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 مقدمه

که  ارهد ظ ه  و ا اهن از      یزبهن   یوحه . 1وجهدد داود    یاز وحه  کهدد یو سه  وو  یکم سه  لق ه   دست

اداجهه  اخه     یدو  دلهد  نابدیه وا   یزبهن   دیه غ نیو اضهنا  نمیه اطالعهن  و    نیه جن ب خداو هد اسهتو و   

دو  ندداشهت ی نیه ا. یاف هن  ر اهنو   درنهیه د. 3 یاه یلجدبه  د . 2دههد    یاه  یکاد و ب  آن قنظب زبهن   یا

 . اطدح شده است یاست ک  لدسط دوسا یا ا ند یاالحظ  ا   دصدد 

از  یزبههن  کههددیوسههد هنههنن وو یوا کهه  بهه   ظههد اهه یاز وحهه یسههاا کههددیوو شههننویا: اشککلاا اوا

 شهنن یبه  بهنوو ا  . کااهد  یاه  ننیه ب کهدد یوو نیه ا دااهدن یوا   یکااهدو و اشهکن ل   یقدآن بنشدو اطهدح اه  

دو ااهد   نابدیه   یو لهال  ههن   نضهت یو ویبنشهدو ود هنن که  لجدبه  ا اهد      یاظهه   یه عط یک  وح یزان 

کاهد و بهدون    یاا  ه  بهدده لنناهن رهد  اه      نابدیه   ه   داشها  بنشهد و      ینابدیا نم   نفانیدست 

 یبهدا  یاخالقه  تیه و اهن دیه آ یاه  نیی هن  نابدیه   گهنه یصهدو  جن  نیه دههدو دو ا  یکم و کنست ا ا ن  ا

 .ان د ی ن یاو بنق

شههدد کهه  ا اههنو بنشههدو و دو  یاهه یو ا ههنم عههنظ تیصههنحب فضههق نابدیهه  یزاههن  شههننیااظههد ا از

 . و اداقبت و اجنهد  استو فداهم سنزد نضتیآن وا ک  و طیکسب اوز  ا دان  و شدا

بههددن و   یههو اداقههب و ا اههنو بههددن بههن عط نضههتیا ا د ههد کهه  و شههننیفههد و ا  ی هه نیهها بههن

 ی  سه  نضهت یو قیه وا از طد ینابدیه ا هنم    نابدیه   نیه  سهت  یعصنت و لصدف کناه  خداو هد سهنزرنو     

وفهت و   یاه  نابدیه و ااکهنن خطهن از     سهت ی   یه عط ینابدیه   گهدو یکسهب کهدده که  د    یو لجدب  ا اد

 نیه ا هنم   ه   هداود و ا    نیه دو کسهب ا  نویه و لهال  و اخا  نضهت یو و یا اهد  ب است ک  لجد  یعط نی

دا هد و ا ا هد    یاه  یایجاسه  درنهیه هنچهدن د  شهنن یصهدو  دوم وا ا . اسهت  ینابدیه بنعث لاز  ا نم  

و خههنو و خههدن  تیههو قدا سههتیوا بهه  سههنن جا ینابدیههو  بههد و   ی ههدف فهههم از وحهه نیهها»: اسههت
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وا زن و هنهنن طهدو که      یو ا سهن   اهد یآفد یوا اهدد اه   یا سهن    هد آوودو هننن رد   که  خداو  یا نیی ن

آوود و  یوا دو خههن داده عههد  اهه ی دسههت و هنههنن سههنن کهه  خداو ههد  کسهه  دیوا سهه  یخداو ههد کسهه

وا  یگهد ید یو کسه ... اهد یرز یبهد اه   ینابدیه وا به     یکسه  کیه وا دو خن داده عجمو هننن رد ه    یکس

 «..کاد یا نم ا ا ن   ن نیب  ا

  یههعط دیههو ل ب ینابدیهه  فیوظههن ویکههی. بهه  دو اسههتق  لدجهه   کدد ههد شههننیوسههد ا ی ظههد اهه بهه 

و ا ههنم  نهگههیو   هه  آن وا دو کسههب جن  یو لجدبهه  ا اههد  نضههتیاحههدوده و یبههددن و دومو ا اههن 

 . ینابدی 

و عههد  سههنخان  نابدیهه  یشههیفدسن دییههلغ یبههددن بهه  ا اههن  یههرنههنن کههدده ا ههد کهه  عط شههننیا

ا اهن اسهت که  خداو هد      نیه به  ا  شهنن یبهددن از ااظهد ا    یه عط گهدو ید دیه ب  ل ب. او است یسدشت بشد

اجسههن  رد هه  ااحههد    تیش صهه کیههوا بهه   نابدیهه  یهههن و احههدا  بشههد  زهیههلنههنم اوصههنف و ا گ

بههن لدجهه  بهه  صهه ن   یوظهه. و وسههن اده اسههت د ههدهیوبههنگ ر کیههاسههت کهه  او لاهههن هنچههدن  دهیههرددا 

هههن و فشههنوهن  نواحههت و آزوده  یهنچههدن اهن بشههد بههددهو از سه ا   نابدیههکه     میاههیب یاهه( ص) نابدیه  

 تیههواههنن ظدف یکههدده و داوا یاهه یایو اظزااههن  آن بههد شههن   او سههاگ  ینابدیهه   هه یشههدهو وظ یاهه

وا  نیوسههنظت سههاگ نیههشههدو لههدان حنهه  ا یاو اهه یبجههن گههدید یبههدده اسههتو کهه  ارههد کسهه یوجههدد

بهه  راههنه بهه    دنیههنزیاو از دسههت  یو بههنزداو نابدیهه زاهه  عصههنت و ح نظههت خداو ههد از   .  داشههت

کاههد و  یا سههنن وا از راهنه ح هه  اه   کیه هنچاهنن کهه  خداو هد   . سههتیلههال  و ابهنوزه    ی  ه  یا اهن 

واه به    نیه اا به  شهدد و دو ا   او فیوظهن  نیلهد  نیلدا هد سهاگ   یهننن شه   اه   ددویر یا ادست او و

که  وه  بسهن وهنظ  ههن و بهن بسهت ههن و          ینابدیه  . جهد و لهال  طنقهت فدسهن ا جهنم بدههد      نویاخا

دود وا  نابدیه   نیه که  ا سهنن    یبشهد   هت ی داشهان سدشهت و طب   یهن بهن خهدد داودو به  ا اهن     یردفانو

ابههنوزه  کیه دو   ههم وفاه   یههن وا بهن جهنن و د  ب ههدد و خهدن د  ب هدود و وو      یحه  کاهد و سه ا   

 .ستیطنقت و لد  او اساح  شددو   دی    ر
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. وا دوسهت داشهت   یاظ اه  بهددنو وفهنه و آسهددر     یا سنن بددو هنچهدن ا سهنن ههن بهد     کی نابدی  

کههددنو  میخدا ههدنو لحههد دا هه ید دویههو لح  نیکاههک زدن آ ههننو لههده  یزبههنن اشههدکننو حاهه   ی هه

کهه  قههداو اسههت آدم بههن ردشههت و  دسههت  یو هههزاوان اههدود تویههسههدکد و آزاو و ا  ویاهههنجد  اجبههنو

و  یبه  حکهم بشهد بهددن ا  دود و و ه  ووحه       نابدیه اسهت و    نضهت یو و ههد  خدد لحنه  کاهدو اجن  

ص وا که  دو ا نبه  آزاو و    نابدیه خداو هد   : به  طهدو الهن    . دیکشه  یآن وا اه  یو اهند  یو جسن یووا 

 عَاهکَ  اَنوَضَه  : دیه رد یدههد اه   یاه  یبهدد لسهق   یو ه  اه   نیا اقهف اشهدک   یو شد  فشنو ههن  تیا 

 ٦ دایُسه   ُسهدِ ظٱ اَه َ  إِنَّ ٥ دًایُسه   ُسهدِ ظٱ اَه َ  فَهِِنَّ  ٤  ِکهدَوَ  ظَهکَ  اَهن وَوَفَ  3 دَوَظَه أَ  َضَ اظَّ ِی 2 وِزوَوَ

 ( 8-3: شدح)  غَبوٱفَ وَبِّکَوَإِظَى  ٧  صَبٱفَ فَدَغتَ فَِِ َا

 نَهه ِأَ ههتَ بِاِ  ٓ  اَههن(12-11: اههد د) 12 اَّنههدُودا اَههن  ۥظَهه ُ وَجَ َقههتُ 11 وَحِیههدا خَقَ ههتُوَاَههن   ِههی َو

  وَیُبصِههدُونَ فَسَاُبصِههدُ ٤ عَظِههیم خُقُههقٍإِ َّههکَ ظَ َقَههى وَ 3 اَناُههدن غَیههدَ ظَههجَجدًا ظَههکَ وَإِنَّ 2 بِنَجاُههدن وَبِّههکَ

أَظَّههن  ظقَّهه ُٱ یُدِیههدُ ٓ  آ  هشَیهه ظقَّهه َٱ یَضُههداواْ ظَههنإِ َّهُههم  ٓ  کُ ههدِظٱ فِههی دِعُدنَیُسَهه ظَّهه ِینَٱ زُ ههکَیَح وَظَههن(٤-2: ققههم)

 (٦: آ  عندان)  1٧٦یمٌ عَظِ عَ َا ٌوَظَهُم  ٓ  خِدَةِٓ  ألٱ فِی حَظّن ظَهُم  َ َیَج

 (3:ش داء) 3 اُؤاِاِینَ یَکُد ُداْ أَظَّن  َّ سَکَ  ِ بَ ظَ َقَّکَ

 دنیوسهنظت و زجهد کشه    یایلحنه  سهاگ   نیه اسهتو آ  تیفضهق   یه ان یجههند   سه   یب  ا ان نضتیو

و اوزشهناد شهدن    یلدا هد دو کسهب ا هنم عهنظ     ی نه  یواه بهن ردشهت و  دسهت بشهد     نیو سدخان دو ا

هنچهدن   نابدیه که     سهت ی  نیه ا ی    داشها  بنشهدا اصه  عصهنت به  ا اهن       ینابدیب  ا دازه ا نم  

 ال یههن و لنهن    یبهن ا شهداح صهدوو هنه  رهدا      ید وا داشها  بنشهد وظه   فسهن   ههد رد ه   تیه ظدف گدانید

لهدان از آن اسهااانک کهدد     یا اهن ارهد ههم بنشهدو  نه      نیه ا. شهده بنشهد    یو لص   یاز ققب او ل ق یاا 

شهده    یه به  او عط  ینابدیه اشه نص اسهت و قدعه  فهن  به   هنم او زده ا هد و          دیهنچدن سهن  نابدیک   

ا اقههف  یهههن تیههظدف یو عصههنت اطههدح  بنشههدو ا سههنن هههن داوا   ینابدیهههدرههنه بحههث   . اسههت

 ( 2: ب ده)  2 ظِّقنُاَّ ِینَ هُدى فِی ِ  بَظَنوَی کِاَبُظٱ ظِکَ َ: هسااد
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وه  بسهن   . وسهد  یاه  گهنه یجن کیه خهدد به     یو ااکن هن  ووحه   یوجدد تیظدف یک  ب  ا دازه ا هد

 یدو سهنخانو فطهد   ویاجانهنع  طیاز احه  یدیه و کاهنوه ر  نضهت یهسهااد که  بهدون اداقبهت و و     یافداد

ر اشها  شهده    یو ا اهد  یفکهد  ندیه ز نویبسه   یو  دلاشه  تیه ظدف -ینابدیه   دیه غ دهدایه  دو حن –آ نن 

شهنن   یخهنص اوز  ههن به  اسهنه جهدهده وجهدد       طیاستو ود نن که  بهدون کسهب ا هدان  و شهدا     

و حسههن ل ناهه  و  د یهههن و  بههدح و حکنههت و بصهه یسههاگیهسههااد و از شن یا سههن  میشههجن عظهه یداوا

 تیههظدف نیهههههن و ا یسههاگیشن نیهها. ا اقاههف بدخههدوداو ا ههد  یدو عدصهه  هههن یکنههنظ یهههن یژرههیو

 .داود     ن لدسط خداو د اا  ینابدیدو ا ا ن    یوجدد

ههن که  بادا هد     یسهاگ یههن و شن  یژره یو نیه شهدد ا  دهیه بدرز ینابدیه به     نابدویه که     نیه قب  از ا

 گههنهیوا لحنهه  کاههدو داود و  سههبت بهه  لنههنم افههداد جنا هه  خههدد از جن ینابدیهه  فیوههنظ  هههن و لکههنظ

قت یههن دو کسهب فضه    یژره یههن و و  یسهاگ یشن نیه بدخدوداو هد و ا  یعهنظ  یقه یخ تیو ظدف یبقاد ا اد

دسههت رههدفان شهه   دو  یاصهه  عصههنت بهه  ا اههن  گههدوید دیههبهه  ل ب. اوز  و   هه  داود ینابدیهه 

شه   که  از عصهنت     قیه از طد نا یه کهدده    صهق  یکه  خداو هد ف   یقه یو به  دظ . هاگنم ا حداف اسهت 

ا ا هن  کهدده و    ینابدیه   یآدم وا که  بهدا   نیلهد  فیکاهد که  شهد    یاه  نیکنا  بدخدوداو بنشدو لضهن 

 تیه ح ه  هد  یاسهتو دو هاگهنم ظغهز  ب هنطد     ینابدیه بهن  و سهزاووا ا هنم      نویبسه  یساگیشن یداوا

 ییو لدا ههن نویهههههن و اواده و اخا  یلههدان رههدا یعصههنت  نهه دوییههل ب نیههبهه  ا ددویههدسهها  وا بگ نیههد

 .سدا  ببدد دیوا ز نابدی  یو فکد ینضایو

و عبهند  بدخهدوداو  بهدد و     نضهت یو یههن  یژره یانله  قهدآنو لاههن از و    ثیه ب  ح نابدیدومو    کا 

که  عناه  دا شهنادان     نیه شهدد  وه  ا   دهیاهالو سهاج   نیه لاههن به  ا   ینابدی  قتیک  فض ستیوانن  

 تیو لحههد  شهدن ش صهه  یبشهد  یهههن  یرهدا   یفدسههن یاسهالم ا اههدف ا هد کهه  عصهنت بهه  ا اهن    

دو سههنحن  ا اقههف  یعنقهه فیو ا جههنم وظههن یاولبنطههن  اجانههنع. سههتی  نبهه  سههنن فدشههاگن نابدیهه 

و دو  یا سههنن هههن دو لنههنم عدصهه  ز ههدر  یاههددم و وهبههد ننیههوههدن خههن دادهو جنا هه  و دو ا یز ههدر
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 یدهاهده ا   یاجندعهن لشهک   یجاه  ههن و صهق  و ااهدوا  ا اقهف ز هدر       تیدیآ نن بددن و اهد  ننیا

بهه  اسههنه احسههن بههددن دو ا جههنم کهها  هههن و  ا اقههف یاسههت و از  ههداح نابدیهه  ینابدیهه  تیش صه 

 خُقُهقٍ وَإِ َّهکَ ظَ َقَهى   : کاهد  یاو لکناه  اه   ینابدیه و   یکاهد و اوز  ا سهن    یکسب اه  قتیواکا  هن فض

 (٤: ققم) ٤ عَظِیم

خداهاهد از   یر ااهد که  اه    یداشهااد و اه   ینضها یبه  ا جهنم و    یه داسانن س    د ک  هد کدام لنن 

دا سهت    قتیفضه  یاظگهد  نیوا اجهنزه  هداد و خهدد وا بهاهد     شهنن یا نابدیه   د هدو یز نن و جنا   فنصهق  بگ 

 نهنهن  نابدیه   گهنه ی دا سهت بقکه  ر هت اهن دو جن     قتیفضه  یو اظگهد   یه وا ان نضتیاسالم لاهن و نابدی 

وسهد   یبه   ظهد اه   ... دههمو زن ههم داومو دو اجانهنف ههم اسهام و      یا جهنم اه   یطدو که  اعنهن  عبهند   

وه   . هناهدا  بنشهد   تیه و اجنههده   ه  دا سهان بهن واق      نضهت یب هدو آن ههم و   کیه وا لاهن ب   قتیفض

و  بههدف و  تیههآ چاههنن ظدف یر وا ههده ا ههد وظهه  نضههتیوا دو و  یکهه  لنههنم عنههد خههد  یبسههن افههداد

دو لکناه    نضهت یو. و اجنههد  بنعهث سه دگ آ هنن شهده اسهت       نضهت یا هد و   ه  و   نفا ی  یساگیشن

کشهاد و وه     یاه  نضهت یز هدو هاهدو ههن هنچاهنن و     یووح وا ف هن  اه   یههن  تیه ووح     داود و ظدف

ووح .  داو ههد نابدیهه شههد د و   نابدیهه  چگههنهیه یدهاههدو وظهه یطنقههت فدسههن ا جههنم اهه یبسههن لههال  هههن

بنعهث   یدوو ه  تیه و ظدف تیه ع ال  یکاهد وظه   یوا کسهب اه   یاظ هنده ا  قخهنو  ییلدا هن  نضتیبا س  بن و

و اسهم اکبهد خداو هد     نضهت یو قیه از طد یحاه . و کنهن   وگد ه  اسها نده کهدد     ییلدا ن نیشدد از ا یا

االحظه     یاه یو لجدبه  د  یوحه . شهد د  یآدم اادسه  اه   کیه  یو جهندورد  یا سنن ب  به  شه بده بهنز   

 یبد االحظ  ا ا ند یا

آقههنی سههادده ظههنهدا بههن وویکههدد خیههد خداهن هه  خداو ههد سههبحنن وا زیههد سههدا  اههی  :اشککلاا دوم

بههدد کهه  دوسههت اسههت کهه  هههدف خداو ههد هههدایت و ل ههدا  یشههگی و وسههاگنوی اؤااههنن بههددو وههدا بههن 

ا ههنم  یههنابدی  صههیب بهه  هنهه  اههددم هنچههدن ظطههف بههد  یهنابدو  ی و اسها نده از قههدو  اطق هه  خههد 



 

9 

ارهد اهی کهددو اعهم ههدف خداو هد که         . ققهب ههد کهدام از ا سهنن ههن اظ هن  کهدد         کدد و این  ینم وا دو

 . دوو از عداظت و واق یت  بدد بدآووده ای شد و هنچاننو وهدایت و س ند  بادرنن است

 یکههیو  دو قههدم ب ههدو بههن  نسههر  ههی  ریدا هه و از آدوه عقنههنی سههاای بهه  اشههکن  خههدد دو  نسههر 

به  ایهن ا اهن که  ارهد  یهنابدی       . اطهدح اهی کاهد   اباای بد آزاهدن  دفنف اباای بد اخاینو و دومو دفنف 

صهحا  اااحهنن زیهد سهدا  اهی       ح ی هت ب  هن  افداد عطی  ای شهد ا اهنو بهددن ا سهنن و هنچاهنن      

وههدا : سههدا  اشهکنظی دیگههدی وا اطههدح اهی کااههد  دو سهه، و خههدد به  هههد  . وفهت و بههدهم اههی خهدود  

ردفاهنو  وا بهدون   ا سهنن ههنو آ هنن    دی بهد هنه   خداو د بهن آن که  اهی لدا سهت از طدیهق عطیه   یهناب       

بهه  سههندری بهه  هههدایت اههی  و و سهه ای هههن و اشههکال   نشههی از آنآزاههدن سههنزی بهه  وههنظ  هههنی

 وسن دو  دسن دو اگد خداو د هدایت ا سنن هن وا دوست  داودا

دو ادااهه  سههدا  اههی کاههد کهه  سهه ند  و هههدایت یههنفاگی ا سههنن هههن بههد خداو ههد اوز  داود یههن    

آن ههم دو حهنظی که  ا سهنن ههن به  ههدایت ضهدوو  شهدید داو هد لهن اااحهنن و              آ هنو آزادن اااحنن و

بهدای   لدزیه  غه ا  قیهنه لهدبید جنا ه  جههن ی دو     ایشهنن بهن   . دیهدن آزانی  و دود کشهیدن و سه ای   

بن کنو و لدبید خداو هد دو وسهن دن ههدایت به  ادداهنن  سهنده لهدین و عند  ه  لهدین کنهک             ینزاادان

لهدبید و شهجن ااهدو    ( حن  ایهن کنهک وه  غه ا بنشهد و وه  ههدایت       )ک  ای لدا د اظگد بنشد  وسن دن وا

( دحهن  یکهی آن لحنه  آزاهدن بنشه     )بهدون شهدگ ر اشهان ااهدی       واهنن که    جنا   جهن ی ای دا د

ع هالی عهنظم اهی ردیاهد ارهد لدلیبهی سهاجیده شهدد که  ایهن            بیشهاد لهدین  »: ب  هن  غ ا ای وسهن د 

بههدون . خیقههی خههد  اسههت اسهها یم بهه  خههدد ایههن اههددم ف یههد بدسههدو(  ن یجنا هه  جههه)کنههک هههن 

اسهتق  حیهف و ایه  و عهدم شانسهنیی      . لددیدو واه هنی غید اسها یمو اطنهتن و قنبه  اعانهند  یسهت     

وهدا اهن   . و ههم وجهدد داشهت   ...اساح ین و لدجی  یکی ب  دیگهدی و وقنبهت  نسهنظم و  هزاف و فسهند و     

. ایهن الهن و اهن  کاه  دیگهدی وا بهنزرد اهی کاهد        « »خهنو سهنو بشهادما   بنید  ینم خدا وا از زبهنن اهال   
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ارد جنا   جهن ی بن ف د اددم افغن سهانن ابهنوزه اهی کاهدو بحهث ا اهنو بهددن و آزاهدن ف هدا دو ایهن           

 «حنظت و  ا ان داودا

 : نسر

دو بحههث قبقههی ر اههیم کهه  عصههنت  یههنابدان لدسههط خههدا بهه  ا اههنی بنزداشههان  یههنابدان از      

ر اهیمو  یههنابدان دو  . حدافهن  به  ا اهنی   هی هنههی ش صهیت وجهددی  یهنابدان  یسهت        ا نصهی و ا  

سههااد و از فدسههانده  دوودرههنو ا ههد  هههم زاههننو داوای ظدفیههت وجههددی بسههینو بقاههد هعههین حههن  کهه  

عصههنت بهه  ا اههنی فدسههنی  و ا سههال  ش صههیت . ایههنن بهاههدین هههنی قههدم شههنن ا ا ههن  شههده ا ههد

فطهد  ا سهن ی  یهنابد که  از سه ای ههن و ه  اهی بهددو دود اهی            ب  ا انی لبدی  سدشهت و و بشدی 

ل هنو  ایشهنن بهن سهنید اشه نص       . یسهت  و...کشدو سهیا  ا  فشهدده اهی شهددو  نواحهت اهی شهددو و       

ایههن اسههت کهه  ایشههنن ا سههنن اسههت وظههی از ا سههنن هههنی داوای ظدفیههت وجههددی و ش صههیت ا اههدی 

  .بسینو بن 

وسههنظت  یههنابدی بههد دو  او  کنههد شههکن دو وصههف حضههد  یههد   اههی آیههد زاههن ی کهه  بههنو    

یای ای کادو قدم خهدد وا لهدو اهی کاهد و به  اایهد آسهنی  طقبهی به  سهنت دیگهدی حدکهت             ساگ

ابهاالء قهداو اهی دههد و بهدای  رهد  زد اهی کاهدو          و د اا ن  بهدون ل هنوف او وا اهدود   ای کادو خدا

از غهدق  ههم زاهنن که  او وا    . آخهدین   ه  از ادای وسهنظت سهد بهنز داود      ک  فدسانده وی است ابندا لهن 

و لجکید ای کاهد که  به   هنه اخهالص و اواد  بهنطای و ظدفیهت وجهددی لهد بهدد که              جن  ای دهد

إِ ْ ( 131)وَإِنَّ یُههد ُ َ ظَنِههنَ اظْنُدْسَههقِینَ   »: سهه دگ  جههن  دادم و دوبههنوه لههد وا بدرزیههدم  از اههن لههد وا 

فَنظْاَ َنَه ُ اظْحُهد ُ وَهُهدَ اُقِهیمٌ     ( 1٤1)فَسَهنهَمَ فَکَهننَ اِهنَ اظْنُدضحَضِهینَ     ( 1٤1)اظْ ُقْهکِ اظْنَشْهحُدنِ    أَبَقَ إِظَهى 

-131: صههنفن . )ظَقَبِههثَ فِههی بَطْاِهه ِ إِظَههى یَههدضمِ یُبض َلُههدنَ ( 1٤3)فَقَدضظَههن أَ َّهه ُ کَههننَ اِههنَ اظْنُسَههبِّحِینَ  ( 1٤2)

1٤٤) 



 

11 

دجهب ا یهت و  هن اهدبهن ی اشهدکنن فشهدده اهی شهد و سه اِی اشهکال            سیا   ینابد اسالم به  ا 

خداو ههد سههبحنن او وا لسههقی و دظههدهی اههی داد کهه  ابههندا هنن اههد   وبههد شههن   او سههاگیای اههی کههدد 

فَنصضهبِدْ ظِحُکْهمِ وَبِّهکَ وَظَهن     »: بنشهی زاهن ی که  بهی صهبدی کهدد و به  سد دشهای ردفاهنو شهد           (ف)ید   

ظَدضظَهن أَْن لَدَاَوکَهُ   ِ ضنَهِ  اِهْن وَبِّهِ  ظَاُبِهَ  بِهنظْ َدَاِء وَهُهَد         ( ٤8)إِ ْ  َهندَى وَهُهدَ اَکْظُهدمٌ    لَکُهنْ کَصَهنحِبِ اظْحُهد ِ    

 ( ٥1-٤8: ققم. )فَنجضاَبَنهُ وَبُّ ُ فَجَ َقَ ُ اِنَ اظصَّنظِحِینَ( ٤1)اَ ْاُدمٌ 

هنچاههنن زاههن ی کهه  یدسههف  یههنابد بههن زیاههت آوایههی و صههحا  سههنزی و اههداوده و ا نشهه   ز ههی   

اداج  ای شهددو خداو هد اا هن  او وا از دام  دجن به  شههد   جهن  اهی دههدو عقهت و ادجهب ظطهف            

  ههناههن عبند»و حننیههت خداو ههد وا سههط  وجههددی و ظدفیههت بههنطای خههدد  یههنابد بهه  ل بیههد         

َظ َهدض هَنَّهتض بِهِ  وَهَهمَّ بِهَهن ظَدضظَهن أَْن وََأى بُدْهَهنَن وَبِّهِ  کَهَ ظَِک ظِاَصضهِدَف عَاْهُ             وَ: بهددن اهی دا هد    «اظن قصین

  (2٤:یدسف. )اظسُّدءَ وَاظْ َحضشَنءَ إِ َّ ُ اِنْ عِبَندِ َن اظْنُ ْقَصِینَ

 از ایههن حند ههن  و سههنید داسههانن هههنی ز ههدری ا بیههنء  شههنن اههی دهههد کهه   یههنابدان ر شهها      

ی از عصنت اظهی که   نهده اعنهن  شهنن اسهت  ظدفیهت وجهددی و ش صهیت دوو هی آ هنن و           بدخدوداو

 . بدح و کنن  ا سن ی آ نن عنظی و بقاد ادلب  بدده است

کنن این که  دو عهنظم غیهد  یهنابدیو ا سهنن ههن بهن ش صهیت ههنی داوای اخهالصو لهدبیدو اوادهو و            

اه  ایهن ااایهنز از یهک زاویه  ظطهف خداو هد        اظب. و بسهینو  یهدا اهی شهدد    ...وجنههتو کنهن و بزورهداوی و   

بنشههد و از زاویهه  دیگههدو آییاهه   نههنیی ش صههیت وجههددی و ظدفیههت ش صههی فههدد اسههت کهه  دو عههنظم 

 یههنابدی و غیههد  یههنابدی دو عههنظم   ا ههنم ابههاالء خههدد وا  شههنن داده اسههت و ر شهها  از بحههث هبهه   

اَههن کَههننَ اظقَّهه ُ ظِیَهه َوَ  : طبی ههی انکههن و ااح ههق اسههت و بهه  هنههین دظیهه  د یههن آفدیههده شههده اسههت   

اظْغَیضهبِ   اظْنُْؤاِاِیَن عَقَهى اَهن أَ ْهاُمض عَقَیضهِ  حَاَّهى یَنِیهَز اظْ َبِیهَث اِهَن اظطَّیِّهِب َواَهن کَهنَن اظقَّهُ  ظِهیُطْقِ َکُمض عَقَهى              

آ  . )لُؤْاِاُهدا وَلَاَّ ُهدا فَقَکُهمض أَجضهدِ عَظِهیمٌ     وَظَکِنَّ اظقَّ َ یَجضاَبِی اِنْ وُسُهقِ ِ اَهنْ یَشَهنءُ فَهُاِاُدا بِنظقَّه ِ وَوُسُهقِ ِ وَإِنْ       

  (11٧: عندان
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دو طد  لهنویر بهی آ که   یهنابدی اطهدح بنشهد یهن  بنشهد ا سهنن ههنی  هنو سدشهتو بزورهداو و              

و هنچاههنن ا سههنن هههنی خبیههث و  ن ههنو و آظههدده و   ا ههد داوای ش صههیت وجههدد لکنفهه  ینفاهه  بههدده 

او هد خداسها  اسهت که  ا سهنن ههنی  یکهد سدشهت و داوای ل هدا          خد. اسا نده جد و دووح رد بهدده ا هد  

 . د جدا شد و بدخداه و بدوفانو از کسنن  نادام و بد شگدن و واواسا و بنطای و  یداسا 

هیچ رنه کسهی ادعهن کهدده  نهی لدا هد که  وهدا احنهد آدم شهدیف و بزورهداو اسهت وظهی احنهدد              

وجهدد داشها      رهدوه ا سهنن ههن    طهد  لهنویر ههد دو   و دو ...آدم  ن یق و اسها نده جهد و فدصهت طقهب و    

که  خهدبی وا قهبال    ههدایت و دعهد   یهنابدان ضهنید و ققهب ههد دو وا ا نطهب قهداو داده وظهی یکهیو           

وقاهی که  دعهد  شهدهو ههدایت وا   یدفاه  و دیگهدی          اسید خهدبی وا سهید اهی کهدده     اخاینو کدده و

عقهٍم  شهت  هن اهی ز هد و بهن دیهدن         عهن د و و به  دعه   ک  بن عقم آظددری ههن و زشهای ههن وا بدرزیهده    

 . ا جزه هن کنفد ای شدد

کسهی وا به   یهنابدی بدرزیاهد      از ایهنن افهداد یهک   حن  فد  کاید  خهدای سهبحنن خداسها  که      

و اان ت وسنظت ک   هناده خداو هد اسهت به  عههده ا  بگه اود  خداو هد به  اسهنه عقهم غیهب طب هن             

اهی سهه،نود و او بهن هنههنن ههدایت بههنطای     وبه  بهاهدین شهه   که  داوای ظدفیههت خیقهی عههنظی اسهت     

فشهنوهنی  ودو ایهن ل هنو  که  دو بدخهی اهدا      بهن  .ریدی خداو د وسنظت وا حنه  اهی کاهد   خدد و دست 

دسها  وا اهی ریهدد و او وا     اسهت غقبه  کاهدو به  خهنطد ح ه  دیهن خهددو        دوو ی و بیدو ی بد او قداو 

از دست ینزیدن ب  ا نصی  نخداسا  که  از ووی اشهابنه و خطهن اسهت بهنز اهی داود  بهن ایهن حهن  اهی           

 قیهه  لههدان ادعههن کههدد کهه   یههنابدان هنچههدن سههنید افههداد اسههت و عطیهه  شههدن عصههنت بهه  ا اههنی ل 

 . فضقیت وی است

 : ب   نسر ودایی عدم عطی  خالفت ب  لننم افداد ای  ددازیم. حن  این اطقب  نبت شد
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دو  نسههر ایههن سههدا  واههد اطقههب بنیههد ووشههن شههدد و دو ووشههای  گههد  کقههی قههدآن بنیههد بهه    

 ضبُهدُوا اظقَّه َ   وَاَهن أُاِهدُوا إِظَّهن ظِیَ   : ابدی واضه  و ادافهق فطهد  بشهدی اسهت     او و  یهنم  یهن  : قضنو   شسهت 

دواهنو وسهنظای    (. ٥: بیاه  )اُ ْقِصِیَن َظُ  اظدِّیَن حَُا َهنَء وَُی ِینُهدا اظصَّهقَنَة وَیُْؤلُهدا اظزَّکَهنَة َوَ ظِهَک دِیهُن اْظ َیِّنَهِ         

ازههنی  ه   هدده    ک  سبب هدایت ای شددو بن اعجهنز خهنوق اظ هنده که  دو ح ی هت  هدده رشهنیی از و       

به  عبهنو  دیگهدو  یهنم ووشهن خداو هد واهنن اسهاد  و ح ی هت  نهنیی اهی             .استو حننیت ای شدد

دوینفهت اینهنن به  ح ن یهت دیهن  زدیهک به  دوجه  ای          ای کنن این که  ههد فهدد خهدد از زاویه        شدد

داسانن زیندی داویهم کسهن ی که  اواده بهنطای شهنن بهد ههدایت خهداهی و حدکهت به            .  ینابد ای وسد

ا جهزه ههن هنچهدن سهنحدان فدعهدنو احبهنو عیسهیو خهن م فدعهدنو           اسید هدایت وفا  بددو بهن دیهدن  

د و حههق وا لصههدیق اههی کااههد و ل ههدادی کهه  از  ههاینههنن اههی آوو... بدخههی ا نطبههنن  یههنابد اسههالم و

جههزم کدد ههد هنچههدنو قههدم ابههداهیم و  قبهه  عههزم خههدی  وا دو سههنت اخههاالف و دشههنای بههن حههق   

 وَاسضههاَیض َاَاْهَن بِهَههن وَجَحَههدُوا: وا ا کههنو اههی کااههدیههت آن ن عقههی عقههمٍ ک ههد اههی ووز ههد و ح  و فدعد یههنن

 (1٤:  ن . )اظْنُ ْسِدِینَ عَنقِبَ ُ کَننَ کَیضفَ فَن ظُدْ وَعُقُدّاً ظُقْننً أَ  ُسُهُمض

 و ی هین  بهدا هن  د  دو که   واهد  ههد  و کدد هد  ا کهنو  وا ا جهزا   اسهاکبدا    و سهانگدا   »: لدجن  

  «ا شد وگد   لبنهکنوان سد دشت و سدا جنم باگد.  داشااد اطنیانن

که  قهدآن وا شهاید و به  ح ن یهت آن اطنیاهنن       اسهت آ گهنه    وظیهد بهن اغیهده     دیگد داسهانن   ند  

 اظههی قهدآن سه ن    -اعجهنز ادبهی   بهنوه ای  قهد  بشهد  یسهت و دو    قهدآن  ینفت بن این ک  اعاداف کدد ک 

و  ب صهیدة  و  بجشه نو اظجهنو واهلل اهن     واهلل اهن أعقهم بجشه نو ااهی و  أعقهم أعقهم بجهزه ااهی         »: ر ت

« یشب  اظ ی ی د  شیتن ان هه او واهلل إن ظ دظه  ظحهالوة و إ ه  ظهیحطم اهن لحاه  وإ ه  ظی قهد و  ی قهی          

داشههتو دا سهها  ااکههد  وظههی از آن جههن قصههد اینههنن آوودن وا   (133و ح28٧و ص1شهه ب ا ینههننو ک)

 أَدضبَههدَ  ُههمَّ... وَقَههدَّوَ فَکَّههدَ إِ َّهه ُ: خدا ههد حدبههددری قههدآنو  یههنابد اسههالم وا سههن   سههحد بههن ادعههنیشههدو 

  (٤٥-18: اد د. )یُؤْ َدُ سِحضدِ إِظَّن هَ َا وَاسضاَکْبَدَوإِنْ
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کسن ی ک  بن اواده کناه  خهددو آاهنده ای  ه ید  حهق  بنشهاد و اهن  اهن  وجهدد شهنن از کبهد و            

نشههد  کهه  دو ا نبهه  خداو ههد غههدوو و اسهها ال طقبههی  ههد بنشههد و ظدفیههت وجههددی آ ههنن واههنن  سههت ب

 نسهنزرنو و  هن سهزاواو بهن شهجن اظهدهی        وفاهنو  هنچدن قدم ادسی بن س نهت لنهنم و بهن کنهن  بهی ادبهی     

و وه  رد ه  خداو هد    (2٤: انئهده )« .فَن ْهَبض أَ ْهتَ وَوَبُّهکَ فَ َنلِقَهن إِ َّهن هَنهُاَهن قَنعِهدُونَ      »: خداو د ا جنم بدهاد

رزیاهد و عطیه  اظههی وا که   هناده خداو هد اسهت به  آ هنن لحنیه            آ نن وا به   یهنابدی خهدی  بهد     

 یههنابدان واز داو دوبههنو خداو ههد و از جنقهه  ا دبههنن و  زدیکههنن خداو ههد سههبحنن ا ههد آیههن شههجن    .کاههد

خداو د ای سزد ک  این واهین افهداد و یهن بهدلد از آ هنن وا ا هد  دورهنه خهدد و از جنقه  حناه   یهنم            

 .. گ  داوی ای شدد قداو بدهداا ده خدد ک  دو ظدح اح دظ 

خداو هد به   حهدی از ا حهن به  ههد قهدم از ایهنن خهدد شهنن  یهنابد اهی فدسهاد و                سداین اطقب

–هیچ رنه کسهن ی که  النهنم حجهت بهدای شهنن  دسهیده و ققبهن و فکهدا و اعا هندا به  ی هین  دسهیدن              

 : ه    نهی کاهد   ا -قهداو اسهت  ه  از النهنم حجهت لصهنیم عنقهی اا هی ال هن  کااهد           هدواد حن 

 ( 1٥: اسداء)« .وَظَن لَزِوُ وَازِوَةِ وِزضوَ أُخْدَى وَاَن کُاَّن اُ َ ِّبِینَ حَاَّى  َبض َثَ وَسُدظًن»

خداو د اا ن  دو هد شدایط لهن زاهن ی که  زایاه  وسهیدن  یهنم حهق لدسهط ههد ابهزاو انکهن و از            

 . وا اؤاخ ه  نی کاد هد وو  قنب  دساده بدای بشد دو هد ردش  جهنن فداهم  شدد  او

لح یق اسالای که  ف هال شهدایط یهنفان حهق اسهنعد اسهتو اداحه  و شهدایط و ابهزاو وسهیدن به              

 . خدد کنو  ینابد وا ا جنم ای دهد وحق از طدیق لح یق

کسهن ی که  بهن ع ال یهت خههدد بایهند و داوو بهنطای خهدی  به  د بههن  حهق ا هد  جهز دو واهههی دو            

و بهه  ...ر اشههان هنهه   ههی  فههد  هههن وسههالیق ا اقههف و اغههدا  اههندی ویههن بههن کاههنو :  ههی   داو ههد

اینهنن اهی آوو هد که  دو ایهن صهدو  النهنم حجهت صهدو  اهی            و د بن  حق ا د و به  آن اهی وسهاد   

عققهی به  حهق  نهی      به   ریدد و ین بن هنه   هنو  یاهی و اواده به  حهق وسهیدن جسهاجد اهی کااهد و         
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ندی دا سها  حهق وا  شهت  هن اهی کااهدو قنبه  اؤاخه ه         وساد ا  وو د و ین از ووی اغدا  و اههداف اه  

 . و ادلکب رانه ا د

جقهده دادن اواده و آزاهدن به  یهک ااهد  هی        وهنواین اطقبی ک  بنید لبین شهدد ایهن اسهت که      

از ااظههد دوون قدآ ههیو ابههاالء بههن فقسهه   .  ههن افاههنده و بههی فنیههدهو بههن ووح کقههی قههدآن سههنزرنو  یسههت 

 . بنگ داودا سنن ب  د ین اولخق ت و ودایی فدسانده شدن 

و بحههث «أ ظسههت بههدبّکم»اههن بههن  ندیههده رههدفان عقههت هبههدگ آدایههنن دو زاههینو ح ی ههت  ینههنن   

خالفههت و ویسههای و ققنههدو و ااکن یههت خالفههت و   هه  اخایههنو دو آنو ا ههند ابههاالء و   هه  آن دو    

ای و لکناهه  ووحههی و ا اههدی بشههدیت و دو کهه  بههن لدجهه  بهه  سههات هههنی خداو ههد سههبحنن دو هسهه  

 . ل سید لدحیدی آ نن بد احدو اواده و اباالء  نی لدا یم ب    ی اباالء بدسیم

از جهای   هی ابهاالء و لسهادی دادن  یهنابدی به  هنه  ادداهنن و به  ایهن سهبب ههدایت جبهدی             

هنهه  ا سههنن هههن بهه  ا اههنی ا حههداف ل سههیدی و لدجیهه  دیههدرنه لدحیههدی قههدآن بهه   سههبت طبی ههتو  

خداشانسههی و ا سههنن شانسههی قدآ ههی هههیچ رههنه بههن ایههن    . سههبحنن اسههت لههنویرو ا سههنن و خداو ههد 

 یشهاهند سهنزرنو  یسهت و ل نیه  آن وا به  النبه  ا کهنو واق یهت ههنی عیاهی و اصهقی  ظهنم آفهدیا               

 .ا سنن هن و طبی ت ای دا د ک  خدد جنی بحث داود

 

آقنی سادده اشهکنلی  یُاهدی دیگهدی وا بهد اسهنه ابهن ی قبقهی خهدد اطهدح اهی           : اشلاا سوم

ایشههنن بههن لدجهه  بهه  عطیهه  بههددری  یههنابدی و عههدم دخنظههت و   هه   یههنابد دو کسههب فضههیقت . کاههد

ا ا هد اسهتو زاهن ی که      .  ینابدی  اسده حسا  بددن  یهنابد اسهالم یهن  یهنابدان وا ااا هی اهی سهنزد       

و افههداد عههنم یکسههنن  بنشههد  واههنن کهه  یههک رههدوه وا خههدای اا ههن   بسههاد  هاههی و ووحههی  یههنابدان

اسهها داد  یههنابدی و خههد  بههددن و اههه   شههدن عطههن فداههدده و لدا ههنیی خههداجدییو خههداخداهی و   
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خدا دسههای وا بهه  آ ههنن ب شههیده و آ ههنن وا از دسههت ینزیههدن بهه  راههنه و عصههینن ا صههدم داشهها  و بهه  

دومو ایهن واهین ظطهف و عطیه  ادهبهت   داهدده و آن        کنن  ووحی اول هن ب شهیده اسهتو و به  رهدوه     

وا  ه  ب شهیده اسهت  بهن ایهن      ... وانن لضنین  کدده و بنیهد و شهنید ظدفیهت و اسها داد  هنو بهددن و      

دو قههدآن کههدیم آیهه  اسههت کهه  اههی  »: حههن و طیههف دواههی وگد هه  از طیههف اوظههی اظگههدریدی کااههدا 

آیه  بهد اؤااهنن خهنطد  شهنن اهی سهنزد که  دو         ایهن  ...ظ د کنن ظکم فی وسد  اهلل أسدة حسها  : فدانید

اسید خهداجدیی و خهدا خهداهی و خهدا  دسهایو به   یهنابد  اسهالم اقاهدا  ننیاهد و او وا اظگهد و  ند ه              

لنهنم  یهنابدان اظگهد و  ند ه  ا هد و دو اسهید ا ادیهتو وه بهدان بهدون وقیهب           . ی خدد ا ا ن   ننیاهد 

بیو دیگهد ایهن  یهنابدان  نهی لدا اهد اظگهدی اهدود قبهدظی         اان ارد  ینابد عطی  ای بنشهد  ه  اکاسهن   . ا د

فههد  . جهههت وضههنحت الههنظی وا اههی ز ههم»: سهه،  بههدای لبیههین  ظدرههنه خههدد اههی فدانیههد« .بنشههاد

کاید بدای یک فدد خنصو یهک سقسهق  ااکن هنلی بدهاهد که  به  اسهنه ایهن ااکن هن  داده شهدهو ایهن            

ااهن بهدای دیگهدان ایهن ااکن هن  وا  دهاهد و آ هنن وا         فدد بادا د  دواز کاد و ب  آسننن ههن عهدوک  ننیهدو   

از این ااکن ن  احدوم  ننیاهدو ب هد بهدای ایهن دیگدا هی که  عهین ااکن هن  وا  داو هد بگدیاهد شهنن ههم             

یک فدد خهنص وا اظگهدی خهدد قهداو بدهیهد و بسهنن او  هدواز کایهدو ا قهدم اسهت که  آن فهدد خهنص              

« .نههی لدا اههد بسههنن او بنشههاد و بسههنن او  ههدواز کااههد  نههی لدا ههد اظگههدی دیگههدان بنشههد و دیگههدان   

    ینابد اظگدی  یکی بهدای دیگهدان  یسهااد و دیگهدان ههم  نهی لدا اهد  هن جهنی  هنی  یهنابدان            ...»

 «.خداو د بگ او د و بسنن آ هن  نو و  نوسن شد د

حهث   دیساده رداای ب  س  اطقب عانیت   داهدده ا هد  به   ظهد اهی وسهد طهدح ایهن سه  ب         :  نسر

 . دو  نسر اشکن  ایشنن ووشاگد و واه رشن بنشد

اطقب او و هیچ رهنه اسهقنن نن اقهزم  شهده ا هد که  دو اینهنن و ل هدا و طههنو  و سهط  ووحهن ی            

و فکدی ب  ا دازه  یهنابدان بنشهاد و هنچهدن  یهنابدان فکهد کااهدو و رهدای  ههن و لنهنیال  ووحهی و           

 .  ینابدان اول ن ینباد ووا ی و  های و احدا  خدا دسای آ نن ب  سنن



 

17 

خهدای سهبحنن باهدرنن خهدد وا به       . اسقنن ی به  ا اهنی عهنم و خهنص خهدد سهطدح اا هدد داود       

اینههنن بهه  سههط  اباههدائی و اوظههی اسههقنن یو اسههقنن نن وا بههدی  . سههط  کههف آن اقههزم سههنخا  اسههت 

ی اظ اهه  اههی رددا ههد و  نیباههدی بهه  ایههن سههط و وهههنیی ب هه  اسههت و ادجههب ادای اسههتدظیت اینههن 

ای شهدد و اکق یهت شهدعی از دو  صهنحبنن لکقیهف بدداشها  اهی شهدد و آ هننو به  ضهنن ت خهدای             

 .سبحننو ب  س ند  و جنویدا ی و  جن  ای دست ای ینباد

دو الههن  آقههنی سههادده ا ههی  عقیهه  کسههی اسههت کهه  عنههال  ههدواز اههی کاههد و لنههنم ااکن ههن  آن 

لدا هد  هدواز کاهد و ااکن هن  و شهدایط      و ا هی  کسهی اسهت که   نهی      (  یهنابدان )بدای  فداهم است 

اادجهه  ( دوخداسههت  ههدواز)حکههم اسههاابط از ایههن قیههنه (. ا سههنن هههنی عههنم. )آن هههم فههداهم  یسههت

ا ههی  اسههتو دو حههنظی کهه  ایههنن ا ههی  و ا ههی  عقیهه  هههیچ رد هه  شههبنهت و هنسههن ی  یسههت    

. رهددد ( ی عهنم ا سهنن ههن  )هیچگهنه  نهی لدا هد اادجه  ا هی       (  هدواز )و    حکهم  (قینه ا  اظ نوق)

این ل بید آقهنی سهادده ااهین اسهتو زاهن ی که  فهد  به  ایهن شهدد که  خهدای سهبحنن از باهدرنن               

وظهی بهن   . هنچهدن  یهنابدان بنشهید   (  هدواز ... )ب داهد ک  دو سط  فکهدی و کنهن  ووحهی و اکق یهت و    

لدجهه  بهه  ظههدازم اسههقنن ی و ل نضههن ووح کقههی دیههن دیههده اههی شههددو کهه  هههیچ رههنه خههدای سههبحنن   

داسهها  کهه  باههدرنن ا  هنچههدن  یههنابدان بهه  ا ههنم  یههنابدی بدسههاد و اسههتدظیت هههن و احههدا        

ا هند اظگهد  ه یدیو    . اظگهد ریهدی از  یهنابد به  ا اهنی  یهنابد شهدن  یسهت        . بنطای او وا کسهب کااهد  

 .داخ  شدن دو دایده ا نم  ینابدان  یست  و  خداو د سبحنن این وا هدرز از ان   داسا  است

وَاَهن أُاِهدُوا إِظَّهن    :  ن  لاهن از ان عبهند  خهدد و وجهدف به  سهدی خهدی  وا خداسها  اسهت        خداو د اا

 ( ٥: بیا . )نَ ِظِیَ ضبُدُوا اظقَّ َ اُ ْقِصِینَ ظَ ُ اظدِّینَ حُاَ َنءَ وَیُ ِینُدا اظصَّقَنةَ وَیُؤْلُدا اظزَّکَنةَ وَ َظِکَ دِینُ اظْ َیِّ

ن ا جهزه و ههزاوان د یقهی که  اظهنهد و لجقهی  ا  یکاهن        وانن ک  قبال له کد وفهت ایهن اینهنن به     

است حننیت ای شدد و لاهن زاهن ی ا سهنن اقهزم به  داخه  شهدن دو دایهده اینن یهن  اسهت که  ققهب            

و ووح او بهه  ی ههین و بنووااههدی بدسههد و حجههت بههد او لنههنم رههددد  لههن زاههن ی کهه  حجههت بههد او لنههنم  
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و حاهی  . یهنوودو فهداهم  شهددو ا سهنن ا ه وو اسهت       شدد و شدایطی که  بادا هد بهدای او صهدق ققبهی ب     

 .لکقیف ابادایی هنچانن اادج  او  نی رددد

خداو د دو دین حدک قداو  هداده اسهتو لاههن بهن عبهند  و اطنعهت خهدا و وسهد  او و ا جهنم اعنهن            

جَنهِهُدوا فِهی اظقَّهِ  حَهقَّ جِهَهنِدِه هُهَد اجضاَبَهنکُمض َواَهن         : ظنهدی غید لکقف آووو ا سهنن بهدا اظ اه  اهی شهدد     

 َا جَ َهَ  عَقَهیضکُمض فِهی اظهدِّیِن اِهْن حَهَدٍک اِقَّهَ  أَبِهیکُمض إِبضهدَاهِیَم هُهَد سَهنَّنکُُم اظْنُسضهقِنِیَن اِهْن قَبضهُ  َوفِهی هَه                

قَهى اظاَّهنِه فَهَجقِینُدا اظصَّهقَنَة وَآلُهدا اظزَّکَهنَة وَاعضاَصِهنُدا بِنظقَّهِ          ظِیَکُدنَ اظدَّسُد ُ شَهِیدًا عَقَهیضکُمض وَلَکُد ُهدا شُههَدَاءَ عَ   

 ( ٧8)هُدَ اَدضظَنکُمض فَاِ ضمَ اظْنَدضظَى وَ ِ ضمَ اظاَّصِیدُ 

دوجهه  ای اینن ههداوی و سههط  اسههقنن ی لههن اداحهه  بقاههد دسههت  یههنفاای از طدیههق وینضههت و      

وَوَهضبَن ِیَّهه ً ابضاَههدَعُدهَن اَههن کَاَبضاَنهَههن عَقَههیضهِمض إِظَّههن ابضاِغَههنءَ    : شههده اسههت -لکقیههف آوو–و ل ههین ...وهبن یههت و

: حدیهد . ) ُدنَوِضْدَاِن اظقَِّ  فَنَن وَعَدضهَن حَهقَّ وِعَنیَاِهَهن َفُلَیضاَهن اظَّه ِیَن آاَاُهدا اِهاْهُمض أَجضهدَهُمض َوکَلِیهِد اِهاْهُمض فَنسِه          

2٧) 

 ینابد خهدا عصهنت و وههنیی و  جهن   ههنیی وا دو رهدو اظههنو کقنه  شههند و اقناه   نهنز و ووزه            

 وَأَنَّ اظقَّهه ُو إِظَّههن إِظَهه َ  َ أَنْ یَشْهههَدُوا حَاَّههى اظاَّههنهَ أُقَنلِهه َ أَنْ أُاِههدْ ُ»: رههدفان اههی دا اههدو اههی فدانیاههد 

 إِظَّهن  وَأَاضهدَاظَهُمض  دِاَهنءَهُمض  اِاِّهی  عَصَهنُدا   َظِهکَ  فَ َقُهدا  فَهِِ َا  اظزَّکَهنةَو  یُؤْلُهدا وَ اظصَّالَةَو وَیُ ِینُدا اظقَّ ِو وَسُد ُ اُحَنَّدًا

 (2٥و ح1٤و ص1صحی  ب نویو ک) «اظقَّ ِ عَقَى وَحِسَنبُهُمض اإلِسضالَمِو بِحَقِّ

 یههنابد اسههالم بهه  آ چهه  فداههنن اههی دهاههد کهه  دو وسهه  و لههدان باههدرنن بنشههدو بههنوی بهه   یههنابد 

 یشاهند شد ک  شنن ادود آاهدز  قهداو ردفاه  ایهد   یهنز به  ا جهنم عنه   داویهدو  یهنابد           ( ص)اسالم 

بههد آشهه ا  شههد د و ر ااههد  نوسههنلد و خنشهه  لههد بههددن اههنو ایجههن  اههی کاههد بهه   سههبت شههنن ( ص)

 أَاَهدَهُمض  إِ َا وَسَهقَّمَ  عَقَیضه ِ  اظقَّه ُ  صَهقَّى  اظقَّه ِ  وَسُهد ُ  کَهننَ  قَنظَهتض  عَنئِشَه َ  عَهنْ : د ا جنم اهی دههم   اعنن  بیشا

 لَ َهدَّمَ  اَهن  ظَهکَ  غَ َهدَ  قَهدض  اظقَّه َ  إِنَّ اظقَّه ِ  وَسُهد َ  یَهن  کَهَیضتَاِهکَ  ظَسضهاَن  إِ َّهن  قَنظُدا یُطِی ُدنَ بِنَن اظْجَعضنَن ِ اِنْ أَاَدَهُمض

. أَ َهن  بِنظقَّه ِ  وَأَعضقَنَکُهمض  أَلْ َهنکُمض  إِنَّ یَ ُهد ُ   ُهمَّ  وَجضهِه ِ  فِهی  اظْغَضَهبُ  یُ ضهدَفَ  حَاَّهى  فَیَغْضَبُ لَجَخَّدَ وَاَن  َ ْبِکَ اِنْ

 اهلل اهلل صههقى وسههد  هدرههنهو: کهه  کاههد اههی ووایههت عاهههن اهلل وضههی عنیشهه »: لدجنهه ( 2٤هنههننو ح)

 داشها   وا آن لهدان  که   داد اهی  دسهادو  کهنوی  ا جهنم  به   وا آ ههن  دادو اهی  دسادو وا اددم - وسقم عقی 

 آخهد  و او  رانههنن  خداو هد  اطنتاهنً ! خهدا   یهنابد  ای: کدد هد  عهد   - عاه   اهلل وضهی  - صحنب . بنشاد
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. (بهه  ا جههنم اعنههن  بیشههاد  یههنز  داویههد )ب شههیدهو وضهه یت اههن هنچههدن حههن  شههنن  یسههتو   وا شههنن

 بسههینو سهه نو ایههن شههایدن از - وسههقم عقیهه  اهلل صههقى - اهلل وسههد : ایگدیههد عاهههن اهلل وضههی عنیشهه 

 هنه   از اهن »: فداهدد  اهی  سه،  . رشهت  اهی  آشهکنو  ابهنوک   وههدة  بهد  خشم آ نو و شد ای  نواحت

 ه  اهن به  ا یهنه شهنن به  ایهن         ی اهی . )«لدسهم  اهی  بیشهاد  او از و شانسهم  اهی  بهاهد  وا خدا شنن

اقابهنه لدجنه  و شهدح از شهدح صهحی  ب هنوی        )« (. ینزااهد لهد هسهام   سببو بیشاد ب  ا جهنم عنه    

 (٤٤٦و ص1ک: کان  عنده اظ نوی

این آیهن  و احندیهث  شهنن اهی دههد که  ههیچ رهنه اسهقنن نن اکقهف به  کسهب ا هنم  یهنابدی               

 شهده ا هد کنهن ایهن که  هدرهز از آ هنن ل نضهن  شهده اسهت که  دو اینهنن و خشهیت و ل هدا به  ا ههدازه                

 .ن کااد  بقک  کف ایننن بنعث  جن  و س ند  و فدز و جنویدری ای رددد ینابد اول 

« ظ هد کهنن فهی وسهد  اهلل أسهدة حسهها      »: احهدوده عهندی و اهداد اظگهدریدی دو آیه      : اطقهب دوم 

دو لنههنم شههتدن فههددی و اجانههنعی و   ( ص)لجسههی و  یههدوی دو اعنههن  و وفاههنو و ردفاههنو  یههنابد     

 .اظگد ریدی انکن و اح ق است و دوو از واق یت  یستاین . و است...سینسی و خن دادری و

فدشهها   بدد ههدو اغههدا  و سدشههت و طبی ههت  یههنابد و خداسههت هههن و  یههنز هههنی او  ( ص) یههنابد  

اا نو  از ا سهنن ههن  بهددو جههت ریهدی او و کها  و واکشهن او دو وهنوود  خیهن   و اوههنم و یهن            

ِ  هَه َا اظدَّسُهدِ  یَْجکُهُ  اظطَّ َهنَم وَیَنضشِهی فِهی اظْجَسضهدَاِق ظَدضظَهن         وَقَهنظُدا اَهن  : عنظم غید قنب  دساده قداو  داشت

وَاَههن أَوضسَههقْاَن قَبضقَههکَ اِههنَ اظْنُدْسَههقِینَ إِظَّههن إِ َّهُههمض ظَیَههجْکُقُدنَ اظطَّ َههنمَ   ...أُ ْههزِ َ إِظَیضهه ِ اَقَههکٌ فَیَکُههدنَ اَ َهه ُ  َهه ِیدًا 

( 21و٧: فدقههنن. )ن بَ ضضَههکُمض ظِههبَ ضضٍ فِاْاَهه ً أَلَصضههبِدُونَ وَکَههننَ وَبُّههکَ بَصِههیدًا وَیَنضشُههدنَ فِههی اظْجَسضههدَاقِ وَجَ َقْاَهه 

اصههحن  اههی لدا سههت بههن لدجهه  بهه  وفاههنوو ر اههنو و جهههت ریههدی هههنی او دو جنیگههنه یههک ا سههنن     

فدسانده شده ب  حیث بشدو اظگد ریهدی کااهد و به   یهت وشهد و کنهن  و کسهب وضهنیی خهدا لهن حهد            

اههدو انلهه  عنقههی سههات  یههنابد دو لنههنم شههتدن ز ههدری ردد ههد و از ایههن طدیههق بهه   لههدان لههال  کا

 ...کنن  و وشد و ل نظی دو لننم اب ند ز دری فددی و اجاننعی  نئ  آیاد

سداین اطقب این است ک و سات خدای سبحنن به  ایهن وفاه  بهدد که  به  ا یهنه  یهنز بشهد به            

 زم اهی بیاهدو ظطهف ویهژه کاهد و به  اسهنهو         (ک)هدایت از ایهنن باهدرنن ا  ل هدادی که  خداو هد      

ظدفیت وجددی آ نن ب  ا هنم  یهنم  یهنابدی ا ا هن  کاهد و به  سهدی باهدرنن به  غهد  ابهالح آ هنن             
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ایهن اسهتو وظهی ایهن به  ا اهنی یهک سهن ی اینن هداویو ل هداو  نوسهنیی هنه  ادداهنن و یهن               ... ب دساد

 . یستسط   نینن بددن ادد و  صد  اظهی دو ااد کسب فضیقت  

هنه  ا سهنن ههن بهنظ ده ظدفیهت دسهت یهنفان به  بهن           . خداو د اا ن   نظد اعنهن  باهدرن   اسهت   

طبهق کقیهن  آیهن  قدآ هیو  نوسهنیی و اسهید و اازظگهنه اول هنی         . لدین ادلب  ل هدا و  نوسهنیی وا داو هد   

ا ادی و کسب اداوک ووحهن ی دو طهی سهات ههنی خداو هد اا هن  دو هسهای و وجهدد آداهی ل بیه            

 . ده استش

هههد ا سههنن بهه  ا ههدازه اواده و خداسههت بههنطای و جهههت ریههدی و حدکههت و ایلههنو و قدبههن ی و لههال  

دو ا دیشههکده « ...اظههم  اظههک اظکاههن و هههدی ظقنا ههین »: خههدد اههی لدا ههد اههداوک کنههن  وا طههی کاههد 

اخایهنو و اواده و جههت ریهدی ا سهنن دو     . قدآنو ققب ا سهنن فدودرهنه و ااهز  فضهیقت و ا اهدی اسهت      

به  ههد ا هدازه که  بهن اخایهنو و لدا هنیی و اسها داد جههت ریهدی و           . ص نیی و لیدرهی ققهب   ه  داود   

اقدام عنقهیو به  سهنت البهت و خیهد و  هدا  حدکهت کهددیم به  هنهنن ا هدازهو بسهاد رهدای  ههنی               

ووحن ی ققهب وا لکناه  ب شهیده ایهم و د  وا لجقیگهنه و آییاه   نهنیی صه ن  کنهن  و جنهن  خهدای            

ا یده ایم  به  ههد ا یهنه که  ققهب اهنن سهالات ینفهت و به   یداسهاگی دسهت ینفهت به               سبحنن ردد

هننن ا دازهو اینننو  صد  اظههیو  هدو اظههیو بیاهنیی و بصهید و فدقهننو عقهم ظهد ی و فضهیقت اقکهدلی           

 . بد وجدد و هسای وجددی خدد حنص  کدده ایم

إِنَّ اظَّه ِینَ  : نهد اهی آوویهم  دو این وابطه  آیهن  زیهندی اسهت که  به  طهدو  ند ه  واهد آیهت وا شه           

. ةِ وَأَجضهدِ عَظِهیمٌ  یَغُضادَن أَصضدَالَهُمض عِاَْد وَسُدِ  اظقَِّ  ُأوظَتِهَک اظَّه ِیَن ااضهاَحََن اظقَّهُ  قُقُهدبَهُمض ظِقاَّ ْهَدى ظَهُهمض اَْغ ِهَد        

 (3: حجدا )

قُقُهدبِکُمض َوکَهدََّه ِإظَهیضکُُم اظُْک ْهَد وَاْظ ُسُهدَق وَاظْ ِصضهیَنَن ُأوظَتِهَک        وَظَکِنَّ اظقَّ َ حَبَّبَ إِظَیضکُمُ اظِِْینَهننَ وَزَیَّاَه ُ فِهی     

 ( ٧: حجدا . )هُمُ اظدَّاشِدُونَ

 (22: اجندظ . )أُوظَتِکَ کَاَبَ فِی قُقُدبِهِمُ اظِِْینَننَ وَأَیَّدَهُمض بِدُوحٍ اِاْ ُ

وَوَبَطْاَههن عَقَههى قُقُههدبِهِمض إِ ْ قَههناُدا ( 21: ا  ههن . )جض َهه ْ ظَکُههمض فُدْقَن ًههنیَنأَیُّهَههن اظَّهه ِینَ آاَاُههدا إِنْ لَاَّ ُههدا اظقَّهه َ یَ 

 (.1٤: کهف. )فَ َنظُدا وَبُّاَن وَ ُّ اظسَّنَنوَا ِ وَاظْجَوض ِ ظَنْ  َدضعُدَ اِنْ دُو ِ ِ إِظَهًن ظَ َدض قُقْاَن إِ ًا شَطَطًن

فَهَُد عَقَى  ُهدٍو اِهْن وَبِّهِ  فَدَیضهِ  ظِْق َنسِهَیِ  قُقُهدبُهُمض اِهْن ِ کْهِد اظقَّهِ  ُأوظَتِهَک            أَفَنَنْ شَدَحَ اظقَّ ُ صَدضوَهُ ظِقِِْسضقَنمِ 

 ( 22: زاد. )فِی ضَقَن ٍ اُبِینٍ
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 (٦1: عاکبد . )وَاظَّ ِینَ جَنهَدُوا فِیاَن ظَاَهضدِیَاَّهُمض سُبُقَاَن وَإِنَّ اظقَّ َ ظَنَ َ اظْنُحضسِاِینَ

احهدوده ایهن فضه  و اظطهنف اظههی وا لهن آن ا هدازه بیهنن اهی کااهد           ( ص)م هنچانن  یهنابد اسهال  

لنسهک کاهدو خهدای سهبحنن به  ا سهنن واهنن        (  دافه  )هد ک  به  ا هد ل هدا  یشهگی     : ک  ای ردیاد

لدج  و عانیهت اهی کاهد و او وا احبهد  خهدد قهداو اهی دههد که  دسها  اهی شهدد لهن به  آن اهی                

و وشهن  اهی شهدد لهن به  آن ببیاهد و رهد  ا  اهی         ریددو زبن   اهی شهدد که  به  آن اهی ردیهد      

 (111و ص٧صحی  ب نویو ک. )شدد لن ب  اساننف کاد و  نی  ای شدد لن ب  آن واه بدود

ب  هنهین سهننو به  ههد ا هدازه ای که  ا سهنن دو اسهید شه نو و سدکشهیو راهنه و ا صهیت رهنم              

بهه  اعنههن   ن سههاد خههدد  بگهه اود و از حههد اجههنزو لجههنوز کاههد و لههن بهه  هههد و یقههت و  سههای بدهههد و

اههداوات کاههدو  هه  لاهههن کهه   اههد  هه ید و آدم اصههدظی و ااط ههی  بنشههدو بقکهه  دو ا نبهه  واسههای و     

دوسههای و عههداظت جبههه  بسههنزد  بهه  هنههنن ا ههدازهو ققههب و ووح او لنویههک اههی شههددو و بهه  ا یههنه    

لههنویکی د و اجههدای هههدایت و فضههیقت هنهه  بسهها  اههی شههدد و ا سههنن دو لاگاههن شههدید و دو         

حَُا َهنَء ظِقَّهِ  غَیضهَد اُشْهِدکِیَن بِهِ  َواَهْن یُشْهِدوض بِنظقَّهِ  فَکَجَ َّنَهن          : احدوایت و س دگ بی  نینن قداو اهی ریهدد  

 (. 31: ح . )خَدَّ اِنَ اظسَّنَنءِ فَاَ ْطَ ُ ُ اظطَّیضدُ أَوض لَهضدِی بِ ِ اظدِّی ُ فِی اَکَننٍ سَحِیقٍ

إِ َّهن جَ َقْاَهن فِهی أَعضاَهنقِهِمض أَغْقَنظًهن فَهِهَی ِإظَهى اظَْجْ قَهنِن         ( ٧)لَدِهِمض فَهُهمض ظَهن یُؤْاِاُهدنَ    ظَ َدض حَقَّ اظْ َدض ُ عَقَى أَکْ

( 1)وَجَ َقْاَن اِْن بَهیضِن أَیضهدِیهِمض سَهدوا َواِهْن خَْق ِهِهمض سَهدوا فَجَغْشَهیضاَنهُمض فَهُهمض ظَهن یُبضصِهُدوَن           ( 8)فَهُمض اُ ْنَحُدنَ 

إِ َّنَهن لُاْه ُِو اَهِن الَّبَهَ  اظه ِّکَْد وَخَشِهَی اظهدَّحضنََن        ( 11)قَهیضهِمض أَأَ ْه َوضلَهُمض أَمض ظَهمض لُاْه ِوضهُمض ظَهن یُؤْاِاُهدنَ       وَسَدَاءٌ عَ

 ( 11-٧: ی . )بِنظْغَیضبِ فَبَشِّدْهُ بِنَغْ ِدَةٍ وَأَجضدٍ کَدِیمٍ

 (1٤: اط  ین. )دنَکَقَّن بَ ْ وَانَ عَقَى قُقُدبِهِمض اَن کَن ُدا یَکْسِبُ

 

این آین   شنن اهی دههد که  ادالهب فضهیقت و اسهید کنهن  و وشهد ووحهن ی و دسهت یهنفان به              

ا نم قد  و وضهنء و الصهن  به  ا هنم صهدق  هزد خهدای ا اهدو لاههن ویهژه ای ا بیهن  یسهت بقکه  ایهن               

ه ادهبت به  ههد که  ب شهیده شهده اسهت  و ظدفیهت بهنظ ده آن دو وجهدد ههد آداهی زاد  ههنده شهد             

کنهن ایهن که   یهنابدان عقههیهم     . اسهت وظهی لاههن ل هین جههت و حدکهت و لهال  و ایلهنو اهی خداههد          

اظسههالم بههن آن کهه  بهه  ا ههنم عههنظی وسههیده ا ههد هههیچ رههنه از سهه ای و اشهه ت عبههندا  و لههال  و      

 ...اجنهد  بن آن ک  ا سنن بدد د آسنی  و آسددری وا دوست ای داشااد ا نفیت  ینفا  ا د


