
  حقوق اعضای بدن: زبان، گوش و چشم در رساله حقوق امام سجاد
*موالمسلمیندکترمصطفیآزادیاناالسالحجت

 مقدمه
از نظر اسالم همه جهان هستی، مخلوق و مملوک خدای متعال اسهت و کسهی بهدون اذن خهدا 

ُه َخاِلُق ُك   َشيْ»تواند درآن تصرف کند:  نمی خداوند، آفریهدگار  1؛ ء  َوِكي    ْی ء  َو ُهَو َعَلی ُك   َش  اللَّ
انسان و اجزای بدن او نیز آفریده خدا و متعلهق «. همه اشیاستهمه چیز است و حافظ و ناظر بر 

زیست و زنهدگی سهایر  جا در جهان هستی، محیط به اوست. بنابراین نه تنها تصرف و دخالت بی
ها بدون اجازه خدا جایز نیست؛ بلکه تصرف انسان در بدن خود نیز بدون اجازه خدا جهایز  انسان

به حقوق اعضای بدن اشاره فرموده است که ایهن  2حقوق، در رساله نخواهد بود. امام سجاد
 پردازد.  نوشتار تنها به سه عضو اتلی بدن، یعنی زبان، گوش و چشم می

 حق زبان. 1
های تمایز انسهان از سهایر  های خداوند و از شاخصه توانایی انسان بر سخن گفتن، یکی از نعمت

فرمهوده  کهه امیرالمهؤمنین علهی انحیوانات است. کالم، نشانگر شخصیت انسان اسهت؛ چن
ِتَحَتِِلسانِهِِ»است:   «.  ر زباند پنهان استیانسان ز 3؛الَمُْءَِمخبُوء 

آدمیمخفیاسمتدرزیمرز مان


4اینز انپردهاست ردرگماهجمان


ها و گفتن جمهالت  زبان از یک سو وسیله ذکر الهی، خواندن نماز، تالوت قرآن، توتیه به خوبی
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اِس ُحْسنا  »است:  آمیز محبت گویی، دشهنام، غیبهت،  و از سوی  دیگر وسیله دروغ 1؛«َو ُقوُلوا ِللنَّ
 گونه بیان کرده است:  حقوق زبان را این تهمت، زخم زبان و سایر گناهان است. امام سجاد

 . پرهيز از بدزبانی و عادت به کلمات خوب و مؤدبانه1/1

لا وَِ»کنهد:  ، بر گرامیداشت زبهان تأکیهد میدر اولین سخن خود درباره حق زبان امام ِ أمو َحلقُّ
اُمه َْ ََِّساِ ِفَِِّك ِِْ ال ِوَِ وَِ ال َخنَى َع ِْ َُه تَع ِويُدُ َِعََىِال َخي  َيِبِ َعَىَِ َحم  ؛ اما حق زبانت بر تو آن اسهت اِل 

لمات خوآ و نهافع، عهادتد دههی و بهر ادآ کتر داری و به گفتن  گویی گرامی ه آن را از دشنامک
 «.نیکادارش و

گونهه کهه برخهی  از نگاه اسالم، اگر چه سهخن گفهتن از اعمهال اختیهاری انسهان اسهت، امها آن
ٌُ ِمْن َقْول  ِإالَّ َلَدْيِه َرِقيب  َعِتيذد  »کنند:  پندارند باد هوا نیست و فرشتگان آن را  بت می می  2؛َما َيْلِف

ای مراقب و آمهاده بهرای انجهام  م، فرشتهآورد، مگر اینکه همان د انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی
از همین روست که در روایات بر حفظ زبان از گنهاه تأکیهد شهده «. مأموریت هو ضبط آن  است

ُموَ ِِملِْيَلِدِ َِوِِلسلانِهِِ»فرمود:  که امیرمؤمنان است؛ چنان
َِ ََِمِالُمس َُِمَِمَِْس مسهلمان  3؛الُمس

ِ»نیز فرمهوده اسهت:  امام باقر«. امان باشند کسی است که مسلمانان از دست و زبان او در إ و
َشِ َِِيُبِغُضِالفاِحَشِالُمتََفحِّ  «.خداوند شخ  ناسزاگوی بد دهان را دشمن دارد 4؛اّلَله

داند زبهان در سرنوشهت انسهان  کوشد خود را از آفات زبان حفظ کند؛ زیرا  می انسان خردمند می
ذا »گوینهد:  پرسند چرا جهنمی شهدید  آنهها می میتأ یر دارد. در قیامت بهشتیان از دوزخیان  َوُكنَّ

 عالمهه طباطبهایی«. مین و همصدا بهودیباطل همنش وسته با اهلیما پ 5؛َنُخوُض َمَع اْلَخاِئِضيَن 
منظور از خو ، سرگرمی زبانی و عملی در باطل و فهرو رفهتن در »نویسد:  در تفسیر این آیه می

   6«.ه به غیر باطل غافل شودای که فرد از توج گونه آن است، به
های نجات از آفات زبان و عادت به گفتن جمالت شایسته، این است کهه فهرد قبهل از  یکی از راه

آنکه سخنی بر زبان جاری سازد؛ ابتدا فکر کند، اگر به مصلحت و به نفع دین و دنیای انسان بود، 
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 رموده است: ف مؤمنان علی سخن بگوید؛ در غیر این تورت سکوت کند. امیر
ِإذاِأراَيِ َْ ِِمَِْوراِءِقََبِِهِوِإَ ِقَََبِالُمناِفِقِِملَِْوراِءِِلسلانِِهألِِلَ ِالملؤم ِْ إَ ِِلساَ ِالمؤم
اِوِاراُ ،ِوِإَ ِالُمنلاِفَقِ َْ ُ ِف ِنَفِسِهِ،ِفِّ ِكاَ َِخيْاِأبداُ ِوِإ ِكاَ َِش َْ أ ِيَتكََََمِبكَلٍمِتََدبو

زبهان مهؤمن، در پشهت دل  1؛َلِيَدرفِماِذاِلَلُهِوِملاِذاِعََيلهِِِيَتكَََُمِبماِأتىِعَىِِلسانِهِِ
د، ابتدا درباره یرا مؤمن هر گاه بخواهد سخنی بگویاوست و دل منافق، در پشت زبان او؛ ز

دارد؛ اما منافق  ند و اگر بد بود، آن را پنهان میک شد؛ اگر خوآ بود، اظهارش مییاند آن می
ان یهه بداند چه سهخنی بهه سهود و چهه سهخنی بهه زکآن بید؛ یگو د، مییهر چه به زباند آ

 اوست.
ههای بهارز ایشهان آن  یکی از ویژگی»گوید:  می الله بهجت درباره آیت الله خسروشاهی آیت

کردنهد؛  خواستند مطلبی بفرمایند، عالوه بر رعایت مقتضهی حهال، اول فکهر می بود که وقتی می
چه قالب و جمالتی بگویند تا از سویی کوتاه باشهد و  حتی در این زمینه که مطلب را چگونه و در

   2«.از جهتی رساتر بوده و بهتر مطلب را برساند
 گویی  . سکوت و اجتناب از زیاده2/1

 گویی اشاره کرده است:  در بیان حقوق دیگر زبان، به سکوت و پرهیز از زیاده امام سجاد
ِ وَِ  ِض ِِ إِجَماُمُهِإَلِّ ِِْا وَِ ال َحاَج ِِ لَمو  ََِدي ِِْ إِعفاَُ  ُِ وَِ الَدن ياَِ وَِ ل َمن فَعِ ِل ِنَع ِِ ال فُُضولِِ َع  ال قََيَِل ِِ الشو

ُِْ ال فاَئِدةِِ َم ُرهاَِ التَِ ََِليُؤ  َْ َِِّ َِعائِدتهاَِ َم َِ َض ُِْ وَِ الَدلِي َِعَيَه وَِ ال َعق  ِِ َشاهدَِ يَُعدَِ وَِ ق  ال َعاق ِِ تزيَ

ُِْ ِبَعق َِه تِه ُحس  َْ ِبلاِِ ة قُوَِ َل وَِ ِلَسانِه ِف  ِسي دن در یهخهود چرخی؛ و از بال َعِظليمِِ ال َعَل ِِّ للهلإَلِّ
ا و یلم باشد و نفعی برای دنکاز به تیه نکند، مگر در جایی کوت کاش نمایی تا س دهان، منع

ان، حاتهلی در یه فایده و نفعی ندارد و جز ضرر و زکآخرت داشته باشد و نگذاری سخنی 
ه عقل و نقل بر مضر بودن و بهد بهودن کو خارج شود، بعد از آنست؛ از دهان تیآن متصور ن

نت عاقل به عقلد، در خوبی گفتار و درست سخن گفتن اسهت یه زکرا یآن داللت دارد؛ ز
 حول و قوه خداوند بزرگ.  ست، مگر بهیای ن و حول و قوه

بزند، زبان  یکی از مقامات معنوی انسان، سکوت است؛ اینکه انسان بتواند بر نفس خوید لگام
فرمهوده  گویی بپرهیهزد. امهام تهادق خود را در کام نگهدارد و از اظهار فضل و دانایی و زیاده
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لكُوَتِِملَِْذَهلٍبِ»است:  ِالسُّ لٍهَِفلِا و ِالكََلَمِِمِِْفضو ِِا ِكُنَتَِزَعمَتَِا و بنِِهِياِبُنَىو
 1؛قاَلِلُقماُ َِِلِ

کنی سخن گفتن از نقره است، بهه درسهتی کهه  میلقمان به پسرش گفت: فرزند عزیزم! اگر گمان 
 «.سکوت از طالست

وراسمتسخنگرچ هرلح  دلکا


چ  ینمی موشمیازآن هتمراسمت


پشمممیمانزگفتممماردیمممدم سمممی


2پشممیماننگشممتاز موشممیکسممی


در دوران طلبگهی، چنهد سهال بها یهک طلبهه اردبیلهی »فرمود:  می الله کوهستانی مرحوم آیت
خواستیم با هم در حجره درس بخوانیم و زندگی کنیم، تعههد کهردیم  جره بودیم. ابتدا که میح هم

های واجب و مستحب، حرفی دیگر نزنیم. در طول این چند سال کوشهیدیم کهه بهه  که جز حرف
 3«.این تعهد عمل کنیم و عمل هم کردیم

نهاهی و یها نیفتهادن انسهان گ البته در برخی موارد، سخن گفتن وظیفه است؛ مانند نجات جان بی
نابینایی در چاه، یا برای برخورد نکردن او با وسیله نقلیه، یا در مقام احقهاق حهق خهود و دیگهران 

 نباید سکوت کرد. 
وگر یندک نا ینماوچماهاسمت



4اگر امو  نشمیندنگنماهاسمت


رفهی کهرده و فرمهوده اش درباره حق زبان، عقل را زینهت انسهان مع در پایان سخن امام سجاد
تِهِِف ِِلَسانِه»است:  َْ ِِسي ُْ ِال َعاقِ ِِبَعق َِهُِحس  نت عاقهل بهه عقلهد در خهوبی گفتهار و ی؛ زَوِتزيُّْ

 «.درست سخن گفتن است

 . حق گوش2

گوش یکی از ابزارهای فراگیهری دانهد و فضهیلت اسهت و در رشهد و شهکوفایی انسهان نقشهی 
َهاِتُكْم ال َتْعَلُموَن َشذْيئا  َوَجَعذَ  : »فرماید بدیل دارد. قرآن کریم می بی ُه َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ َواللَّ

ُكْم َتْشُكُروَن  ْفِئَدَة َلَعلَّ ْبَصاَر َواْأَ ْمَع َواْأَ م مادرتان خارج نمود، در کخداوند شما را از ش 5؛َلُكُم السَّ
ل قرار داد تا شکر نعمت او را بجها د و برای شما گوش و چشم و عقیدانست ز نمییچ چیه هک یحال
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در این فراز  نکات مهمی را درباره حقوق قهوه شهنوایی انسهان  امام علی بن الحسین .«دیآور
 پردازیم:  شود که بدان می متذکر می

 . شنيدن سخنان مفيد1/2

 فرماید:  درباره حق گوش می امام سجاد
مِ ِ َحقُِّ َأَما وَِ يق ا جَعََهُِتَِ َأ  فَتَنِزيُهُهَِعْ السو ِْ هَ ٍِ ِإَل قََبِ َِ ِإلى َط يَم ٍِ ِلفُوو ِْ ِقََِبل َِ تُحِدُثِِفى كَ

وُبِالَمعلاِنىَِعَلىِ ُخَقا تَكِسبُِ َخيْاَِأو ُْ كَْيم،َِفِِّنوُهِباُبِالكََلِمِِإلَىِالقََِبِيَُؤَيىِإليهُِض

 ِْ ِاَوَِش
ٍْ شایی، مگر برای ؛ و اما حق گوش این است که مراقب باشی آن را نگماِِفيهاِِمَِْخي

شنیدن سخن خوبی که در دلت خیری پدید آورد یا اخالق واالیی بدان کسهب کنهی؛ زیهرا 
گوش، دروازه سخن به سوی قلب است که معانی گوناگونی را که متضمن خیر یا شر است، 

 رساند. به آن می
را در قلهب  سخنانی مفیدند که دو ا ر مهم بر قلب داشته باشند، اول آنکهه خیهری از نظر امام

، گهوش و قهوه ایجاد کنند و دوم آنکه موجب کسب اخالق نیکو شوند. مطابق فرمهاید امهام
گیری شخصیت است. شخصیت ههر فهردی، برآینهد  شنوایی انسان، یکی از ابزارهای مهم شکل

خلق و خوی و اعتقادات اوست. آدمی با گوش سپردن به نوای دلنشین قرآن و روایات تهحیحه و 
تواند به قلهب خهود منفعتهی برسهاند و روح را در  آمیز و مواعظ علمای معزز، می تسخنان حکم

َو ِإَذا ُقذِرَئ اْلُقذْرآُن »فرمایهد:  مند کمک کند؛ از همین روست که قرآن می کسب اخالق فضیلت
ُكْم ُتْرَحُمذوَن  دهیهد و  هنگهامی کهه قهرآن خوانهده شهود، گهوش فهرا  1؛َفاْسَتِمُعوا َلُه َو َأْنِصُتوا َلَعلَّ

ِ»فرمایهد:  در حدیث دیگهری می امام سجاد«. باشید؛ شاید مشمول رحمت خدا شوید ِلكُل ِّ
مِ ِالكَلُمِالَحَسْ ،َِوفاكهُ ِالسو دن  کهالم یوه گوش، هشهنیای دارد و م وهیزی میهر چ 2؛َشئِفاكَِه  

 «.  نیکوست
زه ورود سخن به قلب معرفی در ادامۀ سخنان خود دربارۀ حق گوش، گوش را دروا امام سجاد

های  کند. در فرهنگ قرآن، قلب همان عقل است که قدرت فهم حقهایق را دارد. اگهر شهنیدنی می
کهه  شهود؛ چنان انسان مطالب مفیدی باشد، قلب با آنها زنده، وگرنه دچهار مهر  و یها مهرگ می

ها[ یی دارنهد کهه  ها ] عقل آنها دل 3؛اَلُهْم ُقُلوب  اَل َيْفَقُهوَن ِبَه »فرماید:  ای می خداوند درباره عده
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بنابراین  انسان تنها باید بهه چیزههایی گهوش دههد کهه در «. فهمند کنند و  نمی با آن هاندیشه نمی
های متقهی  در وتهف انسهان کسب اخالق و ملکات نیهک تهأ یر داشهته باشهند. امهام علهی

َ ِمِال»فرماید:  می َِعََىِال ِع َماَعُهم  های خهود را  هستند که گوش  متقین کسانی 1؛نواِفِ ِلَُهمِ َوَِوَقفَواَِأس 
شنود، راهی قلهب  انسان آنچه را که می«. دهند فقط برای شنیدن داند مفید مورد استفاده قرار می

شود؛ بنابراین باید بعد از شنیدن ههر سهخنی دربهاره تهحت و درسهتی آن  اش می و مرکز اندیشه
اَل َتْقُف َمذا َلذْيَس َلذَک ِبذِه ِعْلذم  ِإنَّ »شت و شایعات را رد کند: فکر، و با قاطعیت سخنان ناروا، ز

ْمَع َو اْلَبَصَر َو اْلُفَؤاَد ُك ُّ ُأولِئَک َكاَن َعْنُه َمْسُئوال   از آنچه به آن آگاهی نداری، پیروی مکهن؛  2؛السَّ
و تکهرار  ههای بهد قلب آدمی ممکن است با انتخاآ«. چرا که گوش و چشم و دل، همه مسؤولند

ها و تداهای حرام و لههو و لعهب  کارهای ناشایست، از جمله شنیدان سخنان ناروا و یا موسیقی
 به مرور زمان دچار قساوت شود و از فهم حقایق و تشخی  خوآ و بد محروم گردد.

 . حق چشم3

تواند سبب سعادت و یها شهقاوت آدمهی گهردد.  چشم همانند زبان و گوش، عضوی است که می
در بیهان حقهوق  ن است که انسان چگونه از این نعمت الهی بههره بگیهرد. امهام سهجادمهم آ

 چشم، به موارد ذیل اشاره کرده است: 
 . فرو بستن بر محرمات الهی1/3

حق چشم، آن است که انسان آن را بر حرام ببندد و به ابتذال نکشاند؛ یعنهی بهه ههر جهایی و ههر 
كَِبَِ َحقُِّ أَما وَِ»چیزی نگاه نکند:  ِْ هُِ َص ؛ و اما حق چشمت، ایهن ابِتذالِهِِ تَْكُِ وَِ لَ َِ يَِح ُِّ َل َعَما َفَغضو

جهت به ههر طهرف و  است که آن را از آنچه بر تو حالل نیست، فرو بندی و مبتذلد نسازی هبی
 «.  هر چیزی نگاه نکنی 

ِْو»در توتههیف متقههین فرمههوده اسههت:  امیرمؤمنههان للاَِحلل َِعمو للواَِأب َصللاَرهُم  َِعََللي ِهمِ َغضُّ ُ  3؛َمِاّلََله
«. اند های خود را در برابر آنچه خداوند برای آنها حرام کرده است، پوشهیده های باتقوا چشم انسان

شود، بر ا ر نگاه حرامی است کهه انجهام داده اسهت؛ از  بسیاری از گناهانی که انسان مرتکب می
 ُقذ  للمذؤمنيَن »فرمایهد:  ونهد میهمین روست که اسالم بر کنترل چشم تأکید فهراوان دارد. خدا
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... وا ِمن ابصاِرِهم... و ُق  ِللُمؤِمناِت َيغُضضَن ِمن َابصاِرهنَّ به مردان بگو دیهدگان خهود  1؛َيُغضِّ
ُةِ»فرمود:  پیامبر«. را فرو خوابانند و ... به زنان مؤمنه بگو دیدگان خوید را فرو خوابانند َْ النوَظ

ِِمَِْسهاِمِِاب َِمسُموم  بنهابراین بها «. طان اسهتیرهای شین از تیری زهرآگینگاه حرام، ت 2؛َِيسَسهم 
 کند. فروغ می زند و آن را کم هر نگاه حرامی، انسان تیری به ایمان و معنویات درونی خود می

 آموزی . عبرت2/3

آمهوزی، موجهب  آموزی اسهتفاده شهود. عبرت یکی از حقوق چشم آن است که از آن برای عبرت
 گردد:  یی و داند انسان میافزاید بینا

ِلََ َِوِتَُْكِابِتذالِِهِإَل ُهَِعَماَِلِيَِح ُّ َكَِفَغضو ِْ ِبََص ة ِلَموِض ِِ َوِأَماَِحقُّ َْ  بََصلْا تَستقِبُ ِبِها ِعب

ا بها تَستَِفيدُِ أو َِْ فِّ ِو ِعَم  ؛ و اما حق چشمت این است کهه آن را از آنچهه اِِلعتِبارِِ بابُِ البََص
جهت به هر طهرف و ههر چیهزی نگهاه  ، فرو بندی و مبتذلد نسازی هبیبر تو حالل نیست

را یهات را بدان بینا کنی یها دانشهی بهدان فراگیهری؛ ز آموزی تا دیده نکنی ، مگر برای عبرت
  . آموزی است چشم، دروازه عبرت

ننهد. کنند تا عیبی را بیابند و برای دیگران تعریهف ک برخی همیشه با چشم خود به دیگران نگاه می
در تورتی که انسان اگر عیب و نقصی در دیگران مشاهده کرد، باید از آن عبرت بگیرد و بکوشهد 

ای نگهاه  گونه فرماید چشم باید به در این فراز می خود را از آن عیوآ در امان بدارد. امام سجاد
اف مها رخ کند که با نگاه خود بینا شود و دانشی به دسهت آورد. بسهیاری از حهواد ی کهه در اطهر

های  کند؛ برای مثهال مهرگ عزیهزان، از بهین رفهتن قهدرت آموزی کفایت می دهد، برای عبرت می
َِوِ»فرمایهد:  در این باره می های سخت و دشوار و  ... .  امام علی بزرگ، بیماری َْ ِالِعبَل َْ َماَِأكثَ

تِبَارَِِأَق َِ  .  «رندگانیند، پند پذکار است پندها و چه اندیچه بس 3؛اَِلع 
 قرآن کریم از انسان خواسته است که در نگاه به اطراف، اهداف ذیل را دنبال کند:  

 ْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُ  اْلُمْجذِرِميَن »: آموزی نگاه برای عبرت بگهو در  4؛ ُقْ  ِسيُروا ِفي اْأَ
 که امیرمؤمنان علی هنگامی«. روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت کار مجرمان به کجا رسید
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یکهی از افهرادی کهه در خهدمت آن  1نمود، گذشت و آ ار ایوان کسری را مشاهده می بر مدائن می
 حضرت بود، از روی عبرت این شعر را خواند: 

ْد هک یمارک دک مومک
سج َعَلمیرج یاحج الرع َجَر ک



 یعمممادک واَعلمممیمک ْدکمممانج هج نَّ
َ
2َفَکمممغ



 اند. گاهی بوده د، گویا اینان بر وعدههای دیارشان وزی بادها بر خرابه
 فرمود:  امیرمؤمنان علی

ات  َو ُعُيذون  چرا این آیات را تالوت نکردی   ؛ َو  ؛ َو ُزُروع  َو َمَقذام  َكذِريم   َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّ
ذَماُء َو ؛ َفَمذا بَ  ؛ َكِِلَک َو َأْوَرْثَناَها َقْوما  آَخذِريَن  َنْعَم   َكاُنوا ِفيَها َفاِكِهيَن  َكذْت َعَلذْيِهُم السَّ

ْرُض َو َما َكاُنوا ُمْنَظِريَن  ها  هها و چشهمه ]سرانجام همگی نابود شدند و[ چه بسیار باغ  3؛اْأَ
های فهراوان  ها و قصرهای زیبا و گرانقیمت، و نعمت که از خود به جای گذاشتند، و زراعت

! و ما ]امهوال و حکومهت[ اینهها را دیگر که در آن ]غرق[ بودند! این چنین بود ماجرای آنان
میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم! نه آسمان بر آنان گریست و نه زمین، و نه به آنها مهلتی 

 داده شد.
 سپس فرمود: 

ِِبالِ  واِالنِّع َمَ َِفُسلَِبُواُِين يلاهُم  ُْ كُ ِيَش  ،ِلَم  َْ ُروِثي بَُحواَِمو  َِفَأص  َْ ِهَُؤَلِءِكانُواَِواِرِثي َمع ِصليَِ ،ِِإ و
َِِبكُُمِالنَِّقمُِ ِالنَِّعِمََِلتَُح ُّ َْ َِوكُف  اند؛  ؛ البته آنان وارث بودند، امها اکنهون ارث بهرده شهدهِإيواكُم 

نعمت را شکر نکردنهد، در نتیجهه دنیایشهان بهر ا هر معصهیت از دستشهان گرفتهه شهد. از 
 شما فرود نیاید.ها بر  ها و بدبختی ناسپاسی نسبت به نعمت بپرهیزید تا گرفتاری

هان ینازدیدهن رکنهانایدلعبر 
4ایممموانممممممدا نراآیینم عبممر دان

 آموزی: نگاه برای فهمیدن و دانش « ُُ ُه ُيْنِشذ ْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َبَدَأ اْلَخْلَق ُثمَّ اللَّ ُقْ  ِسيُروا ِفي اْأَ
َه َعلَ  ْشَأَة اآلِخَرَة ِإنَّ اللَّ بگهو در زمهین بگردیهد و بنگریهد خداونهد چگونهه  5؛ء  َقذِدير   ی ُك   َشيْالنَّ

کنهد؛ یقینهًا  گونه[ جهان آخهرت را ایجهاد می آفریند را آغاز کرده است  سپس خداوند ]به همین
 «.  خدا بر هر چیز تواناست
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