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ر بایمان به آخرت و اثر آن 

 زندگی مسلمان

شکککو ستسیکککرای سهللککک   س  س

 تستسوپ تردگارسجهانیانس یتستسصکک 

خ ینسپیامب ستسهلل سیالمسهلل سریولس  ،سآ

یسکهسهللککاسانکستمامیسآلستس صحاهلل ستس

سکند.میتستاسرتزسقیامتسدتیریس س

سأماسهللعد:سس
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  سهلل  در نستسخو ه  نسس–هللد نیدس

 یککنسمب ککدسیککادآتر ستسس–مسکک مانس

خی خو هییس یتسکککهسهللا ککاسهککد یتس

تس  ستعککا یستوقیککچسآن ککهسس–شودسمی

شودسر س زسآنسر ضیسمیسدتیتسد ردست

اسهللهسمتاسهللاشدسکهسماستسشسس–دهدسهللهسماسهلل

،سرتزسیککیریسکککهسیمآخ تسمرذک سشو

يَوْمَ لَا :سق مایدمیستعا ىسیبحانهست  س

لَّا مَنْ أَتَى اللَّهه َ يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِ

لِ  س س[89، 88]الشههاءا   سبِقَلْهه س لههَ
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دهککدس)رتز سکهسمالستسق زندسیودسنمی

ند[سکهسهللاسق بیسیهللکسیس]یودسمی*سمگ س

سهللیاید(.س]تعا ی[سیا مسهللهسنزدس  

 یککنسکراهلل ککه،ستککذک  سهللککزر ستسس

هللاشد،سدرسزمککانیسکککهس نسککانهاسسگ  میسمیس

تسسکننککد،سهلل   سدیگ  نسخی سخو هیسنمککیس

شککوندستس زسسوردسخی سخو هیست قعسنمککیسمس

پذی ندستس زسکسککانیسکککهسسدیگ  نسپندسنمیس
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گی نککدستسآنهککاسدرسسمی ندس بکک تسنمککیسمیس

غف تستسخو بسهسرند؛سدتیککتسد شککرنسس

هککا سآنستسزیککورسآنتسآن،سسدنیاستسنعمتس

آنهاسر سهللهسخودسمشککلولسنمککودتس یککتستسس

 زسط دسآخ تستسکوش سهللکک   سسآنانسر س

نیاسی   سقککانیسسآنسهللازسد شرهس یت.س ینسدس

تسسهللاشککدسمککیس یتستسآخ تسی   سهللاقیس

 اقلسکسیس یتسکهس م یسر س نجامسدهدسس

 تسد ر  سمنفعککتسسکهسهلل   سهللعککدس زسمکک  سس

هللکک   سس م یسر س نجککامسدهککدسکککهسستسهللاشدس
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کککهسدرسآنسسسهللاشککدسمککیسسجاتد نیسسزمینسی س

سسیکک زمینسیککاسسم  ستجککودسنککد ردستسآنس

یاسآت سجهنم،س  ستعککا یسس یتستسهللهشتس

َُههاُ   َو:سق مایدسمیس َما اْلَحَ اُة الههْنْيَ ا ِإلَّهها َم

)تسزندگانیسسس[ 185]آل عمءان  ساْلُغءُوِر

دنیککو سزیککز سنیسککت،سمگکک سکککان سس

سق ید(.س

وَإِنْ كُهه ْ :سق مایککدهم نینسمی



6 
 

ذَلِكَ لَمَّا مََُا ُ الَْح َههاةِ الههنْيْ َا وَالْههةَ ِءَةُ 

 [35]الز ههء   سعِنْنَ رَبِّكَ لِلْمَُُّقِهه نَ

یسآنسکککان سزنککدگیسدنیککو س)تستمام

 یتستسآخ تسنزدسپ تردگارتسهللکک   س

س.هللاشد(پ هیزگار نسمی

*** 

 آخرت

درسکرککابستعککا ىسس  ستبککاروست

:سق مایککد سآخ تسمککی زیزشسدرهللارت

 ِ فَكَ ْفَ إِذَا جَمَاْنَاهُ ْ لِ َوْمس لَا رَيْ َ فِ هه
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تَتْ وَهُهه ْ لَهها  وَوُفِّ َتْ كُ ْ يَفْسس مَا كَسههَ

)پککچسزگونککهسس[39]النتهه   سيُْظلَمُونَ

خو هدسهللود؟ستقرککیسآنککانسر سدرسرتز س

کنیمسکهسشککویسدرسآنستجککودسجمعسمی

ند ردستسهللهسه سکچسآن هسر سکهسکسککدس

مککوردسسهاشودستسآنک دتس یت،سد دتسمی

سگی ند(.ظ مسق  رسنمی

  سخب نککاوسدرسم ح هس،آخ ت
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زندگیس نسانس یتستسآنستقرککیس یککتس

-میکهسدریتسهللعدس زسم  سهللهستجودس

آیدستستاسهللهشتسیاسآتکک سجهککنمس د مککهس

آنسدن تسد ردسهلل سآخ ینسرتزسس،یاهللدمی

 زسرتزهککا سدنیککاستس ت ککینسرتزس] زس

[سکککهسآخکک  سهللکک   سآنس یتسرتزهایی

تجودسند ردستسزندگیسدتمیس یتسکککهس

نهایریسند ردستسهللهسهمینسد یککلسنامیککدتس

زیکک  سآنس:س«  یککومس رخکک شدتس یت:س»

س لسرتز س یتسکهسهللعککد سنککد ردستس هکک
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هککلسشوندستس سهللهشتسدرسهللهشتست قعسمی

-ق  رسمککیسآت سجهنمسدرسآت سجهنم

.سآخ تسیعنککی:سرتزسقیامککتسکککهسگی ند

س سابستسکرککابسدرسآنمکک دمسهللکک   سحسکک

هللاستجککودس همیککتسس.شوندهلل  نگییرهسمی

یینسگفرنس زست یها سقیامت،سآنسنزدس

،سشوددی سپند شرهسمیهللسیار س زسم دمس

هللککاز ستسسهللککهسکسانیسکهسزندگیسآنهککاسر س
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درسس؛ هوستسغف تسمشککلولسککک دتس یککت

 ندسکهس ینسزنککدگیسنریجهسق  موشسک دت

 سدیگ  سنیزسد ردستسآنسهللعدس زسم ح ه

شککود.سهللعککدس زسمکک  سم  سش تعسمککی

زندگیسدرسقب سخو هککدستسهللعککدس زسقبکک س

تسکرککاب ستسحسککابسسز ست یها سمشول

تسکسککیس زسآنسسریککیدییتسخو هککدس

س.یاهللد،سمگ سمؤمنانسر یرگونجاتسنمی

  سهللکک  درسدرسر تس  سس–نجاسدرس ی

آخکک تسهللهسصورتسخالصهسم  حککلسس–
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تاس ینسگونهسشککودسکککهسس؛هللیانسشدتس یت

 زغف رمانسدیتسهللوشیمستسهللکک   س یککنس

هللاس  مالسصککا آسآمککادتسس،رتزسخب ناو

شویم.سدرسدنیا سخودمککانسهللککاس  مککالس

  سر سهللکک   سآنسزمککانسصککا آستوشککه

س تسنریجهییت،سهلل د ریم.سهم نینس ث س

نیزسهللیانسشدتس یککتستسس تهللهسآخ یمانس

هللایدسدرسدرتنمانسهللنگ یمسکهسآیککاس ثکک  س
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 زسآنسدرسماسهللهستجودسآمککدتس یککتسیککاس

خی ؟س گ سیاقریمس  ستعا یسر سشو سکنیمس

تس گ سنیاقریمسیعیسکنیمستاسآنسر س یجادس

س،ست  س  مسرعان.کنیم

*** 

 آثار ایمان به آخرت

 یمککانسهللککهسآخکک تسآثککار سدرس

نس ث سگذ ر س یزندگیسمس مانسد ردستس

مگ سهللکک س ارقککان؛س زسس م  سپنهانس یت

س:آنها
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کسیس زسمککاس:سزينگی گءامی -1

کهسهللهسآخ تسیقککینسپیککد سکنککد،سشککویس

شودستاس ملستجودسند ردسکهسهللا اسمی

خودسر سهلل س یاسس طا تس زس  ستعککا یس

هاسمرنف س زسگناهانستسزشریق  رسدهدستس

شککودستککاسد ر  س ینسهللا ککاسمککیسشود؛

سهللککاسهمکک  تسزنککدگی سگ  مککیستسزنککدگی 

س.خوشبیریسشود
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ت مهه  يمههورن رر اعمههال و  -2

شویستجودسند ردسکهسکسیسکهسس لخنان

د نککدسکککهسآتردسمیهللهسآخ تس یمانسمی

هلل   سه سزیز سموردسحسابستسکرککابس

گی د؛سدرسنریجککهسدرس  مککالستسق  رسمی

هللککهسکککار سنمایککدستسیینان ستأملسمی

گویککد،سنمککیسیسر سکندستسیین ملسنمی

س.کهسخی س یت زسآنهاسمگ سآن هس

کسیسس زيار شنن عم  صالح -3

د نککدسدرسآنسرتزسیککیتسزککهسکککهسمککی



 

15 
 

 قرککدستسزیککز س تسر س زسآنس تفاقیسمککی

دهدسمگ س مککلسصککا آ؛سهللککهسنجاتسنمی

ترزدسکهس نو عس ملسصا آسمبادرتسمی

شامل:سنماز،سصدقه،سرتزت،س م سهللهسنیویس

تسنهککیس زسهللککد ستسرقرککارسنیوککوسهللککاس

س.یت نسانها

  رارن آ ءت بء ري ههاتءج ح  -4

د نککدسکسیسکهسمککیس،شویستجودسند رد
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ا یسهلل   سمؤمنککانسزککهسنعمرهککا سع  ست

د ئمییسر سمهیاسیککاخرهس یککتستسهللکک   س

کاق  نسزهس ذ بسهمیشگییسر سقکک  همس

سدنیاسهلل  ی سحقی سمککی -ق مودتس یت،

سزمینیدسکککهسآنسیکک قهمککسشککودستسمککی

نسککبتسهللککهسسهللاشدستسدرسنریجهمیموقریس

تسنککار حریستسغککمس  رنککاسشککدتسآنسهللککی

تویککاس یککنسیکک زمینسقککانیسهللکک ست س

هلل   سریرگار سدرسسشودستمسرو یسنمی

نماید.سقسککمسهللککهس  سآخ تسکوش سمی
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نیازسهللهس ملس خ ت سآنسزندگیسس!تعا ی

نمککودنستسیککیریسکشککیدنستسکوشکک س

س،ست  س  مسرعان.ک دنسد رد

*** 

 مرگ

و س سهللینسزندگیسدنیککس  سقاص هم    

تسآنس مکک  سهللاشدستسزندگیس خ ت سمی

حرمککیسهللککودتستسگ یککز س زسآنستجککودس
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نککد ردستس  ستعککا یسآنسر سهللکک   سهکک س

  سدرس یککنسدنیککاست جککدسموجودسزنککدت

یاهللککدسق مودتس یت،سزندگیسکهسزت لسمی

شودستسمحا یسهلل   سآنستجودستسقناسمی

زی  سم  سهللیانسقدرتس  ستعا یس؛سند رد

 یتستسد یککلسهللکک سهلل  نگییرککهسشککدنستس

درسمقاهللککلسسنقکک  رسگکک قرد ی ککیسهللکک س

س.پ تردگارسجهانیانس یت

كُ ْ يَفْههسس :سق ماید  ستعا یسمی

ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِيَّمَهها تُوَفَّههوْنَ أُجُههورَكُ ْ 
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يَههوْمَ الْقِ َامَههةِ فَمَههنْ زُ ْههزِاَ عَههنِ النَّههارِ 

وَأُرْ ِ َ الْجَنَّةَ فَقَنْ فَازَ وَمَا الَْح َاةُ النْيْ َا 

س[185]آل عمههءان  سءُورِإِلَّا مََُا ُ الْغُهه 

زشدستسققککاس)ه سشیصیسم  سر سمی

- ج ها سشماسدرسرتزسقیامتسد دتسمی

کسککیسکککهس زسآتکک سجهککنمسپچسشود،س

ساحفظسشودستسد خلسهللهشتسشود،سهمان

پی تزستسریرگارسشدتس یتستسزنککدگیس
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سمگکک سکککان سدنیو سزیز سنمی هللاشد،

سق ید(.

م  سیعنیسجد سشدنس زس هککلستس

ات.ستمککامیسآنهککاستق زند نستسمالستسجککس

س سقانیسهسرند،سم کک  دتسمظاه س ینسزندگی 

 گکک سس؛هللینککدمالئکسر سهنگامسم  سمککی

مژدتسهللککهسخیکک سهاسمؤمنسهللاشدستویاسآن

قایچسهللاشد،سسیاسشودستس گ سکاق د دتسمی

هللشککارتسد دتسسپچستویاسآنهاسهللهسهللککد 

شود،سپناتسهلل س  ستعا ی.ستقرککیسرت سمی
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هللکک   س تسدرهللهککا سسریککدسهللهسح قومسمی

شودستس ملسنمودنس تسهللهسهللسرهسمیتوهللهس

رید؛س گ سدرسخی سهللودتسهللاشد،سپایانسمی

تس گ سدرسشکک  سخو هدسهللودسهلل   س تسخی س

  س تسش  سخو هدسهللود،سدرسهللودتسهللاشدسهلل 

د ئمککا سسشایسرهسمککؤمنس یککتستککاسنریجه

کندسم  سر سیادسکند؛سزی  سآنسکمکسمی

ستاس ملسصا آسصورتسپذی د،سپیامب 
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م زذكههء هههاأكثههءوا »:سق مککودتس یککت

زیادسهاسر س س ذت)تمامسکنندت«ساللذات

]صههح ح  سیادسکنید!(سمنظورسم  س یت

س.ءمذي[الُِ

گفرهسشدتس یت:سکسیسکهسهللمی د،س

س.قیامتس تسهلل پاسشدتس یت

خب سم  سهللسیارسهللزر س یتستس

حقیقتسدشو ر س یتسکهسهللهسی  غسه س

تو نککدسآنسر سآید،سکسیسنمی  سمیزندت

  سآنسزمانیس] زسخود[سردسکند.سقسمسهللهس
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کچس زس اقبککتسستسه ستحشرناوس یت

سنجاتسمیهللآنس ستسهم نککینسیاهللد.ر ید،

موققیککتسکندسهللکک   ستقریسآنسر سیادسمی

س.س مککادهککد نجامسمککیس  ما یسر سآنسدرس

نونککدسکسیسکهسخودسر سهلل   سآنسآمادتس

تسجککد سشککدن سسهنگامیسکهسهللهس ج  

شود،سهللکک   س تسپشککیمانیستسنزدیکسمی

.ستنهککاسد ی ککیسدآیهللهستجودسمیحس تس
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شککوندسقوکک سکهسم دمس زسآنسغاقلسمککی

نو دنسهللهسآنستسیککادآتر سننمککودنسآنس

کککچس زسآنهککاسکککهسآنسر سه سهللاشدستسمی

کند،سهللاسق دسغاقلس یککنسکککارسر سیادسمی

هللهسهمینسد یککلسق بهککا سس؛دهد نجامسمی

گی د.سآنسزمانیسآنهاسهللاسیادسآنسآر مسنمی

 سزیککاد سآرزتسحقیقیس یتسکهس ککدت

تاسطعمسآنسر سن شندستست یککیسکنندسمی

یککو لست ککیسزگونککه؟س!!سآنسر سننوشند

هلل   سآنهککاسدیگ س ینس یتسکهسدرسآرتزس
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:سق ماید  ستعا یسمی؟!!سخو هدسهللودزهس

 وَجَا َتْ لَكْءَةُ الْمَوْتِ بِالَْحقِّ ذَلِكَ مَا

تسیککیریس)س[19]ق  سكُنْتَ مِنْ ُ تَِح نُ

حککچسر سخو هککدسآتردس]ت[سآنسس،مکک  

سک د (.تسکهس زسآنسق  رسمیزیز س ی

قُهه ْ إِنَّ :سق مایککدهم نککینسمککی

الْمَوْتَ الَّذِي تَفِْءونَ مِنْ ُ فَإِيَّ ُ مُلَههاقِ كُ ْ 

ََارَةِ  ثُ َّ تَُءرْونَ إِلَى عَالِ ِ الْغَ ْهه ِ وَالشههَّ
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]الجماههة  سفَ ُنَتِّئُكُ ْ بِمَا كُنُُْ ْ تَاْمَلُههونَ

س)هللگککو:سآنسم گککیسکککهس زسآنسقکک  رس [8

آیککد،سکنید،سحرما سهللهسمالقاتسشماسمیمی

یپچسهللهسیو س ا  مسغیککدستسآشککوارس

دستسشککماسر سهللککهسیشککومیسهللازگشتسد دت

آگککاتسخو هککدسس،د دیککدآن هس نجامسمککی

سنمود(.

*** 
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 برـق

همانسموانستنگستستاریویسقب :س

هللاشککدستسهللکک س یتسکهسدرسزی سزمینسمککی

آتردستسپه وها سجسدسمیتسقشارسمککی

 ستحشککتسخانککهس ستنهاییستآنسخانه

 سآنسق مودتسدرهللارتسهللاشد،سپیامب می

منظًءا قط إال والقتههء  ما رأيت»:س یت

 مسمگکک سآنس  سندیدت)منظ تس«أفظع من 
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]صح ح  سکهسقب س زسآنست یناکر س یت(

آنسجایگککاتسپیککامب  نستسس.ءمههذي[الُِ

س قکک  دسهللککاس ریونن،سهللزرگانستسحقی  ن،

حومتستس حمقانس یتستسقب سهللاغیس زس

ها س  س زسحف تا سهللهشتسیاسحف تهللاغه

هللاشککد.سگککاهیسیکک   سآت سجهنمسمککی

گ  میسد شتستسخوشککبیریستسگککاهیس

 هانتستسهللککدهللیریس یککتستسقبکک سی   س

هللاشککد،سمنز گککاتسآخکک تسمککیس ت ککین

إن القتههء أول »:سق مودتس یتسپیامب 
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يجا من ، فمهها باههن   نمنازل اآل ءة؛ فإ

وإن ل  ينج منهه  فمهها باههن  أيسء من ! 

)قب س ت ینسمنز گاتسآخ تس «!!أشن من 

 یت،سکسیسکهس زسآنسنجاتسیاهللککدسهللعککدس

 زسآنسهللکک  ی سآیککانر سخو هککدسهللککودستس

کسیسکهس زسآنسنجاتسنیاهللد،سهللعککدس زسآنس

]صههح ح  ست سخو هدسهللود(هلل  ی سییت

س.ءمذي[الُِ
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قبکک شست ردسخو هککدسسهللککه نسانس

هللاشککد؛س  سکهستنگسمیشد،سهمانسحف ت

-خاوسرییرهسمککی تست سرسسیپچسهلل 

دستسخانو دتستسمالستسدتیککران س زسشو

آنجککاسحیککاتس؛سگ دنککدنککزدس تسهللکک سمککی

هلل زخییس یتسکهس م یسدرسآنستجککودس

ند رد،ست یسد ر  س مرحککانستسآزمککای س

ییسهککانعمتیاسسیهلل   سه سکس.سهللاشدمی

 ککذ بسد ر  سیککاسسدرسآنستجودسد ردست

-دتسق شککرهسنککزدس تسمککی؛سخو هدسهللود
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 سپ تردگککارشسنشینندستس زس تسدرهللارت

 گکک س زس؛سپ ینددین ستسپیامب شسمیتس

مؤمنانسهللاشد،س  ستعا یس تسر سثاهللتسقدمس

د ردستسجو بسصحیآسر سهللهس تس  هامسمی

-کندستس گ سکاق سهللاشدسجو هللیسنمککیمی

دهدسحریس گکک سجککو بسآنسر سدرسدنیککاس

د نست.سمؤمنسکسککیس یککتسکککهسدرسمی

گککک ددستسقبککک شسخوشکککبیتسمکککی
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هللیندستس مککاسجایگاه سر سدرسهللهشتسمی

هللیندستسق ،سجایگاه سر سدرسجهنمسمیکا

شودستککاسجککاییسکککهسقب سهلل س تستنگسمی

دهککدستسپه وهای سر سهللهسهمسقشارسمککی

 سآتکک سهککا  س زسحفکک تقب س تسحفکک ت

سشود،سپناتسهلل س  !جهنمسمی

*** 

 برانگیخته شدن و حشر یافتن

 س تلستقریسدرسصککورسدرسدقعککه

کسانیسکهسدرسآیککمانهاس؛سشوددمیدتسمی



 

33 
 

شککوند،سهللاشند،سهالوسمییتسدرسزمینسم

مگ سکسیسکهس  ستعا یسهللیو هد،سیپچس

شودستسآنسهللارسدیگ  سدمیدتسمیس،درسآن

هلل  نگییرهسشدنس یککت؛سدرسسدمیدتسشدن 

شوندستس زسآنسزمانسم دمسهلل  نگییرهسمی

س  ستعا یسقب هایشانسخارجسمی گ دند،

سق مایدمی : َاِق ورِ فَصههَ وَيُفِخَ فِی الصههْ

اوَاتِ وَمَنْ فِی الْ َرْضِ إِلَّا مَنْ فِی السَّمَ
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مَنْ شَا َ اللَّ ُ ثُ َّ يُفِخَ فِ  ِ أُ َْءى فَإِذَا هُ ْ 

)تسدرسس[68]الزمههء  سقِ َههامٌ يَنُْظههُءونَ

شککودستسهکک سکککهسدرسصورسدمیککدتسمککی

-آیمانهاستسه سکهسدرسزمینس یتسمککی

می د،سمگ سکسیسکهس  سهللیو هد،سیپچس

آنسسشودستدرسآنسهللارسدیگ  سدمیدتسمی

- یسککرندستسمککیمیتقتس یتسکهسآنهاس

سنگ ند(.

شوندسکهسهللکک سدرسحا یسخارجسمی

پایشانسپاپوشیستجودسند ردستس یتستس
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دستسهللهسمانندسحا ریسنهللاشهللدتنس باسسمی

 ندسخرنهسنوکک دتسکهس زسمادرسز ییدتسشدت

هسرندستس زسشدتسییریسآنسجایگککات،س

شککود.س  سمککین سکسککیسکسیسمروجککه

ا أَيََْا النَّاسُ اتَّقُههوا يَ:سق مایدتعا یسمی

رَبَّكُ ْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْ ٌ عَِظهه  ٌ * 

اَةس عَمَّهها  يَوْمَ تََءوْيَََا تَههذْهَ ُ كُهه ْ مُْءةههِ

أَرْةَاَتْ وَتَضَعُ كُ ْ ذَاتِ  َمْهه س  َمْلَََهها 
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وَتََءى النَّاسَ لُكَارَى وَمَا هُ ْ بِسُكَارَى 

نِينٌوَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّ ، 1]الحههج  س ِ شههَ

)  س نسکککانها!س زسپ تردگارتکککانسس[2

 سهللر ییدستستقو سپیشهسکنید،سزی  سز ز ه

هللاشدس*سرتز سقیامتس م  سهللزر سمی

  س زسهللینید،سه سشی سدهندتکهسآنسر سمی

گکک ددستسهکک سشی خو رشسغاقککلسمککی

کندستسم دمسر س  سیقاسجنینسمیحام ه

هللینککیسدرسحککا یسکککهسمسککتسمستسمی

س،سهلل وهس ذ بس  سشدیدس یت(.نیسرند
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یپچسهللهسیو سزمینسمحشکک سهللکک دتسس

-شوندستسه سکچسمشلولسخودشسمیسمیس

گککاتسس،سهللهسکسککیسنسشودستسهللهسغی س زسخودشس

َيههْوَم َيِفههْء  :سسق مایککدسکند،س  ستعا یسمیسنمیس

 اْلَمهههْءُ  ِمهههْن أَِ  هههِ  * َوُأمِّهههِ  َوَأِب هههِ   

   َُْ ِس ِمههْن * َوَصاِ َتُِِ  َوَبِن ِ  * ِلُكهه ِّ اْمههِء

ْ ٌن ُيْغِن ههِ  سس[ 37-34]عههتس   سسَيْوَمِئههذس شههَ

-)رتز سکهسشیصس زسهلل  درشسق  رسمککیس
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کندس*ستس]هم نین[سمادرشستسپککدرشس*سس

تسهمس شستسپس شس*سهلل   سهکک سکسککیسس

 زسآنهاسدرسآنسرتزسهللار ستجککودسد ردسکککهسس

سهلل   س تسکاقیس یت(.س

ت سس زس ینسرتزس زسزیزهاییسکهس

دهککد،سنزدیکککسشککدنسر سشککدتسمککی

خورشیدسهللهسمی وقاتس یککتستسمکک دمس

نمایندستسهللکک سآنهککاسمشککوالتس  قسمی

کنندستاس زسآنسمییاهللدستسآرزتسشدتسمی

گذر نندسکککهسر سمیسر حتسشوند.سزمانی
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ت ککیسس،تمامیسآنسطوقانستسغککمس یککت

گ تهیس زسم دمس ینسگونهسنیسرندستسدرس

رسرحمتسکننککدت،س س]  [سهللسیازی سیایه

گزیننککدستس زسحککو سیککایهسهللکک سمککی

نوشککندستسهککیفسطوقککانسمککیسپیککامب 

آنهککاسس؛شککودییرییسهلل سآنهککاست ردسنمککی

همککانسمؤمنککانسر یککرگوسهسککرند،س  س

س.تعا یسماستسشماسر س زسآنهاسق  رسدهد
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 و کتاب حساب

کشککدستستقریسموقفسطککولسمککی

موقککفسسنمایککدستککاشفا تسمیسپیامب 

یسهللککهسحسککابستستمککامسشککود،س  ستعککا 

 مکک س  مالسهللندگانسسک دنسکرابستستزن

نماید.سدرسنریجهسه س نسانیسآن هسکهسمی

-درسدنیاس زسقبلسق یرادتس یتسر سمککی

هللینککد،سزککهسهللیند؛ستمامیس  ما  سر سمی

کوزکستسزککهسهللککزر ستس زس  ستعککا یس

مانککد،س  سیو هدسزیز س زسآنهاسپنهانسن
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عَ الْكَُِههابُ :سق مایککدتعا یسمککی وَوُةههِ

فِقِ نَ مِمَّهها فِ هه ِ فَ َُههءَى الْمُجْههِءمِ نَ مُشههْ

وَيَقُولُونَ يَا وَيْلََُنَا مَالِ هَذَا الْكَُِههابِ لَهها 

اهَا  يُغَارِرُ صَغِ ءَةً وَلَهها كَتِ ههءَةً إِلَّهها أَ ْصههَ

ًءا وَلَهها يَْظلِهه ُ  وَوَجَنُوا مَا عَمِلُههوا  َاةههِ

تس)س[49]الكَهههف  سرَبْهههكَ أَ َهههنًا

شککودستسمککی س  مککالستضککعسپ تنککدت

مج مانسر سه یانس زسآنسآن ککهسدرسآنس
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گویند:ست  سهلل سمککا!سهللینیستسمی یتسمی

 س  مالسر سزهسشدتس یککتس ینسپ تندت

کهسکوزکککستسهللزرگککیسر سرهککاسنوکک دتس

 یت،سمگ سآنسکککهسآنسر سهللککهسحسککابس

-آتردتس یتستسآن هسر سکهس نجککامسد دت

هللینندستسپ تردگارتسهللککهس ند،سحاض سمی

سکند(.کسیسظ مسنمی

نسنمککودنس  مککالسدرسآنسرتزستز

ییتسهللودتستسهلل س یاسس د  تسخو هدس

هللودستسدرسآنسرتزسهللهسکسیسظ مسنیو هدس
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زی  سح وککمسکننککدتس  س یککتسکککهس؛سشد

 ادلستسهللاسحومتس یتستسظ مسنمودنس

ر سهلل سخودشسح  مسق مودتس یتستسآنس

ر سهلل سهللندگان سح  مسنمودتس یککتستس زس

کند،س  ستعا یسها س حد سکمسنمینیوی

سق مایدیم : َط وَيَضَعُ الْمَههوَازِينَ الْقِسههْ

لِ َوْمِ الْقِ َامَةِ فَلَا تُْظلَ ُ يَفْههسٌ شههَ ْئًا وَإِنْ 

كَانَ مِثْقَالَ  َتَّةس مِههنْ  َههْءرَلس أَتَ ْنَهها بََِهها 
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تس)س[47]األيت هها   سوَكَفَى بِنَا  َالِتِ نَ

ماست  زت س ککد  تسر سدرسرتزسقیامککتس

  سظ ککمستخو هیمسنهادستسهللککهسکسککیس ر

 سکککوزور ینسشودستس گ سهللهس ند زتنمی

تس رتس] م یس زسنیکسیاسهللد[سر س نجامسد د

 سسهللاشد،سآنسر سخو هیمسآتردستسحساهلل

سهللودنسماسکاقیسخو هدسهللود(.

حالستککوسدرس یککنسس! س    سهللندت

تقرککیسس؟جایگاتسشدیدسزهسخو هدسهللککود

شو :سقالنیسهللینسمی وقاتسند سد دتسمی
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س هسر سدرسدنیککاسپس سقالنیسهلل خیککز!سآن کک

یسهللبین!سسیپچسهللد نسکهس زسهد نجامسمی

آنسدرسرتزسقیامتسیو لسخو هدسشککد،س

فَوَرَبِّههكَ :سق مایککد  ستعککا یسمککی

لَنَسههْ َلَنََُّ ْ أَجْمَاِهه نَ * عَمَّهها كَههايُوا 

)پککچسس[93، 92]الحجههء  سيَاْمَلُههونَ

قسمسهللهسپ تردگککارتس زستمککامیسآنهککاس

مسیو لسخو هیمسنمودس*س زسآن ککهس نجککا
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سد دند(.می

 س  سیککادسکککنسکککهس  س  سهللنککدت

تعا یسکسیس یتسکککهسزیککز س زس تسدرس

مانککدستس تسزمینستسآیمانسپنهککانسنمککی

کسیس یتسکهس زستوسیو لسخو هدسنمودس

تسمالئکککسگ  مککیسشککاهدس  مککالستککوس

نویسککند[.سزککهسهسرندس]تسآنهککاسر سمککی

کنککدسکککهس  ستعککا یسکسککیس نوککارسمککی

س  دنس  ضا سهللدنس تسر سهللککهسصککحبتسککک

آنستقتسکهس  ما مککانسر س؛سکندت د رسمی
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هللینککیمستسهللکک س یککاسسآنسحسککابستسمی

ر سدرسسشویمستسکوتاهیسخککودکرابسمی

سنمککاز،سزکککاتستسرتزتسمککی یمستسهللینکک

هاسر سکککهسگناهانمانستسآن هس زسناق مانی

هللینیمستس زسما هایمانس یمسمیم تودسشدت

شودسکهس زسکجاسآنهاسر سکسدسیو لسمی

تس؟س یککماسخ جسککک دت یمستسدرسکجک دت

ماسزگونهسگذشرهس یت؟ستسس ینسکهس م 
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 ینسکهسجو نیسماسدرسزهسزیککزسصکک  س

 زس  ککمسمککاستسمککد روس؟سشککدتس یککت

شودسکککهسآیککاسهللککاستحصی یسماسیو لسمی

 یککمستسیککاس زسآنهاس ملسخی س نجککامسد دت

 یککم؟ستمککامیسآنهاسدرسش  س یرفادتسنمودت

،سپککچس ینهاس زسآنسیککو لسخو هککدسشککد

جو هللیسآمککادتسکنککیمستسسهلل   سه سیو  ی

س!هلل   سه سجو ب،س م  سدریت

ها سمؤمنککانسدرسآنسرتزسصورت

یفیدستسپاوسمانندسماتسخو هککدسهللککودستس
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ها سمج مانسدرسهمسق تسرقرککهسصورت

تسییاتسخو هدسهللودستسهللهسمانندسآنس یتس

س  س زسشدستاریکسمککیکهسقبعه ،سدهللاشکک

سق مایککد  ستعا یسمی : وُجُههو ٌ يَوْمَئِههذس

ةَا ِكَةٌ مُسَُْتْشِءَةٌ * وَوُجُو ٌ  مُسْفِءَةٌ *

يَوْمَئِذس عَلَ ََْا غَتَههءَةٌ * تَْءهَقََُهها قََُههءَةٌ * 

]عههتس  سأُولَئِكَ هُهه ُ الْكَفَههءَةُ الْفَجَههءَةُ

هاییسشادس)درسآنسرتزسزه تس[38-42
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تسدرخشانسهسرندس*سخند نستسشاد نس

هککاییسهسرندس*ستسدرسآنسرتزسهلل سزه ت

یسآنهاسر سق  سغبارسنشسرهس یتس*ستی گ

گ قرککهس یککتس*سآنککانسهمککانسکککاق  ن س

سهللدکارسهسرند(.

 راطـصپل 

همانسپ یس یتسکهسهلل سص  طسپلس

رت سجهککنمسزدتسشککدتس یککتستس هککلس

کننککدستسآنسنس بورسمیهللهشتس زسرت سآ

تس  ز نس یت،سهللکک سآنسقالهللهککاستسس لزندت
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زنگا ها سآهنینستجودسد ردستسمکک دمس

- س  ما شانس زسآنس بورسمیهللهس ند زت

کنند؛سهللعضیس زسآنهاسهللهسمانندسیکسزشمس

کنندستسهللعضککیسهللهمسزدنس زسآنس بورسمی

هللهسمانندسهلل قستسهللعضیسهللهسمانندسهللاد سکهس

شودستسهللعضککیسماننککدسیککو رستزیدتسمی

هللککودنسهللکک س یککبیستسهللعضککیسهللککهسماننککدس

 سکهسهلل سشر س یتستسهللعضیسهللهسکاریو ر
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دتدستسهللعضککیسهللککهس  سکهسمیمانندسدتندت

زهارسدیتستسمانندسر تسرقرنستسهللعضیس

هللعضککیس ینسدرسحککا یس یککتسکککهسپاستس

شککوندستسدرسآتکک سجهککنمسدزدیدتسمککی

تمککامیسآنهککاسهللکک س یککاسس؛س قرنککدمککی

تکککاسگناهکککانستسس؛  ما شکککانس یکککت

ها سآنهاسپککاوسشککود.سد ککا سناق مانی

   هککمسپیامب  نسدرسآنسرتزس ینس یت:س»

 س  سهللنککدتس،(!«س)یاس  سیا مسهللککد ری م

 س یککنس  سهللهسیادآترسکهسهمگککیس زسرت
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پلسص  طسردسخو هندسشککدستس یککنسدرس

د نندسکککهس زسآنسحا یس یتسکهسآنهاسنمی

یاهللندستسیککاسدرسآتکک سجهککنمسنجاتسمی

وَإِنْ :سق مایککد قرند؟س  ستعا یسمککیمی

مِنْكُ ْ إِلَّا وَارِرُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ  َُْمًهها 

مَقْضِ ًّا * ثُ َّ يُنَجِّی الَّذِينَ اتَّقَههوْا وَيَههذَرُ 

س[72، 71]مههءي   سلظَّالِمِ نَ فِ ََا جِثِ ًّاا

)تسکسیس زسشماسنیستسمگ سآنسکککهسدرس
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شککودستسآنس مکک  سهللکک سآنست ردسمککی

پ تردگککارتسحرمککیستس نجککامسشککدنیس

س و سپیشککهس یتس*سیپچسکسانیسکککهستقکک

تسیککرمگ  نسسدهیم ندسر سنجاتسمیک دت

سگذ ریم(.ر سدرسآنسز نوسزدتسهللاقیسمی

هللعککدس زسگذشککرنس زسپککلسصکک  طس

شوند؛س ست ردسشدنسهللهسهللهشتسمیآمادت

کننککدسهللکک ستقریس زسپلسص  طس بورسمککی

 یسککرند؛سپ یسهللینسهللهشتستسجهککنمسمککی

  س]ماج   سخودسر [س  سهلل   س دت دت
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د رندستستقریسپککاوستسآر یککرهسهللیانسمی

شککودستککاسشدند،سهللهسآنهاس جازتسد دتسمی

س.ت ردسهللهشتسشوند

*** 

 

 بهشت

هللعدس زسپایککانسیککاقرنسحسککابستس
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ب،سپلسص  طسهللکک سرت سجهککنمسزدتسکرا

کننککد؛سشودستسم دمس زسآنس بورسمککیمی

سیتمؤمنانس زسرت سآنسهللاسی  تستس من

کننککدستستسهللاس طمینانسخاط س بککورسمککی

شککوند،س سهللهشتسمککیهللعدس زسآنسمروجه

درسحککا یسکککهسس-یاهللنککدسمالئویسر سمی

ها سهللهشتسهلل   سآنهککاسهللککازسشککدتسدرب

وهَا ارْ ُلُسگویند:میساهللهسآنهکهسس– یتس

لَامس آَمِنِهه نَ )هللککاسس[46]الحجههء  سبِسههَ

(،سهللعککدس!یالمتستس منسد خلسآنسشوید
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شوند،سپچسزککهس زسآنسد خلسهللهشتسمی

اسر سآگاتسک دتس یتسکهسهللهشتسزیزسشم

آنسیکک زمینیس یککتسد ر  سسزیسککت؟

کهس زسزیکک سآنهککاسنه هککاسس یتسهللاغهایی

د ر  سقص هاییس یتسسهللاشد،میجار س

تسسکهسیکسخشککتسآنهککاس زسطککالس یککت

خشتسدیگکک س زسنقکک تستسمککالطسآنس زس

هککا سمشکستیزهللو س یتستسیککنگ یزت
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هللاشدستسخاوسآنسم ت ریدستسیاقوتسمی

ها سآنس زسآنس زسز ف  نس یتستسخیمه

آنهککاسس؛هللاشککدمککیسم ت ریککدستککوسخککا ی

نعمرهککاییسحقیقککی،س هللککد ستسد ئمککیس

یسکککهس ککذتسهککایزیزسدرسآنسهسککرند؛

هللیننککد.سمککیسر سسهسککرندهللیکک ستسنیوککوس

تسآنسر سسهللهشککتسزیسککت؟ستصورسماس ز

کنیم؛سهلل وهسآنسهللزرگر سحقیقرا سدروسنمی

کنیمستس ینس زسزیز س یتسکهستصورسمی

:سهلل   سمککاسکککاقیس یککتسیینسپیامب 
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قال اهلل عههز وجهه   أعههنرت لاتههاري »

الصههالح ن مهها ال عهه ن رأت، وال أذن 

لههمات، وال   ههء علههى قلهه  بشههء، 

فَلَهها ومصناق ذلك فههی كُههاب اهلل  

سٌ مَا أُ ْفِیَ لََُ ْ مِنْ قُءَّةِ أَعْهه ُنس تَاْلَ ُ يَفْ

]السههجنة   جَزَا ً بِمَهها كَههايُوا يَاْمَلُههونَ

17] »  (سهلل   سهللندگانسمیس ق ماید:

 مسصا آسخودسزیزهاییسر سمهیاسیککاخره
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کهسزشمسندیدتس یتستسگوشسنشککنیدتس

 یتستسهلل سق دسهللش  سخبککورسنوکک دتس

 یکککتستسمصکککد قسآنسدرسکرکککابس  س

د نککدسکسیسنمککیهللاشد:س)میس]تعا ی[س ین

کککهسزککهس زسنککورسزشککمسهللکک   س تس]درس

سپنهانسنمودت سپاد شیس یککتسهللهشت[  یم،

 د دند((. سآن هس نجامسمیهللهست یبه

- نسانسدرسدنیاسنعمرهاییسر سمککی

کنککد،سیاهللد،ست یستقریسم  سر سیادسمککی

س؛گکک دد ینسنعمتسهلل  ی ستی تستستارسمی
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ت یستیکک تستستککار سدرسهللهشککتستجککودس

مکک  سسی  سآنسجاتد نگیسهللدتنزس؛ند رد

 یت.س نسانسدرسدنیاس زسنعمککتسخسککرهس

شودستسدتیککتسد ردسکککهسآنستلییکک سمی

یاهللدستس و سشود؛ست ککیسخسککرگیسدرس

وککهس  ستعککا یس؛سهلل هللهشتسر هککیسنککد رد

إِنَّ :سق مایککد س هلسهللهشتسمککیدرهللارت

الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالَِحاتِ كَايَههتْ 
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فِههْءرَوْسِ يُزُلًهها *  َالِههنِينَ لََُ ْ جَنَّاتُ الْ

]الكَههف  سفِ ََا لَا يَتْغُونَ عَنََْهها  ِوَلًهها

)کسکککانیسککککهس یمکککانسس[108، 107

س،دهند ندستس ملسصا آس نجامسمیآتردت

هللاغها سقکک دتسسسپذی  ییس زسآنهاسهلل   

*سدرسآنسجککاتد نسهللککودتستسسخو هدسهللود

سخو یرارستلیی  سنیسرند(.

س نس  سهلل  درسمس مانسهللهسیککو س یکک

 سهللهشتسهللشرابسکهس  ستعککا یسدرهللککارت

لَابِقُوا إِلَههى مَغْفِههءَةس :سآنسق مودتس یت
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مِنْ رَبِّكُ ْ وَجَنَّةس عَءْةََُا كَاَْءضِ السَّمَا ِ 

وَالْ َرْضِ أُعِههنَّتْ لِلَّههذِينَ آَمَنُههوا بِاللَّهه ِ 

وَرُلُلِ ِ ذَلِكَ فَضْ ُ اللَّ ِ يُؤْتِ  ِ مَنْ يَشَا ُ 

]الحنيههن  سالْفَضههْ ِ الْاَِظهه  ِوَاللَّهه ُ ذُو 

)هللشراهللیدسهللککهسیککو سآم زشککیس زسس[21

طکک  سپ تردگارتککانستسهللهشککریسکککهس

 س   سآیمانستس   سآنسهللهس ند زت

زمینس یتستسهلل   سکسانیسکهسهللککهس  ستس
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مهیککاس نککد،سق یککرادگان س یمککانسآتردت

هللککهسسشدتس یت،س ینسقضلس  س یتسکککه

دهککدستس  سه سکچسهللیو هدسآنسر سمککی

س سقض یسهللزر س یت(.د ر س

*** 

 آتش جهنم

تقریسحش سکاق  نستسحسککابستس

-کرابسآنهاسهللهسپایانسرییدستستقریسمی

خو هندسهللهسمانندسمؤمنککانس زسرت سپککلس

ص  طس زسهللککان سجهککنمس بککورسکننککد،س
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-مالئکسآنانسر سهللهسحککالسخککودسنمککی

هلل وهسهللاسزنگا ها سآهنیسآنککانسس؛گذ رند

گی ندستسخو رسشدتسهللهسجهنمست ردسر سمی

یزسشماسر سآگاتسک دسکککهسزهسزس؛کنندمی

آنسیکک زمینس  ککت،سسجهککنمسزیسککت؟

؛سخککو ر ،س ککذ بستسشوسککتس یککت

ی زمینسق یادسهلل سآتردن،سنا ککهسککک دن،س

نوشککیدنیسهللسککیارسد غستسگ یککهسککک دنس
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 هککلسآنسدرسهللککدهللیریسد ئمککی،س؛س یککت

یککیریسپایککد ر،سپشککیمانیستسگ یککهس

درسآنس نککو عس ککذ بستجککودسس؛هسککرند

 ق هللهککا سسد رد:سآت سیوز ن،سمارهاست

هللزر ،سخور کیسآنهاس زسدرختسزقککومس

یکک بست ردسک دنسهللهسمانندسسآنس یتست

هللاشدستسهللککهسماننککدسآبسد غسدرسشومسمی

جوشانس یککت،سنوشککیدنیسآنهککاس زسآبس

کهسمعدتسر سپارتسپککارتسسهللاشدمیجوشانس

کنککدستس]هللکک   سآنهککا[سنوشککیدنییس زسمی
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  سس–تجککودسد ردستسخوناهللککهسزردآبس

  ستعا یسس-کندستعا یسماسر س زسآنسحفظ

سق مایدمی : َوَلُقُوا مَا ً  َمِ مًهها فَقَ َّههع

)تس زسآبسس[15]محمهههن  سأَمْاَههها َهُ ْ

-شککوندستسرتدتجوشانسنوشککاندتسمککی

سگ د ند(.هایشانسر سپارتسپارتسمی

لَا يَذُوقُونَ فِ ََا بَْءرًا سق ماید:می

]النت   سوَلَا شََءابًا * إِلَّا  َمِ مًا وَغَسَّاقًا
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درسآنجککاس]هککو  [سخنوککیس)س[25، 24

نوشککندس*سزشندستسنوشیدنیسنمککینمی

س(.مگ سآبسجوشستسخوناهلله

مِنْ وَرَائِهه ِ :سق مایدهم نینسمی

نِينس *  قَى مِههنْ مَهها س صههَ جَََههنَّ ُ وَيُسههْ

يََُجَءَّعُ ُ وَلَا يَكَارُ يُسِ غُ ُ وَيَ ْتِ  ِ الْمَوْتُ 

 وَمِههنْ مِنْ كُ ِّ مَكَههانس وَمَهها هُههوَ بِمَ ِّههتس

، 16]إبههءاه    سوَرَائِ ِ عَههذَابٌ غَلِهه ٌ 

جهکککنمس یکککتستسس زسپکککچست ) [17

شودس*سآنسر سخوناهللهسهللهس تسنوشاندتسمی
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نوشدستسهللهسهیفستجککهسج  هسج  هسمی

هللاشدستسم  س زسه سیوسگو ر  س تسنمی

میکک دستس زسآیدستس تسنمیهللهسیو س تسمی

سپچس تس ذ هللیسییتستجودسد رد(.

جَءَةَ :سق مایدهم نینسمی إِنَّ شههَ

الزَّقْومِ * طَاَامُ الْ َثِ  ِ * كَالْمَُْ ِ يَغْلِههی 

]الن ان  سفِی الْتُُ ونِ * كَغَلْیِ الَْحمِ  ِ

)همانککاسدرخککتسزقککومس*سس[43-46
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غذ  سگناهوارس یتس*سهللهسماننککدسق ککزس

جوشدس*سهللهسمانندسگد خرهسدرسشومسمی

س(.هللاشدمیسجوشیدنسآبسگ م

نندسکهسک هلسآت سجهنمسد اسمی

ت ککیسد ککا سآنهککاسمسککرجابسس،هللمی نککد

شککککودستس زسپ تردگارشککککانسنمککککی

کننککدستککاس زسآنسخککارجسدرخو یتسمی

شککود:سخفککهسشوندستسهللهسآنهاسگفرککهسمککی

-شویدستسیینسنگویید!س  ستعا یسمککی

اعَةِ وَأَعَُْههنْيَا :سق ماید بَ ْ كَذَّبُوا بِالسههَّ
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تَُْ ْ لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ لَاِ ًءا * إِذَا رَأَ

مِنْ مَكَانس بَاِ نس لَمِاُوا لَََا تَغَ ًْظا وَزَفِ ًءا 

* وَإِذَا أُلْقُوا مِنََْا مَكَايًا ةَ ِّقًا مُقَههءَّيِ نَ 

رَعَوْا هُنَالِكَ ثُتُورًا * لَا تَههنْعُوا الْ َههوْمَ 

سثُتُههورًا وَا ِههنًا وَارْعُههوا ثُتُههورًا كَثِ ههًءا

)هلل وککهسقیامککتسر سس[14-11]الفءقههان  

ذیدسک دندستسهلل   سکسیسکهسقیامککتستو

س یمر ستوذیدسکند،سآتشیسمهیاسیاخره
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امیسکهس]جهنم[سآنککانسر سهنگ*سس

صککد  سس، زسآنسهللیند،س]آنهککا[ زسدترسمی

س.وندنشخشمستسخ تشیسمی

*ستسهنگامیسکهسآنهاسهللاسغککلستسس

زنجی سهللهسموانستنگیس زسآتکک سجهککنمس

-شوند،سدرسآنجاسق یادسمککی قوندتسمی

س.نندز

کسق یادسنوشیدسهلل وهس*س م تزسی

س(.]پشتسی سهمست[سهللسیارسق یادسزنید

 س  !سآنسقسمسهللککهس  !س  سهللنککدت
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ش   سپاید رس یتسکهسجسککمسضککعیفتس

تو ناییسکوزور ینس ذ بسآنسر سند ردس

تسهمانسگونهسکککهسدرسحککدیاسصککحیآس

کمرکک ینس ککذ بس]درسآن[سس:آمدتس یککت

 یتسکهسپویرینیس زسآتکک سسیهلل   سکس

تاسملککزسیکک شسکنندستسدرسپاهای سمی

س.یوزدمی

پککچسهللایککدسهللکک   سنجککاتس زسآنس
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کوش سکنیمستسنجاتس زسآنسهللککاسدتر س

 زسگناهانستس نجککامسطا ککاتسصککورتس

گیکک دستس  ستعککا یسمککاستستمککامسمککی

س.مس مانانسر س زسآنسحفظسکند

ی مس  ىسنبیناسمحمدسسسص ىس  ست

سصحبهسأجمعین.س  ىسآ هستست

سس!اي بههءارر  س یککنسکراهلل ککهسر س گکک

هللاشستککاسآنسر سیاقسد شرهسخو ند ،س شر

سنیزسهلل یانی،سزیکک  سپیککامب سنهللهسدیگ  س

»الههنال علههى الخ ههء ق مککودتس یککت:س
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 [3399]صههح ح الجههامع   «كفاعلهه 

)ر هنماییسکنندتسهللهسخی سهللهسمانندس نجامس

 هلل د[(.ثو بسمیخی ،س سآنس]دهندت


