
 قصص التوابين يا داستان توبه كنندگان

 على مير خلف زاده: مؤ لف  

 مقدمه
 ( یلت توبهفض ) 1

 ( تبدیل گناه به حسنه ) 2
 ( توبه كننده مورد دعاى مالئكه ) 3

 ( توبه كننده بهشتى است ) 4
 ( توبه سبب طول عمر و زیادى مال ) 5

 ( خدا توبه را قبول مى كند ) 6
 ( دعاى توبه كننده مستجاب ) 7

 ( توبه پاك كننده گناهان ) 8
 ( گر توبه شكستى باز آى ) 9

 ( باب توبه تا دم آخر ) 10
 ( حقیقت توبه ) 11

 ( سرزنش از تاءخیر توبه ) 12
 ( توبه فورى واجب ) 13

 ( به نصوح در قرآنتو  ) 14
 ( جبران گناه ) 15

 ( شرایط صّحت توبه ) 16
 ( تكمیل توبه ) 17
 ( چهل داستان )

 ( توبه جوان هرزه ) 1
 ( توبه نصوح ) 2

 ( دست درازى به ناموس مردم ) 3
 ( بیست سال معصیت ) 4
 ( اسرائیلى توبه مرد بنى ) 5

 ( عهد و پیمان با خدا ) 6
 ( بهلول نّباش ) 7



 ( توبه آهنگر ) 8
 ( جوان معصیت كار ) 9

 ( توبه عابد ) 10
 ( شعوانه ) 11

 ( توبه از شراب ) 12
 ( ُبشر حافى ) 13
 ( توبه فضیل ) 14

 ( همسایه عّیاش و مطرب ) 15
 ( توبه افضل تر از حد ) 16

 ( كفن دزد ) 17
 ( توبه قاتل ) 18
 ( توبه گربه ) 19

 ( توبه جوان عّیاش ) 20
 ( كمك به سگ ) 21
 ( عابد گنهكار ) 22

23 ( RheS aac ) 
 ( جوان مست ) 24

 ( عابد هفتاد ساله ) 25
 ( توبه لوطیها ) 26

 ( توبه دزد ) 27
 ( توبه مالك ) 28

 ( دختر گول خورده ) 29
 ( فضل خدا ) 30

 ( ره حق ) 31
 ( توبه راننده ) 32
 ( جوان نادم ) 33
 ( دزد شرمنده ) 34

 ( نخداى گنه كارا ) 35



 ( رئیس راهزنان ) 36
 ( زن آلوده ) 37
 ( حسن الته ) 38
 ( جهانگیرخان ) 39

 ( توبه ُبت پرست ) 40

 

 

    مقدمه

بیشتر بدبختیهائى كه دامنگیر پیر و جوان جامعه انسانى مى 
شود، بر اثر آلودگى به بذه و گناه و معصیت است اگر 
مختصر نگاهى به تاریخ اقوام و ملل گذشته ، كه جز اسمى از 

شود كه علل اصلى  آنها باقى نمانده كنیم براى ما ثابت مى
 . سقوط آنها بر اثر بى باكى و حتاكى در گناه و نافرمانى خداوند متعال بوده است

مریض اگر از دستورات طبیب خود سرپیچى كند كسالتش ممتد و غیر قابل عالج مى شود، جامعه 
مى هم اگر از دستورات و قوانین الهى سرپیچى نماید، روز به روز به انحطاط و سستى كشانده 

 .شود
گناه و تخّلف از قوانین الهى ، بزرگترین علل انحطاط و سقوط جامعه بشرى است جامعه گناهكار، 

شخص گناهكار، پیش . هرگز نمى تواند از مزایاى افتخارآمیز بشریت و تكامل انسانى استفاده كند
ه انسانیت از اینكه به جامعه خود ضربه اى وارد كند، شخصّیت خود را نابود مى كند و بعد ب

 .لطمه وارد مى نماید
فردى كه عاشق فضائل انسانى و آزاد مردى است ، باید از پلیدى گناه و نافرمانى قانون الهى به 

یك آزاد مرد و انسان واقعى كسى است كه تمایالت غیر مشروع خود را ترك گوید و در . دور باشد
گناه ، و لو آنكه جامه عمل نپوشد، زیرا فكر . خزانه فكر خویش ، نّیت گناه را هم نپروراند

 .تیرگیهائى در دل ایجاد مى كند و به صفاى روحانى آدمى لطمه وارد مى سازد
موسى بن عمران به شما : حضرت مسیح على نبینا و آله و علیه الّسالم به پیروان خود مى فرمود
در خاطر نیاورید، چه رسد دستور داده كه گناه نكنید، ولى من به شما امر مى كنم فكر گناه را نیز 



به اینكه عمل گناه را انجام دهید، زیرا هر كه فكر گناه كند همانند كسى است كه در عمارت زیبا و 
رنگ آمیزى شده اى آتش روشن كند كه در این صورت دود آتش ، رنگ خانه را تباه مى كند، 

 .داگرچه خانه هم نسوزد، فكر گناه هم عمل را مكّدر و بى اساس مى كن
پس براى اینكه آدمى از زندگى حیوانى خارج شود و یك زندگى انسانى را اختیار كند، ناگزیر است 

و الزمه پیروى كردن از اصول معّین و مشّخص . پیروى نماید  كه از یك سلسله اصول مشّخص 
 این است كه خود را در چهارچوب همان اصول محدود كند و از حدود آنها تجاوز ننماید و آنجا
كه هوى و هوسهاى آنى ، او را تحریك مى كند تا از حدود خود تجاوز كند خود را نگهدارى نماید 

 .در لسان شرع به تقوى تعبیر مى شود (خودنگهدارى (از این قوه 
حاكم باشند و پیرامون گناه نگردند   سعادتمندترین مردم كسانى هستند كه بر هوى و تمایالت خویش 

نى زندگى كنند، و با روحى مطمئن و خشنود از جهان بروند؛ ولى بدبختانه و عمرى با آرامش روا
 .این افراد با فضیلت همیشه و در تمام ملل و اقوام كم و در اقلّیت بوده اند

فرستادگان خدا به منظور نجات گناهكاران از سقوط حتمى ، و براى آنكه آنان را دو باره به راه 
توبه و بازگشت را به آنها راهنمائى و مردم را به عفو و  فضیلت و سعادت سوق دهند، درهاى

 .بخشش خداوند امیدوار نموده اند
گناهكار یا باید به راه نادرست و غلط خود ادامه دهد، و در نتیجه خود و جامعه را به خطرات 

د توبه شوم گناه مبتال سازد و یا باید از راه غلطى كه رفته برگردد و به امید عفو و بخشایش خداون
 .نماید، و عمال انسانى پاك و خوشبخت و عاقبت به خیر شود

گناهكارانى كه موّفق به بازگشت و توبه واقعى شوند، و خود را در ظل عنایات و بخشش خداوندى 
از گناه پاك كنند، ضمیر و روحشان آزاد خواهد شد و دیگر در خود احساس ننگ و حقارت نمى 

 : فرموده) ص (به گناه آلوده نشده بودند چنانچه پیغمبر اكرم به طورى كه گوئى هرگز . كنند
 .َالتّاِئُب ِمَن الذَّْنب َكَمْن ال َذْنَب َله 
 .یعنى كسى كه از گناه توبه واقعى نماید، همانند كسى است كه اصال گناهى نكرده است 

 غرق گنه نا امید، مشو ز در بار ما
 كه عفو كردن بود در همه دم كار ما

 نده شرمنده تو خالق بخشنده منب
 بیا بهشتت دهم مرو تو در نارما



 توبه شكستى بیا هر آنچه هستى بیا
 امیدوارى بجو ز نام غفار ما

 در دل شب خیز و ریز قطره اشكى زچشم
 كه دوست دارم كند گریه گنهكار ما

 خواهم اگر بگذرم از همه عاصیان
 رماكیست كه چون و چرا كند ز كردا

 واى بر آنكو نگشت نادم از عصیان خویش
 بسوزدش تا ابد جحیم پر نار ما

 اگرچه اى مستمند غرق گناهى بیا
 دست توّسل بزن به آل اطهار ما

بنابراین بایست دانست كه مهمترین چیزى كه بر بندگان گنهكار واجب و الزم است ، توبه كردن او 
ه آدمى را از عذاب دنیا و آخرت رهائى مى بخشد، و به لذائذ زیرا كه توب. از گناهانش مى باشد

وى را در معرض عذاب الهى قرار مى دهد زیرا كه گنه كار ) توبه (جاودانى مى رساند و ترك آن 
هرگاه بى توبه بمیرد محتمل است كه به عقوبات سختى دچار شود و بدیهى است كه به حكم عقل 

ظر گنه كاران باید به توبه مبادرت نمایند تا ضررهاى دفع ضرر محتمل واجب است از این ن
و یكى از نعمتهاى بسیار بزرگى را كه خداوند به بشر عنایت . محتمل را از خود دور سازند

فرموده نعمت توبه و قبولى آن است و مى توان گفت كه موضوع توبه و قبولى آن از سوى خداوند 
توبه به معنى ترك گناه و بازگشت به . ى است از نشانه هاى بزرگ ، رحمت و لطف وسیع اله

اگر این در بسته بود . سوى خدا و بهترین و رساترین مرحله عذرخواهى در پیشگاه خداوند است 
رستگارى براى كسى نبود زیرا سرشت بشر با آلودگى و خطاكارى و گناه پیوسته است به طورى كه 

خود را به انواع آلودگى مبتال خواهد ) ضاءقلب و اع(هر بشرى به حسب اعمال جارحه و جانحه 
 : عذرخواهى بر سه گونه است: و راغب در مفردات مى گوید. ساخت 

 . من فالن كار را انجام نداده ام: عذر آورنده در مقام عذرخواهى مى گوید 1
 . یا مى گوید من به این علت و به آن جهت این كار را انجام دادم 2

سومین عذر خواهى . انجام دادم ولى خطا كردم بد كردم و اینك پشیمانم  یا مى گوید این كار را 3



 . همان توبه است
 : سپس مى گوید توبه در اسالم داراى چهار شرط است

 . ترك گناه 1
 . پشیمانى از گناه 2

 . تصمیم بر عدم اعاده گناه 3
 . تالفى و جبران گناه 4

چركین از بدن ، و پوشیدن لباس پاك و تمیزى  توبه همچون بیرون آوردن لباس: به عنوان مثال 
به جاى آن است و یا همچون شستشوى بدن آلوده و چركین در حمام است و یا همانند جارو 

 ... كردن و سپس فرش نمودن
خالصه بشرى كه بتواند خودش را از انواع خطا و گناه نگهدارد و پاكى فطرت نخستینش را حفظ 

مقدارى كه خداوند او را حفظ فرموده باشد بنابراین این خداى حكیم كند كم یافت مى شود مگر آن 
و رحیم توبه را دواى دردهاى معنوى و عالج امراض قلبى و پاك كننده انواع آلودگیها قرار داده تا 
 .انسان پس از گرفتارى به گناه به بركت توبه پاك شود و اهل نجات گردد

دانى كرده و از آن استفاده نماید و از این موهبت خوشبخت كسى است كه از این باب رحمت قدر 
و بدبخت كسى است كه این باب رحمت برایش فقط اتمام حّجت شده . الهى سپاس گذارى كند

باشد، یعنى روز قیامت در موقف حساب و پرسش از اعمال ، هرگاه در مقام عذرخواهى بگوید 
م گرفتار هوى و هوس بودم در پرودگارا نادان و بى خبر بودم ، اسیر شهوت و غضب بود

مگر نه باب توبه را . مقاومت با وساوس شیطان عاجز بودم جواب تمام عذرهایش گفته مى شود
آیا باالتر از طاقت به تو تكلیفى كرده بودم آیا براى . بر تو گشوده بودم آیا سخت گیرى شده بود

 ؟...توبه شرایط سخت و بیرون از قدرتت قرار داده بودیم 
در  .ن بقّیه گفتارمان را در متن كتاب مى آوریم كه عالقمندان از آن استفاده اتم را بنماینداكنو 

ضمن ما در كتاب به ساده نویسى داستانها اكتفا نموده ایم كه تمام عموم مردم از آن استفاده 
نایت نمایند و از خداوند متعال خواستارم كه بازگشت و توبه واقعى را به من و همه گنه كاران ع

 .فرماید
 1413شب اّول ماه مبارك رمضان 

 1372 /22/11مطابق با 
تهران على میر خلف زاده 



 

    ( فضیلت توبه ) 1

محبوب ترین كس در نزد خداوند متعال كسى است كه از 
 : گناهانش توبه كننده باشد، چنانچه در قرآن مى خوانیم

  (1 ).ِانَّ الّلَه ُیِحبُّ التَّوابین 
 .را دوست دارد) از گناه (البّته خداوند متعال توبه كنندگان 

هیچ موجودى در پیشگاه حقتعالى محبوبتر از مرد و زن توبه كننده  :فرمود) ص (آقا خاتم االنبیاء 
  (2 )نیست 

 : و همچنین آن حضرت فرموده
  (3 ). توبه كننده از گناه محبوب خداستالّنائُب َحبیُب الّله 

 :فرمود) ع (ضرت باقر ح
پیدا كند چقدر خوشحال   اگر مردى در شب تاریك شتر با توشه اش را در سفر گم كند و سپس 

مى شود، همینطور است در ارتباط با انسانى كه راه اصلى حق را گم كرده و گناه و معصیت خدا 
به كنندگان فرحناك و را انجام داده و حال توبه كرده خداوند متعال هم بیشتر از او نسبت به تو 

  (4 ).خورسند و خوشحال مى شود
 :و در جاى دیگر مى فرماید

خداوند متعال به توبه بنده اش خوشحال تر است از مرد عقیمى كه بعد داراى فرزند شود و از 
آنها چقدر خوشحال مى شوند (مشده اش را پیدا كند و از تشنه اى كه به آب مى رسند كسى كه گ

كه به فرزند برسند یا گمشده اش را پیدا كرده ، یا وقتى كه به آب مى رسد چه حالت فرحناكى 
خدا هم وقتى ببیند بنده اش توبه كرده از اینها بیشتر خوشحال مى شود زیرا خدا بنده اش را .) دارد

  (5 ).ى دوست داردخیل
پس از آنكه : شهید آیة الّله دستغیب رضوان الّله تعالى علیه در كتاب استعاذه اش مى گوید

شدند ملكى در پیش او حضرت نوح على نبینا و آله و علیه السالم نفرین كرد و همه كفار غرق 
كوزه گرى بود كوزه هائى از ِگل درست مى كرد و پس از ) ع (شغل حضرت نوح . ظاهر شد

مى خرید و پیش ) ع (ملك كوزه ها را یكى یكى از حضرت نوح . خشك كردن مى فروخت 
كرد كه   ناراحت شد و به او اعتراض ) ع (چشمش آن را ُخرد مى كرد و مى شكست حضرت نوح 



 . چه كاریست مى كنى ؟ گفت به تو مربوط نیست من خریده ام و اختیارش را دارماین 
بله لكن من آن را ساخته ام ، مصنوع من است ، ملك گفت كوزه هائى : فرمود) ع (حضرت نوح 

ساخته اى ، نه اینكه خلق كرده اى ، اینك من كه آن را مى شكنم تو ناراحت مى شوى چطور 
خلق خدا هالك گردند در حالى كه خدا بنده را خلق كرده و آنها را دوست  نفرین كردى كه این همه

 .دارد، پس از این قضیه ازبس گریه كرد نامش را نوح گذاشتند
غرض شفّقت پروردگار است خالق ، مخلوق خودش را دوست مى دارد، خدا به پیغمبرش عتاب 

طر اینكه خدا بنده اش را دوست مى فرماید كه چرا نفرین كردى این همه خلق هالك شوند به خا
و در قرآن آنها را مى ترساند و سفارش مى كند مبادا فریب شیطان را بخورید دنیا سراى فریب . دارد

 . است شیطان دشمن است
این آیات و روایات حاكى از اینست كه خداوند متعال انسانهائى را كه گناه و معصیت كرده اند و 

در خانه حق مى آیند و توبه مى كنند خوشحال مى شود زیرا به  از كار خود پشیمان شده اند و
 .انسان عالقه دارد و دوست ندارد بندگانش به دوزخ سرازیر گردند

 اگر لطف تو نبود پرتو انداز
 كجا فكر و كجا گنجینه راز؟

 ز گنج راز در هر گنج سینه
 نهاده خازن تو صد دفینه

 ولى لطف تو گر نبود، به صد رنج
 پشیزى كس نیابد ز آن همه گنج

 چو در هر گنج ، صد گنجینه دارى
 نمى خواهم كه نومیدم گذارى

 به راه این امید پیچ در پیچ
 مرا لطف تو مى باید دگر هیچ

 

 
    ( تبدیل گناه به حسنه ) 2



به واسطه توبه ، انسان نه تنها تاریكى گناه را برطرف مى كند، 
ر طاعت جایگزینش مى شود و گناه مبدل به بلكه بجایش نو 

ثواب مى گردد چنانچه حضرت حق جّل جالله در قرآن سوره 
 : فرموده 70فرقان آیه 

 اال َمْن تاَب َواَمَن َوَعِمَل َعَمال صاِلحا َفُاولِئَك ُیَبدُِّل الّلُه َسیَّئاِتِهْم َحَسناٍت َو كاَن الّلُه َغُفورا رحیما
آورند و عمل صالح بجا آورند پس خدا ) بخدا(توبه كنند و ایمان ) گناه از (مگر آن كسانیكه 

را مبدل به حسنات گرداند زیرا خداوند در حق ) گنه كارانى را كه توبه كرده اند(گناهان آنها 
 . بندگانش بسیار آمرزنده و مهربان است

 اى آنكه هرچه بنده بخواهد عطا كنى
 هر درد بى دواى ضعیفان دواكنى

 از لطف وجود و بخشش و از فضل و از كرم
 مخلوق خویش را همه از خود رضا كنى

 با راءفت و زحمت بى منتهاى خویش
 بیگانه را به درگه خود آشنا كنى

 در حیرتم كه من خجلم از گناه خویش
 موال توئى ، زبنده عاصى حیا كنى

 عبد گریزپاى تواءم نادم آمدم
 ا خود رها كنىنبود روا كه آمده ر 

 

 
    ( توبه كننده مورد دعاى مالئكه ) 3

كسى كه توبه كند مالئكه و فرشتگان حامل عرش پروردگار عالم 
براى او طلب آمرزش و رحمت مى كنند و از خداوند متعال 

از آتش جهّنم هستند ) گنه كار توبه كننده (خواستار دورى او 
 :چنانچه خداوند مى فرماید



بَّنا َیْحِمُلوَن اْلَعرَش َوَمْن َحْوَلُه َوُیَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِِّهْم وُیؤ ِمُنوَن ِبِه وَیْسَتْغِفُروَن ِللَّذیَن آَمُنوا رَ اّلذیَن 
  (6 ).َوِسْعَت ُكلَّ شى ٍء َرْحَمًة َوِعْلما َفاْغِفر ِللَّذیَن تاُبوا َواتََّبُعوا َسبیَلَك َوِقِهْم َعذاَب اْلجحیم 

فرشتگانى كه عرش با عظمت الهى را بر دوش گرفته و آنانكه پیرامون عرشند به تسبیح و حمد و 
ستایش حق مشغولند هم خود به خدا ایمان دارند و هم براى اهل ایمان از خدا آمرزش و مغفرت 

اى پروردگارى كه علم و رحمت بى منتهایت همه اهل عالم را فراگرفته : طلبند و مى گویندمى 
است تو به لطف و كرم خویش گناه آنهائى را كه توبه كرده اند و راه رضاى تو را پیمودند ببخش و 
 .آنان را از عذاب دوزخ محفوظ دار

یاِتِهْم ِانََّك َاْنَت اْلَعزیُز َربَّنا َواْدِخْلُهْم َجّناِت َعْدٍن الَّتى َوَعْدَتهُ  ْم َوَمْن َصَلَح ِمْن اباِئِهْم َوَاْزواِجِهْم َوُذرِّ
 .اْلَحكیم 

را در بهشت عدقى كه وعده فرمودى با پدران و مادران صالح و ) توبه كنندگان (پروردگارا تو آنها 
 .همسران و فرزندانشان و اصل گردان كه همانا توئى خداى با حكمت و اقتدار

 خدایا، اى پناه بى پناهان
 تو اى ستار و غّفار گناهان

 كریمى ، دستگیرى ، بى نیازى
 رحیمى ، كارسازى ، دلنوازى

 منم آن بنده محتاج و خسته
 كنار خوان احسانت نشسته

 توئى ، تنها تو، یا رب یاور من
 ز جان و دل ُبَود این باور من

 اگر لطف تو گیرد زیر بالم
 شوم آزاد از غم در دو عالم

 خدایا بگذر از این بنده بد
 ( ص(به حق احمد و آل محمد 

 

 
    ( توبه كننده بهشتى است ) 4



كسانیكه توبه كنند و از گناهان گذشته خود استغفار و طلب 
آمرزش نمایند خداوند متعال بعد از این عالم آنها را در بهشت 

 : آنجا باشند چنانچه مى خوانیمقرار میدهد كه تا ابد در 
َفاْسَتْغِفُروا # َوالَّذیَن ِاذا َفَعُلوا فاِحَشًة َاْو َظَلُموا َاْنُفَسُهْم ذَكُروا الّلَه 

وا َعلى ماَفَعُلوا َو ُهْم َیْعَلُموَن ُاولِئَك َجزاُؤُهْم مَ  ٌة ِمْن َربِِّهْم ْغِفرَ ِلُذُنوِبِهْم َوَمْن َیْغِفُر الذُُّنوَب ِاال الّلُه وَلْمُیِصرُّ
  (7 ). َو َجّناٌت َتْجرى ِمْن َتْحِتَها اْالَ◌ْنهاُر خاِلدیَن فیها َو ِنْعَم َاْجُر اْلعاِملینَ 

ار ناشایسته اى یا گناهى از آنها سر از نشانه هاى افراد نیك و خوب و شایسته اینستكه هرگاه ك
# زند یا ظلمى بنفس خویش كنند خدا را بیاد آرند، و از گناه خود به درگاه خدا توبه و استغفار كنند

جز خدا هیچكس نمى تواند گناه خلق را بیامرزد و آنها هیچگاه اصرار در كار زشت ) و مى دانند(
ایشان آمرزش است از طرف پروردگارشان و نمى كنند چون بزشتى معصیت آگاهند و آنها جز 

بهشت و باغها و بوستانهائى است كه از زیر عمارت آنها جوى ها جاریست در حالیكه همیشه و 
 .جاوید در آنجا خواهند بود و چه خوبست جزاى كسانیكه براى خدا كار كنند

 اى كرمت همنفس بى كسان
 جز تو كسى نیست ، كس بى كسان

 نفس من توئى بى َكَسم و، هم
 رو به كه آرم ؟ كه كس من توئى

 كون و مكان ، مظهر نور تواند
 جمله جهان ، محض حضور تواند

 در دل هر ذّره بود، سیر تو
 نیست درین پرده كسى ، غیر تو

 جز تو كسى نیست ، به باال و پست
 ما همه هیچیم و، توئى هر چه هست 

 

 
    ( یادى مالتوبه سبب طول عمر و ز  ) 5



توبه سبب طول عمر و وسعت در زندگى و رفع گرفتاریهاى 
 عیشى و رفاهیت در امور است چنانچه در قرآن كریم مى خوانیم
: 

  (8 ). َو َاِن اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوا ِاَلْیِه ُیَمتِّْعُكْم َمتاعا َحَسنا
و طلب آمرزش كنید از پروردگار خودتان پس به سوى او رجوع كنید كه اگر به سوى خدا توبه 
كردید با شما برخورد بسیار خوب و شایسته و نیكى تا آخر عمرهائیكه براى شما مقدر شده است 
 .خواهد شد

 :فرمود) ص (حضرت صادق آل محّمد 
  (9 ). َمْن َیُموُت ِبالذُُّنوِب َاْكَثر ِممَّْن َیُموُت ِباْالجالِ 

كسانیكه به سبب گناهان عمرشان كوتاه شده و مى میرند، بیشترند از كسانیكه با اجل مقدرشان مى 
 . نى كسانیكه اهل گناه باشند عمرشان كوتاه استمیرند یع

خالصه چنانچه گناه عمر را كوتاه مى كند توبه عمر را دراز و طوالنى مى نماید، چنانچه خداوند 
 :مى فرماید

  (10 ). َفُقْلُت ِاْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ِانَُّه كاَن َغّفارا ُیْرِسُل السَّمآَء َعَلْیُكْم ِمْدرارا
و گفتیم طلب آمرزش كنید و توبه نمائید از پروردگارتان ، بدرستیكه او بسیار آمرزنده است از 

لها آسمان براى شما ابرهاى زیادى كه بارنده باران هستند پى درپى ریزنده مى فرستد و شما را به ما
 .و پسرها یارى میدهند یعنى اموال و اوالدتان را زیاد میگرداند

 یا رب من از كردار خود هستم پشیمان هر نفس
 چون مرغ بى بال وپرى هستم پریشان درقفس

 از اشك توبه شستشو هر دم دهم روى سیاه
 خواهم ز تو یا رب مددبخشى گناه بى پناه

 ّفار الذُّنوبیا رب تو ستارالعیوب یا رب تو غ
 یارب تو عّالم القلوب یارب تو كشاف الكروب

 من روسیاهم روسیاه تو خالقى پشت و پناه
 من عاصى از جرم و گناه دارم امید از تو ِاله



 بخشى ز لطفت اى خدا چشم من است بر درگهت
 گیرى اگر با عدل خود من زّره خاكى كمترت

 م از بار گناهعمرم به عصیان شد تباه ، پشتم خ
 آلوده هستم رو سیاه دستم بیگر و ده پناه

 

 
    ( خدا توبه را قبول مى كند ) 6

بازگشت به سوى حق تعالى و توبه از گناهان در هر وقت كه 
باشد مى كند مورد قبول حضرتش است و بشارت خداوند 

 : یكتاست ، چنانچه در قرآن مى خوانیم
  (11 ). التَّْوَبَة َعْن ِعباِدِه َو َیْعُفوا َعِن السَّیِّئاِت َو ُهَو الَّذى َیْقَبُل 

و خداوند متعال آنكسى است كه توبه بندگانش رامى پذیرد و از گناهان و كارهاى زشت و ناپسند 
 .در مى گذرد

، حدیث جالبى نقل كرده كه حضرت صادق آل محّمد 8كتاب اصول كافى باب العجب حدیث در 
اى داود : خداوند متعال به حضرت داود على نبّینا و آله و علیه الّسالم وحى فرمود: فرمود) ص (

گناهكاران ومعصیت كاران و بذه كاران رامژده بده ودل آنها را شادكن و به آنها خبر خوشى بده ، 
اهل ایمان و صدیقان و نیكوكاران را از قهر من بترسان و به آنها آتش جهّنم را یادآورى كن و  ولى

 !خدایا چطورى به گنهكاران مژده و به خوبان ترس و بیم دهم ؟: فرمود) ع (آنها را بیم ده حضرت 
ها مى گذرم به گنهكاران مژده بده كه من توبه هاى آنها را قبول مى كنم و از گناه آن: خطاب رسید

و خوبان را بترسان به خاطر اینكه مبادا به كردار و اعمال و رفتار خوب خود عجب ، ریا كنند و 
 .خودبین شوند زیرا هیچ بنده اى را من پاى حساب نكشم جز آنكه هالك شود

 اى آنكه ز عاصیان كنى توبه قبول
 سازى همه رابه رحمت خود مشمول

 ه ماامید دهد توبوا الى الّله ب
 هركس كه كند توبه نمائى مقبول



 زیرا كه بود امر به توبه دائم
 پس توبه شكن برت نباشد مسئول

 در وقت گناه گر نگیرى دستم
 توبه شكنم باز شوم خوار و ملول

 در هر گنهى حال ندامت دارم
 جز خجلت و توبه من ندارم محصول

 پس دست مرا بگیر هنگام گناه
 به توبه ام نمایم معمولتا آنكه 

 گر توبه شكسته ام خدایا بى حد
 یا رّب بپذیر توبه ام را به رسول

 

 
    ( دعاى توبه كننده مستجاب ) 7

توبه انسان سبب استجابت دعا مى شود یعنى اگر گنه كارى 
توبه كرد و از اعمال و رفتار و كردار بد سابق خود استغفار و 

ستجاب مى شود، چنانچه در قرآن مى توبه نمود، دعایش م
 : خوانیم

  (12 ). ... َو َیْسَتجیُب الَّذیَن آَمُنوا و َعِمُلوا الّصاِلحات َوَیزیُدُهْم ِمْن َفْضِله
ه بندگانش را مى پذیرد، و گناهانشان را مى بخشد و هر چه و پروردگار متعال آن خدایست كه توب

و به خدا ایمان آوردند و نیكوكار شوند مستجاب ) توبه كرده اند(كه كنید میداند و دعاى آنان كه 
 : میگرداند و از فضل و كرم خود بر ثواب آنها مى افزاید، و در قرآن تالوت مى كنیم

ّنى َقریٌب ُاجیُب َدْعَوَة الّداِع ِاذا َدعاِن َفْلَیْسَتجیُبوا لى َوْلُیْؤِمُنوا بى َلَعلَُّهْم َو ِاذا َسَئَلَك ِعبادى َعّنى َفاِ 
  (13 ). َیْرَشُدونَ 

د كه من به آنها نزدیك هستم و هر كس مرا و هر گاه و هر وقت بندگانم از من سؤ ال كنند بدانن
بخواند و یا صدا بزند، جوابش را مى دهم دعایش را مستجاب مى كنم و ندایش را به اجابت رسانم 



 .تا راه هدایت پیشه گیرند) در صورتیكه دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان آورند() 
 الهى منم بنده روسیاه

 كه پا تا سرم گشته غرق گناه
 ه دربار تو آمدم عذر خواهب

 به جز درگه تو ندارم پناه
 آنقدر كوبم در این خانه را

 تا كه بینم لطف صاحبخانه را
 گفت پیغمبر اگر كوبى درى

 عاقبت زاندر برون آید سرى
 

 
    ( توبه پاك كننده گناهان ) 8

ك توبه مانند تاید و پودر پاك كننده و دستگاه لباسشوئى و چر 
برطرف كننده است كه هر قدر گناه كرده و این قلب و دل چرك 
و سیاهى گناه گرفته باشد دستگاه توبه با پودرهاى پاك كننده 
اشك و تضرع و استغفار آن را پاك و نظیف و تمیز مى كند 

 : چنانچه در قرآن مى خوانیم
ُطوا ِمْن َرْحَمِة الّلِه ِانَّ الّلَه َیْغِفُر الذُُّنوَب َجمیعا ِانَُّه ُهَو ُقْل یا ِعباِدَى الَّذیَن َاْسَرُفوا َعلى َاْنُفِسُهْم الَتْقنَ 

  (14 ). اْلَغُفوُر الرَّحیمَ 
اى بندگان من كه بر : ى فرمایداى پیغمبر ما به بنده هاى گنه كار ما بگو كه خداوند متعال م

و از ) توبه كنید(نفس خود در گناه اسراف و در ستم و ظلم به نفس خود زیاده روى كرده اید 
خدا هم تمام گناهان و معصیت هاى شما را مى ) اگر توبه كردید(رحمت خدا نا امید نشوید زیرا كه 

 . آمرزد و او بسیار بخشنده و مهربان است
این آیه آمده مانند، بندگان من ، نا امید نشوید، رحمت خدا، غفران تمام گناهان ، تعبیراتى كه در 

غفور و رحیم بودن خدا، همه حكایت از وسعت دامنه استغفار و قبولى توبه و گستردگى رحمت 
و نسبت بندگان به ذات پاك حق ، ) بندگان من (مطلق الهى میكند، بخصوص تعبیر به عبادى 



ه از خوب و بد بندگان خدا هستند و خداوند به آنها آنچنان مهربان است كه آنها بیانگر آنستكه هم
 . خوانده است بنا بر این چشم انداز امید به آمرزش بسیار وسیع و گسترده است  را بندگان خودش 

از بعضى از اصحاب و یاران خود شنیدند كه مى گفتند خدا لعنت كند ) ع (آقا حضرت امام رضا 
 .جنگیدند) ع (با آقا على  كسى را كه

 .بگوئید مگركسیكه توبه كرد واصالح نمود حال خود را: حضرت فرمود
را یارى نكرد و پیشمان هم نشد بزرگتر است از گناه كسى ) ع (گناه كسى كه على : سپس فرمود

  (15 ).جنگید و پیشمان شد و توبه و انابه نمود) ع (كه با آقا على 
از این حدیث فهمیده مى شود كه اعظم گناهان یعنى جنگ با امام و وصى پیغمبر است ، هم به 
 .توبه قابل بخشش است یعنى اگر آنها هم توبه كردند خدا از سر تقصیر آنها مى گذرد

 كسى روز محشر نگردد خجل
 ه شبها بدرگه برد سوز دلك

 اگر هوشمندى ز داور بخواه
 شب توبه تقصیر روز گناه

 اگر بنده اى دست حاجت برآر
 و گر شرمسارى آب حسرت ببار

 نیامد بدین در كسى عذر خواه
 كه سیل ندامت نشستش گناه

 

 
    ( گر توبه شكستى باز آى ) 9

و یا هواى نفس بر او  اگر شخصى توبه كرد ولى باز شیطان
غلبه كرد و او فریب خورد و گناهى را مرتكب شد و آن عهدى 
را كه با خدا بسته بود شكست توبه سابقش باطل نمى شود بلكه 
واجبست بر او از گناه تازه اش توبه كند و از خدا طلب آمرزش 

گناه كردم خدا مرا نماید و از رحمت بى پایان حق نباید ماءیوس شود نگوید حاال من دیگر بار 
نمى بخشد، خیر، یاءس و نا اءمیدى خود از گناهان كبیره است و خدا هم غفار است و از گناه 



 .هان مى گذرد
 :روایت كرده كه حضرت فرمود) ع (محّمد بن مسلم از حضرت باقر 

ینده ، اى محّمد بن مسلم گناهان بنده مؤ من كه از آن توبه كرده آمرزیده شده است و باید براى آ
پس از توبه و آمرزش كار نیك و خوب و پسندیده اى انجام دهد به خدا این فضیلت نیست مگر 
 .براى آنها كه ایمان دارند

من گفتم اگر پس از توبه و استغفار از گناهان ، باز گناه كرد و باز توبه نمود آنوقت چه باید كرد 
 آیا قبول است یا نه ؟

تو گمان میكنى كه بنده مؤ من از گناه خود پیشمان گردد و از اى محمد بن مسلم : حضرت فرمود
 !آن آمرزش خواهد و توبه كند خدا توبه اش را نمى پذیرد؟

كسى كه چند بار اینكار را كرده است ، یعنى گناه مى كند و بعد از خدا طلب آمرزش مى : گفتم 
 !خواهد، آیا بخشیده مى شود؟

. واهى و توبه بازگردد خدا هم به آمرزش او بر مى گرددآنچه مؤ من با آمرزش خ: حضرت فرمود
مبادا تو . و براستى كه خداوند زیاد آمرزنده و مهربانست توبه را میپذیرد و از بدكردارى ها میگذرد

  (16 ). مؤ منین را از رحمت خدا نومید سازى
جوانى در بنى اسرائیل بود كه بیست سال خدا را عبادت و طاعت كرده ، بیست سال سر تعظیم و 
ادب در برابر حق فرود مى آورد تا اینكه همنشین هاى بد، هواى نفس ، شیطان او را فریب داد و 

اه كرد دید موهایش به گناه آلوده شد و بیست سال در معصیت بسر مى برد، روزى در آینه نگ
سفید شده خیلى ناراحت شد، بدش آمد و از كرده خود پیشمان شد، گفت خدایا بیست سال بندگى و 
عبادت كردم و حال بیست سال است كه نفهمیدم به گناه افتادم آیا اگر برگردم بسوى تو و توبه كنم 
 :آیا مرا قبول مى كنى ؟ صدائى شنید كه یكى مى گفت 

 .َاْحَبْبناَك، َتَرْكَتنا، َفَتَرْكناْك، َوَعَصْیَتنا، َفَاْمَهْلناْك َوِاْن َرَجْعَت ِاَلْینا َقِبْلناك َاْحَبْبَتنا فَ 
یعنى ما را دوست داشتى پس ما هم ترا دوست داشتیم ، و ما را ترك كردى پس ما هم تو را ترك 

  (17 ). را قبول مى كنیمكردیم ، معصیت ما كردى تو را مهلت دادیم پس اگر برگردى بطرف ما تو 
 . از این مرحمتها از خدا نسبت به تمام امم بوده و در این امت هزار برابر است

 بازآ، بازآ، هر آنچه هستى باز آى
 گر كافر و گبر و بت پرستى باز آى



 این درگه ما در گه نومیدى نیست
 صدبار اگر توبه شكستى بازآى

اى : حضرت لقمان به فرزندش وصیت فرمود. در هر حالتى شخص باید امیدش به خدا باشد
فرزندم ، اگر گناه جن وانس را داشته باشى ، چنان امیدوار به خدا باش كه تو را رحم مى كند و 

ى بترس از اینكه مبادا تو را عذاب كنند، یعنى به عبادت خودت اگر عبادت ثقلین را هم داشته باش
 .ننازى كه عجب تو را بگیرد

معنى توبه نصوح چیست كه ! آقا: عرض كردم ) ع (به حضرت صادق : ابوبصیر مى گوید
 خداوند به آن امر فرموده است ؟

 .آن توبه از گناهى است كه انسان هرگز به آن باز نگردد: حضرت فرمود
 !كدامیك از ماست كه به گناه باز نمى گردد؟! آقا جان :  گفتم

اى ابامحمد به درستى كه خدا بندگانى را دوست دارد كه بعد از فریب خوردن زیاد، : حضرت فرمود
 .توبه زیاد كند

 :فرمود) ص (در حقایق االسر دارد، حضرت رسول خدا 
ید و توبه كنید هرآینه خدا قبول مى كند اگر آنقدر گناه كردید كه تا آسمان برسد و بعد پشیمان شو 

 .توبه شما را
 بار الَّها بارها بر گشته ام

 توبه ها و عذرها بشكسته ام
 كرده ام آنها، كه از من مى سزید

 تا چنین سیل سیاهى در رسید
 

 
    ( باب توبه تا دم آخر ) 10

ع (رباب توبه تا آخرین نفس انسان باز است چنانچه حضرت باق
فرمود پروردگا را شیطان را بر من ) ع (حضرت آدم  :فرمود) 

چیره ساختى و چون خون بر من روانش كردى ، پس براى من 
هم چیزى مقرر فرما، خطاب شده اى آدم براى تو مقرر كردم كه 



هر كدام از فرزندان تو قصد گناهى كند بر او نوشته نشود و اگر هم گناهى كرد فقط همان یك 
یك حسنه نوشته شود و اگر آن حسنه را   ا بپایش بنویسند و هرگاه قصد ثوابى كند برایش گناه ر 

 .انجام داد برایش ده حسنه مسطور گردد
پروردگارا برایم بیفزا، خطاب شد براى تو مقّرر كردم كه هر كدام از : عرضكرد) ع (حضرت آدم 

 . و را مى آمرزمبنى آدم گناهى كند و سپس پشیمان گردد و طلب آمرزش كند ا
براى آنها توبه را مقرر داشتم تا آن : پروردگارا برایم بیفزا، خطاب شد: فرمود) ع (حضرت آدم 

 .وقتى كه نفسشان تا به گلوگاه شان برسد
 . پروردگارا براى من همین بس است: فرمود) ع (حضرت آدم 

) ص (رسول الّله  در كتاب اصول كافى باب توبه حدیثى جالب و زیبا نقل كرده كه حضرت
 :فرمود

نه ، یكسال : هر كس یك سال پیش از مرگش توبه كند، خدا توبه اش را مى پذیرد، سپس فرمود
نه : توبه كند خدا توبه اش را مى پذیرد، سپس فرمود  زیاد است ، هر كس یك ماه پیش از مرگش 

را مى پذیرد، سپس  ، یك ماه زیاد است ، هر یك هفته پیش از مرگش توبه كند، خدا توبه اش
نه ، یك هفته زیاد است هر كس یك روز پیش از مرگش توبه كند، خدا توبه اش رامى : فرمود

نه یك روز زیاد است هر كس پیش از دیدار آخرت و ملك الموت توبه كند : پذیرد، سپس فرمود
 .خدا توبه اش را مى پذیرد

مال داده كه بیان مراتب توبه از نظر عالمه مجلسى رضوان الّله تعالى علیه در این حدیث احت
قبولى و كمال آن باشد زیرا توبه كامله تیرگیهاى گناه را از قلب و دل پاك مى كند، و باید بعد از 
توبه و بعد از برطرف كردن سیاهى قلب ، در تدارك صّحت و ترمیم و اصالح آن كوشش نماید و 

ید كننده پاك كننده تضرع و حسنات روشن و سفید آئینه قلب و دل را با انواع پودرها و مایعهاى سف
سازد غالبا در كمتر از یك سال حاصل نمى شود و اگر یكسال نشد پس الاقل یك ماه و اگر آن 

 . هم نشد، الاقل یك هفته
انسان مانند آهوئیست كه هنوز صیاد به او تیرى نزده و امید چندانى هم به گرفتن او ندارد اّما 

و زد و او را زخمى كرد امیدوار به گرفتن او مى شود و پیوسته همراهش مى رود همینكه تیرى به ا
تا او را بگیرد، انسان هم تا وقتى كه گناه نكرده شیطان هچنان امیدى به گمراه كردن او ندارد، اما 
اگر یك گناه كرد و توبه نكرد شیطان امیدوار مى شود و متصل همراه شخص مى آید تا او را 

و به معصیت بیندازد و او را از رحمت خدا ماءیوس كند و جرى در معصیت نماید ولى فریب دهد 



اّما نه اینكه . انسان هر قدر گنه كار باشد نباید از رحمت حق ماءیوس شود حتى در دم مرگ 
گناه كند و بگوید حاال وقت هست ، یكى اینكه ما نمى دانیم كى مى میریم جوان یا پیر، كوچك یا 

وقت مى میریم چه ساعتى و در چه حالى مى میریم پس باید زود دست به كار شویم  بزرگ ، چه
 :شیخ سعدى مى فرماید. ، تا هنوز مرگ ما را در بر نگرفته 

 كنون باید اى خفته بیدار بود
 چو مرگ اندر آرد زخوفت چه سود

 كنونت كه چشم است اشكى بیار
 زبان در دهان است عذرى بیار

 باشد روان در بدن نه پیوسته
 نه همواره گردد زبان در دهن

 كنون بایدت عذر تقصیر گفت
 نه چون نفس ناطق ز گفتن بخفت

 غنیمت ُشمر این گرامى نفس
 كه بیمرغ قیمت ندارد قفس

 مكن عمر ضایع به افسوس و حیف
 كه فرصت عزیز است و الوقت ضیف 

 

 
    ( حقیقت توبه ) 11

به همان پشیمانى از گناه است ؛ به خاطر زشتى آن حقیقت تو 
معصیت در نزد خداوند متعال ، زیرا خالف رضاى او را انجام 

مى فرماید نگاه به كوچكى گناه نكن نگاه كن ) ع (داده آقا على 
مثل غالمى كه كارى  . ببین چه خداى بزرگى را معصیت كردى

د از اینكه موالیش دارد او را مى بیند، چون را بر خالف رضاى موالیش انجام دهد و غافل باش
و همانند تاجرى كه معامله . فهمیده كه او را مى دیده قطعا سخت از كردار خود پشیمان مى شود



اى بكند و در آن سرمایه خود را از دست بدهد و مقدار زیادى بدهكار گردد، چقدر از آن معامله 
او را از آن معامله نهى كرده باشد و نیز مانند پشیمان مى شود خصوصا اگر دوست دانائى قبال 

كسى كه دكتر و طبیب او را از خطر خوردن غذائى با خبر كرده باشد و بعد از خوردن و گرفتار 
 .شدن از كار خود چقدر پشیمان خواهد بود

قطعا هرچه ایمان به خدا و روز جزا و تصدیق خبرهاى قرآن و پیغمبر و امام در انسان بیشتر 
پشیمانى از گناه كرده شده بیشتر و آتش درونى آن سخت تر خواهد بود، پس حقیقت توبه آن  باشد

است كه اگر كسى گناهى كرد بعد پشیمان شد و توبه كرد همان كافیست ، چنانچه پیغمبر اكرم 
 :فرمود) ص (

  (18 ). پشیمانى از گناه خود توبه استَالنِّداَمة َتوَبة 
 :فرمود) ع (در كافى دارد آقا امام باقر 

 . در توبه پشیمانى كفایت است َكفى ِبالنِّدام َتوبه
 :فرمود) ع (آقا امام صادق 
 ل َاْن َیْسَتْغِفرَ ما ِمْن َعبٍد َاْذَنَب ذْنبا َفَنَدَم َعَلْیِه ِاّال َغَفر الّله َلُه َقبْ 

نیست بنده اى كه گناهى كند سپس پشیمان گردد مگر اینكه خداوند او را مى آمرزد پیش از آنكه 
 .كند  او از خداوند متعال طلب آمرزش 

بله حقیقت توبه همان حسرت و پشیمانى قلبى و به درد آمدن دل است از گناهى كه كرده و هر 
. به اش به قبول نزدیكتر است و آن هم تابع بزرگ دانستن گناه است اندازه اندوه دل بیشتر باشد تو 

زیرا گناه را هرچه بزرگتر ببیند بر پشیمانیش افزوده مى شود مانند كسى كه در اثر سامحه ، 
زندگى و سرمایه اش آتش بگیرد بدیهى است هرچه دارائیش در خطر سوختن بیشتر باشد اندوه و 

زیادتر خواهد بود خصوصا اگر آتشى باشد كه خاموش كردنش  غمش بر سامحه و سهل انگاریش
دشوار باشد و اگر خودش را هم در خطر سوختن ببیند بطورى كه راه فرار هم نداشته باشد و 

چنین شخص گنه كارى باید بداند كه آتش براى خود . فریادرسى هم نیاید حالش معلوم است 
نتوان كرد زیرا آتشى است كه از   یده اى هم خاموشش افروخته كه از آن فرار نتوان كرد و هیچ آفر 

 :در دعاى كمیل مى فرماید (ع (قهر و غضب خداوند قهار پیدا شده كه حضرت امیرالمؤ منین 
این عقوبتهائیست كه آسمانها و زمین در برابرش نمى توانند پایدارى كنند و سوزش آن هم مانند 

 . سوزش آتش دنیا نیست
روایت شده كه هرگاه یك نفر را از دوزخ بیرون آورند و در تنور آتش دنیا ) ص (از رسول خدا 



 .بیفكنند خواب راحتى مى كند
آیات قرآن در بیان شّدت و . فریاد از آتشى كه تنور آتشین دنیوى نسبت به آن آسایشگاه است 

و سختى قهر خداوند بسیار است و خالصه شخص گنه كار باید سخت پشیمان و پریشان باشد 
ناالن و گریان بسوزد و بگدازد و تا پاك شدن خود را یقین نكند آرام و قرار نگیرد و آن یقین هم 

و عجب آنجاست كه همان  .پیدا نمى شود مگر هنگام مرگ كه مالئكه رحمت او را بشارت دهند
اى سوز و گداز و ناله و فریادش خاموش كننده آتشها و پاك كننده چركها و روشن كننده تاریكیه

) ص (گناهانش مى شود به طوریكه حالش مانند پیش از گناهش مى شود چنانچه رسول الّله 
 التّاِئُب ِمَن الذَّْنِب َكَمْن الَذْنَب َلهُ توبه كننده از گناه مثل كسى است كه اصال گناه نكرده : فرمود

ح حال بلكه گاهى بهتر از پیش مى شود، یعنى در اثر ادامه آن سوزش دل و سعى در اصال
 .اّن الّل ه یحّب الّتّوابین چنان به پروردگارش نزدیك مى شود كه محبوب او مى گردد 

 :مى فرماید) ع (از این جاست كه امام سجاد 
 (19 )و اوجب لى توبة توجب لى محّبتك  .خدایا توفیق توبه اى بده كه مرا به مقام محّبت تو رساند

و انقلمنى الى درجة التوبة  : و مرا به درجه توبه به سوى خودت برسان و در دعاى ابوحمزه ثمالى
 .الیك 

اثر توبه در از بین بردن گناه باعتبار كمى و زیادى ندامت است باید در زیاد شدن آن كوشید و 
 .یادتى آن َتدبُّر در آیات و احادیث و داستانهاى افرادى كه توبه كرده اندبهترین وسیله براى ز 

 توئى َرّب و پناه بى پناهان
 منم آن بنده سرگرد حیران

 به غفلت رفت عمر نازنینم
 كنون با ضعف و با پیرى قرینم

 زخواب غفلتم بیدار گشتم
 ز اعمال نكوتخمى نكشتم

 به لّذتهاى نفسم ره سپردم
 زطاعات تو لّذتها نبردم

 تن از بارگنه ویرانه گشته



 دل از ترس گنه غّمى نه گشته
 

 
    ( سرزنش از تاءخیر توبه ) 12

خداوند متعال در هر لحظه انسانها را امر به توبه میكند و 
او را موظف به تعجیل ) فعل امراست (توبه كنید ) توبوا(فرمان 

بنابر این تاخیر آن ، تاخیر در انجام در توبه كردن مى نماید، 
و چنین كسى در هرلحظه به عنوان نافرمان . فرمان الهى است 

 .و ترك كننده فرمان حق به حساب مى آید
 :فرمود) ع (امام جواد 

  (20 ). تاءخیُر الُتوَبِة ِاْغِتراٌر وُطوُل التَِّسویف َحْسرةٌ 
باعث حسرة ) توبه (تاءخیر توبه یك نوع حیرانى و سرگردانى و طول دادن و به آینده موكول كردن 

 . و ندامت است
از كسانى مباش كه بدون عمل ، امید سعادت آخرت : مى فرماید) ع (و همچنین آقا امیرالمؤ منین 

آنكس كه در توبه كردن : با آرزوهاى دراز به تاءخیر مى اندازند و نیز فرمودرا دارند و توبه را 
 .سهل انگارى كند و به آینده موكول نماید دین ندارد

  (21 )ال دیَن ِلُمَسّوٍف ِبَتوَبِته 
از تاءخیر انداختن توبه بپرهیز، زیرا تاخیر انذاختن توبه : مى فرماید) ع (آقا امام باقر  و همچنین

  (22 ).همچون دریائى است كه در مانده در آن غرق مى گردد
نگام نشانه هاى عذاب و مرگ مورد قبول نیست چنانچه ایمان و توبه باید توّجه داشت كه توبه ه

. سوره نساء به این مطلب تصریح شده است  18فرعون هنگام غرق شدن پذیرفته نشد كه در آیه 
سوره یونس استفاده مى شود كه به هنگام نزول عذاب درهاى توبه بسته مى  51و  50و از آیات 

شبیه توبه اجبارى و اضطرارى است و چنین توبه اى ارزش  شود چرا كه توبه در چنین حالى
 .ندارد

پرسیدم چرا خداوند متعال فرعون را غرق كرد با ) ع (از حضرت رضا : محّمد همدانى مى گوید
به خاطر اینكه فرعون هنگام دیدن  :حضرت فرمود. اینكه ایمان آورد و به توحید اعتراف كرد



  (23 ).هنگام پذیرفته نیست عذاب ایمان آورد و ایمان در این 
پس تا زود است انسان از گذشته هایش توبه كند قبل از نشانه هاى عذاب و مرگهاى ناگهانى كه 
 .در دنیاى حاضر مى باشد

 خداوندا بده توفیق طاعت
 ورم هم از عصیان و غفلتنما د

 بده قّوت نمایم خدمت تو
 بكوشم در رضا و طاعت تو

 در آیم در میان پیشتازان
 شتابم در رضایت از دل و جان

 بیابم شوق قربت عاشقانه
 شوم نزدیك ، از تو مخلصانه

 شوم از جمله شب زنده داران
 درآیم در جوارت با محّبان

 

 

 

 

   

    ( توبه فورى واجب ) 13

توبه از گناهان چه كبیره و چه صغیره به اتفاق جمیع علماء و 
فورى است ، چنانچه محقق طبرسى در  به حكم عقل واجب و

تجرید الكالم و عالمه حلى در شرح آن فرموده اند كه به توبه 
فورى ضرر دفع مى شود و دفع ضرر هم عقال واجب است پس 

توبه كنید، و همه شما : توبه به حكم عقل واجبست و در قرآن سوره نور آیه سى و یك مى فرماید
اى : رستگار شوید و نیز در آیه هشت سوره تحریم مى فرماید بسوى خداوند رجوع كنید، باشد كه



فقط براى رضاى (كسانى كه به خدا ایمان آورده اید توبه كنید و به خدا رجوع نمائید، توبه خالص 
 .امید است پروردگار شما، گناهانتان را تالفى فرماید) خدا

ده شكى در وجوب فورى توبه مرحوم شیخ بهائى رضوان الّله تعالى علیه در شرح اربعین فرمو 
نیست ، زیرا گناهان مانند سمهایى هستند كه به بدن انسان ضرر مى رسانند و همچنانكه خورنده 
سم واجب است در معالجه عجله و شتاب كند تا به هالكت نرسد و از بین نرود، شخص گنه كار 

ریع توبه نماید تا دینش هم همینطور است واجب است بر او كه هرچه زودتر گناه را ترك كند و س
ضایع نگردد و گنه كارى كه در توبه مسامحه كند و به وقت دیگر تاءخیر اندازد بین دو خطر 
 :بزرگ خود را قرار داده است كه اگر از یكى سالم بماند به دیگرى مبتال خواهد شد

 3L�� :را ناگهان  رسیدن مرگهاى ناگهانى به طورى كه از خواب غفلت بیدار نشود مگر مرگ خود
آیا در امانند اهل قریه ها كه : ببیند چنانچه قرآن مجید در سوره اعراف آیه نود و پنج مى فرماید

كه در آن حال باب توبه مسدود و یكساعت مهلت . مرگ ایشان را بگیرد در حالى كه خوابیده اند
 :ایدمى فرم 11و  10چنانچه در سوره منافقون آیه . مى خواهد ولى اجابت نمى شود

انفاق كنید از دارائى خود پیش از اینكه مرگ یكى از شما برسد بگوید پرودگارا مرگ مرا به تاخیر 
انداز به مدت كمى تا تدارك گذشته كنم و هیچگاه خداوند مرگ كسى را هنگام رسیدنش به تاءخیر 
 .نخواهد انداخت 

ى گوید یك روز مرا مهلت در تفسیر این آیه شریفه گفته شده كه شخص محتضر به ملك الموت م
بده تا از گناهان خود توبه كنم و براى سفر آخرتم توشه اى تدارك كنم مى گوید روزهاى عمرت به 

باب توبه بر او   سر آمد، گوید یك ساعت مرا مهلت بده مى گوید ساعتهاى عمرت تمام شد پس 
بر عمر گذشته اش و بسته مى شود و روح از بدنش خارج مى گردد با هزاران حسرت و ندامت 

 .گاهى مى شود كه در آن حال اصل ایمان هم به خطر مى افتد
، تاریكى و تیرگى گناهان بر دل )بوسیله توبه (آنكه بواسطه پاك نكردن آلودگى خود از گناه : دّوم 

زیاد مى شود تا به حدى چرك و طبع مى رسد كه دیگر قابل پاك شدن نیست زیرا هر گناهى كه 
ند ظلمتى در دلش پیدا مى شود مانند نفسى كه به آینه دمیده مى شود، چطور زالل مى ك  شخص 

 .بودنش را از دست َمى دهد وتیره و تار مى شود
مى شود و كم كم بر اثر ماندن چرك جرم مى ) چرك (هرگاه ظلمت گناهان بر قلب زیاد شد دین 

زده مى شود و بسته مى گردد و گیرد و چركها زیاد مى گردد و طبع مى شود، یعنى مهر بر او 
بطورى كه هیچ حقى را دیگر نمى فهمد ونمى پذیرد؛ بر اثر زیاد شدن زنگ و جرم دیگر قابلیت 



 .صیقلى شدن نخواهد بود
 گر آئینه از آه گردد سیاه

 شود روشن آئینه دل ز آه
 بترس از گناهان خویش اى نفس

 كه روز قیامت نترسى ز كس
مى  ( ع(روایت قلب منكوس و قلب اسود نامیده شده است آقا حضرت باقر  بله چنین قلبى در

فرماید هیچ چیز براى قلب زیانبخش تر از گناه نیست ، هر وقت قلب در ظلمت گناهى واقع بشود 
آن ظلمت با اوست تا تاریكى تمام قلبش را مى گیرد تا اینكه باالیش پائین مى شود یعنى این قلب 

 .حرف مى گرددوارانه و از حق من
 :در روایت دیگر مى فرماید

صاحبش دیگر به هیچ خیرى بر نمى گردد و این دلیل بر آن است  . َلْم َیْرَج صاِحبه ِالى خیٍر ابدا
  كه صاحب چنین قلبى از گناهان خود دست بردار نیست و از آن توبه نمى كند اگر به زبانش 

و دلش با آن همراه نیست و حقیقتى در كار  بگوید توبه كردم حرفیست كه به زبانش جارى شده
نیست و اثرى براى آن نخواهد بود، چنانچه اگر شخصى به زبان بگوید لباسم را ُشستم هیچگاه با 
این حرف لباسش پاك نمى گردد و گاهى چنین شخص به قدرى در امر دین بى مباالت مى شود 
 .كه اصل ایمانش در خطر و باالخره عاقبت به شر مى گردد

 طریقى بدست آور صلحى بجوى
 شفیعى بر انگیز و عذرى بگوى

 به یك لحظه صورت نبیند امان
 چو پیمانه پرشد به دور زمان

 فراشو چو بینى در صلح باز
 كه ناگه در توبه گردد فراز

 برو گرد ذلت زدامن بشوى
 كه ناگه زباال ببندند جوى

 



 

    ( توبه نصوح در قرآن ) 14

 : در تفسیر، واژه نصوح را چنین فرموده) ع (آقا امام صادق 
 . َهَو الذَّْنُب الّذى الَیُعوُد فیِه َاَبدا

  (24 ).آن گناهى است كه بنده هرگز به آن باز نگردد
 :در معنى نصوح فرمود) ع (آقا امام هادى 

 .َاْن َیُكوَن الباِطَن كالّطاِهر َو َافَضُل ِمْن ذِلك 
  (25 ).توبه نصوح آن توبه ایست كه باطن انسان مانند ظاهر و بهتر از ظاهر باشد

 :در معنى نصوح فرمود) ص (رسول خدا 
ْرع   .َاْن َیُتوَب التّائُب ثُمَّ الَیْرِجُع فى َذنٍب َكما الَیُعوُد اْللََّبَن ِاَلى الضَّ

  (26 ).توبه كننده هرگز به گناه باز نمى گردد چنانچه شیر به پستان باز نمى گردد
مرحوم عالمه مجلسى رضوان اهللا تعالى علیه در شرح كافى در معنى توبه نصوح چند وجه از 

 . مفسرین نقل نموده
توبه خالص و پاك براى رضاى خدا یعنى فقط به منظور مخالفت امر خدا از گناه پشیمان شده  1

 پشیمانى از گناه براى ترس از دوزخ توبه نیست زیرا(باشد نه از ترس جهنم یا طمع به بهشت باشد 
.) 

توبه اندرز بخش كه مردم را بمانند خود تشویق كند یعنى حال او در توبه طورى باشد كه آثار  2
توبه او را ببینند و به توبه مایل شوند و با این عمل خود دیگران را نصیحت كرده و به توبه كردن 

توبه اندرز كننده صاحبش باشد یعنى گذشته خود را اصالح نماید  داللت و راهنمائى نموده یا اینكه
 .و از هر گونه گناه كنده شود و تا آخر عمر پیرامون هیچ گناهى نرود

یعنى توبه اى كه بوسیله آن هرچه از پرده ) از نصاحت بمعنى خیاطت باشد(توبه رفو كننده  3
 .ولیاء خدا و دوستان او به هم گرد آورددیانت پاره شده است دوخته شود و توبه كننده را با ا

نصوح صفت توبه كننده مى باشد یعنى توبه شخص كه نصیحت كننده خودش باشد به آن توبه  4
به این معنى كه بر وجه كامل توبه كند كه تمام آثار گناه را از دل ریشه كن سازد به وسیله اینكه 

ناهى كه با بدن كرده و گوشت بدنش از یعنى با ریاضت هر گ(خود را در توبه ریاضت آب كند 
 .و تیرگى گناهان را از آن بزداید و به پرتو حسناتش بیارآید) گناه روئیده آب كند



 الهى چه سازم پناهى ندارم
 به جز توبه و گریه راهى ندارم

 زهر سو گرفته مرا خوف و خشیت
 به جز غّصه و غم سپاهى ندارم

 طغیان برى هستم از كفر و از شرك و
 به جز ذات پاكت پناهى ندارم

 زكردار بد رفته بس آبرویم
 به نزد تو جز روسیاهى ندارم

 به آتش همه سوخته خرمن من
 به بستان عمرم گیاهى ندارم

 زافعال خود آنقدر شرمسارم
 كه نزد كسى عّزوجاهى ندارم

 

 

    ( جبران گناه ) 15

جبران گناه است كه موجب ُشستن یكى از اركان مهّم توبه ، 
. آثار گناه شده و بطور كلى انسان را از رسوبات گناه مى رهاند

پوشاندن و ) كّفارات و تكفیر(از این جبران در اسالم به عنوان 
تكفیر در مقابل احباط است ، احباط . پاك كردن یاد مى شود

پوچ و بى اثر كند ولى تكفیر یعنى آنست كه انسان با ارتكاب گناه بزرگى ، كارهاى نیك خود را 
انسان با جبران گناه آثار گناهان سابق را به طور كلى از چهره جان خود بزداید به عبارت روشنتر 

 : و واضحتر توبه داراى دو مرحله است
 .( پاكسازى(قطع و ترك گناه  1

 .( بهسازى(تقویت جان با اعمال نیك  2



 : ست كه درمان او داراى دو ُبعد استمانند كسى كه مبتالى به بیمارى تب ا
 . خوردن داروى قطع كننده تب 1

 . خوردن داروهاى نیروبخش 2
تا آثار و ضایعات بیمارى مانند ضعف را از بین ببرد و توبه كننده هم چون مبتال به بیمارى گناه 
 :بوده راه درمانش همچنانكه گفتیم دو مرحله دارد

 ŒRsŒ :رك تمام گناهان را استفاده كند و خودش را از همه معاصى پاك كند باید داروى ضد گناه یا ت
 .(پاكسازى نماید(

باید داروى نیروبخش و تقویت جان را با اعمال نیك و خوب جبران كند و جبران گناهان : دّوم 
گاهى به مرحله اى مى رسد كه گناهان سابق را تبدیل به نیكیها و حسنات مى كند یعنى نه تنها 

به . اه را از لوح دل مى شوید، بلكه آثار درخشان كارهاى نیك را جایگزین آن مى نمایدآثار گن
عنوان مثال اگر كسى مدتها پدر و مادرش را مى آزارده و اكنون توبه نموده تنها قطع آزار كافى 
 .نیست بلكه باید با شیرینى محبتهاى بى دریغ خود، تلخیهاى دوران آزار را جبران نماید

 :مى فرمایدخداوند 
  (27 ).َو َیْدَرُؤَن ِباْلَحَسَنِة السَّّیَئة 

عاقالن كسانى هستند كه با كارهاى نیك و شایسته و خوب و حسنه كارهاى ناشایسته و بدو سیئات 
 .را از بین مى برند

  (28 ) َبدُِّل الّله َسیِّئاِتِهْم َحَسناٍت یُ 
خداوند گناهان این گروه را به حسنات . كسى كه توبه كند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد

 .تبدیل مى كند
  (29 )ُیْذِهْبَن الَسّیئات  ِانَّ اْلَحَسناِت  ...

 .بدرستى كه حسنات و خوبیها، سیئات و بدى ها را بر طرف مى سازد
 :سوره نساء مى فرماید 31در آیه 

 . جتناب كنید از گناهان شما روپوشى مى كنیماگر از گناهان كبیره اى كه از آن نهى شده اید ا
آن كسانى كه ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند قطعا  : سوره عنكبوت مى خوانیم 7در آیه 

 . از گناهانشان روپوشى مى كنیم
 . منظور از گناه را روپوشى مى كنیم یعنى گناهان را محو و آثارى از آن باقى نمى گذاریم

 : مى خوانیم 195ن آیه در سوره آل عمرا



آنهائى كه در راه خدا هجرت كردند و از خانه هاى خود بیرون رانده شدند، و در راه من آزار دیدند 
 . و جنگ كردند و كشته شدند، سوگند یاد مى كنم كه گناهان آنها را مى پوشانیم

 :مى فرماید) ص (حضرت رسول 
  (30 ). ِبُخْلٍق َحَسن َوِاذاَعِمْلَت َسّیَئًة َفاْعَمْل وَحَسَنًة َتْمُحوهااتَِّق الّلَه َحیُث ُكْنَت، و خاِلِق الّناس 

در هر جا هستى از خدا بترس و با مردم با اخالق خوب برخورد كن و هرگاه گناهى كردى كار 
 .عد از آن انجام بده كه آن گناه را محو مى كندنیكى ب

  (31 ). َمْن َعِمَل َسیَِّئًة ِفى السِّرِّ َوَمْن َعِمَل َسْیَئًة ِفى اْلَعالِنَیِة َفْلَیْعَمْل َحَسَنًة ِفى اْلَعالِنَیةِ  ....
كسى كه در پنهانى گناه كند، پس در پنهانى كار نیكى انجام دهد و كسى كه در آشكار گناه كرد 
 .پس آشكا را كار نیك انجام دهد

 :فرمود) ع (همچنین امام باقر 
و آشكار شدن (هرگاه نشانه هاى توبه ، از توبه كننده آشكار نگشت ، اوتوبه كننده حقیقى نیست 

آنها را كه ادعاى حقى بر او دارند راضى كند، نمازهاى قضا شده اش را ) ه اینستكه نشانه هاى توب
 ) ...اعاده نماید، در برابر مؤ منان متواضع باشد و خود را از طغیان هوسهاى نفسانى حفظ نماید

32)  
 :فرمود) ع (آقا امیرالمؤ منین 

  (33 ). َثَمَرُة التَّْوَبِة ِاْسِتْدراُك َفواِرِط النَّْفسِ 
 . میوه و آثار توبه جبران ضایعات نفس است

 :فرمود) ع (امام باقر 
  (34 ). ْحَسَن اْلَحَسناِت َبْعَد السَّْیئاِت ما اَ 

 . چقدر كارهاى شایسته و خوب ، بعد از گناهان ، شایسته و زیباست
 :پرسید) ص (شخصى از حضرت رسول 

 كفاره گناه غیبت چیست ؟
 . َتْسَتْغِفْر ِلَمْن ِاْعَتَبتهُ  :فرمود حضرت

  (35 ). كن  براى كسى كه او را غیبت كردى از خدا طلب مغفرت و آمرزش 
 :فرمود) ع (امام كاظم 

انسان پریشان و گرفتار و زدودن اندوهگین از اندوهگین و  از كّفارات گناه بزرگ ، پناه دادن به
  (36 ). غمناك است



 :فرمود) ع (امام باقر 
اگرفته باشد، چهار خصلت است كه اگر كسى داراى آن باشد، هر چند از سر تا قدمش را گناه فر 

 :خداوند متعال آن گناهان را به نیكى تبدیل مى كند
 .شكر خدا 4. خوش اخالقى  3. حیاء 2. راستگوئى  1

بعضى از گناهان است كه نماز و صدقه آنها را جبران نخواهد كرد شخصى : فرمود) ص (پیامبر 
 پس جبران آنها كدام عمل است ؟: پرسید

  (37 ) َاْلُهُموُم فى َطَلِب اْلَمعیَشةِ وه در تحصیل معاش زندگى تحمل رنج و اند: آن حضرت فرمود
 :آمد و عرض كرد) ص (شخصى به حضور رسول خدا 

) یا طوالنى (جده هاى بسیار س: حضرت فرمود. گناهانم بسیار شده اند و اعمال نیكم اندك است 
  (38 ).بجا آور؛ چرا كه سجده گناهان را آنچنان میریزد كه باد برگهاى درخت را مى ریزد
 من آن بنده روسیاه توام

 زجرم و گنه عذر خواه توام
 ر فضل و عفو تو دل بسته امكه ب

 زالطاف غیر تو بگسسته ام
 گذشته خطا بوده است كار من

 نبوده به شان تو رفتار من
 زافعال زشتم به نزدت خجل

 ز رسوائیم گشته ام منفعل
 بپوشان عیوبم به ستاریت

 ببخشاگناهم به غفاریت
 به جهل و به كردار زشتم مگیر

 دست گیربه عجزونیازم مرا 
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شرایط صحت و كمال توبه اینستكه انسان گنه كار باید توبه كند 
و تدارك گذشته را نماید و اصال به گذشته بر نگردد و در 
اطاعت حّق كوشا باشد و شرایط صحت و قبولى آمرزش و توبه 
شش چیز است چنانچه شخصى براى خود نمائى در حضور 

 . استغفر الّله: گفت ) ع (امیرالمؤ منین  حضرت
چون استغفارش تنها به (مادرت به عزایت بنشیند آیا مى دانى استغفار چیست ؟ : حضرت فرمود

استغفار درجه بلند مقامان و صدر نشینان عالم اعلى ) زبان بوده و دلش از حقیقت آن خالى بود
 : اى شش پایه و اساس استاست و در معنى استغفار شش چیز الزمست و توبه دار 

 . پشیمانى و حسرت و ناراحت و افسرده از كردار و گناهان گذشته 1
 . تصمیم قطعى و عزم برترك گناه براى همیشه 2

ادا كردن حقوق مردم بطورى كه هنگام مردن پاك باشد و رحمت خدا را مالقات كند در حالیكه  3
 .حق كسى بر عهده اش نباشد

 .تدارك نماید...) مثل نماز و روزه و خمس و زكوة و حج (و ضایع شده هر واجبى كه از ا 4
آنچه گوشت بدنش از حرام روئیده با اندوهها آبش كند تا پوست به استخوان بچسبد و گوشت نو  5

 .در بدنش پیدا شود
) تا جبران گردد(زحمت عبادت را ببدن خود بچشاند چنانچه خوشى و شیرینى گناه را چشانیده  6

  (39 ). این هنگام بگو استغفر الّلهدر 
بله الزمه صّحت و كمال توبه حسرت و ندامت بر گناه و عزم برترك آن در آینده بطوریكه اگر بر 

 .د حقیقتا از آن گناه و معصیت پشیمانى نداردترك آن گناه تصمیم نداشته باشد معلوم مى شو 
از لوازم حسرت و ندامت بر گناه سعى در تدارك آنست یعنى اگر آن گناه حق الّله بوده مانند ترك 

پس قضاى آن را بجاآورد و اگر حق الناس بوده مثال ... ، نماز و روزه و زكوة و خمس و حج 
ده بورثه اش بدهد و اگر نمى شناسد از طرفش حق مالى است آن را بصاحبش برگرداند، اگر مر 

حالل ) یعنى با اعضاء و جوارحش كسى را اذیت كرده (صدقه دهد و اگر حق عرضى است 
بودى طلبد و طرف را از خودش راضى كند و اگر حق حد باشد مانند قذف باید تسلیم صاحب 

 .حق شود تا بر او اقامه حد شود یا عفوش كند
 :مى فرماید) ع (امیر المؤ منین على 

  (40 ).پشیمانى باید قلبى باشد و بزبان هم عذر خواه و تصمیم جدى و مداوم بر ترك گناه باشد



 :مى فرماید) ع (امام سجاد 
نحراف نه لقلقه زبان ، به این ترتیب شرایط قبول شدن توبه بمعنى كار شایسته و باز گشت از ا

توبه را بدست آوردیم كه عالوه بر ترك گناه و پیشمانى و تصمیم بر ترك ، جبران ضایعات گناه 
  (41 ). نیز الزم است

 :مى فرماید 5رآن كریم در سوره نور آیه چنانچه ق
 . ِاّال الَّذیَن تاُبوا ِمْن َبْعِد ذِلَك وَاصَلُحوا
 .مگر آن كسانیكه بعد از این توبه كنند و به اصالح و جبران بپردازند
 . جمله اصلحوا بیانگر اینستكه شرایط مهم توبه اصالح و جبران ضایعات گناه است

خوب ممكن است به صورتهاى گوناگون مانند كمكهاى مالى ، جهاد  جبران گناه با كارهاى نیك و
انجام گیرد ولى مناسب آن است كه جبران هر گناه ... در راه خدا، روزه گرفتن ، شب زنده دارى و

خاصى در رابطه با ضد همان گناه باشد مثال گناه بى حجابى و ناپاكى را با حفظ كامل عفت و 
بران كرد، گناه غیبت كردن با كنترل زبان و مراقبت دقیق براى حفظ رعایت همه جوانب پاكدامنى ج

و گناه ظلم و بى رحمى را با احسان به مظلومان و دستگیرى از بینوایان . زبان باید جبران شود
و گناه چشم چرانى را با عفت چشم و نگاههائى كه براى آن پاداش است مانند نگاه به . تالفى نمود

تا با برقرارى این هماهنگى . ّبانى و نگاه به چهره پدر و مادر جبران نمودقرآن و چهره عالم ر 
ضایعات گناهان بطور مناسب همسان جبران گردد چنانكه این مطلب از بعضى روایات استفاده 
 .مى شود

 :فرمود) ع (امام صادق 
ندیهاى برادران كفاره و جبران گناه كارمند دستگاه حاكم و سلطان و دولت رسیدگى و برآوردن نیازم

  (42 ). دینى است
 اى خدا من فقیر و گدایم

 رانده و مضطر و بى نوایم
 تو رحیم و كریم و غفورى

 آمدم تا كه بخشى خطایم
 خالق مهربانى و آقا

 ق عطایمبنده ام مستح



 بر در خانه تو شب و روز
 حلقه بر در زنان گشته جایم

 با نوا ِگریم اى بار الها
 بشنوى یا الهى صدایم

 خوانمت با غم و آه و زارى
 كن ز فضلت اجابت دعایم
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 : پس از پیدا شدن حالت توبه چند عمل سزاوار است
) ع (گرفتن است چنانچه آقا امام صادق سه روز، روزه : (42  

 :فرمود
توبه نصوح كه خداوند به آن امر فرموده روزه گرفتن روز چهار 

  (43 ). شنبه و پنج شنبه و جمعه است
به كسى كه مى خواست از گناه استماع و گوش ) ع (رت رضا غسل توبه كند، چنانچه حض: دّوم 

 :دادن به غناء و موسیقى توبه كند فرمود
 . برخیز و غسل توبه كن

 :فرمود) ص (حضرت رسول خدا 
بنده اى كه گناهى كرد هر اندازه كه باشد بعد پشیمان شود و توبه نماید خداوند به مغفرت و 

خصى كه آمده بود محضر مقدس شان كه توبه كند سپس به ش: آمرزش او رجوع مى فرماید
 :فرمود
 .برخیز و غسل كن و براى خدا سجده نما

 :فرمود) ع (خواندن دو یا چهار ركعت نماز است چنانچه حضرت صادق : سوم 
و دو ركعت نماز ) وضو بگیرد(هر بنده اى كه گناهى كرد پس برخیزد و تحصیل طهارت كند 

بر خداست كه توبه اش را بپذیرد چون خودش . كند  طلب آمرزش بخواند و از خداوند متعال 



كه كار زشتى كند یا بخودش ظلم كند پس استغفار كند خدا را آمرزنده و غّفار   هر كس : فرموده 
 .و رحم كننده مى یابد

و در كتاب اقبال در باب اعمال ماه ذیقعده نقل نموده كه در روز یك شنبه ماه ذیقعده حضرت 
 :به اصحاب فرمود) ص (پیغمبر 

: اى مردم كیست از شما كه بخواهد توبه كند؟ گفتند همه ما مى خواهیم توبه كنیم حضرت فرمود
غسل كنید و وضو بگیرید و چهار ركعت نماز بخوانید در هر ركعت پس از حمد، سوره قل هو 

هفتاد مرتبه استغفار  را یك مرتبه بخوانید سپس) سوره ناس و فلق (الّله را سه مرتبه و معّوذتین 
 :كنید و در آخر بگوئید
 .ال َحوَل َو ال ُقوََّة ِاّال ِبالّلِه اْلَعِلىِّ اْلَعظیم 
 :و دعاى مختصرى هم پس از آن یادشان داد كه بخوانند

 . الذُُّنوَب ِاّال َاْنتَ  یا َعزیز یا َغّفاُر ِاْغِفرلى ُذُنوبى َو ُذُنوب َجمیع الُمْؤِمنیَن َو اْلُمؤ ِمناِت َفِانَُّه الَیْغِفرُ 
هر كس از اّمت من این عمل را بجا آورد از آسمان ندا مى آید كه توبه ات پذیرفته : سپس فرمود

مى گوید بركت خدا بر تو و اهل و اوالدت باد و ملك   و گناهانت آمرزیده شده و ملكى از عرش 
به گمانم آن كسانى كه به (شد  تو در قیامت از تو راضى خواهند) دشمنان (دیگرى گوید خصماء 

ملك دیگرى گوید اى بنده با ایمان ) گردن او حق دارند و او نداده و موجب دشمنى آنها گشته باشد
قبرت فراخ و روشن خواهد بود، ملك دیگر گوید پدر و مادرت از تو راضى شدند به واسطه عمل 

در وسعت خواهى بود چه در  تو، رحمت و مغفرت الهى شامل آنها و ذّریه ات گردید و خودت
دنیا و آخرت و جبرئیل گوید هنگام مرگت با عزرائیل مى آیم و سفارشت را خواهم كرد كه جانت را 
 .به آسانى قبضه كند

 اگر كسى این عمل را در غیر این ماه بجا آورد چگونه است ؟! یا رسول الّله : اصحاب گفتند
نیست كه این كلمات را جبرئیل در شب معراج به مثل همانست كه بیان كردم و جز این : فرمود

 .من یاد داد
 :استغفار و خواندن دعاهاى توبه اى كه از ائّمه طاهرین . استغفار و سحرخیزى است : چهارم 

وارد گردیده است خصوصا دعاهاى صحیفه سّجادیه باالخص دعاى سى و یكم كه در مورد توبه 
مناجات یكم كه مناجات تائبین است و باید هنگام است و همچنان مناجات خمسة عشر باالخص 

 .خواندن معانى آنها را متذّكر باشد و سعى كند كه حالش با گفتارش یكى باشد
در ) ص (فرمودند كه رسول خدا ) ع (تكرار توبه و استغفار است چنانچه حضرت صادق : پنجم 



آمرزش مى خواست بدون  هر شبانه روز یكصد مرتبه به سوى خدا توبه مى كرد و از او طلب
اینكه فكر گناهى از او سرزند و از هیچ مجلسى بر نمى خواست مگر بیست و پنج بار استغفار 

هرگاه بنده اى زیاد استغفار جوید نامه عملش در حالیكه مى درخشد باال مى : كند و نیز فرمود
 .رود

بجنبد و پیاپى از آن برگ َمَثِل استغفار چون برگى است بر درختى كه : فرمود) ع (حضرت رضا 
ریزد، و كسیكه از گناهى استغفار كند در حالیكه از آن گناه دست برنداشته باشد مثل كسى است 

 . كه خدا را مسخره كرده
اختیار كردن وقت سحر براى استغفار، هرچند در هر وقت كه حالت توبه و دعا باشد در : ششم 

است تا طلوع فجر اثر خاصى در پاك شدن  آن وقت خوب است لكن سحر كه ثلثى از آخر شب
از گناهان دارد و در چند جاى قرآن به آن تذّكر داده و مستغفرین در سحر را مورد ثناى خود قرار 

 . داده و آنرا از صفات اهل تقوى و بهشتیان شمرده
 شو قلیل النوم مما یهجعون

 باش در اسحار از یستغفرون
كند به سحرخیزى ، زیرا در آن وقت چیزها به انسان مى  حضرت لقمان فرزندش را سفارش مى

 .دهند
مبادا از سحرخیزى غافل گردى ، اى فرزندم خروس از تو فهمیده تر، ! اى فرزندم : مى فرماید

زرنگ تر و داناتر نباشد در سحرخیزى ، زیرا خروس در سحر بر مى خیزد و طلب آمرزش و 
و باشد برخیزد، و تو در خواب باشى و سحر خیز نباشى استغفار مى كند، مبادا او زرنگ تر از ت

 !؟
 بانك برداشته مرغ سحرى

 كرده بر خفته دالن پرده درى
 هیچ از جاى نمى خیزى تو

 الّله الّله چه گران خیزى تو
آرى تو اى انسان عزیز، زودتر از دیگران بیدار شو پیش از گل نرگس و یا سمن چشم بگشا و 

به یاد خدا باش و ُاْذكُر الّله و ال َتُكْن ِمن الغافلین ر صدایت را بلند كن به آواى جلوتر از مرغ سح
 . جز غافالن نباش



آدم آن نیست كه با صداى مرغ سحر از خواب بیدار شود، آدم آنست كه پیش از مرغ سحر به 
 :گوید  شور و نوا برخیزد و سبوٌح ُقدوس 

 خروس صبح زد سبوح و قدوس
 از این خواب مخوسبر آوردیده 

 به غیر از خوردن و خفتن ندانى
 نصیب اینست شد از معقول و منحوس

 ز باال سوى پستى چون كنى روى
 !به مقصد كى رسى زین سیر معكوس ؟

آرى اى فرزندم و اى عزیزم ، مبادا خروس در صبح و سحرخیزى از تو زرنگ تر و هوشیارتر و 
ا نمى بینى كه به هنگام هر نماز اعالم دخول وقت نماز را مى كند تیزتر باشد به اوقات نماز، آی

 . و مراقب نماز است و هر سحرگاهان ندا به آواز بلند سر مى دهد در حالى كه تو در خوابى
 هنگام سپیده دم خروس سحرى

 !دانى كه چرا همى كند نوحه گرى ؟
 یعنى كه نمودند در آئینه صبح

 بى خبرىكز عمر شبى گذشت و تو 
 

 

    ( چهل داستان )

از 
كسانى 
كه 
 گنهكار

 بوده اند كه با یك جرقه دست از خالفهاى
 خود برداشته و توبه كرده اند



 و هر كدام از اولیاء خدا شده اند

 

    ( توبه جوان هرزه ) 1

 :رابعه عدویه مى گوید: در كتاب كیفر كردار جلد دّوم خواندم 
ان بسیار زیبا و قشنگ و دلفریبى بود بر دوستى داشتم كه جو 

اثر جوانى و زیبائى ، جوانان و دوستان بذه كارش او را به 
طرف گناه كشاندند و او كم كم هرزه و بى بند و بار و شّیاد و 

 .الت شد
بیشتر كارش به دنبال خانم رفتن و تور كردن دختران معصوم بود و عجیب فرد هرزه و گناهكارى 

 .مه از دستش ناراحت بودندشده بود كه ه
یك روز كه به دیدن او به خانه اش رفتم ، یك وقت دیدم او در سّجاده عبادتش ایستاده نماز مى 
خواند و غرق در زهد و تقوى و ورع و عبادت و نماز و طاعت است ، عجب نماز با حال و با 
 .خشوع و خضوع و گریان و ناالن بود

و ! ا خود گفتم آن حال گناه و معصیت و بذه كارى چه بود؟ب! از حالش متعّجب و حیران شدم 
این حال عبادت و طاعت و گریه و ناله و زهد و تقوى چیست ؟ چطور شده كه عتبة بن عالم 
 !عوض شده ؟

تو آن كسى نبودى كه همه اش ! ابن عالم خودتى ؟: صبر كردم تا نمازش را تمام كرد، بعد گفتم 
یش و نوش و غرق در معاصى و گناه و خالف و عشق و در هوى و هوس و زن بازى و ع

شراب بودى چطور شده به طرف خدا آمدى ؟ با خدا آشتى كردى ؟ و چگونه از گناهان خودت 
 !برگشتى ؟

اگر یادت باشد من در اوائل جوانیم خیلى معصیت كار بودم و به خانم ها خیلى : عتبه گفت 
انطور كه مى دانى بیش از هزار زن در بصره عالقه داشتم و در این كار حریص بودم ، هم

 . گرفتار چنگال عشق من بودند و من هم در این كار اسراف زیادى داشتم
یك روز كه از خانه بیرون آمدم ناگهان چشمم به خانمى افتاد كه جز چشمهایش چیزى پیدا نبود و 



وخته شد، دنبالش رفتم حجاب كاملى داشت ، شیطان مرا وسوسه كرد و گویا از قلبم آتشى بر افر 
كه با او حرف بزنم به من راه نمى داد و هرچه با او صحبت مى كردم اعتنایى به من نمى كرد، 

من عتبه هستم كه اكثر زنهاى بصره عاشق  !واى بر تو مرا نمى شناسى ؟: نزدیكش رفتم ، گفتم 
گفت از من چه مى ! ؟ با تو حرف مى زنم ، به من بى اعتنائى مى كنى... و دلباخته من هستند 

 . خواهى ؟ گفتم مرا مهمانى كن
اى مرد من كه در حجاب و پرده كاملم تو چطور مرا دوست دارى و نسبت به من اظهار : گفت 

 عالقه مى كنى ؟
 . من همان دو چشمهاى قشنگ و زیباى تو را دوست دارم كه مرا فریب داده: گفتم 

اگر از من دست بر نمى دارى بیا تا حاجت تو را  .راست گفتى من از آنها غافل بودم : گفت 
 . برآورده كنم

داخل خانه شد من هم داخل شدم وقتى  . سپس به راه افتاد تا به منزلش رسید من هم دنبال او رفتم
مگر در خانه : گفتم . كه وارد منزلش شدم دیدم چیزى از قبیل اسباب واثاثیه در منزلش نیست 

 اسباب و اثاثیه ندارى ؟
اسباب و اثاثیه این خانه را انتقال داده ایم گفتم كجا؟ گفت مگر قرآن نخوانده اى كه خداوند : گفت 

 :مى فرماید
  (44 ). ِتْلِك الّدار اال ِخَرُة َتْجَعُلها ِللَّذیَن الُیریُدوَن ُعُلّوا ِفى اْالَ◌ْرِض َوال َفسادا َواْلعاِقَبُة ِلْلُمتَّقینَ 

مى دهیم كه در ) داده و(  آخرت را فقط به افرادى اختصاص ) دائمى و با عظمت (این سراى 
نظر ندارند در زمین برترى جوئى و فساد نمایند و عاقبت نیك و شایسته و خوب براى افراد با تقوا 

 .بودو پرهیزگار خواهد 
اكنون اى مرد بیا و از . بله ما هرچه داشتیم براى آخرت جاوید فرستادیم دنیاى باقى ماندنى نیست 

خدا بترس و از این كار درگذر حذر كن از اینكه بهشت همیشگى را به دنیاى فانى بفروشى و 
 . حوران را به زنان

 . از این پرهیزگارى درگذر و حاجت مرا روا كن: گفتم 
حال كه از این كار نمى گذرى آیا ناگزیرم و  : نصیحت كرد دید فایده اى ندارد گفتخیلى مرا 

 !ناچارم نیاز تو را برآورم ؟
 . گفتم آرى

مشاهده كردم پیرزنى در آن اتاق نشسته است . دیدم رفت در ُاتاق دیگر و مرا به آن حال گذاشت 



ند و وضو گرفت و تا نصف شب آن دختر صدا زد برایم آب بیاورید تا وضو بسازم آب آورد. 
نماز خواند من همین طول در فكر بودم كه این جا كجاست اینها كى هستند و چرا تا حال طول 
كشید كه ناگهان فریاد آن دختر را شنیدم كه گفت یك مقدار پنبه و طبقى برایم بیاورید سپس آن 
 .پیرزن برایش برد

 : د و گفتبعد از چند دقیقه ناگهان دیدم پیرزن فریادى ز 
 .ِاّنا ِلّله َو ِاّنا ِاَلْیِه راِجُعون َوالَحْوَل َوالقوة ِاّال ِبالّلِه اْلَعلىِّ الَعظیم 

من وحشت زده پریدم دیدم آن دختر جفت چشمهایش را با كارد بیرون آورده و روى پنبه و داخل 
آن هنوز در حركت وقتى آن پیرزن آن طبق را به سوى من آورد دیدم چشمها با پیه . طبق گذاشت 

 .بود
آنچه را كه عاشق بودى و دوست داشتى : پیرزن كه ناراحت و رنگ از صورتش پریده بود گفت 

خدا برایت در آنها مبارك نكند ما را تو حیران كردى خدا ترا حیران ) ال بارك الّله لك فیها(بگیر 
بزنم آب دهانم خشك طبق را جلوى من گذاشت ، من وحشت كرده بودم نمى توانستم حرف . كند

 .شده بود این چكارى بود كه آن دختر انجام داد
پیر زن با حالت گریه گفت ماده نفر زن بودیم كه در خانه اعتكاف كرده بودیم و بیرون نمى رفتیم 
و خرید خانه را این دختر مى كرد و براى ما چیزى مى آوررد ولى تو ما را حیران و سرگردان و 

 !بگیر؟. این چشمهائى كه تو به آنها عالقه مند شده بودى ! ى خوب شد؟ناراحت و افسرده كرد
همینكه سخن پیرزن را شنیدم از فرط ناراحتى بیهوش شدم وقتى كه به هوش آمدم آن شب را به 

واى به حال من یك عمر دارم گناه مى كنم : فكر فرو رفتم و بر گذشته هایم تاءّسف خوردم گفتم 
این دختر با این كار مرا ادب كرد به منزل رفتم و تا چهل روز در خانه هیچ ناراحت نبودم ولى 

مریض شدم ، رفتار و كردار و كاِر آن دختر عجیب در من اثر كرده بود و این سبب شد كه من 
 . از كار خودم پشیمان و نادم گردم و توبه نمودم

 یارب به در تو روسیاه آمده ام
 بردرگه تو به اشك و آه آمده ام

 اذنم بده ، راهم بده اى خالق من
 افكنده سر و غرق گناه آمده ام

 عمرم به گناه و معصیت شد سپرى



 با بار گنه حضور شاه آمده ام
 گم كرده ره و منزل پرخوف و خطر

 طى كرده بسوى شاهراه آمده ام
 یارب تو كریمى و رحیمى و عطوف

 با عذر و اشتباه آمده ام
 ، صمد توئى ، بنده منمغفار توئى 

 محتاجم و با حال تباه آمده ام
 با بیم و امید و حالت استغفار

 با چشم تر و نامه سیاه آمده ام
 یارب تو بده برات آزادى من

 در مانده منم بهر پناه آمده ام
 من معترفم به جرم و عصیان و گناه

 در بارگهت چو پّر كاه آمده ام
 ى و من ذّره خاكدریاى كرم توئ

 با لطف تو اینگونه براه آمده ام
 دست من افتاده ناالن تو بگیر

 چون یوسفم و زقعر چاه آمده ام
 یارب به محّمد و علّى و زهرا

 پهلوى شكسته را گواه آمده ام
 حق حسن و حسین و اوالد حسین

 نومید مكن كه روسیاه آمده ام
 بر نامه اعمال محبت نظرى

 بر عمر گذشته عذر خواه آمده ام
 



 

    ( توبه نصوح ) 2

: داستان زیر نوشته بود 432در كتاب انوار المجالس صفحه 
و مانند زنان داراى دوپستان ) بى ریش (مردى كوسج ) َنصوح (

بود او در یكى از حمامهاى زنانه آن زمان كارگرى مى كرده ، 
 . ه داشتهو شستشوى این زن و آن زن را به عهد

نصوح به اندازه اى چابك و تردست بوده است كه همه زنها مایل بودند كارشان را او عهده دار 
شود، خورده خورده آوازه نصوح ، بگوش دختر پادشاه وقت رسید، میل كرد كه وى را از نزدیك 
 .ببیند

د خود نگهداشت فرستاد حاضرش كردند، همینكه دختر پادشاه وضعش را دید پسندید و شب او را نز 
. ، روز بعد دستور داد حمامى را خلوت كنند و از ورود اشخاص متفرقه بآنجا جلوگیرى نمایند
 .سپس َنصوح را بهمراه خود بحمام برد و تنظیف خودش را به او محول نمود

از قضا دانه گرانبهائى از دختر پادشاه ، در آنحمام مفقود گشت از این پیش آمد دختر پادشاه در 
ب شد و به دو تن از خواصش فرمان داد كه همه كارگران را تفتیش و بازرسى كنند، تا بلكه غض

طبق این دستور ماءمورین ، كارگران را یكى بعد از دیگرى مورد بازدید . آن دانه گرانبها پیدا شود
هینمكه نوبت به َنصوح رسید، با اینكه آن بیچاره روحش خبرنداشت ولى از . خود قرار دادند

اینجهت مى دانست كه اگر تفتیشش كنند كارش به رسوائى كشیده خواهد شد به خاطر همین هم 
لذا به هر طرف كه ماءمورین مى رفتند تا دستگیرش كنند، او به . حاضر نشد كه تفتیشش كنند

طرف دیگر فرار مى كرد و این عمل او به آنها اینطور نشان مى داد كه دانه را او ربوده و از 
 .ر ماءمورین براى دستگیرى او اهمیت بیشترى قائل بودنداین نظ

نصوح هم چون تنها راه نجات را این دید كه خود را در میان خزانه حمام پنهان كند ناچار خودش 
را بداخل خزانه رسانید، و همینكه دید ماءمورین براى گرفتنش به خزانه وارد شدند و فهمید كه دیگر 

كه رسوا شود، بخداى متعال از ته دل توجه عمیقى نمود و از روى  كارش تمام است و اال ن است
اخالص از كرده هاى خود توبه كرد و دست حاجت بدرگاه الهى دراز نمود و از او خواست كه از 
 .این غم رسوائى نجاتش دهد

به مجّرد اینكه نصوح حال توبه و استغفار پیدا كرد و از كرده خود پشیمان گشت ، ناگهان از 



پس ، از او دست . رون حمام صدائى بلند شد كه دست از این بیچاره بردارید چون دانه پیدا شدبی
كشیدند و نصوح خسته و ناالن شكر الهى را بجا آورده از خدمت دختر مرخص شد و به خانه 
خود رفت و هر چه مال كه از راه گناه در آورده بود، همه را بین فقراء قسمت كرد و چون اهالى 

و از طرفى نمى توانست راز . از او دست بردار نبودند دیگر نمى توانست در آن شهر بماندشهر 
خودش را به كسى اظهار كند، ناچار از شهر خارج شده و در كوهى كه در چند فرسخى آن شهر 
 .بود، سكونت اختیار نمود، و بعبادت خدا مشغول گردید

ى نصوح چگونه توبه كرده اى و حال آنكه گوشت ا: اّتفاقا شبى در خواب دید كسى به او مى گوید
 !و پوست تو از فعل حرام روئیده شده است ؟

تو باید طورى كنى كه گوشتهاى بدنت بریزد، همینكه نصوح از خواب بیدار شد با خودش قرار 
 .گذاشت كه سنگهاى گران وزن را حمل كند و بدین وسیله خودش را از گوشتها بكاهاند

وح مرتبا عمل كرد، تا پس از مّدتى كه گذشت در یكى از روزها همانطوریكه این برنامه را نص
مشغول به كار بود چشمش به میشى افتاد كه در آن كوه چرا مى كند، از این امر به فكر فرو 

تا آنكه عاقبت با خود اندیشید كه این ! از كجا آمده و از آن كیست ؟  كه آیا این میش . رفت 
فرار كرده و به اینجا آمده پس بایستى من از آن نگهدارى كنم تا صاحبش  میش قطعا از چوپانى

پیدا شود و باو تسلیمش نمایم ، لذا رفت و آن میش را گرفت و درجائى پنهانش كرد، و از همان 
علوفه و گیاهان كه خود مى خورد بآن نیز مى خورانید تا اینكه صاحبش آید و از او مواظبت هم 

چونكه چند روزى بهمین منوال گذشت آن میش به فرمان الهى به . رسنه نماندمیكرد كه آن میش گ
 : تكلم و حرف آمد و گفت

اى نصوح خدا را شكر كن كه مرا براى تو آفریده سپس از آن وقت به بعد نصوح از شیر میش مى 
از تشنگى خورد و عبادت مى كرد تا موقعیكه اتفاقا عبور كاروانى كه راه را گم كرده بود و مردمش 

 .همینكه نصوح را دیدند از او آب خواستند. نزدیك به هالكت بودند به آنجا افتاد
شماها ظرفهایتان را بیاورید تا من به جاى آب شیرتان دهم مردم ظرف مى آوردند و : نصوح گفت 

نصوح آنها را از شیر پركرده به آنان رد مى كرد و به قدرت الهى هیچ از آن كم نمى شد بدین 
 .بعدا راه شهر را بآنها نشان داد. سیله نصوح آن گروه را از تشنگى نجات دادو 

كاروانیان راهى شهر شدند و هریك از مسافرین در موقع حركت در برابر خدمتى كه آقاى نصوح 
. به آنان كرده بود احسانى نمودند و چون راهى كه نصوح به آنها نشان داده بود نزدیكتر بشهر بود

بتدریج سایر كاروانها هم بر این راه مطلع . میشه آمد و رفت خود را از آنجا قرار دادندآنها براى ه



قهرا این رفت و آمدها درآمد . آنها نیز ترك راه قدیمى نموده همین راه را اختیار كردند. شدند
سرشارى براى نصوح تولید مى نمود، و او از محل این درآمدها بناهائى ساخت و چاهى احداث 

و آبى جارى نمود و كشت و زراعتى بوجود آورد و جمعى را هم در آن منطقه سكونت داد، و كرد 
بین آنها بساط عدالت را مقرر فرمود و برایشان حكومت مى كرد و جمعیتى كه در آن محل 
 .سكونت داشتند همگى به چشم بزرگى بر نصوح مى نگریستند

از شنیدن . ه وقت كه پدر آن دختر بود، رسیدرفته رفته آوازه و حسن تدبیر نصوح به گوش پادشا
همینكه دعوت پادشاه به . این خبر به شوق دیدنش افتاد لذا دستور داد تا وى را دعوت بدربار كنند

و از این رفتن به دربار عذر . نصوح رسید اجابت نكرد و گفت مرا با دنیا و اهل دنیا كارى نیست 
دشاه زدند بسیار تعجب كرد واظهار داشت حال كه او خواست مامورین وقتى سخن نصوح را به پا

لذا با . براى آمدن عذر دارد پس چه خوب است ما نزد او رویم و قلعه نوبنیادش را مشاهده كنیم 
 .خواصش بسوى اقامتگاه نصوح حركت كردند
 همینكه به آن محل رسیدند به قابض االرواح امر شد كه جان پادشاه را بگیر و به زندگانى وى

 . خاتمه دهد، پادشاه بدرود حیات گفت
این خبر به نصوح رسید دانست كه وى براى مالقات او از شهر خارج شده لذا در تجهیزات و 
مراسم تشییع جنازه اش شركت كرد، و آنجا ماند تا به خاكش سپردند و از این رو كه پادشاه پسرى 

ه تخت سلطنت بنشانند پس چنان نداشت اركان دولت مصلحت را در این دیدند كه نصوح را ب
 .كردند و نصوح را به زور به پادشاهى منصوب كردند

نصوح هم چون به پادشاهى رسید، بساط عدالت را در تمام قلمرو مملكتش گسترانید و بعد هم با 
چون شب زفاف رسید و در بارگاهش نشسته بود، . همان دختر پادشاه كه قبال گفتیم ازدواج كرد

بر او وارد شد و گفت ، چند سال قبل از این به كار شبانى و چوپانى مشغول ناگهان شخصى 
 . بودم و میشى از من گم شده بود و اكنون آن را در نزد تو یافته ام ، مالم را به من رد كن

شخص تازه وارد بار . همینطور است اال ن امر مى كنم به تو میش را تسلیم كنند: نصوح گفت 
را نگهدارى كردى هرآنچه از شیرش را خورده اى بتو حالل باد ولى آن دیگر گفت چون میش م

 . مقدار از منافعى كه به تو رسیده نیمى از آِن تو باشد، باید نیم دیگرش را به من تسلیم دارى
نصوح دستور داد تا آنچه از اموال منقول و غیر منقول كه در اختیار دارد نصفش را به وى بدهند 

ر داد تا كشور را نیز بالمناصافه بینشان تقسیم كنند سپس از چوپان معذرت و منشیان را دستو 
اى نصوح فقط یك چیز دیگر مانده كه : در آن موقع شبان گفت . خواهى كرد تا بلكه زودتر برود



 !نصوح پرسید كدام است ؟ !هنوز قسمت نشده ؟
 . منفعت میش من است چوپان گفت همین دختریست كه به ازدواج خود در آوردى چون آن هم از

چون قسمت كردن او، مساوى با خاتمه دادن به حیات وى است بیا و از این امر : نصوح گفت 
نصف دارائى خودم را به تو مى دهم ، تا از این امر درگذرى : درگذر؟ شبان قبول نكرد باز گفت 

تا از این امر صرف نصوح اظهار داشت تمام دارائى خود را مى دهم . ، این مرتبه هم قبول نكرد
سپس جالد . دختر را به دو نیم كن : ناچار جّالد را طلبید و گفت . نظر كنى ، باز نپذیرفت 

 . شمشیر را كشید تا بر فرق دختر زند دختر از وحشت لرزید و جزع كرد و از هوش رفت
و نه آن در این هنگام شبان جلو جالد را گرفت و خطاب به نصوح كرد و گفت بدان نه من شبان 

میش است بلكه ما هر دو ملكى هستیم ، كه از براى امتحان تو فرستاده شده ایم ، سپس در 
نصوح شكر الهى را بجا آورد و پس از . آنموقع ، میش و چوپان هر دو از نظر غائب شدند

 ُتوُبوا ِاَلى : عروسى تا مدتى كه زنده بود عبادت و سلطنت مى كرد و بعضى گفته اند آیه شریفه
 . اشاره به توبه چنین شخصى است (45 ) الّله َتْوَبًة َنُصوحا

از این داستان نتیجه مى گیریم ، اگر كسى توبه كند خداوند متعال امور دنیا و آخرت او را 
یش را مستجاب مى كند و او را در بین مردم و مالئكه عزیز و سربلند اصالح خواهد كرد و دعا

 .مى نماید و بزرگترین پاداش را بعد از امتحان در دنیا و آخرت به او عنایت مى نماید
 اى خالق زمین و زمان حّى الیزال

 من بنده ذلیل و تو معبود ذوالجالل
 ازدرد دل چه آرمت اى خانه دار دل

 ه گویمت اى خانه سازحالاحوال خود چ
 ره یافتن بسوى تو فعلى بود یسیر

 پى خواستن به كنه تو امرى بود محال
 بى حضرت تو حّد سخن نیست بنده را

 جز صحبت از امید و حكایت ز انفعال
 در حیرتم از اینكه چه گویم تو را جواب

 یا رب اگر به عدل نمائى ز من سئوال



 ز اضطراب یاد عدالتت كندم پر
 فكر عنایتت كندم خالى از مالل

 عفوت فزون تر است ز عصیان من اگر
 عصیان من فزون بود از ماله المثال

 یا رب هم از تو میطلبم بهر خود شفیع
 بى اذن تو كه را به شفاعت بود محال

 ترسم دو روز فانى دنیایم افكند
 در آتشى كه هیچ نباشد در آن زوال

 دم براى تجارت در این جهانمن آم
 سرمایه رفت از كف و من خالى از خیال

 یا رب كرم ز هر صفتى بهتر است و من
 جز بهترین صفت ندهم در تو احتمال

 عاصى چه من نباشد و چون تو كریم نیست
 در پیش عفو تو گنه من عظیم نیست 
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 :نوشته شده بود 47در كتاب روضة االنوار صفحه 
رسم بود كه هر وقت مى خواستند ) ص (در زمان پیغمبر اكرم 

عازم جهاد شوند، میان هر دو نفر از صحابه و یاران عقد 
اخوت و برادرى مى بستند تا به هنگام رفتن به جهاد، یكى از 

آن دو در شهر بماند و رسیدگى به امورات زندگى خودش و برادرش را به عهده بگیرد و دیگرى 
 .بدنبال مجاهده با كفار برود



. بن عبدالرحمن و ثعلبه انصارى عقد برادرى بست در غزوه تبوك میان سعید ) ص (رسول خدا 
سعید، در مالزمت پیغمبر به جهاد رفت و ثعلبه هم در مدینه ماند و عهده دار كارهاى ضرورى 

ثعلبه هر روز مى آمد و آب و هیزم و سایر مایحتاج خانواده سعید را مهیا . خانواده او گردید
 .میكرد

كار الزم خانه طبق معمول از پس پرده با او حرف مى  در یكى از روزها كه زن سعید راجع به
زد، وسوسه نفس ، هوس خفته ثعلبه را بیدار نمود و با خود گفت مدتى است كه این زن از پس 
پرده با تو سخن مى گوید، آخر نظرى بیانداز و ببین در پشت پرده چیست ؟ و گوینده این سخنان 

خیاالت شیطانى و هوسهاى ... ر است یا زن سعید و ببین زن تو زیبات. چه قیافه و شكلى دارد
نهانى چنان او را تحریك نمود كه قادر بر حفظ خویش نبود بهمین منظور جراءت بخود داد و پرده 

 . را كنار زد و دید كه او زنى زیباست كه هاله اى از حجب و حیاء رخسار او را احاطه كره است
داد و بى قرار شد كه قدم پیش نهاد و به زن نزدیك شد  ثعلبه با همین یك نگاه چنان دل از دست

گیرد ولى در همان لحظه حساس و خطرناك زن فریاد   آنگاه دست دراز كرد كه او را در آغوش 
واى بر تو اى ثعلبه آیا سزاوار است كه شوهر من در ركاب رسول ) ویحك یا ثعلبه (زد و گفت 

 !نجا پرده ناموس برادر مجاهد خود را بدرى ؟خدا مشغول پیكار و جهاد باشد و تو در ای
این سخن مانند صاعقه اى بر مغز ثعلبه فرود آمد، فریادى كشید و از خانه بیرون رفت و سر به 
كوه و صحرا نهاد، ثعلبه در پاى كوهى شب و روز با پریشانى و بى قرارى و گریه و زارى مى 

 ... رزشى و من موصف به گناهمگذرانید، و پیوسته مى گفت خدایا تو معروف به آم
مدتها گذشت و او همچنان در بیابانها گریه و زارى مى كرد و عذر تقصیر به پیشگاه خدا مى برد 

وقتى . از سفر جهاد مراجعت نمودند) ص (و طلب عفو و آمرزش مى كرد تا اینكه پیغمبر اكرم 
ید ماجرا را براى او شرح داد و سعید به خانه آمد قبل از هر چیز احوال ثعلبه را پرسید؟ زن سع

 . او هم اكنون در بیابانها با غم و اندوه و ندامت دست به گریبان است: گفت 
سرانجام . سعید با شنیدن این سخن از خانه بیرون آمد و براى جستجوى ثعلبه بهر طرف روى آورد

 :ویداو را دید كه در پشت سنگى نشسته و دست به سر گرفته و با صداى بلند مى گ
او را . اى واى بر پشیمانى و اى واى بر شرمسارى واى واى بر رسوائى روزقیامت سعید نزدیك آمد

اى برادر برخیز با هم نزد پیغمبر رحمٌت للعالمین برویم : در كنار گرفت و دلدارى داد و گفت 
 .شاید برایت چاره اى بیندیشد

رفیاب شوم باید دستها و گردن مرا با بند اگر الزم است كه حتما به حضور پیغمبر ش: ثعلبه گفت 



 . بسته و مانند بندگان گریزپا به خدمت پیغمبر ببرى
سعید ناچار دستهاى او را بست و طنابى در گرندش افكند و بدینگونه روانه مدینه شدند ثعلبه 
دخترى بنام حمصانه داشت چون خبر آمدن پدرش را شنید، دوان دوان بسوى او شتافت ، همینكه 

اى پدر این چه وضعى است : پدر را با آن حالت دید، اشك تاثر ازدیدگانش فرو ریخت و گفت 
 !كه مشاهده مى كنم ؟

اى فرزند این حال گنه كاران در دنیاست ، تا شرمسارى و رسوائى آنها در سراى : ثعلبه گفت 
 .دیگر چگونه باشد

د صاحبخانه بیرون آمد و چون از همانطور كه مى آمدند از دِر خانه یكى از صحابه گذر كردن
مطلب آگاه شد ثعلبه را از پیش خود راند و گفت دور شو كه مى ترسم به واسطه خیانتى كه 
مرتكب شده اى به عذاب الهى گرفتار شوى برو تا شومى عمل تو به من نرسد همچنین با هر كس 

) ع (امیرالمؤ منین على  روبرو مى شد او را بیم مى داد و از خود مى راند تا اینكه به حضور
 .رسید

اى ثعلبه نمى دانستى كه توّجهات الهى نسبت به مجاهدان و جنجگویان راه حق : حضرت فرمود
 .از هركس دیگرى بیشتر است ؟ اكنون این كار جز به وسیله پیغمبر تدارك نمى شود

گنه  (لمذنب المذنب ا: (ثعلبه با همان وضع آمد و دِر خانه پیغمبر ایستاد و با صداى بلند گفت 
اى ثعلبه این چه : حضرت اجازه دادند وارد شود و پس از ورودش پرسیدند. كار آمد، گنه كار آمد

 !وضعى است ؟
حضرت فرمودند گناهى بزرگ و خطائى عظیم از تو . ثعلبه خالصه اى از ماجرا را عرض كرد

 .ى از طرف خدا آیدسرزده از اینجا برو و با خدا راز و نیاز كن تا ببینم چه فرمان
بیرون آمد و روى به صحرا نهاد در این حال دخترش جلو آمد و ) ص (ثعلبه از خانه پیغمبر 

اى پدر دلم سخت به حالت مى سوزد مى خواهم هرجا مى روى همراهت باشم ولى چون : گفت 
 . پیغمبر تو را از پیش خود رانده است من هم دیگر به تو نمى پیوندم

خدایا همه كس : نها مى نالید و روى زمین هاى داغ مى غلطید و پى درپى میگفت ثعلبه در بیابا
اى مونس بى كسان ، اگر تو دستم را . مرا از پیش خود راندند و دست نا امیدى بر سینه ام زدند

چند روز بدین منوال در سوز و ! نگیرى كه دستم را بگیرد؟ و اگر تو عذرم را نپذیرى كه بپذیرد؟
 .برد و چند شبى را به گریه و نیاز به پایان آوردگداز بسر 

 ( ص(سرانجام هنگام نماز عصر پیك حق آمد و این آیه روحبخش را بر حضرت ختمى مرتبت 



 :خواند
الذُُّنوَب ِاال الّلُه َو  َو الَّذیَن ِاذا َفَعُلوا فاِحَشًة َاْو َظَلُموا َاْنُفَسُهْم َذَكُروا الّلَه َفاْسَتْغَفُروا ِلُذُنوِبِهْم َو َمْن َیْغِفرُ 

وا َعلى ما َفَعُلوا َو ُهْم َیْعَلُمونَ    (46 ) َلْمُیِصرُّ
ز گناه خود یعنى نیكان كسانى هستند كه هرگاه كار ناشایستى از آنها سرزند خدا را بیاد آورند و ا

كیست جز خداوند كه گناهان را بیامرزد؟ آنها كسانى هستند كه بر كارهاى . توبه و استغفار كنند
 .زشت خود اصرار نورزند زیرا به زشتى گناهان آگاهند

 . از ما بخواه تا ثعلبه را بیامرزیم: خداوند مى فرماید! یا رسول الّله : جبرئیل امین عرض كرد
و سلمان رضوالّله علیه را به جستجوى ثعلبه فرستاد، در ) ع (حضرت على  () ص (پیغمبر اكرم 

شبها : سراغ ثعلبه را از او گرفت شبان گفت ) ع (حضرت على . میان راه چوپانى به آنها رسید
 .شخصى به اینجا مى آید و در زیر این درخت مى نالد

ثعلبه آمد و  .ند تا شب فرارسیدو سلمان رضوان الّله علیه صبر كرد) ع (حضرت امیرالمؤ منین 
خداوندا از همه جا  :در زیر آن درخت دست نیاز به سوى خداوند بى نیاز دراز كرد و عرض كرد

 !و چاره كار را از كجا بخواهم ؟. محرومم اگر تو نیز مرا برانى بكه روآورم 
ثعلبه مژده مژده  اى: گریست ، آنگاه نزدیك آمد و فرمود) ع (در این هنگام موالى متقیان على 

آنگاه آیه شریفه یاد شده را كه راجع به توبه او . خداوند تو را آمرزید و اكنون پیغمبر تو را میخواند
به مدینه آمد و ) ع (ثعلبه برخاست و همراه حضرت امیرالمؤ منین . نازل شده بود،قرائت نمود

) ع (ء بود، حضرت امیر مشغول نماز عشا ( ص(شدند،پیغمبر ) ص (یكسر وارد مسجد پیغمبر 
شروع به قرائت سوره تكاثر ) ص (و سلمان و ثعلبه به نماز اقتدا كردند بعد از سوره حمد پیغمبر 

 .نمود
شما را بسیارى مال و فرزند و غیره مشغول داشته ) الهیكم التكاثر(همینكه آیه اول را تالوت فرمود 

تا آنجا كه به گور و دیدار ) حتى ُزرتم المقابر) ثعلبه نعره اى زد و چون آیه دوم را قرائت فرمود. 
آن چنین است كه ) كال سوف تعلمون (فریاد بلندى زد و چون آیه سوم را شنید . اهل قبور رفتند

 .ناله اى دردناك برآورد و نقش بر زمین شد. بزودى خواهید دانست 
شیدند ولى ثعلبه بهوش نیامد پا  دستور داد آب آوردند و بصورتش ) ص (بعد از نماز پیغمبر اكرم 

و مانند چوب خشك روى زمین افتاده بود، چون درست مالحظه كردند دیدند ثعلبه جان به جان 
 . آفرین تسلیم كرده است

در این موقع  .و صحابه از این جریان متاءثر گردیدند و همگى گریان شدند) ص (حضرت رسول 



جد آمد و در حالیكه بشدت اشك میریخت ، حمصانه دختر ثعلبه از جریان مطلع شد و به مس
عرضكرد؛یا رسول الّله من بواسطه اینكه شما پدرم را از خود دور ساختید از او روى برتافتم و 

اكنون كه او را از گناهانى آمرزیده و در .مالقات و دیدار او را موكول به رضایت شما نمودم 
 . نم بسیار خرسندمحالیكه شما از او راضى هستید از دنیا رفته مى بی

سپس در مراسم تكفین و تشییع او شركت : دختر پدر مرده را تسلیت فرمود) ص (حضرت رسول 
 ...نمود و او را با كمال احترام بخاك سپردند

 من به درگاه تو با بار گناه آمده ام
 شرمسارم زتو با روى سیاه آمده ام

 چشم پر اشك و دل خسته وبار سنگین
 درخانه شاه آمده ام مستمندم به

 آتش معصیتم شعله كشد برآفاق
 زیر ابر كرمت من به پناه آمده ام

 گرقبولم نكنى روى نمایم به كجا
 نه به دینجا زپى حشمت و جاه آمده ام

 من بیچاره زفعل بد خود منفعلم
 شمرسارم زپى عذر گناه آمده ام

 بار الها درى از رحمت خود باز نما
 شوق كرمت این همه راه آمده ام كه به

 مذنب زار و حقیرم به درخانه دوست
 پى پوزش به دوصد ناله وآه آمده ام
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در كتاب ثمراة الحیوة جلد سوم صفحه سیصدو هفتاد و هفت 
 : نوشته

جوانى در بنى اسرائیل زندگى مى كرد و به عبادت حق تعالى 
وزها را به روزه و شبها را بنماز و طاعت ، تا مشغول بود ر 
همین بود تا كه یك روز فریب خورده و كم كم از خدا كناره گرفت و عبادتها را   بیست سال كارش 

تبدیل به معصیت و گناه كرد و از جمله گنه كاران قرار گرفت و در این كار بیست سال باقى ماند 
آمد   گاه كرد دید موهایش سفید شده از معصیتهاى خود بدش یك روز آمد جلو آئینه خود را ببیند، ن

 .واز كرده هاى خود سخت پشیمان گردید
 گفت خدایا بیست سال عبادت و بیست سال معصیت كردم اگر برگردم بسوى تو آیا قبولم مى كنى
. 

جعت الینا اجبتنا فاحببناك تركتنا فتركناك و عصیتنا فامهلناك و ان ر : ((صدائى شنید كه مى فرماید
 .((قبلنا

ترك ما كردى پس ما هم تو را . تا آن وقتى كه ما را دوست داشتى پس ما هم تو را دوست داشتیم 
پس اگر برگردى بجانب ما، تو را قبول مى . ترك كردیم ، معصیت ما را كردى ترا مهلت دادیم 

 . كنیم
دا نسبت به همه گنه كاران بوده از این مرحمتها از خ. پس توبه نمود و یكى از عّباد قرار گرفت 

 . و هست
 بازآ بازآ هرآنچه هستى بازآى

 گر كافر و گبر و بت پرستى بازآى
 این درگه ما درگه نامیدى نیست

 صدبار اگر توبه شكستى بازآى
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 : در كتاب مذكور داستان قبل فرموده
ینا و آله و علیه الّسالم در بنى در زمان حضرت موسى على نب

 .اسرائیل از نیامدن باران قحطى شد
جمع شدند كه یا موسى باران ) ع (مردم خدمت حضرت موسى 

 .نیامده و قحطى زیاد شده بیا و براى ما دعا كن تا مردم از این مشكالت درآیند
استسقاء خوانند و به همه مردم دستور داد كه در صحرائى جمع شوند و نماز ) ع (حضرت موسى 

 .دعا كنند كه خداوند متعال باران را برآنها نازل كند
جمعیت زیادى كه زیادتر از هفتاد هزار نفر بودند در صحرا جمع شدند و هر چه دعا كردند خبرى 
 .از باران نشد

سر به آسمان كرد و فرمود خدایا من با هفتاد هزار نفر هر چه دعا مى كنیم ) ع (حضرت موسى 
 !مگر قدرت و منزلت من پیش تو كهنه شده ؟! باران نمى آید؟چرا 

خطاب رسید اى موسى ،نه ، در میان شما یك نفر است كه چهل سال مرا معصیت میكرد به او 
 . بگو از میان این جمعیت بیرون رود تا باران را بر شما نازل كنم

 .مى رسدفرمود خدایا صداى من ضعیف است چگونه به هفتاد هزار نفر جمعیت 
خطاب شد اى موسى تو بگو من صداى تو را به مردم میرسانم حضرت موسى به صداى بلند 
صدا زد اى كسیكه چهل سال است معصیت خدا را میكنى برخیز از میان ما بیرون رو، زیرا خدا 

 . بخاطر شومى تو باران رحمتش را از ما قطع كرده
ى بیرون نرفت ، فهمید خودش است كه باید آن مرد عاصى برخواست نگاهى باطراف كرد دید كس

باخود گفت چه كنم اگر برخیزم از میان مردم بروم ، مردم مرا مى بینند و مى شناسند . بیرون رود
همانجا نشست و از روى حقیقت و صمیم . و رسوا مى شوم اگر نروم خدا باران را نازل نمى كند

 .قلب از كارهاى زشت خود پیشمان شد و توبه كرد
) ع (حضرت موسى . كدفعه ابرها آمدند بهم متصل شدند و چنان بارانى آمد كه تمام سیراب شدندی

سقیتكم باّلذى فرمود الهى كسیكه از میان ما بیرون نرفت چطور شد كه باران آمد خطاب شد 
 .، به شماباران دادم بسبب آن كسیكه شما را منع كردم و گفتم از میان شما بیرون برودمنعتكم به 

 !خدایا مى شود این بنده معصیتكار را به من نشان دهى ؟: فرمود) ع (حضرت موسى 
خطاب شد اى موسى آن وقتیكه مرا معصیت میكرد رسوایش نكردم حاال كه توبه كرده او را رسوا 
كنم حاشا من نمامین را دشمن مى دارم خودم نمامى كنم من ستار العیوب هستم بركارهاى زشت 



 . كنم خود بیایم آبرویش را بریزم مردم روپوشى مى
 یارب توئى پناه دل بى پناه ما

 خم گشته پشت و سینه زبار گناه ما
 یارب بحق روح بزرگ روزگار

 بنما ترحمى تو بحال تباه ما
 ما عاجزیم و مضطر و مغموم ودلفكار

 آه و فغان و ناله دل شده سپاه ما
 یارب توئى كریم و رحیم و عفور و حىّ 

 باشد همیشه بر در لطفت نگاه ما
 ما بنده ایم و بیكس و محزون و بیقرار

 یارب توئى بحال و جهان پادشاه ما
 محتاج و بى پناه و فقیر و بالكشیم

 عارّیت است عزت و عفوان و جاه ما
 صابر حجاب راه نجات تو غفلت است

 افغان مزن كه هست خطرناك راه ما
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 : خواندم 2در كتاب كیفر و كردار جلد 
جوانى با خداى متعال عهد و پیمان بست كه به دنیا دل نبندد و 
به زیورآالت آن ننگرد چون اینها انسان را از یاد خدا باز مى 
 .دارد

ُدّر و روزى از بازارى مى گذشت از جلوى جواهر فروشى رد مى شد دید كه كمربندى ُمرّصع به 
جواهر است ، از عهد خود غافل شد و نگاه طوالنى به آن كرد و از زیبائى و ُحسن آن تعجب 



 .نمود
صاحب جواهر فروشى دید كه آن جوان با دقت تمام به آن كمربند نگاه مى كند دل از آن نمى برد 
همینكه آن جوان قدرى از در مغازه جواهر فروشى رد شد صاحب جواهر فروشى كمربند را در 
 دكان ندید فورا از در مغازه بریزآمد و با شتاب تمام خود را به جوان رسانید و دست او را گرفت و
گفت اى عّیار تو كمربند را دزدیدى من از تو دست برنمى دارم تا كمربند مرا بدهى و كشان كشان 

 . او را به محضر حاكم آورد گفت اى حاكم این جوان دزد است و كمربند جواهرنشان را ربوده
مى حاكم نگاهى بسیماى آن جوان كرد و گفت گمان نكنم این جوان دزد باشد زیرا به او این كار ن

 .آید
حاكم دستور داد او . صاحب كمربند گفت چرا او كمربند مرا دزدیده و ما جرا را براى حاكم شرح داد

را بازرسى كنند وقتى كه او را بازرسى كردند دیدند در زیر لباسهاى جوان كمربند بسته شده ، حاكم 
 .متعجب و خشمناك فریاد زد

اى جوان آیا حیا نمى كنى و )) عمل عمل الفجاریا فتى َاما نستحیى تلبس لباس االخیار و ت))
 خجالت نمى كشى لباس خوبان را میپوشى و عمل بدكاران را انجام میدهى ؟

سپس . موالى من قدرى صبر كن تا مطب برایت واضح گردد: جوان وحشت زده و ناراحت گفت 
این عمل برنمى  رو به آسمان نمود و از صمیم دل گفت الهى الاعود الى مثلها خدایا دیگر به

گردم مى دانم از یاد تو غافل شدم و به گناه افتادم از كرده خود پشیمان و نادمم توبه مرا بپذیر كه 
 .خیلى ناراحتم و آبروى مرا نبر

قاضى خیال كرد كه جوان عمل دزدى را مى گوید خیلى ناراحت شد و دستور داد او را عریان كنند 
 (.بر خالف قرآن بود زیرا حكم دزد پس از اثبات دست بریدن بودباینكه آن حكم (و تازیانه بزنند 

) ادعو والتضربوه انما ارودنا تأ دیبه : ناگهان صدائى شنیدند ولى صاحب صدا را ندیدند كه فرمود
 . رهاكنید او را زیرا ما مى خواستیم او را تاءدیب نمائیم

عذر خواهى كرد و آمد بین دوچشم او حاكم منقلب گردید واز كرده خود پشیمان شد و از آن جوان 
 . را بوسید و گفت مرا از قصه خود آگاه كن

جوان جریان عهد خود را با خدا بیان كرد و نقض عهد را نیز عنوان نمود و گفت نقض عهد و 
 .پیمان مرا به این رسوائى و بلیه دچار كرد

اد كه تو را به خدا قسمت مى صاحب كمربند وقتى از داستان آگاه شد پشیمان و نادم او را قسم د
 .دهم كه این كمربند را از من قبول كن و مرا حالل نما



 . اى مرد برو دنبال كارت من خودم باعث این كیفر شدم و گوش مالى هم شدم: جوان گفت 
 اى خدائیكه مكان یافته اى دردل دوست

 باز از پنجه قدرت بنما مشكل دوست
 ستاى خدائیكه گداى در تو بنده ت

 جلوه ماه و خور از طلعت تابنده تست
 اى خدائیكه بغیر از تو نداریم كسى

 لطف تو مى طلبیم چون به همه دادرسى
 از صفات توهمین ورد زبان ما را بس

 خود بمیریم ، به فضل توبفریاد برس 
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كه : ددر امالى شیخ صدوق صفحه بیست و هفت نوشته شده بو 
یك روز معاذ بن جبل در حالى كه گریه مى كرد به رسول اكرم 

وارد شد و سالم كرد، حضرت بعد از جواب سالم علت ) ص (
یا رسول الّله جوانى رعنا : معاذ عرض كرد. گریه اش را جویا شد

به و خوش اندام بیرون خانه ایستاد و مانند زن بچه مرده گریه مى كند و در انتظار است كه شما 
او اجازه ورود دهید تا خدمت شما برسد و منظره آن جوان همه را گریان نموده ، حضرت اجازه 

 اى جوان چرا گریه مى كنى ؟: حضرت فرمودند. ورود دادند جوان وارد شد
اى رسول خدا گناهى مرتكب شده ام كه اگر خدا بخواهد به بعضى از آنها مرا : جوان گفت 

ه آتش قهر دوزخم برد و گمان نمى كنم كه هرگز مورد بخشش و آمرزش مجازات كند، بایستى مرا ب
 . قرار بگیرم

قتل نفس كرده اى ؟ گفت  :حضرت فرمود. آیا شرك به خدا آورده اى ؟ گفت نه : حضرت فرمود
بنابراین توبه كن كه خدا ترا خواهد بخشید و لو بزرگى گناهانت به اندازه : حضرت فرمود. نه 



 .كوهها عظیم باشد
پروردگار متعال گناهانت را : حضرت فرمود. گناهانم از آن كوههاى عظیم بزرگتر است : گفت 

گناهان من بزرگتر : جوان گفت . مى آمرزد و لو به بزرگى زمین و آنچه در آن است ، بوده باشد
واى بر تو اى جوان : تا به اینجا رسید، حضرت با حالت غضب به او خطاب فرمود. است 
بزرگتر است یا خداى متعال ؟ جوان تا این سخن را از پیغمبر شنید خودش را به خاك گناهانت 

در این موقع حضرت . انداخت و گفت منزه است پروردگار من ، هیچ چیز بزرگتر از او نیست 
 مگر گناه بزرگ را جز خداى بزرگ كسى دیگر هست كه ببخشد؟: فرمود

: كرد و چیزى نگفت در این هنگام حضرت فرمودسپس سكوت . نه یا رسول الّله : جوان گفت 
حال اى جوان یكى از آن گناهانى را كه مرتكب شده اى بیان كن تا ببینم چه كرده اى كه اینقدر نا 
 امید هستى ؟

یا رسول الّله ، هفت سال است كه به عمل زشتى دست زده ام ؛ به گورستان مى روم : جوان گفت 
این اواخر شنیدم دخترى از انصار از دنیا . فن آنها را مى دزدم و قبر مردگان را نبش كرده و ك

تا اینكه قبرش را . من هم طبق معمول به منظور سرقت كفن او به جستجوى قبرش رفتم . رفته 
 . پیدا كردم رویش یك عالمت گذاشتم تا شب بتوانم به مقصودم برسم و كفن را بربایم

جنازه دختر را از . م سر قبر دختر و گورش را شكافتم سیاهى شب همه جا را فرا گرفته بود آمد
قبر بیرون آورده و كفنش را از تنش بیرون آوردم ، بدنش را برهنه دیدم آتش شهوت در وجودم 
شعله ور شد نگذاشت تنها به دزدى كفن اكتفا كنم ، از طرفى وسوسه هاى فریبنده نفس و شیطان 

 . را راضى به ترك آن كنم ، نتوانستم نفس خود را مهار كرده و خود
خالصه آنقدر ابلیس ، این گناه را در نظر زیبا جلوه داد كه ناچار با جسد بى جان آن دختر به زنا 

هنوز چند قدمى از . مشغول شدم بعد جنازه اش را به گودال قبر افكندم و بسوى منزل برگشتم 
ى واى بر تو از مالك روز جزا ا: محل حادثه نرفته بودم كه صدائى به این مضمون بگوشم رسید

واى بر تو از عذاب ! آن وقتى كه من و تو را به دادگاه عدل الهى نگه دارند؟! چه خواهى كرد؟
 !قیامت كه مرا در میان مردگان برهنه و ُجنب قرار دادى ؟

راى بله یا رسول الّله شنیدن این كلمات وجدان خفته مرا بیدار كرد تا اینكه به حكم وظیفه وجدان ب
بخشش گناهانم از خداى بزرگ خدمت شما آمده ام تا به بركت وجود شما خداوند از سر تقصیرات 

اما به نظرم به قدرى گناهانم بزرگ است كه حتى از بوى بهشت هم محروم خواهم . من درگذرد
 !یا رسول الّله آیا شما در این مورد نظر دیگرى دارید كه من انجام دهم ؟. ماند



زیرا ترس از آن دارم كه آتشى بر تو نازل . اى فاسق از من دور شو: فرمود) ص ( پیغمبر اكرم
 .شود و عذاب تو مرا متاءثر كند

جوان گنهكار از پیش روى پیغمبر رفت و پس از تهیه مختصر غذائى سر به بیابان گذاشت و در 
غل و زنجیرى هم محلى دور از چشم مردم به گریه وزارى و توبه پرداخت ، لباسى خشن بر تن و 

به گردن انداخته آنگاه با تضرع و زارى روى به آسمان كرد و مناجات كنان پروردگار خود را مى 
خواند، بارالها هر وقت از من راضى شدى به رسولت وحى نازل كن تا مرا مژده عفوت دهد و اگر 

ذاب آخرت تو را زیرا من طاقت ع. نه آتشى بفرست تا در این دنیا به كیفر اعمالم معذب شوم 
 . ندارم

دیرى نپائید كه در اثر نیایش صادقانه اش ، خداوند رحیم او را عفو فرمود و بر پیامبرش این آیه 
 :را فرستاد

 ... و اّلذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروالّله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب اّال الّله
( 47)  
رسول خدا از نزول این آیه شریفه در جستجوى جوان مذبور بر آمد و معاذبن جبل تنها كسى بود 

حضرت با گروهى از یارانش به محل . داد) ص (كه اقامتگاه آن جوان را بلد بود و نشان پیغمبر
تى كه رسیدند دیدند كه جوان از ترس عقوبت الهى دست نیایش بسوى حقتعالى وق. آن جوان آمدند

اشك مى بارد جلو آمده غل و زنجیر را از گردنش   دراز كرده و همچون ابر بهاران از دیدگانش 
 :سپس رو به اصحاب كرده فرمودند. برداشتند و بوى مژده آمرزش و عفو الهى را رساندند
 .ا همانطور كه بهلول نّباش جبران كردجبران كنید گناهان خود ر 

 غرق گنه نا امید مشو زدربار ما
 كه عفو كردن بود در همه دم كارما

 بنده شرمنده تو، خالق و بخشنده من
 بیا بهشتت دهم مرو تو در نار ما

 توبه شكستى بیا، هرآنچه هستى بیا
 امیدوارى بجو زنام غفار ما

 اشكى زچشمدر دل شب خیز و زیر قطره 
 كه دوست دارم كند گریه گنهكار ما



 خواهم اگر بگذرم ، از همه عاصیان
 كیست كه چون و چرا كند ز كردار ما

 واى برآن كو نگشت نادم از عصیان خویش
 هالك گردد به حشردر،یم قهار ما

 اگرچه تابع شدى غرق معاصى بیا
 دست توسل بزن به آل اطهار ما
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در كتاب انوار المجالس صفحه سیصدو چهارده نقل مى كند از 
و در چند كتاب دیگر دیدم از مرحوم شیخ بهائى (حسن بصرى 

 : كه گفت) نقل مى كنند
یك روز در بازار آهنگران بغداد مى گذشتم كه ناگهان چشمم 

داخته شده قرمز را مى گرفت افتاد به آهنگرى كه دستش را داخل كوره حدادى مى كند و آهن گ
بدون آنكه ابدا احساس سوزشى كند روى سن دان مى گذاشت و با ُپتك روى آن مى زد و به هر 

چون مشاهده این كار شگفت انگیز بود مرا وادار . نوع كه مى خواست در مى آورد ومى ساخت 
تش كوره و آهن گداخته به پرسش از او كرد رفتم جلو سالم كردم جواب داد بعد پرسیدم آقا مگر آ

 بشما آسیبى نمى رساند؟
 . نه: آن مرد گفت 

 گفتم چطور؟
یكروز  . یك اّیامى در حاینجا خشك سالى و قحطى شد ولى من همه چیز در انبار داشتم: گفت 

یك زن وجیه و خوش سیمائى نزد من آمد و گفت اى مرد من كودكانى یتیم و خردسال دارم و 
ارى گندم دارم خواهشمندم براى رضاى خدا كمكى بكن و بچه هاى یتیم مرا احتیاج به آذوقه و مقد

از گرسنگى و هالكت نجات بده منهم چون بهمان یك نظر فریفته جمالش شده بودم ، در مقابل 
 . اگر گندم مى خواهى باید ساعتى با من باشى تا خواسته ات را برآورده كنم: خواسته اش گفتم 



 . ناراحت و روترش كرده و رفتآن زن از این پیشنهاد 
روز دوم باز آن زن نزدم آمد، در حالیكه اشك میریخت ، سخن روز قبل را تكرار نمود، من هم 
حرفهاى روز گذشته را براى او تكرار كردم ، دوباره بادست خالى برگشت ، دوباره روز سّوم دیدم 

و آنها را از گرسنگى و مرگ نجات آمد و خیلى التماس مى كند كه بچه هایم دارند مى میرند بیا 
بده من حرفم را تكرار كردم و دیدم آن زن بطرف من مى آید و پیداست كه از گرسنگى بى طاقت 

 . شده
اى مرد من و بچه هایم گرسنه هستیم بیا و رحمى : خالصه وقتى كه نزدیك مى شد به من گفت 
وقت من و خودت را نگیر همان كه اى زن بیخودى :كن و گندمى در اختیار ما بگذار؟ من گفتم 

 . بهت گفتم بیا با من باش تا بتو گندم دهم
من هرگز از این كارهاى حرام نكردم و : در این موقع زن به گریه افتاد و زیاد اشك ریخت و گفت 

چون دیگر طاقت نمانده و كار از دست رفته و سه روز است كه خود و بچه هایم غذائى نخورده 
بشرط اینكه مرا : گوئى ناچارا حاضرم ولى بیك شرط گفتم به چه شرطى ؟ گفت ام بآنچه كه می

 .بجایى ببرى كه هیچ كس ما را نبیند
همینكه خواستم . قبول كردم و خانه را خلوت كردم آنگاه زن را بنزد خود طلبیدم : مرد آهنگر گفت 

چرا دروغ گفتى و ! اى مرد :دیدم آن زن دارد مى لرزد و خطاب بمن گفت . از او بهره اى بردارم 
 خالف شرطت عمل كردى ؟ گفتم كدام شرط؟

 مگر بنا نبود مرا بجاى خلوت ببرى تا كسى ما را نبیند؟: گفت 
 آرى مگر اینجا خلوت نیست ؟: گفتم 

چطورى اینجا خلوت است بآنكه پنج نفر مواظب ما هستند و مارا دارند مى بینند اول : گفت 
و دو ملكى كه بر تو موكلند و دو ملكى كه بر من موكلند همه شان خداوند عالم و غیر از ا

حاضراندو ما را مشاهده مى كنند با این حال تو خیال میكنى اینجا كسى نیست كه ما را ببیند؟ بعدا 
اى مرد بیا و از خدا بترس و آتش شهوت خود را بر من سرد كن تا منهم از خداى خود : گفت 

 .تو بردارد و آتش را بر تو سرد كندبخواهم حرارت آتش را از 
من از این سخن متنبه شدم و با خود گفتم این زن با چنین فشار زندگى و شدت گرسنگى اینطور 

نمى ترسى ؟ ) خدا)از خدا مى ترسید ولى تو كه این همه مورد نعمتهاى الهى قرار گرفته اى از او 
زن . میخواست باو دادم و مرخصش كردم  فورا توبه كردم و از آن زن دست كشیدم و گندمى را كه

چون این گذشت را از من دید و جریان را بر وفق عفت خود دید سرش را به سمت آسمان بلند كرد 



و گفت اى خدا همینطور كه این مرد حرارت شهوتش را بر خود سرد نمود، تو هم حرارت آتش 
عا را در حقم كرد حرارت آتش بر دنیا و آخرت را بر او سرد كن از همان لحظه كه آن زن این د

 .من بى اثر شد
 الهى بى پناهان را پناهى

 بسوى خسته حاالن كن نگاهى
 چه كم گردد ز سلطانى گرنوازد

 گدائى را ز رحمت گاهگاهى
 مرا شرح پریشانى چه حاجت

 كه بر حال پریشانم گواهى
 الهى تكیه بر لطف تو كردم

 هىكه جز لطفت ندارم تكیه گا
 دل سرگشته ام را رهنما باش

 كه دل بى رهنما افتد بچاهى
 نهاده سر بخاك آستانت

 گدائى ، دردمندى ، عذرخواهى
 امید لطف و بخشش از تو دارد

 اسیرى شرمسارى رو سیاهى
 تهیدستى كه با اشك ندامت

 زپا افتاده از بار گناهى
 گرفتم دامن بخشنده اى را

 كرم كوهى بكاهىكه بخشد از 
 

 

    ( جوان معصیت كار ) 9



در كتاب هماى سعادت داستانى توجه مرا جلب كرد كه نجیب 
نقل مى ) كه از علماى بزرگ زمان خودش بوده است (الدین 

دیدم چهار نفر بطرف . یك شب در قبرستان بودم : فرمود
من جلو . قبرستان مى آیند و یك جنازه اى روى دوششان است 

فته و از آوردن جنازه در آن وقت شب اعتراض كردم و گفتم این عمل شمابه من اینطور مى ر 
رساند كه شما انسانى را كشته اید و نیمه شب قصد دفن آن جنازه را دارید كه كسى از راز و 
 .اسرارتان سر در نیاورد

گفتم اى مادر چرا  من. دیدم پیرزنى جلوآمد. اى مرد خیال بد نكن زیرا مادرش با ماست : گفتند
 نیمه شب جوانت را بقبرستان آورده اى ؟

چون من از دنیا رفتم : چون جوان من معصیت كار بوده خودش چند وصیت كرده ، اول : گفت 
طنابى بگردنم بینداز و مرا در خانه بكش و بگو خدایا این همان بنده گریزپا و معصیتكارى است 

جنازه ام را : دوم . بسته و نزد تو آوردم باو رحم كن  كه بدست سلطان اجل گرفتار شده او را
اینكه بدنم را : سوم . شبانه دفن كن كه كسى بدن مرا نبیند و از جنایات من یاد كند و معذب شوم 

خودت دفن كن و لحد بگذار كه خداوند موهاى سفید تو را ببیند و بمن عنایتى فرماید و مرا 
ده ام و از كرده هایم پشیمانم ولى تو این وصیتهاى مرا انجام بیامرزد، درست است كه من توبه كر 

 . بده
 وقتى كه جوانم از دنیا رفت ریسمانى بگردنش بستم و او را كشیدم ناگهان صدائى بلند شد و گفت

 بابنده گنه كار ما اینطور رفتار نكن ما خود مى دانیم با او چهَاال ِانَّ َاْوِلیاء الّله ُهُم اْلفاِئُزون  :
 . كنیم

 . و او را بطرف قبرستان آوردم) كه توبه او پذیرفته شده (خوشحال شدم 
او هم اجازه داد بدن را در قبر . من از پیرزن خواهش كردم كه دفن پسرش را به من واگذار كند

اال ان اولیاء الّله هم الفائزون گذاشتم همینكه خواستم لحد را بچینم آیه اى را شنیدم كه بگوشم رسید 
گنه كار مورد قبول واقع شده و خدا دوست   از این داستان اینطور نتیجه میگیریم كه توبه شخص

 .ندارد بنده گنه كارش كه توبه كرده مورد اهانت قرار گیرد
 یا رب به درگاهت كنون

 با چشم گریان آمدم



 با ناله و شور و نوا
 با آه و افغان آمدم

 كردم بسى جرم و گنه
 ه گشتم روسیهتا اینك

 بر درگهت اى پادشه
 اینك پشیمان آمدم

 دل از خطاها پر مالل
 روئى ندارم از سؤ ال

 مانند مرغ بسته بال
 افتان و خیزان آمدم

 رویم به روى خاك بین
 با دیده نمناك آمدم

 اى مالك امالك بین
 با قلب سوزان آمدم
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ر كوه لبنان عبادت مى كرد كه روزها روزه دار بود و عابدى س
هنگام افطار خداوند متعال روزى یك قرص نان روزیش كرده بود 
كه نصف آن را افطار و نصف دیگرش را براى سحر میگذاشت 
یك شب به وقت همیشگى صبر كرد و نان نیامد یكساعت صبر 

ز كوه پائین آمد در آن نزدیكى یك قریه كرد خبرى نشد، دو ساعت گذشت نان نیامد بیطاقت شده ا
بطرف قریه سرازیر شد و سراسیمه به . اى بود كه اهل آن همه نصرانى و گبر و بت پرست بودند

در خانه اى رفت و در زد پیرمرد گبرى در را باز كرد عابد اظهار گرسنگى كرد پیرمرد رفت توى 



. طرف صمعه و عبادتگاهش حركت كردخانه و دو قرص نان برایش آورد عابد نان را گرفت و ب
سگى در خانه پیرمرد نگهبانى میكرد تا چشمش به عابد افتاد، دنبال عابد حركت كرد و شروع به 
 .پارس نمودن و تعقیب او و گوشه لباسش را گرفتن كرد

سگ نان را برداشته و خورد و باز پارس . عابد از ترس یكى از آن نان ها را جلو سگ انداخت 
نان دومى را هم به سگ داد او خورد و باز پارس كنان در پى عابد راه . ى عابد براه افتادكنان پ

افتاد عابد با دست خالى و شكم گرسنه نگاهى به سگ نمود و گفت تا بحال سِگ به بى حیائى تو 
 ندیده بودم ، دو قرص نان از پیرمرد گرفتم و آن را هم بتو دادم چرا هنوز پارس مى كنى و دنبال

من سالهاست : من مى آیى بقدرت كامله الهى قفل خاموشى از دهان آن سگ برداشته شد و گفت 
كه مأ موریت نگهدارى خانه این پیرمرد را دارم و محافظ گوسفندان او مى باشم و آنچه بمن میدهد 

: قانعم و گاهى هم مرا فراموش مى كند استخوان و تكه نانى خشكیده اى بمن بخوراند در این حا
اما تو یكشب نانت نرسید . شاكرم در خانه دیگرى نرفتم اگر بدهد میخورم اگر ندهد صبر مى كنم 

صبر نكردى از در خانه پروردگارى كه عمرى را بتو روزى داده روگردانیدى و بدرخانه كسى كه 
 گبر و ضد خداست و از دشمنان اسالم است پناه بردى و بار منت كشیدى حاال بگو ببینم من بى
 .حیا هستم یا تو

عابد با شنیدن این سخنان از خود بى خود شد و نقش زمین گردید و وقتى كه بهوش آمد توبه نمود 
 .و حالش به عبادت بیشتر شد و یكى از اولیاء گردید

 رحیمى چاره سازى بى نیازى
 كریمى دلنوازى دادخواهى

 خوشا آنكس كه بندد باتو پیوند
 تو راهىخوشا آن دل كه دارد با

 مران از آستانت بینوا را
 كه دیگر در بساطم نیست آهى

 مقام و عّز و جاهت چو ستایم
 كه برتر از مقام عز و جاهى

 فناكى دولت سر در پذیرد



 كه اقلیم بقا را پادشاهى
 ز نخل رحمت بى انتهایت

 بیفكن سایه بر روى گیاهى
 به آب چشمه لطفت فرو شوى

 خطائى اشتباهى اگر سرزد
 مرآن یا رب ز درگاهت رسارا

 پناه آورده سویت بى پناهى
 

 

    ( شعوانه ) 11

در كتاب خزینة الجواهر مرحوم آقا شیخ على اكبر نهاوند 
 : رضوان الّله تعالى علیه مطالعه كردم

در بصره زنى زندگى مى كرد به نام شعوانه كه در ال ُابالى گرى 
حشه گرى زنى معروفه بود و هیچ خانه و مجلس و رّقاصى و فا

روزى این خانم شعوانه با كنیزان خود از كوچه اى گذر مى . فسادى نبود كه شعوانه درش نباشد  
كرد اّتفاقا گذرش از درخانه مرد صالح كه از زهاد و وّعاظ زمان خود بود افتاد، ناگهان صداى 

 .یدخروش و گریه و ناله اى از آن خانه بگوشش رس
یكى از كنیزان خود را به آن خانه فرستاد تا ببیند جریان چیست و خبرى آورد و به او گوشزد كرد 
 كه زود بیا و ببین در این منزل چه میگذرد و این ناله و گریه براى چیست ؟

 . در بصره ماتم خانه و عزاست و ما خبرى نداریم: با خود گفت 
كنیز دیگرى را فرستاد باز هم از او خبرى . بیرون نیامد كنیزك به درون خانه رفت و پس از مدتى

خیلى ناراحت شد گفت مگر چه خبر است همه . همه كنیزان را یكى یكى فرستاد خبرى نشد. نشد
شاید در اینجا سّرى باشد زیرا این ماتم ، ماتم و عزاى مردگان . كنیزان را فرستادم هیچكدام نیامدند
است ، این ماتم بدكاران است این ماتم گناهكاران است این ماتم  نیست بلكه عزا و ماتم زندگان



سپس با خود گفت من خودم به داخل منزل بروم و . مجرمان است این ماتم نامه سیاهان است 
 . ببینم چه خبر است

وارد خانه شد دید مرد صالحى باالى منبر است و مردم زیادى دور منبر نشسته اند و دارند گریه 
واذا راتهم من مكان بعید سمعوا لها (ر این هنگام واعظ داشت این آیه را تفسیر مى كرد د. میكنند

جهنم در روز قیامت وقتى كه گنه كاران و عاصیان را ببیند به غرش در آید، ) تغیظا و زفیرا
عاصیان و گنه كاران از صداى غرش آتش جهنم به لرزش در آیند و وقتى هم معصیت كاران را 

نند در آن مكانهاى تنك و تاریك و زنجیرهاى آتشین هم در گردنشان است كه به وارد آتش ك
 . یكدیگر بسته شده

 و اذا القوا منها مكانا ضیقا مقرنین دعوا هنا لك ثبورا
حاال ! چه زود صداى فریادتان بلند شد؟! ها؟: فریاد واویالى آنها بلند است ، مالك دوزخ گوید

 ....!فریادها و دردهاى شدیدترى هم دارید براى آنها چه خواهید كرد؟كه چه ! كجایش را دیده اید؟
شعوانه تا این سخن و آیه را شنید چنان در او اثر كرد كه به گریه در آمد و صدا زد اى شیخ اگر 
كسى توبه كند آیا با این همه گناه خداوند توبه او را قبول مى كند و مرا بدرگاه خود جاى میدهد؟ و 

خدا ارحم الرحمین است ، توبه كنى از سر تقصیراتت مى گذرد اگر : زد؟ شیخ گفت مرا مى آمر 
 .چه گناهانت به اندازه شعوانه باشد

حال : توبه كردم و دیگر پیرامون گناه نمى روم شیخ گفت . اى شیخ شعوانه منم : شعوانه گفت 
عفو و بخشش خود قرار  كه توبه كردى تمام گناهان تو را خداوند متعال آمرزید و تو را مشغول

 .داد
شعوانه توبه راستین كرد و هرچه ثروت از این راه در آورده بود و غالم و كنیزان را كه داشت در 
راه خدا داد و آزاد كرد و ُصمعه اى براى خود در بیابان درست كرد و در آنجا مشغول عبادت و 

 .بندگى گردید و سالها ریاضت كشید تا سوخته و گداخته شد
زى به حمام آمد كه سر وتن خود را بشوید یك نگاهى به بدن خود انداخت دید بدنش سوخته و رو 

گداخته و نحیف والغر شده آهى كشید و گفت اى شعوانه این بدن توست ، آه در دنیا چنین زار 
 .ونزار شدى نمى دانم در آخرت احوال تو چگونه خواهد بود سپس به گریه افتاد

اى شعوانه تو از درگاه ما دور نشو و مالزم در گاه ما باش و مترس تا  ناگهان صداى شنید كه
كم كم كارش باال كشید كه یكى از اولیاء شد كه . ببینى كه فرداى قیامت كار تو چطور خواهد شد

بله هر كه با خدا آشتى كند و  . مجلسى درست مى كردند او سخنرانى مى كرد و اشك مى گرفت



 .به این مقام مى رسد گرد گناه و معصیت نرود
 الهى چه سازم پناهى ندارم

 بجز تو و گریه راهى ندارم
 زهر سو گرفته مرا خوف و خشیت

 بجز غّصه و غم سپاهى ندارم
 زكردار بد رفته بس آبرویم

 به نزد تو جز روسیاهى ندارم
 به آتش همه سوخته خرمن ، من

 به بستان عمرم گیاهى ندارم
 آنقدر شرمسارم زافعال خود

 كه نزد كسى عّز وجاهى ندارم
 زنفس و ز شیطان همیشه به رنجم

 بجز لطف تو خیر خواهى ندارم
 به هرجا كنم روى درى بسته گردد

 بجز در گهت جایگاهى ندارم
 بریده امیدم همه از خالیق

 بجز فضل تو تكیه گاهى ندارم
 چه عذرم پذیرى و یا گر برانى

 ات پاكت الهى ندارمبجز ذ
 ز رحمت نظر كن به این دل شكسته

 كه جز حالت انتباهى ندارم
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مرحوم شهید آیة الّله دستغیب  2در كتاب گناهان كبیره جلد 
وقتى كه آیه تحریم خمر : رضوان الّله تعالى علیه مى خواندم 

ندا داد ) ص (ّله فرود آمد منادى حضرت رسول ال) شراب (
 . كسى نباید شراب بخورد؛ داستانى آورده ، كه جالب است

از كوچه اى مى گذشتند؛ اتفاقا یكى از مسلمانها شیشه شرابى در ) ص (روزى آقا رسول اكرم 
را ) ص (دست داشت وارد همان كوچه اى شد كه حضرت داشتند میگذشتند تا حضرت رسول خدا 

) زیرا به حضرت خیلى عالقه داشت (ت اال ن است كه آبرویم بریزد دید مى آید خیلى ترسید، گف
گفت خدایا غلط كردم توبه كردم و دیگر لب به خمر و شراب نمى زنم فقط مرا جلوى حضرت 

 . رسوا نكن) ص (رسول اكرم 
در این شیشه چیست ؟ از ترس : فرمود) ص (حضرت رسول الّله . وقتى كه نزدیك حضرت شد

اگر سركه است قدرى در دست من بریز حضرت دست : آنحضرت فرمود. ست گفت آقا سركه ا
 .مبارك را پیش برد
. آن مرد هم شیشه را برگردانید یك وقت متوجه شد كه مقدارى سركه در دست حضرت ریخته شده 

مرد به گریه در آمد و گفت یا رسول الّله قسم بخدا كه در این شیشه شراب بود ولى چون توبه 
 . خدا خواستم كه مرا رسوا نكند خدا هم توبه مرا قبول كرده و دعایم را مستجاب فرموده كردم و از

چنین است حال كسى كه توبه كند از گناهان خود و خداوند : فرمود) ص (حضرت رسول اكرم 
اولئك یبّدل الّله  :متعال تمام سیئات و بدیها و زشتى هاى او را تبدیل به حسنه و خوبى فرماید

 .هم حسنات سّیئات
 اى پادشاه كون و مكان اى اله من

 لطفت ز مهر شامل حال تباه من
 من مستحق دوزخم از كرده هاى خویش

 واحسرتا اگر تو نبخشى گناه من
 در حشر گر تو پرده زكارم برافكنى

 محشر بود سیاه ز روى سیاه من
 آندم كه جز عطاى تو كس را پناه نیست

 تو باشد پناه من خواهم كه هم عطاى



 یك شب به طاعت تو نیاورده ام صبح
 بیهوده رفت روز و شب و سال ماه من

 اعضاى من كه غیر گنه نیست كارشان
 اى واى گر شوند به محشر گواه من

 ترسم كه روز حشر ز بسیارى گناه
 نزد تو هیچ كس نشود عذر خواه من

 من الیق جنان نیم اى واى پس اگر
 جزا جحیم نشود جایگاه من روز
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 : در كتاب روضات الجنات نوشته است
در بغداد از كنار منزل ) ع (زى آقا امام موسى بن جعفر رو 

ُبشر عبور میكرد صداى ساز و نواز و آواز داخل خانه بگوش 
حضرت رسید در این موقع كنیز ُبشر براى ریختن خاكروبه از 

اى كنیز صاحب این خانه بنده است یا : فرمود) ع (آقا حضرت موسى بن جعفر . منزل خارج شد
 !آزاد؟

راست میگوئى اگر بنده مى بود از موالى خود : حضرت فرمود. ُحّر و آزاد است : ت كنیز گف
 .میترسید

گفت شخصى  !ُبشر بر سر سفره شراب نشسته بود، علت تاءخیر او را پرسید؟. كنیز وارد منزل شد
 .از كنار خانه شما رد مى شد از من سؤ ال كرد صاحب این خانه عبد و بنده است یا ُحّر و آزاد

 . آقا ُحّر و آزاد است: گفتم 
 .آرى اگر بنده بود از آقاى خود میترسید: فرمود



این سخن حضرت چنان در قلب ُبشر تاءثیر كرد كه سر از پا نشناخت با پاى برهنه از منزل 
رساند و از كرده خود پشیمان شد و به دست ) ع (خارج شده خود را به آقا موسى بن جعفر 

از آن روز ببعد . شته هاى خود پوزش خواسته و با چشم گریان بازگشت حضرت توبه كرد و از گذ
اعمال زشت خود را ترك كرد و از جمله زهاد و عرفاء قرار گرفت و گویند چون با پاى برهنه از 

لقب ) پابرهنه (دوید و با این حال توبه كرد او را ُبشر فانى ) ع (پى حضرت موسى بن جعفر 
 .دادند

 ت بى منتها ببخشیا رب مرا به رحم
 از خود عطا بیاور واز من خطا ببخش

 شد ننگم از چه مایه بد نامى بشر
 یا رب مرا بفخر بشر مصطفى ببخش

 میخواند مصطفى بوجود على تورا
 یا رب مرا بمرتبه مرتضى ببخش

 زهرا حبیبه تو و بنت حبیب تو
 یا رب مرا برتبه خیرالنساء ببخش

 ق حسن مقتدا بودبعد از على بخل
 یا رب مرا بحرمت آن مقتدى ببخش

 در كربال حسین على تشنه شد شهید
 یا رب مرا به تشنه لب كربال ببخش

 دارند انبیاء به برت قرب و منزلت
 یا رب مرا بمنزلت انبیاء ببخش

 عصیان من اگر شده َسدِّ دعاى من
 یا رب مرا بحالت اهل دعا ببخش 
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ُفضیل بن عیاض  : در كتاب مذكور در لفظ فضیل نوشته است
در ابتداى جوانى یكى از راهزنان و سارقان و غارتگران و دزدان 
و بدكاران و هرزه گران و عّیاشان مشهور زمان خود بود كه هر 

اسم او را مى شنید لرزه بر اندامش میافتاد كه در آن زمان   كس 
 . داشت  فه وقت خود هارون الرشید از دست او ناراحت بود و ترس سلطان و خلی

روزى از روزها سوار بر اسب آمد كنار نهرى ایستاد تا اسبش آب بخورد كه ناگهان چشمش به 
دختر بسیار زیبائى افتاد كه مشك خود را بدوش گرفته و مى خواست بیاید كنار نهر آب ، آب 

لبش رخنه كرد و چشم از آن دختر برنداشت تا وقتى كه عشق و محبت آن دختر در ق. بردارد
به نوكران و بادمجان دور قاب چین . دختر مشك را ُپر از آب كرد و راه خود را گرفت و رفت 

هایش دستور داد تا او را تعقیب كرده و بعد به پدر و مادر و دختر خبر دهند كه دختر را شب 
براى همین هم هست كه (ضیل راغب آن زیبارو گشته آماده كرده و خانه را خلوت نموده زیرا ف

اسالم داد مى زند اى مادرها و خواهرها و زنها حجاب داشته باشید تا چشم اجنبى ها به شماها 
فرستاده فضیل پس از تعقیب در خانه را زد و گفته هاى .) نیافتد و مسائل دردناك به بار آورد

 .فضیل را به آنها ابالغ نمود
و لرزان گردیدند چون چاره   به گوش پدر و مادر دختر رسید بسیار ناراحت و متوحش تا این خبر 

سفیدان شهر را دعوت كردند و با آنها مشورت نمودند كه چه   اى نداشتند یك عده از پیران و ریش 
 كنیم ؟

ر بیا و دخترت را فداى یك شهر كن زیرا اگر فضیل به مقصود خود نرسد همه این شه: آنها گفتند
را به غارت برده و همه چیز را به آتش مى كشد، پدر و مادر از روى ناچارى دختر را مهیا كرده 
 .و خانه را خلوت نمودند

شب هنگام فضیل وارد شهر شد و قالب و كمند انداخت از باالى دیوار و پشت بام به روى 
د صدائى مى آید بامهاى دیگر رفت همینكه خواست وارد منزل معشوقه خود گردد یك وقت شنی

خوب كه گوش داد شنید صداى قرآن مى آید و یكى قرآن مى خواند توجه خود را به این آیه جلب 
 .كرد
 .الم یاءن لّلذین آمنوا َان تخشع قلوبهم لذكر الّله 



دیگر دست از گناه بردارند (آیا وقت آن نرسیده كه قلب مؤ منان خاضع و خاشع گردد بذكر خدا 
این آیه چنان در او اثر كرد كه از نیمه راه از دیوار فرود آمد و زندگیش را ) و بیاد خدا باشند

دگرگون كرد و با كمال اخالص و صفاى دل گفت پروردگا را چرا نزدیك شده و هنگام خشوع 
 . رسیده

فضیل از صمیم قلب بسوى خدا بازگشت و توبه حقیقى نمود و همان شب راه خود را گرفت و رفت 
به اى رسید كه در آنجا پناه آورد وقتى وارد خرابه شد دید عده اى تجار و مسافران تا به یك خرا

دور هم نشسته اند و با هم صحبت مى كنند آنها مسافرینى بودند كه از ترس فضیل و یارانش به 
و بار انداخته و اكنون در فكر كوچ و حركت بودند با یكدیگر مى گفتند . آن خرابه پناه آورده بودند

شر فضیل چگونه خالصى پیداكنیم قطعا در این موقع شب بر سر راه ما كمین كرده تا دستبرد  از
 .به اسباب و اثاثیه مازند

فضیل از شنیدن این حرفها بیشتر متاءثر شد كه چقدر من بدبخت بودم كه پیوسته خاطر آسوده 
رس او در اضطراب و پریشانى خانواده ها را بتشویش انداخته و نگران كرده ام چرا باید دلهائى از ت

از جاى خود حركت كرد و خود را به كاروانیان معرفى كرد . در این شب سیاه و ظلمانى بسر برند
 . و گفت فضیل من هستم از این ببعد آسوده باشید زیرا فضیل توبه كرده و راه خدا را گرفته

خود گردید كه یك روز هارون فضیل كم كم طریق زهد را پیشه گرفت و یكى از عرفا و زّهاد زمان 
به مكه جهت طواف آمده بود دید یك عده دور كسى را گرفته اند وبه سخنانش گوش مى دهند و 

. گریه مى كنند پرسید این مرد كیست گفتند آقا این همان فضیل بد كردار بود كه حال توبه كرده 
زهد و خدا ترسیش ناراحت هارون در آن وقت از دزدى و غارتش ناراحت و ترسان بود و حال از 

 . و ترسان است
عادت فضیل این بود هر كاروانى را كه لخت مى كرد نام و نشان كاروانیان را در دفترش ثبت مى 
كرد چون موّفق به توبه گردید، در پى صاحبان مال به همان نام و نشانه هائى كه در دفترش ثبت 
 .شده بود روان گردید

رد و از آنان رضایت طلبید و آن عده اى را كه پیدا ننمود از طرف بیشتر صاحبان مال را پیدا ك
آنان رّد مظالم و صدقه داد، مگر یك نفر یهودى ، كه از او مال زیادى در نواحى شام برده بود، 

من نذر كرده ام تا در مقابل : هر چه از او رضایت طلبید او رضایت نداد، در پاسخ مى گفت 
نستانم رضایت ندهم ، حاال كه تو زیاد اصرار دارى و مالى هم در مال از دست رفته ام ، زر 

دست ندارى بسیار خوب مانعى ندارد، زیر بستر من زر و نقود زیادى موجود است ، برو از زیر 



بستر من زر بردار و به قصد اداء دین به من بده تا من بر خالف نذر خود عمل نكرده باشم و 
 . شىتو نیز به مقصود خود رسیده با

 .فضیل دست در زیر بستر نهاد و مقدارى زر و نقود بیرون آورد و به یهودى داد
یهودى فورا به فضیل گفت شهاتین را بر زبان من جارى كن كه من به خداى محمد ایمان آوردم از 
این به بعد در دین یهودیت ماندن خطاى محض است ، چون من در كتاب تورات خوانده بودم ؛ 

اّمت پیغمبر آخرالزمان اینست كه هرگاه یكى از آنان از عمل هاى زشت خود از یكى از صفات 
صمیم دل و از روى حقیقت توبه نمود، خاك در دست آنان زر خواهد شد و به قدرت كامله حق 
 .خاك بى مقدار زر و درهم و دینار گردید

و امتحان كنم چون بدان كه در زیر بستر من جز خاك چیزى نبود من خواستم كه تو را آزمایش 
 .خداى بزرگ خاك را به دست تو زر ناب گردانید بر من دو حقیقت آشكار شد

یكى اینكه دانستم تو از روى حقیقت و از صمیم قلب توبه كرده اى و دیگر اینكه ، دینى كه 
حضرت موسى از آن در تورات خبر داده و آن دین مقدس را ناسخ دین خود و دین بعد از خود 

 .دانسته همین دینى است كه تو دارى از این رو یهودى به دست فضیل سلمان شد) ح دین مسی(
 یا رب مرا بچنگ بال مبتال مكن

 دست مرا زدامن لطفت جدا مكن
 از حد گذشته گرچه گناه و خطاى ما

 چشم از گنه بپوش و نظر برخطا مكن
 ما در خور عذاب و تو شایسته كرم

 وال ما مكنغیر از كرم سلوك به اح
 گرچه گناه پرده ما را دریده است

 از كار ما برحمت خود پرده وامكن
 ستاریست شیوه تو چون بهر دو كون

 رسوا مرا زجرم بروز جزا مكن
 هر معصیت كه باعث حبس دعاى ماست

 نادیده بین زبخشش ورد دعا مكن



 امیدوار لطف وعطاى توبوده ایم
 خدا مكنقطع امید وارى ما اى 

 ما را به غیر جرم و خطا نیست پیشه اى
 ما را رها بخویش از این ماجرا مكن
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ابو بصیر مى گفت : مسطور بود 11در كتاب بحار االنوار جلد 
همسایه اى داشتم كه از معاونین و همكاران سلطان جور و : 

این سلطان بدست آورده بود، و  ستم بود و ثروت زیادى از كنار
كنیزان و غالمانى داشت و هر شب مجلسى از هواپرستان و 

عّیاشان تشكیل مى داد و به لهو و لعب و عیش و طرب مى گذرانید و چند كنیز آوازه خوان و 
مطرب داشت كه میخواندند و شراب مى دادند و مى خوردند و چون همسایه و مجاور من بود 

 .منكرات از خانه او به گوش ما میرسید و ما را ناراحت مى كردهمیشه صداى آن 
ولى  ...چندین بار به او گوش زد كردم كه صداى ساز و آوازت مرا و خانواده ام را اذیت میكند

من مردى  :متاءسفانه نمى پذیرفت هر دفعه به او اصرار و مبالغه مى نمودم تا یك روز گفت 
اگر وضع مرا  . ده ام اما تو گرفتار شیطان و هواى نفس نیستىمبتال و معتادم و اسیر شیطان ش

بگوئى شاید حضرت دعائى كرده و خداوند مرا از پیروى ) ع (بصاحب خود آقا حضرت صادق 
 .نفس نجات دهد

ع )صبر كردم تا وقتى كه خدمت حضرت صادق . سخن آن مرد بر دلم نشست : ابوبصیر گفت 
 . به آن حضرت عرضكردمرسیدم و داستان همسایه ام را ) 

وقتى كه به كوفه برگشتى او به دیدن تو خواهد آمد، به او بگو جعفر بن محمد : حضرت فرمود
 . مى گوید آنچه از كارهاى زشت مى كنى ترك كن من برایت بهشت را ضمانت مى كنم

اهش داشتتم برگشتم به كوفه مردم به دیدنم آمدند او نیز با آنها بود، همینكه خواست حركت كند نگ
سالم : شرح دادم حضرت فرمود) ع (گفتم وضع ترا براى آقا امام صادق . وقتى اطاق خلوت شد



 . مرا به او برسان و بگو آن حالت زشتت را ترك كن تا من برایت بهشت را ضمانت كنم
. این حرف را به تو زد) ع (گفت ترا بخدا آقا امام صادق . تا این سخن مرا شنید گریه اش گرفت 

 .گفتم بخدا قسم حضرت فرمودند
گفت پس همین مرا بس است از منزلم خارج شد پس از چند روز كه گذشت یكى را دنبال من 

هرچه در خانه مال داشتم : فرستاد، وقتى پیش او رفتم دیدم پشت در ایستاده و برهنه است گفت 
 . پشت درب ایستاده ام صرف كردم و چیزى باقى نگذاشتم اینكه مى بینى از برهنگى  در محلش 

من سریع به دوستان مراجعه نمودم ومقدارى لباس كه او را تاءمین كند تهیه كرده برایش آوردم ، 
بعد از چند روز باز پیغام داد مریض شده ام بیا تو را ببینم در مدت مریضیش مرتب از او خبر 

وز بحال احتضار رسید، در میگرفتم و با داروهائى به معالجه اش مشغول بودم ، باالخره یك ر 
كنار بسترش نشسته بودم و او در حال مرگ بود، در اینموقع بیهوش شد وقتى بهوش آمد در 

بوعده خود وفا كرد، ) ع (اى ابابصیر صاحبت آقا حضرت صادق  : حالیكه لبخند مى زد گفت
حضرت در همان سال وقتى بحج رفتم در مدینه خدمت . این را گفت و دیده از جهان بست 

رسیدم ، در منزل اجازه ورود خواستم ، همینكه وارد منزل شدم هنوز یك پایم در خارج ) ع (صادق 
 . اى ابابصیر دیدى ما بوعده خود نسبت بهمسیایه ات وفا كردیم: منزل بود كه حضرت فرمود

 دل كه آشفته روى تو نباشد دل نیست
 آنكه دیوانه حال تو نشد عاقل نیست

 لباخته از باده تواستهستى عاشق د
 بجز این هستیم از عمر دگر حاصل نیست

 عشق روى تو در این بادیه افكند مرا
 چه توان كرد كه این بادیه را ساحل نیست

 بگذر از خویش اگر عاشق دلباخته اى
 كه میان تو و او جز تو كسى حائل نیست

 ره رو عشقى اگر خرقه و سجاده فكن
 را رهرو این منزل نیست كه بجز عشق تو

 اگر از اهل دلى ، صوفى و زاهد بگذر



 كه جز این طایفه را راه در این محفل نیست
 بر خم ُطّره او چنگ زنم چنگ زنان

 كه جز این حاصل دیوانه الیعقل نیست
 رهان  دست من گیر و از این خرقه سالوس 

 كه در این خرقه بجز جایگه جاهل نیست
 عرفان بخرابات ندارد راهىعلم و 

 كه بمنزلگه عشاق ره باطل نیست 
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 :دارد 7در كتاب فروع كافى جلد 
. رسید) ع (در كوفه مردى خدمت آقا امیرالمؤ منین على 

 . عرضكرد یا على من زنا كردم پاكم كن
یله مزینه از كدام قبیله اى هستى ؟ گفت از قب: حضرت فرمود

 از قرآن مى توانى چیزى قرائت كنى ؟: حضرت فرمود. هستم 
 .چند آیه نیكو قرائت كرد. بله : گفت 

 آیا جنون عارضت شده ؟: حضرت فرمود
 . نه: گفت 

 . فعال برو تا از وضعت جویا شوم و تحقیق كنم: حضرت فرمود
 .فردا براى بار دوم بازگشت و گفتار روز پیش را تكرار نمود

زنت حضور دارد : حضرت فرمود. آرى : آیا زن دارى ؟ گفت : فرمود) ع (ن بار آقا على ای
 . آرى: گفت ) یعنى مسافرت نرفته )
 . مردى فهمیده و عاقل است: گفتند. آنگاه حضرت وضع او را جویا شد

و روز سّوم آمد و مانند دو روز قبل تقاضاى پاك شدن نمود باز حضرت فرمود برو تا در باره ت



 . سئواالتى نمایم
رسید و اقرار كرد، حضرت به قنبر دستور داد تا او را ) ع (در روز چهاّرم باز خدمت آقا على 

چقدر زشت است كه : روى داد سپس فرمود) ع (نگهدارد، در این هنگام حالت خشم بر آقا على 
چرا توبه نمى كنید . ایدمردى كار ناشایستى از این قبیل انجام دهد و خود را در میان مردم رسوا نم

. بخدا قسم اگر بین خود و خدا واقعا توبه كند بهتر است برایش از اینكه من حد بر او جارى نمایم 
آنگاه او را بسوى بیابان برد و در میان مردم فریاد زدند اّیهاالّناس خارج شوید تا بر این مرد حد 

ل از اینكه بر این مرد حد اجرا شود، جارى شود و با وضعى بیائید كه یكدیگر را نشناسید قب
محكوم تقاضا كرد اجازه دهند دو ركعت نماز بخواند پس از نماز او را وارد گودالى كه حفر شده 
 .بود نمودند، بطورى كه صورت به طرف مردم بود

. اى مسلمانان این عمل یكى از حقوق خداست : رو به جمعّیت كرد و فرمود) ع (حضرت على 
 .زیرا كسیكه حّدى بر او باشد نمى تواند حد جارى كند. ن او نیز حقیست برگرددهر كس برگرد

باقى ماندند، حضرت امیرالمؤ  8و امام حسن و امام حسین ) ع (همه مردم برگشتند فقط آقا على 
سنگى به دست گرفت و سه تكبیر فرمود و سه سنگ بترتیب با هریك سه تكبیر به آن ) ع (منین 

نیز بترتیب همین عمل را تكرار كردند بر اثر همان ضربات  8سن و امام حسین امام ح. مرد زد
او را بیرون آورده دستور داد قبرى برایش كندند نماز بر او ) ع (مرد گنه كار از دنیا رفت آقا على 

خوانده دفنش كردند، عرضكردند غسلش نمى دهید، حضرت فرمود با چیزى غسل كرد كه تا روز 
 .اكیزه است همانا صبر بر كار دشوارى نمودقیامت پاك و پ

 اى ذكر جانفزایى تو مفتاح بابها
 وى نام دلفروز تو زیب كتابها

 عشق تو مرهم جگر ریش عاشقان
 یاد تو راحت دل بى صبروتابها

 گردن نهاده اند بفتراك بندگى
 بردرگه جالل تو مالك رقابها

 جان در درون ذره ناچیز میدهد
 زفرط جلوه گرى آفتابهامهرت 



 گرجلوه جمال حقت نیست در نظر
 روفكر چاره باش كه دارى حجابها

 قومى خداپرست و گروهى هواطلب
 بیدارها چنین و چنانند خوابها

 آن كوردل كه میكند انكار ذات حق
 دارم بهر سئوال كه دارد جوابها؟

 غیر از دل شكسته نباشد مقام او
 مجوى مگر در خرابهااین گنج را 

 آرى بُكنه ذات خدا مى رسد بشر
 وقتى بقعر آب رسندى حبابها
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در بحار االنوار باب الخوف الرجاء مرحوم عالمه مجلسى 
در بنى اسرائیل مردى بود كه كفن : رضوان الّله تعالى علیه دارد

اخت یك روز دزدى مى كرد، همسایه اى داشت كه او را میشن
مریض شد و ترسید بمیرد و كفن او را بدزدد براى همین خاطر 

خوب : من چطور همسایه اى براى تو بودم ؟ كفن دزد گفت : كفن دزد را طلبید و باو گفت 
بفرمائید من در خدمت شما هستم : گفت ! از تو یك درخواست دارم ؟: گفت . همسایه اى بودى 

هر كدام را دوست دارى و : رد همسایه رفت و دو كفن آورد و گفت م. هركارى دارى انجام میدهم 
تا مرا در كفن دیگر بپوشانند و چون مرا دفن كردند قبر مرا نشكاف . بهتر است براى خودت بردار

ولى . كفن دزد نپذیرفت و گفت این حرفها چیست من خدمت گذار شما هستم . و مرا برهنه نكن 
 . تر را به او داد و رفتمرد همسایه با اصرار كفن به

كفن دزد گفت مرده كه شعورى ندارد كه بفهمد من ُخلف . مرد همسایه از دنیا رفت و دفنش كردند



پس قبرش را شكافت و چون خواست او را برهنه . وعده با او كرده ام ، میروم و كفن او را میدزدم 
و تا . نكرد و قبرش را پوشانیداز ترس او را برهنه . نكن : كند، صیحه شدیدى شنید كه میگوید

هنگام مردن پشیمان و ناراحت بود، یك روز كه در حال احتضار بود و فرزندانش دور بسترش 
خوب پدرى : اى فرزندان من ، من چطور پدرى براى شما بودم ؟ گفتن : جمع شده بودند گفت 

دار دنیا رفتم بدنم را پس یك در خواستى از شما دارم و آن هم اینست كه هروقت از : بودى گفت 
آتش بزنید و خاكسترم را بباد دهید نصفى را در دریا و نصفى را در صحرا بریزید، زیرا من گناهى 
كرده ام كه شاید خدا به خاطر این كار از سر تقصیر من در گذرد در حالى كه من توبه كرده ام 

ول نمى كردند ولى با اصرار موافقت اول قب  اما نمى دانم مورد قبول قرار گرفته یا نه ، بچه هایش
 .كردند

كفن دزد ُمرد و بچه هایش به ناچارى جسدش را آتش زدند و طبق وصیتش عمل نمودند، خداوند 
چه چیز سبب این شد كه  :متعال خاكسترهاى متفرقه بدن او را جمع نمود و زنده اش كرد و فرمود

از عذابت مرا بر این وصیت وادار بعزت و جاللت قسم ترس : تو چنین وصیتى كردى ؟ گفت 
 .نمود

تو را به امن مبدل كردم و   منهم بخاطر اینكار ترا بخشیدم و ترس : خداوند متعال خطاب فرمود
 .طلب كارانت را راضى خواهم كرد

از این داستان فهمیده مى شود كه هرگاه گنهكارى از گناهش پشیمان شود و از عذاب الهى بترسد 
 .خواهد آمرزید و خصمائش را از او راضى خواهد فرمودخداوند هم او را 

 اى خالقى كه صانع ارض و سما توئى
 معبود كائنات ز شاه و گدا توئى

 چشم امید سوى تو دارند ممكنات
 آنكس كه بوده است و بود با بقا توئى

 در ورطه مهالك و آن هم صعب و سخت
 یارى دهنده همه در هر كجا توئى

 اى قبر و بتاریكى سحردر تنگن
 یار و انیس و مونس و نور ضیا توئى



 در روز حشر و وقت حساب و دم صراط
 دّیان دین و حاكم یوم الجزا توئى

 بر عاصیان بى سر و پا از طریق لطف
 از راه توبه جانب خود رهنما توئى

 جرم و گنه زما و عطا و كرم زتو
 بیگانگى زما و بما آشنا توئى
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مرحوم فخر المحققین سید محمد اشرف سبط سید الحكماء 
اسحاق بن ابراهیم : میرداماد رضوان الّله تعالى علیه فرمود

طاهرى كه یكى از بزرگان بوده یكشب در عالم خواب آقا 
قاتل را  :را دید، حضرت به او فرمود) ص (حضرت رسول اكرم 

این قاتل كیست و در : مالزمان خود را طلبید و گفت . واب بیدار شدبا ترس از خ. رها كن 
 كجاست ؟

او را حاضر كردند اسحق به او . در اینجا حاضر است و خودش هم اقرار بقتل كرده است : گفتند
من با یكسرى از رفقایم اهل همه : گفت اگر راستش را بگوئى تو را رها خواهم كرد قاتل گفت 

گرى و عّیاشى و ولگردى بودیم با آنها مرتكب هر حرامى مى شدیم و در بغداد  فسادها و الُابالى
یك روز آن پیر زن بر ما وارد . بهر عمل زشتى دست میزدیم ، یك پیرزالى براى ما زن مى آورد

دخترى بسیار زیبا آورده بود، آن دختر تا ما را دید و متوجه شد كه آن پیر زن   شد كه با خودش 
داده صیحه اى زد و بیهوش پخش زمین شد وقتى او را بهوش آوردند فریاد زد و گفت او را فریب 

الّله الّله از خدا بترسید و دست از من بردارید من این كاره نیستم و این پیر زن غداره مرا فریب داد 
و گفت در فالن محل تماشائى است و قابل دیدن است و افسانه هائى برایم بافت و مرا راغب 

نید من هم همراهش راهى شدم از خدا بترسید من علویه از نسل حضرت زهرا سالم اهللا علیها گردا
 . هستم



دوستانم به حرفهاى او اعتنایى نكردند و جلو آمدند كه به او دست درازى كنند من بخاطر حرمت 
راحات غیرتم بجوش آمده و از آنها جلوگیرى كردم در نزاعى كه با آنها كردم ج) ص (رسول الّله 

زیادى بر من وارد شد چنانچه مى بینى پس من ضربه اى سخت بر او وارد كردم و پیشكسوت آنها 
 . كردم  را كشتم و دختر را سالم از دست آنها خالص 

همین طور كه عیبم را پوشاندى خدا انشاء : دختر وقتى خود را رها دید در باره ام دعا كرد و گفت 
و هینطور كه مرا یارى و كمك كرد خدا تو را یارى كند در این هنگام اهللا عیب هاى تو را بپوشاند 

صداى همسایه ها بلند شد و به خانه ما ریختند در حالى كه خنجر خون آلود در دست من بود 
 .ومقتول در خون مى غلتید مرا گرفتند و اینجا آوردند

تل گفت من هم از همه بخشیدم آن مرد قا) ص (من تو را به خدا و رسول اهللا : اسحاق گفت 
گناهانم توبه كردم و به حق آن كسیكه مرا به او بخشیدى دیگر گرد گناه و معصیت بر نمى گردم 
 .و توبه كردم و كم كم یكى از نیكان گردید

در این داستان مى بینیم كه قاتل به واسطه ترك حرام و جلوگیرى از آن و یارى كردن از مظلوم 
با آن همه آلودگیهایش چگونه مورد لطف خدا و رسولش واقع ) ص (ه براى خدا و حرمت رسول اللّ 

 .داشتند  شد به طوریكه از كشته شدن نجات پیدا كرد و به توبه از گناهان موفقش 
 یا رب اگر زكرده ما پرده واكنى

 ما را بخجلت ابدى مبتال كنى
 ابلیس وار جامه طغیان ببركند

 گر یك نفس بخویش كسى را رهانى
 هركس بجان خویش جفا بیشتر كند

 بر وى تو بیشتر ز ترحم وفا كنى
 روزى دهى بمردم بیگانه صد هزار

 كز صد هزار یكنفرى آشناكنى
 از فعل خویش عارف و عامى كنند شرم

 روزى كه دستگاه عدالت بپا كنى
 كس را مجال چون و چرا دربرتو نیست



 ىبا بندگان هر آنچه نمائى بجا كن
 گر كبر رو كند بدرت بهر التجا

 هردم ز مهر حاجت او را روا كنى
 هر كس بهر لباس كه با عجز و التماس

 در حضرت تو رو كند او را رضا كنى
 چندین هزار مجرم وعاصى و روسیاه

 در یك نفس ز آتش دوزخ رها كنى
 یا رب تو قبله گاه امیدى وچون كنم

 جدا كنىگردست ما زدامن لطفت 
 باشد امید ما به درت ز آنكه جمله را

 از دوستان درگه آل عبا كنى
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مرحوم حاجى نورى رضوان الّله تعالى علیه در دارالسالم مى 
 :فرماید

كه در منزل كبوترى داشتیم ، : یكى از علماى نجف نقل فرمود
مد مى كرد، روزى گربه اى هم گاهى اوقات به منزل رفت و آ

گربه به كبوتر مذبور كه مورد عالقه ما بود حمله كرد و او را گرفت و برد و خورد، بچه ها هم 
 .تعقیبش كردند ولى نتوانستند او را دریابند

من هم عصا را نزدیك خودم گذاشته بودم كه وقتى گربه رسید او را تنبیه كنم ، اما تا چند روز 
ر است مى فهمد جائیكه دزدى و خیانت كرده نباید به این سادگى ها نیامد چون شعور دارد هشیا

آفتابى شود، یكروز متوجه شدم كه آهسته آهسته مى آید خیلى مقدس وار عمل به احتیاط میكند، 
هستم و فرار كند، داخل حجره شد خودم را پشت پرده   خودم را پنهان كردم كه نفهمد در كمینش 



نه شد من هم داخل شدم و درب را بستم ، گربه متوجه شد كه در بسته پنهان كردم ، وارد كتابخا
شده ، من هم با عصا به او حمله ور شدم متوجه شد كه كار از كار گذشته و این طرف و آن 
طرف رفتن فایده اى ندارد، یكمرتبه جستن كرد و رفت روى كتابها در آنجا یك لعل قرآن بود دستها 

 .اشت و به اصطالح به قرآن پناهنده شدو پوزه اش را روى قرآن گذ
من وقتى كه دیدم حیوان به قرآن پناهنده شده ، چوب را كنار و در اطاق را باز كردم تا برود، گربه 
هم آهسته بیرون جهید ولى توبه صادقانه اى كرد، چون از آن روز ببعد دیگر در خانه ماخیانت 

 .چیز را دیگر نبردهیچ ... نكرد، نه كبوتر و نه ماهى و نه گوشت 
 .اى انسانها متوجه خود باشید اگر توبه كردى دیگر گناه نكنید!! اینست وضع حیوانات 

 غیر از تو گرخداى دگر بود سوى او
 مى ُبرَدمى پناه و لیكن خدا توئى

 هم ترسم از تو هم بتو هستم امیدوار
 مقصود از نتیجه خوف و رجا توئى

 واب غفلتیمبر ما مبین اگر همه در خ
 بر خود مبین كه رافع هر ابتال توئى
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 : در كتاب شرح صحیفه سجادیه نوشته شده
هرچه . جوانى عیاش و الُابالى بود) ص (در زمان رسول خدا 

او را نصیحت و موعظه میكرد فائده اى نداشت ، غرور   پدرش 
شش فرو رود، پدر كه جوانى نمى گذاشت حرف پدر در گو 

بپدر خبر دادند كه پسرت . خسته شده بود او را طرد كرد و باالخره پس از مدتى پسر مریض شد
 . مریض شده ولى او اعتنائى نكرد و گفت من او را عاق كرده ام

دیگران رفتند و پسر را كفن و تشییع و . پسر ُمرد و پدر حتى در تشییع جنازه او شركت نكرد
و دفن نمودند، شب در عالم رؤ یا پدر در خواب دید، پسرش را كه داراى آن  تجهیز كردند



تو پسرمن : گفت . وضعهاى آنچنانى بود حال بسیار مرتب و خوشحال و در جائى عالى است 
تو كه حال و وضع درستى در دنیا نداشتى چطور به این : بله پدر گفت : هستى ؟ پسر گفت 

مى گوئى ، تا ساعت آخر عمرم چنین بودم ، اّما در آن وقت درست : مقام رسیدى ؟ پسر گفت 
به من كه پدرم باشد مرا رها   دیدم میخواهم بمیرم و حالم بقدرى خراب است كه نزدیكترین اشخاص 

آنوقت بادل شكسته گفتم . كرده است و به من ترحم نكرد از كرده خود پشیمان شده و توبه كردم 
كه از هر رحم كننده مهربانترى یك عمر گناه و معصیت كردم مرا اى خدائی) یا ارحم الرحمین (

 . ببخش و به من رحم كن یك لحظه با دل شكسته و توبه راستین رو به درگاه خدا آوردم
ببینید تا لب پرتگاه جهنم هم میرود اما یكمرتبه توبه مى كند و رحمت خدا نگهش میدارد یك یا الّله 

فقط از تو یارى مى جویم ، كمكم كن ، حقیقت كار خودش ستعین اّیاك نكارش را درست مى كند 
 .را مى كند

 سیه روزم خطا كارم خدایا
 گنه كارم جفا كارم خدایا

 خدایا عفو كن این بنده ات را
 ببخش این بنده شرمنده ات را

 اگر كه جرم من كوه گناه است
 به پیش عفو تو كمتر ز كاه است

 و چارتخداوندا به حق هشت 
 مشو راضى بسوزم من به نارت

 من سرگشته محزون و ناالن
 زتو خواهم تو را اى حّى سبحان

 دلى مى خواهم از تو زارو خسته
 كه جاى توست در قلب شكسته
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زنى عّیاش و زانیه و : در كتاب لئالى االخبار نوشته شده بود
س لهو و لعب شركت مى كرد، یك روز بدكاره بود كه در مجال

در اثناء مسافرتش در بیابان به چاهى مى رسد، هرچه نگاه مى 
كند سطلى پیدا كند ولى چیزى نمى یابد آخرش به َتِه چاه مى 

 .رود و آب مى خورد و باال مى آید
در این هنگام مشاهده مى كند كه سگى تشنه است و دنبال آب مى گردد دلش به حال او مى 

وزد كفش خود را سطل و موى و گیسوان خود را مى ُبرد و طناب درست مى كند و به چاه مى س
بعد مى گوید خدایا . اندازد و با زحمت از ته چاه آب بیرون مى آورد و سگ را سیراب مى كند

 . سگى را به سگى ببخش
را وسیله چون به یك سگ ترحم مى كند و او را سیراب میكند خداهم باو رحم مى كند و او 

بعد زن گریه زیادى كرده و توبه مى كند این كار خیر سبب توبه و . آمرزشش قرار مى دهد
 .بازگشتش به سوى خدا مى شود و با سعادت از دنیا مى رود

 سرا پا غرق عصیانم خدایا
 ز من بگذر پشیمانم خدایا

 همى دانم كه غّفار الّذنوبى
 ببخشا جرم و عصیانم خدایا

 م اگر كردم خطایىندانست
 كه من آن عبد نادانم خدایا

 اگر بخشى گناه بنده خویش
 خجل زان لطف و احسانم خدایا

 یقین دارم كه ستّارالعیوبى
 بپوشان عیب و نقصانم خدایا

 گنه كارم من و بخشنده اى تو
 به درگاه تو گریانم خدایا

 ز من بگذر بحّق شاه مردان



 نم خدایاكه عبد شاه مردا
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در كتاب اثنى عشریه و همچنین در كلمه طیبه مرحوم حاجى 
نورى رضوان الّله تعالى علیه است شیخ شوشترى رضوان الّله 

 : تعالى علیه هم در ضمن مواعظش نقل فرموده
عابدى هفتاد سال خدا را عبادت كرده بود، یكروز زن زیبائى در 

عابد اول خود دارى . جابدهد  مى كوبد و در خواست میكند كه شب را در خانه اش خانه اش را 
كرد ولى زن اصرار زیادى میكند عابد چون جمال و زیبائى او را دید فریفته مى شود، آرى چون 

آن زن زانیه دل عابد را برد و باالخره عابد بخانه زن منتقل مى شود و . دیده بدید دل در آن آمیز
 .را تقدیم آن زن هرجائى مى كند دارائیش

یك هفته گذشت در ظرف این مدت یكباره عبادتهایش را رهاكرد، معلوم مى شود همان هفتاد سال 
عبادتش هم روح نداشته ، صورت بوده ولى جان نداشته ، پس از گذشت یك هفته یك مرتبه بهوش 

ى اگر مرگت در این درچه صعودى بودى و چگونه سقوط كرد. آمد كجا بودى و كجا آمدى 
حالت برسد كجا مى روى و باكى محشور مى گردى ؟ لطف حق به فریادش رسید هفتاد سال 
بظاهر رو به خدا آورده هرچند حقیقت هم در كار نبود اّما خدا او را بخودش واگذار نكرد یك مرتبه 

ود، زن گفت لرزید و گریست و توبه كنان و پشیمان و ناراحت بسر زنان از جاى حركت كرد بر 
 كجا چى شده ؟

هفتاد سال عبادتم را بیاد آوردم كه در خانه حق بودم و حال مى بینم از درگاه او دور شدم : گفت 
تو را به خدائى كه مى پرستى اگر رفتى توبه كنى دعا كن : حركت كرد برود زن گفت ... واى 

ت مستقیم به مسجد آمد تا شب را عابد بیرون آمد جائى سراغ نداش. خدا به من هم توفیق توبه بدهد
 .در آنجا بماند

ده كور در مسجد جا داشتند یكى از همسایگان هر شب ده گرده نان براى آنها مى فرستاد عابد هم 
عابد چون گرسنه بود نان یكى . كنارى نشست ده گرده نان را آوردند و جلو كورها گذاشتند و رفتند



د نان را نیافت ناله و فریاد برآورد، كى نان مرا برداشته از آنها را برداشت ، كور دست دراز كر 
 امشب من از گرسنگى چه كنم ؟
اینجا عابد به نفس خود گفت تو گریزپائى اگر از گرسنگى هم بمیرى سزاوار هستى تا این كور بى 
نان بماند، فورا نان را پیش كور گذاشت ، آن شب آخر عمر عابد گنهكار بود، هنگام جان گرفتنش 
مالئكه حیران شدند كدام دسته جان او را بگیرند آیا مالئكه اى كه ماءمور عذاب هستند یا مالئكه 

 . رحمت
ندا رسید اعمال او را بسنجید، هفتاد سال عبادت و یك هفته معصیتش را سنجیدند، دیدند معصیتش 

رحمتش بر اى خدائیكه یا من سبقت رحمته غضبه مى چربد، اینجا رحمت خدا به فریادش رسید 
دزدیدن گرده نان را با شرمسارى كه پس از آن پیدا كرد را : غضبش پیشى گرفته ، ندا رسید

 .اینجا حساب فضل است دیدند سنگینتر در آمد. بسنجید
آرى همان لحظه شرمسارى و توبه و پشیمانى نزد خدا ارزش داشت همان صرفنظر كردن از گرده 

 .د و با حسن عافبت جانش را گرفتندنان و پس دادن به كور به فریادش رسی
 ندارم من به غیر از تو امیدى

 زمن بگدر گنه دیدى ندیدى
 شود گر بحر رحمت در تالطم

 نماید صاحب خود را گنه كم
 تو غّفار الّذنوبى و توستار

 منم مجرم منم عبد گنه كار
 ندانستم اگر كردم گناهى

 توآگاهى زحال من الهى
 درگه لطف تویارب به غیر از

 كجا روآورم در این دل شب
 به جزباب تو درها جمله بسته

 گدائى بر در عفوت نشسته
 به اسم اعظمت اى حّى یكتا



 ببخشایم ببخشایم ببشخا
 كسى یارب چوتو بخشش ندارد

 .تن من طاقت آتش ندارد
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 : ى مسطور استدر كتاب كافى و بیشتر كتب اخالق
تاجرى در زمان سلف به اتّفاق عیال و اوالدش كه با وسائل 
تجارى بود سفر دریا كرد كه ناگهان وسط دریا موجهاى مهیب 
كشتى را شكست و آب همه را غرق كرد تنها زن تاجر به تخته 

درخت اى چسبیده و موجهاى آب او را به جزیره اى انداخت زن در این جزیره تنها مى گشت و از 
میوه سدجوع میكرد، وضع لباسش هم كه معلوم بود لباس ندارد همه پاره و از بین رفته بود، در 

میگوید . همان حال جوان دزدى از دورزن عریان و صاحب جمالى را میبیند اول وحشت میكند
 انسانم: شاید از طائفه جن باشد، نزدیك مى شود، از او میپرسد از جن هستى یا انس ؟ مى گوید

كشتى ما غرق شد و بستگانم غرق شدند و من به تخته اى چسبیده و : ، از كجا آمدى ؟ میگوید
جوان دزد معطلش نكرد زن بیچاره را زمین انداخت آماده كار حرام شد یك مرتبه . خدا مرا نجات داد

 .زن لرزید، لرزشى كه آن دزد را نیز تكان داد
خوف در دزد اثر گذاشت   ش و سوز و گداز و آتش چه شده چه بر سرت آمده ؟ این ارتعا: گفت 
آتشى كه از خوف خدا برخیزذ، خالصه زن گفت ترس از خدا، من در عمرم چنین گناهى را . 

مرتكب نشده ام خوف چه میكند كه در جوان دزد اثر مثبت گذاشت به او گفت من سزاوارترم كه 
اینطور بترسم و بلرزم زن را رها كرد و  بترسم تو كه تقصیرى ندارى ، تقصیر از من است من باید

همینطور در اثناء راه كه ناراحت خواست بسوى  .ترك گناه كرد و توبه از گذشته ها نمود. رفت 
و باهم همراه شدند و با این جوان دزد همطریق . عابدى به او برخورد كرد. آبادى خود برود

مبینى : ب الدعوه رو به جوان كرد و گفت چون هوا گرم و آفتاب تابان بود عابد مستجا. گردیدند
كه ازآفتاب ناراحتیم بیا و دعاكنیم خدا سایه بانى براى ما بفرستد، جوان سر بزیر انداخت گفت من 



 .یك فرد گنهكارى هستم كه دعایم بجائى نمى رسد
ین عابد گفت باهم دعا كنیم پاسخ داد من آبروئى ندارم ، در آخر كار گفت من دعا میكنم تو آم

اینجا امید در دلش پیداشد و پس از دعاى عابد با شرمسارى آمین گفت ابرى پیدا شد و بر . بگو
سرشان سایه افكند همینطور كه مى رفتند بر سر دوراهى رسیدند كه راهشان دوتا مى شد از هم 
 .خدا حافظى كردند

د دنبالش گفت مگر نه عابد دید ابر همراه جوان رفت عجیب است معلوم شد ابر براى او بوده دوی
گفت من عبادتى ندارم گنهكارم ، عابد گفت از این ابر معلوم است كه براى تو . گفتى من گنهكارم 

آمده ببركت توست جریان خودش را ذكر كرد دانسته شد همان ترك گناه و شرمسارى و توبه از 
 . استروى صدق بوده قیمت داشته كه او را مورد رحمت و نظر لطف خداوند كرده 

 گنه كارى به درگاهت پر ازسوز وگداز آمد
 مران از درگهت او را كه با صد عذر باز آمد

 طریق بى تو ناهموار و گمراهى است پایانش
 چو پیمودم رهت دیدم بسى راهم تراز آمد

 خوشا آن كو به خلوتگه نشیند با تو در شبها
 گهى خواهد نیازى و گهى با بار راز آمد

 اى دل كه عمرى را بدون او سپر كردىبسوز 
 غنیمت دان كنون فرصت كه وقت سوز ساز آمد

 بدیدارش شتابان شو چرا غافل ز او باشى
 مالقاتى نما با یار چون وقت نماز آ

 مداگر با دیده حق بین شوى محو جمال او
 به راءى العین مى بینى كه یارت با چه ناز آمد
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ذوالنون مصرى این مرد : در كتاب منهج الصادقین مشاهده شد
شریف كه یكى از عرفاء زمان خود بوده روزى از كنار رود نیل 
در مصر میگذشته كه ناگهان چشمش به یك عقرب مى افتد كه 
به سرعت به طرف رود نیل مى رود، با خود گفت معلوم مى 

ارد دنبال عقرب مى رود تا اول رود كنار آب مى رسید، شود این عقرب ماءموریت فوق العاده اى د
دید قورباغه اى از آب باال آمد خودش را به دیوار ساحل مى چسباند و عقرب مى آید روى پشت 

سوار مى شود و روى آب عرض رود را طى مى كند ذوالنون هم فورا ) یا الكپشت (این قورباغه 
رود وقتى كه میرسد، قورباغه هم مى رسد آنطرف قایقى گرفته سوار شده بعرض رود آن طرف می

 .رود خودش را به دیوار میچسباند جناب عقرب مامور الهى پیاده شده مى آید باال و براه میافتد
مبیند جوان مستى كنار درخت افتاده و مار . ذوالنون هم پشت سرش مى آمد تا رسید بزیر درختى 

ان آورده و این بدبخت دهانش باز بوده آن لحظه عظیمى نزدیك او شده سرش را نزدیك سینه جو 
اى كه نزدیك بود افعى سرش را در دهان جوان كند، این عقرب ماءمور، از پشت مار آمد باال 
 .روى سرمار نیشى به او مى زند و مار را از كار میاندازد و برمیگردد

هایش نكرد تا كمى ذوالنون از لطف خدا در حفظ جوان مست حیران شد لگدى بآن جوان زد و ر 
بهوش آمد گفت بلند شو ببین چه خبر است آیا چطور تو با چنین خدائى طرف مى شوئى ؟ جوان 
نگاه مى كند مى بند مارى افتاد، ذوالنون ماجرا را براى او مى گوید جوان در همان لحظه به گریه 

و گریان و ناالن شده و افتاد و نوشته اند كه این جوان توبه كرد و از كرده هایش پشیمان گردید 
 .ذوالنون را رها نكرد

گفت تو را به خدا مرا با خدایم آشنا كن و مرا با خدا آشتى بده ، كارى بكن كه خدا مرا بیامرزد او 
هم قبول كرد و همراهش بشهر مصر آمده و باالخره مدتها ماند و سرگرم توبه و انابه و تدارك 

 .یدگذشته ها شد تا از صلحاء و اخیار گرد
 اى یار ناگزیر كه دل در هواى تست

 جان نیز اگر قبول كنى هم براى تست
 غوغاى عارفان و تمناى عاشقان

 حرص بهشت نیست كه شوق لقاى تست
 گرتاج میدهى غرض ما قبول تو



 ورتیغ میزنى طلب ما رضاى تست
 گربنده مینوازى و گربند میكشى

 زجر و نواخت هر چه كنى راءى تست
 هر جا كه روى زنده دلى بر زمین تو

 هر جا كه دست غمزده اى بر دعاى تست
 تنها نه من به قید تو در مانده ام اسیر

 كز هر طرف شكسته دلى مبتالى تست
 قومى هواى نعمت دنیا همى برند

 قومى هواى عقبى و ما را هواى تست 
 

 

    ( عابد هفتاد ساله ) 25

 ( ع(االنوار از اصول كافى از حضرت صادق در كتاب بحار 
عابدى بود كه همیشه سرگرم عبادت و بندگى و : نقل مى كند

اطاعت حق را مى نمود به قدرى در عبادتش كوشا بود كه 
شیطان هر كارى مى كرد كه او را از عبادتهایش سست كند 

ا چه شده كه فریاد مى زنى نتوانست آخراالمر نعره اى زد بچه هایش اطرافش جمع شدند گفتند تو ر 
؟ گفت از دست این عابد عاجز شده ام ، آیا شما راهى سراغ دارید؟ یكى از آن شیطانها گفت من 

میل به : او را وسوسه مى كنم كه به شهوت آید و زنا كند شیطان گفت فایده اى ندارد، زیرا اصل 
ا مى فریبم تا به حرام خوارى و زن در او كشته شده ، دیگرى گفت از راه خوراكى هاى لذیذ او ر 

شراب كشیده شود و او را هالك كنم گفت این هم فایده اى ندارد زیرا در اثر ریاضت چند ساله 
 . شهوت خوراكى نیز در او كشته شده است

: از راه عبادت ، همان راهى كه در آن است مى توانم او را گول بزنم شیطان گفت : سّومى گفت 
باالخره نتیجه این دارالشورى این شد كه خود همین شیطانك . قدُّس كارى كنى آفرین مگر از راه ت
شیطانك به صورت ) در اغلب متّدینین از همین راه و نظائرش وارد مى شود(ماءموریت پیدا كرد 



جوانى شد و آمد دِر صومعه عابد را زد، عابد آمد در صومعه را باز كرد دید یك جوان است ، آقا 
من جوان مسلمانى هستم ولى متاءسفانه پدر و مادر من گبر و : ؟ شیطان گفت چه مى خواهى 

بت پرست هستند نمى گذارند من نماز و عبادت كنم شنیده بودم عابدى در اینجا مشغول عبادت 
مگر شما نمى خواهید تمام  . است و صمعه اى دارد من گفتم بیایم نزد شما و بهتر به بندگى برسم

عابد ناچارا راهش داد آمد جلوى عابد ایستاد به . ند یكى از آنها من هستم مردم خدا پرست شو 
 . نماز خواندن

خواند و خواند و خواند تا نزدیك غروب ، عابد روزه دار بود سفره كوچكى پهن كرد به جوان تعارف 
نان  كرد، جوان گفت نه نمى خورم حاال دیر نمى شود الّله اكبر ایستاد به نماز، عابد یك مقدار

خشك خورد و دوباره به نماز ایستاد بعد خوابش گرفت به جوان گفت بیا یك مقدار استراحت كن 
نه الّله اكبر دوباره نماز، عابد یك مقدار خوابید نصف هاى شب بیدار شد دید این : جوان گفت 

جوان بین زمین و آسمان نماز مى خواند، عابد گفت عجب عابدتر از من هم هست كه به این 
مقام از نماز رسیده و اصال خسته نمى شود، این چه شوقى است این چه نیروئى است كه خدا به 
این جوان داده كه غذا نخورد و خواب نداشته باشد و دائما به عبادت مشغول باشد باالخره گفت 

به  بروم از او سئوال كنم كه چه كرده كه به این مقام رسیده ؟ شیطانك سرگرم بود و اصال اعتنائى
تا باالخره عابد او را . عابد نمى كرد، تا سالم نماز را مى داد فورا به نماز بعدى سرگرم مى شد

قسم داد كه فقط سئوالى دارم جواب مرا بده ، شیطانك صبر كرد و عابد پرسید چه كردى كه به این 
 !مقام رسیدى ؟

و بعد هم توبه كردم و حاال گفت من كه به این مقام رسیدم به واسطه گناهى بود كه مرتكب شدم 
هر وقت به یاد آن گناه مى افتم توبه مى كنم و در عبادتم قوى تر مى شوم و صالح تو را هم در 

 . همین مى بینم كه بروى زنا كنى و بعد توبه نمائى تا به این مقام برسى
نك دو درهم به عابد گفت من چطور زنا كنم اصال راه این كار را آشنا نیستم و پول هم ندارم شیطا

عابد از كوه پائین رفت و به شهر داخل شد و . او داد و نشانه محله فاحشه را در شهر به او داد
مردم گمان كردند كه او مى خواهد آن زن را ارشاد و راهنما . از مردم سراغ خانه فاحشه را گرفت 

داشت و تقاضاى حرام  كند جایش را نشان دادند وقتى كه بر فاحشه وارد شد پول را به او عرضه
 .نمود

زن به . اینجا لطف خدا به یارى عابد مى آید و به دل فاحشه مى اندازد كه او را هدایت كند
از او پرسید . سیماى عابد نگریست دید زهد و تقوى از آن مى بارد، آمدنش به اینجا عادى نیست 



تا حقیقت : زن گفت . یم شوچطور شد به این جا آمدى ؟ گفت چكار دارى تو پول را بگیر و تسل
باالخره عابد ناچار جریان را گفت ، زن گفت اى عابد هر چند به  !را نگوئى تسلیم تو نمى شوم ؟

ضرر من است و من اال ن به این پول نیاز دارم ولى بدان این شیطان بوده كه تو را به سوى من 
 . راهنمائى كرده است

: نه چنین است كه تو مى گوئى : ام او برسم زن گفت او به من قول داده كه به مق: عابد گفت 
اى عابد از كجا معلوم كه پس از زنا توفیق توبه پیداكنى ، یا توبه ات پذیرفته شود و یا یك وقت 

یا اینكه جنب از حرام . در حال زنا عزرائیل آمد جانت را گرفت تو جواب خدا را چه خواهى داد
از آن گذشته ! ه پیدا نكردى جواب حق را چه خواهى داد؟بودى فرصت براى غسل و توبه و اناب

 ...!پارچه پاره نشده ، بهتر است یا پاره شده و دوخته و وصله كرده شده ؟
من اینجا هستم ؟ براى : عابد باز نپذیرفت زن در آخر كار گفت . این شیطان بوده كه ترا فریفته 

انجاست و همین طور سرگرم عبادتست بیا این شغل آماده هستم تو برگرد اگر دیدى آن جوان هم
 . من در خدمت هستم

وقتى  (.البته دزد تا شناخته شد فرار مى كند، تا مؤ من فهمید وسوسه شیطان است در مى رود)
كه به صومعه بر مى گردد مى بیند كسى نیست ، دانست كه این ملعون او را در چه دامى 

ادم گشته و توبه مى نماید و به عبادت مشغول و به آن خواسته بیاندازد، از كرده خود پشیمان و ن
 .زن فاحشه دعا مى كند

صبح به پیغمبر آن زمان وحى . مروى است كه شب آخر عمر آن زن فاحشه رسید و از دنیا رفت 
رسید كه به تشیع جنازه او برود، وقتى كه بر دِر خانه زن مى رسد مردم مى گویند اى پیغمبر براى 

مردم . ن زن فاحشه مى آیى میگوید براى تشییع جنازه زنى از اولیاء حق آمده ام چه در خانه ای
 .میگویند او زن فاحشه اى بیش نبود

پیغمبر سرش را بسوى آسمان میكند میگوید خدا تو میگوئى یكى از اولیاء من مرده تشییع جنازه 
ید اى پیغمبر، هم اش كن ، این مردم مى گویند این زن فاحشه بوده قضیه چیست ؟ خطاب رس

مردم راست مى گویند و هم من چون این زن تاچند وقت پیش فاحشه بوده اما آن عابد را از گناه 
دور میكند بعد از رفتن عابد در خانه را مى بندد و پشت در مى نشیند و كاله خو را قاضى میكند 

ل به سراغت آید و تو و میگوید اى بدبخت و بیچاره تو به عابد گفتى شاید در حال زنا عزرائی
توفیق توبه كردن پیدا نكنى چه خاكى بر سر خواهى ریخت تو كه خودت از او پست تر هستى تو 
خود یك عمر دامنت كثیف و آلوده است تو چرا توبه نمى كنى شاید عزرائیل یك وفت به سراغ تو 



از گناه برگشت و نادم  از آن شب توبه كرد و. هم بیاید با دامن آلوده جواب خدا را چه خواهى داد
 .و پشیمان گردید و با ما آشتى كرد و مشغول عبادت گردید

 افسرده دل زجرمم و شرمنده از گناه
 غیر از تواى كریم نباشد مرا پناه

 در بحر رحمتت بنما شستشوى من
 باز آمدم حضور تو با سیل اشك و آه

 از لطف خویش گرتو نبخشى گناه من
 خالیق من از گناهرسوا شوم حضور 

 عالم توئى به سّر و خفّیات هركسى
 افكنده سرمنم كه بود نامه ام سیاه

 از لطف بیكران خود اى واجب الوجود
 كوه گناه من زكرم كن تو پّركاه

 شد صرف این و آن همه عمرم در این جهان
 بر من ترّحمى كه شده عمر من تباه

 تهىسرمایه رفت از كف و دستم بود 
 گمراه بوده ام توبرون آورم زچاه

 لیكن سرشك من شده جارى به اهل بیت
 باشد والى فاطمه بهرم مقام وجاه

 باشد شفیع من على وآل او به حشر
 برمن طریق و مّشى على شد طریق وراه

 هستم گداى درگه و چشمم بسوى تست
 بنما به من زروى محّبت تو یك نگاه
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مرحوم حضرت آیة الّله شهید محراب سید عبدالحسین دستغیب 
یك : شیرازى رضوان الّله تعالى علیه در كتاب شریفش نوشته 

نفر حاجى مؤ منى كه از ارادتمندان به مرحوم حاج شیخ محمد 
تقى مجلسى رضوان اهللا تعالى علیه بود یك روز لوطیهاى محل 

حاجى از یك طرف مى ببیند . گویند امشب مى خواهیم بخانه تو بیائیم دورش را مى گیرند و مى 
اگر آنها بیایند با وسائل لهو ولعب مى آیند و مشغول فسق و فجور مى شوند از طرف دیگر اگر 

مزاحمت ایجاد میكنند   آنها را رد كند و جواب رد گوید چگونه با لوطیها طرف شود مرتبا برایش 
 .د هم سراسیمه خدمت مرحوم مجلسى پناهنده شده و گرفتاریش را ذكر مى كندناچارا قبول میكند بع

اشكالى ندارد بگو بیایند من هم مى آیم ، حاجى : مرحوم مجلسى فكرى مى كند و مى فرماید
مجلسى مهیا میكند و شیخ مجلسى زودتر از لوطى وارد مى شود، لوطیها آمدند همین كه وارد 

لوطى باشى ناراحت شد اال ن عیش و لهو ولعب . ر مجلس نشسته خانه شد دید مرحوم مجلسى د
 .جلوى آقا نمى شود كرد و آقا موى دماغش شده با بودن اوهیچ كارى نمى شود كرد
. اجماال پیش خود خیال كرد حرفى بزند تا مرحوم مجلسى قهر كند برود و آنوقت آنها آزاد باشند

مرحوم مجلسى  .چه عیبى دارد كه بما اعتراض میكنندمالوطیها   جناب آقا مگر راه و روش : گفت 
گفت هزارها عیب داریم اما باز نمك شناسیم اگر . چه خوبى درشما هست كه آنرا مدح كنیم : فرمود

نمك كسى را خوردیم دیگر به او خیانت نمى كنیم تا آخر عمر مان یادمان نمى رود، مرحوم 
در این : لوطى باشى گفت  . در شما نمى بینماین صفت خوبى است ولى آن را : مجلسى فرمود

اصفهان از هركس مى خواهى بپرس ؟ ببینید ما نمك چه كسى را خورده ایم كه به او بد كرده 
خود من گواهى مى دهم كه شما همه نمك بحر امید آیا با خداى خود : باشیم مرحوم مجلسى فرمود

ن مى شكنى ، این همه نعمت خدا را چه مى كنید، اى كسى كه نمك خدا را مى خورى و نمكدا
نمك خدا ! خوردن و استفاده كردن و این جور سركشى كردن و پیروى از نفس و هوى كردن ؟

 ... خوردن و نمك دان او را شكستن
این كلمات مرحوم مجلسى كه عین واقع و حقیقت بود در همه آنها اثر كرد، سرخجلت بزیر 

ق ، پس از مدتى همه رفتند، صبح اول وقت لوطى باشى انداختند و هیچ سخن نگفتند سكوت مطل
 . در خانه مرحوم مجلسى را كوبید مرحوم مجلسى در را بازكرد دید لوطى باشى است

دیشب ما را آتش زدى ما را آگاه كردى ما را توبه ده چون از كرده هاى خود پشیمانیم ، : گفت 
 .تدارك از گذشتها وا مى داردمرحوم مجلسى هم لطف مى كند آنها را به عمل توبه و 



 بى پناهم من و سوى تو پناه آوردم
 به امید كرمت عذر گناه آوردم

 یارب از لطف پناهم ده و عذرم پذیر
 حال چون روى بسوى تو اله آوردم

 در بساطم نبود هیچ بجز آه دلى
 زین سبب هدیه بدرگاه توآه آوردم

 دل بریدم ز خالیق كه همه محتاجند
 بى نیازى تو و من بر تو پناه آوردم

 ما فقیرم بذات و تو غنّیى بالّذات
 شاهد عجز خود این حال تباه آوردم

 گنهم در خور بخشایش بسیار تونیست
 گرچه چون كوه گران بار گناه آوردم

 خواستم پیش عطاى تو بسنجم گنهم
 مثل سیل عظیم و پركاه آوردم
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 : خواندم 9در كتاب كیفر و كردار جلد 
: اصمعى كه یكى از علماء و عرفاى زمان خودش بود مى گوید

یك روز از كنار ده و روستایى مى گذشتم كه ناگهان یك عرب 
سیاهى از پشت درختان با شمشیر برهنه اى به سویم آمد و تیغه 

هرچه دارى رد كن ، و اّال تو را زود لخت شو و : شمشیرش را به طرف سینه ام گرفت و گفت 
 . مى كشم ، زود باش ، اگر مى خواهى جان سالم بدر برى و اهل و عیالت را داغدار نكنى

 !مرا مى شناسى كه با من این طور حرف مى زنى ؟! اى مرد عرب : گفتم 
 . در میان ما دزدان معرفت و شناخت معنا ندارد، زیرا در دل آنها رحم وُمرّوت نیست: گفت 



 . مسافرم و جز این لباسهایى را كه پوشیده ام چیز دیگرى ندارم: گفتم 
 . من این حرفها سرم نمى شود و نفقه و پول و مال و روزى مى خواهم: گفت 

اى برادر عرب اگر نفقه و مال و روزى مى خواهى من ندارم ، ولى یك خزینه اى به تو : گفتم 
 . تر از لباسهاى من استنشان مى دهم كه باالتر و بهتر و آباد

 آن خزینه چیست و كجاست ؟: گفت 
 :مگر قرآن نخوانده اى كه خداوند متعال مى فرماید: گفتم 

 .َو ِفى السَّماِء ِرْزُقُكْم و ما ُتوَعدُون 
 . همه روزى هاى شما در آسمان است و به آنچه كه به شما وعده داده ایم برایتان مى فرستیم

، بیابانى و صحرایى و دهاتى و سیاه و دزد و بى سواد، تا این آیه را از یك وقت دیدم این عرب 
من شنید بدنش چنان لرزید كه شمشیر و نیزه از دستش افتاد و سرش را به طرف آسمان بلند كرد 

تا ! خدایا رزق و روزى مرا در آسمان نگه داشته اى و مرا در روى زمین حیران كردى ؟: و گفت 
غلط كردم ، ... دزدى و سرقت كنم و مال مردم را بخورم ، خدایا مالم را بده در صحرا و بیابان 

 . اشتباه كردم رزقم را بده
ناگهان مشاهده كردم كاسه : تا این سخن را از صمیم قلب و با صدق نیت و اخالص درونى گفت 

زمین  عرب سیاه بیابانى روى. اى پر از طعام با دو گرده نان سفید از هوا جلویش ظاهر شد
احسنت رّبى ، بارك الّله ، آفرین بر : نشست و شروع به خوردن كرد و وقتى سیر شد گفت 

 . پروردگارم
بعد مقدارى با هم صحبت كردیم و او را راهنمایى و ارشاد كردم او ناالن و پریشان حال و نادم و 

 هم پى برنامه هایش پشیمان شده بود و توبه نمود و بعد هم جدا شدیم ، من بسوى كارم رفتم و او
. 

تو : یك روز در حال طواف خانه خدا او را دیدم ، به او گفتم . دو سال از این ماجرا گذشت 
 !فالنى نیستى ؟

ولى از آن روز به بعد توبه كردم و از تمام كردهایم برگشتم و با خدا . چرا خودم هستم : گفت 
و ما را بسوى خالق خود كشاندى و  خدا خیرت بدهد كه راه را بما نشان دادى. آشتى كردم 

 . راهنمایى نمودى
 خوبى ؟! حاال حالت چطور است ؟: گفتم 

الحمد لّله از آن روزى كه توبه كردم و دِر خانه خدا آمدم ، و از آن روز به بعد، بعد از : گفت 



كه در نماز شام همان كاسه و دو نان از آسمان برایم مى آید و میل مى كنم و تمام ظرفهائى را 
 . آن مائده آسمانى مى آمد جمع كردم و در شكاف كوهى پنهان نموده ام

 !چرا مصرف نكردى ؟: گفتم 
 . ناجوانمردى است نان كریمان را خوردن و كاسه شكستن: گفت 

 چرا به درویشان و فقیران نمى دهى ؟: گفتم 
 . بى فرمان او تصرف نمى كنم: گفت 

 . وشم آمد خواستم دست و پایش را ببوسماز حال و مقالش خ: اصمعى مى گوید
 اى شیخ این كار را نكن ، اگر تقرب مى خواهى از آنچه كه آن روز برایم خواندى ، بخوان: گفت 

. 
 : را گفت)) َو ِفى السَّماِء رزقكم ((چه خواندم او آیه : گفتم 

 : گفتم
  (48 ). ُكْم َتْنِطُقونَ َفَو َربِّ السَّماِء َواْالَ◌ْرِض ِانَُّه َلَحقُّ ِمْثَل ما َانَّ 

 .پس به پروردگار آسمان و زمین كه همه اش را بحق آفرید و مثل آنكه با شما سخن مى گوید
. كه نیاز به سوگند و قسم باشدكدام نادان و سفله اى هست كه گفته خدا را انكار كند : گفت 

بخوان ، بخوان كه دلم مى خواهد براى این آیه خود را فدا و جانم را نثار كنم ، چه زیبا و خوب ، 
 . بخوان ، بخوان

 .یك وقت دیدم آهى كشید و جان داد. آیه مذكور را خواندم 
 .خواندند و دفنش كردندنماز   كفنى تهیه كردند بعد غسلش دادند و كفنش نمودند و بر جنازه اش 

یك هفته از این قضیه گذشته بود كه یك شب خوابش را دیدم كه لباسهاى بسیار زیبا پوشیده و 
 . خوشحال است

 !رفیق چطور به این مقام رسیدى ؟: گفتم 
بخاطر اینكه كالم خدا را تصدیق و به صدق شنیدم و با اعتقاد و یقین و ایمان بر خود : گفت 

 . پذیرفتم
 روان شیفتگان التفات ُتستقوت 

 آرام جان زنده دالن مرحباى تست
 گر ما مقصریم تو دریاى رحمتى



 جرمى كه مى رود به امید عطاى تست
 شاید كه در حساب نیاید گناه ما

 آنجا كه فضل و رحمت بى منتهاى تست
 كس را بقاى دائم عقد مقیم نیست

 جاوید پادشاهى و دائم بقاى تست
 جا كه پادشاهى و صدرى و سروىهر 

 موقوف آستان در كبریاى تست
 سعدى ثناى تو نتواند بشرح گفت

 خاموش از ثناى تو حد ثنائى تست 
 

 
    ( توبه مالك ) 28

مالك بن دینار یكى از : خواندم  4در كتاب كیفر و كردار جلد 
و عرفاى زمان خود بوده كه در جوانیش بسیار فرد گنه كار 

زشتكار و معصیتهاى زیادى مى كرده و یكى از عرقخورها و 
شراب خواران روزگارش بود كه فضل خدا او را رستگار نمود كه 

 :خودش میگوید سبب توبه من از گناه و آلودگى این بود
خداوند بمن دخترى عنایت فرمود من مشعوفش شدم چون براه . اول كار عادت زیادى بشراب داشتم 

اوقاتى پیش مى آمد كه شراب بنوشم او دامن . در دلم زیاد شد و باهم ماءنوس شدیم افتاد مهرش 
مرا میگرفت و میكشید و شرابها را میریخت كم كم دخترم بزرگ شد ولى متاسفانه در سن دوسالگى 
از دنیا رفت ، مرگ او خیلى در من اثر گذاشت كه در شب نیمه شعبان شراب زیادى خوردم و 

خوابیدم در خواب دیدم قیامت برپاشده و من هم در میان مردم هستم در این هنگام از نماز نخوانده 
پشت سر صدائى شنیدم كه نظر مرا بخود جلب كرد، دیدم اژدهائى دهان گشوده كه مرا ببلعد، ولى 

همین طور كه در حال فرار بودم دیدم پیر مرد خوشبوئى از كنارم رد . من تا او را دیدم گریختم 
دیدم به گریه در آمد و گفت من عاجزتر از این . د به او گفتم مرا پناه بده ، كمكم كن مى شو 



هستم كه تو را پناه دهم ولكن برو شاید خداوند ترا نجات دهد، دوباره بر سرعت خود افزودم تا به 
بیفتم كه صدائى آمد برگرد تو از اهل   طبقات آتش جهنم رسیدم ، نزدیك بود از ترس در آتش 

باالى این كوه كه ودایع مسلمین آنجاست برو : تش نیستى ، برگشتم باز به آن پیر پناه بردم فرمودآ
 . اگر ودیعه اى داشته باشى اینجا برایت نافع است

باالى كوه رفتم ، اژدها نیز دنبالم مى آمد، فرشته اى فریاد زد پرده از پیش چشمش بردارید، دیدم 
او را از : اشت نزدیك مى شد كه مرا هالك كند، طفلى صدا زداطفال زیبائى حاضرند، اژدها د

 .دست دشمن برهانید
والّله پدر من است و دستش را بطرف : آنها به جانب من آمدند دیدم دختر كوچك خود را میگفت 

 :و گفت . اژدها برد، اژدها گریخت و دخترم مرا در آغوش گرفت و بعد آمد روى زانویم نشست 
 : ن نمى خوانىاى پدر چرا قرآ

  (49 )الم یاءن لّلذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكرالّله 
من گریه ام . آیا وقت آن نرسید كسانیكه ایمان آورده اند دلهایشان بذكر خدا خاشع و ترسان باشد

فتم دخترم مگر شما قرآن بلدید، گفت آرى و از شما بهتر مى دانیم ، گفتم این اژدها كه گرفت و گ
بود گفت كردار بد تو بود، گفتم اینجا چه میكنید گفت اینجا منتظر شما هستیم تا روز قیامت از 

 . شما شفاعت كنیم
 . از خواب بیدار شدم و شراب را ریختم و توبه كردم: مالك گوید

 عصیان چراغ راه ندارمالهى از غم 
 به غیر درگه لطفت پناه گاه ندارم

 ز آستانه خود گرمرا بقهر برانى
 كجا روم كه بغیر درت پناه ندارم

 طبیب گفت غمت به شود ز شربت توبه
 سواى عفو تو من لشكر وسپاه ندارم

 صراط حقه دقیق و بعید و بحر عشق
 كه مونسى بمقّر و بجایگاه ندارم

 رسان تو آل على را بداد من بقیامت



 بجز شفاعت ایشان فرودگاه ندارم
 ببخش از كرم خود گناه راجى را

 كه غیر معصیت و حالت تباه ندارم
 

 
    ( دختر گول خورده ) 29

در یكى از شهرهاى غرب ایران دو خواهر زندگى مى كردن ، 
اه فحشاء كشیده یكى از آنها فریب شیطان صفتى را خورد و به ر 

شد و تمام جوانیش را در این راه صرف كرد، خواهر دیگرش 
شوهر اختیار كرد و داراى خانه و زندگى و فرزند شد و همواره 

نسبت به خواهر فریب خورده اش باتكبر و غرور و بى اعتنایى رفتار مى كرد روزهاى جوانى 
 . شده و ممّرى براى مخارجش نداشت سپرى گردید و خواهر فریب خورده پیر و فرتوت و درمانده

شبى از شبهاى زمستان كه برف مى بارید و هوا به شدت سرد بود گرسنگى و سرما و درماندگى 
او را وادار نمود كه نزد خواهرش برود و از او استمداد كند، در خانه خواهر را زد، خواهرش در را 

 . و گفت برو قحبهباز كرد تا او را دید با نفرت تمام در را بست و به ا
خواهر فریب خورده بادلى شكسته برگشت و در حالى كه بیمار بود و پول تهیه نان و سوخت 

و از كردهاى ) برو قحبه :(شبش را نداشت به طرف خانه اش رفت و مرتبا به خودش مى گفت 
 . خود پیشمان و خود را سرزنش مى كرد و ناله ها داشت

از مرگش خواب او را   ى سر انجام او را از پا درآورده ، پس سرما و بوران و گرسنگى و بیمار 
خوب است آن شب وقتى : پرسیدند جایت چطور است ؟ گفت . دیدند كه در باغى گردش مى كند

از همه جا نومید شدم و خواهرم مرا با بى رحمى از خودراند از خداى بزرگ عذر و توبه 
غفار كردم و با خداى خودم رازو نیازى داشتم كه بعد كجرویهایم را خواستم و با پشیمانى تمام است

 .نباید از رحمت حق نومید شد. از چند لحظه بعد مرا به این باغ آوردند 
 یارب به در تو روسیاه آمدم

 بردرگه تو به اشك و آه مده ام
 اذنم بده ، راهم بده اى خالق من



 افكنده سرو غرق گناه آمده ام
 یت شد سپرىعمرم به گناه و معص

 با بار گنه حضور شاه آمده ام
 گم كرد ره و منزل پرخوف و خطر

 طى كرده بسوى ، شاهراه آمده ام
 یارب تو كریمى و رحیمى و عطوف

 با عذر خطا و اشتباه آمده ام
 غّفار توئى ، صمدتوئى ، بنده منم

 محتاجم و با حال تباه آمده ام
 

 
    ( فضل خدا ) 30

 :نوشته بود 147صفحه  1در كتاب المستطرف جلد 
یكى از مالحان و قایقرانان رود نیل كه شغل رسمیش عبور 

روزى پیرمردى با : دادن مردم از آب به خشكى بوده نقل مى كرد
وقار در حالى كه روپوشى پشمین دربرداشت و عصا و ظرف 

ممكن است مرا عبور دهى و به آن : آبى هم به دست گرفته بود به من رسید و پس از سالم گفت 
 طرف رودخانه برسانى ؟

همینكه خواست . آرى ، پس بى درنگ به قایق و زورق سوار شد، منهم او را عبور دادم : گفتم 
اینها پیش تو امانت : پیاده شود، دیدم آن روپوش و عصا و ظرف آب را پیش من گذاشت و گفت 

نار این درخت از دنیا خواهم رفت و تو این مطلب را باشد و بدان كه فردا هنگام زوال من در ك
فراموش مى كنى ، اما از تو خواهشى دارم كه هروقت متذكر شدى و به یادت آمد، بیا و مرا 
غسل ده و با همان كفن كه زیر سردارم بدنم را كفن نمائى و بعد هر كه رادیدى كه از تو َتَرِكه مرا 

ا به او تسلیم نما، مبادا كه او را كوچك شمارى و نسبت طلبید همین روپوش و عصا و ظرف آب ر 
 . به او بى احترامى كنى



پیرمرد بعد از این سخنان به راهش ادامه داد من در حالى كه از سخنانش مبهوت و حیران بودم و 
باقى مانده آن روز و شب تا هنگام خواب ، گفتار آن پیرمرد محترم به خاطرم بود، ولى بعدا 

ردم تا عصر روز بعد كه ناگهان آن جریان یادم آمد فورا حركت كردم و خودم را به ك  فراموش 
كنار درختى كه نشان داده بود رسانیدم ، دیدم كه آن بنده صالح خدا از دنیا رفته است ، و كفنى 

و كفن . در زیر سر گذاشته و بوى خوش از او به مشام مى رسید، پس جنازه اش را غسل دادم 
ینكه از تغسیل و تكفینش فارغ شدم ، دیدم گروه زیادى از اشخاص در آنجا حاضر هم. نمودم 

هرچه به آنها نگاه كردم هیچ كدام آنها را نشناختم ، پس باكیفیت دسته جمعى بر آن میت . شدند
نماز خواندیم و در كنار همان درخت به خاكش سپردیم سپس سوار زروق و قایق خودم شدم و به 

آنجا بودم تا شب فرارسید و طبق معمول همه شب بخواب رفتم . نه روانه گشتم سمت شرقى رودخا
قدرى گذشت ولى هنوز هوا درست روشن نشده بود . تا آنكه فجر طالع شده از خواب برخواستم . 

نظر كردم دانستم یكى از بازیگران مجالس   كه ناگهان جوانى شتاب زده از راه رسید به صورتش 
و معصیت است بر من سالم كرد، منهم جوابش را دادم آنگاه پرسید توفالنى  لهو و لعب و گناه

گفتم تواز كجا . امانتهائى را كه بتو سپرده شده است بیاور: گفت  .پسر فالنى نیستى ؟ گفتم آرى 
در این مورد سؤ ال نكن ، من كه مایل بودم اصل : دانستى كه نزد من امانتى است ؟ جوان گفت 

آنجوان سؤ ال مرا اینگونه پاسخ داد كه من چیزى نمى . به آنجوان اصرار كردم  مطلب را بفهمم
عروسى شخص تاجرى به ساز و نواز و رقص مشغول بودم   دانم جز اینكه شب گذشته در مجلس 

تا اینكه سحرگاهان صداى مناجات و راز و نیاز بندگان خدا گوش جانم را نواخت و چراغ . 
از عمل خویش شرمنده و پشیمان و . باشد از خواب غفلت بیدار شدخاموش وجودم كه وجدانم 

نادم و گریان شدم و از كردار و رفتار و اعمال گذشته توبه كردم به منزل مراجعت كردم ، در فكر 
بودم نا راحت بودم كه چه كار كنم كه گذشته ها را جبران كنم به گریه افتادم و در حال ناراحتى و 

برخیز كه خداوند جان فالن  :همان وقت خواب دیدیم ، شخصى مرا امر میكندگریه خوابم برد در 
حبیبش را قبض كرده و جاى آن را در زمین بتو بخشیده است ، برو پیش فالن مرد مالح و قایقران 

و نشانیهاى تو را به من . ، روپوش و عصا و ظرف آب او را بگیر و به كار آن پیر مشغول شو
 . كه امانتها را بگیرم دادند و حال آمده ام

امانتها را به آن جوان برگرداندم و جوان نیز لباسهاى خودش را بمن سپرد تا صدقه به مستمندان 
بدهم سپس لباسهاى آن پیرمرد را پوشید و امانتها را برداشت و در حالیكه مرا در سوز و گدازى 
 .سخت گذاشته بود به محلى نامعلوم رهسپار گردید



. آن روز تا شب گریه میكردم تا اینكه خواب برمن غلبه كرد: این حماسه میگفت  مالح در پایان
تعجب میكنى از اینكه ما بر یكى از : در عالم خواب صداى گوینده اى را شنیدم كه میگفت 

بندگان گنه كار مان منت نهادیم و او را به سوى خود باز گردانیدیم اینها همه از فضل و كرم 
 . خواهیم مى دهیم و مائیم داراى فضل بزرگماست كه به هركس 

 بابیم و امید و حالت استغفار
 با چشم تر و نامه سیاه آمده ام

 یارب تو بده برات آزادى من
 درمانده منم بهرپناه آمده ام

 من معترفم به جرم و عصیان و گناه
 دربارگهت چو پّركاه آمده ام

 دریاى كرم توئى و من ذّره خاك
 لطف تو اینگونه براه آمده امبا

 دست من افتاده ناالن تو بگیر
 چون یوسفم وزقعر چاه آمده ام

 یارب به محمد و على و زهرا
 پهلوى شكسته را گواه آمده ام

 : حق حسن و حسین و اوالد حسین
 نومید مكن كه روسیاه آمده ام

 برنامه اعمال محبت نظرى
 آمده امبر عمر گذشته عذر خواه 
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حضرت آیة اهللا استاد بزرگوار جناب آقاى سید حسن ابطحى 
دامت ظله العالى در كتاب سیر الى اهللا نوشته یك بنده خدائى 

كه تولد حضرت ) 1363سال )در شب یازدهم ذیقعده : گفت 
على بن موسى الّرضا علیه آالف تحیة و الثنا من در مشهد 

روزها از همه چیز حّتى از خدا و دین معنویات بطور كّلى غافل بودم ، گاهى  مقدس بودم آن
بعضى از دوستان تذّكراتى بمن مى دادند كه خدائى هست قیامتى هست كماالت روحى و معنوى 
هست و باالخره انسانیتى هست ، اّما من توجهى نداشتم و به فكر آخور و دنیا و حیوانّیت خود 

حضرت على بن موسى   ل بودم ولى در آن شب گذرم به صحن مقدسمثل اكثر مردم مشغو 
افتاد، چراغانى مفصلى كرده بودند ومیالد مسعود آن حضرت را جشن گرفته بودند و ) ع (الرضا 

با آن كه ساعت ده شب بود در میان صحن مطهر جمعیت زیادى با ِوْلِوِله و شور عجیبى مطلبى 
نفر از مریضهاى  21آن مطلب این بود كه امشب تا بحال  را به یك دیگر تذّكر مى دادند كه

صعب العالج كه در حرم و اطراف آن دخیل شده بودند شفا یافته اند و هر كدام از مردم مّدعى 
در این بین یك نفر از مقابل . دیدن چند نفر از آنها را بودند و خودشان ناظر شفا یافتن آنها بودند

ره مى كنند و میگونید این هم یكى از آنهاست من جلورفتم تا از ما گذشت دیدم مردم به او اشا
 حقیقت حال او تحقیق كنم آن مرد به چشمم آشنا بود لذا اول پرسیدم ، من شما را كجا دیده ام ؟

دیشب در فالن رستوران باهم غذا مى خوردیم شما دلتان بحال من سوخته بود و : او به من گفت 
من حدود نیم ساعت ، در مقابل شما نشسته بودم ، من باشنیدن این  با تاءسف بمن نگاه میكردى

جمالت بیادم آمد كه شب گذشته من براى صرف غذا به رستوران رفته بودم ، در مقابل میز ما 
فلجى كه از هر دو پا عاجز بود، روى چرخى نشسته بود و غذا مى خورد وبسیار در زحمت بود، 

اجازه گرفتم كه اگر مایل باشد پول غذایش را حساب كنم و  من دلم بحالش سوخت و حتى از او
 .حاال این همان مرد است كه در مقابل من سالم راه مى رود

اول با ناباورى عجیبى باوگفتم ممكن است پاهایت رابمن نشان دهى ، تاببینم چگونه سالمتى خود 
قطعه استخوانى بیش نبود و را یافته اى ؟ آخر من شب گذشته پاهاى او را دیده بودم كه فقط دو 

ابدا گوشت ماهیچه اى نداشت او فورا شلوارش را باالزد دیدم پاها بطور معمول چاق و پرگوشت 
 !!شده و ابدا اثرى از فلج در آنها دیده نمى شود

چرا من این همه از تو . اینجا بود كه ناگهان فریاد زدم خداجان كور باد چشمى كه تو را نمى بیند
خدایا مرا ببخش من یك عمر در گناه و خطا بودم تورا نمى پرستیدم حّتى بخاطر اینكه غافل بودم 



راحت خطا و معصیت كنم تو را انكار میكردم هرچه از رحمت و فضل و بزرگوارى و مهربانى تو 
میگفتند من همه را رّد مى كردم ، خدا یا غلط كردم اشتباه كردم ، تو اینقدر به من عنایت دارى 

نافرمانى میكردم خدایا مرا ببخش ، خداجان به من مهربانى كن اگر تو مرا نیامرزى من  ولى من
بكجا پناه ببرم ، مردم دور من جمع شده بودند و از من جریان را سؤ ال مى كردند ولى من بهیچ 
وجه حوصله حرف زدن با آنها را نداشتم و تا صبح در آنجا اشك مى ریختم و برگذشته خود كه 

ا به بطالت و غفلت گذرانیده بودم مى گریستم و تصمیم گرفتم كه توبه كنم و هرچه سریعتر عمرى ر 
 .خود را به كماالت روحى برسانم و نگذارم دو باره زرق و برق دنیا من را به غفلت فرور ببرد

 الهى بنده شرمنده هستم
 به درگاه تو سرافكنده هستم

 تو خالق هستى و من بنده تو
 م و خطا درمانده هستمكه از جر 

 تو بیش از حد به من احسان نمودى
 و لیكن من سیه پرونده هستم

 مرا از نیستى هستى تو دادى
 ز كردارم بسى شرمنده هستم

 به جاى لطف و احسانت خدایا
 چرا غیر از تو را جوینده هستم

 نشان دادى تو راه خویش ، اّما
 ره دیگر چرا پوینده هستم

 ظر بنما تو بر این عبد فانىن
 ترّحم كن تو را من بنده هستم

 مسیرم را رضاى خویشتن كن
 كه من راه تو را خواهنده هستم

 خطوط گمرهان سد كن برویم



 كه من خّط تو را یابنده هستم
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 در كتاب مذكور نقل از یك بنده خداى دیگر كه اسم نیاورده كه
مى گفت آن وقتها كه با اتوبوس از قم به تهران مى رفتیم و 
جاده قم تهران هنوز آسفالت نشده بود تقریبا حدود دامنه كوههاى 
حسن آباد راننده اتوبوس ماشین را نگه داشت و از مسافرین 

 اجازه گرفت كه در وسط بیابان كنار جاّده دو ركعت نماز با سرعت بخواند و به سوى ما بر گردد
و ما مسافرین اگر چه مى گفتیم حاال چه وقت نماز است ولى به هر طورى بود چون او خیلى 
 .اصرار داشت همه اجازه دادند كه فورا نمازش را بخواند و برگردد

وقتى به ماشین برگشت و پشت فرمان نشست من و اكثر اهل ماشین مایل بودیم كه بدانیم او به 
اساسا این چه نمازى بوده كه قبل از ظهر با آن همه اصرار  چه جهت در اینجا نماز خوانده و

جناب آقاى راننده ممكن است بفرمائید : الزم بوده كه حتما آن را در این مكان بخواند، لذا من گفتم 
این چه نمازى بود كه شما در اینجا خواندید، و چرا از میان این جاده این محل مخصوص را 
 انتخاب فرمودید؟

این مكان خداى تبارك و تعالى مرا از خواب غفلت بیدار كرده و من هر وقت از اینجا او گفت در 
 . مى گذرم به شكرانه آن نعمت مقّیدم دو ركعت نماز شكر بخوانم
 !من پرسیدم چگونه خداى تعالى شما را در این جا از خواب غفلت بیدار كرده است ؟

با اصرار من و سائرین مواجه شد و  او اّول نمى خواست قضیه اش را نقل كند ولى وقتى
 .شاید قضّیه شما دیگران را هم از خواب غفلت بیدار نماید: بخصوص وقتى كه من به او گفتم 

من چند سال قبل یك آدم بى بندو بار و غافل از خدا و مردم آزار عجیبى بودم ، هیچ چیز : گفت 
با ماشین سوارى شخصى خود تنها از اینجا  مرا به یاد خدا نمى انداخت تا آن كه یك روز كه اّتفاقا

و ماشین را در كنار . عبور مى كردم ، به این مكان رسیدم در اینجا سخت دچار فشار ادرار شدم 
 جاده پارك كردم و در كنار مزرعه اى كه محصول گندمش را جمع كرده بودند نشستم و بول كردم
. 



گندمى را كه در آنجا افتاده بود و از مزرعه باقى ناگاه دیدم زنبور درشتى روى زمین نشست و دانه 
هائى كه تقریبا در دامنه آن كوه قرار گرفته بود  مانده بود با دندان برداشت و به سوى سنگالخ 

حركت كرد و رفت من ناخودآگاه به فكر افتادم كه زنبور باگندم چه ارتباطى دارد او گوشتخوار 
با . لذا با خود گفتم الزم است كه دنبال او بروم  .مى خواهدحتما گندم را براى كار دیگرى . است 

از تخم سر (ها گنجشكى مرده و دو جوجه تازه  سرعت عقب او رفتم دیدم در میان آن سنگالخ 
به جاى گذاشته كه هر دوى آنها زنده هستند آنها وقتى صداى ویز ویزبال زنبور را ) بیرون آورده 

و آن زنبور دانه گندم را به دهان آنها انداخت و رفت چیزى نگذشت  شنیدند دهان خود را باز كردند
كه دوباره همان زنبور همین عمل را تكرار كرد من مّدتى در كنار آن جوجه ها نشسته بودم و آن 
زنبور مكّررا مى رفت و گندم و یا هر خوردنى دیگرى را مى آورد و شكم این جوجه هاى گرسنه 
 .بى مادر را سیر مى كرد

همه اینها فریادى بود كه از موجودّیت محبوبم حضرت حّق به سر من كشیده مى شد و مرا از 
خواب غفلت بیدار مى كرد من در آن هنگام اشك مى ریختم و با گریه و فریاد بر سر خود مى 
زدم كه چرا من تا این حّد از این خداى مهربان كه زنبور را براى زنده نگه داشتن جوجه گنجكشها 

مور مى كند غافل بودم ، كور باد چشمى كه تو را نبیند و بدا به حال كسى كه از محّبت تو مأ 
 : در دلش چیز نباشد و به خود خطاب مى كردم و آهسته مى گفتم و اشك مى ریختم كه

 اى مركز دایره امكان
 وى زبده عالم كون و مكان

 تو شاه جواهر ناسوتى
 خورشید مظاهر الهوتى

 زعالئق جسمانىتا كى 
 در چاه طبیعت تن مانى ؟

 تا چند به تربیت بدنى
 قانع به خزف ز در عدنى

 صد فلك ز بهر تو چشم براه
 اى یوسف مصرى بدر آى زچاه



 تا والى مصر وجود شوى
 سلطان سریر شهود شوى

 دو روز َاَلست بلى گفتى
 امروز به بستر ال خفنى

 ورتا كى ز معارف عقلى د
 به ز خارف عالم حسن مغرور

 از موطن اصلى نیارى یاد
 پیوسته به لهو و لعب دلشاد

 نه اشك روان نه رخ زرد
 اهللا اهللا تو چو بى دردى ؟

 یكدم بخود آى و ببین چه كسى
 به چه دل بسته اى بكه همنفسى

 زین خواب گران بردار سرى
 برگیر زعالم اولین خبرى

اى محبوبم ، عزیزم ، خداى مهربانم ، مرا : به طرف آسمان دراز كردم و گفتم و سپس دست 
ببخش و از گذشته ام صرفنظر فرما، تو كه در گذشته بر من مّنت گذاشته اى مرا همه چیز داده 
اى توئى كه به من نیكى كرده اى و مرا از بدبختیها نجات داده اى ، خدایا از این ساعت مرا از 

ا اى تو نعمت من و بهشت من ، اى تو دنیاى من ، اى تو آخرت من ، اى خداى خود جدا مفرم
مهربان یا الّله ، باالخره آن روز در كنار آن جوجه گنجشكها و حركات آن زنبور كه وجود خدا را 
كامال در آنجا حس مى كردم بقدرى نشستم و گریه كردم و سر بسجده گذاشتم و اشك ریختم و از 

یعنى خداى مهربان عذر خواهى و توبه نمودم كه قلبم روشن شد و دانستم دیگر از محبوب تازه ام 
خواب غفلت بیدار شده ام و باید براى نزدیك شدن به پروردگارم فعالیت كنم و حجابهاى نورانى و 
ظلمانى را برطرف نمایم و به سوى كماالت روحى پرواز كنم لذا در آن روز به شكرانه این نعمت 

كعت نماز شكر خواندم و مقّیدم كه هر زمان از این محل عبور مى كنم دو ركعت بزرگ دو ر 
 . نماز شكر بخوانم و از پروردگارم تشكر نمایم



 الهى بردر تو روسیاهى
 نشسته خسته با حال تباهى

 به درگاه تو با این چشم گریان
 فكنده سر گداى بى پناهى

 ترّحم كن بر این محزون ناالن
 مرحمت بر او نگاهى نما از

 الهى از گنه شرمنده ام من
 تو از حال دل زارم گواهى

 حدیث اكرم الّضیف تو خواندم
 منم مهمان به دربارت الهى

 غریق شهوت و ذنب و گناهم
 به بحر رحمتت هستم چوكاهى
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ه من در تابستان گرمى شخصى ب: در كتاب مذكور مى فرماید
تلفن زد كه آقا من از شما میخواهم ولو براى نیم ساعت هم كه 
شده به منزل ما بیائید كه كار الزمى با شما دارم ، من كه 
فرصت اجابت این گونه تقاضاها رانداشتم در جواب گفتم من 

را شما را نمى شناسم و عالوه متأ سفانه نمى توانم به این گونه از دعوتها پاسخ مثبت بدهم ، زی
كار زیادى دارم و فرصتم بسیار كم است اّما او اصرار زیادى كرد و وقتى كه خودش را معرفى 

اجماال مطلبتان را بفرمائید شاید یكروز خدمتتان : نمود، دیدم از دور نام او را شنیده ام به او گفتم 
 . برسم

ظه اش هم دیر است من دوست دارم مطلبم را در منزل براى شما نقل كنم و عالوه لح: او گفت 
وقتى شما جریان را مالحظه فرمودید متوّجه خواهید شد كه من چه میگویم به هرحال من قبول كردم 



گذاشته و اشك از گوشه هاى   و به منزل او رفتم دیدم كتاب پرواز روح را روى میز مطالعه اش 
از غافله عقب هستم  خدایا مرا ببخش ، مرا عفوكن ، من چقدر: چشمش سرازیر گردیده و میگوید

خدا شما را جزاى : و وقتى چشمش به من افتاد آغوشش را باز كرد و مرا در بغل گرفت و گفت 
خیر عنایت كند این كتاب مرا از خواب غفلت بیدار كرد حاال میخواهم اوال به شما بگویم من كه 

ه من چه میكرده و چقدر بوده و در چه خواب عمیقى بسر برده ام ، حاال با من بیائید تا ببینید ك
بد بوده ام ، سپس او جلو افتاد و من عقب سر او میرفتم اول آلبوم عكسهایش را میخواست به من 

از دیدن دوعكس كه فوق العاد منظره بدى داشت یعنى زنهاى لخت و مناظر   نشان بدهد من پس 
: گاه كنم و او میگفت شهوت انگیز و مجالس رقص و غیره بود لذا شبهه كردم كه بقّیه اش را ن

شما شاهد باشید كه همه آنها را پاره میكنم و در : بقّیه اش بدتر از اینهاست ، سپس به من گفت 
مى سوزانم و این كار را كرد، پس از آن در یخچال بزرگى را باز كرد و با آن كه چند سالى   آتش 

پیدا نمى شد انواع مشروبات  از انقالب اسالمى ایران گذشته بود و در ایران مشروبات الكلى
دیده مى شد كه آنها را در میان چاه فاضالب منزلش خالى كرد، وسایل   خارجى در یخچالش 

موسیقى هرچه داشت شكست و از كار انداخت ، عكسهاى هنر پیشه هاى معروف جهان را كه 
بدى داشتند و جمع كرده بود پاره كرد و در زباله دان ریخت ، مجالت خارجى كه مناظر بسیار 

تحریك شهوت میكرد سوزاند و از بین برد و سپس مثل زن بچه مرده نشست و هاى هاى   همه اش 
گریه كرد و گفت من چرا تا به حال از همه چیز غافل بوده ام ؟ من وقتى به زندگى گذشته ام نگاه 

مى خوابیده و مى كنم خودم را مانند حیوان بى شعورى مى بینم كه در آخورى فقط مى خورده و 
عمل زناشوئى مى كرده با این تفاوت كه او روز قیامت مورد مؤ اخذه واقع نمى شود ولى خداى 
تعالى بخاطر عقلى كه به من داده مرا مؤ اخذه خواهد كرد حاال شما بفرمائید من چگونه خسارتهاى 
 گذشته ام را جبران كنم ؟

فلت است كه بحمدالّله شما از آن بیدار شده عمده گرفتارى انسان همین خواب غ: من به او گفتم 
اید و شما هنوز نسبتا جوانید مى توانید به راحتى از خداى تعالى طلب عفو و بخشش و توبه كنید 
و بلكه همین اعمال كه در مقابل چشم من انجام دادید توبه شماست وقتى این جمله امید بخش مرا 

 : شنید باز شروع به گریه كرد و گفت
خیلى گناهكارم من خیلى بدبختم به او گفتم گناه تو هرچه بزرگ باشد عفو خدایتعالى باالتر  آقا من

و بزرگتر است امیدوار باش و نگذار شیطان با القاء یاءس و نا امیدى این حالت یقظه و بیدارى 
 را از تو بگیرد هر چه گناه بیشترى دارى شبهاى بیشترى در خانه خدایتعالى راز و نیاز كن و



نگذار دوباره حالت غفلت و قساوت تو را بگیرد به هر حال او به حمدالّله به دستورات من توجه 
كاملى نمود و از آن لجنزار و زندگى حیوانى نجات پیدا كرد و مى رود كه انشاء الّله یكى از 
 .اولیاء خدا گردد

 غیرذات تو مرا دلبر و دلدارى نیست
 ستجز رضاى تو ومخلوق توام كارى نی

 عاقبت كار چو بر دست و ید قدرت تست
 بجز از لطف توام یاور وغمخوارى نیست

 بجز از چشمه لطف وكرمت اى الّله
 آب دگر به ُنهور بدنم جارى نیست

 شاكرم چونكه مرا با توسر وكارى هست
 كه به غیرتومرا محرم اسراى نیست

 ازهمانروز كه مشمول عنایت شده ام
 م تو بر بدنم بارى نیست غیر بار غ
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