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 27سْرٍ هجبرکَ ادشاة آغبس ّ ثَ آیَ  31جشء ثیستن ّ دّم قزآى کزین کَ اس آیَ 

ُبی رّح افشای الِی  سْرٍ هجبرکَ یس ختن هی ضْد ، در ثزدارًذٍ آهْسٍ ُب ّ پیبم

 .ُب را ًقل هی کٌذ است کَ ایي ًْضتَ تؼذادی اس آى

 

 هقبثل ػذاة دّ ثزاثز پبداش دّ ثزاثز در 

ّػذٍ پاداضی هعاػف دس تشاتش تَ صًاى سسْل خذا صلی هللا ػلیَ ّ آلَ ( 31آیَ )خذاًّذ هرؼال دس اّلیي آیَ اص ایي جضء 

خعْع ّ اغاػد کٌذ ّ ػول صالذی تجا ُش کس اص ضوا دس تشاتش خذا ّ پیاهثش صلی هللا ػلیَ ّ آلَ : ػول صالخ هی دُذ

ذَویْقيِم )سد پاداش اّ سا دّ چٌذاى خْاُین داد آّ شَّن َُوا هَو شَو َوا  َوجْق ذِِم ا ًُّن ْق الِمذًح لْق صَو وَو ذَوؼْق َّو َِم  سُنْلِم سَو َّو ِم  َّن ٌنُنيَّن  ِم ي یَو ْقٌُندْق هِم هَو  .)َّو

ّ ایي ف ػ دستاسٍ ػول صالخ ّ ثْاب ًیسد ، دس آى غشفِم داسراى ًیض اّظاع اص ُویي قشاس اسد؛ یؼٌی اگش گٌاٍ آضکاسی 

ؼْق َویْقيِم )ػزاب ایي گٌاٍ دّتشاتش دذ هؼوْلی خْاُذ تْد  ُا سش صد اص آى ابُن ظِم زَو َوا الْقؼَو فْق لَِو اػَو َوحٍة یُنعَو ثَویٌِّن حٍة هُّن طَو ٌنُنيَّن تِم َوادِم خِم هِم
ي یَو ْق  )هَو

یکی ُوبى : ُب در اصل دّ گٌبٍ است دلیل ایي دسبة ّیژٍ، هْقؼیت خبظ ّ ّیژٍ ایي افزاد است کَ یک گٌبٍ آضکبِر آى

  .لطوَ ثَ آثزّی اسالمگٌبٍ اًجبم ضذٍ ّ دیگزی 

رّی ُویي اصل، کبر خیزی ُن کَ اًجبم هی دٌُذ اگز کوک ثَ آثزّی اسالم ّ ثَ ًذْی تجلیغ دیي ثبضذ ، اس دّ ثْاة 

 [1] .ثزخْردار خْاُذ ثْد؛ چزا کَ آى یک کبر در ّاقغ دّ کبر ثْدٍ است

کس کَ سفراس اّ دس پیًْذ تا دیي دیذٍ هی ضْد ّ دس  ّ ایي قاًْى اخرصاصی تَ صًاى پیغوثش صلی هللا ػلیَ ّآلَ ًذاسد ، ُش

ٍِم هشدم تَ دیي ه ثش اسد ُویي قاًْى دستاسٍ اّ اجشا هی ضْد   .ًْع ًگا

ٌس لَوکُنن؛ ضوا خاًذاًی ُسریذ کَ خذاًّذ ضوا سا هطوْل : ػشض کشدضخصی تَ اهام سجاد ػلیَ السالم  غْق ُْن ُْقلُن تَویْقدٍة هَو نْق  َو َّنکُن إًِم

 .اسدآهشصش خْد قشاس دادٍ 

اکشم جاسی کشدٍ دس هْسد ها جاسی ها سضاّاسذشین کَ آًچَ سا خذا دستاسٍ ُوسشاى پیاهثش : اهام دس غعة ضذ ّ فشهْد

سپس دّ آیَ . ها تشای ًیکْکاساًواى دّ پاداش ّ تشای تذکاساًواى دّ کی ش ّ ػزاب قائل ُسرین. گْیی ضْد؛ ًَ چٌاى کَ ذْ هی

 [2. ]دتاال سا تَ ػٌْاى ضاُذ ذالّخ فشهْ

ایي سا ُن تایذ داًسد کَ ُش . صالخ اص خذا تَ هؼٌای سدود ّ اص هالئکَ تَ هؼٌای اسرغ اس ّ اص هشدم تَ هؼٌای دػا اسد

چٌذ صالخ اص خذا تَ هؼٌای سدود اسد؛ اها ًَ ُش سدوری؛ تلکَ سدود خاصی اسد کَ سؼادخ آخشخ ه هٌاى ّ فالح 

 اتذی ایطاى، سا ذ هیي هی کٌذ 

 !ر ثزاثز دکن صزیخ الِی هوٌْعاظِبر ًظز د

آى ٌُگام کَ : آیَ هی فشهایذ. ، تیاًگش سّح اسالم یؼٌی ذسلین اسد، آى ُن ذسلین تی قیذ ّ ضشغ دس تشاتش فشهاى خذا36آیَ 

اىَو لِموُن ْق )تشای ُیچ هشد ّ صى تا ایواًی اخریاسی ًیسد کَ آى سا تپزیشد یا ًَ خذا ّ پیاهثشش تَ کاسی دکن کٌٌذ ،  ا  َو هَو الَو َّو َّو يٍة  هِم



ُِمنْق  شِم هْق
يْق  َو جُن هِم یَوشَو ُننُن الْقخِم ا  َوى یَونُنْىَو لَِو شًح ُن  َوهْق سُنْلَُن سَو َّو ُن  ا قَوعَو  هللاَّن ٌَوحٍة إِمرَو هِم ؛ تلکَ تایذ اسادٍ خْد سا ذاتغ اسادٍ دق کٌذ، ُواًگًَْ کَ سش (هُن ْق

 .ذا پای ّجْدش ّاتسرَ تَ اّ اسد

دسهاى دس صْسذی ًریجَ اش سظاید تخص خْاُذ تْد کَ  ایي دسسد هاًٌذ آى اسد کَ یک پضضک هاُش تَ تیواس تگْیذ ایي

ذْ دس تشاتش دسرْساخ پضضکی هي، ذسلین هذط تاضی ّ اص خْدخ اظِاس ًظشی ًکٌی کَ ایي سخي، ًِاید دلسْصی آى 

ذاس کسی کَ ًافشهاًی خذا ّ پیاهثشش سا کٌذ گشف: تشای ُویي دس پایاى آیَ هی فشهایذ. پضضک سا ًسثد تَ تیواس ًطاى هی دُذ

ثِمیًٌحا)گوشاُی آضکاسی ضذٍ اسد  الًح هُّن الَو لَّن ظَو ُن فَو َوذْق ظَو سُنْلََو سَو َّو َو  ي یَوؼْقصِم هللاَّن هَو  (.َّو

  

 صلْات خذا ثز کسبًی کَ اّ را یبد هی کٌٌذ

ا )تَ ه هٌیي اهش هی کٌذ فشاّاى خذا سا یاد کٌٌذ ّ پیْسرَ ذسثیخ گْی اّ تاضٌذ  42ّ  41آیاخ  ٌُْن یيَو آهَو َوا الَّنزِم َو یَوا  َویُِّن ّا هللاَّن ارْق ُنشُن

یالًح  َّو َوصِم جًح  شَو ٍُْن تُننْق ثِّنذُن سَو َّو ا ،  ا  َو ِمیشًح شًح  .(رِم ْق

خذا ُن سپس پاداش ایي کاس سا صلْاخ خذا رکش هی کٌذ کَ اگش خذا سا تسیاس یاد کٌٌذ ّ اّ سا صثخ ّ ضام ذسثیخ گْیٌذ ، 

لیّی [ )3]د ُا دّسضاى هی ساص تسیاس تش آًاى دسّد هی فشسرذ ّ غشق ًْسضاى هی کٌذ ّ اص ظلود َْو الَّنزِمی یُنصَو َّو  ِمُُن نْق  لَویْقکُن  ػَو

سِم  دِم إِملیَو الٌُّْن يَو الظُّنلُنوَو کنُن هِّن شِمجَو ُن لِمیُنخْق رَُن لَو کَو  (.هَو

 :در هؼٌبی صلْات ثَ خصْظ صلْات خذا ثز هۆهٌیي هی ًْیسذ( رٍ)ػالهَ طجبطجبیی

ایي سا ُن تایذ داًسد کَ ُش . سدصالخ اص خذا تَ هؼٌای سدود ّ اص هالئکَ تَ هؼٌای اسرغ اس ّ اص هشدم تَ هؼٌای دػا ا

چٌذ صالخ اص خذا تَ هؼٌای سدود اسد؛ اها ًَ ُش سدوری؛ تلکَ سدود خاصی اسد کَ سؼادخ آخشخ ه هٌاى ّ فالح 

  [4].اتذی ایطاى، سا ذ هیي هی کٌذ

اٍ آضکاسی اص ایي ف ػ دستاسٍ ػول صالخ ّ ثْاب ًیسد دس آى غشفِم داسراى ًیض اّظاع اص ُویي قشاس اسد؛ یؼٌی اگش گي

ؼْق َویيْق )ُا سش صد ػزاب ایي گٌاٍ دّ تشاتش دذ هؼوْلی خْاُذ تْد  آى ابُن ظِم زَو َوا الْقؼَو فْق لَِو ؼَو َوحٍة یُنعَو ثَویٌِّن حٍة هُّن طَو ٌکُنيَّن تِم َوذِم خِم هِم
ي یَو ْق  ( ِمهَو

هشدم هی ّ ایي آیَ ضثاُد صیادی تا آیاذی داسد کَ یاد خذا یا ُواى ًضّل سدود ّیژٍ اّسد سا دس گشّ یاد کشدى اّ اص سْی 

؛ هشا یاد کٌیذ ذا ضوا سا یاد کٌن: سْسٍ ت شٍ کَ هی فشهایذ 152داًذ؛ هاًٌذ آیَ  نْق کُن کُنشْق ًّی  َورْق کُنشُن   .فَوارْق

  

 تجؼیتی کَ کبر دست آدم هی دُذ 

ّ ثزای [ 5]در قیبهت ػذٍ ای کَ در دًیب سٌت گزای تؼصجی ثْدًذ ّ گْضطبى ثَ ُیچ دزف دق ّ ُذایتی ثذُکبر ًجْد 

ثب اثزاس ًذاهت اس ایٌکَ چزا ُذایت را رُب ّ در ُوبى گوزاُی ثشرگبى ّ گذضتگبى خْد آّارٍ هبًذٍ ثْدًذ ،  ُویي هسیز

سُقْوَی )پیزّ خذا ّ رسْلص ًجْدًذ  ٌَیب الزَهَّللا َّی َیطَیؼْی َی  ٌَیب  َهَّللا َیب  َیطَیؼْی ىَی یَیب لَییْیتٌَی لُْق دست ثَ ضکبیت اس ُوبى ثشرگبى خْد هی سًٌذ ّ ثب ( یَیقُْق

ُب تالش هی کٌٌذ خْد را ثی گٌبٍ ًطبى دٌُذ تب ضبیذ رّسًَ ای ثزای فزار اس ػذاة ثیبثٌذ  ُب ثَ گزدى آىاًذاختي توبم تقصیز

جِیالَی ) ًَیب السَهَّللا لُّْل اءًَیب فَی َی َی جَیزَی َّی ُق َیب  تٌَی بدَی ٌَیب سَی َیب  ًَِهَّللاب  َیطَیؼْی ثَهَّللٌا ا رَی قَیبلُْق ّ ثؼذ ثزای ُوبى ثشرگبًی کَ در دًیب سٌگطبى را ثَ سیٌَ هی سدًذ ( َّی

اةِ )اًذ  ُب دوبیت هی کزدًذ تقب بی ػذاة هضبػف هی کي ر دیي خذا اس آىّ در ثزاة ِِنْی ِ ؼْی َییْیِي ِهيَی الْیؼَیذَی َیب آتِ ثَهَّللٌا  (.رَی

: دس آًجا آهذٍ اسد. ذْاى دس سْسٍ اػشاف هطاُذٍ کشد ُش چٌذ پاسخ ایي ػذٍ دس ایي آیاخ ًیاهذٍ اسد؛ اها پاسخ سا هی

لِمکُنلٍّ  :ضْد ُا گ رَ هی هعاػف تشای پیطْایاى ّ سشدهذاساى خْد هی کٌٌذ تَ آى ٌُگاهی کَ ایي پیشّاىِم گوشاٍ ذ اظای ػزاب

؛ ُن تشای آى لَووُنْىَو َّو لکِميْق ال ذَوؼْق ٌف  ؼْق  [6. ]داًیذ ُا ػزاب هعاػف اسد ّ ُن تشای ضوا، ّلی ًوی ظِم



ػف تْدى هجاصاخ هعاػف تْدى ػزاب ائوَ ک ش ّ ظالل سّضي اسد؛ صیشا ُن گوشاٍ ضذًذ ّ ُن گوشاٍ کشدًذ؛ اها هعا

  !ایي پیشّاى گوشاٍ چشا؟

دلیلص تَ هاًٌذ سُثشاًطاى اسد؛ یک ػزاب تَ دلیل ُویي گوشاُی کَ داسًذ ّ ػزاب دیگش تشای کوک تَ آى ظالواى ّ ذ ْید 

  .ساٍ تاغلطاى

خْاٌُذ ذا آذص تَ  ُا یاساى ّ پیشّاًی هی ذْاًٌذ کاسی اص پیص تثشًذ؛ ایي تش کسی پْضیذٍ ًیسد کَ ظالواى تَ ذٌِایی ًوی

ُا ساٍ تاغلطاى سا تا سٌد گشایی ُای هرؼصثاًَ ّ  یاساى هؼشکَ ّ گشم کٌٌذگاى ذٌْس داؽ ظلن ّ ک شضاى تاضٌذ ّ دس ًثْد آى

 .کْسکْساًَ ضاى اداهَ دٌُذ

  

 دزف دسبثی 

یَوا )صادس ضذٍ اسد  سْسٍ ادضاب تَ ذوام ه هٌاى اسد کَ تؼذ اص دسرْس تَ سػاید ذ ْا 70دشف دساتی صدى دسرْس آیَ 

ا یذًح ذِم الًح سَو ْْق ا قَو لُْن قُْن َّو َو  ا هللاَّن ا اذَّن ُْن ٌُْن یيَو آهَو َوا الَّنزِم  .( َویُِّن

« قْل سذیذ»اص ایي سّ [ 7. ]تَ هؼٌای هؼٌی هذکن ّ اسرْاس ّ خلل ًاپزیش ّ هْافق دق ّ ّاقغ اسد« سذّی »اص سیطَ « سذیذ»

چیٌی  ّ تیِْدٍ ًثاضذ؛ تلکَ ه یذ تاضذ ّ فایذٍ اش ُن هاًٌذ سخي ػثاسخ اسد اص کالهی کَ ُن هطاتق تا ّاقغ تَ اضذ ّ ُن لغْ

 [8. ]ّ اه ال آى، غیش هطشّع ًثاضذ

ثٌبثزایي آیَ ثَ هۆهٌبى دستْر هی دُذ ثَ راستی آًچَ هی گْیٌذ هطوئي ثبضٌذ ّ اس سخي سستی کَ پبیَ ّ اسبسی هذکن ّ 

 .ضٌذ سخٌطبى ثیِْدٍ ّ یب فسبد ثزاًگیش ًجبضذًیش دلیل هذکوَ پسٌذی ًذارد پزُیش کٌٌذ؛ ُوچٌیي هزاقت ثب

  

 : پی ًْضد ُا

 286-17/283ک تَ ذ سیش ًوًَْ .س   .1

 175/ 22تذاس األًْاس    .2

 16/329الویضاى فی ذ سیش ال شآى    .3

 ُواى    .4

 ت شٍ /170   .5

 اػشاف /38   .6

 17/447ذ سیش ًوًَْ    .7

 16/347الویضاى فی ذ سیش ال شآى    .8

  



 


