
 



 

 دعای روز پنجم

الّصَالِحِينَ الْقَانِتِينَ  اللَهُمَ اجْعَلْنِّي فِيهِ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِّينَ وَ اجْعَلْنِّي فِيهِ مِنْ عِّبَادِكَ
 1:أَرْحَمَ الرَاحِمِينلْمُقَرَبِينَ بِرَأْفَتِکَ ّيَافِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِکَ ا عَلْنِّيوَاجْ

خدايا مرا در اين روز از توبه و استغفار کنندگان قرار ده و از بنتدگان صتال    
مطی  خود مقرر فرما و هم در اين روز مرا از دوستان مقرب درگاه خود قرار 

 .ترين مهربانان عالم مهربانبه حق لطف و ررفتت ای ، ده

ترجمةمنظومدعا

 ختتتواهش متتتا از جنابتتتت يتتتا التتته  
 

 عفتتو و آمتترزش ز تقصتتیر و گنتتاه  
 

 ده قتتتتترار از جملتتتتته مستتتتتتغفرين
 

 متتا گنهکتتاران و جمتت  رو ستتیاه    
 

 ستت ای که قلتب بنتدگان در دستت تو   
 

 ز آب رحمت شوی اين حتال تبتاه   
 

 هتتتتم مقتتتترر از عبتتتتاد صتتتتالحین  
. 

 و رب متا ستواه  کن تتو متا را ای تت    
 

 چنتتتتین انتتتتدر عتتتتداد قتتتتانتین  هم
 

 مردمتتتان صتتتال  قتتترب اکتبتتتاه   
 

 منتهتتتای لطتتتف باشتتتد کتتتز کتتترم   
 

 در مکتتان قتترب بتتدهی جايگتتاه    
 

 در شتتتتتمار دوستتتتتتانت بشتتتتتمری
 

 در بستتاط ختتود دهتتی متتا را پنتتاه   
 

 گرچتته متتا قابتتل نتته ايتتم آنجتتا رويتتم  
 

 اصل مطلتب هستت بتر متا اشتتباه      
 

 هتتتر کستتتی را مجلستتتی متتتأوا بتتتود 
 

 از رئتتیس و لشتتکر و خیتتل و ستتپاه 
 ج

 ای ختتدا بتتر ررفتتت و رحمتتت قستتم  
 

 کتتین دعتتا را کتتن قبتتول بارگتتاه    
 

 

                                                 
  . 17ص  ، ج  ؛اقبال االعمال.  
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فقرهاولدعا

 :اللهمّ اجْعَلْنّي فيهِ من المُسْتَغْفرّينَ

 .مرا در اين روز از توبه و استغفار کنندگان قرار ده ،خدايا 

ست ی مترقی قرآن کريم اها يک  از حقايق بلند اسالم و از آموزه ،توبه و استغفار
کته از آن  یت آن انگشتت تاکیتد نهتاده شتده     بر اهم ،نآکه در بیش از هشتاد آيه از قر

 :جمله است
:توبهبهتراست.1

 1.«إِنْ تَوَلَيتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَكُمْ غَيرُ مُعْجِزِي اللَهِ وَ فَإِنْ تُّبْتُمْ فَهُوَ خَيرٌ لَكُمْ»

به نف  شماستت و اگتر    ،اگر توبه کنید :فرمايد می خطاب به مشرکان خداوند
 .سازيدتوانید خدا را ناتوان  مید شما نبدانی، سرپیچ  نمايید

:خداوندمهرباناست.2

از پروردگار خود  2:«وَدُودٌ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَ تُوبُوا إِلَيهِ إِنَ رَبِّي رَحِيمٌ»
دار  ه پروردگارم مهربان و دوستآمرزش بطلّبيّد و به سوى او باز گردّيّد ك

  .است

 3:«ثُمَ ّيسْتَغْفِرِ اللَهَ ّيجِّدِ اللَهَ غَفُورًا رَحِيمًا مَنْ ّيعْمَلْ سُوءًا أَوْ ّيظْلِمْ نَفْسَهُ وَ»
، سپس از خّداونّد آمرزش بطلّبّد ،كس كار بّدى كنّد ّيا به خودش ستم كنّدهر

 .خّداونّد را آمرزنّده و مهربان خواهّد ّيافت

:پذيراستتوبهخداوند.3

 ،داننّد كه فقّط خّداونّد مّيآّيا ن 1:«ّبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِّبَادِهّيعْلَمُوا أَنَ اللَهَ هُوَ ّيقْ أَلَمْ»
 پذّيرد؟ مّيتوبه را از بنّدگانش 

                                                 
 .۸: توبه . 

 .62: هود .1

 .2  : نساء .۸
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:امیدنباشیدنا.4

هِ إِنَ اللَهَ ّيغْفِرُ مِنْ رَحْمَةِ اللَ الَذِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا قُلْ ّيا عِّبَادِيَ»

اى بنّدگان من كه بر خود اسراف  :بگو 2:«الْغَفُورُ الرَحِيمُ الذُنُوبَ جَمِيعًا إِنَهُ هُوَ

از رحمت خّداونّد نوميّد نشوّيّد كه خّداونّد همه گناهان را ، اّيّد و ستم كرده

  .همانا او آمرزنّده و مهربان است، آمرزد مّي

:بازاستراهبازگشتبراىخطاکاران.5

 اللَهُ سَيئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِکَ ّيّبَّدِلُ آمَنَ وَ إِلَا مَنْ تَابَ وَ»

اّيمان آورد و عمل صالح  مگر كسى كه توبه كنّد و 3:«كَانَ اللَهُ غَفُورًا رَحِيمًا

كنّد و خّداونّد  مّيكه خّداونّد گناهان اّين گروه را به حسنات تّبّدّيل  ،انجام دهّد

 .آمرزنّده و مهربان است

:توبهعاملرستگارى.6

همگى به  !اى مؤمنان 4:«أَّيهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ توبُوا إِلَى اللَهِ جَمِيعًا»

 .تا رستگار شوّيّد ،سوى خّداونّد باز گردّيّد

اما كسى  5:«ّيكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ  آمَنَ وَ مَنْ تَابَ وَ فَأَمَا»

اميّد است از رستگاران ، اّيمان آورد و عمل صالح انجام دهّد كه توبه كنّد و

 .باشّد

                                                                                                                 
 .24 : توبه . 
 .5۸: زمر .1
 .۸2: فرقان .۸

 . ۸: نور .4
 .7۸: قصص .5
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:سفارشبهتوبه.7

و  1:«ثُمَ تُوبُوا إِلَيهِ ّيمَتِعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ وَ»
تا به  ،سپس به سوى او باز گردّيّد ،گار خوّيش آمرزش بطلّبيّداّينكه از پرورد

  .منّد سازد طرز نيكوّيى شما را تا مّدتى معين بهره

:توبةواقعى

 .توبه چهار شرط اساسی و دو رکن تکمیلی دارد
 :چهار شرط عبارتند از 
 ؛پشیمانی از گذشته .1 
 ؛ی بر اينکه دوباره به معصیت برنگرددتصمیم جد .2 

 ؛حقوق اله ادای  .3 

 .(عرضی و بدنی، اعم از مال )ادای حقوق مردم  .4 
 : به قرار زير هستند دو شرط تکمیل 

  .های رويیده در دوران معصیت گوشت کردن ذوب .2 ؛چشیدن رنج عبادت .1
 .تر از موارد پیش گفته دارد وسی  هگستر، توبه واقعی و همه جانبهاما 

 :فرمود  پیامبر اکرم

اللَهُمَ لَا قَالَ إِذَا تَابَ الْعَّبّْدُ وَ لَمْ ّيُرْضِ الْخُّصَمَاءَ : مَنِ التَائِبُ؟ فَقَالُوا تَّدْرُونَأَ»
فَلَيْسَ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ ّيُغَيِرْ مَجْلِسَهُ وَ طَعَامَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ 

وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ ّيَزِدْ فِّي الْعِّبَادَةِ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ  ّيُغَيِرْ رُفَقَاءَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ
وَ لَمْ ّيُغَيِرْ لِّبَاسَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ ّيُغَيِرْ فِرَاشَهُ وَ وِسَادَتَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ 

عْ كَفَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ ّيُقَّصِرْ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ ّيَفْتَحْ قَلّْبَهُ وَ لَمْ ّيُوَسِ

                                                 
 .۸: هود . 

 .(توبه)در آغوش خدا ؛ ابراهیم خرمى مشگانى. 1
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أَمَلَهُ وَ لَمْ ّيَحْفَّظْ لِسَانَهُ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ وَ مَنْ تَابَ وَ لَمْ ّيُقَّدِمْ فَضْلَ قُوتِهِ مِنْ بَيْنِ 
 1:«التَائِب ّيَّدَّيْهِ فَلَيْسَ بِتَائِبٍ وَ إِذَا اسْتَقَامَ عَلَى هَذِهِ الْخِّصَالِ فَذَاكَ

 ای هرگتاه بنتده  : فرمتود ! ، نته خداه ب: کار کیست؟ پس گفتند دانید توبه آيا می 
و  ،کتار نیستت   توبته ، ی خود را راضی نکند[کارها و طلب]ها  شاکی ،کار توبه

و کسی  ،کار نیست توبه ،کسی که توبه کند و مجلس و غذايش را تغییر ندهد
 ،کننتده نیستت   توبه، ويش را تغییر ندهدخ[ دوران گناه]که توبه کند و رفقای 

و کستی کته توبته     ،کار نیست توبه ،و کسی که توبه کند و بر عبادتش نیفزايد
و کسی که توبه کند  ،تائب نیست، اش را تغییر ندهد[گناه آلوده]کند و لباس 

و کستی   ،تائتب نیستت  ، خود را عوض نکند[ دوران گناه]گاه  و فرش و تکیه
[ در انفتاق ]و دستتش  ( دل نگتردد  دريتا  و)بتاز نشتود    کند و قلبشکه توبه 

خود [ نارواى]و کسی که توبه کند و آرزوهای  ،توبه کار نیست، توسعه نیابد
و کسی کته توبته کنتد و     ،تائب نیست، را کوتاه نکند و زبانش را حفظ نکند

گتاه بتر ايتن    و هر تائتب نیستت  ، نکند[ به فقراء]اضافه غذای خود را تقديم 
 .است[ کامل و واقع ]اين تائب  ،قامت ورزيداوصاف است

:داستان

تقاضتا کترد    .امیته داشتتم   من رفیقی از نويسندگان بنی :گويد می حمزه بیا بن علی

بتا هتم   و اجتازه گترفتم    .برستد  و اجازه بگیرم که خدمت حضترت صتادق  برای ا
گاه عرض کترد متن متدتی امتور      آن .نشست ،به حضرت سالم نموده .شرفیاب شديم

کار مقدار زيادی ثتروت بته هتم     از اين .امیه را به عهده داشتم داری و محاسبه بنی تردف
 .دادم بودن نمی آوری آن اهمیتی به حالل يا حرام که در جم ام  بسته

امیه امثال شما را نیابند که بعضتی نويستندگی    اگر بنی :فرمود حضرت صادق

هم جزء سپاهیان آنها شوند يا ای  هدع ،آوری خراج نمايند جم ای  هدست ،برايشان بکنند

توانستتند   متی هرگتز ن  ،[به نماز جماعت آنها روند] در اجتماعات ايشان شرکت نمايند

                                                 
 ـ ۸5 ،  ص7 ج؛ بحار االنوار؛ از باب وجوب اخالص التوبه  ۷۸،  باب ۸ ،  ح ۸  ،  ص1  ج  ؛مستدرک الوسائل . 
۸7. 
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 ،اگر مردم آنها را به خود واگذارند و کمتك بته ايشتان نکننتد     .حق ما را غصب نمايند

را به ی نخواهند داشت که حقوق مردم يديگر نیرو ،آورند می به دست جز آنچه تصادفا 

 .ستم بگیرند

متن   [راه توبته ]شتدن  يتافتن و آستوده   راه نجتات  نتون اک !آقتا  :عرض کرد

 :؟ جتواب داد دهتی  می دستورم را انجام ،ت بکنما یياگر راهنما :فرمود ؟چیست

 آن مقتداری ؛ چشم بپتوش  ،ای هاز هرچه در اين راه به دست آورد :فرمود .آری

دانتی از چته    میبقیه را که نو شناسی به خودشان برگردان  که صاحبانش را می

من از  ،اگر اين عمل را انجام دهی .از طرف آنها صدقه بده ،ای هاشخاصی گرفت

مدتی سر بته زيتر انتداخت و در     .کنم ضمانت میبرايت طرف خدا بهشت را 

 .انديشه بود

 .انجتتام ختتواهم داد آنچتته خواستتتید را :گفتتت ،عاقبتتت ستتر برداشتتته  

هتای   حتی لبتاس  ؛هرچه داشت .م به کوفه برگشتیمبا ه :حمزه گفت بیا بن علی

کته   طتوری ه ب] عمل کرد  به دستور حضرت صادقو تنش را خارج نمود 

لباس تهیه نمودم و مقتداری   ،منین پولی گرفتهؤمن از دوستان و م [لباس بود بی

کته  چند ماهی بتیش نگذشتت    .ها برايش فرستادم با لباس ،مخارج روزانه برای

  .رفتم می به ديدنش، جوان مريض شد

که  همین .ديدم در حال احتضار است ،روزی برای عیادت به منزلش وارد شدم

به وعتده    به خدا حضرت صادق !حمزه بیا بن علی :گفت ،چشم باز کرده مرا ديد

پتس از   .دار شتديم  امتور تجهیتز و تکفتین او را عهتده     .از دينا رفتت  و خود وفا کرد

جنتاب مترا مشتاهده     کته آن  همین .رسیدم درگذشت او خدمت حضرت صادق 
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عرض  .وفا کرديم ،که به رفیقت داديم ای وعده ،به خدا سوگند !علی :فرمودند ،کردند

 1.خودش نیز هنگام مرگ همین حرف را زد ،یديفرما می کردم راست

:استغفار

بستیار   م،استتغفار زبتانی کنتی    هر روز به تعداد مشخصی ماگر مقید باشی به ويژه

  :آمده صادقی از حضرت در روايت. ستخوب ا

  :«مِائَةِ ذَنْبٍ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَهَ بَعّْدَ صَلَاةِ الْعَّصْرِ سَّبْعِينَ مَرَةً غَفَرَ اللَهُ لَهُ سَّبْعَ»
 خّداونّد هفتّصّد گناه او را ،هركس بعّد از نماز عّصر هفتاد مرتّبه استغفار نماّيّد

 .آمرزد مّي
 :آورد می دسته چهار چیز ب ،کسی که زياد استغفار کند

  3.«مَن اَكّثَر االستغفار جَعلُ اهلل مِن كلِ هَمٍّ فرجاً» :رهايی از غم و غصه (الف

گتاهی بتدون هتی  دلیلتی     ؛ دارد متی  خدا غم و غصه را از دل و جتان او بتر  
 .خوب شود انحالم تا نیماستغفار ک بايد، کنیم میاحساس غم و غصه 

 .«لِ خوفٍ اَمنا وَ مِن کُ» :احساس امنیت (ب
. ...و در راه هستت ای  هگوينتد زلزلت   متی  مثال .ترسد می انسان از خبرهای هولناک

 .افتد میکند و هی  اتفاقی هم ن می که آن ترس و خوف را برطرف اينجا استغفار کن
 .«و مِن كُلِ ضِيقٍ مَخرَجاً» :ی زندگیها نجات از تنگنا (ج

شرايط  البته !یماستغفار کن ،محاجتی داريو  مهستی ها اگر در مشکالت و گرفتاری
 .یماستغفار را هم رعايت کن

  4.«يثُ ال ّيَحتَسِبُوَ ّيَرزقُهُ مِن حً» :شدن روزی زياد (د

                                                 
 .64ص  ،4ج  ؛پند تاریخ؛ 27 ص ، جزء پنجم ؛فروع كافی . 
 .4۷1ص  ،7ج  ؛هوسائل الشیع .1
 .۸4 ، ص۸4ج  ؛نواربحار اال .۸
 .1۸۸ص  ،5ج  ؛مستدرک الوسائل .4
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متثال   .فرستد می ،خداوند روزی تو را از محلی که گمان نداری ،اگر استغفار کنی
بحث ختوب   همخدا يك  ،اگر اهل استغفار باشی ،شمای طلبه هم مباحثه خوب نداری

 .   ...کنی و می همسفر خوب پیدا ،شود می زن خوب نصیبت ،دهد می به شما
بلکته رزق   ؛تنها متال و ثتروت دنیتا نیستت     ،اين را هم بدانیم که منظور از رزق

 .رزق است ،همسفر خوب .رزق است ،رفیق خوب، شود می شامل امور معنوی هم
؟يكاستغفارويژه

آمتد و   عربتی ختدمت امیرالمتؤمنین   : کند مینقل    يکی از اصحاب علی
، فقیر هستم و مالی که زندگی مرا کفايت کنتد  مردی عیالمند و من !يا موال :عرض کرد

عترض   شتود؟  ختوب کنی تا حالت  میچرا استغفار ن !ای برادر :حضرت فرمود .ندارم
 :مودنتد حضترت فر  .پیدا نشده استام  اما تغییری در زندگی ؛کنم زياد استغفار می :کرد

 :دفرماي خدای متعال می

بهدرگاهخداوندتوبهکنیدو1:«....فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كانَ غَفَاراً » 
است آمرزنده بسیار او که بطلبید رحمت[استغفارکنید]آمرزش تا

ووشماراباثروتواوالدمددفرمايدفراوانشرابرشمافرودآورد
 .نهرهایجاریبهشماعطاکندوهاباغ

 ؛استغفار تتو نتاقص استت    ،بودن بعضی از اعمالت آگاه نیستی يعنی چون به گناه
آموزم که اگتر آن   اينك به تو استغفاری می: سپس فرمود .کنی چون از آنها استغفار نمی

سپس حضرت استغفار هفتاد بند را بته   .کند خدا به تو وسعت رزق عطا می ،را بخوانی
 2.ان تعلیم نمودندايش

 :سال بعد اعرابی به خدمت حضرت آمتد و عترض کترد    :فرمود امام حسین 
قتدر کته محلتی بترای      آن .ی زيادی عطا فرمودها خداوند به من نعمت !يا امیرالمؤمنین

قستتم بتته آن ختتدايی کتته ، ای بتترادر عتترب :حضتترت فرمودنتتد .نگهداريشتتان نتتدارم

ست که با اين دعا بته درگتاه ختدا استتغفار     ای نی بنده، را به نبوت برگزيد محمد

                                                 
 .2 : نوح.  

از مؤلف آورده شده  راه نجاتهای جیبی به چاپ رسیده است  و در بخش سوم كتاب  این استغفار اخیراً در قطع .1
 .است
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حتوائجش را بترآورده   ، مگر آنکه خدای متعال به برکت آن گناهانش را آمرزيتده  ؛کند
 .دفرمايکند و به مال و اوالدش برکت عطا 

 

فقرهدومدعا

 :واجعَلنّي فيهِ مِن عِّبادكَ الّصالِحينَ القانِتينَ

  .و از بندگان صال  مطی  خود مقرر فرما

اگتر   .را فرمانبردار خودت قرار بدهم ؛را از بندگان صال  خودت قرار بدهم !ياخدا
 .خدا هم او را دوست خواهد داشت ،انسان اهل اطاعت خدا باشد

اي   :«ّيَاأَّيُهَا النَاسُ اعّْبُّدُواْ رَبَكُمُ الَذِي خَلَقَكُمْ وَالَذِّينَ مِن قَّبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ
باشّد كه  .را بپرستيّد كه آفرّيننّده شما و مخلوقات قّبل از شماست خّداّيّي، مردم

 .پارسا و منزه شوّيّد

:جايگاهعبادت

خلقنكردم2:«مَا خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إِلَا لِيَعّْبُّدُونِ وَ» :هّدف خلقت.  جنوانسرا
.مگربرایاينكهمرابپرستند

 .رستگاری است ،عبادت 3:«وزٌفُ ةادَّبَلعِاَ» قال علّي :رستگاری .2

وقتّي  4: «اذا احبَ اهللُ عّبّداً اّلْهَمَهُ حُسنَ العّبادة» قال علّي :خداوندنشانهعنايت.3
 .آموزد كردن را به او مّي خوب عّبادت ،بّدارد  اي را دوست خّداونّد بنّده

چیتز  هی  1:«ما تَقرّبَ متقّربٌ بمّثلِ العّبادةِ»: قال علی: بهترين وسیله تقرب به خدا.4
 .کند انسان را به خدا نزديك نمی ،مانند عبادت

                                                 
 . 1 :بقره.  

 .57: اریاتذ .1
 .ماده عبد ؛غررالحكم. ۸
 .همان .4
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فقرهسومدعا

  :بِرَأْفَتِکَ ّيَا أَرْحَمَ الرَاحِمِين وَ اجْعَلْنِّي فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِکَ الْمُقَرَبِينَ

ای کسی  ،به ررفت و مهربانی خودت !را از دوستان نزديکت قرار بدهخدايا م
 .تر استگان بیشکنند که رحمتت از همه رحم

 ايشان .خداوند دوستان و بندگانی دارد که مقربین درگاه الهی هستند
 و در مقام حضتور الهتی هستتند    .هستند 2 "ردِمُقتَ مَلیكٍفِی مَقعَدِ صِدقٍ عِنَد  " 

 ايتن گتروه کته عاشتقان     ،خود بهشت مراتب دارد .اند در بهشت خاص الهی وارد شده
فَتادخُلی  » :مخاطب اين آيه قترآن هستتند   ،ا بودهخد رایو عبادت ايشان ب اند الهی بوده

شت ختاص  گاه در به آن ،اگر داخل در بندگان خدا شدی 3؛«فی عِبادی وَ ادخلی جَنَتی
 .الهی هم وارد خواهی شد

:سايهخدابرسرهفتگروه

هفت گروه ، و در چنان روزى روز دشوار و سختی است، روز حساب و واپسین
 .خوانیم چنان که در حديث ذيل می؛ برند بهره می الهی هاز رحمت خاص و ويژ

 :فرمود پیامبر اکرم

أَ فِّي عِّبَادَةِ سَّبْعَةٌ ّيُظِلُهُمُ اللَهُ فِّي ظِلِهِ ّيَوْمَ لَا ظِلَ إِلَا ظِلُهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ شَابٌ نَشَ»
لَانِ ا خَرَجَ مِنْهُ حَتَى ّيَعُودَ إِلَيْهِ وَ رَجُجَلَ وَ رَجُلٌ قَلّْبُهُ مُتَعَلِقٌ بِالْمَسْجِّدِ إِذَاللَهِ عَزَوَ

جَلَ فَاجْتَمَعَا عَلَى ذَلِکَ وَ اِفْترَقَا وَ رَجُلٌ ذَكَرَ اللَهَ خَالِياً فَفَاضَتْ تَحَابَا فِّي اهللِ عَزَوَ
اللَهَ رَبَ الْعَالَمِينَ  عَيْنَاهُ وَ رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَ جَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ

 4:«مَالُهُ مَا تُُنْفِقُ ّيَمينُهُوَ رَجُلٌ تَّصَّدَقَ بِّصَّدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَى لَا تَعْلَمَ شِ

                                                                                                                 
 .همان.  

 .  55 :قمر .1

 .  ۸2-16 :فجر .۸
 .۷ ۸،  روایت 1۷2ص  ؛خصال .4
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بر هفت گتروه ستايه    ،او وجود ندارد های جز ساي ه سايهخداوند در روزی ک
 :افکند می

  .پیشوای عادل .1

ده استت و جتوانی را بتا عبتادت     جوانی که با عبادت خداونتد رشتد کتر    .2
 .گذرانده است

 ،شود ای که وقتی از آن خارج می به گونه؛ که دلبسته به مسجد است کسی .3
  .ماند تا برگردد منتظر می

الهت    حبتت پتس بتر آن م   .کنند با هم دوستی می ،انسان  که برای خدا دو .4
  .شوند شوند و بر همان محور از هم جدا می جم  می

پس بتا يتاد ختدا از دو چشتمش      .خدا را ياد کند ،ها ه در خلوتمردی ک .5
  .اشك جاری شود

 ؛ت دعوت کنتد او را به کار خالف عف ،مردی که زنی دارای مقام و زيبايی .6
 پروردگار جهانیانخودم، من از خدای : پس جواب او را يوسف گونه بگويد

  .ترسم می ،که در همه جا حضور دارد

چنان آن را مخفتی کترده کته گويتا      پس آن ؛داده استای  مردی که صدقه .7
 .ه استنمودیده است آنچه دست راستش انفاق ی دست چپ نفهمحت

رحمتالهیدرآغوش

است و در وجتود پتدر و    ءصد جز ،در روايت آمده است که مهربانی و رحمت
فقط  !پس ببینید خداوند چقدر مهربان و رحیم است .يکی از آن صد تا قرار دارد ،مادر

تو اگر يتك قتدم بته     .جای بگیری تا در آغوش رحمت الهی« خدا»کافی است بگويی 
 :دارد می قدم بر تو دوان دوان به سوی خدا ،سوی خدا قدم برداری

  1.«سُّبُلَنا وَ إِنَ اللَهَ لَمَعَ الْمُحْسِنينَ وَ الَذّينَ جاهَّدُوا فينا لَنَهّْدِّيَنَهُمْ»

                                                 
 .76 :عنكبوت . 
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 1:شود ا نازل نمیدر هفت خانه خیر و رحمت خد

 :شود میدر هفت خانه خیر و رحمت خدا نازل ن»: فرمودند رسول گرامی 
 .يا زن نافرمان باشد ،که در آن زن را طالق داده باشدای  هخان .1
 .خیانت شود ،که در آن به امانت مردمای  هخان .2
 .که خمس مالشان را ندهندای  هخان .3
خانه وصیت کرده باشد که بتا ايتن   نی صاحبيع).که مورد وصیت باشدای  هخان .4

 .(کنند میآنها اين کار را ن و خانه چه بکنند
 .که در آن شراب خورده شودای  هخان .5
 .که زنی در آن زنا بدهدای  هخان .6
يعنتی از متال شتوهر    ).کنتد  متی  زن به مال شتوهر خیانتت   ،که در آنای  هخان .7
 .(بدزدد

                                                 
 . 176ص  نصایح؛ . 


