
   درگُضی ٌای مجاز َ غیر مجاز

 

سُري مجادلً استفادي می ضُد کً اصل وجُا اگر در میان مۆمىان باضذ؛ سُء ظىی برویاوگیسد َ تُلیذ  10َ  9از آیات 

ٌا باضذ مجاز است؛ َلی ٌرگاي از کساوی ٌمچُن یٍُد َ مىافقان  ٌا َ خُبی وگراوی وکىذ َ محتُای آن تُصیً بً ویکی

ٌذفطان آزار مۆمىان است؛ وفس ایه عمل زضت َ حرام است تا چً رسذ بً ایىکً محتُای آن ویس ضیطاوی سر زوذ کً 

  .باضذ

 

جشء ثیظتن ّ ُؼتن لزآى کزین کَ اس اثتضای طْرٍ هجبرکَ هجبصلَ آغبس ّ ثَ پبیبى طْرٍ 

اطت کَ ُبی رّح افشای الِی  هجبرکَ تذزین ستن هی ػْص ، صر ثزصارًضٍ آهْسٍ ُب ّ پیبم

 .ُب را ًمل هی کٌض ایي ًْػتَ تعضاصی اس آى

 درگُضی ٌای مجاز َ غیر مجاز 

طْرٍ هجبصلَ اطتفبصٍ هی ػْص کَ اصل ًجْا اگز صر هیبى هۆهٌبى ثبػض؛  ّٓٔ  9اس آیبت 

گبٍ اس ُب ثبػض هجبس اطت؛ ّلی ُز  ُب ّ سْثی طْء ظٌی ثز ًیبًگیشص ّ تْلیض ًگزاًی ًکٌض ّ هذتْای آى تْصیَ ثَ ًیکی

کظبًی ُوچْى یِْص ّ هٌبفمبى طز سًض کَ ُضفؼبى آسار هۆهٌبى اطت؛ ًفض ایي عول سػت ّ دزام اطت تب چَ رطض ثَ ایٌکَ 

 [ٔ. ]هذتْای آى ًیش ػیطبًی ثبػض

ّاى تْاًیض ًجْا کٌیض ثَ ػزطی کَ ًجْایتبى تْأم ثب اثن ّ عض ػوب هی: آیَ ًِن سطبة را هتْجَ هۆهٌیي ّالعی کزصٍ هی فزهبیض

ُطِْل )ّ ًبفزهبًی اس رطْل صلی هللا علیَ ّآلَ ًجبػض  َهْعِصیَِت الزَّ َّ اِى  َّ اْلُعْض َّ ْثِن  ا ثِبْْلِ ْْ ؛ ثلکَ ثز هجٌبی تمْا ثبػض (فَََل تَتٌََبَج

(ٓ َْ التَّْم َّ ا ثِبْلجِزِّ  ْْ تٌََبَج َّ.) 

« اثن»ُز عولی اطت کَ « تمْٓ»ًظْر اس لزار گزفتَ توبهی کبرُبی سیز اطت ّ م« عضّاى»کَ صر همبثل « ثزّ »هٌظْر اس 

  .یعٌی گٌبٍ ًجبػض

ٓ ِهَي الؼَّْیطَبىِ )اهب هزاص اس ًجْایی کَ صر آیَ ثعض هْرص ًکُْغ لزار گزفتَ ّ اس ػیطبى سْاًضٍ ػضٍ  َْ ًجْایی اطت (  ًََِّوب الٌَّْج

  .کَ ثیي هٌبفمیي ّ ثیوبرصالى جزیبى صاػتَ ّ صارص

ایي هعٌبطت کَ ػیطبى ایي عول را صر ًظزػبى سیجب جلٍْ صاصٍ ّ تؼْیمؼبى هی کٌض کَ ثب  اس ًبدیَ ػیطبى ثْصًغ ُن ثَ

ثَ ایٌکَ گوبى کٌٌض لزار اطت ثَلیی ثز ( لِیَْذُشَى الَِّذیَي آَهٌُْا)یکضیگز ًجْا کٌٌض تب هظلوبًبى را اًضُّگیي ّ پزیؼبى سبطز کٌٌض 

 [ٕ. ]طزػبى ثیبیض

 کردیذ  خذا کاری کرد کً فکرش را ٌم ومی

آیَ صّم طْرٍ دؼز ثَ یکی اس اهضاصُبی الِی اػبرٍ هی کٌض کَ صر اّج ًبثبّری، ػبهل دبل هظلوبًبى ػض ّ صرطی ثزای 

 .ُویؼَ تبریز کَ ایي سضا ُوبى سضائیظت کَ آى کزص ّ اگز هصلذت ّ لیبلت ثبػض آى لطف عجیت تکزار ػضًی اطت

« اثن»ُز عولی اطت کَ « تمْٓ»تَ توبهی کبرُبی سیز اطت ّ هٌظْر اس لزار گزف« عضّاى»کَ صر همبثل « ثزّ »هٌظْر اس 

 یعٌی گٌبٍ ًجبػض



سضاًّض هتعبل ُوبى کظی اطت : صر ایي آیَ سضاًّض هتعبل ثَ صاطتبى راًضٍ ػضى یِْص ثٌی ًضیز اس هضیٌَ پزصاستَ هی فزهبیض

َْ الَِّذی أَْسَزَج الَِّذیَي َكفَُزّا . )رح العزة ثیزّى کزصکَ یِْصیبى ثٌی الٌضیز را ثزای اّلیي ثبر اس سبًَ ّ سًضگیؼبى صر جشی ُُ

ِل اْلَذْؼزِ  َّّ ُِْن ِ َ ُِْل اْلِ تَبِة ِهي ِصیَبِر  .(ِهْي أَ

ِل الْخَ ْػزِ ». ثَ هعٌبی ثیزّى کزصى اطت؛ اهب ًَ ثیزّى کزصى یک ًفز؛ ثلکَ یک جوعیت ّ آى ُن ثَ اججبر« دؼز» َّّ ُن « ِ َ

 [ٖ. ]یعٌی صر اّلیي اسزاج

ُب ًیش گوبى صاػتٌض  ؛ آى(َهب ظٌٌََتُْن أَى یَْشُزُجْا)ُب اس ایي صیبر سبرج ػًْض  ػوب ُزگش گوبى ًوی کزصیض کَ آى: طپض هی افشاییض

ِ )ُب ّ عذاة الِی جلْگیزی سْاُض کزص  کَ صژُبی هذکوؼبى اس ػکظت آى َي هللاَّ بًَِعتُُِْن ُدُصًُُِْن هِّ ُن هَّ ا أًََِّ ظٌَُّْن َّ.) 

ایي تعجیز آیَ ًؼبى هی صُض کَ یِْصیبى ثٌی ًضیز صر هضیٌَ آًچٌبى اس اهکبًبت ّطیع ّ تجِیشات فزاّاى ثِزٍ هٌض ثْصًض کَ ًَ 

سْصػبى ثبّر هی کزصًض ثَ ایي آطبًی هغلْة ػًْض ّ ًَ هظلوبًبى؛ ّلی اس آًجب کَ سضا هی سْاطت ثَ ُوَ رّػي طبسص کَ 

  .ُب را اس آى طزسهیي ثیزّى راًض آىلبّهت ًضارص دتی ثضّى آًکَ جٌگی رر صُض ، چیشی صر ثزاثز اراصٍ اّ ، لضرِت م

ُ ِهْي َدْیُث لَْن یَْذتَِظجُْا)اهب سضاًّض اس آًجب کَ گوبى ًوی کزصًض ثَ طزاغؼبى آهض : ثزای ُویي صر اصاهَ هی فزهبیض ّ ( فَأَتَبُُُن هللاَّ

لََذَف فِی لُلُ )صر للجؼبى ّدؼت ّ تزص افکٌض  ْعتَ َّ ُِِن الزُّن ؛ ثَ گًَْ ای کَ ثب صطت سْیغ ّ ثب صطت هۆهٌبى سبًَ ُبیؼبى را (ّثِ

أَْیِضی اْلُوْۆِهٌِیيَ )ّیزاى کزصًض  َّ ِِْن   (.یُْشِزثَُْى ثُیُْتَُِن ثِأَْیِضی

ى ّیزاى هی ُب را ّیزاى هی کزصًض کَ ثَ صاسل آى راٍ یبثٌض؛ یِْص ُن اس صرّ ثَ ایي ػکل کَ هظلوبًبى اس ثیزّى، صژُبی آى

کزصًض تب ثَ صْرت طبلن ثَ صطت هظلوبًبى ًیفتض کَ ًتیجَ ایي ُوکبری ّیزاى ػضى ، ُوبى اطتذکبهبتی ثْص کَ صّ طزف 

 [4. ]گوبى تشزیت ّ تظلظ هظلوبًبى ثز آى را ًوی صاصًض

هب ًیش اس آغبس ایي دزکت ثشرگ اطَلهی صر کؼْرهبى فزاّاى ػبُض ایٌگًَْ اهضاصُب 

ًَ هب فکزع را هی کزصین ّ ًَ صػوي؛ کَ آى دکْهت کِي ػبٌُؼبُی ثْصٍ این کَ 

طزًگْى ػْص؛ صطت اطتعوبر پیز ّ جْاى اس ایي هولکت کْتبٍ ػْص؛ صضاهیبى ثب سفت ّ 

سْاری صطتؼبى اس ایي هولکت کْتبٍ ػْص؛ فتٌَ ُب صاهٌگیز ایي هزصم ّ ایي ًظبم ثؼْص ّ 

 .ّ ًظبم افشّصٍ ػْص ُب رّطیبٍ ػًْض ّ ثز عشت ایي هزصم عبلجت آى

  

 ٌا کً مردگان را بی اثر می داوىذ بخُاوىذ  آن

ِِنْ )هوتذٌَ طشي اس لْهی اطت کَ هْرص غضت سضایٌض  ٖٔصر آیَ  ُ َعلَْی لَْض یَئُِظْا )ّ اهیضی ثَ ثْاة آسزت ًضارًض ( َغِضَت هللاَّ

  .(ِهَي اْاِسَزحِ 

 .ُب، یِْص هی صاًض غضت الِی ثز آىهزاص اس ایي لْم را ثَ لزیٌَ ( رٍ)عَلهَ طجبطجبیی 

؛ یعٌی (َكَوب یَئَِض اْلُ فَّبُر ِهْي أَْصَذبِة اْلمُجُْرِ )ُب را ثَ ًب اهیضی کفبر اس اُل لجْر تؼجیَ هی کٌض  صر اصاهَ ایي دبلت ًب اهیضی آى

 .ُوبًگًَْ کَ کفبر اس اُل لجْر هأیْطٌض

یٍُد از ثُاب آخرت : متىذ َ معىای ایه بخص از آیً ایه است کًمىظُر از ایه کفار، کساوی ٌستىذ کً مىکر خذا َ قیا

  [5] .واامیذوذ آوگُوً کً مىکریه قیامت از دفه ضذگاِن در قبُر واامیذوذ

ٌا قائل ویستىذ ، خذا را  کساوی اٌل قبُر را ویست َ وابُد می داوىذ َ ٌیچ اثری برای آناس ایي تعجیزات اطتفبصٍ هی ػْص 

  .مىکر قیامت َ حیات پس از مرگىذقبُل وذاروذ َ 



پیْطتَ گزُّی اس هب هی هیزًض ّ ًظل صیگزی . غیز اس ایي سًضگی صًیب چیشی صر کبر ًیظت: کظبًی کَ ثبّرػبى ایي اطت

َُِی  اِلَّ َدیَبتٌَُب الضُّن )ُب را هی گیزص ّ ثعض اس هزگ صیگز ُیچ سجزی ًیظت ّ هب ُزگش ثزاًگیشتَ ًشْاُین ػض  جبی آى ًْیَب  ِْى 

َهب ًَْذُي ثَِوْجُعْثِیيَ  َّ ًَْذیَب  َّ  .ثزای ُویي اطت کَ اُل لجْر را هزصٍ ای ثی اثز هی صاًٌض ّ ُیچ اهیضی ثَ آى ًضارًض[. 6(]ًَُوُْت 

ّ جبلت اطت کَ ایي ثبّر، اهزّس ثبّر رطوی ُّبثیت تکفیزی اطت کَ صفي ػضگبى صر ثمیع را هزصگبى ثی اثزی هی صاًٌض کَ 

  .ُب ًیظت ٍ آىُیچ اهیضی ة

آیَ صّم طْرٍ دؼز ثَ یکی اس اهضاصُبی الِی اػبرٍ هی کٌض کَ صر اّج ًبثبّری، ػبهل دبل هظلوبًبى ػض ّ صرطی ثزای 

 ُویؼَ تبریز کَ ایي سضا ُوبى سضائیظت کَ آى کزص ّ اگز هصلذت ّ لیبلت ثبػض آى لطف عجیت تکزار ػضًی اطت

کَ ػیطبى ایي عول را صر ًظزػبى سیجب جلٍْ صاصٍ ّ تؼْیمؼبى هی کٌض کَ ثب  اس ًبدیَ ػیطبى ثْصًغ ُن ثَ ایي هعٌبطت

ثَ ایٌکَ گوبى کٌٌض لزار اطت ثَلیی ( لِیَْذُشَى الَِّذیَي َءاَهٌُْاْ )یکضیگز ًجْا کٌٌض تب هظلوبًبى را اًضُّگیي ّ پزیؼبى سبطز کٌٌض 

  .ثز طزػبى ثیبیض

کزین دتی کظبًی را ُن کَ صر راٍ سضا کؼتَ ػضٍ اًض؛ هبًٌض دوشٍ طیضالؼِضاء ّ  ایي فزلَ ثی سجز؛ ثلکَ هعبًض ثب هعبرف لزآى

ُب هتزتت ًیظت ّ دبل آًکَ ایي سَلف آیبت لزآى اطت کَ هی  صیگز ػِضای ادض را هزصگبًی هی پٌضارًض کَ ُیچ اثزی ثز آى

الَ تَمُْلُْْا لَِوْي یُْمتَُل فِی َطجیِل )صٍ ًگْییض ُب کَ صر راٍ سضا کؼتَ هی ػًْض ّ ػزثت ػِبصت هی ًْػٌض هز ُزگش ثَ آى :فزهبیض َّ
اتٌت  َْ   (.هللّاِ أَْه

لَِ ي الَّ تَْؼُعُزّىَ )ُب سًضٍ اًض؛ اهب ػوب صرک ًوی کٌیض  ثلکَ آى: تز اضبفَ هی کٌض طپض ثزای تبکیض ثیغ َّ  (.ثَْل أَْدیَبء 

 .ػتِي ػعْر اطتالذك ّ االًصبف ُن، هؼکل ریؼَ ای ُّبثیت تکفیزی اهزّس، ُویي ًضا

 پیامذٌای ضیریه خذاترسی 

 :طْرٍ طَلق، پٌج پیبهض تمْا یب ُوبى سضاتزطی ثیبى ػضٍ اطت کَ صر ایي ثشغ ثبسگْ هی ػْص 5تب  ٕصر آیبت 

ُز کض سضاتزص ثبػض ّ تزک گٌبٍ کٌض ، سضاًّض ثزای اّ راٍ ًجبتی لزار هی صُض ّ هؼکَلت : صر آیَ صّم آهضٍ اطت .ٔ

ُ َهْشَزًجب)کٌض  هی سًضگی اّ را دل َ یَْجَعل لََّ َهي یَتَِّك هللاَّ َّ.)  

یَْزُسْلَُ ِهْي َدْیُث اَل یَْذتَِظتُ )ّ اّ را اس جبیی کَ فکزع را ُن ًوی کٌض ، رّسی هی صُض : صر آیَ طْم اصاهَ هی صُض .ٕ َّ.) 

ُ ِهْي )طبسص  اى هیُز کض تمْای الِی پیؼَ کٌض سضاًّض کبر را ثز اّ آص: صر آیَ چِبرم هی فزهبیض .ٖ َ یَْجَعل لََّ َهي یَتَِّك هللاَّ َّ
ٍِ یُْظًزا  (.أَْهِز

سضاًّض گٌبُبى اّ را هی ثشؼض ُز کض تمْای الِی پیؼَ کٌض ّ اس هشبلفت فزهبى اّ ثپزُیشص ، : صر آیَ پٌجن هی فزهبیض .4

( َِ ٌَُْ َطیِّئَبتِ َ یَُ فِّْز َع َهي یَتَِّك هللاَّ َّ.) 

یُْعِظْن لََُ أَْجًزا)طبسص  ّ پبصاع اّ را ثشرگ هی: صثعض اصاهَ هی صٍ .5 َّ.) 

  

 : پی ًْػت ُب
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