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41931ـحسٍف3023ـملوات022تعدادآیات

یهدًیسَزُ

 ًاشلشدُاست(«اًفال»ی)تعداشسَزُ

ًاهگرازی

ی  ( ایي سَز33ُی ) هٌاسثت ایي کِ خداًٍد تثازک ٍ تعالی دز آیات ضسیفِ تِ

إِتٕـساّمنٍٓٓآلَعموٕـساىَعٓلَـىٍٓآلَاًآدٓمًٍَُٓٓحىاللِّٓاصٕطَفَإِىَّ»تعد  هثازکِ تِ

عورساى   عوساى )هقصَد اش عوساى پدز حضست هسین ٍ اش آل آلی  دزتازُ «الْعالَوميَ

تفصیل سرني رسهرَدُ تردیي اسرن      تِ ّوسس عوساى ٍ هسین ٍ حضست عیسی

 ًاهگرازی گسدیدُ است.« عوساى آل»

هعٌای  ست تًِاهیدُ ضدُ ا« طمّثِ»ی هثازکِ  دز تعضی اش زٍایات ایي سَزُ

صالح ٍ  ٍضوي دعای حضست شکسیا رسشًد پاک  33ی ) پاک ٍ پاکیصُ کِ دز آیِ

ذُزّیَّةًزٓبِّ»ی طیّثِ اش خداًٍد دزخَاست ًوَدُ است:  ذزیِّ لَدًْٔلٓ لیهميْ ّٓةٕ

الدُّعاءم سٓومعٔ إًَِّلٓ زا طاّس ٍ  ( حضست هسین24ی ) ٍ ًیص دز آیِ «طَمِّثٓةً
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ٍٓ»رسهاید:  پاکیصُ لقة دادُ است ٍ هی طََّْسَكم ٍٓ اصٕطَفاكم اللِّٓ إِىَّ هٓسْیٓنٔ یا

 «.ًمساءمالْعالَوميَىاصٕطَفاكمعٓلَ

فضائلٍخَاص

هثازکرِ زا   ی هسٍی است ّس کس ایي سرَزُ  اش حضست سسٍز کائٌات

جسرس جْرٌن ٍ پرل    عدد ّس آیرِ اش آى ایوٌری عثرَز اش     تالٍت ًواید خداًٍد تِ

 4رسهاید. عطا هیٍی  ی ایوٌی اش حسازت ٍ سَشش دٍشخ تٍِ تِ زٍایت 1صساط

ی  زٍایت هی کٌد کِ رسهَد: ّرس کرس سرَزُ    ٍ اتي عثّاس اش حضستص

عوساى زا دز زٍش  جوعِ قسائت کٌد حق تعالی ٍ رسضتگاى تا غسٍب آرتاب آى  آل

عورساى زا   ی آل عرِ سرَزُ  زٍش تس اٍ دزٍد هی رسستٌد ٍ کسی کِ دز ّس ضة جو

ازد کرِ اش زٍی پرل   د تالٍت کٌد رسدای قیاهت خداًٍد دُ تال ٍی زا ازشاًی هری 

 3صساط پسٍاش ًواید.

ی  ی تقرسُ ٍ سرَزُ   اش حضرستص آٍزدُ اسرت: سرَزُ   « اآلیاتخَاص»ٍ دز 

عوساى زا رسا تگیسید کِ ایي دٍ دز قیاهت ّواًٌد دٍ اتس ٍ سایثاى تس قازی خَد  آل

 5کٌٌد. ٍ قازیاى خَد زا ضفاعت هی 2ًداشًدا سایِ هی
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ی هثازکِ زا تا شعفساى ٍ گالب تٌَیسٌد ٍ شًی کرِ ترازداز    ٍ ّس گاُ ایي سَزُ

گرسدد، ٍ اگرس    ل حاهلِ هییازی خداًٍد هتعا تِ، ضَد، آى زا ّوساُ خَد تدازد ًوی

 1دزخت تازٍز هی ضَد. ا ّس دزختی تثٌدًد آىًنل ی آى زا تِ

ِ    ی آى ًیص هی دزختی کِ هیَُ تٍِ چٌاًچِ آى زا  یرازی خردا    زیرصد تثٌدًرد، تر

 4خَاّد هاًد. هحفَظ

 ٍ ّوساُ خَد تردازد  س کسی کِ گسرتاز سنتی هعیطت تاضد آى زا تٌَیسدگٍ ا

 3یازی حق گسرتازی اٍ زرع ٍ زٍشی ٍی رساخ هی گسدد. تِ

هسٍی است: ّسگاُ  السضا الحُجَج اهام علی تي هَسی اش حضست ثاهي ٍ

ًثال کاز ٍ حاجتی تسٍد ٍ دز آغاش زٍش پٌجطٌثِ تداى د خَاستِ تاضد تِکسی 

عوساى  ی آل ی پایاًی سَزُ ضَد آیِ اقدام ًواید ٍ ٌّگاهی کِ اش هٌصل خازج هی

لَعٓلَّنُنٕ» اللِّٓ اتَّقَُا ٍٓ زاتِطَُا ٍٓ صاتِسٍُا ٍٓ اصٕثِسٍُا آهٌَُٓا الَّریيَ أَیُّْٓا یا

ّااًَصلٌاُ»ی  ٍ سَزُ« سسیالنآیة»ٍ  «تُفْلمحَٔىَ زا تنَاًد کِ « حود»ی  ٍ سَزُ« اًم

 2ّا قضای حَائج دًیا ٍ آخست است. دز آى
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