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سْرٍ تْتَ ختن هی ضْد ، در تزدارًدٍ آهْسٍ ُا ّ پیام  92سْرٍ اًفال آغاس ّ تَ آیَ  41جشء دُن قزآى کزین کَ اس آیَ 

 .ُای رّح افشای الِی است کَ ایي ًْضتَ تعدادی اس آًِا را ًقل هی کٌد

 

 آیَ خوس 

  .پشداخد خَظ سا تش ٍکيفیِ ٗاجة ٍی کْذع٘سٓ اّفاه آیٔ ای اعد کٔ  4ٔآیٔ 

ؽ٘د یل پْجٌ آُ، اص آُ  تذاّیذ ٕش گّ٘ٔ غْیَرٚ ّصیة ؽَا ٍٚ: فشٍایذ دس آغاص آیٔ ٍٚ

اص )ٗ یریَاُ ٗ ٍغنیْاُ ٗ ٗاٍاّذگاُ دس سآ ( اٍاٍاُ إو تید)خذا ٗ پیاٍثش ٗ رٙ اىقشتٚ 

رٌُ)ٍٚ تاؽذ ( خاّذاُ پیاٍثش َْ ا َغِْ ََ ْ٘ا أََّّ َُ اْػيَ ىِِزی  َٗ َٗ ُعِ٘ه  ىِيشَّ َٗ َغُٔ  َُ ِ ُخ َُّ لِِلّ َ ِ َؽْیٍء فَأ ٍِّ
ثِیوِ  ِِ اىغَّ اْت َٗ  ِِ َغاِمی ََ اْى َٗ  ٚ ٍَ اْىیَرَا َٗ  (.اْىقُْشتَٚ 

ایَاُ آٗسدٓ ایذ تایذ تٔ ایِ دعر٘س ػَو مٔ اگش ؽَا تٔ خذا ٗ آّچٔ تش تْذٓ خ٘د ّاصه مشدیٌ ، : ٗ تؼذ تشاٙ ذامیذ اضافٔ ٍٚ مْذ

ا أََّضْىَْا َػيَٚ َػْثِذَّا)آُ ذغيیٌ تاؽیذ مْیذ ٗ دس تشاتش  ٍَ َٗ ٌْ تِالِّلِ  ْرُ ٍَ ٌْ آ  (.إُِ ُمْرُ

اص ایِ ذؼثیش سٗؽِ ٍی ؽ٘د ٍۆٍِ ماٍو مغٚ اعد مٔ دس تشاتش َٕٔ دعر٘ساخ ، ٍخص٘صاً دعر٘ساخ ٍاىٚ ذغيیٌ تاؽذ ٗ 

 [ٔ.]ٕاٙ اىٖٚ قائو ّگشدد ذثؼیضٚ دس ٍیاُ تشّأٍ

 ٓ اص اٍاً کاظٌ ػيیٔ اىغالً دستاسٓ خَظ ع٘اه ٍی کْذ کٔ خَظ تٔ چٔ چیضٕایی ذؼيق ٍی گیشد؟ یکی اص ساٗیاُ تٔ ّاً َعَاع

ْٗ َمثِیٍش : اٍاً ػيیٔ اىغالً دس پاعخ ٍی فشٍایذ ِْ قَيِیٍو أَ ٍِ ا أَفَاَد اىَّْاُط  ٍَ ُز هٌفعتی کَ افزاد تَ دست هی آّرًد چَ ؛[ ٕ]فِی ُموِّ 

ٍْرٖی پشداخد آُ تش اعاط دیگش سٗایاخ ذا یکغاه ٍی ذ٘اّذ تٔ  .احثاى خوس استکن تاضد؛ چَ سیاد یک پٌجن آى تزای ص

 [ٖ.]کٔ اگش چیضی اص آُ تاقی ٍاّذ پشداخد ؽ٘د( تْا تٔ ّظش تشخی ٍشاجغ ذقيیذ، عاىی یکثاس)ذؼ٘یق تیفرذ 

 تغییز ًعوت تَ دست کیست؟ 

حً )ّؼَری کٔ دس دعد ٍشدً اعد سا دادٓ خذا داّغرٔ  5ٖآیٔ  ََ ًٍ ِّّْؼ ْ٘ َٖا َػيَٚ قَ ََ َّْؼ ؛ اٍا ذغییش آُ تٔ کاعری، ذثذیو تٔ ّقَد ٗ (أَ

ٌْ )ٍاّْذ آُ سا تٔ دعد ٍشدً ٍی داّذ؛ َٕاُ ٍشدٍی کٔ ایِ ّؼَد سا دس اخریاسؽاُ ت٘د ِٖ ا تِأَّفُِغ ٍَ  (.یَُغیُِّشْٗا 

لص تَ ًقوت ّ عذاب تَ دست اس ایي آیَ ضزیفَ، قاعدٍ ای تزای ًشّل ًعوت ّ سلة آى ّ یا تثدی( رٍ)عالهَ طثاطثایی 

  :آّردٍ کَ خالصَ اش ایي است

اگز ایي استعداد ّ سهیٌَ، هٌاسِة ًشّل ًعوت تْد، . فزّد ًعوت تز اًساًِا تستگی تَ سهیٌَ رّحی ّ ًفساًی آًِا دارد

رتستَ ّ عذاب ّ ًعوت تز آًِا ًاسل هی ضْد ّ اگز تغییز کزد ّ آى سهیٌَ، تثدیل تَ سهیٌَ ًشّل عذاب ضد؛ آى ًعوت رخت ب

 [4] .ًقوت جایگشیي آى هی ضْد

ٌْ )ٕشگآ طشف ٍقاتو ٗ ٌٕ پیَاُ ؽَا ػٖذ ّأٍ سا پاسٓ کشد ٗ ٍفاد آُ سا صیش پا گزاؽد  ِٕ ِْٖذ ِْ تَْؼِذ َػ ٍِ  ٌْ ُْ ََّنثُ٘ا أَْیَاَُّٖ ٗ ( إِ

ِٓ مافش پیناس کْیذ؛ ؽَا تا پیؾ٘ایاُ ( طََؼُْ٘ا فِی ِدیُِْنٌ)ؽشٗع تٔ ٍزٍد آئیِ ؽَا ٗ ذثيیغاخ ع٘ء کشد حَ اْىُنْفش)ایِ گشٗ ََّ  (فَقاذِيُ٘ا أَئِ



تْاتشایِ ّؼَری سا کٔ خذاّٗذ ٍرؼاه سٗصیَاُ کشدٓ اعد ذا ٗقری دس دعد ٍاعد کٔ ىیاقد آُ سا داؽرٔ تاؽیٌ؛ اٍا اگش تا دعد 

اکُْ٘ الیق آُ ؽذٓ ایٌ خ٘د، آُ ىیاقد سا ذغییش دادٓ ٗ ّغثد تٔ آُ ّؼَد، تی ىیاقد ؽذیٌ؛ ّؼَد ٍی سٗد ٗ ػزاتی کٔ 

 .جایگضیِ آُ ٍی ؽ٘د، 

 تدتزیي ُا ًشد خدا 

ُِ ّضد خذا، مغاّٚ  :، تذذشیِ ٗ تٚ اسصػ ذشیِ ٍ٘ج٘داخ صّذٓ ایِ جٖاُ سا ٍؼشفٚ مشدٓ ٍٚ فشٍایذ55آیٔ  تذذشیِ جْثْذگا

َِ )دٕغرْذ مٔ سآ مفش پیؼ گشفرْذ ٗ ٌٕ چْاُ تٔ آُ ادأٍ ٍٚ دْٕذ ٗ تٔ ٕیچ ٗجٔ ایَاُ َّٚ آٗسُ ابِّ ِػَْذ ّللّاِ اىَِّزی َٗ َُّ َؽشَّ اىذَّ إِ

 َُ ُْ٘ ٍِ ٌْ الَ یُْۆ   (.َمفَُشْٗا فَُٖ

دس آیٔ تؼذ قذسی تیؾرش دستاسٓ آّٖا ذ٘ضیخ دادٓ ٗ یک ٗیژگی تاسص آّٖا سا تیاُ ٍی کْذ کٔ آُ ػٖذؽکْی ٗ پایثْذ ّث٘دُ تٔ 

شَّ )ٕیچ ػٖذ ٗ پیَاّی اعد  ٍَ ٌْ فِی ُموِّ  َْٖذُٕ َُ َػ ایْٖا کغاّی اّذ کٔ ّٔ اص خذا ؽشً داسّذ ٗ ّٔ اص ٍخاىفد فشٍاُ اٗ (. جٍ یَْقُُض٘

َُ )پشٕیض ٍی کْْذ ٗ ّٔ اص صیش پا گزاسدُ اص٘ه اّغاّٚ پشٗا ٍی َّایْذ  ٌْ الَ یَرَّقُ٘ ُٕ َٗ.) 

یذ آّٖا تش ٍی ٕش چْذ ایِ آیاخ دستاسٓ یٖ٘دیاُ ٍذیْٔ دس ػصش سع٘ه خذا صيی ّللا ػيیٔ ٗآىٔ ّاصه ؽذٓ ٗ پشدٓ اص ٍإید پو

؛ اٍا ایِ تٔ ٍؼْای دصش ایِ ٍؼْا دس آّٖا ّیغد؛ تيکٔ تیاُ قاػذٓ ٗ قاُّ٘ کيی اعد تشای ٕش کظ کٔ سفراسی [5]داسد

 .ایْگّ٘ٔ داسد ذا تذاّذ ٗ دیگشاُ تؾْاعْذ کٔ چْیِ کغی تذذشیِ خالیق ّضد خذاّٗذ اعد

 حد تْاى ًظاهی در قزآى 

اّاُ دس جاٍؼٔ اعالٍی تایذ تٔ دذی تاؽذ کٔ دؽَِ ٗ ، ذ٘اُ ّظاٍی ٍغي6ٌٓتٔ دعر٘س آیٔ 

ٕش کظ کٔ خیاه دعد اّذاصی تٔ دیطٔ ّظاً اعالٍی سا داسد تٔ ٕشاط اّذاصد 

( ٌْ ِٖ ِ ُدِّٗ ٍِ  َِ آَخِشی َٗ  ٌْ ُم َّٗ َػُذ َٗ َّٗ ّللّاِ  ِٔ َػْذ َُ تِ ِٕثُ٘ ٗ ّر٘اّذ دری خیاه ذٖاجٌ تٔ آب ٗ ( ذُْش

  .ّذخاک ّظاً اعالٍی سا ٌٕ دس عش تپشٗسا

اص ایِ آیٔ اعرفادٓ ٍی ؽ٘د کٔ ّظاً اعالٍی تایذ تٔ آخشیِ ٗ پیؾشفرٔ ذشیِ عالح ٕا ٗ ذجٖیضاخ ّظاٍی ٗ دفاػی ٍجٖض تاؽذ 

ذا آّکٔ تر٘اّذ آُ ذشعی سا کٔ آیٔ ٍی فشٍایذ دس ده دؽَْاّؼ ایجاد کْذ؛ ٕش چْذ داؽرِ ایِ عالح ٕا ىضٍٗاً تٔ ٍؼْای تٔ 

ٗىی اعرفادٓ ذْٖا اص ذغيیذاذی کٔ تا ق٘اّیِ ّثشد دس اعالً داؽرِ اص ٕش ّ٘ع ، : ذ٘اُ گفدیؼْی ٍی . کاسگیشی آّٖا ّیغد

 .عاصگاس اعد

 دّ گزٍّ اس هْهٌاى ّاقعی 

 : تٔ تیاُ دٗ گشٗٓ اص ٍٍْ٘اُ ٗاقؼی ٍی پشداصد 74آیٔ 

َجإَُذْٗا فِی َعثِیِو ّللّاِ )گشٗٓ اٗه کغاّی اّذ کٔ ایَاُ آٗسدّذ ٗ ٕجشخ مشدّذ ٗ دس سآ خذا جٖاد َّ٘دّذ  َٗ َٕاَجُشْٗا  َٗ ُْْ٘ا  ٍَ َِ آ اىَِّزی َٗ 

.)  

ََّصُشٗاْ )گشٗٓ دًٗ کغاّی اّذ کٔ گشٗٓ اٗه سا پْآ دادّذ ٗ یاسٙ مشدّذ  َّٗ ْٗا  َٗ َِ آ اىَِّزی َٗ.) 

س آیاخ قشآُ کشیٌ ٕش چْذ ایِ آیٔ دستاسٓ ٍٖاجشیِ ٗ اّصاس دس صذس اعالً اعد؛ اٍا سٗؽِ اعد کٔ ایِ آیٔ ّیض ٍاّْذ اکث

 .پیاٍی جاٍغ ٗ کيی داسد کٔ تا تیاُ َّّ٘ٔ، دس پی ذؼيیٌ ٗ ذؼَیٌ آُ دس جاٍؼٔ اعالٍی ٗ ذَاً دٗساّٖاعد

ّظاً اعالٍی تایذ تٔ آخشیِ ٗ پیؾشفرٔ ذشیِ عالدٖا ٗ ذجٖیضاخ ّظاٍی ٗ دفاػی ٍجٖض تاؽذ ذا آُ تر٘اّذ آُ ذشعی سا کٔ آیٔ 

 کْذ؛ ٕش چْذ داؽرِ ایِ عالدٖا ىضٍٗا تٔ ٍؼْای تٔ کاسگیشی آّٖا ّیغد ٍی فشٍایذ دس ده دؽَْاّؼ ایجاد



 ّفاداری تز سز پیواى تا تَ کی؟

دس ایِ قاُّ٘ آٍذٓ اعد کٔ . ع٘سٓ ٍثاسکٔ ذ٘تٔ تٔ قاّّ٘ی دستاسٓ عشآٍذی صٍاُ ٗفاداسی تٔ ػٖذ ٗ پیَاُ اؽاسٓ داسد 7آیٔ 

ُِمنْس )تز سز پیواى ایستادٍضوا تا سهاًی تز سز پیواى تواًید کَ طزف هقاتل ُن  ْاْس لَف تَفقِیوُم نْس فَفاسْس ْاْس لَف ُم تَفقَفاهُم ا اسْس ّ ایي ّفاداری ( فَفوَف

تَّقِیيَف : تَ عِد ّ قزارداد اس لْاسم تقْآ دیٌٔ است تَ ُویي جِت علت دستْر تاال را چٌیي تیاى هی کٌد َف یُمِحةُّ الْسوُم [ 6]إِىَّ َّللاَّ

ٍ دّطزف هْظف تَ رعایت آى تْدًد را ًادیدٍ گزفت ، ضوا ُن توام آًچَ ، اها اگز طزف هقاتل پیواى ضکست ّ تعِداتی ک

 .هْظف تَ رعایت آى تْدید را ًادیدٍ تگیزید

  

 جایی کَ اَفیواى هالک است ًَ اِیواى 

دستاسٓ ػٖذ ؽکْی کغاّی اعد کٔ تا ٍغيَاّاُ ػٖذ ٗ پیَاُ  ٕٔآیٔ . اَیَاُ یؼْی ػٖذ ٗ پیَاُ ٗ ٍؼْای ایَاُ ٌٕ سٗؽِ اعد

اٌَُّٖ )ٕشگآ طشف ٍقاتو ٗ ٌٕ پیَاُ ؽَا ػٖذ ّأٍ سا پاسٓ کشد ٗ ٍفاد آُ سا صیش پا گزاؽد : داسّذ کٔ ٍی فشٍایذ ََ إُِ ََّّنثُْ٘ا أَْی َٗ
 ٌْ ِٕ ِْٖذ ِ تَْؼِذ َػ ٌْ )ٗ ؽشٗع تٔ ٍزٍد آئیِ ؽَا ٗ ذثيیغاخ ع٘ء کشد( ٍِّ طََؼُْْ٘ا فِی ِدیُِْن ِٓ مافش پ( َٗ یناس ؛ ؽَا تا پیؾ٘ایاُ ایِ گشٗ

حَ اْىُنْفشِ )کْیذ ََّ  (. فَقَاذِيُْ٘ا أَئِ

ٌْ الَ . )چُ٘ ػٖذ ٗ پیَاُ تشای آّٖا مَرشیِ اسصؽٚ ّذاسد: تؼذ تالفاصئ دىیو ایِ ّثشد ٗ پیکاس سا تیاُ کشدٓ ٍی فشٍایذ ُ إَِّّٖ

 ٌْ َُ ىَُٖ ا ََ ؽذُ ٍنشس ٗ آٍادگٚ تشاٙ ّقض دسعد اعد مٔ آّٖا تا ؽَا پیَاُ ذشك ٍخاصَٔ تغرٔ اّذ، ٗىٚ ایِ پیَاُ تا ّقض ( أَْی

 .دس آیْذٓ اصال اسصػ ٗ اػرثاسی جذی ّخ٘إذ داؽد

  

 :پی ّ٘ؽد ٕا
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