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 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

 انحصار خاتميّت وحي براي پيامبر اسالم ادلّه

 ختم وحي, نبوّت و رسالت

 

وُ ضئٖٛ ٚحي ضسبِت ٚ ٘جّٛت ٚ والّ ٚحي ٞسايت ٔىّّفبٖ تٛسف ذبتٓ ضسٛالٖ ٚ 

پيٕجطاٖ حؿطت ٔحٕس )غّّي اهلل يّيٝ ٚ آِٝ( ثط اسبس ؾطٚضتي ضٚضٗ ٚ غيط لبثُ ا٘ىبض 

 .يبفتٝ است پبيبٖي آسٕب٘ي ٚ ذػٛغبً آيبتي اظ لطآٖ ٚ سّٙت لكًيّٝ وتبثٟب اظ ازِّٝ

ثٝ ٔٙهٛض پبيبٖ زازٖ ثٝ زيبٚي ضسبِت ٚ ٘جّٛت پس اظ حؿطتص ٚ ٔأيٛس ٕ٘ٛزٖ 

أيسٞبي وسب٘ي اظ ٌصضتٍبٖ ٔب٘ٙس غالْ احٕس لبزيب٘ي, يّي ٔحٕس ثبة, حسيًّٙي ثٟبء 

بِت پس اظ ضسَٛ اسالْ ضا زاضتٝ يب ٚ ًٔبغطا٘ي ِجٙب٘ي ٚ ايطا٘ي ٚ آيٙسٌبٖ وٝ زيٛي ضس

ذٛاٞٙس زاضت ٘ػٛغي اظ وتبثٟبي آسٕب٘ي ثٝ اذتػبض ثٙهط ذٛا٘ٙسٌبٖ يعيع ٔي ضسس. 

 زِيُ ٔب ثط ذتٓ ٚحي ٚ ذتٓ ضسبِت ٚ ٘جّٛت آيبتي چٙس اظ وتت آسٕب٘ي است وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ

يٓ وٝ وٙ اثتسا زض ٔٛضز ٚحي سرٗ ضا ايٗ ٌٛ٘ٝ آغبظ ٔي .وٙيٓ اي اظ آٟ٘ب ضا ثبظٌٛ ٔي

ضيبقيٗ اإل٘س ٚ « ٚحي زاضاي زضربت ٚ ٔطاتجي است : اَّٚ ٚحي ضيكبٟ٘ب ثٝ يىسيٍط 

( ضيكبٟ٘بي ا٘س ٚ رٗ 112)اً٘بْ :« اِزٗ يٛحي ثًؿٟٓ إِي ثًؽ ظذطف اِمَٛ غطٚضا

قجك ايٗ آيٝ وبضٞب  .يبفتٝ ضا اظ ضٚي غطٚض ٚحي ٔي وٙٙس ثًؿي ثط ثًؿي زضٚغٟبي ظيٙت

ازّيبي زضٚغيٗ ٚحي ضثّب٘ي  .جبـ ثب پيبٟٔبي ضيكب٘ي ٘يستاضت ٚ ايٕبَ ضيكٙت ثبض ثي

 چٝ ثسب ذٛز فطز ٌٕطاٜ ثسِيُ غٛقٝ .ذٛز يىي اظ ٔػبزيك ٚحي ٚ تّميٗ ضيكب٘ي است

( ٚ 104وٟف:) « ٚ ٞٓ يحسجٖٛ أّٟ٘ٓ يحسٖٙٛ غًٙب« . ٚض ثٛزٖ زض آٖ اظ آٖ آٌبٞي ٘ساضز

 .ٔي پٙساض٘س وٝ ايطبٖ ٘ىٛ وبض ضا ا٘زبْ ٔي زٞٙس
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وٝ پطٚضزٌبضت ثطاي  (5 : ظِعاَ) « ثأَّٖ ضثّه أٚحي ِٟب« ٚحي ثٝ رٕبزات ٔخُ ظٔيٗ  زّْٚ

ظٔيٗ ضٔعي زض تىٛيٙص لطاض زازٜ وٝ ثسيٙٛسيّٝ ٌيط٘سٜ غسا ٚ سيٕبي ايٕبَ ٔىّّفبٖ 

 .است

ٚ أٚحي ضثه اِي اِّٙحُ أٖ اتّرصي ٔٗ اِزجبَ « سّْٛ ٚحي ثٝ حيٛا٘بت ٔخُ ظ٘جٛض يسُ 

 ٞب ال٘ٝ ( پطٚضزٌبضت ثٝ ظ٘جٛض يسُ ضٔع زاز وٝ اظ و68ٜٛ٘حُ:) « ثيٛتبً ٚ ٕٔب يًطضٖٛ

 ....ٞبئي ثطٌعيٗ

ٚ أٚحيٙب إِي اّْ ٔٛسي أٖ « . چٟبضْ ٚحي ذبظّ ٔٛؾٛيي ثٝ ٔٛٔٙيٗ ٔب٘ٙس ٔبزض ٔٛسي

 ....( ثٝ ٔبزض ٔٛسي ٚحي وطزيٓ وٝ ٔٛسي ضا ضيط ثسٜ 7ٚ)لػع: « اضؾًيٝ

ِصيٗ لبِٛ ضثّٙب اهلل حّٓ استمبٔٛا تتٙعَّ يّيٟٓ إَّٖ ا« پٙزٓ ٚحي يبْ ٔٛؾٛيي ثٝ ٔٛٔٙيٗ 

ٔحممبً  (30فػّّت:) « إِالئىٝ االّ تربفٛا ٚ ال تحع٘ٛا ٚ أثططٚا ثبِزّٙٝ اِّتي وٙتٓ تٛيسٖٚ

 وسب٘ي وٝ ٌفتٙس پطٚضزٌبض ٔب ذساست سپس پبيساضي وطز٘س فطضتٍبٖ ثط آ٘بٖ فطٚز ٔي

ثّىٝ ثٝ يٙٛاٖ ٘عَٚ ٔالئىٝ يبز ضسٜ وٝ اظ ايٗ ٔطحّٝ تًجيط ثٝ ٚحي ٘طسٜ  ....آيٙس وٝ

است. ايٗ ًٔيّت ٚ تٙعَّ پي زض پي ٔالئىٝ رٟت ٕٞطاٞي ٔٛٔٙيٗ ثب استمبٔت اظ ضحٕت 

ايٗ ٌٛ٘ٝ ٚحيٟب ٔتمكّى ٘طسٜ ٚ احيب٘بً استٕطاض زاض٘س چٙب٘ىٝ  .يبْ ٚ ٘ٛيي اِٟبْ اِٟي است

 .والّ اظ ٚحي احىبْ اِٟي رسا ٞستٙس

ٗ يطثي, ضٟبة اِسيٗ سٟطٚضزي, رٙيس ثغسازي, وسب٘ي اظ غبحجٙهطاٖ ٔب٘ٙس اث

يجساِمبزض ريال٘ي ٚ سبيطيٗ استٕطاض ايٍٙٛ٘ٝ ٚحيٟب ضا ثب ٚحي ضسبِتي ٚ احىبٔي ذّف 

زض حبِيىٝ ٚحي ضسبِتي ذبتٕٝ يبفتٝ ٚ سبيط ٚحيٟب زض ضطايف  .وطزٜ ٚ اِتمبـ ٕ٘ٛزٜ ا٘س

 .ذبظ ذٛز استٕطاض زاضز وٝ زض ربي ذٛز ثحج ضسٜ است

جٛءَت وٝ اِّٚيٗ ضتجٝ ٌيط٘سٌي ٚحي احىبْ است ثسٖٚ ضسبِت زض ضطٓ ٚحي ٘

فطستٙسٌي آٖ ٔب٘ٙس ِمٕبٖ وٝ تٟٙب ضسَٛ ذٛز ثٛز ٚ ضسبِتي ثطاي اثالٌ ثٝ زيٍطاٖ 

 .٘ساضت
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ٞفتٓ ٚحي ضسبِتي يًٙي ٔأٔٛضيّت ٚ ضسبِتي است اظ قطف ذسا ثطاي فطستبزٖ ٚ اثالٌ 

اي  يٕجطاٖ اِٚٛاًِعْ ثب ٚحي حبضيٝاحىبْ ثٝ زيٍطاٖ ايٓ اظ ٚحي ٔستمُ چٖٛ ٚحي پ

 .ٔب٘ٙس ٚحي ثط ضسٛالٖ زيٍط وٝ تىطاض ٕٞبٖ ٚحيٟبست

ٚ ثٝ قٛض وّي ضسبِت ٕٞچٖٛ ٘جٛءَت ٚ ٘جّٛت ٚ والًّ ٚحي ٞسايت ٔكّك ٚ ًٔػْٛ ثطاي 

وُّ ٔىّّفيٗ تٛسف ذبتٓ إِطسّيٗ ٚ اِٙجييٗ تب يْٛ اِسيٗ ثٝ زِيُ لطآٖ ٚ سّٙت لكًيّٝ 

جطاٖ پبيبٖ يبفتٝ است. زضست است وٝ ضسبِت ايٓ است اظ ٘جّٛت ٚ ٚ آيبتي اظ وتت پيٕ

)غّي اهلل حؿطت ٔحٕس ٘جّٛت ضفًتي است زض ضسبِت , ِٚي آيبتي چٙس ٞط زٚ ضا ثٝ ٚسيّٝ

 :ذبتٕٝ يبفتٝ ٔي زا٘س يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ(

ٔحٕس ٘يست  (144آَ يٕطاٖ:) « ٚ ٔب ٔحٕس إالّ ضسَٛ لس ذّت ٔٗ لجّٝ اِطّسُ« ـ 1

. ِٛي وٝ تٕبٔي ضسٛالٖ پيص اظ اٚ آٔسٜ ٚ رًٕبً ضسبِت ضا پبيبٖ زازٜ ا٘سٍٔط ضس

ثٝ اغكالح رٕى ٔحّّي ثٝ الْ ٚ ٔفيس استمطاق است ثٝ ايٗ ًٔٙي وٝ وُ  «اِطسُ« 

 ا٘س پس حؿطتص پبيبٖ زٞٙسٜ آٔسٜ )غّي اهلل يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ(ضسٛالٖ غس زض غس لجُ اظ ٔحٕس

حجبت ذتٓ ضسبِت وبفي است ٚ ثيبٖ ٚالى آٖ ربي ضسبِتٟبست ٚ ٕٞيٗ يه آيٝ زض ا

ثب ايٗ ٚرٛز آيبت زيٍطي ٘يع ٞستٙس وٝ ثٝ آٟ٘ب  .ٌصاضز ٞيچ ضهّ ٚ ٚسٛاسي ثبلي ٕ٘ي

 .٘يع ٔي پطزاظيٓ

اٚ وسي  (28, فتح:9, غفّ:3تٛثٝ:) « ٞٛ اِّصي أضسُ ضسِٛٝ ثبِٟسي ٚ زيٗ اِحكّ« ـ 2

ٔبؾي است  « أضسُ« بثطرب زض ايٗ آيٝ است وٝ فطستبز پيبٔجطش ضا ثطاي ٞسايت ٚ زيٗ پ

يىي اظ ٔسّييبٖ ًٔبغط ايٗ آيٝ ضا چٙيٗ تٛريٝ ٔي وٙس .وٙس ٚ زالِت ثط ٔستمجُ ٕ٘ي

ٞٛ اِّصي أضسُ « فطٔبيس  فطلبٖ ٔي 48ٔمبثُ آيٙسٜ ٘يع ٔي ضٛز ظيطا زض آيٝ  « أضسُ« وٝ 

فطستبزٜ ٔي ضٛ٘س  چٖٛ ثبزٞب زض آيٙسٜ ٘يع .اٚ وسي است وٝ ثبزٞب ضا فطستبز « اِطّيبح

ضبُٔ آيٙسٜ ٘يع ٞست زض ٘تيزٝ ضسَٛ يب ضسٛال٘ي ٞٓ زض آيٙسٜ فطستبزٜ  « أضسُ«  پس

 .٘ٝ تٟٙب ٌصضتٝ است ثّىٝ ضبُٔ ضسبِتي زض آيٙسٜ ٘يع ٞست « أضسُ« ذٛاٞٙس ضس وٝ 

وٙس ٚ ٔطاز ,  ٘يع ٔبؾي است ٚ زالِت ثط آيٙسٜ ٕ٘ي « أضسُ اِطيبح« پبسد ٔي زٞيٓ وٝ 
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ٞٛ « فطٔبيس :  ايطاف ٔي 57 ثطاي فطستبزٖ ثبزٞبي آيٙسٜ آيٝ .ضتٝ ٔي ثبضسثبزٞبي ٌص

زِيُ زّْٚ اظ ٘هط ازثي ايٗ است وٝ : ٔبؾي يب ٔٛلّت است يب  .است « اِصي يطسُ اِطيبح

ٔب٘ٙس حسٗ ضفت ٚ حسٗ ٔي  .استٕطاضي ٚ ًٔٙي استٕطاض, استٕطاض زض ٌصضتٝ است

وٕب  .طاض ٞٓ ثبضس , استٕطاض زض ٔبؾي ذٛاٞس ثٛزثًٕٙي استٕ « أضسُ« ثٙبثطايٗ اٌط  .ضفت

ايٙىٝ يطسُ استٕطاض زض ٔؿبضو است اِجتٝ ٘ٛو زيٍطي اظ ٔبؾي استٕطاضي زض ظثبٖ يطثي 

وٝ  (وبٖ يطسُ)ٔب٘ٙس :  .استًٕبَ ٔي ضٛز ٚ آٖ آٔسٖ وبٖ ثط سط فًُ ٔؿبضو است

ضٛضي آٔسٜ  51 زض آيٝ .زاضز اضسبَ ضا ثػٛضت ٔستٕط ٚ ٔٙحػط زض ٌصضتٝ ثيبٖ ٔي

ٔب «  « ٚ ٔب وبٖ ِجططٍ أٖ يىّٕٝ اهلل ٚحيبً أٚ ٔٗ ٚضائي حزبة أٚ يطسُ ضسٛالً« است : 

ٔطثٛـ ثٝ وُّ ظٔبٟ٘بي ٚحي است وٝ اٌط وبٖ زض ايٗ آيٝ ٘جٛز ذٛز زِيّي ثط  « وبٖ

ِىٗ وبٖ قجك تًطيف لٛايس يطثي اضسبَ ضسٛالٖ ضا زض وُّ ظٔبٟ٘بي  .استٕطاض ضسبِت ثٛز

ا٘حػبض ٌصضتٝ ضبُٔ است ٚ آيبت زيٍط ٘يع ٔٛيس آٖ ٞستٙس ٚ ِصا آيبت ذتٓ ضسبِت زض 

ضسبِت ٔٗ رّٕٝ ايٗ آيٝ ثب ليس وبٖ يطسُ ظٔبٟ٘بي ضسبِت ضا زض ٌصضتٝ ٚ ثٝ حؿطت 

زِيُ سّْٛ ايٗ است وٝ اٌط ثٝ  .پبيبٖ يبفتٝ ًٔطّفي ٔي وٙس )غّي اهلل يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ(ٔحٕس

لكًيّٝ زض ٔٛضز ٔٛؾٛيي رساٌب٘ٝ فًّي ٔبؾي ثب  اي ثب ٚرٛز لطائتي فطؼ زض آيٝ

ٚرٛٞي رٟت آيٙسٜ ٘يع ثىبض ضفتٝ ثبضس زِيُ ثط ايٗ ٘يست وٝ ٞط رب ثرٛاٞيٓ ٔبؾي 

ضبُٔ ٔؿبضو ثبضس ثّىٝ ٔبؾي تٟٙب ٔبؾي ٚ ٔؿبضو تٟٙب ٔؿبضو است ٚ االّ آيب تٕبْ افًبَ 

ٚ ِمس « ٔي فطٔبيس :  حسيس 26ٔبؾي زضلطآٖ ضبُٔ ٔؿبضو ٞستٙس؟؟ ٔخالً زض آيبتي ٔخُ 

آيب حؿطت ٘ٛح ٚ اثطاٞيٓ زٚثبضٜ فطستبزٜ ذٛاٞٙس ضس ؟؟ چٙيٗ  « أضسّٙب ٘ٛحبً ٚ إثطاٞيٓ

٘هٕي زض لٛايس ايزبز وطزٖ است  استسالِي ثطاي تغييط زالِت افًبَ حطد ٚ ٔطد ٚ ثي

ت ضٕبضي افًبَ ٔبؾي ثىبض ضفتٝ است ٚ اٌط ٌفتٝ ضٛز ايٟٙب زالِ ظيطا زض لطآٖ ٔمساض ثي

ثط ٔؿبضو ٘يع زاض٘س فػبحت ٚ ثالغت لطآٖ اظ ثيٗ ٔي ضٚز ؛ زض حبِيىٝ زالِت ٔفبٞيٓ 

ٞبي ثيطٚ٘ي  لطآٖ ثب لطائٗ لكًيّٝ زضٚ٘ي آيبت ٔرتعّ ثٝ ذٛزضبٖ است ٚ أيبَ ٚ ياللٝ

 .اي ثط آٖ ٚاضز ٕ٘ي وٙس تًجّسوٍٙٙبٖ ذسضٝ
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آٔسٖ  ....ٛي آ٘بٖ آٔس٘سٍٞٙبٔيىٝ وُّ پيبٔجطاٖ ثس (14فػّّت:) « إش ربئتٟٓ اِطسُ«  ـ3

ظيطا ربءت ٔبؾي  .وُّ ضسُ ضا ثب حػط إش ٚ اَ زض اِطسُ زض ٌصضتٝ ٔحمك زا٘ستٝ است

است ٚ اِطسُ رٕى ٔحّي ثالْ ٚ ٔفيس استغطاق ٚ زالِت ثط وُ ضسُ زاضز وٝ زض ٌصضتٝ 

ا٘س ٚ ذتٓ اضسبَ ضسٛالٖ پيص اظ ٘عَٚ ايٗ آيبت تٛسف ٔحٕس ثٗ  ٍٕٞي آٔسٜ

 .ثٝ ا٘زبْ ضسيسٜ است  يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ()غّي اهلليجساهلل

ضسٛالٖ ٔب ٍٕٞي اظ پي يىسيٍط ثسٖٚ ٞيچ  (40ٖٔٛٔٙٛ:) « حّٓ أضسّٙب ضسّٙب تتطي« ـ 4

اي ظٔيٗ ثسٖٚ ضسَٛ ٚ  وٝ تب لجُ اظ ثًخت ضسَٛ آذطيٗ , ِحهٝ .ا٘س اي آٔسٜ فبغّٝ

وٙٙس  زٜ ٚ ٔيحزت اِٟي ٕ٘ب٘سٜ ٚ ٔسّييب٘ي وٝ پس اظ ٌصضت لطٟ٘ب ازّيبي ضسبِت وط

ضبيس ثٝ سّٙت اِٟي ٚالف ٘جٛزٜ ٚ ٘يستٙس وٝ پس اظ ذبتٓ إِطسّيٗ وتبة اِٟي ضسَٛ ٚ 

حزت ٚ لبٖ٘ٛ ذسا زض ظٔيٗ است ٚ اٌط ٘جٛز ثالفبغّٝ پس اظ حؿطت ذتٕي ٔطتجت ثبيس 

 .ضسِٛي ًٔطفي ٔي ضس ٘ٝ پس اظ چٟبضزٜ لطٖ وٝ ٔربِفت تتطي است

ٚ أ٘عِٙب ًٟٔٓ اِىتبة ٚ إِيعاٖ ِيمْٛ اِّٙبس ثبِمسف ٚ ِمس أضسّٙب ضسّٙب ثبِجيّٙبت « ـ 5

 « أ٘عِٙب اِحسيس فيٝ ثأس ضسيس ٚ ٔٙبفى ِّّٙبس ٚ ِيًّٓ اهلل ٔٗ يٙػطٜ ٚ ضسّٝ ثبِغيت

زض ٔٛضز أضسُ تٛؾيح زازٜ ضس وٝ ٔبؾي است ٚ ضسُ رٕى ٔؿبف است ثٝ  (25حسيس:)

يًٙي اِطسُ وُّ ضسٛالٖ اغكالح تٕبٔي ِغبت رٕى ٔؿبف زِيُ ثط يْٕٛ استغطاق است 

ضا ضبُٔ است وٝ ٍٞٙبْ ٘عَٚ لطآٖ ٚ ثًخت ضسَٛ آذطيٗ وُ ضسبِتٟبي اِٟي ثٝ اتٕبْ 

ٕٞچٙيٗ آيٝ , اضسبَ ضسٛالٖ ضا ثيّٙبت ضٚضٗ ٚ ٘عَٚ وتبة ٚ ٔيعاٖ اِٟي  .ضسيسٜ است

اسبس  زا٘س ٚ ضسِٛي وٝ زاضاي ثيّٙٝ ٔحىٓ ٚ استٛاض ٘جبضس ازّيبي اٚ ٘يع سست ٚ ثي ٔي

اْ تب  ٌٛيس يىي اظ ثيّٙبت ٔٗ زض ضسبِتٓ ايٗ است وٝ آٔسٜ ٔخالً ٔسيي ًٔبغط ٔي .است

ربي  .لطآٖ ضا ثطاي ٔطزْ ثرٛا٘ٓ ٚ آ٘بٖ ضا ثٝ تطرٕٝ ٚ تفسيط غحيح آٖ ضٕٖٞٙٛ ضْٛ

ذػٛغيص زض ظثبٖ  ثسي تًزّت ٚ تحيّط است وٝ ٔسّيي ٚحي ثٝ ايتطاف ذٛزش زض ٘بٔٝ

 .استسيبي ًٔطفي ثٟتطيٗ تفسيط ٚ تطرٕٝ لطآٖ ضا زاضزيطثي وبُٔ ٘جٛزٜ , ٚ اظ ٍ٘بض٘سٜ 

پس اٚ وٝ ذٛزش ٔسيي ٚحي ضسبِت است ٘يبظٔٙس ثٝ غيط غبحت ٚحي ضسٜ وٝ زض 
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ايٗ ضسبِت  .٘تيزٝ ذساي ٚحي وٙٙسٜ اظ ٘هط ترػع يطثي اظ ٍ٘بض٘سٜ ؾًيفتط است

فهي ٚ ٘بتٛاٖ وٝ زض ِفم ٚ ًٔٙبي نبٞطي لطآٖ يبرع است ثب ايٗ ضسبِت ثزع ٘مػبٖ ِ

اي ثطاي پيطٚاٖ لطآٖ زاضز ؟ اغٛالً لطآٖ ضٚضٙتطيٗ ثيب٘بت است ٚ  ًٔٙٛي چٝ تحفٝ

. وٝ زض ضٚش ثيب٘يص ٘يع ثبالتطيٗ ايزبظ است .ثيبٍ٘ط ٚ ضٚضٍٙط ذٛزش ٚ زيٍطاٖ است

تجييٗ وٙٙسٜ ثطاي وُ ٔكبِت است ٚ ٘يبظي ثٝ ضٚضٍٙط  (89٘حُ:) « تجيب٘بً ِىُ ضيء« 

ٚ ِمس يسّط٘ب « . ثبضس تط اظ زضن ٚ فٟٓ ثيب٘بت زيٍط ٔي آٖ سبزٜحتي زضن ثيبٖ لط .٘ساضز

ٔحممبً ٔب لطآٖ ضا ثطاي ضٚضٍٙطي  (40,32,22,17لٕط : ) « اِمطآٖ ِّصّوط فُٟ ٔٗ ٔسّوط

حمبيك ثسي آسبٖ فٟٓ ٕ٘ٛزيٓ آيب وسي ٞست وٝ آ٘طا تفٟٓ وٙس ؟ اغٛالً ثًس اظ ثيبٖ 

 14ست ؟ ٚ اٌط ثيبٖ لطآٖ ضٚضٗ ٘جبضس ضٚضٗ ٚ ٚاؾح لطآٖ چٝ ٘يبظي ثٝ ضٚضٗ وطزٖ ا

ٚاٍٟ٘ي غطف ٘هط اظ اضىبالت زيٍط , ثيبٖ ٔسيي  .لطٖ ثٝ ٔىّفيٗ ذيب٘ت ضسٜ است

يب  .ضسبِت ثًسي يب ٔٛافك لطآٖ است وٝ تحػيُ حبغُ است ٚ ٘يبظي ثٝ ضسبِت ٘ساضز

 ٔربِف لطآٖ است وٝ ثيبٖ ٔربِف لطآٖ حتّي اظ ضسَٛ ذسا ٞٓ پصيطفتٝ ٘يست , ٚ ثطاي

سبظاٖ  ٔحممبً زضٌٚ) ٔحُ ٚ ٔحٛض ثٛزٖ ثيبٖ لطآ٘ي حؿطتص زض ذكجٝ ٔٙي فطٔٛز : 

پس ٞط وٝ ثط ٔٗ زضٚغي رًُ وٙس  .ضٛ٘س ا٘س ٚ ظيبزتط ٔي يّيٝ ٔٗ ثسيبض ضسٜ

پس اٌط حسيخي اظ ٔٗ ٘مُ ضٛز وٝ ٔٛافك وتبة اهلل  .ربيٍبٞي پط اظ آتص ذٛاٞس زاضت

 ٛز ثط ذالف وتبة اهلل ٞطٌع ٔٗ آ٘طا ٍ٘فتٝاْ ٚ اٌط حسيخي ٘مُ ض است ٔٗ آ٘طا ٌفتٝ

ثٙبثط ايٗ ٔالن سٙزص افىبض ٚ الٛاَ حتي ثيب٘بت ٔٙمَٛ اظ ضسَٛ اسالْ قجك  ( .اْ

ٔسيي ثًسي ثب الطاض ثٝ ٘مػبٖ يّٓ ذٛيص چٝ  .فطٔٛزٜ ايطبٖ تٟٙب وتبة اهلل است

است وٝ  اي ثبضس ؟ ذٛا٘سٖ لطآٖ ثطاي زيٍطاٖ چٍٛ٘ٝ ثيّٙٝ ذٛاٞس زاضتٝ ضٚضٍٙطي ٔي

فٟٕٙس ٚ  ذٛا٘ٙس ٚ ثٝ ا٘ساظٜ ذٛيص آ٘طا ٔي ٍٕٞبٖ زاضاي آٖ ٞستٙس ؟ ٕٞٝ لطآٖ ٔي

ثٙبثطايٗ ٕٞٝ  .ضٛ٘س ضٛ٘س اظ غبحجٙهطاٖ رٛيب ٔي ٘ىبتي ضا ٞٓ وٝ وٕتط ٔتٛرّٝ ٕ٘ي

ٚ ثبالذطٜ لطآٖ  .ثبيس ازّيبي ضسبِت وٙٙس ٚ يب ايٙىٝ ٔسيي ضسبِت وسي ٔب٘ٙس ٕٞٝ است

ٞب ٚ تفسيطٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ذٛز است , ٚ ٘يع ثٝ ثيبٖ  ٘بزضست تطرٕٝذٛز ثيبٍ٘ط زضست ٚ 

 .زيٍطي حتي ثط ٔجٙبي ٚحي ٘يبظٔٙس ٘يست
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ٚ آذطيٗ « ٚ آيٝ ثًس:  « ٞٛ اِّصي ثًج في االّٔييٗ ضسٛالً ٟٔٙٓ يتّٛا يّيٟٓ آيبتٝ« ـ 6

ضسٛالً ٔفطز است وٝ ثسِيُ ثًج , ٔجًٛث  (رًٕٝ 3ٚ2آيبت ) « ٟٔٙٓ ِّٕب يّحمٛا ثٟٓ

ثًج «  -1ِٚي زض ٔٛضز ضسبِت , وُ أييٗ ضا زض زٚ ثًس ظٔب٘ي ضبُٔ است :  .سٜ استض

يًٙي أّييٗ زيٍطي وٝ  .وٝ رٕى است « ٚ آذطيٗ ٟٔٙٓ«  -2 « في األّٔييٗ ضسٛالً ٟٔٙٓ

وُ  « ٚ آذطيٗ ٟٔٙٓ« ظيطا ٚاٚ زض  .ضٛ٘س ثًساً تب آذط ظٔبٖ تىّيف ثٝ ايٙبٖ ّٔحك ٔي

چٝ زض ظٔبٖ حؿطتص ٚ چٝ زض زيٍط ظٔبٟ٘ب  _ت , وٝ ٍٕٞبٖ ٔىّفبٖ زيٍط ضا ضبُٔ اس

ٕٞچٙيٗ ضسٛالً ٔفطز است , اٌط لطاض ثٛز ضسَٛ زيٍطي  .وٙس ٔطَٕٛ ايٗ ضسبِت ٔي _

فطٔٛز ثًج في األّٔييٗ ضسٛالً ٟٔٙٓ , ثٙبثطايٗ ٕٞبٖ يه  ثطاي آذطيٗ ثيبيس ثبيس ٔي

ٌٛيس  ضسبِت ًٔبغط ٔي ٔسيي .ضسَٛ ثطاي وُ ظٔبٟ٘بي ثًس اظ ذٛز ٘يع ذٛاٞس ثٛز

وٙس ؟ پبسد ايٗ  ا٘س وتبة ضا تالٚت ٔي چٍٛ٘ٝ ضسَٛ لجّي ثطاي آيٙسٌب٘ي وٝ ٘يبٔسٜ

است وٝ اغٛالً ٞسف اظ ثًخت ا٘جيبء ٚ ضسٛالٖ ايٗ است وٝ آ٘بٖ ٚحي اِٚيٝ ضا ثطاي ٔطزْ 

پس اظ ايٗ تالٚت اِٚيٝ ٍٕٞبٖ ثٙٛيي ٔأٔٛض تالٚت آٖ ثطاي يىسيٍط  .تالٚت وٙٙس

اٌط تالٚت ذٛز ضسَٛ ثطاي وُ ٔىّفيٗ ثٝ اسالْ ٔطاز ثبضس ثب ٔطي حؿطتص ,  .ٞستٙس

آيب زض ظٔبٖ ضسَٛ اسالْ تٟٙب ايطبٖ ثٛز وٝ آيبت ضا تالٚت  .زيٗ ٚ لطآ٘ص ٞٓ ٔطزٜ است

زاضت وٝ ذٛزش ثطاي ٕٞٝ لطآٖ ضا  وطز ؟ ٚ آيب ثب وُ ٔسّٕيٗ رٟبٖ ثطذٛضز ٔي ٔي

اٖ ٔسّٕبٖ آيبت اِٟي ضا حفم ٚ ثطاي يىسيٍط تالٚت وٙس ؟ زض ٕٞبٖ ٔٛلى ٘يع ٞعاض

ٕٞچٙيٗ ٔجيٗ ٘ٛو تالٚت  .وٝ تب حبَ ٚ آيٙسٜ ٘يع ازأٝ ذٛاٞس يبفت .ثبظٌٛ ٔيٕٙٛز٘س

ثبضس يًٙي ٕٞبٖ  است وٝ تالٚت ثًختي ٔي«  ثًج في األّٔييٗ«  ا٘تربة ضيٛاي وّٕٝ

ثطزاضت زيٍط  .ٛزٔب ثمي ضسَٛ ٘يستٙس ٚ تالٚتطبٖ ٘يع ضسبِتي ٘رٛاٞس ث .تالٚت اِٚيٝ

ايٗ ٔسيي ثٙب ثٝ ياللٝ ٚ ا٘تهبضش زض ٔٛضز آيٝ فٛق ايٗ است وٝ چٖٛ ضسَٛ اسالْ اظ 

ٔيبٖ أّييٗ ثطاٍ٘يرتٝ ضس زض ٘تيزٝ ضسَٛ ثًسي ٘يع يه أّي ذٛاٞس ثٛز تب حزتي 

ثبيس ٌفت ضسبِت ضا ضطائكي است وٝ اغّص  .ثبضس ثط غبفالٖ ٚ ٕٞيٙكٛض غبحجٙهطاٖ

زٞس ٚ اٚ ضا اظ  حي ضسبِتي است وٝ يّٓ ٚحي ضا ثٝ فطز أّي ا٘تمبَ ٔيزاضا ثٛزٖ ٔمبْ ٚ

يًٙي غفت أّي ثٛزٖ ٔطثٛـ ثٝ لجُ اظ ضسبِت حؿطت ٔحٕس  .سبظز وُ يّٕب ثطتط ٔي
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ثبضس , وٝ ٞيچ سٛاز ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛضتٗ ٘ساضت ِٚي ثب ضسبِت ٚحي  غّٛات اهلل يّيٝ ٔي

وٙت تتّٛا ٔٗ لجُ ٔٗ وتبة ٚ ال تركّٝ  ٚ ٔب« . لطآ٘ي ٚي اظ وُ ثبسٛازاٖ يبِٕتط است

تٛا٘ستي وتبة ثرٛا٘ي ٚ  اي ٔحٕس تٛ پيص اظ ٘عَٚ لطآٖ ٘ٝ ٔي (48)يٙىجٛت: « ثيٕٙه

ايٗ ذٛز زِيُ است وٝ پس اظ ٘عَٚ ٚحي يّٓ ذٛا٘سٖ ٚ ٘ٛضتٗ ٚ  .٘ٝ چيعي ثٙٛيسي

طاي آيب حؿطت ضسَٛ زض فٟٓ ًٔب٘ي ٚ زضن آٟ٘ب ٚ تفسيط آٟ٘ب ث .غيطٜ ضا يبفتٝ است

زيٍطاٖ ٘يبظي ثٝ ٔطٛضت زاضتٙس ؟ وسي وٝ پس اظ ضسبِت ٘يع ثٍٛيس أّي ٞستٓ ٘ٝ 

ثبضس ظيطا ثب ٚرٛز ثٟتطيٗ ضسبِت ٞٙٛظ ثٝ  تٟٙب ضسَٛ ٘يست ثّىٝ ٔٛضز ضسبِت ٘يع ٕ٘ي

 ٔسيي ضسبِت زض ٞط ظٔب٘ي ثبيستي اظ وُ يّٕب يبِٕتط ٚ فٟٕيسٜ .أيّت ذٛز ثبلي است

زض أٛض ٘يع ٘ساضتٝ ثبضس ظيطا تٟٙب قطف اٚ ٚحي اِٟي است  تط ثبضس ٚ ٘يبظي ثٝ ٔطٛضت

وٙس ثّىٝ  اِجتٝ ايّٓ يّٕب ثٛزٖ ٘يع ذٛز وفبيت ٕ٘ي .ٕ٘بيب٘س وٝ ضاٜ غحيح ضا ثٝ اٚ ٔي

تٟٙب ضطـ الظْ ٚ وبفي , احجبت ٚحي ٚ يّٓ اِٟي ثٝ اٚست وٝ تٟٙب ضاٜ احجبتص ثب اضائٝ 

اغزٞب ضسٖ يػب ٚ زٔيسٖ ضٚح زض ٌُِ ٔطزٜ ًٔزعات ثي ٘هيط ضسبِتي ٔب٘ٙس ضكّ اِمٕط ٚ 

ٚ ثبالذطٜ اٌط غِطف أّي ثٛزٖ ٘طب٘ٝ  .ٚ ظ٘سٜ وطزٖ ٔطزٌبٖ ٚ ٘هبيط آٖ أىبٖ پصيط است

ضسبِت است ضٚي ايٗ اغُ وُ أّيٟب يبِٓ ضسِٛٙس , آضي أّي ثٛزٖ پيص اظ ٚحي اظ 

٘سجت ثٝ ٚحي  ِٚي اغُ ٚحي ٘يبظ ثسِيّي لبقى زاضز وٝ والًّ .ٔٛيّسات ايٗ ضسبِت است

ٔٙمكى ضسٜ است , ٚ حتي اٌط ٞٓ ثط فطؼ  )غّي اهلل يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ(پس اظ حؿطت ٔحٕس

ٔحبَ ٔطيي ٚحي زِيُ لبقًي ثط ضسبِتص زاضتٝ ثبضس ازِٝ پبيبٖ يبفتٗ ضسبِت ٚحي 

 :وٙس لكًبً آٍ٘ٛ٘ٝ زِيّي ذيبِي ضا ثطوٙبض ٔي

 وٝ يطك آسبٖ ٕ٘ٛز اَٚ ِٚي افتبز ٔطىّٟب

 ...زض ايٗ زِٟب اٌط ظائُ ضس٘س ٔطىّٟب ٘جبضس غٓ

ٚ  (15اً٘بْ:) « ٚ تّٕت وّٕٝ ضثّه غسلبً ٚ يسالً ال ٔجسَّ ِىّٕبتٝ ٚ ٞٛ اِسٕيى اًِّيٓ« ـ 7

غسق ٚ يسَ است ٚ تجسيّي ثطاي وّٕبتص  -وٝ ٍٕٞي  -تٕبْ ضس وّٕٝ پطٚضزٌبضت 

بٖ ٚحي است ضا ثيبٖ آيٝ اتٕبْ وّٕٝ پطٚضزٌبض وٝ ٕٞ .٘رٛاٞس ثٛز ٚ اٚ ثيٙبي آٌبٜ است
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زاضز ٚ آيب پس اظ آٖ ثبظ ٞٓ وّٕبت غسق ٚ يسَ ٚرٛز زاضز ؟ قجك آيٝ وّٕبت  ٔي

اي ثًٙٛاٖ ٞسايت ٔىّفيٗ پس اظ لطآٖ اظ ضٚي  غسق ٚ يسَ اِٟي پبيبٖ يبفتٝ ٚ ٞط وّٕٝ

غسالت ٚ يساِت ٘رٛاٞس ثٛز ثّىٝ وصة ٚ نّٓ است ايٓ اظ وّٕٝ ٔسَِٛ ٚ ٔطاز اِٟي يب 

ضٚي ايٗ اغُ ٔسييبٖ  .ٔطاز اِٟي , اٌط ثًٙٛاٖ ٚحي ازيب ضٛز تٛؾيح زٞٙسٜ وّٕٝ زاَ ٚ

 والً زضٚغٍٛ ٚ ستٕىبض٘س , ثرسا زضٌٚ ٔي )غّي اهلل يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ(ٚحي پس اظ حؿطت ٔحٕس

وٙٙس وٝ ٌٛئي ٘بٔفْٟٛ ٚ ًٌٙ است , ٚ زض قَٛ چٟبضزٜ لطٖ  ثٙس٘س ٚ ثمطآٖ ستٓ ٔي

 .ٔب زالِتي ٔٙفػُ ثٛحي ضسبِتي پس اظ آٖ آٔسٜ استزالِتص وبفي ٘جٛزٜ ٚ زض ظٔبٖ 

ثبالتطيٗ ٚ ٚاالتطيٗ ثيب٘بت  _لطآٖ  _وّٕٝ اِٟي  (40تٛثٝ:) « وّٕٝ اهلل ٞي اًِّيبء« ـ 8

حتي اظ ثيبٖ  .وٙٙسٜ غبزلب٘ٝ ٚ يبزال٘ٝ است است ٚ ٘سجت ثٝ ٔمبغس اِٟي ثطتطيٗ ثيبٖ

ثٙبثطايٗ زض تجييٗ ٔطازات ٚ ٔمبغس  .است ٘يع ضٚضٙتط )غّي اهلل يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ(حؿطت ضسَٛ

اِٟي پس اظ لطآٖ ٘يبظي ثغيط لطآٖ ٘يست تب وسي ضسبِتي زض ثيبٖ ٚ تفسيط آٖ پيسا 

ذٛز لطآٖ ثٟتطيٗ ٚ آذطيٗ ضسَٛ اِٟي زض تجييٗ ٔطازات اِٟي اِي يْٛ اِميبٔٝ  .وٙس

ٚ ٔب يّي « زيٍطاٖ ثٛز تٟٙب اثالٌ آٖ ثٝ  )غّي اهلل يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ(است ٚ ضسبِت حؿطت ضسَٛ

ٚ حتي حؿطتص زض ٔمبْ تجييٗ ٚ تفسيط ٘جٛز ثّىٝ  (54٘ٛض:) « اِطسَٛ اال اِجالٌ إِجيٗ

أِٚٓ يىفٟٓ أّ٘ب أ٘عِٙب يّيه اِىتبة يتّي « . تٟٙب زض ٔمبْ تالٚت ٚ ثيبٖ لطآٖ ثٛز٘س

لطآٖ تٟٙب ثيبٖ وبفي ٚ ٔىفي ثطاي وُ ٔىّفبٖ است ٚ ٔجيّٗ  (51يٙىجٛته) « يّيٟٓ

ثبضس  ٔي )غّي اهلل يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ(ٔكبِت زيٍط ٚ حتي ٔجيّٗ ٚ ٘طبٍ٘ط ضسبِت ضسَٛ اهلل اًِهٓ

 .اٌط ٘يبظٔٙس ثبضس يبرع است ٚ ًٔزع ٘يست .٘ٝ ايٙىٝ ٘يبظٔٙس ثٝ ثيبٖ زيٍطاٖ ثبضس

يّٓ ٔحيف ٚ ٔكّك  ٘طب٘ٝ ايزبظ لطآٖ زض لسضت ثيبٖ ٚ تجييٗ است چطا وٝ اظ ٘بحيٝ

ت چٙب٘ىٝ ذسا زض ضثٛثيّت ٚ ذبِميّت ٘يبظي ثٝ زيٍطاٖ ٘ساضز زض ثيبٖ اِٟي غبزض ضسٜ اس

اٌط وسي اظ ًٔمٛالت ٚ ًّٔٛٔبت ثطٚ٘ي ذبضد  .احىبْ ٚ ٔطازات ذٛز ٞٓ ٘يبظي ثغيط ٘ساضز

 .لطآٖ استفبزٜ ٕ٘بيس ثٟٕبٖ ٔمساض ثٝ ذكب ضفتٝ است
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آٖ ثٝ ٞط آ٘چٝ وٝ ٕٞب٘ب ايٗ لط (9اسطاء:) « إَّٖ ٞصا اِمطآٖ يٟسي ِّّتي ٞي ألْٛ« ـ 9

وٝ پبيساضتطيٗ ٚ ضسبتطيٗ ضاٟٞبي ٞسايت ضا زض ا٘حػبض  .وٙس پبثطربتط است ٞسايت ٔي

آيب ثيبٖ ٔسيي ضسبِت پس اظ لطآٖ ثيبٖ ثٟتطي ذٛاٞس ثٛز ؟؟ لطآٖ ثٝ  .زا٘س لطآٖ ٔي

اي ٔحىٓ ٚ استٛاض ٔطرى ٚ ٔٙجى ٚ ٔجيّٗ تٕبٔي ثيب٘بت است ٚ ٞٓ ٔفسط ذٛيطتٗ  ٌٛ٘ٝ

ٕٞيٗ يه آيٝ پبسرٍٛي وُ  .ٝ ٔفطٚؾبت ٚ يالئك ٚ ا٘تهبضات ثطٚ٘ي ٘ساضزٚ ٘يبظي ث

ضٛز فٟٕيس زاَ ٚ ٔسَِٛ آٖ ٔٛضز نٗ  ٌٛيٙس لطآٖ ضا ٕ٘ي وسب٘ي است وٝ ٌفتٝ يب ٔي

زض ايٙػٛضت  .ٚ اثٟبْ است , يب ايٙىٝ لطآٖ ٔتٗ غبٔت است ٚ فٟٓ آٖ فٟٓ ثططي است

ايت ثطتطيٗ ضا زاضز ؟ ٔمبْ يػٕت ثيبٖ چٍٛ٘ٝ الْٛ ٚ پبثطربست ؟؟ چٍٛ٘ٝ تٛا٘بئي ٞس

ثٝ ايٗ ثٛز وٝ  )غّي اهلل يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ(لطآٖ فٛق ايزبظ وُ ا٘جيبء است ٚ افتربض ضسَٛ اسالْ

لطآٖ تٟٙب ٔجٙب ٚ ٔالن سٙزص افىبض ٚ الٛاَ است ٚ اٌط  .ثيبٖ وٙٙسٜ آٖ ثط ٔطزْ است

ٚاتُ ٔب « . فبت ٘رٛاٞس ثٛزنٙي اِساّلِٝ ثبضس يب غبٔت , ٞسايتٍط ٚ ٔجٙبي حُ اذتال

 (27وٟف:) « أٚحي اِيه ٔٗ وتبة ضثه ال ٔجسَ ِىّٕبتٝ ٚ ِٗ تزس ٔٗ زٚ٘ٝ ّٔتحسا

ًٔيّٗ ثرٛاٖ آ٘چٝ ضا وٝ ٚحي ضسٜ است ثسٛي تٛ اظ وتبة پطٚضزٌبضت وٝ ٞيچ تجسيّي 

٘ٝ زض زالِتص ,  .زض وّٕبتص ٘رٛاٞس ثٛز ٚ ٞطٌع تب اثس پٙبٍٞبٞي رع لطآٖ ٘رٛاٞي يبفت

ٚ « . وٝ اٌط زض زالِتص ؾًفي ثبضس ٔمبغسش ٘يع ؾًيف ذٛاٞس ثٛز .زض ٔسِٛالتص ٘ٝ

ذسا ثب وّٕبتص ثبقُ ضا ٔحٛ ٚ حك  (24ضٛضي:) « يٕح اهلل اِجبقُ ٚ يحك اِحك ثىّٕبتٝ

پس ثب ثيبٖ لطآٖ وٝ تٕبٔي غسلٟب ٚ يسِٟب ضا ثيبٖ فطٔٛزٜ وُ  .سبظز ضا پبثطرب ٔي

ضٚي ايٗ اغُ زيٛي ٚحي ثًس اظ آٖ  .حجبت وطزٜ استثبقّٟب ضا اثكبَ ٚ وُ حمٟب ضا ا

اغٛالً لطآٖ  .ثٕٙهٛض تجييٗ لطآٖ يب ٞط يٙٛاٖ زيٍطي ثبقُ است ٚ وصة ٚ ؾالِت است

چٙب٘ىٝ ٔمبغس لطآ٘ي  .ٞط زٚي زاَ ٚ ٔسَِٛ ضا ثًٙٛاٖ پبيبٖ وُ زاِٟب ٚ ٔسِِٟٛب زاضاست

ٞسايت ًٔٙٛي ثطتط لطآٖ  ٚ ٔرتػطاً .٘سد ٚ تجسيُ پصيط ٘يست ثيبٖ لطآٖ ٘يع چٙب٘ست

ثبضس , پس ٞسايت ِفهي ٚ زالِتي لطآٖ حتي اظ  ثط پبيٝ ٞسايت ٚ ضٚضٍٙطي ثطتطش ٔي

ٞسايت وّٕبت ضسَٛ ٞٓ ثطتط است , ٚ آيب ثيبٖ ٔسيي ضسبِت ًٔبغط اظ ٞط زٚي لطآٖ ٚ 

وٝ ثط ذالف ٔطازش زالِت  _ضسَٛ لطآٖ ثطتط است ؟ وسي وٝ ثب استٙبز ثٝ آيبتي چٙس 
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وٙس ٔسيي است ٚحي  ثطاي ضسبِت ذٛز ثٕٙهٛض تجييٗ لطآٖ استسالَ ٔي _زاضز 

زضست است وٝ ثطزاضتٟب اظ لطآٖ  .ضسبِتي اٚ ثطاي حُ اذتالف زض تفسيط لطآٖ است

ثبضس ٘ٝ زيٍطاٖ وٝ لطآٖ  ذٛز لطآٖ ٔي ٔتفبٚت است ِٚي حُ ايٗ اذتالفبت ثًٟسٜ

ٞست ِٚي ثيبٍ٘ط ذٛزش ٘يست ؟؟ آيب لطآٖ ثيبٍ٘ط ٔكبِت زيٍط  .تجيب٘بً ِىُ ضييء است

تٟٙب ضاٜ ضبيستٝ فٟٓ لطآٖ استفبزٜ اظ اثعاضٞبي زضٚ٘ي لطآٖ است , ثٝ ايٗ تطتيت تجييٗ 

 « ٚ ٔب أ٘عِٙب يّيه اِىتبة إالّ ِتجيّٗ ِٟٓ اِصي اذتّفٛا فيٝ« اذتالفبت تٟٙب ثب لطآٖ است : 

آٖ اذتالفبتطبٖ ضا تجييٗ  ٚ ٔب ايٗ لطآٖ ضا ثط تٛ ٘فطستبزيٓ ٍٔط ايٙىٝ ثٛسيّٝ (64٘حُ:)

يب ثٝ لِٛي ثب ٔخب٘ي آيبت تًجيط وٙس ِٚي زاضاي يالئك ٚ ا٘تهبضات ثطٚ٘ي ثبضس ثكٛض  .وٙي

وسي وٝ ياللٝ زاضز ضسَٛ  .ضٚز لكى ثٝ تفسيط غحيح ٘رٛاٞس ضسيس ٚ ثٝ ثيطاٞٝ ٔي

ضز آ٘طا وٙس ٚ ياللٝ زا ثيٙس ٚ ضسبِت ذٛز ضا تٕبضب ٔي ثبضس ٚ زض لطآٖ ا٘تهبض ذٛز ضا ٔي

حبَ  .ثٝ احجبت ضسب٘س زض حميمت لطآٖ ضا زض آئيٙٝ فىط ٚ ياللٝ ٚ ا٘تهبض ذٛز زيسٜ است

ٚ ثبالذطٜ ثيبٖ ضسبِتي اٚ احتٕبِي  .آيبت لطآٖ سٙزيس ايٙىٝ ثبيستي ذٛز ضا زض آئيٙٝ

 است افعٖٚ ثط اذتالفبت زيٍط وٝ ثب سٙزص ثب ذٛز لطآٖ ظضت ٚ ظيجبيص آضىبض ٔي

حتي ضسَٛ اسالْ  .ثيب٘بت است ٚ ثٝ ٞيچ يبُٔ ثطٚ٘ي ٘يبظي ٘ساضز لطآٖ لٛيتطيٗ .ضٛز

ثبالذطٜ ٞط سرٙي ثط ذالف لطآٖ  .ضٛز ٘ٝ ايٙىٝ لطآٖ ثٝ ضسَٛ ٘يع ثٝ لطآٖ ضٙبذتٝ ٔي

ثبضس ٌط چٝ ثط فطؼ ٔحبَ اظ ضسَٛ لطآٖ ثبضس ٔطزٚز است تب چٝ ضسس اظ ٔسيي ضسبِت 

ٞصا وتبثٙب يٙكك يّيىٓ « . زا٘س ك ٔيچطا وٝ لطآٖ ذٛز ضا ٌٛيب ٚ ٘بقك ح .ثيبٖ لطآٖ

آضي ثيبٖ ٚ فمٝ ٌٛيب ٚ ٘بقك لطآ٘ي تٟٙب ليٓ ٚ وبفي ٔطزْ است ظيطا  (29ربحيٝ:) « ثبِحك

ٚ ٔب أضسّٙبن إالّ وبفّٝ ِّٙبس ثطيطاً ٚ ٘صيطاً « ( 43ضْٚ:) « فألٓ ٚرٟه ِّسّيٗ اِميٓ« : 

زاض ٍٟ٘جب٘ي  ٓ ٚ وبفٝ يٟسٜوٝ ايٗ ضسبِت لي (28سجب:)«  ِٚىٗ أوخطا اِٙبس ال يًّٕٖٛ

پس ٞط وٝ اظ ايٗ ٍٟ٘جب٘ي ثيطٖٚ آيس ٚ ثط ذالف زالِتص سرٗ ثٍٛيس اظ  .وُ ٘بس است

لطآٖ ثٟتطيٗ ثيبٖ اِٟي است وٝ تٛرٝ ٚ تسثط زض آٖ  .٘بس ٘يست ثّىٝ اظ ٘سٙبس است

 .افىٙس لّت ٚ ا٘ساْ ا٘سبٖ ٔٛٔٗ ضا ثٝ ِطظٜ ٔي
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اهلل ٘عَّ أحسٗ اِحسيج وتبثبً ٔتطبثٟبّ ٔخب٘ي تمطًط ٔٙٝ رّٛز اِصيٗ يرطٖٛ ضثٟٓ « ـ 10

ذسا ثٟتطيٗ حسيج ضا ٘بظَ فطٔٛز  (23ظٔط:) « حٓ تّيٗ رّٛزٞٓ ٚ لّٛثٟٓ اِي شوط اهلل

ٚ ٔطزٔبٖ ثب  _وٙس  يًٙي آيبتص يىسيٍط ضا ًٔٙي ٔي _وٝ زٚ ٌب٘ٝ ٕٞطاٜ است  (لطآٖ)

افتس سپس ا٘ساْ ٚ زِٟبيطبٖ ثسٛي  ا٘سأطبٖ ِطظٜ ٔي ايٕبٖ اظ ضٙيسٖ زضست آٖ ثط

لطآٖ ضا أحسٗ اِحسيج ذٛا٘سٜ وٝ لجالً ٘بظَ ضسٜ است ٚ ذٛزش  .ٌطزز ذسا ٘طْ ٔي

ٚ ٘يبظي ثٝ ٞيچ يبُٔ ثطٚ٘ي ٘ساضز  « ٔتطبثٟبً ٔخب٘ي« . ٕ٘بيس تطبثٟبت ذٛز ضا ثطقطف ٔي

ٔسيي ضسبِت يب ٞط ٔسيي آيب ثيبٖ  .است تب وسي ازيب وٙس ثطاي حُ اذتالفبت آٔسٜ

أحسٗ اِحسيج  _زيٍط پس اظ لطآٖ أحسٗ يب حسٗ است ؟؟ ايٗ آذطيٗ وتبة آسٕب٘ي 

وٙس أحسٗ  ٘يست , ٚ ثيبٖ وسيىٝ آ٘طا ثط ذالف زالِتص ٚ ثط ؾس ضسبِتص ًٔٙي ٔي _

ٞب ٚ تزبضة زيٙي ثًّت استفبزٜ ٕ٘ٛزٖ ٚ  ثبضس ؟؟ اغٛالً اذتالف زض فٟٓ اِحسيج ٔي

اٌط ايٗ يٛأُ ايٓ اظ افىبض ,  .ٖ يٛأُ ثطٚ٘ي ثط لطآٖ ثٛرٛز آٔسٜ استحتي ثطتطي زاز

ٞبي ٘بپسٙس ثىٙبضي ضٚ٘س  الٛاَ , يمَٛ ٚ يّْٛ ثططي , ضرػيتٟب ٚ ؾطٚضتٟب ٚ ياللٝ

. لطآٖ ثٟتطيٗ حزت اِٟي زض ثطقطف سبذتٗ تٙبلؿبت ٚ اذتالفبت ٚ وخطتٟبست

وٝ لطآٖ ضا تٟٙب يبُٔ ٚحست  (103يٕطاٖ:آَ ) « ٚايتػٕٛا ثحجُ اهلل رٕيًبً ٚ ال تفطلٛا« 

ثطاي ضٞب ضسٖ اظ اذتالفبت ضطـ ال اِٝ االّ اهلل ضا ارطا  .ٕ٘بيس ٚ يػٕت يّٕي ًٔطفي ٔي

اثتسا ثب ال اِٝ تٕبٔي افىبض ٚ احبزيج ضا وٙبض ٌصاضيٓ سپس ثب إالّ اهلل يه حسيج ضا  .وٙيٓ

ست ٚ يػٕت يّٕي زست وٝ أحسٗ اِحسيج است ثطٌعيٙيٓ ٚ ثب ايتػبْ ثٝ اٚ ثٝ ٚح

ٔخالً ٕٞيٗ ٔسيي ًٔبغط ياللٝ  .ٞبي ذٛز ٘يع رسا ضٛيٓ ثطاي فٟٓ آٖ اظ ياللٝ .يبثيٓ

ٌٛيس يىي اظ ثيٙبت ٔٗ ٔمبْ الطًطاض  وٙس ٚ ٔي ذٛز ضا زض ايٗ آيٝ چٙيٗ تحٕيُ ٔي

اٚالً آيٝ  .ضٛز يًٙي زض ثس٘ٓ حبِت چٙسش ٚ چبِص ايزبز ٔي .ٍٕٞبْ ٚحي ثط ٔٗ است

 ي ثٝ ضسٛالٖ ٘يست ثّىٝ ذٛا٘سٖ ٚ زضن لطآٖ تٛسف ٔٛٔٙبٖ ضا ثيبٖ ٔيٚح زضثبضٜ

حب٘يبً اٌط ثط فطؼ  .افتس وٝ زض ايٗ حبِت ثٝ ذطٛو افتبزٜ ٚ ثس٘طبٖ ثٝ ِطظٜ ٔي .زاضز

ٔحبَ پس اظ لطآٖ ٚحي زيٍطي ٘بظَ ٌطزز آيب تٟٙب وبفي است وٝ ٔسيي ٚحي ثٍٛيس 

ٚ ذٛا٘سٖ لطآٖ اضائٝ ٘سٞس ؟؟ پس ٕٞٝ  ِطظز ٚ ٞيچ زِيُ زيٍطي غيط اظ ِطظش ثس٘ٓ ٔي
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ذٛا٘ٙس  چٖٛ ٕٞٝ لطآٖ ٔي .ِطظضٟب ٚ ذٛا٘سٟ٘ب ضٚي ايٗ اغُ زِيُ ثط ٚحي ذٛاٞس ثٛز

ِطظيس , لطآٖ  اٌط ضٕب ثطاي ازيبي ٚحي ٔي .افتٙس ٚ ٔٛٔٙبٖ زض حبِت زضن ثٝ ِطظٜ ٔي

ٛا٘ٙس ضت ٚ ت وٙيس , زيٍطاٖ ٔي ضا ثبظ وطزٜ ٚ آيبتي ضا ثسٖٚ ٞيچ ضثكي استسالَ ٔي

ايٗ الطًطاض ٔب٘ٙس زِيُ  .ضٚظ ثّطظ٘س ٚ غسٞب ثطاثط آٖ آيبتي ضا ٔٛضز استسالَ لطاض زٞٙس

ٌٛيس ٘فس ٘بقمٝ پبن ٔٗ ذٛز تػسيك  ٘فس ٘بقمٝ غالْ احٕس لبزيب٘ي است وٝ ٔي

وُ ٔسييبٖ ٚحي ايٍٙٛ٘ٝ ازيبٞبيي زاضتٝ ٚ زاض٘س ٚ ٞطٌع  .زاضز ثٝ ٚحي ذػٛغي ثط ٔٗ

ا٘س زض ٔفبٞيٓ ثٝ ٘فى ذٛز  تب ربئيىٝ ٔزجٛض ضسٜ .ا٘س آٖ ٘ساضتٝزِيّي ثط احجبت 

 .ا٘س ٌفت ِغبت ثٝ ٔٗ ايٕبٖ آٚضزٜ تغييطاتي ايزبز وٙٙس ٔب٘ٙس يّي ٔحٕس ثبة وٝ ٔي

اي ثٍٛيس  اٌط آيٝ .اٌط ثٍٛيٓ ثطٚ ٚ ٔطاز ٔٗ ٘طفتٗ ثبضس ًٔٙي ثطٚ , ٘طٚ ذٛاٞس ثٛز

وٙس  ِغبت ثٝ اشٖ ٔٗ تغييط پيسا ٔي ضسبِت ٚ ٘جٛت ذتٓ ضسٜ ٚ ٔٗ ثٍٛيٓ ٘طسٜ ًٔٙي

ِىٗ  .ا٘س ايٗ ازيبٞب ذٛز ثرٛز اظ زضرٝ زالِت سبلف .ا٘س چٖٛ ِغبت ثٝ ٔٗ ايٕبٖ آٚضزٜ

ٌٛئيٓ ذسا ٚ حؿطت ضسَٛ ثطاي ثيبٖ ٔمبغس ذٛز اظ ِغبت ٔطزْ فٟٓ  زض رٛاة ٔي

 ربئي وٝ ٕ٘ئخالً ذسا زض  .ا٘س ٘ٝ اظ ِغبت ذسا فٟٓ يب ضسَٛ فٟٓ تب ٘بفٟٓ استفبزٜ ٕ٘ٛزٜ

ذٛاٞس ثب ٔطزْ سرٗ ثٍٛيس ٚ ٔربقت سرٙص تٟٙب حؿطت ضسَٛ است اظ وّٕبت 

اِط ٚ أخبَ آٖ وٝ ٔطاز آٖ ثطاي ٔب لبثُ زضن ٘يست  _اَ  .ٔمكًٝ استفبزٜ وطزٜ است

حتي ذسا زض ٔفبٞيٓ تغييطي ايزبز ٘ىطزٜ است تب  .أب وُ ثميٝ ِغبت ثطاي ٔطزْ است

 .چٝ ضسس ثٝ ٔسييبٖ زضٚغيٗ

ال يسًٕٖٛ إالّ  .هبً ٔٗ وُ ضيكبٖ ٔبضزفٚ ح .ٕبء اِس٘يب ثعيٙٝ اِىٛاوتسإّ٘ب ظيّٙب اِ« ـ 11

إالّ ٔٗ ذكف اِركفٝ  .زحٛضاً ٚ ِٟٓ يصاة ٚاغت .ء االيّي ٚ يمصفٖٛ ٔٗ وُ رب٘تالإِ

ذسا ثطاي ٍٟ٘جب٘ي اظ ٞط ضيكبٖ ٔتٕطزي آسٕبٖ  (6_12غبفبت:) « فأتجًٝ ضٟبة حبلت

تٛا٘ٙس ٌٛش ٌيط٘س ثٝ ٔالء أيّي ٚ اظ ٞط رب٘ت پطتبة  وٝ ٕ٘ياي  ضا حفم وطزٜ ثٍٛ٘ٝ

وُ ضيكبٟ٘ب اظ آغبظ ذّمتطبٖ ٚ ذّمت آسٕبٖ اظ ضٙيسٖ ٚحي ٚ والْ اِٟي  .ضٛ٘س ٔي

ثًس اظ ضسبِت پيبٔجط اسالْ ضسٛالٖ رٗ تب چٝ ضسس ثٝ ٔٛٔٙيٗ آٟ٘ب اظ  .ٔحطْٚ ثٛز٘س
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ضٙيس٘س وٝ زض  لطآٖ ضا ٔيسٛضٜ رٗ آٟ٘ب ٚحي  1قجك آيٝ  .ضٙيسٖ ٚحي ٔحطْٚ ضس٘س

ٕبء فٛرس٘بٞب ّٔئت سٚ إّ٘ب ِٕسٙب اِ« وٙس :  ضٙيسٖ آٟ٘ب ضا ثًس اظ ايٗ تٕبْ ٔي 9ٚ 8آيبت 

ٚ إ٘ب وٙب ٘مًس ٟٔٙب ٔمبيس ِّسّٕى فٕٗ يستٕى االٖ يزس ِٝ ضٟبثبً  .حطسبً ضسيساً ٚ ضٟجبً

ٞبي آتطيٗ زض  س وطزيٓ ٚ زيسيٓ پبسجب٘بٖ ضسيس ٚ ٘يعٜٔب اوٖٙٛ آسٕبٖ ضا ِٕ « ضغساً

 ٔي ٔب زض ٌصضتٝ ربيٍبٟٞبيي اظ آسٕبٖ ضا ثطاي ضٙيسٖ اظ ٔالء أيّي ثط .آٖ فطاٚاٖ است

اي آتطيٗ ضا زض  ٌعيسيٓ ِٚي اوٖٙٛ ٞط وٝ اظ ٔب ثرٛاٞس چيعي اظ ٔالء أيّي ثطٙٛز ٘يعٜ

سالْ ضسبِت اِٟي زاضتٙس ٚ ٚحي ضسٛالٖ رٗ وٝ پيص اظ ضسَٛ ا .يبثس ا٘تهبض ذٛز ٔي

ضٙيس٘س پس اظ حؿطتص ثكٛض وّي اظ ضٙيسٖ ٚحي ٔحطْٚ ضس٘س ثب آ٘ىٝ  اِٟي ضا ٔي

ايٗ ضسٛالٖ رٗ وٝ  .تٛا٘بيي ضفتٗ ٚ ضسيسٖ ثٝ ٔالء ايّي ٚ ربيٍبٜ ٚحي ضا زاضتٙس

ضٙٛ٘س تب چٝ ضسس ثٝ ثطط  رٛالٍ٘بٞطبٖ زض وُ آسٕبٖ ٚ ظٔيٗ است زيٍط ٚحي ضا ٕ٘ي

ٍ٘بٜ ٔحسٚزي زض ظٔيٗ زاضز ٚ ثكطيك اِٚي اظ ضٙيسٖ ٚحي ضسبِتي ٚ ٘جٛءتي وٝ رٛال

 .ٔحطْٚ است

ثٍٛ اي ٔطزْ ثسضستي  (158ايطاف:) « لُ يب أيٟب اِٙبس إ٘ي ضسَٛ اهلل اِيىٓ رٕيًبً« ـ 12

ذكبة آيٝ اِٙبس ٚ اِيىٓ رٕيًب وُ  .وٝ ٔٗ ضسَٛ ذسا ثسٛي ضٕب ٚ رٕيى ضٕب ٞستٓ

تىّيف ضبُٔ است ٚ اال ثالفبغّٝ ثًس اظ ضحّت ايطبٖ ضسَٛ يب  ا٘سبٟ٘ب ضا تب آذط ظٔبٖ

ٚاض  اي سّسّٝ ٍٔط ٘ٝ ايٙست وٝ ذسا اظ آزْ تب ذبتٓ ثٍٛ٘ٝ .آٔس ٘جي زيٍطي ثبيس ٔي

پس چطا ثًس اظ ضسَٛ اسالْ  « ِمس أضسّٙب ضسّٙب تتطي« ٕ٘ٛز  ضسٛالٖ ذٛز ضا ٔجًٛث ٔي

يبيس وٝ چىٙس ؟ اغٛالً استٕطاض وسي ٘يبٔس ٚ پس اظ ٞعاض ٚ چٟبضغس سبَ ضسِٛي ث

ضسبِت پس اظ ضسَٛ اسالْ ثط چٝ ٔجٙب ٚ ثٝ چٝ ًٔٙبست ؟ آيب ثط ٔجٙبي تغييط ضطيًت ٚ 

ٚ يب  .آٚضزٖ زيٗ رسيس است وٝ ذٛز ثط ذالف ؾطٚضت لطآٖ ٚ سبيط وتت آسٕب٘ي است

ثط ٔجٙبي تغييط ضطيًت ٚ آٚضزٖ زيٗ رسيس است وٝ ايٙسٚ ثب اُٞ ضطيًت آذطيٗ 

اِيْٛ اوّٕت ِىٓ زيٙىٓ ٚ اتٕٕت يّيىٓ ًٕ٘تي ٚ ضؾيت ِىٓ « زاضز اظ رّٕٝ :  تٙبلؽ

اِيْٛ اوّٕت ايٗ ضٚظ يًٙي ضٚظ ضسبِت ضطيًت اِٟي تٕبْ ٌطزيس  (3ٔبئسٜ:« ) اِسالْ زيٙب
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ٚ ضؾبيت اِٟي ثطاي زيٗ اسالْ تب آذط ظٔبٖ تىّيف غبزض ضسٜ يب استٕطاض ضسبِت ثط 

ٛز تجيب٘بً ِىُ ضيء است ٚ تجييٗ وٙٙسٜ تٕبٔي لطآٖ ذ .ٔجٙبي تجييٗ ضطيًت است

٘ٝ آ٘ىٝ ٘يبظٔٙس ٔجيٗ ثطٚ٘ي ثبضس ٚ آيب تىٕيُ زيٗ ٚ ًٕ٘ت اِٟي  .ٔزٕالت ثطٚ٘ي است

ثسٖٚ تجييٗ آٖ أىبٖ زاضز ٚ ضؾبيت اِٟي ثط ٍٕٞب٘ي ضسٖ اسالْ ثب اثٟبْ آٖ ٔٙبفبت 

ي ٔيبٖ لطآٖ ٚ ٔجيٗ ٘ساضز ؟ ثط فطؼ ٔحبَ وٝ ضسبِت استٕطاض زاضتٝ ثبضس آيب رساسبظ

وٙس وٝ  لطٖ لطآٖ ضا زض قَٛ ايٗ ٔست اظ حزيت سبلف ٕ٘ي 14 آٖ ذػٛغبً ثب فبغّٝ

چٖٛ ثيب٘ص ضسب ٘جٛز ثبيس ضسِٛي ثيبيس تب ثيبٖ ٘بلع لطآٖ ضا تىٕيُ وٙس ؟؟ زض ٞط 

ا٘س وٝ ثٝ  غٛضت ٔسيي ٚ ٔسييبٖ ضسبِت , لطآٖ ضا اظ ٘هط زاَ ٚ ٔسَِٛ ٘بلع پٙساضتٝ

تٛريٝ ٔسيي ًٔبغط ثطاي ايٗ حبِت ايٗ است وٝ ذسا  .ا٘س ٙيٗ زيٛي زازٜذٛز اربظٜ چ

ذٛاٞس يصاثي ثفطستس ٚ ثطاي اتٕبْ حزت ذٛز ضسِٛي ضا فطستبزٜ است  زض ايٗ ظٔبٖ ٔي

فُٟ يٙتهطٖٚ االّ ٔخُ األيّبْ اِصيٗ ذّٛا ٔٗ لجّٟٓ لُ «وٙس :  ٚ استٙبز ثٝ ايٗ آيٝ ٔي

٘ٙزي ضسّٙب ٚ اِصيٗ آٔٙٛا وصِه حمبً يّيٙب ٘ٙذ فب٘هطٚا إ٘ي ًٔىٓ ٔٗ إِٙتهطيٗ حٓ 

آيب ٔٙتهطاٖ وٙٛ٘ي ا٘تهبض زاض٘س ٔب٘ٙس ضٚظٌبٞبي پيطيٗ  (103ٚ102يٛ٘س:) « إِٛٔٙيٗ

ايٗ  .ثب ضٕب اظ ٔٙتهطا٘ٓ _پيبٔجط  _وٝ ًٔصة ٌطزيس٘س ثٍٛ ٔٙتهط ثبضيس وٝ ٟٔٙٓ 

 : ا٘تهبض يصاة ٔطثٛـ ثٝ ا٘تهبض پس اظ ٔطي است ثٝ سٝ زِيُ

ٚ ٔب وبٖ « ا٘فبَ :  33ا٘س قجك آيٝ  ايٙىٝ ٔسّٕيٗ اظ يصاة ز٘يٛي ٔستخٙي ضسٜ يىي

 ٞطٌع ذسا يصاة ٕ٘ي « اهلل ِيًصثٟٓ ٚ أ٘ت فيٟٓ ٚ ٔب وبٖ اهلل ًٔصثٟٓ ٚ ٞٓ يستغفطٖٚ

 .وٙس تب استغفبضي زض وبض است وٙس آٟ٘ب ضا تب زض ٔيب٘طبٖ ٞستي ٚ ٞطٌع يصاثطبٖ ٕ٘ي

وطيس٘س ٚ ذكبة ضسيسٜ  ٙي ايٙبٖ ا٘تهبض يصاة ضا ٔيزِيُ زْٚ ٔستفبز آيٝ است يً

است وٝ ثٍٛ ٔٙتهط يصاة ثبضيس وٝ ٟٔٙٓ اظ ٔٙتهطا٘ٓ آيب پيبٔجط ثطاي چٝ ثبيس ا٘تهبض 

ضٛز  يصاة ضا ثىطس ؟ ثطاي ايٙىٝ ٞط وسي ثٝ رعا ٚ پبزاش يُٕ ذٛز ثطسس ٚ ايٗ ٕ٘ي

 .ٍٔط زض ليبٔت وٝ قجك آيٝ ا٘فبَ ٘يع يصاة ز٘يٛي ٔٙتفي است
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سپس ثًس اظ تًصيت تىصيت وٙٙسٌبٖ ضسبِت ٔحٕسي  « حٓ ٘ٙزّي ضسّٙب« زِيُ سْٛ 

٘زبت وُ ضسُ ٚ ٔٛٔٙيٗ اظ ٍ٘طا٘يٟب ٚ  .زٞيٓ وُ ضسُ ٚ ٔٛٔٙيٗ ذٛز ضا ٘زبت ٔي

يصاثٟب زض ا٘حػبض پس اظ ٔطي ٚ يب ضرًت است ظيطا زض ز٘يب ا٘ٛاو ٘بٌٛاضيٟب ٚ يصاثٟب ضا اظ 

ا٘س وٝ ثط حست آيبت  ٚ چٖٛ ضسّٙب وُ ضسُ قطف تىصيت وٙٙسٌبٖ ِٕس وطز٘س

ا٘س ايٗ ذٛز زِيُ چٟبضْ است ثط ايٙىٝ  آٔسٜ )غّي اهلل يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ(ظيبزي تب حؿطت ٔحٕس

زالِت يصاة تٟٙب زض اذتػبظ يصاة ليبٔت است ظيطا ضسُ لجّي اظ يصاة ثًسي چٍٛ٘ٝ 

ِت ٚ ٘عَٚ يصاة پس اظ ٘زبت ذٛاٞٙس يبفت ؟ زض ٘تيزٝ ايٗ آيبت ضثكي ثٝ استٕطاض ضسب

اي تأٚيُ ٌب٘ٝ ٔٛضز استٙبز ايٙبٖ  زض ايٙزب ثٝ آيبتي زيٍط وٝ ثٍٛ٘ٝ .ضسَٛ اسالْ ٘ساضز

 .وٙس وٙيٓ وٝ يب زالِتي ٘ساضز يب وبٔالً سرٙطبٖ ضا ٘مؽ ٔي لطاض ٌطفتٝ است اضبضٜ ٔي

َ ٚ إش أذص اهلل ٔيخبق اِٙجييٗ ِٕبّ آتيتىٓ ٔٗ وتبة ٚ حىٕٝ حٓ ربءوٓ ضسٛ« ـ 13

ٚ ٍٞٙبٔي وٝ ذسا پيٕبٖ وُ ٘جييٗ ضا ٌطفت  « ٔػسق ِٕب ًٔىٓ ِتّٛٔٙٗ ثٝ ٚ ِتٙػطّ٘ٝ

وٝ چٖٛ ثطٕب وتبة ٚ حىٕت زازْ سپس ثًس اظ ٕٞٝ ضٕب ضسِٛي آٔس , ضسِٛي وٝ 

چيعٞبيي است وٝ ثب ضٕبست حتٕبً ثٛي ايٕبٖ آٚضيس ٚ اٚ ضا وٕه وٙيس  تػسيك وٙٙسٜ

ايٗ يٟس ضا ٌطفتيس ؟ ٌفتٙس آضي فطٔٛز پس ٌٛاٞي فطٔٛز آيب الطاض وطزيس ٚ ثبض ٌطاٖ 

ايٙزب ٔٛضز ٔيخبق ايٕبٖ ثٝ ضسَٛ آذطيٗ است وٝ ثًس اظ  .زٞيس ٚ ٔٗ ثب ضٕب اظ ٌٛاٞب٘ٓ

ثبضس ظيطا ثطاي ايٕبٖ ٚ ٘ػطت ثٛي اظ وُ  وُ ا٘جيبء ذٛاٞس آٔس ٚ اظ ٕٞٝ آٟ٘ب ثطتط ٔي

ذطيٗ زض ا٘حػبض أّت اسالْ ثٙبثطايٗ زيٗ ضسَٛ آ .ا٘جيبء لجُ , اذص ٔيخبق ضسٜ است

٘يست ثّىٝ ضبُٔ وُ ٘جييٗ ٘يع ٞست ٚ ٕٞٝ ثبيس ثٝ ايٗ ضسَٛ آذطيٗ وٝ اظ ٕٞٝ ضسُ 

ا٘س ٚ ايٕبٖ ثٝ  ٚ ا٘جيبء ثطتط است ايٕبٖ ثيبٚض٘س چطا وٝ ا٘جيبء ازيبٖ لجُ ثٝ اٚ ايٕبٖ آٚضزٜ

ٔيخبق ا٘جيبء  زض ٘تيزٝ ّٔتٟبي آ٘بٖ ٞٓ ثبيس ثٝ .اٚ اظ ضطائف ٚحيطبٖ لطاض ٌطفتٝ است

ِصا تٟٙب زيٗ ٔٛضز ضؾبيت اِٟي ثب ضسبِت ٔحٕسي  .ذٛز پبيٙسٜ ثٛزٜ ٚ ثٝ اٚ ايٕبٖ آٚض٘س

ايٗ ضسَٛ آذطيٗ زاضاي  « ٚ ضؾيت ِىٓ االسالْ زيٙب« ثبضس  زيٗ ٔجيٗ اسالْ ٔي

 : أتيبظاتي است
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 .ـ تػسيك ضسبِت ثط پيبٔجطاٖ اظ اٚست , پس ٞط وٝ ضا تػسيك ٘ىطزٜ وبشة است1

ايٕبٖ وُ ا٘جيبء ضا ثٝ حؿطتص اظ ضطائف ٘جٛتطبٖ ذٛاٞٙس زض حبِيىٝ ٞيچ پيٕجطي  ـ2

أٗ ًٔٝ « وٝ ايٗ  .چٝ وٛچىتطيٗ پيٕجطاٖ , ٔأٔٛض ثٝ ايٕبٖ ثٝ ثعضٌتطيٗ آٟ٘ب ٘يست ٌط

زض ايٙزب ٌط چٝ  .تٟٙب ًٔيت ايٕبٖ ِٛـ ضا ثب ايٕبٖ اثطاٞيٓ ثرسا ٔكطح وطزٜ است « ِٛـ

ب٘ي زيٍط ٘يست ِىٗ ثطاي تبئيس ثيطتط ٔكّت تًسازي اظ آٖ ٘يبظي ثٝ آيبت وتت آسٕ

ٞب ٚ ٔكبِت  ا٘س ِىٗ پيص ثيٙي ٌط چٝ ايٗ وتت تحطيف ضسٜ .آٚضيٓ آيبت ضا ٔي

زضستي زض آٟ٘ب ٞست وٝ ٚلٛو آٟ٘ب ٚ تبئيس لطآٖ زِيُ ثط تحطيف ٘طسٖ ايٗ زستٝ آيبت 

 : است

ٔتيٕبٖ يبثٛ ٚ لبزٚش ٟٔط  فطٔبيس : اِٜٛ زض ثبة سْٛ وتبة حجمٛق ٘جي آيٝ سْٛ ٔي

آيس ٚ لسٚس اظ وٜٛ  ذسا اظ تيٕبٖ ٔي .فبضاٖ سالٜ ضبٔيٓ ٞٛ زٚ ٚ تٟالتٛ ٔبِئبٜ ٞب آضظ

رالِص آسٕبٞب ضا ثپٛضب٘س ٚ ظٔيٗ اظ  (تب ا٘مطاؼ رٟبٖ)ثطاي ٕٞيطٝ  (آيس ٔي)فبضاٖ 

ثط حست ٔستفبز تٛضات ٚ تػطيح لبٔٛس ٔمسس , تيٕبٖ  .ٔسح ٚ حٙبيص ّٕٔٛ ٌطزز

ثٝ ِحبل ايٙىٝ ٔحُ ٘عَٚ ٚحي ثط حجمٛق ٘جي , ثيت إِمسس  .اي رٙٛثي استغحط

ثٛزٜ ٔٛضز ثطبضت ٚي ٘يع وسي ذٛاٞس ثٛز وٝ اظ غحطاي رٙٛثي ثيت إِمسس ٚالى 

تٛاٖ ٌفت : حجمٛق ٘جي ٘رست ثطبضت اظ آٔسٖ ذسا اظ غحطاي رٙٛثي  يًٙي ٔي .است

)غّي اهلل يّيٝ حؿطت ٔحٕس« لسٚس ثيت إِمسس زازٜ سپس ٔمػٛز اظ آٔسٖ ذسا ضا نٟٛض 

 .ًٔطفي ٕ٘ٛزٜ است (حطا)ٚ ٔٙهٛض اظ غحطاي رٙٛثي ضا فبضاٖ  « ٚ آِٝ ٚ سّٓ(

ضاٟٞب ٚ  .فطٔبيس : ّٞرٛت يٛالْ ِٛ زٚ آيٝ پس اظ آيٝ فٛق وتبة حجمٛق ٔي 6زض آيٝ 

 .يبِٕي ٚ رٟب٘ي است (آيس وٝ اظ وٜٛ فبضاٖ ٔي)سٙٗ آٖ لسٚس 

فطٔبيس : حىٛ ٕٔتميٓ ٚ وِٛٛ ٔحَّٕسيٓ ظٜ  طٚز سّيٕبٖ ٔيثبة پٙزٓ وتبة س 16آيٝ 

ايٗ ٔحجٛة ٔٗ است ٚ  .زٞب٘ص ضيطيٗ است ٚ تٕبٔص ٔحٕس است .ضيي ٘جت يط ضّالْ

 .ايٗ يبض ٔٗ است اي زذتطاٖ اٚضضّيٓ
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فطٔبيس : ويٟٙٝ ٞبِرٛ ٔطس ٔػطيٓ تمجػٓ ٔٛف  فػُ ٟ٘ٓ وتبة ٞٛ ضيى ٘جي ٔي 6آيٝ 

ضٚ٘س  ايٙه وٝ ثٝ رٟت ذطاثي ٔي .ييطاضيٓ حٛح ثبٞبِيٟٓتمجطْ ٔحٕس ِىسفبْ ليٕٛش 

ٔحٕس اظ ثطاي ٘مطٜ  .ٔػط ايطب٘طا رٕى ٕ٘ٛزٜ , ٔٛف ايطبٖ ضا ٔسفٖٛ ذٛاٞس سبذت

 .يّف ٌع٘ٝ ٚاضث آٟ٘ب ذٛاٞس ضس ٚ زض چبزضٞبيطبٖ ذبضٞب ذٛاٞس ضٚئيس .ايطبٖ است

وٝ ثٙي اسطائيُ اي است زض ظٔيٗ ٔػط ٚ پس اظ ذطاثي زْٚ ثيت إِمسس  ٔٛف قبيفٝ

ٔحٕس اظ ثطاي ٘مطٜ ايطبٖ است  .ٔٛف ارسبز آ٘بٖ ضا ثٝ ذبن سپطز ثٝ ٔػط آٔس٘س قبيفٝ

يًٙي پس اظ آ٘ىٝ زض ذطاثي زْٚ ثيت إِمسس ثٙي اسطائيُ ثسطظٔيٗ ٔػط ضفتٙس ٔحٕس 

 .٘بٔي ذٛاٞس آٔس وٝ ثًٙٛاٖ رعيٝ ٚ حك اِحٕبيٝ ٘مطٜ اظ ايطبٖ ذٛاٞس ٌطفت

ٔخٙي ذجط اظ نٟٛض پيبٔجطي اظ ٔيبٖ ثستٍبٖ ثطازضاٖ ثٙي  تٛضات 19فػُ  15آيٝ 

ا٘س  زٞس وٝ ايٙبٖ ثب تحطيفبت ٚ تٛريٟبتي ثط ذالف غطيح آيبت ذٛاستٝ اسطائيُ ٔي

٘هطٞب ضا ثٝ پيبٔجطي اظ زٚزٔبٖ ثٙي اسطائيُ ًٔكٛف زاض٘س ٚ حتي ثطآٔس٘س ٘بْ يىي اظ 

وتبة ٞٛضيى ٘جي ٔصوٛض است  16فطظ٘ساٖ ذٛز ضا ٔحٕس ٌصاض٘س ِٚي زض فػُ ٟ٘ٓ آيٝ 

وطٓ آٖ فطظ٘سي ضا وٝ زض ضىٓ ٔبزضا٘ست اٌط  يًٙي ٔي .وٝ : ٚ ٕٞتي ٔحٕسي ثيكٙبْ

ٔٛافك ثطبضات فٛق زض وتبة  .ٔحٕس ٌصاضز (ثٝ ربي ٔحٕس ٔٛيٛز)ثرٛاٞس ٘بْ اٚ ضا 

ٍٞٙبٔي وٝ حؿطت ازضيس زض  .ازضيس ٞٓ اظ پيبٔجط ٚ زٚاظزٜ فطظ٘س اٚ ذجط زازٜ است

يجبزتٍبٜ ٔطغَٛ يجبزت ثٛز ايٗ حىبيت ثٝ ٚحي اِٟي ثطايطبٖ ٘بظَ ضس : ضٚظي ثبثُ زض 

ٔيبٖ فطظ٘ساٖ پسض ضٕب آزْ ٚ فطظ٘سظازٌبٖ اٚ زض تًييٗ افؿُ ٔرّٛلبت اذتالف ضس 

ثًؿي ٌفتٙس پسض ٔب آزْ افؿُ است ٚ ثًؿي ٌفتٙس ٔالئىٝ ثطتط٘س چٖٛ آزْ ٚ ٕٞسطش 

رجطئيُ افؿُ است تب ايٙىٝ زاٚضي ثٝ ثًؿي ٌفتٙس  .اظ زستٛض ذسا سطپيچي وطز٘س

آ٘حؿطت فطٔٛز چٖٛ ذسا ٔطا آفطيس ٚ اظ ضٚح ذٛز زض وبِجسْ زٔيس  .حؿطت آزْ ثطز٘س

 .پٙذ ضجح فٛضا٘ي ضا زض يطش ٞٛيسا زيسْ .ٔٗ زضست ٘طستٓ ٚ زض يطش ٍ٘طيستٓ

 يطؼ وطزْ پطٚضزٌبضا ايٗ ا٘ٛاض ثب يهٕت ويب٘ٙس ؟ ذكبة ضسيس ايٟٙب اضطف ٔرّٛلبت

٘مُ اظ اغُ سطيب٘ي : ا٘ي ِٟٛيٜٛ ا٘ب ِجطيٗ ٚاضخ ال اِطٕبي ٚ ال اَ اضيب ٚ ال اِپطزس ٚ  .ا٘س
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آفطيسْ ٘ٝ آسٕبٖ ٚ ظٔيٗ  اٌط ايٟٙب ٘جٛز٘س ٔٗ تطا ٕ٘ي .ال اِىٟيٗ ٚ ال اِطٕص ٚ ال اِسًط

يطؼ وطزْ ٘بْ ايٟٙب چيست ؟ ذكبة ضسيس . ٚ ٘ٝ ثٟطت ٚ رٟٙٓ ٚ ٘ٝ آفتبة ٚ ٔبٜ ضا

ايّيب  (ٔحٕس)چٖٛ ٍ٘طيستٓ ايٗ پٙذ ٘بْ ٔجبضن ٘ٛضتٝ ثٛز : پبضلّيف  ثسبق يطش ثٍٙط

ٚ ٘يع ٘ٛضتٝ ثٛز : ّٞيّٜٛ ِت اََِٝ  (حسيٗ)ضپيط  (حسٗ)ضپّط  (فبقٕٝ)قيكٝ  (يّي)

اي ٔرّٛلبت ٔٗ تسجيح وٙيس ٔطا وٝ ٘يست ذسائي غيط اظ  .ا٘ٛي زاِٝ (ضٛق ٔٙي )ٔحٕس

 .ٔٗ ٚ ٔحٕس فطستبزٜ ٔٗ است

رعٚ ٚغبيبي ٔسيح ثٝ ضًٕٖٛ پكطٚس ايٍٙٛ٘ٝ آٔسٜ است : اي ييسي  زض ربي زيٍط زض

يطؼ وطزْ : يب اََِٝ  ., ثٙي اسطائيُ ضا ثٍٛ وٝ اٚ ضا تػسيك ٕ٘ٛزٜ , ثٝ ٚي ايٕبٖ آٚض٘س

ٔٙي ِي اَٜ ؟ ٔطي اََِٝ يب يطٛو ٔحٕس ٘ٛي زاِٝ ِىّّٝ يبِٓ قٛٚا يبِٝ ٔٗ ٘جي ٚ قٛٚا 

 .تزب اضتٕٝ ٚ اسطا ضٙي ثبض زيٛخ ثت ضبزض٘يِطًٕيبٖ زلّٛ ثرتتٛ ضا ثب ٚ ثطٚ٘ٛ ح

پطٚضزٌبضا ويست آٖ ثعضٌٛاض ؟ فطٔٛز ذسا , اي ييسي اٚ ٔحٕس فطستبزٜ ذساست ثطاي 

ضطػس ٚ زٜ سبَ  .اش ٌٛش فطا زاز٘س ذٛضب ثحبَ ايٗ پيٕجط ٚ آ٘ب٘ىٝ ثٍفتٝ .تٕبْ رٟبٖ

ي تٕبْ رٟبٖ , رٟب٘ي ثطا « ِىّّٝ يبِٓ« رّٕٝ  .پس اظ تٛ اٚ ضا ثطسبِت ٔجًٛث ذٛاٞٓ وطز

 .ضسب٘س ثٛزٖ حؿطت ٔحٕس ضا ٔي

ثساٖ تػطيح فطٔٛزٜ است : ٚ ِيطًٕيُ  20آيٝ  17ٕٞيٙكٛض چٙيٗ ثطبضتي زض تىٛيٗ 

ضًٕتيرب ٞيٙٝ ثطذتي اٚتٛ ٚ ٞيفطتي اٚتٛ ٚ ٞيطثتي اتٛ ثٕئٝ ٔئٝ ضٙيٓ يبسبض ٘سيئيٓ ٚ 

ْ ايٙه اٚ ضا ثطوت زازٜ اي اثطاٞيٓ زيبي تطا زض حك اسٕبييُ ضٙيس .٘تتيٛ ِغٛي غبزَ

ثٛسيّٝ ٔحٕس ٚ زٚاظزٜ أبْ اظ ٘سُ ٚي اٚ  .ثبضٚض ٌطزا٘يسٜ ثٕمبْ اضرٕٙس ذٛاٞيٓ ضسب٘يس

آيٝ است زض  38وٝ تٕبْ آيبتص  55زض ا٘زيُ ثط٘بثب فػُ  .ضا أت ثطٌعيسٜ ذٛاٞٓ ٕ٘ٛز

ضارى ثٝ  38زض آيٝ  .ثٙبْ حؿطت تػطيح وطزٜ فطٔبيس : اي ذّيُ ٔٗ ٔحٕس 20آيٝ 

بًٔيت لطآٖ فطٔبيس : ٚ پس اظ آ٘ىٝ چٙيٗ سرٗ وٙس ذسا يكب وٙس ضسَٛ ذٛز ضا ر

 14فػُ  16زض آيٝ  .ٞبي ٕٞٝ ثطٌعيسٌبٖ ذساي ٘ٛضتٝ ثبضس وتبثي وٝ زض آٖ ٘بٔٝ

فطٔبيس : ٚافب ثت قبِجٗ ٔٗ ثيي ٚحيٗ پبضلّيف ثت  يٛحٙب ضارى ثٝ اثسيت فبضلّيف ٔي
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ظ پسض ذٛاٞٓ ذٛاست ٚ اٚ فبضلّيف زيٍطي ٚ ٔٗ ا .پئس يٕٛ ذٖٛ ُٞ اثس)يجُ ِٛذٖٛ 

 .ذٛاٞس زاز وٝ تب اثس ثب ضٕب ذٛاٞس ٔب٘س (ٔطزْ رٟبٖ)ثطٕب 

يىي زيٍط اظ وتت ٚحيب٘ي وٝ اظ تحطيف وٕتطي ثطذٛضزاض است وتبة ٚحي وٛزن است 

وٝ زض اثتسا وٕتط ٔٛضز تٛرٝ ثٛز ٚلتي يّٕبي يٟٛز آ٘طا ٘بٔفْٟٛ ذٛا٘سٜ ٚ اظ زستطسي 

سبذتٙس ِٚي ثب تٛرٝ ثٝ پيطٍٛئيٟبي ايٗ وتبة وٝ ثٛلٛو پيٛستٝ ثٝ  يٛاْ زٚض ٔي

ايٗ وتبة آيبتي قجك حطٚف اِفجبي اثزس زاضز وٝ  .ثطيٓ ٚحيب٘ي ثٛزٖ آٖ پي ٔي

 : تًسازي اظ آٟ٘ب ثطبضت زيٗ آذطيٗ است

پس اظ ايٗ ثيبيس أت ٚ ٌطٚٞيىٝ  .حطف اَٚ : آتيب أتب ٔعو ثطيبتب يبثسا ٞسٔتب ثيس ثٗ أتب

أت  .ٟبٖ ضا ٔتعِعَ سبظ٘س ٚ ثسست پسط وٙيعن ذطاثيٟب ٚ ذبٔٛضيٟب پسيس آيسر

٘بٔجطزٜ قجك آيبت ثًس , أت اسالٔٙس ٚ پسط وٙيعن ثعضي ضٞجط آسٕب٘ي اظ زٚزٔبٖ 

افتس ذطاة  ذطاثيٟبيي وٝ اتفبق ٔي .ثبضس حؿطت اسٕبييُ فطظ٘س ٞبرط ٚ وٙيع سبضٜ ٔي

 .ٔىبٟ٘بيي است وٝ اظ اٚ سطپيچي وطز٘سٞبي يٟٛز ٔخُ ذيجط ٚ سبيط  وطزٖ لًّٝ

وٙس تب ايٙىٝ زض حطف  زض آيبت ثًس ذػٛغيبتي اظ ضرع ٔٛيٛز ٚ وبضٞبي اٚ ضا شوط ٔي

ٔحٕس ثعضي ٚ ٔمتسض ,  .فطٔبيس : ٔحٕس وبيب أب ثبيب زيكٕى ٞٛ يب ٚ يٟي وّيّيب ٔيٓ ٔي

سٜ , ٘بثٛز وٙٙسٜ زضذت ثطاظ٘سٜ , ذٛاٞص وطزٜ ضسٜ ٚ ٔٛضز غّجٝ ٚ آضظٚٔٙسي , فطٚ٘طب٘ٙ

سٝ رّٕٝ آذط  .آ٘چٝ ثٛزٜ ٚ اٚست رّٕٝ ٚ وُ , ٚي تبد است , ثبضي است ثطزٚش

 .ٞبيي است اظ وّٕٝ وّيّيب وٝ تٛسف ٔفسطيٗ يٟٛز ٔٙمَٛ است تطرٕٝ

حطف ٖ٘ٛ : ٟ٘طا وس ٔكب ٚالت لع ٔتيًجس لكبقبٜ ٚ ٞٛاٜ ذسف زاِكب ضٚضٗ وٙس چٖٛ 

ت ثطسب٘س ٚ رًٙ وٙٙسٜ ثبضس ٚ ثبضس اظ سفبَ ٚ ثطسس ٚ ثٙطب٘س زض ظٔيٗ ٚ ثٙطبٖ ليبٔ

تفػيُ ايٗ آيٝ چٙيٗ است وٝ چٛي ضٕى فطٚظاٖ ٔحٕسي نٟٛض  .اظ ٌُ ثط آٔسٜ ثبضس

زيٙص  .وٙس رٟبٖ ثططيت ضا ضٚضٗ وٙس ٚ ٟ٘بَ سًبزت ٚ ٞسايت ضا زض ظٔيٗ ثٙطب٘س

ت وٝ ٔطزي سّحطٛض ٚ زِيط اس .ذبتٓ ازيبٖ ٚ تب ا٘مطاؼ رٟبٖ ثط ثططيت حىٛٔت وٙس
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ا٘س وٝ : آٖ  ثب يبغيبٖ ثستيع ٚ رّٕٝ آذط ضا ٌطٚٞي ٔفسطيٗ يٟٛز چٙيٗ تفسيط وطزٜ

حتي ايٗ وتبة ٔمسس زضثبضٜ ًٔزطٜ ذبضق اًِبزٜ پيبٔجط  .حؿطت اظ ٔيبٖ ايطاة ثطذيعز

 .اسالْ ضك اِمٕط ٘يع ثطبضت زازٜ است

ٕ٘ٛز ٔبٜ ٚ اظ زضً٘  .حطف غبز : غٟيطاء ضبٞب ٚ سجبٜ ٚ يطق ثٟب ٚ ٞب ضبقب ٚ ضبًٔب

ٔيبٖ زٚ پبضٜ ضس ٚ اقبيت ٕ٘ٛز آ٘حؿطت ضا ٚ ثٟٓ پيٛستٝ ايٗ ًٔزعٜ زض وتت زيٍط ٘يع 

تطيٗ ضبٌطز ٔىتت  اي ثٝ ثطاظ٘سٜ ٕٞزٙيٗ زض وتبة ٚحي وٛزن اضبضٜ .ثطبضاتي زاضز

ٕ٘بيس وٝ ضبيستٝ ٞط ٌٛ٘ٝ وٕبَ ٚ سعاٚاض أبٔت ٚ ذالفت  حؿطت ذتٕي ٔطتجت ٔي

 .فطٔبيس ٚ ثٙيبٖ وبخ ضفيى اسالْ ضا ٔستحىٓ ٔيثالفػُ آ٘حؿطت ٌطتٝ 

ٞب يب ثطرٟب ثٝ  ستبضٜ .حطف فبء : لبٔب وٛزٚا الضيب وطيسا ٚ ٚٔيت ٘سا زييػٕح رطيسا

 .قٛيّٝ وطيسٜ ضس٘س ٚ ثطٚيس وسي وٝ سعاٚاض ٞط ٌٛ٘ٝ وٕبَ است ٚ استٛاض وٙس ثٙيبٖ ضا

غسيط ذٓ افؿُ اييبض ٕٞيٗ ثس وٝ پيبٔجط اسالْ ثٝ ٘مُ ضيًٝ ٚ سٙي فطٔٛز : يْٛ 

 .ٚ ٕٞچٙيٗ : ٔٗ وٙت ٔٛالٜ فٟصا يّي ٔٛالٜ .أتي

ٞبي ايطبٖ ضا  ٔزٕٛيٝ ايٗ آيبت ٚ آيبت زيٍط وتت آسٕب٘ي وٝ ٘بْ حؿطت ٚ يب ٘طب٘ٝ

ا٘س ثال استخٙبء ايتطاف ثٝ اثسيت , ربًٔيت ٚ ذبتٕيت آ٘حؿطت زاض٘س ٚ ايٕبٖ  شوط وطزٜ

پبٚضلي: تٛؾيح ثيطتط ايٗ . )ٟٛض اٚ ضا تػطيح زاض٘سا٘جيبء ذٛز ضا اظ لجُ ثٝ اٚ ٚ ثطبضت ن

 81زض آيٝ  .(آيبت زض وتبة ثطبضات يٟسيٗ آٔسٜ است ٚ ٔحمميٗ ٔطارًٝ ذٛاٞٙس وطز

آَ يٕطاٖ ٞٓ ٔيخبق ا٘جيبء سّف ٘سجت ثٝ ضسَٛ آذطيٗ اظ لجُ ٌطفتٝ ضسٜ ٚ آ٘بٖ ٘يع 

٘جيبء ٚ ٔرّٛلبت ٚ ا٘س وٝ اٚ اظ ٕٞٝ ا ثطبضت نٟٛض اٚ ضا ثٝ ّٔت ٚ أت ذٛيص زازٜ

 : ٌٛيس وٙس ٚ ٔي ٔسيي ًٔبغط ايٗ آيٝ ضا چٙيٗ تٛريٝ ٔي .ٔالئىٝ افؿُ است

ٚ اش أذص٘ب ٔٗ اِٙجييٗ ٚ ٔٙه ٚ ٔٗ ٘ٛح ٚ « سٛضٜ احعاة آٔسٜ است :  8ٚ7زض آيٝ 

اثطاٞيٓ ٚ ٔٛسي ٚ ييسي اثٗ ٔطيٓ ٚ أذص٘ب ٔيخبلٟٓ غّيهب ِيسئُ اِػبزليٗ يٗ غسلٟٓ 

ٚلتي وٝ ٌطفتيٓ ٔب اظ ٘جييٗ ٔيخبليطا ٚ اظ تٛ ٚ اظ ٘ٛح ٚ  « ثب أِيٕبٚ أيس ِّىبفطيٗ يصا
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اثطاٞيٓ ٚ ٔٛسي ٚ ييسي ٚ اظ ايطبٖ ٔيخبلي غّيم ٌطفتيٓ ثطاي ايٙىٝ ثپطسيٓ اظ 

چٖٛ زض ايٗ آيٝ اظ پيبٔجط اسالْ  .غبزليٗ اظ غسالتطبٖ ٚ ثطاي وبفطاٖ يصاة اِيٕي است

آَ يٕطاٖ اظ اٚ ثطاي ضسَٛ  81است ِصا زض آيٝ ٘يع ثٕب٘ٙس زيٍط ا٘جيبء اذص ٔيخبق ضسٜ 

 .آيٙسٜ اذص ٔيخبق ضسٜ است

آَ يٕطاٖ ثٟيچ ٚرٝ ضبُٔ پيبٔجط ٘يست ظيطا ٔٛؾٛو زٚ آيٝ  81پبسد ايٙىٝ اٚالً آيٝ 

رساي اظ يىسيٍط ثٛزٜ ٚ ٔٛؾٛو ٌطفتٗ ٔيخبلي اظ ا٘جيبء لجُ است ثطاي ايٕبٖ ٚ ٘ػطت 

است ٚ تٟٙب ضرػيت ثطرستٝ وٝ اظ ٕٞٝ افؿُ ثٝ ضسَٛ آيٙسٜ وٝ اظ ٕٞٝ آٟ٘ب ثطتط 

است ضرع حؿطت ضسَٛ ٞستٙس ٚ آيب اظ حؿطتص ثطاي ذٛزش اذص ٔيخبق ضسٜ است 

ثبالتط است وٝ ايطبٖ ثٝ اٚ ايٕبٖ  )غّي اهلل يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ(ٚ يب ضسَٛ ثًسي اظ حؿطت ٔحٕس

ست ظيطا ٔٛؾٛو اغالً ضبُٔ حؿطت ٔحٕس ٘ي 81ثيبٚض٘س ؟؟ ثٙبثطايٗ اذص ٔيخبق زض آيٝ 

زض آيٝ احعاة زِيُ اذص ٔيخبق پطسيسٖ اظ  .اذص ٔيخبق ٚ زِيُ زض زٚ آيٝ ٔتفبٚت است

آَ يٕطاٖ  81ِىٗ زض آيٝ  .يسئُ اِػبزليٗ يٗ غسلٟٓ .غبزليٗ زضثبضٜ غسالت آٟ٘بست

آٖ  «. ِتٛٔٙٗ ثٝ ٚ ِتٙػط٘ٝ« زِيُ اذص ٔيخبق ايٕبٖ آٚضزٖ ٚ ٘ػطت ثٝ ضسَٛ آيٙسٜ است 

ثب ذسا وٝ ضاستٍٛ ٚ ضاستىطزاض ثبضٙس ٚ ايٗ ٔيخبلي است ثب ذسا وٝ ثٝ  ٔيخبلي است

 ايٙسٚ لطاضزاز رساٌب٘ٝ ثب ٔٛؾٛو ٔتفبٚت ٚ ٞسف ٔزعا ٔي .اضطف ٔرّٛلبت ايٕبٖ آٚض٘س

 ثبضس ٚ تٟٙب وسي وٝ ياللٝ زاضز ايٙسٚ ضا ثٟٓ ضثف زٞس ثٝ ٔٛؾٛو اذص ٔيخبق تٛرٝ ٕ٘ي

٘ساضز تب پيبٔجط اسالْ ضا ٘يع زض ثط ٌيطز ِىٗ زض  « ٙهٚ ٔ« حب٘يبً زض آيٝ آَ يٕطاٖ  .وٙس

 .ثٝ ايطبٖ تػطيح زاضز « ٚ ٔٙه« آيٝ احعاة ثب وّٕٝ 


