
دسی: حد�ی�ث �ق

ا�ن  �ب را ر�یسما�نی م�ی ماه ر�ب

ه  رارداده ام؛ هرکس �ب م �ق دگا�ن �ن ود و �ب �ن

د، �به وصال م�ن رسد. �ن گ رن �ن �ن �چ
آ

ا

ال الاعمال، �ب 3، ص 174 �ب
ا�ق



دسی: حد�ی�ث �ق

ده  �ن ده، �ب �ن ، �ب �ب ماه م�ن ماه ر�ب

؛ هرکه در  ، رحم�ق م�ن اس�ق م�ن و رحم�ق

�ق  م و هرکه حا�ب سث ک�ن �ق ا�ب د، احب وا�ن �ن �ن ماه مرا �ب ا�ی

د،  و�ی م. و هرکس ارن م�ن هدا�ی�ق �ب ورد، عطا�ی�ث ک�ن
آ

ا

هر، ص31 سث
أ
ل الا ا�أ �ن م. �ن سث ک�ن �ق هدا�ی



له وسلم:
آ

ه وا راکرم صلی اهلل عل�ی ام�ب �ی �چ

ماه  ارن  رورن  ک  �ی هرکس 

ودی  �ن �ث �ب �ن رد، مو�ب گ�ی ه �ب �ب را رورن ر�ب

�ب الهی ارن او دور می گردد  �ن ود و عن دا می سث حن

ود.  ه می سث ر روی او �بس�ق م �ب ه�ن و دری ارن درهای �ب

، ص 24 هق لا�ث هر ال�ث سث
أ
ل الا ا�أ �ن �ن



ه ال�لام: م عل�ی امام كا�ن

هرى در  �ن ام  �ن  ، �ب ر�ب

ر و  د�ق �ی ر س�ن �ی �ق اس�ق که ارن سث ه�ث �ب

را�ی�ن هرکس  ا�ب �ن ; �ب ر اس�ق �ن �ق ر�ی �ی ارن ع�ل سث
د ارن  داو�ن دارد، حن ه �ب �ب را رورن ك رورن ارن ماه ر�ب �ی

د. ا�ن وسث واهد �ن ه او �ن هر �ب �ن �ن
آ

ا

عمال، ص635
أ
ال الا �ب

ا�ق



ه ال�لام: امام صاد�ق عل�ی

ا  ر�چ ام�ق �ب �ی
�ن گاه که �ق

آ
ا  

�ن  �ی
أ

»ا د:  �ن رن اد  ر�ی
�ن الهی  ادى  م�ن ود،  سث

�ب را گرامی  كه ماه ر�ب ا�ن �ن
آ

د ا �ن ا�ی ؟«; ک�ب و�ن �یّ �ب الر�ب

د؟  رد�ن هره ها �ب ، �ب �ن
آ

د و ارن ا �ن �ق داسث

عمال، ص 630
أ
ال الا �ب

ا�ق


