
 جایس است جایی کّ تدگٕیی کردٌ
 

سٕرِ يائدِ ختى يی شٕد ، در تردارَدِ آيٕزِ ْا ٔ  81سٕرِ َساء آغاز ٔ تّ آیّ  148جسء ششى قرآٌ کریى کّ از آیّ 

 .پیاو ْای رٔح افسای انٓی است کّ ایٍ َٕشتّ تعدادی از آَٓا را َقم يی کُد

 

 جایی کّ پردِ دری رٔاست 

خذا ثذگٕیی را دٔطث : قبََٕی اس قٕاَیٍ اجحًبػی اطالو را ثیبٌ يی کُذ، اثحذا 48ٔآیّ 

الَّ یُِذتُّ ّللّاُ )َذاػحّ ٔ ًَی پظُذد کّ ػیٕة ٔ اػًبل سػث اػخبؽ ثب طخٍ ثز يال ػٕد 

ِل إاِلَّ َيٍ ظُهَِى  ْٕ ٍَ اْنقَ ِء ِي َٕ َْٓز ثِبنظُّ ؛ سیزا ًْبَگَّٕ كّ خذأَذ، خٕد، طحبر انؼیٕة ( اْنَج

ٔطث َذارد كظی پزدِ درٖ كُذ ٔ ػیٕة دیگزاٌ را فبع طبخحّ ٔ آثزٖٔ آَٓب را اطث د

 . ثجزد

َکحّ دیگز ایُکّ اطحذكبو رٔاثظ اجحًبػٗ ٔ رػبیث جٓبت اَظبَٗ، طجت يی ػٕد جب ثذٌٔ در َظز گزفحٍ یك ْذف ؿذیخ 

 .َظجث ثّ کظی پزدِ درٖ َؼٕد

قیذی طحًگزاٌ ٔاقغ َؼٕد ٔ یب ثٓبَّ اٖ ثزاٖ جٍ دادٌ ثّ طحى َگزدد ، ٔ ثؼذ ثزای آَکّ دكى اخالقٗ ثبال يٕرد طٕء اطحفبدِ 

: را ثّ دکى ثبال اضبفّ يی کُذ جب ثّ ثؼضٗ اس ايٕر كّ يجٕس ایٍ گَّٕ ثذگٕئی ْب را دارَذ اػبرِ كزدِ ثبػذ، يی فزيبیذ

ٍْ ظُهِىَ )يگز كظٗ كّ يظهٕو ٔاقغ ػذِ اطث   (إاِلَّ َي

خٕیشتٍ در تراتر ظهى ظانى، حق دارَد اقداو تّ شكایت كُُد ٔ یا از ستًگری ْا، آشكارا چُیٍ افراد تراٖ دفاع از آری؛ 

  .اَتقاد ٔ تدگٕیی ًَایُد ٔ تا حق خٕد را َگیرَد ٔ دفع ستى ًَُایُد از پا َُشیُُد

 کافراٌ ٔاقعی 

ٔ آَٓب را فزطحبدِ خذا يی  کظبَی ْظحُذ کّ ثیٍ رطٕالٌ انٓی خظ کؼی کزدِ، ػذِ ای را پذیزفحّ 5ٔٔٔ  5ٓٔيٕضٕع آیبت 

 .داَُذ ٔ ػذِ دیگز را اَکبر کزدِ ٔ اس پبیّ، رطٕل خذا ًَی داَُذ

ایُٓب ًْبٌ اْم کحبة یؼُی یٕٓد ٔ يظیذیبَی ْظحُذ کّ فقظ پیبيجز خٕد را قجٕل کزدِ ٔ : ػاليّ طجبطجبیی رِ يی فزيبیذ 

 [ٔ. ]ػَٕذ پیبيجزاٌ دیگز ٔ َیش رطٕل خذا ؿهی ّللا ػهیّ ٔآنّ را يُکز يی

اَذ  ایُٓب ثّ خذا ٔ ًّْ رطٕالٌ خذا كفز ٔرسیذِ: ایٍ ػذِ گًبٌ يی کُُذ اس ایًبٌ درطحی ثزخٕردارَذ؛ ايب آیّ يی فزيبیذ

( ِّ ُرُطهِ َٔ ٌَ ثِبّلّلِ   :چزا کّ يی گٕیُذ( یَْكفُُزٔ

ََْكفُُز ثِجَْؼٍض )يب ثّ ثؼضٗ ایًبٌ داریى ٔ ثّ ثؼضٗ دیگز كبفزیى  َٔ ٍُ ثِجَْؼٍض  ٌَ َُْۆِي خٕاُْذ ثیٍ خذا ٔ  ٔ ثب ایٍ ػقیذِ يٗ( یقُٕنُٕ

ِّ )رطٕالٌ أ جذایی اَذاخحّ  ُرُطهِ َٔ ٍَ ّللّاِ  قُْٕا ثَْی ٌَ أٌَ یُفَزِّ یُِزیُذٔ ثؼضٗ دیگز ، ثّ خذا ٔ ثؼضٗ اس رطٕالَغ ایًبٌ آٔرَذ ٔ ثّ (َٔ

 .اس رطٕالَغ كفز ثٕرسَذ ثب ایُكّ آٌ ثؼض َیش فزطحبدِ خذا ْظحُذ ٔ اَکبر آَٓب، اَکبر خذأَذ يحؼبل اطث

آیّ یک طٕرِ يبئذِ ثّ قبََٕی اس قٕاَیٍ ثیٍ انًههی قزآٌ کزیى اػبرِ يی کُذ کّ ثز اطبص آٌ، ْز کض پیًبَی ثب دیگزی ثظث 

فُْٕا ثِبْنُؼقُٕدِ ) .ثبیذ ثّ آٌ ٔفبدار ثًبَذ ْٔ ٍَ َءاَيُُْٕا أَ َب انَِّذی ٔ ایٍ ٔفبداری ثز طز پیًبٌ، جُٓب در ثزاثز دیگز يظهًبَبٌ َیظث؛ ( یَ َیُّٓ

 ثهکّ يب يٕظفیى ثب ْز فزد ٔ گزْٔی دحی کبفز ثی دیٍ کّ پیًبَی ثظحیى ٔ يؼبيهّ ای کزدیى ثّ آٌ پبیجُذ ثبػیى



طبٔی اطث ثب اَکبر خذا ٔ جًبو رطٕالَغ ٔ قزآٌ چُیٍ ػقیذِ ای را کفز دقیقی ٔ ثُبثزایٍ اَکبر جُٓب یک فزطحبدِ انٓی و

ٌَ َدقًّّب) .ؿبدجبٌ چُیٍ ثبٔری را کبفز دقیقی يی خٕاَذ نَـئَِك ُُْى اْنَكبفُِزٔ ْٔ  (أُ

نَْى آَيُُْٕا ثِبّلّلِ : ثؼذ اس آَکّ ثبٔر غهظ را يطزح کزد ٔ ثبطم ًَٕد؛ ثّ ثبٔر ؿذیخ پزداخحّ ٔ آٌ را ثیبٌ يی کُذ َٔ  ِّ ُرُطهِ َٔ  

ُُْْٓى ؛ ثبٔر ؿذیخ، ًْبَی اطث کّ يب يظهًبَبٌ داریى؛ یؼُی اػحقبد ثّ خذا ٔ جًبو فزطحبدگبٌ أ، ثی  ٍَ أََدٍذ يِّ قُْٕا ثَْی آَکّ یُفَزِّ

ُُْٓىْ . )فزقی ثیٍ آَٓب قبئم ػٕیى ٍَ أََدٍذ ِي ُ  ثَْی  [ٕ( ]ال َُفَزِّ

 رد چُد اعتقاد يٓى در يسیحیت 

ایٍ ثبٔرْبی َبدرطث . ثّ چُذ اػحقبد يٓى در يظیذیث پزداخحّ ٔ قبطؼبَّ ًّْ را يزدٔد اػالو يی کُذ 7ٔٔٔ  57ٔآیبت 

 :ػجبرجُذ اس

َيب َؿهَجُُِٕ )یٕٓدیبٌ، دضزت يظیخ ػهیّ انظالو را َّ ثّ طٕر ػبدی کؼحُذ ٔ َّ ثب دار سدٌ  .ٔ َٔ َيب قَحَهُُِٕ  ثهکّ آَٓب ثّ اػحجبِ ( َٔ

 .جُذ ٔ کؼحُذ ٔ یب ثّ دار سدَذفزد دیگزی را گزف

ٔ ایٍ ثؼیذ َیظث، چٌٕ در جٕايغ ٔدؼٗ ٔ قحم ْبی ْجٕيی ثظیبر يٗ ػٕد كّ فزد يٕرد َظز در ػهٕغی ُگى ٔ دیگزی ثّ 

  .جبی أ كؼحّ ػٕد

رٔو ثٕدَذ کّ  ْى قبجهیٍ اس يزججطیٍ ثب آٌ جُبة َجٕدَذ جب أ را ثّ خٕثٗ ثؼُبطُذ؛ ثهكّ نؼگزیبٌػهیّ انظالو در داطحبٌ ػیظٗ 

ػُبخث كبيم َظجث ثّ آٌ دضزت َذاػحُذ؛ پض ْیچ ثؼیذ َیظث كّ آَٓب ػخؾ دیگزٖ را دطحگیز كزدِ ٔ ثّ قحم رطبَذِ 

 [ٖ. ]ثبػُذ

َيب قَحَهُُِٕ یَقِیًُّب. )خالؿّ ایُکّ ثّ طٕر قطغ آَٓب يظیخ ػهیّ انظالو را َکؼحُذ ثَم . )؛ ثهکّ خذأَذ أ را ثّ طٕی خٕد ثبال ثزد( َٔ

 ِّ فََؼُّ ّللّاُ إِنَْی  (رَّ

خذاطث ٔ یب پظز خذا؛ ثهکّ أ اَظبَی اطث کّ اس اَظبَی َگٕییذ يظیخ ػهیّ انظالو  .ٕ

دیگز یؼُی يزیى طالو ّللا ػهیٓب يحٕنذ ػذِ اطث ٔ َیش أ خذا َیظث؛ ثهکّ فزطحبدِ 

ٍُ َيْزیََى َرُطُٕل ّللّاِ . )خذاطث ِظیُخ ِػیَظٗ اْث ًَ ب اْن ًَ  (إََِّ

يب در ػبنى، طّ خذا . اػحقبدی ثبطم ٔ َبرٔاطث( خذایبٌ طّ گبَّ)اػحقبد ثّ اقبَیى ثالثّ  .ٖ

ا )دطث اس ایٍ اػحقبد ثزداریذ . َذاریى( پذر، پظز، رٔح انقذص) الَ جَقُٕنُْٕا ثاَلَثَةٌ اَحَُْٕٓا َخْیزًّ َٔ
 (نَُّكىْ 

از أ فرزَدی يتٕند ًَی شٕد تا فرزَدی داشتّ اعتقاد صحیح ایٍ است کّ تأر داشتّ تاشید خدأَد عانى یکی است ٔ 

نَمدٌه . )تاشد َٔم ُس  ٌَم نَّم ُس  ٌَم یَمكُسٕ اََّم ثْبحَم دٌه سُس احِإ َٔم ُس  ِإنَم ٌّه  ا  ُهّللا ًَم َّن ا )تا ایُکّ تًاو عٕانى را أ آفریدِ است ٔ ْر چّ ْست يال أست (  َِإ نُّس يَم

ضِإ  ا فِإی األَمرْب يَم َٔم ات  َٔم ا ًَم  .ْید َارٔاست؛ ٔ ایٍ َسثت ْا کّ شًا تّ أ يی د(فِإی انسَّن

 جٕشش فضم انٓی در اعطای اجر يۆيُیٍ 

بنَِذبِت . )کظبَی اطث کّ ثّ درطحی ایًبٌ آٔردَذ ٔ آَچّ ٔظیفّ ػبٌ ثٕد ػًم کزدَذ 7ٖٔيٕضٕع آیّ  َـّ هُْٕا ان ًِ َػ َٔ ٍَ آَيُُْٕا  انَِّذی

ِْٓى أُُجَٕرُْىْ )ا خٕاْذ داد ایُٓب کظبَی اَذ کّ خذأَذ يشد ایًبٌ ٔ ػًم ؿبنذؼبٌ را َّ جُٓب جًبو ٔ کًبل ثّ آَّ(  فِّی َٕ ؛ ثهکّ ( فَیُ

ِّ . )ثیغ اس آٌ را َیش ثّ آَٓب ػطب خٕاْذ کزد ٍ فَْضهِ یَشیُذُْى يِّ َٔ) 

ایٍ ثیؼحز، ٔقحی يؼُبی دل فزیت ٔ دیزت آٔری ثّ خٕد يی گیزد کّ جٕجّ داػحّ ثبػیى ایٍ فضم ٔ ثیؼحزی اس طٕی خذاطث 

  .کزاٌ اطث؛ َّ اَظبَی کّ فضم أ اَذک ٔ نطفغ َبچیش اطث ، خذایی کّ فضهغ َبيذذٔد ٔ نطفغ ثی



 از قٕاَیٍ تیٍ انًههی قراٌ کریى 

آیّ یک طٕرِ يبئذِ ثّ قبََٕی اس قٕاَیٍ ثیٍ انًههی قزآٌ کزیى اػبرِ يی کُذ کّ ثز اطبص آٌ، ْز کض پیًبَی ثب دیگزی ثظث 

ٍَ آَيُُٕاْ . )ثبیذ ثّ آٌ ٔفبدار ثًبَذ َب انَِّذی فُْٕا ثِبْنُؼقُٕدِ  یَب أَیُّٓ ْٔ ٔ ایٍ ٔفبداری ثز طز پیًبٌ، جُٓب در ثزاثز دیگز يظهًبَبٌ َیظث؛ ( أَ

 .ثّ آٌ پبیجُذ ثبػیىثهکّ يب يٕظفیى ثب ْز فزد ٔ گزْٔی دحی کبفز ثی دیٍ کّ پیًبَی ثظحیى ٔ يؼبيهّ ای کزدیى ، 

ِ از اَساَی دیگر یعُی يریى ش يتٕند شدِ است ٔ َگٕیید يسیح عهیّ انسالو خداست ٔ یا پسر خدا؛ تهکّ أ اَساَی است ک

ِإ . )َیس أ خدا َیست؛ تهکّ فرستادِ خداست سُسٕلُس  َّن یَمىَم رَم رْب ٍُس يَم َٗم اتْب یس یحُس عِإ سِإ ًَم ا انْب ًَم َّن  ( َِإ

 احتراو تّ شعائر انٓی 

يبٌ را اس دزيث آیّ دٔو طٕرِ يبئذِ در یک دطحٕر کهی کّ يفبد آٌ ادحزاو گذاػحٍ ثّ ػؼبئز اطاليی اطث ، ًّْ اْم ای

ْا َػَؼ ئَِز ّللّاِ . )ػکُی َظجث ثّ ػؼبئز انٓی ثز دذر يی دارد ٍَ آَيُُْٕا الَ جُِذهُّٕ َب انَِّذی  (یَب أَیُّٓ

ِإ )ٔقتی ایٍ ٔاژِ ترای خدأَد تّ کار رٔد [ 4. ]شعائر جًع شعیرِ است ٔ شعیرِ یعُی عاليت ٔ َشاَّ عَمائرَم  َّن يعُایش ( شَم

ٔ َشاَّ است ترای خدا؛ یعُی چیسی کّ سثة تٕجّ يردو تّ خدا يی شٕد ياَُد يُاسك ٔ  يی شٕد ْر آَچّ عاليت

 .ْاٖ حج كّ يسهًاَاٌ يٕظفُد احتراو ًّْ آٌ را َگّ دارَد ترَايّ

ثزای ایٍ يؼُب يی جٕاٌ يـبدیق ٔ ًََّٕ ْبی فزأاَی را َبو ثزد؛ ًََّٕ ْبیی کّ ْز یک طجت جٕجّ ػًٕيی يزدو ثّ طٕی 

سَذِ کزدٌ یبد أ در دل ْبی يزدو يی ػٕد؛ يبَُذ يبِ ريضبٌ ٔ یب رٔسْبیی کّ ثّ يُبطجث ٔالدت ٔ یب ػٓبدت خذا ٔ 

 .ثًٍٓ ٕٕپیؼٕایی اس پیؼٕایبٌ دیٍ ػهیٓى انظالو ثشرگذاػحی ثزگشار يی ػٕد ٔ یب رٔسی يبَُذ 

 کاری کّ تًاو اعًال خٕب را َاتٕد يی کُد 

ثبٔرْبیی کّ یک يۆيٍ ٔاقؼی ثّ آٌ ایًبٌ دارد؛ ایًبَی کّ ثب ػهى ٔ آگبْی ٔ اطحذالل  کفز یؼُی کؼیذٌ خظ ثطالٌ ثّ جًبو

آِيُُٕا )يُطقی ثّ دطث آيذِ ٔ ًْبَی اطث کّ خذأَذ ػبنى اس ًّْ خٕاطحّ اطث کّ آٌ را ثّ دطث آٔردِ ٔ ثذاٌ يؼحقذ ثبػُذ 

 ِّ َٔ َرُطٕنِ  ِ  .ٌ اطثاػحقبدی کّ سیز ثُبی ػًم ٔ پؼحٕاَّ آ[. 5(]ثِبّللَّ

کظبَی کّ يذجی ثّ ایٍ اػحقبدات ثبٔر داػحّ اَذ ٔ ثز اطبص آٌ اػًبل ؿبنذی ثزای خٕد اَذٔخحّ اَذ ، اگز ثؼذ اس يذجی يُکز 

آَٓب ػذِ ٔ در ثیزاّْ گبو َُٓذ ثّ دنیم ًْیٍ آیّ ، جًبو اَذٔخحّ ْبیؼبٌ ثّ ثبد فُب يی رٔد ٔ ثّ جؼجیز قزآٌ کزیى دچبر َدجظ 

هُُّ  َيٍ. )ػًم يی ػَٕذ ًَ ٌِ فَقَْذ َدجِظَ َػ ب ًَ  (.یَْكفُْز ثِباْلی

در دقیقث ایٍ ػذِ، خٕد ثب ػؼهّ کفز ٔ اَکبر، طزاؽ اَجبر اػًبنؼبٌ رفحّ ٔ ثب دطث خٕد، آَچّ اَذٔخحّ اَذ را ثّ خبکظحز 

 .ججذیم يی کُُذ

  

 :پی َٕػث ْب

 5ٕٔ/5انًیشاٌ فی جفظیز انقزآٌ    .ٔ

 آل ػًزاٌ/ 84 ثقزِ ٔ آیّ/  85ٕٔ  6ٖٔآیبت    .ٕ

 ٖٖٔ/5ک ثّ انًیشاٌ فی جفظیز انقزآٌ .ر   .ٖ



 6ٕٔ/5انًیشاٌ فی جفظیز انقزآٌ    .4

 دذیذ /7   .5

 


