
 

 

 رفت از بداخالقی  های برون راه

*علیخادمی والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
هایی که به دسته از انسانهای مطرح شده در حوزه اخالق این است که چرا آنیکی از پرسش

کنند و با روح بیمار، عمر خود را رذائل اخالقی خود آ اهند، اقدامی جهت اصالح خویش نمی
 برند؟به سر می

 داند، باره وجود دارد   اهی چنین فردی هرچند اصل بیماری اخالقی را میلت در اینچند ع
های  بار آن آ اهی کامل ندارد؛ زمانی نیز امیدهای کاذب و برداشتاز پیامدها و آ ار خسارتاما 

ناصواب از رحمت الهای و شافاعت اولیاا، او را از اقادام جهات زدودن اخاالق ناپساند خاود 
 رفت از آن آسیب است. های برونسومین علت، ناآ اهی چنین فردی از راهدارد و  بازمی
های شایع اخالقی، بدخلقی با اطرافیان است، با تمرکز بر سومین که یکی از بیماری آنجا از 

کنیم تا انسان بداند خالصی از یک رذیله اخالقی و رفت از آن را بیان میهای برونعلت فوق، راه
 چنان هم دوردست نیست و در دسترس همگان است.  ضیلت مقابلش، آنآراسته شدن به ف

 پردازیم  انه رهایی از بداخالقی، به دو نکته مقدماتی میهای ششپیش از توضیح راه

 الف( ضرورت اقدام فوری 
تواند خانه  تالش برای زدودن این خصلت نابود ر، فوریت دارد؛ چه اینکه پایدار بودن آن می

ِ»خاوانیم   مای کلی ویران کند. از همین رو در حدیثی از بااقرالعلوم  ایمان را به َِِللُهُِِِقِسلَمَِِِملن 
ُقِ ُخر  یَماُنِِِال  ِ

ُهِاْل   «.شود کسی که تندخویی نصیبش شد، ایمان از او  رفته می 1؛ ُحِجَبَِعن 
ا ر قرار بود تندخویی باه شاکل یاک مخلاوق »آمده است   در کالمی از رسول اعظم 
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

  1«.تر از آن وجود نداشت زشت دربیاید،
َتِمَعاِنِِفي»چنین آن حضرت فرموده است   هم   َلَتاِنََِلَِتج  ِمٍنَِِِخص  ُ ُِِمؤ  ُبخ  ُخُلِقِِِ؛ِال   2؛َوُِسوُءال 

خواهاد جازم مؤمناان معماولی و  دو ویژ ی در هیچ مؤمنی وجود ندارد ]یعنای ا ار کسای مای
 «.خودش نگه دارد  بخل و بدُخلقی پایین هم باشد، نباید این دو خصلت را در درجه

 های بداخالقیب( ریشه
های بدخلقی آشانا شاویم؛ زیارا  دومین نکته این است که در مرحله نخست بایستی با ریشه

 های یک آسیب اخالقی، نقش زیادی در زدودن آن دارد.شناخت ریشه
ا، آب و هاوا، ها توان در ورا ت و ژنتیک، تغذیاه و خاوراکی های این خوی زشت را می ریشه

تربیت عملی در خانه، اختالل در خواب، اساتفاده زیااد از رایاناه و  وشای هماراه، ناکاامی در 
 های شخصی و... دانست.  خواسته

 شود   کار مهم برای رهایی از چنین صفت ناپسندی اشاره می در این جا به شش راه

 . اصالح مزاج1
ردد؛ یعنی از اختالل در غدد داخلی، ورم   درصد باالیی از تندخویی، به وضع مزاجی برمی

تواناد نقشای   یرد. لذا اصالح مزاج مای های جسمی سرچشمه می مغز و برخی دیگر از بیماری
 باره داشته باشد.  کننده در این تعیین

خلقای اسات؛  آری، مراجعه به پزشاکان و حکیماان، نقطاه آغاازینی بارای نیال باه خاوش
 نویسد   می غهالبال شرح نهجالحدید در  ابی ابن

بداخالقی،  اهی از مزاج جسمانی است و  اهی مربوط به نفس. اولی، بر ا ار غالاب 
شدن خون در وجود انسان است. دومی نیز بر ا ار  شدن اخالط سودایی و به تبع، غلیظ
رساد کاه انساان  باشد.  ااهی کاار باه جاایی مای کنترل نکردن قوه غضب و خشم می

جاانی کاه   ناه و یا حتی حیوانات و اشیای بای ای کاماًل بیه بداخالق، نسبت به انسان
 دهد.  اطرافش است، رفتارهای خشن انجام می

نقل شده که یکای از پادشااهان یوناان راجاع باه بااال آمادن آب دریاا و تاأخیر در رسایدن 
کند تاا از دساتش  َکند و دریا را پر می هایش، خشمناک شد و قسم خورد که این کوه را می کشتی
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 1سوده شود.آ
کاه در برخای روایاات وارد  های خاوراکیاین نکته را هم توجه داشته باشیم که دستورالعمل

  ردد. کار اصالح مزاج برمی، به همین راهشده

 کاوی  . مشورت و روان2

مندان دینی، جهات رسایدن باه خودشناسای و رهاایی از افکاار  مراجعه به مشاوران و دانش
ذیر در کاستن از خوی تند دارد، چه اینکه در خالل این کار، پیامدهای این اشتباه، نقشی انکارناپ

خلقی از زبان مشاوری که با شود و با شنیدن آ ار زیبای خوشخوی زشت برای انسان روشن می
 .یابد اختیار به او مراجعه نموده، شوق تخل  به اخالق نیکان و صالحان در وجودش افزایش می

 . مطالعه و اندیشه 3

خلقی و پیامدهای بدخلقی، به ویژه در قرآن و روایاات  مطالعه و اندیشیدن درباره آ ار خوش
نقشی فراوان در زدودن این خوی ناپسند دارد؛ چرا که آ اهی از جوانب یک موضوع، انسان را به 

 کند. تعقل و دوراندیشی وادار و مسیر یافتن راه سعادت را هموار می
ِه ِلْنَت َلُهْم »داند را اخالق نرم او می پیامبر خداوند متعال راز جذابیت َفِبما َرْحَمة  ِمَن اللَّ

وا ِمْن َحْوِلَك  ضُّ َِ ا َغلیَظ اْلَقْلِب اَلْن    به ]برکت  رحمت الهی، در برابر آناان ]ماردم 2؛َو َلْو ُکْنَت َفظًّ
 «.شدند دل بودی، از اطرا  تو، پراکنده می نرم ]و مهربان  شدی و ا ر خشن و سنگ

شوند فرعون را دعوت به توحید کنند، خدا باه هنگامی که حضرت موسی و هارون مأمور می
 فرماید ها می آن

موســیادرپیــ ررعــوزَمَمـن
 

نـــرمیاــــــتــــًتَــواًلَلی  ــًا
 

ــی ــازک  ــننوک ــردررو  آبات
  

ــ راوـراز ـــازودـ ــیدـگ 3ک 


شویم کاه پذیر کسانی آشنا می ن بیماری، با زند ی آرام و دلآری، در خالل مطالعه درباره ای
با تسلط بر قوه غضب خود، نه تنها نام نیکویی از خود به یاد ار  ذاشتند، بلکه مایه غبطه دیگران 

 اند و باعث تأسی و پیروی از این ویژ ی اساسی خود  ردیدند.به احوال خوش آنان نیز شده

                                                            

 .341، ص6، جشرح نهج البالغه الان أای الحدید،  . عبد الحمید بن هب  الله بن أبی الحدید1
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 خوانیم  می در سیره رفتاری امام سجاد 
نزد حضرت آماد و شاروع باه ناسازا و دشانام کارد.  توز اهل بیت مردی از دشمنان کینه

به حاضران  در جواب او چیزی نفرمود. هنگامی که آن مرد از نزد حضرت رفت، امام امام
فرمود  اکنون دوست دارم با من بیایید تا نزد آن مرد بارویم و جاواب مان را راجاع باه دشانام او 

دادیاد! حضارت حرکات  ید. اصحاب عرض کردند  ای کاش جاواب او را هماان اول مایبشنو
یِظ َو اْلعافِ »  که آیه شریفهحالیکردند، در َْ ُه ُیِ بُّ اُلمْ ِسِنْیَن َو اْلکاِظِمیَن اْل اَس َو اللَّ  1«یَن َعِن النَّ

 کردند. را زیر لب زمزمه می

خواهد برخورد نمی ن آیه دانستیم که امام وید  از خواندن ای کننده این حدیث میروایت
 تندی با او داشته باشند. 

الحساین بانهنگامی که به دِر خانه او رسیدند، حضرت از پشت در فرماود  بگوییاد  علای
 است. 

با جماعتی در خانه او آمدند، وحشت کارد و خاود را بارای  وقتی آن مرد متوجه شد امام
ا همین که حضرت او را دید، با یک دنیا آرامش فرمود  ای برادر! برخورد تند دیگری آماده کرد، ام

هایی را که به من نسبت دادی راست باشد، از خدا  تو نزد ما آمدی و چنین و چنان  فتی. ا ر بدی
 خواهم که تو را بیامرزد.  خواهم که مرا بیامرزد و ا ر دروغ  فتی و تهمت زدی، از خدا می می

را بوسید و  فت  آنچاه  رفتاری شرمنده شد، پیشانی امامی و خوشآن مرد از این بزر وار
 2ها سزاوارترم. من  فتم در تو نیست و من به این بدی

 نشینی با خوبان  . هم4

 ونه که معاشرت با تندخویان تأ یر زیادی در تندخو شدن و کسب ایان صافت رذیلاه  همان
ستگی فرد باه ایان صافت پساندیده دارد. اخالقان نیز نقشی جدی در آرا دارد؛ همراهی با خوش

 فرماید  با تشبیه زیبایی در این مورد می مؤمنان امیر
یِحِ» َِکالرِّ رَّ ِسُبِالشَّ َراِرَِتك  َش  َبُةِاأ  ناًُِِِصه  َِنت  ِنَِحَمَلت  ت  ِِبالنَّ ت  نشاینی باا بادان موجاب  ؛ همِإَذاَِمرَّ

 «.برد  ذرد و بوی بد را با خود می ه میچون بادی که از جایگاه متعّفن و آلود  ردد؛ هم بدی می

ِسُبِ»فرماید   آن حضرت در جایی  دیگر می َياِرَِتك  َخ  َبُةِاأ  يِبُِِِصه  ِِبالطِّ ت  یِحِِإَذاَِمرَّ َرَِکالرِّ َخي  ال 
                                                            

 . 134عمران  . آل1
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ِِطيباًِ چون باادی کاه از جایگااه پااکیزه   ردد؛ هم نشینی با خوبان موجب خوبی می هم 1؛َحَمَلت 
 «.برد ا با خود می ذرد و بوی خوش ر می

 موالنا چه زیبا به تصویر کشیده است 
یــاغراخــ ــازکـ ـــ خـ ــاز نـار

  
صــحبتمــردانَ اممــردازکـــ ـت 

 

تــرتـوسـ  صخرهومرمرکــوی
  

2چـوزیهصـاحبـلرسـیتـو رکـوی
 

یردار است و اطرافیان های وا  خلقی، همانند بیماریعینی  واه است که کجآری، مشاهدات
 کند. را در یر می
الله ماّلحسینقلی همدانی   مرحوم آیتاز شا ردان ق( که 1325)در ذشته الله بهاری از آیت

 بود، چنین نقل شده است  
مانده عمر،  ا ر انسان نیمی از عمر خود یا حّتی دو  لث عمر خود را صر  کند تا برای باقی»

 3«.کند، جا دارد یک همراه و رفی  مناسب پیدا
ـسرماـهعمرآدمـیـــکنَ ـساسـتًَ

  
ساسـتًَسامیرایـک م ًََآزـکنَ

 

سیی شـی یـًَـسیتـــرنَـًَیـــا ــم َ
  

4ساسـتًَـکنَ،آز،مجموعحیاتعمر
 

 . تمرین 5

 ار ایم که کار نیکو کردن از ُپار کاردن اسات. اهمه ما این سخن حکمت آمیز را بارها شنیده
آیایم. وقتای در حادیث  باشیم، بر بسیاری از رذائل اخالقی فائ  مایمعجزه تمرین را باور داشته

؛ یعنای انساان «اش در قلبش اسات اش در صورتش و ناراحتی انسان مؤمن، شادی»خوانیم   می
 توانایی دارد که بر خال  آنچه درونش است خود را جلوه بدهد. 

ها سفارش شده به علت تکارار  ، هفتگی و ماهیانه که به آنخواندن بسیاری از دعاهای روزانه
و ممارست و تلقین مداوم، در اصالح رفتار تأ یر بسیار دارد. بارای مثاال در دعاای روز شانبه از 

 خلقی با اطرافیان خود را خواستاریم خدا، خوش
هم کساانی را کاه باه خاوا؛ خدایا از تو میوِحَشِب َِالَ ُِانس اللهمِِان  ِأسأُلَک...أن...َلتُِ»

                                                            

 .420و  419، صغرر الحکم و درر الکلم. عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، 1
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 ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره

 «.ام از من وحشت زده نکنیها انس  رفته آن
 های آراسته شدن به فضائل، تمرین است.  این روش مهم و ستودنی است؛ زیرا یکی از راه

درباره تربیت کودک نیز  فته شده که پیش از سن تکلیف، آنان را به نماز و عبادت تشاوی  و 
 آمده است   باقرالعلومالسند از  ترغیب کنید؛ در حدیثی صحیح

َهِةِِإَذاَِکاُنو» ِِبالصَّ َياَنُكم  ِسِِسِنيَنَِفُمُرواِِصب  َهِةِِإَذاَِکاُنواَِبِنيَِخم  َياَنَناِِبالصَّ ُمُرِِصب 
 
اَِنأ ِ ِِإنَّ اَِبِنيَِسب 

کنیم؛ شما از هفت سالگی این کاار را  ما فرزندانمان را از پنج سالگی به نماز تشوی  می 1؛ِسِنيَنِ
 «.نجام دهیدا

م ِ»خوانیم   نیز می البالغه نهجهای  در یکی از حکمت َِحِليمًاَِفَتَهلَّ َِتُكن  َِلم  ؛ ا ر واقعًا بردبار  ِإن 
 «.نیستی، خودت را به بردباری بزن

کنند که عاالوه بار بردبااری،  عنوان دلیل این توصیه بیان می  سپس در ادامه، نکته لطیفی را به
ُهم»شود   قی نیز میشامل دیگر فضائل اخال َِیُكوَنِِمن  ن 

َ
َشَكِأ و 

َ
ِأ ٍمِِإَلَّ َهِِبَقو  َِتَشبَّ َِمن  ُهَِق َّ چارا  2؛ َفِإنَّ

 «.ها نگردد شود که کسی خودش را شبیه  روهی کند و مانند آن که کم پیدا می
خلقی بزنید، بعد از مدتی خواهید دید که این صافت،  آری، ا ر فقط مدتی خود را به خوش

است. لذا ا ر کسی تصمیم بگیرد ماثاًل چهال روز در برخاورد باا شخصیت شما شده جزئی از
 .اطرافیانش تجدید نظر کند، نتایج خوبی خواهد  رفت

 . تنبیه 6

آور در کنتارل خشام و کردن خود یا به تعبیر علمای علم اخالق، معاقبه، نقشی شگفت تنبیه 
 البالغااه نهجکردنااد. در  ش اسااتفاده ماایغضااب دارد. بساایاری از اولیااا و صااالحان، از ایاان رو

ِ»خوانیم   می َعَبت  َتص  ِِِِإِنِاس  َلَهاِِفيَماُِتِهبُّ ِطَهاُِسؤ  ُِیع  َِلم  ُُ َر ُسُهِِفيَماَِتك  ِهَِنف  هر اه نفاس انساان  3؛َعَلي 
باتقوا در انجام ]دادن  وظایفی که خوش ندارد سرکشی کند، او هم نفس را از آنچه دوسات دارد 

 «.دساز محروم می
 فرماید  در حدیث دیگری می امام علی

«ِ ُعب  ُسَكَِفاص  َكَِنف  َِعَلي  َِلَكِِِِإَذاَِصُعَبت  هنگامی که نفس بر تو سخت  یرد، تاو هام  4؛َلَهاُِتِذلَّ

                                                            

 .409، ص3، جالکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1

 .20۷، حکمت506، صنهج البالغه )للصبحی صالح(. محمد بن حسین شریف الرضی، 2
 .305. همان، ص3
 .288، صغرر الحکم و درر الکلم. عبد الواحد بن محمد تمیمی آمدی، 4



 

 

 

 
   29    ت از بداخالقیرف نهای برو راه

 

 «.هایش را از او دریغ بدار  تا در برابر تو تسلیم شود بر او سخت بگیر ]و خواسته
ابر سرکشی نفس، آنچه مورد عالقاه او از خاواب، منظور این است که انسان متقی،  اه در بر

راه عصیان   دارد، تا از این طری  مجازات شود و دیگر به خوراک و استراحت است  از او دریغ می
 و نافرمانی نرود. 

آری، چرا با وجود این همه راه و روش برای متخّل  شدن به زیباترین خصلت انسانی، باز هم 
مان را تلخ کنیم و همگان را  و با تندخویی، زند ی خویش و اطرافیان در شیوه  ذشته خود بمانیم

 فرماید  می در شکنجه روحی و روانی قرار دهیم.  نبی اکرم
لهِقِ» ُتَِعل َِتماِمَِمهاِسِنِاأخ  ماُِبِعث  َِتعيَشَِحميدًاَِوَِتموَتَِسعيدًاِوِِان  ِأن  ُِتِهبَّ َنُعَكِأن   1؛ماَِیم 

کاه مان بارای  ند ی پسندیده و مرگ باسعادت داشته باشی؟! درحالیچه چیزی مانع توست که ز
 «.ام کامل نمودن اخالق زیبا مبعوث شده

 شیوه مواجهه با بداخالق
در خصوص نحوه برخود و رویارویی  با بداخالق چناین آماده  در حدیثی از امیرمؤمنان

 است 
َعاِقَبِةِ» ُوِال  َرُِحل  ب  ِالصَّ َرَِفِإنَّ ب  َزِمِالصَّ ِةِإل  َمَغبَّ ُموُنِال  از صبر جدا نشو، زیرا عاقبتش شایرین و  2؛َمي 

 «.مبارک است
 به قول جناب سعدی 

م شینُتـرشامتردشاـامکــهصـبر
  

3لیكـنیِرکـیرـندارد و اسـت تــلـخ
 

سازی برای تذکر این نکته است که بادانیم افاراد تنادخو در  منظور از بیان این نکات، مقدمه
هاای جسامی  نیستند. برخی در اوج تندی هستند و خشم خود را در قالاب خشاونتیک سطح 
 آزارند. کنند؛ ولی  روهی دیگر فقط با نیش زبانشان اطرافیان را می تخلیه می

ا ر انسان بتواند در مورد  روه دوم صبر و تحمل داشته باشد، آ ار فراوان دنیاایی و آخرتای در 
جو و بدِقِل  هساتند کاه ا ار انساان بتواناد باا  ع اشخاصی بهانهانتظارش است. این افراد، در واق

احترام با آنان رفتار و با آهنگ و لحن صدا و واژ انی زیبا با آنان برخورد کناد، تاا حاد زیاادی از 
خاود، از   شان در امان خواهد ماند یا حاداقل توانساته باا رفتاار مدبراناه و ماهراناه  آزارهای آینده

                                                            

 .23، ص8، ج مجمع الزوائد و منبع الفوائدثمی، . ابوالحسن نورالدین علی بن ابی بکر هی1
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 .16، باب اول، حکایت گلستان. مشر  الدین مصلح بن عبدالله شیرازی، 3
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انند طالق و آوار ی فرزندان( جلو یری کند. حتی برخی از این دسته افاراد، شدن اوضاع )م بدتر
 شوند. کنند، با َمویزی هم شیرین می ای ترش می  ونه که با غوره همان

ای در مسیر مکه بودند کاه همسفرشاان آدم باداخالقی از کاار   فته شده  جابر به همراه عده
ها را به هم خواهاد زد،  خل  آرامش آن ن فرد کجدرآمد. دوستان جابر که احساس کردند وجود ای

نهلنِ»کاه  قصد بیرون کردن او از قافله را داشتند؛ اما جابر پیشنهاد کرد او را تحمال کنایم؛ چارا
رسد و ما از او جدا خواهیم شاد. ولای  ؛ یعنی این سفر به پایان می«ُِنفاِرُقهِوَِیبق ِمعهِسوُءِخلِقِهِ

 1ماند ار است و پیامدهای رفتار زشتش او را رها نخواهد کرد.بداخالقی این فرد همراه خودش 
رعایت شود کانون خاناه و خاانواده  آنجا ترین جایگاهی که شایسته است این توصیه در  مهم

 شود  است؛ در این جا به دو حدیث از رسول اعظم ص اشاره می
ز برای هار باار هر مردی که بداخالقی همسرش را برای خدا تحمل کند، خداوند نی» الف(

در برابار باالی او باه وی خواهاد  کند، پاداشی همانند پاداش صبر ایاوب نبای صبری که می
 2«.داد

دارد و در روز قیامات باا دختارم فاطماه  خداوند عذاب قبر را از سه دسته از زنان برمی» ب(
د  زنی که ده سال عبادت می ها  واب هزار شهید و یک  محشورشان خواهد کرد و به هریک از آن

بر غیرت شوهرش شکیبایی کند، زنی که در برابر بداخالقی شوهرش صابوری کناد و زنای کاه 
 3«.اش را به همسرش ببخشد مهریه

بسا خیر و   فرماید  ای چه قرآن حکیم یک قاعده کلی و فرا یر را بیان کرده است؛ آنجا که می
. چون علم و دانش انساان محادود صالح شما در چیزهایی باشد که در ابتدا خوشایندتان نباشد

 تواند فرجام یک کار را در ابتدای آن درک کند.  است و  اهی نمی

های زند ی مشترک داشته باشد. نکته  تواند تأ یر زیادی در تحمل سختی این قاعده قرآنی می
هم ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که قرآن، این قاعده کلی را در ضمن دو مورد بسیار م

مطرح کرده است  جنگ با دشمن و زناد ی خاانواد ی. آری، ایان دو موضاوع، از یاک طار  
نیازمند استقامت و بردباری خاصی برای به پایان رسیدن هستند و از سویی دیگر، نقش برجساته 

ها سبب شده که قرآن آن دو را ناام ببارد و از مسالمانان بخواهاد مشاکالت جناگ باا  و ویژه آن
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 شان تحمل کنند  دلیل عاقبت شیرین و فرجام نیک  زناشویی را بهو سازش  1دشمن
َأْن َتْکَرُهوا َشْیئا  َو َیْجَعَل اللُه فیِه َخْیرا    َو عاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف َفِإْن َکِرْهُتُموُهنَّ َفَعسی»...

کراهات داشاتید، ]فاورًا جهتای   ها ]باه  طور شایسته رفتار کنید و ا ر از آن و با زنانتان به  2؛َکثیرا  
تصمیم به جدایی نگیرید  چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد، ولی خداوند خیار فراوانای در آن 

 «.دهد قرار می
در این بخش از آیه شریفه، دو نکته ظریف و دقی  درباره حقوق زنان و حرمت خانواده وجود 

 بینیم   ها را در هیچ دین و آیینی نمی دارد که نظیر آن
دا به معاشرت نیکو و پسندیده با همسران، حتی همسرانی که انسان از آنان نااراحتی دارد، ابت

کند کاه حتای ا ار از   اه  وشزد می آن  3.«عاِشُروُهنَّ ِباْلَمْعُروِف »فرماید   دهد و می دستور می
همسر خود رضایت کامل ندارید، با عجله تصمیم به جدایی نگیرید و تا جایی کاه آن زن ضارر 

کند، با او مدارا کنید؛ چه اینکاه ممکان اسات خداوناد خیار و برکات  بزر ی را متوجه شما نمی
زیادی را در این زند ی قرار داده و یا از این بعد قرار بدهد. برای مثال ممکن است از هماین زن، 
فرزند صالحی به وجود آید که از زن دیگری متولد نشود؛ یا اینکاه ایان تحمال و صابر شاما در 

دیگر، عبادتی بزرگ محسوب شاده و برکاات زیاادی را باه  ارای با او و جدا نشدن شما از یکمد
 ای. چنین با طالق ندادن او، آینده فرزندان خودت را به مخاطره نینداخته همراه داشته باشد. هم

                                                            

 .216. بقره  1
 .19. نسام  2
 . همان.3
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