
میحرلا نمحرلا  مسب هللا 
هتاکرب ةمحر هللا و  مکیلع و  مالسلا  هللادبع ، ابا  ای  کیلع  مالسلا 

تایوتحم

تسا تیالو  قوذ  تدابع ،  ۱
دییوگب مه  ار  نآ  یاه  تلع دیهد ؟ یم هرمن  مدرم  هب  هک  تسه  یزیچ  هچ  نیا  دیسیون ؛ یم باتک  هک  ینایاقآ   ۲

یتیالو یب درب ؟ یم نیب  زا  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  یزیچ  هچ   ۳
دناسر یم ادخ  هب  ار  مدآ  رما ، دنک ، یم رفاک  ار  مدآ  نم » » ۴

یشاب هتشاد  دیلوت  دیاب  مه  وت  دراد ، دیلوت  تخرد   ۵
طول موق  رهش  زج  هب  درکن ؛ ور  ریز و  ار  یرهش  چیه  ادخ ،  ۶

دینک شوماخ  ناتعسو  هزادنا  هب  ار  ارقف  اه و  هیاسمه شتآ  دییایب   ۷
دوش یم تسرد  ایند  مینک ، تسرد  ار  نامدوخ  یکی  یکی  مییایب ، ام  رگا   ۸

اعد  ۹
یوش یم راذگ  تعدب وریپ  ای  یراذگ و  یم نید  هب  تعدب  ای  هک  تسا  نیا  یندوشخبان  هانگ   ۱۰

تاعاجرا  ۱۱

تسا تیالو  قوذ  تدابع ،

رکف هشیمه  نم  سابع ، ترضح  هب  دناد ، یم ادخ  .دشاب  هتشاد  رکفت  دیاب  رشب  .تسا  بوخ  یلیخ  رکفت  مورب ، ناتنابرق  »
تدابع هب  دیآ و  یم تدابع  رد  سدقم  .دیوش  سدقم  دیورن  دینک ، ادیپ  تاجن  هک  تسا  بوخ  امش  یارب  یزیچ  هچ  هک  منک  یم

« .دوش یم رورغم  شدوخ 

تاولص ات  دص  رگا  تسا  هتفگ  ًالثم  اه  باتک رتشیب  یلو  تسه ، هتبلا  .دندیشک  تمحز  یلیخ  دنتشون ، باتک  هک  یناسک 
ار مدرم  بلغا  .یوش  یم یروطنیا  ییوگب ، یروطنیا  یوش ، یم یروطنیا  ییوگب  الا هللا » هلا  ال   » رگا یوش ، یم یروطنیا  یتسرفب ،

ماما ترایز  ًالثم  هکنیا  ای  تسه ، یروطنیا  نامز ، ماما  زامن  تسه ، یروطنیا  یورب ، نارکمج  دجسم  رگا  ینعی  دندرک ؛ یقوذ 
باتک یلیخ  نم  .تسا  اه  فرح نیا  زا  یلیخ  تسه ، یروطنیا  یورب  دهشم  تسه ، یروطنیا  یورب   ( مالسلا هیلع  نیسح (

، دنراد نانیمطا  اه  فرح نیا  هب  اهنیا  دنتسه ، یقوذ  یلیخ  حالطصا  هب  مدرم  همه  .مدرک  ینیقی  هعلاطم  هتبلا  مدرک ، هعلاطم 
[۱]« ًاروثنم ًاءابه  : » دنیوگ یم تمایق  یادرف  .دنرادن  ار  نآ  یلوبق  هک  تسه  یزیچ  کی  ینیب  یم یور ، یم هک  یتقو  عقوم  نآ 

تسد هب  اما  ینیب ، یم ار  اهراک  اه و  تدابع همه  ینعی  تسا ؛  [۱]« ًاروثنم ًاءابه   » تمایق یادرف  مدرم  ام  یاهراک ]  ] بلغا
تیالو هک  یصاخشا  هللاءاشنا  .تسا  الاب  یرادقم  کی  فرح  .یا  هداد ماجنا  ار  اهراک  نیا  هک  دهد  یم ناشن  امش  هب  دیآ ، یمن
لوبق  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا ( زا  دعب  .دننک  یم لوبق  ار  تیالو  فرح  دننک ، یمن ارچ  نوچ و  ردق  نیا  دنراد ،

هک میتسه  یواگ  کی  لثم  ننست ، لها  شیپ  ام  تفگ : یم دنک ، تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ  .دیسر  اجنیا  هب  راک  دندرکن و 
الاح .دنداد  قوس  تدابع  هب  ور  ار  مدرم  ارچ ؟ .میتسه  مک  ردقنیا  ام  ینعی  دشاب ؛ هایس  شیوم  کی  ای  دشاب ، دیفس  شیوم  کی 

هب .دنداد  قوس  تدابع  هب  ور  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اما  دشاب ؛ امش  بلط  داد ، قوس  یسک  هچ  هک  تسا  نکلا  نم  نابز 
.دنتشک ارم  دج  دیوگ : یم .دنز  یم دوخ  یوناز  یور  دنک و  یم هیرگ   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  هک  تفر  ولج  تدابع  یتروص 

ینعی دنورب ؛ تشهب  هب  هک  دندز   ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  هب  دندرک و  گنس  زا  رپ  ار  ناشیاه  نماد دنتشادن ، هبرح  هک  یناسک 
؟ میوگ یم هچ  نم  دیمهف  یم .دننکب  تدابع  دنتساوخ  یم

مه ار  نآ  یاه  تلع دیهد ؟ یم هرمن  مدرم  هب  هک  تسه  یزیچ  هچ  نیا  دیسیون ؛ یم باتک  هک  ینایاقآ 
دییوگب

زا نم  تسا ، هتشونن  ار  نیا  دض  اما  تسا ؛ هتشون  ار  باوث  نیا  اقآ  نیا  .تسا  تیالو  قوذ  تدابع ، مورب ! ناتنابرق  نم ! نازیزع 
دیوگ : یم هچ   ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  الاح  .متسه  تحاران  نیا 
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.دیورن هدشن  دییأت  تدابع  لابند  نم ، نازیزع  اهطورش ؛ اهطرشب و  یباذع ، نم  نما  ینصح ، لخد  نمف  ینصح ، الا هللا  هلا  ال 
ناملسم دروآ ؛ یم هچ  ره  .دندرک  یددجت  ار  ام  دندرک و  یتدابع  ار  مدرم   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا ( زا  دعب 

: تفگ .دنک  تمحر  ار  سابع  خیش  جاح  ادخ  دندوب ، هداد  صیخشت  تیالو  قح  رد  هک  ییاملع  موشب ؛ املع  یادف  نم  .درخ  یم
یروطنیا ار  وا  ناتسبات  یامرگ  میدید  ام  تفگ : .تشاد  رد  کی  ناش  هناخ قاتا  دوب  یدرمریپ  .میتفر  وا  ندید  هب  ام  دوب ، ییاقآ  کی 

ءایبنالا ةثرو  هک  املع  نیا  .میدیرخ  هکنپ  کی  میتشاذگ و  مه  یور  لوپ  یرادقم  کی  میدوب ، رفن  هس  ام  تفگ : .تسا  هدرک 
قرب هبعش  کی  میتفگ  میتفر و  ناش  هیاسمه هناخ  هب  تشادن ، مه  قرب  تفگ : .دنتسه  ءایبنا  ثراو  املع  .دنتسه  اهنیا  دنتسه ،

کی هکنپ  نیا  میدرک و  لصو  هکنپ  هب  ام  داد و  ار  قرب  تفگ : .داد  مه  ادخ  هدنب  نآ  مینک ، لصو  هکنپ  نیا  هب  ام  ات  هدب  ام  هب 
بوخ یلیخ  درک و  رکشت  درک و  طالتخا  یرادقم  کی  ام  اب  تسشن و  دش  دنلب  تفگ : .تفرگ  ناج  رادقم  کی  وا  دیخرچ و  رادقم 

.سیئوس تسا  هتشون  تفگ : تسا ؟ هدش  هچ  اقآ  میتفگ : .ندرک  هیرگ هب  درک  انب  دز و  شدوخ  رس  یوت  هعفد  کی  تفگ : .دوب 
؟ میوگ یم هچ  دیمهف  یم .تسا  ینّابر  نیا  دینیبب  .میدمآ  میدش  دنلب  ام  تفگ : .ربب  ربب ، .تسه  نم  ردام  نمشد  سیئوس  نیا 

یارب هفیظو  ما  هدماین نم  .ددجت  اب  هن  دشاب ؛ هتشاد  طابترا  بر  اب  دیاب  ینّابر  ملاع  .دراد  طابترا  بر  اب  دنیوگ ؛ یم ینّابر  ار  نیا 
املع یارب  نم  .دنک  یم مولعم  هفیظو  ًالثم  هک  دییوگن  الاح  .منک  یم لقن  خیرات  نم  منز ، یم ار  مفرح  نم  منک ؛ مولعم  ءاملع 

.منک یم لقن  خیرات  نم  متسه ، میلست  نم  منک ، یمن مولعم  هفیظو 

باوخ اهتقو  یضعب  هک  امش  لثم  دربب ؛ نیب  زا  ار  اهنیا  امرس  ادابم  هک  تسا  هدرک  باوخ  لوا  ار  ناتخرد  نیا  ادخ  دینیبب  امش  نالا 
امرس نافوط و  ماگنه  رد  .تسه  روطنیمه  مه  تخرد  یا ؛ هدشن هجوتم  امش  تسا و  هدمآ  داب  تسا و  هدش  نافوط  دیتسه و 

ناج هب  هک  ار  هتسب  نابز  تخرد  نیا  .دروآ  یم ناج  هب  ار  ناتخرد  نیا  ادخ  دوش ؛ یم هک  راهب  ماگنه  اما  تسا ؛ باوخ  گرگت  و 
دهاوخ یم هک  لوا  اه  هجوگ نیا  .مراد  ار  اهراک  نیا  هبرجت  یلیخ  نم  .نک  اشفا  ار  تدیلوت  تخرد ! یا  هک  دوش  یم رما  دروآ ، یم

اهنیا رتوبک و  کشجنگ و  هک  تسا  نیا  یارب  ءایشا  یخلت  .تسا  خلت  لوا  هجوگ  هک  نوچ  .دوش  یم لگ  نآ  یور  لوا  دوشب ، هجوگ 
نآ یور  الاح  .دنک  یم قلخ  خلت  ار  اهنیا  ادخ  .دنوش  یمن ریس  هک  دنروخب  ار  اهنیا  زا  نویلیم  کی  رگا  هنرگو  دنروخب ، ار  اهنیا  دنیاین و 

تسا هدش  رما  ناتخرد  ءایشا و  نیا  مامت  هب  دنک و  یم شرورپ  تسا ؛ هدش  تفس  یرادقم  کی  نیا  داتفا  هک  لگ  دراذگ ، یم لگ 
هجوت .تسه  ییاه  یبالگ ییاه و  بیس هچ  نالا  دینیبب  .دننک  یم ءاشفا  ار  ناشدیلوت  اهنآ  همه  .دننک  ءاشفا  ار  ناشدیلوت  هک 

قلخ امش  یارب  ار  اهنیا  همه  نم  »[۲] ؛ احلاص اولمعا  تابیطلا و  نم  اولک  : » دیوگ یم ادخ  .میوگب  مهاوخ  یم هچ  نم  دینیبب  دینک 
یلعل نوعجرا  بر  : » دنیوگ یم دنروآ  یم اجنآ  هب  هک  یصاخشا  .تسا  تیالو  هب  لمع  حلاص ، لمع  .دینک  حلاص  لمع  اما  مدرک ؛
یناسک اهنیا  .دنتسه  یناسک  هچ  اهنیا  میوگب  منک  یمن تأرج  نم  .میهد  ماجنا  حلاص  لمع  ات  دینادرگرب  ار  ام  »[۳] ؛ احلاص لمعا 

یلاخ شتسد  دنیب  یم دور  یم الاح  دننک ؟ یم تدابع  ردقچ  دنتسین ؟ ننست  لها  رگم  دندرک ؛ تدابع  لاس  دون  هک  دنتسه 
لمع نم ! نازیزع  .تسا  تیالو  هب  لمع  حلاص ، لمع  .تسا  هدرکن   [۳]« احلاص لمعا  یلعل  نوعجرا  بر  « ؛ دراد تدابع  تسا ،
یا هزات زیچ  ام  .هدن  ماجنا  هتفگن  یراک  ره  هدب و  ماجنا  هتفگ  یراک  ره  نک ؛ لمع  تیالو  هب  وت  .تسا  حلاص  لمع  تیالو ، هب 

.میا هدرواین امش  یارب 

نیرظتنم رامعم  یاقآ  نیا  .دراد  مه  یزیچ  کی  نیا  هک  دنیوگ  یمن دنسیون ، یم باتک  نایاقآ  هک  تسا  نیا  رس  نم  فرح  الاح 
ام دروآ و  یم ار  یتیعمج  دیآ و  یم اجنیا  هب  راب  کی تقو  دنچ  ره  وا  .تسا  مهم  یلیخ  دوش ، یم ادیپ  مک  ناهفصا  رد  وا  دننام 

ره ام  دیوگ : یم .دییوگب  مه  ار  نآ  یاه  تلع دیهد ؟ یم هرمن  مدرم  هب  هک  تسه  یزیچ  هچ  نیا  متفگ : .مینز  یم ار  ییاه  فرح
یناوت یم امش  اما  میراد ؛ لوبق  ام  تسا ، هتشون  باتک  رد  هک  تسا  تسرد  متفگ : .مییوگ  یم تسا  هتشون  اه  باتک رد  یزیچ 

نیا زا  رتالاب  هک  میوگب  یرگید  زیچ  کی  نم  الاح  .تسا ] نینچنیا   ] ارچ ییوگ  یم یراد  نالا  هک  یفرح  نیا  نم ، زیزع  هک  ییوگب 
رفاک دناوخن ، ًادمع  زامن  تعکر  ود  سک  ره  ناناوج ! .تسا  مهم  یلیخ   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  .دشاب 

: تفگ دیسر و   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( تمدخ  یصخش  .منزب  ار  مفرح  مناوتب  هک  میوگب  امش  یارب  تیاور  کی  نم  .تسا 
ررض ورن ، دومرف : ترضح  .درک  ریبعت  ار  وا  باوخ  .منیب  یم یباوخ  کی  مورب  ترفاسم  هب  مهاوخ  یم هک  لاس  ره  نم  ناج ! یلع 

شیپ .درک  لخادم  یلیخ  تفر و  .ینک  یم لخادم  یلیخ  تفگ : تخادنا و  بالرطصا  .دوب  یبالرطصا  رمع  تفر ، رمع  شیپ  .دراد 
.دماین مریگ  نیا  قباطم  ورن ، یتفگ  وت  مدش ، رجات  نم  هک  ینامز  زا  ناج ! یلع  تفگ : دمآ و   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما (

ات دنک  یم عولط  دیشروخ  هک  اجنیا  زا  تفگ : .هلب  تفگ : هن ؟ ای  دش  اضق  وت  حبص  زامن  تخرد ، نالف  یاپ  هبنشراهچ ، زور  تفگ :
اضق ناتزامن  حبص  هک  دینیشن  یم نویزیولت  نیا  یاپ  ردقنیا  ارچ  .یدرک  ررض  زامن  کی  .یدرک  ررض  وت  دنک  یم بورغ  هک  اجنآ 

یلیخ  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  میوگب  امش  هب  مهاوخ  یم الاح  دینک ؟ یم ررض  ردقچ  دیمهف  یم دوش ؟
( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  هزور ، تسا ،  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  زامن ، .دراد  تمظع 

امش هب  ار  نیا  زا  رت  مهم مهاوخ  یم نم  اما  تسا ؛ مهم  یلیخ  .تسا   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  تاکز ، تسا ،
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هب امش  متسین ، لباق  نم  دنروآ ، یم فیرشت  نارهت  زا  هک  هدع  کی  دیدش ، عمج  اجنیا  هک  نم  نازیزع  زیزع ! یاقفر  .میوگب 
.مروخ یمن درد  هب  هک  نم  هنرگو  دییآ ؛ یم تیالو  هطساو 

یتیالو یب درب ؟ یم نیب  زا  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  یزیچ  هچ 

.دوب هتفر  ولج  ردقنیا  رذابا  ناملس و  قباطم  میوگب  مهاوخ  یم .دوب  اقآ  دیرم  یلیخ  هبلعث  نیا  دینک  باسح  نم  نازیزع  الاح 
رابنا بآ  متشاد ، یهاش  ات  هس  ود  رگا  نم  لوسر هللا ! ای  دیوگ : یم  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( هب  تسا و  هدمآ  الاح 

میهاوخ یم دنیوگ  یم دنیآ  یم هک  میوشب  اهنیا  لثم  مه  ام  نکب  یراک  کی  .مداد  یم مدرم  هب  یرادقم  مدز ، یم هاچ  متخاس ، یم
، ایوگ مدادن ! رگا  مهد ، یم نم  تسین ؟ محالص  هب  ارچ  تفگ : .تسین  وت  حالص  هب  یلیخ  هبلعث ، دومرف : ترضح  .میوش  اراد 
دایز ولق و  هس  ولقود و  هرابود  مه  دنفسوگ  نآ  دییاز و  ولق  ود  دنفسوگ  .دیرخ  دنفسوگ  کی  تفر و  .داد  وا  هب  مهرد  ود  ترضح 

هلآ و هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  هب  نم  دییوگن  هک  میوگب  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  مهاوخ  یم .دش 
.تفر نابایب  هب  دندش و  دایز  نادنفسوگ  دمآ و  زامن  هب  راب  کی  رگید  هبلعث  .منز  یم یفرح  کی  یروط  نیمه متسین و  دراو   ( ملس

: دنتفگ دنتفرگ ؛ دنتفر  .دیریگب  اهنآ  زا  دیورب  الاح  تفگ : .هدب  تاکز  هبلعث  هک  دنتفگ  .دنریگب  تاکز  هک  دندمآ  .دش  لزان  تاکز  هیآ 
نآرق میهدب ؟ هیزج  هک  میتسه  یدوهی  ام  رگم  دییوگب   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( هب  تفگ : .هدب  تاکز  الاح  بخ ،

لوبق .دش  رفاک   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  کی  هب   [۵] .دش رفاک  هبلعث  یاو ! دیوگ : یم .دیناوخب  دیورب  دیوگ ، یم
هچ .تسا   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  تسه ، ملاع  نیا  رد  نالا  هک  ار  هچنآ  جح و  هزور و  زامن و  الاح  .درکن 
تزیچ چیه  یشاب ، هتشادن  تیالو  وت  رگا  .یتیالو  یب درب ؟ یم نیب  زا  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  نیا  یزیچ 
هب ار  یلع  ینکب ، نج  سنا و  تدابع  ینکب ، نیلقث  تدابع  رگا  مسق ؛ مدوخ  لالج  تزع و  هب  دیوگ : یم ارچ ؟ .تسین  تسرد 

.دنزادنا یم منهج  لخاد  ار  وت  ور  هب  یشاب ، هتشادن  لوبق   [۶]« مکنید مکل  تلمکا  مویلا  »

دناسر یم ادخ  هب  ار  مدآ  رما ، دنک ، یم رفاک  ار  مدآ  نم » »

؟ ور هب  دیوگ : یم ارچ  تفگ : یم دوب  هدمآ  شیپ  تقو  دنچ  .تسا  هاگشناد  سیئر  دعب  تسا ، الم  هک  ًالوا  یدابآ  هاش  یاقآ  نیا 
( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تنس  سپ  .دنزادنا  یم منهج  لخاد  ور  هب  ار  وا  درادن ، وربآ  رگید  هک  تیالو  یب مدآ  متفگ :

لوبق ار  تیالو  دییایب  .دینکن  کش  مورب ! ناتنابرق  نم ! زیزع  .تسا  تیالو  تسه ؟ یزیچ  هچ  نآ  زا  رت  تسرد اما  تسا ، تسرد 
ار زیچ  ود  تقلخ  مامت  رد  نم  .تسا  مهم  تیالو  یلیخ  .درذگ  یم مه  ناتهانگ  رس  زا  اهناوج  مهد ، یم لوق  امش  هب  نم  .دینک 

یکی اهنیا  تسا ، نامه  مه   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( تسا ، نامه  مه  نآرق  تقونآ  .تیالو  ادخ و  منیب : یم
رگا .یتسه  رفاک  یشاب ، هتشادن  لوبق  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( یشاب ، هتشاد  لوبق  ار  تیالو  رگا  .دنتسه 

رفاک یشاب ، هتشادن  لوبق  ار   ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( یلع  یشاب ، هتشادن  لوبق  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (
انبسح : » تفگ رمع  تسین ؟ تسرد  ناشلامعا  زا  کی  چیه  اهنیا  ارچ  .یتسه  رفاک  یشاب ، هتشادن  لوبق  ار  نآرق  رگا  .یتسه 

هارمگ ار  مدرم  ردقچ  .تسا  قطان  نآرق  یلع  قطانلا ؛» نآرق  انأ  : » دیوگ یم الاح  .تسا  سب  ار  ام  ادخ  باتک  باتک هللا ؛»
هشیدنا رکف و  ارچ  دیرادن ؟ رکف  ارچ  دندش ؟ رفاک  دترم و   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا ( زا  دعب  دیوگ  یم ارچ  دندرک ؟

، هکیترم .تسا  سب  ار  ام  ادخ  باتک  باتک هللا ؛» انبسح  « ؟ تفگ ارچ  .دیوشن  تسس  دیشاب ؟ مکحم  ناتتیالو  هب  هک  دیرادن 
.دنک یم ءاشفا  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( تسا  هدمآ  مه  نآرق  دوخ  یشاب ، هتشاد  لوبق  ار   ( مالسلا هیلع  یلع ( دیاب 

هک اهنیا  دندش ؟ رفاک  یزیچ  هچ  هب  .دینک  هجوت  اه  فرح نیا  هب  دنا ؟ هدش رفاک  دترم و  دیوگ  یم ارچ  ناشیاه  تدابع مامت  اب  الاح 
هناخ و لخاد  تخادنا  تخادنا و  یلع  ندرگ  بانط  .دندش  رفاک  تیالو  هب  دنتسه ؛ ناوخ  نآرق لوا  دنتسه ، سانشادخ  لوا 
زا ار  نم » ! » زیزع یاقفر  .دناسر  یم ادخ  هب  ار  مدآ  رما ، دنک ، یم رفاک  ار  مدآ  نم »  » .شراک یپ  تفر  دش  مامت  نم ،» : » تفگ
ادخ دینیبب  دعب  .تسا  تدوخ  تب  نم »  » هک نوچ  دیرادن ؛ یزیچ  چیه  دیراد  نم »  » ات سابع ، ترضح  هب  .دینک  رود  ناتدوخ 

دیوگ : یم  ( مالسلا هیلع  اضر ( ماما  دیمهفب ، رتهب  دیهاوخ  یم مه  زاب  رگا  .دیوگ  یم هچ 
ام الا هللا » هلا  ال   » طورش اهطورش ؛ نم  انأ  اهطورش و  اهطرشب و  یباذع ، نم  نما  ینصح ، لخد  نمف  ینصح ، الا هللا  هلا  ال 

.تسین لوبق  یرادن و  طورش  یتفگن ، الا هللا » هلا  ال  ، » ام نودب  وت  رگا  ینعی  میتسه ؛

یشاب هتشاد  دیلوت  دیاب  مه  وت  دراد ، دیلوت  تخرد 
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[۷]« لضأ مه  لب   » مه یوش و  یم تاقولخم » فرشا   » مه وت  بخ  دنهد ؛ یم ار  ناشدوخ  دیلوت  تاتابن  مامت  هک  دش  انب 
مه وت  تسه ؟ یزیچ  هچ  وت  دیلوت  روطچ ؟ .موش  یم  [۷]« لضأ مه  لب   » مه موش و  یم تاقولخم » فرشا   » نم مه  .یوش  یم

ردپ و رفغتسا هللا !» « ؟ یتسه یخس  الاح  بخ ، تسه ؟ یزیچ  هچ  وت  دیلوت  دراد ، دیلوت  تخرد  .یشاب  هتشاد  دیلوت  دیاب 
«! رفغتسا هللا « ؟ دور یم تبیج  لخاد  تتسد  رفغتسا هللا !» « ؟ یسر یم ارقف  هب  رفغتسا هللا !» « ؟ ینک یم مارتحا  ار  تردام 
؟ یهد یم ماما  مهس  سمخ و  رفغتسا هللا !» « ؟ ینک یمن هلماعم  شغ  رفغتسا هللا !» « ؟ یناوخ یم تقو  لوا  ار  تیاهزامن 

تاقولخم فرشا  ام  هنوگچ  .یتسه  رتمک  تخرد  کی  زا  هک  وت  نم ! ناج  اباب  تسه ؟ یزیچ  هچ  تدیلوت  وت  رفغتسا هللا !» »
نم .دیسر  یم ییاج  هب  یلیخ  رما  زا  مورب ! ناتنابرق  زیزع ! یاقفر  .دنک  تعاطا  ار  رما  هک  تسا  یسک  تاقولخم  فرشا  میتسه ؟

دیاب دنریگ ، یم ار  ناشقوقح  یتقو  دنتسه ، اه  هرادا رد  هک  اهنیا  هک  ما  هتفگ اهنآ  هب  عقوم  کی  نم  .مورب  یا  هدع کی  نابرق  هب 
نم نالا  .ینز  یم نآ  نیا و  سروک  نیمه  .یهدب  دیاب  وت  یلو  دنهد ؛ یمن اهنآ  نوچ  ارچ ؟ .دنهدب  ار  ناشماما  مهس  سمخ و 

قلخ مظن  اب  ار  تقلخ  مامت  ادخ ، هللاب ، هللاو ، .دهد  یم دنک و  یم باسح  هنایهام  یگتفه و  شدمآرد  زا  مراد  غارس  ار  رفن  کی 
مه هب  ار  ملاع  مظن  اه  سدقم .اه  سدقم صوصخ  هب  تسا  رشب  دنز ، یم مه  هب  ار  ملاع  نیا  مظن  هک  یسک  .تسا  هدرک 

ماما مهس  سمخ و  مدرم  همه  رگا  .دننک  یمن تعاطا  ار  رما  هک  یناسک  دنز ؟ یم مه  هب  ار  ملاع  مظن  یسک  هچ  .دننز  یم
.دوب بوخ  ردقچ  دندرک  یمن مدرم  نز  مدرم و  درم  هب  هاگن  دندوب و  مشچ  شوخ مدرم  همه  رگا  .دوبن  ریقف  دنداد ، یم

طول موق  رهش  زج  هب  درکن ؛ ور  ریز و  ار  یرهش  چیه  ادخ ،

.تسا هدرک  یورشیپ  یلیخ  راک  نیا  کلامم  رد  نالا  .میوگب  هک  مدرک  هراختسا  ار  نیا  .میوگب  یزیچ  کی  تسا  هتفرن  مدای  ات  نم 
هب .درک  اعد  دمآ  ردقچ  .دینک  هدجس  ار   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  مرکا ( ربمایپ  دیورب  درک ؟ باذع  ار  رگید  یاهرهش  ادخ  ارچ 

نینمؤملاریما دیوگ  یم هکنیا  متفگ : .دش  ءاشفا  ایند  رد  دوب ، تقلخ  رد  تیالو  دش ؛ ءاشفا  تیالو  یتقو  زا  مورب ، تیالو  نابرق 
همه اب  نم  دیوگ  یم هک   ( مالسلا هیلع  یلع ( .دش  رهاظ   ( مالسلا هیلع  یلع ( تسا ؛ هابتشا  تسا ، هدمآ  ایند  هب   ( مالسلا هیلع  )

باسح الاح  .دش  رهاظ  هکم  رد   ( مالسلا هیلع  یلع ( ما ، هدمآ اراکشآ   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( اب  مدمآ ، ءایبنا 
عقوم نآ  زا  رت  لیبس نالا  هنرگو  دندشن  وشن ، تفگ :  ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ ( رگید  دندش ، یم هک  یروط  ره  دینک 
شرهش تشه  طول و  موق  .درکن  ور  ریز و  ار  یرهش  چیه  دیآ ؟ یم شدب  یسنج  لمع  زا  ردقنیا  یلاعت  کرابت و  یادخ  ارچ  .تسا 

الاح .تسا  یضار  اهنیا  موق  لمع ]  ] هب ترسمه  دشاب ؛ اجنیا  راذگب  ار  ترسمه  مهن و  رهش  ورب  طول ! ای  تفگ : .درک  ور  ریز و  ار 
، تسا هداد  رارق  ترمک  تشپ  ار  نیا  هک  تسا  یروط  کی  یسنج  لمع  تشاد ؟ یلیلد  هچ  .درک  ور  ریز و  ار  طول  موق  رهش  تشه 

زیزع تسا ، مناخ  تسا ، یرز  لکاک رسپ ، نیا  .تسا  تقلخ  تارذ  تسا ، وت  رمک  تشپ  هک  یلمع  نیا  .تسا  تقلخ  تارذ  اهنیا 
، تسا دب  ردقنیا  هک  طول  موق  لمع  مامت  .دیآ  یم شدب  ادخ  ینک ، یم یرگید  فرصم  یروایب ، لمع  هب  نآ  اب  دیاب  ار  اهنیا  .تسا 

تاتابن رد  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  تارذ  نیا  .تسا  تارذ  نیا  .ینک  یم یرگید  یاج  ار  فرصم  نیا  وت  هک ] تسا  نیا  یارب  ]
وم شتروص  هک  تسین  نیا  .دنتسه  لگشوخ  ابیز و  نایاقآ  ناناوج ، اه ، هچب نالا  ردقچ  .تسا  هتشاذگ  وت  رمک  تشپ  تسا ،

، دوب یصخش  کی  دیآ ؟ یم شدب  راک  نیا  زا  ردقچ  ادخ  الاح  .دنک  یم ظح  مدآ  ردقنیا  دراد ، وم  شتروص  مه  یسک  دشاب ، هتشادن 
ردپ صخش  نیا  دنتفگ  دندروآ و  .دوب  رمع  ثیبخ ، نیا  تفالخ  نامز  دوب و  هتشک  دوب  هدز  ار  شبابرا  تفگ : یم دندروآ ، اجنآ  ار  وا 

مولعم هک  دوبن  رتکد  عقوم  نآ .نک  ربص  تفگ :  ( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما ( .دهدب  ار  وا  لتق  مکح  دش  انب  تسا و  هتشک  ار  ام 
کی دندید  دنتفر  زور  ود  زا  دعب  .دیفاکشب  ار  شربق  دیورب و  زور  ود  زا  دعب  دینک و  کاخ  ار  صخش  نیا  امش  دومرف : ترضح  .دنکب 

نالا لمع  نیا  یلیخ  .دیهدب  ار  وا  نوخ  لوپ  لاملا  تیب  زا  .دیوگ  یم تسار  نیا  تفر ، طول  موق  شیپ  تفگ : .تسا  شتآ  هرذ 
دنناد یمن عقوم  کی  اما  تسا ؛ مک  مه  ام  تکلمم  رد  تسین و  هک  امش  نیب  رد  هللاءاشنا  مروخ  یم مسق  نم  .تسا  هدش  دایز 

ردقنیا لمع  نیا  میدرک  یمن رکف  میتسه و  ناوخ  هحون ام  دنتفگ : دندز و  گنز  نم  هب  رفن  ود  یکی  .تسا  دب  ردقچ  لمع  نیا  هک 
.تسا دب 

ناهانگ تسا و  هتشون  یباتک  کی  بیغتسد  یاقآ  .دهد  ماجنا  هریبک  هانگ  دیابن  ناسنا  .دراد  هریبک  هریغص و  ناهانگ ، سپ 
شا همه نم  هدیقع  هب  تسا  هتشون  ناشیا  هک  ناهانگ  نیا  متفگ : .دناوخ  دروآ و  ام  شیپ  نایاقآ  زا  یکی  .تسا  هتفگ  ار  هریبک 
یزیچ ره  متفگ : .تسا ) لکشم  یلیخ  ندز  فرح  .متسه  رتهب  بیغتسد  زا  نم  دیوگ  یم نیا  هک  دییوگن  الاح  .تسا ( هریغص 

، دندز دح  وت  هب  هک  یتقو  .دننک  یم ترپ  ار  وت  الاب  نآ  زا  .هنصحم  یانز  یتح  ات  تسین ؛ هریبک  نیا  دیرخ ، ار  شمرج  دوش  یم هک 
، یتیالو یب هانگ  .تسا  یتیالو  یب هانگ  هریبک ، هانگ  متفگ : .دننز  یم ار  وت  تسد )  ) اجنیا یدرک ، یدزد  رگا  ای  یوش ، یم کاپ  رگید 

دیرخ دوش  یم هک  یهانگ  ره  .دیشاب  تیالو  اب  دیشاب  بظاوم  .درب  یم منهج  هب  ار  وت  هک  تسا  یهانگ  نیا  هک  نوچ  تسا ؛ هریبک 
؟ دیرخ ار  یتیالو  یب دوش  یم رگم  .تسین  هریبک  هک 
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دینک شوماخ  ناتعسو  هزادنا  هب  ار  ارقف  اه و  هیاسمه شتآ  دییایب 

زیچ هس  دیاب  امش  متفگ : مه  رگید  یاج  .دیشاب  هشیدنا  رکف و  اب  دیهد ، یم ماجنا  یراک  ره  دش  انب  مورب ! ناتنابرق  نم ! زیزع 
زا ات  دنچ  زورما  .دنک  یخس  ار  وت  هک  هاوخب  ادخ  زا  یرادن ، تواخس  رگا  .تواخس  دعب  تلادع ، دعب  تیالو ، لوا : دیشاب ؛ هتشاد 

.دنک یم ظفح  ار  وت  روج  همه  دنک ، یم ظفح  ار  تدوخ  ادخ  هک  مدرک  یم تبحص  نیا  هب  عجار  دندوب ، هدمآ  نارهت  زا  مناتسود 
امش یارب  لاثم  کی  نالا  نم  .ینک  تسرد  یناوت  یمن هک  ار  اهنآ  یتسه  نک ، تسرد  ار  مدرم  یرسک  یناوت  یم ات  ناکمالا  یتح 

موق و هناخ  رد  یریگب و  هویم  ولیک  ود  یناوت  یم .مرادن  زیچ  نم  ییوگب  یناوت  یمن .تسا  بوخ  ردقچ  ادخ  دینیبب  منز  یم
.ینک شزاون  یردق  ینیشنب و  اجنآ  یورب  یناوت  یم .یهدب  تشیوخ  موق و  هناخ  رد  یرخب و  غرم  کی  یناوت  یم .یهدب  تشیوخ 
، بخ مناوت ، یمن وگن  .یهدب  ماجنا  ار  راک  نیا  یناوت  یم .یهدب  وا  یاه  هچب هب  لوپ  یرادقم  دوش  یم هک  دیع  بش  لقاال  ای 

اجک تفگ : لیئربج  .دنک  شوماخ  ار  میهاربا  شتآ  دورب و  هک  درک  بآ  زا  رپ  ار  شناهد  دش و  دنلب  لسع  روبنز  .یناوت  یم
: تفگ .تسا  شتآ  خسرف  هدزاود  تفگ : .نیا  اب  تفگ : یزیچ ؟ هچ  اب  تفگ : .منک  شوماخ  ار  شتآ  هک  مور  یم تفگ : یور ؟ یم

هدرک قلخ  لسع  شناهد  رد  مه  دناسر و  یم نیا  هب  یحو  مه  ادخ  الاح  .تسا  بوخ  ردقچ  ادخ  دینیبب  الاح  .معسو  هزادنا  هب 
هب ار  ارقف  اه و  هیاسمه شتآ  دییایب  .تسا  نک  شوماخ شتآ هک  دسر  یم روبنز  هب  طقف  دسر ، یمن یحو  یناویح  چیه  هب  .تسا 

زا ریغ  هب  یزیچ  چیه  هک  مناد  یم نم  نم ! نازیزع  .دیناوت  یم هک  ار  نیا  مورب ! ناتنابرق  .دینک  شوماخ  لسع  روبنز  هزادنا 
مراودیما .دینک  تعاطا  ار  رما  یلیخ  دیاب  امش  مورب ! ناتنابرق  .دنک  یمن کیدزن  تیالو  رما  تیالو و  ادخ و  هب  ار  امش  تواخس 

.دیشاب  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  هیاس  ریز  هللاءاشنا  امش  همه 

دوش یم تسرد  ایند  مینک ، تسرد  ار  نامدوخ  یکی  یکی  مییایب ، ام  رگا 

جع هللا نامز ( ماما  اقآ  رگا  .تسا  رتدایز  نامتلادع  زا  ام  تثابخ  .میتسه  مه  ثیبخ  میتسین ، هک  مه  لداع  ام  زا  یضعب 
رارق همه  زورما  زا  .دوش  یم تسرد  ایند  مینک ، تسرد  ار  نامدوخ  یکی  یکی  مییایب ، ام  رگا  .دوش  یم اسرف  تلادع دیایب ،  ( هجرف

، دراد یریصقت  هچ  هلاسوگ  متفگ : اهنیا  هب  نم  .تسین  بارخ  هک  ایند  .دوش  یم تسرد  ایند  مینک ، تسرد  ار  نامدوخ  میراذگب 
نامز ماما  هک  تسه  ایند  نیمه  .یتسه  بارخ  وت  .مریگ  یم ار  مدرم  رتخد  ّدر  مور  یم نم  .موش  یم تسرپ  هلاسوگ مور  یم نم 

غولب هب  همه  تسین ، هک  یروطنیا  .دوش  یم تشهب  هب  لاصتا  میراد ، تیاور  اجنیا  .دوش  یم تشهب  دیآ و  یم  ( هجرف جع هللا  )
قرشم هب  ملاع  برغم  زا  دشاب و  شرس  هب  الط  تشت  دشاب ، اهرتخد  نیرت  هیجو هک  یرتخد  .دنتسه  کاپ  مشچ همه  دنسر ، یم

.دنز یم ار  اهدب  همه  .تسین  دب  مشچ  ایند  نیا  رد  رگید  ینعی  درادن ؛ راک  وا  اب  یسک  چیه  دورب ، برغم  هب  ملاع  قرشم  زا  دورب و 
؟ دنزب ار  وت  هچ  یارب  ینک ، تعاطا  هشیمه  رگا  دریگ ، یم شوغآ  رد  ار  وت   ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  .دیآ  یم دوجو  هب  ینیون  کی 

اما منک ؛ یم هیرگ  نوخ  دوش ، یم مامت  ممشچ  کشا  هادج ! ای  دیوگ : یم  ( هجرف جع هللا  نامز ( ماما  ارچ  .دهاوخ  یم ار  وت  ًالصا 
ار رما  دییایب  ناج ! اباب  .دندرک  تعاطا  ار  رما  نوچ  ناتنابرق ؟ هب  مردام  ردپ و  دیوگ : یم  ( مالسلا هیلع  نیسح ( ماما  باحصا  هب 

لهچ نیدلارصنالم  .متسه  نیدلارصنالم  لثم  نم  .تسا  نیمه  مه  الاح  تسا و  هدوب  نیمه  لوا  زا  ام  فرح  .دینک  تعاطا 
زا .متسه  وا  لثم  مه  نم  .تسه  ملاس  لهچ  تفگ : یم مه  نآ  زا  دعب  لاس  لهچ  .تسه  ملاس  لهچ  تفگ : یم دوب ، شلاس 

ازج امش  هب  رما  .دینک  تعاطا  ار  رما  دیسرب  ییاج  هب  دیهاوخ  یم رگا  .میوگ  یم ار  نیمه  مه  مرمع  رخآ  ات  متفگ ، ار  نیمه  لوا 
.تسا یلایخ  نامیاه  تدابع ام  رتشیب  .یلایخ  یاه  تدابع ینابمت ، دنب  یاه  تدابع نیا  هن  دهد  یم

اعد

.نک ریخ  هب  ار  ام  تبقاع  ایادخ ،

.نک انشآ  تدوخ  اب  ار  ام  ایادخ ،

.زرمایب ار  ام  ایادخ ،

.هدب ام  هب  اونش  شوگ  ایادخ ،

.نازرلن طارص  رد  ار  ناشیاه  مدق دنروآ ، یم فیرشت  سلجم  نیا  رد  هک  ییاقفر  ایادخ ،

.شاب اهنآ  ظفاح  ایادخ ،



.نک ظفح  ار  اهنآ  تیالو  ایادخ ،

.دنشاب هتشاد  دصقم  دنشابن ، یناجیه  نک ، ریخ  هب  ار  اهنآ  تبقاع 

اهنیا لایخ  قباطم  نم  رگا  .دانع  کی  دنراد و  لایخ  کی  .دیوگ  یم هچ  ینالف  مینیبب  میورب  دنیوگ : یم دنیآ و  یم یا  هدع کی  رخآ 
دصقم دییایب  ناجاباب ! .دروخ  یمن درد  هب  تسا ، داوس  یب نیا  نک  شلو  دنیوگ  یم هنرگو  تسا ، بوخ  دنیوگ  یم مدز  فرح 
سانشُرد وت  .دیرادرب  ار  ُرد  داتفا ، ُرد  گس  ناهد  زا  رگا  دیوگ : یم میراد  تیاور  کی  .دشاب  تیالو  امش  دصقم  .دیشاب  هتشاد 

تیالو نید و  اه  فرح نیا  دوش ، یم هدز  ییاه  فرح هچ  دینیبب  نم ، نازیزع  متسه ؟ یسک  هچ  نم  یراد ، راک  هچ  نم  هب  شاب ،
: دیوگب تمایق  یادرف  هک  دیشابن  اهنآ  زا  .تیالو  رگم  دروخ ، یمن درد  هب  اهزیچ  نیا  هک  دینک  یم نیقی  .دهد  یم شرورپ  ار  امش 

تیالو هب  لمع  حلاص ، لمع  منک ؛ یم رارکت  هرابود  .دیهد  ماجنا  حلاص  لمع  اج  نیمه »[۳] ؛ احلاص لمعا  یلعل  نوعجرا  بر  »
تسرد یزیچ  نامدوخ  زا  نامدوخ  .هن  مییوگ : یم دنتفگن  ام  هب  یزیچ  ره  بخ و  مییوگ : یم دنتفگ ، ام  هب  یزیچ  ره  .تسا 

.مینکن

یوش یم راذگ  تعدب وریپ  ای  یراذگ و  یم نید  هب  تعدب  ای  هک  تسا  نیا  یندوشخبان  هانگ 

رمع .یوش  یم راذگ  تعدب وریپ  ای  یراذگ و  یم نید  هب  تعدب  ای  هک  تسا  نیا  یندوشخبان  هانگ  .متشاد  ظاعو  اب  یثحب  کی  نم 
اما دشخب ؛ یم ار  هانگ  ادخ  .دندش  رفاک  دترم و  اهنیا  دیوگ : یم الاح  دندش ، ناشوریپ  مه  اهنآ  دنتشاذگ و  نید  هب  تعدب  رکبابا  و 

، دنتسه نید  هب  راذگ  تعدب ننست  لها  .دیورن  دنراذگ  یم نید  رد  تعدب  هک  مه  یناسک  لابند  دشخب و  یمن ار  راذگ  تعدب ادخ 
یلوبق دروخ ، یمن درد  هب  هک  اهنیا  دینکن ؛ ناشیاهزامن  هب  هاگن  دینکن ، اهنآ  یاه  تدابع هب  هاگن  .دیورن  اهنآ  لابند  دیناوت  یم ات 

ار هعیش  کی  هانگ  دروآ ،  ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  تمدخ  ار  ننست  لها  یاه  تدابع میراد : بیجع  یلیخ  تیاور  کی  .درادن 
باوث .مزادنا  یمن شتآ  هب  ار  اهنیا  زا  یکی  مرب ، یم تشهب  هب  ار  ناراک  هنگ نیا  زا  ات  دصتفه  نم  هک  دروخ  مسق  ماما  .دروآ  مه 

( مالسلا هیلع  یلع ( میتسه ، ام  وا ، یوت  هک  نوچ  .مزادنا  یمن شتآ  هب  ار  ناراکهنگ  زا  یکی  اما  مهد ؛ یم شتآ  هب  ار  ننست  لها 
لخم شیاه  تدابع اب  ننست  لها  اما  تسا ؛ هدز  لوگ  ار  وا  هانگ  .تسین  رصم  تسین ، لخم  اما  تسا ؛ هدرک  هانگ  تسه ؛

.تسا هدرک  لوبق  ار  امش  همه  ناهانگ   ( مالسلا هیلع  قداص ( ماما  سپ  متفگ ؟ هچ  دیدیمهف  .تسا  تیالو  لخم  تسا ،

، ممهف یم رتهب  نم  دیوگ : یم اه  یضعب تسین ): حیحص  ینتفگ  نم »  » هچ هکنیا  حیضوت  رد  هسلج  یاضعا  زا  یکی  باوج  رد  )
الاب یلیخ  نیا  الاح  .تسا  هدش  تمذم  ردقنیا  هک  تسا  نیا  .ممهف  یم رتهب  نم  دیوگ : یم .دراد  یم زاب  ماکحا  زا  ار  ام  تینم 

میوگ یم نم » ، » نزب ار  نیا  میوگ  یم نم » ، » ُشکب ار  نیا  میوگ  یم نم »  » دنیوگ یم هک  دنتسه  ماکح  زا  یا  هدع کی  .دور  یم
بوخ دشاب ، بوخ  تسنج  یهاوخ  یم نالا  امش  اما ]  ] .تسا تینم  شدوخ  دشاب ، رما  زا  ریغ  یتقو  تینم  .نکب  ار  راک  نیا 

زا ریغ  هب  دراد ، صصخت  هک  ییاقآ  نآ  .یداد  شیامزآ  وت  ممهف ، یم رتهب  نم  ییوگ  یم تدرگاش  هب  یرخب ، بوخ  ینک ، شورف 
، تسا هتفگ  روطنیا  ادخ  .تسا  رما  ریغ  تینم ، تسین ؛ تینم  اهنیا  دیوگب ، ار  شصصخت  دیاب  .درادن  صصخت  هک  تسا  یسک 

صصخت اقآ  نیا  .تسین  تسرد  نیا  ممهف ، یم رتهب  نم  دیوگ : یم تسا ؛ هتفگ  روطنیا   ( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا  ربمایپ (
.تسا هدید  ار  دب  بوخ و  تسا ، هدید  ار  ایند  .دنک  تعاطا  ار  ناشیا  رما  دیاب  وا  کچوک  ردارب  هدازاقآ  دراد ،

یلع ای 

تاعاجرا

هیآ 23) ناقرفلا ، هروس  ) ۱٫۱ ۱٫۰ ↑  .1
هیآ 51) نونمؤملا ، هروس  ) ↑  .2

هیآ 99) نونمؤملا ، هروس  ) ۳٫۲ ۳٫۱ ۳٫۰ ↑  .3
هیآ 75) ةبوتلا ، هروس  ) ↑  .4

اولوتو هب  اولخب  هلضف  نم  مهاتآ  املف  نیحلاصلا ، نم  ننوکنلو  نقدصنل  هلضف  نم  اناتآ  نئل  دهاع هللا  نم  مهنمو  » ↑  .5
[۴]« نوبذکی اوناک  امبو  هودعو  ام  اوفلخا هللا  امب  هنوقلی  موی  یلا  مهبولق  یف  اقافن  مهبقعاف  نوضرعم ، مهو 

هیآ 3) ةدئاملا ، هروس  ) ↑  .6
هیآ 179) فارعألا ، هروس  ) ۷٫۱ ۷٫۰ ↑  .7

https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#23-99
https://velayateali.com/index.php/%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586#9-75
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