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ُویي طْرٍ ختن هی ػْد در بزدارًذٍ آهْسٍ ُا ّ پیام  252طْرٍ بقزٍ آغاس ّ بَ آیَ  142جشء دّم قزآى کزین کَ اس آیَ 

 .ُای رّح افشای الِی اطت کَ در ایي ًْػتَ بَ ًقل تعذادی اس آى هی پزداسین

 

 طبقت در خیزات 

تْصیَ هی ػْد تا در اًجام کارُای خیز اس یکذیگز ، بَ هخاطباى قزآى 148در آیَ 

یزْس . )گیزًذپیؼی ب اْس الْسخَف تَفبِبقُْق  (اتفَفاطْس

ایٍ سجقث گشفحٍ کّ دس خٕثی ْب ٔ دس ساِ سسیذٌ ثّ کًبالت اسث دس عًم یعُی ْشچّ 

اَسبٌ اص فضبیم ٔ کًبالت اَسبَی ثیطحش ثشخٕسداس ثبضذ َسجث ثّ دیگشاٌ جهٕجش ٔ ثّ 

  .اسث قشة انٓی َضدیک جش

  .ثّ عجبست دیگش ْش چّ يحٕاضع جش ، پیص سٔ جش ٔ ْش چّ ثب گزضث جش، ثّ خذا َضدیک جش

دس فشُْگ قشآٌ کسی کّ دس کست فضبیم ٔ جًع دسُبت اص دیگشاٌ پیطحش ثبضذ اص دیگشاٌ پیص اسث؛ َّ آَکّ يبل ٔ 

 .يقبيص ثیطحش ثبضذ

 تشکیَ ّ تعلین هحتْای تعالین اطالم 

ایٍ دٔ سکٍ یکی . یب ًْبٌ دیٍ اسالو اضبسِ ضذِ اسثثّ دٔ سکٍ اصهی جعبنیى سسٕل خذا صهی هللا عهیّ ٔ آنّ  151دس آیّ 

ُكى)سضذ يعُٕی ٔ پشٔسش سٔدی ٔ دیگشی جعهیى ٔ آيٕصش عهًی اسث  ًُ َٔ یَُعهِّ یُكْى  ایٍ جعبنیى کّ دس سّ سضحّ قشآٌ (. یَُضكِّ

ة)ٔ دکًث ( اْنِكحَبة) ًَ ْك ِِ ًٌُٕ)ٔ ْش آَچّ ثطش قبثهیث کطف آٌ سا َذاسد ( انْخ ضبيم جًبو ، ثیبٌ ضذِ اسث ( يب نَْى جَُكَُْٕٕا جَْعهَ

 [1] .گشدد يعبسف اصٕنٗ ٔ فشٔعٗ دیٍ يٗ

ثّ ْش يیضاٌ کّ فشد ثب ایٍ يعبسف آضُب ضذِ ٔ دس عًم ثّ آَٓب پبیجُذ ثبضذ اص آَجب کّ پبیّ پشٔسش يعُٕی، داَص عهًی اسث ، 

 .ٔ کًبل ثیطحشی ْى ثشخٕسداس خٕاْذ ضذ ، اص سضذ

 درّد ّ رحوت ّ ُذایت الِی بز صاحباى صبز 

بَ 157دربارٍ صبز صابزاى در بزابز طختی ُای آسهْى ُای الِی طخي گفت در آیَ  156ّ  155پض اس آًکَ در آیات 

مْس )آًِا بؼارت هی دُذ کَ خذا بَ طْٓ آًِا اًعطاف پیذا کزدٍ ّ بزهی گزدد  ِِب َْس لَفی ِِبنعَف بِّ ي رَّ اٌت هِّ َْف لَف تا رحوتغ را ػاهل ( صَف

وَف ٌ )حال آًِا كٌذ  حْس   [2] (.َّف رَف

ْب ثّ صجش پیطگبٌ َیشٔ يٗ دْذ جب دس ایٍ ساِ پشخطش ٔ دضٕاس، گشفحبس اضحجبِ ٔ اَذشاف َطَٕذ؛ ثشای ایٍ انطبف ٔ سدًث 

َٔ أُٔنئَِك )سا پیًٕدِ ٔ ثّ سش يُضل سعبدت َبیم آیُذ ًْیٍ دس پبیبٌ آیّ آَٓب سا کسبَی يعشفی يی کُذ کّ جٕاَسحّ اَذ ساِ ْذایث 
 ٌَ ْٓحَُذٔ ًُ  (ُُْى اْن

دس فشُْگ قشآٌ کسی کّ دس کست فضبیم ٔ جًع دسُبت اص دیگشاٌ پیطحش ثبضذ اص دیگشاٌ پیص اسث؛ َّ آَکّ يبل ٔ 

 يقبيص ثیطحش ثبضذ

 دّ ػزط اطاطی بزای تْبَ 



ػزط اّل . : بیاى ػذٍ اطتدّ ػزط اطاطی بزای یک تْبَ کاهل  160در آیَ 

ا)ایٌکَ کٌِکار اس گٌاٍ کزدٍ پؼیواى ػذٍ ّ اس راٍ رفتَ ّاقعاً بزگزدد  ایي (. تَفابُْق

بزگؼت ّقتی چِزٍ ّاقعی بَ خْد هی گیزد ّ فزد را در سهزٍ تْبَ کٌٌذگاى قزار 

 .هی دُذ کَ با تصوین بز باسًگؼتي ُوزاٍ ػْد

؛ ثشای يثبل اگش ٔاججی يبَُذ ًَبص ٔ ( َٔ أَْصهَُذٕا)گشفحّ اص سٕی أسث  ضشط دٔو جالش ثشای ججشاٌ کبسحی ْبی صٕست

ثّ ْش . سٔصِ اص أ فٕت ضذِ آَٓب سا قضب کُذ ٔ اگش دقی اص کسی ضبیع کشدِ ٔ یب ظهًی سٔا داضحّ دسصذد جشيیى آٌ ثشآیذ

 .دبل، دق هللا ٔ دق انُبسی سا کّ ثش عٓذِ داسد ادا ًَبیذ

 هزگ در حال کفز 

ٍَ َكفَُشٔا)سخٍ اص کسبَی اسث کّ کبفشَذ  162ٔ  161ِ دس آی َٔ ُْْى ُكفَّبس.)ٔ ثب ًْیٍ دبل اص دَیب يی سَٔذ ( انَِّزی  (َيبجُْٕا 

. یکی نعٍ خذا ٔ يالئکّ ٔ ًّْ يشدو َسجث ثّ آَٓبسث: قشآٌ کشیى اص دٔ ٔاقعیث دسثبسِ ایُگَّٕ افشاد پشدِ ثش يی داسد

( ِ ْو نَْعَُةُ هللاَّ ِِ ّْ ِعیٍَعهَی ًَ َٔ انَُّبِط أَْج هَئَكِة  ًَ  (َٔ اْن

ٍَ فِیَٓب)اسث ، يبَذٌ ًْیطگی دس جُٓى اسث ( دٔسی اص سدًث انٓی)ٔ دیگشی کّ دس ساسحبی ًْبٌ نعٍ  ثی آَکّ رسِ ( َخبنِِذی

ُو اْنَعَزاة)ای دس عزاة آَٓب جخفیف دادِ ضٕد  ُِ ّْ فَُّف َعُ َِ  (اَل یُخ

قیاهت رّس اعالم اًشجار رُبزاى بذی ًظبت بَ پیزّاى 

 خْد 

  . پشدِ ای اص قیبيث ثّ جصٕیش کطیذِ يی ضٕد 166دس آیّ 

صيبَی کّ سْجشاٌ ثذی، آجص عزاة انٓی سا يی ثیُُذ اص جًبو کسبَی دس دَیب دَجبنّ سٔ 

ٍَ اجُّجُِعْٕا )آَٓب ثٕدَذ اعالو اَضجبس يی کُُذ  أَ انَِّزی ْا اْنَعَزاَة إِْر جَجَشَّ ُٔ َسأَ َٔ ٍَ اجَّجَُعْٕا  ٍَ انَِّزی ِي

ُِٓى ااَْسجَبةُ  جَقَطََّعْث ثِ َٔ) 

ًْبٌ ْب کّ دس دَیب َذای يُبدیبٌ دق ٔ دعٕت کُُذگبٌ ساسحیٍ ثّ سعبدت سا َطُیذِ گشفحُذ ٔ ثّ دَجبل کسبَی سفحُذ کّ 

ايث ٔقحی ثب عزاة يٕاجّ ضذِ ٔ يی ثیُُذ کّ ْیچ سشديذاس کفش ٔ گُبِ ثٕدَذ ٔ دل ثّ ٔعذِ ْبی آَٓب خٕش کشدَذ ، دس قی

صَُذ ثّ ایٍ ايیذ  دبيی ٔ یبٔس ٔ ْیچ جكیّ گبِ ٔ پُبْگبْٗ َذاسَذ اص ضذت ثیچبسگٗ ثٗ اخحیبس دسث ثّ دايٍ سْجشاٌ خٕد يٗ

دِ ٔ اص آَٓب کّ فبیذِ ای داضحّ ثبضذ ٔ َجبجی دبصم ضٕد کّ دس ایٍ ُْگبو، سْجشاٌ گًشاِ آَٓب دسث سد ثّ سیُّ ضبٌ كٕثی

  .جٕیُذ ججشٖ يٗ

  ًکُْغ پیزّی کْرکْراًَ اس گذػتگاى

َکْٕص کسبَی اسث کّ دس ثشاثش سخٍ دق يٕضع گشفحّ ٔ آٌ سا ًَی پزیشَذ ٔ جُٓب دنیهطبٌ جعبسض ایٍ  170يٕضٕع آیّ 

  .دشف، عقیذِ ٔ سٔش ثب ثبٔس ٔ سیشِ پذساٌ آَٓبسث

ْش چّ ثب عقیذِ ٔ سٔش آَٓب  .2. گزضحگبٌ يب داضحُذ دق اسث ٔ دسسثْش عقیذِ ٔ سٔضی کّ . 1: يجُبی آَٓب ایٍ اسث

 .يخبنفث کُذ ثبطم ٔ َبدسسث اسث

قشآٌ کشیى ثب ایٍ سٕال يعُبداس سٔش آَٓب سا صیش سٕال يی ثشد کّ گیشو پذساٌ ضًب عبقالَّ عًم َکشدَذ ٔ دس يسیش ْذایث 

ٌَ آثَبُاُْْى الَ یَْعقِمُ )قذو ثش َذاضحُذ ْٕ َكب نَ َٔ ٌَ أَ ْٓحَُذٔ الَ یَ َٔ ٌَ َضْیئبًا   آیب ثبص ْى ثبیذ اص آَٓب پیشٔی کُیذ؟ ( ٔ



اگش عقیذِ، سیشِ ٔ سُحی اص پطحٕاَّ . ایٍ پشسص ایٍ يعُب سا ثب خٕد ثّ ًْشاِ داسد کّ پیشٔی ثبیذ ثش اسبط عقم ٔ يُطق ثبضذ

ف يیشاخ فشُْگی ثٕدٌ عًم ٔ یب عقیذِ عقهی ٔ یب َقهی يعحجش ثشخٕسداس ثٕد ، پیشٔی اص آٌ ْى سٔا خٕاْذ ثٕد ٔگشَّ صش

 .ای ، دنیم ثش دسسحی ٔ دقبَیث آٌ َیسث ٔ يجٕص پبیجُذی ثّ آٌ ًَی ضٕد

اگش ثب ْش سٔصِ ای کّ يی گیشیى ادسبط َٕساَیث ٔ جقٕا یب ًْبٌ خذاجشسی ثیطحشی کشدیى ایٍ َطبٌ يی دْذ کّ سٔصِ يب اص 

ثًش دادِ اسث ٔ اگش کسی چُیٍ ثًشی سا دس خٕد َذیذ ثبیذ جالش کُذ جب ثب ًَشِ قبثم قجٕنی ثشخٕسداس اسث؛ چشا کّ ثّ خٕثی 

 سعبیث ثیطحش ٔاججبت ٔ جشک يذشيبت سٔصِ ْبی أ َیض ثّ ثبس ثُطیُذ

 باطي حزام خْری 

 پزدٍ را اس رّی گٌاُی بَ ًام حزام خْاری کٌار سدٍ ّ باطي آى را بَ ًوایغ هی گذارد تا ُوَ بذاًٌذ کَ گٌاٍ ، 174آیَ 

 .باطٌی طْساى ّ گشًذٍ دارد ُز چٌذ بزای بزخی ظاُزع فزیبٌذٍ ّ طعوغ ػیزیي باػذ

دس ایٍ آیّ ثّ یک َٕع اص إَاع دشاو خٕاسی اضبسِ ضذِ کّ دس آٌ افشاد دس يقبثم کحًبٌ دق چیضی دسیبفث يی کُُذ ٔ ثّ 

  .اصطالح دق انسکٕت يی گیشَذ جب ثبطم ثحٕاَذ جٕالٌ دْذ

  .د دشاو اسث ٔ يصشف آٌ ثّ ْش ضکم يی ضٕد دشاو خٕسیآَچّ ایُبٌ يی گیشٌ

ِْٓى إاِلَّ )دس ایٍ آیّ خذأَذ يحعبل اص دقیقث چُیٍ گُبْبَی پشدِ ثشداضحّ ٔ ثبطٍ آٌ کّ خٕسدٌ آجص اسث  ِٗ ثُطَُِٕ ٌَ ف ٔ ُِ َيب یَأْكُم

 .سا دس يعشض دیذ ثُذگبَص قشاس دادِ اسث( انَُّبس

 تقْا، هیٍْ رّسٍ اطت 

دس آغبص ، يسبنّ ٔجٕة سٔصِ ثش [ 3]ِ دس دکى يقذيّ چیُی ثشای ثیبٌ ٔجٕة سٔصِ دس دٔ آیّ ثعذ اسث ک 183دس آیّ 

یبو)يسهًبَبٌ سا خبطشَطبٌ يی کُذ  ٍَ آَيُُٕا ُكحَِت َعهَْیُكُى انصِّ َب انَِّزی ثعذ ثالفبصهّ يی فًٓبَذ کّ ضًب يسهًبَبٌ َجبیذ اص ( یب أَیُّٓ

يب گشاٌ آیذ، چٌٕ ایٍ دكى يُذصش ثّ ضًب َجٕدِ ٔ دكًٗ اسث كّ دس ايث ْبٖ سبثق جطشیع سٔصِ ٔدطث كُیذ ٔ آٌ ثش ش

ٍَ ِيٍ قَْجهُِكى)َیض جطشیع ضذِ ثٕد  َٗ انَِّزی ب ُكحَِت َعه ًَ آَگبِ ثّ جأثیشی کّ ایٍ عجبدت دس جبٌ اَسبٌ يی گزاسد اضبسِ کشدِ ٔ آٌ ( َك

ٖ) .یٍ جٕضّ خٕاَذِ اسثآٌ سا ثٓحش 197سا، جقٕا يعشفی يی کُذ؛ ًْبٌ کّ دس آیّ  َٕ اِد انحَّْق ٌَّ َخْیَش انضَّ ِ ُدْٔا فَإ َّٔ جََض َٔ) 

اگز با ُز رّسٍ ای کَ هی گیزین احظاص ًْراًیت ّ تقْا یا ُواى . ّ ایي بِتزیي راٍ بزای طٌجغ ارسع رّسٍ ُای هاطت

اطت؛ چزا کَ بَ خْبی ثوز دادٍ خذاتزطی بیؼتزی کزدین ، ایي ًؼاى هی دُذ کَ رّسٍ ها اس ًوزٍ قابل قبْلی بزخْردار 

اطت ّ اگز کظی چٌیي ثوزی را در خْد ًذیذ ، بایذ تالع کٌذ تا با رعایت بیؼتز ّاجبات ّ تزک هحزهات رّسٍ ُای اّ ًیش 

 .بَ بار بٌؼیٌذ
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