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 پذیزایی اَلیً در لیامت 

سُري مبارکً کٍف درباري چگُوگی بزخُرد با کافزان در لیامت آمذي  102در آیً 

افِإزِإیهَأ وُنشُن اًل : است ٍَأىَّنمَأ لِإ ْع َأ وَأا جَأ تَأذْع   .  ِإوَّنا  َأ ْع

ل» وخستیه چیشی است کً با آن اس مٍمان پذیزایی می کىىذ؛ ماوىذ ضزبت یا « وُنشُن

یه معىای آیً ایه می بىابزا[ 1. ]ای کً در آغاس َرَد مٍمان بزای اَ می آَروذ میُي

 .ضان باضذ ضُد کً ما جٍىم را آمادي کزدي ایم تا در ٌمان ابتذای َرَد کفار بً لیامت، َسی ً پذیزایی

ْا اػًانی َذاسَذ  دس قیايد ایٍ: تا دس َظش گشفرٍ ایُکّ تؼذ اص دٔ آیّ يی فشيایذ: دس ادايّ يی َٕیغذ( سِ)ػاليّ طثاطثایی 

انُُٓى) ًَ ْصًَا)کّ ٔصٌ ؽٕد ٔ يحاعثّ گشدد ( فَحثِطَْد أَْػ َٔ َو اْنقِیَاَيِح  ْٕ ْو یَ ُُ دس جًغ تُذی فًٓیذِ يی ؽٕد کّ ایٍ گشِٔ ( فاََل َُقِیُى نَّ

کاسی دس قیايد َذاسَذ جض ایُکّ ٔاسد جُٓى ؽذِ ٔ ػزاب ؽَٕذ ؛ یؼُی دس تذٔ ٔسٔد ٔاسد جُٓى يی ؽَٕذ ٔ کاس تشایؾاٌ ذًاو 

  .يی ؽٕد

انَِحاِخ َكاََْد نَُْٓى )دس يٕسد تٓؾد تشای يٕيُاٌ َیض آيذِ اعد ( َُُضل)س ، ًْیٍ ذؼثی7ٓٔدس آیّ  هُٕا انصَّ ًِ َػ َٔ ٍَ آَيُُٕا  ٌَّ انَِّزی إِ

ِط َُُضً   ْٔ  (.َجَُّاُخ اْن ِْشَد

ٔ ْى آید هللا جٕادی آيهی دس دسط ذ غیشؽاٌ ایٍ عخٍ سا َٕؽرّ ٔ َقم کشدِ اَذ کّ يؼُا [ ٕ]دس انًیضاٌ ( سِ)ْى ػاليّ 

ذٕاٌ تّ يؼُای نطی ی سعیذ ٔ آٌ ٔجٕد ػزاب ٔ  يی[ ٖ]ٔ تا اعر ادِ اص دیگش آیاخ « َُُضل»ذأکیذ داسَذ کّ تا ذٕجّ تّ يؼُای 

 .پاداؽی فشاذش اص تٓؾد ٔ جُٓى ذٕصیف ؽذِ دس قشآٌ تشای يۆيُاٌ ٔ کافشاٌ اعد

اَذ کّ يۆيُاٌ ٔ ک اس دس  غضة انٓی خالصّ کالو ایُکّ تٓؾد ٔ جُٓى ذٕصیف ؽذِ دس قشآٌ کشیى دٔ جهِٕ اص سحًد ٔ

تی ذشدیذ پزیشایی اصهی غیش اص ایٍ پیؼ پزیشایی أنیّ اعد ٔ آٌ پاداػ ٔ . ًْاٌ تذٔ ٔسٔد تّ قیايد تا آٌ پزیشایی يی ؽَٕذ

دِ ػزاتی اعد کّ ان اظ اص حًم يؼُای آٌ ٔ ارْاٌ اص دسک آٌ ػاجضَذ؛ تشای ًْیٍ دس قشآٌ کشیى جض تا اؽاسِ اص آٌ یاد َؼ

 .اعد

ْا ْغرُذ؛ عشٔکاسؽاٌ تا ایٍ عگ اعد کّ تّ  کغاَی کّ تا يؼاسف ٔ دعرٕساخ ٔ حشیى انٓی غشیثّ تهکّ يرجأص تّ آٌ

 ْا کّ يغرحق ْغرُذ ، حًهّ ٔس يی ؽٕد دعرٕس خذأَذ اص حشیى أ يحافظد کشدِ ٔ تّ آٌ

  بادت ویاسمىذ صبز َ تذمل است 

َيا )هللا ػهیٓا اترذا تّ ػثادخ پشٔسدگاس ػانى ايش ؽذِ اعد عٕسِ يثاسکّ يشیى عالو  65دس آیّ  َٔ اْْلَْسِض  َٔ اِخ  َٔ ا ًَ َسبُّ انغَّ

ا فَاْػثُْذُِ  ًَ ِّ )ٔ تؼذ تالفاصهّ ايش تّ صثش ٔ ذحًم دس آٌ ( تَْیَُُٓ اْصطَثِْش نِِؼثَاَدذِ َٔ.) 



یّ ؽذِ اعد ٔ چُیٍ صثشی سا یکی اص ؽکیثایی دس طاػد ٔ تُذگی خذأَذ يرؼال ايشی اعد کّ دس سٔایاخ َیض تّ آٌ ذٕؿ

  .إَاع صثش تشؽًشدِ اَذ

  :رسُل خذا ص ی هللا   یً َآلً در دذیثی می فزمایذ

 :صبز در مصیبت َ صبز بز طا ت َ صبز اس گىاي، بعذ فزمُدوذ: صبز سً وُع است

کً میان ٌز درجً تا درجً درجً می وُیسذ  600پس ٌز کً بز طا ت َ بىذگی خذاَوذ متعال صبز کىذ ، خذاَوذ بزایص 

 :دیگز بً اوذاسي فاص ً میان لعز سمیه تا  زش باضذ

ٍَ ذُُخِٕو اْْلَْسِض إِنَی اْنغَ ) ا تَْی ًَ َسَجِح َک َسَجِح إِنَی انذَّ ٍَ انذَّ ااَِح َدَسَجٍح َيا تَْی ًِ ُ نَُّ ِعرَّ  [4(. ]ْسػِ َکرََة هللاَّ

 ضیطان سگ درگاي الٍی 

َقم ؽذِ اعد کّ ؽیطاٌ سا عگ دس گاِ انٓی خٕاَذِ ( سِ)اعراد حضشخ اياو ( سِ)هللا ؽاِ آتادی اص تشخی تضسگاٌ ياَُذ آید 

  .اَذ

 :عٕسِ يثاسکّ يشیى عالو هللا ػهیٓا تاؽذ کّ يی فشيایذ 8ٖؽایذ ایٍ ذؼثیش تا ػُاید تّ آیّ 

ا ؛ ُْْى أَّصً ٍَ ذَُۆصُّ ٍَ َػهَى اْنَكافِِشی یَاِطی بً صُت اغُاِ خُد )ٌا را بز سز كافزان فزستادیم تا آوٍا را  ضیطانما  أَََّا أَْسَعْهَُا انؾَّ

 بً ضذت بزاوگیشوذ؟ ( بً سُِ گىاي َ فساد)اس جاٌایطان ( ٌماوىذ رمً دیُاوات

ٌا، کفار را با ضذت بً سُی ضز َ فساد تکان  ضیطانػثاسخ اعد اص ذکاٌ دادٌ تّ ؽذخ ٔ يشاد آیّ ایٍ اعد کّ « أصّ »کهًّ 

می کىىذ َ بً پیزَی باطل تطُیك ومُدي َ بً َسی ً تشلشل اس فضی ت استمامت َ ثبات بز دك گمزاٌطان می  دادي؛ تذزیک

 [5] .ساسوذ

تشای آٌ اعد کّ ت ًٓاَذ ایٍ دس ( أَََّا أَْسَعْهَُا)ایُکّ خذأَذ يرؼال فشعرادٌ ؽیطاٌ تّ عٕی تذاٌ سا تّ خٕد َغثد يی دْذ 

 .ْا چُیٍ يی کُذ تشای ػقاب آٌْاعد ٔ خذأَذ  عضای اػًال تذ آٌ

ْا َذاسد کّ تشذشیٍ ایٍ افشاد ًْاٌ يخهصیٍ  اَذ ، ؽیطاٌ کاسی تا آٌ تا ایٍ ذؼثیش کغاَی کّ َيحشو ٔ آؽُای ایٍ دسگاِ ٔ آعراٌ

ٍَ )ْا سا اصدعد اَذاصی ؽیطاٌ اعرثُاء کشدِ اعد  ْغرُذ کّ قشآٌ کشیى آٌ ْخهَصی ًُ ُُُْٓى اْن  (إِ َّ ِػثاَدَک ِي

ٌا ٌستىذ؛ سزَکارضان با ایه سگ است کً بً  کساوی کً با معارف َ دستُرات َ دزیم الٍی غزیبً ب کً متجاَس بً آنايا 

  .ٌا کً مستذك ٌستىذ ، دم ً َر می ضُد دستُر خذاَوذ اس دزیم اَ مذافظت کزدي َ بً آن

 سعادتمىذ َ رستگار کیست؟ 

عٕسِ يثاسکّ طّ اعد ٔ دیگشی دس آیاخ  64یکی دس آیّ : دٔ جٕاب اعدایٍ عٕال تغرّ تّ دٔ دیذگاِ ًْیؾّ يٕجٕد، داسای 

 .ؽًظ 9اػهی ٔ  4ٔأل يۆيٌُٕ، 

ْا سا خالصّ دس ًْیٍ دَیا يی داَذ کّ چّ کغی تا ًْیٍ يؼیاسْای  تشذشیدیذگاِ أل، اػرقادی تّ آخشخ َذاؽرّ ٔ ًّْ ی 

قطؼاً ايشٔص کغی کايیاب اعد کّ تشذشی : یٍ يی گٕیُذتشای ْى .يحغٕط اص دیگشاٌ تشذش ٔ دس َریجّ عؼادذًُذ ذش اعد

ٍِ اْعرَْؼهَى)یاتذ  َو َي ْٕ قَْذ أَْفهََح اْنیَ ٌای  تز در وگاي تىگ اوسان سر َ سَر بیصْای يادی ْى سٔؽٍ اعد کّ چیغد؛  تشذشی(. َٔ

 .بیص، خُ ضبخت تزدر ادبیات دویا ط بان ٌز کً پُل َ سَرش . مادی، دَ  ُامل مٍم بزای بزتزی بز دیگزان است



مْع )اما در ادبیات دیىی کً معیار بزتزی تمُاست  ِإ  َأتْعماکُن ىْعذَأ هللاَّن مْع  ِإ کُن مَأ زَأ کسی بزتز است کً با تمُاتز باضذ َ سعادتمىذ [ 6(] ِإنَّن  َأکْع

نَأ )کسی است کً بً خذا ایمان داضتً باضذ  ىُُن مِإ هْع )َ در راي پاکی َ رضذ معىُی خُد تالش می کىذ [7(]لَأذْع  َأفْع َأخَأ الْعمُن ْع لَأذْع  َأفْع َأخَأ مَأ

کَّنی کَّناٌا)َ [ 8(]تَأشَأ هْع سَأ  .[9(]لَأذْع  َأفْع َأخَأ مَأ

 فزق سوذگی با دیه َ سوذگی بی دیه 

عٕسِ يثاسکّ طّ تّ دعد يی آیذ کّ صَذگی دس ایٍ دَیا اگش تا يحٕسید دیٍ ٔ تش اعاط آییٍ  4ٕٔٔ  ٖٕٔ، 7ٔٔاص آیاخ 

َ  یَْؾقَى)عشاعش آسايؼ ٔ ذٓی اص فؾاسْای سٔاَی خٕاْذ تٕد د ، حق تاػ َٔ ٍِ اذَّثََغ َُْذاَی فاََل یَِضمُّ  ًَ ْش چُذ اص آعایؼ تذَی ( فَ

 .قاتم ذٕجٓی تشخٕسداس َثاؽذ؛ ياَُذ صَذگی پیؾٕایاٌ دیٍ ٔ أنیای انٓی

سٔی آسايؼ َخٕاْذ سداَی اص یاد خذا تچشخذ ، ٔ اگش صَذگی اص يذاس دیٍ خاسج ؽذِ ٔ حٕل يحٕس ذًایالخ َ غاَی ٔ سٔیگ

ٌَّ نَُّ َيِؼیَؾحً َضًُكا)دیذ ٔ فؾاسْای سٔحی ٔ سٔاَی تش آٌ حاکى خٕاْذ ؽذ  ِ ٍْ أَْػَشَض َػٍ ِرْكِشی فَإ َي ْش چُذ آعایؼ ذٍ ٔ ( َٔ

 .سفاِ تذَی دس آٌ يٕج صَذ

  

 : پی َٕؽد ْا

 68ٖ/ٖٔانًیضاٌ فی ذ غیش انقشآٌ .ٔ

 4ًْٓٔاٌ ؿ .ٕ
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