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ّپیشگفتار
ه١ك٨اث و  یث و اقج٭اایج٭ى یوپاه بكا وكبالاو یو اي٭الب یًیث ؾین و جكبیج١ل

اواث  یالحو ههاقت آيااو، قوا ًًیؾايً و ب ۀو جىو١ یماو، و جىايمًؿوالیا
يهااؾه ٌاؿه  یاویوا  یؿجیث و آهىلي ٠٭یه١اويث جكب ۀبه بمقگ که بك٠هؿ

ك ؾق پكجى يٝام آهىلي کاقآهؿ و بالًاؿه یث ؼٙیى هؤهىقیا ۀ٠مؿ جع٭٫ .اوث
ًً و یث ؾايً و بی، و ج٭ىیو ه١ًى یقوظ یاقج٭ا ۀًیهل جا باٌؿیه كیپفاهکاو

ك، شهاؾگك، یهئهى، بّ یىاياي ۀیقا ٨كاهن آوقؾ و وكهاپاوؿاقاو  یهًً اواله
گاه به هىائ ،یاي٭الب  ،مااویث کًاؿ کاه ال ایجكب یكجیو بّ یه١ك٨ح لٌصاٞ و آ
 ،اواانىیبكا .اللم بكؼىقؾاق باًٌؿ یكت اي٭البیو بّ یًیث، ه١ك٨ث ؾیه١ًى

 هیا٨٭یول یًؿگیيما یاویو ا یؿجیو آهىلي ٠٭ ثیه١اويث جكب یکكؾ اِلیقو
 و یاي٭الباۀ یاقوظ ثیج٭ى ،یًیٌىقآ٨ك ،٨ماییا، ههاقتیهعىقثیؾق وپاه جكب

ى یم بك ایآو ي یو آهىلٌ یحیجكب یهاوك٨ّل اوث و ییا٨ماثیه١ًى و یشهاؾ
همچًیى، ایى ه١اويث ؾقيٝك ؾاقؾ جا ؾق ایى ٨كِاث  ن ٌؿه اوث.یاوان جًٝ

٘الیی ههمايی ؼؿاويؿ هح١ال ؾق هاه هباقک قهٕاو و ج٭ااقو بهااق ٘بی١اث و 
ای ال کاكین گىٌاههاای الهای ؾق ٬اكآوپكؾاؼحى به هىئلۀ واًث بهاق ٬كآو، با

  ٌبهات و هٍکالت پاوؿاقاو قا ظل کًؿ. 
 :  ٨كهایًؿهی ٬كآو ؾق الهی هایوًث اهمیث ؾقؼّىَ ایؼاهًه اهام

ؾٌرمى ؾق یرم ه٭١ٙری بره یرم چیرمی، بره یرم ٔر٩١ی، بره یرم 

ه> کمبىؾی ؾق يٝام شمهىقی اوالهی اهیؿ بىحه و ب١ؿ يااهیرؿ ٌرؿ
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جىايؿ ایى باقها اج٩ا٪ ا٨حاؾه> هًحها هٍکل ؾٌمى ایى اوث که يمی

جىايؿ کره جىايؿ جٍؽیُ بؿهؿ> يمیوك  ایى يااهیؿی قا ب٩همؿ، يمی

ب٩همؿ چكا، ٠لث چیىث که شمهىقی اوالهی ؾق هرك ؾ١٨ره ال لیرك 

جىايؿ بلًؿ بٍىؾ بایىرحؿ، وریًه ورپك کًرؿ، قاه همه ٨ٍاق هیباق ایى

ها يحىايىرحًؿ ب٩همًرؿ ٨همؿ. ایىبؿهؿ> ایى قا يمیؼىؾي قا اؾاهه 

کرره ؾق ٠ررالن بٍررك ٤یررك ال هعاورربات و هًاورربات ویاورری، یررم 

ها ٬راؾق بره ٨هرن هعاوبات و هًاوبات ؾیگكی هن وشىؾ ؾاقؾ که آو

 1های الهی اوث.ها وًثآو يیىحًؿ> آو

 واؽًاو هؽّىِاا   واه١ّاىه وؽًاو و ٬كآو آیات ؾق ایًکه بهباجىشه
 و آهىلي به جىشه ٌؿه، هٙكض وًى و ثوًْ  ۀکلم ،البالغهيهح ؾق ٠لیاهام

 ًٌاواایی قاه ؾق کىٌاً باؿوو. اواث اللم اهاكی هاوًث ال ايؿولیجصكبه
 گفٌاحه، هلل و ا٬ىام و جاقیػ ؾق ظاکن اِىل بكؼی ه١ك٨ث و هاوًث ب١ٕی

 ایهاواًث ۀهٙال١ا. باٌؿهی ؾٌىاق ها بكای بؽحیيیک و و١اؾت قاه پیمىؾو
 هاا بكای قا آیًؿه الهی، كالیح٥یْ  ٬ىايیى ایى ال آهىؼحى٠بكت و گك٨حىبهكه و الهی

 ٌاىؾ ٠ملای هكجکب هكکه و ٨كاگیكيؿ الهی هایوًث چكاکه Fؿکًهی قوٌى
 ظا٫ ؾق ه١ماىل هاایواًث همااو ١ٙ٬ا   ايؿ،ؾاؾه ايصام قا آو گفٌحه ا٬ىام که

 .ٌؿ ؼىاهؿ هن او گیكگكیباو گفٌحگاو

 هاای٠افا  ها،جمؿو و٭ىٖ یا ٌکى٨ایی ؾق هاهلث و ا٬ىام کكؾ٠مل ذیكؤج
 هاایواًث ؾق جع٭یا٫ ال کاه اواث هٙالبی... و گًاه اذك ؾق ا٬ىام بك ٌؿهيالل
 هاایویژگای و واًث ٌاًاؼث ،قوالایاى. ٌاىؾهای قوٌاى ا٨اكاؾ بكای الهی
 وا١اؾت ٘الب ا٨كاؾ بكای جىايؿهی هاآو ال هّاؾی٭ی ج١ییى و الهی هایوًث

                                                           
 ی، ؾوحكو7/4/1441قئیه و هىئالو ٬ىۀ ٬ٕائیه، با ؾق ؾیؿاق  یااهام ؼاهًه بیايات. ;

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50545ؾق: 

https://fa.wikifeqh.ir/آیات_قرآن
https://fa.wikifeqh.ir/معصومین_(علیهمالسّلام)
https://fa.wikifeqh.ir/امام_علی_(علیهالسلام)
https://fa.wikifeqh.ir/نهج_البلاغه
https://fa.wikifeqh.ir/سنت
https://fa.wikifeqh.ir/آموزش
https://fa.wikifeqh.ir/معرفت
https://fa.wikifeqh.ir/تاریخ
https://fa.wikifeqh.ir/ملل
https://fa.wikifeqh.ir/سعادت
https://fa.wikifeqh.ir/گناه
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 ویاوای ا ٠٭یاؿجی آهاىلي و جكبیاث ه١اوياث اواان،باكایى. باٌاؿ گٍاقاه
 ؾق قا ٬اكآو ؾق الهی وًى ال هىقؾ چًؿ جا ٌؿ آو بك وپاه ؾق ٨٭یه ولی يمایًؿگی

 و والیاث نظاكی پاوؿاقاو بیٍحك هكچه آًٌایی بكای >:<; قهٕاو هباقک هاه
 پایىقاو ۀاوح٩اؾ هىقؾ هاه ایى ٬كآيی شلىات ؾق جا کًؿ ايحؽا  اوالهی اي٭ال 

 .گیكؾ ٬كاق

 ها هٍى٪ و گٍاقاه گكاهی هحكبیاو و هكبیاو اوحاؾاو، جصكبیات و پیًٍهاؾها
 ؼىايًاؿگاو هماۀ ال قو،الایاى. باىؾ ؼىاهؿ آهىلٌی هحىو هایکاوحی ق٨ٟ ؾق

 اقواالٔ ايؿیٍه وكازٕ ایمیل به قا ؼىؾ قلٌمًؿا يٝكات ؾاقین ج٭أا اقشمًؿ
 . ٌىؾ اوح٩اؾه ب١ؿی هایچاپ ؾق جا کًًؿ

 هاحى ایاى جاؿویى و جهیه ؾق که گكاهی پژوهٍگكاو ال اوث اللم ،پایاو ؾق
 کاه بؽٍیاو ابىال٭اون ؾکحك شًا  ٠لمی هعحكم ياٜك يیم و ايؿؾاٌحه هٍاقکث

 بیٍاحكی هكچاه ٤ًاای هباظد هعحىای به اللم هایجىِیه و ٠لمی يٝاقت با
ى یاالواالم والمىالمقئیه هعحكم پژوهٍاگاه ظصاث ىیهمچً و بؽٍیؿيؿ،

 و کاكؾه جٍاکك مايهیِام ايؿقکاقاو جهیۀ ایى اذاك،ظمیؿ يگاقي و ؾیگك ؾوث
 .نییيما هىئلث هح١ال ؼؿاويؿ ال قا ٍاویا قولا٨موو ٭اتیجى٨

 
 آهىلٌی هحىو جهیۀ و اقلٌیابی قیمی،بكياهه اؾاقۀ

 ٨٭یهولی يمایًؿگی ویاوی ٠٭یؿجی آهىلي و جكبیث ويثه١ا
 





 
 
 

ّهمذهه
یک هعاوابات  ٘بی١ی و ه١مىلی،٤یك ال هعاوبات و هًاوبات  ،ؾق ٠الّن بٍك

کاه  ٬اؾق به ٨هن آو يیىحًؿها ا٤لب ايىاوو هًاوبات ؾیگكی هن وشىؾ ؾاقؾ که 
 ٨كهایؿ:هی ایؼاهًه ٌىؾ. اهامالهی هیهای وًثها ج١بیك به ال آو

وًث ؼؿا ی١ًی ٬ىايیى الهی> ٬ىايیًی وشرىؾ ؾاقؾ ؾق ٠رالن وشرىؾ، 

هرل ٬ىايیى ٘بی١ری، هررل  ،ؾق وكجاوك ایى ُکىو ٠ٝین. ایى ٬ىايیى

یؿ و هاه و آهؿوق٨ث هاه و  ٬ايىو شاـبه، هرل ٬ايىو وحاقگاو و ؼىٌق

یؿ ؾق ٌبايه هرا ٬رايىو اورث> ٬رايىو ٘بی١ری اورث. قول، ایىؼىٌق

ایرى ٬رىايیى قا  .یًی ؾق شىاهرٟ ايىرايی وشرىؾ ؾاقؾايشىق ٬رىهمیى

ه با چٍن اهرا وشرىؾ  >جىايًرؿ ؾقک بکًًرؿورى يمریهای کناهل هاؾ 

کره هرا لهیًرۀ ایرى ٬رىايیى قا بره ؾورث ؼىؾهراو ٨ركاهن ؾاقؾ. و٬حی

ن هیکكؾین، ؼؿای هح١ال ٬ايىو قا ُه 
َّ
 1.ًؿکَعک

 الهی ا١٨ال ؾق که کًًؿهی ا٘ال٪ ٔىابٙی به قا الهی وًى٠لما و بمقگاو، 
 و جاؿبیك آو ۀبكپایا قا آؾم و ٠الن اهىق هح١ال ؼؿای که هاییقوي یا  قؾؾا وشىؾ

هصااقی اقاؾۀ ؼؿاوياؿ هح١اال، و اوابا   الهی وًى، ؾقظ٭ی٭ث. کًؿهی  هاؾاق
اؾاقۀ ٠الن هىحًؿ که جى٨ی٫ شاه١ۀ اوالهی ؾق اب١اؾ ؾيیىی و اؼكوی، هىاحلمم 

هاوث Fوالهايی و اشحما٠ی ؼىؾ با آوهات ٨كؾی، ها و جٙبی٫ يٝاًٌاوایی آو
                                                           

، ؾوحكواای ؾق: 19/14/1394ؾق ؾیااؿاق بااا هااكؾم ٬اان،  یااهااام ؼاهًااه . بیايااات;
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46976. 
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های های ٠الن به اقاؾۀ الهی و ؾق چهاقچى  وًثچكاکه جمام قوابٗ و ظكکث
ها با لعاٚ ایى ٔاىابٗ، ؾق ٌىؾ ايىاوالهی با٠د هیاووث. ه١ك٨ث به وًى 

گاهايه ٠مل  کًًؿ و بهقیمی و هؿ٦بكياهه های ِعیط ومث ايحؽا  گفاقی آ
ؾقوث ق٨حاق ؼىؾ باا ؼاؿا، ؼاىؾ، ؾیگاكاو و شهااو ؼل٭اث ظكکاث و جًٝین 

ٌىؾ ها، هىشب هیهای الهی و جًٝین ق٨حاق بكاوان آويمایًؿ. آًٌایی با وًث
شهث با يیكوهاای هؽحلا٧ هىشاىؾ ؾق ٠االن های ايىاو هنهصمى٠ۀ ١٨الیث
ا٨مایای بىایاقی بایى ٬اىای ايىااو و يیكوهاای جكجیب هنایىکائًات باٌؿ و به

، اِاالض و الهایواًى یکی ؾیگك ال کاقکكؾهاای شىؾ ؾق کائًات قغ ؾهؿ. هى
ثF به ایى بیاو که لهیًۀ آًٌایی ايىاو قا با ظ٭ای٫ ظاکن باك کًًؿگی اوهؿایث

ق٨حاقها  ا١٨ال و کكؾوهماهًگکًؿ و ؾق ِىقت جىشه و شهاو هىحی ٨كاهن هی
ؾق لياؿ Fا ق٬ان هایكاؾ و شىاهٟ ايىايی قاِالض و هؿایث ا٨ هىشباتها، با آو

 هاا ؾق جّامیمات و ق٨حاقهاا،آوجاىشهی باه بایها و يیام يًٍاؼحى آوه٭ابل، 
جىشه باه بكایى، ٠الوه ؾ.ٌىهی هىشب ٌکىث و يابىؾی بٍك و شىاهٟ ايىايی

بیًای هًّاك٦ وًى الهی، ايىاو هىلماو قا ال شمءيگكی، ٜااهكبیًی و کىجاه
ای ال ٬ىا٠اؿ کلای قا ؾق هًٝىهاهکًؿ و يٝام بیًٍی، گكایٍای و ق٨حااقی او هی

ؾ٬اث ؾق ا٬ىاام و و  وًى الهای ًٌاؼث والؾ.ٌمىل هىح٭ك هیذابث و شهاو
ٌىؾ ايىاو جى١٬ات و ق٨حاق ؼىؾ قا بكاوان آو جًٝین هی وببها آوهای ویژگی

و  ىؾل آیؿ و اياكیی و يیاكویً جلا٧ يٍائو ؾق هىیك ليؿگی به و١اؾت يا کًؿ
  .ال ؼؿا يؿاٌحه باٌؿ وًى الهی٬ىايیى و صا و ؼال٦ بیجى٬ٟ 

های الهی و جؤهل ؾق وكيىٌث بك ًٌاؼث وًث کكین و قوایات٬كآواِكاق 
بایاؿ ٔامى ٌاًاؼث  هااهای پیٍیى، هئیؿ ایى يکحاه اواث کاه ايىااواهث

هایی کاه ؾق های پیٍیى، ال وكيىٌث اهثهای الهی ؾق هىاشهه با اهثوًث
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ؿ و هىایك لياؿگی ٨اكؾی و يكت بگیكبكابك اقاؾۀ ؼؿاويؿ لصاشث وقلیؿيؿ، ٠ب
 Fؿًااؾه هااای الهاای ٬ااكاقاشحمااا٠ی ؼااىؾ قا ؾق هماااهًگی کاهاال بااا وااًث

ه٥اایكت کن ٠ؿّم ؾق هٙاب٭ث یا ؾوثگیكی و ٠ملکكؾٌاو که جّمینایگىيهبه
ٌک، جع٭٫ ایى ههن ؾق گاام بی با يٝاهات و ٬ىا٠ؿ ظاکن بك هىحی ٬كاق گیكؾ.

 ال یکای ؼاىؾ ،کكین٬كآوًى الهی اوث و اْول ؾق گكو ًٌاؼث و ه١ك٨ث به و
 و کاكین٬اكآو ؾق چكاکه ;Fاوث الهی وًى ک٧ٍ هًابٟ جكیىههن و جكیىاِیل
 ال ؾیگاك بكؼای و اياؿٌاؿه هٙكض ِكاظثبه الهی وًى ال بىیاقی آو، آیات
 کاه ه١ًاا ایاى باه ،ؾاقياؿ الهای هاایوًث كب جٕمًی ؾاللث کكین٬كآو آیات

 البحاه .کاكؾ اوحًباٖ و ک٧ٍ قا الهی وًى جىاوهی وآ هعحىای ؾاللث بكاوان
 بهكهجىاو ؾق ک٧ٍ وًى ك همچىو ٠٭ل و جصكبه و... يیم هیال٘كی٫ هًابٟ ؾیگ

 به يىبث الهی، وًى ک٧ٍ ؾق هًبٟ ایى ال اوح٩اؾه که اوث بؿیهی اها ،گك٨ث
 ٟهًبا ال که الهی وًى و ٬ىا٠ؿ چكاکه ؾاقؾF قجبی ج٭ؿم و اقشعیث هًابٟ، ؾیگك

 ١ٙ٬ای ا٠حبااق و قوایای ال ٌاىؾ،های اواحًباٖ کاكین٬كآو ؼّىِا   و وظیايی
Fآو ٠٭لی یا جصكبی اذبات اگكچه بكؼىقؾاقيؿباٌؿ. همکى يیم ها 

 هاا و جٙبیا٫ يٝاهااتجكؾیؿ، اهكوله ًٌاؼث وًى الهی و جىشه به آوبؿوّو 
لبه ياپفیك اوثF چًايچه هٙاوالهايی و اشحما٠ی ال ٔكوقیات اشحًا ٨كؾی، 

                                                           
های الهی[F ال اْول ٬كآو جاا آؼاك ٬كآو ُپك اوث ]ال وًث٨Eكهایؿ: هی ایؼاهًه . اهام;

ٌاىؾF چًاؿ ٌىؾ و جکكاق هیهیهای الهی جبییى ٘ىق که يگاه کًیؿ، ؾائن وًث٬كآو همیى
ً  Eشا هن بیاو ٌؿه:  حی ٬َؿ  ةُو ً  اللّه ال   که ال ایاىD اللّه َجبؿیال   ةَؼَلث ّهى ٬َبُل َو َلى َجّصَؿ ّلُى

هاای الهای ج٥ییكپافیك يیىاث٨ Fكهایؿ[ وًث]هیهىقؾ هن هىث که ؼؿا ٬بیل چهاق پًس 
قئایه و باا ؾق ؾیاؿاق  یااهاام ؼاهًاه بیايااتٕ Dهح٭ًای اواث٬ىايیى الهی، ٬ىايیى 

-https://farsi.khamenei.ir/speech ؾق: ی، ؾوحكواا7/4/1441 ٬ٕااائیه، ۀهىاائىالو ٬ااى
content?id=50545.ٔ 
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 ;ؼاىبی بیاايگك ایاى ظ٭ی٭اث اواث.باه و جؤکیؿ قهباك ه١ٝان اي٭اال 
٨٭یه ویاوی يمایًؿگی  ولی ا ه١اويث جكبیث و آهىلي ٠٭یؿجی ،هًٝىقهمیىبه

 ه١ك٨ث ث،یه١ًى یاقج٭ا و گىحكي ٫،یج١م اوحمكاقکه قوالث ههن ا ؾق وپاه 
قهًمىؾهاای  اوان هًابٟ اواالهی و پاوؿاقاو قا بك یاي٭الب و یًیؾ كتیبّ و

ؾقِاؿؾ بكآهاؿه اواث باا اواح٩اؾه ال  ا ٨كهايؿهی ه١ٝن کل ٬ىا بك٠هؿه ؾاقؾ
بكؼی ال واًى الهای ههان و ، ِاؾ٪ ٜك٨یث پژوهٍگاه ٠لىم اوالهی اهام

هاای هااه هبااقک کكین بكای اوح٩اؾه ؾق کاالنؾاق قا با هعىقیث ٬كآوثاولىی
ًّ ایى جالي، هحى  ۀ. ذمكجبییى و بكقوی کًؿقهٕاو   اـ٠او وث. هكچًؿا قوپی

ٌؿ، اهیاؿ اواث ایاى  يؽىاهؿ اؾا هاجالي گىيهىیبا ا ى هىٔىٞیا ظ٫ نیؾاق
جالي ياچیم، هىقؾ جىشه ٨كهايؿهاو، هؿیكاو، هكبیااو و آظااؾ پاواؿاقاو ٬اكاق 

جكٌاؿو هباظاد و ق٨اٟ يٝكات ؼىؾ ها قا ؾق ٤ًابؽٍی و کاهل ۀگك٨حه و با اقائ
 ها یاقی قوايًؿ.کاوحی

ّگانسندینى
1041ّزمستانّ

 

                                                           
هماه ظاؾذاه و ٌاؿت  ، ؾق ه٭ابل ایاى1364ها ؾق وال E: ؿی٨كهایه ایؼاهًه . اهام;

 .جاىايیناهكول هان های ٠Fمل جىايىحین قوی پای ؼىؾهاو بایىحین و ؾٌمى قا يااهیؿ کًین
هاای ی واؽحی و ؾوقاوهااؼاؿای ؾوقاو .، هماو ؼؿای اهىال اوث1364ؼؿای وال 

های الهی هن وك شایً اوث. وا١ی کًاین ؼىؾهااو قا وًث ۀهم Fگىياگىو یکی اوث
 ٔ.هماوٕ Dهای الهی ؾق قاه پیٍك٨ث ٬كاق بؿهینF و١یماو ایى باٌؿهّؿا٪ وًث



 
 

 فصلّاول:
 اتــکلی

 

ّ«سًت»یابیّشًاسیّوّحمیمتهفهىمّ.1-1

 لغىی هفهىم  .3-3-3

 ال ل٥اث ایاى اِل >.اوث ٘كی٭ه و ویكه ،قوي ;،قاهه١ًای به ،ل٥ث ؾق وًث
ًُت الماَء E ٠باقت ًَ D وااؼحن قواو و شااقیباك ِاىقجن  قا آ  =Fَػلی َوجّهیی َع

 و ذباات، و ؾوام باىؾو،شااقی و ؾاٌاحىشكیااوایى ج١بیاك، بكاوان . باٌؿهی
 جىٔایط، ایى با .اوثD وًثE وایۀ ؾق ه١ًایی ٠ًّك وه <شكیاو، ؾق وهىلث

                                                           

 .226، 13َ٪، ز 1375ِاؾق،  ؾاق ،، بیكوتالعرب لضاوهًٝىق، بىا هکكم. هعمؿبى;

َ 5٪، ز  444ال١لن، ؾاق ،بیكوت، هعدن الصساذ اللغهكی، ظماؾ شىهبى. اوما٠یل>  ،2141. 

، ةؾاقالٍااهی ،بیاكوت، المفرراا  یرغ غر رل المرر وهعمؿ قا٤ب ا٩ِهايی، بى. ظىیى=
1412٪َ ، 429. 

کیؿ بك ایى ه١ًا هی اللغههما یشِاظب  .< D واًىEظكو٦ اِلی ایى کلماه، E گىیؿ:با جؤ
ٌاؿو چیامی و ٠مىهیاث پیاؿاکكؾو آو اکكؾو و شااقیپیاؿه١ًای شكیااوباٌؿ که بههی

قوؾ Fکااق هایقاظحی اوث. اِل اوح١مال ایى وایه، بكای قیؽاحى آ  باك ِاىقت باهبه
و وشاه جىامیۀ آو،  اواثه١ًاای وایكه بهD وًثEقاظحی شاقی ٌىؾ. که آ  بهيعىیبه
هعدرن ن، ظمؿبى ٨ااقإ Dٌىؾهی کًؿ و شاقیآو اوث که وًث شكیاو پیؿا هی ؾلیلبه

، ٪1444هکحب اإل٠االم االواالهی،  ،، جع٭ی٫ ٠بؿالىالم هعمؿ هاقوو، ٬نهما یش اللغه
 ٔ.64، 3َ ز
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 شااقی واهىلثباه و ؾاقؾ شكیااو که اوث چیمی آو ،DوًثE گ٩ث جىاوهی
 ٠مااىم ؾیااؿگاه باااوشىؾایى، ;.ؾاقؾ يیاام اوااحمكاق و ؾوام ظااالؾق٠اایى و اوااث

 اگكچاه اواث، قوي و قاه هٙل٫ وًث، ل٥ىی ایه١ً که اوث آو ًٌاواووایه
 یاا ؾهکاك هًحىب وایه ایى ل٥ىیه١ًای  به قا هىح٭ین یا پىًؿیؿه و٧ِ بكؼی،

 D واااًثE ل٥اااىی ه٩هاااىم ؾق قا ٠ااااؾت و ؾوام وِااا٧ ؾیگاااك، بكؼااای
 >.ايؿؾايىحه ٌكٖ

 قاهّ  ،قا واًث ،المیزاو ٌكی٧ ج٩ىیك ِاظب، ٘با٘بایی ٠الهههكظىم 
 =.ؾاقؾ شكیااو ؾائماا   یاا ٤الباا   ٘اب١ً، ؾلیلبه که يؿؾاهی ایٌؿهپیمىؾه

ای ذاباث اواث کاه ه١ًای ل٥اىی واًث، قوّي شااقی و ٘كی٭اه بًابكایى
ْیه به ٌؿه و ٨كاگیك و ٬ايىو جبؿیل ٌؿه اواث کاه اکركیاث ال آو پیاكوی قو

 کًًؿ.هی

 . هفهىم اصطالدی3-3-1

EوًثD به ،اِٙالض ؾق ٔابٙه اهك شكیاوه١ًایؾق اوث همکى که اوث هًؿ 
 کااقبكؾ هاىاقؾ اؼاحال٦ به آو، ٔىابٗ و یابؿ ٜهىق ايىاو ٬ىل و ٠مل ٩ِث،

 ١٨ل ٬ىل،ه١ًای به ظؿید، ٠لن ؾق وًث هرال، بكای <.بىؾ ؼىاهؿ هح٩اوت آو،
 ال ٨٭اه، اِاىل ٠لن ؾق اِٙالض ایى کهؾقظالی اوث Fاکكم پیاهبك ج٭كیك و

                                                           
واًث پژوهایF قویکاكؾی Eا٥ِك پىق٠مت و ٤الهكٔا گاىؾقلی، . ٠لیكٔا ا٨ٕلی، ٠لی;

 .264-259َ ،1396، لهىحاو 44، ي هغرق هىعىا، «پژوهی ههؿویيىیى به آیًؿه
 .11 ، 9َ ، ز1379اوا٘یك،  ،جهكاو، تفضیر کبیرلی، ٠مك ٨ؽك قا. هعمؿبى>
 ،٬نهىوىی همؿايی،  ، جكشمۀ ویؿهعمؿبا٬كتفضیرالمیزاو. ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی، =

 .344، 16َ ، ز1374ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی، 
ولاقت ٨كهًاگ و اقٌااؾ  ،جهاكاو، التسمیك یغ کلما  المر و الکرر نظىى ه٩ّٙىی، . <

 .237 ، 5َ  ز ، ،1368اوالهی
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 ٨٭اه، ٠لان ؾق همچًیى. ٌىؾهی ًٌاؼحه ٌك٠ی ظکن اوحًباٖ چهاقگايۀ هًابٟ
 ;.اوث ق٨حه کاقبه هىحعبه١ًای به وًث

 . هفهىم عًت الهی3-3-1

 باا کاه اواث ٬كآو ؾق وًث ه١ًای اوث، هىقؾيٝك ایًصا ؾق همه ال بیً آيچه
ه٩ىاكاو بكقوای  واىی ال اِٙالض ایى .اوث ق٨حه کاقبهD اللهوًثE ٠باقت

 :ه اوثٌؿ
ؾايؿ که هیی قا ٬ىايیى ذابث و الیح٥یكی هکاقم ٌیكالی، وًث اله اللهثیآ ا

ٌىيؿ و بك شاه١ۀ ايىايی ؾق گفٌحه، ظاال ٌاهل ٬ىايیى جکىیًی و جٍكی١ی هی
 >.و آیًؿه شكیاو ؾاقيؿ

 شهااو، ؾق که اوث ٬ىايیًی ۀولىل الهی وًث هٙهكی، اوحاؾ ؾیؿگاه ؾق ا
 یاىا. ٌاىؾيمای ایصااؾ آو ؾق جعاىلی و ج٥ییاك هیچ که اوث شاقی ایگىيهبه

 ؾق کلای اِال و ٬اايىو ِاىقتبه که اوث الهی هٍیث و اقاؾه هماو ٬ىايیى،
 =.ؾاقؾ شكیاو شهاو
 اقاؾه، شكیااو هصاكای ،الهیوًى  يیم ِؿق ویؿهعمؿبا٬ك ٌهیؿ ج١بیكبه ا
 <.هىحًؿ هىحی ؾق ؼؿاويؿ ظکمث و جؿبیك

 وشىؾ الهی ا١٨ال ؾق که ٔىابٙی به قا الهیوًى  یمؾی، هّباض اللهثیآ ا

                                                           

 ،گیری صرامهاوار يظام تصمین الهغ پژوهغ صًىااللتظاهؿ کهىيؿ و همکاقاو،  .. ق.ک;
 .24 َ ،1441لهمم هؿایث،  ،٬ن

ؾاقالکحاب االواالهیه،  ،جهاكاو، تفضریر يمىيرهياِك هکاقم ٌایكالی و همکااقاو،  ق.ک.. >
 .435 َ ،17 ، ز1374

 .86 ، 2َ ، ز1384ِؿقا،  ،جهكاو،  ثار ۀهدمىع. هكجٕی هٙهكی، =

 .71، 1394َؾاقالّؿق، ،٬ن، المرايیه ۀهدرص، با٬ك ِؿق. ویؿهعمؿ<
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 هاؾاق و جاؿبیك آو ۀبكپایا قا آؾم و ٠االن اهىق هح١ال ؼؿای که هاییقوي یا  قؾؾا
 هی،هی ا٘ال٪ کًؿکًًؿ.; 

ث٨Eكهایؿ: هی ایؼاهًه اهام ا ًْ  هح١اال ؼؿای ٬ا٠ؿهF ٬ايىو، ی١ًی و
 >D.ؾاقؾ ٬ىايیًی ؾاقؾ، ٬ىا٠ؿی ايىاو ٠الن ؾق ٘بی١ث، ٠الن ؾق

الهای ٬اىايیى های هكاؾ ال وًث جىاو گ٩ثٌؿه، هیج١اقی٧ اقائه بهباجىشه
ؼىؾ ؾق  ۀج١الی جؿبیك، هٍیث و اقاؾاوث که ظ٫ =ذابث و ٔىابٗ ج٥ییكياپفیكی

 کًؿ.هی شاقی <آ٨كیًً قا ؾق ٬الب ایى ٬ىايیى

ّ.ّخاستگاهّسًت1-2
 :ٌىؾ هی ؾاؾه يىبث ؼؿاويؿ به گاهی DوًثE ٬كآو، ؾق

ةَ  ًَّ ّه  ُع تی اللَّ  .34ٕٔكتخ:  باّدهّ ّػ   كی َخَلٓت  َهٓذ   الَّ
 .اوث ٌؿه اشكا بًؿگايً اویه ؾق همىاقه هک اوث ؼؿاويؿ وًث

 :ٌىؾ هی ؾاؾه يىبث اهبكاویپ به گاهی
ةَ  ًَّ  .88ٕٔاعشاء: ُسُعّلًا ّهٓى  َهبَلَي  ٓسَعٓلًاأ َهذ َهٓى  ُع

 .نی٨كوحاؾ جى ال ًیپ هک اوث اهبكايییپ( ؾقهىقؾ ها) وًث ىیا

 :گفٌحه هكؾهاو به هن گاهی و
                                                           

هئوىاۀ آهىلٌای و  ،٬ان، خاهعره و ترار ا ام ا ردگار لرر و. هعمؿج٭ی هّاباض یامؾی، ;
 . ،1391، َ 425ؼمیًیاهامپژوهٍی 

 ،7/4/1441 یه،ئ٬ٕاا ۀ٬اى ىالوئهىا و قئایهؾق ؾیاؿاق باا  ایبیايات اهاام ؼاهًاه. >
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50545حكوی ؾق: ؾو

= .Eّه َجٓبؿ ّث الل   ً ّه َجٓعىی٨ََلٓى َجّصَؿ ّلُى ّث الل   ً  ٔ.٨ٕ43ا٘ك: D ال  یال  َو َلٓى َجّصَؿ ّلُى
ث: Eؿی٨كهایه یاؼاهًهاهام .< ًْ  یااهام ؼاهًه اياتیبٕ Dیاله ىی٬ىاي ی١ًی ؼؿا و

-https://farsi.khamenei.ir/videoؾق:  ی، ؾوحكواا19/14/1394 ،٬اان هااكؾم شمااٟ ؾق
content?id=39403ٔ. 
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ةُ  َخَلٓت  َهٓذ  َو  ّبّه  ٓئّهًُىَو یال َى یاُلمٓجّشه ُهلُىّب  كی َيٓغُلُكُه  زّلَي كَ  ًَّ ل ُع  َى یاآلوَّ
 .23ٕٔدجش: 

 هصكهراو هرایؾل ؾقوو بره قا ٬كآو( ىکهم قاه هك ال و) ىیچًىیا ها

 قوي. آوقيرؿ يمری مراویا آو بره هراآو( ظالىیباا ولی) نیؾه هی قاه

 .بىؾ ىیچً میي اویًیٍیپ [ۀ]ؼؿا ؾقباق 

 ؿیيبا و ىثیي ؽییجاق و اشحما٠ی هایوًث ج١ؿؾ و يىٞ به ياٜك اتیآ ىیا
 و اهبكاویاپ هاای وًث الهی، های وًث: اوث يىٞ وه بك وًث هک ٌىؾ جّىق
 ثیهٍا و اقاؾه آو و اواث ییکا هااواًث ؼاواحگاه كایل Fهكؾهاو های وًث

 و ؾاؾ يىابث ؼؿاوياؿ و اِالی هبؿأ به جىاو هی گاهی ،قوىیالا. اوث ؼؿاويؿ
. هىاحًؿ ه١ماىلی هاكؾم و اهبكاویپ هک هاؾی ووائٗ و ١یی٘ب هصاقی به گاهی

ُتًاE كیج١ب آو بك لیؾل ًَّ  ىیا با ؼؿاويؿ و هاق ق٨حکبه هٍابه هىاقؾ ؾق هک ;اوث Dُع
 جا اوث ؾاؾه يىبث ؼىؾ به قا بٍك ا٨كاؾ اشحما٠ی و ٨كؾی واي١٩االت١٨ل كیج١ب

 هک قا ٬ىهی يٝاهی كولییپ: هرال كایب .والؾ آًٌا حكٍیب ا١٨الی ؿیجىظ با قا آياو
 يىابث ؼاىؾ به آهؿه، ؾوثبه لق و لوق و شًگی ٬ؿقت ج٩ْى٪ چىو ٠ىاهلی با

 یگاكیؾ ٬اىم جىواٗ اگكچاه قا، ٬اىم یاک ىاحىکٌؾقهن و ى کوك یا ؾهؿ هی
 اهل ٤الب و ههاشن ٬ىم ؼىاه والؾ،یه هًحىب ؼىؾ به باٌؿ، ك٨حهیپف ِىقت

 اقکا میاي قا اهبكیاپ اقهاایک ال بكؼی ظحی ایF با٘ل اهل اهؼى و باًٌؿ ظ٫
َه  لّكىَّ  َو  َت یَسَه  رٓ ا َت یَسَه  ها َو : Eؿی٨كها هی و ؾايؿ هی ًیؼى  Fٔ 17ٕاي٩ال: َسهی اللَّ

 هکابل اياؿاؼحیٔ هااآو ِىقت به وًگ و کؼا هک اهبكیپ ایٕ يبىؾی جى ىیا و
 D.ثايؿاؼ ؼؿا

 ىیاا هاكاؾ ن،ییگاىیهاواؽى  Dیاله وًثE یک ال هکیو٬ح گفٌحه،ىیاال
                                                           

; .E  ً ّحًا َجٓعى کَهٓى ٬َٓؿ َأٓقَوٓلًا ٬َٓبلَ  ةُو  ً  .77ٕٔاوكاء:  Dال  یّهٓى ُقُوّلًا َو ال َجّصُؿ ّلُى
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 ِااؾق هح١اال یؼاؿا ال واواٙهیبا و ما  یهىاح٭ ؼااَ ١٨ال ٨الو هک ىثیي
 و ی٠اؾ و ی١ی٘ب ال ا٠ن ،یاقیبى لیووا و اوبا  اوث ىکهم هکبل ٌىؾ،یه

 یهح١اال یؼاؿا باه ١٨ال ظاال،ىی٠اؾق و باٌاؿ، اقک ؾق ،یبی٤ و ی١ی٘ب ٨ى٪
 ;.ٌىؾ هًىى 

ّالهیسًىّهایّعمىهیّویژگی.1-3ّ
جّاكیط ها آو های ؼاِی هىحًؿ که ؾق هًابٟ ؾیًی بكؾاقای ویژگی الهیوًى 

 :الشمله ،ٌؿه اوث

 . الهی بىدو3-1-3

ٌىؾ گ٩حه هی ١ی الهییا جٍكیًی یىکى ذابث جی٬ىاي به ثوً ،که اٌاقه ٌؿچًاو
بیايگك ایى ظ٭ی٭ث اواث ؼىبی بهؾق يٝام هىحی شاقی اوث و ایى ج١بیك  هک

گیكياؿ و ؼاواحگاه، هىیث و هىشىؾیحٍاو قا ال ؼؿاويؿ هح١ال های هاثکه وً
شهاث، ؾق لىااو همایىباه یاؿ ٬اؿقت اوواثF باهها آو ٌؿوشاقی و ؤٟ
یاؾ ٌؿه اوث و ایى ج١بیك بیاايگك D اللهوًثEبه ها آو کكین و قوایات، ال٬كآو
 هاوث:بىؾو آوالهی

ّه كّ  َة اللَّ ًَّ ّه َتبذ َى َخَلىا ّهى َهبُل َو یالَّز یُع ّة اللَّ ًَّ  .73ٕٔادضاب:  ًل یَلى َتّجَذ ّلُغ
ى اوررث و برركای وررًث الهرری یٍرریى وررًث ؼؿاويررؿ ؾق ا٬ررىام پیررا

 ا٨ث.یكی يؽىاهی ییگىيه ج٥ چیه

ّة اللّه َتبذیًل  ًَّ تی َهذ َخَلت ّهى َهبُل َو َلى َتّجَذ ّلُغ َة اللّه الَّ ًَّ  .34ٕٔكتخ:  ُع
برىؾه اورث و هكگرم بركای م یره ؾق گفٌرحه يکرى وًث الهی اورث یا

 ىث.یلی يیك و جبؿییوًث الهی ج٥

                                                           
 .474َ ،هماو یمؾی، هّباض هعمؿج٭ی ق.ک.. ;
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ّه َتبّذ ّجَذ ّلُغ َلى تَ كَ  ّة اللَّ ّه تّجَذ ّلُغ  ىلَ  َو  لً یًَّ ّة اللَّ  .54ٔكاؼش: ٕ لً یتذى ًَّ
هكگم بكای وًث ؼؿا جبؿیل يؽىاهی یا٨ث و هكگم بكای وًث الهری 

 یابی.ج٥ییكی يمی

 داؽتى()عمىهیت . فشاگیش بىدو3-1-1

شكیااو ال ا٨كاؾ یاا ا٬اىام ال  یکهیچوث که به ایى ه١ًا الهی،وًث  ث٠مىهی
اشكای آو  ،ٌكایٗ یک وًث ٨كاهن باٌؿ کهلهايیبلکه  Fٌىيؿيمیاوحرًا وًث 
 باه هعاؿوؾهاای الهای ، واًثؾیگكبیاوبه .همه ظحمی و ١ٙ٬ی اوث ۀؾقباق

 چاه هائهى، هچا ؿ،ياكیگ ؾقبكهی قا بٍك ا٨كاؾ جمام و ًؿىحیي ٨كؾ و اوکه لهاو،
 و لهاايی ٗیٌاكا چیها ؾق Fًاؿهیآ و ظال هایهلث چه و گفٌحه اهن چه ا٨ك،ک
 ؾق و ؿيٌاى يمای ي٭آ ای شاه١ه و ٨كؾ چیه ۀؾقباق و ؿيكیپف يمی كییج٥ ايیکه
 :ؿيؾاق اویشك شىاهٟ ۀهم به يىبث و ؿيكیپف يمی اوحرًا ظال چیه

ةَ  ًَّ ّه  ُع ز ّكی اللَّ ّه  ٓهُش أ كاَو  َو  َهٓبُل  ّهى َخَلٓىا َى یالَّ  .49ٕٔادضاب:  َهٓوذُوساً  َهَذساً  اللَّ
 و بىؾه شاقی ايؿ بىؾه ىیا ال ًیپ هکىايیک ؾقهىقؾ الهی وًث ىیا

 .اوث ٭ییؾ٬ ۀبكياه و ظىاب قوی ؼؿا ٨كهاو

 مثکظ ك،یج٭ؿ بك هبحًی هاوًث ثیمکظا و اویشك هکالآيصااوان، بكایى
 چیها و ثیاشم١ اؾییال لی،ها ا٬حؿاق ی،کكیل ،اوث الهی ياهعؿوؾ ٬ؿقت و

 و هاااقوي كها،یجااؿب ۀهماا. ؾٌااى يماایهااا آو جع٭اا٫ ال هااايٟ گااكییؾ ٠اهاال
 :اوث ؼؿاويؿ ۀاقاؾ ه٭هىق هاییشى چاقه

  َو  حاحاً أ ٓدَغُى أ ُهٓن  َهٓشو   ّهٓى  َهٓبَلُهٓن  ٓهَلٓكًاأ َكٓن  َو 
ٓ
 .75ٕٔهشین:  اً یّسأ

و ذكوجٍراو  ه هن هالکن یكؾکً ال آياو يابىؾ یاق ا٬ىاهی قا پیچه بى

او آقاوحهها آو ال  .جك بهحك بىؾ و هن ٜاهٌك

 :٨كهایؿهی الهیوًى  ویژگی ایى به اٌاقه ؾق ایؼاهًه اهام
ل  ها و و٬رایٟ جراقیػ بٍركیث الجمام ظىاؾخ و پؿیؿه جرا بره آؼرك ال او 
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ِبعگاه جا ٤كوب بٍكیث، همگری برا یرم ولىرله ٬رىايیى واظرؿ و 

چًرریى بررىؾه، ؾق  هرراو پی٥مبرركؾق ل 1ٌررىؾ.وررًى واظررؿ اؾاقه هرری

یى با هن همیى گفٌحه و واب٫ بك لهاو پی٥مبك ٘ىق بىؾه که هعاؾ 

ايرؿ. ايؿ و ال وك قاه ؾ٠ىت بكؾاٌحه ٌرؿهؼؿا و قوىل، وكکىب ٌؿه

 ایى یم ٬ايىو اوث و ٘بی١ی اوث که ایى ٬ايىو به لهاو پی٥مبك

 2ٌىؾ.ؼحن يمی

 غییشياپزیشی()ثبات و ت ياپزیشی . تبذیل و تذىل3-1-1

هؽّاىَ و  ۀىیاق ؼاؿا ٌاکاکه  ه١ًاوثبه ایى  الهیوًى  ؾق ج٥ییك ٠ؿم و ذبات
 Fهب يه٨كهىل ذابحی ؾاقؾآو شاای گاكییؾ میاچ و ٌاىيؿ های ٠اىْ لیک٘ىق قاهاا 

 ؿ:ًیگكا هی ٌؿت و ٧١ٔ به و يؿٌى هی ؾگكگىو ٩یکی و میک اليٝك يه و كؾیگ هی
ّه كّ  َة اللَّ ًَّ ز یُع ّه َتٓبذ َى َخَلٓىایالَّ ّة اللَّ ًَّ  .73ٕٔادضاب:  لً یّهٓى َهٓبُل َو َلٓى َتّجَذ ّلُغ

الهرری وررًث و برركای  ى اوررثیٍرریؼؿاويررؿ ؾق ا٬ررىام پوررًث  ىیررا

 3.ا٨ثیك يؽىاهی ییگىيه ج٥چیه

 :يىیىؿل و جعىیل هیؾق بیاو ج٩اوت بیى جبؿی ٘با٘بایی ٠الهه
و  شرای ورالهحی٠رفاب بره ٌرؿوشرایگمیىه١ًای بهجبؿیل وًث 

ق٨اه اوث و جعىیل وًث هن به ایى ه١ًاوث کره ٠رفاب ال ٬رىهی 

ایى ؾق ظرالی که اوحع٭ا٪ آو قا ؾاقيؿ، بك ٬ىم ؾیگكی ه٭كق ٌىؾ و 

ؼؿاويؿ  يیىحًؿ> لیكا پفیكپفیك و جعىیلجبؿیل الهیوًى اوث که 

                                                           

 پژوهٍای جهاكاو، هئوىاۀ ،ٔبكائاث ۀواىق ج٩ىیكٕ لر و بیاو ،ایویؿ٠لی ظىیًی ؼاهًه. ;
 .457 َ ،1396 اوالهی، اي٭ال  ٨كهًگی

 پژوهٍای جهاكاو، هئوىاۀ ،ٔهصاؾله ۀوىق ج٩ىیكٕ ٬كآو بیاو ،ایویؿ٠لی ظىیًی ؼاهًه. >
 .55 َ ،1396 اوالهی، اي٭ال  ٨كهًگی

 . ...و 43 آیۀ ،35ٕٔ ٨ا٘ك 23F آیۀ ،48ٕٔ ٨حط 77F آیۀ ،17ٕٔ اوكاء ق.ک.. =
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 پرررفیك ظکرررن وی جب١ررریٓ وبرررمقگ برررك هىررریك هىرررح٭ین اورررث 

 1.يیىث پفیكو اوحرًا

 و ٔاا٧١ شهاال، ال ا٤لااب هکاا لاایک ٔااىابٗ و جعااىل كییااج٥بًااابكایى، 
 اشحماا٠ی ىی٬اىاي و واًى ؾق كؾ،یاگ های وكچٍمه ییاشكا ٬ؿقت ثیهعؿوؾ
 ییشاشابه بكای ییشا ياهحًاهی ٬ؿقت و هٙل٫ ٠لن كایلF يؿاقؾ وشىؾ ؼؿاويؿ

 .گفاقؾ يمی با٬ی كییج٥ و

 . دتمی بىدو3-1-4

ٖ جع٭ا٫ واًث ٨اكاهن وٌك ایى اوث که اگك الهیوًى بىؾو هًٝىق ال ظحمی
 ًّ هع٭ا٫ ؼىاهاؿ ٌاؿ.  ١ٙ٬اا  ؾ، وًث الهای ٌىقوی آو ق٨ٟ باٌؿ و هىايٟ پی

 الهایواًى  ۀٔمى بیاو هّااؾی٫، باه جبیایى ایاى ٌاؼّا ایؼاهًهاهام
 ٨كهایًؿ:پكؾاؼحه، هی

کًؿ؟ ٬رايىو یرم الهی ی١ًی ٬ايىو> ٬ايىو چه شىقی ٠مل هیوًث 
ؾاقؾ، یرم يحیصره ؾاقؾ.  یرم هىٔرىٞ >هىٔىٞ ؾاقؾ، یرم ظکرن ؾاقؾ

ررب   هحكج 
 
ٌررما ؼىؾجرراو قا بررا آو هىٔررىٞ هًٙبرر٫ کًیررؿ، يحیصرره ١ٙ٬ررا

: هَتًُصیُشوا الْلی; >(7)هعمرؿ: «َه َیًُصیشُكنْلیو َتًُصیُشوا الا;ؼىاهؿ ٌؿ. 
اوث. اگرك : َیًُصشُكن;هىٔىٞ اوث> یاقی کًیؿ ؼؿا قا، ظکن و يحیصه 
 آو يح

 
رب ؼىاهرؿ ٌما ؼىؾجاو قا با ایى جٙبی٫ کكؾیؿ، ظحمرا یصره هحكج 

الهری اورث ؾیگرك> ٬ركآو ٨كهرایً ِركیط  ۀٌؿ> بكوبكگكؾ يؿاقؾ. و٠ؿ
  ظٕكت قب

 
ه  ر ال١یراـ باللرهر شالله بره هاورث> ؾق ایًکره شل یرم ـق 

ها که وشىؾ يؿاقؾ> هًحها ٌرٖك ایرى اورث هبال٥ه و ؼال٦ و اهرال ایى
و که ٌما ؼىؾجاو قا هًٙب٫ کًیؿ با آو هىٔىٞ> اگك هًٙب٫ کكؾیؿ، آ

شرىقی ظكکرث ٌىؾ. شمهىقی اورالهی آو قول ایرىيحیصه ظاِل هی
شىقی ظكکرث کركؾین> ]ی١ًری[ کكؾ> هك و٬حی هن ها پیكول ٌؿین، ایى

                                                           
 .58 َ ،17 ز ،هماو ٘با٘بایی، ویؿهعمؿظىیى. ;
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الهی هًٙب٫ کركؾین و ؼرؿای هح١رال وًث ؼىؾهاو قا با یم هّؿا٪ 
شیَوّة َل و َلّى اعَتواُه أَو ;هن يحیصه قا هحكج ب کكؾ.  عَویًاُهن هاًء ىا َػَلی الؽَّ

ایىررحیؿ، ؼررؿا ٌررما قا ورریكاب ] >(16)شررى: :َذًهاَؿیی ٨كهررىؾ: اگررك[ بت
کًرؿ. ایىرحاؾگی کركؾین، ایىرحاؾین، ؼرؿا يیال هیکًؿ، ٌما قا بیهی
هرای ؼرؿای هح١رال شىق اوث. وًثيیال کكؾ. ٠کىً هن همیىبی

یییَكشُتن ;گىیرررؿ: ايرررىاٞ و ا٬ىررراهی ؾاقؾ ؾیگرررك> آيصرررا هررری ََ َلیییّ ى 
ُكنَل  وَّ َػییزابی اَو َلییّ ى َكَلییشُتن ;گىیررؿ: ، ب١ررؿ هرری(7ن: ی)ابرركاه«صیییَذيَّ

اگك ک٩ركاو  >ی١ًی ک٩كاو ي١مث: َكَلشُتن; .اوثوًث ایى هن  >«َلَشذیذ
ي١مث هرن کكؾیرؿ، ال ي١مرث اورح٩اؾه يکكؾیرؿ، برؿ اورح٩اؾه کكؾیرؿ، 

> آو هرن :وَّ َػیزابی َلَشیّذیذا;٩اؾه کكؾیؿ، اگك ایى کاقها ٌرؿ، اوحوىء
ب٫ آو هىٔىٞ ٬ركاق ؾاؾیرن، وًث یم  الهی اوث. اگك ؼىؾهاو قا ب٘ك

الهری ورًث ی١ًی هك ؾو هرىقؾي  >آو يحیصه بك آو هحكج ب ؼىاهؿ ٌؿ
٬رركآو ُپررك اوررث ]ال  .شررىق اوررثاوررث> آو ٘ررك٦ ٬ٕرریه هررن همرریى

ل  ال ... های الهی[>وًث ٘رىق کره يگراه كآو جرا آؼرك ٬ركآو همریى٬او 
ٌىؾ> چًرؿ شرا ٌىؾ و جکكاق هیهای الهی جبییى هیکًیؿ، ؾائن وًث

َة ال;هن بیاو ٌؿه:  ًَّ ّة اللْ ُع ًَّ تی َهذ َخَلت ّهى َهبیُل َو َلیى َتّجیَذ ّلُغی ّه ْلیّه الَّ
٬بیل چهاق پًس هىقؾ هن هىث کره ؼرؿا که ال ایى .(٨23حط: :)َتبذیًل 

های الهی ج٥ییكپفیك يیىث> ٬ىايیى الهی، ٬رىايیى وًث٨كهایؿ[ ]هی
وؼىیٍی يؿاقؾ> ایًکره بگرىیین هرا هح٭ًی اوث. ؼؿا با کىی هن ٬ىم

این و شمهىقی اوالهی هىحین، په هرك کراقی کره هىلمايین و ٌی١ه
ؾلماو ؼىاورث بکًرین، يره> هرا برا ؾیگركاو هریچ ٨ك٬ری يرؿاقین> اگرك 

ل  ۀای ؾوررحهرچًايچره ؼىؾهرراو قا برا هىٔررىٞ آو وررًث  )پیرركولی(او 
 ۀهرای ؾورحاي آو اوث> اگك با هىٔرىٞ ورًثجٙبی٫ کكؾین، يحیصه

 1 .اي ایى اوث> بكوبكگكؾ يؿاقؾجٙبی٫ کكؾین، يحیصه )ٌکىث( ؾوم

                                                           
، 7/4/1441 ٬ٕااائیه، ۀ٬اى هىاائىالو و قئایهؾیاؿاق بااا ؾق  ایاهاام ؼاهًااهبیاياات . ;

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50545 ؾق: یؾوحكو
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 . پیاهذ و باصتاب جمعی3-1-9

 ا٨اكاؾ، اؼال٬ای و ايىاايی ًای،یؾ هایثیهىئىل و هح٭ابل جؤْذك و كیجؤذ شاه١ه، با٨ث
 هاایاویاشك هیا٠ل شاه١ها٨كاؾ  اگك. ؾاقؾ ؾقپی کهٍحك كيىٌثو و شم١ی بالجا 

 ،گٍاحًؿ كیپف وحن و يٍىحًؿ ج٩اوت بی همچًاو و كؾيؿکي هباقله ووحنٜلن ای با٘ل
 و ٜالمااو چاه كؾ،یاگ هی قا همه باویگك ها،آو لٌث ٠مل ًًکوا و الهی هصالات

 هکاچكا Fكؾيؿک ىتکو وحن بكابك ؾق ٌك٠ی ٠فق  بؿوو هک ا٨كاؾی چه كايٍاو،کهم٩
 :اوث وًث اویشك و اشحما٠ی ظىاؾخ بالجا  و ثیؼاِ اهك ىیا

ًة ال ُتص ًَ ُوىا ّكٓت زیَو اتَّ یذیَبىَّ الَّ ََ َه  وَّ اللَّ
َ
ًة َو آػَلُمىا أ ُكٓن َخاصَّ ًٓ ُذ یَى َظَلُمىا ّه

 .36ٕٔايلال:   آلّؼواب
ه کربل) قورؿ اقاو ٌرما يمریکبره ورحم ٨٭ٗه کؿ یمیای بپكه و ال ٨حًه

كؾيرؿ( و کاق یرىت اؼحکگركاو وریه ؾکرقا ٨كا ؼىاهؿ گك٨ث> چكا همه

 .ؿ ؾاقؾی٩ك ٌؿکیؿ ؼؿاويؿ یبؿاي

 :ؿی٨كها هیباقه ؾقایى ٠لی ،هًاوئه اهیك
ا! هكؾم ای ا و ثیٔق  و پراؾاي وظرؿت هىشرب( ٠ملری بك) حییيأق
 و ٩ركکی ؾق يرؿا٠مرل آو بره قأری هکرىايیکو ) ؾٌى هی هكؾم ٩كکی

 و ٠فاب اها كؾ،کي پی ٍحكیب ي٩ك یم قا ذمىؾ ۀيا٬ .(يؿایمٌك پاؾاي
 قأری او ٠مرل بره همره كایرل >٨كاگك٨رث قا ذمرىؾ ٬ىم ۀهم آو، ٩كکی

)ٌر١كاء: :َى یيیاّده ٓصیَبُذىاؤكَ  َكَؼَوُشوهیا: ;ؿیر٨كها هری ؼؿاويرؿ .بىؾيؿ
 ماویپٍر( برال يرمول ال پره وركايصام) ولری كؾيرؿک پی قا آو (.157

 ٨ركو يكم ىیله ؾق هک ای اؼحهگؿ آهى همچىو آياو ىیوكله. گٍحًؿ
 ا٠مال ٩كکی ٫ی٘كىیبؿ و) كؾک ًک٨كو  و بكآوقؾ اؾیی٨ك باقه یم قوؾ،

ث  1(.ؿيؿیؾ قا ؼىؾ ٌل
                                                           

 هصاكت، ٬ان، ،ِاالط ِابعی طی، جّعالبالغهيهح، ی٧ الكٔیى ٌكیهعمؿ بى ظى. ;
 .241 ۀبؼٙ، 1414٪
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 ۀای ظحی یک ي٩ك هؽال٧ هًکك و باؿی باٌاؿ و وٜی٩االبحه اگك ؾق شاه١ه
یابؿ و ایى هن وًث ؾیگاك ؼىؾ قا ايصام ؾاؾه باٌؿ، ؾق و٬ث ٠فا ، يصات هی

 الهی اوث:
ٓيَج 

َ
زیأ ا الَّ زیَى یًَ َخٓزَيا الَّ

َ
ىّء َو أ َهىَو َػّى الغُّ ظ  ّبمیا یَى َظَلُمىا ّبَؼیزاب  َب ییًٓ

 .276ٔشاف: ػٓلُغُوىَو ٕایكاُيىا 
ن و یرؾاٌرحًؿ، يصرات ؾاؾ ها برالهی ه هكؾم قا ال بؿیکؾهًؿگايی پًؿ

 اقی و يا٨كهرايیکه همرىاقه برؿ کر٩رك آيکیوحمکاقاو اهل هًکك قا بره 
 . نیابی وؽث گك٨حكؾيؿ به ٠فک هی

 . لايىيمًذی و عاصگاسی با اصل علیت3-1-6

ایاى بكاواان  .واثا هااواًث هااییژگایو گاكیؾ ال ی٬ايىيمًاؿ و ییگكاوا٬ٟ
 Fکًًاؿهای الهی بك هصكای اِل ٠لیاث شكیااو پیاؿا هایٌاؼّه، جمام وًث

 شًگ ؾق گكوهی ىثکٌ و كولییپ ای جمؿو و ٨كهًگ ايعٙاٖ ای جك٬ی قو،الایى
 ۀظاىل ال ؼااقز و هعاوابه باؿوو و شايبه یک ای جّاؾ٨ی، ِىقتبه وثایو و
Eثی٠لD هام. اىثیي٪ِاؾ جك بیاو هی ؾق ظؿیری، ایى ظ٭ی٭ث قا قوٌىًؿ:ک 

ی ََ و ُیجّشَى الَیاَء ااْل ّبؤعباب  َكَجَؼَل ّلُكلِّ 
َ
 >.ء  َعَبباً  أَبی الله أ

كی٫ اوباب، پریً يمری كای هرك پره بر >بركؾ ؼؿاويؿ اهىق قا شم ا٘ل

 .چیمی وبب ٬كاق ؾاؾه اوث

 بىدو. علمی3-1-1

 چًیى که اوث بؿیهی ،الهیوًى  بكای ذبات و ٠مىهیث و٧ِ پفیكي با
 کاه ؾاقؾ وشاىؾ اهکااو ایاى و کًًؿهی پیؿا ٠لمی و٧ِ ٬ىايیًی و ٬ىا٠ؿ

 باكؾاقیبهاكه و هٙال١ه هىقؾ ٠لمی ٬ىا٠ؿ ِىقتبه جع٭ی٫، اهل الشايب
                                                           

 .183 َ ،1 ز ،٪1447 االوالهیه، ؾاقالکحبجهكاو،  ،الکایغ کلیًی، ی١٭ى هعمؿبى. ;
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 باىؾو٠لمای ویژگای ال ٨٭اٗياه الهیوًى  آيکه جىشه٬ابّل  يکحۀ. گیكؾ ٬كاق
 ؾق و ٌؿه اؼفٔ الهی وظیٕ ه١ك٨ث هًبٟ جكیىهٙمئى ال ،هىحًؿ بكؼىقؾاق

 الهایواًى  باا هىاشهه ؾق ٌؿ هحفکك بایؿ البحه. يؿاگك٨حه ٬كاق بٍك اؼحیاق
 اظىاى يٝاام باا هحًاواب ق٨حااق ٬ىا٠ؿ به ؾوحیابی ؾيبال به ِك٨ا   جىاوهی

 ٬ىايیى ک٧ٍ ؾيبال به بایؿ گ٩ث جىاوهی جك،ؾ٬ی٫ يگاه ؾق ولی ؾFبى ؼل٭ث
 هایپؿیؿه و و٬ایٟ بحىاوها آو بكاوان که بىؾ ؼل٭ث يٝام بك ظاکن ٠لمی

 ٬اىايیى ٠ًاىاوباه قا الهایوًى  و يٍىث اقلیابی به قا اشحما٠ی و ايىايی
وًى  به ٠لمی ج٩کك بایؿ اوان،بكایى. ؾاؾ هؿاؼله ايىاو ليؿگی ؾق ٠لمی

کیؿ هىقؾ الهی  .گیكؾ ٬كاق جؤ

ّالهیسًىّیابیّوّهصذاقّشًاسیگىيه.1-4ّ

 الهیعًى . الغام 3-4-3

 :ٌىيؿهی نیج٭ى یهؽحل٩ ا٬ىام به ،گىياگىو هایيگاه ال ،یاله یهاوًث
یعیسًت (الف هاایی هىاحًؿ ال های جکىیًی واًثوًث :های تکىیًی و تطش

و باك آو ظااکن  ىیى ٬اكاق ؾاؾه ٌاؿهشًه جىِی٩ی که ؾق ٠الن ؼل٭اث و جکا
هاای واًث هاؿایث ٠ماىهی هىشاىؾات یکای ال واًث ،هىحًؿ. بكای هراال

 ىیًی اوث:جک
 ََ ٓػؽی ُكلَّ 

َ
زى أ ا الَّ ًَ بُّ  .65ٔء  َخٓلَوُه ُحنَّ َهذى ٕؼه: یَس

پكوقؾگاق ها کىی اوث که به هك چیرمی آ٨ركیًً آو قا ؾاؾ و ورپه 

 .آو قا هؿایث کكؾ

 ؼاىیً ۀٌایىاح کماال باه قا هىشاىؾی هاك ؼؿاويؿ وًث، ایىبكاوان 
 ٬اكاق ؼااک ؾل ؾق کاه گًاؿهی ۀؾايا. کًؿ هی ٌکى٨ا قا آو ؾقوو ال و قوايؿ هی
 باه و کًؿ هی ٘ی قا ٌکى٨ایی و قٌؿ هىیك جکىیًی، هؿایث بكکث به گیكؾ، هی
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 ۀگىاحكؾ قظماث ۀاللها هاؿایث، ال ياىٞ ایاى. ٌىؾ هی جبؿیل وًبل و ؼىٌه
 ;.اوث هىشىؾات ۀهم هلٌا که اوث قپكوقؾگا
 یااؾ جٍاكی١ی واًى ٠ًاىاو اباهاا آو ال کاه ،هااوًث ال ؾیگك ایؾوحه اها

الماهااجی هىاحًؿ کاه ؼؿاوياؿ ؾق ٠االن  بایؿها و يبایاؿها و شًه ال ٌىؾ،هی
 ظااکن ٬ىايیى. يیىث همکىها آو بؿوو ايىاو اهىق ايحٝام ظاکن کكؾه اوث و

واًث  يمىياه، بكای. ايؿ گىيه ایى ال ها هلث و ا٬ىام ویاویا  اشحما٠ی قويؿ بك
 کًاؿ، يمای ج٥ییك هلحی هیچ وكيىٌث که اوث شاقی ایى بك ؼؿاويؿ جٍكی١ی

. ؾهًاؿ ج٥ییاك قا آو ؼاىؾ، اؼحیااق و اقاؾه و هیال بكاوان ؼىؾٌاو ایًکه هگك
 :٨كهایؿ هی ٬كآو ؾق ؼؿاويؿ

ٓيُلّغ  ها ُشوایـَ ی َدْتی ّبَوىم   ها ُش یـَ ی ال الْلَه  ّاوَّ 
َ
 .22ٔ: سػذٕ ّهٓن ّبؤ

ؾهؿ، هگك آيکه ؼىؾٌراو  ؼؿاويؿ وكيىٌث هیچ ٬ىهی قا ج٥ییك يمی

 ؾوث به ج٥ییك ليًؿ.

 و ج٭اىا پكجى ؾق اشحما٠ی ق٨اه که اوث شاقی ایى بك الهیوًث  ،همچًیى
 :آیؿ هی ؾوثبه ؼؿاجكوی

َویىا َلَلَتٓذًیا َػَلی ىا َو اتَّ ًُ ٓهَل آلُوشى آَه
َ
وَّ أ

َ
یماّء َو  ّهٓن َبَشكیا   یَو َلى أ ّهیَى الغَّ

َخٓزياُهٓن ّبما كاُيىا 
َ
ُبىا َكؤ  .7ٔ:ٓكّغُبىَو ٕاػشاف: یٓاَلٓسّض َو لّكٓى َكزَّ

کكؾيرؿ،  آوقؾيؿ و ج٭ىا پیٍه هری ها، ایماو هی و اگك اهل ٌهكها و آباؾی

                                                           
چاىو  Fكؾیاگ ه ؾق ه٭ابل آو أالل ٬كاق هایکث ؼّىِی اوث یك ال هؿایث ٤یى هؿای. ا;

ً ٔااللث قا یشااكؾه و باهکاث ؼّىِی قا ال ب١ٕی ٘ىائ٧ ي٩ی یؼؿای وبعاو هؿا
ه ٌااهل کبل Fٌىؾ ال هؽلى٬ات او ي٩ی يمی یکچیهی ال هث ٠مىیهؿا اها اذبات ٨كهىؾه،

 Fا٨كکاؾهؿ و هان باه  ٌىؾ، و ؼؿای وبعاو قاه قا هن به هئهى يٍاو هی ا٨ك هیکهئهى و 
اا َهاَؿ : Eه اواثه ؼاىؾي ٨كهاىؾکچًاو ابّ یاي  اا ٌاایًاُه الى  اا کَل اه   .ق.کٕ ٩ُDاىقا  کكا  َو اه 

 ٔ.46 ، 4َ ، زهماوویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی، 
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ظرر٫ قا هررا آو گٍررىؾین، ولرری هرریهررا آو بكکررات آوررماو و لهرریى قا بررك

 ك ا٠مالٍاو هصالات کكؾین.ها هن آياو قا به کی٩> جکفیب کكؾيؿ

ی و ابؿی شهايآوی ليؿگ كی ياٜك باؼكوی هاوًث :سًى ديیىی و اخشوی (ب
هاای وث. ؾق ه٭ابل، واًثا هاها و پاؾاي و کی٩ك اؼكوی ا٠مال ايىاوايىاو

و ياٜك باك ق٨حاقهاای ٨اكؾی و  اویآؾه یشهايىیا یليؿگ به اوث هكبىٖؾيیىی 
 ث.وا هاهًاوبات ظیات اشحما٠ی آو

جاىاو باه ؾو های قا با لعاٚ اؼحیاق ايىاو الهیوًى  :سًى هطشوط و هطلق (پ
 اؼحیااق و٧ِ اگك به ایى بیاو که Fوًى هٙل٫ و وًى هٍكوٖ ج٭ىین کكؾ ۀؾوح

 ؾؼالاث وًى و ٬ىا٠ؿ يحیصۀ ؾق شم١ی، ُب١ؿ ؾق چه و ٨كؾی ُب١ؿ ؾق چه ايىاو،
 و کاكؾ بًاؿیؾوحه ٍكوٖه وًى ٌماق ؾق بایؿ قا وًى ال ٬ىن ایى باٌؿ، ؾاٌحه

 گىياهایى باٌؿ، يؿاٌحه ؾؼالحی الهیوًى  و ٬ىا٠ؿ شكیاو ؾق ايىاو اؼحیاق اگك
 بكایD الهی ه١یث وًثE هرال، كایب .کكؾ جل٭ی هٙل٫ الهیوًى  بایؿ قا وًى

 ؼاىؾ ا٠ماال و ق٨حااق با ايىاو ی١ًی اوثF وابىحه آؾهیاو ق٨حاق به ؼىؾ، جع٭٫
 ایؼاهًاه اهاامکاه چًااو Fؾواالهای كاهن٨ا قا واًث ایاى جع٭ا٫ ۀلهیً
 ٨كهایؿ:هی

ثها هری ]الهری[ قا بركای ؼىؾهراو جرأهیى کًرین>  ؼرىاهین ه١ی ر

ث وشىؾ ؾاقؾ، اها ٌركٖ  قاهً چیىث؟ ههن ایى اوث. ایى ه١ی 

ؾاقؾ> بكای همه يیىث. ؾق ٬كآو چًؿ ٌكٖ گفاٌحه اورث بركای 

ث. ؾق آؼك وىق  زیَى َوْ اّ ;٨كهایؿ[: يعل ]هی ۀایى ه١ی  َغ اَلْی اللَه هَی
َوىا َو  ًىو اَتْ زیَى ُهن ُهذغّی َغ َوْ ا;ج٭رىا.  >(128)يعرل: «اَلْ اللیَه هَی

یىاالْص  یىاالْص  َهَغ  َو اللُه ;و  (153)ب٭كه: :ّبش و  (249)ب٭ركه: :ّبش

ویییییىأ; َغ الُمَتْ َغ أ;و  (32)جىبرررره: :َوْ اللییییَه َهیییی َوْ اللییییَه َهیییی
)٠ًکبرىت: :َه َلَمَغ الُمذّغًیىَوْ اللأَو ;و  (19)اي٩ال: :الُمئّهًیى
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 هرراو قا ال ؾق چًررؿ شررای ٬رركآو جکرركاق ٌررؿه. هررا وٜی٩رره (22

 1ایًصا ب٩همین.

ٖ جع٭٫ واًث و، ج٭ىا، اظىاو، ِبك، ایماو و... ٌكکكین٬كآو يٝك په ال
 ؼىؾ جع٭٫ بكای و اوث هٙل٫ Dاهحعاو و ابحال وًثE اها Fه١یث الهی هىحًؿ

 چه و بؽىاهًؿ چها  ٌك٘ی و ٬یؿ هیچ ؿووب ها ايىاو ۀهم .ؼىاهؿيمی ٌك٘ی
 .گك٨ث ؼىاهًؿ ٬كاق آلهایً ۀبىج ؾق ا يؽىاهًؿ

 اواث ٠مىهی   اهؿاؾ، وًث هايًؿ هٍكوٖ هایوًث   بكؼی :سًى عام و خاظ (ت
 ؼااَ هٍكوٖ، هایوًث بكؼی و ٌىؾهی ؾو هك با٘ل پیكواو و واهئهً ٌاهل و

هاای لیااؾت ي١ماثE. اواث با٘ال پیاكواو هؽّىَ يیم  بكؼی و ظ٫، پیكواو
هاای هااؾی و لیااؾت ي١ماثD،= Eجعبیب و جامییى ایمااوD،< Eه١ًىی و اؼكوی

 کاه هىاحًؿ هٍاكو٘ی و ه٭یؿ هایوًثال  ?،Dيّكت و ه١یث الهیEو  <Dؾيیىی
 اهالءD،A Eا٠مال جمییىD،@ Eٔاللث لیاؾتE وًى و ؿهىحً ظ٫ اهل هؽّىَ

 جىالD،;; Eٗهّاائب باه باحالاD،;: Eظ٫ ال ٌکىثD،C EاههالD،B Eاوحؿقاز و
                                                           

، 24/12/1396 قهبكی، ؼبكگاو هصله يمایًؿگاوؾیؿاق با ؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . ;
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39229 ؾق: یؾوحكو

 .17 آیۀ ،47ٕٔ هعمؿ 76F آیۀ ،19ٕٔ هكین. >
 .7 آیۀ ،49ٕٔ ظصكات. =
 .66 آیۀ ،5ٕٔ هائؿه 96F آیۀ ،7ٕٔ ا٠كا٦. <
 .Aآیۀ  ،47ٕٔ هعمؿ. ?
 .14 آیۀ ،34ٕٔ قوم 5F آیۀ ،61ٕٔ ٧ِ. @
A .4 آیۀ ،27ٕٔ يملF 212 آیۀ ،2ٕٔ ب٭كهF 12 آیۀ ،14ٕٔ یىيه. 
B .آیات ،7ٕٔ ا٠كا٦ 182 183 اF آل178 آیۀ ،3ٕٔ ٠مكاو. 
C .61 آیۀ ،16ٕٔ يعلF 45 آیۀ ،35ٕٔ ٨ا٘ك. 

 .14 آیۀ ،61ٕٔ ٧ِ 23F ا 22آیات ،48ٕٔ ٨حط. :;
 .31 یۀآ ،13ٕٔ ق٠ؿ. ;;
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 هؽّاىَ کاه هىاحًؿ هٍكو٘ی هایوًث >،DاوحیّالE و ;Dُهحك٨او و هصكهاو
 =.ايؿبا٘ل اهل

اؿه گیاكهماه واًحی اگاكال ایاى يگااه،  :سًى فشدی و اجتماعی (ث  ا٨اكاؾ و باٌاؿ ٍي
 ٨اكؾ باك يااٜك آو جب١اات و آذااق بگیكياؿ، ٬اكاق وًث آو هصكای ؾق اي٩كاؾی ِىقتبه

 ٬اكاق واًث یک با اقجباٖ ؾق ٠مىهی ِىقتبه شاه١ه یک ا٨كاؾ چًايچه و بىؾ ؼىاهؿ
ابكایى،. بىؾ ؼىاهؿ شاه١ه بك ياٜك يیم وًث آو جب١ات و آذاق بگیكيؿ،  باه ظیادالایى ًب

 گك٨حااق ایشاه١اه ا٨اكاؾ هماۀ اگاك هراال، بكای. گىیًؿهی اشحما٠ی هایوًثها آو
 آو ايصاام باه يیىاحًؿ، ٠مال ایى کبهكج ؼىؾ که هن بكؼی یا باًٌؿ ياهٍكوٞ قواٗب

ایث  للملاه هايًاؿ ٘بی١ی بالیای به ٌؿیؿ ابحالی وًث با شاه١ه ایى باًٌؿ، ؾاٌحه ٔق
 .اوث ٨كؾی ٌکلبه وًث یک شكیاو ال ٨كاجك اهك، ایى و ٌؿ ؼىاهؿ هىاشه

 الهیعًى تشیى هصادیك . بشخی اص ههن3-4-1

 :سوش شییتغ سبببه سشيىضت شییتغسًت  الف(
ٓيُلّغّهٓن  ها ُشوایـَ ی یَدْت  ّبَوىم   ها ُش یـَ ی ال الْلَه  ّاوَّ 

َ
 .22ٔ: سػذٕ ّبؤ

 هکرآي هگرك ؾهرؿ،یيمر كییج٥ قا( یهلح و) ٬ىم چیه وكيىٌث ؼؿاويؿ

 .ؾهًؿ كییج٥ اوث ؼىؾٌاو ؾق قا آيچه آياو

 ب( سًت يػشت الهی:
  ایَ 

َ
ز َهایُّ أ َه  َتًُصُشوا او آَهًىا َى یالَّ هذاَهُكن تَخبِّ ی َو  ًُصشُكنی اللَّ

َ
 .8ٕٔهذمذ: أ

 کىايیایآوقؾه ماویا کهقا ٌرما ؿ،یکً یاقی قا ؼؿا( ىییآ) اگك! ؿیا 

 .ؾاقؾیه اوحىاق قا حاویهاگام و کًؿیه یاقی

                                                           
 .16 آیۀ ،17ٕٔ اوكاء 125F ا 124 آیات ،6ٕٔ اي١ام. ;
 .137 آیۀ ،3ٕٔ ٠مكاوآل 6F آیۀ ،6ٕٔ اي١ام. >
 .458-425 َ ،هماو یمؾی، هّباض هعمؿج٭ی. =
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 ی:سًت اهتذاو اله پ(
ٓو 

َ
اُط أ ًَّ َدّغَب ال

َ
ٓو یأ

َ
ا َو ُهٓن ال یٓتَشُكىا أ ًَّ زیُوىُلىا آَه ا الَّ ًَّ ىَو َو َلَوٓذ َكَت ًُ َى ّهٓى یٓلَت

زیَهٓبّلّهٓن َكلَ  ُه الَّ  .ٔ<-=ػًكبى : ٕ َى یٓؼَلَمىَّ آلكاّربیَى َصَذُهىا َو لَ یٓؼَلَمىَّ اللَّ
ن، بره ظرال ؼرىؾ قهرا یماو آوقؾیًؿ ایه بگىکىیكؾيؿ همکا هكؾم گماو یآ

ً ال آيراو بىؾيرؿ یه پرکىايی قا کً يؽىاهًؿ ٌؿ؟! ها یٌىيؿ و آلها هی

 ۀؿ ٠لررن ؼررؿا ؾقبرراق یررن(> بایًررک اهحعرراو هرریم یررهررا قا يىیرر)و ا نیآلهررىؾ

 .ابؿیًؿ جع٭٫ یگى ه ؾقو٢ هیکىايیکًؿ و یگى ه قاوث هیکىايیک

 :باطل یيابىدسًت  ت(
ُه یكَ  آلباّؼّل  یَػلَ  ّبآلَذنِّ  َيٓوّزُف  َبٓل  ـُ  .29ٔ: اءیايبٕ صاّهِن  ُهَى  َكبرا ٓذَه
 گىيه،ىیا و والؾ کهال  قا آو جا نیىبکهی با٘ل وك بك قا ظ٫ ها هکبل

 .ٌىؾهی يابىؾ با٘ل

 :دق یشوص یپسًت  ث(
َيا ٓؿّلَبىَّ َلَ  ُه اللَّ  َكَتَب 

َ
 .32ٔ: هجادلهٕ یُسُعل َو  أ

 .نیٌى كولیپ قوىالين و هى هک ؾاٌحه ه٭كق ىیچً ؼؿاويؿ

 ج( سًت تضایذ يعمت:
وَّ  َوَلى

َ
ٓهَل  أ

َ
ىا ىآلُوش أ ًُ َویٓىا َو  آَه یماّء  َى ّهی َبَشكیا    ّهٓن یَػَلی َلَلَتٓذًیا اتَّ  َو  الغَّ
 .7ٔ:: اػشافٕ ٓاَلٓسّض 

 كؾيرؿ،کهری ٍرهیپ ج٭رىا و هآوقؾ مراویا ها،یآباؾ و ٌهكها اهل اگك و

 .نیگٍىؾهیها آو بك قا ىیله و آوماو ال یاجکبك 

 :تیهذاسًت  چ(
ییز ٓهییّذ یَى جاَهییُذوا كیَو الَّ ًَ ییَه َلَمییَغ آلُمٓذّغییًیًییا َل ُهٓن ُعییُبَلًا َو اوَّ اللَّ   ىیًَّ

 .ٔ:7 : ٕػًكبى
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 بره قاهکث( شهاؾ یبا ؼلىَ ي) ه ؾق قاه هاکها آو و
 
هرای  ًًرؿ، ١ٙ٬را

 .اقاو اوثکى یکكؾ> و ؼؿاويؿ با يکن یحٍاو ؼىاهیؼىؾ، هؿا

 :اهذادسًت  ح(
 .35ٔ: عشاءإ الّء ُئ هَ  َو  الّء ُئ هَ  ُيّمذُّ  ُكْلً 
 .نیًکهی یاقی قا( ا٘لبیؾي و ٘لبآؼكت) گكوه ؾو ال یم هك

 :سدمتسًت  ر(
ُكٓن  َتَب كَ  بُّ ٓدَمةَ  َيٓلّغّه  یَػل َس  .65ٔ: ايؼامٕ الشَّ

 .اوث كؾهک ٨كْ ؼىؾ بك قا قظمث پكوقؾگاقجاو

 :خذاويذ یفشاهىض غىست دس یصيذگ دس یسختسًت  د(
ٓػَشَض  َهٓى  َو 

َ
ًكا َشةً یَهؼ َلُه  َكبوَّ  ىّرٓكش َػٓى  أ ًٓ  .235ٔ: ؼهٕ َظ

 ؼىاهرؿ یجًگر( و ورؽث) یليرؿگ ٌىؾ، گكؾاویقو هى اؾی ال هکهك 

 .ؾاٌث

 :ىیصه بش دق اهل وساثتسًت  ر(
ُبىسّ  یكّ  َكَتٓبًا َلَوٓذ  َو  ٓكّش  َبٓؼّذ  ّهٓى  الضَّ وَّ  الزِّ

َ
 الْصاّلُذىَو  ىّػبادّ  ّشُحهای ٓاَلٓسَض  أ

 .256ٔ: اءیايبٕ
 واقخ امىررحهیٌا بًررؿگاو: نیيىٌررح( جررىقات) كکررـ ال ب١ررؿ لبررىق ؾق

 .بىؾ ؼىاهًؿ ىیله( ىهثکظ)

 اص دیى:س( سًت پاسذاسی 
ُه ُهّتُنْ ُيىّسّه َوَلى َكّشَه آلَكاّكُشوَو  ٓؽّلُ ىایُ لّ  ُذوَو یّش یُ  ٓكَىاّهّهٓن َوالَلْ

َ
ّه ّبؤ  .9ٔ:صقٕ ُيىَس الَلْ

ؼىاهًؿ يىق ؼؿا قا با ؾهاو ؼىؾ ؼاهىي واليؿ> ولری ؼرؿا  آياو هی

 .ا٨كاو ؼىي يؿاٌحه باًٌؿکًؿ هكچًؿ ک اهل هیکيىق ؼىؾ قا 
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 :تسًت پاداش و هجاصا ص(
ة   ّهٓخواَل  ٓؼَمٓل ی َكَمٓى  ة   ّهٓخواَل  ٓؼَمٓل ی َهٓى  َو  َشهُ ی شاً یَخ  َرسَّ ْشاً  َرسَّ  .9ٔ ی 8ٕصلضال:  َشهُ ی ََ

ًرؿ و یب ك ايصرام ؾهرؿ آو قا هرییراق ؼکرای  ولو ـقهه هرنکپه هرك 

 .ًؿیب كؾه آو قا هیکاق بؿ کای  هولو ـق ه هنکهك 

 :استذساجسًت  ط(
ز َو  ُبىا َى یالَّ ٓغَتٓذّسُجُهٓن  ًااتّ یّبآ َكزَّ ًَ  .293ٔ: اػشافٕ ٓؼَلُمىَو ی ال ُج یَد  ّهٓى  َع
 ؾايًؿ،یيم هک ییشا ال سیجؿقبه كؾيؿ،ک بیفکج قا ها اتیآ هکها آو و

 .كؾک نیؼىاه هصالاجٍاو گك٨حاق

 ش( سًت اهالء:
ّز  ٓذَغَبَىْ یَ اَل  َو  َما ُيٓملّ  َى یاَلْ َيْ

َ
ٓيُلّغیّهٓن ا ِش ٓییَلُهٓن َخ  یَكَلُشوا أ َمیا ُيٓمّلیّلَ َلُهیٓن  یَيْ

 .289ٔػمشاو: آلٕ ِى یَلُهٓن َػَزاِب ُهّه  آحًما َو  ٓضَداُدوایَ لّ 
ًًؿ اگك بره کً گك٨حًؿ( جّىق يیاو پیو قاه ٥٘) ا٨ك ٌؿيؿکه کها وآ

ن یؾهر ها به آياو ههلث هی .ن، به وىؾٌاو اوثیؾه آياو ههلث هی

٠رفاب  ا،هرآوًرؿ> و بركای ی٩مایه برك گًاهراو ؼرىؾ بکرًی٨٭ٗ بكای ا

 . آهاؾه ٌؿه( اوث) ای ًًؿهکؼىاق 

ّشًاسیّسًى.ّارتباط1-5

 (های الهیعًت ۀؽبک) ذیگشبا هم الهیعًى  ۀسابط. 3-9-3

 ؾق ؾ٬ی٫ و بكايگیمجؤهل ي٭اٖ الها آو جكابٗ و الهی هایوًث هًاوبات ال بعد
 باىؾو٨كاهن به الوىیی ،الهی هایوًث جع٭٫. اوث الهی هایوًث هىٔىٞ
 ،ؾیگاكالواىی و ؾاقؾ قا آو ا٬حٕاای واًث هك هک اوث وابىحه ؼاِی ٌكایٗ
 پیؿا اقجباٖ يیم الهی هایوًث ؾیگك با جع٭٫ هىیك ؾق وًث یک اوث همکى

 هاایواًث ال گیاكیبهكه و جبییى بیٍحك پیچیؿگی به ،اهك ایى ؼّىِا   که کًؿ



 21  / ٨ّل اول: کلیات

 ال ؾوق اهاكی ،الهیوًى  ال واؾه و بىیٗ جل٭ی اوال   ،بًابكایى .ايصاهؿهی الهی
 و ٌاكایٗ يیالهًاؿ ،واًث یاک جع٭ا٫ اوث همکى که ه١ًاایىبه Fاوث وا٬ٟ

 ٠ًىاوبه گاه ،یکؿیگك به يىبث الهی هایوًث ذايیا   و باٌؿ هحکركی هایلهیًه
 هاایپیچیؿگی ال ،ظاکن هایوًث ًٌاوایی و کًًؿهی ٠مل هعکىم و ظاکن

 ;.اوث هبعد ایى
جع٭ا٫ واًث ؾیگاكی  ۀٌكٖ و ه٭ؿهاها همکى اوث ؼىؾ بكؼی ال وًث

وًث اهؿاؾ و يّكت الهی ٌكٖ جع٭٫ وًث پیكولی ظ٫ بك با٘ل  باٌؿF هرال  
ای قا بایؿ ٨كاهن کاكؾ و يؽىث ٌكٖ جع٭٫ وًث ه٭ؿهه ،ِىقتباٌؿ. ؾقایى

 ٖ ؾیگك اللم بكای جع٭٫ وًث هؿ٦ قا.وب١ؿ ٌك

 با اختیاس و آصادی ايغاو الهیعًى  ۀ. سابط3-9-1

 هكگام کًًاؿ، هعاؿوؾ قا ايىاو اؼحیاق ؾایكۀ اوث همکى گكچها الهیوًى 
 هیاؿاو ؾیگاك،٠باقتبه. يیىحًؿ ايىاو اؼحیاق و اقاؾه جع٭٫ هىیك بك هاي١ی
 بؽٍی البحه که اوث الهیوًى  و کلی ٬ىا٠ؿ چهاقچى  ؾق ايىاو اؼحیاق

یى يٝاام ؾق ايىااو اؼحیاق و اقاؾه ال ٨اق٢ و اوث هٙل٫ وًى، ایى ال  جکاى
 وابىاحه واًى، ایى شكیاو که اوث هٍكوٖها آو ال بؽٍی و ؾاقيؿ وشكیا

 ۀذك ال ق٨حااق و اقاؾؤهاا هحاؾقهكظال، وًث >.اوث ايىاو اؼحیاق و اقاؾه به
ها، با اؼحیااق بىؾو وًثبىؾو و الهی٬ايىيمًؿو ایى اؾ٠ا که  هىحًؿايىايی 

 ايىااو بكاواان شمٟ يیىث، اؾ٠ایی ياِىا  اواثF چكاکاهايىاو ٬ابل
٬ؿقت ايحؽا  و آلاؾی ؼىؾ هك قاهای قا کاه ؾق ایاى ؾيیاا ايحؽاا  کًاؿ، 

و ایًکاه بكؼای  آو هىایك ؼىاهاؿ ٌاؿ های ظاکن ؾقهٍمىل هماو وًث
                                                           

 .98َ ،هماوظاهؿ کهىيؿ و همکاقاو، . ;
 . ...و 11 آیۀ ،13ٕٔ ق٠ؿ 41F آیۀ ،34ٕٔ قوم ق.ک.. >
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بی باهاياؿ، ها ؾق جع٭٫ هٍكوٖ به اقاؾه و ايحؽاا  ايىااو ٌاؿهوًث ؼاى
 Fًؿیىاحها ياا٨ی اقاؾه و اؼحیااق ايىااو يبیايگك ایى وا١٬یث اوث که وًث

 ٨كهایؿ:هی هح١ال ه که ؼؿاويؿگىيهماو
َه ال  ی یـَ یّاوَّ اللَّ ٓيُلّغّهنیـَ یُش ها ّبَوٓىم  َدتَّ

َ
 .22ٕٔسػذ:   ُشوا ها ّبؤ

ه کرهگرك آي ،ؾهرؿ ك يمریییو هلحی( قا ج٥) چ ٬ىمیؼؿاويؿ وكيىٌث ه

 ك ؾهًؿ.ییج٥آياو آيچه قا ؾق ؼىؾٌاو اوث 

 عًى با اعمال ايغاو ۀ. سابط3-9-1

قوٌاى ؼاىبی باه الهایوًى لی و لعاٚ اقجباٖ اؼحیاق ايىاو با هبعد ٬ب بهباجىشه
 یه١لاىل و ی٠ْلا ۀقابٙ و یوشىؾ اقجباٖ ايىاو ا٠مال و الهیوًى ٌىؾ که هیاو هی

 و اواث ال١مالهک٠ و ٠مل ای ًًکوا و ًًک يٝام ٠الن، يٝام كایل اوثF بك٬كاق
 هکا ٬اايىو و ٭ثی٭ظ ىیا قو،ىیالا. اوث بك٬كاق یهىح ٌئىو ۀهم ؾق ثی٠لْ  اویشك

Eٍهیايؿ گكو ؾق ايىاو اواث ًیؼى ا٠مال وهاD،  جؽلا٧ ٬اايىو وواًثكیياپاف 
 و ٨اكؾ باك قا ؼاىؾ سیيحا ،یاشحما٠ ای ی٨كؾ ٠مل هك ٬ايىو، ىیابكاوان . ؼؿاوث

 و ٠ٍاكت و ًی٠ا ؾق ٤اك٪ هک یاشاه١ه ای ٌؽُ. گفاٌث ؼىاهؿ شابه شاه١ه
 باىؾF ؼىاهؿ DاوحؿقازEوًث  گك٨حاق ،باٌؿ گًاه و ٨صىق و ٨ى٫ یؾقپ و یا٘لبیؾي
 ؾق هکا یشاىاه١ و ا٨اكاؾ ه٭ابال، ؾق و ٌىؾهی جكیکيمؾ یگمكاه به لعٝه هك ی١ًی

 ٫یجى٨ شلب ومثبه ،جکاپى و شهاؾيؿ ؾق یؿیجىظ و یاله یهاآقهاو اوح٭كاق هىیك
 :ؿی٨كهاهی هح١ال ؼؿاويؿ. ؾاقيؿیبكه گام یكولیپ و یاله

ییز ٓهییّذ یَى جاَهییُذوا كیَو الَّ ًَ ُهٓن ُعییُبَلًا َو ّاوَّ یًییا َل ییَه َلَمییَغ آلُمٓذّغییً ًَّ  َى یاللَّ
 .ٔ:7ٕػًكبى : 

 بره قاهکث( شهاؾ یه ؾق قاه ها )با ؼلىَ يکها آو و
 
هرای  ًًرؿ، ١ٙ٬را

 .اقاو اوثکى یکكؾ> و ؼؿاويؿ با يکن یحٍاو ؼىاهیؼىؾ، هؿا
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 و ىاثیي پاواػیبا ،یهىاح يٝاام ؾق ٠مال و ٍهیايؿ ىیجكکىچک ب،یجكجىیبؿ
ً كیل باٌؿ، هكچه ايىاو یهاجالي  .كؾیگهی ٬كاق یاله یهاوًث ال یکی پٌى

 عًى با لىاعذ لشآيی ۀ. سابط3-9-4

باؿاو پكؾاؼاث، جكواین  الهیوًى بایىث ؾق بعد ال یکی ال هباظری که هی
و  ٬ٔاكآو باكای لياؿگی هایو ؾواحىق ٬كآيای ٬ٕىا٠اؿ ٌاكی١ثهكل بیى ٬ىا٠ّؿ 

بایاؿ هاكاؾ ال ٬ىا٠اؿ  ،وث. ٬بل ال آوا هابیى آو ۀقابٙ های الهی و جبییىوًث
٬ٕىا٠ؿ ٌكی١ث که ٬كآو بكای وبک ليؿگی ٬كآيی بكای ها جكواین کاكؾه ٬كآيی 
 ؾ.ٌىقوٌى  اوثٔ
E٬ىا٠ؿD  ٟشمE٬ا٠ؿهD اِل و اوان ذابث هك ٌایء  ؾق ل٥ث بهو  اوث

شهاث  یىا ال ;گىیًؿ.ؾ، ٬ا٠ؿه هیٌىاشما و ٨كو٠ً بك آو اوحىاق هی ؾیگكکه 
واىاق های اِلی ؼايه که و٭٧ ؼايه باك آو اوث که ٠ك  ال ؾیىاقها و وحىو

کكین يیم همایى ج١بیاك قا ؾاقؾ: ٬كآوکه چًاو >Fکًؿج١بیك هی ٬Dا٠ؿهEاوث، به 
E َو آر یٓشَكُغ آبشاهیُن آلَوىاّػَذ ّهَى آلَبیّت َو ّآعماػیُل... Dٕآل :٠127مكاو.ٔ 

 ٨هن ٬ىا٠ؿه١ًای به ،اْول :قوؾهی کاقبه ه١ًا ؾو ؾق، اِٙالظا   يی٬كآ ٬ىا٠ؿ
کاه ؾق  اوث ٌؿه يىٌحهلهیًه ؾقایى هح١ؿؾی هایکحا  که اوث ٬كآو ج٩ىیك و

٬ٕاایای کلای جصاىیمی ٬اكآو  ،ؾومایًصا هكاؾ ها ایى ه٩هىم ال ٬ىا٠ؿ يیىث. 
ٔ اواث. ؾق ایاى ه١ًاا، ٬ىا٠اؿ گىيااگىوؾق اب١اؾ و ٌئىو ٕ بكای ليؿگی ايىاو

ايىااو  ۀ١اؾجمًؿايباكای لياؿگی واکكین ٬كآو های کلی اوث کهوحىقال١ملؾ
 و کاقبىث جىاو با ٠ًىاو ٬ىا٠ؿ ٌكی١ث يیم یاؾ ٌىيؿٕٔو هیجصىیم کكؾه اوث 

                                                           
;. E ِل ِٓ ّكؾِ َأ  ٙ َ٭اِن ُه ًٓ اّه یُهَى  َو ؽَل٧ُ،ی اَل ُه ُن کحَ یاَو ک آو  َو اُلصُلىَن یَٕ َٟ ل  ّٔ ُن کحَ یاَهَىا ل 

 ٔ.B:; ، َ? ، زهماو ٨اقن،بىٕاظمؿD َأَواُوهُ ّث یآلبَ ٬ََىا٠ُّؿ  َو  ُلىّن ّبالُص َهای٨ّ 
 .282 َ ،1  ز ،هماو ٘با٘بایی، ویؿهعمؿظىیى. >
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قواؿ اگاك ال ایاى يٝك هایهىشب ؾوحیابی به ظیات ٘یبه ؼىاهؿ ٌؿ. بهها آو
لیىحىٔ یٍیؿو و يبایؿهای ايؿ وها بایؿٕ ٬ىن، ج١بیك به اِىل شاقی ؾق ليؿگی

 باىؾوهاای اِال، کلایایانF چكاکاه یکای ال ویژگایج١بیك کًین، بیكاهه يك٨حه
 آو اوث.

جاىاو يی، هایآهای الهی و ٬ىا٠ؿ ٬كٌؿه ؾق وًثظال، با لعاٚ ه١ايی گ٩حه
 ایاى و ؾاقؾF وشىؾ ٬ىا٠ؿ ٬كآيی ليؿگی و الهیوًى  بیى هىحعکمی اقجباٖ گ٩ث
ٕوًى هٍكؤٖ، الظید جع٭ا٫  های الهیًثبكؼی و که اوث گىيهبؿیى قابٙه

یابی، ؾق گكو ٠مل ايىاو به ایى ٬ىا٠ؿ ليؿگی اوثF ی١ًی ٠مل ايىااو و ٠یًیث
 ۀهای الهای هماهًاگ و لهیًاوال و ٬كآيی ها قا با وًثبه ٬ىايیى و ٬ىا٠ؿ ليؿگی

به ایاى بیااو کاه جع٭ا٫ بكؼای ال F کًؿها قا ؾق ليؿگی ها ٨كاهن هیجع٭٫ وًث
ه ٬ىا٠اؿ باؼؿا به ایى ِىقت ق٬ن ؼىقؾه اوث که اقاؾه و ٠مل ايىاو های وًث

 ;ها باٌؿ.وال ٬كآيی ٬ٕىا٠ؿ ٌكی١ثٔ ٌٖك جع٭٫ آو وًثليؿگی
هاای هؽّاىَ و و ٠اهالو به ٬ىا٠ؿ جصىیمی الهای، ال واًثاهًئهًحها ه

گكؾاياو يىبث باه ایاى ٬ىا٠اؿ ٬كآيای و ٌىيؿ و قویبكای اهل ظ٫ بكؼىقؾاق هی
های الهی بكای اهال های ٤یكؾیًی و با٘ل، هٍمىل وًثاو به يىؽهآوقيؿگقوی

های اهل ظا٫ ظىا ، و١اؾت ايىاو و هٍمىل وًثگیكيؿ. باایىبا٘ل ٬كاق هی
و ٬ىا٠اؿ ؾیاى  هاٌؿو، ؾق گكو هٙاب٭ث ايؿیٍه، گكایً و ق٨حاق ايىاو با ؾواحىق

واًى  جىاو گ٩اث: بایى ٬ىا٠اؿ وبكای ليؿگی اوث. په با لعاٚ ایى ظید، هی
اهامی و ه١لىلی ظاکن اوث. ٠لْ  ۀقابٙ الهی ؼاهًهای  ؾق جبییى ي٭ً ايىااو

 ٨كهایؿ:های الهی هیبؽٍی به وًثوالی بكای جع٭٫ؾق لهیًه
                                                           

; .E  ُك  ال اللهَ  او ی ّبَ٭ىم   ها ُی٥َیِّ ُكوا َظح   ٬اىم هیچ وكيىٌث ؼؿاويؿ 11ٔF :ق٠ؿٕ ّبَؤٓي٩ُّىّهٓن  ها ُی٥َیِّ
 D.ؾهًؿ ج٥ییك اوث ؼىؾٌاو ؾق قا آيچه آياو آيکه هگك ،ؾهؿ يمی ج٥ییك قأ هلحی وٕ
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بك ایى ٠الن ُکىو، بك ایى ٠الن وشىؾ، ٬ىايیًی ظاکن اورث کره اهرل 

ه آو ٬ىايیى قا يمی َة ;بیًًؿ> ًٌاوًؿ> آو ٬ىايیى قا يمیهاؾ  ًَّ اللیّه ُع
زیَى َخلىا ّهى َهبل َة اللیّه ;. ؾق شرای ؾیگرك: (62)اظرماب: :ّكی الَّ ًَّ ُعی
تی َهذ َخَلت ّهى َهبل ؼؿا ی١ًری ٬رىايیى الهری> وًث  .(23)٨حط: :الَّ

٬ىايیًی وشىؾ ؾاقؾ ؾق ٠الن وشىؾ، ؾق وكجاوك ایى ُکىو ٠ٝین. ایرى 

او ٬ىايیى هرل ٬ىايیى ٘بی١ی، هرل ٬ايىو شاـبه، هرل ٬ايىو وحاقگ

ریؿ ؾق ٌربايه ریؿ و هراه و آهرؿوق٨ثت هرراه و ؼىٌق هررا قول، ایرىو ؼىٌق

شرىق ٬رىايیًی ؾق شىاهرٟ ٬ايىو اوث> ٬ايىو ٘بی١ی اورث. همریى
ه برا چٍرن ورى هرای کرنايىايی وشىؾ ؾاقؾ، ایى ٬ىايیى قا اهل هراؾ 

ایى ٬رىايیى  ۀکه ها لهیًو٬حیجىايًؿ ؾقک بکًًؿ اها وشىؾ ؾاقؾ. يمی

رن و ٨ركاهن کركؾین، ؼرؿای هح١رال ٬رايىو قا ُه قا به ؾوث ؼىؾها
َّ
َعک

آجً وىليؿگی ؾاقؾ، بایؿ ٌما لهیًه قا ٨كاهن بکًیؿ، آجرً  کًؿ.هی

قا قوٌى کًیؿ، شىن ٤یكهك٘ىب قا قوی آجً بگیكیؿ، آجً ؼىاهرؿ 

٘بی١ی کراق ؼرىؾي قا ؼىاهرؿ گك٨ث> لهیًه قا ٨كاهن بکًیؿ، ٬ايىو 
 1کكؾ. بایؿ لهیًه قا ٨كاهن کكؾ.

وال ٬كآيای ٬ٕىا٠اؿ ٌاكی١ثٔ ايىاو ٠مل به ٬ىا٠ؿ ليؿگی ۀوٜی٩ ،یىبًابكا
 ایؼاهًاه اهااماواث.  الهایواًى هًؿی هكچاه بیٍاحك ال بهكههًٝىق به

 ٨كهایؿ:هی
ى یری ایکرؿه اورث: یم قا آ٨كیواظؿ ؾو چ آوت  ؿ ؼؿای هح١ال ؾقیًیبب

ی ٬ىا٠رؿ یکرورًًً.   ۀًً، برا همری٬رىاي  ۀًً قا، برا همری٠الن آ٨ك

هن  جا قا با ى ؾویی ليؿگی هكؾم قا. ایى هكؾم قا، قاهًمایث قا> ؾ١یٌك

١ًری یر  ى الهییيؿ. اگك ٌما ٘ب٫ ٬ىاياهن هًٙب٫ ها با ىیؿه> ایآ٨ك

                                                           
 ؾق: ی، ؾوحكواا19/14/1394 ،٬اان هااكؾم ؿاق بااایااؾ ؾق یااهااام ؼاهًااه بیايااات. ;
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ؿ، ليررؿگی ٌررما و ق٨حرراق ٌررما یرركؾک٠مررل  ر ١ی ظرر٫یجٍررك ۀآو اقاؾ

ك یه ؾق هىکای  ٍحیک یمٌىؾ> هرل  ًً هییى آ٨كیهًٙب٫ با ٬ىاي

او آب ؾاقؾ یرًؿ> ؾق شكک هی ممک، باؾ به او ًؿک ث هیکباؾ ؾاقؾ ظك 

ًً بره یآ٨رك  ًرؿ. ورًىک هری ممکاو آب به او یًؿ، شكک ث هیکظك 

ًرؿ> هًحهرا ٌركً٘ ک هری ممرکًؿ، کث کى قاه ظك یه ؾق اکايىايی 

  كؾ، ورًىکرث کركاو ظك یرؿ. هلرث ایرًکث کره ٌرما ظك کرى اورث یرا

 1ؾ.ك ک ممک١ی الهی به او یى ٘بیكؾ> ٬ىايک ممکًً هن به او یآ٨ك

٠مل به یک ٬ا٠ؿه، جع٭ا٫ یاک  ۀياگ٩حه يمايؿ که همکى اوث گاهی يحیص
 Fچًاووًث الهی باٌؿ هیکه:٨كهایؿ 

ا َو  ًَ ُهن ُعُبَل ًَْ هّذَی ًَ ا َل ًَ ّزیَى َجاَهُذوا ّكی  .ٔ:7ػًكبى : ٕ اَلْ
ؼرؿای هح١رال هرؿایث  ،ٌما و٬حی هصاهؿت کكؾیؿ، جرالي کكؾیرؿ

 ؿ.ؾههی قاه ؾقوث قا به ٌما يٍاو کكؾه،

 واًث آو ؾيباالباه باٌاؿ، هصاهاؿت هكگاهکًؿ که ؾق ایى آیه جّكیط هی
و گاهی او٬ات هن بكآیًؿ چًؿ ٬ا٠ؿه ؾق ليؿگی،  .آهؿ ؼىاهؿ هن الهی هؿایث

 ٨كهایؿ:٬كآو هی ،ٌىؾ. بكای هرالهی الهیوًى وال جع٭٫ یک وًث ال لهیًه
َویٓىا َلَل  ىا َو اتَّ ًُ ٓهَل آلُوشى آَه

َ
وَّ أ

َ
یماّء َو یَتٓذًیا َػَلیَو َلى أ ّهٓن َبَشكیا   ّهیَى الغَّ

َخٓزياُهٓن ّبما كاُيىا 
َ
ُبىا َكؤ  .7ٔ:ٕاػشاف:  ٓكّغُبىَو یٓاَلٓسّض َو لّكٓى َكزَّ

کكؾيرؿ،  آوقؾيرؿ و ج٭رىا پیٍره هری ها، ایماو هی و اگك اهل ٌهكها و آباؾی

ظر٫ قا جکرفیب هرا آو گٍىؾین، ولی هیها آو بكکات آوماو و لهیى قا بك

 ها هن آياو قا به کی٩ك ا٠مالٍاو هصالات کكؾین. ؾيؿ،کك 
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ّالهیسًىّ.ّهًابعّوّروشّکشف1-6ّ
جاىاو ؾق های گىيااگىوو ال هًابٟ و ابماقهای  هىحًؿ ظ٭ی٭ی ٬ىايیى ،الهیوًى 

 بهكه گك٨ث.ها آو ک٧ٍ و ًٌاؼث

 . لشآو و عًت3-6-3

 و کاكینآو٬اك ؾق. اواث الهی وًى ک٧ٍ هًابٟ جكیىاِیل ال یکی کكین٬كآو
 ال ؾیگاك بكؼای و اياؿٌاؿه هٙكض ِكاظثبه الهی وًى ال بىیاقی آو، آیات
 کاه ه١ًاا ایاى باه ،ؾاقياؿ الهای هاایوًث كب جٕمًی ؾاللث کكین٬كآو آیات

 ٠الوه. کكؾ اوحًباٖ و ک٧ٍ قا الهی وًى جىاوهی آو هعحىای ؾاللث بكاوان
 یاؾگااق باه هااآو ال کاه یااؾ٠یه يیم و واه١ّىه اظاؾید ؾق کكین،٬كآو بك

 یکی ٠ًىاوبه جىايؿهی يیم وًث ،قوالایى .اوث ٌؿه اٌاقه الهی وًى به هايؿه
 ؾو ایاى ال اواح٩اؾه اواث بؿیهی. آیؿ کاقبه الهی وًى ک٧ٍ ؾق ههن هًابٟ ال

 ؾاقؾF قجبای ج٭ؿم و اقشعیث هًابٟ، ؾیگك به يىبث ،الهی وًى ک٧ٍ ؾق هًبٟ
 کكین٬كآو ؼّىِا   و وظیايی هًبٟ ال که الهی وًى و ٠ؿ٬ىا ال ؾوحه آو چكاکه

 یا جصكبی اذبات اگكچه بكؼىقؾاقيؿF ١ٙ٬ی ا٠حباق و قوایی ال ٌىؾ،هی اوحًباٖ
 .اوث همکى يیم هاآو ٠٭لی

 . عمل3-6-1

، و يیم ٜك٨یث و جىايمًؿی ٠٭ل ؾق ک٧ٍ الهیوًى ث ؾق یْ با لعاٚ ویژگی ٠لْ 
٘كی٫ ٠٭ل وشىؾ  ال الهیوًى ٩ث اهکاو ک٧ٍ جىاو گها، هیهىائل و پؿیؿه

قا ک٧ٍ کًؿ، بیٍحك ياٜك به ٠االن ها آو جىايؿهكچًؿ ٬ىايیًی که ٠٭ل هی Fؾاقؾ
هٍهىؾ اوث. با لعاٚ ایى يکحه، اگك وًث الهی باا ٠٭ال باه اذباات يكوایؿ و 

باه بلکاه  ٤Fلٗ اوث جىاو گ٩ث که وًث الهیی آو جبییى يٍؿ، يمیقوابٗ ٠لْ 
لؾو آو ٬اايىو کاه ال ابماقهاای هًاوابی باكای هعاک جىاو قویؿهی ایى يحیصه
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و  قواايؿه اواث لیكا ٬ايىو الهی قا وظای ١ٙ٬ای باه هاا Fاوح٩اؾه يٍؿه اوث
جاىاو يحیصاه گك٨اث هی ،بىا ٠٭ل ال جعلیل قوابٗ آو ٠اشم باٌؿ. بًابكایىچه

ی هااجًهایی همکى يیىثF لیكا واًثبا ابماق ٠٭ل، به الهیوًى ک٧ٍ بكؼی 
کًؿ و گاه ٨كاجك ال الهی یا ٬ىايیى جکىیًی، گاه قابٙۀ ؾو پؿیؿۀ هاؾی قا جبییى هی

هاای آو، به جبییى قابٙۀ پؿیؿۀ هاؾی با اهىق ٤یكهاؾی، یا به جبییى قابٙاۀ پؿیاؿه
، وظای الهیوًى پكؾالؾ که ؾق ایى هىاقؾ، ابماق ک٧ٍ ٤یكهاؾی با یکؿیگك هی

 یى ٠كِه کىجاه اوث.الهی اوث و ؾوث جصكبه و ٠٭ل ؾق ا

 . تجشبه )ؽهىد و دظ(3-6-1

کااق بیایاؿ. باه الهایوًى جىايؿ به ٠ًىاو یکی ال ابماقهای ک٧ٍ جصكبه يیم هی
 :٨كهایؿکه هی باٌؿ هح١ال ؼؿاويؿ ًی٨كها جىايؿیه هؿ٠ا ىیا ٌاهؿ

ِى  َهٓبّلُكٓن  ّهٓى  َخَلٓت  َهٓذ  ًَ  ػاّهَبیُه  َو كیا َق ٓییكَ  َكآيُظشوا آلَٓسّض  یكّ  ُشوایَكغ ُع
ب  .248ٔػمشاو: ٕآل َى یآلُمَكّزْ

ى، گركؾي یی وشىؾ ؾاٌث> په ؾق قوی لهریها ً ال ٌما، وًثیپ

 .ات ؼؿا( چگىيه بىؾی)آ ًًؿگاوک بیفکؿ وكايصام جیًیؿ و ببیًک

 و هٙال١اه و ىیلها ؾق كیوا با جىاویه که بیايگك ایى ظ٭ی٭ث اوث هیآ ىیا
 باه گیاكی ال ج١٭ال و ج٩کاك،و بهكه اویًیٍیپ ۀبالهايؿ و یؽیجاق آذاق ؾق کاوي
 .کكؾ ک٧ٍ قاها آو شاقی بك وًى و بكؾ یپ واهکفب وكايصام و ٠ا٬بث

ّ)کارکزدها(ّهاساسیّبزایّتحمكّآووّسهیًهّالهیسًىّ.ّاهمیتّوّضزورتّتىجهّبه1-7ّ

اهمیث لیااؾی ؾاقؾ و يحاایس و ها آو و يیم جىشه و کاقبىث الهیوًى ًٌاؼث 
اشماال باه آوقؾ که ؾق ایًصا بهؾيبال هیی قا بكای ٨كؾ و شاه١ه بهآذاق اقلٌمًؿ

 کًین:بكؼی ال وشىه اهمیث و آذاق آو اٌاقه هی
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 الهیعًى  ۀو هطالعلشآو و سوایات به ؽًاخت و دعىت تىصیه . 3-1-3

واًى به ٔكوت جىشه باه  بیثکكین و قوایات اهلؾق آیات بىیاقی ال ٬كآو
آو و لعاٚ الهی کیؿ ٌاؿه اواث. باكای يمىياه، ؤج١اهل با ٠الن ؼل٭ث ج ؾقها

هاا آو پفیكی الاظىاالت ا٬ىام گفٌحه و ٠بكت ۀها قا به هٙال١کكین ايىاو٬كآو
 ٨كهایؿ:کًؿ و هیؾ٠ىت هی

َكَلٓن 
َ
ُظُشوا كَ یآلَٓسّض كَ  یُشوا كّ یغیأ زیًٓ یَش یَق كاَو ػاّهَبُة الَّ َى ّهٓى َهیٓبّلّهٓن َدهَّ

ُه َػلَ  ٓهخاُلهایٓن َو ّلٓلكاّكشّه یاللَّ
َ
 .25ٕٔهذمذ:  َى أ

ه ٬برل ال آيراو کرىرايیکًًرؿ ٠ا٬برث یكؾيؿ جرا ببکك يیى ویا ؾق لهیآ

ا٨كاو کركؾ> و بركای کر کقا هرال هرا آو بىؾيؿ چگىيره برىؾ؟! ؼؿاويرؿ

 .ها ؼىاهؿ بىؾى هصالاتیاهرال ا

وكگفٌث  ۀيیم هکكق به بكقوی و هٙال١ واؾق قوایات ه١ّىه
 ،اهیك هئهًاو بكای يمىيه، و٩اقي ٌؿه اوث.ها آو ال گیكیبكتگفٌحگاو و ٠

 ٨كهایؿ:هی ؼٙا  به ٨كليؿيای ياهه ؾق ،٠لی
َباهیآعَتّذلَّ َػَلی َها َلٓن  َٓ َ

ُهىَس أ  >. ُكٓى ّبَما َهٓذ َكاَو َكّبوَّ آلُ
 برا و کرى اورحؿالل اورث ٌرؿه وا٬رٟ آيچره بره يٍؿهوا٬ٟ اهىق بكای

 کرى> بیًریپیً قا يٍؿهیا٨ث ظىاؾخ یا٨حه،٫جع٭   ٬ٕایای هٙال١ۀ

 .یکؿیگكيؿ همايًؿ شهاو، اهىق یكال

 . تعمیك هعشفت و باوس تىدیذی3-1-1

او ؾق  ۀهای الهی ال باقلجكیى هٝاهك اذبات وشىؾ ؼؿا و جّك٦ ظکیماياوًث
 ،اواث. بًاابكایى ياپافیك٠الن هىحی اوث که هماىاقه اواحمكاق ؾاٌاحه و ج٥ییك

گاهی و ه١ك٨ث بیٍحكی پیؿا کًًاؿ، باه الهیًى وهكچه ا٨كاؾ ال  هیاماو همااوآ
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جاىاو های ،ؾ. بًاابكایىٌاىبه ؼؿاويؿ هح١ال ج١می٫ و ج٭ىیث هایها آو ه١ك٨ث
اقجباٖ هىح٭یمی با ج١می٫ و ج٭ىیث باوق جىظیؿی ؾق  الهیوًى گ٩ث ًٌاؼث 

لهای ٌاكا٦ ٬اىايیى اا٨كاؾ ؾاقؾF چكاکه و٬حی ايىاو با اؼحیاق ؼىؾ اهاا جعاث اّ 
االوابا  بيگاهً ال اوابا  هحىشاه هىابْ ليؿ، همىاقه ؾوث به ايحؽا  هی

ظاکن بك  الهیوًى ؾ و ایى هماو ظ٭ی٭ث جىظیؿ اوث. بًابكایى جىشه به ٌىهی
هاای ؾ و ه١ك٨ث ؾیًی او قا ؾق ٠كِاهٌىايىاو هی بّیكت و جًْبه ۀهىحی، های

 ٨كهایؿ:هی ٠لی ،اهیك هئهًاوبؽٍؿ. اقج٭ا هی یجىظیؿ گىياگىو
َه ُعٓبَذاَيُه ّبَلٓغّخ آلَؼَضاّئّن َو َدلِّ آلُؼُوىّد َو َيٓوّط آلّهَمنَػّش   >. ٓكُت اللَّ

ررؿو و هرراجّررمین ٌررؿو٨ىررػ ۀوورریلبرره قا ؼررؿا هررى  و هرراگرركه باٌل

 .ًٌاؼحن ٌؿهگك٨حه هایهمث ٌکىحى

 تضمیى هىفمیت ايغاودهی بشای عمل و جهت. 3-1-1

الهای و ؾق  ۀهاای ٠االن باه اقاؾم قواباٗ و ظكکاثجماا ،کاه اٌااقه ٌاؿچًاو
ٌاىؾ با٠اد های الهیوًى های اووثF بًابكایى، ه١ك٨ث به اقچى  وًثهچ

گاهايه ٠مل کًؿ و قیمی و هؿ٦ايىاو با لعاٚ ایى ٔىابٗ، ؾق بكياهه گفاقی آ
های ِعیط و جًٝین ؾقوث ق٨حاق ؼىؾ با ؼؿا، ؼىؾ، ؾیگكاو ومث ايحؽا به

 ٨كهایؿ:کث کًؿ. هكظىم ِؿق ؾق اٌاقه به ایى ظ٭ی٭ث هیو شهاو ؼل٭ث ظك
ى یرن ٌىؾ، اللم اورث اکه ايىاو بحىايؿ بك وكيىٌث ؼىؾ ظاکًیبكای ا

ى ي٩رىـ یى ٬رىايیه بحىايؿ ؾق اکًیى قا بًٍاوؿ. و بكای ایها و ٬ىاي وًث

 ،ى ِرىقتیرك ایرؾاٌحه باٌؿ. ؾق ٤ها آو ؿ ًٌاؼحی يىبث بهیًؿ، باک

ىهرث ؼىاهرؿ کى ؾق ٌرما ظیؿ، آو ٬رىايیباٌ بىحههكچًؿ ٌما چٍن

ؿ جرا یًیها قا بب ى وًثیى و ایى ٬ىايیؿ ایًکكؾ. ٌما چٍمايحاو قا بال ک
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 1ؾق ٌما اذك بگفاقيؿ.ها آو هکًیؿ، يه این گكؾکها ظاىیٌما بك ا

های الهی و جؤهل ؾق وكيىٌث بك ًٌاؼث وًث کكین و قوایات٬كآواِكاق 
های حه اوث که ايىاو بایؿ ٔمى ًٌاؼث وًثهای پیٍیى، هئیؿ ایى يکاهث

هاای پیٍایى يىابث باه ٬كاقگاك٨حى ؾق هصاكای اقاؾۀ الهی ؾق هىاشهه با اهاث
هایی که ؾق بكابك اقاؾۀ ؼؿاويؿ لصاشث وقلیؿياؿ، ؼؿاويؿ، ال وكيىٌث اهث

٠بكت بگیكؾ و هىیك ليؿگی ٨كؾی و اشحما٠ی ؼىؾ قا ؾق همااهًگی کاهال باا 
ؾق هٙاب٭ث گیكی و ٠ملکكؾي که جّمینایگىيهبه ،ؿؾه های الهی ٬كاقوًث

هیاك ا ه٥ایكت با يٝاهات و ٬ىا٠ؿ ظاکن بك هىحی ٬اكاق گیاكؾ. کن ٠ؿّم یا ؾوث
 ٨كهایؿ:آهیم هیؾق بیايی ظکمث ٠لی ،واهًئه

ٓهَش  ّه ّاوَّ الذَّ  =. ىیّه ّبآلَماّظ یَى َكَجٓش یّبآلَباهّ  ىٓجّش یّػَباَد اللَّ
 ؾاقؾ اویرشك گىيرههمراو ظأكاو به يىبث شهاو ىیا! بًؿگاو ؼؿا

 .اوث هؾاٌح اویشك گفٌحگاو به يىبث هک

 ىهثکظ ايىايی شىاهٟ بك و هىحی شهاو بك لیک ىی٬ىاي ولىله یک ی١ًی
 ىی٬ىاي آو هٍمىل همه ولی ؾهؿFهی قوی آو ال ٭ییهّاؾ لهاو هك هک ًؿکهی

 شىاهاٟ و اویًیٍایپ ظاالت ؾق هٙال١ه با جىايؿ هی ايىاو ،ىیبًابكا .هىحًؿ لیک
 و اهاكول باه هكباىٖ هىائل ؼىؾ ٠مك ىیٍیپ وًى ؾق هٙال١ه با ظحی ای گفٌحه

 .يٍىؾ ؼىكاو و اویل و اٌحباه و ؼٙا گك٨حاق جا ًؿک کؾق ىهیه٭ا ٫یال٘ك قا ٨كؾا
قا ؾق D ٬ىا٠اؿ ق٨حااقEهای الهی، آو اواث کاه وًثههن ال کاقکكؾهای  ،په

 کًاؿ.ولىک ٨كؾی و اشحما٠ی ايىاو قا جًٝین هایؾهؿ و اؼحیاق ايىاو ٬كاق هی
هح١لا٫ باه ؾق ه٫ًٙ ٬كآو، ٠مت وا١٬ی و کاهل هح١ل٫ به ؼؿاويؿ و بكای هرال، 

 ٌایٙاو ۀؼؿا و شبه ۀبیى شبه هّا٦ بیى ظ٫ و با٘ل، هك کىی اوث که ؾق
                                                           

 .79 ، 1381َ،  ج٩اهنجهكاو، ،  ا ار لر و های تارصًت. هعمؿبا٬ك ِؿق، ;
 .157ۀ ، ؼٙبالبالغهيهح. >
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بی باه ٠امت و کىاب اقو، ویاوث ؾوحیالایى ;.گیكؾی ٬كاق هییؼؿا ۀشبه ؾق
باكؾو باه ؾٌامًاو های ٌیٙايی و پًاهق با اجّال به هكاکم ٬ؿقتظیریث و ا٠حبا
یاا  >ؾ.کاكهای هاؾی، ؼٙایی بمقگ اوث که بایؿ ال آو اشحًاا  ؼؿا و ٬ؿقت

و قا ؾق ؾواث اهًائوًث قل٪ و الؾیاؾ ي١مث الهی، ؼؿاويؿ قولی هبكاوان 
جکاا و و اهاا آو لؾو ه١یٍث به هفاکكه بااقو، گكهالایى =ک٩اق ٬كاق يؿاؾه اوث.

ه باهای ا٬حّاؾی، ویاوحی اٌحباه اوث و با ه١ك٨اث ؾق ویاوثها آو کىو بهُق 
ؾ و لهیًه بكای اِالض ٌىالپیً قوٌى هیه بیًبىؾو ایى قویْ ایى وًث، ٤لٗ

 ؾ.ٌىهىیك و شبكاو ؼٙا ٨كاهن هی
 و ىیهائذكجك ال یکای جىاياؿهای یالها یهااواًث ًٌاؼثبكایى، هٕا٦

چكاکه  باٌؿF یهىح شهاو ال هًؿیبهكه ؾق ايىاو ٫یى٨ج قهىل ىیجكکًًؿهىییج١
گاه ٨كؾ  باه قا هااواًث ایاى ،یالها واًى بك ًیؼى ا٠مال ٫یجٙب با همىاقه ،آ

 يىیىؿ:هیباقه ؾقایىهكظىم ِؿق  آوقؾ.ؾقهی ؼىیً اوحؽؿام
هرای هرای هرا هًٙبر٫ و هماهًرگ برا ورًثهكچ٭ؿق کاقها و بكياهه

 الهریورًى لیكا  >ولی بیٍحك اوثالهی باٌؿ اهیؿ به هى٨٭یث و پیك 

 4هصكای شكیاو اقاؾه، جؿبیك و ظکمث ؼؿاويؿ ؾق هىحی اوث.

                                                           

; .E ّه ال١ّم   ةُؿ ال١ّم  یكیاَو کَهى ایَشم ة٨َّلل   ١D  :٨ٕ14ا٘ك FٔE ّه ال١ّم   َو  َى َو یّللُمئّهً ّلَكوىّلّه َو  َو  ةّلل 
 .8ٕٔهًا٨٭ىو: D ١َلمىَو ی ال َى یالُمًا٨ّ٭ ى  کل

، ؼمیًای ى والگكؾ قظلث اهامیىث و وىهیؾق هكاون ب ایبیايات اهام ؼاهًه ق.ک.. >
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19996ؾق:  ی، ؾوحكو14/3/1391

= .E  ٓلَ٪ ّلَمٓى ی کاو  َقب ُٗ الكِّ ُه یٍاُء َو یٓبُى ى، ی٭یFٔ به34ٕاوكاء:  كا  یكا  َبّیاَو ّب١ّباّؾّه َؼبکٓ٭ّؿُق اي 
ه بًؿگايً، ؾاقؾF او يىبث ب ا جًگ هییه بؽىاهؿ، گٍاؾه کپكوقؾگاقت قولی قا بكای هك

گاه و ب  D.ًاوثیآ
 .71َ ،هماو ، های تار ا ار لر وصًت ِؿق، هعمؿبا٬ك. <
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ؾق هى٨٭یاث ايىااو و  الهایوًى ؾق بیاو ي٭ً جىشه به  ایؼاهًه اهام
 ٨كهایؿ:اوالهی هی ۀشاه١

ورًى جراقیؽی و ٘بی١ری  ۀليؿگی ايىاو بك٘بر٫ اهرك الهری، برا همر
ًٌاورؿ و قوال و ىو قا هریهماهًگ اوث. ايىايی کره ٘بی١رث ٬راي

ًٌاورؿ ؼررىؾ قا برا آو ٬ررىايیى ورًث ظرراکن برك ایررى ؾورحگاه قا هرری
کًرؿ و ٠مرل کًؿ و ٘ب٫ ا٬حٕای آو ٬رىايیى کراق هریهماهًگ هی

اورث جرك و ايىايی که ؼىؾي قا هًٙب٫ کكؾه، ایى هى٨ر٫آکًؿ. هی
کًرؿ و ٠بىؾیرث ؼرؿا ؾق ليؿگی. ايىايی که با يرام ؼرؿا ليرؿگی هری

 ۀاهك و يهی ؼؿا قا ؾق ليؿگی هىریك ٠مرل ؼرىؾي و بكياهرکًؿ و هی
ؾهؿ با ایرى ٬رىايیى ظراکن برك ایرى هصمى٠ره... کاق ؼىؾي ٬كاق هی

جك اوث. اها اگك ايىراو بركؼال٦ کًؿ هى٫٨ؼىؾي قا هماهًگ هی
هىیك شكیاو آب ظكکث بکًؿ، اظحمال جى٨ی٭ً کمحك اوث> يیركوی 

گیركؾ> برك و٨ر٫ ٌرىؾ> کراق کمحركی ايصرام هریلیاؾجكی هّك٦ هری
شكیاو آب، بك و٫٨ ٘بی١ث و ٬ايىو ظاکن بك ایى ٘بی١ث که ظكکرث 

 1کًؿ، جى٨ی٫ بیٍحكی یا وهىلث بیٍحكی ؼىاهؿ ؾاٌث.هی

)تذلیـل تـذبیش  خییهـای تـاسًؼکـًـی تذـىت ت اجتمـاعی و وا یب ؼی. پ3-1-4

 جىاهع(

عث بیًی، پیٍگیكی و جها، اهکاو پیًقوٌى اوث که با ًٌاوایی ٠لل پؿیؿه
های الهای بیاايگك ٠لاث ؾیگك، وًثوشىؾ ؾاقؾ. الوىیها آو کًحكل ٬كاقؾاؾو

 جعلیال و ًٌاؼثها و قؼؿاؾها و ظىاؾخ اوث. بًابكایى، با بىیاقی ال پؿیؿه
 قؼاؿاؾهای باك ظااکن يٝاام و ٬اىايیى جاىاوهای الهای هاایوًث ال ِعیط

 قويؿ ما٠ی،اشح قؼؿاؾهای و هاپؿیؿه قوابٗ ًٌاؼث با و ،ک٧ٍ قا اشحما٠ی
                                                           

پژوهٍای  جهاكاو، هئوىاۀ، ٔظٍاك ۀج٩ىیك واىقٕ بیاو لر وای، ؼاهًهویؿ٠لی ظىیًی . ;
 .76-75 ، ٨1444َكهًگی اي٭ال  اوالهی، 
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 هاؿیكیث و کًحاكل جعاث قا ظاىاؾخ و قؼؿاؾها ظحی و کكؾ بیًیپیً قا هاآو
 بیًیپیً ؾق بلکه ،يؿاقؾ کاقبكؾ هاپؿیؿه و ظىاؾخ ؾق ٨٭ٗ کاقکكؾ ایى. ؾقآوقؾ

 الهای واًى ٌاًاؼث باا و اوث ِاؾ٪ يیم شىاهٟ جؿبیك و اشحما٠ی جعىالت
 .یا٨ث ؾوث هؿ٦ ایى به جىاوهی

 هماهًگی سفتاس ايغاو با کائًات. ایجاد 3-1-9

ٌاىؾ هىشاب های هاا،آوبكاواان های الهای و جًٝاین ق٨حااق آًٌایی با وًث
شهث با يیكوهاای هؽحلا٧ هىشاىؾ ؾق ٠االن های ايىاو هن١٨الیث ۀهصمى٠

ا٨مایای بىایاقی بایى ٬اىای ايىااو و يیكوهاای جكجیب هنایىکائًات باٌؿ و به
های الهی ٠مل کًؿ، ايىاو بكؼال٦ وًثهىشىؾ ؾق کائًات قغ ؾهؿ. اها اگك 

ا٨حاؿ و چًایى ؾقظ٭ی٭ث يى٠ی ياهماهًگی بیى ق٨حاق ايىاو و کائًات اج٩ا٪ هی
هايؿ کاه ؾقظاال ٌاًاکكؾو باكؼال٦ شكیااو آ  جالٌی به ق٨حاق ًٌاگكی هی

حبٟ، هیماو و ؾقِؿ هى٨٭یث او بىیاق پاییى یا ٤یكهمکى ؼىاهؿ بىؾ. الاوث و ب
 ٨كهایؿ:هی ایؼاهًه اهام

ورًى جراقیؽی و ٘بی١ری  ۀليؿگی ايىراو بك٘بر٫ اهرك الهری برا همر

کًیرؿ برا هماهًگ اوث. آو و٬حی که ٌما ا٘ا٠رث اهرك ؼرؿا قا هری

٠رالن ٬ركاق ؾاؾه، ؾاقیرؿ کراق  ۀجمام ٬ىايیًی کره ؼرؿا بركای هصمى٠ر

کًیرؿ ؾهیؿ. آو و٬ث که ياهماهًگ ظكکث هیهماهًگی ايصام هی

ایرى ال  .َکىو ياهماهًگ هىحیؿ ۀمى٠کًیؿ با هصو ٠باؾت ؼؿا يمی

٬كآيری اورث. هررل  ۀآو هٙالب بىیاق ٠الی ج٩کك اورالهی و ايؿیٍر

ایًکرره یررم هاٌرریًی قا بؿهًررؿ ؾوررث یررم ههًررؿن ياٌرری و ایررى 

ههًؿن ياٌی کره ال وراؼحماو ایرى هاٌریى و ال قوال ظكکرث ایرى 

ى هرای ایرى هاٌریى ه١ری  هاٌیى و ال هىیكی که بكای گكؾي چركغ

هرا قا ؾق کاق ببكؾ> پریچ و ههركه٠که بهاقؾ، هاٌیى قا بهٌؿه ؼبك يؿ
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شای ياهًاوب بگماقؾ> آيچه قا بركای کراقی هىرث بره کراق ؾیگركی 

کًرؿ. ایرى آو ايىرايی اورث کره برا ورًى و بميؿ، هاٌیى بؿ کاق هری

 1کًؿ.٬ىايیى ياوالگاقی هی

 الهیعًى آفشیى بىدو . دشکت3-1-6

 و كیؼ ا٠مال بك قا ايىاو و اوث ىیآ٨كثکظك الهی، یهاوًث اویشك به جىشه
گاهی کهچكا Fمؾیايگ بكهی ياؾقوث های٠مل و ها ٍهیايؿ ال میپكه  هاوًث ال آ
يىبث به اهكی ی٭یى و که ىیک و اوث ١ٙ٬ی ًٌاؼث و ىی٭ی ٠الهات ال ییک

 يمایاؿ.ا٘میًاو پیؿا کًؿ، با همث و جالي بیٍحكی ظكکث کاكؾه و ا٬اؿام های
 بیاجك٤ شمل شًگ به قا ؼىؾ اقاوی هکهًگاهی ٠لی ،هئهًاواهیك  ،قوىیالا

 :٨كهىؾ هی و يمىؾه اؾآوقیی قا گفٌحه یهاوًث ،كؾک هی
ًْ  َكَوٓذ  اُلمٓذَتّغُبىَو؟ َى یَكا ةُ یآلباّؿ  آلّلَ ةُ  هاَهّت  َهٓذ  ُى  َلُهُن ت ع ًَ ی َم  َو  الغُّ  ُهیذِّ

 =.آلَخَبُش  َلُهُن 
 امیر٬ ؼرؿا بركای هکرآياو ًؿیصاک په >ايؿ ؼاوحه پابه اقکوحم گكوه

 گ٩حه ىیا ال ًیپ آو اؼباق و ٌؿه قوٌى ٍاویبكا هاوًث ًًؿ؟ک هی

 .اوث ٌؿه

 . سؽذ و تعمیك لذست تذلیل ايغاو3-1-1

های الهی، قٌاؿ و ج١میا٫ ٬اؿقت جعلیال ايىااو و ال کاقکكؾهای ؾیگك وًث
 گیاكیجّمین هىائل و هاپؿیؿه با هىاشهه ؾقگیكاو ؼّىِا  هؿیكاو و جّمین

ها ه١مىال  ال هصاقی جصكبی و ٠٭الیی اوث Fها ال پؿیؿهاوث. ًٌاؼث ايىاو
ٌىؾ، ٬اؿقت های الهی، که ال هحى وظی اوحًباٖ هیجىشه به وًث کهؾقظالی

                                                           
 .75 َ ،هماو. ;
 .148ۀ ، ؼٙبلبالغهايهح. >
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 ;کٍاايؿ.ها قا ال ٜاهك به با٘ى و ال وٙط به ٠ما٫ هایهجعلیل ايىاو ال پؿیؿ
گاهیبا٠د ؾوحی الهیوًى آًٌایی و جىشه به  ،همچًیى هاا و ه١ك٨اث ابی به آ

٬ؿقت جعلیل، جعلیلگكاو  ،قوالایى .ؾىٌبیٍحك ؾق جعلیل و١ٔیث شىاهٟ هی
جىايًاؿ هایهاا آو کاه٘اىقیباه ،کًؿقا ؾق بكقوی و١ٔیث شىاهٟ ج٭ىیث هی

٬ىايیى ظاکن بك پیٍك٨ث و يابىؾی شىاهٟ بٍكی قا ک٧ٍ کكؾه، ؾق پكجى آو باه 
 يؿ.بپكؾال گىياگىوجؿبیك ظكکث شىاهٟ 

 . اصالح و هذایت جاهعه3-1-8

باه ایاى  Fثکًًؿگی او، اِالض و هؿایثالهیوًى یکی ؾیگك ال کاقکكؾهای 
کًاؿ و آًٌایی ايىاو قا با ظ٭ای٫ ظاکن بك شهاو هىحی ٨كاهن هی ۀبیاو که لهیً

اِاالض و  هىشبات ها،آوق٨حاقها با  ا١٨ال و کكؾوهماهًگؾق ِىقت جىشه و 
و يیام هاا آو ىٍاًاؼحيؾق ه٭ابل، ليؿ Fايىايی قا ق٬ن هی كاؾ و شىاهٟهؿایث ا٨

هىشب ٌکىث و ياابىؾی بٍاك و  ؾق جّمیمات و ق٨حاقها،ها آو جىشهی بهبی
جّكیط ؾاقؾ که هاؿ٦ ال  کكینؾ. ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ٬كآوٌىهی شىاهٟ ايىايی

 ك وًث، اِالض و هؿایث شاه١ه اوث:ـک
ِى كَ  ًَ َق كیاَو ػاّهَبیُة ییآلَٓسّض َكآيُظشوا كَ  یُشوا كّ یغَهٓذ َخَلٓت ّهٓى َهٓبّلُكٓن ُع

ب ییاّط َو ُهییًذ یییَى هییزا بَ یآلُمَكییزِّ ًَّ وییاِو ّلل  ػمییشاو: ٕآل َى یى َو َهىّػَظییِة ّلٓلُمتَّ
 .1ٔ<> ی 7<>

و هرك ٬رىم، ٘بر٫ ا٠مرال و ) ی وشىؾ ؾاٌث>یها ً ال ٌما، وًثیپ

 م همايًرؿ آو قایره ٌرما يکری ؾاٌرحًؿ> یهرا٩ِات ؼىؾ، وكيىٌرث

ؿ ورركايصام یررًیؿ و ببیررًکى، گرركؾي یؿ.( پرره ؾق قوی لهرریررؾاق

                                                           
 .37 َ، هماوظاهؿ کهىيؿ و همکاقاو، . ;



 52  / ٨ّل اول: کلیات

ايی اورث بركای یرى بیراات ؼرؿا( چگىيره برىؾ! یر)آ ًًؿگاوک بیفکج

 1.مگاقاویيؿقلی اوث بكای پكهث و ای٠مىم هكؾم> و هؿا

 ،های وااب٫ ياؿاقؾاؼحّاَ به اهثهكگم  الهیوًى  ،ٌكی٩هآیۀ  بكاوان
ًؿگاو، یهمگاو، گفٌحگاو و آ ۀقباقاجی ؾیى ظیولىله ٬ىاي یکِىقت به بلکه

ماو و هصاهؿ و هحعاؿ و یٍك٨ث و ج١الی ا٨كاؾ باایى وًى پیؾق ا و ٌىؾ اشكا هی
ًی یبً یپماو و آلىؾه به گًاه یاًؿه و بیکهای پكاىث و يابىؾی هلثکٌو  ؿاقیب

 های واب٫ گىاه قوًٌی بك ایى ظ٭ی٭ث اوث.که جاقیػ اهثچًاو Fاوث ؿهٌ

                                                           
 .142 َ ،3 ز ،هماو ،و همکاقاو ٌیكالی هکاقم ياِك. ;





 
 

ّفصلّدوم:
 ًت اهتذاو و ابتالع

 

ّیابیّسًتّاهتحاوشًاسیّوّحمیمت.ّهفهىم2-1
ی١ًای ؾق  Fاواث ٤یكهٍاكوٖ و ٨كاگیاك هاایوًثال  یکی اهحعاو و آلهایً

 چاه بؽىاهًاؿ، چاه هاكؾم ىاثFیي هااايىااو ا١٨اال اقاؾه و باه جع٭٫، هًىٖ
 چاىو كاجاییج١ب واًث باا ىیااٌاىيؿ. وا٬ٟ هی اهحعاو و ابحال ىقؾه يؽىاهًؿ،

EالابحD ،E٨حًهD، Eُجمعی D وEاهحعاو D ٬كآوؾقهٙكض ٌؿه اوث. کكین 

 . ابتال1-3-3

 جاا مییاچ ایا ىیک كؾوکاهحعاو ال اوث ٠باقت آو و ؾاقيؿ ه١ًا یک بال و ابحال ۀلمک
 ٤الباا  ً یآلهاا ىیا البحه. ٌىؾ اقکآٌ ؾقويً ؾق يه٩حه و باً٘ی اتیؼِّى و ٩ِات

و ؼاىاه گاىاقا  ياگىاق و وؽثؼىاه ٌكایٗ  ،اوث ویژهٗ یٌكا ؾق ٨كؾ ٬كاقؾاؾو با همكاه
 باه هباحال میي والن ايىاو اوث، یماقیب به هبحال ماق،یب ايىاو هکچًاو ;بؽً.و لفت

 یؼاؿا یگااه. يباٌاؿD یبلاىE وD باالE هک ثىیي یمیچ ٠الن ؾق و اوث والهث
 ١ماثي ىیاا ال و اوث كکٌا یو ًؿیبب جا ًؿکهی اهحعاو والهث با قا ايىاو وبعاو،

 >.يه ای اوث ِابك یو ًؿیبب جا ؿیآلهاهی هْك به قا او یگاه و يه ای كؾیگهی یابهكه
                                                           

;. E َُه ٨َؤ ا اإٓلٓيىاُو اـا َها آبَحالُه َقبُّ َمُه ٨َ ک٨ََؤه  اا اـا َهاا آباَحالُه ٨ََ٭اَؿَق کأَ  یُ٭ىُل َقبِّ یَكَهُه َو َي١  َكَهّى َو َأه 
 .16ٔ-٨ٕ15صك: « َأهاَيّى  یُ٭ىُل َقبِّ یّه ّقٓل٬َُه ٨َ ی٠َلَ 

 .364َ ،4 ز ،1381 اوكاء، ٬ن، ،تضًین آهلی، شىاؾی ٠بؿالله .ق.ک .>
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 . تمذیص1-3-1

يمىؾو ٠یب و ایاكاؾ ال یاک کكؾو و بك٘ك٦ؼالُه١ًای بهجمعیُ ؾق ل٥ث 
 ًیپا هائهى یباكا اهحعااو یو٬حا ;چیم اوث و همايًؿ جمکیه و جٙهیك اواث.

ا ال اييه٩حه و یؾقوي لی٨ٕا ٌىؾیه با٠د ؿ،یآیه  Fؾٌاى میهحما و شؿا لیـق
 و هًا٨٭ااو ال آياو هئهًاو و ؿیآ ًیپ یشما٠ح و ی٬ىه یبكا اهحعاو ىیا یو٬ح ای
 >.ًؿکهی ِؿ٪D كؾوکمیهحماE ی١ًیD ُیجمعE ٠ًىاو ٌىيؿ، شؿا ماقؾالویب

 . فتًه1-3-1

E٨حى D بهؾق اِل ه١لاىم آو ياؼالّای جاا٬كاقؾاؾو ٘ال ؾق آجً اوث ه١ًای 
 اواث ٠باقت ٌؿه، اوح١مال آو ؾق ٍحكیب هک ٨DحًهE اِٙالظی ه١ًای =.ىؾٌ
 و شاىهكه جاا ؾهًاؿ ٬اكاق اهحعاو ۀىقک ؾق قا ٌؽُ ١ًیی اؼحباقF و اهحعاو ال

کاكین يیام ٨حًاه ؾق آیات ٬اكآو .ٌىؾ ه١لىم وی ژیک ای قاوحی و اقکآٌ او ـات
 <کاق ق٨حه اوث.آلهایً و اهحعاو بهه١ًای به

 و و آصهایؼ. اهتذا1-3-4

اواح١مال ٌاؿه، ؼاىؾ  کاكین٬اكآوآلهاایً ؾق ه١ًای بهی که ال وایگاو ؾیگك
 اباحال وE یاه١ًااهحعااو ال باا  ا٨ح١اال و باه ۀوای ?اِٙالض اهحعاو اواث.

کاقبكؾ . ی آلهایً اوثاهً١بهD هعىE ۀایى کلمه ال وای ۀقیٍ .اوثD اؼحباق
 @ایى وایه ؾق هىاقؾی اوث که چیمی قا بیالهایًؿ.

                                                           
 .761َ، هماو ا٩ِهايی، قا٤بهعمؿ بى. ظىیى;
 .43َ ،4 ز ،هماو ٘با٘بایی، ویؿهعمؿظىیى. >
 .372َ ،هماو ا٩ِهايی، قا٤بهعمؿ بى. ظىیى=
 .22 َ ،2 ، زهماوF ياِك هکاقم ٌیكالی و همکاقاو، 2 آیۀ ،29ٕٔ ٠ًکبىت ق.ک.. <
 .3 آیۀ ،49ٕٔ ظصكات ق.ک.. ?
 .42 ، 13َ ز، هماو، هًٝىقبىا هکكمهعمؿبى. @
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 ۀهم با ایؾي ۀِعً هک اوث ىیا ابحال ظ٭ی٭ث كها،یج١ب و کلمات ایى ۀهم با
 بكول يه٩حه هایٜك٨یث جا ؼؿاوث بًؿگاو وها اهث اهحعاو ۀلیوو آو، هٝاهك

 پكوقؾگاق ظصث و میهحما هن ال ي٩ا٪ و ماویا و ف ک و ِؿ٪ ِاظباو و کكؾه
 .ٌىؾ جمام همگاو بك

ّشًاسیّاهتحاوّالهی.ّگىيه2-2
 ه١ًاا ىیباؿ Fاوث بكقوی ٬ابل اشحما٠ی و ٨كؾی ِىقت ؾو اهحعاو ؾقوًث 

 اقیموپاوگ ث،یٜك٨ قوظی، ٬ؿقت جا ؿیآلها هی قا ٌؽّی گاهی ؼؿاويؿ هک
 :ٌىؾ قوٌى او ياوپاوی ای

ُكٓن  َو  ٓبُلَىيَّ ًَ  َو  ٓيُلّظ آل  َو  ٓهىاّل آل  ّهَى  َيٓوص   َو  ىّع آلُج  َو  آلَخىّف  ّهَى  ء   ّبَشٓی  َل
ّش  َو  َمشاّ  الْخ  اّبش َبشِّ  .266ٕٔبوشه:  َى یالصَّ

 هم
 
هرا و اهً ؾق هرالکرمی ال جركن، گكورًگی، و یرٌما قا برا چ ۀ١ٙ٬ا

 ًًؿگاو!ک ن> و بٍاقت ؾه به اوح٭اهثیًک ً هییها، آلها ىهیها و هشاو

 هٙاكض هلحی و گكوه ٬ىم، یک بكای و گىحكؾه وٙط ؾق الهی اهحعاو گاهی
 :ٌىؾ هی

ا هاَل  اَكَت  َهٓذ  َكايَّ ُهُن أ َو  َبٓؼّذَى  ّهٓى  َهىَهَي  ًَّ اّهّشىُّ  َظلَّ  .96ٕٔؼه:  الغَّ
 .قا گمكاه واؼثها آو ن و واهكیی٨كهىؾ: ها ٬ىم جى قا ب١ؿ ال جى، آلهىؾ

 :ؿی٨كها هی میي و
ا َلَوٓذ  َو  ًَّ  .28ٕٔدخاو:  ِن یَكش َسعىِل  جاَءُهٓن  َو  ّكٓشَػىَو  َهىَم  َهٓبَلُهٓن  َكَت
 برره بمقگررىاقی قوررىل و نیآلهررىؾ قا ٨ك٠ررىو ٬ررىم هرراىیررالاًیپرر هررا و

 1.آهؿ وكا٤ٍاو

                                                           
 ٠ًکباىت 25Fآیاۀ ٔ، 57ٕ ؿیاظؿ 168Fآیۀ ٔ، F ٕ7 ا٠كا48٦آیۀ ٔ، 5ٕ . آیات ؾیگك: هائؿه;

 . و... 3آیۀ ٔ، 29ٕ
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ّهایّاهتحاوّالهی.ّویژگی2-3
 :الشمله ،هاوثبكؼی ٌاؼّه ؾاقایوًث اهحعاو الهی 

 ی. فشاگیش1-1-3

 شىاهاٟا٨اكاؾ و  ۀهماباكای کاه  اوث ییهاوًثالهی ال وًث ابحال و اهحعاو 
 ٘ىقهماو .ٌىؾیيم گفٌث آو ال هکچیه ۀؾقباق وشهچیهبهو  ;اوث هعحىم

 بیٌا١ لىٖ، ن،یابكاه ٬ىم ذمىؾ، ٠اؾ، يىض، ٬ىم لیال٬ب گفٌحه یهااهث ؾق هک
 ٌؿيؿ، کهال گكیؾ یشم١ و ؿهیوقل اوح٭اهث یوشم١ ا٨ثی اویشك یهىو و

 >.ؾاٌث ؼىاهؿ اویشك میي ًؿهیآ و ظأك هایاهث ؾق

 ای هىحرًاهحعاو الهوًث ؼىؾ قا ال  کهکىايیؼیال ؼام  ۀؾقباق کكین٬كآو
ا٬ىام شاقی  ۀهم بكایاهحعاو و ابحال وًث ٨كهایؿ که ِكاظث هیبه ،ؾايًؿهی

 اوث:
 
َ
َة َو أ ًَّ و َتٓذُخُلىا آلَج

َ
یّزیَى َخَلیٓىا ّهیى َهیٓبّلُكن ٓم َدّغٓبُتٓن أ َخیُل الَّ ّتُكن هَّ

ٓ
ا ییؤ  َلمَّ

 .325ٕٔبوشه: 
چرىو ه ظرىاؾذی همکرآي ؿ، بییٌى ؿ ؾاؼل بهٍث هییكؾکا گماو یآ

 اؾخ گفٌحگاو به ٌما بكوؿ؟!ظى

الهای، باا  یایاظحای ايب هکاٟ و گىاحكؾه اواث ی٬اؿق وواآلهىو الهی آو
١اث لياؿگی یه ٘بکيؿF چكاؿٌ ها آلهىؾه هیًیى آلهایجك ى و وؽثیؿجكیٌؿ

هاای واؽث ًیى اوان گافاقؾه ٌاؿه و اِاىال  باؿوو آلهاایشهاو بك ا  ىیا
 ٌىؾ. ى٨ا يمیکها ٌايىاو ۀاوح١ؿاؾهای يه٩ح

 ا٬اىامF اواث شااقی همچًااو اهحعاو، ٠مىهی وًثایؿ بؿايین که په ب
                                                           

 .147-139َ، هماو،  های تار ا ار لر وصًت. ویؿهعمؿبا٬ك ِؿق، ;
 .145، 16َ، زهماوبایی، . ویؿهعمؿظىیى ٘با٘>
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 آيااو ۀاقياهاک و صاهیيح و ٌاؿيؿ اهحعااو ٨اكؾی و شم١ای ِاىقتباه گفٌحه
 يىباث اهكول و نیگفٌحگاي ىیشايٍ ها. هاوث يىبث میي اهكول. ؿٌ هٍؽُ

 چیها باكای آو ىی٬اىاي و ًًیآ٨ك ؾق هک نیباٌ ؾاٌحه جىشه ؿیبا هاوث. اهحعاو
 گاكو ؾق هکهك و ٌىيؿ هی اهحعاو همه. ايؿ كؾهکي بال ؼّىِی  ظىا ٬ىهی
 ؼىاهًاؿ باؿ شامای قا اقاوکبؿ و ىیکي پاؾاي قا اقاوکىیکي. اوث ًیؼى ٠مل

 ٨كهایؿ:هی کكین٬كآوکه چًاو Fؾؾا
ا َلَوٓذ  َو  ًَ ٓهَلٓك

َ
ا َهٓبّلُكٓن  ّهٓى  آلُوُشوَو  أ  َو  ّ  ًیایّبآلَب  ُسُعیُلُهٓن  جاَءٓتُهٓن  َو  َظَلُمىا َلمَّ

ىایلّ  كاُيىا ها ًُ  ّكیی َخلّئیَق  َجَؼٓلًاُكٓن  ُحنَّ  َى یاُلمٓجّشه آلَوىَم  َيٓجّضى َكزّلَي  ٓئّه
ُؽَش  َبٓؼّذّهٓن  ّهٓى  آلَٓسّض  ًٓ ًَ  .24ٔ :ىيظیٕ َتٓؼَمُلىَو  َق یكَ  ّل
 کهرال  ٌرؿيؿ، ٜلرن بکهكج و٬حی بىؾيؿ، ٌما ال ٬بل هک قا ا٬ىاهی

هرا آو ثیهرؿا بكای قوٌى هایث٠اله و ها يٍايه با اهبكاویپ. نیكؾک

 شرما قا هصركم ا٬رىام ى،یچًىیا. آوقؾيؿ يمی ماویاها آو ولی آهؿيؿ،

 و) نیرا ؿهیگكؾاي ًٍاویشايٍ ىیله ؾق قا ٌماها آو ال ب١ؿ. نیؾه هی

  چگىيرره ٌررما نیبًگررك جررا( نیررؾاؾ ٌررما برره قا ٬ررؿقت و ىهررثکظ

 .ؿیًک هی ٠مل

 :٨كهایؿهی الهی اهحعاو وًث ٨كاگیكبىؾو به اٌاقه ؾق ایؼاهًه اهام
اهحعاو يكیرمؾ و  ۀکه پكوقؾگاق ٠الن، هكؾم قا يیالهایؿ و ؾق کىق جاو٬حی

هًاو قاوحیى به ؼؿا و قاه ايبیرا قا ال ؾیگرك ؤبالاو ؾق قاه ؾیى و هپاک

اهحعاو همچًاو هٍرح١ل و ٤كبرال  ۀگى شؿا يکًؿ، کىق هؿ٠یاو پىچ

آیرؿ. الهی پیً هری هایاهحعاو ؾق گكؾي اوث و همچًاو آلهىو

 اهحعراو و آلهرایً  ۀایى ه٩اؾ هٍحكک جمرام آیراجی اورث کره ؾقبراق 

 1آهؿه اوث.

                                                           
 .145 َهماو، ، (برائت ۀتفضیر صىر) بیاو لر و، ایویؿ٠لی ظىیًی ؼاهًه. ;
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 داؽتى . اعتمشاس1-1-1

های اهحعاو الهی که هىشب جمییم آو ال اهحعايات بٍكی یکی ؾیگك ال ویژگی
لعاٚ ویژگی لهايی، اهحعايات بٍكی به .بىؾو اوثؾ، اوحمكاق و ؾائمیٌىهی

اهاا اهحعااو الهای ال  ،لهاايی ؼاِای هىاحًؿ ۀك ؾق یک بالهعؿوؾ و هًعّ
ا لعٝاات پایااو ٕبلاى٢ٔ آ٤اال ٌاؿه و جا ؾٌاىجکلی٧ هحىشه ٨كؾ هی کهلهايی

 ٠مكي اؾاهه ؾاقؾ.

 بیًی يبىدو. لابل پیؼ1-1-1

اهحعاو الهی ایى يیىث که اهحعاو الهی ظحمای و  ياپفیكیبیًیال پیً هًٝىق
که لهاو یا هًگام اشكای آو ال پیً هٍؽُ و اوث آ١ٙ٬ی يیىثF بلکه هكاؾ 

هاا ايىااو ۀو ه١لىم يیىث وگكيه ظحمی و ١ٙ٬ی بىؾو اهحعاو الهی باكای هما
ؾق چه لهايی ايىاو هىقؾ آلهایً و اهحعاو ٬كاق ولی ایًکه  Fن اوثاهكی هىلْ 

 کاه اوث هكگ ٌبیه شهث ایى ال ابحال وًث ٌىؾ.گیكؾ ال پیً ه١لىم يمیهی
 ٔ...و و٩یؿ و ویاه و لو و هكؾ ؾٌمًاو، و ؾووحاو و بؿ، و  ؼى الٕ همه بكای

ایى اهك ؼىؾ اذك جكبیحی باكای  .اوث بیًیپیً ٤یك٬ابل و ١ٙ٬ی و ياپؿیكجؽل٧
 Fبا٠د هیچكاکه ايىاو ؾاقؾٌىؾ ايىاوها همیٍه بیؿاق بىؾه و ؾق ٩٤لث به وك

 اهحعاو الهی بكآیًؿ. ۀيبكيؿ جا بحىايًؿ ال ٠هؿ

 هشاتب بىدو . داسای1-1-4

هاا اليٝاك اهکاياات و اواح١ؿاؾها و ظحای ؾقشاات و قوٌى اوث کاه ايىااو
 هىاهب ؾق هاايىاو ج٩اوته٭اهات ه١ًىی یکىاو و ؾق یک هكجبه ٬كاق يؿاقيؿ. 

هاا آو و ج٩اوت وثا هاآوگك ليؿگی اشحما٠ی وال و جىهیل، لهیًههاییجىايا و
و آلهاایً اواث. اهاا ایاى  اواهحع بكایای الظید ؾقشات و ه٭اهات، لهیًه

به ایى  Fگیكؾآلهایً و اهحعاو هحًاوب با ٜك٨یث ٨كؾی و ٬ىهی ا٨كاؾ ايصام هی
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گیكيؿ بیاو که ا٨كاؾ هحًاوب با ؾقشات ه١ًىی ؼىؾ، هىقؾ اهحعاو الهی ٬كاق هی
جىاياؿ هایهاا آو جًاواب ؾقشااتو اهؿا٦ و ابماقهای اهحعاو الهی ا٨اكاؾ باه

 یاا ؾوحی،جهی و گكوًگی جلؽی، و وؽحی با قا ب١ٕی ؼؿاويؿ هح٩اوت باٌؿ.
 یاا قیاواث، و ٬اؿقت ذكوت، و هال با قا بكؼی و آلهایؿهی ياقاظحی و بیماقی
جكیى اهحعايات بكای ايبیا و اها همیٍه وؽث ،ًؿکهی آلهایً آوایً و ؼىبی

 ;الهی بىؾه اوث. یاولیا

 . تًاعب با ؽشایط فشدی و اجتماعی1-1-9

 اشحما٠ی و١ٔیث با که اوث ایى الهی هایآلهایً هایویژگی ال ؾیگك یکی
 گفٌاحه ا٬اىام ال یک هك. ؾاقؾ جًاوب هلث یک یا شاه١ه یا گكوه یک ا٠ٕای
. اياؿگك٨حاه ٬كاق الهی آلهایً ؾق ؼىؾ، ٨كهًگی و اشحما٠ی و١ٔیث بهباجىشه

ٌكایٗ جًاوب بهی١ًی هك ايىاو  Fاوث٘ىق ؾقهىقؾ اهحعايات ٨كؾی هن همیى
گیكؾ و قهم ج١ؿؾ اهحعاياات الهای گىياگىو ؼىؾ هىقؾ اهحعاو و آلهىو ٬كاق هی

باه ج١اؿؾ ٌاكایٗ ظااکن باك لياؿگی ٨اكؾی و  ،قوالایاى .ؾق همیى يکحه اوث
های هؽحل٧ اهحعاو الهی ايصام پفیكؾ. ایًکه جىايؿ گىيهها هیاشحما٠ی ايىاو

گك٨حًاؿ قیٍاه ؾق یاهحعاو الهی ٬كاق هاهىقؾ ی گىياگىيهای ها به ِىقتاهث
 ٨كهایؿ:هی ٠لی ،اهیك هئهًاوایى ظ٭ی٭ث ؾاقؾ. 
ییاّلّن  آلییَبلُء   اّء یییّلٓلولّ  َو  َدَسَجییةِ  اّء یییّلٓلٓيبّ  َو  آهّتذییاِو  ّلٓلُمییٓئّهّى  َو  َدِب أ ّللظَّ

 =.َكشاَهةِ 
                                                           

F ؼؿاوياؿ و٬حایEؾق قوایث واقؾ ٌؿه اوث:  .; ُه ّبآلَبالّء ٤َْحا  ـا أَظب  ٠َٓبؿا  ٤َح  َه ا ای قا  کاه بًاؿهاو  الل 
 ٔ.253، 2َ، ز هماو  کلیًی، ی١٭ىٕهعمؿبىD کًؿ ؾووث بؿاقؾ، او قا ؾق ٌؿایؿ ٤ك٪ هی

، 64 ، ز٪1443،  یاء الحاكاخ ال١كبایاؾاق اظ بیكوت، ،يىاراألبسار هصلىی،با٬ك هعمؿ. >
َ 235. 
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 بركای ً،یآلهرا ۀلیوور هرؤهى، بركای ب،یجأؾ ۀیها اق،کوحم بكای بال

 .اوث كاهثک الهی، اییاول یبكا و ؾقشه،( ٟیجك٨) اهبكاویپ

ّ.ّهستًذاتّلزآيیّسًتّاهتحاوّوّابتال2-4
Eوًث اهحعاوDؾق ایًصاا باه ـکاك  .، هىحًؿات و هؿاقک ٨كاوايی ؾق ٬اكآو ؾاقؾ

گافقین. ؼؿاوياؿ کًین و ال ؾیگك آیات به اٌاقه هایهیبىًؿه بكشىحه آیۀ  یک
 ٨كهایؿ:هی کكینهح١ال ؾق ٬كآو

ٓو 
َ
اُط أ ًَّ َدّغَب ال

َ
ٓو ٓت یأ

َ
ا َو ُهٓن ال یَشُكىا أ ًَّ یزیُوىُلىا آَه ا الَّ ًَّ ىَو َو َلَوٓذ َكَت ًُ َى یٓلَت

زیّهٓى َهٓبّلّهٓن َكلَ  ُه الَّ  .4ٔ-3ٕ َى یٓؼَلَمىَّ آلكاّربیَى َصَذُهىا َو لَ یٓؼَلَمىَّ اللَّ
ن، بره ظرال ؼرىؾ یرماو آوقؾیا ًؿیه بگىکىیكؾيؿ همکا هكؾم گماو یآ

ً ال آياو یه پکىايی قا کاهًؿ ٌؿ؟! ها ً يؽىیٌىيؿ و آلها قها هی

ؿ ٠لرن ؼرؿا یرن(> بایًرک م اهحعراو هرییرها قا يىی)و ا نیبىؾيؿ آلهىؾ

ًرؿ یگى ه ؾقو٢ هریکرىرايیکًرؿ و یگى ه قاورث هریکرىايیک ۀؾقباق 

 1.ابؿیجع٭٫ 

 ۀهىئله کى هىائل ليؿگی بٍك یجكی ال ههنیکؼؿاويؿ به ٌكی٩ه  ۀآیؾق ایى 
ًؿ و ایى ظ٭ی٭ث قا یاؾآوق ک های الهی اوث اٌاقه هیٌؿائؿ و ٨ٍاقها و آلهىو

ٍگی اوث و اؼحّاَ به شم١یث یو هم وًث شْؿی یکٌىؾ که اهحعاو هی
                                                           

ؾق ٘اىل : Eيىٌاحًؿ ٌایكالی قباايی اللهآیث هلکىجی اقجعال بكای پیام ؾق ؼمیًی اهام .;
اياؿ و  ق باىؾهایى بىایالث و هصاهؿت و ٌصا٠ث و ج١هؿ به ظ٫ و ؾیاو ٨ٕیػ، هؿ٠یجاق

يؿ، و جًها ؾق اثی٭ث ؾق ا٬لیل و هصاهؿه و ج١هؿ به ظ٫ و ظ٭یى ِاظباو ٨ٕاکهىحًؿF ل
او یه هاؿ٠کاٙايی اواث یهای ٌاها ؾق ه٭ابل ٬ؿقتییگىها و ظ٫یها و گك٨حاقیوؽح
ٌاىيؿ.  م هییاق هحماکایاق ال ه٥ٍىٌاو قکوكوِؿا و ؼالّاو ٨ؿا لو ال هح١هؿاو بیال٦

ؿه و هاا ال یاًىو ؾق شىاق ظا٫ آقهکه اک،  كالییٌ  ؿ اقلٌمًؿ، قبايیی١هكظىم هصاهؿ، و
 ۀفیصسالله هىوىی ؼمیًی، ٕویؿقوض Dث بىؾیى ا٬لین ال ایات وشىؾي هعكوم ٌؿکبك

 ٔ.86 ، 16َ  ، ز ،1378ؼمیًیجًٝین و يٍك آذاق اهام جهكاو، هئوىۀ، اهام
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پیٍیى شاقی و واقی های بلکه وًحی اوث که ؾق جمام اهث ،هىلماياو يؿاقؾ
يؿ و انیو وه یکى وًث الهی ٌكیيى٠ی ؾق احی بهیبىؾه اوث. هك گكوه و شم١

ؿ. گكوهای ؾق یاآ هایهاا آو های گىياگىو به وكا٢ اويؿ ؾق چهكهاهحعايات ؼؿ
های ٨ىااؾ ال هاك  ه ال هك يٝك آلىؾه اوث، ووىوهکكيؿ یگ ی ٬كاق هییهاٗیهع

و  ى شاْى یه ؾق چًکى اوث یاها آو اهحعاو بمقگ .ًؿک قا اظا٘ه هیها آو ٘ك٦
ی ًًؿ. گكوهاکی ؼىؾ قا ظ٩ٛ کٗ يٍىيؿ و اِالث و پایقيگ هعهنو١ٔیحی 

ًًاؿ اگاك ظأاك باه یب ه هایکاكياؿ، ؾقظاالییگ ها ٬كاق هیثیؾق ٨ٍاق هعكوه
وك٠ث ث بهیل وشىؾ ؼىؾ باًٌؿ، ٨٭ك و هعكوهیهای اِ هیكؾو وكهاکه١اؤه

ماو و ج٭ىا و آلاؾگی و ٠مت و ٌك٦ یؾاؾو ابهای الؾوثًؿ، اها بهکٌ ؾقهن هی
٤ك٪ ؾق ي١مث  ،هکگك بك٠یوث. گكوهی ؾا هاآو ى آلهىویهم... اوث. و و

ى یا ؾق چًایآ .كؾیگ اقٌاو ٬كاق هییايات هاؾی ال هك يٝك ؾق اؼحکٌىيؿ و اه هی
ا ٤اك٪ ؾق ٩٤لاث و ٤اكوق و یاًًاؿ  ک ك ي١مث هیکٌ ۀ٩یام به وٜیی، ٬و١ٔیح

گاايگی ال شاه١اه و ال یًی، ٤ك٪ ؾق لفات و ٌاهىات و بیؼىؾؼىاهی و ؼىؾب
با  ا های ٠ّك ها لؾه ٌك٪و  هالؾههمچىو ٤ك ا  ٌىيؿ ٖ گكوهی ٍحى هییؼى

لث و اؼاال٪، ال یى ؾوقی ال ؼؿا و ٨ٕایه ؾق٠کٌىيؿ  قو هیهی قوبیٍىقهاک
ؾق  .ی ؾاقياؿچٍامگیكهًؿيؿ و ق٨ااه اشحماا٠ی  بهكه  ای ًًؿهکكهیجمؿو هاؾی ؼ

ه کاٍاايؿ ک ى يىٞ لياؿگی هاییا وىیبهقا ها آو كوهًؿ هكهىلییي ۀًصا شاـبیا
ؾاؾو باه مث جاىیه به آو ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ و به ٬کلی اِى ۀك پا يهاؾو همیمث لی٬به

ى یاً ٨كاهن وااليؿ، ایؼى ۀـلث وابىحگی چًاو ليؿگی قا بكای ؼىؾ و شاه١
ها، ٬عٙای و  ها، شًگ و يماٞها، ؾقؾ و قيسبثیيىٞ آلهىو اوث. هّ یکم یي

ها قا به بكؾگی و اواقت ؼاىؾ ه ايىاوکاهه، کهای ؼىؾىهثکگكايی و جىقم، ظ
هاای ٘اا٤ىجی ؼاىؾ ٨اكا  ن ؾق بكاباك بكياهاهیقا باه جىالها آو ًًؿ وک ؾ٠ىت هی
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هاا ىیاال ا یاکكوهًؿ هىای ي٩ه و ٌهىت، هك یؼكه اهىاز يؼىايًؿ، و باال هی
ه کاواث ا هاا ى ِعًهیٍی اوث بك وك قاه بًؿگاو ؼؿا، و ؾق همیآلها ۀلیوو

 ٌاىؾ. ی و اهايث و آلاؾگی ا٨اكاؾ هٍاؽُ هایکو پا اث و ج٭ىیماو و ٌؽّیا
و آى ٜهاىق یاا ۀًؿ، و اللهاک قا ٜاهك هی هاايىاوه با٘ى کچىو اهحعاو اوث 

ه کاها آو بكشاجك ٌىؾ، و مايٍاو پاییماو وا١٬ی ؾاقيؿ، ایه اک ییهاآوه کاوث 
ِّ یا  ;ؾ.ٌىك٦ اؾ٠اوث هماو ِك٦ اؾ٠ا هن با٘ل مايٍاو 

 :ؾاقيؿ ؾاللث اهحعاو وًث بك يیم لیك آیات ،ٌكی٩ه ۀآیا٨موو بك ایى 
ُكٓن  َو  ی ٓبُلَىيَّ ًَ  اَلٓيُلیّظ  َو  اَلٓهىاّل  ّهَى  َيٓوص   َو  آلُجىّع  َو  آلَخىّف  ّهَى  ء  یّبَش  َل
َمشاّ   َو   .266ٔ :بوشهٕ الخَّ

 و هرایریؾاقا اهًکر و یگكورًگ و جكن ال یمیچ به قا ٌما ى،ی٭یبه

 ن.ییآلهایه هاىهیه و هاشاو

ٓم  ی
َ
ٓو  َدّغٓبُتٓن  أ

َ
ًْ  َتٓذُخُلىا أ ّتُكٓن ی َلْما َو  ةَ آلَج

ٓ
یّز  َهَخُل  ؤ  َهیٓبّلُكٓن  ّهیٓى  َخَلیٓىا َى یالَّ

 .325ٔ :بوشهٕ
ه ظرىاؾذی همچرىو کرآي ؿ، بییٌى ؿ ؾاؼل بهٍث هییكؾکا گماو یآ

 ظىاؾخ گفٌحگاو به ٌما بكوؿ؟!

اّط  َى یبَ  ُيذاّوُلها اُم یالَ  ّتٓلَي  َو  ی ًْ ّز  الْلُه  ٓؼَلَن یلّ  َو  ال ىا َى یالَّ ًُ ّخَز ی َو  آَه ًٓ  تَّ  ُكٓن ّهی
َهذاَء  َص یّلی َو  َى یالْظیاّلّم  ّذبُّ ی ال َوالْلُه  َُ یّز  الْلیُه  َمذِّ یىا َى یالَّ ًُ  ٓمَذیَن ی َو  آَه
ٓم  َى یآلكاّكّش 

َ
ٓو  َدّغٓبُتٓن  أ

َ
ًْ  َتٓذُخُلىا أ ّز  الْلُه  ٓؼَلّن ی َلْما َو  ةآلَج ُكٓن  جاَهُذوا َى یالَّ ًٓ  ّه

 .253ٔ-255 ػمشاو:آلٕ ىیالْصاّبّش  ٓؼَلَن ی َو 
ن جرا یگركؾاي او هركؾم هرییىث قا ؾق هکكولی و ٌیقولهای پى یو ها ا

)و ٌررًاؼحه ٌررىيؿ(> و  ايررؿ، بؿايررؿ مرراو آوقؾهیه اکررؼررؿا ا٨رركاؾی قا 

                                                           
 249F-248 َ ،16 ز ،همرررراو همکاااااقاو، و ٌاااایكالی هکاااااقم ياِااااك ق.ک.. ;

 .148 َ ،16 ز ،هماو ٘با٘بایی، ویؿهعمؿظىیى
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كؾ. و ؼرؿا ٜالمراو قا ؾوورث یراو ٌرما، ٌراهؿايی بگیؼؿاويؿ ال ه

ؿه یرر)و وقل مراو قا ؼررالُ گكؾايرؿیؾاقؾ و جرا ؼؿاويررؿ، ا٨ركاؾ باا يمری

 هکرؿ یى پًؿاٌرحیا چًریرآ ابىؾ ورالؾ.س يریجرؿقا٨كاو قا بهکٌىيؿ(> و 

ه ؼؿاويؿ کؿ ٌؿ، ؾقظالییماو( واقؾ بهٍث ؼىاهیبا اؾ٠ای ا ٨٭ٗ)

 هًىل هصاهؿاو ال ٌما و ِابكاو قا هٍؽُ يىاؼحه اوث؟!

ا  ی ٓو ُتٓتَشُكىا َو َلمَّ
َ
ٓم َدّغٓبُتٓن أ

َ
زیأ ُه الَّ ُكٓن َو َلیٓن یٓؼَلّن اللَّ ًٓ ّخیُزوا یَى جاَهُذوا ّهی تَّ

ّه َو ال َسُعىّلّه َو ال آلُمٓئّهً ّهٓى ُدوّو  ُه َخبیَى َولیاللَّ  ِش ّبمیا َتٓؼَمُلیىَو یَجًة َو اللَّ
 .27ٕٔتىبه: 

ه هًرىل کرؿ ؾقظرالییٌرى )به ظال ؼىؾ( قها هری هکؿ یكؾکا گماو یآ

ك ال ؼؿا و قورىلً و هؤهًراو قا یكؾيؿ، و ٤کال ٌما شهاؾ ه کىايیک

 هٍررؽُگرركاو( یؾ )ال ً ايحؽرراب يًمىؾيررؿ،یهعرركم اورركاق ؼررى

ؿ> و ِرر٩ى٦ ال هررن شررؿا گرركؾؾ>( و یؿ آلهررىو ٌررىیرر)با ايررؿ؟! يٍررؿه

 1.ؿ، آگاه اوثیًک ؼؿاويؿ به آيچه ٠مل هی

واث کاه ظحای باه ج١اؿاؾ ا کكین به جبییى وًث ابحال جاا آيصاااهحمام ٬كآو
کًاؿ و ال ایًکاه وااّل ايىااو ؾق یاک واال يیام اٌااقه هایابحالئات وكيىٌث

کًًاؿ و هحافکك هاای الهای جىباه يمایه ؾق اهحعااوؼاىقؾی ٌکىثهاايىاو
 ؿ:کًٌىيؿ، گالیه هیيمی

َتٓیّى ُحَنْ اَل َیُتىُبیىَو َو  و َهَشْ
َ
ًة أ ىَو ّكی ُكّلْ َػام  َهَشْ ًُ ُهٓن ُیٓلَت َيْ

َ
َواَل َیَشوَو أ

َ
اَل ُهیٓن  أ

َكُشوَو   .237ٔتىبه: ٕ َیَزْ
                                                           

 هائؿه 7F آیۀ ،11ٕٔ هىؾ: ال يؿا٠باقت ؾاقيؿ الهی اهحعاو وًث بك ؾاللث که ؾیگكی آیات. ;
ايىااو F 7آیاۀ ٔ، 18ٕ کها٧ 25F آیۀ ،57ٕٔ ظؿیؿ 3F آیۀ ،29ٕٔ ٠ًکبىت 48Fآیۀ  ،5ٕٔ
 F هعماؿ15آیاۀ ٔ، 64ٕ ج٥اابىF 16یاۀ آٔ، F ٕ89 ٨صاك35آیۀ ٔ، 21ٕء F ايبیا2آیۀ ٔ، 76ٕ
F 186آیۀ ٔ، 3ٕ ٠مكاوF آل28و  17آیات ٔ، F ٕ8 اي٩ال163آیۀ ٔ، F ٕ7 ا٠كا4٦آیۀ ٔ، 47ٕ

 . و... 114-149 ٔ، آیات12ٕ یىو٧
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ٌىيؿ؟! ً هیبیًًؿ که ؾق هك وال، یم یا ؾو باق آلهایيمیها آو آیا

 .گكؾيؿکًًؿ و هحفکك هن يمیبال جىبه يمی

 يگاه اشمالی به آیات هفکىق، گىیای ایى ظ٭ی٭ث اوث که:
: اهحعاو و ابحال یاک ٬اايىو  لای و واًث ؾائمای پكوقؾگااق اواث و کاوال 

ه به ١٨ال قواايؿو ٕو ال ٬ْى  كؾو اوح١ؿاؾهای يه٩حهکى٨اکؼؿاويؿ هح١ال بكای ٌ
 Fؿیآلها ؾاؾو بًؿگاو آياو قا هیيصه پكوقیهأ و ؾقيحآو

: وًث  و اهاىق ؾق هن و ؾاقؾ اویشك ی٨كؾ ٌئىو و اهىق ؾق هن اهحعاو ذايیا 
  Fیاشحما٠ ٌئىو

 يؿاقؾF كیگم و میگك ٌؿو آلهىؾه ال یاشاه١ه ای ٨كؾ چی: هذالرا  
: وًث اهحعاو هی که اقجباٖ با ايىااو ؾاقؾ،  گىياگىوجىايؿ با ابماقهای قاب١ا 

 بگیكؾFايصام 
: ايىاو با ٠بكت و بهكه جىاياؿ ؾق گیكی ال ٠ىاهل و قاهکاقهاایی هایؼاهىا 

 ؾ.ٌىهًؿ ال آذاق و بكکات آو بهكه ،هکكؾاهحعاو الهی جى٨ی٫ پیؿا 
باه ٨لىا٩ه و چكایای  ،کكین ؾق کًاق بیااو ٬اايىو کلای اهحعااؤمًا  ٬كآو

هّااؾی٫  >عاو الهای،های جى٨ی٫ ؾق اهحقاه ;های اهحعاو،اهحعاو، ابماقها و قاه

                                                           

ٔ، 3ٕ ٠ماكاو F آل17 اا 16آیاات ٔ، F ٕ72 شاى249و  155 ،49آیاات ٔ، 2ٕ ب٭كه ق.ک.. ;
ٔ، 21ٕء ایاF ايب168و  129آیاات ٔ، 7ٕ كاF٦ ا25٠آیۀ ٔ، 57ٕ ؿیF ظؿ186و  144آیات 

F 53اا 52 ٔ، آیااتF ٕ6 اي١اام48آیاۀ ٔ، F ٕ5 هائاؿه28و  17آیاات ٔ، F ٕ8 اي٩ال35آیۀ 
 ٔ، آیااتF ٕ39 لهك2آیۀ ٔ، F ٕ67 يمل129آیۀ ٔ، F ٕ7 ا٠كا31٦و  4 ٔ، آیات47ٕ هعمؿ

 F هااىؾ2آیااۀ ٔ، 67ٕک F هلاا24 -24 ٔ، آیاااتF ٕ38 11َآیااۀٔ، F ٕ22 ظااس52و  49
 . و... 14 ا 9 ٔ، آیات11ٕ

 17F اا 16 آیاات ،72ٕٔ شاى 156F اا 155 آیات ،2ٕٔ ب٭كه 29F ا 28 آیات ،8ٕٔ اي٩ال ق.ک.. >
 . ...و 155آیۀ  ،7ٕٔ ا٠كا٦ 24Fآیۀ ،25ٕٔ ٨ك٬او 186F آیۀ ،3ٕٔ ٠مكاو آل
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اٌاقه کاكؾه اواث  =و بكؼی ال ا٨كاؾ >ها،اهث ;جاقیؽی اهحعاو الهی پیاهبكاو،
 اٌاقه ؼىاهؿ ٌؿ.ها آو بعد، به بكؼی الجًاوب بهکه ؾق اؾاهه 

ّ.ّفلسفهّوّهذفّاهتحاوّالهی2-5

 . تفاوت اهتذاو الهی و اهتذاو بؾشی1-9-3

هاای ج٩اوت هاهىی ؾاقؾ. ؾق اهحعاوبؿیهی اوث که اهحعاو الهی با اهحعاو بٍكی 
یاا باكای ٨اكؾ  ،٬ّؿ اقلیابی هیماو ه١ك٨ث و شهال ا٨اكاؾ اواث بٍكی، اهحعاو به

جا هیاماو ؾقک و ه١لىهااجً باكای ؼاىؾي  ،کًًؿه یا بكای ٨كؾ هىقؾ اهحعاواهحعاو
 ۀهمااها ی٭یًا  چًیى هؿ٨ی بكای اهحعاو الهای هحّاىق يیىاثF لیاكا  Fقوٌى ٌىؾ

می باك یاو چ اوث ظأك ؼؿاويؿ يمؾ ؿایياپ و ؿایپ بمقگ، و کىچک ال ٠الن ٫یظ٭ا
هكظااىم  <ؾ.ٌااىاهحعاااو ال آو آگاااه  ۀوواایلبااهاو هؽ٩اای يیىااث کااه بؽىاهااؿ 

                                                           
: ابااكاهین ظٕااكت اهحعاااوF 44آیااۀ ٔ، 24ٕ ٘ااه: هىواای ظٕااكت اهحعاااو ق.ک.. ;

F اهحعااو ظٕاكت :<آیاۀ ٔ، A>ٕ يمال: اهحعااو ظٕاكت ؾاوؾ 124F آیاۀ ،2ٕٔب٭كه
ٔ، 27ٕ يمل: F اهحعاو ظٕكت ولیماو146 -142ٔ، آیات 37ٕ اتِا٨ْ : اوما٠یل

 . و... 34آیۀ ٔ، 38ٕ و َ 44آیۀ
:  F اهحعاو ٬اىم ٨ك٠اىو28-27 ٔ، آیات54ٕ و ٬مك 47آیۀ ٔ، 27ٕ يمل: اهحعاو ٬ىم ذمىؾ. >

F 49آیاۀ ٔ، F ٕ2 ب٭اكه168آیاۀ ٔ، 7ٕ ا٠اكا٦: او ٬ىم هىویF اهحع17آیۀ ٔ، 44ٕ ؾؼاو
 ا٠كا٦ 129Fآیۀ ٔ، F ٕ7 ا٠كا249٦-246آیات ٔ، F ٕ2 ب٭كه34و  17آیات ٔ، 44ٕ ؾؼاو

ٔ، 23ٕ هًاىوئه : و...F اهحعااو ٬اىم ياىض 85آیاۀ ٔ، F ٕ24 ٘ه168و  129آیات ٔ، 7ٕ
F اهحعااو اِاعا  24و  17آیاات ٔ، 68ٕ ٬لنة: F اهحعاو اِعا  الصًْ 34و  23یات آ

 . و... 163آیۀ ٔ، 7ٕ ا٠كا٦ : وبث
=E . اهحعاو بل٭یه بهوویلۀ ظٕكت ولیماو اي با جؽث ولًٙحی Dٕ 42ٔ، آیۀ 27ٕيمل  .ٔ 
> .E َؿهُ  َو ًٓ ُٗ  ها َو  آلَبٓعكّ  َو  آلَبكِّ  ٨ّی ها ١َٓلُن ی َو  ُهَى  اْل ا ١َٓلُمهای ال ّب یآل٥َ  َه٩اّجُط  ٠ّ  ال  ا ةَوَق٬َ  ّهٓى  َجٓىُ٭

وَو  ها ١َٓلُن ی َو 59ٔF E: اي١امDٕ ١َٓلُمهای ىَو  ها َو  ُجّىكُّ ًُ  Dٔ.19: يعلDٕ ُج١ّٓل
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 هااايىااوهای ه١مىل يمؾ  ى اهحعاو الهی و اهحعاویؾق بیاو ٨ك٪ ب ٘با٘بایی٠الهه
 يىیىؿ:هی

هرا  هرای ه١مرىل يرمؾى اهحعراو الهری و اهحعراویه برکجًها ٨ك٬ی 

 ها يىبث بره برا٘ى ظرال اٌرکى اوث یهىث ا هاايىاو
 
ا یه ٤البا

ه کرن با اهحعراو، آو ظالرث ال آو هىشرىؾ قا یؼىاه ن و هییاشاهل

ه شهل ؾق کولی الآيصا >نیبكای ها هصهىل اوث قوٌى و ٜاهك وال

ب يمؾ اووث، لرفا یط ٤یىث، چىو ه٩اجیؼؿاويؿ وبعاو هحّىق ي

 ۀث ٠اهیه جكبکىث، بلیي  هصهىل  ٧ٍکاهحعاو او ال بًؿگاو بكای 

ظىرى ٠ا٬برث و  ورىیبرهه او قا کر ها،واه اوث يىبث به ايىیاله

ه برا کريٝك اهحعراو اورث ىیالا .ًؿک ٍگی ؾ٠ىت هییو١اؾت هم

ًرؿ جرا ک ى هرییحی ظال هك ايىايی قا بكای ؼرىؾي ه١ریى جكبیچً

و  .ا ؾاق ٠٭رابیؿام ؼايه اوث، اهل ؾاق ذىاب اوث کبؿايؿ ال اهل 

ؼرىؾ قا و  یۀى جّك٦ الهی ال ياظیؼؿای وبعاو ا ،شهثىیهمهب

 ه ظرررىاؾخ قا برررال، ابرررحال، ٨حًررره و اهحعررراو یرررى جىشیهمچًررر

 1ؼىايؿه اوث.

 . اهذاف اهتذاو الهی1-9-1

 ،بكای ٨لى٩ه و هؿ٦ اهحعاو الهی هىاقؾی ؾق کحا  و وًث هٙكض ٌؿه اوث
 :الشمله

جاكیى هاؿ٦ اهحعااو ههن :ال(تشبیت و سضذ ايساو )سسايذو ايساو به کم (الف
ه باه ١٨ال كؾو اواح١ؿاؾهای بااً٘ی و ه١ًاىی يه٩حاه ٕو ال ٬اْى کى٨اکالهی، ٌا

کااه چًاااو Fؾاؾو قوظاای بًااؿگاو اوااثصااه پااكوقيیهااأ و ؾقيحقوااايؿو آو
 ٨كهایؿ:هی ؼؿاقوىل

                                                           
 .52 َ ،4 ز ،هماو ٘با٘بایی، ویؿهعمؿظىیى. ;
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َه  وَّ ا ْزىی اللَّ ى َكما ّبآلَبلّء  آلُمٓئهَى  َػٓبَذهُ   ـَ زِّ ـَ َبّى  هاَوَلَذ  آلىاّلَذةُ  ُت  >.ّباللَّ
رؿ وج٥فیره  برال ۀلیووبه قا ًیؼى هؤهى ۀبًؿ ؼؿاويؿ  ؾهرؿ، هری ٌق

ؿ وج٥فیه  قا ٨كليؿي كیٌ با هاؾق هک گىيه هماو  .ؾهؿ هی ٌق

ؾهاؿ آلهایً ٬كاق هی ۀبًابكایى، ایًکه ؼؿاويؿ هح١ال بًؿگاو ؼىؾ قا ؾق بىج
اق با٤بايی کا به اهحعاو ؼؿ ،قا پكوقي ؾهؿ. ؾقوا٬ٟها آو اوث که ؾلیلبه ایى 

ى یاا .پاٌاؿ های آهااؾه هایىیهای هىح١ؿ قا ؾق له ه ؾايهکه اوث یپكجصكبه ٌب
باا  صا  یًًاؿ، جاؿقک ١ای ٌاكوٞ باه قٌاؿ هاییها با اواح٩اؾه ال هىاهاب ٘ب ؾايه
ًٍؿه و کهای وؽث و وكهای ؾق بكابك ٘ى٨او Fشًگًؿ هی ظىاؾخو  التکهٍ

ا ؾقؼحی جًىهًؿ و یبا یاؼه گلی لؾهًؿ جا ٌ ؼكز هیىحاؾگی بهیگكهای وىلاو ا
ات ؼىؾ ؾق بكابك ظاىاؾخ واؽث اؾاهاه یه بحىايؿ به ليؿگی و ظکؿ یپكذمك باق آ
ً الهی يباىؾ یاگك آلهاچكاکه  Fايىاو هن ِاؾ٪ اوث ۀؾقباق هىئلهؾهؿ. ایى 

 وشاىؾ ايىااو های ا٠ماال باك ٌاؼىااق ىهیٌؿ و ه ى٨ا يمیکى اوح١ؿاؾها ٌیا
 يىیىؿ:اهحعاو الهی هی ۀاٌاقه به ٨لى٩ ؾق هكیگٍث. ٌهیؿ هٙ او يمییيما

ه هصهرىلی قا کًیؾهًؿ بكای ا می قا هىقؾ اهحعاو ٬كاق هییو٬ث چ یم

ان یرماو و ه٭ی٠ًىاو هئی قا بهیاق ٌکى یًًؿ. بكای اکل به ه١لىم یجبؿ

ه کرگفاقيؿ جرا ب٩همًرؿ  ه هحا٠ی قا ؾق جكالو هیکًیهرل ا >بكيؿ اق هیکبه

اذكي ٨٭رٗ  >ى اوثیجىل ۀلیوث. جكالو ٨٭ٗ ووولو وا١٬ی آو چ٭ؿق ا

كی ؾق یًؿ. جكالو ؼرىؾ جرأذک ه ولو وا١٬ی شىن قا ه١لىم هیکى اوث یا

هرا و ماویرك هیى اوث وایكؾو آو شىن يؿاقؾ. همچًکنکا یكؾو کاؾ یل

ان یرماو و ه٭یراقبكؾو هکری برهاه١ًرها... اهحعاو اگك ٨٭ٗ بهانیه٭

ىررث. یط يیؼؿاويرؿ ِرع ۀق ٍر٧ هصهرىلی باٌرؿ، البحرره ؾقبراکبركای 

ه بره ١٨رل آوقؾو و جیی ؾااهحعاو ه١ً ل یرمکگكی هرن ؾاقؾ و آو ال ٬رى 

                                                           
 .195 ، 78َ ، زهماو هصلىی،هعمؿبا٬ك  .;
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ی اه١ًرًرؿ، برهک ؿ اهحعاو هرییا و ٌؿایبال ۀلیووه بهکاوث. ؼؿاويؿ 

٫ آو اورث یره ال کرمرالی کىی قا به کها هك ىیا ۀلیووه بهکى اوث یا

ث یرم  ک ا ٨٭رٗ ورًصً ولو و ؾقشره ویؿ و بالیٌؿا ۀقوايؿ. ٨لى٩ هی

ؾاؾو بره ًیكؾو ولو و براالبكؾو ؾقشره و ا٨رماکاؾ یرى لیىث، همچًیي

 ۀه ولو وا١٬ری و ظرؿ و ؾقشرکًؿ ک ث اوث. ؼؿاويؿ اهحعاو يمییم  ک

١ًی ؾق یًؿ ک ىی ه١لىم ٌىؾ> اهحعاو هیکث یٌؽّ ۀه١ًىی و ايؿال 

ه١ًرىی و  ۀه بك ولو وا١٬ی و ؾقشرکؾهؿ  ؿ ٬كاق هییا و ٌؿایه١كْ بال

ه بهٍرحیت کرًرؿ ک بًؿه ا٨رموؾه ٌرىؾ. اهحعراو يمریث آو یظؿ ٌؽّ

الت و کًرؿ و هٍرک وا١٬ی و شهًمیت وا١٬ی ه١لىم ٌرىؾ> اهحعراو هری

ؼىاهؿ به بهٍث بركوؾ، ؾق ؼرالل  ه هیکه آوکآوقؾ  وشىؾ هیؿ بهیٌؿا

ىرث ی٫ يیره ال کًؿ و آوک٫ بهٍث یىحه و ال یؿ، ؼىؾ قا ٌایى ٌؿایهم

 1وك شای ؼىؾ بمايؿ.

چكاکاه الهی يیام ِااؾ٪ اواثF  یايبیا ۀ٦ ؾقباقبؿیهی اوث ایى هؿ
 کماال هاؿاقز و اوث پكوقي و اهلکج يٝام هىحی شهاو ؾق اتیظ يٝام
الهای يیام بىایاقی ال  یايبیا لفا Fاوث هح٩اوت گىياگىو یهاايىاو بكای

که چًاو Fآوقيؿؾوث هیهای الهی بهآلهایً ۀکماالت قا ؾق ؾيیا و ؾق بىج
 هاایً یآلها باقا باقها ؾق ٘ىل ليؿگی  هینؼؿاويؿ هح١ال ظٕكت ابكا

 هاؿ٦، هاىقؾ اهحعااو ٬اكاق ؾاؾ و باؿیهی اواث کاه ٨كوا ٘ا٬ث و وؽث
 هؿ٦ هکبل اوثF يبىؾه او ًٌاؼث هىْلن ٘ىق به هاً یآلها ىیا ال ؼؿاويؿ

 ظٕاكت باه ؿویقوا و اواح١ؿاؾها باكول بكای هىا٠ؿ ۀًیله واؼحى٨كاهن
په ال  بىؾ. لفا ظٕكت ابكاهین ٠الی ه٭اهات و ه١ًىی واالی ماالتک

 و  اؼال٬ای اللم هاای ىاحگییٌا باكول ال په وكبلًؿی ال اهحعاو الهی و
                                                           

 .753َ ،23 ز، هماو. هكجٕی هٙهكی، ;
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، ٠الوه بك ه٭ام يبىت، ه٩حؽاك باه ؾقیا٨اث ه٭اام ه١ًىی هٙلى  ماالتک
قا باه بكؼای  یا ؼؿاوياؿ هح١اال ظٕاكت هىوای ;واالی اهاهث گٍث.

هىقیاث ؤقا باكای ههاا اهحعااو کاكؾ جاا او ها و ٌیكیًیهٍکالت و جلؽی
قوالث پیاهبكی آهاؾه والؾ و ٜك٨یث ایى پیاهبك الهی قا باكای هىاشهاه باا 

 >هىقیث ههن، اقج٭ا بؽٍؿ.ؤهٍکالت و ؼٙكات ایى ه

، ابااحال وااًثهااای یکاای ؾیگااك ال ٨لىاا٩ه :هًاااوؤساااصی هخااالع (ب
 هکا باه ایاى بیااو Fاواث هئهًاووالی ؼالُ و كؾوکشؿا واؼحى،هٍؽُ
 ۀؾق بىجا هاا بثیهّا و ایابالهمچاىو ی گىياگىيا با ابماقهای ق هئهًاو ؼؿاويؿ

 و گكؾيؿ ؿهیآبؿ اهحعاو ۀىقک ؾق هئهًاو جاؾهؿ ً و اهحعاو الهی ٬كاق هییآلها
 .البیى بكوؾ ال گًاهظاِل  هایو کؿوقت ٌىيؿ ؼالُ

ىقه کاٍاحك ؾق یام بک٨اىالؾ قا باكای اواحع هااايىااوه کا گىياههماو١ًی ی
يٝاك شًگای  ه الکاًیؿه ٌىؾ، یا وكبالاو قا بكای ایالض آبؿاِٙگؿاليؿ جا به هی

بكيؿ و ؾق بكابك ايىاٞ  های هًّى٠ی هیكوهًؿ و ٬ىی ٌىيؿ به هايىقها و شًگیي
الت جًٍگی، گكوًگی، گكها و وكها، ظىاؾخ ؾٌىاق، هىايٟ وؽث، ٬كاق کهٍ
اؾخ ظاى ۀىقکاؾق ؿه ٌىيؿ، ؼؿاويؿ هح١ال يیم بٍك قا یؿه و آبؿیؾهًؿ جا وقل هی

 =ؾ.ٌىؾهؿ جا ه٭اوم  وؽث پكوقي هی
اهحعاااو الهاای هىشااب پیااكایً ٨ااكؾ ال ي٭اااٖ ٔاا٧١ و  ،ؾقظ٭ی٭ااث

                                                           

; .E هُ  َن یآبكاه  آبَحلی ـّ ا َو هُ ؤ٨َ  ّلمات  کبّ  َقبُّ اّن  کشا٠ّلُ   ْيیا ٬اَل  ى  َجم   ً قِّ  ّهآى  َو  ٬ااَل  هاها  ا ّلل   حاییـُ
اّلم ٠َٓهّؿی ًاُل ی ال ٬اَل   ٝ  ٔ.124: ب٭كهDٕ َى یال

<E .ا  ً ١ٓحُ یا٬َاَؿق    َى ُذن  ّشٓئَث ٠َلاییَأٓهّل َهٓؿ   یَى ٨ی٨ُُحىيا  ٨ََلّبٓرَث ّوً کَو ٨ََح ًَ َٙ ا ِٓ  کا ُهىوای َو ا
٩ٓى ًَ َهٓب َأٓيَث َو أَ   یّل ـٓ ًّ   یاجیّبآ کُؼىا  ٔ.42-44ٕ٘ه: D یكکـّ   یا ٨یَو ال َج

 ٕبا ؾؼل و جّك٦ٔ. 528 ، 1َ  ، زهماو همکاقاو، و ٌیكالی هکاقم ياِك ق.ک.. =
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های کًؿ و ياؼالّیؾF هماو کاقی که آجً با ٘ال هیٌىوالی او هیؼالُ
 پكؾالؾ:گىيه به آو هیظ٭ی٭حی که ٬كآو ایى ;Fوالؾآو قا شؿا هی

زیَو لّ  ُه الَّ َص اللَّ ىا َو یَمذِّ ًُ  .252ٔػمشاو: ٕآل  ىیٓمَذَن آلكاّكشیَى آَه
[ يابىؾ  سیجؿقا٨كاو قا ]بهکماو قا ؼالُ گكؾايؿ و یجا ؼؿاويؿ ا٨كاؾ باا

 والؾ.

Eَُجمّعی Dبهه١ًاای پااکو  ،گكؾاياؿو ال هكگىياه ٠یابEَهعا٫ Dباه ه١ًاای
آیاؿ، با٠اد و٬حی اهحعاو بكای هئهى پایً های ٌؿو و يابىؾی جؿقیصی اوث.کن
ائالؾقويی و يه٩حاهل یٌىؾ ٨ٕاهی  اگاكو  ؾٌاىشاؿا و هحماایم  ي٩ىاايی اي ال ـق

و و بیمااقؾالو او آيااو ال هًا٨٭ااآیؿ، هئهًااهحعاو بكای ٬ىهی و شما٠حی پیً هی
یکی په ال ؾیگكی بك کا٨ك و هًا٫٨  ،همچًیى و٬حی اهحعايات الهی. ٌىيؿشؿا هی

 ٔ،ال ؼاىبی ؾاقياؿکا٨ك و هًا٨٭ی که ؾق ٜاهك ٩ِات و اظاىٕ ٌىيؿوا١٬ی واقؾ هی
جاؿقیس قو بیایاؿ و های باً٘ی بهٌىؾ که ؼباذثبا٠د هی ،ؾقپیایى اهحعايات پی

یله کاه  ؾٌاى٨ٕیلث هىقؾ قٌکی ال آياو لائل  ،آیؿای که قو هیٜاهك ٌىؾ و هك ـق
 >.کًؿهّؿا٪ پیؿا هی ِىقت، وًث هع٫ کا٨كاو بكاذك ابحالئاتؾقایى

قا هاا آو ،هئهًااوواالی  كای ؼالُیکی ال هىا١ٔی که ؼؿاويؿ هح١ال، ب
ى یؼىاوث ؾق ا ؼؿاويؿ هح١ال هی شًگ اظؿ بىؾF ۀهىقؾ اهحعاو ٬كاق ؾاؾ، وا١٬

يٍااو ها آو ي٭اٖ ٩١ٍٔاو قا به ماو قا ؼالُ گكؾايؿ ویؿاو شًگ، ا٨كاؾ باایه
 ث ؼىؾ قا بىًصًؿ:یاق ٌؽّی٠بؿهؿ جا 

                                                           
ىَو یEری آهؿه اوث: ی. ؾق ظؿ; ًُ َهُب   ٩َٓحُى یَما ک  ٩َٓح ىَو یُذن  ٬َاَل   الف  ُّ َهُبF یَما کٓؽَل ُُ الاف  ٓؽَل

ٌاىيؿ  ٌاىؾ، و ؼاالُ های ً هاییىقه آلهااکاه ٘اال ؾق کگىيه ٌىيؿ هماو ً هییآلها
 Dًاؿک باكؾ و آو قا ؼاالُ های ى هاییهای ٘ال قا البایه ٨ٍاق آجً ياؼالّکگىيه هماو

 .374ٔ، 1َ ، زهماوی١٭ى  کلیًی، ٕهعمؿبى
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ُه َها ّكی ُصُذوّسُكٓن َو  َو  َص َهیا ّكیی ُهُلیىّبُكٓن ّلیُ  ّلَیٓبَتّلَی الَلْ یُه َمّذْ  َػّلییِن  َوالَلْ
ُذوسّ  ّبَزاّ    .265ٔػمشاو: آلٕ الُصْ
هایحراو پًهراو ها بكای ایى اورث کره ؼؿاويرؿ، آيچره ؾق وریًهو ایى

)ال ایمراو( اورث، ؼرالُ  های ٌماؾاقیؿ، بیالهایؿ و آيچه قا ؾق ؾل

 ث.هاوث، باؼبك اوگكؾايؿ> و ؼؿاويؿ ال آيچه ؾقوو ویًه

 اواث ٠مل ظىى هعىق بك ٠٭ا  و ذىا  :ظاهشساصی هعیاس کیفش و پاداش (پ
 ،ؾکاك ٩اكکی اي ؾقويای ثیاي هىشببه قا ىیک جىاو يمی ایؾي ؾق هکهمچًاو و

 ۀواواٙهبا قا هااايىااو میاي آؼاكت ؾق ؾقآوقؾ، ٠مال ۀهًّ به قا آو هکآي هگك
 :ؿی٨كها هی ٬كآوه کچًاو Fؾهًؿ هی ٠٭ا  و ذىا  ا٠مالٍاو

ة   ّهٓخواَل  ٓؼَمٓل ی ٓى َكَم  ة   ّهٓخواَل  ٓؼَمٓل ی َهٓى  َو  َشهُ ی شاً یَخ  َرسَّ ْشاً  َرسَّ  .9ٔ-8ٕصلضال: َشهُ ی ََ
ًرؿ و یب ك ايصرام ؾهرؿ آو قا هرییراق ؼکرای  ولو ـقهه هرنکپه هرك 

 ًؿ!یب كؾه آو قا هیکاق بؿ کای  ولو ـقهه هنکهك 

قی بكای ذاىا  و ایجىايؿ ه١ يمیی یجًهابهبا ایى بیاو، ٩ِات ؾقويی ايىاو 
 .ًاؿکی یالی ا٠ماال ايىااو ؼىؾيمااهه ؾق الباکالهاايیهگاك آو ،ؾٌى٠٭ا  

اق کؿ جا آيچه ؾق ؾقوو ؾاقياؿ ؾق ٠مال آٌایآلها بًابكایى، ؼؿاويؿ بًؿگاو قا هی
يؿ. ٌاى٩اك او کیه به ١٨ل بكوايًؿ و هىحع٫ پااؾاي و ًًؿ، اوح١ؿاؾها قا ال ٬ْى ک
هحعايات الهای باه ایاى ظ٭ی٭اث اٌااقه ا ۀ٨لى٩ ۀًیؾقله ٠لی ،ك هئهًاویاه

 ٨كهایؿ:کًؿ و هیهی
ه وَّ ا الأ یُه أ ال َكٓشیَلةً  آلَخٓلَن  َكَشَق  َهٓذ   َتؼالی اللَّ  ّهیٓى  ٓخَلیىهُ أ هیا َجّهیَل  يَّ

شاّسّهٓن أ َهُصىّو  ىّو  َو  َٓ ًُ  َػَمیًل  ٓدَغیُى أ ُهٓن یأ ٓبُلَىُهٓن یلّ  لّكٓى  َو  َظماّئّشّهٓن  َهٓك
ىاُب  ُكىُو یكَ   >.َبىاًء  آلّؼواُب  َو  ًء َجضا الخَّ

                                                           
 .144ۀ ، ؼٙبالبالغهيهح. ;
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 هرایً یآلهرا با) بًؿگاو ؾقوو اوكاق ال پكؾه ؼؿا هکًیا !ؿیباٌ آگاه

 ؾقوو ؾق هراايىراو آيچره ال او هکر ىثیي ىیا ؾلیلبه بكؾاٌث( ؼىؾ

 هکربل باٌرؿ، ؼبركبری ايرؿ كؾهکري ٨اي هک اوكاقی و ايؿ ؾاٌحه پًهاو

 ٠مرل یرم ؿامکر جا آوقؾ اهحعاو ه١كْ ؾق قا آياو هک اوث ىیا بكای

 ؾاٌرحه طیِرع ه٩هرىم ٩رك،کی و پراؾاي جرا >ؾهًرؿ هی ايصام ىجكیکي

 يره ًرؿکي اقکآٌر ٠مل ٬الب ؾق قا ؾقويی ٩ِات ىیک جا كایل) >باٌؿ

 .(هصالات هىحىشب يه و اوث پاؾاي هىحع٫

 ٨كهایؿ:ؾق بیايی ؾیگك هی
ٓيُلّغّهٓن َو َلّكٓى 

َ
ٓػَلَن ّبّهٓن ّهٓى أ

َ
ّتی َو ّآو َكاَو ُعٓبَذاَيُه أ ٓكَؼاُل الَّ ّبَهیا  یّلَتٓظَهَش آلَ

َىاُب   ٓغَتَذُن ی  >.َو آلّؼَواُب   الخَّ
 ولری ،جرك اورثات بًؿگايً ال ؼىؾٌاو آگاهیگكچه ؼؿاويؿ به قوظ

اق پراؾاي و یره ه١کراقهرای ؼرىب و برؿ کًؿ جا ک قا اهحعاو هیها آو

 ؾ.ٌىٜاهك ها آو ٩ك اوث الکی

هًاابٟ ؾیًای، بكاواان  :باصگطت به داق( )تىبه و صداییبخطی و غفلتتًبه (ت
ی اوثF به ایى بیااو کاه یلؾابؽٍی و ٩٤لثجًبه ها،واهؿ٦ ال بكؼی ال اهحع

 او ال هکا ل٥مٌای و گًااه ي٩اا٪، به يىبثٌىؾ ايىاو اهحعاو الهی هىشب هی
گاه وكلؾه، ین هىاح٭ كاٖبه ج٥ییك شهث و ظكکاث ؾق ِاا٬ؿام ؾ و ٌى هحًْبه و آ

 ٨كهایؿ:اٌاقه به ایى ظ٭ی٭ث هیکكین ؾق ؿ. ٬كآوکً
اّ   َبَلىَياُهٓن  َو  ًَ َ اّ   َو  ّبآلَذَغ ّیْ ُهٓن  الَغْ  .279ٕٔاػشاف:  َیٓشّجُؼىَو  َلَؼَلْ
 ؿ.ها آلهىؾین، ٌایؿ بالگكؾيها و بؿیقا با يیکیها آو و

ج١الی قا ال اهؿا٦ وًث اهحعاو الهی ه١ك٨ی ای ؾیگك، قشىٞ به ظ٫ؾق آیه
 :٨كهایؿکًؿ و هیهی

                                                           
 .93 ، ظکمثهماو. ;
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ا ّاَلی َو  ًَ ٓسَعٓل
َ
َهن   َلَوٓذ أ

ُ
َخیٓزَياُهٓن  َهٓبّلیَ   ّهٓى  أ

َ
َعیاّء  َكؤ

ٓ
اّء  َو  ّبآلَبؤ یَشْ ُهیٓن  الَعْ  َلَؼَلْ

ُػىَو   .53ٕٔايؼام:  َیَتَعَشْ
)و  )پیاهبكايی( ٨كوحاؾین> هایی که پیً ال جى بىؾيؿ،وىی اهثها به

با ٌؿت و قا ها آو که با ایى پیاهبكاو به هؽال٩ث بكؼاوحًؿ(هًگاهی

)بیرؿاق ٌرىيؿ و ؾق بكابرك ظر٫(  قيس و ياقاظحی هىاشه واؼحین> ٌایؿ

 .يؿٌىؼٕىٞ کًًؿ و جىلین 

گىياه اهحعايات الهی به ایاى وشاه ایاى ۀيیم ؾق اٌاقه به ٨لى٩ ٠لی اهام
 کًؿ:اٌاقه هی

 >.َظَي َو یأ َكَوذ البلَء  َي یػل تاّبُغ ی ُعبذايُه  الْلَه  َت یأس راا
 هکر برؿاو ًؿ،ک هی يالل بال جى بك اپییپ بعاو،و ؼؿای ؿییؾ هكگاه

 .اوث كؾهک ؿاقیب( ٩٤لث ؼىاب ال) قا جى

 :٨كهایؿهی ؾیگك بیايی ؾق
ؼؿاويؿ بًؿگايً قا هًگرام ايصرام کاقهرای ياپىرًؿ، ؾچراق کراهً 

ٌرؿو )يباقیرؿو براقاو( و بىرحه هراٌؿو بكکرثؾقؼحاو و ٬ٟٙ ۀهیى

آلهایرؿ[> آيراو قا هریووریله ورالؾ ]و برؿیىهای ؼیكات هیگًصیًه

ای بررالگكؾؾ و گًاهکرراق ال گًرراه ؾوررث برركؾاقؾ و کًًررؿهبلکرره جىبرره

 2پًؿگیكيؿه پًؿ گیكؾ.

وشه ؾیگك اهحعاو الهی ایى اواث  :قشب الهی و جلىگیشی اص غشوس و طغیاو (ث
 Fواالؾکه شلىی ٤كوق و ٥٘یاو قا گك٨حه، ايىاو قا ؾق ِكاٖ ظ٫ ذابث ٬ؿم هی

ج١االی ؿ بكای ایًکه بًؿگايً ؾق هىیك ج١بؿ و بًؿگی ظا٫به ایى بیاو که ؼؿاوي

                                                           
جهكاو، ؾايٍگاه جهكاو، ،  لنکال ن و اررکالس عرذ غررظىیى شمال ؼىايىاقی، ؿبى. هعم;

 .132 َ ،3 ، ز1366
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قا باه اهاىق ؼاِای هاا آو ٬ؿم باٌاًؿ و ال پكوقؾگاقٌااو شاؿا يٍاىيؿ،ذابث
کىاايی  ،والؾ. بكای يمىيهبه ؼىؾي قا ٨كاهن هیها آو ٬ك  ۀآلهایؿ و لهیًهی

 قا که ٜك٨یث و جعمل ٨٭ك و جًگؿوحی قا يؿاقيؿ و ؾق ِىقت هىاشهه با ٨٭اك و
و  Fقوؾ، با ا٠ٙای ي١ماث و ؼىٌایک٩ك هی ۀبه شاؾها آو بیماقی بین ايعكا٦

کىايی قا که ٜك٨یث جعمل ق٨اه و آوایً قا يؿاقيؿ و ؾق ِىقت ٬كاقگاك٨حى ؾق 
ؾاؾو ؾیى و ا٨حاؾو به ٨ى٫ و ٨صىق اوث، با هعًث و ق٨اه و آقاهً، بین الؾوث

ؾاقی و ٬اك  باه هؿاق ؾیاى وویله هك ؾو ؾوحه قا ؾقآلهایؿ جا بؿیىؾٌىاقی هی
 کًؿ که ؼؿاويؿ ٨كهىؾ:ي٭ل هی ؼؿا ال قوىل با٬ك ؼىیً يگه ؾاقؾ. اهام

کًًؿگايی هىحًؿ کره ؾیًٍراو هى، ٠باؾتؤهمايا ال هیاو بًؿگاو ه

يیرالی هرالی و وور١ث قل٪ و بری ۀواورٌٙرىؾ هگرك برهاِالض يمری

بررؿو قا برا ذركوت و ق٨رراه و ورالهحی هررا آو پرره هرى >ورالهحی برؿو

هًن، ؤآلهرراین جررا ؾیًٍرراو وررالن بمايررؿ و ؾق هیرراو بًررؿگاو هررهرری

وررالن بررا٬ی هررا آو کًًررؿگايی هىررحًؿ کرره ؾیًٍرراو برركای٠برراؾت

قو الایرى >٨٭ك و جًگؿورحی و بیمراقی برؿيی ۀوویلبههگك  ،هايؿيمی

هررا آو آلهراین جررا ؾیررىآيراو قا بررا يررؿاقی و جًگؿورحی و بیمرراقی هرری

ؾاين که چگىيره هى بهحك ال هك کىی هی بكایٍاو والن با٬ی بمايؿ و

 1هايؿ.هًن ِعیط هیؤؾیى بًؿگاو ه

 ٨كهایؿ:ظکمث اهحعاو الهی هی ۀيیم ؾق بیايی ؾقباق ٠لی ،اهیك هئهًاو
َه  لّكىَّ  َو  ٓيَىاّع  ّػباَدهُ  ٓخَتّبُش ی اللَّ

َ
یَذاّئّذ  ّبؤ یُذُهٓن ی َو  الشَّ ٓيىاّع  َتَؼبَّ

َ
 َو  المجاّهیّذ  ّبیؤ

ّش  ٓخَشاجاً ا آلَمَكاّسهّ  وّب ّبُعُش  ّهٓن یٓبَتلّ ی َكبُّ ّل  ٓعَكاياً ا َو  ُهُلىّبّهٓن  ّهٓى  ّللتَّ َزلُّ  ّكی ّللتَّ
 =.ُيُلىّعّهٓن 
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 التکهٍ ايىاٞ با و ؿیآلها هی ؿیٌؿا ايىاٞ به قا بًؿگايً ؼؿاويؿ اها

 جرا ؿیريما هری هبرحال هایگك٨حاق ا٬ىام به و ًؿک هی ٠باؾت به ؾ٠ىت

هرا آو ؾق قا آقاهرً و ؼٕرىٞ و ورالؾ ؼراقز ٍراویها٬لب ال قا بكکج

 .ؿکً ىیگمیشا

اهحعاو الهی با٠د ج٩کیاک هكلهاا و جمییام  :تفکیک و جذاساصی غفىف (ج
هكلهاا  اوث که اهحعاوٌىؾ. ؾق ها هیٌؿو ِؿ٪ و کف ٩ِى٦ و هٍؽُ

ؿ. ٌىيها هٍؽُ هیها و ٘ی٧بًؿیو ؾوحه ٌىيؿ هی بالًٌاؼحه ال هن شؿا و
 اهحعااو قا یواالشاؿا و مییاجم و اتیاوا١٬ ًٌاؼحى ۀلیوو ىیبهحك نیكک٬كآو

 ٨كهایؿ:کًؿ و هیه١ك٨ی هی

ٓيُتٓن  ها یَػل َى یّهًئَزَس آلُم یها كاَو الْلُه لّ 
َ
 ّهیَى  َج ییآلَخب َض ییمی یَدْتی ّه یَػلَ  أ

 .ٔ:28ػمشاو: آلٕ بیالؽَّ 
قا  کگفاقؾ جا ياپرایه هىحًؿ، وايمکهكگم ؼؿاويؿ هؤهًاو قا بك آيچه 

 .ًؿکشؿا  کال پا

 ٨كهایؿ:ؾق اٌاقه به ایى ظ٭ی٭ث هی ٠لی ،اهیك هئهًاو
جاّل  َجىاّهُش  ُتٓؼَشُف  ٓدىاّل آل  ّق یَتصاس  كی  >.الشِّ
 .ٌىؾ هی ًٌاؼحه هكؾم ٭ثیظ٭ اظىال، و قولگاق گكؾي ؾق

 :٨كهایؿؾق بیايی ؾیگك هی

ّز  ی ىَو الَّ ـَ َعیىَغ  َؿٓشَبَلیًة َو َلُتَغیاُؼىَّ   ٓشَبُلىَّ َبَؼَخُه ّبآلَذنِّ َلُتَبٓلَبُلَى َبٓلَبَلیًة َو َلُت
ی  ٓعَلَلُكٓن یآلّوٓذّس َدتَّ

َ
ٓػَلُكٓن أ

َ
ٓػَلُكٓن َو أ

َ
ٓعَلُلُكٓن أ

َ
 =.ُؼىَد أ

ٌرؿت بره >كؾهکرقا بره ظر٫ هب١رىخ  اهبكیره پکرىریکوىگًؿ بره 

گ یرؾ یرمات یؿ، و همايًؿ هعحىیٌى ؿ و ٤كبال هیٌىی ً هییآلها
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21 /    ً  های الهی ؾق ٬كآو کكینثو

ى ییباالی ٌما پاه کچًاوؿ ٌؿ، آویهكوقو ؼىایبه هًگام شىًٌ، ل

 ى باال ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث.ییو پا

اهحعااو  واًثهاای ٨لىا٩ه ال یکی :واقعیجذاساصی غفىف هجاهذاو  ا یک
 ِا٧ ال هصاهؿاو ٧ِ وؽث، اهحعايات و ابحالئات بكاذك که آو اوث الهی

او ٠ًاىِكاظث ال ایى شؿاواالی باهو به کكین باقها٬كآو ؾ.ٌى هحمایم ٬ا٠ؿیى
 ٨كهایؿ:یکی ال اهؿا٦ اهحعاو الهی یاؾ کكؾه اوث. بكای يمىيه هی

ُكٓن  َو  ٓبُلَىيَّ ًَ ی َل ُكٓن  َى یاُلمجاّهذ َيٓؼَلَن  َدتَّ ًٓ اّبش َو  ّه  .42ٕٔهذمذ:  َى یالصَّ
 .نیبًٍاو قا ٌما بكؾباقاو و هصاهؿاو جا نییآلهاهی قا ٌما ها

قا اهحراال ؾق قاه ؼاؿا ٬حاال  شهااؾ و اهك به بایؿ جًهايه هئهًاو اوان،بكایى
ِا٩ای  وب٭ث هن بگیكيؿ جا هكچه لوؾجاكال یکؿیگك بلکه ؾق اهحرال آو  ،کًًؿ

 ;ؾ.ٌىشىهكه و ظ٭ی٭ث ایمايٍاو ٜاهك 

یکی ؾیگاك ال اهاؿا٦ و کاقکكؾهاای  :و هًافقاو هؤهًاوجذاساصی غفىف  ا دو
وا١٬ای ال هًا٨٭ااو هاؿ٠ی اواالم اواث.  هئهًااوکاكؾو وًث اهحعاو، شاؿا

وا١٬ای يىابث باه  هئهًااو ۀؼىاهؿ با اهحعااو، چهاكؼؿاويؿ هی ،قظ٭ی٭ثؾ
ظ٭ی٭ی ؾق هیاو شاه١ه يمایاو و ًٌاوايؿه  هئهًاوهؿ٠یاو ایماو آٌکاق ٌىؾ و 

 ٨كهایؿ:هیباقه ؾقایىکكین ٬كآوٌىيؿ. 
ُه  كاَو  ها ًّ  َزَس یلّ  اللَّ  ّهیَى  َج ییالَخبّ  َض ییّم ی  یَدْتی ّه یَػلَ  أيُتٓن  َها  َػلی َى یآلُمٓئّه

 .ٔ:28ػمشاو: ٕآل ّب یالؽَّ 
ؿ یه ٌرما هىرحکر گىيرههمراوه ؼؿاويؿ، هؤهًاو قا بره کى يبىؾ یًچ

 شؿا والؾ. کقا ال پا که ياپاکهگك آي ،واگفاقؾ

 هعىى  اظؿ شًگ به هكبىٖ اتیآ كییگ صهیيح هک اوث اجییآ ۀلهك ؾق هیآ ىیا
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 23  / ابحال و اهحعاو وًث٨ّل ؾوم: 

 و اهحعااو الهای واًث ال مییگك قا ا٨كاوک و هئهًاو هک ؾاقؾ ىیا به اٌاقه و ٌىؾ هی
 ۀلهاك ؾقه کاىاايیک اظاؿ، شًاگ ال ًیپا جااظالی بىؾ کاه  ایى ؾق ;.ىثیي ابحال

 اهبكیاپ آواو هایؾوحىق ال و ؾاؾيؿ هی ِؿ٬ه گماقؾيؿ، هی يمال بىؾيؿ، هىلماياو
 ىیاا. ٌاىيؿ بالٌاًاؼحه هًا٨٭ااو ال ِااؾ٪ هئهًاو هکًیا بؿوو كؾيؿFک هی ا٘ا٠ث

 >.كؾک شؿا هًا٨٭او ال قا ئهًاوه ٧ِ آو، های وؽحی و شًگ
 های اهحعاو الهی اهث آؼكالمهااو باه ٤یباث اهاامٌک یکی ال ٨لى٩هبی

 ٘اىاليی ؾوقاو ؾق اياثیؾ هؿ٠ی ا٨كاؾؾق ایى ؾوقه،  .يیم همیى اوث لهاو
 هاا، واؽحی اياىاٞ ١ای،ی٘ب التیجماا و هاا ؼىاوحه همچىو ٠ىاهلی با بثی٤

 اقاویا جاا ٌاىيؿهای ًیآلها اتکیکجٍ و ٌبهات ايىاٞ ها، گك٨حاقی و ٨ٍاقها
 ىیلها وكاواك ؾق الهای ٠اؿالث ۀپاكوی اشاكای باكای ٌاؿه،٤كبال و هؽلُ

 .ٌىيؿ هٍؽُ
کاكین، ابحالئاات و ال ؾیاؿگاه ٬اكآو :و کاافشاو هؤهًااو غفىف جذاساصی ا سه
والی هئهًاو و وكالیكی يابىؾی ؾٌامًاو های ؼالُها، هیؿاوویژه شًگبه

اٌاقه به ظىاؾخ شًگ ُاظؿ، هئهًاو قا با ایى وا١٬یاث  کكین ٔمىاوث. ٬كآو
والؾ که ٌکىث و پیكولی که یک قول ؾق شبهۀ ظا٫ و قول ؾیگاك هیقو قوبه

 ا٨حؿ، با جؿاول ایام بیى ایى ؾو شبهه ؾق گكؾي اوث:ؾق شبهۀ با٘ل اج٩ا٪ هی
 َبیٓیَى  ُيیَذاّوُلَها آلََییاُم  َ  ّتلٓ  َو ّآو َیٓمَغٓغُكٓن َهٓشِح َكَوٓذ َهَظْ آلَوٓىَم َهٓشِح ّهٓخُلُه 

اّط  ًَْ ُه  ّلَیٓؼَلَن  َو  ال ّزیَى  الَلْ یىا اَلْ ًُ ّخیَز  َو  آَه ُكٓن  َیَتْ ًٓ یَهَذاَء  ّهی یُه  َُ  ُیّذیُبْ  اَل  َوالَلْ
اّلّمیَى   .255ٔػمشاو: آلٕ الَظْ
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22 /    ً  های الهی ؾق ٬كآو کكینثو

ای واقؾ ٌرؿ(، )و ٔركبه )ؾق هیؿاو اظؿ( به ٌما شكاظحی قوریؿ اگك

ق( شكاظحی همايًؿ آو واقؾ گكؾیرؿ و )ؾق هیؿاو بؿ به آو شم١یث يیم

)و  گكؾايین>)ی پیكولی و ٌکىث( قا ؾق هیاو هكؾم هی ها ایى قولها

ايرؿ، ایى ؼاِیث ليؿگی ؾيیاوث( جا ؼؿا ا٨كاؾی قا که ایمراو آوقؾه

)و ًٌاؼحه ٌىيؿ(> و ؼؿاويؿ ال هیاو ٌما، ٌاهؿايی بگیركؾ و  بؿايؿ

 .ؾاقؾؼؿا ٜالماو قا ؾووث يمی

، آيچاه بایً ال پیاكولی و ٌکىاث ٜااهكی اهمیاث ؾاقؾ، اواانبكایى
ِىقت، ت ایمايی اهل ظ٫ اوث که ؾقایىاوحىاقی و ذبات ؾق شبهۀ ظ٫ و ٬ْى 

والی ایماو هئهًاو ؼىاهؿ بىؾ و ایاى، قهام های ؼالُهای يبكؾ، کىقههیؿاو
 پیكولی و بكجكی ظ٭ی٭ی اوث.

 ال ؾیگاك یکای :وضًاسااو و ضااکشاو اص ياسساسااجذاساصی غفىف دق ا چهاس
 ي١ماات ال هاايىاو ٬ؿقًٌاوی و ٜك٨یث هیماو وًصً الهی، اهحعاو اهؿا٦

 .اوث ياوپاواو ال ٌاکكاو ٧ِ جمییم و الهی

ز َيا آت ىهاَل الَّ
َ
َذُه ّػٓلِن ّهَى آلّكتاّب أ ًٓ ٓو یّػ

َ
َي َؼٓشُكیَي ییٓشَتیذَّ ّالَ یَي ّبّه َهٓبَل أ

َذُه ه ًٓ ا ّػ ا َسآُه ُهٓغَتّوشًّ بِّ َكَلمَّ ٓكُلُش َو   یٓبُلَىيیلّ  یاَل هزا ّهٓى َكٓعّل َس
َ
ٓم أ

َ
ُكُش أ َٓ َ

 أ
َ
أ

ما  َكَش َكّبيَّ ََ بِّ یَهٓى  ٓلّغّه َو َهٓى َكَلَش َكّبوَّ َس ًَ ًّ  یٓشُكُش ّل  .55ٕٔيمل:  ِن یَكش یَؿ
ً ال یپر;)آورمايی( ؾاٌرث گ٩رث:  حرابکؾايٍی ال ه کىیک)اها( 

 هکرهًگراهیو : آوقؾ! ه چٍن برك هرن ليری، آو قا يرمؾ جرى ؼرىاهنکآي

ى ال یرا;گ٩رث:  ،ؿی)جؽث( قا يمؾ ؼىؾ ذابث و پابكشا ؾ ماو( آوی)ول

شرا هك او قا برکا ٌریره آکًؿ کً ی٨ٕل پكوقؾگاق هى اوث، جا هكا آلها

ك کًرؿ، بره ي٩رٟ ؼرىؾ ٌرکك که ٌرکًن و هرك کر ٩كاو هیکا یآوقم  هی

ه( کرً يمرىؾه اورث، یاو ؼرىیله )ب ؿی٩كاو يماکه کًؿ> و هك ک هی

 .ن اوثیكکوقؾگاق هى، ٤ًی و پك 
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 اٌااقه ولیماو ظٕكت کاغ به بل٭یه جؽث آوقؾو شكیاّو  بهٌكی٩ه  ۀآی
 يیاكوی ال اواح٩اؾه باا اِاعابً ال یکای ؾیاؿ ولیماو ظٕكت و٬حی. ؾاؾ

كؾ، کاوابؤ قا يامؾ او ظأاك  کۀجؽث هل لؾوبكهن چٍن یک ؾق، ؼىؾ ه١ًىی
الهای باىؾ جاا هیاماو  لباو باه ٌاکك پكوقؾگااق گٍاىؾ و گ٩اث ایاى آلهاایً

 هى قا بىًصؿ. ي١مث ک٩كاو یا وپاوگماقی
 ال اهاؿا٦ ؾیگاك شااقی گىیااو:گىیاو اص دسوغجذاساصی غفىف ساست ا پًج

 ٌؿو وًث اهحعااو الهای، ٜاهكٌاؿو آذااق ِاؿ٪ و کاف  و جمییام ِا٧
اهحعااو الهای اواث کاه ه١لاىم  ۀگىیاو اوث. ؾق واایگىیاو ال ؾقو٢قاوث

ها و ق٨حاقهایٍاو هٙاب٭اث ؾاقؾ. له يیات ؾقويی ا٨كاؾ با گ٩حهٌىؾ جا چه ايؿاهی
 اهحعااو، و آلهاایً اذاك ؾق هىحًؿ گىحقاو ؼىؾ ایماو ؾق که هاییآو ٌکبی

 اذاك ؾق کًًاؿهای ایمااو اؾ٠اای که گىیايیؾقو٢ و ٌىؾهی پابكشاجك ایمايٍاو
 ٨كهایؿ:یهباقه ؾقایىکكین ٬كآو. ؾٌىهی با٘ل هن اؾ٠ایٍاو هماو ابحالئات،

ز ا الَّ ًَّ زیَو ّهٓى َهٓبّلّهٓن َكَل یَو َلَوٓذ َكَت ُه الَّ ٓػَلَمیىَّ یَو َصَذُهىا َو َل یٓػَلَمىَّ اللَّ
 .4ٕٔػًكبى :  َو یآلكاّرب

م اهحعراو یرها قا يىی)و ا نیً ال آياو بىؾيؿ آلهىؾیه پکىايی قا کها 

ًرؿ و یگى قاورث هریه کرىرايیک ۀؿ ٠لرن ؼرؿا ؾقبراق یرن(> بایًرک هی

 .ابؿیًؿ جع٭٫ یگى ؾقو٢ هیه کىايیک

ؾق لياؿگی ٨اكؾی و  هااايىااو :جذاساصی غاف غاابشاو اص غیشغاابشاو ا ضص
ٌاىيؿ کاه قاه هاا و هّاائبی هىاشاه هایاشحما٠ی ؼىؾ با هٍکالت، واؽحی

ؼؿاويؿ هح١اال  ،بكایىبك و اوح٭اهث اوث. ٠الوههحى٧٬ بك ِها آو پیكولی بك
هىاحلمم جعمال هاا آو گفاٌحه اواث کاه ايصاام هاايىاوجکالی٩ی قا بك ؾوي 

جًها اهحعاو و آلهایً الهی اوث که يه ۀوث. ؾق بىجا هاها و هعكوهیثوؽحی

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=3
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22 /    ً  های الهی ؾق ٬كآو کكینثو

بلکه ِا٧ ِاابكاو و هاؿ٠یاو  ،ؾٌىهی یؿههیماو ِبك و اوح٭اهث ا٨كاؾ وًص
 ٨كهایؿ:هیباقه ؾقایىکكین ؾ. ٬كآوٌىشؿا هیث ِبك و اوح٭اه

ا  َة َو َلمَّ ًَّ ٓو َتٓذُخُلىا آلَج
َ
ٓم َدّغٓبُتٓن أ

َ
زیأ ُه الَّ ُكٓن َو یٓؼَلّن اللَّ ًٓ ٓؼَلیَن یَى جاَهیُذوا ّهی

اّبش  .253ٔػمشاو: ٕآل َى یالصَّ
ؿ یرماو( واقؾ بهٍرث ؼىاهیبا اؾ٠ای ا ٨٭ٗ) هکؿ یى پًؿاٌحیا چًیآ

 هٍؽُؼؿاويؿ هًىل هصاهؿاو ال ٌما و ِابكاو قا ه کٌؿ، ؾقظالی

 يىاؼحه اوث؟!

اٌاحباه  یاکط یاظؿ باه جّاع ۀؼؿاويؿ با اٌاقه به ظاؾذٌكی٩ه  ۀآیؾق ایى 
باا ايحؽاا   ٨٭اٗکًؿ کاه پكؾالؾ و ایى وا١٬یث قا بیاو هیكی هىلماياو هیک٨

 جاىاو باه وا١اؾت٠ًىاو هىلمايی و بؿوو شهاؾ و اوح٭اهث ؾق قاه ؼاؿا يمای
بلکه اللم اوث جا ا٠ح٭اؾات وا١٬ی، ؾق هیؿاو ٠مل پیاؾه ٌىؾ و  Fه١ًىی قویؿ

وث که ِا٩ى٦ ال ا وث و ؾق ایًصاا هاایى کاق هىحلمم شهاؾ و جعمل وؽحی
 ٌىيؿ.هن هٍؽُ ٌؿه، ِابكاو وا١٬ی ال هؿ٠یاو آو ًٌاؼحه هی

ا٨اكاؾ،  با جىايمًؿواالی ؼؿاويؿ، یوى ال  ايىاو یابحال :تىايمًذساصی افشاد (چ
  یآؾها یاؼال٬ یایوصا و ٩ِات كایل Fگفاقؾجکاهل ايىاو هی ذیك لیاؾی ؾقؤج

 ؾق و هاایواؽح و هاایؼىٌا هاا،ي٭ماث و هاي١مث با اهحعاو ۀه١كک ؾق ٨٭ٗ
 کاه هك ؼؿاويؿ ،قوىیالا .ٌىيؿ یه کاهل یليؿگ یهابی٨كالويٍ ؾق هصمىٞ

ٌهیؿ هٙهاكی  .ؿیآلها یه  جكوؽث و کكؾه گك٨حاق ٍحكیب ؾاقؾ، ؾووث ٍحكیب قا
 يىیىؿ:هیباقه ؾقایى

ه شرم ؾق کرمراالت اورث کاقی ال ین ٬ايىو و ياهىن ؼل٭ث، بىرکظبه

هرررا و جّررراؾم ۀصررریؿ، شرررم ؾق يحیهرررا و ٌرررؿایهىاشهررره برررا ورررؽح

كؾو بررا کرريرركمؿاو هبرراقله و پًصررهیررهررای وررؽث، شررم ؾق هکاکاِررٙ

ى یٌىؾ. يه ا ا و هّائب ظاِل يمییقوٌؿو با بالهظىاؾخ، شم ؾق قوب
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رؿو و يمایؿ و وؽحیه اذك ٌؿاکاوث  ٌرؿو گرىهك اویرها جًها ٜاهٌك

ً یره قوکرگىهك وا١٬ری ؾاقؾ  یمه که هك ک اى ه١ًیوا١٬ی اوث، به ا

ؿ ٨٭رٗ یو اذك ٌرؿا کك ؼایه١ؿيی اوث ؾق ل یمؿه اوث، هايًؿ یپىٌ

گك يرؿاقؾ> یٌىؾ، اذك ؾ او هییاوث يما کك ؼایه آيچه ؾق لکى اوث یا

هرا و ابحالئرات اذرك یؿ و ورؽحیىث، براالجك اورث. ٌرؿای٘ىق ي ىیيه، ا

ورث، ٨لرمی قا ا ایمکی >كؾو ؾاقؾکكؾو و ٠ىْکلیكؾو و جبؿکلیمکج

گرك یواليؿه اوث، ال هىشرىؾی هىشرىؾ ؾ >ًؿک ل هییگك جبؿیبه ٨لم ؾ

وشرىؾ ٧، ٬ىی و ال پىث، ٠رالی و ال ؼرام، پؽحره برهیوالؾ> ال ١ٔ هی

هررا و ليگاقهررا قا ؿوقتکررُ ؾاقؾ، یؽلرره و جیث جّرر٩یؼاِرر >آوقؾ هرری

ث یاقی و ظىاوریؾاقؾ، هىٌر یرمس و جعكیریث جهیؼاِر >ؿیرلؾا هی

 1بكؾ. ى هییآوقؾ، ٧١ٔ و وىحی قا الب وشىؾ هیبه

ه اواث. باكای يمىياه، ٌاؿایى ظ٭ی٭ث ؾق لىاو قوایات ؾیًی هان اٌااقه 
ق جّكیط ٌؿه اوث که اهحعاو به هّیبث و بال قوض ه٭اوهث و پایاؿاقی قا ؾ

 ؾق ؿگاویٍکوؽحی و ؿگاویبالؾاوث که  ؾلیلکًؿ. به همیى ايىاو ج٭ىیث هی
ؾق اٌااقه باه ایاى  ٠لای ،اهیاك هئهًااو. ؿاقجكياؿیپا و بكؾباقجك ظىاؾخ بكابك
 چىبٍاو هک ؾهکك هیجٍب ابايییب ؾقؼحاو به قا التکهٍ به هبحال ايىاوث، ٭ظ٭ی

 ؤا١یث ىیاا ؾق و ؾهكکا هباقله التکهٍ با هک ايىايی ١ًیی اوثF جك وؽث
 و ؼىٌای باه قا لياؿگی هکا ا٨كاؾی ه٭ابل ؾق او مايییا ۀذمك باٌؿ، يمىؾه قٌؿ

 :بىؾ ؼىاهؿ ٍحكیب ًًؿک هی وپكی قاظحی

َجَشَة آلَبشِّ اال َو أ واّئیَغ آلَخّعیَشَة أَة یوَّ الشَّ َسمُّ ُجلیىدًا َو أٓصیَلُب ػیىدًا َو الشَّ
باتاّ  آلَبَذّو  ًَّ  =.ُوهىدا  ٓهىىأَة یال

                                                           
 .751، 23َ ، زهماو. هكجٕی هٙهكی، ;
 .45ۀ اه، يالبالغهيهح. >
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 ۀًراق کجرك، و ؾقؼحراو  ابايی، چىبٍاو ورؽثیؿ! ؾقؼحاو بیآگاه باٌ

كاب یه با براقاو ورکابايی یجك اوث. ؾقؼحاو ب کباق پىوحٍاو يال یشى

 جك اوث. وقجك و پكؾوام ٌىيؿ آجً چىبٍاو ١ٌله هی

 هااهلث ال اقیبى چه. اوث ِاؾ٪ هنها ها و اهثهلث ۀؾقباق هىئله ىیا
 وااكبلًؿی و ٠امت قاه مااات،یياهال و هاایوااؽح ه٭ابال ؾق اوااح٭اهث باا هکا

 ِااؾ٪اهاام. اياؿ ؿهیقوا قاظحای و آقاهاً باه هاؿجی ال پاه و اياؿ مىؾهیپ
 :ؿی٨كها هی

ْذ  كی ىاكايُ  ُهًُز  ىاضالُ ی لن الذنِّ  هَل أ وَّ ا َّ،  و َلیة  یَهلّ  ُهیْذة   لیا رلَي  وَّ ا هاأ ة 
 >.لة  یؼى ة  یػاك

 ۀؾوق  هکر ؿیربؿاي اها ؿ،اي بىؾه وؽحی ؾق ٍهیهم[  هؤهًاو] ظ٫ اهل

 .اوث ٘ىاليی ٍییآوا وكايصاهً و اوث ىجاهک وؽحی ىیا

یى عمل و ض (ح ال يگااه اواالم، اقلي هاك  :ضذو يیکىکاساواختهًظهىس يیکىتش
ؾهاؿ يه به کركت و ٨مويی ٠مل و ایى يٍاو های ،ايىايی به ظىى ٠مل اووث

کراكت و کمیاث کًؿ ياه قوی شا قوی کی٩یث ٠مل جکیه هیکه اوالم ؾق همه
 ُظىاى ماویه قوايؿو ٜهىق گاهی هؿ٦ ال اهحعاو و آلهایً الهی، به >٠مل.
 اهحعاياات و ابحالئاات بىجاۀ ؾق ٌاکبی .٠مل ركتک و ٨كاوايی يه اوث ٠مل

                                                           
 .252 ، 2َ ، زهماوی١٭ى  کلیًی، . هعمؿبى;
بُ أ ٓى کل َو  ٠ََمال   َرُك کأ  ١ًٓیی َه یلَ ٨Eكهایؿ: باقه هیؾقایى ِاؾ٪ . اهام> َى َمااا َو  ٠ََماال   ٓن کِٓ  ي 

ِابَ  ٍٓ  ةآْلّ هّ  ةیَؼ ًِّ  َو  الل  اّؾ٬َ  ةیال  ّ ای آل١ََماّل  ٠ََلای ٓب٭اءُ اإٓل  ٬اَل  ُذن   ،ةال َُ ی َظح  اؿُّ أ ٓؽُلا  ّهاَى  ٌَ
 و اواث ٠Dمال ىیجاك واالنE هکبل ىث،یي ٨Dكاواو ٠ملD، Eىیکي ٠ملE ه١ًایF آل١ََمّل 
 ٠مال باك هاياؿوباا٬ی :٨كهاىؾ وپه .اوث ىیقاوح ثیي و ؼؿا ال جكن DاِابهE ه١ًای

اظماؿ باىهعمؿِاالطٕ Dاواث جاك واؽث ٠مال ؼاىؾ ال ؼؿا بكای ؼالُ ِىقتبه
، یةاإلوااله ةحباکالمجهاكاو، عىاى ٌا١كايی، ط ابىالیّاعج، غایکرعررذ الهاليؿقايی، 

 ٔ.48 ، 8َ ٪، ز1382
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 Fٌىؾهی ًٌاؼحه هاآو يیکىکاقجكیى ٌؿه، وًصیؿه هاايىاو ٠مل ٠یاق که اوث
 :٨كهایؿهی کكین٬كآو کهچًاو

ییا یُّ َجَؼلٓ  ّاَيْ
َ
ٓبُلییَىُهٓن أ ًَ ییًة َلَهییا ّل ًَ ی ییا َهییا َػَلییی آلَٓسّض ّص ٓدَغییُى َػَمییًل ًَ

َ
 ُهییٓن أ

 .8ٕٔكهق:
قا بیالهایین که ها آو لیًث آو ٬كاق ؾاؾین جا ،لهیى اوثؾق ها آيچه قا 

و ِؿ٪ و کفب ایٍراو ؾق پرفیكي ) کًًؿکؿاهیًٍاو بهحك ٠مل هی

 .(ٌىؾظ٫ آٌکاق هی

ز م ىُهَى الَّ    یاواّ  َو آلَٓسَض كَخَلَن الغَّ
َ
ّة أ ُه َػَلی آلماّء یّعتَّ َُ ام  َو كاَو َػٓش

 یلّ 
َ
ٓدَغُى َػَملً یٓبُلَىُكٓن أ

َ
 .8ٕٔهىد: ُكٓن أ

[  ى قا ؾق ٌرً قول ]ٌرً ؾوقاویهرا و لهره آورماوکىی اوث کاو 

ى یررؼرا٘ك اه)بر ىهرث( او، برك آب ٬ركاق ؾاٌرث>ک)ظ ؿ> و ٠ركيیرآ٨ك

 .٠ملحاو بهحك اوث یمؿامکه کؿ یالهایؿ( جا ٌما قا بیآ٨ك

اواان  باكآیات ٌكی٩ه، ؼؿاوياؿ هح١اال اقاؾه کاكؾه اواث اوان  بكپه 
قا الظیاد ايصاام ها آو جكیىبهحكیى و هح١الی ها،وااهحعاو الهی، ؾق هیاو ايى

 قا به ؾیگكاو بًمایايؿ.ها آو ى کًؿ و٠مل ِالط ه١یْ 
 الهی هایاهحعاو و بحالئاتا :)دستیابی به تقىا( هؤهًاوتذقق تقىای قلبی دس  (ر
 هح١ال ؼؿاويؿ بلکه ،وثا هاواايى اؼال٪ و ق٨حاق وًصً بكای هعکی ٨٭ٗيه
 :کًؿهی اهحعاو ج٭ىا به يیم قا واهئهً ٬لى  وًث، ایى با

ولَ 
ُ
ّه أ َذ َسُعىّل الَلْ ًٓ ٓصَىاَتُهٓن ّػ

َ
ىَو أ ُعْ ـُ ّزیَى َی یّزیَى  ّ یَ  ّاَوْ اَلْ یُه  آهیَتَذَى  اَلْ  الَلْ

ٓوَىى ُهٓن ُهُلىبَ  ّلَشةِ  َلُهٓن  ّللَتْ ـٓ ٓجِش  َو  َه
َ
 .4ٔدجشا : ٕ َػّظیِن  أ

همراو  ،کًًرؿکره ِرؿای ؼرىؾ قا يرمؾ قورىل ؼرؿا کىجراه هریها آو

هایٍاو قا بكای ج٭ىا ؼرالُ يمرىؾه و کىايی هىحًؿ که ؼؿاويؿ ؾل

 بكای آياو آهكلي و پاؾاي ٠ٝیمی اوث.
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و ق٠ایث  موىل اکكؾق هعٕك قکكؾو آهىحه ِعبث ،ؾق ایى آیۀ ٌكی٩ه
اؾ  هعٕك ایٍاو، ال اهحعاياجی ـکك ٌؿه اوث که ق٠ایث آو، جكبیث ٬لاى  

کكین، ؼؿاوياؿ هح١اال، ال ال ؾیگك هىا١ٔی که ؾق ٬كآو آو اوث.ٌؿو و هح٭ی
جعكین ِایؿ ؾق کًؿ، ظکن ٠ًىاو اهحعاو و آلهایً ٬لى  هئهًاو یاؾ هیآو به

 ٨كهایؿ:ظال اظكام اوث که هی
 یَ 

َ
زَه یُّ ا أ ىا لَ یا الَّ ًُ یُه ّبَشییَ َى آَه ُكُن اللَّ ی یٓبُلیَىيَّ  یء  ّهیَى الصَّ

َ
ُكٓن َو یذییّذ َتًاُلیُه أ

ُه َهٓى یّسهاُدُكٓن لّ  ـَ یٓؼَلَن اللَّ َبٓؼَذ رّلَي َكَلیُه َػیزاِب   ّب َكَمّى آػَتذىیخاُكُه ّبآل
ل
َ
 .5ٔ:ٕهائذه:   نیأ

 هکراق کال ٌرمی یؿ! ؼؿاويؿ ٌما قا به چیا ماو آوقؾهیاه کىايیکای 

حراو بره آو یها مهیرهرا و يه( ؾوثک٘ىقیهؿ، بیآ ی ٌما هییک)به يمؾ

ب، ال یرمراو بره ٤یا ىری براکؿ> جا ه١لىم ٌىؾ چه یآلها قوؿ، هی هی

ی کًرؿ، هصرالات ؾقؾيراکه ب١رؿ ال آو جصراول کجكوؿ> و هرك  ؼؿا هی

 ؼىاهؿ ؾاٌث.

لی و کماال قٌاؿ، ج١اا ۀاهحعاو الهی لهیًا :تعالی هعًىی و کماالت سودی (د
 اولیاای و ايبیاإ ؼااَ بًاؿگاو بكای الهی اهحعاياتوالؾ. ايىاو قا ٨كاهن هی

 جاا اواث قظماث يكؾبااو و ج١االیظا٫ ۀهؿیأ آيااو ِااؾ٪ پیاكواو و الهی
 شاىاق ؾق همچًایى Fٌاىيؿ جاكيمؾیاک او به و کًًؿ ٠كوز و ١ِىؾ ٘كی٫الایى
ؾق اٌاقه به ایى  اؾ٪ِ اهام .گكؾيؿ لئيا هٙل٫ آقاهً و آوایً به الهی ٬ك 
 ٨كهایؿ:اهحعاو الهی هی ۀ٨ایؿ

َسَجُة اَل یّاوَّ آلَؼٓبَذ لَ  ّه الذَّ َذ اللَّ ًٓ َها ّبَؼَمّلیّه كَ یُكىُو َلُه ّػ ـُ یُه ّكیییٓبَتلّ یٓبُل  یّه اللَّ
و 

َ
و یَجَغّذّه أ

َ
ُه  یَصاُب كّ یَصاُب ّبَماّلّه أ ـَ ُه اّ   ُوٓلّذّه َكّبٓو ُهَى َصَبَش َبلَّ  >.اهایاللَّ

                                                           
 .94 ، 68َ ز، هماوهصلىی، هعمؿبا٬ك . ;
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ای ال کمال لعاٚ ٌرؿه اورث بكای بًؿه يمؾ ؼؿاويؿ ؾقشه ،جع٭ی٫به

په ؼؿاويؿ او قا به بیماقی برؿيی  >قوؿکه با ٠ملً به آو ؾقشه يمی

کًؿ یا او قا به هّریبحی ؾق هرال و ٨كليرؿي هبرحال و شىمی هبحال هی

هرا ِربك کركؾ، گىيه هّیبثيمایؿ، په اگك ایى ٠بؿ ؾق ه٭ابل ایىهی

 قوايؿ.ای که بكایً ه٭كق ٨كهىؾه، هیم او قا به ؾقشهؼؿاويؿ يی

 :٨كهایؿهیباقه ؾقایى ایؼاهًه اهام
 هرك هح١رال یؼرؿا 1>ومث کمال اورثاهحعاو الهی جًها قاه ٠بىق به

 میر ،یاهحعراي می ؾق یو٬ح. ؾهؿیه يمكه می کًؿ،یه که یاهحعاي

 هراىیرا به هح١ال یؼؿا ٌؿيؿ، ٬بىل یهلح می ،یحیشم١ می ،یکى

 یهرااهحعراو. آوقؾیهر باال قا هاىیا که اوث ىیا هيمك  ؾهؿ>یه يمكه

 و نیکًر ٠مرل برؿ اهحعاو ؾق اگك که ٘ىقىیهم. اوث یشىقىیا یاله

 یهركؾوؾ آو و ؾهرؿیهر یهكؾوؾ ۀيمك  هح١ال یؼؿا ن،یببال قا اهحعاو

 ر ٌرىؾیهر بؿجك بىؾ، که یآي ال ايىاور  ايعٙاٖ و جًمل ال اوث ٠باقت

اهحعراو برؿیى  2.بكؾیه باال قا هاهلث اوث> شىقىیهم هن یبىل٬ ؾق

ه١ًا يیىث که یم آلهایً اوث جا ؼؿا ها قا بًٍاوؿ> یا یم آلهایً 

هررا کررؿام ال ایررىهرریچ> اورث کرره هررا ؼىؾهرراو، ؼىؾهرراو قا بًٍاوررین

برا یرم براق ٌرؿو بلکه اهحعاو، ٠بىق ال یرم هكظلره و هىاشره >يیىث

ؾيه ؾق یم هىیك اورث. یرا ٌرما ال ایرى وًگیى اوث. اهحعاو یم گك 

گكؾيه ٠بىق ؼىاهیرؿ کركؾ، یرا پٍرث گكؾيره ؼىاهیرؿ هايرؿ> ال ایرى ؾو 

هرا قا برك ورك قاه ا٨ركاؾ و ؼؿای هح١ال، اهحعراو ...ظال، ؼاقز يیىث

                                                           
، پژوهااو و ٨كهیؽحگااو شايباالِؿها جى ال ؾايًؾق ؾیؿاق با  ایبیايات اهام ؼاهًه. ;

 .https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=18306 ؾق: ی، ؾوحكو26/8/1378
 ؾق: ی، ؾوحكوااC/;:/;=BC;٬اان،  هااكؾمؾیااؿاق بااا ؾق  ایاهااام ؼاهًااهبیايااات . >

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10832. 
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هرا ایرى باقهرا قا بكؾاقيرؿ، ال ایرى ؾهرؿ، جرا ایرى هلرثها ٬ركاق هریهلث

٭اهرات ٠رالی بكورًؿ و ؾق ها ٠بىق کًًرؿ و بره ایرى ووریله، بره هگكؾيه

 1شایگاه ٌایىحه و هًاوب ؼىؾ ٬كاق بگیكيؿ.

 ظصاثاجمام بكای اهحعاو، و آلهایً ال هؿ٦ گاهی :دجت پشوسدگاساتمام (ر
 ۀيماك و کًؿ ظصثاجمام ٌىيؿهآلهىو به جا اوث ؾقِؿؾ که هكبی هايًؿ اوث،
 ؾیگااك ،هاىاقؾی چًاایى ؾق. يمایاؿ ا٠االم او بااه قوٌاى ؾالیاال باا قا او يهاایی
 ؼىؾي کاقیکن و ٬ّىق ٠ىا٬ب يکكؾو٬بىل بكای ایبهايه و ٠فق ٌىيؿهآلهىو

 باه Fاواث ِاؾ٪ يیم الهی اهحعايات ۀؾقباق کاقکكؾ ایى. باٌؿ ؾاٌحه جىايؿيمی
ال  پكؾه و کًؿهی جمام همگاو بك قا ظصث الهی اهحعاو با ؼؿاويؿ که بیاو ایى

گاى قا ال واالؾ و هاؿ٠یاو ؾقو٢های ؾاقؾ و ظ٭ای٫ قا قوٌاىهاهیث ا٨كاؾ بكهی
 ای باا٬ی يماياؿ.ؾهؿ جا ؾق قول ٬یاهث هیچ ٠فق و بهايهیاو جمییم هیگىقاوث

 باك ؼاىؾ ظصاثاجمام یبكا ؼؿاويؿ هک ًًؿکهی اویب نیكک٬كآو اتیآ ال یبكؼ
 ثیهاؿا ایآ هک ًؿک اهحعاو ٫ی٘كىیالا جا ٨كوحاؾ قا یايیقاهًما و اهبكاویپ هكؾم،

 ن،یؾاٌح یاهبكايیپ هن ها اگك هک ًؿکي اؾ٠ا یىک اهثی٬ ی٨كؾا جا Fيه ای ٌىيؿهی
 :نیٌؿیيم گمكاه هكگم و نیبىؾ گكیؾ ا٬ىام ال جكا٨حهیثیهؿا

ش ّزسیُسُعًل ُهَبشِّ ًٓ اّط َػلَ ی َى ّلَ ْل یَى َو ُه ًْ ُعّل َو  یُكىَو ّلل ِة َبٓؼَذ الشُّ الْلّه ُدجَّ
 .276ٔء: ٕيغا ًمایًضا َدكیكاَو الْلُه َػض

ى یررؾهًررؿه بىؾيررؿ، جررا ب١ررؿ ال انیؾهًررؿه و برره بٍرراقتکرر یاهبكايیررپ
يمايرؿ و ؼؿاويرؿ جىايرا و  یهكؾم برك ؼرؿا برا٬ یبكا یاهبكاو، ظصحیپ

 .ن اوثکیظ

 جهای ؾقووو هاؿ٠ی ایمااو،  گىؾقو٢اگك اهحعاو الهی يبىؾ ا٨كاؾ  ،ٌکبی
                                                           

 هکكهاه، ۀهکا و جیاك ه٩احن ٌاهؿای هاایؼايىاؾه باؾیؿاق ؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . ;
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42092 ؾق: ی، ؾوحكو6/4/1369
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 هان بىؾ همکى کكؾيؿ ويمی آٌکاق ٌاو اوثآقاوحه ٜاهك بكؼال٦ که قا ؼىؾ
 ؼاؿا، کی٩كهای و بیًؿاليؿF اٌحباه به قا ؾیگكاو هن و بمايًؿ اٌحباه ؾق ؼىؾٌاو

هاا آو کااق قوی ال پكؾه اهحعاو اها کًًؿF ٨كْ ٜالمايه قا الهی الٙا٦ ٠ؿم یا
ای کاه باه ه١اویاه ؾق ياهاه ٠لی اهام. گكؾايؿهی جمام قا ظصث و ؾاقؾبكهی

 :و ٨كهىؾ کكؾهيىٌث، ایى ظ٭ی٭ث قا یاؾآوقی 
ُه   یَو َهّذ آبَتَليّ  ًة َػَلی اآلَخّش  یَو آبَتَلَى بّ   ّبَي   اللَّ َدَذَيا ُدجَّ

َ
 >.َكَجَؼَل أ

 یگركیال هرا قا برك ؾ یکریؼؿاويؿ هكا به جى، و جرى قا بره هرى آلهرىؾه و 

 .ظصث ٬كاق ؾاؾه اوث

 مااویا ثیاج٭ى و اِالضاهحعاو الهی،  هعاوى ال گكیؾ یکی :تقىیت ایماو (س
 :ؿی٨كهاهی نیکك٬كآو .اوث

ٓو   َػغی َو 
َ
ٓو   َػغی َو  َلُكٓن  ِش یَخ  ُهَى  َو   اً یََ  َتٓكَشُهىا أ

َ
ىا أ ش   ُهَى  َو   اً یََ  ُتّذبُّ ََ 

ُه  َو  َلُكٓن  ٓيُتٓن  َو  ٓؼَلُن ی اللَّ
َ
 .َتٓؼَلُمىو ال أ

 آو ؾق ٌرما كت یرؼ هکرآي ظرال ؿ،یباٌ يؿاٌحه ؼىي قا مییچ بىاچه

 آو ؾق ٌرما ٌرك   هکرآي ظرال ؿ،یباٌ ؾاٌحه ووثؾ قا مییچ ای >اوث

 .ؿیؾاييمی ٌما و ؾايؿهی ؼؿا و اوث>

 ؼؿاويؿ که گ٩ث لیشبكئ: ٨كهىؾ يیم ؾق اٌاقه به ایى ظ٭ی٭ث ؼؿا قوىل
 :ؿی٨كهاهی هح١ال

ًّ  ىّػَبادّ  ّهٓى  ّاوَّ  ًَ  َلیى َو  ّبیآلَلٓوّش  ّاالَّ  َماُيیُه یاّ  ٓصیُلُخ ی اَل  َلَمٓى  َى یآلُمٓئّه ٓؿ
َ
 ُتیُه یأ

ٓكَغَذهُ  ًّ  ىّػَبادّ  ّهى ّاوَّ  َو  َرّلَي  َلَ ی ّاالَّ  َماُيُه یاّ  ٓصُلُخ ی اَل  َلَمٓى  َى یآلُمئّه ًَ ـّ  ّبیآل
ٓكَوٓشُتُه  َلى َو 

َ
ٓكَغَذهُ  أ ًّ  ىّػَبادّ  ّهى ّاوَّ  َو  َرّلَي  َلَ  َماُيُه یاّ  ٓصُلُخ ی اَل  َلَمٓى  َى یآلُمٓئّه

ٓوّن  ّاالَّ  ٓذُت  َلى َو  ّبالغُّ ٓكَغَذهُ  َمُه ّجٓغ  َصذَّ ًّ  ىّػَبادّ  ّهى ّاوَّ  َو  َرّلَي  َلَ  َى یآلُمٓئّه

                                                           
 .55ۀ ، ياهۀالبالغيهح. ;
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ّة  ّاالَّ  َماُيُه یاّ  ٓصُلُخ ی اَل  َلَمى ذَّ ٓعیَوٓمُتُه  َلیى َو  ّبالصِّ
َ
ٓكَغیَذهُ  أ ی َرّلیَي  َلَ یُش  یّايِّ َدبِّ

ُ
 أ

 >.ِش یَخبّ  ِن یَػلّ  یَكّبيِّ  ّبُوُلىّبّهٓن  یّبّؼٓلّم  ىّػَبادّ 
 یؿورحیجه و ٨٭رك شرمبره کره ثهىر یکىر هرؤهًن، بًرؿگاو ىیب ؾق

 ن،یيمرا ذكوجمًرؿيه چرچًاي و کًرؿيمری اِرالض قا مرايًیا یمیچ

 ىیبرر ؾق و. ٌرىؾهری مررايًیا یجبراه و ٨ىراؾ هىشررب ذركوت ىیهمر

 اِررالض مررايًیا ذرركوت، بررا شررم کرره هىررث یکىرر هررؤهًن، بًررؿگاو

 و ٨ىراؾ با٠رد یؿورحیجه و ٨٭رك ن،یيمرا ؿورحًیجه اگك و ٌىؾيمی

 کره هىث یکى هؤهًن، بًؿگاو اویه ؾق و .ؾٌىهی مايًیا یجباه

 کًن والن قا شىمً اگك و ؾٌىيمی اِالض مايًیا ،یٕیهك با شم

 هرؤهًن، بًرؿگاو ىیبر ؾق و بكؾهی ىیالب قا مايًیا ،یوالهح ىیهم

 و ٌىؾيمی اِالض مايًیا ِعث، و یوالهح با شم که هىث یکى

 هرى. ؿکًهی جباه قا مايًیا ،یٕیهك ىیهم کًن، ًٕیهكه چچًاي

 قاهرا آو [اهرىق] ؾاقم بًرؿگاين ٬لرىب و ؾقوو بره کره ی٠لم ۀواوٙهب

 .آگاهن و ؾايا هى که یؾقوحهب. کًنهی كیجؿب

ّهاّوّابشارهایّاهتحاوّالهی.ّشیىه2-6
 گىيااگىوهای ٨كاگیكبىؾو اهحعاو الهی و يیم لعاٚ ٜك٨یث و ٬ابلیث بهباجىشه

ابماقهاای آلهاایً و  ۀٌماقي هما ا٨كاؾ و ا٬حٕائات لهاو و هکاو و... اهکاو
جمام آيچه ال جىاو گ٩ث: کلی هی ۀاها ؾق یک ٬ا٠ؿ Fاهحعاو الهی همکى يیىث

و  ٨حًاه جىاياؿ اباماقؾاٌحه باٌؿ، هایاشمای ٠الن و اظىال آو اقجبا٘ی با ايىاو 
کاه ؾق  ،آو ۀبه بكؼی هّاؾی٫ بكشىح ،ظالباایى >ی باٌؿ.ايىاي ٠اهل اهحعاو

                                                           
 .16 َ ،67 ز ،هماو ،هصلىیهعمؿبا٬ك. ;
 یاا ايؿٌؿه ه١ك٨ی کكین٬كآو ؾق الهی اهحعاو ابماق ٠ًىاوبه که هىاقؾی و هّاؾی٫ ۀالشمل. >

 با اهحعاو: ال يؿا٠باقت ايؿگك٨حه ٬كاق الهی اهحعاو هىقؾ هاآو ۀواوٙبه ا٨كاؾ و هااهث



 25  / ابحال و اهحعاو وًث٨ّل ؾوم: 

                                                                                                         
155 آیۀ ،2ٕٔ ب٭كه:  گكوًگیF 186 آیۀ ،3ٕٔ ٠مكاو آل : هال با اهحعاوF آیۀ ،8ٕٔ اي٩ال 
28F 35 آیۀ ،21ٕٔ ءایايبF 15 آیۀ ،64ٕٔ ج٥ابىF 28 آیاۀ ،8ٕٔ اي٩االF هاكگ باا اهحعااو :

 و 34 آیاات ،44ٕٔ ؾؼااو: ه١صامه با اهحعاو 2F آیۀ ،67ٕٔ کهل 155F آیۀ ،7ٕٔ ا٠كا٦
33F 27 آیۀ ،٬ٕ54ٔمكF 142 آیاۀ ،2ٕٔ ب٭اكه : هکاهالئ با اهحعاوF  31 آیاۀ ،74ٕٔ ذكهاْؿF 

 با اهحعاو 6F آیۀ ،14ٕٔ نیابكاه 141Fآیۀ ،7ٕٔ ٠كا٦ا 49F آیۀ ،2ٕٔ ب٭كه : يصات با اهحعاو
 آیاات ،11ٕٔ هاىؾ 35F آیۀ ،21ٕٔ ءایايب 165F آیۀ ،6ٕٔ اي١ام 48F آیۀ ،5ٕٔ هائؿه : ي١مث

914 اF 16 ا 15 آیات ،89ٕٔ ٨صكF 53 آیاۀ ،22ٕٔ ظس  :ٙاویٌ های ووىوه با اهحعاوF 
 ؾق اؼاحال٦ باا اهحعااو 28F ا 27 آیات ،54ٕٔ ٬مك 249F آیۀ ،2ٕٔ ب٭كه:  آ  با اهحعاو

 آیاۀ ،29ٕٔ ٠ًکباىت 186F آیاۀ ،3ٕٔ ٠ماكاو آل : اـیث با اهحعاو 48F آیۀ ،5ٕٔ هائؿه  :اؾیاو
14F 49 آیاۀ ،2ٕٔ ب٭اكه : اوااقت با اهحعاوF 141 آیاۀ ،7ٕٔ ا٠اكا٦F 6 آیاۀ ،14ٕٔ هیناباكاF 

 ،7ٕٔ ا٠كا٦: ها بؿی با اهحعاو 24F آیۀ ،25ٕٔ ٨ك٬او 25F آیۀ ،57ٕٔ ظؿیؿ: ايبیاء با اهحعاو
 آیاۀ ،21ٕٔ ءايبیاا 144Fآیاۀ ،3ٕٔ ٠مكاو آل:  بیماقی با اهحعاو 35F آیۀ ،21ٕٔ ايبیاء 168F آیۀ

35F 17 آیۀ ،8ٕٔ اي٩الF 111 و 149 آیات ،21ٕٔ ءايبیا : ٠فا  جؤؼیك با اهحعاوF باا اهحعااو 
 آیاۀ ،5ٕٔ هائاؿه 143F و 124 آیاات ،2ٕٔ ب٭كه : جکلی٧ با اهحعاو 155F آیۀ ،2ٕٔ ب٭كه:  جكن

48F 53 ا 52 آیات ،6ٕٔ ي١اما: ذكوجمًؿاو و ذكوت با اهحعاوF 2ٕٔ ب٭اكه: شااؾو با اهحعاو، 
 ب٭كه: شهاؾ با هحعاوا 186F آیۀ ،3ٕٔ ٠مكاو آل 155F آیۀ ،2ٕٔ ب٭كه:  شاو با اهحعاو 142F آیۀ

 167F اا166 ،179 ،154، 152 ،143 ا144 آیات ،3ٕٔ ٠مكاو آل 214F و 155 آیات ،2ٕٔ
 31F و 4 آیاات ،47ٕٔ هعماؿ 16F آیاۀ ،9ٕٔ جىباه 17F آیاۀ ،8ٕٔ اي٩ال 117F آیۀ ،9ٕٔ جىبه

 باا اهحعااو 25F آیاۀ ،57ٕٔ ظؿیاؿ 12F-14 آیاات ،33ٕٔ اظما  152F آیۀ ،3ٕٔ ٠مكاو آل
: ؾیاى باا اهحعااو 2F آیاۀ ،67ٕٔ هلاک : ظیات با اهحعاو 129F آیۀ ،7ٕٔ ا٠كا٦:  ثظاکمی

 ،39ٕٔ لهاك 131F آیاۀ ،24ٕٔ ٘ه 168F آیۀ ،7ٕٔ ا٠كا٦:  ق٨اه با اهحعاو 48F آیۀ ،5ٕٔ هائؿه 
 64Fآیاۀ ،17ٕٔ اواكاء: قإیاا باا اهحعااو 92F آیاۀ ،16ٕٔ يعل 15F آیۀ ،89ٕٔ ٨صك 49F آیۀ

:  لکاات باا اهحعااو 16F آیاۀ ،89ٕٔ ٨صاك 52F و 49 آیاات ،39ٕٔ كلها  :قولی باا اهحعاو
 ،18ٕٔ کها٧ : لیًث با اهحعاو 155F آیۀ ،2ٕٔ ب٭كه : لیاو با اهحعاو 186F آیۀ ،3ٕٔ ٠مكاو آل
 ،14ٕٔ اباكاهین 141F آیاۀ ،7ٕٔ ا٠كاF٦ 214 و C<آیات  ،2ٕٔ ب٭كه : وؽحی با اهحعاو 7F آیۀ
 ا٠اكا٦ 166F و144 آیات ،3ٕٔ ٠مكاو آل 6F آیۀ ،14ٕٔ اهینابك 141F آیۀ ،7ٕٔ ا٠كا٦ 6F آیۀ

 باا اهحعااو 35F آیۀ ،21ٕٔ ايبیاء:  والهث با اهحعاو  35Fآیۀ ،21ٕٔ ايبیاء 168F آیۀ ،7ٕٔ
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ؾق ایًصاا اٌااقه  ،جّاكیط ٌاؿه اواثهاا آو ات اوالهی باهکكین و قوای٬كآو
 کًین:هی

 . اهتذاو با سصق و سوصی1-6-3

و ؼؿاوياؿ  ;اواث ؼؿاوياؿ ؾواث ؾق هااايىاو الشمله ؿگاوًشًب ۀهم قولی
قوی ظکمااث و هّاالعث بًااؿگاو، آو قا هیايٍاااو ج٭ىااین  ؾايااای ؼبیااك ال

 اهحعااو قا بًاؿگايً قولی، كؾوکاؾیاولنکاهمیى اباماق  با ؼؿاويؿ >.کًؿهی
 :ؿی٨كها هی ؼىؾه کچًاو Fًؿک هی

ُكٓن  َو  ٓبُلَىيَّ ًَ  َو  ٓيُلّظ آل  َو  ٓهىاّل آل  ّهَى  َيٓوص   َو  ىّع آلُج  َو  آلَخىّف  ّهَى  ء   ّبَشی َل
ّش  َو  َمشاّ  الخَّ  اّبش َبشِّ  .266ٕٔبوشه:  َى یالصَّ

 هم
 
 هرا واهً ؾق هالکمی ال جكن، گكوًگی، و یٌما قا با چ ۀ١ٙ٬ا

ن> و بٍررراقت ؾه بررره یًرررک ً هرررییهرررا، آلهرررا ىهیرررهرررا و هشررراو

 ًًؿگاو!ک اوح٭اهث

 ؿ:ی٨كها باقه هیىیٍحكی ؾقایط بیبا جىٔ ؼؿا اهبكیپ
                                                                                                         

166 و 154 ،152 ،144 آیات ،3ٕٔ ٠مكاو آل : ٌکىثF 7ٕٔ ا٠كا٦  :٠فا  با اهحعاو، 
 92F آیاۀ ،16ٕٔ يعال: ٠هاؿ باا اهحعااو 31F آیاۀ ،47ٕٔ هعْمؿ : ٠مل با اهحعاو 155F آیۀ

 باا اهحعااو 34F آیاۀ ،15F َ ٕ38ٔ آیاۀ ،64ٕٔ ج٥ابى 28F آیۀ ،8ٕٔ اي٩ال: ٨كليؿ با اهحعاو
 باا اهحعاو 53F ا 52 آیات ،6ٕٔ اي١ام 11F آیۀ ،22ٕٔ ظس 16F آیۀ ،89ٕٔ ٨صك: ٨٭یكاو و ٨٭ك
 6F آیاۀ ،14ٕٔ اباكاهین 141F آیاۀ ،7ٕٔ ا٠اكا٦ 49F آیاۀ ،2ٕٔب٭اكه 44F آیۀ ،24ٕٔ ٘ه: ٬حل
 باا اهحعااو 44F آیاۀ ،27ٕٔ يمال : ٬اؿقت باا اهحعااو 146F و 142 آیاات ،37ٕٔ اتِا٨ْ 

 ،64ٕٔ همحعًاه 4F آیۀ ،47ٕٔ هعمؿ : کا٨كاو با اهحعاو 24F-24آیات ،38ٕٔ َ : ٬ٕاوت
 . ...و 124 آیۀ ،2ٕٔ ب٭كه : الهی کلمات با اهحعاو 5F آیۀ

;E . ی٨ّ  ةؾاب   ّهٓى  ها َو  ّْ ٓق
َ
هّ  ٠ََلی ال  ا آْل ها ١َٓلُن ی َو  ّقٓل٬ُها الل   حاا   ک  ٨ای ل  ک ُهٓىَحٓىَؾ٠َها َو  ُهٓىَحَ٭ك 

 ٔ.6ٕهىؾ: D ى  یُهب
< .Eی کَقب   و  ا ُٗ ٓلَ٪  ٓبُى هُ ا ٓ٭ّؿُق ی َو  ٍاءُ ی ّلَمٓى  الكِّ  .34ٔ: وكاءاDٕ كا  یَبّ كا  یَؼب ّب١ّباّؾهّ  اَو ک ي 
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صّم لّ یاوَّ الْلَه َتؼالی لَ   ىّسَى ُبی ؼَمُل؛ َكّبو َسّظیَی یَق یًُظَش كیبَتّلی الَؼبَذ ّبالشِّ
 >.باَسى َلُه یشَض َلن یاو َلن  َلُه، و

ه کرًؿ جا ؾقيگركؾ ک ً هییؾاؾو آلهاج١الی، بًؿه قا با قولیهمايا ؼؿای 

اي  ًؿ. اگك بًؿه ال آو قولی ؼًٍىؾ باٌرؿ، قولیک وی چگىيه ٠مل هی

 ؾ.ٌى ث هیکبك  اي بی ابؿ و اگك ؼًٍىؾ يباٌؿ، قولیی ث هیکبك 

 ايىااو لياؿگی ؾق ٨٭اك صااؾیا و قولی كؾوکنک با گاهی ؼؿاويؿ ًیآلها
 :ؿی٨كها هیه کچًاو Fؿیاالهیب قا او ِبك جا اوث

 ٔ.27ٕكجش:  هاَيّى أ  َسْبی ُوىُل یكَ  ّسٓصَهُه  ّه یَػلَ  َكَوَذَس  آبَتلهُ  َها راا ْهاأ َو 
 كؾیرگ هری جًرگ او برك قا اي قولی اهحعراو، بركای هکرهًگراهی اها و

 .اوث كؾهک ؼىاق هكا پكوقؾگاقم: ؿیگى هی و( ٌىؾ هی ىنیهأ)

 ايىااو جاا كؾیگ هی ِىقت اؾیل ولیق٫ ی٘ك ال ؼؿاويؿ ًیآلها میي گاهی
 :ؿی٨كها هی هکچًاو Fٌىؾ ه١لىم ياوپان و كگماقکٌ

ا ٓيّلُوىاأ َلُهٓن  َل یه راا َو  ُه  َسَصَهُكُن  ّهمَّ ز هاَل  اللَّ ز َكَلُشوا َى یالَّ ىا َى یّللَّ ًُ  ُيٓؽّؼیُن أ اَه
ُه  شاُء ی َلى َهٓى   ٔ.58ٕیظ:  ٓؼَؼَمُه أ اللَّ

 كؾهکر قولی ٌما به ؼؿا آيچه ال ىؾ،ٌ هی گ٩حه آياو به هکهًگاهی و

 نیًک ا١٘ام قا ىیک ها ایآ: ًؿیگى هی هؤهًاو به ا٨كاوک ؿ،یًک اي٩ا٪

 !كؾ؟ک هی ا١٘ام قا او ؼىؾي ؼىاوث هی ؼؿا اگك هک

ل بك ج٭ك  به ؼؿاواث، و یه يه ا٬بال ي١مث ؾلکؾهؿ  ه هٍؿاق هییى ؾو آیا
ه کاؽحل٧ اهحعاايی اواث ها هىاؾ هىیا .ل بك ؾوقی ال ظ٫یيه اؾباق ي١مث ؾل
ؾق ایاى  ،ٌاکبای >ؿ.یآلهاهیمی یمحً هك گكوهی قا به چکؼؿاويؿ ٘ب٫ ظ

                                                           
 ؾاق بیاكوت،، العمال یرغ صرًى االلرىال و االیعرال کًزًؿی، الؿیى هح٭ی هظىامبى٠لی. ;

 .396 َ ،3 ز، ٪C;<;الکحب ال١لمیه، 
 .463َ ،26 ز ،هماو همکاقاو، و ٌیكالی هکاقم ياِك. >
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 و بٍامكؾ اهحعااو ۀلیووا و بؿاياؿ ؼاؿا ال قا ي١ماث ىیک اگكاهحعاو الهی، 
 گااه چیه ًؿ،ک اوح٩اؾه ظ٫ قٔای هٙاب٫ ي١مث، آو ال هک باٌؿ ىیا بك ًیو١

ك ایى ظ٭ی٭ث اـ٠او ؾاقؾ کاه همىاقه ب و ٌؿ يؽىاهؿ بكکهح و وكهىث ه٥كوق،
Eای كمکٌا ایآ هک ؿیالهایب هكا جا اوث هى بك ؼؿا بؽًٍ و ٨ٕل ال ي١مث ىیا 
اها اگك ال بًؿگی ؼؿا ٤ا٨ل باٌاؿ و ایمااو باه ٬لاب او قواىغ  ;DFًًؿهک٩كاوک

 هىكوق، هاي١مث گكیؾ و ٬ؿقت ذكوت، ال ٌؿو بكؼىقؾاق هًگاميکكؾه باٌؿ، 
 ییجىاياا و ٠لن و كیجؿب قا هاي١مث هًٍؤ واق اقوو٬ و ٌىؾ هی وكهىث و ه٥كوق

 نکا نکا و ٌامكؾ هی بكجك گكاویؾ ال قا ؼىؾ و بالؿ هی ؼىؾ به و ٌماقؾ هی ؼىؾ
 ای شاه١ه و اهثبؿیهی اوث  >.ؿیآال هی وحن به ؾوث و ًؿک هی اقکاي قا ؼؿا

 باه و ٌاىؾ ؼااقز بًؿگی و ٠ؿالث و ثی٠بىؾ ۀشاؾ ال ي١مث ٨كاؼی ؾق هک يیم
و  ؾاٌث يؽىاهؿ ثکهال شم ٠ا٬بحی آوقؾ، قوی اوی٥٘ و اٌیی٠ ٨عٍا، ،٨ىاؾ

 .اوث الهی كیكياپفییج٥وًث  ایى
، هاایواؽح ؾق اهحعااو ال ًیگٍا ؾق جفکك ایى يکحه اللم اوث که آلهایً

يؿ ا٨اكاؾی کاه ؾق هىاشهاه باا اقیبىا چاهلیاكا  اواثF جاك لکهٍ ٨٭ك و کمبىؾها
 ًیآوا ۀ٨حً به هکىیهم اهاکًًؿ و ی هیها و هٍکالت، اوح٭اهث و پایؿاقوؽحی

به همیى شهث اواث . ٌىيؿ هیهكؾوؾ  و باليؿ هی قا ؼىؾ ٌىيؿ، هی گك٨حاق ق٨اه و
 ؾهؿ:يىبث به ایى يىٞ ال اهحعاو الهی، وؽث هٍؿاق هی که پیاهبكاکكم

َيا ّة  َلَ ًَ اّء  ّلّلٓت شَّ ّة  ّهٓى  ُكٓن یَػلَ  ٓخَىُف أ الغَّ ًَ اّء  ّكٓت یشَّ ُكیا ،العَّ یّة  ُتٓن ییآبُتل ُن يَّ ًَ  ّبّلٓت
اّء  شَّ يٓ  وَّ ا َو  َكَصَبٓشُتٓن  العَّ  <.َخّعَشةِ  ُدٓلَىةِ  ایالذُّ

                                                           
; .E ِّّل َقب ٕٓ ٌٓ   یٓبُلَىيیلّ  ی٬اَل هفا ّهٓى ٨َ  ٔ.44ٕيمل:٩ُDُك کُك َأٓم أَ کَأ َأ
 .83-76 آیات ،28ٕٔ ٬ُّ ق.ک.. >
 .34 ، 9َ ، ز1389ؾاقالعؿید،  ٬ن،، السکمةهیزاو ٌهكی،قی مؿیهع هعمؿ. =
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 كایرل >ورؽحی ۀ٨حً ال جا جكون هی ٍحكیب ٌما بك ًیآوا ۀ٨حً ال هى همايا

 ؿ،یركؾک ِربك و ؿیٌرؿ هبحال اوالم يهٕث لیاوا ؾق وؽحی ۀ٨حً به ٌما

 ؾ.ٌىٌما هی ولی قوي٫ و ٌیكیًی ؾيیا هىشب ٩٤لث و و٭ىٖ

 . اهتذاو با هال و ثشوت1-6-1

. اواث ذاكوت و هاال ا٨اكاؾ، ابییاقلٌا و بٍاك آلهاىو لیوواا ال ؾیگاك ییک
 ثیا٩کی آو، به باً٘ی ۀ٠ال٬ و وابىحگی ماویه هال، هّك٦ و ىبک چگىيگی

 هاای ؿاویاه... و آو ق٨احىىیالبا هًگاام بٍاك ال١مل هک٠ اي٩ا٪، يگهؿاقی،
ها آو ايصام بهپایبًؿ و   ٠باؾت به يىبث هک ا٨كاؾی بىاچه. اوث ايىاو ًیآلها

 ؾق و ًًاؿک های ٨كاهاىي قا ٠اؿالث و ظا٫ هاال، به يىبث اها ؿيؿ،یه٭ و ٫یؾ٬
 باكؼال٦ آو كؾوکاًاهیهم هًگام ای Fيؿاقيؿ ا٨یک جىشه آو بىؾو ظكام و ظالل
 :ؾهؿ هی هٍؿاق ىیچًها آو به کكین٬كآو. كيؿیگ هی هىٟٔ ٌكٞ، ؾوحىق

َما ىاَوآػَلُم  يَّ
َ
ٓهَىاُلُكٓن  أ

َ
ٓواَلُدُكٓن  َو  أ

َ
ةِ  أ ًَ وَّ  َو  ّكٓت

َ
ٓجِش  ّػًَذهُ  الْلَه  أ

َ
 .39ٕٔايلال:  ِن یَػّظ  أ

 بمقگ پاؾاي و يؿاًیآلها ۀلیوو ٌما ٨كليؿاو و ها ییؾاقا هک ؿیبؿاي

 .ؼؿاوث يمؾ

 ٨ٙاكی ًیگاكا و كکج٩ ٘كل ث،یٜك٨ بهباجىشه اهىال ۀلیووبه ا٨كاؾ اهحعاو
 ِاىقت ؼىاكاو و اواحیک باا گااه و ق٨ااه ًیا٨اما با گاه اوثF وتهح٩ا آياو
و ٨٭اك و  ؼاىبی و كیاؼ قا اؾیال هاال و ذاكوت همىاقه ؿیيبا ىیبًابكا ;.كؾیگ هی

 ال بكؼایؾیگاك، الوىی >.كؾک جل٭ی ؼؿا الشايب ٬هك الهی ۀجهیؿوحی قا يٍاي
 و ؿؾايًا های ٨اكاواو هاای ي١ماث ؾاٌاحى و ج١ًن ؾق قا ليؿگی اپكوث،یؾي هكؾم

                                                           
 .16 ا 15 آیات ،٨ٕ89ٔصك 155F آیۀ ،2ٕٔ ب٭كه ق.ک.. ;
< .E ََما ٓعَىُبىَو یأ ُهن َأي  ال   ّهى ّبهّ  ُيّمؿُّ ا َو  ه  ًّ ُٞ  َى یَب ا١ُُكوَو ی ال   َبال َكاّت یاآلَؽ  ی٨ّا َلُهآن  ُيَىااّق ٍٓ D

 ٔ.55: هًىوئهٕ
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 ٬ؿق يؿاٌحى  ٠الهث قا آو يؿاٌحى و پًؿاقيؿ هی اؾیل هال ؾاٌحى قا اقلي کهال
 بكجاكی لیاؾل هاال ٨مويی يه هکؾقظالی ًًؿ،ک هی جّىق ؼؿا ًیپ ؾق هًملث و

 ماویه آيچه .وی ال ؾوقی ۀيٍاي ذكوت، مبىؾک يه و ؼؿاوث به ییکيمؾ و ايىاو
 كی٨٭ ٌؽُ چه اوث، الطِ ٠مل و ج٭ىا اوث، الهی ٍگاهیپ ؾق ايىاو اقلي
 اواث، اهحعاو ۀلیوو و ایؾي ًثیل ذكوت، بىؾو اؾیل ای نک .ذكوجمًؿ چه باٌؿ،

 ال هااايىااو بكجاكی و الیاهح هکبل الهی، قظمث و ل٧ٙ میک ای اؾیل ۀيٍاي يه
 :ؿی٨كها هیباقه ؾقایى ِاؾ٪ اهام ;.به و ج٭ىاوث ٬كآو ؿگاهیؾ

 ؾوورحً هکر ؾهرؿ هری هرال ىریک بره ؼؿاويرؿ هکر پًرؿاقی هی ىیچً

 هعركوم ذركوت و هرال ال قا ىیک و !اوث؟ اؾیل وی به هعبحً و ؾاقؾ هی

. ىرثیي ىیچًر هكگرم !ٌماقؾ؟ هی پىحً و ؾاقؾ ؼٍن او بك هک ؾاقؾ هی

 بره و گرفاقؾ هری اهايث به ىیک يمؾ قا آو ال ه٭ؿاقی >ؼؿاوث هال هال،

 الؾواز ٌرًؿ،بپى بؽىقيرؿ، آو ال ا٠حرؿال ثیق٠ا با هک ؾهؿ هی اشاله آياو

 بره هايرؿ هری برا٬ی آو ال آيچره برا و ًرؿیيما هیرجه[  هًاوب] بکهك  ًًؿ،ک

 ىیچًر هکهرك . ًًؿک و٨ّلظل قا اؼحال٨ٍاو و ؿگییقو هؤهى ٨٭كای

 ىیرا شم و اوث ظالل الؾواشً و بًکهك  ؿيً،یآٌاه ؼىقؾيً، ًؿ،ک

 2.اوث ظكام وی بك هال آو هىاقؾ،

 ظاؿ باه و ىیايگیاه ليؿگی به هكؾم ؼىاهؿ هی هالی اهحعاو قاه ال ؼؿاويؿ
 ایاا٤ً يؿولياؿF چٍان گكاویؾ هحاٞ و هال به و ًًؿک بىًؿه ظالل قل٪ و ٩ا٦ک

 :ًًؿکي جابی بی هىحمًؿاو و يٍىيؿ ه٥كوق
وَّ  اَل  َو  ا َها  ّاَلی َي یًَ یَػ  َتُمذَّ ًَ ٓؼ ٓصَواجیاً  ّبیّه  َهتَّ

َ
ُهٓن  أ ًٓ ی يٓ  اةّ ییآلَذ  َصٓهیَشةَ  هِّ  ایالیذُّ

ُهٓن  ًَ ٓلّت ًَ َي  ّسٓصُم  َو  ّه یكّ  ّل بِّ ٓبَوی َو  ِش یَخ  َس
َ
 .242ٕٔؼه:   أ
                                                           

;E .  هّ  ٠ًَّؿ  ٓن کَكهَ کأَ  او  ٔ.13: ظصكاتDٕ ٓن کَأٓجَ٭ا الل 
 .344 َ ،76 ز، هماو ،هصلىیهعمؿبا٬ك . >
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ی، و هكگم چٍماو ؼىؾ قا به ي١مث ی ال آياو یها ه به گكوهکهای هاؾ 

اورث> جرا آيراو قا ؾق یهای ليؿگی ؾي ى٨هکها ٌىیى! اک٩ین، هیا ؾاؾه

 .ؿاقجك اوثین> و قولی پكوقؾگاقت بهحك و پاییالهایآو ب

 ۀیاپا قا هال . اويگكؾ هیه هال و ذكوت ب حبیکه ؿیؾ با هىئايىاو ه ،بًابكایى
 اؼاكوی پااؾاي ىابک ؾقشهاثالهی ؾايىاحه، آو قا  اهحعاو ۀلیوو و ليؿگی

 هائهى ذكوجمًاؿاو .واپاقؾ يمای ىثیياٌا ا٨كاؾ ؾوث به قا آو و كؾیگ هی اقکبه
 ه١ااهالت ال ًؿ،یشى هی اوحمؿاؾ ؼؿا ال ٘لبًؿ، هی قولی ظالل قاه ال همىاقه

 باه ؾوث هكگم ًًؿ،ک هی میپكه ٌؿتهب گكاویؾ ظ٭ى٪ و اهىال ب٤ّ و قبىی
 طیِاع هىاقؾ ؾق قا ؼىؾ ذكوت هئهى، ا٨كاؾ .ليًؿ يمی ايؿولیذكوت و اقکاظح

 و ُبؽاال ال و وقليااؿ يماای ٣یااؾق آو اي٩ااا٪ ال و كيااؿیگ هاای اقکاابااه هصااال و
 ذاكوت ؾق طیِاع لکٌاباه قا هعكوهااو و ًاؿیشى های ؾوقی ايعّاق٘لبی

 .ًًؿک هی نیجًٝ قا ؼىؾ های ًهیهم ٬ًا٠ث و كیجؿب با و ؾهًؿ هی ثکٌك ًیؼى

 خذاويذ های. اهتذاو با تکالیف و دعتىس 1-6-1

الهای  هایاهحعاو، ج٭یؿ به اظکام، جکالی٧ و ؾواحىق ۀگاهی او٬ات ابماق وویل
 ۀآیـیل  قٔا ؾ. اهامٌىالهی اقلیابی  هایاوث جا هیماو الحمام ا٨كاؾ به ؾوحىق

 یلّ E ۀٌكی٩
َ
ٓدَغُى َػَمًل یٓبُلَىُكٓن أ

َ
 ٨كهایؿ:هیD ُكٓن أ

ُه َػضَّ وَجلَّ َخَلَن َخلَویُه لّ    ّػباَدّتیّه، ال َػلیی ّق ؼاَػّتیّه وییبُلیَىُهن ّبَتكلیايَّ
ُه َلن  ّل االهّتذاّو َو یَعب يَّ جّشَبّة؛ ّلَ ََ یَضل َػلیالتَّ  >.ء   یمًا ّبُكلِّ 

٧ ٘ا٠رث و یرلکؾو جؿ جرا برا يهرایرؼؿاويؿ ٠موشل ؼلر٫ ؼرىؾ قا آ٨ك

ؿ، يه ال باب اهحعراو و یالهایٍاو قا بیً بك ؾوي آياو، ای٠باؾت ؼى

 م آگاه اوث.یكا او همىاقه به همه چیجصكبه ]بكای ؼىؾ[> ل

                                                           
 .75 َ ،54 ز ،هماو. ;
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کكین باقها به هّاؾی٫ هؽحل٩ی ال ایى ياىٞ کلی، ؾق ٬كآو ٠الوه بك ایى بیاو
 اِاعا  قواىلاٌاقه ٌؿه اوث. اهحعاو  گىياگىوهای اهحعاو ؾق هیاو اهث

اکكم ،اهحعاو یهىؾ ٌهك ایله با همًى٠یاث  ;با همًى٠یث ِیؿ ؾق ظال اظكام
 ۀالشملا =اهحعاو ٘الىت و یاقايً با يىٌیؿو آ ، >ِیؿ هاهی ؾق قول ًٌبه،

 .وثا هاآو
ِاكاظث ال بكؼای اظکاام ؾیًای يیم باه واؾق قوایات واقؾه ال ه١ّىه

 ظ٭اى٪واقؾ ٌؿه اواث کاه  ،يمىيه ٠ًىاو اهحعاو الهی یاؾ ٌؿه اوث. بكایبه
 ظْه  ث،یه١ًى ماو،یا جا ٌؿه ٌمكؾه ذكوجمًؿاو بكای اهحعايی اوالم، ؾق هالی

 هاؿ٦ ۀؾقبااق ِااؾ٪ اهاام. ٌىؾ ًیآلهاها آو ٩ٌ٭ث و قظن ؾووحی،يىٞ
ماE :ؿی٨كها هی اتکل ٟیجٍك كاةُ  ُوّظَؼّت  ّايَّ ًّ  ّآخّتباساً  الضَّ ٓؿ  اتکال هماياا <F...اّء یّلْٓلَ

 D.اوث ٌؿه ؤٟ ذكوجمًؿاو، اهحعاو و ًیآلها كایب
 اَم یالصِّ  َو ... ٨Eكهایؿ: جٍكیٟ قوله هی ۀ٨لى٩ ۀؾقباق ٠لی ،اهیك هئهًاویا 
 هكؾهااو اؼاالَ ًیآلهاا باكای قا قوله[ ؼؿاوياؿ] ?Fآلَخٓلیّن  اّلٓخیلّ   آبّتلًء 

 D[. اوث كؾهک واشب]

 . اهتذاو با صو و فشصيذ1-6-4

اهاا  Fاواث گك٨حاه ٬اكاق ايىااو اقیااؼح ؾق هک اوث الهی هایمثي١ ال لو و اوالؾ
                                                           

 .94 آیۀ ،5ٕٔ هائؿه ق.ک.. ;
ح یةَو ٓوَئٓلُهٓن ٠َّى آلَ٭ٓك E ق.ک.. > َك ک  یال  ّٔ ـٓ  ةاَيٓث ظا ـٓ َجآؤج ی١ٓاُؿوَو ٨ّایآلَبٓعاّك ّا آبّث ا ّهٓن یالى 

 ٔ.163ٕا٠كا٦:Dٓىَم َوٓبّحّهٓن یحاُيُهٓن یظ
 .251-246 آیات ،2ٕٔ ب٭كه ق.ک.. =
، 9 ز، ، 1449٪البیاثآل ةهئوىا ،٬ان ،عهیالغوصائلظك ٠اهلی، هعمؿ بى ظىى . <

َ 12. 
 .454، 4َ ، زهماوظىیى شمال ؼىايىاقی، . هعمؿبى?
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گیاكؾ. همیى ي١مث گاهی او٬ات ابماقی بكای اهحعاو و آلهاایً ايىااو ٬اكاق های
 هکاقا  ىاايیک یاؾ کكؾه، ايىاو ًیآلها ۀلیوو ؾو ٠ًىاو به ٨كليؿ و هال کكین ال٬كآو

 کًؿ:هی هفْهث و ىهًکيٌؿت کًًؿ، بهجل٭ی هی ؼىؾ ليؿگی لیاِ هؿ٦ قا آو
ما َوآػَلُمىا ةِ  والُدُكٓن أ َو  ٓهىاُلُكٓن أ ايَّ ًَ َه  وَّ أ َو  ّكٓت َذهُ  اللَّ ًٓ  .39ٕٔايلال:  ِن یَػظ ٓجِش أ ّػ

 بركای) و ًؿ>یٌرما اهحعراو ۀلیوو ٌما ٨كليؿاو و اهىال هک ؿیبؿاي و

 .ؼؿاوث يمؾ میی٠ٝ پاؾاي( ًؿیبكآ اهحعاو ۀ٠هؿ اله کىايیک

 ٨كهایؿ:ق شؿی هیؾیگك، ٔمى هٍؿاآیۀ  ؾق
ز َهایُّ أ ایَ  ىا َى یالَّ ًُ ّه  َػٓى  والُدُكٓن أ ال َو  ٓهىاُلُكٓن أ ُتٓلّهُكٓن  ال اَه  ٔ.:ٕهًاكوىو:  ّرٓكّشاللَّ

 اؾیر ال قا ٌرما ٨كليؿايحاو، و هاذكوت[  هک ؿیباٌ هىاٜب] هؤهًاو ای

 .ًًؿکي ٤ا٨ل ؼؿا

ظٕاكت  ،ك٨اثالهی که با ٨كليؿ هىقؾ اهحعاو الهی ٬كاق گ یايبیا ۀالشمل
هاؿ٦ ال ایاى . ًاؿک ٬كباايی قا ؼاىؾ ٨كلياؿ جًهاا ٌؿ هؤهىقکه  بىؾ ابكاهین

 قا ٨كهااو هک ؾاقؾ آهاؾگی ايؿاله چه جا ابكاهین ٌىؾ قوٌىاهحعاو، آو بىؾ که 
 او و٬حی .يه ای ًؿک ٬كبايی ؼؿا اهك به قا ٨كليؿي اوث ظأك ایآو  ًؿک ا٘ا٠ث

 ٠مال ؾق او، گلىی بك چا٬ى ؿویٍک و يؿ٨كل ؼىابايؿو و ه٭ؿهات كؾوکآهاؾه با
 ات ٩اهیوٜ به جى هک قویؿ يؿا ًؿ،ک ٬كبايی قا ٨كليؿي اوث ظأك هک ؾاؾ يٍاو
 ;.آهؿی كوویب وكبلًؿ اق،کآٌ اهحعاو ىیا ال و كؾیک ٠مل

 جًغی( ۀویژه غشیض )به . اهتذاو با گًاه1-6-9

 و وٙایٌا ٨كهاياؿهی باا هکا اياؿ ؾقويای کؼٙكياا ؾٌامى ؾو ي٩ه و ٙاویٌ
 و كؾهک ٌىقي قظمايی ٬ىای و ٠٭ل هی٠ل ي٩ىايی ٬ىای اقیی و ي٩ه ٨كهايبكی

 قا ايىااو ثیاىايیظ و ؿکًً هی هىْؽك قا ايىاو وشىؾ ثکهمل جىاو ِىقت ؾق
                                                           

 .145-142 ٔ، آیات37ٕ اتِا٨ْ  ق.ک.. ;
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الث و پىحی ال ظؿی به قا او و ًًؿک هی ؿیجٍؿ  ىايییاظ چیها هک قوايًؿ هی ـق
 و كیٌاك ىشاىؾه باه اهحعااوواًث  اشاكای بكای ٠الن ؼؿاويؿ. اوث ؿهیيكو

 هااايىااو كیٔام و ؾقوو به جا ؾاؾه اشاله ٔٙاویٌٕ هیابل يامبه ای ًًؿهکگمكاه
 باه ،ؾاؾه شلاىه باایل ٍااویبكا قا هاا باؿی و ؿیايما ووىوه قاها آو و كؾهک ي٩ىـ

 الهای هایؾواحىق به ا٨كاؾی چه هک ٌىؾ ه١لىم جا ًؿک ؾ٠ىت ها لٌحی ا کاقج
 و ؼؿاوياؿ ىاايیک چاه و ًًاؿک های بااقلهه ي٩اه و ٙاویٌا باا و هايؿه بًؿیپا

 ىیاا ؾق جاا .يؿٌاى های ي٩اه و ٙاویٌ نیجىل يهاؾه، ًاقیک به قا او هایؾوحىق
 ه٭اام به وال هیؿاو اهحعاو وكبلًؿ بیكوو آهؿه  هئهى یهاايىاو هباقله، ؿاویه

با همیى ابماق اهحعاو ٌؿ و واكبلًؿ  ظٕكت یىو٧ .ٌىيؿ يائل الهی ٬ك 
ها و ابماقهای اهحعاو، اهحعاو باه جكیى ٠كِهیکی ال ههن ٌکبی ;بیكوو آهؿ.

١اؿ های ايىاو يیام ؾق همایى بُ که بىیاقی ال ل٥ميچًاو Fاوث شًىی ۀ٤كیم
 لئهىا ؾق ا٠حؿال و شًىی ٩٠ث ظ٩ٛ بك اوالم ل،یؾل ىیهم به ا٨حؿ.اج٩ا٪ هی

 .اوث كؾهک ؿکیجؤ یمی٤ك

 اهتذاو به هغئىلیت و همام. 1-6-6

جىاياؿ هایی که ؾق ؾوث ايىاو اوث اهايث بىؾه و ؼاىؾ هایو هًّبها هىئىلیث
 ٨كهایؿ:هیباقه ؾقایى ایؼاهًه ابماقی بكای اهحعاو الهی باٌؿ. اهام

ث ایى ث] ٨ِك  و اوالهی ۀشاه١ ؾق هىقیثأه ايصام و هىئىلیث ٨ِك

. نیؾاؾياهحعاو ظال قؾ ها[ اهحعاو بمقگی هن هىث. اوالهی يٝام

 ًیپر وؽث یهااهحعاو که اوث یليؿگ ؾوقاو یاهیبكشىحگ ؾق

 یهرااهحعراو کىیلر هىرث، اهحعراو یليؿگ ی٠اؾ قوال ؾق. ؿیآیه

  كیگي٩ه و بكشىحه
 
 ه٭راٟ٘ واقؾ ايىاو که اوث ییآيصا هال ه١مىال

                                                           
 .23 آیۀٔ، 12ٕ یىو٧ ق.ک.. ;
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. هاهاورث یهراثیهىرئىل ىیهم ايشمله ال که ٌىؾ>یه ظىان

 ٘هراقت و ثاهاير برا قا ؼرىؾ ٠مك ال ی٘ىالي یهاوال ي٩ك می یگاه

 ؾق يحىايرؿ اگرك اهحعراو> ه٭ٙرٟ میر به قوؿیه ب١ؿ اوث، گفقايؿه

 ؾهرؿ، يٍراو ي٩ره ههراق ؾق قا ؼرىؾي ییجىايا اهحعاو، ه٭ٟٙ ىیا

 هصلره یًرؿگیيما ظىران، ه٭ٙرٟ ىیرا. کركؾ ؼىاهرؿ ؿایپ ل٥مي

 لیررال٬ب ییهرراثیهىررئىل اوررث> یؾولحرر یهرراثیهىررئىل اوررث>

 یليرؿگ ظىران ه٭راٟ٘ آو هراىیا. اوث كیظ٭ ۀبًؿ ىیا ثیهىئىل

 یگراه. نیباٌ هكا٬ب ن،یباٌ ؼىؾهاو هىاٜب ؿیبا ًصاهایا هاوث>

 بره یو٬حر اهرا کًرؿ>یهر یليؿگ ؼىب ،یليؿگ یت ٠اؾ ظال ؾق ايىاو

 ؼٙكيراک چیپر به یو٬ح ؿ،یقو ظىان ۀي٭ٙ به یو٬ح ؿ،یقو پكجگاه

 ؾاٌرحه اؾیر بره ؿیربا قا ىیرا. کًرؿ کًحركل ؾقورث جىايرؿیيمر ؿ،یقو

 ؾق هن قا ؼىؾهاو ها 1>:الْشجال جىاهُش  لنُػ  الدىاّل  وْلبت یك; :نیباٌ

 2.نیبمي هعم ؾقوث نیجىايیه یه٭ا١٘ ىیچً می

 . اهتذاو با هشگ و صيذگی1-6-1

 ىیاا یالها یایااول و ٠ك٨اا ،ائمه یظح .اوث ظیات و ليؿگی ٠ا٫ٌ ايىاو
 اتیاظ ىقهعا باك هاأ ظىان و هىيٕ کیاؾقا يٝام هک ايؿك٨حهیپف قا ٭ثیظ٭
 :٨كهایؿهی ٠لیاهام. اوث ٌؿه نیجًٝ یىیؾي

ه َيْ
َ
ََ  ظیلَ  و آػَلُمىا أ یهیو  ّهًیه ٓشیَبغی كیاُد َصیاّدُبهی َو ء  ّااْل یّهٓى   ّااْل  َمُلْ

هبكَ  ةایآلَذ   <.َساَده ى الَم  یّجُذ كیال َيْ

                                                           
 .217، ظکمث البالغهيهح .;
 ،8/3/1392ی، اوااله یٌاىقا هصله ًؿگاویيما با ؾیؿاقؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . >

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22728 ؾق: یؾوحكو
 .133ۀ ، ؼٙبالبالغهيهح. =
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ؾ، شرم ٌرىیك هریا ویؾي یهالفت ۀال هم ی، آؾهوكايصام هکؿ یبؿاي

 .ًؿیبیيمً یآوا ؾق هكگ هکچیكا هی> لیليؿگ لفت

 و آلهاایً هاىقؾ جىاياؿهای هکا هىاث ییابماقها ۀالشمل ،یليؿگ و هكگ
ؿ ؾق قاه ؼؿا ال شااو و یه باک و١ٔیحیؾق  يمىيه، بكای. گیكؾ ٬كاق ايىاو اهحعاو

كؾ. یاگ٬اكاق های یؾق اهحعااو واؽح یٍىال هكگ ق٨ث، آؾهیجى گفٌث و به پ
يكوؿ ٌايه ال ها آو ى ٔكقی بهیجكکىچکه کًیا كایباليؿ و بای ؼىؾ قا هیه٠ؿ

اقی کا قاه والٌیًًؿ، ک ها ٨كاق هیًًؿ یا ؾق شًگک ث ؼالی هییك باق هىئىلیل
اهاا  ;Fليًاؿ ٧ الهای واكبال هاییالکی ال جیهایكيؿ، یا با ٠فقجكاٌیگ ً هییپ

و هكگ قا  وق اوث١ٌله وه ٫ٍ٠ به ٌهاؾت ؾق قاه ؼؿا ؾق ؾلٍاکگك یگكوهی ؾ
ا قا همايًؿ یچًؿ قول ؾي یليؿگًؿ و ؾايهی یٍگیات همیؿو به ظیقو یبكا یپل

م یاچ چیاوالم ال ها ۀؼىقؾبا ؾٌمًاو ٬ىن ییاقویًؿ، ؾق قوًیبآلىؾ هیآ  گل
گفقيؿ هی ،میشاو ي ی١ًیؼىؾ،  یاالکى یمجكیث ال ٠میؾقيهاو  کًًؿی٣ يمیؾق
 ٌىيؿ.٨كال هیً پكوقؾگاق وكیؾق آلها و

 . اهتذاو با تًذسعتی و بیماسی1-6-8

ب و بیماقهای شىمی و قوظی کاه ئهای ؾیًی جّكیط ٌؿه اوث که هّاؾق آهىله
                                                           

هاياه ٠افق و ب ظىایى ؾق پاوػ به ؾ٠ىت یااقی اهاامکه  ش٩١ی . هايًؿ ٠بیؿالله بى ظْك ;
ال ا جى قا به ؼؿا وىگًؿ که ایى ؼىاهً قا ال هى هکى. هى هك چه بحىاين Eجكاٌیؿ و گ٩ث: 

ایى اوب قا ال هى بپفیك که ؾقپی کىای باا آو  .ال جى ؾقی٣ يؽىاهن کكؾ ا های هالیکمک
ای يگكیؽحن شم آيکه يصات یا٨حن قواو يٍؿم هگك آيکه بك او ؾوث یا٨حن و با آو ال ههلکه

ای ٨Eكهىؾ:  اهامD کًن که به هكچه ٨كوؾ آوقؾم آو قا بكیؿ.ٍیك قا ج٭ؿین جى هیو ایى ٌم
٬ّؿ اوب و ٌمٍیكت يیاهؿین، ها آهؿین جا ال جى یااقی بٙلباین. اگاك ال ٨كليؿ ظْكٖ ها به

ؾق  گىياهىیااو D وقلی، هیچ يیالی باه هالاث ياؿاقین...ج٭ؿین شايث ؾق قاه ها ؾقی٣ هی
هعماؿبا٬ك  ق.ک.ٕ اهاام و ٌاهاؾت هعاكوم ٌاؿ یاقیآ ی٨ا ال اهحعاو الهی هاكؾوؾ و

379 ، 44َ ، زهماو، هصلىی.ٔ 
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 قا او ایرااق و ایمااو و ِبك جا اوث یاله ًیآیًؿ، هّؿا٪ آلهابكای ايىاو پیً هی
 واثؾ آو باه یىک هک اوث یهًمل بهٍث قؾ٨Eكهایؿ: هی ِاؾ٪ اهام. بیالهایؿ

 ;D.باٌؿ ؾاٌحه یشىم یابحال و یبؿي یگك٨حاق هکًیا هگك ابؿ،ییيم
 اتیآ البىؾ.  ظٕكت ایى ٌؿ الهی که با ایى ابماق اهحعاو  یايبیا ۀالشمل

 و هاال ؾاؾو الؾواث باك ٠االوه ى یاا ظٕاكت هکا ؿیآ بكهیچًیى  اتیقوا و
و به  اوال ماقی او ه٩ث یو ياقاظحی و قيس و ب ٌؿ وؽحی ماقییب گك٨حاق ذكوت،

اقاو یاى یجكیکه ظحی يمؾکؿ یی قویاق به شاکؿ و یٍک٘ىل  ا حی هصؿه والیقوا
 Fگ٩حًاؿ کظالث وی ؾچاق وظٍث و ج٩ًك ٌؿه، او قا جاك ۀو اِعابً ال هٍاهؿ

 اواهاا  >ؼاكز ؾاؾ. ى  اوح٭اهث بهیه ؾق و٨اؾاقی يىبث به اکهمىكي بىؾ  ٨٭ٗ
 ظ٫ ٬ٕای به و ؾايىث هی ظ٫ ٬ٕای و كیج٭ؿ و الهی اهحعاو قا هابثیهّ ۀهم

 وىاحی و ٔا٧١ باه اي هیاقوظ و كؾکاي یجاب بی التکهٍ بكابك ؾق و بىؾ قأی
 ىیهما باه قا او ؼؿاويؿ هکؾقظؿی ؿ،یوقل اوح٭اهث هحايث، مالک ؾق و ؿییيگكا

 ِابك ومبل اهبكیپ ىیا ؼا٘ك،ىیبؿ .يمىؾ ؿیجمص او ال و كؾک ه١ك٨ی ثیؼّىِ
 =.ؿیگكؾ المرل ٔك  ِبكي و ٌؿ

 . اهتذاو با دىادث طبیعی و اجتماعی1-6-5

 .اوث بكای هكؾم و شاه١ه یاله اهحعاو ؾهؿ،هی قغ هک ی١ی٘ب ٨كاواو ظىاؾخ
 ىیهمچًاا و یىاالکؼٍ و ی٬عٙاا ٘ى٨ااو، للملااه، ل،یوا همچااىو یظاىاؾذ

 ال ییهاقاه یهمگ یؾاؼل ۀ٨حً و ، ا٤حٍاٌاتآٌى : همايًؿ یاشحما٠ ظىاؾخ
 :٨كهایؿهیباقه ؾقایى ایؼاهًه ماها .هىحًؿ ؼؿا اهحعاو

                                                           
 .255 ، 2َ ، زهماوی١٭ى  کلیًی، . هعمؿبى;
 .346 ، 19َ ز ،هماو، و همکاقاو هکاقم ٌیكالیياِك  ق.ک.. >
 .44-41 ٔ، آیات38ٕ َ ق.ک.. =
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کًرؿ. ی هح١رال ا٨ركاؾ بٍرك قا برا ظرىاؾخ ٘بی١ری اهحعراو هریؼؿا

ایى ظىاؾخ ٘بی١ی، اهحعاو ؼؿاورث و هىرلماو  ۀؾقظ٭ی٭ث، هم

وشرىؾ آهرؿ، برا ِعیط و والن، آو کىی اورث کره و٬حری ظاؾذره بره

 .جالي و يیكو و ١٨الیث، آو ظاؾذه قا شبكاو کًؿ

للملره لظمرث بکٍرؿ و جرالي کًرؿ جرا ظاؾذره قا  ۀهك کىی ؾق ظاؾذ

اهحعاو بكآهؿه> و هك کىری کره ؾق ه٭ابرل  ۀشبكاو يمایؿ، او ال ٠هؿ

ایرى ظررىاؾخ جلرػ و ؼىرراقجباق، ؾوررث قوی ؾورث بگررفاقؾ و جررالي 

 1.يکًؿ، او ؾق اهحعاو هكؾوؾ ٌؿه اوث

 . اهتذاو با جًگ و صلخ1-6-31

 واو هصاهاؿ هئهًااو میجما و ياوهىلما آلهىو و ابماق ؾیگك ٠كِه ؾ٨اٞ و شهاؾ
 ٨كهایؿ:هیباقه ؾقایىکكین . ٬كآواوث ماياویاوىث ال ىیقاوح

ٓم 
َ
و َدّغٓبُتٓن  أ

َ
ةَ  َتٓذُخُلىا أ ًَّ ا َو  آلَج ّز  الْلُه  ٓؼَلّن ی َلمَّ ُكٓن  َجاَهیُذوا َى یالَّ ًٓ  ٓؼَلیَن ی َو  ّهی

اّبّش   .253ٔ :ػمشاوآلٕ َى یالصَّ
 شهاؾگكاو ؼؿاويؿ هکآي بی ؿ،یىٌ هی بهٍث ؾاؼل هک ؿیپًؿاٌح ایآ
 بؿاقؾ؟ ه١لىم قا ٌما اویباکیٌ و

كؾو کااهحعاو شهاؾ، نکظ ٟیجٍك های ٨لى٩ه ال یکی ،ٌكی٩ه ۀآیاوان  بك
 ۀیاآ ؾق اؾٌاؿه،ی ۀیآ بك ا٨موو .اوث ِابكاو و هصاهؿاوٌؿو ًٌاؼحه و هئهًاو

 يیم به ایى ظ٭ی٭ث اٌاقه ٌؿه اوث: جىبه ۀوىق 16
ٓم 

َ
و َدّغٓبُتٓن  أ

َ
ا َو  ُتتَشُكىآ  أ ُه  ٓؼَلّن ی َلمَّ ّز  اللَّ ّخُزوآ ی َلٓن  َو  ّهًُكٓن  جاَهُذوآ  َى یالَّ  ّهى تَّ

ّه  ُدوّو  ًّ  اَل  َو  َسُعیىّلّه  اَل  َو  اللَّ یُه  َو  َجیةً یَولّ  َى یآلُمیٓئّه  َتٓؼَمُلیىَو  ّبَمیا ُش ییَخبّ  اللَّ
 ٔ.27تىبه: ٕ

                                                           
 ؾق: ی، ؾوحكوا18/4/1369ؾق شمٟ هاكؾم قوواحای يیااقک،  یااهام ؼاهًه بیايات. ;

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42092. 
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 هکر قا ىرايیک ؼؿاويؿ و ؿ،یٌى هی واگفاق ؼىؾ به هک ؿیا پًؿاٌحه ایآ

 هعركم هؤهًاو، و او ۀ٨كوحاؾ و ؼؿا ال كی٤ و كؾهک شهاؾ ٌما اویه ال

 ؿیرؾه هری ايصام آيچه به ؼؿا و ؾاقؾ؟ يمی ه١لىم ايؿ، يگك٨حه اوكاقی

 .اوث آگاه

 ابحالواث و اهحعاو وكای ایؾي هک ٌىؾ هی اویب اهك ىیا ٭ثیظ٭ ،هیآ ىیا ؾق
 ؾاؾه اجًیاآ و ؼؿاوياؿ باه ؼالُ ماویا الایبه ٨٭ٗ ؼؿاويؿ به ٬ك  هكاجب و

 اویهاؿ٠ قو،ىیاالا. ٌىؾ يمی ٜاهك اهحعاو به شم میي ماویا ؼلىَ و ٌىؾ هی
 ال ِااؾ٪ جاا ٌىيؿ اهحعاو اقلاقک با ؿیبا بهٍث، بهای به هال و شاو ٨كوؼحى

 ؾق هکابل ًًاؿ،ک اهحراال قا شهااؾ ٨كهااو ؿیبا هئهًاو په،. ؾٌى میهحما اـ ک
 ;.ٌىؾ اقکآٌ مايٍاویا ٭ثیظ٭ جا كيؿیگ  یٍیپ گكیؿیک ال آو اهحرال

 ۀهّاؾی٫ بكشىاح ۀالشمل .اهحعاو با شًگ، ٌىاهؿ جاقیؽی هح١ؿؾی ؾاقؾ
 ُكًیُتٓن  َلَوٓذ  َو E ۀٌكی٩ ۀآی لیـ لمغ نیابراهبىعلغ ریتفض ؾقآو شًگ اظؿ اوث. 

ٓىَو  ًَّ و َهٓبّل  ّهى آلَمٓىَ   َتَم
َ
  َكَوٓذ  َتٓلَوىهُ  أ

َ
يُتٓن  َو  ُتُمىهُ یَسأ

َ
 >،143ٕٔآل ٠ماكاو: Dَتًُظیُشوَو  أ

 بكؼاىقؾ ال قا هئهًااو هح١اال ؼؿاوياؿ هکآي ال پهکًؿ که ي٭ل هی اهام ٬ىل ال
گااه بهٍث ؾق هًاللٍاو و بؿق شًگ ؿاویٌه با ؼىؾ  ٌاهاؾت هٍاحا٪ كؾ،کا آ

 شًاگ ؼؿاوياؿ. نیٌى ؿیٌه آو ؾق جا قوآ ًیپ شًگیٖ ایؼؿا: گ٩حًؿ و ٌؿيؿ
ًّ  قا اظؿ  ىاحاؾگییا ؼىاوث، هی ؼؿاويؿ هک ج١ؿاؾی شم و ؾاؾ ٬كاق ٍاویقوپی

ىَو تَ  نًُت كُ  وذلَ  وE ۀیآ. كؾيؿکي ًْ  =.ؾاقؾ اٌاقه هاشكا ىیا به Dىَ  الَم  م
                                                           

 .164، 9َ ز، هماوویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی،  .;
< .Eه با آو قوبهکً ال آيیٕو ٌهاؾت ؾق قاه ؼؿأ قا پ و ٌما هكگیكؾک ؿ، آقلو هییقو ٌى Fؿ

 D.ؿیكؾک ه به آو يگاه هیکؿ، ؾقظالییؿیوپه آو قا با چٍن ؼىؾ ؾ
 ،1 ز، ٪1415اواما٠یلیاو،  ٬ان،، تفضیر يىرالثملیىمی، یظى ی٠كوو  شم١هبى. ٠بؿ٠لی=

َ474. 
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که به گاىاهی  اهحعاو به شًگ بىؾ ۀشًگ اظما  ال ؾیگك هّاؾی٫ بكشىح
 هکا بىؾ ای گىيهبه ها وؽحی ىیا ;کكین، آلهىيی بىیاق وؽث و ؾٌىاق بىؾ.٬كآو

و  >ؿٌا آياو ظال ٌاهل ؼؿاويؿ ل٧ٙ اها گك٨حًؿ، بالگٍث به نیجّم گكوهی
 =.ٌؿيؿ حمایمه ماویا وىث ا٨كاؾ ال ذابث و ٬ىی ماویا با ا٨كاؾ

 باه ٨٭اٗـکك اوث اوح٩اؾه ال ایى ابماق شًاگ باكای اهحعااو،  ٌایاوالبحه 
ب١ؿی  های اهث هکبل ،اٌثيؿ اؼحّاَ های گفٌحههای واب٫ ؾق لهاواهث

شًاگ جعمیلای و  <.ؿىيٌا ٌؿه و های اهحعاو لهیووىیبؿباقها  میيو ؾق آیًؿه 
های ؾیگك ؾ٨اٞ و ٌهاؾت که ؾق ٘ىل اي٭اال  اواالهی قغ ؾاؾه اواث ٠كِه

 ایؼاهًاهاهاامکاه چًااو Fاهحعااو الهای باىؾ ۀؼىؾ ال هّاؾی٫ بكشىاح
 ٨كهایؿ:هی

 هگركرر  قا همه. بىؾ ها هلث یبكا یٍیآلها ۀبىج چًؿواله، شًگ ىیا

 ٧یرجلٙ و گرؿاؼث کكؾ، واقؾ ؼىؾ ًیآلها ۀبىج ؾق ر ه١ؿوؾ ۀ٠ؿ می

 هرابهركه هلحهرب، و ورؽث یقولهرا آو ال هىح١ؿ، یهاشاو و يمىؾ

 ؾق هلرث برىؾ> برمقگ اهحعاو می ،یلیجعم شًگ اهحعاو 5.گك٨حًؿ

 جكههن ر بىؾ آو کهر  شًگ ؾق یكولیپ ٨٭ٗ يه. ٌؿ كولیپ اهحعاو ىیا

 قا ؼرىؾ ِربكت  چرىو بىؾ> یاله و یه١ًى یاقهایه١ ؾق یكولیپ آو، ال

                                                           
الّ E ق.ک.. ; ًَ ىَو  آبُحلَی  کُه ًُ ؿّ  ّلٓلَماال   ُلٓلّمُلىآ  َو  آلُمٓئّه ایٌَ  .ٔ;;: اظما Dٕؿ 
َ٭ؿE .ق.ک .> هُ  اَ  ج   ل  بّی  ٠َلَی  الل   ً اقّ  َو  َى یّشكّ اآلُمه َو  ال َّ ي

َ
ّف  آْل َب١ُىهُ  َى یال   ةّ آل١ُٓىاَك  ةَواا٠َ  ٨اّی  اج 

ُهٓن  ٫  ی٨َكّ  ٬ُُلىُ   ٣ُ یمّ ی اؾَ ک َها َب١ٓؿّ  ّهى ًٓ هُ  ّهٓن ی٠َلَ  َجاَ   ُذن   ّه ّظ  َقُءو٦ِ  ّبّهٓن  اي   ٔ.117ٕجىبه: Dِن یق 
اال٠لمای  هئوىاة بیكوت، ،المر و تفضیر یغ لبیاواهدمع ،٘بكوی ظىىبى٨ٕل ق.ک.. =

 .544 َ ،7 ز، ٪1415للمٙبى٠ات، 
  .214 آیۀ ،2ٕٔ ب٭كه .ق.ک .<
ؾق:  ی، ؾوحكوا29/7/1371 هكؾم، هؽحل٧ ا٬ٍاقؾیؿاق با ؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . ?

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8811. 
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 قا، ؼىؾ ی٨ؿاکاق قا، ؼىؾ كتیبّ ؾاؾ، يٍاو قا ؼىؾ راقت یا ؾاؾ، يٍاو

 1.ؾاؾ يٍاو ؼؿا قاه ؾق ظكکث یبكا قا ؼىؾ یآهاؾگ

 هذاسی یتو پزیشی و . اهتذاو به و یت1-6-33

 اهحعاااو هااا،اهااث ابحالئااات و هاااآلهااىو ؾٌااىاقجكیى و جااكیىههاان ال یکاای
 ایماايی، شىاهاٟ ؾق که اوث آو بك هح١ال ؼؿاويؿ وًث و اوث كیپفیوالیث

 باه ؼٙاا  کاكین٬كآو. ؾقآیؿ آلهىو هعک به بایؿ ؼؿا ولْی  با هكؾم هًاوبات
 :٨كهایؿهی هىوی ظٕكت

ا َهٓىَهَ  ّهٓى َبٓؼّذَک َو  ًَْ ا َهٓذ َكَت اّهّشُى  َهاَل َكّبَيْ ُهُن الَغْ َظَلْ
َ
 ٔ.96ٕؼه:  أ

 .قا گمكاه واؼثها آو جى، آلهىؾین و واهكیها ٬ىم جى قا ب١ؿ ال 

يیم به همیى ابماق هاىقؾ اهحعااو  اوكائیل ب١ؿ ال ظٕكت هىوی٬ىم بًی
 بکهكج اوكائیلبًی ٬ىم ،هىوی ظٕكت ؾقگفٌث ال ب١ؿالهی ٬كاق گك٨ث. 

 قهًمىؾها و كؾيؿ،ک جمكؾ الهی ٨كهاو ال و ٧یجعك قا ؼؿا ىیؾ ٌؿيؿ، گًاهايی
 ىیهما به ؼؿاويؿ. ًؿيؿکا٨ گىي پٍث قأ لیاٌمىئٕ ٌاواهبكیپ هٍؿاقهای و

 قا لیاواكائ بًای او. واؼث هىلٗ آياو بك بىؾ، ٬بٙی هكؾی هک قا شالىت شكم،
 و كؾکا هّااؾقه قا اهىالٍااو و كیاو قا ليايٍاو ٍثFک قا هكؾايٍاو كؾFک لیـل

 ثیاکٌا لیاٌامىئ يامؾ لیاوكائ بًی .قايؿ كوویب ًٍاویوكله ال قا هايؿگاوبا٬ی
 كی،یگ بهايه ؾق هکالآيصا ولی مؾ،یبكايگ ٍاویبكا قا یی٨كهايكوا ؼؿاويؿ، جا بكؾيؿ

 یی٨كهاايكوا ؼؿاوياؿ اگك هک كؾک ظصثاجمام آياو بك لیاٌمىئ ؾاٌحًؿ، ٌهكت
 ؼؿاويؿ. هكگم: گ٩حًؿ ؿ یًک يمی اهحًاٞ ٌىؾ، ِاؾق شهاؾ ؾوحىق و ًؿک ه١ك٨ی
 و باىؾ كیباجاؿب و ٬ىی قوظی، يٝك لا و كوهًؿیي بلًؿ٬اهث، هكؾی هک قا ٘الىت

                                                           
 ؾق: ی، ؾوحكواا19/14/1389، ٬اان هااكؾم باااؾیااؿاق ق ؾ ایاهااام ؼاهًااهبیايااات . ;

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10832. 
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 هکآي ال ب١ؿاها  Fؿیبكگم آياو ٨كهايؿهی به پكؾاؼث هی ؾاقیؾام و ٍاوقلیک به
به اهلیث و ٌایىحگی  ای ٠ؿه بكؾ، قا ؼؿاويؿ هًحؽب ٨كهايكوای يام اهبكٌاویپ

هایی هن هٙكض کكؾيؿ. و٬حی ٘الىت بكای ه٭ابلاه باا و بهايه كؾيؿک ا٠حكاْ او
ِابك که ال اهحعاو الهی وكبلًؿ  هئهًاوشًگ کكؾ شم ايؿکی ال  ؾٌمى ا٠الم

کاه ؼاىؾ  ،ب١ؿ ۀبیكوو آهؿيؿ، ب٭یه ٠٭ب يٍىحًؿ و همكاهی يکكؾيؿ. ؾق هكظل
 ىیک ؿ، ٘الىت ا٠الم کكؾؿيیقو آبی يهك به بال اهحعاو الهی بىؾ، و٬حی يیكوها

 شامبه میي ًصایا ؾق. هٍث یک ه٭ؿاق به هگك ،يؿاقؾ يهك وآ ال آ  ؿویيىٌ ظ٫
 هصاهاؿاو، گاكوه ال بیاجكجىیباؿ و ٌؿيؿ كا یو و ؿيؿیيىٌ آ  هیب٭ ی،کايؿ

 .يؿٌؿ هیج٩ّ
 ه٭ابله جىاو: گ٩حًؿ گكوهی هک بىؾ شالىت با ییاقویقو هًگام وىم، ۀهكظل

 بااوق قا ؼاؿا ؿاقیؾ و میقوحاؼ قول هکآياو ولی Fيؿاقيؿ قا كيکلٍ و شالىت با
 َشةً یَكخ ةً  َ كّ  َؿَلَبٓت  َلة  یَهل ّكَ ة   ّهٓى  َكٓن : Eهک ىحاؾيؿیا ٬ؿمذابث و كؾيؿک ِبك ؾاٌحًؿ،

ّه   ّبآرّو  ُه  اللَّ اّبش َهَغ  َواللَّ  و شىحًؿ يّكت و ِبك ؼؿا ال گاهآو 249ٕٔب٭كه: Dَى یالصَّ
 ٬ؿقجمًاؿ ؾواث باه و ىاحًؿکٌ قا ؾٌامى پٍاث جاا يؿکكؾ ؿاقییپا شًگ ؾق

 .قوايؿيؿ ٬حل به قا شالىت ؾاوؾ
، هئهًاو ٠الوه بك اهحعاو ؾقباقۀ ایماو به ؼؿاويؿ هح١ال، ؾق آلهىو بًابكایى

ٌىيؿ جا هئهًاو باه ؼاؿا ایماو به ايبیای الهی و اوِیای ایٍاو يیم وًصیؿه هی
که باقها ؾق چًاو ;يؿ.ٌىؿا يیم گؿاؼحه، پاک و ؼالُ ؾق بىجۀ آلهىو به ولْی ؼ

و يیام ؾق ؾوقاو  اکاكم ویژه ب١اؿ ال قظلاث پیااهبكلهايی بهگىياگىو ه٭اٟ٘ 
ؼىاَ آو  الشملهایى اج٩ا٪ ا٨حاؾ و ا٨كاؾ لیاؾی ، قٔا اهام الشمله ،ائمه

ٌاک ایاى واًث بای هؿاقی قؾ ٌؿيؿ.پفیكی و والیثؾوقه، ؾق آلهىو والیث
                                                           

 .179 آیۀ ،3ٕٔ ٠مكاوآل ق.ک.. ;
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اقی و واقی اوث و شاه١ه ش و قهبكی ٨٭یهيیم ؾق ظمایث ال ولیاهكول  الهی
ؾق لباو، به ؾ٨اٞ ال  ِىقت ٠ملی يه ِك٨ا  بههكکه ا٠ح٭اؾ به والیث ؾاقؾ، بایؿ 

 والیث پكؾاؼحه، ؼىؾ قا ٨ؿای والیث کًؿ.

 صهاو. غیبت اهام1-6-31

های گفٌحه و اهاث اواالم قا باه آو که ؼؿاويؿ اهث اهحعاوابماقهای  ال ییک
 اهاام باثی٤ ؾقظاال ایاآ هکا اواث٤یباث  ۀهىائلکًاؿ، اهحعاو کاكؾه و های

 آيااو ٠مال و ؿهی٠٭ ؾق جململی و هايًؿهی وحىاقا ظ٫ ىیؾ بك هكؾم ،ه١ّىم
 ؼاؿا هكظاال،باه .ًاؿکهای هحململ قا آياو بثی٤ٌؿو ٘ىاليی ای ؿیآ يمی ؿیپؿ

 ا٠ح٭ااؾ با و هؽلُ یهاايىاو و ًؿک هیج٩ّ قا ؿهی٠٭وىث ٠ًاِك ؼىاهؿهی
 ىیچًا ال اواح٩اؾه باا لهاو اهام جا والؾ میهحما آياو ال قا، اوحىاق و نکهع
 ٬اىم ًیآلهاا همايًاؿ Fًاؿک امیا٬ ثیبٍاك يصاات باه ه١ح٭اؿی و هئهى ؾا٨كا

 ٨كهایؿ:هیباقه ؾقایى کكین٬كآو که ظٕكت آو بثی٤ به هىوی
َخٓزُتُن  ُحنَّ  َلةً یلَ  َى یٓسَبؼأ  ُهىعی واَػٓذيا رٓ ا َو   .62ٕٔبوشه:  َبٓؼّذهّ  ّهٓى  آلّؼٓجَل  اتَّ
 و٠ررؿه ٌررب چهررل هىورری بررا هکرر قا هًگرراهی( ؿیرراوقیب ؼررا٘كبرره) و

 الىاض گك٨حى بكای و ٌؿ ؾوق لیاوكائبًی ال هؿت ىیا ؾق او) نیگفاقؾ

 .ؿیگك٨ح( ؼىؾ ه١بىؾ) قا گىواله ٌما وپه( آهؿ ٘ىق ىهک به

 ًیآلهاا ىیاا ؾق و ٌاؿيؿ ًیآلهاا هىوی ٬ىم ،کايؿ هؿت ىیا ٠كْ ؾق
 .ؿيؿیپكواح قا وی ۀوااؼحؾواث ۀگىواال و آوقؾيؿ واهكی وىیبه قو باؼحًؿ،

 آلهاىؾه ههاؿیظٕاكت  باثی٤ باه قا ؼاجن اهبكیپ اهث ح١اله ؼؿای
 ۀگىواال جاابٟ ای هايًؿهی با٬ی اهبكیپ ٠هؿ بك ایآ ًًؿ،کهی چه ًاویا هک اوث
 .يؿٌىهی ٠ّك هاییواهك
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 . اهتذاو با بال و ايضال يممت1-6-31

 اهحعااو بالهاا، و التکهٍ ال اقییبى ثیب اهل اتیقوا و ٬كآو اتیآ ٘ب٫
قا ب، ایمااو ٨اكؾ ئهمیى بالهاا و هّاا ۀواوٙحًؿ و ؼؿاويؿ هح١ال بههى الهی

 ٨كهایؿ:هی ٠لی ،اهیك هئهًاوکه چًاو Fآلهایؿليؿ و هیهعک هی
ییاّلّن  آلییَبلُء   اّء یییّلٓلٓولّ  َو  َدَسَجییةِ  اّء یییّلٓلٓيبّ  َو  آهّتذییاِو  ّلٓلُمییٓئّهّى  َو  َدِب أ ّللظَّ

 >.َكشاَهةِ 
 بركای ً،یآلهرا ۀلیوور هرؤهى، بركای ب،یجأؾ ۀیها اق،کوحم بكای بال

 .اوث كاهثک الهی، اییاول بكای و ؾقشه،( ٟیجك٨) اهبكاویپ

ج١االی  ۀبال و يمول هّیبث و وؽحی هكچًؿ ابماق اهحعاو اوث اها ووایل
ؾقشاات و  یو اقج٭ا ها ثیهى١٬ و ه٭اهات الهى يیم هىث و بىیاقی ئايىاو ه
 ظاِل ؿیٌؿا و بئهّا جعمل و الهی اهحعاو ؾق كولییپ بكاذك ٨٭ٗ شایگاه،

 اٌااقه هٙلب ىیهم به نیابكاه ظٕكت ۀؾقباق نیكک٬كآوکه چًاو Fٌىيؿ هی
 ٨كهایؿ:، هیكؾهک

ُه  َن یّآبَشاهّ   آبَتَلی ّارّ  َو  بُّ ُهىَّ  ّبَكّلَما    َس َتمَّ
َ
یاّط  َجاّػُلیَي  یّايِّ  َهاَل  َكؤ ًَّ  ّاَهاهیاً  ّلل

 .235ٔ: بوشهٕ
 بره قا همره آو وی و الهىؾیرب لماجیک با قيپكوقؾگا قا نیابكاه چىو و

 .ؾاؾم ٬كاق هكؾم ٍىاییپ قا جى هى: ٨كهىؾ[ او به ؼؿا] ؿ،یقواي ايصام

ؾق اٌاقه به  ِاؾ٪ اهامکه چًاو Fٌىؾ هی ؿهیؾ میي اتیقوا ؾق ه١ًا ىیهم
ّضَلًة اَل  یوَّ كّ ا: Eًؿی٨كها هی اهحعاو با بال ۀذمك ًٓ ّة َه ًَّ َها َػٓبِذ یآلَج ـُ  >D. ّباالٓبّتَلّء ااْل  ٓبُل

 ه٭اك ه کاىاايیک و الهای اییاولاوث که ايبیا و  ؾلیلبه همیى  ،ٌکبی

                                                           
 .235 َ ،64 ز ،هماو ،هصلىیهعمؿبا٬ك . ;
 .199 ، 9َ ، زهماواظمؿ هاليؿقايی، بى. هعمؿِالط>
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 ياامول ٘الاابؼااىؾ  هکاابل و هىااحًؿ هبااحال بالهاااایااى  بااه ٍااحكیب ؼؿاويؿياؿ،
 اهاامکه ؾق بیاو چًاو Fابًؿی ؾوث ٍحكییب اهلکج به آو ۀواوٙبه جا ايؿ بثیهّ

٪ِاؾ :آهؿه اوث 
 ًَّ ذَّ ال ََ َ

ٓيبّ اوَّ أ ّز یاّط َبَلًء آلَ ٓهَخُل یَى یاُء ُحنَّ الَّ ٓهَخُل َكآلَ   >.ُلىَيُهٓن ُحنَّ آلَ

ٌرىيؿ، ورپه  اهبكاو الهی گك٨حاق ظىاؾخ وؽث هییهكؾم پ ۀً ال همیب

ثه کىايیک اوب به٬كاق ؾاقيؿ، ها آو وكٍپ  ث و ه٭اهٍاو.یٌؽًّج

 ؾهًؿ هی ٍحكيیب بال شام///  اوث جك ه٭ك  بمم ىیا ؾق هکهك

ّهایّهىفمیتّدرّاهتحاوّالهی.ّراه2-7
 . داضش و ياظش دیذو خذا1-1-3

 او و ؾهاؿ هی قغ ؼؿاويؿ ٍگاهیپ ؾق ؾخظىا ىیا ۀهم هک ٭ثیظ٭ ىیا بهجىشه 
گاه میچ همه ال  اهحعااو ؾق پیاكولی جبٟبه و ؿاقییپا بكای ههمی ٠اهل اوث آ

 ؾاقياؿ ثکٌاك ا٨كوا٘ا٬اث و لکهٍا ۀهىااب٭ یاک ؾقه کىايیک. اوث الهی
ها آو هىاب٭ه ؿاویه ا٘كا٦ ؾق ؾووحايٍاو ال شم١ی ًًؿک هی اظىان هکىیهم

 ٍحكییب ٫ٍ٠ و ٌى٪ با و ٌىؾ هی آواوها آو بكای التکهٍ جعمل ًًؿیب هی قا
 اذاكی ىیچً جماٌاچی ي٩ك چًؿ وشىؾ هک ییشا. ميؿیؼ بكهی ظىاؾخ با يبكؾ به
 ؾق قا هاا هایهصاهؿت ؼؿاويؿ هک ٭ثیظ٭ ىیا به جىشه بگفاقؾ ايىاو قوض ؾق

 صاؾیا ها ؾق شهاؾ ىیا ۀاؾاه به ٌىقی و ٫ٍ٠ چه ًؿ،یب هی ًیآلها های ِعًه
 ىیؿجكیٌاؿ جعاث ياىض ظٕاكت هکاهًگاهی ٨كهایؿهی ٬كآو .كؾک ؼىاهؿ
: ؾاؾ ؾواحىق او باه ؼؿاويؿ ٌؿ ٍحیک واؼحى بههؤهىق  ٬ىهً وىی ال ٨ٍاقها

E 
َ
ّغ آلُلٓلَي ّبؤ ًَ ًایٓػ َو آص  Dٖىک ٍحیک واؼحى به ا٬ؿام ها بكابك ؾق 37ٔF: هىؾٕ ًّ

ٓػ E ٠باقت
َ
ًایّبؤ ًّ Dيىض به ٬لبی ت٬ْى  چًاو ٍاواحهمای و ٨ٍااق هکا ؿیبؽ 

                                                           
 .252 ، 2َ ، زهماوی١٭ى  کلیًی، . هعمؿبى;
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 و ؿاویٌاه وااالق ال. يکاكؾ صاؾیا او كوهًؿیي ۀاقاؾ ؾق ؼللی ىیمحكک ؾٌمًاو،
 باه كبالکا ۀِاعً ؾق هک ٌؿه ي٭ل اه١ً ىیهم ىیظى اهام ؼؿا قاه هصاهؿاو

: ٨كهىؾ قویؿيؿ، ٌهاؾت به ظالث ىیجكٟی٨ص با مايًی٠م ال ب١ٕی هکهًگاهی
E ََو َػل ُه ّبَؼ  یَها َيَضَل بّ  یَهىَّ يَّ

َ
هیأ  ؿگاویاؾ بكابك ؾق اهىق ىیا ؾاين هی هکىیهم ;F ّى اللَّ

 >D.اوث آواو هى بك آو جعمل كؾیگ هی ايصام پكوقؾگاق ٠لن

 . تمىیت ایماو و هعًىیت1-1-1

 یهای ا٠ح٭اؾی و اقج٭ااث هبايی و پایهیج٭ى یۀث ؾق اهحعاو الهی شم ؾق واهى٨٭ی
هاای ل٥امي ؾق  ٍاهیجاكیى قی ال ههانیکاكا یاىاثF لیك يیپاف اوکاه١ًىیث اه

هاای  هیاکه اگاك پاؾقظالی Fاهحعايات الهی ٧١ٔ باوقهای ؾیًی و ایمايی اوث
ؾ. ٌاىي يمیث ٌىؾ، هكگم ؾچاق ٩٤لث و ل٥میماو و باوقهای ؾیًی ايىاو ج٭ىیا

ؾاياؿ و اهحعاو و آلهایً الهای های ۀايىاو باایماو، ؾيیا و ليؿگی هاؾی قا ٠كِ
بیًاؿ. باؿیهی اواث چًایى بیاًً و همىاقه ؼىؾ قا ه١كْ اهحعااو الهای های

پیٍحیباو و ؾلگكهی ؾق هىاشهه با اهحعايات و ياهالیمات ليؿگی  بهحكیىيگكٌی، 
 بیٍحكاهحعايات بكابك  ؾق ايىاو وكبلًؿی و هى٨٭یث ٌىؾ، ج٭ىیث هك٬ؿقاوث و 

 :٨كهایؿهی ٠اهل ایى به اٌاقه ؾق ایؼاهًه اهام .ٌىؾهی
هرای ٘بی١ری هؽرحُ ؾلیرل آيکره لهیًرهؾق ؾوقاو ِلط و ٠ا٨یث به

جرك هرای الهری ورؽثؾوقاو شًگ وشىؾ يؿاقؾ، هى٨٭یث ؾق اهحعاو

 3.باٌؿ، لفا هكا٬بث ه١ًىی بایؿ بیٍحك باٌؿهی

                                                           
 .46 َ ،45 ز ،هماو ،هصلىیهعمؿبا٬ك  .;
 ٔ.جّك٦ و ؾؼل ايؿکی بإ 533 َ ،1 ز ،هماو ،همکاقاو و ٌیكالی هکاقم ياِك .ق.ک .>
 ؾق: ی، ؾوحكوا23/6/1384 واپاه، ٨كهاياؿهاو بااؾیاؿاق ؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . =

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1316. 
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 تعالیو اعتمذاد اص دك. اعتعايت 1-1-1

  ّهیَى   ن  ییٓذَتاُد اَلیی َتىكیآلُمٓئّهُى E  که ٨كهىؾ: شىاؾ ايىاو هئهى ٘ب٫ بیاو اهام
ه کاقهایً هعحاز جى٨ی٫ الهی اوث و بؿوو ٠ًایث ظ٫، جاالي  ۀؾق هم ;DFاللَّ

ٌىؾ. جى٨ی٫ و هى٨٭یث ؾق اهحعاو الهی هان او به وكايصاهی هٙلى  ؼحن يمی
 ؾقهائهى  ايىاو لفا. بكؾو به ؼؿاويؿ هح١ال اوثمؿاؾ و پًاه٘لب اوح ؾق گكو

 هٙمئى و کًؿ اوحمؿاؾ ؼؿاويؿ ال بایؿ همىاقهها یوؽح با هىاشهه و اهحعايات
 اهاامکاه چًااو >Fٌاؿ ؼىاهاؿ ظاالً ٌااهل او الٙا٦ و ؼؿا یاقی هک باٌؿ

٠لی  ىايیک به ؼٙاقياؿؾا ج٭أا و بكيؿ هی پًاه ؼؿا به ٌؿو اهحعاو اله ک 
 :ؿی٨كها هی ًؿ،کي اهحعايٍاو هک

 جرى بره ٌرؿوً یآلهرا و ٨حًه ال ایؼؿا: ؿیبگى ؿیيبا ٌما ال ؿامکچیه

 و هىرث ًیآلها و ٨حًه ال هىاقؾی هٍمىل  هکهك  كایل >بكم هی پًاه

 3.بكؾ پًاه ؼؿا به ًًؿهک گمكاه های ٨حًه ال ؿیبا ىکل

 . سضا و تغلین1-1-4

 مااقی،یب و واالهحیهمچاىو:  گىياگىيیای هاهحعاو با ايىاو ؾق ليؿگی ؼىؾ
 ٌاىؾ.قو هیبهقو آوايی و وؽحی و ٤ًا و ٨٭ك ٤ن، و ٌاؾی ياؼىٌی، و ؼىٌی

 اواث، ؼااقز ايىااو ٬اؿقت ۀٙیظ ال هک اهىقی به ؿیبا هئهى هك او،یهىیؾقا
 و كؾهکا ظال قا التکهٍ بحىايؿ قوظی آقاهً ظ٩ٛ با جا باٌؿ قأی و نیجىل
 ايىااو هاىاقؾی، ؾق اواث ىکاهم گكچاه .ًاؿک جعمال قا ها وؽحی و ها قيس

                                                           
 ۀشاه١ا ٬ان، ٩٤ااقی، کباكا٠لای جع٭یا٫ ،العمرىلتسر به ظكايی، ١ٌبى ٠لیبىظىى .;

 . 457 َ، ٪1444هؿقویى، 
فوا٨Eكهایؿ: کكین هی٬كآو .> ٓهؿّ یَى شاَهُؿوا ٨یل  ًَ ُهٓن ُوُبَلًایًا َل ه ؾق کاFٔ آيااو٠ٕ69ًکبىت:  ً 

 D.كؾکن یث ؼىاهیًًؿ، ظحما آياو قا به قاه ؼىؾ هؿاکهی قاه ها جالي
 .94ظکمث ،البالغهيهح. =
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 کپا ـات به ا٠حماؾاها  يؿايؿ، كؾهک ؿایپ هک قا وكيىٌحی ای  الهی ىی٨كاه مثکظ
 و نیجىال قاه ؾق قا آؾهای ؼىاهاؿ، يمی قا ايىاو هّلعث شم او هکىیا و ؼؿا،
لافا ايبیاا و  .كؾک ؼىاهؿ اقییبى کمکجبٟ آو جى٨ی٫ ؾق اهحعاو الهی و به قٔا

 و ؾاقيؿجىشه  ؼؿا به ٨٭ٗ ليؿگی لعٝات ىیجك لکهٍولیای الهی، همیٍه ؾق ا
 ۀهىاشها ۀؾق بیايی که بیايگك يعاى ٠لی ،اهیك هئهًاو. ٘لبًؿ هی قا او قٔای

ّه  َػّى  ًایَسظ٨Eكهایؿ:وث، هیا هابا اهحعايات و وؽحی بیث اهل  َهعیاَءهُ  اللَّ
ٓمًا َو  ّه  َعلَّ ٓهَشهُ  ّللَّ

َ
 D.نیهىح او ٨كهاو نیجىل و ؼًٍىؾ الهی ٬ؿق و ٬ٕا ال ها ;Fأ

 ال ي٩اك ه٩حااؾ ال ًیبا ىیظىا اهام ظٕكت ٠اٌىقا، شايگؿال ۀوا١٬ ؾق
 باا ٌاهاؾجً ال ٬بالظاال باایى Fؾاؾ ؾوث ال قا اِعابً و اقاوی و ثیب اهل
 ٠كٔه ؾاٌث: ؼؿا ؾقگاه به ؼلىَ جمام

اَث یییا ّؿ یییَهٓؼبییىَد ّعییىاَى مًا اّلٓهییّشَى َو ال یّسظییًا ّبَوعییاّئَي و َتٓغییل یالهیی
 =.ىیخیآلُمغَتـ

 ین اهرك جرى م و ایو جىرل یؼرىاهیهى ه یم به آيچه بكاایقأ یاله

 ابن.ییشم جى يم یاؾقن ؾاؾؼىاهاو، ه١بىؾی٨ك

 . صبش و اعتماهت1-1-9

های الهی، ِابك و اواح٭اهث ٠ًّك ؾیگك بكای هى٨٭یث و وكبلًؿی ؾق آلهىو
 Fبهچكاکه اوث ٬كآوج١بیكه٭اوهث و پایاؿاقی اواث  ۀؾق وای ٨٭ٗكین، ا٨كاؾ ک
ظىِله، اها ا٨كاؾ کن Fبكآیًؿؼىبی بههای وؽث آلهایً ۀجىايًؿ ال ٠هؿکه هی

اقاؾه و وىث، ؾق هىاشهه باا اهحعاياات الهای، کان آوقؾه، ؾچااق قکاىو و بی
 ؾلیالآیًؿ. به همیى های الهی وكبلًؿ بیكوو يمیآلهایً ۀوىحی ٌؿه، ال بىج

                                                           
 .A=ۀ ، ؼٙبهماو. ;

 .:?، Aَ; ، زهماوهكجٕی هٙهكی، . >
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کكین ؾق اهحعاو الهی، به ِابكاو و ا٨اكاؾ بااواح٭اهث بٍااقت و که ٬كآواوث 
 ؾهؿ:يىیؿ پیكولی هی

ُكٓن ّبَش  ٓبُلَىيَّ ًَ ٓيُلّظ َو  یَو َل ٓهىاّل َو آلَ ء  ّهَى آلَخٓىّف َو آلُجىّع َو َيٓوص  ّهَى آلَ
اّبّش  ّش الصَّ َمشاّ  َو َبشِّ  .266ٕٔبوشه:   َى یالخَّ

 همرر
 
گی و یررا چٌررما قا برر ۀ١ٙ٬ررا ً ؾق هررالکررمی ال جرركن، گكورًر هررا و اه

اقت ؾه به اوح٭اهثیًک ً هییها، آلها ىهیها و هشاو  ًًؿگاو!ک ن> و ٍب

 باا و٬حای اواح٭اهث و ِابكکیؿ ؾاقؾ کاه ؤای ؾیگك، بك ایى ظ٭ی٭ث جؾق آیه
، اواحىاقی و پیاكولی ؾق اهحعااو الهای قا ٌىؾ همكاه ي٩ه ًحكلک و ج٭ىا ۀکهل

 :ؾاٌث ؼىاهؿ ؾقپی
ٓهَىاّلُكٓن  یكّ  َلُتٓبَلُىوَّ 

َ
ٓيُلّغُكٓن  َو  أ

َ
ز ّهَى  َلَتٓغَمُؼىَّ  َو  أ وُتىا َى یالَّ

ُ
 ّهیى آلّكَتیاَب  أ

ّز  ّهَى  َو  َهٓبّلُكٓن  َشُكىا َى یالَّ َٓ َ
َرًى  أ

َ
ُوىا َو  َتٓصّبُشوا ّاو َو  شاً یَكخّ  أ  ّهیٓى  رّلیَي  َكّبوَّ  َتتَّ

ُهىسّ  َػٓضّم   .297ٔ: ػمشاوآلٕ آلُ
 ال و ؿیٌى هی ًیآلها ؼىؾ هایشاو و اهىال ؾق[ ٌما ۀهم] ىی٭یبه

[ هىؾی]:  ٌؿه ؾاؾه[  آومايی] حابکها آو به ٌما ال ًیپه کىايیک

 و ؿیًٌ ؿیؼىاه ٨كاواو ۀآلاقؾهًؿ وؽًاو او،کهٍك  ال[  ىیهمچً] و

 ال ىیا[ كایل اوث، جك ىحهیٌا] ؿیوال ٍهیپ ج٭ىا و ؿیًک اوح٭اهث اگك

 .اوث ًاویا٘م ٬ابل و ههن اقهایک

 ٨كهایؿ:هیباقه ؾقایىيیم  ٠لی ،اهیك هئهًاو
َكَباّ    ّاْو  ًَّ ٓو   ا   یَؿا  ّلل

َ
َتّه یاَل ُبذَّ أ َدیّذُكٓن ّبَهیا یّالَ  یًٓ

َ
َهیا َكیّبَرا ُدّكیَن َػَلیی أ

 َلَها َو یَكلٓ 
ٓ
َؼؤ

ٓ
ی یَتَؽؤ یَذ ّآهَباّلَهیایَلیّة كّ یُجىَص َكّبوَّ ّآػَماَل آلّذ یٓصّبٓش َدتَّ ًٓ  َهیا ّػ
 >.َهٓكُشوّهَها یصاّئِذ كّ 

 کايی ؾاقؾ یث و پایها باالؼكه يهایبالها و ؾٌىاق
 
او یربه آو پا ه ظحما

                                                           
 .95 ، 68َ ز ،هماو، هصلىیهعمؿبا٬ك . ;
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ها هىاشه ٌرؿ یی ال ٌما با آو ؾٌىاقیک هکهًگاهی .ؿیؼىاهًؿ قو

چررىو  >كؾه و قؾ ٌررىؾکرر٠بررىق هررا آو ًررؿ جرراکوررك ٨رركوؾ آوقؾ و ِرربك 

اؾی و ٌؿت یوپالؾو هًگام هصىم بال هىشب لٍی و ؾوثیايؿچاقه

 ؾٌىاقی ؼىاهؿ ٌؿ.

 :٨كهایؿهی ِاؾ٪ اهام

ُه َكیّبٓو َصیَبَش  ًٓ ُذْ ّه ََ َ
َتّظِش ّبّه ها ُهَى أ ًٓ َها ّهٓى ُهٓئّهى  ّااَلْ َو ُهَى ُهٓبَتًلی ّبَبَلء  ُه

َتّظیُش ّبیّه َو اّ  ًٓ ّزى َی ُه ّهَى آلَبَلّء اَلْ ّتی ُهَى ّكیَها َػاَكاُه الَلْ ّة اَلْ ٓو َلیٓن َػَلی آلَبّلَیْ
ی ُیٓذّغَى َصٓبَشُه َو َػَضاَءهُ  َبذًا َدَتْ

َ
َتّظُش أ ًٓ  >.َیٓصّبٓش َو َجّضَع َيَضَل ّبّه ّهَى آلَبَلّء آلُم

جك و ی گك٨حاق اوث و بالی بمقگیهیچ هؤهًی يیىث هگك ایًکه به بال
گك٨حاقی ٌؿیؿجكی هن به ؾيبال او ؾق ايحٝاق اوث. اگك ؾق هماو بال 

جرك قا بك٘رك٦ آو برالی برمقگ ؼؿاويرؿ ؾاٌحه باٌرؿ ِبك و ٌکیبایی
جك کره ؾق ايحٝراق ؿ و اگك ِبك يکكؾه و بیحابی يمایؿ بالی بمقگکًهی

کره ؾ جراو٬حیٌرىهرا بیٍرحك هریقوؿ و هكجب گك٨حاقیاووث ٨كا هی
 ِبك يیکى و ٌکیبایی قا ايحؽاب کًؿ.

ها و اهحعاياات ؾق آلهىو وكبلًؿ كولهًؿاویپجاقیؽی هن يٍاو ؾاؾه  ۀجصكب
 ؾاقيؿ هک ظ٭ی قاه و ظ٫ ۀؿی٠٭ ال ٬ؿم و ًًؿک هی ِبك هک هىحًؿ ىايیک الهی،

 هاؿا٨ٟ و بًاؿگاو ا٠مال ياٜك ؼؿاويؿ هکًیا به ماویا با آياو. ًٍؿک يمی بالپه
 باا قا التکهٍا ؾهاؿ، های ؼاىبیباه قا ىحهیٌا ا٠مال پاؾاي و اوث هئهًاو
 قا ایؾي ليؿگی هکالآيصا و ًؿیگٍا يمی ىهکٌّ  به لب و ًًؿک هی جعمل بال آ٤ىي

 كياؿیگ هی واؾه قا هایوؽح ؾايًؿ، هی لوؾگفق ؾوقايی اؼكوی اتیظ ه٭ابل ؾق
 ِبكE ٬ىی ۀاقاؾ با و ًًؿک هی كییشلىگ گكاویؾ و ؼىؾ ۀیقوظٌؿو ٧ی١ٔ ال و

 و٬حای شاالىت و ٘الىت ؾاوحاوه، ؾق . بكای يمىيبؽًٍؿ هی جصىن قا Dلیشم
                                                           

 .<C ، َهماو. ;
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 باا ٌاؿيؿ، هاكؾوؾ ای٠اؿه و آلهاىؾه هؽحل٧ هایاهحعاو با ٘الىت لٍکكیاو
 ;بگفاقيؿ. وك پٍث قا هىايٟبىؾ که جىايىحًؿ  اوح٭اهث و ِبك

 ؽذگاو. عبشت اص آصهایؼ1-1-6

 ال ٠باكت ؾاقؾ، ؾقپای قا ؼؿاوياؿ اهحعاياات ؾق هى٨٭یث که چیمهایی ال یکی
 قا ياؾقواث قاه و اياؿٌاؿه آلهاایً و اهحعااو کاه اواث ايیکىا وكگفٌث

 قاه آو به جا اوث ٠بكت ۀآیً ؾیگكاو بكای هىلک و قوي آو اکًىو و ايؿبكگمیؿه
 ؾق کاكین٬اكآو. ٌاؿ ؼىاهًاؿ ٌاىم يحاایس و گك٨حاقی هماو ؾچاق وگكيه يكويؿ

ػاّهَبیُة َق كیاَو ییآيُظیُشوا كَ E يٝیاك ٠بااقاجی با قا ؼىؾ هؽا٘باو هح١ؿؾی هىأٟ
ب اّلمیَكآيُظٓش كَ E یأ 11:اي١امٕ D ىیآلُمَكزِّ  ٌبیه ؤ ٬:44ُّٕ  ىیَق كاَو ػاّهَبُة الظَّ

 >.کًاؿهی ؾ٠ىت پیٍیًیاو وكيىٌث ال گك٨حى٠بكت و ايؿیٍیؿو به هىاقؾ، ایى
 و گیاكی٠باكت يیام قا گفٌاحگاو ؾاواحاو و ػیجااق ي٭ال اهؿا٦ ال ظحی یکی
 ؾاواحاو اویاب ال هاؿ٦ ،یکلا ۀ٬ا٠اؿ کیا جعاث و کًؿهی هٙكض پًؿپفیكی
 آلٓلَبیاّب  یَهَصّصیّهٓن ّػٓبیَشِة اّلوّلی یَلَوٓذ كاَو كّ : Eکًؿیه اویب گىيهىیا قا گفٌحگاو

 ِااظباو یباكا ی٠بكجا ؾقنهاا آو وكگفٌث ؾق ؿیجكؾ بؿوو 111ٔF:ىو٧یٕ
 D.اوث ؼكؾ

                                                           
ّف E ق.ک.. ; ّه یَى ی٬َاَل ال  ُهٓن ُهاَل٬ُى الل  ىَو َأي  ًُّ اُه  ةَك یرّ ک ة٤ََلَبٓث ٨ّئَ  ةلَ ی٬َلّ  ةٓن ّهٓى ٨ّئَ کُٝ اّه َوالل  ّو الل  ـٓ ّبب
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 و اقؿیاب قا هااؾل بایى،٠باكت چٍان با گفٌحگاو جاقیػ ۀهٙال١ ،ٌکبی
 هاؿ٦، و قاه ايحؽاا  ؾق ايىااو ٌاىؾهای هىشاب و ًاؿکهای ًایب قا هاچٍن

 کاهچًااو Fکًؿ ٠مل بّیكت با کكؾه، کىب ٘كی٫الایى کهای جصكبه ۀواوٙبه
 ;Fٓخّمُش ااّلٓصّدَجاسیاَلی ااّلٓعّتٓبَصاّس َو  ىَئدِّ یَدَواُم ااّلٓػّتَباّس E: ٨كهایؿهی واهئهً اهیك

 قا[ ؼٙاا لعٝاه ؾق] ایىحاؾو بال و ايصاهؿ،هی بّیكت به م،هؿاو گك٨حى٠بكت
 D.آوقؾهی باقبه

 بكاباك ؾق آيااو هىٔاٟ بكقوای و اویًیٍایپ ػیجااق باه جىشاه ،باكایى٠الوه
 پكوقؾگاق اهحعايات به يىبث ايىاو قوض واؼحى هآهاؾ بكای الهی هایًیآلها

 اظىان ؿیآ هی ًیپ او بكای هک هىائلی ؾق ايىاو اگك اِىال  . اوث هئذك اقیبى
 هک ٭ثیظ٭ ىیا به جىشه اها Fٌؿ ؼىاهؿ اوحهک ه٭اوهحً كوییي ال ًؿک ییجًها

 هاهلث و ا٬ىام ۀهم بكای الهی وؽث هایًیآلها و ٨كوا ٘ا٬ث التکهٍ ىیا
 اهاام. ؾٌىهی ايىاو ؿاقییپا كوییي ًیا٨ما وبب ؾاٌحه وشىؾ ػیجاق ٘ىل ؾق

 ؿ:٨كهایهیباقه ؾقایى ایؼاهًه
ل  ۀوال252ث ظىاؾخ کػ ها به بك یجاق اوالم، پرك ال ؾقن و ٠بركت او 

آهرىل يگراه ٌرىؾ،  ك و ؾقنیرگ ى و ؾقنیبر اوث. اگك به چٍن ٠بركت

ه آو بمقگرىاقاو کؼىاهؿ ؾق قاه ؼؿا هماو قاهی  ه هیکبكای ايىايی 

ه و یريٍرؿيی ال ه١راق٦ و قوظ جمرام ۀؼماير یمًؿ، کث کمىؾيؿ ظك یپ

 2ؾقن اوث.

                                                           
،  یحاا  اإلواالهکال ؾاق ٬ن،،  لنکن و اررالکغررالس آهؿی، میمیج هعمؿبى٠بؿالىاظؿ. ;

1414٪ ،َ 819. 
،  ؾق ؾیؿاق با ٨كهايؿهاو و هىئىالو وپاه پاوؿاقاو اي٭اال  اواالهی ایبیايات اهام ؼاهًه. >
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 صیشت و هعشفت دیًی. ب1-1-1

 ؾق ههان ٠ىاهال ال یکای کاه ؾقیا٨اث جاىاوهای گفٌاحگاو جاقیػ ؾق ؾ٬ث با
 ٌؿه، الهی اهحعايات ؾق ىثکٌ به هًصك هک ،ياؾقوث ق٨حاقهای و ها ايعكا٦

گاهیيا اللم  الهای، اهحعااو ؾق هى٨٭یث و پیكولی بكای ،بًابكایى. اوث بىؾه آ
ج١الی پیؿا کًؿ و قاه جع٭ا٫ آو،  ًٌاؼحی و ه١ك٨حی قٌؿ و ۀاوث ايىاو ال شًب
 آو های آهىله و ىیؾ ال قوٌمًؿايه و المايهؾیًی و ًٌاؼث ٠ چیمی شم بّیكت

 جك،ؾقوث ؾیى، ظ٭ای٫ و ه١اق٦ ال ايىاو ًٌاؼث هكچهيیىث. بؿیهی اوث 
 القوی و ٠ا٬الياه الهای اهحعاياات باا هىاشهاه ؾق باٌاؿ، جاكشاهٟ و جك٫ی٠م

 :٨كهایؿهی ظ٭ی٭ث ایى به اٌاقه ؾق ایؼاهًه اهام. کًؿهی ٠مل ظىا 
اگك هرا بحرىايین . وثا هاواجمام ٘ىل ٠مك ايىاو، ٬ؿم به ٬ؿم اهحع

کراق ین، بحرىايین بّریكت ؼرىؾ قا برهیبك هىای ي٩ه ؼرىؾ ٤الرب بیرا

بگیكین، بحىايین هى٬ٟ قا بًٍاورین، برؿايین کراق اللم چیىرث و آو قا 

وشررىؾ شؿیررؿی ال ظیررات برره ۀايصررام ؾهررین، ایررى ؾق هررا یررم هكجبرر

 1.آوقؾ> ایى یم ج١الی اوث، یم جك٬ی اوثهی

 . بیذاسی اص غفلت1-1-8

 ٌااهل و ؾاقؾ گىاحكؾه ه٩هاىهی که اوث ؼبكیبی و ٨كاهىٌی ه١ًایبه ٩٤لث
 کاه ٌاىؾهی …و ٬یاهث قول ال ٩٤لث ؼؿاويؿ، ال ٩٤لث ؼىیٍحى، ال ٩٤لث

هاا و بىایاقی ال قياس ،ٌاکبای >.ؾاقياؿ اقجبااٖ ايىااو وا١اؾت باا يى٠یبه
 باك يکىهیاؿه ٩ِث ایى که گاهآو. ؾاقؾ های ايىاو قیٍه ؾق ٩٤لث اوگك٨حاقی

                                                           
 ؾوحكوای ؾق: ،26/8/1389 اِا٩هاو، هاكؾم بااؾیاؿاق ؾق  یااهاام ؼاهًاهبیايات . ;

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10608. 
 .362 َ ،هماوهعمؿ قا٤ب ا٩ِهايی، بىظىیى ق.ک. .>
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 ؾق قا او باٌاؿ، ا٨حااؾه ؾلً و ٨کك بك ایپكؾه ایًکه هرل ٌىؾ،هی ٠اقْ ايىاو
 همکى ظحی و ؾاقؾهی يگه هاوا١٬یث و هىائل به جىشهیبی و ؼبكیبی ظالث
  باه قا او و ؾهاؿ جًامل آو ال جاكپىاث بلکاه ظیىايیاث ظاؿ جاا قا ايىاو اوث

 ;.کٍايؿ هالکث
ٌىؾ، ٩٤لث ؾقوو هاوث و اگاك که ال بیكوو ؾاهًگیك ها هی ،هًٍؤ هك آ٨حی

قواؿ Fآویبی به هاا يمای ،ا٠ح٭اؾ و الح٩ات وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ ۀؾق ؾقوو ها ٬ل١
هایچ کاه  ؾق قوایاات آهاؿه اواثD. ٤ا٨ل ؼىقؾ جیاك ،هك آو ٤ا٨ل لیؿEچىو 
به هك پكيؿه یا ظیىاو ؾیگاك ؾق  ،ؼىقؾ و هك جیكیجیك يمی ،ای ؾقظال ـکكپكيؿه

گىيه ه١ااق٦ گفٌاحه ال ایى >ؾقظال ٩٤لث اووث. ،هیؿاو ٌکاق اِابث کًؿ
و يیام  بكای ها اذكی جكبیحی ؾاقؾ جاا ال ؼاؿا و آیاات او ،شًبۀ ٠لمی و ا٠ح٭اؾی

 کاه ٤ا٨ال يباٌاؿ هماىاقه ايىااو =٤ا٨ل يباٌین. های ظاکن او بك هىحیوًث
 آيچاه هك ا کاقج ال ظال همه ؾق بىؾه، ؼىؾ ق٨حاق و ا٠مال وها ٍهیايؿ هكا٬ب
 ؾقظاال هماىاقه بؿاياؿ هکا یابًاؿه .کًاؿهی یؼىؾؾاق ىث،یي ؼؿا ًؿیؼىٌا

 ق٨ااه هًگاام ياه و ًاؿکهای یؾقپاكؾه یؾواحجًاگ و ٨٭ك ؾق يه اوث، ًیآلها
 و ٜلن باق كیل ٧١ٔ هًگام يه و ًؿکهی اوی٥٘ ٬ؿقت هًگام يه Fیؼؿا٨كاهىٌ

 هعٕاك ؾق قا ٍاحىیؼى و ؾايؿهی ؼؿا هعٕك قا ٠الن ٍهیهم او. قوؾهی وحن
 ًیآلهاا و اهحعااو قا ؼىؾ ظاالت و یليؿگ وكاوك و ابؿیهی ظأك پكوقؾگاق

 .ؾايؿهی او

                                                           
 .179آیۀ ٔ، 7ٕ ا٠كا٦ ق.ک.. ;
ااؾُ  :Eِاؾ٪ اهام .> َّ اُؾ ٨ّای َباكو َو اَل َبٓعاك  َو اَل ُی َّ ٓیك  ُی َ٘ آی  َها ّهٓى  ٌَ  ِء ّهاَى آلُىُظاىّي اال

 ٕٓ ٓىّبیَط یّ ّبَح  ٔ.61َ ، 24 ، زهماو، هصلىیهعمؿبا٬ك Dٕ ی١ّّه الح 
 .26-25 ، 1389َاوكاء،  ،٬ن، هرازل اخالق ار لر و ،یآهل ی٠بؿالله شىاؾ ق.ک. .=
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 صداییطأ. اهیذ و ی1-1-5

ؾهاؿ و هایهای وؽث و ظىاؾخ جلؽی قغ اهحعاو ايىاو یليؿگ ؾق ،ٌکبی
اها ههن ایى اوث  Fؼىقؾهایی هن بكای ايىاو ق٬ن هیبىا ٌکىثجبٟ آو چهبه

 ن،ؤیا و یؿیايااه كایالیىن ٌاىؾF ؤکه ايىاو ؾق ایى هىا٬ٟ يبایاؿ يااهیاؿ و ها
 و جکاهالؿ کاه . او بایؿ وا٬ا٧ باٌااوث یوكؼىقؾگ و ىثکٌ ۀپل ىیيؽىح

 ،قوالایاى .آیاؿهای ؿیاؿپ ابحالئات و هاگك٨حاقی و هاوؽحی بىحك ؾق پیٍك٨ث
 لافا ;اهحعااو الهای اواث. جکاهال و پیٍاك٨ث يااگمیك ال باكایهئهى  ايىاو

 کهچًاو >Fيیىحًؿ ياؼىٌایًؿ کًینهی ٨کك که هن ٬ؿقآو هاوؽحی و اهحعايات
 :٨كهایًؿهی اکكم قوىل

َه لَ  زِّ یّاوَّ اللَّ زِّ  ىـَ ـَ َبّى الٓ  ىَػٓبَذُه آلُمٓئّهَى ّبآلَبَلّء َكَما ُت   <.َىاّلَذُة َوَلَذَها ّباللَّ
کًررؿ> ؼؿاويررؿ بًررؿۀ هررؤهى ؼررىؾ قا بررا وررؽحی و بررال ج٥فیرره هرری

 کًؿ.که هاؾق ٨كليؿي قا با ٌیك ج٥فیه هیگىيههماو

 ،و يااهیؿ ٌىؾ هؤیىناهحعاو الهی هى٫٨ يٍؿ، يبایؿ  ؾق یىک اگك ى،یبًابكا
قظماث الهای، باا بایىث ٠لل ٌکىث قا ًٌاوایی کًؿ و با اهیؿ باه بلکه هی

 ومث ج١الی و کمال ظكکث کًؿ.جالٌی هٕا٧٠ به

 اسیض . عپاط و ؽکشگ1-1-31

یکی ال هىأٟ ٌکك و وپان هًگام اهحعاو الهی اوث. ٨لى٩ه و چكایی ٌکك 
اهحعاو الهی ؾاقؾF به ایى بیاو که  ۀؾق اهحعاو الهی قیٍه ؾق ٨هن هؿ٦ و ٨لى٩

بؽٍای و ايىاو باه کماال، جًباهگاهی اهحعاو الهی با هؿ٦ جكبیث و قوايؿو 
                                                           

 .@ABَ ، ;C?-;C و ز >>> ، َ<@ ، زهماو، هصلىیهعمؿبا٬ك  ق.ک.. ;
 .216ٔ، آیۀ 2ٕ . ب٭كه>
 .?ABَ ، ;C ، زهماو، هصلىیهعمؿبا٬ك  .=
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 و اقاؾه ج٭ىیاثلؾایی، ٬ك  الهی و شلىگیكی ال ٤كوق و ٥٘یاو ايىااو، ٩٤لث
 یاا او، جکاىیًی والیاث ج٭ىیث و ٌؽُ وشىؾی ۀو١ گىحكي ها،جىايمًؿی

 ج٩ًاك ایصااؾ یاا آؼكت، هًالل ؾق ؾقشات اقج٭ای و ٬لبی ج٭ىای جع٭٫ شهثبه
ٌاؿو بیٍاحك یا آؼكت به بیٍحك ق٤بث و آو جب١ات و ؾيیا ال ايىاو بیٍحك هكچه

 بًؿگاو بك آؼكت، بكای بیٍحك ۀجىٌ و لاؾ کىب و ؼؿا یاؾ ظ٫، به الحصا جٕكٞ،
 هائهى، ؾق گًااه آذااق بكؾوالبیى هؿ٦ با بال و اهحعاو يیم گاهی. ٌىؾهی يالل

 ؾق. يباٌاؿ ٠ملاً ۀياها ؾق گًااهی ؼؿا، با هال٬ات هًگام جا گیكؾهی ِىقت
یا چكاکه F اوث ؼىاوحًی و هٙلى  اهكی ٌکك هن و ِبك هن اقؾ،هى ایى ۀهم

 .گًاهااو بؽًٍ هىشب یا ٌىؾهی ايىاو ؾقشات و ه٭اهات باالق٨حى هىشب
 ٌاکك باه لباو هن و ؾکك ِبك بایؿ هنؾق هىاشهه با اهحعاو الهی  اوان،بكایى

 هنE: ٨كهایؿهی ٠لی ،اهیك هئهًاو. لفا يؿاقيؿ هن با هًا٨اجی ؾو ایى و گٍىؾ
 ;Dٖقیؿبیاو شابه قا ؼؿا ٌکك هاوؽحی ؾق هن و هاؼىٌی ؾق

يیم واقؾ ٌؿه اوث که ظٕاكت ؾق هماه ظاال  اکكم قوىل ۀویك ۀؾقباق
هاا و آوقؾ و هكگام ؾق هىاشهاه باا واؽحیشاای هایظمؿ و وپان ؼؿا قا باه

 :٨كهایؿهی ِاؾ٪ اهامگٍىؾ. هٍکالت لباو به ٌکىه يمی
ّه  َسعىُل  كاَو  ٓهِش  ّه یَػلَ  َوَسدَ  ّارا اللَّ

َ
هُ ی أ یّه  آلَذٓمیُذ : هیاَل  ُغیشُّ  هیّزهّ  َػلیی ّللَّ

ٓؼَمّة  ًِّ ٓهِش  ّه یَػلَ  َوَسدَ  ّارا َو  ال
َ
َتنُّ ی أ ّه  آلَذٓمُذ : هاَل  ّبّه  ـٓ   =.دال   ُكلِّ  َػلی ّللَّ

: گ٩رث هی ؿ،یقو هی ای ًًؿهکؼىٌعال اهك ؼؿا قوىل به هكگاه

 او برك ای ًًرؿهکىی٤مگر اهرك هكگاه و. وپان ي١مث ىیا بك قا ؼؿای

 ق هك ظال وپان.ؾ قا ؼؿای :٨كهىؾ هی ٌؿ، هی واقؾ

                                                           
 .443 ، َهماوجمیمی آهؿی،  هعمؿ٠بؿالىاظؿبى .;
 .97 ، 2َ ، زهماوی١٭ى  کلیًی، . هعمؿبى>



 
 

ّفصلّسىم:
 عًت يصشت و هعیت الهی

 
 ;،های ؾیًی و وظیاايی، شهااو هىاحی ؾاقای ؼؿاوياؿی یکحااآهىلهاوان  بك

باىؾو ؼل٭اث هىاحی ایاى هبًاا، بیهاىؾهاواان  باكاواث.  =و ظکین >هالک
 ،هیااوای اهؿا٦ هٍؽُ و هايؿگاقی اوث. ؾقایاىو شهاو ؾاق <ه١ًاوثبی

 ؾق هئذك ها، جؤذیك بكای ِعیط يگكي ایصاؾ بك ٠الوه الهی هایوًث ًٌاؼث
ٕؼؿاوياؿ وابعاؤ ؾاقؾ.  ؼاال٫ هىاحی و شهاو ؾیگكاو، ؼىؾ، با ايىاو ۀقابٙ

 الیاي بای او ل٧ٙ ال هكگم و اوث الهی يّكت هعحاز ه١یث و همىاقه ايىاو
های ؼؿاويؿ ج١الی، وًث ۀالشملو  آؼكت ؾق چه و ؾيیا یليؿگ ؾق چه ،ىثیي

 همكاهای و ه١یاث ۀذماك يّاكتالآيصاکاه وًث ه١یث و يّكت اوواث، و 
ٌىيؿ جا با لوایای بیٍاحكی ال اوث، ایى ؾو ؾق کًاق هن ؾق ایى ٨ّل هٙكض هی

 آو آًٌا ٌىین.

ّالهیّيصزتّوّهعیتّسًتّ.ّتبییى3-1
و وایۀ  ?همكاهی ه١ًا ٌاؿه اواث و بىؾوباهنه١ًای بهؾق ل٥ث D ه١یثE وایۀ

                                                           
 .22آیۀ ٔ، 21ٕء . ايبیا;
 .26آیۀ ٔ، 3ٕ ٠مكاو. آل>
 .249آیۀ ٔ، 2ٕ . ب٭كه=
 .115آیۀ ٔ، 23ٕ هًىوئ. ه<
 .1452 َ ،1378 هیالؾ،و، جهكا، یرهًگ یارصغ هعیى. هعمؿ ه١یى، ?



112 /    ً  های الهی ؾق ٬كآو کكینثو

Eيّكت D باهؾق ل٥ث یااقیه١ًاای ل٩اهئال ه ;و ه١اوياث اواث.کاكؾو هاای
ج٭ىیاث آو ه١ًای بهلیكا یاقی هك چیمی  Fيّكت، ج٭ىیث اوث ۀه٩هىهی وای

کاكین ٬كآو ۀوىق 46آیه ال  124هكجبه ؾق  143يّك و هٍح٭ات آو  ۀاوث. کلم
بیًی و ایى وایه قا یکی ال وایگاو پكکاقبكؾ ؾق شهاوجىاکاق ق٨حه اوث. په هیبه

آقاهاً،  ٌماق آوقؾ. ه٩اهیمی همايًؿ ٨حط و پیكولی، ٤لبه، واکیًه و٬كآيی به
يّاكت  ۀجىا٨٭ی با وای ۀییؿ، اهؿاؾ، ٩ٜك و یاقی و قبٗ، ؾاقای قابٙؤا٘میًاو، ج

 >هىحًؿ.

 های هعیت. چیغتی و گىيه1-3-3

که گاه ه٭ّىؾ ال همكاهی و ه١یاث ؼاؿای  کًؿبكقوی آیات وظی قوٌى هی
 الشملاهآ٨كیاؿگاو ؼاىؾ  ۀ٠لمی او باه هما ۀوبعاو، اٌكا٦ وشىؾی و اظا٘

 کاه هائهى و کاا٨ك قا ؾقباك =ٌاىؾوث که ال آو به ه١یث ٠ام یاؾ هیا هاايىاو
َو ُهَى َهَؼُكیٓن E: ۀهمايًؿ آی Fياهًؿهی Dهٙل٫ ه١ْیثE قا همكاهی گیكؾ. چًیىهی

 
َ
ُتنَى ها كُ یأ  ىیاا اویاب <D.ؿیFٔ ؼؿاويؿ با ٌماوث هك شاا کاه باٌا4 :ؿیٕظؿ ًٓ

                                                           
 .147 ، 7َ ، ز٪1449هصكت،  ٬ن، ،العیىاظمؿ ٨كاهیؿی، بىؼلیل. ;
 و ال أتر ۀياهرپرژوهظ، Dکاكین٬اكآو ؾق يّاكت ه٩هىم ه١ًایی هیؿاوEقاوحگى،  کبكی .>

 .155-126، 1398َ بهاق و جابىحاو ،2، يلر يغ
 يىٞ ه١یث اوث.هصاؾله ياٜك به ایى  7اظما ،  52ظس،  17ظؿیؿ،  4. آیات =
. ه١یث یا ه١یث ه٭اقيه اوث که ال واظث ٬ؿن الهی ي٩ی ٌؿه یا ه١یث ٬یاىهی اواث. <

َٟ E ٨كهایؿ:هی ٠لی اهام ٌَ کَه ٌَ ک ُك یَو ٤َ  ةيَ ء  اَل ّبُم٭اَق یّلْ  ، البالغهيهحٕ ةلَ یّبُمَما ء  اَل یّلْ 
هاواث ياه ایًکاه ال آو ها ٬كیى باٌؿ و ه٥ایك بابا همه اٌیا اوث يه ایًکه با آو Fٔ;ۀ ؼٙب

گاهی بیٍحك ق.کٕ Dها بیگايه و شؿا باٌؿآو ج٩ىایك ظکمای Eههاؿی ؾهباٌای،  .بكای آ
، لرر و و زرد   ۀياهپژوهظ ۀهدل، Dج١الی با شهاو هىحی ؾق کحا  و وًثه١یث ظ٫

 ٔ.28-7 ، 1388َ، بهاق و جابىحاو 6ي 
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قا  ثیال گًاه و ه١ّ یچىو ؾوق ی٨كاواي یاؼال٬ ؿی٨ىا ،یاله یٌکل ال همكاه
 ثیاو ظما یگكهاوشىؾآهؿو ظه پٍاثبا٠د بهاها  ؾيبال ؼىاهؿ ؾاٌث،به
 :ٌا٠ك ۀگ٩ح به ويٝك يؽىاهؿ ٌؿ. ىقؾه

 ٖاوکه يی لو ؼبك ؾاقی لهاو يی ///  اویب ؾق يگًصؿ هی ثیه١ ىیا
 ;ٖاوان قا آو هًه ؼىؾ انی٬ بك ///  انی٬ ال اوث ؾوق بًؿه ای ظ٫ ٬ك 

 هااايىااوهاایی ؼااَ ال ؼؿاويؿ به ا٨كاؾ و گكوه ۀو گاه هكاؾ ٠ًایات ویژ
ٌىؾ. ه١یث ؼاَ ؼاىؾ باك ؾو گىياه وث که ال آو به ه١یث ؼاَ ج١بیك هیا

 ؾاقای اواث کاه ههاك ٌااهل ا٨اكاؾیه١یث ههك و ه١یث ٬هك. ه١یاث  :اوث
ا٨اكاؾ ؾاقای ایاى  ًؿ.هىاحو...  ?اظىااو <ج٭اىا، =ِبك، >ایماو،: چىو ٩ِاجی
 باا ج١الی ؼؿای هّاظبث به ٬كآو ؾق که هىحًؿ بكگمیؿگايی ۀالشملها ویژگی

 اوث: ٌؿه جّكیط آياو
ییّز  ٓهییّذ یَى جاَهییُذوا كّ یَو الَّ ًَ ییَه لَ یًییا َل ُهٓن ُعییُبَلًا َو ّاوَّ اللَّ ًَّ ًّ  ىیَمییَغ آلُمٓذّغیی

 .ٔ:7 ٕػًكبى :
هرای ؼرىؾ قا برك آيراو ى قاهی٭ریايؿ، به ؿهیىٌکؾق قاه ها ه کىايیکو 

 .اقاو اوثکى یک٭ث، ؼؿا با يین و ؾقظ٭ییيما هی

ه١یث قظمث و ه١یاث Eيٝك ؾق ایى آیه قا  ه١یث هىقؾ یی٘با٘با ٠الهه
و ه١یاث  کًاؿ ایاى ه١یاث ٌااهل ه١یاث يّاكتياهؿ و بیاو هیهی ٠Dًایث

                                                           
و  78 َ ،4 ، ز1374هیه، الکحاب االواال ؾاق ،جهاكاو، پیام لر و. ياِك هکاقم ٌیكالی، ;

332-333. 
< .E  هَ اَأو َٟ  لل  ًّ ا َه  ٔ.19: اي٩الٕ Dَى یٓلُمٓئّه

= .E ّاّبك  ّ َٟ ال َه َه  ٔ.153 ٕب٭كه:D ىیاو  الل 
> .E ّ٭ َٟ آلُمح  َه َه  ٔ.123 ٕجىبه: Dَى یَأو  الل 

? .E ًّآلُمٓعّى َٟ َه َلَم  ٔ.69 ٠ًٕکبىت:D ىیاو  الل 
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ٌىؾ که ؼؿای وبعاو يىابث باه بًاؿگاو های ٠ًایاجی هیگىيه ۀه١ىيث و هم
الىشاىؾ و ایى يىٞ ه١یث يىبث به ه١یاث آوقؾؾقهیيیکىکاقي به هكظله اشكا 

 همكاهی ال يىٞ ایى ;ٌىؾ، اؼُ اوث.ظؿیؿ اوح٩اؾه هی ۀوىق چهاقآیۀ  که ال
 يٍااو ایٍااو به قا ٬ك  اهق ؼؿاويؿ، ایًکه بك ٠الوه ی١ًی Fؾاقؾ ؼاِی ه١ًای

٠الوه بك  .آياو اوث ۀکًًؿهمكاهی و ؾوحگیك هن ه٭ّؿ به قویؿو جا ؾهؿ،هی
 ظمایاث هىقؾ قا ؼىؾ ٌؽُ ٌؿ ؼىاهؿ هىشب ایى ه١یث الهی بهجىشه  ،آو
ًّ  هٍکالت و بؿايؿ ؼؿا ؼاَ یاقی و  همکاى، ٌاکل بهحكیى به قا قویًپی

 >.ؿ و به پیكولی بكوؿکً هؿیكیث
 کًًؿ:اهمیث وًث ه١یث بیاو هی ۀؾقباق ایهًهؼا اهام

رثآیرۀ  آیات، جكیىاهیؿبؽً ال یکی ی َوْ ا; اورث> الهری ه١ی   َهَؼًیا َه اللَّ

 ايىراو ایًکه اوث ههمی ؼیلی هىئلۀ :.هااوث با ؼؿا >(24 جىبه:)

 وركپٍرث ؼرؿا اوورث، کًراق ؾق ؼؿا اووث، با ؼؿا که کًؿ اظىان

 ؼرؿا چرىو! اورث ههمی چیم ؼیلی ایى اووث> هكا٬ب ؼؿا اووث،

 ایرى باٌرؿ، ایشبهره یم با ؼؿا و٬حی. اوث ٠مت هكکم و ٬ؿقت هكکم

  شبهه
 
ث ... ایى .اوث پیكول بالٌم و ١ٙ٬ا  ٌرٖكاها  ؾاقؾ، وشىؾ ه١ی 

 ایرى بركای اورث گفاٌرحه ٌٖك چًؿ ٬كآو ؾق. يیىث همه بكای ؾاقؾ>

                                                           
  .152 ، 16َ ز ،هماوی، ی٘باهعمؿظىیى ٘باویؿ. ;
 :ه١یث ؼاؿای وابعاو واه گىياه اواثEالله شىاؾی آهلی ؾق ایى لهیًه ه١ح٭ؿ اوث: . آیث>

ؾوم ه١یاث ؼااَ  Fيؽىث ه١یث هٙل٫ و آو ایى اوث که ؼؿاويؿ با هك هىشىؾی هىاث
٠ًاىاو ٩٤ااق و قئاى٦ و گاه کاه ؼؿاوياؿ باهیکی ه١یث ههك، آو :که ایى ؼىؾ ؾو گىيه اوث

٠ًىاو ٬هاق و هًح٭ن با گاه که ؼؿاويؿ بهو با والک ِالط اوث و ؾیگكی ه١یث ٬هك، آوههكبا
وی ؾق  ٔ.588 اا 587 ، 7َ ز هماو،، نیتض٠ًبؿالله شىاؾی آهلی، ٕ D٘ا٤ی ٘الط اوث

ؼااَ و  ۀ٠ام، ه١یاث قظمايیا ۀجكجیب با ٠ًىاو ه١یث ٬یىهیگايه بهشایی ؾیگك ال ا٬ىام وه
 ٔ.366ا  365 ، 24َ ، زهماوٕ ؿکًهی ه١یث ٬هاقايه یاؾ
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ث زیَى ا َهَغ  اللَه  َوْ ا»[: ٨كهایؿهی] يعل ۀوىق  آؼك ؾق. ه١ی  َوىا َلْ زیَى  َو  اَتْ  اَلْ
)ب٭ركه: :ّبشیىاالْصی َهیَغ  اللیَه  َوْ ا. ;ج٭رىا >(128)يعرل: «ُهذّغیًىو ُهن

 َهیییَغ  اللیییَه  َوْ أ; و (249)ب٭ررركه: :ّبشیىاالْصییی َهیییَغ  اللیییُه  َو ; و (153
ویى  اللیَه  َوْ أ َو ; و (19)اي٩ال: :الُمئّهًیى َهَغ  اللَه  َوْ أ; و (36)جىبه: :الُمَتْ

 1.ٌؿه جکكاق ٬كآو شای چًؿ ؾق (69)٠ًکبىت: :ذّغًیىالُم  َلَمَغ 

 های يصشت. چیغتی و گىيه1-3-1

 ٌىؾ که ؼؿاويؿ چًؿ يىٞ و٠ؿه ؾاؾه اوث:آیات ٬كآو ٨همیؿه هی ال
 واىی ؼاؿاهايًؿ و٠ؿۀ به ٬یاهث و بالگٍث باه الف( وعذۀ به عمىم هشدم:

 >Fٕظىا ، کحا ، هیماو، هصالات، کی٩ك، شًث و ياقٔ
هايًؿ و٠ؿۀ به آجً پایؿاق و شاوؾايۀ ؾولغ و  :کافشاو و هًافقاو به ب( وعذۀ

 =Fؾوقی ال قظمث ؼىؾ
هایی که به هئهًاو ؾاقای ٠مل و٠ؿه :غالخ عمل داسای هؤهًاو به پ( وعذۀ

و٠اؿۀ ؾيیاىی اواث، هايًاؿ: اْول  ٌاىيؿ: ؾواحۀؾاؾه به ؾو ؾواحه ج٭ىاین های
های اؼكوی اواث، و٠ؿه ؾوحۀ ؾوم ?Fيّكت و پیكولی <اوحؽال٦ بك لهیى،

 @شاوايه. هايًؿ: و٠ؿۀ به ه٩٥كت، پاؾاي بمقگ و بهٍث پكي١مث و
                                                           

 قهبااكی، ؼبكگاااو هصلااه ا٠ٕااای و قئاایهؾق ؾیااؿاق بااا  ایبیايااات اهااام ؼاهًااه .;
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39229ؾوحكوی ؾق:  ،24/12/1396

 F ل٭مااو6-5 اتٔ،آیا35ٕ ٨اا٘ك 17Fٔ، آیاۀ 46ٕ اظ٭ااF٦ 32 ٔ، آیاۀ45ٕ شاذیه .ق.ک .>
 .21ٔ، آیۀ18ٕ که٧ 4F ٔ، آیۀF ٕ14 یىيه33 ٔ، آیۀ31ٕ

 .77-76 اتآی ٔ،F ٕ44 ٤ا٨ك68 ٔ، آیۀ9ٕ جىبه .ق.ک. =

 .55 ٔ، آیۀ24ٕ يىق .ق.ک. <
 .64و  6-1 اتٔ، آی34ٕ قوم .ق.ک. ?
 ٔ، F ٕ48 ٨احط55 ٔ، آیاۀF ٕ44 ٤اا٨ك24ٔ، آیاۀF ٕ39 لهك9-8 اتٔ، آی31ٕ ل٭ماو .ق.ک .@

 .29 آیۀ
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هىٔىٞ بعد ها ؾقباقۀ وًث ه١یث و يّكت الهی اوث، ٨٭اٗ الآيصاکه 
های الهی پیكاهىو ه١یث و يّكت الهای آهاؿه اٌااقه به آیاجی که ؾقباقۀ و٠ؿه

 ٌىيؿ:آیات به ؾو ؾوحه ج٭ىین هی ایى ٌىؾ.هی
 همايًؿ: ؛است عذۀ يػشتی که دس گزضته هذقق ضذهو ک ا ی

 ;Fای که به يّكت قوهیاو ؾاؾه ٌؿ و ایى اهك هع٭٫ ٌؿاول، و٠ؿه
ؾقباقۀ ٨حط په ال ِلط ظؿیبیه  اکكم ای که ؼؿاويؿ به پیاهبكؾوم، و٠ؿه

 >ؾاؾ و با ٨حط هکه هع٭٫ ٌؿ.
 هکاه ٨احط باٌاؿ، يّاكت ىیاا هّاؿا٪ جىايؿ هی هک ای وا١٬ه ىیجك قوٌى

 ٨حىظاات، ۀهما ىیبا ؾق و ؼاؿا قواىل اتیاظ ؾق هکاه ٨احط چىو Fاوث
 ىکاٍاهیق ال١ك ةكیشم ؾق قا کٌك اویبً هک بىؾ قوًٌی يّكت و ال٩حىظاتام

 =.واؼث

ؾق يبكؾهااای ِااؿق اوااالم.  هئهًاااوکااكؾو  الهاای ؾق یاااقی ۀوااىم، و٠ااؿ
ُه كEآیۀ  کكین ؾق٬كآو ًَ یَو  َشة  یَهىاّؼَى َكخ  یَلَوٓذ َيَصَشُكُن اللَّ Fٔ ؼؿا 25ٕجىبه:  ى  یٓىَم ُد

باا اواح١مال ٜاك٦ و  ،Dها و شًگ ظًیى یاقی کكؾٌما قا ؾق بىیاقی ال شای
 بههباجىشو يیم  DيّكEو ج١ل٫ ایى شاق و هصكوق به ١٨ل D ٨ی هىا٘ىEهٝكو٦ 

 هئهًااوکًؿ که باك هی هایی اٌاقهپه ال ایى ج١بیك، به شًگ Dیىم ظًیىEـکك 
آیؿ که هًٝىق ال چًاؿ هیقا يّكت ؾاؾ. يیم ال ویا٪ کالم بكهًث يهاؾ و ایٍاو 

 <هى٘ى، هىا٘ى شًگی ال٬بیل بؿق و اظؿ و ظًیى و... اوث.

                                                           
 .6-1 ٔ، آیات34ٕ . قوم;
 .13آیۀ ٔ، 114ٕ . يّك>
 .3-1 ٔ، آیات48ٕ . ٨حط=
 .223-218 ، 9َ ، زهماوی، یهعمؿظىیى ٘با٘باویؿ .<
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و دس آیًذه يیض هذقق خىاهاذ  گزضته هذقق ضذه دس که يػشتی هایوعذهدو ا 
که به يّكت و پیكولی هىلماياو په ال هصكجٍااو ال هکاه باه  یاهو٠ؿ :ضذ

 ;په هع٭٫ ٌؿ.وهؿیًه ؾاؾه ٌؿ و 
 آ٤ىي با ايّاق و كؾيؿک هصكت ًهیهؿ به هىلماياو و اهبكیپ هکهًگاهی

 هکا بىؾ آيچًاو و كؾيؿک امی٬ها آو ٔؿ بك ٠ك  جماهی گٍحًؿ، كایپف قاها آو بال
 و بؽىابًاؿ واالض باا قا ٌاب ًًاؿ،کي ؾوق ؼىؾ ال قا اولعه بىؾيؿ ياچاقها آو

 ىیاا ۀاؾاها .ٔباٌاًؿ ؾاٌاحه ؾائان باايآهاؾه ظالث وٕ ميؿیبكؼ والض با ِبط
 یکا جاا هک گ٩حًؿ اقاکآٌ قا هٙلب ىیا ب١ٕی .آهؿ وؽث هىلماياو بك ظالث

 آوىؾه، الیؼ با ها هک ؿیقو ؼىاهؿ ٨كا لهايی ایآ .ا٨ثی ؼىاهؿ اؾاهه ثظال ىیا
 ال ؼؿا ال شم و گكؾؾ، ٨كهانکظ ها بك آقاهً و ًاویا٘م و نیًک اوحكاظث ٌب

 آقی هکا ؾاؾ بٍااقتهاا آو باه و ٌؿ يالل يىق ۀوىق 55 یۀآ ن یيحكو هکچیه
  >ؿ.یقو ؼىاهؿ ٨كا لهايی ىیچً

 هکا ههاؿی ىهثکهمچًیى ظ و ٌىؾ هی ىیيؽىح هىلماياو ٌاهل هیآ
 قا ىیله قوی وكاوك ،جىًى اهل و ١هیٌ ال ا٠ن ،هىلماياو ٠مىم ۀؿی٠٭ ٘ب٫

 ،باٌاؿ گك٨حاه قا شاا هماه شاىق و ٜلن هکآي ال ب١ؿ ،ًؿک هی وؾاؾ٠ؿل ال پك
 ه٩هىم گىحكؾگی و ثی٠مىه ال هايٟ ،ظالىیباا =.اوث هیآ ىیا اهلک هّؿا٪

 كولیپ ًًؿ،ک امی٬ ؼؿا ِالط بًؿگاو شا هك ؾق و لهاو هك ؾق و بىؾ يؽىاهؿ هیآ
  ؼىاهًااؿ آو ىهااثکظ و ىیلهاا واقخ وااكايصام و بااىؾ ؼىاهًااؿ هى٨اا٫ و

                                                           

 .55 آیۀ ،24ٕٔ يىق. ;

 .157-151 َ ،15 ز ،هماو ی،ی٘با٘با هعمؿظىیىویؿ. >
گاهی بكای. =   ،1444 هؿایث، لهمم ٬ن، ،یرج ايتظار ٌاکك، هعمؿج٭ی .ک.ق ،بیٍحك آ

َ 65-74. 
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ه١یث و يّكت الهای  به و٠ؿۀ ؼمیًی ؾق ٠ّك ظأك اهامکه چًاو ;Fٌؿ
ا٠ح٭اؾ و ا٠حماؾ قاوػ ؾاٌث و هكؾم هن او قا یاقی کكؾيؿ و بك ظکىهاث جاا 

ؿ و همچًیى ؾق شًگ ٌها بىؾ پیكول ؾيؿاو هىلعی که ال پٍحیبايی ابك٬ؿقت
ا٠حمااؾ و  ۀؾقبااق ایؼاهًه اهامهای گىياگىو پیكول ٌؿ. جعمیلی و ٨حًه
 ٨كهایؿ:های الهی هیا٠ح٭اؾ به و٠ؿه

 ؾق هح١رال ؼؿاويرؿ. اورث الهری ۀو٠رؿ به ا٠حماؾ ؾیگك، ۀهىئل می

 اگرك کره اورث ؾاؾه و٠رؿه ِركاظث برا و قوٌرًیهبر ٬كآو شای چًؿ

 ؾاؾ> ؼىاهرؿ يّركت قا او کًؿ، جالي ؾیى قاه ؾق و ؼؿا قاه ؾق کىی

 َهیى اللیُه  َلَیًُصیَشوَّ  َو ; :٨كهایرؿهری شا یم ؾق. اوث الهی ۀو٠ؿ ایى
 جأکیرؿ ٠الهرث چًؿ :الله َلَیًُصَشوَّ ; ج١بیكت  ایى قؾ .(42)ظس: :َیًُصُشه

، ی١ًی که هىث،
 
ؿا   هؤک 

 
ؿا  کىرايی کًؿهی يّكت هح١ال ؼؿای هؤک 

 اورث، و٠رؿه یرم ایرى ؼرب. کًًرؿ يّركت قا او و قا ؼؿا ؾیى که قا

 2.کكؾ ا٠حماؾ بایؿ و٠ؿه ایى به .اوث الهی ۀو٠ؿ

 اِاعا  و همكاهااو ابا پیاهبكاو، با و،اهئهً با ٠ْموشل ؼؿای ه١ْیث ایى
 که اوث ٌؿه ایى کٍیؿه و يحیصه قغ به ٬كآو ؾق هکْكق هح١ال قا ؼؿای پیاهبكاو

 کكؾيؿ. ا٠حماؾ الهی ِاؾ٪ ۀو٠ؿ ایى به پی٥مبكاو

ّالهیّيصزتّوّهعیتّسًتّ.ّلزآوّو3-2
بلکاه ال  ،وًى الهی يه ٨٭ٗ ال ویژگی ٠لمی و جصكبی بىؾو بكؼاىقؾاق هىاحًؿ

اؼاف ٌاؿه و ؾق اؼحیااق بٍاك ٬اكاق  ٕوظای الهایٔ جكیى هًبٟ ه١ك٨اثهٙمئى
جىاو ِك٨ا  به ؾيبال . البحه بایؿ هحفکك ٌؿ ؾق هىاشهه با وًى الهی، هیيؿاگك٨حه

                                                           
 .519-515 َ ،13 ز ،هماو همکاقاو، و ٌیكالی ياِكهکاقم. ;
 اقجاً، هاىایی يیاكوی کاقکًااو و ٨كهاياؿهاو باا ؾیاؿاق ؾق یااهاام ؼاهًاه اياتیب. >

;C/;;/;=CB، ؾق ؾوحكوی :https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44852. 
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هاا آو بكاواانؾوحیابی به ٬ىا٠ؿ ق٨حاق هحًاوب با يٝام اظىى ؼل٭ث بىؾ کاه 
و واًى الهای قا  کاكؾهای ايىايی و اشحماا٠ی قا اقلیاابی بحىاو و٬ایٟ و پؿیؿه

اواان، بایاؿ ج٩کاك ٠ًىاو ٬ىايیى ٠لمی ؾق ليؿگی ايىاو هؿاؼله ؾاؾ. باكایىبه
 کكین٬كآوگیكؾ و ؾق گام يؽىث، قویکكؾ  ٠لمی به وًى الهی هىقؾ جؤکیؿ ٬كاق

اللاه شاىاؾی ا٠ح٭اؾ آیاثقا ؾق اقجباٖ با ایى ویژگی وًى الهی بایؿ ؾقیا٨ث. به
وقؾه اواثF اهاا هحؤوا٩ايه ٠لاّن هماكاه آظکین ٠لىم ٨كاوايی قا به٬كآوEآهلی، 

های گىياگىو ویاوی، اشحما٠ی، ٨كهًگای، ا٬حّااؾی وًث الهی که ؾق چهكه
یاک ؾاياً هٙاكض يٍاؿه ٠ًىاو بهیابؿ و ؾايً کاقآهؿی اوث و... ٜهىق هی

یاک ؾاياً ٠ًاىاو باهD ًٌاوای٠لن وًثEایى ٬ابلیث وشىؾ ؾاقؾ که  اوث و
 ;D.ؾ جىشه هع٭٭او ٬كاق گیكؾهای اوالهی هىقهىح٭ل ؾق ٠كْ ؾیگك ؾايً

 و هایی اللم ؾاقؾF ایى ٠ىاهالظّىل ه١یث و يّكت الهی ٠ىاهل و لهیًه
ؾیاؿگاه ٬اكآو  ال ٔالهای يّاكت و ه١یاث جع٭ا٫ ٖوٌاك و اوابا ٕ هالهیًه

 ال: ايؿ٠باقت

 خذا به . ایماو1-1-3

ایماو ه٩هىهی اوث که جمام ٩ِات اؼال٬ی هربث به ؾوق آو ؾق ظكکث اوث. 
 ۀکاه ؾق هًٝىهاای اوالهی اواث باه گىياههای ٨ٕیلث ۀهم ۀوكچٍم ایماو
جاىاو یا٨اث کاه باك بًیااؾ ایمااو و بااوق اوالهی هیچ ٨ٕیلحی قا يمای ۀايؿیٍ

 ۀی ه١ح٭ؿ اوث وایی٘با٘باِمیمايه به ؼؿاويؿ و وظی او اوحىاق يباٌؿ. ٠الهه
ؾق ٬لاب  ا٠ح٭ااؾٌاؿو گیاكایماو ؾق ؾوحگاه لبايی ٬كآو، بیٍحك به ه٩هىم شای

که به ؾقوحی و قاواحی و پااکی وی کاق ق٨حه اوث و ٌؽُ باایماو به کىیبه

                                                           
 .585 َ ،15 ز ،هماو ،نیتضً آهلی، شىاؾی ٠بؿالله. ;
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ؾهؿ کاه هی ی١ًی آيچًاو ؾلگكهی و ا٘میًاو Fؾهؿهی ا٠ح٭اؾ پیؿا کكؾه، اهًیث
٠اهال  جكیىاولیى و ههن ;ٌىؾ.يمی هكگم ؾق ا٠ح٭اؾ ؼىؾي ؾچاق ٌک و جكؾیؿ

 یگاياۀ ؼاؿای باه بااوق و ایمااو ه١یث و يّكت الهی، و وبب و ٌكٖ جع٭٫ّ 
وَّ E وث:همحابی

َ
َه ا أ ًّ ا َهَغ  للَّ  >D.اوث هئهًاو با ؼؿاويؿ 19ٔF :اي٩الٕ َى یٓلُمٓئّه

هئهًاو شًگ بؿق يالل ٌؿه که يّاكت الهای ٌااهل ؾقباقۀ گكچه ایى آیه 
ی١ًی باوشىؾ ٠ّؿه و ٠ُؿۀ بىیاق کمحاك ٕ ،ظالٍاو ٌؿ، چىو ؼؿاويؿ با آياو بىؾ

 Fٔاو، چىو ؼؿاويؿ با هئهًاو بىؾ، آياو قا پیكول گكؾاياؿهئهًاو يىبث به هٍكک
ٌااهل هئهًااو  ولی جًها هّؿا٪ هئهًاو شًگ بؿق يیىحًؿ، بلکه ایى يّاكت

 وائال باه پاواػ ؾق باا٬ك قاوحیى ؾق هك لهاو و هکايی اوث. ظٕكت اهام
کاه  هىحًؿ کىايی ٬كآو بٙى ٬كآو ٨كهىؾيؿ: ٜهك و ٜهك ۀى ؾقباقیا٠بىظمكاو
 هااآو هايًاؿ کاه هىاحًؿ بٙى ٬كآو کىايی و ٌؿه اوث ياللها آو ۀقباق٬كآو ؾ

 اواث باىؾه یشااق ٔيامول هاىقؾ ا٨اكاؾٕ هاآو ۀآيچه ؾقباق کًًؿ، هكهی ٠مل
 =ؾاقؾ. اویشك میي ًاویا ؾقهىقؾ

 پشسطی ههن:
 و اهبكاویاپ كولییاپ ۀو٠اؿ ؼؿاوياؿ اگك: ٌىؾ هی هٙكض ههمی وئال ًصایا ؾق

 ال شم١ی ٍحاقک ٌاهؿ ػیجاق ٘ىل ؾق چكا په ؾاؾه، ؿکهئ ِىقتبه قا هئهًاو
                                                           

 .45 َ ،1 ز ،هماو ی،یبا٘با٘ هعمؿظىیىویؿ. ;
  .38 آیۀ ،22ٕٔ ظس .ک.ق. >
 اواالهی، ايحٍااقات ؾ٨حاك ٬ان، ،األخبارهعايغ ػ ِؿو٪ٔ،یٌٕیبابىیه ٬م بى٠لیهعمؿبى .=

 ؾقبااقۀ کاه ایآیاه بىؾ بًا اگك: ٨كهایًؿهی لهیًه ایى ؾق ایٍاو همچًیى. 259 َ ٪،1443
 لایکى Fهاياؿیيما بكشاای چیامی ٬اكآو ال بمیاكؾ، ٬اىم آو هاكؾو ال پاه ٌؿه، يالل ٬ىهی

 هى١ىؾبىهعمؿٕ بىؾ ؼىاهؿ شكیاو ؾق ٬كآو وكاوك اوث، با٬ی لهیى و هاآوماو کهجالهايی
 ٔ.14 َ ،1 ز ،1384 ال١لمیه، المٙب١ةجهكاو،  ،العیاعغ تفضیر ٠یاٌی،
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 جًگًا ؾق ؿا  یٌؿها آو گاه چكا ن یهىح ماویا بی ٩اقک ؾوث به هئهًاو و اهبكاویپ
 الهای ۀو٠اؿ هگاك بىؾياؿ  ىاثکٌ ٌااهؿ يٝاهی يٝك ال ای ٌؿيؿ  هی وا٬ٟ

 ٖاوث  كیپفجؽل٧
 ماهاايؽىاث واؽى  .ٌاىؾ های قوٌاى يکااجی بهباجىشه وئال ىیا پاوػ

 یماو ؾق يّكت الهی و الماهات آو:ؾقباقۀ ي٭ً ا ایؼاهًه
ر٫ پیركولی کره اورث ؾاؾه و٠رؿه هرا به اوالم

 
 هرؤهىت  بره اورث هح١ل

 اگك آیؿ>يمی ؾوثبه کاهل ٘ىقبه يّكت يباٌؿ، ایماو اگك هصاهؿ>

 1.آیؿيمی ؾوثبه يحیصه يباٌؿ، جالي و هصاهؿتاها  باٌؿ ایماو

کًؿ کاه بكآهاؿه ال ظكکاث هی میل يّكجی کمکایماو به جک ،اوانبكایى
بؽٍی اشحما٠ی ال یک واًث، بایؿ ؾايىث يحیصه ،بكایىپكجالي اوث. ا٨موو

 گیااكی همكاهاای شم١اای ؾق الماهااات آو وااًث قا ؾاقؾ. اهاااما٬حٕااای ٌااکل
باالؼكه اگك همه ؾق يّكت ؼؿا باٌاین، Eؾق ایى لهیًه ه١ح٭ؿ اوث:  ؼمیًی

 >Dکًؿ، اگك ي٭ّی باٌؿ ؾق هاوث.هی ال ٠ملاٌکبی ؼىؾي ۀؼؿا به و٠ؿ
 ابییااقل ؾق هاكؾم ال اقییبىا واًصً انیاه٭ بایؿ جىشه کاكؾ ،همچًیى

 هکا ؾايًاؿ هی ىیا ؾق ٨٭ٗ قا كولییپها آو .اوث هعؿوؾ اقیبى كولییپ ه٩هىم
 ایى يگاه .كؾیگ ؾوثبه قا ىهثکظ قولی چًؿ و بكايؿ ٠٭ب به قا ؾٌمى ايىاو

 یاکٌاؿو الگاى و آوقؾ يمای ظىاا باه قا حبکه جكیبك و هؿ٦، ؾق كولییپ
 و ٠امتها آو .كيؿیگ يمی ؾقيٝك ًؿهیآ و هىشىؾ هایيىل بكای قا ؿیٌه هصاهؿ

 چیها باه قا ؼؿا ثیقٔا و ؼًٍىؾی شلب و شهاو آلاؾگاو ۀهم يمؾ وكبلًؿی
 يىیىؿ:هی الله هکاقم ؾق ج٩ىیك ؼىؾآیث .ايگاقيؿ هی

                                                           
 ،وااىقیه ٠لمااای ال شم١اای و او٬ااا٦ ولیااكبااا  ؾیااؿاق ؾق یااهااام ؼاهًااه اياااتیب. ;

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39080: ؾق ؾوحكوی  ،14/12/1396
 .242 ، 11َ ز ،هماوالله هىوىی ؼمیًی، قوضویؿ .>
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 اهرا >يرؿاقؾ پاورػ كاؾیا ىیا وؾیهعؿ ابییاقل چًاو ؾق اوث هییبؿ

 هرایاقلي و نیًرک برالجك قا ؼرىؾ كک٨ ا٫٨ و جكٟیوو قا ؼىؾ ؿیؾ اگك
 .بركؾ نیؼرىاه پی هیآ ٫ی٠م یاه١ً به گاهآو نیكیبگ ؾقيٝك قا وا١٬ی

 ًصرایا ؾق ظالل  فىك یج٩ى ؾق ،وًثال يىیىًؿگاو اهل ،٬ٙب ؿیو

 ٬هكهراو او .اورث ه٭ّرىؾ ىیرا برك ای اقليرؿه ٌاهؿ هک ؾاقؾ وؽًی

گىیرررؿ: هررری و ليرررؿ هررری هرررال قا میررر٠م ىیظىررر كبالکررر ؿاویرره

 کؾقؾيررا و وررى،یررمال بررمقگ ۀِررعً چًرراو ؾق ٠لرریبررىىیظىرر

 ایرر بررىؾ كولییررپ ىیررا ایررآ .ؿیيىٌرر ٌررهاؾت ٌرركبث گررك،یؾالوررىی
 ؾق اهرا برىؾ، ىرثکٌ ٜراهك ِىقت و مىچک انیه٭ ؾق! ىث؟کٌ

 ٌرماقبره یمری٠ٝ كولییرپ بمقگ هایانیه٭ و ؼالُ ٭ثیظ٭ بكابك

 هرراايىرراو کپررا ٬لررىب ىیلهرر قوی ؾق ؿییٌرره هررك برركای .ؿیررآ هرری

 ؾق قا اقیک٨رؿا و كتیر٤ و مؾ،یرايگ بكهری قا ٠ىا٧٘ و ٫ٍ٠ لكلؾ، هی

 ٠لریبرىىیظىر هکر گىيرههمراو آوقؾ، هی وشىيشًب به ي٩ىن

 ال اوی١یكٌری٤ هرن و اوی١یٌر هرن هکر اوث وؽًی ىیا .كؾک ىیچً
 و هح٩ر٫ آو ؾق هىرلماياو كی٤ ال میی٠ٝ گكوه هن و ى،یهىلم كیوا

 هايؿيرؿ هی ليؿه وال هماق اگك هک ؿايییٌه اقیبى چه .ايؿ ؿهی٠٭هن

 اقییر قا ؼرىؾ حربکه و ؿهیر٠٭ ٌهاؾجٍراو ه٭رؿاقبره جىايىحًؿ يمی

 به هاؾل ؾق قا ايىايی بمقگ نیه٩اه همهىیا يؿاٌحًؿ ٬ؿقت و ًًؿ،ک

 بررا هکر ؼررىؾ اوورؽً ىیآؼررك برا قا ايىرراو هرماقاو و گفاقيررؿ، اؾگراقی

 1.ًًؿک واؾاق بمقگ اقهایک به ىًؿیيى هی ؼىيٍاو

 يصشت الهی به . باوسداؽتى1-1-1

 ٌاىؾ هلث ا٨كاؾ ظال ٌاهل الهی يّكت جا باٌؿ هىشىؾ بایؿ که ؾیگكی ٌكٖ
 ظكکاث ؼاؿا ؾیاى قاه ؾق کاهکىای. اواث الهی يّكت قویؿو به باوقؾاٌحى

                                                           
 .131-129 َ ،24ز ،هماو همکاقاو، و ٌیكالی هکاقم ياِك .;
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 هىایك ٘ای بایاؿ الهی يّكت ال هٙمئى ٬لبی و قاه ؾق اوحىاق گاهی با کًؿهی
 :٨كهایؿهی باقهؾقایى ایؼاهًه اهام. کًؿ

٬ركآو قا  ۀگىین ٠مل به اوالم ایى اوث که ها ظك٦ و و٠رؿکه هیًای

و ;گىیرؿ ٬بىل ؾاٌحه باٌین، ه١ًایً ایى اوث که و٬حی ٬ركآو هری
ُه َش ًُص یَ لَ  یَه اه ُش ًُص ى یَ َه  ْو الَلْ قا براوق  ایرى (42)ظرس: :ػضییض لویىى   ْو الَلْ

یه;کًین. اگك يّكت ؼؿا کكؾیؿ،  ، ؼرؿا ٌرما قا يّركت :لیًصشْو الَلْ
ه ؿالِب ا;کًؿ. هی ایرى قا براوق کًرین. ایرى ه١ك٨رث : هیشهأػلیی  ْو الَلْ

اي و٬رث ذمركه و يحیصره ؾهؿ> آوچًیى باوقی قا هی٬كآيی به ها یم

هررای هحصرراول و ؾق هررا، ؾق ٔرر٧١ قولا٨ررموو ٬ررؿقتؾق بیررؿاقی هلررث

هحصاولاو و هىحکبكاو بكای کٍىقهای هىلماو،  ۀىقؾو بكياهؼهنبه

 1ٌىؾ.ایًصاها ٜاهك هی

 . تمىا1-1-1

ه١یاث و يّاكت الهای  ا وااللهیًاه ،ؾیگك٠باقتو بها ؾوهیى ٠اهل و وبب 
ٌاىؾ و های ج٭ىای ٨كؾی و ج٭ىای اشحماا٠ی ج٭ىاین ۀج٭ىا به ؾو ٌاؼ .ج٭ىاوث

ه١یث الهی هىحلمم ج٭ىای ٨كؾی،  وًثٌؿو هكکؿام پیاهؿ ؼىؾ قا ؾاقؾ. شاقی
ی الحمام به اواله ۀشاه١ی١ًی بایؿ ٨كؾ، هصمى٠ه و  Fوالهايی و اشحما٠ی اوث

ج٭ىا که ذمكۀ ایمااو اواث  ،ؾیگكبیاوواشبات و جكک هعكهات ؾاٌحه باًٌؿ. به
ٌىؾ که ؼؿاويؿ با هئهًاو باٌؿ و يّكت ؼىؾ هی اگك جع٭٫ پیؿا کًؿ، هىشب

 ٨كهایؿ:هی کكین٬كآوکه چًاو Fؿقا ٌاهل ظالٍاو گكؾاي
ةً  َى یآلُمٓشّشكّ  هاّتُلىا َو  ًة َو  واّتُلىَيُكٓن ی َكما َكاكَّ وَّ  آػَلُمىا َكاكَّ

َ
َه  أ وّ  َهَغ  اللَّ   َى یآلُمتَّ

 .47ٔ تىبه:ٕ
                                                           

 ؾق: یؾوحكوااا ،٬4/7/1385اقیااااو، ؾق ؾیاااؿاق باااا  ایبیاياااات اهاااام ؼاهًاااه. ;
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3353. 
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 هکر گىيههماو ؿ،یًک اقیکپ شم١یؾوحه او،کهٍك  با( يبكؾ هًگام) و

 بررا ؼؿاويررؿ ؿیررؿايب و ًًررؿک هرری اقیکررپ ٌررما بررا شم١رریؾوررحههررا آو

 .اوث مگاقاویپكه

ؾق آیۀ ٨ى٪ به ه١یث ؼؿاويؿ با هح٭ایى و واكايصام يّاكت آيااو پكؾاؼحاه 
 ظاالىیبااا ،اواث ًاؿگیکپكا ۀوكچٍام کٌك هکًیؾاقؾ بااهی اوث. آیه بیاو

 و ؿیاهىظؿ هکا ٌاما .شًگًاؿ های هئهًااو باا واظاؿ ِا٧ یاک ؾق هٍكکاو
 وظاؿت هکا ؿیهىاح وماواقجك ثاو گايگیی و اجعاؾ ىییآ ؿیجىظ و حاپكوثیک
 ؾق ىیآهًا ىاقیاؾ یاک همچىو ٧ِ یک ؾق و ؿیًک ظ٩ٛ ؾٌمى بكابك قا لمهک

 قا اوالم ماتیج١ل اِىل و ؿیباٌ مگاقیپكه اگك ؿیؿ و بؿايیىحیبا ؾٌمًاو ه٭ابل
 مگاقاویپكه با ؼؿا كایل ،ًؿک هی ىیجٕم قا ٌما كولییپ ؼؿاويؿ ؿیًک اشكا ٭ا  یؾ٬

 ;اوث.
بمقگ، ـکك و یاؾ ؼؿای هح١ال های و چالًها ه با وؽحیؾق هًگام هىاشه

 :ٌىؾهمكاهی و یاقی الهی هی ۀهیًاوث که ل
ٓرُكٓشُكٓن  یَكآرُكُشويّ 

َ
ُكُشوا َو  أ َٓ  ٔ.263 ٕبوشه: َتٓكُلُشوو ال َو  یلّ  ا

 هى با و ؿیآق شایبه قا ام ٌکكايه و کًن اؾی قا ٌما جا ؿیکً اؾی هكا په

 .ؿیيکً ياوپاوی

 جاك،هّامن جاك،هؽلاُ هااثیا١٨ال ؾق بًؿگاو قا ،کپا ـات ىیا به جىشه
ای ؾیگاك ـکاك ؼاؿا قا ؾق کًااق قو، ؾق آیاهالایى .والؾ هی هحعؿجك و كوهًؿجكیي

 پیكولی هصاهؿاو هئهى ؾايىحه اوث:اوح٭اهث و ذبات ٬ؿم ٠اهل قوحگاقی و 
  ایَ 

َ
ّز  َهایُّ أ یىا َى یالَّ ًُ یَه  آرُكیُشوا َو  اَكیآحُبُتى ّكَ یةً  ُتٓن ییَلوّ  ّارا آَه ُكیٓن  شاً ییَكخّ  اللَّ  َلَؼلَّ

 .56ٔ :ايلالٕ ُتٓلّلُذىَو 

                                                           
 .447 ، 7َ ز ،هماو و همکاقاو، ياِك هکاقم ٌیكالی. ;
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 ؿاویره ؾق) گكوهری برا هکرهًگراهی ،ؿیرا آوقؾه مراویاه کىايیک ای

 جرا ؿیرًک اؾیر ٨ركاواو قا ؼؿا و ؿیباٌ ٬ؿمذابث ؿیٌى هی قوهقوب( يبكؾ

 .ؿیٌى قوحگاق

ؾق هى٨٭یث واالوث. شایگاه ایماو و ج٭ىا  ؼمیًی اهامای ؾق يٝام ايؿیٍه
 ۀبكؼىقؾاقی شبها ۀایٍاو با اٌاقه به ٬ؿقت جىلیعاجی و هالی ؾٌمى و ه٭ایى

٘ىق کكؾه اوث، آو پاوؿاق و ها قا ایىایى ایماو اوث که ایى٨Eكهایؿ: هی ظ٫
 ;Dکًؿ.هی آو اقجٍی که ؾق وًگك ؼىؾي يمال ٌب بؽىايؿ، هرل ٌیك ه٭اوهث

 ٨كهایؿ:لی بىؾو ج٭ىا هیۀ ٠اهل پیكوؾقباق ایؼاهًه اهام
 برهکرًن هری جىِریه و کًنهی ؾ٠ىت قا ؼىؾم و قا ٠میم بكاؾقاو همۀ

 اگك ج٭ىاوث> ؾق ؼىاهینهی قا الهی يّكت اگك. الهی ج٭ىای ق٠ایث

 ؾق ؼررىاهینهرری قا الهرری هررؿایث ؼررىاهین،هرری قا الهرری جى٨ی٭ررات

 قا اشحمررا٠ی و ٌؽّرری هىررائل ؾق گٍررایً و ٨رركز اگررك ج٭ىاوررث>

 قا الهری ج٭رىای که کًین کىًٌ بایؿ همه ج٭ىاوث> ؾق ینؼىاههی

 2.بؿهین ٬كاق ؼىؾهاو کاق ه١یاق

 الهی هیثاق و عهذ به پایبًذی .1-1-4

 =Fپایبًؿی به ٠هؿ و هیرا٪ يیم ال ٠لل و اوبا  ه١یث و يّكت ؼؿاويؿ اواث
پیمااو ه١ًاای باهچه ٠هؿ با ؼؿاويؿ باٌؿ و چه ٠هؿ و هیرا٪ با هاكؾم. هیراا٪ 

 کؿ جبییى ٌؿه اواث. ؾق ٬اكآو باه ي٭ال ال ظٕاكت ی١٭اى ئن و ههىحعک
 َى ّهی ویاً ىحّ َه  ىّو ُتیئی تُ ْتین َد ُكیَؼ ه َه سعلَ ى اُ لَ Eؼىايین که به ٨كليؿاو ؼىؾ گ٩ث: هی

                                                           
  .7 ، 12َ ، زهماوؼمیًی،  یهىوىالله قوضویؿ .;
ؾوحكواای ؾق: ، A/;:/;=CB>جهااكاو،  ۀؾق يمالشم١اا ایاهااام ؼاهًااه بیايااات. >

https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=44688. 
 .12ۀ آیٔ، 5ٕ . هائؿه=
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هگك ایًکه پیماو هعکمی  ،٨كوحنیىو٧ قا همكاه ٌما يمی 66ٔFىو٧: یٕاللّه 
ماو و يى٠ی ؼاَ ال هیرا٪ ال هّاؾی٫ ٠هؿ و پی ،اوانبكایى .Dال ؼؿا بؿهیؿ

يعال و  91ی١ًی ٠هؿ و پیماو هىحعکن اوث و ٠مل به ٠هؿ ٘با٫ آیاات  ،آو
َخٓزيا هEآیۀ  بكاواناوكاء، اللم اوث.  34

َ
 َل ال َتٓؼُبیُذوَو ااْل یآعشائ  یخاَم َبًیَو آر أ

َه َو ّبآلىاّلَذ  یاّط ُدٓغیًًا َو ّى َو یَو آلَمغاك  تاهییَو الٓ   آلُوٓشبی ىّى آدغايًا َو رّ یاللَّ ًَّ ُهىُلىا ّلل
ه

َ
كاةَ یأ لَة َو آُتىا الضَّ ٌىؾ که ٠هؿ و پیماو ؼؿا باا هی ٔ اوح٩اؾه83 ٕب٭كه: Dُمىا الصَّ

آياو ایى بىؾه اوث که شم ؼؿا قا يپكوحًؿ و به پؿق و هاؾق و یحیماو و يمؾیکاو و 
ىايًؿ يیکی وؽى بگىیًؿ و يمال بؽهىکیًاو اظىاو و ؼىبی کًًؿ و با هكؾم به

 و لکات بپكؾاليؿ.
٠هؿهای هیاو ؼؿاويؿ و هكؾم، ٠هؿ اهاهث و قهبكی با هكؾم اوث  ۀالشمل

 که ؾق ایى آیه به آو اٌاقه ٌؿه اوث:
ُه  َن یّآبشاهّ   آبَتلی ّارّ  َو  بُّ ُهىَّ  ّبَكّلما    َس َتمَّ

َ
ی هاَل  َكؤ یاّط  جاّػُلیَي  یّايِّ ًَّ  ّاهاهیاً  ّلل

اّلّم  ىَػٓهّذ  ًاُل ی ال هاَل  یّت یُرسِّ  ّهٓى  َو  هاَل   .235ٔ بوشه:ٕ َى یالظَّ
 گىيراگىيی لیوورا برا قا نیابكاه ؼؿاويؿ هکهًگاهی( ؿیآوق ؼا٘كبه)

 او بره ؼؿاويرؿ. بكآهرؿ هراًیآلهرا ىیرا ۀ٠هرؿ ال ؼرىبیبه او و آلهىؾ

 ٠ركْ نیابركاه: .ؾاؾم ٬ركاق هركؾم ٍرىاییپ و اهام قا جى هى: ;٨كهىؾ

: ٨كهرىؾ ؼؿاويرؿ!(: برؿه كاق٬ر اهاهرايی میري) هرى ؾوؾهراو ال: ;كؾک

 جرى ٨كليرؿاو ال ؾورحه آو ٨٭ٗ و) قوؿ يمی اقاوکوحم به هى ماویپ;

 :.(يؿاه٭ام ىیا ۀىحیٌا باًٌؿ، ه١ّىم و کپا هک

 ، ال ؼؿاوياؿهااًیآلها ۀِعً ؾق یكولیپ و بمقگ هایًیپه ال آلها نیابكاه
 Fيٍاىؾ ٬ٟٙ اهاهث و يبىت ۀقٌح جا ؿؾه ٬كاق اهاهايی میي ًؾوؾهاي ال هک كؾک ج٭أا

اّلّم  ىَػٓهّذ  ًاُل ی الE :٨كهىؾ او پاوػ ؾق ؼؿاويؿ اها  هاى، مااویپ 124ٔFٕب٭كه: َى یالظَّ
 ك٨حن،یپاف قا جاى ی١ًی ج٭أای DFؿیقو يؽىاهؿ هكگم ٜالماو به اهاهث، ه٭ام ١ًیی
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یکای ال  .ياؿاه٭ام ىیا ىحهیٌا باًٌؿ ه١ّىم و کپا هک جى یۀـق ال ؾوحه آو ٨٭ٗ ولی
 و اواث الهای ٠هاؿ ٌىؾ ایاى اواث کاه اهاهاث٨ى٪ اوح٩اؾه هیآیۀ  ه اليکاجی ک

ای لهیى ال اهام ؼالی يباٌؿ و باٌؿ و لعٝه هكؾم و ؼؿا اویه ٠هؿ ىیا ؿیبا ٍهیهم
 کاهکىايی هكؾم يیم بایؿ به ایى ٠هؿ و پیماو الهی پایبًؿ باًٌؿ و آو قا ي٭ٓ يکًًؿ و

همكاه و ياِكٌاو اوث. ؾق ٘ىل جااقیػ  به ایى ٠هؿ و پیماو الهی پایبًؿ باًٌؿ ؼؿا
يؿ جا هكؾم قا واؾاق کًًؿ جاا ایاى ٠هاؿ ىٌیؿؼل٩ای ياظ٫ و وال٘یى ٜالن بىیاقی ک

اياؿ ؼؿاوياؿ هان باا ای به ایى ٠هؿ پایبًؿ بىؾهولی چىو ٠ؿه Fالهی قا ي٭ٓ يمایًؿ
 ای باه ایاى ٠هاؿ يباىؾ،ٌاو کكؾه اوث. هىلما  اگك پایبًاؿی ٠اؿهآياو بىؾه و یاقی

 ه١یث و يّكت الهی هن يبىؾ.

ِىقت، اگك ايؿ بك ٠هؿ الهی ؼىؾ و٨اؾاق باًٌؿ که ؾقایىالبحه هكؾم هى٧ٜ
هكؾم به اهاهی که ؼؿاويؿ هح١ال بكای هؿایث شاه١ه ج١ییى کكؾه اوث، و٨اؾاق 

الهای اواث، هىاشاه  ۀباًٌؿ و ال او ا٘ا٠ث کًًؿ، با يّكت و یاقی کاه و٠اؿ
قو، ؾق ؼؿاويؿ به ٠هاؿ ؼاىیً اواث. الایاى ؼىاهًؿ ٌؿ که ایى هماو و٨ای

ٓوُكىا َو E :اوث ای ؾیگك آهؿهآیه
َ
وّف  ىّبَؼٓهّذ  أ

ُ
 هک مايییپ به و 44ٔF:ب٭كهٕ ّبَؼٓهّذُكٓن  أ

 D.ًنک و٨ا ٌما ماویپ به میي هى جا ؿیًک و٨ا ؿیا بىحه هى با

 :اوث آهؿه ِاؾ٪ اهامؾق قوایحی ال 
ّه َجلَّ َو َػضَّ َو  یكّ  ٓوُكىا ّبَؼٓهّذ  َهٓىّل اللَّ

َ
هّ یَهاَل ّبَىاَل   ىأ

َ
ًّ یّة أ وّف   َى یّش آلُمٓئّه

ُ
أ

ّة   ّبَؼٓهّذُكٓن  ًَّ وّف َلُكٓن ّبآلَج
ُ
 >.أ

٨كهرىؾ: بره ٠هرؿ ؼرىؾ و٨را کًیرؿ، ی١ًری بره  هكاؾ ال ٬ىل ؼؿاويؿ که

كؾو ُبر و٨اؾاق باٌیؿ جا هرى بره ٠هرؿ ؼرىؾم کره واًؤهه والیث اهیك

 ٌما به بهٍث اوث و٨ا کًن.

                                                           
 .431 ، 1َ ، زهماو ًی،یلک١٭ى  ی. هعمؿبى;
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ؾهؿ ٠اؿم هی يٍاو ظىى ٠لی و اهام ٠ّك قوالث و ٠ّك اهام یػجاق
ویاژه ؼاىاَ باا ولای ؼاؿا هماىاقه شاه١اه قا ؾق هایمايی و ب ۀهمكاهی شاه١

 ;ه اوث.کكؾبمقگ و پیاهؿهای وؽث واقؾ های چالً

 خذا دیى یاسی .1-1-9

 اهاامچاه ه١ًاایی ؾاقؾ.  ٔاللیها وُش ًُصیو تَ إ يّاكّت ؼاؿايؽىث بایاؿ باؿايین 
 ؾق ایى لهیًه ه١ح٭ؿ اوث: ؼمیًی

کًین، ها بًؿگاوت ١ٔی٧، يّركتت بًرؿگاو قا بركای هی ها او قا يّكت

٠ًایرات لیراؾي ایرى قا يّركت  ۀواورٙؾهرین و او برههی ؼؿا ايصام

٠الن اوث، يّركت  ۀؼىؾي ظىاب کكؾه اوث. باایًکه ٤ًی ال هم

و  ٩١ٔ2ا قا يّكت هٝلىهیى قا يّكت ؼرىؾي ظىراب کركؾه اورث

وگكيه يّركت ؼرؿا ی١ًری چره؟ هرا کری  :اللها وًصُش و تَ ا;٩حه اوث گ

 .ايرؿهىشرىؾات ٠رالن هریچ ۀهىحین که ؼرؿا قا يّركت کًرین؟ همر

يّكت ها ال ؾیى ؼؿا، يّكت ال بًؿگاو ؼرؿا قا بره ٠ًایرث ؼرىؾي 

 3ؼؿاويؿ يّكت ؼىؾ ظىاب کكؾه اوث.

                                                           
 و عرىام يمرظلیال ٠ىاکكی،  .ق.ک ،يمىيه كایهًابٟ هح١ؿؾی وشىؾ ؾاقؾ. ب ،. ؾق ایى لهیًه;

F 1399ؾاقالهؿایاه،  ٬ان،، البالغرهيهرح ار پیراهبر ام بعد صیاصغ تسىال  ار خىاػ
 F قأای1394ق٦، ه١اا ٬ن،، هًاوؤه اهیر زکىهت ار خىاػ ر زطشىاؾ ولیمايی، 

اي٭اال  جهاكاو، ، ترار ا ۀلهرهاياير يررهظ ترر ىپرعکىر زضى اهام صلریاویى،  آل
 .1397اوالهی، 

ًین ؼؿا چی ٨كهىؾه یبكای ؼؿا کاقکكؾو ایى اوث که ببEیًؿ: ٨كهاهی . ایٍاو ؾق هىقؾ ؾیگك>
کكؾF و٬حی بًا  اوث ها بایؿ آو قا ايصام ؾهین. ٨كهىؾه که به هىحمًؿاو و ٨٭كا بایؿ قویؿگی

 یهىواى اللاهقوضوایؿٕ Dٌؿ که ها بكای ایى شهث ؼؿهث کكؾین ایى يّكت ؼؿاوث
 ٔ.211 ، 19َ ز ،هماو ؼمیًی،

   .249 ، َهماو. =
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ٌاىؾ، های یکی ال ٠ىاهل و اوابابی کاه هىشاب ه١یاث و يّاكت الهای
 ٨كهایؿ:هیباقه ؾقایى کكین٬كآوکه چًاو Fیى الهی اوثیؾیى و آکكؾو ییاق

  ایَ 
َ
ّز  َهایُّ أ ىا َى یالَّ ًُ ُصُشوا ّآو  آَه ًٓ َه  َت ُصٓشُكٓن ی اللَّ ٓت ی َو  ًٓ ٓهذاَهُكٓن  َخبِّ

َ
 .7ٕٔهذمذ: أ

 قا ٌرما ؿ،یًک اقیی قا ؼؿا( ىییآ) اگك! ؿیا آوقؾه ماویاه کىايیک ای

 .ؾاقؾ هی اوحىاق قا حاویهاگام و ًؿک هی اقیی

 ٌك٘یه، ایاى ظ٭ی٭اث قا قوٌاى ۀکاقگیكی ه٩هىم يّكت ؾق ٬الب شملبه
ایماو و ج٭ىای ٨كؾی ؾق جع٭٫ کاهل يّكت الهی کا٨ی يیىثF  ٨٭ٗؿ که کًهی

جماام هائهى ٌىؾ که هی الهی با٠دهای ا٠ح٭اؾ به ؼؿا و جع٭٫ و٠ؿه ،ؾقوا٬ٟ
ظىاا  بای يّكت الهیچكاکه  Fًؿایماو ٨كاهن ک ۀاوبا  يّكت قا با پٍحىاي

 اتیآ گیكؾ. ؾق بكؼیهی ِىقتها و لیا٬ثها ٌایىحگیبكاوان بلکه  ،يیىث
 ۀوىق ؾق .اوث ٌؿه ؾاؾه ٬كاق گكیؿیک ًاقک ؾق قوىلً و ؼؿاكؾو کاقیی ،٬كآو

ُصیُشوَو ی َو E :نیؼاىاي باا ١٨ال شماٟ های 8 یۀآ ظٍك یَه  ًٓ ولّ یَي  َسُعیىَلُه  َو  اللَّ
ُ
 ُهیُن  أ

اّدهُ   او ايصام هایجا يٍاو ؾهؿ که یاقی ؼؿا، با یاقی قوىل او و ؾوحىق Dىَو الصَّ
 ٌىؾ.هی

 ؾق هکا اوث ؾاؾه و٠ؿه هئهًاو به هح١ال ؾق ج٩ىیك هؿایث آهؿه که ؼؿاويؿ
 ىیاا ؼىاواحاقاو هکآي ٌكٖبه قوايؿ،هی هؿؾ ٍاویا به ؼىؾ هایي٩ه با شهاؾ

 ىیاا و باٌاًؿ، پكؾاؼحاه هااؾش به او ؾٌمًاو با و بكؼاوحه او ىیؾ اقیی به هؿؾ
 ;.اوث آياو ٜاهكی ؾٌمى بك ٍاویا كولییپ ال جكبمقگ ي١محی

ؾیى ؼؿا ؾق جع٭٫ يّكت کكؾو بىؾو یاقی٠اهلؾقباقۀ  ایؼاهًه اهام
 گىیؿ:الهی هی

                                                           
هاای اواالهی آواحاو ٬اؿن هًوهكکم پاژ ،، هٍهؿتفضیر هدا تهعمؿج٭ی هؿقوی،  .;

 .213 ، 13َ ، ز1377قٔىی، 
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 هًٙر٫ قا، الهری گیركیشهرث قا، ؼرؿا ؾیرى کكؾیرؿ یراقی ٌرما اگك

 یراقی و کركؾ هرؿؼىا يّركت قا ٌرما هن ؼؿا قا، ؼؿا قاه قا، ؼؿایی

 ایرى. ؾاقؾ وشرىؾ اهركول کره اورث چیرمی همراو ایرى کركؾ> ؼىاهؿ

 ؾيبررال قا الهرری اهررؿا٦ ؾاقيررؿ کٍررىق ؾق اي٭البرری ٠ٝررین شكیرراو

ر٫ کًًرؿ،هری ؾيبرال ؾاقيرؿ قا اورالهی ۀشاه١ر ایصاؾ کًًؿ،هی  جع٭ 

 کًًرؿ>هری ؾيبرال و کًًرؿهری ٘لب ؾاقيؿ کٍىق ؾق قا الهی ٌكی١ث

 ؼؿا يّكت و٬حی ؼؿاوث> يّكت وث،ؼؿا قاه ؼؿاوث، کاق په

 هح١رال ؼرؿای و٬حری و کركؾ، ؼىاهرؿ يّكت هن هح١ال ؼؿای ٌؿ،

 ٌرما برك کرههریچ >(٠162مركاو: )آلَلُكین ؿاّلَب  َكل; کكؾ، يّكت

 1:.کكؾ يؽىاهؿ ٤لبه

 جهاد ۀو عشص هیذاو دس دضىس و تالػ .1-1-6

ٌاىؾ، های ٠ىاهل و اوبابی که هىشب ه١یث و يّكت ؼاؿای هح١اال ۀالشمل
 های شهاؾ اوث:ظٕىق ؾق هیؿاو

ییّز  َو  ٓهییّذ  ًییایكّ  جاَهییُذوا َى یالَّ ًَ ُهٓن یَل ییَه  ّاوَّ  َو  ُعییُبَلًا ًَّ ًّ  َلَمییَغ  اللَّ  ىیآلُمٓذّغیی
 .ٔ:7 ٕػًكبى :

 آيراو برك قا ؼرىؾ هرایقاه ىی٭ریبه ايؿ، ؿهیىٌک ها قاه ؾقه کىايیک و

 .اوث اقاوکى یکي با ؼؿا ٭ث،یؾقظ٭ و نییيما هی

 كیاج١ب هان و اواث هٙل٭ای و ٟیوو كیج١ب ٨ى٪آیۀ  ؾقD شهاؾEه ب كیهن ج١ب
Eًای٨DF باه و او باكای و ؼؿا قاه ؾق هک قا جالٌی و شهاؾ هكگىيه ىیبًابكا هًٝاىق

 ىابک ٫یا٘ك ؾق ؼاىاه ٌاىؾ، های ٌاهل كؾیگ ِىقت الهی اهؿا٦ به وِىل
 ایا ٘ا٠اث، باك ِابك ایا ؾٌامى باا هبااقله ایا ي٩ه، با شهاؾ ای باٌؿ ه١ك٨ث

                                                           
ؾوحكوااای ؾق: ، 6/9/1398 ،بىااایصیاوا ؾق ؾیاااؿاق بااا ایبیاياااات اهاااام ؼاهًاااه. ;

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44267. 
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 ایا ،هىحٕا٧١ ا٨كاؾ به کمک كیهى ؾق ای ث،یه١ّ ۀووىو بكابك ؾق ییابکیٌ
ای ٌىيؿ و شاه١اههی ها ـیل اظىاو ه١ًاایى ۀگكF و همیؾ یکي اقک هك ايصام

 ًاؿک هصاهاؿه و اظىااو ؼاؿا بكای ِىقت هك و لکٌ هك به هاقاه ىیا ؾق هک
 .ؼىاهؿ بىؾ يّكت ؼؿاويؿ و هٍمىل ه١یث

 هک ٌىؾ هی وبب ،اوث ماویا ؾقؼث ۀذمك هک ،ظٕىق پىیا ؾق هیؿاو قوض
 ؼمیًی اهام .يؿٌى كولیپها آو بك و ًًؿک اوح٭اهث ي٩ك ؾه بكابك ؾق ي٩ك یک هك

 يگاقيؿ:هی با يگاهی به ایى وًث الهی ؾق پیاهی ؾق ؾ٨اٞ ه٭ؿن
 

 
ن او به ایى هلرث ه٭راوم و ال ٠ًایات ؼؿاويؿ بمقگ و جىشه قوىل ه١ٝ

آورای ىق اورالم ؾق پیركولی برمقگ و برك٪ایراقگك و قلهًؿگاو ولعٍر

حن ایرى ورال الهری، ال ؼر ۀی٭یى ایى هؿیم. بهاق وپاوگم  14وال٩صك 

ت شكن و یخْبیییًُصییییَ  اللیییَه ا وًصیییُش و تَ ا; ۀپكظاؾذررره، جع٭ررر٫ و٠رررؿ
يٝیرك ایرى هلرث برمقگ ؾق ه٭اوهث بری ۀال ذمك  (7)هعمؿ: :هذاهكنأ

 1ٌهكهاوث.)قژین ب١د( ؾق بمباقاو  ٩٠ل٭یاو ۀبكابك ظمالت بمؾالي

وٜاای٧ و اواان  بكگىياگىو بك ٠مل های ؾق هًاوبث ایؼاهًه اهام
ؾايًؿ که هی گاهو هؿایث و ؾوحگیكی الهی قا آوايؿ ؾاٌحهجؤکیؿ ؾوقی ال جًبلی 

 >شىؾی جىاو ؼىؾ قا واقؾ ِعًه کًین:هى ۀها هم
ؼؿای هح١ال و٠ؿه ؾاؾه اوث که اگك کىری او قا يّركت کًرؿ، او هرن 

اگرك کىری بركای ؼرؿا جرالي و  .هؿ کكؾ. بكو بكگكؾ يرؿاقؾيّكجً ؼىا

ظكکث کًؿ، پیكولی يّیبً ؼىاهؿ ٌرؿ. يره ایًکره بره هرك یرم ي٩رك 

هرا البحه ٌهاؾت .کًؿای ظكکث هیو٬حی هصمى٠ه ،ؾهًؿپیكولی هی

                                                           
 .541 ، 24َ ، زهماوؼمیًی،  یهىوىالله قوضویؿ. ;
 هب١اد، ٠یاؿ هًاوابث به جلىیمیىيی ؾق وؽًكايی ایايات اهام ؼاهًهیب :يمىيه كایب. >

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47510ؾوحكوی ؾق: ، 21/12/1399
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 َو ; .اهرا پیركولی هرن هىرث ،هرا هىرثها هىث، قيسهىث، وؽحی
ُصَشَو  ًٓ ُصُشهُ  َلَی ًٓ ُه َهٓى َی ؾهرین> ٨كهایؿ کره يّركت هریهی (42س: )ظ:الَلْ

 (111)جىبه: :َكَیٓوُتُلىَو َو ُیٓوَتُلىَو ;يه!  ؟آیؿؼىو هن ال ؾها٢ کىی يمی

وًث ایى  1آوقيؿ.ؾوث هیٌىيؿ> اها پیكولی بهکًٍؿ و کٍحه هیهی

کمرم و يّركت الهری ظحمری اورث> هًحهرا ٌرٖك ایرى . الهی اورث

ُه  شوَّ یًُص و لَ ;يّكت، ظٕىق ؾق هیؿاو ٠مل اوث:  آو  :شهًُصیى یَ َهی الَلْ

ؼؿا قا يّكت کًؿ، ؼؿا او قا يّكت ؼىاهؿ کكؾ. با يٍىرحى، که کىی

کكؾو، با جىهمات ؾلؽرىي کركؾو، برا هّرالط اهرث اورالهی با جًبلی

و هرىای ي٩ره قا برك هّرالط اهرث اورالهی جركشیط ؾاؾو، کكؾو بالی

 2.يّكت الهی ؼىؾ قا يٍاو يؽىاهؿ ؾاؾ

 اس دس هذف. صبش و اعتمش 1-1-1

یًؿ اکه ؾق ٨ك =ؾاقی ه١ًا ٌؿه اوثؼىیٍحى بهحابی اوث و بی ِبك ٔؿ شمٞ و
ٌىؾ. ايىاو و شاه١ه باا وقوؾ ؾق قاه ظا٫، هی يگكی هع٭٫قیمی و آیًؿهبكياهه

ِابك و کاه چًااوؼىاهاؿ ٌاؿF  قوی قوباهگىيااگىيبا ابحالئاات و هٍاکالت 
 ل گفٌاحهٔ و ؼاى٦ٕهاكان ا اوح٭اهث بك ظ٫ ؾاٌاحه باٌاؿ، ؼؿاوياؿ ظامو

و بكکاات  <واالؾٕهكان ال آیًؿهٔ قا با يمول هالئکه ال وشاىؾ او بك٘اك٦ های
البحه ظحی ب١ؿ ال اوح٭اهث بك  ?کًؿ.٨كاواو هاؾی و ه١ًىی قا ٌاهل ظال او هی

                                                           
 ،اللاه قواىل هعماؿ 27 لٍاکك ٨كهاياؿهاو باا ؾیاؿاقؾق  ایاهام ؼاهًاهبیايات  .;

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4790ؾق:  یؾوحكو ،24/3/1375
کااقگماقاو يٝاام باه هًاوابث ٠یاؿ وا١یؿ ٨ٙاك، باا ؾق ؾیؿاق  ایاهام ؼاهًه بیايات. >

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3360 ؾق: یؾوحكو ،2/8/1385
  .329 ، 3َ ز ،هماو. اظمؿبى ٨اقن، =
ّْ  .ق.ک. <  .34 ٔ، آیۀ41ٕ لث٨

 .17-16 اتٔ، آی72ٕ شى 14F-13 اتٔ، آی46ٕ اظ٭ا٦. ق.ک. ?
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قاه ظ٫ و ؾقیا٨ث پاؾاي، يبایؿ کاق قا پایاو یا٨حه ؾايىاثF لیاكا جااله آلهاایً 
 :ؿه اوثٌىؾ. ؾق ٬كآو آهؾیگكی ٌكوٞ هی

ّؼ  َو 
َ
َه  ُؼىایأ  آصیّبُشوا َو  ُذُكیٓن یسّ  َتٓزَهَب  َو  َكَتٓلَشُلىا َتًاَصُػىا ال َو  َسُعىَلُه  َو  اللَّ
َه  ّاوَّ  اّبّش  َهَغ  اللَّ  .57ٔ ايلال:ٕ َى یالصَّ

( ًکٍرمک و) يرماٞ و! ؿییريما ا٘ا٠رث قا اهبكيیپ و ؼؿا( ٨كهاو) و
 و! يركوؾ اویره ال ٌرما( ثکٌرى  و) ٬رؿقت و ؿ،یيٍى وىث جا ؿ،یًکي

 !اوث ًًؿگاوکاوح٭اهث با ؼؿاويؿ هک ؿیًک اوح٭اهث و ِبك

يبكؾ ؼٙیك بؿق اوث که هىشب ؾقباقۀ ٌؿه ایى آیه ؾقپی ولىله آیاجی يالل
. ؾق ایى آیه به چًؿ ؾوحىقال١مل اٌاقه ؿٌه١یث ؼؿاويؿ با هئهًاو و يّكجٍاو 

و ِبك و اوح٭اهث  يکكؾوال: ا٘ا٠ث ال ؼؿا و قوىلً، يماٞ ايؿ٠باقتٌؿه که 
جاىاو گ٩اث گاو ٌؿه اوث. هایو ؾق پایاو اٌاقه به ه١یث ؼؿاويؿ با ِبكکًًؿ

ٌاىؾ و هان هن ا٘ا٠ث و ؾوقی ال ه١ّایث ؼاؿا و قواىلً های ؤِبك هًٍ
شهااؾ هاا آو ۀالشملالهی که  یهاٌىؾ ايىاو ؾق هّائب و اهحعاوهىشب هی

واح٭اهث کًاؿ، اوث پایاؿاقی کًاؿ و اگاك کىای ؾق ایاى واه چیام ِابك و ا
ؾق قوایحای ال کاه چًااو Fاو ؼىاهؿ بىؾ ۀکًًؿٌک ؼؿاويؿ همكاه و یاقیبؿوو

 :اوث آهؿه ٠لی اهام
ٓبُش َػَلی ٓوُجه  َكَصٓبِش َػَلی آلُمّص   الصَّ

َ
ّة َو َصٓبِش یَبّة َو َصٓبِش َػّى آلَمٓؼّص یَحَلَحّة أ

اَػة  >.َػَلی الؽَّ
برك  ِبك بك ه١ّیث و ِبكبث و ِبك بك وه ٬ىن اوث: ِبك بك هّی

 ٘ا٠ث.

ؾیًاای شایگاااه اوااحمكاق ؾق ا٘ا٠ااث ال ٨ااكاهیى الهاای  ۀايؿیٍاا ۀؾق هًٝىهاا
                                                           

، ٌایػ ه٩یاؿ ۀکًگك ،٬ن، زدح الله علغ العباا ةهعری غاإلرعاا ی ؿ،یهعمؿ ه٩. هعمؿبى;
 .342 ، 1َ  ز ،1413٪
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کًًاؿ و های آو قا ٌااؼُ ٬اك  الهای ه١ك٨ایبا٬ك اوث که اهامای گىيهبه
 ٨كهایًؿ:هی ؼٙا  به شابك

کرررره ؼىیٍرررراويؿی و ق٨ا٬ررررث يیىررررث. هیرررراو ؼررررؿا و هرررریچ

ؾ يرمؾ ؼرؿا، پكهیمگراقجكیى و جركیى ا٨ركاجكیى و اقليؿهؾاٌحًیؾووث

که شم هیچ ،به ؼؿا وىگًؿ !وث. ای شابكا هاآو پفیكجكیىا٘ا٠ث

 1پفیكی به ؼؿاويؿ هح١ال ج٭كب پیؿا يکكؾ.ال قاه ا٘ا٠ث

گیكی ِبىقايه ؾق بكابك ايکاق ِكیط وظی و قواىالو ؼؿاوياؿ و ؾق هىٟٔ
، ٠ملای کًًؿگاو و ظمالت وكوؽث هًکكاو وظایبكابك آلاق و اـیث جکفیب

 ٌىؾ:اقی ِابكاو ال يّكت الهی هیوال بكؼىقؾ٬كآو لهیًه ۀ٠٭یؿاوث که به
َبٓت  َلَوٓذ  َو  ى ُسُعِل  ُكزِّ ُبىآ  َها  َػلَی  َكَصبَشوآ  َهٓبّلَي  هِّ وُروآ  َو  ُكزِّ

ُ
تَ  َدتیَّ  أ

َ
 َيصیٓشَيا ُهٓن اأ

َل  اَل  َو  ّه  ّلكَلَماّ   ُهَبذِّ َبّبٓى  ّهى َجاَءَى  َلَوٓذ  َو  اللَّ  .45ٔ ٕايؼام: ىیآلُمٓشَعلّ  يَّ
 و ِربك ها،بیفکج بكابك ؾق و ٌؿيؿ> بیفکج اهبكايییپ میي جى ال ًیپ

 به ها اقیی هکهًگاهی جا ؿيؿ،یؾ آلاق( قاه ىیا ؾق) و كؾيؿ>ک اوح٭اهث

 الهری هرایورًث ال ییکر ىیرا و! براي ىیچًر میري جى. )ؿیقوها آو

 اؼبرراق و ؿ>ؾهرر كییررج٥ قا ؼرؿا وررًى جىايررؿ يمری میررچ چیهرر و( اورث

 .اوث ؿهیقو جى به اهبكاویپ

 كویي ؾو ىیا ؾهؿ که باهی ب٭كه ؾوحىق ۀوىق 153آیۀ  کكین ؾقهمچًیى ٬كآو
 هکا ؿیابكو واؽث ظاىاؾخ و التکهٍا شًگ بهٔ ؼؿا به جىشه و اوح٭اهثٕ
اوث. همًٍیًی ؾو ه٩هىم ِبك  ِابكاو با ؼؿاويؿ كایٌماوثF ل الآّو  كولییپ

ث ؾاقؾ کاه ِابك ؾق بىاحك ٬ابٓ و گك٨حگای، قهام و يّكت بك ایى يکحه ؾالل
 و بكؼىقؾاقی ال یاقی ؼؿاويؿ اوث.پیكولی 

بكای شهاؾ با کا٨كاو، ظٕىق ِاابكايه  هئهًاواي٩ال با جٍىی٫  ۀوىق 65 ۀآی
                                                           

  .75 ا 74 ، 2َ ز ،هماوی١٭ى  کلیًی، . هعمؿبى;
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کًؿ. هی قا با٠د بكجكی چًؿبكابكی يىب به ؾٌمًاو ه١ك٨ی هئهًاو ۀو با ايگیم
ه اروE به كیج١ب ب١ؿ ۀآی ؾق  بیی٤ های کمک و الهی اهؿاؾهای ١ًیی ًؿ،ک هی Dاللَّ
 و مااویباا هصاهاؿاو ىیچًا ظاال ٌاهل پكوقؾگاق قظمث و ل٧ٙ و ه١ًىی و

 اوث: پكاوح٭اهث
ُكٓن  ُكٓى ی َكّبٓو  ًٓ ّلُبىای صاّبَشةِ  ّهاَئةِ  ّه ُكٓن  ُكٓى ی ّآو  َو  ّى یّهاَئَت  ـٓ ًٓ ٓلیِق  ّهی

َ
ّلُبیىای أ  ـٓ

ٓلَل 
َ
ّه  ّبّبٓرّو  ّى یأ ُه  َو  اللَّ اّبّش  َهَغ  اللَّ  .77ٔ ايلال:ٕ َى یالصَّ

 جرى ىرثیؾو برك باٌرًؿ باکیٌر جرى ِرؿیم ٌما[  اویه] ال اگك په

 هماق ؾو بك الهی ٫یجى٨ به باًٌؿ، جى هماق ٌما ال اگك و گكؾيؿ، كولیپ

 .اوث اویباکیٌ با ؼؿا و ًًؿ،ک ٤لبه جى

ؾق ِؿق اوالم بكاذك قوض ایماو و ه١ًىیث و ِبك و اواح٭اهث که چًاوهم
ياو بك هٍكکاو و ک٩اق با جىشه کمی ٠ّؿه و ٠ُؿه بك ؾٌمًاو هصهم ٬اكیً هىلما

ایى ؾوقاو يیم ها ٌاهؿ بىؾه  ؾق Fیاقی ؼؿاويؿ ال آياو پیكول ٌؿيؿ با همكاهی و
و هىلماياو ِؿق اواالم  و هىحین که هىلماياو ایكاو با الگىگیكی ال پیاهبك

ی ایمااو و ِابك و باوشىؾ کمحكباىؾو يیاكو و جصهیامات شًگای اهاا باا يیاكو
 اوح٭اهث با همكاهی و یاقی ؼؿاويؿ پیكول گكؾیؿيؿ.

 ادغاو .1-1-8

هاای ؾهاؿ، ال لهیًاههای ؾق کًاق ج٭ىا و ایماو که به آو شهّث ؾقوث ;اظىاو
                                                           

; .Eشهاو و ی٨کك ؾوحگاه واؼث ؾق که اوث ٬كآو بًیاؾیى کلمات ال اظىاو یکی ۀوایبیًی 
 ؾیگك ه١ًایی با اقجباٖ ؾلیلبه ٬كآيی ؾق اؾبیات وایه ایى. کًؿهی ای٩ا قا ههمی ي٭ً ٬كآيی

 گىاحكؾگی .اواث یاگىحكؾه ه١ًایی ۀظىل ٌاهل ایماو، و ج٭ىا لهر ٬كآو بًیاؾیى ه٩اهین
 واالی٫ ال ه١یااق ظىاى اواوی چكؼً ؾلیل٬كآيی به ٨كهًگ ؾق وایه ایى ه١ًایی ۀٌبک

 اوااث ٬اكآو ه٩هىهاای ۀؾق هًٝىها اظىااو ،قوالایى Fاوث یجىظیؿ ه١یاق به ٌؽّی
گاهی بیٕ Dؾق هّاؾی٫ گىحكؾگی و ه١ًایای جًاىٞ ؾاقای  ٨ؽاق وظیؿه .ٍحك ق.کبكای آ
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والی ٠مل هعىًايه يهاؾیًه ،بًابكایى ;.وًث الهی بكای ه١یث و يّكت اوث
 ٨كهایؿ:هیباقه یىؾقا کكین٬كآوؾق ج١اهالت با ؾیگكاو ٔكوقی اوث. 

َه ا ّاوَّ  ّز ا َهَغ  للَّ َوىاا َى یلَّ ّز ا و تَّ ىَو  ُهن َى یلَّ ًُ ٓذّغ  .239ٔ يذل:ٕ هُّ
ه کررىررايیک و ايررؿ كؾهکرر ٍررهیپ ج٭ررىا هکرر اوررث ىررايیک بررا ؼؿاويررؿ

 اقيؿ.کى یکي

َه  ّاوَّ  َو E :اوث ؾق آیۀ ؾیگك هن آهؿه ًّ  َلَمَغ  اللَّ  و 69ٔF :٠ًکباىتٕ ىیآلُمٓذّغی
 D.اوث اقاوکىیکي با ؼؿاويؿ

چىو وًث الهی بك آو اوث که پاؾاي کاق ؼیك و اظىااو چیامی ٤یاك ال 
 ایاFٔ آ64كظمى:الإ آْلٓدغیاو االَّ  آْلٓدغیاّو  َجیضاُء  َهیٓل Eاظىاو و يیکی يیىث: 

ؾهاؿ کاه به اهل اظىاو و٠ؿه های کكین٬كآو ،Dٖاوث  ییکي شم ییکي شمای
 آصیّبٓش  َو E کًاؿ:ا ٔایٟ يمیؼؿاويؿ هح١ال، هكگم اشك و پاؾاي اظىاو ایٍاو ق

یَه  َكبوَّ  ٓجیَش  ُغ یّعیی ال اللَّ
َ
ًّ  أ  اشاك ؼاؿا هکا بااي باکیFٔ ٌا115 ٕهاىؾ: ىیآلُمٓذّغی

کًؿ که هعىًیى ٠االوه باك پااؾاي و جّكیط هیD ًؿک يمی ٟیٔا قا اقاوکىیکي
ُه  َكآتاُهُن E اؼكوی: يٓ  َحىاَب  اللَّ  Fٔ ؼؿاويؿ148 ٠مكاو:ٕآل آلّخَشةّ ا َحىاّب  ُدٓغَى  َو  ایالذُّ

 قا اقاوکىیکي ؼؿاويؿ و ؾاؾها آو به قا شهاو آو یکي پاؾاي و شهاو، ىیا پاؾاي
 پاؾاي الهی قا ؾق ليؿگی ؾيیىی يیم هٍاهؿه ؼىاهًاؿ کاكؾ: ،Dؾاقؾ هی ؾووث

E ّز ىا َى یّللَّ ًُ ٓدَغ
َ
يٓ  هّزهّ  یكّ  أ ة ایالذُّ ًَ  ایاؾي ىیاا ؾقه کاىاايیک Fٔ باكای14 ٕلهك: َدَغ

 D.اوث ییکي اؾايپ ايؿ كؾهک ییکي
                                                                                                         

یيى٤اي ،E٬كآو اظىاو ؾق ۀوای ه١ًاًٌاویD ،پژوهظ3ن  ،لرر و مباو و تفضیر ۀياه، 
ى اؼااىاو یو هعمؿظىاا F ظىاایى ٌااصا٠ی32-21 ، 1393َ م و لهىااحاوییپااا ،5 ي

هرای پرژوهظ، Dبا قویکكؾ وااؼحاقی کكین٬كآوه١ًاًٌاوی ه٩هىم اظىاو ؾق E، ی٘بى
 ٔ.131-115 ، 1399َ م و لهىحاویی، پا2، ي 11ن  ،کر نای لر وهیاو رعته

 .26آیۀ ٔ، 14ٕ . یىيه;
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هاا و گىيه که اظىاو ايّاق به ههاشكاو ؾق هؿیًه یکی ال ٠لاثهماو ،آقی
اوالم ؾق هىاشهۀ با هٍاكکاو،  های پیكولی هىلماياو ؾق ؾوقاو پیاهبكلهیًه

ؿ، اظىاو هكؾم ایكاو اوالهی يیم ؾق یااقی قلهًاؿگاو ٌیهىؾ و ؾیگك ؾٌمًاو 
قا ها آو بىمایی ؾق پیكولی و گفق الي٭ً ها ؾق ؾوقاو ؾ٨اٞ ه٭ؿن و ؾق وؽحی

 ؾاٌحه اوث.

 . يهشاعیذو اص دؽمى1-1-5

 و٠اؿه باه ا٠حماؾ ال بىؾ ٠باقت آو که ؾاقؾ ایصابی ٌكٖ الهی ۀو٠ؿ جع٭٫ گكا
Fباا ههان ایاى. ؼؿاواث ٤یاك ال يهكاوایؿو آو و ؾاقؾ هان والبی ٌكٖ الهی 

 ياؿاؾو قاه ؾل باه هاكان ٌکىاث یا ؾٌمًاو هاي١یث ال ق٨حى، پیً ٌصا٠ث
 ۀشبها باه پیااهی ٔامى ،ظ٭ی٭اث ایاى به اٌاقه ؾق ایؼاهًه اهام. اوث

 :٨كهایؿهی ه٭اوهث
پًؿاقيؿ هفاکكه با ؾٌمى و٬یط و ؼٍى و لوقگىیی چرىو هی کهکىايی

هررای ٤اِررب، ؼىاهررؿ جىايىررث برره اظیررای ظرر٫ هرركؾم ِهیىيیىررث

های اوالهی هًحهی ٌرىؾ، ؼرىؾ قا ٨لىٙیى و لبًاو و يصات وكلهیى

٨كیبًؿ. قاه ؾقوث، هماو اوث که ٌما ]يیكوهای هرؤهى و ٌرصاٞ هی
ه[ ايحؽاب کكؾهو ٨ؿاکاق ظمب

 َ
ایؿ. و همیى اوث که به ٨ٕل الهی، الل

ؾٌررمى قا برره لايررى ؾقؼىاهررؿ آوقؾ. قاه ٌررما، قاه ؼررؿا و قاه اولیررای 

ؼؿاوث و با ِبك و جؿاوم و يهكاویؿو ال ؾٌمى ؼؿا، يّركت الهری قا 

اؼیك ؾق لبًاو، باقهرا ایرى  ۀوال. ٌما ؾق ؾوقاو ؾهؾقپی ؼىاهؿ ؾاٌث

یُه  ْو َش یًُص و لَ ;الهی  ۀقا جصكبه کكؾه و جع٭٫ و٠ؿ قا بره : شهًُصیى یَ َهی الَلْ

هوبیلایؿ. گىاقا باؾ بك ٌما ذىاب هصاهؿاو ٨یچٍن ؾیؿه
 َ
 1.الل

                                                           
 ؾق:  یؾوحكواا ،4/3/1371اللااه لبًاااو، ل ظاام کاابااه ؾبیك یااهااام ؼاهًااه پیااام. ;

content?id=2619-https://farsi.khamenei.ir/message. 
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ّّالهیّيصزتّوّیاریّسلبّ.ّهىايع3-3
قا ال هاا آو شىؾ ؾاقؾ که بایؿؾق هىیك جع٭٫ همكاهی و یاقی ؼؿاويؿ هىاي١ی و

 قوؾ:هی وك قاه بكؾاٌث. که ؾق اؾاهه به هىاقؾی اٌاقه

 کفاس به گشایؼ با همشاه . اعتماد1-1-3

 و ؼؿا ال بایىثهی بحكوؿ چیمی ال بؽىاهؿ هئهى به ؼؿا اگك ،ؾیؿگاه ٬كآو ال
يکكؾو اظکام و ظؿوؾ الهای بحكواؿ، ياه ال واؽى ٠لث ق٠ایثالهی به ؼٍن
 و و جهؿیؿ ؾٌمى:ؾیگكا

اَط  َتٓخَشی َو  ًَّ ُه  َو  ال َدنُّ  اللَّ
َ
ٓو  أ

َ
 .48ٔ ٕادضاب: َتٓخشاه أ

 او ال هکر اورث ورماواقجك ؼؿاويرؿ هکرؾقظالی ؿییجكو هی هكؾم ال و

 .بحكوی

 ٨كهایًؿ:هیباقه ؾقایى ایؼاهًه اهام
 ٬ؿقجمًررؿاو اؼررن جررأذیك جعررث و ؾٌررمى جٍررك ال ؾلهرركه و جكورریؿو

ل  ٬كاقگك٨حى،  هلث و اوالهی شمهىقی بىؾ بًا اگك .اوث ؿبؽحیباو 

 اکًرىو کًرؿ، يٍریًی٠٭بها آو ه٭ابل ؾق و بحكوؿها ٬ؿقت ال ایكاو

و ؼؿاويرؿ  1.هايرؿيمری با٬ی ایكايی و ایكاو ال يٍايی و اذك هیچ ؾیگك

هریچ چیرمی ؾق  کكؾ. ايبیای الهی يیرم الهن هلث جكوى قا یاقی يمی

ّز ;یؿيؿ: هىیك قوالحٍاو شم ؼؿا يمی جكو ىَو ی َى یالَّ ـُ ّه  ّسعاالّ   َبلِّ  اللَّ
َدییذاً  ٓخَشییٓىَو ی ال َو  ٓخَشییٓىَيُه ی َو 

َ
ییه ّاالَّ  أ ( اهبكاویررپ)(> 32 )اظررماب: اللَّ

( جًهرا) و كؾيؿک هی الهی هایقوالث ٣یجبل هک بىؾيؿ ىايیک ىیٍیپ

 :.يؿاٌحًؿ نیب ؼؿا شم هکچیه ال و ؿيؿ،یجكو هی او ال

ٌىؾ جا باا ایاى هی يؿگی هىشب ا٠حماؾ به ؾیگكاواهىق ل ۀهٍکالت ؾق اؾاق
                                                           

 ٬اىا، کال اياؿه٨كه باا اقجاً کاقکًاو و ٨كهايؿهاوؾق ؾیؿاق با  ایبیايات اهام ؼاهًه .;
 .https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36228ؾوحكوی ؾق:  ،34/1/1396
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یزEآیۀ  بكاوانگكایً، آو هٍکالت بك٘ك٦ ٌىؾ.  یىا اَلیی الَّ ًُ َى َظَلُمیىا یَو ال َتٓشَك
ٓولّ 

َ
یّه ّهیٓى أ اُس َو ها َلُكٓن ّهٓى ُدوّو اللَّ ًَّ ُكُن ال َصیُشوَو ییَكَتَمغَّ ًٓ ،  113ٔ ٕهاىؾ: Dاَء ُحینَّ ال ُت

 شهث گ٩حااق و کاكؾاق جا يىبث به وحمگكاو ال ؾهکكقا هکل٧  هئهًاوؼؿاويؿ 
با جمكکم بك آیاه، يبایاؿ  هئهًاوی ی٘با٘باهكظىم ٠الهه ۀگ٩حا٠حماؾ باًٌؿ. بهبی

يکكؾو ی١ًی بیاو اهىق هىا٫٨ با ک٩اق و اٜهاق ،يىبث به ک٩اق الشهث اِل ؾیى
ک٩ااق ؾق  ۀی١ًی هؿاؼل ،هاF و همچًیى الشهث ظیات ؾیًیاهىق هؽال٧ با آو

به ک٩اق، ا٠حماؾ همكاه  هئهًاوهىق اشحما٠ی یا ج٩ىیٓ والیث اهىق اشحما٠ی ا
 ا ی١ًای ؾل واپكؾو باه واحمگكاوا ؼٙاك  ا٠االم ىیا ;با گكایً ؾاٌحه باًٌؿ.

 باه هىالماياو ظال هك ؾق و لهاو هك ؾق ؿیبا و اوث ٠مىهی و لیک ِىقتبه
ؾق هًٙا٫ ٬اكآو ؾق هىاشهاه باا ک٩ااق،  هئهًاوًًؿ و قاهبكؾ ک جىشه هٍؿاق ىیا

 >٠باقت اوث ال ؾ٠ىت، اوح٭اهث، ٬حال و يكهً ٬هكهايايه.
ٌؿو نیجىل و والي ؾاقؾ، ٬كاق ىیقاوح قهبكاو قاه وك هک ههمی ؼٙكات ال

 ؾاؾو٫ یاال٘ك گااه و ؿ،یاجهؿ٫ یاال٘ك گااه هکا اواث ك يهٕاثیهىا اذًاء ؾق
 ا٨حؿ هی باهاٌح به ايىاو گاهی هکجاآيصا ٌىؾ، هی ٨كاهن آو های ًهیله الات،یاهح

 Fاواث مییجىال و والي ىیچً به ؾاؾوجى هؿ٦ به وِىل قاه ًؿک هی گماو و
 و هااىٌاًک وهاا آقهااو هاياؿونی٠٭ا اي صاهیيح هک مییجىل و والي هماو
 < و =.اوث هصاهؿات ۀهمٌؿو ؼًری

                                                           
 .51-54، 11َ ، زهماوی، یهعمؿظىیى ٘با٘باویؿ. ;
گاهی بیٍحك ق.ک> ه٩ااهین  ۀواکاوی ه١ًا و جكشماE، و همکاقاو هعىى ٨كیاؾقن .. بكای آ

م و ییپا، 16 ي ،8 ۀؾوق ،د  لر و و ز ۀهطالعا  ترخم ۀهدل، Dکكین٬كآووال ه٭اوهث
  .155-128 َ ،1444لهىحاو

 .113آیۀ ٔ، F ٕ11 هىؾ154 ا 149، 118ٔ، آیات 3ٕ ٠مكاو. آل=
 .367-366 َ ،17 ز ،هماو همکاقاو، و ٌیكالی ياِكهکاقم. <
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 آو ؼاواحگاه بلکاه ياؿاقؾ، اللاه والیاث ؾق قیٍه ؾیگكاو ال ؼى٦ و جكن
 ٨كهایؿ:هی کكین٬كآوکه چًاو Fاوث ٘ا٤ىت والیث

ما ُف ی ؽاُو یالشَّ  رّلُكُن  ّايَّ ٓولّ  َخیىِّ
َ
یُتٓن  ّآو  خیاُكىّو  َو  َتخیاُكىُهٓن  َكیل اَءهُ ییأ ًٓ  ُك

 ًّ  .286ٔ ػمشاو:آلٕ َى یُهٓئّه
 ١اتیٌرا و ورؽًاو برا) قا ؼرىؾ كواویرپ هکر اورث ٙاویٌر ٨٭ٗ ىیا

 اگرك ؿیبحكور هرى ال ٨٭رٗ و ؿیيحكورهرا آو ال جكوايؿ، هی( اوانبی

 .ؿیؾاق ماویا

 ٌىؾ:هی ایى جىِیه هٍاهؿه ؼمیًی اهام ۀؾق ايؿیٍ
چًايچه ایرى ه١ًرا ؾق ٬لرب هرا وا٬رٟ ٌرؿه باٌرؿ کره يّركت کٍرىق 

اوالهی، يّكت ؼؿاوث و يّكت بًؿگاو ؼرؿا، يّركت ؼؿاورث، 

يّكت هٝلىهاو يّكت ؼؿاوث، ایى ه١ًا اگرك ؾق ٬لرب هرا هعکرن 

جكوررین و ءالله يمرریٌررابٍررىؾ، ال هرریچ چیررم يبایررؿ بحكوررین. و او

 1جىايؿ ٤لبه کًؿ و ؾق همه شا پیكول هىحین.که هن به ها يمیهیچ

 طلبیديیا .1-1-1

هاای قا ؾق لهیًه ای شاه١ه هك هک اوث یکؼٙكيا به  هىايٟ ۀالشمل ٘لبیایؾي
 آو اهؿیپ ىیجكکو ؼٙكيا يؽىحیى .ًؿک هی ؿیجهؿ ویژه قلهًؿگاو قابه گىياگىو

 ٜااهكی، هاای شلاىه و ایاؾي هااْؾی لياؿگی به ٫ی٠م حگیایصاؾ وابى لعاٚبه
و ؾق  اياؿالؾ ؼٙاكباه قا او لياؿگی ال ب١اؿ ىیا هکاوث  مییچ هك هؽال٩ث با

 باا قا ٭اثیظ٭ ىیا ؿیهصاهحمام بك آو ؾاقؾ. ٬كآوها والیو جّمینها هٍىقت
 اوث: كؾهک چًیى بیاو قوٌى ايییب

  ایَ 
َ
ّز  َهایُّ أ ىا َى یالَّ ًُ ّه  ّل یَعبّ  یكّ  آيّلُشوا َلُكُن  َل یهّ  ّارا َلُكٓن  ها آَه اَهٓلُتٓن  اللَّ  ّاَلیی احَّ

                                                           
 .249 َ ،19 ز ،هماو ؼمیًی، یهىوى اللهقوضویؿ .;
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َسّظ  آلَٓسّض 
َ
يٓ  اةّ یّبآلَذ  ُتٓن یأ يٓ  اةّ ییآلَذ  َهتیاُع  َكمیا ّخَشةّ اآل ّهَى  ایالذُّ  یّكی ایالیذُّ

ّلُشوا ّااْل  ِل یَهلّ  ّااْل  اآلّخَشةّ  ًٓ ٓبُكٓن ی َت لّ  َػزاباً  َؼزِّ
َ
 ال َو  َشُكٓن یَؿ  َهٓىهاً  ٓغَتٓبّذٓل ی َو  ماً یأ

وهُ  ُه  َو   اً یََ  َتُعشُّ  .ٔ:4 ی 49 تىبه:ٕ ِش یَهّذ  ء   یََ  ُكلِّ   َػلی اللَّ
 ٌىؾ هی گ٩حه ٌما به هکهًگاهی چكا !ؿیا آوقؾه ماویاه کىايیک ای

 و) ؿیرًک هری ىیلهر برك ًییوًگ ؿیًک ثکظك  ؼؿا قاه ؾق شهاؾ كایب

 قأری آؼركت شرایبه ایؾي ليؿگی به ایآ( ؟ؿیؾه هی ؼكزبه وىحی

 ًیبر مریک میچ آؼكت بكابك ؾق ایؾي ليؿگی هحاٞ هکًیا با! ؟ؿیا ٌؿه

 هصرالات قا ٌرما ؿیرًکي ثکرظك ( شهراؾ ؿاویه وىیبه) اگك !ىثیي

 ٬ركاق ٌرما شرایهبر قا ٌرما ال كیر٤ گركییؾ گكوه و ًؿک هی یکؾقؾيا

 مییرچ هرك برك ؼؿاويرؿ و ؿ،یقوراي يمری او بره ايییرل چیه و ؾهؿ هی

 .جىاياوث

 ؿ:ی٨كها هی اقیکپ ال باليٍىحگاو هفْهث ٔمى گكیؾ ایهیآ ؾق
َبُؼیىَى َو  هاّصیذاً  َعیَلشاً  َو  بیاً یَهّش  َػَشظیاً  كیاَو  َلى  ّهُن یَػَلی َبُؼیَذٓ   لّكیٓى  اَلتَّ

ة... وَّ  .53ٔ ٕتىبه: الشُّ
( ؾوحكن ؾق و) یميمؾ میی٤ًا اگك( هک چًايًؿ هاآو ال گكوهی اها)

 ولری >ًًرؿک هری كوییرپ جرى ال( ایرؾي ٘مرٟ بره) باٌؿ آواو و٩كی و

 اورث( پكهٍر٭ث و) ؾوقهرا آو برك قاه( کجبى  ؿاویه بكای هک ًىوکا)

 . ...(ليًؿ هی وكبال)

 کًؿ:بكای پیكولی هكلؾاقو اوالهی چًیى ؾ٠ا هی وصاؾ قو، اهامالایى 
َذ ّلَواّئّهُن آلَؼیُذوَّ ّرٓكیَش ُديٓ  ًٓ ٓيّغّهٓن ّػ

َ
یُشوسّ ییَو أ ـَ اَػیّة آل ، َو آهیُخ َػیٓى اُهُن آلَخذَّ

 >. ُهُلىّبّهٓن َخَؽَشاّ  آلَماّل آلَلُتىو
 ؾٌمًاو بكابك ؾقها آو هکهًگاهی قا بًؿهی٨ك اییؾي ىیا كک٨! باقالها

                                                           
 .126 َ ،1376 الهاؾی، ،٬ن ،ة الضداا ةفیالصس ،[چهاقم اهام]ىیالعىبى٠لی. ;
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 و میرايگ ٨حًره اهرىال ثیراهم و ٨كهرا، ؾوق يٝكٌراو ال كيرؿیگ هی ٬كاق

 بركای جى ٫ٍ٠ ال میلبك ؾلی با جا) يما هعى ٬لىبٍاو ۀ٩ِع ال قا ؾلكبا

 (.ًًؿک اقیکپ جى

 همتیکن و عغتی .1-1-1

همحای ايىااو اواث. وىاحی و کان ،یکی ؾیگك ال هىايٟ یاقی و يّكت الهی
 ٨كهایؿ:هی کكین٬كآو

ىا ال َو  ًُ ٓيُتُن  َو  َتٓذَضُيىا ال َو  َتّه
َ
ُتٓن  ّآو  آلَٓػَلٓىَو  أ ًٓ ًّ  ُك  .ٔ:24 ػمشاو:ٕآل ىیُهٓئّه

ى وىث و حه ماویا اگك ؿیبكجك ٌما و! ؿیيگكؾ ىی٤مگ و ؿیٍي  .ؿیباٌ ؾٌا

 ؾاؾه هٍاؿاق هىالماياو به يؽىث شًگ اظؿ يالل ٌؿه، ۀقه که ؾقبایآ ىیا
 و ؿٌاىي ىی٤مگا و ؾهًؿ قاه ؼىؾ به وىحی شًگ، یک ٌکىث ؾق ال هباؾا هک
 هاایكولیاپ ال هکا ٘اىقهمااو ؿاقیب ا٨كاؾ كایل Fٌىيؿ ىنیؤه ییيها كولییپ ال

 قا ٩١ٔی ي٭اٖ آو پكجى ؾق و آهىليؿ هی نؾق میي هاىثکٌ ال ًًؿک هی اوح٩اؾه
 كولییاپ بكای آو واؼحىبك٘ك٦ با و ًًؿک هی ؿایپ ٌؿه، ىثکٌ ۀوكچٍم هک

 .ٌىيؿ هی آهاؾه ییيها
ٓيُتُن  َو E ۀشمل

َ
ُتٓن  آو  آلَٓػَلٓىَو  أ ًٓ ًّ  ُك  اگاك ؿیابكجك ٌما ٠139ٔFمكاو: ٕآلَى یُهٓئّه

 ٌاما ىاثکٌ ١ًایی Fپكه١ًاواث اقیبىا ۀشملا یاک ،Dؿیباٌا ؾاٌحه ماویا
 و ؼاؿا ٨كهاو اگك ٌما بىؾه، آو آذاق و ماویا قوض ؾاؾوالؾوث بكای ٭ثیؾقظ٭

 و ؿیٌؿ يمی وكيىٌحی ىیچً گك٨حاق ؿیگفاٌح يمی پا كیل ؿاویه ىیا ؾق قا اهبكیپ
ا٠ٕاای شاه١اه ؾق هاای و واکاًًهاا کاًً ۀذیك گىاحكؾؤيٍايگك ج ٠باقجیبه

 وث.ا هاآو ۀوكيىٌث هم
شًاگ ؾهؿ که پاه ال ٌکىاث ؾق به هىلماياو هٍؿاق هیآیۀ ؾیگكی که 

 اظؿ وىث يٍىيؿ، ایى آیه اوث:



 152  / یاله ثیه١ و يّكت وًث٨ّل وىم: 

ىا ال َو  ًُ َلُمىَو  َتُكىُيىا ّآو  آلَوٓىّم  آبّتـاّء  یكّ  َتّه
ٓ
ُهٓن  َتؤ َلُمىَو ی َكّبيَّ

ٓ
َلُمىَو  َكما ؤ

ٓ
 َو  َتؤ

ّه  ّهَى  َتٓشُجىَو  ُه  كاَو  َو  ٓشُجىَو ی ال ها اللَّ  .255ٔ يغاء:ٕ ماً یَدّك  ماً یَػلّ  اللَّ
 قيرس و ؾقؾ ٌرما اگرك( هکرًیا چره) ؿیيٍرى وىث ؾٌمى بیج١٭ ال و

 ٌرما ولری ًًرؿ،یب هری قيرس و ؾقؾ ٌرما همايًرؿ میريهرا آو ؿیًیب هی

 .اوث نکیظ و ؾايا ؼؿاويؿ و يؿاقيؿها آو هک ؿیؾاق ؼؿا ال ؿییاه

 ٨اكاواو شكاظاات و هاالؼن با شًگ اظؿ ؿاویه ال هىلماياو په ال آيکه
 ىیاا ؾق ،بىؾياؿ ياقاظث وؽث اظؿ کؾقؾيا ظىاؾخ ال هکؾقظالی ،ؿبالگٍحً
 ىجااهیک اوکهٍاك بیاج١٭ ؾق هکا ؾاؾ هٍؿاقها آو به و ٌؿ يالل باال یۀآ هًگام

 باه ظاال همااو باا هىالماياو .يٍىيؿ ياقاظث کؾقؾيا ظىاؾخ ىیا ال و ًًؿکي
 اوحًؿبكؼ ٬ّؿ ظمله به هؿیًه ؾاٌث جا کاق قا یکىكه کًؿ[که ] ؾٌمى بیج١٭

 هکاه باه و ٌاؿيؿ ؾوق ًاهیهؿ ال واك٠ث با ؿیقو اوکهٍك به ؼبك هکهًگاهی و
 ;بالگٍحًؿ.

آهىلؾ که اگك هىلماياو ؾق ج١٭یب ؾٌمى ظحی بااوشىؾ ایى ؾو آیه به ها هی
همحی کًًؿ، هىشب شىااقت بیٍاحك کن آيکه ٌکىث ؼىقؾه باًٌؿ، وىحی و

 .کًؿهیهصؿؾ کكؾه و بًیاؾٌاو قا بك ۀؾ و ظملٌىهی ؾٌمى
 بال یکی ؾیگك ال آیاجی که به هىلماياو ؾق ِىقت بكجكی بك ؾٌمى، ؾوحىق

ؼكز يؿهًؿ جا هصبىق به ِلط ٌىيؿ ایاى آیاه همحی بهؾهؿ که وىحی و کنهی
 :اوث وث که په ال آیات شهاؾ يالل ٌؿها

ىا َكل ًُ ٓلّن  ّاَلی َتٓذُػىا َو  َتّه ٓيُتُن  َو  الغَّ
َ
یُه  َو  آلَٓػَلیٓىَو  أ  ّتیَشُكٓن ی َلیٓى  َو  َهَؼُكیٓن  اللَّ

ٓػماَلُكٓن 
َ
 .أ

 ،ؿیرًکي ؾ٠رىت( براق ـلرث) ِلط به قا ؾٌمًاو و ؿیيٍى وىث هكگم

                                                           
 .148 ا 147 َ ،4 ز ،هماو همکاقاو، و ٌیكالی هکاقم ياِك .ق.ک .;
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 ذررىاب ال مییررچ و ٌماوررث بررا ؼؿاويررؿ و ؿیرربكجك ٌررما هکررؾقظررالی

 .ًؿک يمی نک هكگم قا ا٠مالحاو

 و وىاحی ال هکا والٌای و نیال جىال هک جىايؿ ه٩یؿ باٌؿهی په ِلعی
 ٘لبای ثیا٠ا٨ ياىٞ یاک ىیا كؾ، ٌکل يگك٨حه باٌؿ کهیگ وكچٍمه هی لبىيی

 .آوقؾ هی باقبه ياپفیكپیاهؿهای لیايباق و گاه شبكاو هک اوثای يابؽكؾايه

 اختالف و يضاع .1-1-4

يکكؾو ال ؾواحىق قهباكی و یکی ؾیگك ال هىايٟ يّكت الهی و پیكولی ا٘ا٠ث
 ٨كهایؿ:هیباقه یىؾقا کكین٬كآويماٞ و اؼحال٦ بیى يیكوهای هئهى اوث. 

ّؼ  َو 
َ
َه  ُؼىایأ  .57ٔ ايلال:ٕ ُذُكٓن یسّ  َتٓزَهَب  َو  َكَتٓلَشُلىا َتًاَصُػىا ال َو  َسُعىَلُه  َو  اللَّ

( ًکٍرمک و) يرماٞ و ؿییريما ا٘ا٠رث قا اهبكيیرپ و ؼؿا( ٨كهاو) و

 !يكوؾ اویه ال ٌما( ثکٌى  و) ٬ؿقت و ؿ،یيٍى وىث جا ؿ،یًکي

 يىیىؿ:هی ٘با٘بایی ٠الهه
 و ؿ،یرًکي اؼرحال٦ صراؾیا ؼرىؾ اویره ؾق ًکٍرمک و يرماٞ برا ١ًیی

 برك ٤لبره ای ؾولث و ٠مت و ؿیهىال اقاؾه ٧١ٔ ؾچاق قا ؼىؾ صهیؾقيح

 و ثکٌرى  و لمرهک وظرؿت اؼحال٦، چىو >ؿیهؿه الؾوث قا ؾٌمى

 1.بكؾ هی ىیالب قا ٌما كوییي

ؿ یلؾا یه ؾل قا ال ٌهاهث و شكئث و ًؿک هی ٧ی١ٔ قا اقاؾه په يماٞ اوال  
 باا ىٌاؿک های ٘ك٦ هك هک گىيهىیبؿ ،كايؿیه هی قا كاهثک و ٠مت و ؾوم ایًکه

 و هؽاؿوي قا گاكیؾ ٘اك٦ ثیاریظ و ثیٌؽّا ا٨حكائاات، و هاجهمث كاؾیا
 ق٨حه باؾ بك حًیریظ و ٌؿه ؼكؾ حًیٌؽّه کىیک اوث هىْلن. والؾ ؾاق هکل

. ٌاىؾ كولیاپ هباقله قؾ و ؾاقؾ پای ومؾه کچًاو ؼّن بكابك ؾق جىايؿ يمی باٌؿ

                                                           
 .95 َ ،9 ، زهماو. ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی، ;
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 ؿیٌى ياجىاو هک 46ٔFٕاي٩ال: ُذُكٓن یسّ  َتٓزَهَب  َو  َكَتٓلَشُلىاE :ؿی٨كها هی هک اوث ىیا
 ;.Dبكوؾ ٌما ٬ىت و ههابث و

ّالهیّيصزتّوّهعیتّبزکاتّوّ.ّآثار3-4
 ال هكاؾ يىیىؿ: وهیD شكنًُص یَ  اللَه  او تًصشواEبؽً ؾوّم  ۀقؾقبا ٘با٘بایی ٠الهه

 باك ٤لباه اوابا  هکا اواث ىیاD ًؿک هی اقیی قا ٌما هن ؼؿاE :٨كهىؾ هکًیا
 و اياؿالؾ های ٩ااقک ؾل ؾق ٌما ال جكوی هرال   والؾ، هی ٨كاهن حاویبكا قا ؾٌمى

 ٌصاٞ و نکهع قا ٌما هایؾل و ًؿک هی شاقی ٌما يٟ٩به و ٩اقک هی٠ل قا اهىق
ٓت ی٧ٙ٠E  ى،یبًابكا. والؾ هی ٓهذاَهُكٓن  َخبِّ

َ
 ٠اام باك ؼااَ ٠٧ٙا يّكت، بك Dأ

 ٨٭اٗ يّكت، ايىاٞ ىیب ؾق و ؾاؾ Dا٬ؿامEبه  اؼحّاَ قا ثیجرب اگك و. ٌىؾ هی
 اوث ىیا بكای كؾک كکـ ا وثهاؾل ثیج٭ى و ٟیجٍص ال  هیًاک هکا  قا ٬ؿم ذبات

ؾق اؾاهاه باه ؾو هاىقؾ ال  >.اوث يّكت ٫یهّاؾ ىیجك قوٌى هاؾل ثیج٭ى هک
 ٌىؾ:آذاق و بكکات اٌاقه هی

 هىفمیت و یشوصی. پ1-4-3

قا  هٌاؿـکكٗ یایماو و باوق ٠می٫ ٬لبی به ؼؿاويؿ ؾاٌحه باًٌؿ و ٌكا اگك هلحی
های الهی ایى اوث که ؼؿا با آياو اوث و يّاكت الهای ؿ، ال وًثک٨ًكاهن 

 ٨كهایؿ:ای ؾیگك هیؾق آیه کكین٬كآوؾ. ٌىٌاهل ظالٍاو هی
ا ُصُش  ّايَّ ًٓ ًَ ّز  َو  ُسُعَلًا َل ىا َى یالَّ ًُ يٓ  اةّ ییآلَذ  یّكی آَه یهاد ُویىُم ی ٓىَم یی َو  ایالیذُّ َٓ  آلَ

 .62ٔ :ؿاكشٕ
 ليرؿگی ؾق ايرؿ، آوقؾه مراویا هک قا ىايیک و ؼىؾ اهبكاویپ ىی٭یبه ها

                                                           

 .94 َ ،4 ، زهماو. هعمؿج٭ی هؿقوی، ;

 .234 ا 229 َ ،18 ز ،هماو. ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی، >
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 !نیؾه هی اقیی ميؿیؼ هی پابه گىاهاو هک قولی( آؼكت ؾق) و ایؾي

 هکا حییظماا ،ؿکیاجؤ اياىاٞ به ؿکهئ و ٣یؾقیب حییایى آیه اٌاقه به ظما ؾق
 ا٠ن و ؾاقؾ، ؾيبالبه قا هایكولیپ ايىاٞ شهثىیهمبه و اوث ٌكٖ ٌؿهؿوی٬ بی
 باك الهی ٠فا  ٨كوحاؾو ای ها،شًگ ؾق كولییپ ای او،یب و ه٫ًٙ ؾق كولییپ ال

 باه قا قوض و ثیاج٭ى قا ٬لاب هک بیی٤ اهؿاؾهای ای آياوكؾو کيابىؾ و هؽال٩او
 ;.والؾ هی ٬ىی و كوهًؿیي الهی ل٧ٙ

قا چًایى و٠اؿه ؾاؾه  هئهًااوای ؾیگك ؼؿاوياؿ پیاكولی و هى٨٭یاث ؾق آیه
ا كاَو E اوث: ًّ  َيٓصُش  ًایَػلَ  َدوًّ  ظْ٭ای هماىاقه هئهًاو، اقیی و 4ٔF :قومٕ ىیآلُمٓئّه
 D.ها ۀبك٠هؿ اوث

 باه كیاج١ب و اواث واًث ىیاا بىؾو ؾاق ٍهیق ۀيٍاي هک DاوکE به كیج١ب
Eظ٫D به  كیج١ب آو ال ب١ؿ وEًایػلD هایؿکیجؤ ،اوث ظ٫ ايگكیب میي وآ هک 

 باك Dًیایػل دویاً E ؾاٌاحىه٭ؿم و ٌىؾ، هی هعىى  ًهیله ىیا ؾق ؾقپیپی
Eىیالمئهً يصشD هصمى٠ا   و باٌؿ هی گكییؾ ؿکیجؤ اوث ظّك بك لیؾل هک 

 بك٠هاؿه قا هئهًااوكؾو کااقییا هاا هىالن ٘اىقبه هک ؾهؿ هی اه١ً ىیچً
  ٠ملای قا ؼاىؾ ۀو٠اؿ ىیاا هاا گاكییؾ اقییا باه الیاي باؿوو و نیاا گك٨حه
 >.واؼث نیؼىاه

 اهیذ و آساهؼ .1-4-1

. ؾق ٬كآو ال ایاى اوثآذاق وًث ه١یث و يّكت الهی، آقاهً و اهیؿ  ۀالشمل
 44بااق ؾق  69يیم یاؾ ٌؿه اوث. ایى وایه و هٍاح٭ات آو  DوکیًهE ۀاهك با وای

ال  یاا٨حى پاه آقاهاًه١ًاای باه DواکیًهEآیه هٙكض ٌؿه اوث.  66وىقه و 
                                                           

 .127 َ ،24 ز، هماو، . ياِك هکاقم ٌیكالی و همکاقاو;
 .467 َ ،16 ز ،هماو. >
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ت ، ٬ْى هئهًاوبا وقوؾ وکیًه بك ؾل  ;ظكکث و أٙكا ، و اوح٭كاقیا٨حى اوث.
ٌىؾ. بًابكایى ال ٠ؿم ٬لب و ٘یب ؼا٘ك و ا٘میًايی بك وشىؾٌاو هىحىلی هی

اوح٭كاق و أاٙكا  شؿاگٍاحه و ج٥ییاكی هعىاىن ؾق ٜااهك اهاىق و باا٘ى 
 ق٨حاه واؽى Dًهکیو ايمالE ال باق پًسن یكک٬كآو ؾهؿ. ؾقٌاو قغ هیوشىؾی

 ٍااویا هصاكت هااشكای و كمکاا اهبكیاپ باه ییکا ج١اؿاؾ ىیاا ال هک اوث
 باه هكباىٖ هىقؾ ؾو و اوث هئهًاو و اهبكیپ  ۀؾقباق هىقؾ ؾو. ؾاقؾ اؼحّاَ

ایى وایه ؾق ؾو آیه همًٍیًی باا ه٩هاىم يّاكت ؾاقؾ. یکای . اوث هئهًاو ۀهم
بكؾ ظًیى و هًث ؼؿاويؿ جىبه اوث که ؾق آو به ؾاوحاو ي ۀوىق 26و  25آیات 

قا يّاكت هاا آو کًؿ که ؾق ٧١ٔ و کمی ي٩كاتهمايًؿ وایك يبكؾها اٌاقه هی
های ٠صیبی همايًؿ ٨كوحاؾو لٍکكیايی ییؿ قوىلً يٍايهؤبؽٍیؿ و به ؼا٘ك ج

قا يمایااو وااؼث.  ؾق ٬لب قوىل ؼاؿا هٔوکیًٕياهكئی یا ا٨کًؿو آقاهً 
ی١ًی  Fای ابماقی اوثایى آیات، قابٙهوکیًه و يّكت ؾق  ۀجىاو گ٩ث قابٙهی

 آو آؾهاای الشايااب ؼااؿا یاااقی  ۀواوااٙياامول وااکیًه ابااماقی اوااث کااه بااه
 ٌىؾ.ؾاؾه هی

ّالهیّيصزتّوّهعیتّهظاهزّوهاّشیىهّ.3-5
آيااو قا همكاهای و  گىيااگىوهاای با ؼؿا باًٌؿ، ؼؿاوياؿ باه ٌایىه کهکىايی

به یاقی ياكم و یااقی واؽث جىاو آو قا هی کًؿ که ؾق يگاهی کالويّكت هی

                                                           
ؾق اِاٙالض ٬كآيای واکیًه قا  .313 ، 5َ ، زهمراو٨كاهیاؿی، اظماؿ باىؼلیل. ;

 هًااو يااللئظ٭ی٭حی ٨كاهاؾی که جعث ٌكایٗ ؼاَ الوىی ؼؿا بك شااو ايبیاا و ه
اهحیالات پیٍایى ال٬بیال بكؼاىقؾاقی ال هاؿایث، قظماث  ۀٌىؾ و ا٨موو بك همهی

 ل ِااالط، ایٍاااو قا هٍاامىل اهحیااال مااایماااو و ج٭ااىا و ٠ قظمايیااه و قظیمیااه و
 والؾ.هی شؿیؿی



122 /    ً  های الهی ؾق ٬كآو کكینثو

که به بكؼی  ;ج٭ىین کكؾF همايًؿ يمول وکیًه و آقاهً یا اقوال اقجٍی ياهكئی
 ٌىؾ:هىاقؾ آو اٌاقه هی

 غیبی اهذادهای .1-9-3

هاا و ی١ًای کماک Fهای يّاكت الهای اهاؿاؾهای ٤یبای اواثیکی ال ٌیىه
 و ؿتهصاها پاانباه هح١اال های پًهايی و ياهكئی ؼؿاويؿ. پكوقؾگااقيّكت

 و هکاه اوکهٍاك باا يباكؾ و ؼؿا ىیؾ اقیی ؾق قلهًؿگاو و هىلماياو اوح٭اهث
ؾق  ،باكای يمىياه .ؾکاك اقیی بیی٤ گىياگىو اهؿاؾهای با قا آياو ًه،یهؿ اویهىؾی

یماجٍااو يىابث باه هٍاكکاو هشًگ بؿق چىو ج١ؿاؾ قلهًؿگاو هىالماو و جص
٭یاك باه آيااو يگااه جع ۀبىیاق کمحك بىؾ، هٍكکاو پیً ال ٌكوٞ شًگ باه ؾیاؿ

 ۀژیاو بایی٤ اهاؿاؾ هاای ىهیٌا ولای ؾق ظایى شًاگ، ؼؿاوياؿ ال Fکكؾيؿهی
 ؾق هىالماو قا آو ٌیىه ایى بىؾ که هصاهؿاو به کمکٍاو آهؿ. هئهى هصاهؿاو

 ؿگاویاؾ ٕؾوبكاباك آيچاه بىؾياؿٔ و ج١اؿاؾ هٍاكکاو قا ؾق او لیااؾکهٍاك چٍن
ٍث هٍكکاو و ؾلگكهی هىلماياو کن يٍاو ؾاؾ و همیى اهك هىشب ق٠ب و وظ

 >و هىلماياو پیكول ٌؿيؿ. ؿٌهىلماياو 
                                                           

یًؿ اهؿاؾ الهای جع٭ا٫ اجىاو اوح٩اؾه کكؾ که ٨ك٠مكاو هیآل ۀوىق 127جا  121آیات  ۀ. ال هصمى٠;
ٖ و وپایً ال بیااو چگاىيگی و ٌاك ٠ماكاوآل 123آیاۀ  يّكت الشايب اووث. ؼؿاوياؿ ؾق

ؾاؾو هىالماياو ؾق يباكؾ باؿق قا ٔٞى اٌاقه و يّكتىه کلیث ههكاظل اهؿاؾ ؼىؾ ؾق يبكؾ بؿق، ب
 126آیاۀ  اٌااقه و ؾق 125و  124اهؿاؾ و چگىيگی آو ؾق آیاات  ۀگاه به هىئلآو Fکًؿهی یاؾآوق

گااه باا و آو کًؿهی ؾلیل آيکه الشايب ؼؿاويؿ اوث وبب پیكولی بیاوهؿؾقوايی هالئکه قا به
 قا جًها الشايب ؼؿاويؿ جىايا و ظکاین یبه پیكولها جالي ٌؿوجع٭٫ يّكت و وكايصام ،کیؿؤج

ال هًٝاك  ی٨كٌحه و ي٭ً آو ؾق اهؿاؾ الهاEلاؾه، ىمیق.ک. هعمؿج٭ی ٌاکك و هعمىؾ ٬ٕ ؾايؿهی
 ٔ.118-95 َ ،1393جابىحاو  ،18، ي 5 ۀ، ؾوقیریهطالعا  تفض، Dه٩ىكاو

 .13آیۀ ٔ، 3ٕ ٠مكاو. آل>



 125  / یاله ثیه١ و يّكت وًث٨ّل وىم: 

 شًاگ ؾق ؿیٌاؿ ٘ى٨او ؿویکه ول بىؾؾیگك اهؿاؾ ٤یبی ؾق شًگ اظما   ۀٌیى
 ;ؿ.ٌ هعاِكه ال هىلماياوٌؿو قها و هکه وىیبه اوکهٍك ٨كاق با٠د اظما 

 دؽمًاو دل دس ودؾت و سعب ایجاد .1-9-1

ت الهای باك هئهًااو، ایصااؾ ق٠اب و يّاك هاای ه١یاث ویکی ؾیگك ال ٌیىه
 آهاؿهن یكکا٬اكآو ؾق بااق پًس Dق٠بE ۀوای وظٍث ؾق ؾل ؾٌمًايٍاو اوث.

 ۀ٬ّا باه هكباىٖ و یکاه ای هیآ ؾق الم و ال٧ بؿوو ییک ج١ؿاؾ، ىیا ال. اوث
E ه٧ک اِعاD و هاؿيی اجییاآ ؾق الم و الا٧ باا گكیؾ هىقؾ چهاق و >اوث 

 بؿق های شًگ ؾق بیی٤ اهؿاؾ ال ىهیٌ ىیا. اوث اوالم ِؿق هصاهؿاو ۀؾقباق
 ًاه،یهؿ اویاهىؾی باا ٝاهی٬ك بًی و كیيٕ بًی های شًگ و هکه اوکهٍك با ظؿاُ  و

 ،الهای اهؿاؾ یک٠ًىاو به Dق٠بE ال اتیقوا ؾق =.ؿیبؽٍ يّكت قا هىلماياو
 <.اوث ٌؿه اؾی ٨كاواو

 يگهذاسی و هصىيیت .1-9-1

٘اىق ٛ و هّىيیث اوث که بههای ه١یث و يّكت ؼؿاويؿ، ظ٩ٌیىه ۀالشمل
ٌىؾF کاه او بهحاكیى هی پیاهبكاو و هصاهؿاو ؾق قاه ؼؿاويؿ اؼُ ٌاهل ظال

ُه E ظا٨ٛ اوث: ٓسَدیُن  ُهیَى  َو  داّكظاً  ِش یَخ  َكاللَّ
َ
اّدّم  أ  ؼؿاوياؿ 64ٔF :یىوا٧ٕ ىیالیشَّ

 D.اوث ههكباياو ىیجك ههكباو او و اوث يگهؿاقيؿه ىیبهحك
                                                           

 .371، 1361َ ؾايٍگاه جهكاو، ،جهكاو، بر اصالمتار ا پیاه هعمؿ آیحی، .ق.ک. ;
 .18 آیۀ ،18ٕٔ که٧. >
  ،22ٕٔ اظاما  2F آیاۀ ،59ٕٔ ظٍاك 151Fآیاۀ ،3ٕٔ ٠مكاوآل 12F آیۀ ،8ٕٔ اي٩ال .ق.ک. =

 .26 آیۀ
> .Eپیاهبكاکكم ؾق قوایحی یاقیٌؿو به وویلۀ ق٠ب قا یکی ال اؼحّاِات ؼىؾ ؾق هیااو

 ،، ٬اناثبرا  الىصریهظىایى هىا١ىؾی، باى٠لای .ق.کٕ Dؿکًاهای پیاهبكاو الهی بیااو
 ٔ.116 ، 1384َايّاقیاو، 
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 قا یىوا٧ ،ؾق ؾل ؾقیاا قا ، هىوایؾقوو آجاً قا ؼؿاويؿ اباكاهین
هاای ؾق بكاباك جى٘ئاهقا  پیاهبك اوالمو ؾق ؾل يهًگ قا  یىيه و ؾقوو چاه

یهاىؾ باكای  ۀهايًاؿ جى٘ئا Fگىياگىو هٍكکاو، یهىؾ و هًا٨٭او باقها ظ٩اٛ کاكؾ
المبیاث و ؾقوو هٍكکاو ؾق لیله ۀجى٘ئ >يٝیك،بًی و یهىؾ ;کٍحى او ؾق کىؾکی،

یاث و ؾق ابال٢ وال ?و ؾق شًگ جبىکاهًا٨٭ ۀو جى٘ئ <ًگ اظؿو ؾق ش =٤اق ذىق
اّط  ّهَى  َیٓؼّصُمَ   الْلُه  َو E که ٨كهىؾ: ٘البابیبى٠لی ًْ  ؼؿا و 67ٔF: هائؿهٕ ال

 D.ؾاقؾ هی يگاه هكؾم گميّؿ  ال قا جى
جىايىاث ؾق بكاباك های قاوحی اگك ه١یث و يّكت الهی يباىؾ، پیااهبكبه

اگك ه١یث و يّكت که چًاوبكؾ  هم ؾقهها شاو والن بها و جى٘ئهي٭ٍه همهآو
هاای هاا، جكوقهاا، شًاگهمه جى٘ئهيبىؾ، ؾق بكابك آو الهی با اي٭ال  اوالهی

های ؾٌمًاو، آیا جىايىحه باىؾ ؾاؼل جىوٗ هًا٨٭او و ه١ايؿاو و جعكین ؼاقز و
جاکًىو با٬ی بمايؿ  همچًیى اگك ه١یث و يّكت الهی ؾق ظ٩اٛ و هّاىيیث 

ًاو هصاهؿ يبىؾ، جاکًىو الوىی ک٩اق و هًا٨٭او جماهٍاو يابىؾ ٌؿه بىؾيؿ، هئه
 @وؽى گ٩حه اوث. آو ٬كآو باقها الکه چًاو

                                                           
يٍك اوالهی،  ۀهئوى ،٬ن،  اللهاهین ةالدر الًظین یغ هًالل األئم،  ظاجن ٌاهیبى. یىو٧;

، ةلدیع المخراو  الیىهیر ةالعدا المى ظلی،  بى هٙهك یىو٧بىF ٠لی84َ ،1424٪
اللاه هك٠ٍای ثآیا ۀکحابؽايا ،٬انىؾ هك٠ٍای، جع٭ی٫ و جّعیط ههؿی قشائی و هعما

 .126 َ ٪،1448يص٩ی، 
 ـیل آیه. يمىيهو  البیاوهدمعج٩اویك  11F ٔ، آیۀ5ٕ هائؿه .ق.ک. >
 و ج٩اویك ـیل آیه. 34آیۀ ٔ،8ٕ اي٩ال 44F ٔ، آیۀ9ٕ جىبه. ق.ک. =
 .آیه ـیل ج٩اویك و 153 آیۀ ،9ٕٔ ٠مكاوآل .ق.ک. <
 .آیه ـیل ج٩اویك و 74 آیۀ ،9ٕٔ جىبه. ق.ک. ?
 .11 آیۀ،5ٕٔ هائؿه .ق.ک. @
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ّتاریخیّهصادیكّوّهظاهز.3-6ّ
ویاژه ال ِاؿق ههّاؾی٫ و هٝاهك ه١یث و يّكت الهی ؾق ٘اىل جااقیػ بٍاك با

هی ایكاو بىیاق ٨لىٙیى، یمى و اي٭ال  اوال الشملههای هىلماو اوالم جا هلث
ی اوث کاه ج١اؿاؾی چٍمگیكکكین آهؿه بال ج١ؿاؾ ٬كآو لیاؾ اوث و اها آيچه ؾق

اؼحّااق چًاؿ هّاؿا٪ کاكین باهال ٬اكآو ایؼاهًه اهامبیاو ٌؿ و ها آو ال
 ٌىؾ:ؾه که به هماو بىًؿه هیکكجاقیؽی ه١یث و يّكت ؼؿاويؿ قا بیاو 

ررث ایررى هح١ررال ؼررؿای شاهررا جرركیىوررؽث ؾق  اولیررای قغ برره اق  ه١ی 

 هىورری ظٕرركت کرره آيصررایی ب٩كهایررؿ ٨رركْ .کٍررايؿه ؼررىؾي

خاُف  َرٓيِب  َػَلَیْ  َلُهٓن  َو ; :گىیؿهی
َ
ٓو  َكؤ

َ
ل  ؾق> (12 ٌر١كاء:) «َیٓوُتُلىّو  أ او 

ییا َكآرَهَبییا َكییلَّ  َهییاَل ; :٨كهایررؿهرری ؼؿاويررؿ ٬ٕرریه ًَ ییا ّبآَیاّت  َهَؼُكییٓن  ّايَّ
 کىرریچرره ال هىررحن، اٌررم بررا هررى >(15 ٌرر١كاء:) :ُهٓغییَتّمُؼىَو 

 و هىوری کره ؾیگركآیرۀ  ؾق یرا برىؾ> ٌر١كا ۀورىق  ؾق ایرى جكویؿ؟هی

ا: ;گىیًؿهی هاقوو ًَ ٓو  َيَخیاُف  ّايَّ
َ
یا َیٓلیُشَغ  أ ًَ و َػَلٓی

َ
و أ

َ
یی أ ـَ )٘ره: َیٓؽ

ی َتَخاَكا اَل  َهاَل ; :٨كهایؿهی ؼؿاويؿ بکًؿ، قا کاق ایى ٨ك٠ىو ،(45 ًّ  ّايَّ
ٓعَمُغ  َهَؼُكَما

َ
َس  َو  أ

َ
 هرى! اوث ؼىب ایى چ٭ؿق ببیًیؿ >(22 ٘ه:) :ىأ

 هىاٜبحراو اورث، شمرٟ ظىاون ًٌىم،هی بیًن،هی هىحن، ٌما با

ؿ ۀهباقک ۀوىق  ؾق یا. هىحن یىا َكیَل ; :٨كهایؿهی هعم  ًُ  َتیٓذُػىا َو  َتّه
ٓلّن  ّاَلی ٓيُتُن  َو  الغَّ

َ
ُه  َو  آلَٓػَلٓىَو  أ ٓػَمیالَ  َیّتَشُكٓن  َلٓى  َو  َهَؼُكٓن  اللَّ

َ
 هعمرؿ:) :ُكٓن أ

ث ایى ی١ًی (>35 وشرل ؼرؿای ه١ی   برا پیراهبكاو، برا و،اهؤهًر برا ٠م 

 هح١رال ؼرؿای کره اورث چیرمی یم پیاهبكاو، اِعاب و همكاهاو

ق  کرره ٌررؿه ایررى يحیصرره و٬ررثآو. کٍرریؿه قغ برره قا آو ٬رركآو ؾق هکررك 

 ٌركی٩ه آیرۀ ایى ؾق کكؾيؿ ا٠حماؾ الهی ِاؾ٪ ۀو٠ؿ ایى به پی٥مبكاو

ا; کره ٓصَذاُب  َهاَل  آلَجٓمَؼاّو  َتَشاَءى َكَلمَّ
َ
ا ُهىَعی أ  ّاوَّ  َكیلَّ  َهاَل  َلُمٓذَسُكىَو  ّايَّ

یی َهّؼَی  ؾیبره >(21-21 ٌر١كاء:) «َعیَیٓهّذیّى  َسبِّ  کره ؾیؿيرؿ کرههصرك 
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ررر  بكوررؿ کرره اوررث االو و ٌررؿ پیررؿا ؾوق ال ٨ك٠ررىو لٍررکكت  ورریاهیت 

اوپٍث ؾقیا، شلىیٍاو [ گ٩حًرؿ] لكلیرؿ، هراؾل ر ٨ك٠ىو لٍکك وٌك

 ا٠حمراؾ بره هىوری ظٕركت ایًصرا. ؾقآهؿ پؿقهاو >:َلُمذَسكىو ْياا;

یی َهّؼیَی  ّاوَّ ; يیىرث> چًریى >:َكْل ;: گىیؿهی الهی ۀو٠ؿ هماو  َسبِّ
ُصُشوهُ  ّااَلْ ; ذىق> ٤اق ؾق اکكم پی٥مبك یا 1:.َعَیٓهّذیّى  ًٓ یُه  َيَصیَشهُ  َكَوٓذ  َت  الَلْ

ٓخَشَجُه  ّارٓ 
َ
ّزیَى  أ ٓیّى  َحاّيَی  َكَلُشوا اَلْ ًَ یاسّ  ّكی ُهَما ّار آح ـَ  اَل  ّلَصیاّدّبّه  َیُویىُل  ّار آل

یَه  ّاَوْ  َتٓذَضٓو  یا الَلْ ًَ  الهری، ۀو٠رؿ همریى ا٠حمراؾ بره (>24 )جىبره: :َهَؼ

                                                           
 و ؼاؿا قاه ؾق هصاهاؿت ال ١٬اىؾ و همحایکان و وىاحی ٠ًىاو ـیل وج١الیجباقک ؼؿای. ;

 و ٨حط و ؾٌمى ٌکىث و آهؿو هیؿاو ؾق و هصاهؿت آو، ه٭ابل ؾق و يابىؾی، و ٌکىث
 جاابلى یکای :اوث گفاٌحه يمایً به او اهث و هىوی ال ٬كآو ؾق لیبا جابلى ؾو پیكولی،

 او يّاكت و هىوی با ؼؿا ه١یث و يیل قوؾ با بكؼىقؾ و هٍ٭ث و هصاهؿت و ظكکث
اE :اوث آهؿه لیك آیات ؾق که عاُ   ٬اَل  آلَصٓم١اّو  َجكاَءا ٨ََلم  ِٓ ا  ُهىوی َأ  ال  ک ٬اَل  ىَو کَلُمٓؿَق  اي 
ّكٓ   َأّو   ُهىوی  الی ًای٨ََؤٓوَظ  ّى یٓهؿیَو  یَقبِّ   یَه١ او   ٓٔ  ٨ّآك٪   لُّ ک اَو ک٨َ  ٨َآي٩ََل٫َ  آلَبٓعَك  کّب١َّا ا
ٓىؾّ ک  ٙ ا ُذن   َى یَأٓشَم١ َه١َهُ  َهٓى  َو   ُهىوی ًایَأٓيَص  َو  َى یَؼكاآل َذن   َأٓلَل٩ًٓا َو  ّن یآل١َٝ ال ًَ  َى یاآلَؼك َأ٤َٓك٬ٓ

 .67ٔ-١ٌ61كاء: ٕ Dَى یُهٓئّهً َرُكُهٓن کأَ  اَو ک ها َو  یةآل کـلّ   ی٨ او  
 الهی وؽٗ و ه٭ؿن اقْ به وقوؾ ال ٌؿهيّكت اهث هماو يٍىحى و ١٬ىؾ جابلى یکی و

 آؾُؼُلاىا ٬َآىّم  ایاE :اواث ٌاؿه ـکك ك یل آیات ؾق که بیاباو ؾق والهچهل آواقگی و هاآو بك
 َْ ٓق

َ
َو  آْل ح ةآلُمَ٭ؿ  هُ  َحَب ک  یال  وا ال َو  ٓن کلَ  الل  َ٭ّلُباىا ٓن کَأٓؾباقّ   ٠َلی َجٓكَجؿُّ ًٓ  ایا ٬ااُلىا َى یكؼاّوا ٨ََح

اق ٬َىها   های٨ او    ُهىوی ا َو  َى یَشب  ی َيٓؿُؼَلها َلٓى  اي  هاا ٓؽُكُشىای َظح  ًٓ هاا ٓؽُكُشاىای ٨َابٓو  ّه ًٓ اا ّه  ٨َبي 
ف ّهَى  َقُشالّو  ٬اَل  ؾاّؼُلىَو  هُ  َأٓي١ََن  ؽا٨ُىَو ی َى یال   َؾَؼٓلُحُمىهُ  ا٨َبـ آلباَ   ّهُن ی٠َلَ  آؾُؼُلىا ّهَمای٠َلَ  الل 

هّ  ٠ََلی َو  ٤اّلُبىَو  ٓن کبي  ٨َ  ُحٓن ک آو  ُلىاک٨ََحَى  الل  ا  ُهىوی ای ٬اُلىا َى یُهٓئّهً ًٓ  ؾاُهىا ها َأَبؿا   َيٓؿُؼَلها َلٓى  اي 
َهٓب  های٨ ـٓ ا ٨َ٭اّجال کَقبُّ  َو  َأٓيَث  ٨َا   یَأؼا َو   یَي٩ٓىا ااْل  کَأٓهلّ  ال یايِّ  َق ِّ  ٬اَل  ٬ا٠ُّؿوَو  هاُهًا اي 

ها ٬اَل  َى یآل٩اّو٭ آلَ٭ىّم  َى یبَ  َو  ًاًَ یبَ  ٨َا٨ُٓكٓ٪  هَ  ٨َبي  ّْ  ی٨ّا ُهاىَو یحی ةَوًَ  َى یَأٓقَب١ ّهٓن ی٠َلَ  ةُهَعك  ٓق
َ
 آْل

 .26ٔا21هائؿه: ٕ Dَى یآل٩اّو٭ آلَ٭ٓىّم  ٠ََلی َجٓؤَن  ٨َال
 واًث و يّاكت و ه١یاث وًث جع٭٫ ال جاقیؽی ۀشلى و قوٌى هّؿا٪ ؾو جابلى ؾو ایى

 .اوث گفاٌحه يمایً به قا ّكاوً٠وىث ؼىاقی و ؼفالو



 122  / یاله ثیه١ و يّكت وًث٨ّل وىم: 

یَه  ّاَوْ ; گىیرؿهی اکكم پی٥مبك یا الَلْ ًَ  هعرموو يبراي، ياقاظرث >:َهَؼ

 اورث، ؾاؾه ١ٙ٬ی ٘ىقبه قا و٠ؿه ایى هح١ال ؼؿای هن په. يباي

 ایرى اکركم پی٥مبرك و هىوری ظٕركت[ هايًرؿ] الهی اولیای هن

 و. ايرؿؾاؾه اذركجكجیرب آو بره و ايرؿکكؾه ٬بىل و ايؿکكؾه باوق قا و٠ؿه

 یکری ایرى اورث> جاقیػ ١ٙ٬یت  یهاوًث ال یکی و ظ٭ی٭ث یم ایى

ًَْ  َتّجَذ  َلى; که اوث ییهاوًث آو ال  >(21 اظماب:) :َتبذیل اللّه  ةّلُغ

 1.هىث همیٍه ایى مبالٌ

 ْٝ  يّاكت جااقیؽی هٝااهك و هّااؾی٫ باه اٌاقه ؾق ؾیگك، بیايی ؾق لهنه١
 ياابىؾی و اواالهی قٌاؿ باه و ٌؿه ايصام اؼیكا   که قا هاییظكکث جمام الهی،

 :٨كهایؿهی ؾايىحه، الهی يّكت هّاؾی٫ ال ،اوث ٌؿه هًحهی ؾٌمًاو
ؾ. ور٭ىٖ قژیرن کاهل، يّكت الهی بى ۀایىحاؾگی ٤مه باوشىؾ هعاِك 

هبرراقک، يّرركت الهرری بررىؾ. پؿیؿآهررؿو هررىز ؼررائى و ٨اوررؿ ظىررًی

پك٬ؿقت بیرؿاقی اورالهی ؾق هًٙ٭ره، يّركت الهری اورث. بكا٨حراؾو 

هكیکا و ايگلیه و ٨كايىره و ج٩ًرك قولا٨رموو ا ۀي٩ا٪ و جمویك ال چهك  ۀپكؾ

ؾقپری و های پیهای هًٙ٭ه ال آياو، يّكت الهی اوث. گك٨حاقیهلث

قژیررن ِهیىيیىررث، ال هٍررکالت ویاورری و ا٬حّرراؾی و  ٌررماقبرری

اي گك٨حه جا ايموای شهايی و ايمشاق ٠مىهی و ظحری اشحما٠ی ؾاؼلی

وهمره هٝراهك يّركت الهری اورث. ی ال آو، همرهیهای اقوپاؾايٍگاه

جرك، و جرك و هًرمویاهكول قژین ِهیىيیىحی ال همیٍه ه٩ًىقجك و ١ٔی٧

 2.جك اوثاقجك و وكؾقگنهكیکا ال همیٍه گك٨حااي ظاهی اِلی

                                                           
 قهبااكی، ؼبكگاااو هصلااه ا٠ٕااای و قئاایهؾیااؿاق بااا ؾق  ایاهااام ؼاهًااهبیايااات  .;

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39229 ؾق: یؾوحكو ،24/12/1396
 ،9/7/1394 ٨لىااٙیى، ۀايح٩أاا ال ظمایااث ک٩ًااكايه ؾق یاهًااهاهااام ؼا بیايااات. >

 .content?id=17401-https://farsi.khamenei.ir/speech ؾق: یؾوحكو
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ّفصلّچهارم:
 عًت صیادت يعمت

 
های هؽّىَ اهال ظا٫، واًث لیااؾت ي١ماث اواث، و آو یکی ال وًث

و و اهال ظا٫، باا جع٭ا٫ اج١الی به هئه٠ًباقت ال ا٨مويی ي١مث الشايب ظ٫
َكٓشُتٓن  َلّ ٓى ٨Eكهایؿ: ج١الی هی و باٌؿ. ؼؿاويؿ جباقکٖ اللم هیوٌك كُ ییَلَص ََ  ٓن َذيَّ

D ن.یا٨ما ؼىؾ قا[ بك ٌما هی ١ٙ٬ا  ]ي١مّث  ،ؿیًکF اگك وپاوگماقی 7ٕٔابكاهین:
٬ابل بعاد D ؾيیىی و هاؾیEو D اؼكوی و ه١ًىیEایى وًث ؼىؾ ؾق ؾو ٬ىن 

 ;اوث.

ّهستًذاتّلزآيیّسًتّسیادتّيعمت.4-1ّ
جىايؿ هىحًؿ واًث لیااؾت ي١ماث ٬اكاق آیاجی وشىؾ ؾاقؾ که هی کكین٬كآوؾق 

چًؿ ؾق ؾل ایى آیات، ٠ىاهل ایصاؾ و ي٭ّاو ایى وًث يیم هٙكض ٌؿه گیكؾ. هك
اشمال، بكؼی ال ایى ولی ؾق ایى هىٟٔ به Fبه آو ؼىاهین پكؾاؼث اؾاههکه ؾق 

 ین:کًاوث، هٙكض هیD وًث لیاؾتEکه هىحًؿ هعکمی بك وشىؾ  قا، آیات
یماّء َو  َو  َویٓىا َلَلَتٓذًیا َػَلیٓیّهٓن َبَشكیا   ّهیَى الغَّ ىا َواتَّ ًُ ٓهَل آلُوشى آَه

َ
وَّ أ

َ
 َلٓى أ

 .7ٔ: ٕاػشاف: اَلٓسّض 
كؾيرؿ، ک ٍه هییآوقؾيؿ و ج٭ىا پ ماو هییها، ایاگك اهل ٌهكها و آباؾ

 .نیگٍىؾ هیها آو ى قا بكیو و لهات آوماکبك 

                                                           
 .426 َ ،هماو یمؾی، هّباضهعمؿج٭ی . ;



121 /    ً  های الهی ؾق ٬كآو کكینثو

EاتکبكD بهو هاال والهحی، ً،یآوا ث،یاهً لیبال٬ كییرکهك ؼیك  ه١ًای 
یماّء  ّهیَى  َبَشكیا    ّهٓن یَػلَ  َلَلَتٓذًاE ۀشمل ؾق .اوث اوالؾ  باه اتکابك Dآلَٓسّض  َو  الغَّ
 .اباؿی های اویشك اویآؾه بك هصكا آو ال الهی های ي١مث هکٌؿه  هیجٍب ییهصكا
 ى١٬ًها ؾق هاىا Fباقؾ هی يا٨ٟ ه٭ؿاقبه و هًاوب هى٬ٟ ؾق ؿامکهك بك٦ و باقاو
 البحاه .ٌاىؾ های ٨كاواو ها ىهیه و ٤الت صهیؾقيح و ٌؿه، وكؾ هى١٬ً ؾق و گكم

 وگكيه ًًؿک ٍهیپ ج٭ىا و آوقؾه ماویا ؼىؾ ؼؿای به هكؾم هک اوث هى١٬ی ؾق ىیا
ٌاكی٩ه، واًث آیۀ  ایىبكاوان  ;.ؾٌى هی ٬ٟٙ ايًیشك و ٌؿه بىحه هصكا ىیا

و، ؾقهاای آواماو و اهًائای هالهی بك ایى شكیاو ؾاقؾ که ؾق په ایماو و ج٭اى
 ؾ.ٌىيالل ها آو ها به ٨كاوايی بكگٍىؾه ٌؿه و ي١مثها آو لهیى بك

ىساَة َو  َو  هاُهىا التَّ
َ
ُهٓن أ يَّ

َ
َكُلىا ّهیٓى  اّْليّجیَل َو  َلى أ ّهٓن َل بِّ ٓيّضَل ّاَلیّهٓن ّهى َس

ُ
ها أ

ٓسُجّلّهٓن  َكىّهّهٓن َو 
َ
 .77ٔ ٕهائذه: ّهى َتٓذّت أ

ل و آيچررره قا الورررىی یررر، جرررىقات و ايصاهرررل کحررراب[] و اگرررك آيررراو

راو برك ماو و [ بكپررا ؾاقيرؿ، ال آورر يرالل ٌررؿه ]٬ركآوهررا آو پكوقؾگاٌق

 ى، قولی ؼىاهًؿ ؼىقؾ.یله

هایی اواث جىقات و ايصیل و ؾیگك وظی ۀوؽى ال ا٬اه ،ٌكی٩ه ۀآیؾق ایى 
 ىیا ۀا٬اه ال و ٤یك آو، و هكاؾ ؾاوؾ یل قویؿه، يٝیك لبىقئاوكاکه به ايبیای بًی

 و شاه١اه ىیبا ؾقهاا آو هاایؾواحىق اواح٩اؾه ال ١ًایی ٠ملی ظ٩ٛ ها،حا ک
 و أهباؿ به قاشٟ هک اوث ه١اق٨ی به ا٠ح٭اؾ و آو، ٟیٌكا ا٨كاؾ به ۀهمكؾو ک٠مل
َكُلىاEؾق  ؼىقؾو ال هكاؾ .اوث ٌؿه اویبها آو ؾق ه١اؾ  َتٓذیّت  ّهٓى  َو  َكىّهّهٓن  ّهٓى  َلَ

ٓسُجّلّهٓن 
َ
 ای باٌؿ ؼىقؾو قاه ال هکًیا چه ،اوث جمحٟ و ج١ًن هٙل٫ 66ٔDه: ٕهائؿأ

 باؿوو هاای جا١ًن و جّاك٨ات هٙلا٫ ؾق ؼاىقؾو اوح١مال و گك،یؾ هایقاه ال
                                                           

 .254 َ ،8 ز، هماو. ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی، ;
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 و آواماو ى،ییپاا و باال ال هكاؾ و اوث، هحؿاول و ٟیٌا ٠ك  ل٥ث ؾق هماظن،
 ;اوث. ىیله

ُه كاَو َؿْلاسًا ُیٓشّع  ُكٓن ّايَّ بَّ ّلُشوا َس ـٓ یماَء َػَلیٓیُكٓن ّهیٓذساساً آعَت ُیٓمیّذٓدُكٓن  َو  ّل الغَّ
ٓهىال  َو 

َ
یَى َو  ّبؤ ًّ ا   َو  َب ًْ ٓيهاسًا  َیٓجَؼٓل َلُكٓن َج

َ
 .23ٔ-25 ٕيىح:َیٓجَؼٓل َلُكٓن أ

اق یه او بىررکررؿ یررً آهرركلي بٙلبیگ٩ررحن: ال پكوقؾگرراق ؼرىهررا آو بره

 كورحؿؾقپی بك ٌما ٨ث آوماو قا پیکهای پكبك جا باقاو آهكليؿه اوث

هرای وكوربم و ًرؿ و برا٢ک ممرکو ٌما قا با اهىال و ٨كليؿاو ٨كاواو 

 .اقجاو ٬كاق ؾهؿیای شاقی ؾق اؼحيهكه

 کال ٌك اگك هک ؾهؿ هی ؿکهئ ۀو٠ؿ به ٬ىم ؼىؾ يىض ،ؾق ایى آیات ٌكی٩ه
هاا آو قوی باه واى هاك ال قا ًیؼاى قظماث ؾقهاای ؼؿا ًًؿ،ک جىبه گًاه و

 ٨اكا قاهاا آو هااؾی ثکاپكبك بااقاو هن و ١ًىیه قظمث باقاو ؿ و هنیگٍا هی
 هکا بااقؾ های باقاو ٬ؿقآو ١ًیی ٨Dكوحؿ هی ٌما بك قا آوماو٠Eباقت  .كؾیگ هی
 آوقؾ هی كايییو يه اوث قظمث باقاو چىو اهاٖ ٌىؾ هی يالل ؾاقؾ آوماو ییگى

 .اوث ٘كاوت و وكوبمی و ؼكهی یۀها شاهمه ؾق هکبل قوايؿ، هی بییآو يه و
 هاایباا٢ ٌما بكای و ًؿک هی ا٨موو قا ٌما ٨كليؿاو و اهىال و :ؿیا٨ما هی وپه

 ي١ماث یاک ،بیاجكجىیااباه .ؾهؿ هی ٬كاق شاقی آ  يهكهای و وكوبم و ؼكم
 ،ؾاؾه ٌاؿه اواث. آقی و٠اؿههاا آو به هاؾی بمقگ ي١مث پًس و ه١ًىی بمقگ

 >.اوث آؼكت هن و ایؾي آباؾی هىشب هن ؿیهص٬كآو گىاهی ٘ب٫ اج٭ى و ماویا
یَوّة َلَٓعَوٓیًاُهٓن هاًء َؿَذهاً  َو  ّش ٓو َلّى آعَتواُهىا َػَلی الؽَّ

َ
 .27ٔ ٕجى: أ
ماو( اوح٭اهث وقليؿ، با آب ی[ ؾق قاه )ا ]شى و ايهها آو ه اگكکًیو ا

 .نیًک هیكابٍاو ی٨كاواو و

                                                           
 .53 َ ،6 ز ،هماو. ;
 .74 ا 69 َ ،25 ز ،هماو همکاقاو، و ٌیكالی هکاقم ياِك .>
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E٪٤ؿD ٕبهٔ ٫٩ٌ ولو بكًٌكی٩ه يیم اٌااقه  یۀایى آ .اوث ٨كاواو آ  یاه١
 پااؾاي ،ی١ًی شى و ايه ؾاقؾ. ؾق ایى آیاه Dذ٭لیىE لیاؾت ي١مث بكبه وًث 

 Fؾاياؿهاا هایقا بكؼىقؾاقی ال اياىاٞ ي١ماث ماویا ۀاوح٭اهث بك ٘كی٭ ىییؾي
هاای آ  ویكابی ال آ  ٨كاواو و باقاو قظمث الهی و هًابٟ و وكچٍمهچكاکه 
 آ  هکا يصالیكا آ Fبؽً، ؼىؾ اٌاقه به بكؼىقؾاقی ال ايىاٞ ي١مات ؾاقؾظیات
 اوث. ٨كاواو میچ همه اوث، ٨كاواو

 ٌاىؾ، های ي١ماث و٨اىق یاۀها آيچاه اویاب ىیاا ٘ب٫ هکًیا جىشه ٬ابّل  ۀيکح
 جىاياؿ يمی لوؾگفق و هى٬ث ماویا كایل Fماویا اِل يه اوث ماویا بك اوح٭اهث

 پاای هکا ج٭ىاواث و مااویا بك اوح٭اهث ههن .ؾهؿ يٍاو ؼىؾ ال اجیکبك ىیچً
 ;.اوث لكلاو و ًگل آو ؾق اقییبى

ّهصادیكّتحمكّسیادتّيعمتّ.4-2ّ
های الهی که هؽّىَ اهل ظ٫ اوث، به یک ه١ًاا، ال هّااؾی٫ وًث ۀهم

Eلیاؾت ي١مث Dاوث. ایى وًثها قا هی جىاو جعاث چهااق ٠ًاىاوE لیااؾت
های لیاؾت ي١مثD ،Eجعبیب و جمییى ایماوD ،Eهای ه١ًىی و اؼكویي١مث

البحه ؾق ایاى هصاال  >هًؿقز واؼث.D بك ؾٌمًاوپیكولی Eو D هاؾی و ؾيیىی
های لیاؾت ي١مثEو D های ه١ًىی و اؼكویلیاؾت ي١مثEبه ؾو ٠ًىاو ٨٭ٗ 

 پكؾالین.هیD هاؾی و ؾيیىی

 های هعًىی و اخشوی. صیادت يعمت4-1-3

هاای ه١ًاىی و اؼاكوی اٌااقه به وًث لیاؾت ي١مث کكین٬كآوآیاجی چًؿ ال 
 :الشمله ،ؾاقؾ

                                                           
 .جلؽیُ ايؿکی با 122-121 َ ،هماو. ;
 .437 َ ،هماو یمؾی، هّباضهعمؿج٭ی . >
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 ا یَ 
َ
ّز  هایُّ أ ىآ  َى یالَّ ًُ ُوىآ  ّاو َءاَه َه  َتتَّ ُكٓن  ٓجَؼلی اللَّ ٓش ی َو  ُكٓشَهاًيا لَّ   اّتكُن یَع  َػًُكٓن  َكلِّ

ّلٓش ی َو  ُه  َو  َلُكٓن  ـٓ  .ٔ:3 ٕايلال:  نیآلَؼّظ  آلَلٓعّل  ُرو اللَّ
 ؼررؿا( ٨كهرراو هؽال٩ررث) ال اگررك! ؿیررا آوقؾه مرراویاه کررىررايیک ای

 ٬ركاق با٘رل ال ظ٫ شؿاواؼحى هثش ای لهیوو ٌما بكای ؿ،یمیبپكه

 با٘ررل ال قا ظرر٫ آو، پكجررى ؾق هکرر ؼاِرری ًررییب قوٌررى) ؾهررؿ> هرری

 و آهركلؾ>یهر قا ٌرما و پىٌايؿ> هی قا گًاهايحاو و( ًٌاؼث ؿیؼىاه

 . اوث نی٠ٝ بؽًٍ و ٨ٕل ِاظب ؼؿاويؿ

Eج٭ىا Dىلیث ؾق ه٭ابال آو اواث کاه ئالحمام به قوالث الهی و ًٌاؼث هى
٨ك٬او که جىايایی جمیم بیى ِعیط ال ؼٙا و ِالط ال  ۀو، ٬ىؼؿاويؿ ؾق ه٭ابل آ

هاای ايعكا٨ای اواث، قا ا٠ٙاا ه٩ىؿ، هؿایث ال ٌابهات و قاه هىاح٭ین ال قاه
٨ك٬ااو  ۀ٬اى .1 :ج٭ىای الهی قا ؾق وه بؽاً ۀيحیص ،ٌكی٩ه ۀآیؾق ایى  ;ؿ.کًهی

 F٩٤اكاو الهای هٙاكض  .3پىًٌ بك گًاهااو و  .2بكای جٍؽیُ ظ٫ ال با٘ل
 Fؤىض يمایايگك وًث لیاؾت ي١مث ال يىٞ ه١ًاىی اواثؿ که ؼىؾ بهکًیه

 ، ذمكات هح١ؿؾی قا يّایبهئهًاوؼؿاويؿ ؾق ه٭ابل ظكکث ج٭ىاوقلی چكاکه 
يماایً گكؾايؿ. ؼؿاويؿ اوز وًث لیاؾت ي١مث قا ؾق ایى هىٟٔ باههیها آو

اشمال به ِاظب به Dنیآلَؼّظ  آلَلٓعّل  ُروEبا ج١بیك ٌكی٩ه  ۀآی ۀگفاقؾ و ؾق اؾاههی
 ۀؿ که يٍاو ال ایى ؾاقؾ ج٭اىا هلکاکًهای بمقگ بىؾو ؼىیً اٌاقه هیبؽًٍ

هاا و هاا و بؽٍاًقا هىح١ؿ پفیكي ايىاٞ ٨ٕال هئهًاواقلٌمًؿی اوث که 
 >ؿ.ک٠ًٙایای الهی هی

ّز  َو   .28ٔ ُهن ٕهذمذ:اَتٓوَى  ُهٓن اَءاتَ  َو  ُهًذى َصاَدُهٓن  آهَتذوآ  َى یالَّ
                                                           

  ،، 1419٪العىایى یهعْبا ؾاقجهاكاو،  ،المرر و هدی هى تفضیر هؿقوی، هعمؿج٭ی. ;
 .45 َ ،4 ز

 . هماو. >
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 قوض و ؿیرا٨ما هری حٍراویهؿا بك ؼؿاويؿ ايؿ، ا٨حهی ثیهؿاه کىايیک

 .بؽٍؿ هی آياو به ج٭ىا

 واؽًاو هکاًیباا گكوهای هکوؽى ال ایى اوث  هعمؿ ۀوىق 16 یۀؾق آ
ؾق  .يبىؾياؿ كي آویپاف باه ظأك ؿيؿ،یًٌ هی اهبكیپ ال قا ٬كآو اتیآ و ظ٫

 و ا٨حهی قٌؿ وؽًاو، و اتیآ هماو ؿویًٌ با گكوهی: ؿی٨كها هی هیآ ىیا ،ه٭ابل
 ٨مويی ِك٨ا   Dُهذى صاَدُهٓن E هايًؿ ٠باقاجی .ًًؿک هی ؿایپ ه١ًىی و قوظی وو١ث

 آو ثیٜك٨ ٨مويی و قوظی بالًؿگی و قٌؿ ايگكیب هکبل ًؿ،ک يمی اویب قا ثیهؿا
 ;.ٌىؾ هی بكؼىقؾاق ثیهؿا ىیا ال هک اوث ىیک

جاىاو اوث، های ال هّاؾی٫ وًث لیاؾت ي١مثٌكی٩ه  ۀآیؾق جبییى ایًکه 
 ؼؿاويؿ ال٘ك٦ ثیهؿا ٨مويی وال ًهیله ايىاو، ٘ك٦ ال ثیهؿا كيیگ٩ث پف

 قا ؼؿا ٘ك٦ ال گام چًؿ ايىاو، ال٘ك٦ گام یکؾقوا٬ٟ  Dصاَدُهٓن  آهَتَذٓواE. اوث
 >.ؼؿا ال٘ك٦ Dآتاُهٓن  َو .. .صاَدُهٓن E ايىاو، ال٘ك٦ DآهَتَذٓواE. ؾاقؾ ؾيبال به

ُه  َوَػَذ  اّ   َى یًّ آلُمٓئهّ  الَلْ ًَ ا    َو آلُمٓئّه ًَْ ٓيَهاُس  َتٓذّتَها ّهٓى  ىَتٓجّش  َج  َى یَخاّلّذ  آلَ
اّ   یكّ  َبةً یَؼ  َهَغاّكَى  َو  َهایكّ  ًَْ ّه  ّهَى  ّسٓظَىاِو  َو  َػٓذو   َج ٓكَبیُش  الَلْ

َ
 ُهیَى  َرّلیَي  أ

 .83ٕٔتىبه:  ُن یآلَؼّظ  آلَلٓىُص 
 کره ؾاؾه و٠رؿه ثبهٍ ال هاییبا٢ باایماو، لياو و هكؾاو به ؼؿاويؿ

 و هايرؿ> ؼىاهًؿ آو ؾق شاوؾايه اوث> شاقی ؾقؼحايً لیك ال يهكها

هررا آو يّرریب) شرراوؾاو هررایبهٍررث ؾق ایپرراکیمه هررایهىررکى

ای( و ؼًٍىؾی) و >(واؼحه  و اورث> بكجرك( هراایى ۀهم ال) ؼؿا ٔق

 !اوث همیى بمقگ، پیكولی

                                                           
  ،9 ز ،1388 هاایی ال ٬اكآو،هكکام ٨كهًگای ؾقنجهاكاو، ، تفضریر يرىر . هعىى ٬كائحی،;

َ 84. 
 .81َ ،هماو. >
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اّ  E ه١ًای ًَّ  ه١ًاای ك٨حًای اواث ويىیالبا و هايؿگاق هایبهٍث Dَػٓذو   َج
ّه  ّهَى  ّسٓظىاِو  َو E ۀشمل ٓكَبُش  اللَّ

َ
 اواث ىیاا ًؿک هی ا٨اؾه قا آو ا٪یو هک٘ىقیهب Dأ

 ۀآیا ;.اوث جك اقليؿه و جكبمقگ هاظك٦ ىیا ۀهم ال ٍاویا ال ؼؿا ؼًٍىؾی هک
ا٨أاه هاا آو ؾق ليؿگی اؼاكوی هئهًاوال هّاؾی٫ بكکاجی اوث که بك ٌكی٩ه 

ؾقوو ؼىؾ به هك ؾو يىٞ ي١مات هااؾی و ٌكی٩ه  ۀآیی٧ ایًکه لٙ ۀٌىؾ. يکحهی
ي١ماات  ۀهای پااکیمه ال ؾواحهای پكآ  و هىکىی١ًی با٢ Fه١ًىی اٌاقه ؾاقؾ

 ي١مات ه١ًىی اوث. ۀهاؾی و قٔىاو الهی ال ؾوح

 های هادی و ديیىی. صیادت يعمت4-1-1

 ،ىی اٌااقه ؾاقؾی هاؾی و ؾيیهاي١مثبه وًث لیاؾت  کكین٬كآوآیاجی چًؿ ال 
 :الشمله

ٓن  َلى َو  يهُّ
َ
َهاُهىآ  أ

َ
ىس أ يّضَل  َها َو  َل یاآليّج  َو  ةَ االتَّ

ُ
ى ّهنیّالَ  أ ٓن  هِّ بهِّ َكُلىآ  سَّ  ّهیى َلَ

ٓسُجّلّهن ٓذّت تَ  ّهى َو  َكىّهّهٓن 
َ
 .77ٔ ٕهائذه:  أ

راو الورىی قا آيچره و لیايص و جىقات آياو، اگك و هرا آو برك پكوقؾگاٌق

 ؼىاهًررؿ قولی ى،یلهرر و آوررماو ال ؾاقيررؿ، بكپررا[  و٬رركآ] ٌررؿه يررالل

 .ؼىقؾ

ٓسُجّلّهن َتٓذّت  ّهى َو  َكىّهّهٓن  ّهى٠Eباقت 
َ
٘ىق کًایه ال وو١ث قل٪ و قولی به Dأ

گىیؿ ٨اليی ال وك جا به پاهایً ٤ك٪ هايًؿ ایى ٠باقت که هی Fوکمال ؾاقؾجمام
ٞ هااؾی و ٨ى٪ که ال هّااؾی٫ واًث لیااؾت ي١ماث ال ياى یۀآ >ي١مث اوث.

 ال كوییاپ هکا ؾهاؿ های ٬اكاق ؿکیاجؤ هاىقؾ قا اواوای اِل ىیؾيیىی اوث، ا
 ىث،یي هكگ ال په ليؿگی به ؾاؾووكوواهاو بكای ٨٭ٗ ایايب آومايی ماتیج١ل

                                                           
 .456 َ ،9 ز ،هماو، ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی. ;
 .95 َ ،3 ز ،٪1424 الکحا  االوالهی، ؾاق ٬ن، ،تفضیر الکاع . هعمؿشىاؾ ه٥ًیه، >
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 هااثیشم١ ؾاقؾ، میي هاايىاو هاؾی ليؿگی وكجاوك ؾق ای گىحكؾه بالجا  هکبل
 و ث،کاپكبك قا هااي١ماث و ن،کهحاكا قا كوهاایي و ٨ٍاكؾه، قا ٩ِى٦ و ٬ىی، قا
 ;.والؾ هی مىیا و هك٨ه قا ليؿگی و ٟ،یوو قا اياتکاه

وَّ  َلى َو 
َ
ٓهَل  أ

َ
ىآ  آلُوَشى أ ًُ َوىآ  َو  َءاَه ا اتَّ ًَ یَى  َبَشَكیا    ّهنیَػَلی َلَلَتٓذ یَماّء  هِّ  َو  الغَّ

 .7ٔ: ٕاػشاف:  آلٓسض
 ٍررهیپ ج٭ررىا و آوقؾيررؿ هرری مرراویا هررا،یآبرراؾ و ٌررهكها اهررل اگررك و

 . نیگٍىؾ هیها آو بك قا ىیله و آوماو اتکبك  كؾيؿ،ک هی

ی ؾيیاىی و هااي١ماثيیم ال هّاؾی٫ اِلی واًث لیااؾت ٌكی٩ه  ۀآیایى 
 گ٩حاه ؿاقیاپا و ذاباث هاای هىهباث به ،DثکبكE شمٟ Dات  کَبَك Eهاؾی اوث. 

 ًیا٨اما و كیاؼ راكت،ک ،DثکبكE ه١ًای ؾق. گفقا مهاییچ ه٭ابل ؾق ٌىؾ هی
 .ؾاقؾ وشىؾ
ٌىؾ ایى اوث ای که ؾق ایى هىٟٔ به ـهى هؽا٘باو ٬كآو هحباؾق هیبههٌ

 ؤاٟ ا٨ك،ک ٍىقهایک چكا په اوث، اتکبك يمول وبب ج٭ىا و ماویا اگك که:
هىاحًؿ ٖ ؾق  قوهقوبا ٨كاوايای التکهٍا با اوالهی ٍىقهایک و ؾاقيؿ بهحكی

 پاوػ ایى ٌبهه بایؿ گ٩ث:
: آو  و قوظای يٝاك ال ولی هىحًؿ، شلى ١ًِث و ٠لن يٝك ال ٍىقهاک اْوال 

 .ؾاقيؿ ٨كاوايی التکهٍ میي آياو يٝك ىیا ال. يؿاقيؿ آقاهً قوايی
 و ىی٬اىاي و ؾاقيؿ ؼىؾ با قا اوالم يام ٨٭ٗ اوالهی، ٍىقهایک ا٤لب: ا  یذاي

 يى٠ی هاْؾی، ق٨اه گاهی ٠الوهبه .یىثي نکظا آيصا ؾق اوالم ىیؾ قهًمىؾهای
 :ؿی٨كها هی و٬كآ هکچًاو Fاوث الهی ٬هك

ا ُشوا ها َيُغىا َكَلمَّ ٓبىاَب  ّهٓن یَػلَ  َكَتٓذًا ّبّه  ُركِّ
َ
 .55ٔ ء  ٕايؼام: یََ  ُكلِّ  أ

                                                           
 .455 َ ،4 ز ،هماو ،و همکاقاو . ياِك هکاقم ٌیكالی;
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هررا آو برره قا آيچرره( و ؿیيبؽٍرر وررىؾی ايررؿقلها) هکررهًگرراهی( آقی)

 قا( هراي١مث ال) میچ همه ؾقهای كؾيؿ،ک ٨كاهىي بىؾ ٌؿه اؾآوقیی

  برره ؾل و) ٌررؿيؿ لؼىٌررعا( اهال  کرر) جررا ن>یگٍررىؾهررا آو قوی برره

 .(بىحًؿ آو

 كؾياؿ،ک ٨كاهاىي قا الهی كاتکایى ا٨كاؾ، جف ٌىؾ چىوؾق ایى آیه اٌاقه هی
 ياىٞ ؾو ٬اكآو، ؾق .ٌاىيؿ وكهىاث جا نیگٍىؾ ٍاویقو به قا میچ همه ؾقهای

 همكاه هک ؼىباو بكای ًیگٍا و ق٨اه ال٧ٔ: اوث هٙكض گكوه ؾو بكای ًیگٍا
 باا هماكاه گاكیؾ هکا ياااهالو و ٩ْاقک بكای ًیگٍا و ق٨اه ٔ  Fاوث اتکبك با
 ;ىث.یي ثکبك

ّلُشوآ  َكُوٓلُت  ـٓ ُكٓن  آعَت ُه  َسبَّ اًسا  كَاَو  ّايَّ َماَء  ٓشّعّل یَؿلَّ ٓذَساًسا َو  كُن یَػلَ  الغَّ  ٓمّذٓدكُن ی هِّ
ٓهَىال  

َ
ًّ  َو  ّبؤ ا    ٓجَؼلی َو  َى یَب ًَّ كن ٓجَؼلی َو  َج يَهاًسا ٕيىح:  لَّ

َ
 .ٔ=>-;> أ

اق یه او بىرکرؿ یرً آهركلي بٙلبیگ٩حن ال پكوقؾگاق ؼىها آو په به
ؾقپری برك ٌرما  ث آورماو قا پریکرهرای پكبك  جرا براقاو آهكليؿه اورث.

ًؿ و کو ؼؿای هح١ال ٌما قا با اهىال و ٨كليؿاو ٨كاواو اهؿاؾ  ب٩كوحؿ
 اقجاو ٬كاق ؾهؿ.یهای وكوبم و يهكهای شاقی ؾق اؼح با٢

٫ بااقل واًث لیااؾت ي١ماث ؾق يىض يیم ال هّااؾی ۀایى آیات ال وىق
 DذساساهیE ۀلمک و اوث، آوماو ابك DعماءE ۀلمک ال اوث. هكاؾ کكین٬كآو

ٓهىال   ٓمیّذٓدُكٓن ی َو Eؾق D اهیذاد٠Eبااقت . مياؿهیق اقیبىا ه١ًاای به
َ
ی َو  ّبیؤ ًّ  Dَى یَب

 مییچ هكه١ًای به هؿؾ و اوث، گكیؾ هؿؾ ؾيبال به هؿؾ قوايؿو ه١ًایبه
 ٨كلياؿاو و اهاىال و ًاؿ،ک کماک ظاشحً به ؿویقو ؾق قا آؾهی هک اوث

 هاایهاؿ٦ به ايىايی ۀشاه١ ؿویقو بكای ییابحؿا های کمک ىیجك یکيمؾ
 .اوث ًیؼى

                                                           
 .123ا122َ ،3 ز ،هماو ،. هعىى ٬كائحی;
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E ًْ ا    َلُكٓن  ٓجَؼٓل ی َو Eؾق  DايهاسE و Dا ج ًَّ ٓيهاساً  َلُكٓن  ٓجَؼٓل ی َو  َج
َ
 ال ٬ىان ، ؾوDأ

 ليؿگی اتیكوقٔ به يىبث هال ا٬ىام ؾیگك ال هکالآيصا یلو اوث، هال ا٬ىام
 ال آیاات ىیاا. ا٨حًاؿی كکاـ به اؼحّاَ هیآ ؾق ؾاقيؿ جكی گىحكؾه ؾؼالث بٍك
 قا آو جاىاجك و هااي١ماث ٨كاوايای ۀو٠ؿ ؼىؾ ٬ىم به هک ًؿک هی ثیاکظ  يىض
 ;ًًؿ.ک گًاهاو ه٩٥كت ٘لب ؼىؾ پكوقؾگاق ال هکٌك٘یبه ؾهؿ، هی

یاىی چًایى ی هااؾی و ؾيهااي١مثؾق جىِی٧ وًث لیاؾت  ٠لی اهام
 ٨كهایؿ:یه

ّه  وَّ ا اهُ  َكَمٓى  َدْواً  ّيٓؼَمة ُكلِّ  ّكی ّللَّ دَّ
َ
َها َصاَدهُ  أ ًٓ َش  َهٓى  َو  ّه  ّبیَضَواّل  َخاَؼَش  ّكیّه  َهصَّ

 =.ّيٓؼَمّتّه 
ی ي١محی هك ؾق قا ؼؿا  کًرؿ، بركوو ٠هؿه ال ظ٫ آو هكکه .اوث ظ٭ 

 قا ؼىؾ قؾ،ؾا قوا کىجاهی آو ؾق کهآو و کًؿ ا٨موو او بك قا ي١مث ؼؿا

 .اقؾفگ ؾاؾو ي١مثالؾوث ؼٙك ؾق

ی هااي١ماثها هىاقؾی ال هّاؾی٫ وًث لیاؾت ي١ماث ال ؾو ه٭ىان ایى
 ۀی هااؾی و ؾيیاىی باىؾ کاه بكٌامكؾین. ؾق اؾاهاهاي١مثه١ًىی و اؼكوی و 

وًث لیاؾت ي١مث و اوبا  ي٭ّااو آو  ۀبه اوبا  ایصاؾکًًؿ قوپیًيىٌحاق 
 پكؾالین.هی

ّسًتّسیادتّيعمتّۀزایظّایجادکًًذاسبابّوّش.4-3ّ
ی١ًی  Fهای ه٭یؿ و هٍكوٖ اوثال وًثD وًث لیاؾت ي١مثEاٌاقه ٌؿ که 

ٙی قا با بیًً و ق٨حاقهاو ههیاا کًاین یبایىث ٌكاها بكای جع٭٫ ایى وًث، هی
ٗ و اوبا  بعد یؼىاهین ال ایى ٌكاایًک هی .جا وًث ؼؿا بك ها شاقی ٌىؾ

                                                           
 .46 َ ،24  ز، هماو، ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی .;
 .244ظکمث  ،البالغهيهح. >
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ت هح١ؿؾی هىاشه هىحین که به اوبابی کاه بىحكواال با آیا کكین٬كآوؾق  کًین.
وًث لیاؾت ي١مث هىحًؿ و بایؿ جىوٗ ها ٨كاهن ٌىؾ، اٌاقه ؾاقؾ. ایى اوبا  

 و ٠ىاهل به ٬كاق لیك اوث:

 . ایماو و عمل صالخ4-1-3

 ه١ك٨ای اؼحیااق و يا٨اف ۀاقاؾ ؾاقای ١ٌىق، و ٠٭ل ِاظب قا ايىاو هصیؿ٬كآو
٠ًاىاو باه کاه ای٠الیاه ه٭اهات به جىايؿهی ؼىیً ۀاقاؾ با که ايىايی کًؿ،هی

 .ٌاىؾ يایل گكؾیؿه، هٍؽُ ظ٫ ظٕكتالشايب  وی بكای کمال و و١اؾت
 ه١ك٨ای ٠مال و ایمااو گكو ؾق قا ايىاو ظ٭ی٭ی و١اؾت ؼؿاويؿ ،شهثؾقایى

 ا٠ٕا با و یابؿهی ٠یًیث ،کًؿهی ٜهىق هاؾل ؾق وی ظ٭ی٭ث که ایمايی ؾه،کك
 قوالایاى ؾ.ٌاىهای يماىؾاق آو باا هحًاواب ا٠ماال ايصام ِىقتبه شىاقض و

 ؾق کاكین٬اكآولافا  Fاواث ؼاىقؾه ق٬ن آو با هحًاوب ا٠مال با ایماو ظ٭ی٭ث
 ٬اكاق هماؿیگك کًااق قا آو ؾو و کًؿهی ـکك ِالط ٠مل با قا ایماو هىاقؾ بیٍحك

 ایمااو بؿوو ٠مل و ٠مل بؿوو ایماو بیث اهل قوایات و ٬كآو ؾق .ؾهؿهی
 ٠مال کاه ایماايی بیاث اهال ٨كهًگ ؾق ؾقظ٭ی٭ث و يیىث پفیك٨حه كگمه

 بكؼاىقؾاق ؼاؿا باه ایمااو ۀپٍاحىاي ال کاه ٠ملی و يٍؿه ؼىايؿه ایماو يؿاقؾ،
 .گیكؾيمی ٬كاق ظ٫ ظٕكت جىشه هىقؾ يباٌؿ،

بىؾو ؾق ه٭ابل اهك الهی ج٩ىیك ٌؿه ، به جىلین٠لیاهام  ؾیؿگاهایماو ال 
ٌاكٖ و بىاحك ٠ًىاو به DایماوEاواوی  به ٠اهل کكینكآو٬ؾق آیاجی ال  ;اوث.

 :الشمله ،ایصاؾ وًث لیاؾت ي١مث اٌاقه ٌؿه اوث

                                                           
; .E ىل ُظٓىُى  ماّو یاإل أُِل   ،همراو، یآهاؿجمیمای  هعماؿ٠بؿالىاظاؿبىDٕالْلاه ْلهكّ  ّن یالح 

َ 198ٔ. 
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وَّ  َلٓى  َو 
َ
ٓهَل  أ

َ
ىا آلُوشى أ ًُ َویٓىا آَه یماّء  ّهیَى  َبَشكیا    َػَلیٓیّهٓن  َلَلَتٓذًیا َواتَّ  َو  الغَّ

 .7ٔ: اَلٓسّض ٕاػشاف:
 ٍررهیپ ج٭ررىا و يررؿآوقؾ هرری مرراویا هررا،یآبرراؾ و ٌررهكها اهررل اگررك و

 ن.یگٍىؾ هیها آو بك قا ىیله و آوماو اتکبك  كؾيؿ،ک هی

وَّ  َلى َو E ۀشمل
َ
ٓهَل  أ

َ
ٓسَعٓلًا ها َو E ۀبك شمل D آلُوشى أ

َ
َخیٓزيا االَّ  یيبی ّهٓى  ة  یَهٓش  یكّ  أ

َ
 أ

ٓهَلها
َ
عاّء  أ

ٓ
اّء  َو  ّبآلَبؤ شَّ آو اواث کاه اگاك  ٠ًٙا٧ ٌاؿه و ه١ًاای 94آیۀ  ؾق Dالعَّ

آوقؾيؿ ٌؿه، به ج١الین آومايی يبی ؼىؾ، ایماو هیووحاهای هالکاهالی ایى ق
ایاى  ۀبلکه يحیص Fٌؿيالل يمیها آو کكؾيؿ، ؾیگك ايىاٞ بالها بكو ج٭ىا پیٍه هی

٠الهه هعماؿشىاؾ  ;بىؾ.ها آو ایماو و ج٭ىاوقلی، ظیات وكٌاق ال بكکث بكای
٪ و قولی جّااؾ٨ی ال که آیا قلئ، په ال ٘كض ایى والکاع  تفضیره٥ًیه ؾق 

هصاكؾ ؾهاؿ کاه باهگىيه پاوػ هیایى ،ٌؿهج١ییىاوث یا اهكی ه٭ؿق و الپیً
قویؿ، بلکه هكاؾ ال ایمايی که هىشب ایصاؾ قل٪ گًؿهی يمی ۀایماو به ؼؿا ؾاي

ٌىؾ، ایماو به ؼؿا همكاه با ٠مل به جماهی اظکام الهای و و قولی گىحكؾه هی
هك لهااو ٠اؿالث چكاکه  Fق هك چیمی اوث٠ؿل و ٠ؿالث ؾ ۀهباؾی آو و ا٬اه

اهىق ویاؾت و بكجكی یابؿ، اؤاٞ شاه١اه وااهاو  ۀ٠مىهیث پیؿا کًؿ و بك هم
و بؿبؽحی و ٌ٭اوت پایاو هی ٨حهیا.یابؿ< 

D ایماو به ؼاؿاEؾق کًاق D ٠مل ِالطE ۀکه به ه٭ىل کكین٬كآوآیات  ۀالشمل
ى اَصاّلًذ  َػّمَل  َهٓى Eٌكی٩ه  ۀآیکًؿ، اٌاقه هی و َرَكش   هِّ

َ
يخَی  أ

ُ
ٓذ  ُهیٓئّهِى  ُهَى  َو   أ ًُ یُه ییَكَل ًَّ 

 لو، ای باٌؿ هكؾ ؼىاه ؾهؿ، ايصام ای ىحهیٌا اقک هکهك 97ٔF ٕيعل:  َبةً یَؼ  اةً یَد 
 .اوث، Dنیؾاق هی ليؿه کپا اجییظ به قا او اوث، هئهى هکؾقظالی

                                                           
 ،8 ز ،٪1424الحاقیػ ال١كبی، هئوىة ،، لبًاوالتسر ر و التًى ر٠اٌىق، . هعمؿ٘اهك ابى;

َ 249. 
 .368 َ ،3  ، زهماو ،ه٥ًیه اؾهعمؿشى .>
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، لٙی٩ی که ؾق آیه هٙكض ٌؿه، ایى اوث کاه هاكکه چاه هاكؾ یاا لو ۀيکح
باه ؼاؿا باٌاؿ، هٍامىل واًث هائهى ٌكٖ آيکه ٠مل ِالعی ايصام ؾهؿ به

ا ِّ ك٦ ا٠ماال ِاالط ا٨اكاؾ باؿوو وشاىؾ ایمااو لیاؾت ي١مث ؼىاهؿ بىؾ و 
ؾاؾه،  و٠اؿه كؾاقکىکاي هاكؾ و لو باه ؼؿاويؿ هک ای بهی٘ اتیذیك اوث. ظؤجبی
 که ٠مىهی اوث اتیظ ال واال و باال ای هكجبه هک اوث ؿیشؿ و ٭ییظ٭ اجییظ

 ;باٌؿ. هی ههن آذاقی ؾاقای
، هّاؿا٬ی ال Dظیات ٘یبهEؾق جبییى ایًکه چٙىق ٠باقت  ٘با٘بایی٠الهه

ٓذ E ۀشمل گىیؿ: ؾقوًث لیاؾت ي١مث الهی اوث، هی ًُ ُه ییَكَل  ،Dَبیةً یَؼ  اةً ییَد  ًَّ
 ىیاا پاه Fاواث آو باه اتیاظ ۀا٨أ و میچ ؾق ايؿاؼحىشاوه١ًای به اتیظ

 ٠مال هک قا هئهًی ح١اله ؼؿای هکًیا بك ؾاقؾ لثؾال ل٩ًٝ ِكاظث با شمله
 لياؿه ؾاؾه، میاي گاكاویؾ باه هکا اجییاظ آو كی٤ ؿییشؿ اتیظ به ًؿ،ک ِالط

 او دیؼب اتیظ هرال   ؾهؿ، هی كییج٥ قا اجًیظ هک ىثیي ىیا ه٭ّىؾ و ًؿک هی
 هکا باىؾ ا٨یکا باىؾ، ىیاا ه٭ّاىؾ اگاك كایال Fًؿک هی بیی٘ اتیظ به هبؿل قا

 بیا٘ اجییاظ به قا او ها: ٨كهىؾ ولی Dنیًک هی بی٘ قا او اتیظ هاE :ؿیب٩كها
َو E یۀآ كیيٝ ٩هیٌك یۀآ په .نیوال هی ليؿه

َ
ٓد  تاً یَه  كاَو  َهٓى  أ

َ
 ُيىساً  َلُه  َجَؼٓلًا َو  ًاهُ ییَكؤ

اّط  یكّ  ّبّه  یٓمّش ی ًَّ  اجییاظ ج١الی ؼؿای ًؿک هی ا٨اؾه هک اوث >122ٕٔاي١ام: Dال
ایى ظیاات شؿیاؿ کاه ؾق  =.ؿی٨كها هی ا٨أه او هب ؿیشؿ و شؿاگايه و ییابحؿا

ؾاقای ا٠مال ِالط اوث، هّؿا٪ جام وًث لیاؾت ي١ماث هئهى ايحٝاق ا٨كاؾ 
 ٨كْ يیالهًؿ اوث.پی٠ًًىاو بهاوث که به ٠اهل ههن ایماو و ٠مل ِالط 

                                                           
 .491 َ ،12 ز ،هماو ،ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی. ;
< .Eىیک ایآاویاه ؾق آو با هک نیؾاؾ ٬كاق ًیبكا يىقی و نیكؾک ليؿه قا او وپه بىؾ، هكؾه هک 

 Dٖيگكؾؾ  ؼاقز آو ال و باٌؿ هاٜلمث ؾق هک اوث ىیک همايًؿ بكوؾ، قاه هكؾم
 .492-491، 12َ ز ،هماو، ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی. =
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 تمىا. 4-1-1

ج٭ىا وبب ههن ب١ؿی اوث که بىحكوال وًث لیاؾت ي١مث اوث. ج٭ىا ویژگی 
كوی ٌىؾ، ذمكات هح١اؿؾ ؾيیاىی و اؼاهی واهئهًوث که و٬حی همكاه ههمی ا

 آوقؾ:اقه٥او هیبهها آو بكای
ُ كُن  ُهٓل  ُإَيبِّ

َ
ى ٓش یّبَخ  أ ّز  َرّلُكٓن  هِّ َویىآ  َى یّللَّ ّهیٓن  ّػًیَذ  اتَّ بِّ یاِ   َس ًَّ  ّهیى َتٓجیّشى َج

ٓيَه  تٓذّتَها صَواِد  َو  َهایكّ  َى یّلّذ اَخ  ُس اآلَ
َ
َشةِ  أ َؽهَّ َى  ّسٓظَىاِو  َو  هُّ  ػمشاو:ٕآل الله هِّ

26ٔ. 
( هراؾی هرای هیوركها) ىیرا ال هکر ًنک آگاه مییچ ال قا ٌما ایآ: بگى

 ىیرا ال و) ايرؿ كؾهکر ٍرهیپ مگراقییپكهه کرىرايیک بكای اوث؟ بهحك

 يرمؾ( ًًرؿک هری اورح٩اؾه ٠رؿالث، و ظر٫ و هٍكوٞ قاه ؾق ها هیوكها

راو  پررایت  ال يهكهررا هکرر اوررث ییهرابررا٢( گرركیؾ شهرراو ؾق) پكوقؾگاٌق

 همىرركايی و بررىؾ> ؼىاهًررؿ آو ؾق ٍررهیهم گررفقؾ> هرری ؾقؼحررايً

 .(وثا هاآو بیيّ) ؼؿاويؿ ؼًٍىؾی و مه،کیپا

E ّّز ل َوىا َى یلَّ اّط E ه٭ابل ؾق ه،یآ ىیا ؾق Dاتَّ ًَّ . اواث ق٨حاه اقکاهب ٬بل یۀآ ؾق Dّلل
 ؿیبا ٫یجٍى ،ٌكی٩ه ۀآیبكاوان ج٭ىاوث.  آؼكت، یهاي١مث به ؿویقو کهال

 .Dىیؼالاؿ ألواز، أيهااق،E .باٌاؿ و ٨ٙاكی ١ایی٘ب های ؼىاوحه با هماهًگ
 ىیبااالجك الهای ثیقٔاا ىث،یي هاؾی فیلفا به هعؿوؾ ٨٭ٗ ىیهْح٭ های لْفت
یّه  ّهیَى  ّسظیىاِو E :اوث ه١ًىی لفت جاكیى ج١بیاك قٔاىاو الهای ال بامقگ ;Dاللَّ

 الهی بكای بًؿگاو باج٭ىایً اوث. یهاي١مث
هعال يامول بكکاات الهای اٌااقه ٠ًاىاو باهوبب ج٭ىا ه بهال ؾیگك آیاجی ک

 کًؿ، ایى آیه اوث:هی

                                                           
 .481َ ،1  ز ،هماو .;
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ّن ی َهٓى  َو  َه  َتْ  .4ٔی3 ٓذَتّغُب ٕؼلم:ی اَل  ُج یَد  ّهٓى  ٓشُصٓهُه ی َهٓخَشًجا َو  َلُه  ٓجَؼٓل ی الَلْ
 ۀ)ال ٠هرؿٌرؿو و هكکه ؼؿاجكن و پكهیمکاق ٌرىؾ ؼرؿا قاه بیركوو

 ال قا او و گٍررایؿبررك او هرری گًاهرراو و بررال و ظررىاؾخ وررؽث ٠ررالن( قا

 ؾهؿ.هی قولی يؿاقؾ گماو که شایی

ا٨مایً قل٪  الشمله ،ؾق ایى آیه بكای ا٨كاؾ باج٭ىا همایایی ؾقيٝك گك٨حه ٌؿه
 ۀٔاابٙ قولی هکا ٌىؾوکحا . ال آیه اوحًباٖ هیو قولی ال يىٞ بؿوو ظىا 

 گمااو يىاوا هک ییشا ال و ظىا  بؿوو گاهی و يؿاقؾ اوحىاقی اقیه١ و ٫یؾ٬
 ;ؿ.یآ هی يؿاقؾ،

وببی باكای ٠ًىاو بهج٭ىا  ۀيیم ال ؾیگك آیاجی اوث که به ه٭ىلٌكی٩ه  ۀآیایى 
 لهی و وًث لیاؾت ي١مث اٌاقه ؾاقؾ:يمول بكکات ا
وَّ  َلٓى  َو 

َ
ٓهَل  أ

َ
ىا آلُوشى أ ًُ َویٓىا آَه یماّء  ّهیَى  َبَشكیا    َػَلیٓیّهٓن  َلَلَتٓذًیا َواتَّ  َو  الغَّ

 .7ٔ: :فاػشإ اَلٓسّض 
 كؾيرؿ،ک هی ٍهیپ ج٭ىا و آوقؾيؿ هی ماویا ها،یآباؾ و ٌهكها اهل اگك

 2.نیگٍىؾ هیها آو بك قا ىیله و آوماو اتکبك 

 ٨كهایؿ:هیD ج٭ىاE ۀؾق جبییى ه٭ىل ایؼاهًه اهام
 ؾق کرره٘ررىقیآو ج٭ررىا چره؟ ی١ًرری هراه قهٕرراو هرراه ج٭ىاورث. ج٭ررىا

 ی١ًری ،:پكواکركؾو; یی١ً هىث، هن ؾقوث که ٌؿه قایس هاجكشمه

ُویىا;> :کكؾوهالظٝه;  پركوا بکًیرؿ، قا ؼرؿا ۀهالظٝر ی١ًری :اللیه ّاتَّ

ٗ   یم. هح١ال ؼؿای ال باٌیؿ ؾاٌحه  يٍراو ٌرما بره هىرح٭یمی ؼر

 برره هع٩ررى٦ کرره بٍرركی ظیررات ٠ٝررین ظكکررث ایررى ؾق اوررث ؾاؾه

 آو و گىٌرره ایررى کرره لهیًرری هرررل کًیررؿ ٨رركْ. اوررث هٍررکالت

                                                           
 .351 َ ،7 ز ،هماو ه٥ًیه، هعمؿشىاؾ. ;
 .گك٨ث ٬كاق بعد هىقؾ اشمالبه پیٍیى ٩ِعات ؾق .>
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 گىیًرؿهری کًًرؿ،هری بال قا قاهی یم که ؾاقؾ وشىؾ هیى ايگىٌه

 ِركاٖ بكویرؿ> ایًصرا ال اوث، اهًیث قاه اوث، والهث قاه قاه، ایى

 1.اوث ایى هىح٭ین

 کًرین، پكهیرم گًراه ال ؼىؾهراو ٌرما و هى که ؾاقین ٨كؾی ج٭ىای یم

یاُط  َوهىُدَهیا يیاًسا هلییُكنأ َو  يُلَغیُكنأ ُهىا; کًین> ظ٩ٛ قا ؼىؾهاو ًْ  َو  ال
 آجررً ال الهرری، ؾولغ آجررً ال قا ؼىؾهرراو 2>(2 جعرركین:) «الّذجییاَسة

رر  اشحمرا٠ی ج٭رىای. اورث ٨ركؾی ج٭رىای ایى کًین> ؾوق الهی ٤ٕب

 ایرى جع٭ر٫ قاه ؾق کره اورث ایرى ر اشحمراٞ بره هكبىٖ اوالهی ج٭ىای

 3.کًین جالي اوث، کكؾه هٙالبه ها ال اوالم که چیمهایی

 . اعتغفاس4-1-1

اواث،  واهئهًالیااؾت ي١ماث باكای  وبب و ٌكٖ ب١ؿی که بىحكوال وًث
َلاسEاوح٩٥اق اوث.  ـٓ  یاۀآ ؾق ٠مال اواث، و لبااو باا ؾوکاك٩٤كاو ٘لبD اعّت

Eّلُشوا ـٓ ُكٓن  آعَت بَّ ُه  َس اساً  كاَو  ايَّ  ٘لب و ٩٤كاو هکًیا به ايؿ يٍؿه اهك <14ٕٔيىض:D َؿلَّ
 ا ؾو هاكاا  ١٨ال و لبااو با هکبل بؽىاهًؿ لباو با ٨٭ٗ قا گًاهاو ال گفٌحى ؾق

 ?اوث. اویگىؾقو٢ قوي اق،ک و ٠مل و ١٨ل بؿوو لبايی اوح٩٥اق .ايؿ گ٩حه
 اهاااماوااح٩٥اق و جىبااه ال هااك ؼٙااا و ٩٤لحاای قوا و جؤذیكگاافاق اوااث. 

 ٨كهایؿ:هی ایؼاهًه
                                                           

: ؾق ؾوحكوای ،24/2/1398 ،يٝاام هىائىالوؾیاؿاق باا ؾق  ایاهاام ؼاهًاهبیايات . ;
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42512. 

< .Eايىاو آو ممیه که یجٍآ ال قا ًیؼى ۀؼايىاؾ و ؼىؾوًگ و هاؿیؾاق يگه هاوث.D 
 ،ؼمیًایاهاام قظلاث واالگكؾ وه٩حمایىبیىاث هكاون ؾق یااهام ؼاهًه بیايات. =

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33295: ؾق ؾوحكوی ،14/3/1395
> .Eآهكليؿه اوث. اقیکه او بى ؿیآهكلي بٙلب ًیال پكوقؾگاق ؼىD 
 .743َ ،هماوقا٤ب ا٩ِهايی،  هعمؿبىظىیى. ?



 122  /ي١مث  اؾتیل وًث٨ّل چهاقم: 

 ب١رؿ ؾاؾه، ايصرام ؼرؿا بركای کًؿهی ؼیال ايىاو قا کاقها ال ؼیلی

 ؾاؼلرً بیًرؿهری کًرؿ،هری ؾ٬رث ايّا٦ با ؼىؾي که ؼكؾه یم

  ّهْما عَتـّلُشَک أ َو ;. ؾاقؾ ٬ا٘ی
َ
 َلییَظ  هیا َكخیاَلَؽًی َوجَهیَ   ّبیه َسدُ  أ

 اورث ِبط ۀ٨كیٕ و ِبط ۀيا٨ل بیى ؾ٠اهای ال یکی ؾ٠ا ایى :.َل 

 ؼىاورحن کره ٠ملری آو الکرًن هری اورح٩٥اق هى ؼؿایا گىیؿهی که

 يیررث و ايگیررمه یررم آو برریى ؾقاهررا  بررؿهن ايصررام قا آو جررى برركای

 1.اوث شىقیایى ها کاقهای ال ؼیلی ٌؿ> واقؾ ی٤یكؼؿای

اوح٩٥اق قا وببی ال اوبا  واًث  ۀ٘ىق هىح٭ین، ه٭ىلبه کكین٬كآوآیاجی ال 
 :ٌكی٩هآیۀ  الشملهيمایؿ. لیاؾت ي١مث ه١ك٨ی هی

كُن حْن  ّلُشوٓا َسبَّ ـٓ ّو آعَت
َ
َجل  هُّ یّه یُتىُبىٓا ّالَ   َو أ

َ
ا ّالَی أ ًً َتاًػا َدَغ ٓؼُكن هَّ یَمتِّ  َغمًّ

 .4ٔ ٕهىد:
 جرا ؿیربالگكؾ او ورىیهب وپه ؿ>یبٙلب آهكلي ًیؼى پكوقؾگاق ال و

 ؼرىبیبره( شهراو ىیرا ليرؿگی هىاهرب ال) ًری،یه١ هرؿت جا قا ٌما

 والؾ. هًؿ بهكه

 الشملاه ،ؾاقؾ واهئهًا باكای ذمكاجای جىباه و اواح٩٥اقٌاكی٩ه  ۀآیا ایى ؾق
 .ؾيیىی هىاهب ال هًؿیبهكه

ق و جىبه ایى اوث کاه اواح٩٥اق ٘لاب ٩٠اى ال ا٠ماال ج٩اوت هیاو اوح٩٥ا
آیاؿ، ولای جىباه يٝك ال آو ا٠مالی که ؾق آیًؿه هیهأی و گفٌحه اوث ِك٦

همكاه ج١هاؿ باك جاكک ه١اِای ؾق آیًاؿه ٘لب ٩٤كاو الهی ال ا٠مال گفٌحه به
اوث. ؼؿاويؿ ؾق ایى آیه پااؾاي ؾيیاىی جاائبیى وا١٬ای قا ٠اؿم ؾقهاياؿگی و 

 هاا،آوؾايؿ. و اها پاؾاي اؼكوی ٭ا جا لهاو ٨كاقویؿو هكگٍاو هیاوحیّال و اب
                                                           

ؾوحكوای ؾق:  ،13/2/1395 ه١لماو و ٨كهًگیااو،ؾق ؾیؿاق با  ایبیايات اهام ؼاهًه. ;
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32970. 
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ای ال ذىا ، ظىّب ٬لث یا کركت ٠ملً، ؾقيٝاك گك٨حاه بكای هك ٨كؾی ؾقشه
 ;ٌىؾ.هی

 آباؾوااؼحى باكای ٨٭ٗ ؾاقیىیؾ ًًؿک هی گماوه کىايیک ىحًؿیي نک هًىل
 باكای اواث ای جىٌاه یاکي ا٠مال و اوث هكگ ال په قاظحی و آؼكت وكای
 ا٠حًا بی لیکبه شهاو ىیا ليؿگی ؾق لیاِ و کپا هفهب ي٭ً به و گكیؾ وكای

 وكای هکآي ال ًیپ هفهب هکؾقظالی Fيؿا٬ائل آو بكای میک ثیاهم ای هىحًؿ
 لياؿگی ىیا ؾق هفهب جا اِىال   و اوث،یؾي وكای ۀًًؿکآباؾ ًؿ،ک آباؾ قا آؼكت

 >ٌٖثؾا يؽىاهؿ ليؿگی  آو بكای كییذؤج يگفاقؾ اذك
٠ًىاو ٌكٖ جع٭٫ وًث الؾیااؾ ي١ماث اٌااقه هؾیگكی که به اوح٩٥اق ب ۀآی

 کًؿ ایى آیه اوث:هی
ّلُشوآ  ا َهٓىّم ی َو  ـٓ ُكٓن  آعَت بَّ یَماَء  ٓشّعیّل ی ّه ییّالَ  ُتىُبىآ  ُحنَّ  َس یٓذَساًسا ُكنیَػَلی الغَّ  َو  هِّ
ةً  ّضٓدُكٓن ی ّتُكٓن  ّالی ُهىَّ  .63ٔ ٕهىد: ُهىَّ

او  یورىوپه بره ؿ،یكوقؾگاقجاو ٘لب آهكلي ک٬ًىم هى! ال پ یو ا

برك  یریكویبك ٌما ب٩كورحؿ> و ي یؾقپیجا )باقاو( آوماو قا پ ؿیبالگكؾ

 !ؿی٩مایب حاویكویي

 و ٌىؾ، ایى اوث کاه يٝااماوحًباٖ هیٌكی٩ه  ۀآیکاقبكؾی که ال ایى  ۀيکح
 قا ه١ًاىی های ٘كض ؿیبا اوث ا٬حّاؾی ۀجىو١ ؼىاهاو اگك اوالهی ىهثکظ
باقیاؿو آواماو ی١ًای گٍاایً  ،جىباه ۀيحیصاچكاکه  =Fؾهؿ جىو١ه ق شاه١هؾ

 ای اوث.ا٬حّاؾی ؾق هك لهیًه

                                                           
 .245 َ ،4  ز ،هماو. هعمؿشىاؾ ه٥ًیه، ;
 .12 َ ،9 ز ،هماو ،و همکاقاو . ياِك هکاقم ٌیكالی>
 .74 َ ،4 ز ،هماو هعىى ٬كائحی،. =
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 . اعماهت4-1-4

هاياؿو و  یک ٌكٖ ؾیگك بكای الؾیاؾ ي١مث الهی، اوح٭اهث اوث. اواح٭اهث
ه١ًااای بااهD اليغییاّو  آعییّتَواَهةEاوااحىاقی بااك قاه ِااعیط و هىااح٭ین اوااث. 

یشاَغ  آهّذَياEآیۀ  قاوث اوث. قاه ؾق ىؾوب بكای ايىاوٌؿو هلحمم  D َن یآلُمٓغیَتوّ  الصِّ
 بكای همیى هايؿو و اوح٭اهث اوث. ؾ٠ا ،6ٔ ٨ٕاجعه:

لیااؾت  ۀال آیات لیبای ٬كآو که بیاايگك ایاى وابب ال اوابا  ایصاؾکًًاؿ
یّى  َو E ۀٌكی٩ ۀآیي١مث اوث،  لَّ

َ
ّش  َػلیی آعیَتَواُهىآ  أ اُهنیَلَٓعیَو  َویّة یالؽَّ ی ًَ  Dَؿیَذًها اًء هَّ

 باا وقلياؿ، اوح٭اهثٔ ماویإ قاه ؾق[  ايه و شى]ها آو اگك هکًیا ٔ و16 ٕشى:
 اوث، اوالم ۀ٭ی٘كD ٭هی٘كE ال باٌؿ. هكاؾ، هیD نیًک هی كابٍاویو ٨كاواو آ 

  هکا اواث اؼال٬ی و ا٠مال بك ذبات و هاللهثه١ًای به٭ه ی٘ك بك و اوح٭اهث
 اقیبى آ ه١ًای به ٤Dؿ٪ هاءE و .ؾاقؾ قا آو یا٬حٕا او اتیآ به و ؼؿا به ماویا

 Dَؿیَذهاً  هیاًء  ًاُهٓن یَلَٓعیَو E ۀشملا هکا ٌىؾ اوح٩اؾه ا٪یو ال ىثیي ؿیب١ و اوث،
 ال بكؼی يیم ه١ح٭ؿياؿ هاكاؾ ;بكوايؿ. قا قل٪ ؾق ۀجىو١ بؽىاهؿ هک باٌؿ هرلی

 ؾق ًیگٍاا و ٨كاوايای ال هیاًاک Dَؿیَذهاً  هاًء . Eاوث ٠ؿالث و ظ٫ ىییآ ٫،ی٘ك
 Dآ  ٨كاواوEبه ٌكی٩ه  ۀآیج١بیك  >. اوث ليؿگی ۀٍیق آ  چه، Fباٌؿ هی قولی

هًؿی جام ال ايىاٞ بكکات ٬كآو ؾق ٠كبىحاو يٍاو ال بهكه ۀهؽا٘باو اولی بهباجىشه
بكکات و ٠ماكاو و آبااؾی اواث.  ۀهم ؤلیكا آ  هًٍ Fهای هاؾی ؾاقؾو ٨كاوايی

هاؿاقی ؾق هاك ٠ّاك و الم و والیاثهىاح٭ین اوا ۀبًابكایى اوح٭اهث بك ٘كی٭
الؽّاىَ ي١ماات هااؾی و ؾوقايی، بىحكی بكای وًث لیاؾت ي١ماث ٠لای

 :٨كهىؾيؿ آیه جىٔیط ؾق ِاؾ٪ اهامکه چًاو Fٌىؾآباؾايی هی

                                                           
 .71 َ ،24 ، زهماو، ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی .;
 .439 َ ،7 ز ،هماو. هعمؿشىاؾ ه٥ًیه، >
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 ی١ًری بره :َؿیَذهاً  هاًء  ًاُهٓن یَلَٓعَو ; ٘كی٭ه هماو والیث اوث و ٠براقت

ؾقیا٨رث  ال ائمره ٠لمری کره آو قا >چٍرايین٠لن کریك قا هیها آو

 1.ايؿؾهکك 

 اِال ياه اواث مااویا باك اوح٭اهث ٌىؾ، هی ي١مث و٨ىق یۀها البحه آيچه
 Fؾهاؿ يٍاو ؼىؾ ال اجیکبك ىیچً جىايؿ يمی لوؾگفق و هى٬ث ماویا كایل Fماویا

 >.اواث لكلاو و لًگ آو ؾق اقییبى پای هک ج٭ىاوث و ماویا بك اوح٭اهث ههن
 ٨كهایؿ:هی ایؼاهًه اهام

  و. ق٨رث هىرحمك و ؾقوث بایؿ قا ؾ٬ث کًین قاه
 

 ِرباض چهراق اگرك اال

اهركول  3.يرؿاقؾ ای٨ایرؿه کركؾین، قها ب١ؿ ولی ق٨حین، ؾقوث و ؼىب

 ِرر٧ت  ایررى ه٭ابررل ؾق ٌررىؾهرری هگررك آ٬ررا: گىیًررؿهرری ای٠ررؿه یررم

 و ا٬حّرراؾ و قوررايه و لوق و پررىل برره هىررلط ؾٌررمًاو ۀپیىوررحهررنبرره

هری كهگ ایىحاؾ؟ چیم همه و ویاوثیرم ایرى... بركؾ؟ پریً ٌرىؾ 

 اگرك: اورث ٬ركآو ظرك٦ ایى يیىث> ها ظك٦ ایى بله، .اوث جصكبه

 ١ٙ٬ری پیكولی کكؾیؿ، ایىحاؾگی و گفاٌحیؿ هیؿاو ؾق پا ؼؿا بكای

هوًث  اوث> ایى
 
 .4اوث الل

و  کاكین٬اكآوبكاواان شىاهٟ اوالهی اوث که  ۀاوح٭اهث ال اِىل ههم
قا باه ؾيباال ؼىاهاؿ ؾاٌاث و  واهئهًاآباؾايی ؾيیىی  ٠مكاو و هًابٟ قوایی ها،

                                                           
 ولاقتجهكاو،  ٫ ظىیى ؾقگاهی،یع٭ج، کًز الدلائك و بسر الغرائل. هعمؿ هٍهؿی ٬می، ;

 .482 َ ،13 ، ز1368اقٌاؾ اوالهی،  ٨كهًگ و
 .122ا 121، 25َ ز ،هماو ،کاقاوو هم . ياِك هکاقم ٌیكالی>
ؾوحكوای ؾق:  ،11/3/1373 يمایًاؿگاو هصلاه،ؾق ؾیؿاق با  ایبیايات اهام ؼاهًه. =

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2716. 
، ؾوحكواای ؾق: ;C/;:/;=C;٬اان، هااكؾم ؾق ؾیااؿاق بااا  ایبیايااات اهااام ؼاهًااه. <

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=218904 
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های اوالهی باٌؿ. ال هٝااهك ٠یًای واًث هىقؾ جىشه ؾولث بایىث ؾائما  هی
جاىاو باه اي٭اال  اواالهی، های ۀلیاؾت ي١مث، ـیل ٠اهل اوح٭اهث ؾق ه٭ىل

الؽّاىَ ٠لای Fؾکاك ظ٩ٛ و ِؿوق اي٭ال  به ا٬ّای ي٭ااٖ شهااو اٌااقه
٤ك  آویا ال واىقیه و لبًااو و ٠اكا٪  ۀهث ؾق هًٙ٭ه٭او ۀگىحكي و يمى شبه

 گك٨حه جا بعكیى و یمى.

 . ؽکش4-1-9

اواث کاه  واهئهًٖ هعىقی جع٭٫ وًث لیاؾت ي١مث ؾق هیاو وٌکك ال ٌك
 تصْىس هىEآهؿه اوث: D ٌکكEؾاقؾ. ؾق ه١ًای  هاايىاواذكات ٠می٭ی ؾق قوض 

باىؾيً قا ی و ي١ماثکه ي١محای قا جّاىق کًای١ًی همیى ;DFاظهاسها و الًؼمة
 :آهؿه البیاوهدمع اٜهاق کًی ؾقوا٬ٟ ٠مل ٌکك ِىقت گك٨حه اوث. ؾق

ن که به ؾو ِرىقت یج١ٝ يى٠ی با جى م اوث به ي١مث ا٠حكا٦ :كکٌ;

آیرؿ، برا ا٠ح٭راؾ، بره ياهی ال هر١ًن هری کهلهايی. 1ٌىؾ: هع٭٫ هی

 2.ظىب بمقگی ي١مث. ٘ا٠ث ه١ًن به2 >ي١محً ا٠حكا٦ ٌىؾ

 ؾايؿ:ايىاٞ ٌکك، آو قا وه گىيه هی ۀؾقباق ٘با٘بایی ٠الهه
 ال و باٌی ه١ًمً و ي١مث اؾی به هن ٬لب . ٌکك ٬لبی به ایى ه١ًا که ؾق1

 Fيبكی اؾيی
 ؾق قا ها١ًن و اوقییاب لبااو باه ي١ماث قا . ٌکك لىايی بؿیى ه١ًا که آو2

 Fییبگى ذًا ي١مث ىیا ؾاؾو بكابك

                                                           
 ،٬ااهكه ،ز رالعز ترابکال لطرائ  یرغ زییرالتم ذوی بصائری١٭ى  ٨یكولآباؾی، بى. هعمؿ;

 .334 َ ،3  ، ز٪1416المصله اال٠لی لٍئىو االوالهیه، 
 هاٌان قواىلی ؿیوا طیّاعج، ر المرر ویتفضر غی هدمع البیاو، ی٘بكو ظىىبى. ٨ٕل>

 . 465 َ ،1 ز، 1372ياِكؼىكو، جهكاو، ، یهعالج
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 ی١ًای شاایی کاه ها١ًن ؾقيٝاك ،ىؾ. ٌکك ٠ملی ی١ًی آو قا ؾق شای ؼا3
 ;ؾاٌحه، اوح١مال کكؾه و ال آو جصاول يکًی.

 ۀذمك و کاهل ٌکك ٠ملی ٌکك ؾق ٘ىل هن هىحًؿ، اها ٌکك ۀایى وه هكظل
 ؾل، ۀووایلباه ايىاو و٬حی ،ؾیگك٠باقتبه. اوث لبايی و ٬لبی ٌکك ۀهكظل ؾو

 شاایباه قا ه١ًن کكٌ و کكؾ اٜهاق قا آو لباو به و ٨همیؿ قا ي١محی بىؾوي١مث
 کًؿ. آٌکاق قا ؼؿا ٌکك يیم ٠مل ؾق که اوث ایى بك ظ٫ آوقؾ،

 ٨كهایؿ:هكاظل ٌکك هی ۀؾقباق ایؼاهًه اهام
 بهکكؾو پیؿاجىشه و ي١مث ًٌاؼحى ل،او  : ؾاقؾ اِلی ۀپای چًؿ ٌکك

ل  آ٨ثت . اوث آو  ي١مرث کًین>يمی جىشه ي١مث به که اوث ایى هااو 

 ٨همرین>يمریٌؿو  ال١ٕىيا٬ُ وٌؿو هكیٓ ال ب١ؿ شم قا والهث

رؿو، ال ب١ؿ شم قا شىايی ي١مث  .ؾهرینيمری جٍرؽیُ ؾقورث پیٌك

 ؼرؿا ال ورىم،. ؾايىرحى او ال قا ي١مرث ؾوم،. اورث ایرى کاق اٌکال

 ايوٜی٩ره و ؾاؾه ؼرؿا قا ي١مرث بگرىیین ایًکره يه. بىؾو وپاوگماق

 و. هح١رال ؿایؼر ه٭ابرل ؾق برىؾو برؿهکاق بلکره يه، بؿهؿ> که بىؾه

کراو یم هرل کاقگك٨حى>به قا ي١مث ایى چهاقم،
 
 قا ي١محری و٬حری. پل

 آو قوی قا پایحاو که اوث يكؾباو یم ال ایپله ایى ؾهًؿ،هی ٌما به

 2بكویؿ. باال جا ایؿ،گفاٌحه

که به ایاى وابب ههان ؾق لیااؾت ي١ماث پكؾاؼحاه  کكین٬كآوال آیات 
ّص َو اE ۀٌكی٩ ۀآیجىاو به اوث، هی َكٓشُتٓن َلَ ََ ُكٓن َل ى  بُّ َو َس رَّ

َ
ُكٓن یٓر َتؤ  ٕابكاهین: َذيَّ

7ٔF باه ىیهمچًٕ وا٠االم پكوقؾگاقجااو هکا قا هًگااهیٔ ؿیااوقیب ؼاا٘ك 

                                                           
 .58 َ ،4 ، زهماو، ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی. ;
 ،29/3/1385 بااا هىاائىالو و کاااقگماقاو يٝااام،ؾق ؾیااؿاق  ایبیايااات اهااام ؼاهًااه. >

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3344ؾوحكوی ؾق: 
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 D ا٨اموؾ ؼاىاهن ٌاما باكٔ قا ؼاىؾ ي١ماثٕ ؿ،یًک كگماقیکٌ اگك :ؾاٌث
 اٌاقه کكؾ.

آو هؽحُ  يٍاو ال ا٠الو ٠مىهی ؾاقؾ و ظکنٌكی٩ه  ۀآیؾق  Dوـْ ؤجEج١بیك 
و  اهوالهايی هٍؽُ يیىث بلکه ؾق جماهی له ۀاهث ؼاِی ؾق یک هعؿوؾ

ؾق  یاله ی١ٙ٬ ۀو٠ؿ هیى آیا ;ا٨كاؾ ايه و شى واقی و شاقی اوث. ۀبكای هم
 ی٠لا . اهاامًاؿک یقا ا٨اموو هاهاا آو ه ي١ماثکابكابك وپاواگماقاو اواث 

َؼُن Eؿ: ی٨كها یه ًِّ ٓكّش َتُذوُم ال  D.ام ي١مث اوثك وبب ؾوکٌ >Fّبالشُّ
 اهامبا  ٌکكگماقی و با  لیاؾت ي١مث اقجباٖ هىح٭یمی با هن ؾاقيؿ. ال 

 ي٭ل ٌؿه اوث: ٠لی
ُه  َكاَو  ها ٓكّش  َباَب  َػٓبذ   َػَلی ّلَیٓلَتَخ  اللَّ ّلَن  َو  الشُّ ـٓ ُه  ُی ًٓ َیاَده َباَب  َػ  <.الضِّ

 ؾقت  کرهظرالیؾق گٍرایؿيمری ایبًرؿه برك قا گ٩رحىوپان ؾقت  ؼؿاويؿ

 .ببًؿؾ او قوی به قا یاؾت ي١مثل

كُش  أػّؽَی  َهىE يیم ال آو ظٕكت ي٭ل اوث: و ییاَدة ُیذَشّم  َلن الشُّ  قا آو <Fالضِّ
 D.يباٌؿ هعكومٔ ي١مثٕ گٍحى٨موؾه ال ٌؿ، ٠ٙا ٌکكگماقی و وپان که

 ٨كهایؿ:هی ایؼاهًه اهام
 ْروتیؤ را و; ۀآیر .هاوث وٜای٧ جكیىبمقگ ال یکی ٌکك، ۀوٜی٩ اهكول
 هن اوث> ههمیآیۀ  ؼیلی (7ن: ی)ابكاه:صیذْيكنل نكشتُ ََ  وْل سْبكن

 ي١مرث الؾیراؾ کكؾیرؿ، ٌرکك اگرك. اورث جهؿیرؿ هرن اورث، جٍىی٫

                                                           
 ،٪1446 ٨كهًگ اوالهی، ٬ن،، الفرلاو یغ تفضیر المر و بالمر و. هعمؿ ِاؾ٬ی جهكايی، ;

 .24 َ ،16 ز
 .572 َ هماو،، یآهؿ یمیهعمؿ جمبى٠بؿالىاظؿ. >
 .435، ظکمث البالغهيهح. =
 .135، ظکمث هماو. <
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 ک٩ركاو اگرك قوریؿ> ؼىاهرؿ ؾقپریپری الهی بكکات و هىث ؾيبالً

 ۀي٭ٙر هریچ يرؿاقؾ> بكگركؾ بركو اورث> ؾيبرالً ؼرؿا ٠رفاب کكؾیؿ،

 1.يؿاقؾ جاقیػ ؾق هن اوحرًایی

 ْٝ  ٨كهایًؿ:بمقگ اي٭ال  اوالهی هی پیكاهىو ٌکكگماقی ؾق ي١مث لهنه١
 ؤرىضهبر وركيپٍرث ؾق ظىاؾذی که ٌرما ؾورث ٬رؿقت الهری قا

 ٌرکك اگرك. کركؾ ٌرکك بایؿ کًیؿ،هی هٍاهؿه قا بكکاجً و بیًیؿهی

 ایركاو هلرث اگرك. ٌرىؾهری گك٨حره يکركؾین ٌکك اگك هايؿ،هی کكؾین

 ب١ٕری ؾق کماایًکره ق٨رث>هری اي٭رالب برىؾ، يکكؾه قا اي٭الب ٌکك

 ال اي٭رالب کًًرؿ، ٌرکك يبىؾيرؿ بلرؿ ٌرؿ، اي٭الب ؾيیا ؾیگك شاهای

 بیىرث[ بلکره] ؾاؾيرؿ، الؾورث قا اي٭رالب ٨٭رٗ يره ق٨ث> ؾوحٍاو

. کكؾيرؿ ٌرکكگماقی ایركاو هلرث. ا٨حاؾيرؿ ٠٭رب هن وال وی وال،

 ۀورصؿ یرا :ٌکك الهی; بگىیؿ آؾم که يیىث ایى به ٨٭ٗ ٌکكگماقی

 ي١مرث ایرى لرىالم بره ايىراو که اوث ایى به ٌکكگماقی .بکًؿ ٌکك

 ظأرك برىؾ اللم کره هیؿايی هك ؾق. کكؾ ٠مل ایكاو هلث کًؿ> ٠مل

 و هرال و شاو کكؾيؿ، بىؾ، ٨ؿاکاقی اللم ٨ؿاکاقی که آيصایی ٌؿيؿ،

 شمرٟ. آوقؾيرؿ هیرؿاو بره قا همره ظیریرث، و آبركو و ٨كليرؿ و ٠میماو

 ؼرؿای کكؾيرؿ، ٠مرل شىقیایى جىشهیلت ٬اب اکركیث یم ٠ٝیمی،

 اي٭الب اهكول. کكؾه ظ٩ٛ بكایٍاو قا اي٭الب ؾاؾ> پاوػ[ هن] هح١ال

لی قول ال  برك ٬راؾق آیًرؿه بركای و جركُپك٬ؿقت جك،٬ىی ٌؿ، پیكول که او 

 2.اوث بیٍحك قیمیبكياهه

                                                           
 ىالو و کااقگماقاو يٝاام شمهاىقی اواالهی،ئهىاؾق ؾیؿاق با  ایبیايات اهام ؼاهًه. ;

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3344ؾوحكوی ؾق:  ،29/3/1385
، ؾوحكواای ؾق: 3/9/1395 بااا بىاایصیاو،ؾق ؾیااؿاق  ایبیايااات اهااام ؼاهًااه. >

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=51418. 
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 . ادغاو و يیکی4-1-6

ههمی آیۀ  اوث. ذیكگماق ب١ؿی ؾق وًث لیاؾت ي١مث، اظىاو و يیکیؤوبب ج
هىاح٭ین ؾاقؾ، ایاى آیاه  ۀؾق وًث لیاؾت ي١ماث اٌااق DاظىاوE که به ٠اهل

ّز Eاوث:  ىا َى یّلَلْ ًُ ٓدَغ
َ
ی أ ًَ  كؾياؿ،ک ییکايه کىايیک 26ٔF ٕیىيه: اَدةِ یَو ّص  آلُذٓغ

 D.ؾاقيؿ آو بك ا٨موو و یکي پاؾاي
 پااؾاي و هرىباث آو ال هًٝىق و اوث، DاظىىE ۀلمک هئيد DظىًیE ۀلمک

ه کاىايیک: ه١ًا ىیا به اوث، اوحع٭ا٬ی اؾتیل اؾت،یل ال هًٝىق و اوث، ظىًی
 و ٠ملٍااو بكابك پاؾاٌی ییک ٌىيؿ، هی پاؾاي يٞى ؾو هىحع٫ ًًؿک هی یکي ٠مل

 اواث، اوحع٭ا٪ يعىبه پاؾاي ؾو هك نییگى هی هکًیا البحه. آو بك لائؿ پاؾاٌی ییک
 ٌاىيؿ، های ؼؿا اقک٘لب و ًًؿک هی ؿایپ ؼؿا بك ظ٭ی بًؿگاو هک ىثیي ىیا ًیه١ًا

 ذىا  و شما قا مییچ ؼىؾ ٨ٕل ال ؼىؾي ج١الی ؼؿای هک اوث وآ ًیه١ًا هکبل
اهل اظىاو و ٠مال يیاک هىاحًؿ، ؼؿاوياؿ ٠مال  کهکىايی ;ؾهؿ. هی ٬كاق ٠مل

قظمث الهی بك ٤ٕب او واب٭ث ؾاقؾ و او چكاکه  Fؿکًقا هٕا٧٠ هیها آو ظىى
های ٌهىات ل هٝاهك ظیات ظىًی ایى اوث که جاقیکیالكاظمیى اوث. و ااقظن

ا٨کًاؿ و ظصاا  يمایهاا آو گیكؾ و هىاهای ي٩ىايی بك ٠٭ىليمی ایى ا٨كاؾ قا ؾقبك
 >یابؿ.جىلٗ يمیها آو هایؼىاقی گًاهاو بك ٌؽّیث

 بااه DاؾهیاالE ٌااؿه ي٭اال ثیااب اهاال ۀائماا ال هکاا اتیااقوا ال ای پاااقه ؾق
 گاكیؾ شهااو پااؾاي باك ٠االوه ؼؿاويؿ هک اوث ٌؿه كیج٩ى ایؾي یهاي١مث

 ىیاا ؾاٌاث جىشاه آو به ؿیبا کهای حهکي =.والؾ هی هًؿ بهكه آو ال قا اقاوکىیکي

                                                           
 .59 َ ،14 ز ،هماو. ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی، ;
 .365 َ ،4 ز ،هماو . هعمؿج٭ی هؿقوی،>
 .268 َ ،8 ز ،هماو ،و همکاقاو هکاقم ٌیكالی . ياِك=
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 Fاباؿی ًیا٨اما هكجباا   گاكیؾ شهاو ؾق أا٨ه ىیا هک ؾاقؾ اوکاه اهال  ک هک اوث
 ؾاٌحه اقلايی واهعىً به ؼؿاويؿ یۀياظ ال ای جاله ل٧ٙ و هىهبث قول هك ١ًیی

 و ىاثیي ًىاؼاثیک گاكیؾ شهااو ليؿگی هک ؾهؿ هی يٍاو ؾقوا٬ٟ ىیا و ٌىؾ
جىاو گ٩ث هی ،ؾقهصمىٞ .قوؾ هی ًیپ ياهعؿوؾ لکٌ یک ؾق اهلکج وىیبه

ؾاقای ایاى وِا٧ قا  واهئهًٌكی٩ه، اظىاو ٠اهل ههمی اوث که آیۀ  بكاوان
ی ؾيیااىی و هاااي١مااثؾق ه١ااكْ وااًث لیاااؾت ي١مااث ال يااىٞ لیاااؾت ؾق 

ٌىاهؿ قوایی هح١ؿؾی بك ایى اِل  ;ؾهؿ.ىی و اؼكوی ٬كاق هیی ه١ًهاي١مث
 ٨كهایؿ:که هی ٠لی اهامال لیك الشمله قوایات پكه٥م  Fوشىؾ ؾاقؾ

دَ  و اّلؼبادّ  اَلی أدَغَى  ّلَمى ؼىبی  =.ّللَمؼادّ  َتَضوَّ
 لاؾ ؼىؾ آؼكت بكای و ًؿک ییکي ؼؿا بًؿگاو به هکآو ظال به ؼىٌا

 كؾ.یبكگ جىٌه و

ِن  اُو اْلٓدغ ًٓ  <.ُؿ
 .اوث مثی٤ً كؾوکییکي

 ?.داَصهُ  َهى ُن یالَكش و ُرٓخِش  اْلٓدغاُو 
 .ٌىؾ گًس ىیا مهال هک اوث ىیکن یكک و اوث گًسكؾو کییکي

ُه  باْلٓدغاّو  َي یػلَ   @.ّبعاَػة   أسَبُخ  و ّصساَػة   أٓكَعُل  كبيَّ
 .االوثک ىیآوقجكوىؾ و ٍثک ىیبهحك آو هک اقیکى یکي باؾ جى بك

لیبایی اظىاو و يیکی قا ٠اهلی بكای شاف  واًث لیااؾت ایات بهایى قو
                                                           

 .وهما. ;
 .434َ ،هماو واظؿی، جمیمی هعمؿبى٠بؿالىاظؿ. >
 .23َ ،هماو. =
 .64َ ،هماو. <
 .444َ ،هماو. ?
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ؾايؿ. ج١بیك لاؾ و جىٌاه باكای آؼاكت هن ال يىٞ هاؾی و هن ه١ًىی هی ،ي١مث
و  DرخیشEو  DؿیًنEی ه١ًىی و اؼكوی ؾاقؾ و ج١ابیك هاي١مثوؽى ال لیاؾت 

EةصساػD  وEةبعاػD يیم يٍاو ال بهكههًؿیقؾ. های ؾيیىی و اؼكوی باا هان ؾا
 باااقلي و ؾو باه ؾیگاكاو همچاىو گًصایکكی١ًی ؾق ٨كهًگ ؾیًی ها اظىاو

 کاالیی وىؾآوق بكای ٌؽُ هعىى اوث.

ّعىاهلّيمصاوّوّکاستیّيعمت.4-4ّ
٘ىق که الؾیاؾ ي١مث ال وًى الهی اوث، کاهً یا لوال ي١ماث هان ال هماو
و های ؼؿاويؿ اوث. شلب ي١مث و همچًیى لوال آو بىحگی به ا٠مال وًث

وؼىیٍی يؿاقؾ که و٬حی ي١محی به آيااو هیچ کىی ٬ىم اق٨حاق ها ؾاقؾ. ؼؿاويؿ ب
 ٨كهایؿ:ؾاؾ جا ابؿ ؾق اؼحیاق آياو باٌؿ. ٬كآو هی

َو   رّلَ  
َ
َه   ّبؤ ـَ  ُ  یَ َلٓن   اللَّ یُه یی  شاً یِّ ٓيَؼَمَهیا َػَلیی َهیىم  َدتَّ

َ
یـَ یُ ّيٓؼَمیًة أ َهیا  ُشوایِّ

َه َع  وَّ اللَّ
َ
ٓيُلّغّهٓن َو أ

َ
 .64ٔ ٕايلال:  نیَػلّ  ِغ یّم ّبؤ
ؾاؾه،  یقا که به گكوهر یي١مح چیؼا٘ك آو اوث که ؼؿاويؿ ههب ىیا

ؾهًرؿ> و ؼؿاويرؿ  كییرؼىؾٌراو قا ج٥ها آو شم آيکه ،ؾهؿیيم كییج٥

 .ًٌىا و ؾاياوث

 هااي١مثؼؿا بك اوحمكاق وًث هاوث وگكيه  ؼىؾ ۀیال ياظ هاي١مثلوال 
ال  یي١محا چیها :ىاؿیيىیهاٌاكی٩ه  ۀآیا ىیاا لیاـ ٘با٘باایی ٠الهاه. وثا

هعْلاً، اْول  هگاك آيکاه ٌىؾ،یبه ي٭مث و ٠فا  هبْؿل يم یاله یهاي١مث
ا٨أاه  ی٬اىم ي١محا کیاباه  یلهااي ى،یکًؿ. بًابكا كییج٥ ،یي٩ىن ايىاي ی١ًی
کًًاؿ و ؾق  ؿایاؼىؾ، اواح١ؿاؾ آو ي١ماث قا پ یهاکه آو ٬ىم، ؾق ي٩ه ٌىؾیه

کاه  گكؾؾی٠٭ا  هبْؿل ه وبه ي٭مث  ای ؾٌىیب هول ٍاویي١مث ال ا یِىقج
 کی ىیهىح١ؿ ٠٭ا  ٌىؾ و ا ٍاویهاقا الؾوث ؾاؾه، ي٩ه ٌاویاوح١ؿاؾ ؾقوي
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ها ؾق گفٌاحه و آیًاؿه و اهث ۀو ایى ٬ايىو هم ;.اوث یالهوًث و  یکل ۀ٬ا٠ؿ
هل ؾق آیاات ٬اكآو باه ؤٌىؾ. با جقا هن ٌاهل هی اللهظحی هكؾم لهاو قوىل

 جىاو ؾوث یا٨ث.ایى ٠ىاهل هی بكؼی ال

 . ياعپاعی و کفشاو يعمت4-4-3

ؾق  و ؾق هبعد گفٌحه اٌاقه ٌؿ که ٌاکكگماقی با٠اد الؾیااؾ ي١ماث اواث
ٌاىؾ ي١ماث ال کا٧ بیاكوو قوؾ. ؼؿاوياؿ ٠ؿم ٌکكگماقی با٠د هی ،ه٭ابل

ٕي١ماثٔ او اگاك ک٩اك 7ٔFٕاباكاهین: ِذ یَلَشّذ  یَلّ ٓى َكَلٓشُتٓن اَوْ َػَزابّ  َو ٨Eكهایؿ: هی
 D.وؽث اوث اقی٠فا  هى بى ؿیکً

 ۀال قیٍاD ک٩كاوEؾق ایى آیه ياوپاوی قا به ک٩كاو ي١مث ج١بیك کكؾه اوث. 
Eک٩ك D بهاوث پىٌیؿوه١ًایF  ی١ًی اگك ي١مث قا يؿیؿیؿ یا ؾق هىٟٔ ؾقوث

ٌىؾ که ؾو ظالث باكای آو هحّاىق ال آو اوح٩اؾه يکكؾیؿ، جبؿیل به ٔؿ آو هی
هرل ایًکه ٌکك ي١ماث واالهحی قا  Fقوؾه آو ي١مث البیى هییکی ایًک :اوث

و ؾیگاكی ایًکاه ٌاایؿ  Fشا يیاوقین ؾقيحیصه بیماقی و هكْ وكا٤ماو بیایؿهب
ای باكای ؼىؾ آو ي١مث ؾق ٜاهك لائل يٍىؾ اها هبؿل به ي٭مث ٌاؿه و ووایله

کن هىشب و٭ىٖ ٌؽُ ٌاؿه و ؾقيهایاث هًحهای باه جا کن >وًث اوحؿقاز
 ؾ.ٌىی ٠فا  اله
جىشهی به ٘ىق که ٌکك ٌكٖ و وبب الؾیاؾ ي١مث اوث، ک٩كاو و بیهماو

                                                           

 .133 ا 132 َ ،9 ز ،هماو، . ویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی;

 ٠افا  باه یصیجاؿق ٌؿوکیيمؾ یه١ًابه ،یاله یهاوًث ال ّاههال ای ّاهالء ای ّاوحؿقاز. >
 شااباه قا ؼاؿا یهاي١مث ٌکك که اوث یگًاهکاقاي و کا٨كاو ۀژیو اوحؿقاز. اوث یاله
 ىیاا ال جا ٌىؾیه ؾاؾه هاآو به یٍحكیب یهاي١مث کًًؿ،یه گًاه ٍحكیب هكچه و آوقيؿیيم

 .ٌىيؿ هبحال یجكؾقؾياک ٠فا  به صهیؾقيح و ٌىؾ ا٨موؾه ٩٤لحٍاو و ٤كوق بك ٫ی٘ك
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٠فا  الهی  Fوثا هاق٨حى ي١مثؾهًؿه هن ٌكٖ الک٧ي١مث و ؼؿای ي١مث
 ّاوَّ  َكَلیٓشُتٓن  َلیّ ٓى  َو Eآهؿه و ٨كهاىؾه اواث: D صیذْيكنل كشتنََ  وْلEآیه  ۀکه ؾق اؾاه

 واؽث هاى ٠افا  ١ٙ٬اا   ؿ،یاکً اوپاوایي اگك وF 7ٔ:ابكاهینٕ ِذ یَلَشذ  یَػزاب
 D.بىؾ ؼىاهؿ

 و ا٨حاؾو به ٌ٭اوت و بؿبؽحی اوث.ایى ٠فا  هماو اؼف ي١مث 
 ٨كهایؿ:ٌمكؾو ایى آیه هیٔمى ههن ایؼاهًه اهام

 چیبكگكؾ يرؿاقؾ> هر ٠فاب ؼؿا ؾيبالً اوث> بكو ؿ،یاگك ک٩كاو کكؾ

ما جّرىق قا ٌر یهرىقؾ میريرؿاقؾ. اگرك  ػیهن ؾق جاق ییاوحرًا ۀي٭ٙ

ؼرىؾي قا يٍراو  ؿیشا ؼؿا ٠فاب ٌرؿکه په چٙىق ؾق ٨الو ؿیکً

 ؿ،یرایب اویرهبره لیرجعل یاورث و اگرك پرا لیجعل یکىجاه ىیيؿاؾ، ا

 بره کره اورث ایرى ها .. آ٨ثت اوحرًا يؿاقؾ. چیه١لىم ؼىاهؿ ٌؿ که ه

 وٌرؿو هركیٓ ال ب١رؿ شرم قا والهث ي١مث کًین>يمی جىشه ي١مث

ؿو، ال ب١ؿ شم قا شىايی ي١مث همین>٨يمیٌؿو  ال١ٕىيا٬ُ  پیٌك

ٌرؿو ؾچراق ال ب١رؿ شم قا اهًیث ي١مث ؾهین،يمی جٍؽیُ ؾقوث

 1.اوث ایى کاق ٨همین> اٌکاليمی يااهًی به

ایاى هٍاکالت، ٌؿو اهكول که ها ؾچاقهٍکالت ا٬حّاؾی هىحین قاه کن
باا  ق٨اٟ  ،ِاىقتها و اهکايات اواث. ؾقایاىها و جفکك ي١مثٌکك ؾاٌحه

و ٘ب٫ واًث الهای  ٌؿه جكاال گك٨حاقی ا٨موو ٌىؾ وهٍکالت هن گٍىؾه هی
 ین.ٌىبه ٠فا  ٨٭ؿاو ي١مث ؾچاق هی

 کًین:٬كآيی اٌاقه هی ۀؾق ایًصا به چًؿ يمىي
آهىل اوكائیل ؾق ٬كآو وا١٬ا  ؾقنبًی ؾاوحاو ٬ىم یل:ئاسشابًی کفشاو يعمت (الف

                                                           
 ی،اوااله یشمهاىق يٝاام قاوکااقگما و هىائىالو با ؾیؿاقؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . ;

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3344: ؾق ؾوحكوی ،29/3/1385
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 هاایهاواكائیل قا ؾق واىقبًای می ٨كاوايی ؼؿاويؿ به ٬اىهاي١مثاوث. ٬كآو 
 کًین:قا اٌاقه هی هاکًؿ، که بكؼی ال آوبیاو هی گىياگىو

بكؼااىقؾاقی ال ايااىاٞ  >،ياامول جااىقات ;،ی ویااژههاااي١مااثبكؼااىقؾاقی ال 
بؽٍااً گًاااه اقجااؿاؾ  <،ا٨کااىابااك وااایه =،هااای پاااکیمهو قولی هاااي١مااث
ق٨اٟ  A،و جٍکیل ظکىهاث اقوال ايبیا @،گايهؾوالؾه یهاچٍمه ?،یپكوحگىواله

و  ٤افاهای ؼاى  ٕهاْى  C،٨ك٠اىوؾقیا و يابىؾی آلٌؿو ٌکا٨حه B،ايؿوه شايکاه
هماه ایى بهباجىشهظال  ;;.اوكائیل بك ٠المیى ٠ّٕكؼىؾٔبًی بكجكیو  :;،ولىیٔ

٤ٕاب هاا آو ٘ىق گفقا بكؼی قا بكٌمكؾین، چه ٌؿ که ؼؿاويؿ باكي١مث که به
ُة َو باّهُن الیُظّشَبٓت َػلَ Eکكؾ و  ًَ ُة َو آلَمٓغَك لَّ ه ُءوزِّ َعب  ّهَى اللَّ ـَ و ٕههكٔ Fٔ 61 ٕب٭كه: ّب

 D.ی ٌؿيؿیلؾه ٌؿF و بال گك٨حاق ؼٍن ؼؿاها آو ٍايییال بك پیـلث و ي

                                                           
 .24آیۀ ،5ٕٔ هائؿه. ;
 .145 ا 144 آیات ،7ٕٔ ا٠كا٦. >
 .93 آیۀ ،14ٕٔ یىيه. =
 .57آیۀ  ،2ٕٔ ب٭كه. <
 .52آیۀ  ،2ٕٔ ب٭كه. ?
 .64آیۀ  ،2ٕٔ ب٭كه. @
A .24آیۀ ،5ٕٔ هائؿه. 
B . ْ115 ا 114 آیات ،37ٕٔ اتِا٨. 
C .47 و 45 آیات ،2ٕٔ ب٭كه. 

;: .E ا َو ًَ ٓلَىی َو  آلَمَىْ  ُن یک٠َلَ  َأٓيَمٓل  آیاه ایاى هٍاابه ٬كآو ؾیگك شای چًؿ ؾق 57ٔF :ب٭كهٕ Dالَىْ
 ۀكیٌااD ٕىَهااF E.81 ااا 84 آیااات ،24ٕٔ٘ااه 164F آیااۀ ،7ٕٔا٠ااكا٦: اوااث ٌااؿه يااالل

 ٌاما باك قأ کباىجك هیٌاب هؽّاىَ ك٤ااوهٕ DیلىَواE ؤ ؾقؼحااو فیلف و هؽّىَ
 .نی٨كوحاؾ

 .122 و 47 آیات ،2ٕٔ ب٭كه. ;;
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ؾق ٠ًااویى جًاواب باهؾالیل هح١اؿؾی ؾاقؾ کاه D ثهىکEًو D ثـلEایى 
الهی، ک٩اكاو یکی ال ؾالیل اِلی ایى هصالات  .هح١ؿؾ بؿاو ؼىاهین پكؾاؼث

یی اوث که ؼؿاويؿ به آياو ٠ًایث کكؾ و جبؿیل به ي٭مث و ٠فا  ٌؿ هاي١مث
 کًین:که به بكؼی ال آياو اٌاقه هی

 ;Fقوايؿيؿ٬حل هی قا بهها آو ياظ٫ؾق ه٭ابل ي١مث اقوال ايبیا، به. 1

ی بهٍااحی و ٤اافای ؼاى ، ؾقؼىاوااث ٤اافاهای هااي١مااثؾق بكاباك . 2
 >Fاقلي ؾيیایی کكؾيؿکن

هاؾی و ه١ًاىی، باه آیاات  ۀگىيی ه١صمههاي١مثؾق ه٭ابل ايبىهی ال . 3
 =الهی ک٩ك وقلیؿيؿ.

 :کفشاو يعمت قىم ثشثاس (ب
ُه َهَخًل َهٓش  َو  ًة یَظَشَب الَلْ ًَْ ًة ُهٓؽَمّ  ًَ تّ یًة َكاَيٓت آّه

ٓ
َها ّسٓصُهَها َسَؿیًذا ّهیٓى ُكیّلْ یؤ

 
َ
ّه َكؤ ٓيُؼّن الَلْ

َ
ُه ّلَباَط آلُجىّع َو َهَكاو  َكَكَلَشٓ  ّبؤ آلَخیىّف ّبَمیا َكیاُيىا  َراَهَها الَلْ

ُؼىَو ی ًَ  .223ٔ ٕيذل: ٓص
لؾه اورث:  ی( هرلرکًًرؿیکره ک٩ركاو ي١مرث هرآيراو یؼؿاويؿ )بكا

ال هرك  يایکه اهى و آقام و هٙمئى بىؾ> و همىاقه قول یآباؾ ۀهًٙ٭
کكؾيرؿ و ؼؿاويرؿ  یؼرؿا ياوپاور یهراي١مرثبره اهرا  ؿ>یقویشا ه

و جركن قا برك  یلبران گكورًگ ؾاؾيرؿ،یکه ايصام ه یؼا٘ك ا٠مالهب
 .ؿیايؿاهٍاو پىٌاي

ُه Eایًکه آیه با   ۀٌكوٞ ٌؿه بیايگك وًث الهی اوث که یک يمىياD َظَشَب الَلْ
هرال آوقؾه اوث. په هك ٬ىهی که ک٩كاو ي١مث الهی کًًؿ هٍمىل  كایبآو قا 

                                                           
 .61آیۀ  ،2ٕٔ ب٭كه .;
 .هماو. >
 .63آیۀ  ،2ٕٔ ب٭كه. =
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یةً ىقؾاق بىؾياؿ: اهًیاث ٌٕىيؿ. ایى ٬ىم ال چًؿیى ي١مث بكؼاایى آیه هی ًَ ٔ، آّه
یةً آقاهً ٕ ًَْ ٔ، وكٌااق ال قل٪ هااؾی هان ال ؼاىؾ آو واكلهیى و هان ال ُهٓؽَمّ 

تّ یٌؿ ٕشا ي١مث به آيصا وكالیك هیهمه
ٓ
ٔ کاه َهیا ّسٓصُهَهیا َسَؿیًذا ّهیٓى ُكیّلْ َهَكیاو  یؤ

و آای که ؾق ایى آیه هىث وبب ک٩كاو ي١مث، ي١مث ال آياو ولب ٌؿ. يکحهبه
هان و ٨٭ك و گكواًگیٔ : جىعٕ ٩كاو ي١مث هن ٠فا  شىمی ؾاقؾککه  اوث

 .جكن و يااهًیٔ: خىف٠فا  قوظی و قوايی ٕ
٬اىهی ياالل  ۀؾقبااق هیآ ىیکه ا کًؿهیي٭ل  ِاؾ٪ اهامال  ًییکل هكظىم

که ؾق ٌهكی به ياام ًیا ایو  کكؾيؿیيام ذكذاق ليؿگايی هٌؿه که ؾق کًاق يهكی به
 جاا بىؾياؿو ؾق کمال ي١ماث و ؼىٌاگفقايی و ٨كاؼای  يؿؾکكیذكذاق ليؿگی ه

اواحًصا  کكؾياؿ،یاذك ک٩كاو ي١مث با يايی که ال گًؿم ؾقواث ها ؾقکه  ییشا
 صااؾیا نیای ٠ٝاها جپهياو آو و ال يؿکكؾیه میؼىؾ قا با آو جميصاوث ؾه و کك

ليای هٍا٥ىل  ؿیاگفٌث و ؾها آو بك کىکاقیکه هكؾی ِالط و يًیٌؿه بىؾ جا ا
هكؾ گ٩ث: چه ٌؿه اوث ٌاما  ىیا بىؾه اوث. ؿمؼىؾ با ياو گً ۀبچ یاوحًصا

ک٩اكاو ي١ماث ؼؿاوياؿ قا  ثیا٩یک ىیاو باه ا ؿیجكواقا  چكا ال ؼؿاويؿ يمای
کاه يهاك ؾقظاالی ،جكواايیی. آو لو گ٩ث: چگىيه ها قا ال گكوًگی هؿیکًیه

ٌث که آ  يگف میی. چنیكیگاوث و ها ال آو بهكه هی اویؾق شك ٍهیذكذاق هم
وىؼث و ؤٟ اهالی به  ىیو يباجات له ؿیآو يهك ؼٍک ٌؿ و باقاو ٬ٟٙ گكؾ

 ;ؿ.ٌيالل  هیآ ىیؿ و ایکٍ چاقگییبؿبؽحی و گكوًگی و ب

 ٨كهایؿ:٬كآو هی :کفشاو يعمت يبىت يبی هکشم (پ
یّز  َلٓن َتیَش ّاَلیی اَلْ

َ
یّه ُكٓلیًشا َو یأ ُلىا ّيٓؼَمیَت الَلْ یىا َهیٓىَهُه  َى َبیَذْ َدُلْ

َ
  ٓن َداَس آلَبیَىاسّ أ

 .39ٔ ٕابشاهین:
                                                           

 .342 َ ،6 ز ،هماو کلیًی، ی١٭ى هعمؿبى. ;
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کكؾيرؿ، و ٬رىم  لیقا که ي١مث ؼؿا قا به ک٩كاو جبؿ یکىاي یؿیيؿ ایآ

 کٍايؿيؿ؟! یو يابىؾ یىحیي یؼىؾ قا به وكا

ک٩ااق ٬اكیً باٌاًؿ کاه D فیىاْلاEاظحمال ؾاقؾ هكاؾ ال  :گىیؿ٘بكوی هی
كگماقی ک٩اك شاای ٌاکقا ؾیؿيؿ و ًٌاؼحًؿ اها بهي١مث يبىت پیاهبك اوالم

 ۀؾقبااق مئهًیىکًؿ که ٌؽّی ال اهیكالوقلیؿيؿ. ایٍاو به قوایحی اٌاقه هی
ياالل  ًیال ک٩ااق ٬اك هیاهو بًی ۀكیه٥بًی ۀؾقباق٨Eكهىؾيؿ:  . اهامآیه پكویؿ

ؼؿاوياؿ آيااو قا ؾق شًاگ  ًیال ٬ك ۀكیه٥اها بًیE: ؾى٨كه وپه Dٌؿه اوث.
 ;Dههلث ؾاؾه ٌؿه بىؾيؿ. ىیْ جا قول ه١ ًیال ٬ك هیاهبؿق يابىؾ واؼث و اها بًی

 مؤهًیىکفشاو يعمت دکىهت اهیشال (ت
وكٌااو  یکه ظصاز باال ؿيؿ،یقا ٨هم ىیكالمئهًیي١مث اه یهكؾم کى٨ه، و٬ح
قا آو قول  و اهاام ظىاى ىیكالمائهًیي١ماث وشاىؾ اه ًاهیآهؿF هاكؾم هؿ

هاٌااو قا ، لو٠اهٍااو کاكؾوكٌاو آهؿ، ٬حل ی٠٭به باالبىکه هىلن ؿيؿی٨هم
. ؿیهىاح ؿیامی ۀکاه باكؾ ؿیا٬كاق کً ؿیجاو باکكؾ، ب١ؿ هن گ٩ث همه ياهىنیب

آهؿيؿ و ا٬كاق کكؾيؿ و هكکه ا٬كاق يکكؾ، گكؾيً قا لؾ. آو هكؾم  یکییکیهكؾم 
و ظکىهاث اهااى و اهاااو و  ىیكالماائهًیکاه ظکىهااث اه ؿيااؿیو٬اث ٨همآو

 >.بل، چ٭ؿق اقلي ؾاٌحه اوثبه هكؾم ؾق ؾوقاّو ٬ ّن یظکىهث اظحكام و جکك
و ي١مث همؿلی و همكاهی هاكؾم باا يٝاام  ي١مث اي٭ال  اوالهی ۀؾقباق

٠امت و اواح٭الل هایهى  ٘ىق ي١ماث والیاث ٨٭یاه وو همیى ه٭ؿن اوالهی
 يعى اظىى ايصام ؾهین ١ٙ٬ا  اوالهی، اگك ٬ؿقؾاو باٌین و هىئىلیث ؼىؾ قا به

                                                           
  .483 َ ،6 ز ،هماو ٘بكوی، ظىىبى٨ٕل .;
 ی،اوااله یشمهاىق يٝاام قاوکااقگما و هىائىالوبا ؾیؿاق ؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . >

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3344: ؾق ؾوحكوی ،29/3/1385
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 ه ک٩كاو ایى ي١ن الهی کًین، هىالما  ولی چًايچ Fبكکاجً قولا٨موو ؼىاهؿ بىؾ
 مث ٌؿه و ویلی وؽحی ؼىاهین ؼىقؾ.ٌاهل وًث الهی ي٭ّاو ي١

 به خذا و خىدؽذو . هغشوس4-4-1

باه ؼاؿا و ي١ماث اوواث. ٌاؿو یکی ؾیگك ال ٠ىاهل ولب ي١ماث، ه٥اكوق
ايىااو ٠مال  ًکاهیکكؾوF بؿوو اظ٫ ال ؼؿا جىٟ٬هياب ی١ًیبه ؼؿا ٌؿو ه٥كوق
هاا کاه  ؿیکه ايىاو بگىًیال ؼؿا پاؾاي بؽىاهؿF ا اوقؾ،یب ؿاویه قا به یِالع

کاه ايىااو ال ًیو ؼؿا ظحما  به ها کمک ؼىاهؿ کاكؾF ا نیؼى  ؼؿا هىح ۀبًؿ
 ماىیال ٠فا  ؼؿا ؼىؾ قا ا و اوح٩اؾه کًؿ و به گًاه اؾاهه بؿهؿوىء یظلن اله

 ;به ؼؿاوث.ٌؿو همه ٤ْكه هاىیا .بؿايؿ
 ٨كهایؿ:٬كآو هی

ُكُن آلَذ  ّاوَّ  يَّ یشَّ ـُ ّه َدن  َكیل َت يٓ ییَوٓػَذ اللَّ یُشوسیا َو ال یاُة الیذُّ ـَ یّه آل ُكٓن ّباللَّ يَّ یشَّ  ـُ
 .6ٔ كاؼش: ؛ 44 ٕلوماو:

ا ٌرما قا یرالهری ظر٫ اورث> پره هبراؾا ليرؿگايی ؾي ۀى و٠رؿی٭یبه

 .كم( ؼؿا ه٥كوق والؾکاق ٌما قا )به کبیٙاو( ٨كیبؿ و هباؾا )ٌیب٩ك

 :نیهاا ؾچااقي بٍاى ۀاوث که همکى اوث هم یبمقگ یاهماو ؼٙ ىیا
َوی ّلَمیّى آؿَتیشَّ E :ؿی٨كهاهی وصاؾ اهامؿا و ؼىؾ. به ؼٌؿو ٤ْكه َٓ َواُء آلَ َو الشَّ
 >D.ه به جى ه٥كوق ٌىؾکىی اوث کب یيّ یقولكهیى جیبؿجك Fّبَي 

 اوث: لیكهای ٬كآيی به ٌكض بكؼی ال يمىيه

D ًیی٤اكوق و ؼاىؾبEبكاذاك  اواكائیلبًی ٬ىم :شائیلاسبًی قىمضذو هغشوس (الف
ك ٤لٗ وابب گمكاهای و کى ج٩یالات ياه١٭ىلی بكای ؼىؾ ٬ائل بىؾيؿ و همیاهح

                                                           
 .هماو. ;
 .46 یؾ٠ا ،هماو ،[چهاقم اهام] العىیىبى٠لی. >
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 ؿ:ی٨كها ؼؿاويؿ ؾق ٬كآو هی .ٌؿها آو اوی٥٘
اُس ؤَرّلَي بّ  ًَّ ا ال ًَ ُهٓن َهاُلىا َلٓى َتَمغَّ ُهٓن ّكی دّ یأاْل ايَّ ّهٓن یاهًا َهٓؼُذوَدا   َو َؿشَّ َهیا  ًّ
 .35ٔ ػمشاو:ٕآل ٓلَتُشوَو یَكاُيىا 

 شرم( ؾولغ) آجرً: ;گ٩حًرؿهی که اوث آو ؼا٘كبه هاآو ٠مل ایى

 ا٬رىام برك کره اهحیالی ؼا٘كبه ها، کی٩ك و) قوؿيمی ها به قولی چًؿ

 ؼرؿا بره کره ؾقو٤ی و) ا٨حكا ایى .(:اوث هعؿوؾ بىیاق ؾاقین، ؾیگك

 ايررىاٞ گك٨حرراق و) ورراؼث وقه٥رك  ؾیًٍرراو ؾق قاهررا آو (بىؾيررؿ، بىرحه

 (.ٌؿيؿ گًاهاو

ى ا٬ىام یجك ًکى و وكیاقجكکال گًاهها آو هکؾهؿ ل يٍاو هییاوكائػ بًییجاق
بىؾه اوث. هحؤو٩ايه ها آو آو هماو ٤كوق و يؽىت ۀل ٠مؿیی ال ؾالیکايؿ و  بىؾه

ياؿ و هاك قول ا٤كوق وكهىاث ۀها ال باؾىثیىيیبه يام ِهها آو هًىل گكوهی ال
 ;ًؿ.ک جك ال واب٫ هی اهیؽٍاو قا ویجاق ۀه چهكکٌىيؿ ای هیات جالهیب شًاکهكج
 بىؾ و ٨ك٠ىو ال لیاوكائبًی ٨ك٠ىو ؾق ۀًؿی٬اقوو هن يما :قاسووضذو هغشوس (ب
٨ك٠ىو باىؾF لافا باا  یهاؾاق گًساو آياو قا اوحرماق کكؾه بىؾ و هن ؼمايه ٫ی٘ك

 یكولیاؾواث ٬ااقوو ا٨حااؾ. او ب١اؿ ال پباه نیآو ذكوت ٠ٝ او،ی٨ك٠ىي یيابىؾ
 ٨حىگاك یبكا یظٕكت هىو نیال جّم یاها و٬ح ،کكؾ ماویاٜهاق ا یهىو

وتEؾق شىا  گ٩ث: و  >لکات هٙلٟ ٌؿ، هؽال٩ث کكؾ
ُ
ما أ ّػٓلین    ُتُه َػلیییهاَل ايَّ

ذ ًٓ ه يامؾ هاى اواث کاؾايٍی  ۀلیووهى ذكوت قا بیFٔ گ٩ث: ا78 ٬ُّ:ٕ  ىّػ
 =.ؾچاق ٌؿ یبه ٠فا  اله ،ؾلیلهمیىبه .Dام ؾوث آوقؾهبه

                                                           
  ، ، 1377٘الابابایباى٠لای اهاام ۀهؿقو ،٬ن ، لر و ار اخالق كالی،یٌ اقمکه ياِك. ;

 .158 َ ،2 ز
 .173 َ ،16 ز ،هماو ،واهمکاق و یكالیٌ مهکاق ياِك .>
 .81آیۀ  ،28ٕٔ ٬ُّ. =
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اجکا به کركت يیكوی ؼاىؾ و ٩٤لاث ال  ،گاهی ٤كوق :غشوس دس جًگ دًیى (پ
 .کًاؿهی ليؿ و پیكولی او قا به ٌکىث ؼحنؼؿاوث که ايىاو قا به لهیى هی

ال واال هٍاحن ؾق ٌاْى  ى،یظً ۀ٤موایى ٤كوق شًگ ظًیى اوث. های ال يمىيه
ه٭ابلاه باا ٌاىقي  یهکاه، باكا یکیؾق يمؾ DىیظEًيام به یاؾق هًٙ٭ه یهصك

کاه ؾق  اواالم اهبكیاپ وپاه اوالم، قغ ؾاؾ. هی٠ل ٧Dیذ٭Eو D هىالوE لی٬با
پاكچن ؾاٌاثF  كیاهاماق واكبال هىالط لؾق آو لهاو ؾوالؾه بكؾیوك هههکه ب

ظٕكت بىؾيؿ که ؾق ٨حط هکه ٌكکث  هاللم قکا  آو ًهیهماق ي٩ك آياو ال هؿؾه
به اوالم  كا  یکه اؼ ؾاؾیه لیجٍک ًیشىاياو ٬ك میؿ و ؾوهماق ي٩ك آياو قا يؾاٌحً

اقجٍای ؾق آو  ىیچًا ;باىؾ. اویابىوا٩ ۀؾوحه بك٠هؿ ىیبىؾيؿ و قهبكی ا ىوحهیپ
ٌؿ که باكؼال٦ گفٌاحه،  یوپاه، ٠اهل یايبىه ىیبىؾ و هم كیيٝکن اقیقول بى

يٝااهی قا باه  های کیجاکحو  ؿهیا٨كاؾ ؼىؾ بال اؾییهىلماياو ه٥كوق ٌؿه، به ل
ایاى  ۀؼؿاوياؿ ؾقبااق يؿ.ؿو ؾق ابحؿا ؾچاق ٌکىث ٌا ؾوث ٨كاهىٌی وپاقيؿ

 وا١٬ه ٨كهىؾيؿ:
ُه كّ  ًَ  ىَم ی َو َشة  یَهَىاّؼَى َكخّ  یَلَوٓذ َيَصَشُكُن الَلْ ٓػَجَبٓتُكٓن  ى  ّارٓ یُد

َ
 َكَلیٓن  َكٓخَشُتُكٓن  أ

ّى  ـٓ ُكٓن  ُت ًٓ  َى یٓذّبّش ُهی ُتٓن ییَولَْ  ُحیَنْ  َسُدَبٓت  ّبَما ٓسُض آلَ  ُكُن یَػلَ  َظاَهٓت  َو  ً ایََ  َػ
 .36ٔ ٕتىبه:

 كولیررکرركؾ )و بررك ؾٌررمى پ یاقیرر یاؾیررل یؼؿاويررؿ ٌررما قا ؾق شاهررا
 یيمرىؾ(> ؾق آو هًگرام کره ٨موير یاقیر می)ي ىی(> و ؾق قول ظًؿیٌؿ

بره  چی( هثیشم١ ی٨موي ىی)ا یٌما قا ه٥كوق واؼث، ول ححاویشم١
وور١حً برك ٌرما جًرگ ٌرؿ> ورپه  ۀهمر با ىیؾقؾجاو يؽىقؾ و له

 .ؿیپٍث )به ؾٌمى( کكؾه، ٨كاق يمىؾ
                                                           

 اْل٠لمای ةهئوىا ،بیاكوت شاىيه، هاقواؿو ٫یاجع٭ ،المغامی ،یوا٬ؿ ٠مكبىهعمؿ. ;
 .889 َ ،3 ز ،٪1449 ،للمٙبى٠ات
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 ۀؾق لعٝااواب ؼاىؾ قا يباىؾ کاه  و قول اگك ٌصا٠ث ؼىؾ پیاهبكآؾق 
 اییEلؾ: و ٨كیااؾ های يباكؾ ظكکاث ؾاؾ ؿاویبه شايب هوهكز لٍکك اوالم هكز

 ا٨اكاؾی ی٨اؿاکاق٘اىق و همیى ;Dأيا ػبذ الْله و سعىله ٖأيصاسالْله و أيصاس سعىله
٠باان، اوااهه و باى، ٨ٕل٠مىی پیاهبك ٠بان، ٘البیاببىیهايًؿ ٠ل

 ؿهیا٩٤لاث يىقل اهبكیاای ال پ که ال آ٤ال يبكؾ لعٝهيبىؾ ظاقخ بىاویابىو٩
 ؼىقؾ.ق٬ن هی چگىيهه١لىم يبىؾ وكيىٌث شًگ  >بىؾيؿ،

 كهایؿ:٨هىئىالو يٝام هٍؿاق ؾاؾه و هیٌؿو ه٥كوق ۀؾقباق ایؼاهًه اهام
 ۀ١ریٌکىث اورث، ٘ل ۀ١یٌؿ، ٘ل ؿای٤كوق اگك پ ىی. اؿیه٥كوق يٍى

هر ؿایکه پ ی٤كوق ال هك شهح ىیو٭ىٖ اوث> ا ور٭ىٖ  ۀبٍرىؾ، ه٭ؿ 
کركؾ، هرن ؾق  ؿایرپ ی٤ركوق ىیچًر میکه یايىاو اوث. ايىاو و٬ح

هرن آو  ٌرىؾ،یهن ؾق اشحماٞ وا٬ٗ هر ٌىؾ،یؾقوو ؼىؾ وا٬ٗ ه
 قوؾیه ىیوشىؾ آهؿه، البىي او بهظو که ظىل یایاشحما٠ کثظك 

 3.ٌىؾیو وا٬ٗ ه

، همیى 4ىث که یکی ال ٠ىاهل ٌکىث ها ؾق کكبالی هٌىاهؿ و ا٬ىالی 
وبب کركت يیكوهای ظاٜك ؾق هًٙ٭ه ؾق ٨كهايؿهاو و ظالث ٤كوقی بىؾ که به

يیكوها ایصاؾ ٌؿه بىؾ. ؾق ایى ٠ملیات بیً ال ِؿهماق يیكو به شبهه آهؿه بىؾ 
 واب٭ه بىؾ.چًیى يیكویی بی که ظٕىق

 . گًاه و عشکؾی )عصیاو(4-4-1

 یریؾق ظاؿي١مث، گًاه و وكکٍی ال ٨كاهیى الهی اواث. ٌؿو ال ؾیگك ٠ىاهل لائل
                                                           

 .115 َ ،2 ز ،هماو .;
 .944 َ ،3 ز، هماو. >
ؾوحكوای ؾق:  ،23/1/1441 ،هىائىالو يٝاام باا ؾیاؿاقؾق  ایاهاام ؼاهًاهبیايات . =

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50037. 
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هك٨ْه  ّی ؾق ليؿگ یبه ؼؿا وىگًؿ، هكگم هلحEآهؿه اوث که ٨كهىؾيؿ:  ی٠ل ال اهام
کاه  یوابب گًاهاايباه ايؿ و ي١مث ال آياو لائل يٍؿه اوث، هگاك يبىؾه یو پكي١مح

 :نیاشمالت قا لهمهه کكؾه ىیا لیکم یاقها ؾق ؾ٠اب ;D.ايؿ هكجکب ٌؿه
ًْ  تًضُل  یاْلت الْزيىَب  یالْلهن اؿلش ل  شیْ ـتُ  یيىب اْلتالْز  یل ون، الْلهن اؿلشال

ؼن ًْ  =.ال
ببؽً  ایؼؿا !مؾیقها قا ٨كو هییقا که بؿبؽح یگًاهاي اهكلیب ایؿاؼ

 !ؾهؿهی كییقا ج٥ هاي١مثقا که  یگًاهاي

 :ؿی٨كهایه ِاؾ٪ اهام
اي قا کره برك بًرؿه ی٘ىق ٬ٟٙ، ظکن کكؾه اوث که ي١محؼؿاويؿ به

ورك بميرؿ کره  یهگرك آيکره ال آو بًرؿه گًراه ،كؾیرؾاٌرحه، يگ یاقلاي

 3ؾ.ٌى یشهث آو، هىحع٫ ي٭مث و گك٨حاقبه

وث ا ییهاي١مثق٨حى ٌىؾ که گًاهاو هؽحل٧ با٠د الؾوثهالظٝه هی
که ؼؿاويؿ به ها ٠ًایث کكؾه اوث. ایى وًث الهی اوث که ؾق ا٬اىام گفٌاحه 

 ال: ايؿ٠باقتهن وشىؾ ؾاٌحه اوث. بكؼی ال ٌىاهؿ ٬كآيی 
ؾق بعد ک٩كاو ي١مث گ٩حاه ٌاؿ کاه ؾالیال  :اسشائیلبًی گًاه و سشکطی (الف

گًااه و  هاا،آو. یکای ال ٌاثاواكائیل وشاىؾ ؾابًای هح١ؿؾی بك لوال ي١ماث
 ٨كهایؿ:اوكائیل بىؾ. ٬كآو هیبًی ٍی ٠ّٕیاؤوكک

ُة َو بیایُظّشَبٓت َػلَ  ًَ ُة َو آلَمٓغیَك لَّ یّه  ُءوّهُن الزِّ َعیب  ّهیَى اللَّ ـَ رّلیَي ّبمیا .. .ّب
 .72ٔ و ٕبوشه:ٓؼَتُذویَػَصٓىا َو كاُيىا 

لؾه ٌرؿ> و برال گك٨حراق ؼٍرن هرا آو ٍرايییال برك پیهك( ـلث و يو )ُه 

                                                           
 .178ۀ ، ؼٙبالبالغهيهح. ;
 .لیکم یؾ٠ا ٬ن، اوىه، ،الدًاو ریهفات. ٠بان ٬می، >
 .273َ ،2 ، زهماوی١٭ى  کلیًی بى. هعمؿ=
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اق و هحصراول کره گًاهکرؼرا٘ك آو برىؾ هرا برهىیرا ...ی ٌرؿيؿ>یؼؿا

 .بىؾيؿ

یهىؾ قا گًاه پیاهبكکٍی ه١ك٨ای D ثهىکEًو D ثـلEؾق شایی ؾیگك ٠لث 
 کًؿ که ؼىؾ گًاهی يابؽٍىؾيی اوث:هی

ٓيبّ یَو  ـَ یٓوُتُلىَو آلَ  .223ٔ ػمشاو:ٕآل ٓؼَتُذوویّش َدنٍّ رّلَي ّبما َػَصٓىا َو كاُيىا یاَء ّب
ه گًراه کرؼرا٘ك آو اورث هها بىیٍحًؿ. اک ياظ٫ هیهاهبكاو قا بیو پ

 يمىؾيؿ. گكاو( جصاول هییكؾيؿ و )به ظ٭ى٪ ؾک

 گًاه يا٨كهايی ٬ىم ٠اؾ ال ظٕاكت هاىؾ يبای ،ؾیگك ۀيمىي :گًاه قىم عاد (ب
پیكو ظاکماو واحمگك و  وث که با٠د ٌؿ ي١مث يبی ؼؿا قا الؾوث ؾهًؿ وا

 لصىز ٌىيؿ:
اس  َػًیآَو ّتٓلَي ػاِد َجَذُذوا بّ  ٓهَش ُكلِّ َجبَّ

َ
َبُؼىا أ ّهٓن َو َػَصٓىا ُسُعَلُه َو اتَّ بِّ  ذیاّ  َس

 .ٔ:6 ٕهىد:
او قا ايیه آکى ٬ىم ٠اؾ بىؾ یو ا اهبكاو او یكؾيؿ> و پکاق کات پكوقؾگاٌق

كوی یررث يمىؾيررؿ> و ال ٨كهرراو هررك وررحمگك ؾٌررمى ظرر٫، پیقا ه١ّرر

 .(و وكايصام هن به ٠فاب الهی ؾچاق ٌؿيؿ) كؾيؿک

 :گًاه هطشکاو (پ
ّب آّل ّكٓشَػٓىَو 

ٓ
ّز  َو َكَذأ َخیَزُهُن  ...َهیٓبّلّهٓن  ّهٓى  َى یاَلْ

َ
یُه  َكؤ یَه  ّاَوْ  ّبیُزُيىّبّهٓن  الَلْ  الَلْ

ّذ  ىَهّى   .63ٔ آلّؼواّب ٕايلال: ُذ یََ
ىرايی کاو ٨ك٠رىو و یکراو( همايًرؿ ظرال يمؾکى گكوه هٍك ی)ظال ا

كؾيؿ> ؼؿاويؿ کاق کايات ؼؿا قا یآها آو ً ال آياو بىؾيؿ>یه پکاوث 

 ٩رركي کی٩ررك ؾاؾ> ؼؿاويررؿ ٬ررىی، و کیهررن آيرراو قا برره گًاهايٍرراو 

  .ؿ اوثیٌؿ
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 گًاه سباخىاسی و کغب دسآهذهای دشام .4-4-4

 ٨كهىؾ: قوىل اکكم
يا َو ا با كی َهٓش  را َظَهَش الضِّ  >.َدْلىا ّبَآيُلّغّهٓن َػزاَب الْلهأة  َكَوٓذ یالشِّ

ؼىؾ قا ؾق ٠فاب ؼؿا  کاق ٌىؾ، هكؾم آيصاآٌ ییهكگاه ليا و قبا ؾق شا

 ايؿ.ا٨کًؿه

يامول باال و  اوابا ؾو گًاه بمقگ ليا و قبا، ال  ،یيىقاي دیظؿ ىیهٙاب٫ ا
٠كْ کكؾم: ]ؾق ٬كآو[ ال  ِاؾ٪ اهامبه  ؿیگىیلقاقه ه هىحًؿ. ی٠فا  اله

و بكکاث قا  گكؾاياؿیؼؿاوياؿ کان ها: Eؿیا٨كهایکه ه امؿهیؼؿاويؿ هح١ال ًٌ
 ًنیابیقا ه یکى کهیؾقظال >DFکًؿیه اؾیو ِؿ٬ات قا ل ،ییال هال قبا بكؾیه

و  ؿوٌاکؿام کانEٖ ظٕكت ٨كهىؾ: ٌىؾیه اؾیو هالً هن ل ؼىقؾیکه قبا ه
و اگاك جىباه کًاؿ،  باكؾیه ىیقا الب ىیؾقهن قبا، ؾ کی ًکهیبؿجك ال ا ،یبكکحیب

 =D.ٌىؾیه كیو ٨٭ قوؾیهالً ه

 . ظلن و عتن4-4-9

 واصاؾ ق٨احى ي١ماث اواث. اهاامو ب٥ی، ال ؾیگك ٠ىاهل ههان البایى ٜلن
ُيىُب ٨Eكهایؿ: هی ّت  الزُّ ـَ  یالَّ َؼن ُش یُت ًِّ ـٓ   ال اط َػَلی یآلَب ًَّ  کاه گًاهاايی ۀشملا ال <Fال

 D.اوث ٜلن و وحن ٌىؾ،هی ي١مث ؿیلجب هىشب
 :اوث ٌؿه ج٭ىین يىٞ وه به ٜلن ،با٬ك اهام ال ظؿیری ؾق

آهركلؾ و ٜلمری کره ال آو  آهكلؾ، ٜلمری کره هری ا يمیٜلمی که ؼؿ

                                                           
 .196 َ ،1382ؾيیای يیایً، جهكاو، ، يهح الفصازه. ابىال٭اون پایًؿه، ;
 .276آیۀ  ،2ٕٔ ب٭كه. >
ؾ٨حاك ايحٍااقات  ٬ان،، الفمیره رهى ال سضرر، ػ ِؿو٪ٔیٌٕ ی٬م بابىیهبى٠لی. هعمؿبى=

 .279 َ ،3 ز ،٪1412 ،یاواله
 .274َ هماو،، هعايغ االخبار، ػ ِؿو٪ٔیٌٕ ی٬م بى بابىیه٠لیبى. هعمؿ<
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کره[ آهكلؾ، ٌركک اورث> ]چًراو گفقؾ> اها ٜلمی که ؼؿا يمیيمی

> اهرا ٜلمری :بمقگ اورث همايا ٌكک، وحمی;: ؿی٨كها ؼؿاويؿ هی

ؼرىؾ و  اویري٩ره ؼىؾٌراو ه  آهركلؾ، ورحن بًرؿگاو بره که ؼؿا هری

رراو اورر گررفقؾ، وررحن  اهررا ٜلمرری کرره ؼررؿا ال آو يمرری ث>پكوقؾگاٌق

 1اوث. گكیکؿیبًؿگاو به 

٬كآو، ٌكک، ٜلن بامقگ اواث کاه هىشاب والب آیۀ  ٘ب٫ قوایث باال و
پكواحی، ؾچااق ٜلان ؼاا٘ك ٌاكک گىواالهاوكائیل هن بهبًی ٌىؾ.ي١مث هی

 بمقگی ٌؿيؿ:
ٓسَبؼی  َو ّآر واَػٓذيا ُهىعی

َ
 یَى لَ یأ

َ
َخیٓزُتُن آلّؼٓجیَل ّهیٓى َبٓؼیّذّه َو أ ٓيیُتٓن َلیًة ُحینَّ اتَّ

 .62ٔ ٕبوشه:  ظاّلُمىو
همره ه١صررمات قا بركای ٌرما آوقؾ، و ٌرما پرره ال م( هىوری آویرو )ي

 .ؿیوحمگك بىؾ هکؾقظالیؿ> یكؾکبث( او، گىواله قا ايحؽاب ی)٤

قؾیا٧ ٜلان ٌامكؾه هٝلىم، هن به یاقی يكوايؿو بیث اهلؾق قوایات 
جًهاا ياه ،یکاه ٠افا  الها ٌاىؾیوابب ها ٍهیپٜلّن وحنچكاکه  Fٌؿه اوث

 قواىل اکاكمکاه چًاو كؾFیبگ ا٨كاؾ شاه١ه قا ؾقبك ۀٌؽُ ٜالن، بلکه هم
 ٨كهىؾ:

قوؾ کره  و او قا باليؿاقيرؿ، ايحٝراق هری ًًرؿیگاه که ٜالن قا ببهكؾم آو

 2ؼؿاويؿ همه قا به ٠فاب ؼىؾ گك٨حاق والؾ.

 کىیي یهاتشک عادت. 4-4-6

 ٨كهىؾه اوث: ىیال١ابؿىیل اهام
                                                           

 .334، 2َ ، زهماو ،ی١٭ى ، کلیًیبى. هعمؿ;
ؾاق  ٬ان،، ثىاب االعمرال و عمراب االعمرال، ػ ِؿو٪ٔیٌٕ ی٬م هبابىیبى٠لیبى. هعمؿ>

 .261 َ ،٪1446الٍكی٧ الكٔی، 
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ُيىُب  ّت الزُّ ـَ  یالَّ َواُل َػّى الؼاَدة ُش یِّ ُت َؼَن... الضَّ ًِّ  >.ّش یآلَخ  یكّ  ال
.. جركک .ٌرىؾ،یهر یي١مرث الهر كییرکره هىشرب ج٥ یال گًاهاي یکی

 اوث. كیؼ ی٠اؾت به کاقها

 یکیوكوبم ؾق يمؾ یکه هٙاب٫ آو، با٤ کًؿیه اویقا ب ی٬لن، ؾاوحاي ۀؾق وىق ٬كآو
١ًا ال  الیا٬ؿق يبه كهكؾیهئهى ٬كاق ؾاٌث. آو پ یكؾكهیپ اقیؾق اؼح مىی یٌهك بمقگِ 

 ایاکاه ال ؾيهًگاهیاها  ؾاؾFیه الهًؿاویبه ي کیي یقا ٘ب٫ ٠اؾج هیو ب٭ گك٨ثیآو با٢ ه
 اؾیاو ٨كلياؿاو ل الیاقا اؾاهه يؿاؾيؿ و گ٩حًؿ هاا ٠ ىحهیٌا ٠اؾت ىیق٨ث، ٨كليؿايً ا

ؿ پؿقهاو به ا نیجىايیو يم نیؾاق گك٨حًاؿ  نیجّم ب،یجكجىیابه .نیقوي ٠مل کً ىیهاًي
هعاكوم وااليؿ. جاكک ٠ااؾت  گك٨حًؿ،یجمام هىحمًؿاو قا که هك وال ال آو با٢ بهكه ه

ياابىؾ  یکلاباه ها،آوو ؼْكم  وكوبمؼىّ  پؿق، هىشب يمول ٠فا  بك آياو ٌؿ و با٢ 
وااؼحى بیًىایااو ال اهاىال ؼاىیً، وقلیاؿو و هعاكومبا بؽلها آو ؾقوا٬ٟ >.ؿیگكؾ

 ؾاؾو کل ي١مث ٌؿيؿ:هعكوهیث و الؾوثبا٠د 
و الَّ 

َ
ا الٓ یأ ٓغّك یٓىَم َػلَ یٓذُخَلًهَّ ىو.ىیكُن هِّ ا َلَعیالُّ وَها َهاُلىٓا ّايَّ

َ
ا َسأ َبیٓل    .. َكَلمَّ

 .ٔ 38-35ٕهلن:   ذُشوُهىوذُى َه يَ 
 ... ك واقؾ بررك ٌررما يٍررىؾ!یرر٨٭ یررمؿ اهرركول ظحرری یهىاٜررب باٌرر

 یقا ؾ)واقؾ با٢ ٌؿيؿ و( آو  هکهًگاهی
 
 ن!یاها گمكاه ؿيؿ گ٩حًؿ: ظ٭ا

 . نیاه ها هعكومکم ال ؾوث ها ق٨حه( بلی)آقی، همه چ

 سدن ۀصل . تشک4-4-1

 ی٠ماك و ي١ماث الها اؾیااواث کاه هىشاب الؾ یکیي یقظن، ال کاقها ۀِل
 ٨كهىؾيؿ: اکكم اهبكی. پٌىؾیه

                                                           
 .274َ ، هماو،هعايغ االخبار، ػ ِؿو٪ٔیٌٕ ی٬م بابىیهبى٠لیبى. هعمؿ;
 .395ا  394َ ،24 ز ،هماو ،و همکاقاو یكالیياِك هکاقم ٌ. >
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سدیاَهُهن َكَتًمیی أَو ّصیلىیكىيىَو َبیَشَسًة كَ یال  كىيىَو َكَجَشًة َو یوَّ الَوىَم لَ ا
 >.َبَشَسةً  شاسابأرا كايىا اَق یػماُسُهن َككَ أَتؽىُل  هىاُلُهن َو أ

، اهىالٍراو قظرن ۀِرل برا ىرحًؿ،یي کىکراقیهكؾهی که گًاهکاقيؿ و ي

او ٘ىاليی هی اؾیل باٌرًؿ،  کىکراقیو ي میرٌىؾ. ظال، اگك يو ٠مٌك

 !چه ؼىاهؿ ٌؿ؟

 یهاايىاوال ؾوث  هاي١مث که ٌىؾی، وبب هقظن ۀِل جكک، ؾق ه٭ابل
هئهًااو،  كیااهکاه چًااو كؾFیاهئهى ؼاقز ٌىؾ و ؾق ؾوث ا٨كاؾ ٌكوق ٬كاق گ

 ٨كهىؾ: ی٠ل
ُؼىا الْش ا  =.ذّى الششاسّ یهىاُل كی أداَم ُجّؼَلّت الرا َهؽَّ

كوق ٬كاق هیقظن کًًؿ، ذكوت هكگاه هكؾم ٬ٟٙ  .كؾیگها ؾق ؾوث ا٨كاؾٌ 

 ٨كهىؾ: اکكمقوىل ى،یهمچً
قظن بكوؿ و هصالاجی   ۀکه پاؾاًٌ لوؾجك ال ِل ىثی٘ا٠حی ي چیه
 3.ىثیقظن ي ال ٠٭ىبثت ٜلن و ٬ٟٙ  جكٟ یوك میي

قظن ٨٭ٗ به ؾیؿاق ظٕىقی يیىث، بلکه ؾق ٌاكایٙی، یاک جماان  ۀِل
جىاياؿ جل٩ًی یا جمان جّىیكی کاه باا پیٍاك٨ث جکًىلاىیی هیىاك ٌاؿه، های

بكؼای اقظاام کاه ال اهمیاث بااالجكی  ؾق باٌؿ. البحه قظن ۀِل هّاؾی٭ی ال
 ؾقظاْؿ يبایؿ به اقجبااٖ هصاالی اکح٩اا کاكؾ و  بكؼىقؾاقيؿ هايًؿ والؿیى، ١ٙ٬ا  

 قویؿ.ها آو همکى بایؿ ظٕىقی ؼؿهث

 اصهًکشهعشوف و يهیتشک اهشبه .4-4-8

کیاؿ ال واشبات ؾیًی و هاىقؾ  الهًکكيهیو  ه١كو٦اهكبه  کاكین٬اكآوبىایاق جؤ
                                                           

 .155 ، 2َ ، ز هماو ،کلیًی ی١٭ى بى . هعمؿ;
 .348 َ، اوهم .>
 .661 َ ،هماو. ابىال٭اون پایًؿه، =
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 سیجاؿققها کًاؿ، باه ی٘ىقکلقا به الهًکكيهیو  ه١كو٦بهاهك یاگك کى. اوث
وا١اؾجمًؿ  اتیاال ظ یٌؽّا ىیٌىؾ و چًاو ظاکن هی یؾق ليؿگ یج٩اوجیب

ج٩ااوت باٌاؿ، باال و و اگك شاه١ه يىبث به گىحكي گًاه بای ٌىؾ.هعكوم هی
ل ؼىاهؿ ٌؿ. ؾق ایًصا ئلا هاي١مثهّیبث کْل شاه١ه قا گك٨حاق ؼىاهؿ کكؾ و 

 کًین:كؼی ال هٍکالت جكک ایى واشب الهی اٌاقه هیبه ب

 ٨كهىؾ: ی٠ل اهام :عذم استجاب دعا (الف
 :ؿیرو اگرك آو قا جركک گ٩ح ؿییرقا جركک يگى الهًکكيهیو  ه١كو٦اهكبه

بره اشابرث  حراویؾ٠ا یولر ؿیرکًؾ٠ا هری > ٓغَتَجاُب َلُكنیَتٓذُػىَو َكَل ;

 1:.قوؿيمی

 ه١اكو٦اهكبهجكک  یال آذاق و١ٔ یکی :یالهو سلب بشکات  هايعمتصوال  (ب
ال  یبكبىاحى بكکاات الهاآهؿه اوث قؼث اتیگىيه که ؾق قواآو الهًکكيهیو 

 ي٭ل ٌؿه اوث که ٨كهىؾيؿ: اهبكیشاه١ه اوث. ال پ
اُط  َضاُل ی اَل  ًَّ َهُشوا َها ش  یّبَخ  ال

َ
َكّش  َػّى  َيَهٓىا َو  ّبآلَمٓؼُشوّف  أ ًٓ  یَػلَ  َتَؼاَوُيىا َو  آلُم

ُهُن  ُيّضَػٓت  َرّلَي  ٓلَؼُلىای َلٓن  َكّبَرا آلّبشِّ  ًٓ  =.آلَبَشَكا  َػ
 گكیکرؿیکًًرؿ و  الهًکركيهیو  ه١كو٦اهكبهقا  گكیکؿیهكؾم  کهلهايیجا

 >وك ؼىاهًؿ بركؾو و١اؾت به كیؾق ؼ ىوحهیپ ًؿ،یيما یاقی یکیقا بك ي

 .ؿ ٌؿال آياو گك٨حه ؼىاه یاله كیها و ؼبكکث ،ِىقت ىیا كیؾق ٤

 ىیچًابااقه ؾقایى هئهًاو كیاه :يااهالوضذو سفتى اهًیت و هسلطاصدست (پ
 :ؿی٨كهاهی

ٓه  ًَّ ٓهَش ّبآلَمٓؼُشوّف َو ال َكّش كَ  یاَل َتٓتُشُكىا آلَ ًٓ َشاَسُكن یَىلِّ یَػّى آلُم َّ ٓهَشُكٓن 
َ
ُه أ  <.اللَّ

                                                           
 .52 َ ،7 ، زهماو ،ی١٭ى  کلیًیبى. هعمؿ;
 .94َ ،97 ز ،هماو، هصلىیهعمؿبا٬ك . >
 .52 ، 7َ ، زهماو ،ی١٭ى  کلیًی. هعمؿبى=
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كاؾ قا جكک يکًیؿ ]که اگك جركک کكؾیرؿ[، ا٨ر الهًکكيهیو ه١كو٦اهكبه

 اهك ٌما قا ؾق ؾوث ؼىاهًؿ گك٨ث. قظن، والیثٌكوق و بی

کٍاىق  .ؿیاجىاو ؾق جصكباه جلاػ اياؿله ؾهىئله قا هی ىیا ۀيمىي ىیباقلجك
و  میااؼظاِاال یؾق شًااى  ٤ااك  اقوپااا ٬ااكاق ؾاقؾ و ال کٍااىقها ایاوااپاي

بااه ؾوااث  یالؾیهاا 711کٍااىق ؾق وااال  ىیاااقوپاوااث. ا یوهااىاآ ؼااىي
واقؾ  ٭اایآ٨ك یالواى اؾیلبى٘اق٪ یاه اوالم به ٨كهايؿههىلماياو ٨حط ٌؿ. وپ
 اویعیکه ؾاٌحًؿ ه٭اوهث هىا یو ٌهاهح یولعٍىق ۀیايؿله ٌؿيؿ و با قوظ

هىلماياو ٬اكاق ؾاؾ و  اقیايؿله قا ؾق اؼح یكولی٨حط و پ ىیقا ؾقهن ٌکىحًؿ. ا
هاؿت  ىیا. ؾق ٘اىل اؿیاگكؾجماؿو اواالهی یهااگاهیال پا یکی ىیآو وكله

باه  ماتیاو باا جماام جصه حًاؿباقها و باقها به يبكؾ با هىلماياو پكؾاؼ وایعیهى
جك ال گفٌحه هصباىق وؽث یهاهكباق با جعمل ٔكبه یشًگ آهؿيؿ ول ؿاویه

 اویا٨ىااؾ و ايصاام هًکاكات ؾق ه ىٞیٌاؿيؿ و واكايصام باا ٌا یًیيٍبه ٠٭ب
 یه قا ؾق ٘و آيچ ا٨حًؿیشىاياو به هؿ٦ ؼىؾ ؾوث  اویؾق ه ژهیوهىلماياو و به

لهاو کىجااه  کیؾق  اوقؾيؿیؾوث يبه ٨كاواوِؿها وال با شًگ و ؾاؾو جل٩ات 
اياؿله هالاک ٌاؿيؿ.  یاواله ۀشاه١ کكیبك پ یاؼال٬ یهایآلىؾگ ٫یبا جمق

شىايااو هىالماو  اقیاؾق اؼح گااویو قا اؾیال ماویقا به ه یآياو هٍكوبات الکل
کكؾياؿ و ؾق  ىیيٍاهىالماو یاقا واقؾ ٌاهكه ییگفاٌحًؿ. ؾؼحكاو ٨اوؿ اقوپا

ؾق کًاق شىاياو هىلماو ٬كاق ؾاؾياؿ و واكايصام پاه ال  مىهی٠ یهاگاهعیج٩ك
گىاحكؾه باه ظکىهاث هىالماياو ؾق  ۀظمل کیبا  یبًؿوباقیو ب یاٌیقواز ٠

هاا آو ؾاؾيؿ و وپه به ٬حل و ٤اقت هىلماياو و جصاول به يااهىن اویپا ایاوپاي
 ;.ؿيؿیهًگ قا به آجً کٍپكؾاؼحًؿ و هكاکم ٠لن و ٨ك

                                                           
 .152 َ ،1386ث، یلهمم هؿا ٬ن،، رکامهًهعرو  و يهغاهربههعمؿ وكوي، . ;
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 دادو يعمت سدمت الهیاصدعت .4-4-5

 :ؿی٨كهاهی کكین٬كآوؼؿاويؿ هح١ال ؾق 
ّز  ُلّؼَى   ...َن یآبیّى َهیٓش  یَغییّلغاّو داُوَد َو ّػ  یَػل َل یّآعشائّ بًی كَلُشوا ّهٓى  َى یالَّ

 .ٔ:8ی89 :ٕهائذه ىَو ٓلَؼلُ یَػٓى ُهًكش  َكَؼُلىُه َلّبٓ َظ ها كاُيىا  َتًاَهٓىَو یَ كاُيىا ال 
ل١ًرث کركؾه  نیپىرك هرك یىریبه لبراو ؾاوؾ و ٠ لیاوكائبًی کا٨كاو

حها آو ...ٌؿيؿ  یقا يهر گكیکرؿی ؾاؾيرؿ،یکه ايصام ه یال ا٠مال ٌل

 !ؾاؾيؿیايصام ه یچه بؿکاق کكؾيؿ>یيم

 :٨كهىؾ ی٠ل ،هئهًاو كیاه
 ،ؼؿاويؿ هكؾم گفٌرحه قا ل١رى يکركؾ و ال قظمرث ؼرىؾ ؾوق يىراؼث

 1قا جكک کكؾيؿ. الهًکكيهیو  ه١كو٦اهكبهشهث آيکه هگك به

                                                           
 .192 ۀ، ؼٙبالبالغهيهح. ;



 
 

ّفصلّپنجم:
 عًت تغییش عشيىؽت

 

ّ.ّتبییىّهفهىمّسًتّتغییزّسزيىشت1ّ-5
Eوًث ج٥ییك وكيىٌثD  ٬اكآوالشملۀ وًى الهی اواث کاه ؾق آیااتو  کاكین

و اٌاقه ٌؿه اوث. اولایى هكظلاه ؾق ٌاًاؼث یاک ه آب واقوایات ه١ّىه
الآيصاکاه اوان، ًٌاوی و جبییى کلمات کلیؿی آو اوث. بكایىهىمپؿیؿه، ه٩

Eوًث ج٥ییك وكيىٌثD کلیؿی  ۀال ؾو وایEوًثD  وEوكيىٌثD  جٍکیل ٌؿه
ًٌاوی ل٥ىی و اِٙالظی هاك یاک ال وایگااو هافکىق، په ال ه٩هىم ،اوث

 جبییى ؼىاهؿ ٌؿ. Dوًث ج٥ییك وكيىٌثEه٩هىم 
 ۀ٭ای٘كو  >،وكٌث، ٘بی١ث ;یكه،قاه و قوي، ؼىی، وEوًث ؾق ل٥ث به 

ه١ًاا ٌاؿه اواث.  =Dشاقی باٌؿ ا ؾائما  ی ه به ٘بٟ ؼىؾ ٤البا  کس یه١مىل و قا
که ؼؿای هح١ال اهىق ٠االن و  اوث هاییقويه١ًای بهوًث ؾق اِٙالض يیم 

شكیاو ٜهىق ٩ِات Eبه  ،ؾیگك٠باقتبه <کًؿ.آؾم قا بكپایۀ آو جؿبیك و اؾاقه هی

                                                           

 .399 ا 398 ، 6َ ، زهماوهًٝىق، ابىهعمؿ بى هکكم . ;
 ز ،1391اهیكکبیك،  ،جهكاو ٨ٕكهًگ ٠كبی به ٨اقویٔ، یرهًگ الروسویؿظمیؿ ٘یبیاو،  .>

2َ ،1221. 

 .511 ، 16َ ، زهماوی، ی٘با٘با ىیهعمؿ ظىویؿ .=
 .449 َ ،هماوهعمؿج٭ی هّباض یمؾی، . <
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يیام  ایؼاهًاه اهامج١كی٧ ٌؿه اوث.  ;Dٙی ؼا١٨َل الهی ٘ب٫ ٔىاب
ایٍااو واًث قا  .ايؿؾق بیايات هح١ؿؾی به جبییى ه٩هىم وًث الهی اٌاقه ؾاٌحه

ايؿ که جع٭٫ آو ؾق گكو ٬ىا٠ؿ و ٬ىايیى الهی ظاکن بك ٠الن وشىؾ ه١ًا کكؾهEبه 
ال ؾیاؿگاه ایٍااو  >D.باٌاؿلهیًه ٬ىايیى هفکىق جىوٗ ايىااو هایٌؿو ٨كاهن
هاا هىاحلمم های الهی، ٬ىايیًی ؾق شىاهٟ ايىايی هىحًؿ که ٌاًاؼث آووًث

 =٨كاجك ق٨حى ال ابماقهای ظىی ًٌاؼث ٬ىايیى ٘بی١ی اوث.
                                                           

هاای الهای ؾق ٬اكآو، واًثEىقز قوظاايی، F ج237 ، 5َ ، زهماوظىى ه٩ّٙىی،  ;
، پااییم 23، يیرهًرگ پرژوهظ ۀیصلًاه، Dهاذیك و ویژگیؤهای جه٫ًٙ اوحؽكاز، ظىله

1394َ ،144. 
ؾوحكواای ؾق: ، 1394/ 14/ 19 ٬اان،هااكؾم ؾق ؾیااؿاق بااا  ایبیايااات اهااام ؼاهًااه. >

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46976. 
ظاکن اوث که اهل هااْؾه آو  یًی٠الن وشىؾ، ٬ىاي یىبك ا: Eؿی٨كهایه یااهام ؼاهًه. =

ً  E بیًًؿFیقا يم یىآو ٬ىاي ًٌاوًؿFیقا يم یى٬ىاي ف یاللّه ٨ّ  ةُو اظما : Dَٕؼلىا ّهى ٬َبل یَى ال 
ً  E: یگكؾ یؾق شا ٔ.62 ح ةُو ث ؼاؿا  ٔ.٨23احط: ٬َٕDؿ َؼَلث ّهى ٬َبال یاللّه ال  ًْ  ی١ًایوا
 یى٬اىاي یاى. اینُکىو ٠ٝا یىوشىؾ ؾاقؾ ؾق ٠الن وشىؾ، ؾق وكجاوك ا یًی٬ىاي یFهال یى٬ىاي

و هاه و آهؿوق٨ّث هاه  یؿهرل ٬ايىو شاـبه، هرل ٬ايىو وحاقگاو و ؼىقٌ ی١ی،٘ب یىهرل ٬ىاي
ؾق  یًی٬اىاي شاىقیىاوث. هما ی١ی٬ايىو اوثF ٬ايىو ٘ب هایىقول، اؾق ٌبايه یؿو ؼىقٌ

ؾقک  جىايًاؿیيما واىنکا یهاقا اهل هاْؾه با چٍن یى٬ىاي یىا .وشىؾ ؾاقؾ یشىاهٟ ايىاي
 ین،قا به ؾوث ؼىؾهاو ٨كاهن کكؾ یى٬ىاي یىا یًۀکه ها لهیبکًًؿ اها وشىؾ ؾاقؾ. ؼب، و٬ح

ن ه یؼؿا قا ٨اكاهن  یًاهٌاما له یاؿؾاقؾ، با ی. آجاً واىليؿگکًؿیهح١ال ٬ايىو قا هَعک 
آجً ؼىاهؿ گك٨اثF  یكیؿ،آجً بگ یقا قوهك٘ى  یكشىن ٤ یؿ،آجً قا قوٌى کً یؿ،بکً
 .قا ٨اكاهن کاكؾ یًهله یؿکاق ؼىؾي قا ؼىاهؿ کكؾ. با ی١ی٬ايىو ٘ب یؿ،قا ٨كاهن بکً یًهله

اياؿ، هان ٬اكآو هکاْكق ها قا بمقگاو ها گ٩حاهظك٦ یىقا ٨كاهن کكؾ. ا یًهله یىا یكاوهلث ا
وشاىؾ ؾاقؾ.  هاایاى، اؼاؿا ، ؾق کلمات قواىل٨كهىؾه اوث، هن ؾق کلمات ائْمه

E َؿ٬ًَا  ی٨ََلْما َقأ ِّ َيا الَکبَث َو أاللُه  ّك یًايَمَل ٠َلَ أيَمَل ّب١َُؿوِّ  ً . 56ٔ ۀ، ؼٙباالبالغهيهحDٕال
 یىاحاؾگیا یؿ،بٍاى یاؿاوِااؾ٬ايه واقؾ هE: ٨كهایؿیه البالغهيهحؾق  یكالمئهًیىاه
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 ،٬ٕاا ،الل ی٬ٕاا و الل ظکانE ه١ًاایبه ل٥ث ؾق DوكيىٌثE ۀوای اها
 آهاؿه D=یكج٭اؿ و >٘الٟ بؽث، ٌؿه، ه٭ؿق ايىاو یبكا الل قول ال آيچه ;،٬ؿق

 و ٌاؿه یًایبیًپ ٬بال   که یه٭ؿقاجE ه١ًایبه يیم اِٙالض ؾق ٌثوكيى. اوث
 ال وكيىٌاث ال ه٩هاىم ایاى. اوث ٌؿه ج١كی٧ <Dاوث ذبث هع٩ىٚ لىض ؾق

َذهُ E ٠باقت. ٌىؾهی بكؾاٌث یمي کكین٬كآو آیات بكؼی ًٓ ی ّػ َجِل ُهَغًمْ
َ
دس آیی  « أ

ّز » َجلً  یى  َخَلَوُكٓن ّهٓى ّؼ  ىُهَى اَلْ
َ
َذهُ  َو  ُحَنْ َهَعی أ ًٓ ی ّػ َجِل ُهَغًمْ

َ
 ىایک او 2ٔF:اي١امٕ أ

 يامؾ ظحمای اشال و ؾاٌاث ه٭اكق هاؿجی وپه ؿیآ٨ك گل ال قا ٌما هک اوث
ُش َها  َو E آیۀ ؾقD ّكتاب   یكّ E ٠باقت و Dاووث ش  َو ال  ُیَؼَمْ َوُص ّهٓى ُهَؼَمْ ًٓ  ّهٓى ُػُمّشّه ااْل  ُی

 ؾق هکاًیا هگاك ىؾٌا يمای اواحهک ٠مكي ال هکچیه و ٨:11ٔFا٘كٕ ّكتاب   یكّ 
 به ه٩هىم وكيىٌث اٌاقه ؾاقؾ. Dاوث ذبث حا ک

 بیايااات ؾق قا وكيىٌااث ج٥ییااك و وكيىٌااث ۀوای يیاام ایؼاهًااه اهااام
 ه١ًاا ایاى ایٍااو بیاياات ؾق وایه ایاى واکااوی ال. ايؿکكؾه اوح١مال هح١ؿؾی
 که ٌىؾهی ا٘ال٪ ٨كؾ یا شاه١ه یک و١ٔیث به وكيىٌث که ٌىؾهی بكؾاٌث

 وكيىٌاث یهلحا هاك. Eؾهاؿ ج٥ییاك قا آو ؼاىؾ اقاؾۀ و اؼحیاق با جىايؿهی بٍك

                                                                                                         
ًكت ؼىاهؿ ؾاؾ.هح١ال ؾٌمى ٌما قا وكکى  ؼىاهؿ کكؾ و به ٌما يّ یؼؿا یؿ،بکD 

کكؾF هاكؾم ِااؾ٬ايه واقؾ  یؿا٬ا٠ؿه ؾق اي٭ال  جعْ٭٫ پ یىو ٬ايىو اوث. ا یکل ۀ٬ا٠ؿ یىا
/ 19 ٬ان،هاكؾم ؾق ؾیؿاق باا  ایٕبیايات اهام ؼاهًهDکكؾيؿ یىحاؾگیٌؿيؿ و ا یؿاوه

 ٔ.https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46976ؾوحكوی ؾق: ، 1394/ 14
 .DوكيىٌثE ۀ، ـیل وای1377جهكاو، ؾايٍگاه جهكاو، ، لغتًاهه ؾهؽؿا، اکبكی٠ل .;
 .DوكيىٌثE، ـیل وایۀ 1363اهیكکبیك، جهكاو، ، یرهًگ یارصغظىى ٠میؿ، . >
 .DوكيىٌثEـیل وایۀ  ،هماوهعمؿ ه١یى،  .=
، ؾوحكواااای ؾق: Dکااااكین٬ااااكآووكيىٌااااث ؾق  ییااااكجE٥ی، هعمااااؿبا٬ك بهبااااىؾ .<

http://mbehboudi.org/article/fate/ ،22  1399آـق. 
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 ايحؽااا  یااؿبا ؼااىؾي قا ؼااىؾي ؾولااث قا، ؼااىؾي ظکىهااث قا، ؼااىؾي
 ;D.بکًؿ

هرا برا ؾاٌرحى اورث. هىرلماو یهحٍرحث و هح٩ك٬ر یایاوالم ؾي یایؾي

ؼرا٘ك ٠ىاهرل گىيراگىو، ؾچراق بره ین،ج١رال یىجرك٬كآو، با ؾاٌحى هعکن

ٌرًاؼث.  یرؿقا با هرایرىا یىرث؟٠ىاهرل چ یرىهىرحًؿ. ا یهايؿگ٠٭ب

 یق٨حاقهرا ۀبكوؿ کره همر یاباٌؿ که به ي٭ٙه یىا یؿبا یكاوهمث هلث ا

 یررمِررىقت اوررالم برره یررایاو، ؾق ؾي ی٨کررك تاو، ظكکررات او، هعّررىال 

ن و هح٭ى، هىقؾ هكاش١
 
قاه قا  یرىا یرؿبایكؾ>... ها ٬كاق بگهلث ۀهكشٟ هىل

جرىاو و  ۀهمر ین>بره ي٩ره ظكکرث کًر یًاو٘مبا ا ین>کً ی٘ یؾقوحهب

 هلث بره یىهح١ال ؾق ا یقا که ؼؿا یو اوح١ؿاؾ یو ٨کك یايىاي یثٜك٨

آو یراوقین>ب یؿاويهاؾه اوث، به ه ی١هوؾاورالم  یرایو٬رث وكيىٌرث ؾي

 2ؼىاهؿ کكؾ. ییكج٥ یاجبٟ آو، وكيىٌث ؾيؼىاهؿ کكؾ و به ییكج٥

ه٩هاىم  ،ؿٌاث و وكيىٌاث بیااو هٙالبی که ؾق جبییى ه٩هىم وً بهباجىشه
Eوًث ج٥ییك وكيىٌث Dيیم آٌکاق هی ٌىؾ. بًابكایى، واًث ج٥ییاك وكيىٌاث
ه١ًای: ٬ا٠ؿه و ٬ايىو الهّی ؾگكگىيی و١ٔیث ليؿگی ؾيیىی و اؼاكوی بٍاك به

 باٌؿ.ها هیا٠ن ال ا٨كاؾ و هلث

ّ.ّهستًذاتّلزآيیّسًتّتغییزّسزيىشت2ّ-5
ٔىٞ وًث ج٥ییك وكيىٌث ؾاللث ؾاقيؿ. آیات کكین به هىآیات بىیاقی ال ٬كآو

آیااجی هىاحًؿ کاه ؾاللاث اْول  ۀ. ؾوحؾکكجىاو به ؾو ؾوحه ج٭ىین هفکىق قا هی
                                                           

، 4/9/1394 یس،بىا یهاا٨كهاياؿهاو گاكؾاوباا ؾیاؿاق ؾق  ایاهاام ؼاهًاهبیايات . ;
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=31519ؾوحكوی ؾق: 

، 15/2/1389 ،ال ه١لمااو وكاواك کٍاىق یشم١اؾیاؿاق ؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات  .>
 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9327ؾوحكوی ؾق: 
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ِاىقت هؾوم آیاجی هىحًؿ که ب ۀهىح٭یمی بك وًث ج٥ییك وكيىٌث ؾاقيؿ. ؾوح
٤یكهىح٭ین بك واًث ج٥ییاك وكيىٌاث ؾاللاث ؾاقياؿ. ؾق اؾاهاه باه بكؼای ال 

 ٌىؾ.هفکىق اٌاقه هی ۀهك یک ال ؾو ؾوحجكیى هىحًؿات ههن

 صىست هغتمینهکًًذه ب. هغتًذات د لت3 -1 -9

هىح٭ین، آیاجی هىحًؿ که ؾاللحی کلای ِىقت به کًًؿههىحًؿات ٬كآيی ؾاللث
 ۀواىق 11جىاو به آیۀ هی ،و ِكیط بك وًث ج٥ییك وكيىٌث ؾاقيؿ. ؾق ایى لهیًه

َه  ّاوَّ ٨Eكهایؿ: هی وج١الیؿاويؿ جباقکوىقه اي٩ال اٌاقه کكؾ. ؼ 53ق٠ؿ و آیۀ   اللَّ
ی ّبَوٓىم   ها ُش یـَ ی ال ٓيُلّغّهٓن  ها ُشوایـَ ی َدتَّ

َ
 قا ٬ىم چیه وكيىٌث ؼؿاويؿ 11ٔF: ق٠ؿٕ  ّبؤ

 D.ؾهًؿ كییج٥ قا ؼىؾ هاآو هکآي هگك ،ؾهؿ يمی كییج٥
هىح٭ین و کلی به وًث ج٥ییك وكيىٌاث ِىقت به ِكاظث وؾق ایى آیه به

واال و  وكيىٌاثو ٠ماىهی  ی٬ايىيایى آیه به  ،ؾیگك٠باقتٌؿه اوث. به اٌاقه
م و ی٬بل ال هك چ بٍك وكيىٌث ،ى ٬ايىویابكاوان  کًؿ.اٌاقه هیى یآ٨كثکظك
ك و ؾگكگاىيی ؾق ؼىٌابؽحی و ییااوث، و هكگىيه ج٥ي ؾوث ؼىؾ بهه کهك 

 ۀو اقاؾ ؼىاواثگكؾؾ و ایى  هیبالها آو به ؼىؾ يؽىث وهلۀبؿبؽحی ا٬ىام ؾق 
٠افا   يامولا یالٙا٧  کىب ۀلهیًه ک هاوثآوؾقويی  ؾگكگىيیها، و هلث

 ;.والؾ هی الهی، پیكولی و ٌکىث قا ٨كاهن
هٕمىو ایى آیه، هكؾم ؾق ج٥ییك وكيىٌث و اهًیث و بكاوان بًابكایى، 

هاا ؾق ج٥ییك وكيىٌث هلاث ،ؾیگكبیاوبه >آ٨كیى هىحًؿ.يااهًی ؼىؾ ي٭ً
                                                           

 .145 ، 14َ، زهماوو همکاقاو،  ياِك هکاقم ٌیكالی. ;
 یایو قوا ی٬كآيا یهبااي یبكقوEی، یلايص٧ لکو  لاؾهیؿیبهًام قٌ ،ا٥ِك يّیكی٠لی. >

ۀهای لسفا پژوهظ ۀیصلًاه، Dیاویو یثؾق اهًپایه هعىق هكؾمؾولثی هح١ال یکكؾقو
 .،01ص،1411زمستان4ش،1،سسییسیاسالمی
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 کًًؿ و ایى ؼىؾ، وًحی الهی اوث.ؾق ؼىؾ ایصاؾ هی گكو ج٥ییكی اوث که
 ٨كهایؿ:ؾیگك هیآیۀ  ؾق

َه َلٓن  وَّ اللَّ
َ
ـَ یرّلَي ّبؤ ٓيَؼَمها َػلییُي ُه

َ
ی   شًا ّيٓؼَمًة أ ٓيُلّغّهٓن یـَ یَهىم  َدتَّ

َ
ُشوا ها ّبؤ

 .64ٕٔايلال: 
ه بره گكوهری ؾاؾه کچ ي١محی قا یه ؼؿاويؿ هکؼا٘ك آو اوث ى بهیا

 ك ؾهًؿ.ییؼىؾٌاو قا ج٥ها آو هکشم آي ،ؾهؿ میك يییج٥

کلی به وًث ج٥ییك وكيىٌاث اٌااقه ِىقت به ِكاظث وؾق ایى آیه يیم به
الهای، كاو و همگاايی کایٓ قظمث بی٨ؾوحیابی به  ،گكیؾبیاوبهٌؿه اوث. 

ا٬اىام قا ال  وياؿ هح١االؼؿا يؽىاث .واثا هاا٬ثیها و ل ىحگییٌاجًاوب به
 اهاي١مثال آو ًؿ، چًايچه ک هی بكؼىقؾاقاؾی و ه١ًىی های هي١مثهىهبث 
شا هبك آو قا کٌبكؾاقی ِعیط، با بهكهو  اوح٩اؾه کكؾيؿظ٫ و اهل کج ؾق هىیك
یمذکورراهاي١مثه کلهايیاها  Fؿکً ا٨موو هیو ؿاق یقا پا آو ي١مثآوقؾيؿ، 

ها م ي١مثى هًگایؾق ا ٬كاق ؾاؾيؿ،ٓ و ياوپاوی یجب١، ٜلنگكی، اوی٥٘ زمینۀ
 ;ًؿ.ک هیهبْؿل بث یا آو قا به بال و هّی گیكؾپه هیقا 

يیم ؾق بیايات هح١ؿؾی که ؾقباقۀ وًث ج٥ییك وكيىٌاث  ایؼاهًه اهام
 ايؿ.ايؿ، به ؾو آیۀ هفکىق اوحًاؾ کكؾهؾهکكها ایكاؾ ا٨كاؾ و هلث

آیرۀ  یرموظىي ؼىاهن به ٌما ٠كْ کًن، ظىلیکه هى ه یهٙلب

َه ال ;اوث:  یه١كو٨ۀ آی ٬كآو اوث. ی یـَ یّاوَّ اللَّ ُشوا ها یـَ یُش ها ّبَوٓىم  َدتَّ
ٓيُلّغّهٓن 

َ
جعرىالت  یرؿبره ؾورث ٌماورث. کل ییركات. ج٥(11)ق٠رؿ: :ّبؤ

 یرىا یرهؾق ؾورث ٌماورث> هٕرمىو آ ینو جعرىالت ٠ٝر یاشحما٠
وَّ رّلیَي : ;یؿ٨كهایهعؿوؾجك ه یكۀؾا یمؾق  یگكؾ یشا یماوث. 

َ
ّبیؤ

َه َلٓن  ـَ یاللَّ ٓيَؼَمها َػلییُي ُه
َ
ی   شًا ّيٓؼَمًة أ ٓيُلّغّهٓن یـَ یَهىم  َدتَّ

َ
)اي٩ال: :ُشوا ها ّبؤ

                                                           
 .247 ، 7َ ، زهماو ،و همکاقاو ياِك هکاقم ٌیكالی. ;



 113  / وكيىٌث كییج٥ وًث٨ّل پًصن: 

 یبهح١رال پىرك٨ث قا يّر ی. ؼرؿایرؿگىیپىك٨ث قا ه یهآ یى. ا(53

هگك ؼىؾٌراو بره ؾورث ؼىؾٌراو بکًًرؿ.  کًؿ،یيم یکٍىق یچه
 یرىا یهآوقيرؿ. و ٌربیوشىؾ هها بههىشبت پىك٨ث قا ؼىؾت هلث ییكت ج٥

 یىهن هىرث کره هركش١ً بره همر یگكیهح١ؿؾ ؾ یاتؾق آ مىوهٕ

 1اوث.

ٌاىؾ ایاى اواث کاه آيچه ؾق هصمىٞ ال آیۀ هفکىق بكؾاٌث های ،بًابكایى
های الهی جا لهايی اوث کاه اوحمكاق و شكیاو وكيىٌث بكؼىقؾاقی ال ي١مث

 ا٠مالی، آو وكيىٌث قا ج٥ییك ؾهؿ.بٍك با اقجکا  

 غیشهغتمینصىست به ًذهکً. هغتًذات د لت1 -1 -9

٤یكهىح٭ین بك وًث ج٥ییك وكيىٌاث ِىقت به کكینهٕمىو بىیاقی ال آیات ٬كآو
ذیكگافاق ؤ٘ىق ٠مؿه ؾق ٬الب ـکك ٠لل و ٠ىاهال جهؾاللث ؾاقؾ. ایى ؾوحه ال آیات ب

لۀ وًث ج٥ییاك ئؾق ؾگكگىيی و١ٔیث ليؿگی ؾيیىی و اؼكوی ا٨كاؾ و شىاهٟ، به هى
 ٌىؾ.ؿ. ؾق اؾاهه به چًؿ يمىيه اٌاقه هیکًًوكيىٌث اٌاقه هی

ٓهَل آلُوشى
َ
وَّ أ

َ
َویٓىا َلَلَتٓذًیا َػَلی  َو َلى أ ىا َو اتَّ ًُ یماّء َو یآَه ّهٓن َبَشكیا   ّهیَى الغَّ

َخٓزياُهٓن ّبما كاُيىا 
َ
ُبىا َكؤ  .7ٔ:ٕاػشاف:  ٓكّغُبىَو یآلَٓسّض َو لّكٓى َكزَّ

هكها و آباؾکو اگك هكؾهی   ااوقيرؿ و ج٭رىیمراو بیی ؾاقيرؿ اهرا ليرؿگیه ؾقٌ 

٫ یها ظ٭ران ولی )آوییگٍا هیها آو ى قا بكیات آوماو و لهکًًؿ بك کٍه یپ

او هصالات کیكؾيؿ ها هن آياو قا به کب یفکقا( ج  ن.یكؾک٩ك ا٠ماٍل

ذیكگفاق اواث ٕی١ًای ٠اهال ؤؾق ایى آیه به ٠ىاهلی که ؾق ج٥ییك وكيىٌث ج
يؿگی همكاه باا بكکاث و ٠اهال جکافیب ؾق ایماو و ج٭ىا ؾق جع٭٫ یا اوحمكاق ل

 يمول ٠فا  الهیٔ اٌاقه ٌؿه اوث.
                                                           

 ؾق: یؾوحكوا ،18/8/1385 ،وامًاو یاوؾايٍگاهبا ؾیؿاق ؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . ;
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3363. 
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ا َظَلُمىا َو جاَءٓتُهٓن ُسُعیُلُهٓن ّبآلَب  ا آلُوُشوَو ّهٓى َهٓبّلُكٓن َلمَّ ًَ ٓهَلٓك
َ
ًیاّ  َو یَو َلَوٓذ أ

ىا َكزّلَي َيٓجّض یها كاُيىا لّ  ًُ  .24ٕٔیىيظ:   ىیآلَوىَم آلُمٓجّشهّ  ىٓئّه
 کكؾيرؿ، هرال کٜلرن  هکرهًگراهیً ال ٌرما قا، بره یپر هایها اهث

آهؿيرؿ ها آو ل قوٌى به وكا٢یاهبكايٍاو با ؾال یپ هکؾقظالین، یكؾک

 ن.یؾه گىيه گكوه هصكهاو قا شما هیىیا .اوقؾيؿیماو يیاها آو ولی

ها و شىاهاٟ ٕی١ًای ؾق ایى آیه يیم به ٠اهلی ؾیگك ؾق ج٥ییك وكيىٌث هلث
 و ؾق جع٭٫ هالکثٔ اٌاقه ٌؿه اوث.ي٭ً ٜلن و اوحمكاق آ

٠الوه بك آیات هفکىق که ؾق ٬الب ـکك ٠لل هائذك ؾق ج٥ییاك وكيىٌاث باه 
ِىقت به وًث هىقؾ بعد اٌاقه ؾاقيؿ، بكؼی ؾیگك ال آیات يیم وشىؾ ؾاقؾ که

کلی به ي٭ً ا٠مال ايىاو ؾق ج٥ییك وكيىٌث ؼىیً اٌاقه ؾاقيؿ که ؾق اؾاهاه 
 ؾ.ٌىچًؿ يمىيه ـکك هی

صاَبُكٓن ّهٓى ُهّص  َو 
َ
 یها أ

َ
 .45َٕٔىسى:  ُكٓن یّذ یَبة  َكّبما َكَغَبٓت أ

ه ؼرىؾ کرؼرا٘ك ا٠مرالی اورث قوؿ بره و آيچه ال هّائب به ٌما هی
 .ًؿک ٩ى هیاقی ال آو گًاهاو قا ٠یؿ و ؼؿا بىیا كؾهک

  یَظَهَش آلَلغاُد كّ 
َ
اّط  ىّذ یآلَبشِّ َو آلَبٓذّش ّبما َكَغَبٓت أ ًَّ  .52ٕٔسوم:  ال

ايرؿ  ی کره هركؾم ايصرام ؾاؾهیؼا٘ك کاقهراا بهی٨ىاؾ ؾق ؼٍکی و ؾق
 .اوث آٌکاق ٌؿه

 ج٥ییاك وكيىٌاث و ؾقبٍك  ٨كؾی و اشحما٠یا٠مال  ،آیات هفکىقبكاوان 
ه به وی کها و ٨ىاؾ ، بؿیال هّائب ا٠ن ،ٌىؾ يمول آيچه بك وك آؾهی يالل هی

 ;.ؾاقيؿ ي٭ً ،آوقؾ قوی هی

ّكّجزیاوّسًتّتغییزّسزيىشتهاّوّهصادی.ّعزصه3ّ-5
ظااکی ال آو  کاكین٬كآوکًًؿه بك وًث ج٥ییك وكيىٌث ؾق بكقوی آیات ؾاللث

                                                           
 .16 ، 5َ ز ،هماوظىیى ٘با٘بایی، ؿهعم. ویؿ;



 115  / وكيىٌث كییج٥ وًث٨ّل پًصن: 

 ۀیاباؿ و هان ؾق ٠كِااوث که ایى واًث هان ؾق ٠كِاۀ ٨اكؾی شكیااو های
جعاىالت  یاؿکليیم کاه  ایؼاهًه اهامیابؿ. ال بیايات اشحما٠ی جع٭٫ هی

 53وىقۀ ق٠ؿ و آیۀ  11حًاؾ به آیۀ ؾق شىاهٟ قا با او ینو جعىالت ٠ٝ یاشحما٠
کًاؿ، وشاىؾ ؾو ٠كِاۀ های وىقۀ اي٩ال، اقاؾۀ ٨كؾی و اشحما٠ی بٍكی ه١ك٨ی

 ٌىؾ.٨كؾی و اشحما٠ی ؾق وًث ج٥ییك وكيىٌث ٨همیؿه هی
حه  یؿٌما هىرح .یؿؾاق جعىالت شاه١ه هىحٌما آظاؾ ايىاو، وكٌق

کًًؿه اورث. ییى. ٠ممت ايىاو، ج١یؿکًیه یصاؾقا ا ییكکه جعىل و ج٥
چره  ۀاقاؾ یىرث؟هًٝىق ال ٠مم ايىاو چ یًؿهمکى اوث بگى یب١ٕ
هرؤذك  یچره کىراي ۀي٩رك، اقاؾ یرم یي٩رك، جرى یرمهرىت  ۀاقاؾ ی؟کى

 ؼرىاهنیؾاق اوث، لکى هى هؾاهًه هایعدبالبحه شمو  یىاوث؟ ا
 یكها ؾق ظؿ ؼىؾي جأذايىاو یکایمالصمله ٠كْ بکًن که ٠مم ی٨

بلکه ؾق هىائل  ر جام ؾاقؾ یكکه جأذر  یائل ٌؽّؾاقؾ> يه ٨٭ٗ ؾق هى
 1.یاشحما٠

 . عشصۀ فشدی3 -1 -9

کكین بك شكیاو وًث ج٥ییك وكيىٌاث ؾق ٠كِاۀ ٨اكؾی آیات هح١ؿؾی ال ٬كآو
ؾاللث ؾاقؾ. ؾق ایى آیات ٨كؾ ايىايی با ايحؽا  یاک ٠٭یاؿه یاا ايصاام ٠ملای 

ىؾ قا ق٬ن ؾاؾو به ٌؽّیث ؼىیً، وكيىٌث ؾيیىی و اؼكوی ؼٔمى ٌکل
 ٌىؾ.ليؿ. ؾق اؾاهه به بكؼی ال آیات هفکىق اٌاقه هیهی

اّلُن َػلییىَم یَو  ًّ یا لَ یُوىُل یّه یَذ ی  َؼطُّ الظَّ ُعىّل َعبّ  یَت َخٓزُ  َهَغ الشَّ ا ی لً یاتَّ
ًّ یلَ   َلتییَو  ّخٓز ُكليًا َخلّ  یَت تَّ

َ
ًّ  لً یَلٓن أ َظلَّ

َ
ٓكّش َبٓؼَذ ّآر ج یَلَوٓذ أ َو  یاَءيّ َػّى الزِّ

ٓيغاّو َخُزوالً یكاَو الشَّ   .ٔ:3-38ٕكشهاو:  ؽاُو ّلْٓلّ
                                                           

 ؾق: یؾوحكوا ،18/8/1385 ،وامًاو یاوؾايٍگاهبا  یؿاقؾؾق  ایؼاهًهاهام ايات ی. ب;
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ً قا ال ٌرؿت ظىركت یه ٜالن ؾوث ؼرىکاوق قولی قا یؼا٘ك بو به

ؿه یراي با قوىل ؼرؿا قاهری بكگمکؿ: اییگى گمؾ و هی به ؾيؿاو هی

كؾه کرقا ؾوورث ؼرىؾ ايحؽراب ي یاي ٨اليرکرای وای بك هى!  .بىؾم

ب١رؿ ال آيکره هٍرمىل آو ٌرؿه برىؾم،  ی٬كآير یثبىؾم! او هكا ال هرؿا

 .ايىاو بىؾه اوث ۀًًؿکٍه هؽفولیٙاو همیگمكاه کكؾ و ٌ

گك٨حااق ؾوواث گماكاهً  ؾيیااى یاه ؾق اکاوكيىٌث هكؾی به ات ٨ى٪ یآ
 ;.کًاؿاٌااقه های ٌاىؾکٍایؿه هایباه گمكاهای باا جب١یاث ال او،  ٌاىؾ و هی

ؾق ج٥ییك وكيىٌث اؼكوی یک ذیك ؾووث يابا  ؤؾق ایى آیه به ج ،ؾیگك٠باقتبه
٨كؾ اٌاقه ٌؿه اوث. ؾووحی که ٨كؾ قا به ک٩ك و گمكاهی که يى٠ی ٜلن به ؼىؾ 

وبب، ٌؽُ هافکىق باا ايحؽاا  ؼاىؾ، کٍايؿ و بؿیىٌىؾ هیهعىى  هی
 ليؿ.وكيىٌث ٠فا  اؼكوی قا بكای ؼىؾ ق٬ن هی

ّد 
ُ
ٓصَبَخ یَو أ

َ
ُب َكلَّ یَػ ّبَخَمّشّه َكؤ ٓيَلَن كّ ها   ّه َػلییَولِّ

َ
  ِة َػلییییخاّو  یها َو هّ یأ

ها َو  َّ ًّ یا لَ یُوىُل یُػُشو ّشٓى ّبَشبِّ  یَت َٓ ُ
َدذاً  یَلٓن أ

َ
ُصیُشوَيُه یَو َلٓن َتُكٓى َلُه ّكَ ِة  أ ًٓ

َتّصشاً  ًٓ ّه َو ها كاَو ُه ّه آلَذنِّ ُهیَى َخ یُهًاّلَي آلَىال ّهٓى ُدوّو اللَّ ِش َحىابیًا َو ییُة ّللَّ
 .55ٔ-53هق: ٕك ِش ُػٓوباً یَخ 

  ىهیو جمام ه
 
ؼرا٘ك هبرر  های ؼىؾ قاؾوث های آو يابىؾ ٌؿ، او هكجبا

 هکرؾقظرالیؿ، یهالیهن ههب ر كؾه بىؾکه ؾق آو ِك٦ کی یها ًهیهم

ىری قا کاي کرگ٩رث ای ؽحره برىؾ، و هرییهرا ٨ركو ق هیرجمام با٢ بك پا

ا قا يؿاٌث جا او ق  یپكوقؾگاقم ٬كاق يؿاؾه بىؾم! و شم ؼؿا کى یمٌك

ى هًگرام ذابرث یرؾق ا .واؼحه يبىؾ یکًؿ. و ال ؼىؾي هن کاق یاقی

ى ذرىاب و یه بكجركکرؼؿاويرؿ ظر٫ اورث، اوورث  آوت  ث الیه وال کٌؿ 

 .ى ٠ا٬بث قا ؾاقؾیبهحك

                                                           
 .69 ، 15َ ، زهماو، و همکاقاو ياِك هکاقم ٌیكالی .;



 112  / وكيىٌث كییج٥ وًث٨ّل پًصن: 

ؾهؿ که ؾچاق ٌكک باه آیات هفکىق يیم وكيىٌث ٌؽُ ه٥كوقی قا ٌكض هی
ؾق ؼاىؾ قا  كوییای باىؾ و يکاهح ؼاىؾبه ٬ؿقت و ٬ىت  که اوؼؿاويؿ ٌؿه اوث. 

 هح١االصه ؼاؿای یؾقيحو  ;پًؿاٌث، ياهعؿوؾ هیظ٩اٜث ال با٢ و وكهایۀ ؼىیً 
همایى ٌاكک باه ؼؿاوياؿ ، کاكؾىو و ا٠حماؾ کبه اوبا  ٜاهكی ق ؾ وکك٨كاهىي قا 

 کلی يابىؾ ٌؿ.هلهیًۀ يمول ٠فا  الهی گكؾیؿ و با٢ باٌکىه وی ب >هح١ال
ّز یَو آتُل َػلَ   الَّ

َ
ٓتَبَؼُه الشَّ یآ ًاهُ یآتَ  ىّهٓن َيَبؤ

َ
ها َكؤ ًٓ ؽاُو َككاَو ّهیَى یاّتًا َكآيَغَلَخ ّه

َبَغ َهىاُه َكَمَخُلیُه یآلـاّو  ٓخَلَذ ّاَلی آلَٓسّض َو اتَّ
َ
ُه أ ًَّ ٓ ًا َلَشَكٓؼًاُه ّبها َو لّك َّ َى َو َلى 

و َتٓتُشٓكُه یّه یَكَمَخّل آلَكٓلّب ّآو َتٓذّمٓل َػلَ 
َ
یّز ٓلَهٓج رّلَي َهَخییٓلَهٓج أ َى یُل آلَویىّم الَّ

ُبىا ّبآ ُهٓن یَكزَّ ُشوَو یاّتًا َكآهُصّص آلَوَصَص َلَؼلَّ  .287ٔ ی 286ٕاػشاف:  َتَلكَّ
ن یرات ؼىؾ قا به او ؾاؾیه آکه قا کبؽىاو وكگفٌث آو ها آو و بكای

ا٨رث و ال گمكاهراو یٙاو به او ؾورث یؼاقز گٍث و ٌها آو ولی ال

ن ولی او به پىحی یبكؾ ات باال هییى آیا ن او قا بایؼىاوح ٌؿ. اگك هی

او همچرىو ورگ اورث  .كؾکركوی یً پیؿ و ال هىای ي٩ه ؼىییگكا

كؾ و کرًی ؾهايً قا بال و لبايً قا بكوو ؼىاهرؿ که اگك به او ظمله ک

ى هررل یرا. ًرؿک اق قا هریکرى یاگك او قا به ظال ؼىؾ واگفاقی بال هم

هرا قا برالگى ؾاورحاو ىیركؾيؿ اکب یفکات ها قا جیه آکحی اوث یشم١

 .ًٍؿیًؿیؿ بیى ٌاک

 وؾق ایى آیات يیم به وكيىٌث ٌؽّی اٌاقه ٌؿه اوث کاه ؾق ابحاؿا شام
گمكاهاو ٬كاق گك٨اث. اگكچاه  وؾلیل هىاپكوحی شمٌؿگاو بىؾ و ب١ؿ بههؿایث

قوایاات، ایاى آیاه بكاواان  ،ؾق ایى آیه باه ؾاواحاو بل١ان باا٠ىقا اٌااقه ٌاؿه
ٌاىؾ کاه همچاىو بل١ان، که ٌااهل هكکىای هایبل ،اؼحّاَ به وی يؿاقؾ

                                                           
 .438 ، 12َ ، زهماو. ;
 .429 ، 13َ ، زهماوهعمؿظىیى ٘با٘بایی، ویؿ. >
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بل١ان باا٠ىقا کىای  ;.قؾاث الهی ه٭ؿم بٍمیهىاپكوحی قا بك ؼؿاپكوحی و هؿا
باكای  >کكؾ و جهؿیاؿیاوكائیل ١٨الیث هیبًی که همچىو ٬اقوو ٠لیه ٬ىم بىؾ

 =ٌؿ.ؼالِی آو ٬ىم ال اواقت ٨ك٠ىو هعىى  هی
یىّص هیا ّاوَّ یّهٓن َو آتَ یَػلَ   یَكَبـ  ّاوَّ هاُسوَو كاَو ّهٓى َهىّم ُهىعی ًُ ًاُه ّهیَى آلُك

ولّ 
ُ
 ّبآلُؼٓصَبّة أ

ُ
ىأ ًُ یَه ال  یَهلاّتَذُه َلَت ّة ّآر هیاَل َلیُه َهىُهیُه ال َتٓلیَشٓح ّاوَّ اللَّ آلُوىَّ

َظ َيّصییَو آبَتّؾ كّ  َى یّذبُّ آلَلّشّد ی ًٓ اَس اآلّخَشَة َو ال َت ُه الذَّ َبَي ّهیَى یما آتاَى اللَّ
ُه ّالَ یيٓ الذُّ  ٓدَغَى اللَّ

َ
ٓدّغٓى َكما أ

َ
َه  یَي َو ال َتٓبّؾ آلَلغاَد كّ یا َو أ آلَٓسّض ّاوَّ اللَّ

وتّ  َى یّذبُّ آلُمٓلّغّذ یال 
ُ
ما أ ّذ   ُتُه َػلییهاَل ّايَّ ًٓ َو َلٓن  ىّػٓلن  ّػ

َ
َه َهٓذ یأ وَّ اللَّ

َ
ٓؼَلٓن أ

ٓهَلَي ّهٓى َهٓبّلّه ّهَى آلُوُشوّو َهٓى ُهَى 
َ
ٓكَخُش َجٓمؼًا َو ال أ

َ
ًة َو أ ُه ُهىَّ ًٓ ذُّ ّه ََ َ

ٓغیَ ُل یأ
َكَخَغٓلًا ّبّه َو ّبذاّسّه آلَٓسَض َكما كاَو َلُه ّهٓى ّكَ یة  ...َػٓى ُرُيىّبّهُن آلُمٓجّشُهىَو 

َتّصیّش ی ًٓ ّه َو ها كاَو ّهیَى الُم ُصُشوَيُه ّهٓى ُدوّو اللَّ اُس اآل ...َى یًٓ ّخیَشُة ّتٓلیَي الیذَّ
ّز َيٓجَؼلُ  ا كّ یّش یَى ال یها ّللَّ ّوی یُذوَو ُػُلىًّ  َى یآلَٓسّض َو ال َكغادًا َو آلؼاّهَبیُة ّلٓلُمتَّ

 .94ٔ-87ٕهصص: 
كؾ، ها کاو یه ال ٬ىم هىوی بىؾ په بك آياو ٥٘که ٬اقوو کؾقوحی به

هكؾايری  هراآوؿ یرلک ٨٭رٗه کن ی٬ؿق ؾاؾه بىؾها آو ًهیبه وی ال گًص

ى ک٬ؿق ٌاؾی هىیا :هكؾهً به او گ٩حًؿ .كؾک كوهًؿ قا ؼىحه هییي

ؾاقؾ و بصرى ؾق آيچره ؼرؿا بره جرى  ه ؼؿا ؼىٌعاالو قا ؾووث يمریک

٘رىق ى و همراوکرا قا ٨كاهىي هیات ال ؾي آؼكجث قا و بهكه ۀؾاؾه ؼاي

                                                           
 .36 ، 22َ ز ،هماو ،هصلىیهعمؿبا٬ك . ;
واٙىض اهًیاث ویاوای و Eی، چا٭اهیياِك ايٙ و  لاؾهیؿیبهًام قٌ ،ا٥ِك يّیكی٠لی. >

، زکىهت اصرالهغ ۀیصلًاه، Dجهؿیؿات آو ؾق يٝام اهًیحی اوالم ال هًٝك ٬كآو و ظؿید
 .134، 1441َ ، پاییم145 ، ي27 ن

 .15 ا 14، 7َ ، زهماوكالی و همکاقاو، یاقم ٌک. ياِك ه=
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می یى و ؾقپی ٨ىراؾايگکم اظىاو یجى ي ،كؾهکه ؼؿا به جى اظىاو ک

او ؾق شرىاب  .قؾؾا ه ؼرؿا ه٩ىرؿاو قا ؾوورث يمریکى يباي یؾق له

ا یرآ اورث. ن ٨كاهن ٌؿه با ٠لن ؼىؾم ٨كاهن ٌرؿهیگ٩ث آيچه بكا هی

ه ال کكؾه ک کىايی قا هال کگفٌحگاو  ه ؼؿا ٬بل ال او الکؾايؿ  يمی

٠رفاب الهری ٨ركا  هکرهًگراهیايؿولجك بىؾيرؿ )و كوهًؿجك و ذكوتیاو ي

ٌررىيؿ )و هصررالی برركای  قوررؿ( هصكهرراو ال گًاهايٍرراو وررؤال يمرری

ى ٨ركو یاي قا ؾق لهر پره هرا او و ؼايره .ىرث(..یهی آيراو ي٠فقؼىا

ك ال ؼرؿا یرچرىو ٤ ،ًرؿکاقی یره او قا کره قا يؿاٌث کچیهو ن یبكؾ

آؼركت قا  یوركاى یا ...ى يبىؾیىث و ؼىؾي هن ال همح١ًیاوقی يی

ى بكجركی و یؼىاهًرؿ ؾق لهر ه يمریکرن یؾه ىايی اؼحّاَ هیکبه 

 .اوثى یًًؿ و وكايصام ؼاَ هح٭کمی ی٨ىاؾايگ

اٌاقه ٌؿه  ،اوكائیل بىؾکه ال ٬ىم بًی ،ؾق آیات ٨ى٪ يیم به وكيىٌث ٬اقوو
ى یاي ؾق لها او و ؼايهؾلیل ب٥ی و ٜلن به ٠فا  الهی ؾچاق ٌؿ و اوث که به

ى ب٥ای و ٜلان ی٠لث ا ٨كاواو ویذكوت ؾقوا٬ٟ  ق٨ث و به هالکث قویؿ.٨كو 
باق که ايعاكا٦ و اواحب ؾاؾ و بایااو قا ٨ك وكٌااقو ذاكوت آ که٘ىقیهب ،ؿٌ

و ؾق قاوااحای اهااؿا٦ ٨ك٠ااىو ؾق اوااحمكاق اواااقت و واالب اهًیااث  ;کٍااايؿ
 >اوكئیل ا٬ؿام کكؾ.اشحما٠ی ٬ىم بًی

 )اهت( اجتماعی ۀ. عشص1 -1 -9

باك شكیااو واًث ج٥ییاك وكيىٌاث ؾق ٠كِاۀ  کاكین٬اكآوآیات هح١اؿؾی ال 
كيىٌث ؾيیاىی اشحما٠ی ؾاللث ؾاقؾ. ؾق ایى آیات شاه١ه با اقجکا  اهىقی و

 ٌىؾ.ليؿ. ؾق اؾاهه به بكؼی ال آیات هفکىق اٌاقه هیو اؼكوی ؼىؾ قا ق٬ن هی
                                                           

 .153 ، 16َ ، زهماو. ;
 .هماو ،یچ٭هیياِك ايٙ و  لاؾهیؿیبهًام قٌ، ا٥ِك يّیكی٠لی. >
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ٓهَل آلُوشى
َ
وَّ أ

َ
َویٓىا َلَلَتٓذًیا َػَلی  َو َلى أ ىا َو اتَّ ًُ یماّء َو یآَه ّهٓن َبَشكیا   ّهیَى الغَّ

َخٓزياُهٓن ّبما كاُيىا 
َ
ُبىا َكؤ  .7ٔ: ٕاػشاف: ٓكّغُبىَو یآلَٓسّض َو لّكٓى َكزَّ

اوقيرؿ و یمراو بیها ليؿگی ؾاقيرؿ ایه ؾق ٌهكها و آباؾکو اگك هكؾهی 

ن ولری ییگٍرا هریهرا آو ى قا بركیات آوماو و لهکًًؿ بك کٍه یپ اج٭ى

 ن.یكؾک٩ك ا٠مالٍاو هصالات کیكؾيؿ ها هن آياو قا به کب یفکج

ٓهَل آلُوشى٠Eباقت  ،ؾق ایى آیه
َ
ظکایث ال شكیاو وًث ج٥ییاك وكيىٌاث D أ

واى باا جىاياؿ الیاکیک شاه١ه های ،ؾیگك٠باقت٠كِۀ اشحما٠ی ؾاقؾ. بهؾق 
ايحؽا  ایماو و ق٠ایث ج٭ىا وكيىٌحی جىأم با ٠مكاو و آباؾايی قا بكای ؼىؾ ق٬ن 

ؾیگك با جکفیب آیات الهی و ک٩ك، وبب يمول ٠افا  الهای باك بميؿ و الوىی
 ؾ.ٌىؼىیً  ۀشاه١

ٓسَعٓلًا ّالی
َ
َهن  ّهیٓى   َو َلَوٓذ أ

ُ
ُهیٓن  أ اّء َلَؼلَّ یشَّ عیاّء َو العَّ

ٓ
َخیٓزياُهٓن ّبآلَبؤ

َ
َهٓبّلیَي َكؤ

ُػىَو ی ُػىا َو لّكیٓى َهَغیٓت ُهُلیىُبُهٓن َو َص  َتَعشَّ ُعًا َتَعشَّ
ٓ
َى ییَكَلىال ّآر جاَءُهٓن َبؤ

ُشوا ّبّه َكَتٓذًا َػلَ  ٓؼَمُلىَو یؽاُو ها كاُيىا یَلُهُن الشَّ  ا َيُغىا ها ُركِّ بٓ یَكَلمَّ
َ
ىاَب ّهٓن أ

 ََ َتًة َكّبرا ُهٓن ُهٓبّلُغىَو  یُكلِّ  ـٓ َخٓزياُهٓن َب
َ
وُتىا أ

ُ
ی ّارا َكّشُدىا ّبما أ َكُوّؽیَغ  ء  َدتَّ

ّز  ّه َسبِّ آلؼاَلّم یداّبُش آلَوىّم الَّ  .56ٔ-53ايؼام: َى ٕیَى َظَلُمىا َو آلَذٓمُذ ّللَّ
يراقاظحی  قا بره ٌرؿت و قيرس وهرا آو ً ال جى بىؾيؿیه پکی یهاها به اهث

هصالات هرا بره  هکهًگاهیها آو چكا >ؿٌىين یؿ جىلین ٌایهىاشه واؼح
ٙاو یكؾ و ٌرکؿا ی٬ىاوت پها آو هاین يٍؿيؿ، ولی ؾلیؿ جىلیآياو قو

راو لک ه هیکاقی قا کهك   آيچره بره هکرهًگراهی .ًرث ؾاؾیكؾيرؿ ؾق يٌٝك
هرا وآ م قا به قوییكؾيؿ ؾقهای همه چکاؾآوقی ٌؿه بىؾ ٨كاهىي یها آو

 ى هًگرام همرهین ؾق ایقا گك٨حها آو ياگهاو ،ن جا ؼىٌعال ٌؿيؿیگٍىؾ
كؾه بىؾيؿ ٬ٟٙ ٌرؿ و که وحن کحی یشم١ ۀو ؾيبال ىن ٌؿيؿیأه هحعیك و

 او اوث.یً هؽّىَ ؼؿاويؿ پكوقؾگاق شهايیوحا

َهن  ّهٓى َهٓبّلَي   الی٠Eباقات  ،ؾق ایى آیات
ُ
باه شكیااو واًث D داّبُش آلَوٓىّم Eو D أ
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یك وكيىٌث ؾق ٠كِۀ اشحماا٠ی اٌااقه ؾاقؾ. ؾق ایاى آیاات باه وكيىٌاث ج٥ی
و هاا آو آوقؾوها و ا٬ىاهی اٌاقه ٌؿه اوث که ؼؿاويؿ هح١ال بكای ایمااواهث

هاا آو کًاؿ اهااقا با ٠ىاهل ؾقؾياک و ب١ؿ ق٨اه آلهایً هیها آو بیؿاقکكؾيٍاو،
جكجیب وكيىٌحی بؿیى و ؾهًؿهی آوقيؿ و به ٩٤لث و ٜلن ؼىؾ اؾاههایماو يمی

 ٌىؾ.يمیها آو شم هالکث يّیب
ّؼ 

َ
َه َو َسُعىَلُه َو ال َتًاَصُػىا َكَتٓلَشُلىا َو َتٓزَهَب سّ یَو أ ُذُكیٓن َو آصیّبُشوا یُؼىا اللَّ

اّبّش  َه َهَغ الصَّ  .57ٔايلال: ٕ َى یّاوَّ اللَّ
ً( کٍررمکؿ و يررماٞ )و یرریاهبكي يمایررو ا٘ا٠ررث )٨كهرراو( ؼررؿا و پ

او یربرث( ٌرما ال هیث و هکو ٬رؿقت )و ٌرى يٍىیؿ وىث  ؿ جایًکه

 ًًؿگاو اوث.که ؼؿاويؿ با اوح٭اهثکؿ ییيكوؾ و اوح٭اهث يما

ايؿ، به یک وًث که هىلماياو ؾ٠ىت به وظؿت ٌؿه ;ؾق ایى آیه و آیات هٍابه
چكاکه  Fذیكگفاق اوثؤو ٬ايىو الهی اٌاقه ٌؿه اوث که ؾق ج٥ییك وكيىٌث شىاهٟ ج

 آو اذاك اولایى ،ؾٌامى ؾق ه٭ابل هیاو آظاؾ یک شاه١هو اؼحال٦  ً و يماٞکٍمک
ذیكگفاقی ؤيیم جى وىحی و ٨حىق یا ۀصیو يح وىحی و ياجىايی و ٧١ٔ ؾق هباقله اوث

 الو ؾقيهایاث،  >ؾق ج٥ییك وكيىٌث هىلماياو ال و١ٔیث اهًیث به يااهًی و جهؿیؿ
 =ی اوث.اواله ۀشاه٠١ٝمث  ٬ؿقت وق٨حى  اویه

ّهاتّوّشزایظّجزیاوّسًتّتغییزّسزيىشت.ّالشا4ّ-5
شكیاو وًث ج٥ییك وكيىٌث ؾق ليؿگی ٨كؾی و اشحما٠ی ايىاو اهكی ؼاقز ال 

                                                           
 .145آیۀ  ،3ٕٔ ٠مكاوآل. ;
پژوهٍگاه  ،، ٬ناهًیت و  ماای ار زىمۀ صیاصغ، یرهًگغ و التصاایا٥ِك يّیكی، ٠لی. >

 .62و   ،1396َ ،43ِاؾ٪٠لىم اوالهی اهام
 .195 ، 7َ ، زهماو ،و همکاقاو ياِك هکاقم ٌیكالی. =
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بلکه ؾق اقجباٖ هىح٭ین با اقاؾه و ايحؽا  ايىااو و  ،اقاؾه و اؼحیاق بٍكی يیىث
گكچه . ااوثهای جع٭٫ وًث هفکىق و الماهات آو ؾو لهیًهکكشاه١ه و ٨كاهن

 یبكؼاؾق ها با گافاق لهااو ظاکن بك اهث ی٬هك ٬ىايیىو  یػقال شبك جاوؽى 
وكيىٌاث  یياى٠ یاثظاکم یاا یىن هٙكض ٌاؿه،هاقکى هايًؿ یهکاجب ٨لى٩
ال يگاكي هحکلمااو شبكگاكا  یاشحماا٠ یهااها و گكوهبك اهث یهعحىم و ٬هك

اواحمكاق ، کاكین٬اكآو ؾیاؿگاهال F اهاا ٌىؾ٨همیؿه هیال اٌا٠كه  یگكوه هايًؿ
 ؾقوا٬اٟ، ی،٠افا  الها يمول یا هاي١مث٠ؿم اوحمكاق آو  یا الهی یهاي١مث
ؼاىؾ  کاكؾاق یاا ا٠ح٭ااؾؾق هاا آو که جاا٘ىقیهب ست،ااهاهث ٠ملکكؾ يحیصۀ

 ییاكیج٥هاا آو بااهح١ال بكؼىقؾ ؼؿاويؿ  چگىيگیؾق  یاوقيؿي وشىؾهب ییكیج٥
اٌااقه ٌاؿه ِكاظث به ایى اهاك به کكین٬كآوؾق بكؼی آیات  .آیؿیيم وشىؾهب

ُش وَّ الله ال اE اوث. ّیْ ـَ شوا یها ّبَوىم َدْت  ُی ّیْ ـَ  ؾیاؿگاهال  ;.11ٕٔق٠اؿ: Dيُلّغیّهنؤهیا بّ  ُی
يیم شكیاو وًث ج٥ییك وكيىٌث جابٟ اقاؾۀ ٨كؾ و شاه١اه ؾق  ایؼاهًه اهام

ٕکه هحٍکل  ؾق جع٭٫ یک ٬ايىوالآيصاکه باٌؿ. ايٙبا٪ با هىٔىٞ آو وًث هی
ظکن اوثٔ، ايٙبا٪ با هىٔىٞ ؾق جكجب و شكیاو ظکان  ال یک هىٔىٞ و یک

واًث  هاوان، جع٭٫ وًى و ٬ىايیى الهای و الشملالفا بكایى Fکًؿک٩ایث هی
ج٥ییك وكيىٌث يیم جابٟ ايٙبا٪ ٠ملکكؾ ٨كؾ و شاه١اه باا هىٔاىٞ آو ٬اايىو و 

ی١ًای ج٥ییاك  ،ظکان و ظّاىل يحیصاهٌاؿو . و ایى اهك ؾق شاقیاوثوًث 
 کًؿ.ک٩ایث هی ،ه١هوكيىٌث ٨كؾ و شا
 یم٬ايىو  کًؿ؟ی٠مل ه ی٬ايىو> ٬ايىو چه شىق ی١ًی یالهوًث 

ؾاقؾ.  یصرهيح یرمهىٔرىٞ ؾاقؾ،  یرمظکن ؾاقؾ>  یمهىٔىٞ ؾاقؾ، 

رب  یصرهيح یرؿ،ٌما ؼىؾجاو قا برا آو هىٔرىٞ هًٙبر٫ کً  هحكج 
 
١ٙ٬را

                                                           
 .214َ، هماو .;
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ث> هىٔىٞ او: هَتًُصُشوا اللْ ; >«َیًُصشُكنَه و َتًُصُشوا اللْ ا;ؼىاهؿ ٌؿ. 

اوث. اگك ٌما ؼىؾجراو  :َیًُصشُكن; یصهؼؿا قا، ظکن و يح یؿکً یاقی

 آو يح یؿ،کكؾ ی٫جٙب یىقا با ا
 
ب ؼىاهؿ ٌؿ> بكوبكگكؾ  یصهظحما هحكج 

ظٕركت قب  یطِرك ی٬ًركآو ٨كهرا یگرك>اورث ؾ یاله ۀيؿاقؾ. و٠ؿ

 
 

ه هبال٥ه و ؼرال٦ و  یمبالله یاـکه ال١یًشالله به هاوث> ؾق اشل ـق 

اوث که ٌما ؼىؾجراو  یىيؿاقؾ> هًحها ٌٖك ا ؾکه وشى اهیىاهرال ا

ظاِرل  یصهآو يح یؿ،با آو هىٔىٞ> اگك هًٙب٫ کكؾ یؿقا هًٙب٫ کً

 یظكکث کكؾ> هك و٬ح یشىقیىآو قول ا یاواله ی. شمهىقٌىؾیه

[ ؼىؾهراو قا برا ی١ًی] ین>ظكکث کكؾ یشىقیىا ین،ٌؿ یكولهن ها پ

قا  یصرههن يح الهح١ یؿاو ؼ ینهًٙب٫ کكؾ یالهوًث هّؿا٪  یم

ررب کرركؾ.  ش یىا َػَلییو َلییّى اعییَتواُه أَو »هحكج  هییاًء  یًاُهنعییَو َل  یَوییّة الؽَّ
ا(16)شررى: «َؿییَذًها  یكابؼررؿا ٌررما قا ورر یىررحیؿ،> ]٨كهررىؾ: اگررك[ بت

ؼرؿا  یىرحاؾین،ا ین،کركؾ یىحاؾگی. اکًؿیه يیالیٌما قا ب کًؿ،یه

هح١رال  یؼؿا یهاوًثشىق اوث. یىکكؾ. ٠کىً هن هم يیالیب

یَكشُتن َل ;: گىیؿیآيصا ه یگك>ؾاقؾ ؾ یو ا٬ىاه ىاٞاي ََ ُكنصَلّ ى   ،«ییَذيَّ

 .اورثوًث هن  یىا >:یذَلَشذ یوَّ َػزاباَو َلّ ى َكَلشُتن ;: گىیؿیب١ؿ ه

ال ي١مرث  یرؿ،اگك ک٩كاو ي١مث هرن کكؾ .ک٩كاو ي١مث ی١ًی: َكَلشُتن;

 یرىؿ، اگرك ایراؾه کكؾاوح٩وىء یؿ،بؿ اوح٩اؾه کكؾ یؿ،اوح٩اؾه يکكؾ

اورث. اگرك  یالهرورًث  یرمآو هن  >:یذَلَشّذ  یوَّ َػزابا;کاقها ٌؿ، 

ب٫ آو هىٔىٞ ٬ركاق ؾاؾ رب  یصرهآو يح یرن،ؼىؾهاو قا ب٘ك برك آو هحكج 

 یهاوث> آو ٘ك٦ ٬ٕ یالهوًث هك ؾو هىقؾي  ی١ًیؼىاهؿ ٌؿ، 

 1شىق اوث.یىهن هم

                                                           
، 7/4/1441یه، ٬ٕااائ ۀو هىاائىالو ٬اى یهقئابااا ؾیاؿاق ؾق  ایاهاام ؼاهًااهبیاياات . ;

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50545ؾوحكوی ؾق: 
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شكیااو ج٥ییاك وكيىٌاث  جكیى الماهات و ٌكایٗؾق اؾاهه، به بكؼی ال ههن
 ؾ.ٌىاٌاقه هی

 . ایماو و تمىا3 -4 -9

 ٖ شكیااو واًث ج٥ییاك وكيىٌاث بٍاك، ایمااو و ج٭اىاوجكیى ٌكیکی ال ههن
یا هؽاال٧ به ه٩هىم هىا٫٨  کكین٬كآو. آیات بىیاقی ال اوثجىأهاو ِىقت به

 بك ایى اهك ؾاللث ؾاقؾ.
ٓهَل آلُوشى

َ
وَّ أ

َ
َوی  َو َلى أ ىا َو اتَّ ًُ یماّء َو یٓىا َلَلَتٓذًیا َػَلیآَه ّهٓن َبَشكیا   ّهیَى الغَّ

َخٓزياُهٓن ّبما كاُيىا 
َ
ُبىا َكؤ  .7ٔ:ٕاػشاف:  ٓكّغُبىَو یآلَٓسّض َو لّكٓى َكزَّ

اوقيرؿ و یمراو بیها ليؿگی ؾاقيرؿ ایه ؾق ٌهكها و آباؾکو اگك هكؾهی 

ن ولری ییگٍرا هریهرا آو ى قا بركیات آوماو و لهکًًؿ بك کٍه یپ اج٭ى

 ن.یكؾک٩ك ا٠مالٍاو هصالات کیكؾيؿ ها هن آياو قا به کب یفکج

ؼىقؾو وكيىٌث جىأم با گٍایً بكکات آوماو وى ق٬نؾق آیۀ هفکىق الیک
ه١ك٨ی ٌؿه ها و لهیى ؾق گكو ایماو و ق٠ایث ج٭ىا الوىی هكؾم ٌهكها و آباؾی

ی ٠ٕؿم ایماو و ج٭ىأ وكيىٌح ؾیگك به ه٩هىم هؽال٧، جکفیباوث. و الوىی
ؾقبك يؽىاهؿ ؾاٌث. ؾق آیاۀ ؾیگاك يیام ها آو شم هصالات و ٠فا  الهی بكای

گًاهاو و وقوؾ به بهٍاث، باه ؾاٌاحى ایمااو و ٌؿو وكيىٌحی جىأم با بؽٍیؿه
 الوىی اهل کحا  هٍكوٖ ٌؿه اوث: ق٠ایث ج٭ىا

ُهٓن َعی ًٓ ٓشيیا َػی َوىا َلَكلَّ ىا َو اتَّ ًُ ٓهَل آلّكتاّب آَه
َ
وَّ أ

َ
ٓن َو َلَٓدَخٓلًیاُهٓن  اّتّه یَو َلى أ

ّؼ  ًَّ اّ  ال ًَّ  .76ٕٔهائذه:  ّن یَج
قا هرا آو ًًرؿ گًاهراوکٍره یاوقيرؿ و ج٭رىا پیماو بیحاب اکو اگك اهل 

 ن.یوال های پكي١مث بهٍث واقؾ هین و ؾق با٢یبؽٍ هی

E ٓيَج
َ
ّز یَو أ ا الَّ ىا َو كاُيىا یًَ ًُ ُوىویَى آَه ؾه ماو آوقیه اکىايی قا کها Fٔ 53ٕيمل:   تَّ
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ؾق ایى آیه يیم به وكيىٌث بكؼی ال ٬اىم D ن.یكؾه بىؾيؿ يصات ؾاؾک  ٍهیو ج٭ىا پ
ج٭اىا ال ٠افا  الهای  ؾلیل ایمااو وکه به ;اٌاقه ٌؿه اوث ظٕكت ِالط

 يصات یا٨حًؿ.

 . بصیشت یا غفلت1 -4 -9

بّیكت و ٩٤لث یکای ؾیگاك ال ٠اىاهلی اواث کاه ؾق شكیااو واًث ج٥ییاك 
بااه  کااكین٬ااكآوً ؾاقؾ. ؾق آیااات هح١ااؿؾی ال وكيىٌااث ؾق ليااؿگی بٍااك ي٭اا

و ٩٤لث ؾچااق  یبّیكجبیؾلیل وكيىٌث ا٨كاؾ و ا٬ىاهی اٌاقه ٌؿه اوث که به
 ٌىؾ.ايؿ. ؾق اؾاهه به چًؿ يمىيه اٌاقه هی٠فا  و هالکث ٌؿه

ٓخشیَعبّ  یّى آلَتَوتا ّكَ ِة ُتواّتُل كّ یّكَ َت  یِة كّ یَهٓذ كاَو َلُكٓن آ
ُ
ّه َو أ كاّكَشِة   ىّل اللَّ

 یَشوَيُهٓن ّهٓخلَ ی
ٓ
ُه یآلَؼ  ىّهٓن َسأ ٓصّشّه َهٓى یَئ یّى َو اللَّ ًَ رّلَي َلّؼٓبَشًة  یشاُء ّاوَّ كّ یُذ ّب

ٓبصاسّ  یّلُولّ   .24ٔػمشاو: آلٕ آلَ
رما برىؾ: ه با هن قوبهکؾق ؾو گكوهی  ايه بركایٌ  ؿيؿ، ٍي گركوه ؾق  یرمقوٌ 

قا برا هرا آو هکرؾقظرالیا٨ك برىؾ، که کگكی یكؾ، و شمٟ ؾک قاه ؼؿا يبكؾ هی

ه قا بؽىاهرؿ برا کؿيؿ. و ؼؿاويؿ هك یؾ چٍن ؼىؾ، ؾو بكابك آيچه بىؾيؿ، هی

 او!یًایى، ٠بكجی اوث بكای بیًؿ. ؾق اک ؿ هیییأاقی ؼىؾ، جی

ذیك بّیكت ؾق ج٥ییك وكيىٌاث و ؾقیا٨اث يّاكت الهای ؤبه ج ،ؾق ایى آیه
٭ااث قا یؾاقيااؿ و ظ٭ كتیچٍاان بّاا چكاکااه هكؾهاای کااه Fاٌاااقه ٌااؿه اوااث

مااو ؾقن یا٨كاؾ باا ۀشايبكولی همهیال پ کنندٍاهؿه هیه هىث هک گىيههماو
 ،كولییاپ ؾقیا٨اث يّاكت الهای و اِلی ۀیؾايًؿ وكها كيؿ و هییگ ٠بكت هی

 > .استبه ؼؿاويؿ ماو یا
                                                           

 .499-494 ، 15َ ، زهماو، و همکاقاو ياِك هکاقم ٌیكالی. ;
 .455 ، 2َ ، زهماو. >
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كت یه١لىل يؿاٌحى بّا کٌكٌىؾ که ٨همیؿه هی کكین٬كآوال بكؼی آیات 
واال ٌاكک باه ؼؿاوياؿ هح١اال و ا٨كاؾ و شىاهٟ لهیًاه یبّیكجبیلفا  ;اوث.

 ق٬ن ؼىاهؿ ؼىقؾ.ٌؿو ؾقيحیصه ج٥ییك وكيىٌث اؼكوی به شهًمی
 
َ
َسأ

َ
ُه َػلَ یُهٓل أ هاَس َعٓشَهذًا ّالییُتٓن ّآو َجَؼَل اللَّ ًَّ ُش یاَهّة َهٓى ّالِه َؿ یىّم آلوّ ی  ُكُن ال
ّه  تّ یاللَّ

ٓ
ىَو كّ یُكٓن ّبلَ یؤ ًُ َكل ُتٓبّصُشوَو ّه یل  َتٓغُك

َ
 .83ٕٔهصص:  أ

م یه اگرك ؼؿاويرؿ قول ٌرما قا جرا قول قورحاؼکرؿ یبگى: به هى ؼبك ؾه

ه بكای ٌما ٌرب ؼىاهرؿ آوقؾ یی ٤یؿام ؼؿاکشاوؾاو بؿاقؾ، 
 
ك ال الل

 ؿ؟یيگك ا يمییپه آ !ؿ؟یابیجا ؾق آو آقاهً 

٠اهل ج٥ییاك وكيىٌاث اؼاكوی بٍاك و  کكین٬كآوؾق بكؼی ؾیگك ال آیات 
ل ؾق شهًن و آجً و يیم ج٥ییك وكيىٌث ؾيیاىی بٍاك و هالکاث، ٩٤لاث ؾؼى

 :ه١ك٨ی ٌؿه اوث
یاُهٓن كیّی آلی ًَ ٓؿَشٓه

َ
ا ّهًٓهٓن َكؤ ًَ ُبىٓا َبا  ْن یَكايَتَوٓم ٓن َكیزَّ يهَّ

َ
یا َو َكیاُيىٓا َػًَهیا یّبیؤ ًَ اّت

 .247ٕٔاػشاف:   ىیَؿاّكلّ 
 یركال ین،کركؾ٤رك٪  یراو آيراو قا ؾق ؾق ینايح٭ام گرك٨حها آو وكايصام ال

 .کكؾيؿ و ال آو ٤ا٨ل بىؾيؿ یبها قا جکف یاتآ

ّز  يٓ ایٓشُجىَو ّلَواَءَيا َو َسُظىٓا ّبالَذ یَى اَل یّاوَّ الَّ ّز یّة الذُّ ىٓا بَها َو الَّ يُّ
َ
َى ُهٓن َػیٓى یا َو آؼَمؤ

اُس ّبَما َكاُيىٓا یَءا ًَّ َوئُهُن ال
ٓ
ٓوَل َي َهؤ

ُ
ا َؿاّكُلىَو، أ ًَ  .1ٔ ی7ظ: ٕیىي ٓكّغُبىَو یاّت

ؾل ؼرىي  یراؾي یها يؿاقيرؿ و بره ليرؿگ یؿاقبه ؾ یؿاه کهکىايی
هرا ٤ا٨رل  یراتال آ کرهکىرايیو  ايرؿیا٨حره یًاوکكؾه و بؿاو ا٘م

  یگاهٍراوشا آوقؾيرؿ،یؾورث هرآيچره بره ی٩ركآياو به ک >هىحًؿ
 آجً اوث.

ذیك ٩٤لث ؾق ج٥ییاك وكيىٌاث و هالکاث اٌااقه ٌاؿه ؤؾق قوایات يیم به ج
                                                           

 .88 ، 7َ ، زاوهمی، هعىى ٬كائح .;
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ٓلَلُة َتٓكّغُب ااّلٓؿّتَشاَس َو ُتٓذيّ الٓ E :اوث ؼىقؾو قا کىاب یب٩٤لث ٨ك ;؛ّّهَى آلَبَىاس یـَ
 D.والؾیه یکو هالکث قا يمؾ کًؿیه

يیام بّاایكت یاا ٠اؿم آو ي٭اً بىاامایی ؾق  ایؼاهًاه اهاام ؾیاؿاهال 
ها ؾاقؾ. به ا٠ح٭ااؾ ایٍااو یکای ال ٠اىاهلی کاه ؾق بىایاقی ال وكيىٌث هلث
 باٌؿ.هی یبّیكجبیذیكگفاق بىؾه اوث، ؤا ؾق ٘ىل جاقیػ جههٍکالت هلث

بكاذرك  آیرؿ،یهر یًاشحما٠ات بٍك پ یاا٨كاؾ  یکه بكا یجمام هٍکالج

ؾچراق ٩٤لرث  یرا٠ؿم ِربك.  یا یكت،٠ؿم بّ یاؾو اوث:  یىال ا یکی

قا  هررای٫ظ٭ررا ؾهًررؿ،یيمرر یُقا جٍررؽ هررایررثوا١٬ ٌررىيؿ،یهرر

ؼىرحه  یىرحاؾگیال ا یرات،وا١٬ یرؿوبرا وشرىؾ ٨هم یرا ٨همًرؿ،یيم

بٍرك  یػهرك ؾو، جراق یاؾو،  یىال ا یکیؼا٘ك . لفاوث که بهٌىيؿیه

٠رالن برك  یراولوقگى ۀوث> ُپرك ال ٤لبرا هابمقگ هلث یهاُپك ال هعًث

٩هی١ٔ٧ یهاهلث  ً ِرؿها  یگراهر هرا ورال و ٤ا٨ل اورث. ؾه ال

٬رؿقت برمقگ  یرمشهرايؽىاق و  یرم یاوثهلث ه٭هىق و یم ر وال

 ايرؿ>هايؿ؟ بله، ايىاو برىؾايىاو يبىؾه هایىاوث. چكا؟ هگك ابىؾه 

ايرؿ، ؾق قاه آو ؾاٌرحه یكتاگرك بّر یراايرؿ، يؿاٌرحه یكتبّ یا یکىل

ايرؿ، يؿاٌحه یؿاقیب یا ی١ًیايؿ> ؼىؾ، ٨ا٬ؿ ِبك اللم قا بىؾه یآگاه

 2ايؿ.يؿاٌحه یؿاقیپا یا

 . دشکت و تالػ یا تًبلی و عغتی1 -4 -9

به ي٭ً ظكکث و جالي ؾق ج٥ییك وكيىٌث ا٨كاؾ  کكین٬كآوؿؾی ال ؾق آیات هح١
 ؾ.ٌىهی و شىاهٟ اٌاقه ٌؿه اوث. ؾق اؾاهه به چًؿ هىقؾ اٌاقه

                                                           
 .65 ، 1376َ،  دیؾاقالعؿ ٬ن،، ن و المىاعظکىو السیعری واوٙی، یهعمؿ لبى. ٠لی;
، 12/8/1377 یاو،آهىلاو و ؾايٍاصىال ؾايً یشم١ؾیؿاق ؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . >

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2916ؾوحكوی ؾق: 
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ٓو لَ 
َ
ٓيغاّو ّااْل یَو أ وَّ َعٓؼ    ها َعؼیَظ ّلْٓلّ

َ
ٓجیضاُه آلَجیضاَء یُحنَّ  شىیُه َعىَف یَو أ

 .52ٔ-:4يجن: ٕ  آلَٓوكی
ه کرًیو ا ىرث.یىٌرً او يکای شم ور١ی و  هه بكای ايىاو بهك کًیو ا

ا٨ی ؾاؾه کرروررپه برره او شررمای  ٌررىؾ. ؿه هررییررلوؾی ؾً بررهیورر١

 ؼىاهؿ ٌؿ.

ةِ یُكلُّ َيٓلظ  ّبما َكَغَبٓت َسهّ   .49ٔش: ٕهذحْ  ًَ
 كؾه اوث.کىب که کمی اوث یىی ؾق گكو چکهك 

ّش  ٓو َلّى آعَتواُهىا َػَلی الؽَّ
َ
 .27ٕٔجى:  اًاُهٓن هاًء َؿَذهیَوّة َلَٓعَو یَو أ

هرا آو ماو( اوح٭اهث وقليؿ هرای٭ه )ای)شى و ايه( بك ٘كها آو و اگك

 ن.یًک كاب هییقا با آب ٨كاواو و

ّه َو یَهٓى  ا   َتٓجیّش یٓؼَمٓل صاّلذًا یٓئّهٓى ّباللَّ ًَّ ٓيهیاُس  ىٓذّخٓلُه َج ّهیٓى َتٓذّتَهیا آلَ
ُه َلُه ّسٓص یَى كّ یخاّلّذ  ٓدَغَى اللَّ

َ
َبذًا َهٓذ أ

َ
 .ٔ>>ٕؼلم:  هاً ها أ

ی یهراماو آوقؾ و ٠مل ِالط ايصام ؾهؿ او قا ؾق با٢یه به ؼؿا اکهك 

ك ؾقؼحايً يهكها شاقی اوث، شاوؾايره یه ال لکال بهٍث واقؾ والؾ 

 . ی بكای او ٬كاق ؾاؾه اوثیىیکهايًؿ و ؼؿاويؿ قولی ي ؾق آو هی

٠ااهلی و ٠ًاىابهيیم ؾق بیاياجی به ي٭ً ظكکث و جالي  ایؼاهًه اهام
 ؾه اوث.کكذیكگفاق ؾق ج٥ییك وكيىٌث شىاهٟ اٌاقه ؤج

قا  یرى٬ركآو ا .يرؿاقؾ یو ک٩ك و اورالم، اقجبرا٘ یماوو ا یىجالي به ؾ

ُكیلًّ ُيّمیذُّ َهیُئاَلّء ;ام: قا گ٩حره و ؼىايرؿه یرهآ یى. هى باقها ایؿگىیه
 یورًث الهر یرىا ین>کًری> ها به همه کمم ه(22)اوكاء: :َوَهُئاَلّء 

 یرىهح١رال ا یجالي کركؾ، ؼرؿا یه٭ّىؾ یمهكکه ؾق قاه  اوث.

. یؿؼىاهرؿ قور یصرهبره يح يجرال یرىوًث قا ٬ركاق ؾاؾه اورث کره ا

اورث> هٍرکل  یگكؾ یاوث، شا یثال ه١ًى ی٠اقکىی که هٍکل 

اورث و  یگركذركوت اللم ؾ یرمبىؾو ال  یؿوثبىؾو، جه ی١ؿبُ  یماو 
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 یًث ٔركقهااوث، که آو و٬کكؾو  بؽً یمهمث قا ٨٭ٗ هحىشه 

 1.یًًؿبیقا هن ؾاقيؿ ه

 . عذم تعلمات یا دلبغتگی4 -4 -9

الماهاجی اواث کاه ؾق شكیااو واًث  ۀالشملی به ؾيیا ؾلبىحگیا ٠ؿم ج١ل٭ات 
باه وكيىٌاث  کكین٬كآوباٌؿ. ؾق ذیكگفاق هیؤج٥ییك وكيىٌث ؾق ليؿگی بٍك ج
ؼی وا١اؾجمًؿ ٠ا٬بث، و بكؾيیا و ؾچاق وىء ۀؾو گكوه ال هكؾم که بكؼی ؾلبىح

 ؾ.شوؾق اؾاهه چًؿ يمىيه بیاو هی .که ج١ل٭ی به ؾيیا يؿاقيؿ، اٌاقه ٌؿه اوث
اّط َهٓى  ًَّ ًا آّتًا كّ یَكّمَى ال بَّ يٓ  یُوىُل َس َو  ّخَشّة ّهٓى َخیلم  اآل یا َو ها َلُه كّ یالذُّ

ُهٓن َهٓى  ًٓ ًا آّتًا كّ یّه بَّ يٓ  یُوىُل َس ًة َو ّكییالیذُّ ًَ ًة َو ّهًیا ّخیَشّة َد اآل یا َدَغی ًَ َغی
اسّ  ًَّ ولّ َي َلُهٓن َيّص  َػزاَب ال

ُ
ُه َعّش یأ ا َكَغُبىا َو اللَّ ٕبویشه:  ُغ آلّذغاّب یِب ّهمَّ

355-353ٔ. 
ی( ٠ٙرا یکرا )يیرؼؿاويرؿا! بره هرا ؾق ؾي;ًرؿ: یگى ب١ٕی ال هكؾم هی

پكوقؾگراقا! ; ًؿ:یگى و ب١ٕی هی ای يؿاقيؿ ولی ؾق آؼكت بهكه :ى!ک
ی هكظمرث ٨كهرا! و یکم يیى! و ؾق آؼكت يکٙا ی ٠یکا يیبه ها ؾق ؾي

ب و یاق )و ؾ٠ای( ؼرىؾ، يّرکال ها آو :ؾاق!  ها قا ال ٠فاب آجً يگاه
 .العىاب اوثٟیای ؾاقيؿ، و ؼؿاويؿ وك بهكه

ايؿ. بكؼی که ؾلبىاحگی باه ؾيیاا ؾق ایى آیات هكؾم به ؾو گكوه ج٭ىین ٌؿه
هب آؼكت بلکه ٠فا  اؼاكوی بىؾو ال هىا بهكهؾاقيؿ، وكيىٌث ایى ا٨كاؾ بی

کًًؿ که ؼؿاويؿ ایاى گاكوه قا هی ایى ا٨كاؾ ِك٨ا  هىاهب ؾيیىی قا ٘لب .اوث
کًاؿ و بهاكه و های يکاىهً جلىیعاا   Dّخَشّة ّهیٓى َخیلم  اآل یَو ها َلُه كّ E با ٠باقت

يّیبی ؾق آؼكت يؿاقيؿ. اها گكوه ؾوم کىايی هىاحًؿ کاه ؾلبىاحگی باه ؾيیاا 
                                                           

ؾوحكوای ؾق: ، 18/8/1385 ،وامًاو یاوؾايٍگاه با ؾیؿاقؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . ;
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3363. 
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ا٨كاؾ بكؼىقؾاقی ال هىاهب ؾيیاىی و قهاایی ال ٠افا   وكيىٌث ایى .يؿاقيؿ
ةً ٕ ایى گكوه هن بهاكه ؾق ؾيیاا ،ؾیگك٠باقتبه .آؼكت اوث ًَ  ۀٔ و هان بهاكَدَغی

ةً ٕ اؼكوی ًَ ه٭ؿهۀ ٠ًىاو بهًؿ و ؾقوا٬ٟ يیکی ؾق ؾيیا قا يیم کًٔ قا هٙالبه هیَدَغ
ا ٠بااقت ؼؿاويؿ هح١ال ایى گاكوه قا با .کًًؿقهایی ال ٠فا  آؼكت ٘لب هی

E ولّ َي َلُهٓن َيّص
ُ
ا َكَغُبىایأ  ؿ.کًییؿ هیؤجD ِب ّهمَّ

ّز  ىَو آلَذ یَى یالَّ يٓ یٓغَتّذبُّ وَو َػیٓى َعیبّ یّخَشّة َو ا َػَلی اآلیاَة الذُّ یّه َو یُصذُّ ّل اللَّ
ولّ َي كّ ی

ُ
ىَيها ّػَىجًا أ ـُ  .4ٔ-2ٕابشاهین:  ذ  یَظلل  َبّؼ  یٓب

ؾهًرؿ و )هركؾم قا( ال  ط هرییجكش ا قا بك آؼكتیه ليؿگی ؾيکها هماو

ه بالهی
 
ؾق ها آو >ؼىاهًؿ قاه ظ٫ قا هًعك٦ واليؿ ؾاقيؿ و هی قاه الل

 .گمكاهی ؾوقی هىحًؿ

ى یالياؿگی اؾلبىحگی به ليؿگی ؾيیىی ؾاقياؿ و ه کؾق ایى آیات يیم کىايی
ولّ َي Eو  Dِل یَو Eبا ٠باقاجی همچىو  ٌمكيؿ شهاو قا بك ليؿگی آؼكت ه٭ؿم هی

ُ
أ

ايؿ که بك ٬بط ٠مل، يکاىهً و ٠افا  ؾاللاث جىِی٧ ٌؿه Dذ  یَظلل  َبّؼ  یكّ 
 کًؿ که ایى اهك يیم ظکایث ال وكيىٌث بؿ و يا٨كشام اؼكوی آياو ؾاقؾ.هی

ُكٓن ّااْل یَكما َجضاُء َهٓى  ًٓ يٓ یآلَذ  یكّ  ى ّخٓض ٓلَؼُل رّلَي ّه وَو ییاَهّة یىَم آلوّ یا َو یاّة الذُّ َشدُّ
ذِّ الٓ   ّالی ََ َ

یّز أ ولّ یَي الَّ
ُ
ا َتٓؼَمُلیىَو أ ُه ّبـاّكل  َػمَّ یَتَشُو یَؼزاّب َو َها اللَّ َٓ اَة ییا آلَذ َى ا

يٓ  ُهُن آلَؼزاُب َو ال ُهٓن یّخَشّة َكل ا ّباآلیالذُّ ًٓ ُق َػ َصُشوَو یَخلَّ  .97ٔ ی 96ٕبوشه: ًٓ
ى ؼرؿا( قا یام و ٬رىايکراو اظیٓ ؾق هیى ٠مل )جب١یاه کىیکبكای 

ى یؿجكیى شهراو، و برال گٍرث بره ٌرؿیری ؾق ایقوىاايصام ؾهؿ شم 

گركی يؽىاهرؿ برىؾ، و ؼؿاويرؿ ال یم ؾیرم، چیها ؾق قول قوحاؼ٠فاب

ه آؼركت قا بره کريرؿ اىراوکهرا همراو ىیا ىث.یا٠مال ٌما ٤ا٨ل ي

ٌرىؾ  ٧ ؾاؾه يمییجؽ٩ها آو لفا ؾق هصالات >ايؿ ا ٨كوؼحهیليؿگی ؾي

 كؾ.کاقی يؽىاهؿ یقا ها آو ىیکو 
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آیه يیم به وكيىٌث ؾيیىی و اؼكوی ا٨كاؾ ؾلبىحه به ؾيیا اٌاقه ٌاؿه  ؾق ایى
هٍاؿاق  اياؿجاكشیط ؾاؾهآؼكت قا به ؼیك ا یليؿگی ؾيهىاهب  کهکىايیاوث. 

 شاانیاقیاىای کٌاىؾ و  ٧ ؾاؾه يماییجؽ٩ها آو ؾق هصالات ٌىؾ کهؾاؾه هی
همچًیى  وندشایى ا٨كاؾ ٠الوه بك ایًکه ال ؼیك اؼكوی هعكوم هی كؾ.کيؽىاهؿ 

 ٌاو قا يیم الؾوث ؼىاهًؿ ؾاؾ.هىاهب ؾيیىی
ّز یَعبّ  یواّتٓل كّ یَكلٓ  ّه الَّ يٓ یُشوَو آلَذ ٓش یَى یّل اللَّ واّتیٓل یّخَشّة َو َهیٓى ا ّبیاآلیاَة الذُّ
ّه كَ یَعبّ  یكّ  و یّل اللَّ

َ
ّلٓب َكَغىَف ُيٓئتّ یٓوَتٓل أ ٓجشًا َػّظ یـٓ

َ
 .85ٕٔيغاء:  ماً یّه أ

اق یکرؿ ؾق قاه ؼرؿا پیرايرؿ با ا قا به آؼكت ٨كوؼحرهیيه ليؿگی ؾکها آو

كول گكؾؾ یا پیٍحه ٌىؾ کًؿ و کاق یکه ؾق قاه ؼؿا پکه کًًؿ، و آو ک

 ن ؾاؾ.یپاؾاي بمقگی به او ؼىاه

ؾلبىحگی به ؾيیا يؿاقيؿ و ؾق ِاىقت  کهکىايیؾق ایى آیه يیم به وكيىٌث 
٩ٛ اوالم و ؾیگك ٕهرل ظ ٕهرل ظ٩ٛ شاؤ و ه١ًىی های هاؾیج١اقْ اقلي

اٌااقه  ،ؾهًاؿهای الهیٔ ليؿگی اؼكوی قا بك ليؿگی ؾيیىی جكشیط هایاقلي
قا ها آو ٌؿه اوث. بكؼىقؾاقی ال اشك ٠ٝین الوىی ؼؿاويؿ هح١ال، وكيىٌث

 ؾهؿ.جٍکیل هی

 . گًاه یا طاعت9 -4 -9

ذیكگفاق ؾق وكيىٌث شىاهٟ، اقجکاا  گًااه یاا اهحراال ؤیکی ؾیگك ال الماهات ج
هایی به وكيىٌث ا٬ىام و هلث کكین٬كآو. ؾق آیات بىیاقی ال اوثاهك الهی او

اياؿ ؾلیل گًاه و ه١ّیث الهی ؾچاق ٠فا  الهی ٌؿهیا به که اٌاقه ٌؿه اوث
 ٌىؾ.ؾلیل ٘ا٠ث الهی يصات پیؿا کكؾيؿ. ؾق اؾاهه به چًؿ يمىيه اٌاقه هییا به

ّه َو َهٓى  َه یّتٓلَي ُدُذوُد اللَّ ا   َتٓجّش یَو َسُعىَلُه  ّؽّغ اللَّ ًَّ ّهیٓى َتٓذّتَهیا  ىٓذّخٓلُه َج
ٓيهاُس خاّلّذ  یَه َو َسُعیىَلُه َو یُن َو َهیٓى یها َو رّلَي آلَلىُص آلَؼّظییَى كّ یآلَ ٓؼیّص اللَّ
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 .25ٔی24يغاء: ٕ ِى یها َو َلُه َػزاِب ُهّه یٓذّخٓلُه ياسًا خاّلذًا كّ یَتَؼذَّ ُدُذوَدُه ی
ًرؿ کاهبكي قا یه ا٘ا٠ث ؼؿا و پکهی اوث، و هك ها هكلهای الىیا

ی ال بهٍرث یهراى او قا هعحكم بٍمكؾ( وی قا ؾق با٢ی)و هكلهای ٬ىاي

ك ؾقؼحاو آو شاقی اوث و شاوؾايره یه همىاقه آب ال لکًؿ ک واقؾ هی

ه يا٨كهرايی کره کرو آو  كولی بمقگری اورثیى پیهايًؿ و ا ؾق آو هی

ؿ او قا ؾق آجٍری واقؾ یرجصاول يماًؿ و ال هكلهای او کاهبكي یؼؿا و پ

ه شاوؾايررره ؾق آو ؼىاهرررؿ هايرررؿ و بررركای او هصرررالات کرررًرررؿ ک هررری

 می اوث.یآهىیجىه

 کاهکىاايیوكيىٌاث ٠ًاىاو باهبه بهٍث شاویؿ و ٨ىل ٠ٝاین اْول  ؾق آیۀ
ٌىؾ. ؾق آیۀ ؾوم يیم آجً شاوؾاياه کًًؿ اٌاقه هیقا هی ٘ا٠ث الهی و پیاهبك
 کًًؿگاو ه١ك٨ی ٌؿه اوث.وكيىٌث ه١ّیثىاو ً٠بهو ٠فا  ؼىاقکًًؿه 

ٓو ُيٓهّلَي َهٓش 
َ
َسٓديا أ

َ
َهٓشيا ُهٓتَشكّ یَو ّارا أ

َ
َهیا آلَویٓىُل یها َكَذنَّ َػلَ یها َكَلَغُوىا كّ یًة أ

ٓشياها َتٓذهّ  ٓهَلٓكًا ّهیَى آلُویُشوّو ّهیٓى َبٓؼیّذ ُيیىح  َو َكلیییَكَذهَّ
َ
یَي   شًا َو َكٓن أ ّبَشبِّ

 .28ٔ ی 27ٕاعشاء:  شاً یشًا َبّص یّه َخبّ ّبُزُيىّب ّػبادّ 
ن يؽىرث اواهرك یًرک کال اقی قا هریرن ٌهك و ؾیبؽىاه هکهًگاهیو 

بره  هکرهًگراهیورپه  >نیؾاق او هییبها آو :ىیهحك٨; ؼىؾ قا بكای

 یقا ٌؿها آو ا٨حًؿیهؽال٩ث بكؼاوحًؿ و اوحع٭ا٪ هصالات 
 
ؾقهن  ؿا

ال يررىض ليررؿگی ه ؾق ٬رركوو ب١ررؿ کرراق هكؾهرری یچرره بىرر ن!یىبکرر هرری

ا٨ی اوث کو  .نیكؾک کقا هال ها آو ى وًث(یكؾيؿ )و ٘ب٫ همک هی

 ًاوث.یگًاهاو بًؿگايً آگاه و ب بهه پكوقؾگاقت ک

ها ب١ؿ ال ِاؿوق ٨ىا٫ و ٌهكها و آباؾیٌؿو  کىبیؿه ؾق آیۀ ٨ى٪ يیم ؾقهن
 وكيىٌث آو شىاهٟ، ه١ك٨ی ٌؿه اوث.٠ًىاو بهها آو ـيى  الوىی

ّش الَّ  ا   َتٓجیّش یّز َو َبشِّ ًَّ وَّ َلُهٓن َج
َ
اّلذاّ  أ ىا َو َػّمُلىا الصَّ ًُ ّهیٓى َتٓذّتَهیا  ىَى آَه
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ّز  ها ّهٓى َحَمَشة  ّسٓصهًا هاُلىا هَزا الَّ ًٓ ما ُسّصُهىا ّه ٓيهاُس ُكلَّ ُسّصٓهًیا ّهیٓى َهٓبیُل َو  ىآلَ
ُتىا ّبّه ُهَتشاّبهًا َو َلُهٓن كّ 

ُ
َشِة َو ُهٓن یأ ٓصواِد ُهَؽهَّ

َ
 .36ٔبوشه: ها خاّلُذوَو ٕیكّ  ها أ

ه کرره مرراو آوقؾه و ٠مررل ِررالط ؾاقيررؿ، بٍرراقت ؾت یاه کررىررايیکبرره 

ك ؾقؼحرايً یره يهكهرا ال لکرورث، ا هراآو ی ال بهٍرث بركاییهابا٢

ؾاؾه ٌررىؾ، هررا آو ای ال آو برره ىهیرره هکررهررك لهررايی  >شرراقی اوررث

ی یهرا ىهیبه ها قولی ٌؿه بىؾ و ه ه ٬بال  کى هماو اوث یًؿ ایگى هی

 کهمىكايی پراها آو يؿ، و بكایاىاویکآوقيؿ همه  هیها آو ه بكایک

 مه اوث و شاوؾايه ؾق آو ؼىاهًؿ بىؾ.کیو پا

وكيىٌث اؼكوی کىايی جىِی٧ ٌؿه اواث کاه هحّا٧ باه  ،ؾق ایى آیه
ٕ٘ا٠ث الهیٔ هىاحًؿ و باه همایى ؾلیال بهٍاث الهای  ایماو و ٠مل ِالط

 شاوؾايه به آياو ا٠ٙا ٌؿه اوث.
َه یٓى َو َه  ّن اللَّ ٕؼیلم:   ٓذَتّغیبیُج ال ییٓشُصٓهُه ّهٓى َد یٓجَؼٓل َلُه َهٓخَشجًا َو یتَّ

3ی4ٔ. 
ًرؿ ؼؿاويرؿ قاه يصراجی بركای او ٨ركاهن کٍه یه ج٭ىای الهی پکو هك 

 .ؾهؿ ه گماو يؿاقؾ قولی هیکی یشا و او قا ال ًؿک هی

 ؾاقياؿ گًاه جكک و الهی ٨كاهیى ال ا٘ا٠ث کهکىايی وكيىٌث يیم آیه ایى ال
و قولی ٤یكهًحٝاكه ]ا٠ان ال هىاهاب الت کيصات و ظل هٍا ،ٔالهی ج٭ىایٕ

 ه١ًىی یا ُاؼكوی[ ه١ك٨ی ٌؿه اوث.ؾيیىی یا 

 دسی. تىبه یا پشده6 -4 -9

ٌىؾ. ؾقی يیم الشملۀ الماهات شكیاو ج٥ییك وكيىٌث هعىى  هیجىبه یا پكؾه
 و ا٬ىاهی اٌاقه ٌؿه اواث کاه به وكيىٌث ا٨كاؾ کكین٬كآوؾق بىیاقی ال آیات 

ؾقی و اِكاق بك گًاه هٍمىل قظمث یاا ٠افا  الهای ٬اكاق جىبه یا پكؾهؾلیل به
 ٌىؾ.هی ايؿ. ؾق اؾاهه به چًؿ يمىيه اٌاقهگك٨حه
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ّز  یَي ّهیى َبٓؼیّذها یَى َػّمُلىا الغَّ یَو الَّ بَّ یىا ّاوَّ َس ًُ  اّ  ُحنَّ تاُبىا ّهٓى َبٓؼّذها َو آَه
ُلىِس َسّد  ـَ  .264ٔاػشاف: ِن ٕیَل

ؿ ٩٠ى یماو آوقيؿ )اهیًؿ و ایًًؿ و ب١ؿ ال آو جىبه يماکه گًاه کها آو و

 كا( پكوقؾگاق جى ؾقپی آو آهكليؿه و ههكباو اوث.یاو قا ؾاقيؿ ل

وكيىٌاث ٠ًاىاو باهٌاؿو  هٍامىل ٩٤اكاو و قظماث الهای ،ؾق ایى آیاه
ؼیك و يصات ه١ك٨ای  ه١ك٨ی ٌؿه اوث. ؾق قوایات يیم جىبه هایۀ گاوؿًکًجىبه

جؿقیس وكيىٌث ٠فا  قا بكای ؾقی به٠ؿم جىبه و پكؾه ،ٌؿه اوث و ؾق ه٭ابل
 ٨كهایؿ:هی ِاؾ٪ اهام ا٨كاؾ و شىاهٟ ق٬ن ؼىاهؿ لؾ.

َساَد ّبَؼٓبذ  َخ 
َ
َه ّاَرا أ ّوَمة  َو یّاوَّ اللَّ ًَ ٓتَبَؼُه ّب

َ
ٓرَيَب َرٓيبًا، أ

َ
َلاَس، َو یشًا َكؤ ـٓ ُشُه ااّلٓعیّت  َزكِّ

ٓؼَمة  لّ  ًّ ٓتَبَؼُه ّب
َ
ٓرَيَب َرٓيبًا، أ

َ
ْشًا َكؤ ََ َساَد ّبَؼٓبذ  

َ
ّغ یّاَرا أ َلاَس َو یًٓ ـٓ   َتَمیادىیُه ااّلٓعیّت

 : َوَجلَّ ّه َػضَّ ٓغَتٓذّسُجُهٓن ّهٓى َد »ّبَها، َو ُهَى َهىُل اللَّ ًَ َؼّن  «ٓؼَلُمىَو یُج ال یَع ًِّ ّبال
َذ  ًٓ  >.یآلَمَؼاّص  ّػ

ای قا بؽىاهرؿ و آو بًرؿه هكجکرب گًراهی هو٬حی ؼؿاويؿ ؼىبی بًؿ
ؼؿاويرؿ ال پری آو بره او کی٩ركی ؾهرؿ و اورح٩٥اق قا بره یراؾ او  ،ؾٌى

ای بؿی بؽىاهؿ و او گًاهی هكجکب ٌىؾ بیًؿالؾ. و و٬حی بكای بًؿه
هؿ جا اوح٩٥اق قا ال یاؾ او ببكؾ و به دؼؿاويؿ ال پی آو ي١محی به او هی

 آو ظال اؾاهه ؾهؿ، و ایى اوث و
 

وشرل بره جرؿقیس و ;ؽى ؼؿای ٠م 
وربب ی١ًری بره: قا ٤ا٨لگیك کًین ال قاهی که يؿايًرؿها آو آهىحگی

 ا٠ٙای ي١مث هًگام اقجکاب گًاهاو.

 ٨كهایؿ:ای ؾیگك هیکكین ؾق آیه٬كآو

ّز ا ْه أ َو  ٓو یالَّ
َ
ساُدوا أ

َ
ما أ اُس ُكلَّ ًَّ واُهُن ال

ٓ
ّػ یَى َكَغُوىا َكَمؤ

ُ
ها أ ًٓ ها یُذوا كّ یٓخُشُجىا ّه

ّز یَو هّ  اّس الَّ ًَّ ُبىَو ٕ ىَل َلُهٓن ُروُهىا َػزاَب ال ُتٓن ّبّه ُتَكزِّ ًٓ  .35ٔعجذه: ُك
                                                           

 .265 ، 4َ ز ،هماوًی، یلک١٭ى  ی. هعمؿبى;
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او به کىايیکو اها  كوو ق٨حًؿ( ی٨او٫ ٌؿيؿ )و ال ا٘ا٠ث پكوقؾگاٌق

آجً اوث، هكلهراو بؽىاهًرؿ ال آو ؼراقز ها آو ٍگییگاه همیشا

ؿ یٌرىؾ بچٍر ه هریگ٩حها آو گكؾايًؿ و به قا به آو بالهیها آو ٌىيؿ

 ؿ!یكؾک اق هیکه ايک٠فاب آجٍی قا 

و کاه الحامام اشایگاه و وكيىٌاث ٨اوا٭٠ًىاو بهؾق ایى آیه يیم آجً شهًن 
 کًًؿ اٌاقه ٌؿه اوث.ؾقی هی٠ملی به لىالم ایماو يؿاقيؿ و پكؾه

ّز  ٓو َتّش یَى یّاوَّ الَّ
َ
ىَو أ ّز  یَغ آللاّدَشُة كّ یّذبُّ ىا َلُهٓن َػ یالَّ ًُ لّ زَى آَه

َ
 یِن ّكییاِب أ

يٓ   .ٔ:2ٕيىس:  ّخَشةّ ا َو اآلیالذُّ
ح ؾووث هیه کىايیک او ا٨ركاؾ یرط ؾق هیها و گًاهاو ٬بریؾاقيؿ ٌل

 .ا و آؼكت ؾاقيؿیی ؾق ؾيکابؿ ٠فاب ؾقؾيایماو اٌا٠ه یباا

ؾق شاه١اه و و گًااه  ی٠ال٬ه به گىحكي لٌحًال ایى آیه يى٠ی هاللهه هیاو 
اواح٩اؾه ٌىؾ. ؾقوا٬اٟ باه وكيىٌاث واىءهی ٠فا  ؾيیىی و اؼكوی ٨همیؿه

ٌؿه اوث.  ؾق گىحكي لٌحی و گًاه اٌاقه ;کًًؿگاو ال آلاؾی و ظ٭ى٪ ٨كهًگی
ياىٞ جهؿیاؿ ه هاك کؾاقؾ  ای گىحكؾهه٩هىم  Dاٌاٞ ٨عٍاE هکؿ جىشه ؾاٌث یبا

باه  کماکط و یو ٬باا هابؿی ۀيٍك ٨ىاؾ و اٌا٠ ا٠ن ال ،ظ٭ى٪ ٨كهًگی شاه١ه
 >.گیكؾكهیؾقبآو قا  گىحكي

 . عذل یا ظلن4-1 -9

ذیكگفاق ؾق ج٥ییك وكيىٌاث شىاهاٟ، ق٠ایاث ؤیکی ؾیگك ال الماهات قاهبكؾی ج
به وكيىٌث ا٨كاؾ،  کكین٬كآو. ؾق آیات بىیاقی ال اوث٠ؿالث و پكهیم ال ٜلن 

                                                           

 ، همااو ،اهًیرت و  ماای ار زرىمۀ صیاصرغ، یرهًگرغ و التصراایاِا٥ك يّایكی، ٠لی .;
َ 145. 

 .443 ، 14َ ، زماوهو همکاقاو،  ياِك هکاقم ٌیكالی .>
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ٜلن و جكک ٠ؿالث ؾچاق ٠فا  الهای ؾلیل به هایی اٌاقه ٌؿه کها٬ىام و هلث
 ايؿ.ؿهو به هالکث قوی ٌؿه

يا َبٓؼَذها َهىهًا آَخّش یَو َكٓن َهَصٓمًا ّهٓى َهٓش 
ٓ
ٓيَشؤ

َ
 .22ٕٔايبیاء:  َى یة  كاَيٓت ظاّلَمًة َو أ

 ن و ب١رؿ الیىرحکه هرا ؾقهرن ٌکراق هًا٫٘ آباؾ وحمگكی قا یچه بى

 ن.یاق آوقؾکگكی قوی ی٬ىم ؾها آو

ا َظلَ  ا آلُوُشوَو ّهٓى َهٓبّلُكٓن َلمَّ ًَ ٓهَلٓك
َ
ًیاّ  َو یُمىا َو جاَءٓتُهٓن ُسُعیُلُهٓن ّبآلَب َو َلَوٓذ أ

ىا َكزّلَي َيٓجّض یها كاُيىا لّ  ًُ  .24ٕٔیىيظ:   ىیآلَوىَم آلُمٓجّشهّ  ىٓئّه
 کكؾيرؿ، هرال کٜلرن  هکرهًگراهیً ال ٌرما قا، بره یهای پرها اهث

آهؿيرؿ ها آو ل قوٌى به وكا٢یاهبكايٍاو با ؾال یپ هکؾقظالین، یكؾک

 ن.یؾه گىيه گكوه هصكهاو قا شما هیىیا .اوقؾيؿیماو يیاها آو ولی

هٙل٫ ا٠ان ِىقت به ؾق بكؼی آیات ایماو همكاه با ٠ؿم ٜلن ٠اهل اهًیث
 ;ال ؾيیىی و اؼكوی ه١ك٨ی ٌؿه اوث.

ّز  ىا َو َلٓن یالَّ ًُ ٓهیُى َو ُهیٓن ُهٓهَتیُذوَو یٓلّبُغىا اّ یَى آَه ولّ َي َلُهیُن آلَ
ُ
 ماَيُهٓن ّبُظٓلن  أ

 .93ٔايؼام: ٕ
 ث هالیؽحًؿ اهًیاهیي کماو ؼىؾ قا با ٌك یماو آوقؾيؿ و ایه اکها آو

 يؿ.اا٨حگاویثیهؿاها آو و وث،ا هاآو

اولی وشىؾ و٧ِ ٘كی٫ٌىؾ که بهوى ال ایى آیه ٨همیؿه هیالیک ،بًابكایى
ق٬ان ؼىاهاؿ لؾ و هاا آو م باا اهًیاث قا باكایأوكيىٌحی جاى هئهًاو٠ؿالث ؾق 

ٌاىؾ کاه هئهًااو ٜاالن، ىم هؽال٧ ال ایى آیه ٨همیؿه هایؾیگك به ه٩هالوىی
 م با يااهًی ؾق ؾيیا و آؼكت ؼىاهًؿ ؾاٌث.أوكيىٌحی جى

                                                           
يىبث اهًیاث و آلاؾی Eی، گلصائ یوپهك و ٠بؿالله يىق یهعمؿههؿ ،ا٥ِك يّیكی٠لی. ;

 ۀیصرلًاه، D٘با٘بااییاواحؽؿام ٠الهاه ۀٌاهیؿ هٙهاكی هبحًای باك يٝكیا ۀؾق ايؿیٍ
 .243 ، 1398َ، بهاق و جابىحاو 15 ، ي7 ، نهای صیاصت اصالهغپژوهظ
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يیم به ي٭ً ٠ؿالث و ٜلن ؾق ج٥ییك وكيىٌث بٍك  واؾق قوایات ه١ّىه
اٌاقه ٌؿه اوث. ؾق بكؼی قوایات ٠ؿالث هایۀ ٬ىام و پایاؿاقی هاكؾم و ٠اؿم 

ٓلُن َبَىاُس D،; Eةیآلَؼٓذُل ّهَىاُم آلَبّش E: ٌؿه اوث آو، ٠اهل هالکث بٍكیث ه١ك٨ی الظُّ
ّػ  ّػ D،< Eةیالشَّ ؾق بكؼای ؾیگاك ال قوایاات،  =D.ّة َو َجَمیاُل آلیُىاَلةییآلَؼٓذُل ّهَىاُم الشَّ

َوّل E :ها ه١ك٨ی ٌؿه اواث٠اهل ذبات ؾولث٠ًىاو بهبكپایی ٠ؿالث  َحبیاُ  الیذُّ
ّى آلَؼٓذل ًَ ق٠ایث ٠ؿالث ي٭ً بىمایی ؾق جىلیؿ اهًیاث  ،ؾقهصمىٞ <D. ّببَهاَهّة ُع

ؾیگاك ٜلان يیام وكيىٌاث هاا ؾاقؾ و الواىیویژه ب٭ا و وكيىٌث ظکىهثبه
 َغ بویی َهیی لیُي لُم اE ?کًاؿ.شىاهٟ و يٝام ویاوی قا با جهؿیؿ وشىؾی هىاشه هی

َؼُن D،@ Eلنالُظ  َغ بوی َه یاَل  لش َو الكُ  ًِّ ٓلّن َتُضوُل ال لٓ D،A Eّبالظُّ ُش الذِّ یُن الظُّ  DB.اسیَذهِّ

 . يیکىکاسی یا بذکاسی8 -4 -9

. ؾق اوثيیکىکاقی و بؿکاقی يیم یکی ؾیگك ال الماهات شكیاو ج٥ییك وكيىٌث 
به وكيىٌث يیکىکاقاو و بؿکاقاو اٌاقه ٌؿه اوث.  کكین٬كآوآیات هح١ؿؾی ال 

 ٌىؾ.ؾق اؾاهه به چًؿ هىقؾ اٌاقه هی

ّز  ىا َو َػّمُلىا یالَّ ًُ اّلذاّ  ُؼىبیَى آَه  .ٔ:3ٕسػذ:   َلُهٓن َو ُدٓغُى َهآب  الصَّ
                                                           

 .339 َ، هماوی، آهؿمییهعمؿ جم٠بؿالىاظؿبى .;
 .346 َ ،هماو. >
 .344َ ،هماو. =
 .هماو .<
 ۀیصرلًاه، Dهبايی ٬كآيی و قوایی هكشٟ اهًیاث ویاوای ؾق اواالمEا٥ِك يّیكی، ٠لی. ?

 .19 ، 1441َ ، بهاق36 ، ي14، نصیاصت هتعالیه
 .314َ، ٪1413ؿ، یػ ه٩یٌ ۀًگكک ،٬ن ،غاالهال ؿ،یه٩ هعمؿهعمؿبى .@
A. ٠لیبىییرهعمؿ ل،186 ، َهماو واوٙی. 
B .43 َ ،هماو. 
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ى یجررك مهکیمرراو آوقؾيررؿ و ٠مررل ِررالط ايصررام ؾاؾيررؿ پررایه اکررهررا آو

 ها.ى وكايصامیبٍاو اوث و بهحكی)ليؿگی( يّ

 واهئهًا وكيىٌاث ٠ًاىاوباه واكايصام بهحكیى و پاکیمه ليؿگی آیه، ایى ؾق
 .اوث ٌؿه ه١ك٨ی يیکىکاق

ّز َغّت التَّ یَو لَ  َدیَذُهُن آلَمیىُ  یٓؼَمُلىَو الغَّ یَى یىَبُة ّللَّ
َ
ی ّارا َدَعیَش أ  اّ  َدتَّ

ّز ُتٓبُت اآلَٓو َو اَل  یهاَل ّايِّ  ٓػَتٓذيا َلُهٓن َػزابًا یَى ی الَّ
َ
ولّ َي أ

ُ
اِس أ ُمىُتىَو َو ُهٓن ُكلَّ

لّ 
َ
 .29ٔالًغاء: مًا ٕیأ

هركگ  هکریهًگراهؾهًرؿ و  اقهای بؿ قا ايصام هیکه کىايیکو بكای 

ىرث و يره یكؾم، جىبره يکرؿ االو جىبره یرگى ٨كا بكوؿ هریها آو ی الیک

ىرايی هىرحًؿ کها ىیا >قويؿ ا هیی٩ك ال ؾيکؾقظال ه کىايیکبكای 

 ن.یا كؾهک٨كاهن ها آو ی بكایکه ٠فاب ؾقؾياک

جاا  کاهکىاايیٕ وكيىٌاث باؿکاقاو٠ًىاو بهؾق ایى آیه يیم ٠فا  ؾقؾياک 
 ؾهًؿٔ اٌاقه ٌؿه اوث.ايصام هی آؼكیى لعٝه ا٠مال بؿ

 . دعا یا يفشیى5 -4 -9

یکی ؾیگك ال الماهات شكیاو ج٥ییك وكيىٌث ا٨اكاؾ و شىاهاٟ، ؾ٠اا یاا ي٩اكیى 
هاا به ج٥ییاك وكيىٌاث ا٬اىام و هلاث کكین٬كآوباٌؿ. ؾق آیات هح١ؿؾی ال هی

 وبب ؾ٠ا یا ي٩كیى اٌاقه ٌؿه اوث.به
ّز ا َه َو  یٓئُروَو  یَى وَّ الَّ ُه كّ  اللَّ ُهُن اللَّ ًَ يٓ  یَسُعىَلُه َلَؼ َػیذَّ َلُهیٓن  اآلّخیَشّة َو  َو  یاالذُّ

َ
أ

اَػَزاًبا ُهّه  ًً  .68ٕٔادضاب:  ی
قا ال قظمرث هرا آو ًًؿ ؼؿاويؿک فا هییاهبكي قا ایه ؼؿا و پکها آو

ای  ًًؿهکب ؼىاقوالؾ، و بكای آياو ٠فا ا و آؼكت ؾوق هییؼىؾ ؾق ؾي

  كؾه اوثکآهاؾه 

 یاهبكهماو آلاق پ یاهماو ک٩ك و العاؾ اوث،  یاؼؿاويؿ  ییفال اهًٝىق ا



 122  / وكيىٌث كییج٥ وًث٨ّل پًصن: 

ؼؿاوياؿ باا  هایٌاهل ک٩ك، هؽال٩ث با ؾواحىق یاهبكپ . آلاقو هئهًاو اوث
 ٌااؿگاوایاى آیااه وكيىٌاث ل١اى ؾق ;ٌاىؾ.جهمااث هایيااقوا و  یهاايىابث
 ؼىاقکًًؿه ه١ك٨ی ٌؿه اوث. کًًؿگاؤ ٠فا ٕاـیث

یَي ّآو َتیَزٓسُهٓن  اساً ییَى دَ یّض ّهَى آلكیاّكّش َزٓس َػَلی آلَٓس َو هاَل ُيىِح َسبِّ ال تَ  ّايَّ
ىا ّػباَدَى َو ال ی یاسًا َسبِّ آؿّلیٓش ّلیّلُذوا ّااْل یّعلُّ َو ّلَمیٓى  ىَو ّلىاّلیَذ  ی كاّجشًا َكلَّ

ًّ  یّت یَدَخَل بَ  یاّلّم یُهٓئّهًًا َو ّلٓلُمٓئّه  َتبیاسًا ّااْل َى یَى َو آلُمٓئّهًاّ  َو ال َتیّضّد الظَّ
 .39ٔ-37يىح: ٕ

 >ا٨كاو قا ليرؿه هگرفاقکرى اظرؿی ال یيىض گ٩ث: پكوقؾگاقا! قوی لهر

ًًرؿ و شرم يىرلی ک قا بگفاقی بًؿگايث قا گمكاه هیها آو ه اگكکچكا

ى پرؿق یاهكل و همچًیپكوقؾگاقا! هكا ب آوقيؿ. وشىؾ يمیا٨ك بهک٨اشك و 

ٟ یرهرى ٌرؿيؿ، و شم ۀايماو واقؾ ؼیه با اکىايی قا کو هاؾقم و جمام 

 ٩ما!یث هکماو قا، و ٜالماو قا شم هال یهكؾاو و لياو باا

وى به وكيىٌث کا٨كاو ؾوقۀ ظٕكت ياىض اٌااقه ٌاؿه ؾق ایى آیات الیک
ؾیگك باه و ٤ك٪ ٌؿيؿ. و الوىی هاوث که با ي٩كیى ظٕكت، ؾچاق ٠فا  ٌؿ

 و ؾوقۀ ایٍاااو اٌاااقه ٌااؿه کااه بااا ؾ٠ااای ظٕااكت يصااات اوكيىٌااث هئهًاا
 یؿا کكؾيؿ.پ

َلَؼَها اّ یَكَلىاَل َكاَيٓت َهٓش  ًَ ٓت َك ًَ ا ی َهىَم َماُيَها ّااْل یِة آَه ًَ یىٓا َكَشیٓل ًُ یآ آَه ىُيَظ َلمَّ
ُهٓن َػَزاَب الّخٓض  ًٓ يٓ  اةّ یآلَذ  یكّ  ىَػ اُهٓن ّاَلی ّد  ا َو یالذُّ ًَ ٓؼ  .9ٔ:ىيظ: یٕ ى  یَهتَّ

و اوقيرؿ یمراو بیه هركؾهً اکرچ آبراؾی و ٌرهكی يبرىؾ یپه چركا هر
مراو آوقؾيرؿ یه چرىو اکرىيه یرمايٍاو وىؾٌاو ؾهؿ، هگرك ٬رىم یا

ن و آيراو قا یى شهاو آياو بكؾاٌرحیای قا ال ليؿگی ا ًًؿهک٠فاب ؼىاق 
 ن.یجا هًگام )هكگٍاو( بكؼىقؾاق واؼح

                                                           
 .421 ، 17َ ، زهماو، و همکاقاو ياِك هکاقم ٌیكالی. ;
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اٌاقه ٌاؿه اواث کاه ؾق  ؾق ایى آیه يیم به وكيىٌث ٬ىم ظٕكت یىيه
وكيىٌث ٌىم و ٠فا  الهای  ابحؿا هىقؾ ي٩كیى آو ظٕكت وا٬ٟ ٌؿه بىؾيؿ ]و

ؾق ٌك٦ يمول بك آياو ٬كاق گك٨ث[ و وپه با ؾ٠ا باه ؾقگااه ؼؿاوياؿ هح١اال و 
 ;جىبه، وكيىٌث ٠فا  قا به يصات و ]يمول ي١مث ب٭ا[ ج٥ییك ؾاؾيؿ.

                                                           
 ،هعریرت، Dدیا هعى و اذبات ال هًٝاك ٬اكآو و ظاؿیبؿاء E، لاؾه ًیی٠بؿالكوىل ظىؿیو. ;

 .141ا125 َ ،1391بهٍث یاقؾ، 173ي ،21ن



 
 

ّفصلّششم:
 دك بش باطل ۀعًت غلب

 

ّحكّبزّباعلّۀالهیّغلبّسًتتبییىّ.6-1ّ
و  ;ج٩ى٪ و بكجكی همكاه با ٬ؿقت اوثی ه١ًابهکكین ؾق ٬كآوD ٤لبهEاِٙالض 

Eظ٫ بك با٘ل ۀ٤لب Dیکی ال وًث های الهی اوث که بك يماٞ ایى ؾو شكیاو ؾق
با٘ال،  باكظا٫  ۀ٤لبوًث بكاوان  .باٌؿ٘ىل جاقیػ ظیات ايىاو ظاکن هی

هال ا ۀٌىيؿ و ایى ؾقگیكی به ٤لبهل با٘ل با هن ؾقگیك هیاهل ظ٫ و اهمىاقه 
 >:ؾٌىهی هیهل با٘ل هًحاظ٫ بك 

ُه َكّبَرا ُهَى َصاّهِن یَيٓوّزُف ّبآلَذّنْ َػَلی آلَباّؼّل كَ  َبٓل  ـُ  .29ٔ ٕايبیاء: ٓذَه
گىيه کىبین جا آو قا هالک والؾ> و ایىبلکه ها ظ٫ قا بك وك با٘ل هی

 .ٌىؾبا٘ل هعى و يابىؾ هی

  ٜهاىق ال ب١اؿ آو بالگٍاث ٠اؿم و با٘ال يابىؾی ىهبیْ  يیم وبؤ ۀوىق آیات
 :باًٌؿهی ظ٫

                                                           
 . 249 َ، 7 ز، هماوظىى ه٩ّٙىی،  .;
ؼؿای هح١ال جّمین گك٨حه اوث ؾیى ؼىؾ، ؾیى ظ٫، قاه ٨Eكهایؿ: هی ایؼاهًه . اهام>

آيچه که ؾق ؾوث بٍك وشاىؾ  ۀاؾیاو بٍكی و هم ۀؾقوث و ِكاٖ هىح٭ین الهی قا بك هم
٤لبه ؾهؿF چه آيچه که ال اِال با٘ال اواث و چاه  ا که ظ٫ يیىث و با٘ل اوثا ؾاقؾ 

ِىقت با٘ل ؾقآهاؿه جعكی٩گكاو، بهآيچه که قولی ظ٫ بىؾه و ب١ؿ با جّْك٦ هحّْك٨او و 
لائكیى و هصااوقیى ظاكم هٙهاك قٔاىی، ؾیؿاق با ؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات ٕ Dاوث

;/;/;=A@، ؾق: یؾوحكو https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2830ٔ. 
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ی یٓوّزُف ّبآلَذنِّ َػْل  یىّب ُهٓل ّاوَّ َسبِّ ـُ ُهٓل جاَء آلَذنُّ َو ها یٓبّذُة آلباّؼُل  ُم آل
 .ٔ:5 ی 59 :ٕعبؤ َو ها یّؼیُذ 

ا٨کًؿ که او ؾايرای  بگى: پكوقؾگاق هى ظ٫ قا )بك ؾل پیاهبكاو ؼىؾ( هی

ال آو  ها )و اوركاق يهراو( اورث. بگرى: ظر٫ آهرؿ و با٘رل )کراقی٤یب

 .آو ۀجىايؿ آ٤الگك چیمی باٌؿ و يه جصؿیؿکًًؿ واؼحه يیىث و( يمی

 ٬ٕاای هعحاىم الهای ؾق٠ًاىاو باهبیٍاحك و جؤکیاؿ ظ٫ بك با٘ال باا  ۀ٤لب
 :جّكیط ٌؿه اوث کكین٬كآو

َيا َو ُسُعلّ 
َ
ُه َلَٓؿّلَبَىْ أ َه َهّى  یَكَتَب الَلْ  .32ٔ ٕهجادله: ِض یَػض ىّاوَّ اللَّ

چكاکره ٌىین> ق ؾاٌحه که هى و قوىالين پیكول هیؼؿاويؿ چًیى ه٭ك 

 .ياپفیك اوثؼؿاويؿ ٬ىی و ٌکىث

٬ابل جىشه ؾق ایى آیه آو اوث که اوال  ٤لبه به آیًاؿه و٠اؿه ؾاؾه يٍاؿه  ۀيکح
به ایى ه١ًا کاه  Fو بؿوو ٬یؿ ـکك ٌؿه اوث بىؾهوًث ٤لبه هٙل٫  اوث و ذايیا  

 ،اواانبكایىا٘ل ٤الب هىحًؿ. ؼؿاويؿ هح١ال و قوىالو او ال هك شهث بك ب
ؾق ٘ىل جاقیػ ٤الب وًث الهی بك آو اوث که اهل ظ٫ به قهبكی ايبیای الهی 

 و پیكول باًٌؿ:
ا ّلّؼَباّدَيا آلُمٓشَعلّ  َو  ًَ ُصىُسوَو  َى یَلَوٓذ َعَبَوٓت َكّلَمُت ًٓ ُهٓن َلُهُن آلَم یَذَيا  َو  ّاَيْ ًٓ ّاَوْ ُج

اّلُبىَو  ـَ  .284ٔ-282ا : ٕصاكْ  َلُهُن آل
ن ٌؿه که آياو  ۀ١ٙ٬ی ها بكای بًؿگاو ٨كوحاؾ ۀو٠ؿ

 
ها ال پیً هىل

 .ٌؿگايًؿ و لٍکك ها پیكوليؿیاقی

 .92ٔ: ءعشاإ َصُهىًها َكاَو  آلَباّؼَل  ّاَوْ َصَهَن آلَباّؼُل  ُهٓل َجاَء آلَذُنْ َو  َو 
 با٘ل يابىؾٌؿيی اوث

 
 .و بگى ظ٫ آهؿ و با٘ل يابىؾ ٌؿ> ی٭یًا

 ًث هٙاب٫ با هیل اهل با٘ل يباٌؿ:وهكچًؿ ایى 
 .9ٕٔايلال:  ٓبّؽَل آلَباّؼَل َوَلى َكّشَه آلُمٓجّشُهىَو ی آلَذَنْ َو  ّذَنْ یلّ 
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جا ظ٫ قا جربیرث کًرؿ و با٘رل قا ال هیراو بركؾاقؾ، هكچًرؿ هصكهراو 

 .کكاهث ؾاٌحه باًٌؿ

 دك بش باطل ۀيگشی دس فهن عًت غلبيفی جضئی. 6-3-3

ظ٫ بك با٘ل به ایى ه١ًاوث که جىشه باه  ۀث الهی ٤لبيگكی ؾق ٨هن وًشمئی
ظ٫ و با٘ال باه جعلیال ظاىاؾخ و  ۀقويؿ کلی و شكیاو جاقیؽی هّا٦ شبه

ؾق ایى قویکكؾ همکى اوث و٬ایٟ جاقیؽی يااٜك  .و٬ایٟ شمئی ج٭لیل ؾاؾه ٌىؾ
يگك و با٘ل، ايىاو قا ال قویکكؾ کل ۀٜاهكی شبه ۀظ٫ و ٤لب ۀبه ٌکىث شبه

ظ٫ بك با٘ل  ۀؿ. وًث ٤لبکًظ٫ بك با٘ل هًّك٦  ۀؿ جاقیؽی ٤لبجىشه به قوي
اگكچاه  ،ؾهؿهی هن ؼبك با٘ل ؾق هّا٦ با ۀظ٫ بك شبه ۀهعحىم شبه ۀال ٤لب

ٜاهكی با با٘ل بىؾه اوث. هبحًی باك ایاى واًث  ۀؾق ه٭ا١٘ی و به ؾالیلی ٤لب
 ؾق ظ٫ هلا که و٬حی آو هگك يؿاقؾF اه١ً ظ٫ ۀشبه ؾق ايهمام و ٌکىث ،الهی

کاه ٬كآيای  ۀایى و٠اؿ ،ؾیگك٠باقتبه ;ايصام يؿهًؿ. قا اللم کاق يیایًؿ و هیؿاو
ظ٫ ؾق ایى هّا٦ همیًاه  ۀبه ایى ه١ًا يیىث که شبه ايؿپیكول يهایی اهل ظ٫

اهاا  بؿهًاؿهان همکى اوث ٬كباايی ؾاقاو ظ٫ ٘ك٦ بلکه ،کًؿپكؾاؼث يمی
ؾق آیاات  کكین٬كآو >.قيؿؼىؾقيهایث ٌکىث يمی ياکاهی يؽىاهًؿ ؾاٌث و

ظا٫، يا٨كهاايی و  ۀهكجبٗ با شًگ اظؿ بكؼی ٠ىاهل هايًؿ ایصاؾ يماٞ ؾق شبه
ظا٫  ۀؾيیاؼىاهی قا هىشب جبؿیل ٤لبه بك ٧١ٔ و پیكولی به ٌکىاث شبها

 ه١ك٨ی ٨كهىؾه اوث:

                                                           
ؾوحكواای ؾق:  ،16/6/1385 ؾولااث، ثئااهی باااؾیااؿاق ؾق  ایاهااام ؼاهًااهبیايااات . ;

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8019. 
، ؼمیًاایاهااام قظلااث وااالگكؾ اهاایىواای هكاواان ؾق ایاهااام ؼاهًااه بیايااات. >

;>/=/;=CB ، :ؾوحكوی ؾقhttps://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42758. 
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پیركولی برك ؾٌرمى ؾق اظرؿ(  ۀؼؿاويؿ و٠ؿه ؼىؾ قا به ٌرما )ؾقبراق 

ؾق آ٤ررال شًررگ( ؾٌررمًاو قا برره جع٭رر٫ بؽٍرریؿ> ؾق آو هًگررام )کرره 

قوايؿیؿ> )و ایى پیكولی اؾاهه ؾاٌث( جرا ایًکره ٬حل هی٨كهاو او به

وىث ٌؿیؿ> و )برك ورك قهراکكؾو ورًگكها( ؾق کراق ؼرىؾ بره يرماٞ 

ؾاٌررحیؿ )ال ٤لبره بررك پكؾاؼحیرؿ> و ب١رؿ ال آيکرره آيچره قا ؾووررث هری

اهاو ؾٌمى( به ٌما يٍاو ؾاؾ، يا٨كهايی کكؾیؿ. ب١ٕی ال ٌما، ؼى

ؾيیا بىؾيؿ و ب١ٕی ؼىاهاو آؼكت. ورپه ؼؿاويرؿ ٌرما قا ال آيراو 

هًّك٦ واؼث )و پیكولی ٌرما بره ٌکىرث ايصاهیرؿ>( جرا ٌرما قا 

آلهایً کًرؿ. و او ٌرما قا بؽٍریؿ> و ؼؿاويرؿ بره هؤهًراو، ٨ٕرل و 

 1.بؽًٍ ؾاقؾ

ؿ و ٍا٧ يحى٬االهی هحىظات اوالبه و ٨ى ٤یا ،٘با٘بایی ٠الههج١بیك  به
هاای ثیاي اهاؿا٦ و هک هگك و٬حی ،به ج٩ك٬ه هبؿل يگٍث اياوىلمث هیم١ش

ؾق  ج٭اىا و اؼاالَ شاایگمیىی ٘لبا٬ااؿقتٌاؿ و  ٨اوؿظ٫  ۀشبها٨كاؾ ؾق 
ایٍاو ؾق اواحؿالل باه ایاى واؽى باه واًث ؾیگاكی ال  ها گكؾیؿ.هصاهؿت

 ٨كهایًؿ:هی کًًؿ وهی الهی اٌاقههای وًث
ؾهؿ، هگك يمی كییی ؾاؾه ج٥ه به هكؾهکم ي١محی قا ؼؿای ج١الی هكگ

ؼررؿای ج١ررالی ؾق  .ك ؾهًرررؿییرراو قا ج٥ٍرراجیهكؾهرری يه کررو٬حرری
اَل  َو ; :ؿیر٨كهاهری ،ؾهکرك و قا ؼٙراب ارى ٤لبره هؤهًریبرىؾو النهى

ىا َو  ًُ ًّ  اَل َتٓذَضُيىا َو  َتّه ُتٓن ُهٓئّه ًٓ ٓيُتُن آلَٓػَلٓىَو آو ُك
َ
 .(٠139مكاو: )آل:َى یأ

يگركی جراقیػ يرماٞ يگركی و شراهٟلهًؿ کلالبحه ؾقک ایى هٙلب يیا
 الآيصاکه باٌؿ و شكیاو ظ٫ با شكیاو با٘ل هی

 
ال  هراايىراوه١مرىال

ظیات ٘بی١ی ؼرىؾ بره ایرى ٬ا٠رؿه  ۀهىٟٔ شمءيگكی و ؾق هعؿوؾ
یُه  َو ; :ٌىيؿهی هىئلهيگكيؿ ؾچاق اؼحالل هعاوباجی ؾق ایى هی الَلْ
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ٓهّشهّ َؿاّلِب َػَلی 
َ
ٓكَخَش  َلّكَىْ  َو  أ

َ
اّط  أ ًَْ ؼؿاويرؿ  (>11ىو٧: ی) ٓؼَلُمىَو ی اَل  ال

 :.ؾايًرررؿبرررك کررراق ؼرررىؾ پیررركول اورررث، ولررری بیٍرررحك هررركؾم يمررری
و با٘رل ؾق ظر٫  ۀشبهبه آقایً  ٨٭ٗ هاايىاوا٤لب  ،ؾیگك٠باقتبه

ظ٫ برك با٘رل قا ؾق ایرى  ۀی ٤لباو ه١ً يگكيؿ،لهايه و قولگاق ؼىؾ هی
 ٌرؿه ظیاجٍاو با٘ل يابىؾ ۀيبیًًؿ که ؾق قول یا هاه یا وال و لهاهی

ه کرهرك لهراو  بایرؿ جىشره ؾاٌرث کهؾقظالی >آو ٤لبه کًؿ و ظ٫ بك
 ۀ٤لبر، ٨كاهن آهؿهظ٫  ۀشبهؾق ظ٫  ۀ٤لبٖ جع٭٫ وًث الهی وٌك 

هرای هايًؿ ب١ٕری ال شًرگ ،ؿه اوثٌظاِل  بك با٘لظ٫  ۀشبه
چًریى ه٭رؿهاجی قا ٨ركاهن ظر٫  ۀشبهه کو هك لهايی  قوىل ؼؿا

و شرمٞ  ٌؿوا ٨ٍلیي٩ا٪ و يا٨كهايی اهك قوىل  هرال   ،يىاؼحه اوث
ؿه و ٌرو اکك ب هٍریكولی يّیؿا ٌؿه، ٤لبه و پیپ اياوى هىلمیؾق ب

 1.ايؿىث ؼىقؾهکو ٌاهؤهً

 ۀشبهاکاكؾو ؼؿاويؿ هح١ال همىاقه ؾق ٘ىل جاقیػ ؾقظاال ياابىؾ ،بًابكایى
 ایاى واًث ؾق بىاحك لهااو والآيصاکاه ولای  Fاواثظ٫  ۀشبه یبا٘ل و اب٭ا

 و آلهاایً چاىو هااییواًث شكیاو ال ب١ؿ هاییهّالط و ظکمثبكاوان 
َبك باىؾه یابؿ، لهاوهی جع٭٫ هكؾم ؾیگك بكای بیؿاقی ۀلهیًٌؿو ٨كاهن و اههال

٨ىقی و ِىقت به ظ٫ بك با٘ل قا ۀؼىاهًؿ ولٙیی که هیهاايىاوو بىیاقی ال 
ٌایؿ گماو کًًؿ با٘ل يؿ و ا٠َیاو ؾق پیً چٍن ؼىؾ ببیًًؿ ال قإیث آو هعكوم

هاای ای ال شبههبك ظ٫ ٤لبه یا٨حه اوثF ولی ظ٭ی٭ث ایى اوث که هیچ شبهه
 ۀهای وحمگك هماىاقه باا٬ی يماياؿه و وایٙكای ال ولىلهبا٘ل و هیچ ولىله

هل ظ٫ و با٘ل و يابىؾی ابلکه په ال يماٞ هىحمك  Fیابًؿهل ظ٫ يمیاهؿام بك 
ؾیگك، واكايصام ؾق آؼكالمهااو  ۀولىلهىقؾی یک ولىله ال ٜالماو و قویً 

 .قوؿبك با٘ل ٨كا هیظ٫  ۀشبههٙل٫  ۀيىبث ولٙ
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 بش باطلدك  ۀغلبيفی ظاهشگشایی دس فهن عًت . 6-3-1

گك٨حى باا٘ى ياؾیؿه ٧١ٔ ج١٭ل وه١ًای بهالهی های ؾق ٨هن وًثٜاهكگكایی 
ط هایی اوث که يمایايگك وًث الهی هىحًؿ که ايىااو قا ال ٨هان ِاعیپؿیؿه

گكا به والؾ. قویکكؾ ه١ًاگكا و ٠٭لهی الهی ؾق يٝام هىحی هعكوم ۀشكیاو اقاؾ
ؾق ٘ىل جاقیػ همیٍه شكیاو جاقیؽی هّا٦ ظ٫ بك با٘ل بیايگك آو اوث که 

و اگكچاه شكیااو با٘ال يیام ؾق اياؿ ظ٫ و با٘ل با یکؿیگك ؾقظال شًگ بىؾه
پیاكولی  ۀو٠اؿ ینکاك٬اكآو اها ،ٜاهكی بكؼىقؾاق بىؾه اوث ۀه٭ا١٘ی ال ٤لب

ال با٘ل با٬ی يمايؿ و ای که هیچ يٍايهایگىيهبه ،ؾهؿهی يهایی ظ٫ بك با٘ل قا
ظیات ايىاو اوث که باا ٜهاىق ظصاث ؼاؿا و ایى قا وكيىٌث يهایی جاقیػ 

 ٬یام ،اوحاؾ ٌهیؿ هكجٕی هٙهكیج١بیك بهؾF ٌىهی ظاکمیث ؾیى الهی هع٭٫
 اوث با٘ل و ظ٫ هباقلات تظل٭ا هصمىٞ ال ظل٭ه آؼكیى هى٠ىؾ ههؿی

 ايبیاا ۀهم لئاایؿ بؽًجع٭٫ لهاو اهام اوث و بىؾه بكپا شهاو آ٤ال ال که
بایؿ جىشه ؾاٌث که شىالو  ،اوانبكایى ;.اوث ظ٫ قاه ۀهباقل هكؾاو و اولیا و

بایؿ هاهیث با٘ل و وشاىؾ  با٘ل بك ظ٫ يیىث و ذايیا   ۀ٤لبه١ًای به با٘ل اوال  
٫ هاىقؾ جىشاه ٬اكاق گیاكؾ جاا اهال ظا٫ هبهاىت ٜااهك جب١ی آو يىبث به ظا

پك٘مٙكا٪ با٘ل يٍىيؿ و ؾق جٍؽیُ ظ٫ و با٘ل ؾچااق ؼٙاای هعاواباجی 
باه ایاى  ،کًاؿهی جٍبیه قوی آوظ٫ و با٘ل قا به آ  و ک٧  کكین٬كآو .ؿٍىيي

آو  با٘ل آیؿ وِىقت ویل هیبه و که شكیاو ؾاقؾاوث آبی  ه١ًا که ظ٫ هايًؿ
آیاۀ  هبحًای باك ایاى >.گیكؾ و ٩٘یلی آو اوثهی آ  ٌکل قوی ی اوث کهک٩

جىاو قويؿ هّا٦ ظ٫ و با٘ل ؾق ٘ىل جاقیػ قا ال جمریل آ  و کا٧ هی کكیمه
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بكؼىقؾ ظ٫ و با٘ل چیمی يٝیك بكؼىقؾ آ  که ایگىيهبه ،قوی آو جعلیل کكؾ
 :قوی آو اوث و ک٧

وّدیِه ّبَوَذ 
َ
ماّء هاًء َكغاَلٓت أ ٓيَضَل ّهَى الغَّ

َ
ییُل َصَبیذًا ساّبییًا َو أ ّسها َكآدَتَمَل الغَّ

َبیِذ ّهٓخُلیُه َكیزّلَ   و َهتیاع  َص
َ
یاّس آبّتـیاَء ّدٓلییه  أ ًَّ ا یىّهُذوَو َػَلیّه ّكی ال ّهمَّ

َبُذ َكیٓزَهُب ُجلاًء َو  ا الضَّ هَّ
َ
ُه آلَذنَّ َو آلباّؼَل َكؤ اَط ها یَ ا ْه أ یٓعّشُب اللَّ ًَّ َلُغ ال ًٓ

ٓهخاَل ٓسّض َكزّلَ  یٓع َكیٓمُكُج ّكی آلَ  ُه آلَ  .28ٕٔسػذ:  ّشُب اللَّ
ه و قوؾؼايره  ۀايرؿال ای بره ؼؿاويؿ ال آوماو آبی ٨كورحاؾ> و ال هرك ؾق 

كؾ> ک٩ی ظمل کل بك قوی ؼىؾ یالبی شاقی ٌؿ> وپه ویوها آو

ل یا ووررایررآالت ًرثیآوقؾو لؾوررثهرا( برركای بره ىقهکررو ال آيچره )ؾق 

وشىؾ ی هايًؿ آو بهیها٧کم یًًؿ يک یليؿگی، آجً قوی آو قوٌى ه

هرا بره ٧کراهرا  ليرؿ! ى هرل هرییؼؿاويؿ ظ٫ و با٘ل قا چً .ؿیآ هی

ا ٨لرم یقوايؿ ]آب  ٌىيؿ، ولی آيچه به هكؾم وىؾ هی كوو پكجاب هییب

 .ليؿ ى هرال هییچًىیؼؿاويؿ اهايؿ>  ى هیی[ ؾق له ؼالُ

 ۀ٤لبابهحك واًث الهای ال ایى جمریل ٬كآيی يکات ؾ٬ی٭ی ؾق اقجباٖ با ٨هن 
با٘ال لهاايی ؾق ظیاات يؽىث آيکه  ۀيکح .ؾکكجىاو اوحًباٖ هی بك با٘لظ٫ 

اي لاویاه ٨ٙاكیهاای گاكایًکًؿ که ايىاو هؽحاق ال هىیك هی بٍكی قاه پیؿا
با٘ال  ۀ٤لبا ،٘ب٫ ایى ؾیؿگاه .کًؿهیاي ٠مل گیكؾ و بكؼال٦ هیل ٨ٙكیهی

پیام ٨ٙكت باٌؿ ؾق اکركیث شاه١اه بك ظ٫ به ایى ه١ًاوث که ٠مل به ظ٫ که 
ؾق چًایى  .٨كوکً کًؿ و اکركیث یا همه بكؼال٦ يؿای ٨ٙكت ظكکاث کًًاؿ

اگاك  ،ؾیگاك٠بااقتباه .کًاؿهای ظالحی ؼؿاويؿ شاه١ه قا با ايىاٞ ٠فا  يابىؾ
٘لاب و ظا٫ؼال٦ ٨ٙاكت باك ؾهًاؿهای شاه١ه قا ٌاکلاکركیث ا٨كاؾی که 

آیؿ هی ٠فا  الهی و کًؿقا يابىؾ هی٠مل بکًًؿ ؼؿا ایى شاه١ه  جىظیؿی ؼىؾ
 .کًًؿهی ومث با٘ل ویكچىو اکركیث با٘ل به
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که ویل شكیااو پیاؿا کاكؾ و٬حی ٨كهایؿهی کكین٬كآو ؾوم آو اوث که ۀيکح
باكؾ آ  های کًؿ و يیكو ؾاقؾ و هكچه قا ؾق بكابكي ٬اكاق گیاكؾهی که ظكکثآو

اگك آ  يبىؾ ک٧ یاک ٬اؿم کًؿ. هی بیًیؿ که ظكکثهی ٌما ک٧ قااها  .اوث
ٌاىؾ و هی ٠لث ایًکه آ  هىث قوی آ  وىاقولی به Fجىايىث بكوؾيمی هن

همیٍه ؾق ؾيیا با٘ل ال يیكوی ظ٫  ،اوانبكایى .کًؿهی ال يیكوی آ  اوح٩اؾه
ؾق چاكا ؾقو٢ جىاو ایى پكوً قا هٙكض کكؾ که هی ،بكای هرال کًؿ.هی اوح٩اؾه

 شاه١اهؾق  جىاو گ٩ث لیكاهی ؾق پاوػ .ؿ اوثه٩یپیٍبكؾ ه٭اِؿ بكؼی ا٨كاؾ 
اگاك  و لیاؾ اوثF ی١ًی ایى ؾقو٢ يیكوی ؼىؾ قا ال قاوحی گك٨حه اوث قاوحگى

شكیااو با٘ال هحااٞ  ،ؾیگاك٠بااقتبه .ق٨ثيمی قاوحی يبىؾ کىی ؾيبال ؾقو٢
 ٠كٔه هاايىاوپىًؿ بًؿی شفا  و ١ٌاقهای ٨ٙكتياهك٤ى  ؼىؾ قا ؾق بىحه

. اوث و شىاهٟ هاايىاوٜاهكی ؼىؾ بك  ۀيبال گىحكايؿو چحك ٤لبؾکًؿ و بههی
په اگك با٘ل ال اهحماز و آهیؽحگی با ظ٫ شؿا باٌؿ و با ظ٫ هؽلىٖ يباٌاؿ، 

ٌىيؿ و اگك ظا٫ ال پىٌاً با٘ال شاؿا ٌاؿ و آلاؾ يمی شى هًعك٦هكؾم ظ٫
 :٠لی ،واهئهً اهیكج١بیك به .ٌىؾهی گكؾیؿ، لباو بؿؼىاهاو ال آو ٬ٟٙ

وَّ  َلىكَ 
َ
وَّ  َلیى َو  َى،یآلُمٓشَتیادّ  َػَلیی ٓخَق ی َلٓن  آلَذنِّ  ّهَضاّد  ّهٓى  َخَلَص  آلَباّؼَل  أ

َ
 أ

ُه  آيَوَؽَؼٓت  آلَباّؼّل  َلٓبّظ  ّهٓى  َخَلَص  آلَذنَّ  ًٓ ٓلُغُى  َػ
َ
 >.َى یآلُمَؼاّيّذ  أ

 ؿهیٌرؿ قاه ظر٫ برك ؼىاهراو آو پىٌر يمری اگك با٘ل با ظر٫ ؾقهرن

برىؾ ؾٌرمًاو )هكگرم(  يمی او با٘ل پًهاویؾق هؿ، و اگك ظ٫ ٌ يمی

 .ًًؿکی یجىايىحًؿ ال آو بؿگى يمی

وا١٬ی ؼىؾ قا بپىٌايًؿ و لبان ظ٫ قا  ۀاگك اهل با٘ل چهكؾیگك، ٠باقتبه
 به جى ؼىؾ کًًؿ و با لباو اهل ظ٫ وؽى بگىیًؿ و ب١ٕی ال اهل ظا٫ يیام باا
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ؼاىؾ قا همايًاؿ ق٨حااق و ه١اٌكت ؾاٌحه باًٌؿ و ق٨حاق و کاكؾاق ٜااهكی ها آو
ها آو اها اگك قولی هکك Fؼىاهؿ بىؾها آو کكؾاق اهل ظ٫ کًًؿ، شاه١ه پفیكای

 باا٬یهاا آو بكؾاٌاحه ٌاىؾ، شاایی باكایهاا آو ۀآٌکاق ٌىؾ و ي٭اا  ال چهاك
و و شاىالٜااهكگكا  يگك وشمئیوٙعی  ا٨كاؾ يگاهبا٘ل ال  ،بًابكایى .هايؿيمی

 ۀج١ْ٭ال ٤لبا ٠میا٫ و اهالی هااايىااو يگاهؾق  کهؾقظالی Fؾاقؾ يمىؾ لیاؾی
 باه ه٥لىبیاث آو هان ؾقيهایاثيیىاث و گىاحكؾه و ٨كاگیكياؿه  با٘ل ٜاهكی

 ;.ايصاهؿهی

ّبزّباعلحكّّۀغلبسًتّّگیزیّاسبهزهعىاهلّاثزگذارّدرّ.6-2ّ
هٙل٫ و هٍكوٖ های به وًثؾیؿگاه وًى الهی ال یک اٌاقه ٌؿ،  که ٬بال  چًاو

 ۀاگك و٧ِ اؼحیااق ايىااو ؾق جع٭ا٫ يحیصاؾیگك، ٠باقتبه اوث. ٬ابل ج٭ىین
قا بایؿ ؾق ٌماق واًى ها الهی ؾؼالث ؾاٌحه باٌؿ ایى ٬ىن ال وًثهای وًث

ؾؼاالحی  الهایواًى بًؿی کكؾ و اگك اؼحیااق ايىااو ؾق شكیااو هٍكوٖ ؾوحه
 ظیاد،هٙلا٫ جل٭ای کاكؾ. الایاىهای گىيه وًى قا بایؿ وًثيؿاٌحه باٌؿ ایى

آهؿو ه٭ؿهاجی اوث کاه بك با٘ل هٍكوٖ به ٨كاهنظ٫  ۀ٤لبًث الهی وجع٭٫ 
بكای اهل  کكین٬كآو هایی که٨كاهن ٌىؾ و اللم اوث ویژگیظ٫  ۀشبه ؾق بایؿ

 و یپكواححاایکایمااو و ِابك، ، گیا٨حیاقاهؾه اوث هع٭ا٫ ٌاىؾ. کكظ٫ ـکك 
و  یاهبكاو الهایاهح١اال و پ یؼاؿا ی الباكؾاق٨كهااو ،یاقکمیپكه ،یؼؿاپكوح

 جائب ی،اقکىیکي ،یآوماي یهاحا ک ۀپاؾاقيؿبه ،هل به ِالعاتاأولىااالهك، ٠
ؿاق باك یال بك پكوقؾگاق، پاکهح١ال، هحى یؼىاهًؿه الؼؿاکمکؼىاه، آهكليو 

ال  یو يااه ه١اكو٦ باه هكآؾهًؿه، اتکل، يمال ۀپاؾاقيؿقاه قاوث، يمالگماق وبه
                                                           

 .B-454><، َ= ز، هماو، هٙهكی هكجٕی .;
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 الْلهٔلیوبیهح١ال ٕههاشك ٨ یه ؼؿاًًؿه ؾق قاکىچکهح١ال،  یاوق ؼؿایك، کهً
 ۀشبههای ویژگی ۀالشمل الْلهٔلیوبیهح١ال ٕه٭اجل ٨ یشى ؾق قاه ؼؿاو شًگ

هاا وًث ٤لبه و يّكت الهی هٍكوٖ به جع٭٫ ایى ویژگی که جع٭٫ اوثظ٫ 
هٍكوٖ باه ظ٫  ۀشبهجع٭٫ ٤لبه و شلب يّكت الهی ؾق  ،بًابكایى ;باٌؿ.هی

 اللیُه  َیًُصیشُكُن  واE کاكین٬كآوج١بیك بهباٌؿ و هی اهل ظ٫و  هئهًاواقاؾه و ٠مل 
 ٌاما بك کههیچ کًؿ، یاقی قا ٌما ؼؿا اگك ٠164Fٔمكاو: ٕآل َلُكن ؿاّلَب  َكل

 اللیَه  َتًُصیُشوا واE :اواث و جع٭٫ يّاكت الهای يیام هٍاكوٖ D.کًؿيمی ٤لبه
قا  الهایهاای كیگیشهث ؾیى، ه٫ًٙ و اهل ظ٫ به ایى ه١ًا که اگك DFَیًُصشُكن

 باك شكیااو با٘ال ٤لباه و کاكؾ ؼىاهؿ يّكت قا ایٍاو هن ؼؿا يّكت ؾهًؿ
ال وًث الهای ظ٫  ۀشبهگیكی ظؿاکركی بكای بهكه ،اوانبكایى >Fؾاؾ ؼىاهؿ

Eبك با٘لظ٫  ۀ٤لب Dبایؿ ٠ىاهل و هىايٟ شكیاو ایى وًث الهی به ؾ٬اث هاىقؾ
ها و اشحًا  واؼحى لهیًهبا ٨كاهنجعلیل و جىشه ٬كاق گیكؾ جا اهل ایماو بحىايًؿ 

ال هىايٟ بالؾاقيؿه، جع٭٫ ایى وًث الهی قا ؾق اب١اؾ ٨كؾی و اشحماا٠ی ٌااهؿ 
٠ىاهل جؤذیكگافاق ؾق شكیااو  ؾق اؾاهه با هكاش١ه به آیات ٬كآيی بكؼی ال .باًٌؿ

 .نکًیهیاشمال بكقوی بك با٘ل قا بهظ٫  ۀ٤لبوًث الهی 

 ایماو و صبش .6-1-3

 ،ذك اواثئیاا با٘ال هاظا٫  ۀشبهاث و کركت يیكو ؾق جصهیم ٬اىای اگكچه کمی
و کراكت ظا٫  ۀشبهايىايی، اهکايات و جصهیمات ؾق  ۀبىؾو وكهایکن ظالباایى

با٘ال ه١یااق ؾ٬ی٭ای باكای جٍاؽیُ ٬اؿقت و ج١یایى  ۀایى اهکاياات ؾق شبها
                                                           

 .B?< ، َهماو ،یمؾیهّباض  یهعمؿج٭. ;
ؾوحكواای ؾق: ، 6/9/1398 ،بىاایصیاوؾق ؾیااؿاق بااا  ایبیايااات اهااام ؼاهًااه. >

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44267. 
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 هئهًاووكيىٌث هؽاِمات بیى ایى ؾو شبهه يیىث. ؼؿاويؿ هح١ال ؾق جك٤یب 
جىالو ٬اؿقت  ۀشهاؾ ؾق قاه ؼؿا ؼبك ال آذاق ایماو و ِبك ؾق ج٥ییك ه١اؾل ل وبه ٬حا

اهل ایماو چًايچه بكؼىقؾاق ال ِبك و  ۀچیكگی و ٤لب .ؾهؿاوالم هی ۀي٩ٟ شبهبه
اوح٭اهث باًٌؿ به ایى ؾلیل اوث که هك یک ال ایٍاو ٜك٨یحی ه١اؾل چًؿیى ي٩ك 

حه به هیماو ِبك و ایماو ایٍاو ؾايىحه ال ک٩اق قا ؼىاهًؿ ؾاٌث و ایى ه١اؾله وابى
ِابك هصاهؿ ه١اؾل ؾه ي٩اك ال ک٩ااق جل٭ای هئهى که یک ي٩ك جاشایی ،ٌؿه اوث
 ٨كهایؿ:کكین ؾق جبییى ایى ظ٭ی٭ث چًیى هی٬كآو .ٌؿه اوث

 یَ 
َ
بّ یُّ ا أ ًَْ ًّ  یَها ال ّض آلُمیٓئّه ُكٓن  ُكیٓى ی ّآو  َى َػَلیی آلّوَتیاّل یَدیّشْ ًٓ  ّػٓشیُشوَو  ّهی

ّلُبىای ُشوَو َصابّ  ُكٓن  ُكٓى ی ّآو  َو  ّى یّهاَئَت  ـٓ ًٓ ّلُبىای ّهاَئةِ  ّه ٓلًلا ـٓ
َ
ّز  ّهَى  أ  َكَلیُشوا َى یاَلْ

ُهٓن  َيْ
َ
 .76ٕٔايلال:  ٓلَوُهىَو ی اَل  َهىِم  ّبؤ

ای پیاهبك! هؤهًاو قا به شًگ )با ؾٌمى( جٍىی٫ کى! هكگاه بیىث 
ًًرؿ> و اگرك کي٩ك با اوح٭اهث ال ٌما باًٌؿ، بك ؾویىث ي٩ك ٤لبه هی

کررا٨ك ٌررؿيؿ، پیرركول  کررهکىررايیِررؿ ي٩ررك باٌررًؿ، بررك هررماق ي٩ررك ال 
 .٨همًؿگكوهی هىحًؿ که يمیها آو گكؾيؿ> چكا کههی

  ؾق ِبك ؾق ظال هباقله ی١ًای چاهال هٙكض ٌىؾ که ئهمکى اوث ایى و
ال هباقله وىث  اهل ظ٫ يبایؿ ی١ًی به ِبك کكین٬كآو پاوػ بایؿ گ٩ث ؾ٠ىت

اگك چًايچه هىلماياو ٠الن  ،اوانبكایى .بگفاقيؿجمام ياقا ىؾ ؼجالي ٌىيؿ و 
 های ویاوایهای ا٬حّاؾی و پیٍك٨ثهای ٨كهًگی و پیٍك٨ثؾق قاه پیٍك٨ث

اواالهی ال  ۀاهكول هن ؾق پایً بگیكياؿ، شاه١ا ِبك قا وایى ؾو ٠اهل ایماو 
ى لعاٚ ٨كهًگی و ال لعاٚ ویاوی و ال لعاٚ ا٬حّاؾی بك ک٩اق و ؾٌمًاو ؾیا

البحه چًايچه اهل ایماو ال ؼىؾ ٧١ٔ يٍاو ؾهًاؿ چاه ؾق  ;.٤لبه ؼىاهؿ کكؾ
                                                           

 ایمااو جهاكاو، هئوىاۀ ،لرر و ار اصالهغ ۀايد غ کلغ طرذ ای،ؼاهًه ظىیًی ویؿ٠لی. ;
 .581 َ، 1392 شهاؾی،



121 /    ً  های الهی ؾق ٬كآو کكینثو

های الهی و چاه ؾق ِابك و اواح٭اهث باك ا٠ح٭اؾ ٬لبی به ایماو به ؼؿا و و٠ؿه
 کاكین٬كآو کهایگىيهبه ،ٌىؾهىیك ظ٫، ؾقهكِىقت ال ٬ىای ایٍاو کاوحه هی

 ی٧ ؾاؾه اوث:٩ؾو جؽبهِىقت یکبه ایى ه١اؾله قا
ُكٓن َو آلا ًٓ ُه َػ َق الَلْ َوْ كّ  َو َخَلْ

َ
ُكٓن  ُكٓى ی َكّبٓو  ُكٓن َظٓؼًلایَػّلَن أ ًٓ  َصیاّبَشةِ  ّهاَئةِ  ّه

ّلُبىای ُكٓن  ُكٓى ی ّآو  َو  ّى یّهاَئَت  ـٓ ًٓ ٓلِق  ّه
َ
ّلُبىای أ ٓلَلی ـٓ

َ
یّه  ّبیّبٓرّو  ّى یأ یُه  َو  الَلْ  َهیَغ  الَلْ

اّبّش   .77ٕٔايلال:  ىیالَصْ
ا بك ٌما جؽ٩ی٧ ؾاؾ و ه١لرىم کركؾ کره اکًىو )په ال شًگ بؿق( ؼؿ

ؾق ٌما ٧١ٔ )ایماو( قاه یا٨حه، په اگرك ِرؿ ي٩رك ال ٌرما ِربىق و 

ي٩رك ال  ، برك ؾوهرماقي٩ك باٌرًؿ پایؿاق باًٌؿ بك ؾویىث ي٩ك و اگك هماق

 .آياو به اـو ؼؿا ٤الب ؼىاهًؿ ٌؿ، و ؼؿا با ِابكاو اوث

ا٨كاو کاؿ ؾو بكاباك یم بایه يیهىلماياو ظحی ؾقظال ٧١ٔ قوظ ظال،باایى
البحه ِبك بك اهىق هؽحلا٧ ؾق قاه ظا٫ ؾٌاىاق اواث و ال . ٬ؿقت ؾاٌحه باًٌؿ

ىٓا E ا٨كاؾی واؼحه اوث که اهل ؼٕىٞ و ؼٍىٞ به ؾقگاه الهی هىحًؿ ًُ َوآعَتّؼی
ٓبّش َو  َلّة َو  ّبالصَّ َها َلَكّبیَشِة ااْل  الصَّ یّؼیَى ايَّ َّ  ۀقاؾ. ِاابكاو ال أ?<ٕب٭اكه: D َػَلی آلَخا

َؿَلییَش اوَّ َرّلییَ  َلّمییٓى َػییٓضّم  َلَمییى َصییَبَش َو  َو ٬Eااىی و هىااحعکمی بكؼىقؾاقيااؿ 
ُهىسّ  ؾلیال پیااهبكاو اولاىال١مم الشهاث ِابك و همایىو باه ٔ=<: یٌٕاىقDآلُ

ٓوُلىا E ؿهىحًو ِابكاو  هئهًاواوح٭اهث ؾق قاه ظ٫ هىقؾ جؤوی 
ُ
َكآصّبٓش َكَما َصَبَش أ

ُع  ى  ّل َو آلَؼٓضّم ّهَى الشُّ ُهٓن َیىَم َیَشٓوَو َها ُیىَػُذوَو َلٓن َیٓلَبُخىا االَّ َعاَػًة هِّ يَّ
َ
ُهٓن َكؤ اَل َتٓغَتٓؼّجل لَّ

َهاس  َبَلِؽ َكَهٓل ُیٓهَلُ  االَّ آلَویىُم آلَلاّعیُوىَو  کاكین ِابك و ٬اكآو .ٔ?=ٕاظ٭اا٦: Dيَّ
ماو ه١ك٨ای های اهل ایؾ٠ىت به ِبك ؾق اب١اؾ ٨كؾی و اشحما٠ی قا ال ٌاؼّه

 َیییE: ؿکًااهاای
َ
ییّز یُّ ا أ ییىا آصییّبُشوا َو یَهییا اَلْ ًُ ُكییٓن  َصییاّبُشوا َو  َى آَه ییَه َلَؼَلْ ُوییىا الَلْ َساّبُؽییىا َواَتْ

 .ٔ::>٠مكاو: ٕآلDُتٓلّلُذىَو 
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 واهؤهًپزیشػ و یت خذا و سعىل و  .6-1-1

و اجّال ٌاؿیؿ  بىؾو هشبهپیىوحگی و هن هنوالیث ؾق اِٙالض ٬كآيی ی١ًی به
بكاوان ايىايی که ؾاقای یک ٨کك واظؿ و شىیای یک هؿ٦ واظؿيؿF  ۀیک ٠ؿ

پافیكی ؾق شاه١اه بیٍاحك باٌاؿ اجّاال به هاك هیاماو کاه والیاث ،ایى ج١كی٧
ٌؿیؿجكی هیاو ا٨كاؾ شاه١اه وشاىؾ ؼىاهاؿ ؾاٌاث و هكلبًاؿی هٍؽّای باا 

والیای  ۀٌىؾ کاه شاه١اهای ؾیگك پؿیؿ ؼىاهؿ آهؿ که ؾقيحیصه هىشب هیشبهه
البیى يكويؿ و هٕن يٍاىيؿF ؾق ایاى ه١ًاا والیاث اهاث هىالماو و والیاث آو 

کىٌؿ به آو اوث که هكچه بیٍحك اجّال و ای که ؾق قاه ؼؿا و بكای ؼؿا هیشبهه
های هؽاال٧ وشىؾ بیایؿ و هكچه بیٍحك ال ٬ٙبپیىوحگی هیاو ا٨كاؾ ایى شبهه به

 ;کًًؿٔ شؿا بٍىؾ.٠مل هیها آو ايؿیًٍؿ و بك ٔؿهیها آو بك ٔؿ کهکىايیٕال 
کًاؿ و آو بىؾو ایٍاو ه١ك٨ی هیالله قا ٤البهای ظم یکی ال ویژگی کكین٬كآو

 ؾايؿ:هی اکكمقا هٍكوٖ به پفیكي والیث ؼؿاويؿ و قوىل
َه َو ی َهٓى  َو  یّز  َسُعىَلُه َو  َتَىَلْ الَلْ یاّلُبىَو یاَلْ ـَ یّه ُهیُن آل یىا َكیّبَوْ ّدیٓضَب الَلْ ًُ  َى آَه
 .67ٔهائذه: ٕ

والیررث ؼررؿا و پیرراهبك او و ا٨رركاؾ باایمرراو قا بپفیكيررؿ،  کررهکىررايیو 

 .پیكوليؿ> )لیكا( ظمب و شم١یث ؼؿا پیكول اوث

ه یگاياه کا٠االن  ۀؾیًی و ايحٍاق ؾیى ؼؿا ؾق هما ۀكای ایصاؾ ٤لببًابكایى ب
هؿ٦ اهل ؾیى اوث بایؿ اهل ؾیى به هك وویله ٌؿه به ؼؿا و قوىل هحّل و 

قا پافیكا  ٘ااهكیى ۀو ائما اکاكم ٌاىيؿ و والیاث الهای و قواىلهكبىٖ 
ا٨مایای و ایصااؾ جٍاکیالت هًىاصن و با هن هئهًاواگك  ،اوانبكایى >باًٌؿ.

                                                           
 .C- 569:? َ، هماو ،لر و ار اصالهغ ۀايد غ کلغ طرذ ای،ؼاهًه ظىیًی ویؿ٠لی. ;
 .17 َ، 6 ز ،هماو ٘با٘بایی، هعمؿظىیىویؿ. >
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جًهاا ًاؿ ياهکًکاقآهؿ با هعىقیث والیث و وكپكوحی ايبیا و اولیای الهی ٠مل 
باك با٘ال ظ٫  ۀ٤لبؼىؾ يؿاقيؿ بلکه با ا٠ح٭اؾ به  ۀشاه١ ۀيیالی به ک٩اق ؾق اؾاق

گىياه جمایال ٬لبای و وابىاحگی ٨کاكی باه ک٩ااق يیام يؽىاهًاؿ ؾاٌاث Fهیچ
ل ایماو قا بایؿ باه ٔا٧١ یکی ال ٠لل ٠ؿم ٤لبه و ٌکىث اه ،ؾیگك٠باقتبه

پفیكی و ؾلبىحگی به کا٨كاو و ؾٌمًاو ؾايىث کاه ایاى اهاك با٠اد ؾق والیث
 ،کاكین٬اكآو یباكج١و ؾقيحیصه ٌکىث ایٍاو ؼىاهؿ ٌؿ. باهظ٫  ۀشبهجململ 

ؾيبال ؾاقؾ، والي باا اهال یکی ال ٠ىاهلی که ولب یاقی ؼؿاويؿ هح١ال قا به
 هًا٨ٟ هاؾی، ؾيیىی و ٤یكظ٫ اوث: با٘ل بكای کىب

ّز  َلٓن َتَش ّاَلی الَّ
َ
وُتىا َيّص یأ

ُ
اُؿىّ  َو یبًا ّهَى آلّكتاّب یَى أ ىَو ّبآلّجٓبّت َو الؽَّ ًُ ٓئّه

ّز ی ٓهذىَى َكَلُش یُوىُلىَو ّللَّ
َ
ّز   وا هُئالّء أ ىا َعیبّ یّهَى الَّ ًُ یّز یَى آَه ولّ یَي الَّ

ُ
َى یًل أ

ُه َو َهٓى  ُهُن اللَّ ًَ  .63ٔ ی 62ٕيغاء:  شاً یُه َكَلٓى َتّجَذ َلُه َيّص ٓلَؼّى اللَّ یَلَؼ
ظرال( ىی)براا ،حاب )ؼؿا( ؾاقيرؿکای ال  ه بهكهکىايی قا کؿی یا يؿیآ

او کآوقيرؿ و بره هٍرك  هری مراویپكورحاو( ا به شبث و ٘را٤ىت )و برث

ها آو جكيؿ؟! ا٨حهیثیايؿ هؿا ماو آوقؾهیاه کىايیکال ها آو ًؿیگى هی

ه کٍاو قا ال قظمث ؼىؾ ؾوق واؼحه و هرك یه ؼؿاويؿ اکايؿ ىايیک

 ا٨ث.یاوقی بكای او يؽىاهی یًؿ، کقا ؼؿا ال قظمحً ؾوق 

 خذا و سعىل اطاعت اص. 6-1-1

قا ا٘ا٠ث ال ٨كهااو ؼؿاوياؿ  هئهًاوپیكولی یکی ال ٠ىاهل يّك و  کكین٬كآو
يؿه ؾق بكؾاقی ال ٨كهاقا به ٨كهاو هئهًاوؾايؿ و هی هح١ال و اواهك پیاهبك اکكم

 ؼىايؿ:هیاؾیى شًگ ٨كا هی
ّؼ  َو 

َ
َه َو یأ اَصُػىا َكَتٓلَشُلىا َو  َسُعىَلُه َو  ُؼىا الَلْ ًَ  .56ٕٔايلال:  ُذُكٓن یَتٓزَهَب سّ  اَل َت

یررؿ و يررماٞ )و کٍررمکً( کًو پیرراهبكي قا ا٘ا٠ررث و )٨كهرراو( ؼررؿا 

 .يکًیؿ، جا وىث يٍىیؿ، و ٬ؿقت )و ٌىکث( ٌما ال هیاو يكوؾ
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ای ال آیاات ؾق اقجبااٖ باا شًاگ و شهااؾ کاه هصمى٠اه ،آیها٪ یو بهباجىشه
ه قاشاٟ کااواث هایی ا٘ا٠ث ؾوحىق ،ؼؿا و قوىل ا٘ا٠ث هًٝىق ال ،باًٌؿهی

ات شهااؾ و یاٌاىؾ، و آاواالم ِااؾق های ىیان ؾیبه اهك شهااؾ و ؾ٨ااٞ ال ظاك
ا٘ا٠ااث ال اظکااام و  ،اوااانبااكایى ;.يبااىی هٍااحمل بااك آو اوااث هایؾوااحىق
قواىل الشاياب ٌك٠ی ؾق هیاؾیى شًگ و همچًیى اظکام والیی که  هایؾوحىق

ك٦ ایٍاو ِاؾق هی اکكم  ۀشبهاٌىؾ قهم وظؿت و یکپااقچگی یا هؤـوو ا٘ل
باا ا٘ا٠اث ال  هئهًااوولی ؼىاهؿ بىؾ. که ایى اهك هىشب ٤لبه و پیكاوث ظ٫ 

اللاه وبیلشهاؾ ٨ی ایٍاو ]که یکی ال اواهك اکكم اواهك الهی و جب١یث ال پیاهبك
 ،یایًاؿ و ؾق ه٭ابالهای ظ٫ ٠لیه با٘ل هصاهؿاياه ظٕاىق هایاوث[ ؾق هیؿاو

 کًؿ:قا یاقی و هؿایث ؼىؾ قا بك ایٍاو يالل هیظ٫  ۀشبهؼؿاويؿ هح١ال يیم 
ییّز  َو  ٓهییّذ یَى َجاَهییُذوا كّ یاَلْ ًَ ییا َل ا َو یًَ ًَ ُهٓن ُعییُبَل ًَْ  ًّ ییَه َلَمییَغ آلُمٓذّغیی  َى یّاَوْ الَلْ

 .ٔ:7ٕػًكبى : 
 بره قاهها آو و

 
ث( شهاؾ کًًرؿ، ١ٙ٬را هرای که ؾق قاه ها )با ؼلىَ يی 

 .ؼىؾ، هؿایحٍاو ؼىاهین کكؾ> و ؼؿاويؿ با يیکىکاقاو اوث

 . ثبات لذم6-1-4

وكبالاو اوالم و وپاه ظا٫ ؾق هىاشهاه باا  ۀ٠ىاهل ٤لب ها ویکی ؾیگك ال لهیًه
لٍکك با٘ل آو اوث که ال ؼىؾ ذبات ٬ؿم يٍاو ؾهًؿ و هیاؿاو يباكؾ قا ؼاالی 

 :يکًًؿ
 یَ 

َ
ّز یُّ ا أ ىا ّاَرا َلوّ یَها اَلْ ًُ َه َكخّ یَى آَه كُ یُتٓن ّكَ ًة َكآحُبُتىا َوآرُكُشوا الَلْ  ٓن ُتٓلّلُذىوًشا َلَؼَلْ

 .56ٕٔايلال: 
کرره )ؾق هیررؿاو يبرركؾ( بررا ایررؿ! هًگرراهیایمرراو آوقؾه کررهکىررايی ای

                                                           
 .126 َ، 9 ز ،هماو. ;
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٬ؿم باٌیؿ! و ؼؿا قا ٨كاواو یراؾ کًیرؿ ٌىیؿ، ذابثقو هیبهگكوهی قو

 .جا قوحگاق ٌىیؿ

ال هیؿاو يباكؾ یکای ال كؾو کىحاؾگی ؾق بكابك ؾٌمى و ٨كاقيیا ،اوانبكایى
ؾق  واهئهًاذباات  . البحاه ه١ًاایاواثلىالم ٤لبه و قوحگاقی ؾق هیؿاو يباكؾ 

هىقؾ بی هیاؾیى يبكؾ هعؿوؾ به ٠ؿم ٨كاق ال شًگ یا کىالث و وىحی یا ج١صیل
که وپاهیاو اواالم ؾق ایگىيهبه ،باٌؿذبات ٬لبی هن هیه١ًای بهبلکه  ،يیىث

 کاكین٬كآو ;.ًؿکًو٨مٞ يه٭ابل ؾٌمى ال ا٘میًاو ٬لبی بكؼىقؾاق باًٌؿ و شمٞ
 :٨كهایاؿهىاشهه با لٍکك ک٩ك شاالىت های ؾق و٧ِ لٍکكیاو ٘الىت هًگام

 کكؾيؿ:ِبك، ذبات ٬ؿم و پیكولی هیایٍاو ال ؼؿاويؿ ٘لب 
ا َبَشُصوا ّلَجاُلىَ  َو  َو  ٓكّشٓؽ َػلَ  َلَمْ

َ
ا أ ًَ َبْ ىّدّه َهاُلىا َس ًُ ا َصٓبًشا َو یُج ا  ًَ ًَ ٓهیَذاَه

َ
ٓت أ َحّبْ

 .365ٕٔبوشه:  َى یا َػَلی آلَوٓىّم آلَكاّكّش َوآيُصٓشيَ 
گك٨حًررؿ گ٩حًررؿ  کرره ؾق بكابررك شررالىت و وررپاهیاو او ٬رركاقو هًگرراهی

های هرا قا ٌکیبایی و اوح٭اهث قا بك ها بكیم! و ٬ؿم ۀپكوقؾگاقا! پیماي

 !ذابث بؿاق و ها قا بك شم١یث کا٨كاو، پیكول بگكؾاو

 یَساّعییُخىَو ّكییE ،کااكین٬ااكآوج١بیااك بااهو ا ی ٨كهیؽحااه هاااايىاااوالبحااه 
٤لباه باك  الشملاهالهای ی هااي١ماثؾايًؿ که ؾوام هی ٔ ا7و: ٠مكاآلDٕآلّؼٓلّن 

هىحلمم ؾقؼىاوث ذبات ٬ؿم به پیٍگاه ؼؿاويؿ هح١ال اوث و  ؾٌمًاو هىحمكا  
 ًؿ:کًيمی بًابكایى هكگم ال آو ٩٤لث

ا َبٓؼَذ ّآر َهَذ  ًَ ا اَل ُتّضٓؽ ُهُلىَب ًَ َبْ ا َو یَس ًَ یَي  َت یا ّهیٓى َلیُذٓيَي َسٓدَمیًة ّاَيْ ًَ ٓيیَت َهٓب َل
َ
أ

 .9ٔػمشاو:  ٕآل ابآلَىهَْ 
هایماو قا ب١ؿ ال آيکه ها قا هؿایث کكؾی، )ال قاه ظر٫( پكوقؾگاقا! ؾل

                                                           
 .هماو. ;
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هًعك٦ هگكؾاو! و الورىی ؼرىؾ، قظمحری برك هرا بربؽً، لیركا جرى 

 .ایبؽًٍؿه

و٠اؿه ؾاؾه ظا٫  ۀشبهاؾهًؿگاو ؾیاى ؼاؿا و و ؼؿای هح١ال يیم به يّكت
 ٬ؿم ٬كاق ؼىاهؿ ؾاؾ:اوث که ایٍاو قا ؾق ایى هىیك ذابث

 یَ 
َ
زیُّ ا أ َه یَها الَّ ُصُشوا اللَّ ًٓ ىا ّآو َت ًُ ُصٓش یَى آَه ٓهذاَهُكٓن ٕهذمذ:یُكٓن َو ًٓ

َ
ٓت أ  .8َٔخبِّ

ؿ، ٌرما قا یًکاقی یى( ؼؿا قا ییؿ! اگك )آیا ماو آوقؾهیاه کىايیکای 

 ؾاقؾ. حاو قا اوحىاق هییهاو گام ًؿک اقی هیی

 . رکش کثیش6-1-9

گ هعكا  ٠باؾت هصاهؿاو قاه ظ٫ و هؿا١٨او ظكین ؾیاى ه٭اؿن هیاؾیى شً
هصاهؿاو قا ؾق هىاشهه با ؾٌمى به واالض ـکاك کریاك  کكین٬كآو .اوالم اوث

وپاه  ۀى٨٭یث و ٤لبؿ و آو قا یکی ال ٠ىاهل ذبات ٬ؿم و ؾقيهایث هکًهصهم هی
 ؾايؿ:اوالم هی

 یَ 
َ
ّز یُّ ا أ ىا ّاَرا َلوّ یَها اَلْ ًُ َه ُتٓن ّك َ یَى آَه ُكٓن ُتٓلّلُذىویَكخّ ًة َكآحُبُتىا َوآرُكُشوا الَلْ  ًشا َلَؼَلْ

 .57ٕٔايلال: 
ؿاو يبرركؾ( بررا یرر)ؾق ه هکررهًگرراهیؿ! یررا مرراو آوقؾهیاه کررىررايیکای 

ؿ، یًکاؾ یواو ؿ! و ؼؿا قا ٨كای٬ؿم باٌؿ، ذابثیٌى قو هیگكوهی قوبه

 .ؿیجا قوحگاق ٌى

ه کامی یاآو چالبحاه  .لبااو اواثاؾ ؼاؿا ؾق ؾل و ؾق یه١ًای بهك ؼؿا کـ
ًاؿ ظااالت ؾقويای و ٬لبای کهای گك هٍؽُ و شؿایؿیکه٭اِؿ آؾهی قا ال 

 به ه٭ّاىؾ اواثFجك يا٨ٟ ل٩ٛ هن با آو ظالث هٙاب٫ باٌؿ و اگك ايىاو اوث
ا یاٌاىؾ های ال ٨٭ك ؼاىؾ باه ؼاؿا پًاهًاؿه ٤Dًی ایEبا ـکك كی ی٨٭هايًؿ آيکه 

 ،اواان. باكایىبكؾهی ؼىؾ به ؼؿا پًاه ال هكْ Dٌا٨ی ایEبا ـکك  هکٕی یهك
های هصاهاؿاو قاه ؼاؿا یکی ال ویژگی٠ًىاو بهD ـکك کریكEؾق جىٔیط ه١ًای 
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هاا و ٤لباه باك جىاو گ٩ث ظاال ؾقويای هصاهاؿاو کاه باا الؼىؾگفٌاحگیهی
 اواث کاهای گىيهٌىيؿ بهياهالیمات ٨كاواو ؾق هیؿاو شًگ و ٬حال ظأك هی

ؿو باه هاؿ٦ و ٤لباه باك ؾٌامًی یكولی و قویحىشه په ایٍاو كکـو  كک٨جمام 
ك ه١ااق٨ی کهحفو ؾق چًیى ظالحی  ًؿکهی ؿیقا به هكگ و ٨ًا جهؿها آو هکاوث 
ه ؼؿای ج١الی کى اوث یى ظالث اوث و آو ایو و اؤى ٌیه هكبىٖ به اک اوث

ات به ؾوث اووث یه هكگ و ظکىی اوث که١بىؾ او و پكوقؾگاق اووث و آو 
ًؿ، و او وكپكوث اووث و چه وكپكوث و کاقی یى ظال یو قا ؾق اجىايؿ اهی و
ؾايؿ هی ،يّكت ؾاؾه ۀه پكوقؾگاقي و٠ؿکًیىی بااکى یچً .اوق ؼىبی اوثی
باه  ًاا  ی٭یو ًاؿ کيمای ٟیی ايصام ؾهؿ ٔایکه ٠مل يکىی قا که ؼؿاويؿ اشك ک

ؾو ی ال یکااقي به که وكايصام کؾايؿ هی ًاو ؾاٌحه ویيّكت پكوقؾگاقي ا٘م
ًاؿ کهی ؿایا بك ؾٌمى ٤لبه پی چًیى ٌؽّی :اوث یکه هك ؾو يکوشه اوث 

ؼاىؾ ٌؿو  ٗ قا بكای و١اؾجمًؿیكؾه و هعکى قا بلًؿ یؾ پكچنِىقت ىیه ؾقاک
 یایاى ٨كْ به شاىاق اولیه ؾق اکٌىؾ هی ٍحهکا یكؾه اوث کگكاو هىا٠ؿ یو ؾ

ه کا٭ای اواث یگىياه ه١ااق٦ ظ٭ىیا .ى ؾقگاه پكوقؾگاقي ٌحا٨حه اوثیه٭كب
و وكايصاهً قا باه وا١اؾت وا١٬ای و  ي٩ك هصاهؿ اوث یکهكبىٖ به ظالث 

ـکك ٌؿو ؾقؼّىَ ه٭یؿ ٘با٘بایی ٠الههيٝك  .ًؿکهی كاهث ؾائمی هًحهیک
ه کی یهاهای شًگ هك لعٝه ِعًهؿاویؾق هالآيصاکه  آو اوث کهD کریكEبه 

ٙاو یواؾاق واؼحه و ٌىی یًی لؼاق٦ ؾيیكیايىاو قا به ؾووحی ليؿگی ٨ايی و ٌ
ؾلیال همایىباه Fٌاىؾهای كاقکاًؿ جکهی ؿییؤؼىؾ آو قا ج ۀووىو یهن با ال٭ا

ها هاك لعٝاه له قوض ج٭ىا ؾق ؾلیووىیؿ جا بؿیًکاؾ یاؾ یؼؿا قا ل ٨كهىؾه اوث
 ;.ٌىؾجك ؿ و ليؿهیجصؿ

                                                           
 .124 َ، ماوه. ;
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 . دعا 6-1-6

و با٘ال، ياماٞ ظا٫ گىيااگىو ؾق هیااؾیى  هئهًااو ۀهای ٤لبٖ و لهیًهویکی ال ٌك
 ،ؾقؼىاواث شلاب يٝاك اواثه١ًاای بهؾ٠ا  .جٕٞك و ؾ٠ا به پیٍگاه الهی اوث

٭ی کاه یؾ٠ای ظ٭ .ًؿکؼىؾ شلب هی وىیبهًًؿه يٝك ؾ٠اٌؿه قا ککه ؾ٠اایگىيهبه
ه که اوال  ال لباو ٬لب و ٨ٙكت کی اوث یآو ؾ٠ا ;اوحصابث ؾاؾه ٌؿه اوث، ۀو٠ؿ

ذكیث ؼؿاويؿ هح١اال ئبا جىشه کاهل به ه ىث بكآهؿه باٌؿ و ذايیا  یاقي يکؾقو٢ ؾق 
و ٬ٟٙ اهیؿ ال اوبا  ٜاهكی و وهمی باٌؿ که چًیى ؾ٠ایی هكگم جؽلا٧ ياؿاقؾ. 

 قوؿ ال ؾو ظال ؼاقز يیىث:بًابكایى ؾ٠ایی که به اشابث يمی
 Fًًؿه هٍحبه ٌؿه اوثکىث و اهك بك ؾ٠ایؾ٠ا ؾ٠ای وا١٬ی ياْول  ٨كْ ؾق

اي يٍاؿيی اواث و القوی شهال همااو قا ها٘الٞ يؿاقؾ ؼىاوحه کىیکهرل 
ؾايؿ و اگك بؿايؿ هكگم آيچاه يمی ٭ث اهك قایظ٭ه کىیکا یًؿ، کهی ؾقؼىاوث

ٓ هكؾيی یه ٨الو هكکؾايىث هی اگك هرال   Fكؾکيمی ؼىاوث ؾقؼىاوثهی قا
اوث هكگم ؾقؼىاوث  هكؾه ٌؿو اوث و ؾقؼىاوث ٩ٌای او ؾقؼىاوث ليؿه

لیاكا  FاواثD ؼیاكE ۀوًث اشابث هح١ل٫ ؼىاوح ،ناواًؿ. بكایىکيمی ٩ٌا
ی ًا وأَػغی  وE ای که به ِالض يباٌؿ:بىا ؼىاوحهچه ََ  ُهَى َخیِش َلُكین و و َتكَشُهىا 

ی ًا وأَػغی  ََ ش  َلُكن والْلُه َیؼَلُن و و ُتّذْبىا  ََ  .216ٕٔب٭كه: Dَتؼَلُمىو يُتن الأ ُهى 

ى یاؼىاياؿ، باه ايمی ؼؿا قا ؾق ٨كْ ؾوم ؾ٠ای وا١٬ی اوث اها ؾ٠اکًًؿه
ؿي باه اوابا  یااه ۀًؿ ولای ؾق ؾل هماکهی ه به لباو ال ؼؿا هىئلثکه١ًا 

                                                           

; .E ا َو ـَ ّٞ  ةَؾ٠َٓى  ُب یُأّش  ِب ی٬َكّ  ی٨َبيّْ  ی٠ًَّْ  ی٠َّباؾّ  کَوَؤلَ  ا ا
ا الَؿْ ـَ اىایَولٓ  یلّ  ُبىایٓىَحّص ی٨َلٓ  َؾ٠َاّو  ا ًُ  ٓئّه

ُهٓن  یبّ  ُؿوویَ  َل١ََلْ ٌُ  کًًاؿ، وائال هاى ۀؾقباق جى ال هى، بًؿگاو کههًگاهی و 186ٔF: ب٭كهٕ ٓك
 پاه Fگىینهی پاوػ ؼىايؿ،هی هكا کههًگاهی به قا ؿهؾ٠اکًً ؾ٠ایٖ يمؾیکن هى:ٔ بگىٕ

 Dٔ.بكوًؿ ه٭ّؿ به وٕ یابًؿ قاه جا بیاوقيؿ ایماو هى به و بپفیكيؿ هكا ؾ٠ىت بایؿ
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ی یى ؾ٠اایچًا .كؾه ؾق ليؿگی او هئذكياؿکه جىهن کا اهىق وهمی اوث ی٠اؾی 
٭اث ؼاؿا قا يؽىاياؿه یىث و ؾقظ٭یچىو ؾ٠ای ؼالُ بكای ؼؿای وبعاو ي

اقهاا که کی یيؿاقؾ، و ؼؿا یکه ٌكکًؿ کهی ی ؾ٠ا قا هىحصا یچىو آو ؼؿا
 ;.ىثیگىی ؾ٠ا يؾهؿ، او ؼؿای پاوػهی ث اوبا  و اوهام ايصامکقا با ٌك

هاای قلهًاؿگاو هؽلاُ قا اجّاال قوظای باا یکی ال ویژگای کكین٬كآو
 ؾايؿ:هی٘لب ه٩٥كت ال او  ؼؿاويؿ هح١ال، جىبه و

ا آؿّلٓش  َو  ًَ َبْ ٓو َهاُلىا َس
َ
یا َو  َها َكاَو َهىَلُهٓن ّااَلْ أ ًَ ا ُرُيىَب ًَ ا ّكی َل ًَ ٓهّشَيیا َو  یّآعیَشاَك

َ
 أ

ا َوآيُصٓشَيا َػَلی آلَوىّم آلَكاّكّش  ًَ ٓهَذاَه
َ
ٓت أ  .258ٔػمشاو: ٕآل َى یَحّبْ

پكوقؾگرراقا! گًاهرراو هررا قا برربؽً و ال  ایررى بررىؾ کرره ٨٭ررٗوؽًٍرراو 

هرای هرا قا اورحىاق پىٌری کرى! ٬رؿمهای ها ؾق کاقها چٍنجًؿقوی

 !قا بك شم١یث کا٨كاو، پیكول گكؾاوبؿاق! و ها 

کكین ؾق و٧ِ لٍکكیاو ٘الىت هًگام هىاشهه با لٍاکك ک٩اك ٬كآو ،همچًیى
 کكؾيؿ:ایٍاو ال ؼؿاويؿ ٘لب ِبك، ذبات ٬ؿم و پیكولی هی :٨كهایؿشالىت هی

ا َبَشُصوا ّلَجاُلىَ  َو  َو  ٓكّشٓؽ َػلَ  َلَمْ
َ
ا أ ًَ َبْ ىّدّه َهاُلىا َس ًُ ا َصٓبًشا َو یُج ا  ًَ ًَ ٓهیَذاَه

َ
ٓت أ َحّبْ

 .365ٕٔبوشه:  ىیا َػَلی آلَوٓىّم آلَكاّكّش َوآيُصٓشيَ 
 کرره ؾق بكابررك شررالىت و وررپاهیاو او ٬كاقگك٨حًررؿ گ٩حًررؿو هًگرراهی

های هرا قا ٌکیبایی و اوح٭اهث قا بك ها بكیم! و ٬ؿم ۀپكوقؾگاقا! پیماي

 !ذابث بؿاق و ها قا بك شم١یث کا٨كاو، پیكول بگكؾاو

 تأییذات و اهذادهای الهی. 6-1-1

ؾاياؿ بك ؾٌمًايٍاو قا جؤییؿات الهی های هئهًاو ۀکكین یکی ال ٠ىاهل ٤لب٬كآو
 :ٌىؾؾهًؿگاو ايبیای الهی هیکه ٌاهل یاوقاو ؼؿا و يّكت

                                                           
 .41 َ، 2 ز ،هماو ٘با٘بایی، هعمؿظىیىویؿ. ;
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 یَ 
َ
ّز یُّ ا أ ّه َكَما َهاَل ّػ یَها اَلْ ٓيَصاَس الَلْ

َ
ىا ُكىُيىا أ ًُ َى ییَن ّلٓلَذَىاسّ یَغی آبُى َهٓش یَى آَه

ٓيَصاسّ 
َ
ّه  ىَهٓى أ ٓيَصاُس  َيٓذُى  ىَو یآلَذَىاسّ  َهاَل  ّاَلی الَلْ

َ
ّه  أ ٓت  الَلْ ًَ  ّهیٓى  َؼاّئَلةِ  َكآَه

 ًّ   َؼاّئَلةِ  َكَلَشٓ   َو  َل یّآعَشائّ یَب
َ
ّز یَكؤ یىا َػَلیییٓذَيا اَلْ ًُ ّهٓن  َى آَه ٓصیَبُذىا َػیُذّوْ

َ
 َكؤ

 .25ٕٔصق:  َى یَظاّهّش 
کره  گىيرههمراو ،او ؼرؿا باٌریؿایؿ! یراوق ایماو آوقؾه کهکىايیای 

چره کىرايی ؾق قاه ؼرؿا یراوقاو ;هكین به ظىاقیىو گ٩رث: بى٠یىی

ؾق ایى هًگرام  .:ینیها یاوقاو ؼؿا;ظىاقیىو گ٩حًؿ: : هى هىحًؿ؟

هررا  .اورركائیل ایمرراو آوقؾيررؿ و گكوهرری کررا٨ك ٌررؿيؿبًرری گكوهرری ال

ؾین و کىايی قا که ایماو آوقؾه بىؾيؿ ؾق بكابك ؾٌمًايٍراو جأییرؿ کرك 

 .وكايصام بك آياو پیكول ٌؿيؿ

٠ااالوه بااك  بااكای ٤لبااه بااك ؾٌاامى پیاااهبكاو و اهاال ایماااو ،اوااانبااكایى
كوهای هكؾهی یو يا٠ن ال اهکايات يٝاهی ١ی ی٠اْؾی و ٘ب واؼحى اوبا ٨كاهن

هح١ال يیم چًیى ؼؿاويؿ  .به اهؿاؾهای ٤یبی و جؤییؿات الهی يیم اهیؿواق هىحًؿ
کًاؿ و های ؿییايؿ، جؤؾهکكظ٫  یاقیکه بك يّكت و  یاهی٬ ۀواوٙهقا ب یهئهًاي

 یالها یوًث شااق ىیو ا ابًؿی٤لبه ب جا بحىايًؿ بك ک٩اق ؿیيماهی یاقیقا  ٍاویا
 ;.کًؿهی یاقیکه او قا يّكت کًًؿ،  یاوث که همىاقه کىاي

های باقل اهؿاؾهای ٤یبی ؼؿاويؿ هح١ال باه واپاه یکی ال يمىيه کكین٬كآو
 ٨كهایؿ:شكیاو شًگ بؿق قا چًیى ـکك هیاوالم ؾق 

ؿ، ؼؿاويرؿ یركؾکه چرىو برا ؾٌرمى بكؼرىقؾ کؿ( لهايییاؾ آوقیو )به 

ؿ( و یرًکث ظملره ئرن شلرىه ؾاؾ )جرا برا شك کؾٌمًاو قا ؾق يٝك ٌما 

راق هکيٍراو ؾاؾ )جرا ال  کگراه آيراو ايرؿ يم ؾق یٌما قا ي  ممرکه، کر٩ 

ىرث یباه هریکرقی قا اکره ؼؿاويؿ کاق بكای آو بىؾ کى یيؽىاهًؿ(. ا

                                                           
 .439 َ، 19 ز ،هماو. ;
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رر٫ بؽٍررؿ و )بؿايًررؿ  اقهررا برره ؼررؿا ک ۀه( همررکررايصررام ٌررىؾ، جع٭ 

 1(.می يا٨ف اوثیاو بك هك چ ۀگكؾؾ )و اقاؾبالهی

اهال ِابك وج٭اىا باٌاًؿ  هئهًااووًث الهی بك آو اوث که اگك  ،بًابكایى
 ؿ:کًی ایٍاو قا اهؿاؾ و یاقی هیبیاهؿاؾهای ٤ ؼؿاويؿ با يمول ٨كٌحگاو و

ُوىا َو  ّآو َتٓصّبُشوا َو  َبَلی ُتىُكٓن ّهٓى َكٓىّسّهٓن هیَزا ی َتَتْ
ٓ
ُكیٓن ّبَخٓمَغیّة یؤ ُبْ ٓمیّذٓدُكٓن َس

هّ آاَلف  ّهَى آلَمَلّئَكّة   .236ٔػمشاو: ٕآل ىیُهَغّىْ
ى یؿ، و ؾٌمى به همیًکٍه یآقی، )اهكول هن( اگك اوح٭اهث و ج٭ىا پ

هررماق ي٩ررك ال ًسؿ، ؼؿاويررؿ ٌررما قا برره پرریررایلوؾی برره ورركا٢ ٌررما ب

حگاو،   .ؼىؾ ؾاقيؿ، هؿؾ ؼىاهؿ ؾاؾ ی بایها ه يٍايهک٨ٌك

 . یمیى به لماءالله6-1-8

 ؤا١یثًؿ جا بحىايًؿ ؾق کًبایؿ ؾقشات ایمايی قا کىب ظ٫  ۀشبهؾق  هئهًاو
 کاكین٬اكآو .ؾٌىاق و ٬لث یاق و ايّاق يیم بك ؾٌمًاو ؼؿا ٤لبه ؾاٌاحه باٌاًؿ

ی لهاو هؽلّايه و ؾق اوز ایماو باوشىؾ کمی وؽى ا٨كاؾی قا که ؾق قکا  ول
بىا ا٨كاؾ ايؿکی که بك ٨كهایؿ که چهشًگیؿيؿ چًیى هٙكض هیج١ؿاؾ يیكوها هی

 یابًؿ:وايی به اـو الهی ٤لبه هیگكوه ٨كا
ّز  ّه َكٓن ّهٓى ّكَ ة  َهلّ یَى یَهاَل اَلْ ُهٓن ُهَلُهى الَلْ َيْ

َ
ىَو أ ًُْ ًة َش ییَلیة  َؿَلَبیٓت ّكَ یًة َكخّ یُظ

ّه  ُه  َو ّبّبٓرّو الَلْ اّبّش  َهَغ  الَلْ  .ٔ:35ٕبوشه:  َى یالَصْ
٬رؿم قظمث ؼؿا و ذىاب آؼكت ه١ح٭ؿ بىؾيؿ )ذابرث یآياو که به ل٭ا

هايؿه( گ٩حًؿ: چه بىیاق ٌؿه که گكوهری ايرؿک بره یراقی ؼرؿا برك 

 .وپاهی بىیاق ٤الب آهؿه، و ؼؿا با ِابكاو اوث

ىاحاؾگی ؾق بكاباك یی ایجىاياا ،ءاللاهل٭اباه ه١ااؾ و  ی٭ایى ،ایى آیاهبكاوان 

                                                           
 .44آیۀ  ،8ٕٔ اي٩ال .;
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ؿاق باٌاًؿ، یاهىلماياو اگك ِبىق و پا و ًؿکصاؾ هییالت قا اکها و هٍوؽحی
ؾق ج٩ىیك ایى آیه  ٘با٘بایی ٠الهه .اؾی ؾٌمى هكان ؾاٌحه باًٌؿیؿ ال لیيبا

 ٨كهایًؿ:هی
ی٭یى به هال٬ات پكوقؾگاق اوث یرا کًایره ال ه١ًای بهؾق ایًصا یا  ٜى

  هاوثآوؼٕىٞ  ؼٍىٞ و
 
 هؤهى هىحًؿ و ؾق ایًصا گكوهی که وا١٬ا

 .آب بكيؿاٌحًؿ ٌىيؿ که هماو گكوه ؾوم هىحًؿ که اِال  آٌکاق هی

بكای آيکه گكوه ؾیگك قا بهحك ٬رايٟ کًًرؿ هّرؿا٪ ٠ملری بركای ها آو

ها آوقؾيؿ و ال ظىاؾذی کره ؾق شاهرای ؾیگرك اج٩را٪ ا٨حراؾه ؼبرك ایى

هرای ايرؿک کره برك بىریاقاو ٤الرب گركوهبىریاق ؾاؾيؿ و گ٩حًؿ: چه

هیچ  ؼؿاوث والشايب  ٨٭ٗقوايؿ که یاقی هی: اللهباـو; ٌؿيؿ و

 کًؿپٍحیبايی هی یاوقی شم او يیىث و ؼؿاويؿ ِابكاو قا ظمایث و

بؽٍرؿ، چرىو بك ؾٌمًايٍراو ٤لبره هری يمایؿ وؼىاق يمی قا هاآو و

 1.ِبك کلیؿ یاقی ؼؿاوث

 . تالػ و هجاهذت6-1-5

 آو ؾيبال ظ٫ اهل ایًکه ٌكٖبه ٌىؾ،هی پیكول ظ٫ که اوث ایى ٠الن ی١ث٘ب
بكاواان  که ظكکحی هك ٌکبی. يمایًؿ جالي آو بكای و کًًؿ هباقله و بایىحًؿ

 >.ٌؿ ؼىاهؿ پیكول آو باٌؿ، آو وكپٍث هصاهؿت و جالي و باٌؿ ظ٫ ۀؾا٠ی

 ٨كهایؿ:ؾق بیاو ایى ظ٭ی٭ث هی ایؼاهًه اهام
 با شبه ۀؾق هباقل 

 
ظ٫ اورث. يره اهركول،  ۀظ٫ و با٘ل، پیكولی ١ٙ٬ا

وشرىؾ بیایرؿ، ای برهبلکه ؾیكول، اهركول و ٨ركؾا، هكشرا چًریى هبراقله

                                                           
 .441 َ، 2 ز ،هماو ٘با٘بایی، هعمؿظىیىویؿ. ;
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> اگرك اهرل ظر٫ و ظ٫  ۀشبهپیكولی با  اوث، هٍكوٖ به چًؿ ٌٖك

يرؿ، يیرث کًًرؿ، همرث کًًرؿ، ِربك کًًرؿ، ا٘ك٨ؿاق ظ٫ کهکىايی

كول ؼىاهًررؿ ٌررؿ> ایىررحاؾگی کًًررؿ، هبرراقله کًًررؿ، بالٌررم پیرر

شرىق ایرى ر ال ؾوقاوت ؾوق جراقیػر که ایى اج٩ا٪ ا٨حراؾه اورث هكشایی

شىق اوث> بلره هرا ؾق ايبیرا هرن ؾاقیرن اوث. ؾقهىقؾ ايبیا هن همیى

٬حل قوايؿيؿ، يابىؾ کكؾيرؿ، هىرؽكه کكؾيرؿ و ها قا بههىاقؾی که ایى

ت، هرىاقؾی ؾق ؼىؾ ٬كآو و ؾق قوایااها  >ها کكؾيؿهایی هايًؿ ایىکاق

ٗ ٌرؿيؿ. ایرى بره
 
٫ ٌؿيؿ، هىرل

 
ؼرا٘ك همریى قا ؾاقیؿ که ايبیا هى٨

ؾاقاو ظر٫ کره ٘رك٦اوث که ٌكایٗ ج٩اوت ؾاٌرحه اورث. آيصرایی

شرىقی ٌرؿه> ؼركز ؾاؾيرؿ، آوؼركز ؾاؾيرؿ، اهمرال برهوىحی بره

که ذبات و ایىحاؾگی و اوح٭اهث و هبراقله و بّریكت و هايًرؿ آيصایی

شرىق پیكول ٌرؿيؿ. ی١ًری ؾق ٘رىل جراقیػ ایرىؼكز ؾاؾيؿ، ها بهایى

کره ایرى ظكکرث، شىق اوث> اهكول هرن و٬حریاوث. اهكول هن همیى

اهرام بمقگرىاق ٌركوٞ ٌرؿ، ؼرب هركؾم پیركوی  ۀووریلبرهایى يهٕث 

هررای کكؾيررؿ، آهؿيررؿ ؾاؼررل هیررؿاو> پیررك، شررىاو، هرركؾ، لو، ٬ٍررك

ٌررؿو هررای هؽحلرر٧ واقؾ هیررؿاو ٌررؿيؿ. ال کٍررحههؽحلرر٧، شررا

شرىق> ؿ، ایىحاؾگی کكؾيؿ، پیكول ٌؿ. ؾق شًگ هرن همریىيحكویؿي

 ؾق هك شای ؾیگك هن که ها به
 
ما

 
اِٙالض ایى همرث قا کركؾین، هىرل

شرىق اورث> اهركول هرن ؾوث آهؿه اوث. اهكول هن همیىپیكولی به

 1.اگك ها به ٌكایٗ، ؾقوث ٠مل بکًین، پیكولی ١ٙ٬ی اوث

 ٨كهایًؿ:ؾق بیايی ؾیگك هی
 ۀک٩رك برا همر ۀآوت اوالم اوث> ایى شبهر پیكولی الٌکی يؿاقین که 
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ليًؿ، باالؼكه جىپ و جٍكی که هی ۀلق٪ و بك٪، با هم ۀوو١ث، با هم

اورالهی هبراقل و هصاهرؿ واؾاق بره  ۀؾق ه٭ابل اهرث اورالهی و شبهر

ُىا ال;يٍیًی ؼىاهؿ ٌؿ. ٠٭ب زیَى َكَلشوا َلَىلَّ دبیاَس ُحینَّ ال َو َلى هاَتَلُكُن الَّ
الهی اوث و جكؾیرؿی وًث > ایى (٨22حط: :)َو ال َيصیًشا َوّلیاً  ّجذوَو یَ 

ؾق ایى وشىؾ يؿاقؾ. ٌكً٘ ٨٭ٗ ایى اوث که هرا جرالي کًرین، هرا 

ظكکث کًین، ها قاه بی٩حین، ها کراق کًرین> اگرك هرا کراق کركؾین، ایرى 

يٍریًی ٍریًی کًرؿ و ٠٭ربيالهی اوث که ؾٌمى بایؿ ٠٭ربوًث 

 کًؿ.هن هی

ّباعلّبزحكّّۀغلبسًتّّوهىايعّجزیا.6-3ّ
هاای لهیًاه و ٠لال ،ظ٫ ۀشبه ۀذك بك ٤لبئکكین ٠الوه بك ه١ك٨ی ٠ىاهل ه٬كآو

قا يیم هىقؾ جىشه ٬كاق ؾاؾه اوث که پكهیم ال  هئهًاوهمیمث و ٌکىث ه٭١ٙی 
ؾق اؾاهه  .بك با٘ل ؼىاهؿ بىؾظ٫  ۀ٤لبٌكٖ شكیاو وًث  هایى ٠ىاهل بالؾاقيؿ

هٙكض ٌؿه اوث اٌاقه  کكین٬كآو اهل ایماو که ؾق ۀبه بكؼی ال ایى هىايٟ ٤لب
 .کًینهی

 عغتی، يضاع و عذم اطاعت اص سهبشی .6-1-3

پافیك و اهال ظا٫ جؽلا٧ هئهًااوو پیكولی ظ٫  ۀ٤لبؼؿاويؿ هح١ال به  ۀو٠ؿ
که اهل ظ٫ وىحی يىقليؿ و با يا٨كهايی ال ولای اهاك ؼاىؾ باه يیىث و هاؾاهی

ٌىؾ و ایى ٬ا٠ؿه یکی ال ّكت الهی هىاشه هیؾيبال يماٞ و اؼحال٦ يباًٌؿ با ي
 هئهًااوؼؿاويؿ هح١ال بكای اِالض ؾیؿگاه گكوهای ال  .های الهی اوثوًث

بایاؿ ٤الاب  ظٕاىق ؾاقياؿ لموهاا  ظ٫  ۀشبهٜاهك ؾق پًؿاٌحًؿ چىو بهکه هی
هلحمم باه  کهلهايی٨كهایؿ: هىلماياو جاؾق آیات هكجبٗ با شًگ اظؿ هی ،باًٌؿ

الهای هىاشاه ٌاؿيؿ و  ۀبىؾيؿ با ِاؿ٪ و٠اؿ ل قوىل اکكمظ٫ و ا٘ا٠ث ا
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ین ٌاؿيؿ و ؾق اهاك آوقی ٤ًااؼحال٦ وقلیؿيؿ و بكؼی ه٥ٍىل شمٟ کهلهايی
 :هعكوم واؼحًؿظ٫  ۀ٤لبؿ ؼىؾ قا ال شكیاو وًث الهی شهاؾ وىحی وقلیؿي

ىَيُهٓن ّبّبٓرّيّه  َو  ُه َوٓػَذُه ّآر َتُذُغْ یی َلَوٓذ َصَذَهُكُن الَلْ یاَصٓػُتٓن  َو  َكّشیٓلُتٓن  ّاَرا َدَتْ ًَ  َت
ٓهّش  یكّ  َساُكٓن  َها َبٓؼّذ  ّهٓى  ُتٓن یَػَص  َو  آلَ

َ
ىَو  َها أ ُكٓن  ُتّذُبْ ًٓ يٓ  ُذ ییّش ی َهٓى  ّه  َو  ایالیُذْ

ُكٓن  ًٓ ُهٓن  َصَشَكُكٓن  ُحَنْ َشَة اآلخّ  ُذ یّش ی َهٓى  ّه ًٓ ُكٓن  َػَلا َلَوٓذ  َو  ُكٓن یٓبَتلّ یلّ  َػ ًٓ یُه  َػ  َوالَلْ
ًّ  َلیَػ  َكٓعل   ُرو  .ٔ=@>ػمشاو: ٕآلَى یآلُمٓئّه

 ۀشبهاوىحی ياٌی ال ؾيیا٘لبی هىشب اؼحال٦ ؾق هیااو  ،ایى آیهاوان  بك
ی اوااله ۀشاه١اکه به ٠ّیاو ؾق بكابك ولی اهك و قهباك ٌىؾ و ؾقِىقجیهیظ٫ 

ظ٫  ۀ٤لبايؿ ال وًث الهی ٬كاق گك٨حهظ٫  ۀشبهٜاهك ؾق ا٨كاؾی که به ،هًصك ٌىؾ
بك ظ٫  ۀ٤لبؾه اوث که وًث کكقوًٌی بیاو ٌىيؿ. ایى آیه بههیبك با٘ل هعكوم 

ه هىالماياو ؾق کؾق وال ؾوم هصكی  اوث.ظ٫  ۀشبهبا٘ل هٍكوٖ به ٠ملکكؾ 
كول یام پیاًاؿه يیهاای آه ؾق شًاگکاكول ٌؿيؿ، ؼؿاويؿ و٠ؿه ؾاؾ یشًگ بؿق پ

كای پًصاه ي٩ك هىلط قا ب اهبكیه شًگ اظؿ وا٬ٟ ٌؿ، پکٌىيؿ. ؾق وال ب١ؿ هی
كؾ. چىو شًگ ٌكوٞ ٌؿ، ؾق آ٤ال هىلماياو کها يّب ىهکها و ظ٩اٜث ال ؾْقه

ى یاها هحؤو٩ايه ؾق با Fىث ؾاؾيؿکقا ٌها آو كؾه و ي٩ه ؾٌمى قا گك٨حه وکظمله 
ای گ٩حًاؿ: ٠اؿه Fىه بىؾياؿ، اؼاحال٦ ٌاؿکه هىئىل ظ٩اٜث ال کآو پًصاه ي٩ك 

می همچًاو واًگكها ک ۀو ٠ؿن یكولی ها ١ٙ٬ی اوث، په به وكا٢ ٤ًائن بكویپ
ه بؿوو هعا٨ٛ هايؿه کای ؼىقؾه، ال هماو هًٙ٭هىثکكؾيؿ. ؾٌمّى ٌکقا ظ٩ٛ 

اقی یًی ؼىقؾياؿ و ٌاهؿای بىایواًگ ۀباق هىلماياو ٔاكبىیكؾ و اکبىؾ ظمله 
اقی ال یؾق ه١ااكْ ؼٙااك ٬ااكاق گك٨ااث و بىاا اهبكیااه شاااو پکااؾاؾيااؿ، جاآيصا

ايح٭ااؾ  اهبكیااو شًگ، هىالماياو ال پیپا په ال. هىلماياو پا به ٨كاق گفاٌحًؿ
ن  یىث ؼىقؾکكولی يؿاؾه بىؾ، په چكا ٌیپ ۀه هگك ؼؿا به ها و٠ؿکكؾيؿ کهی
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ؼؿا قاوث و ؾقوث بىؾ، ولای وىاحی و ياماٞ و  ۀه و٠ؿکؾهؿ ه پاوػ هییى آیا
ظ٫  ۀشبه. البحه همکى اوث وىحی و جًالٞ ؾق ىث ٌما ٌؿکيا٨كهايی ٠اهّل ٌ

ائل   ۀ. يیم ایصاؾ ٌىؾ که ذماك..اؼال٬ی هايًؿ ؾيیا٘لبی، جكن، ٘مٟ وياٌی ال ـق
بایاؿ ٠االوه باك  هئهًااوآو اؼحال٦، ٠ؿم جب١یاث و ؾقيهایاث ٌکىاث باٌاؿ 

ه٭اوهث ؾق بكابك ؾيیای ٨كیبًؿه با جىکل بك ؼؿا و هصاهؿت ؾق هیؿاو شهاؾ اکبك، 
کای ال کاكین یقا ج٭لیل ؾهًاؿ. ٬اكآوظ٫  ۀشبهذیك ٠ىاهل اؼال٬ی ؾق ٌکىث ؤج

کاه  ،اهؿاؾهای ٤یبی ؼؿاويؿ هح١ال ؾق شكیاو شًگ بؿق يىبث باه هىالماياو قا
ؾاؾو ؾٌمى ؾق بكابك هىالماياو ج١ؿاؾ يٍاوکن ،ایٍاو بك ؾٌمى ٌؿ ۀهىشب ٤لب
با٘ل و ؾقيحیصه وىحی و  ۀجبٟ آو جكن ال ٌکىه ٜاهكی شبهؿ که بهکًه١ك٨ی هی

 ؾوق ٌؿ.ظ٫  ۀشبهيماٞ ال 
ُه كّ َكُهُن ایّش یّآر  اّهَي َهلّ  یلَلْ ًَ َساَكُهٓن  َوَلٓى  ًل یَه

َ
یاَصٓػُتٓن  َو  َلَلّشیٓلُتٓن  ًشاییَكخّ  أ ًَ  َلَت

ٓهّش  یكّ  َن  َوَلّكَىْ  آلَ َه َعَلْ ُه  الَلْ ُذوس ّبَزاّ   ِن یَػلّ  ّاَيْ  .54ٕٔايلال:  الُصْ
قا ؾق ؼىاب به جى کن يٍاو ؾاؾ> ها آو ؾق آو هًگام که ؼؿاويؿ ج١ؿاؾ

 وىث هیاو هیو اگك ٨كاواو يٍ
 
ما

 
ٌركوٞ  ۀٌؿیؿ و )ؾقباق ؾاؾ، هىل

کٍیؿ> ولی ؼؿاويؿ )ٌما قا ال ها( کاقجاو به اؼحال٦ هیشًگ با آو

ورث، ا هراؼؿاويؿ به آيچه ؾقوو وریًه .ها( والن يگه ؾاٌثٌك  ایى

 .وثا ؾايا

ه١ك٨ی ظ٫  ۀشبهيیم وىحی و کىجاهی قا ٠اهل ٌکىث  ایؼاهًه اهام
 ٨كهایؿ:کكؾه، هی

ؾق ایى هّا٨ی کره وشرىؾ ؾاقؾ، ایرى هّرا٦ ظر٫ و با٘رل، هّرا٦ 

کرره آو ر کره يراگمیك چًریى هّرا٨ی وشرىؾ ؾاقؾر جىظیرؿ و ٘را٤ىت 

اورث> ظر٫  ۀشبهرق کكؾه اوث که پیركول بٍرىؾ، ؼؿای هح١ال ه٭ؿ  

ایرؿ، شىق که جرا ظراال ظكکرث کركؾهی١ًی ٌما هلث ایكاو، اگك هماو
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 برك ؾٌرمًاي
 
حاو پیركول ؼىاهیرؿ ٌرؿ> ظكکث قا اؾاهه بؿهیرؿ، ١ٙ٬را

یزیَى أَو ُيشییُذ ;هكیکا پیركول ]ؼىاهیرؿ ٌرؿ[: ای١ًی بك  و َيُمیىَّ َػَلیی الَّ
ًة َو َيجَؼَلُهُن الىاّسحیىأسّض َو َيجَؼَلُهن اعُتعّؼلىا ّكی ال  .ٔ@هصیص: «ّٕئمَّ

یزّى » سَعیَل َسعیىَلُه ّبالُهیذى َو دییّى الَذینِّ ّلُیییظّهَشُه َػَلیی الیْذیّى أُهَى الَّ
هكُ  ق ٨كهرىؾه، ]اهرا[ هرى و ؼؿای هح١ال ایى >ٔ<<تىبه: «ٕلِّ شىق ه٭رؿ 

جرىايین ایرى يحیصره قا ٠رىْ کًرین> چره شرىقی؟ کىجراهی ٌما هی

ؾهرین ِرؿا٬ث بکًین، همكاهی يکًرین، ؾق ظكکحری کره ايصرام هری

ؼرركز يررؿهین، ال ؼىؾهرراو هایرره يگررفاقین، هصاهررؿت و جررالي برره

ا قا يکًرین، ایرى شبهره کره بله، اگرك ایرى کاقهر .الله يکًینوبیل٨ی

 1ظ٫ اوث، پیكول يؽىاهؿ ٌؿ. ۀشبهاِٙالض به

 . اهتمام به دفظ جاو خىد و سعىر تفکشات جاهلی6-1-1

 قا >های الهایيىبث به و٠ؿه یشاهل ا٨کاقكؼىؾبىؾو و ؾاٌحى ک٨به کكین٬كآو
ٜاهك کًؿ که اگكچه بههای ٨كاقیاو ال شًگ اظؿ ه١ك٨ی هیؾو ٩ِث ال ویژگی

ؾق بكاباك ظا٫  ۀشبهاباه جملامل ها ظٕىق ؾاقيؿ اها با ایى ویژگیظ٫  ۀشبهؾق 
 کًًؿ:هی با٘ل کمک ۀشبه

ٓيُلُغیُهٓن  َو 
َ
یٓتُهٓن أ َهَمْ

َ
یّه َؿ یَؼاّئَلِة َهٓذ أ یىَو ّبالَلْ ًُْ  هییآلَذیّنْ َظیَىْ آلَجاّهلّ  َش ییُظ

 .265ٔػمشاو: ٕآل
 هررایگمرراوهررا آو گرركوه ؾیگرركی ؾق ٨کررك شرراو ؼررىیً بىؾيررؿ> اهررا

 .ؼؿا ؾاٌحًؿ ۀؾقباق  ر ؾوقاو شاهلیثهای همچىو گماور ياؾقوحی 

                                                           
 ،اواالهی کٍاىقهای وا٩كای و يٝاام هىائىالوؾیاؿاق باا ؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . ;

;;/;/;=CB،  :ؾوحكوی ؾق https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42152. 
ىاث کؿ ٌیايا٨كهاايی يبا ِىقت وىاحی و اؼاحال٦ و ه هىلماياو ظحی ؾقکى پًؿاق یا .>

 .بؽىقيؿ، پًؿاقی شاهاليه اوث
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ؾق ج٩ىیك اهحمام ٨كاقیاو ال اظؿ به ؼىؾ و ایًکه ه٭ّىؾ ال ایاى  ٘با٘بایی ٠الهه
 ٨كهایًؿ:هی ،اهحمام اقجبا٘ی به ظ٩ٛ ؾیى یا و١اؾت ظ٭ی٭ی ایٍاو يؿاقؾ

ؿ ی ؼىؾ يؿاٌحًیایات هاؾی و ؾيیشم ظ٩ٛ ظ هؿ٨یچ یه گكوهى یا

ؼىاوررحًؿ ؼررىؾ قا ؾق ؾام ٬حررل يمرری هکررى شهررث بررىؾه یو برره همرر

ًی ؾقيٝك ؾاٌحًؿ و يه و١اؾت وا١٬ی ی٩ه يه ؾیى ٘ایپه ا .ًؿاليؿیب

ا برىؾه اورث و اگرك ؼرىؾ قا یؼىؾ ؾق ؾيكؾو کقواامکٍاو جًها هم   >قا

ى همىاقه یپًؿاٌحًؿ ؾهی هک اوثى یبكای ا ؾهًؿهی هحؿیى يٍاو

ى یرچرىو ؼرؿا بره ا >ٌرىؾيمری ٥لىب وا٬رٟگاه هچی٤الب اوث و ه

ه اورباب کرىرث، هكچًرؿ یؾٌرمًايً قأری ي ۀىث و بره ٤لبرکٌ

ى یرؾه ؼىاورحًؿ بر٩ه )يمییى ٘ایٜاهكی با ؾٌمًاو او باٌؿ په ا

ى بؿوٌرًؿ جرا یرؼىاورحًؿ ال پىرحاو ؾهری هکًًؿ(، بلکؼؿا ؼؿهث 

ولرری  ،ٍرراو اوررح٩اؾه ؾاٌررحه باٌررؿ ال آو ؾم بميًررؿیه بكاکررچًررؿی 

ؿيؿ، بره ٠٭رب ین يكویه گ٩حک ییهاؤٟ بكگٍث و به هؿ٦هكو٬ث 

 1.كيؿیگ ًیی قا پیك ٬ه٭كایبكگكؾيؿ و و

وا٬ٟ ٌؿه اواث جّاىق  کكین٬كآوجؤکیؿ ویژگی ؾوم ٨كاقیاو اظؿ که هىقؾ 
ٌاؤو اواح٭اللی باكای ؼاىؾ ؾق ٌاؿو ؼؿاويؿ هح١ال و ٬ائل الياؾقوث ایٍاو 

ث ه١ح٭اؿ بىؾياؿ یوحاو شاهلپكبث که گىيههماو Fباٌؿبكابك ظٕكت ظ٫ هی
٫ٍ٠، شًگ  ،ات، هىتیل قل٪، ظیال٬ب ه بكای هك ٧ًِ ال اًِا٦ ظىاؾخک

ل ايىااو، یاى بكای هك يىٞ ال ايىاٞ هىشاىؾات ٠االن ال٬بیو اهرال آو، و همچً
 ال یاکه اهاىق هاك کاىث هها ق  و هؿبكی شؿاگايه ىیك ایاها و ٤یى، ؾقیله
ؼااىؾ  ۀاو ؾق اقاؾیى اقبااا  و ؼااؿایااًااؿ و اکهاای اؾاقههااا آو قا ق هااا آو
 :كيؿیياپفىثکٌ

                                                           
 . 74َ، 4 ز ،هماو ٘با٘بایی، هعمؿظىیىویؿ. ;
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ّه َؿ یَ  ىَو ّبالَلْ ًُْ ا َهٓل  ُوىُلىَو یّة یَش آلَذّنْ َظَىْ آلَجاّهلّ یُظ ًَ ٓهّش  ّهَى  َل ی ّهٓى  آلَ  ء  یََ
ٓهَش  ّاوَّ  ُهٓل  ٓيُلّغّهٓن  یكّ  ٓخُلىَو ی ّه ّللَّ  ُه ُكلَّ  آلَ

َ
 َكیاَو  َلى ُوىُلىَو ی َلَي  ٓبُذوَو ی اَل  َها أ

 ًَ ٓهّش  ّهَى  اَل ا َها ِء یََ  آلَ ًَ ا ُهّتٓل ًَ  .265ٔػمشاو: ٕآل َهاُه
 ر هرای ؾوقاو شاهلیرثهمچرىو گمراور های ياؾقورحی گماوها آو

گ٩حًررؿآیا چیررمی ال پیرركولی يّرریب هررا ؼررؿا ؾاٌررحًؿ و هرری ۀؾقبرراق 

ؾق هرا آو ها( به ؾوث ؼؿاوث!کاقها )و پیكولی ۀهم بگى ٌىؾ؟هی

وراليؿ> ؾاقيؿ که بكای جرى آٌرکاق يمرییؾل ؼىؾ، چیمی قا پًهاو ه

اگررك هررا وررهمی ال پیرركولی ؾاٌررحین، ؾق ایًصررا کٍررحه  گىیًررؿهرری

 .ٌؿینيمی

ت اللم ایماايی بكؼاىقؾاق يبىؾياؿ، گكوه ال اهل ایماو که هًاىل ال ٬اْى ى یا
ى یاهىق به ؾوث ؼىؾٌاو اوث، و به هماال ه لهام ب١ٕی کكؾه بىؾيؿ کال یؼ

 کاؾ ٌؿ، به ٌیٍحاق ؾٌمى ال آياو لکقؾيؿ و ىث ؼىکه و٬حی ٌکشهث بىؾه 
ى ظا٫ یاه ؾکاپًؿاٌاحًؿ هی ىیچًایٍاو  ن یااقهکچیهگك ها ه و گ٩حًؿ ا٨حاؾيؿ

ًای هكگام ه٥لاى  یى ؾیى باه چًایى هحاؿیؼاىقؾ و همچًايمی ىثکهكگم ٌ
ؼؿاواث و  ۀى به ٠هؿیى هحؿیى و ایى ؾیاقی ایٌىؾ، چىو يمی ؾٌمًً وا٬ٟ

كؾياؿ کهی الیچىو ؼ Fؿی هن ٬ائل يبىؾيؿیٌكٖ و ٬ چیى پًؿاق ؼىؾ هیبكای ا
 ;.اواث كؾهکاؿی قا ٌاكٖ يیاچ ٬یيّكت ؼاىؾ ها ۀح١ال ؾق و٠ؿهه ؼؿای ک

ه هىلماياو ظحی ؾقِىقت وىحی و اؼحال٦ کقا ى پًؿاق یا کكین٬كآو ،بًابكایى
 .ؾايؿپًؿاقی شاهاليه هی ،ىث بؽىقيؿکؿ ٌیيا٨كهايی يبا و

 . لغضؽگاه وعاوط ؽیطاو6-1-1

کًاؿ یاا باا جب١یاث ال هاىای ي٩اه ؾلیل و ظصث ق٨حاق هایبكاوان ايىاو یا 
                                                           

 .هماو. ;



 121  / با٘ل بك ظ٫ ۀ٤لب وًث٨ّل ٌٍن: 

بایى  ۀباا ه٭ایىا کكین٬كآو .ٌىؾا٠مال ياؾقوث ؼىیً هی ۀهصفو  و ٌی٩ح
بكاواان ٌاىيؿ و هصفو  ا٠مال لٌاث ؼاىؾ های کهقا  کىايیایى ؾو گكوه 

 :ؾهؿيمایًؿ هىقؾ هفهث ٬كاق هیهىای ي٩ه ا٬ؿام هی
َكَمٓى َكاَو َػلَ 

َ
ّه َكَمٓى ُص یی بَ أ بِّ ة  ّهٓى َس ٓهیَىاَءُهنَى َلُه ُعىُء َػَم یًَ

َ
َبُؼیىا أ  ّلیّه َواتَّ

 .25ٔ ٕهذمذ:
ؾلیل قوًٌی الورىی پكوقؾگراقي ؾاقؾ، همايًرؿ کىری که کىیآیا 

حی ا٠مالً ؾق يٝكي آقاوحه ٌؿه و ال هىای ي٩ىٍراو  اوث که ٌل

 کًًؿ؟پیكوی هی

كو ظصاث ١ٙ٬ای هاىاحاًااؿ، یاپو هماىاقه اهئهًا ،ٌاكی٩ه ۀآیاایى  بًابك
 ،ًاؿ ؾق ه٭ابالکهای اویااط قا باكای ايىاو بیاه قاه و قوي ِاعاکظاصاحای 

ٌىيؿ و ال هىای ي٩ه پیاكوی هی ا٠اماال لٌاث ؼاىؾ ۀک٩اق و هًا٨٭او ؾلؿاؾ
ٍااو قا یهااٙااو آو ا٠اماال قا ؾق يٝكٌاو شلاىه ؾاؾه و ؾلیکكؾيؿ، چاىو ٌا

وال و ٠اهل گمكاهی ايىاو ال هىای ي٩ه قا لهیًه جب١یث کكین٬كآو ;.قبایؿهی
٬ىای اؾاقکی چًیى ا٨كاؾی هؽحل ٌاؿه و ؼؿاوياؿ ایٍااو قا ال چكاکه  Fؾايؿهی

 اوث:های هؿایث هٙكوؾ واؼحه ًٌاؼث و ؾقیا٨ث يٍايه
 
َ
َكَشأ

َ
َخَز ّالَ یأ ُه  َو  َهَىاهُ  َهُه َت َهّى اَتْ َظَلْ

َ
ُه  أ  َو  َعیٓمّؼّه  َػَلیی َخیَتَن  َو  ّػٓلن   َػَلی الَلْ

یّه  َبٓؼیّذ  ّهیٓى  ّه یٓهّذ ی َكَمٓى  ّؿَشاَوةً  َبَصّشهّ  َػَلی َجَؼَل  َو  َهٓلّبّه  َكیَل  الَلْ
َ
ُشوو أ  َتیَزَكْ

 .34ٕٔجاحیه: 
آیا ؾیؿی کىی قا که ه١بىؾ ؼىؾ قا هىای ي٩ره ؼرىیً ٬ركاق ؾاؾه و 

هرؿایث يیىرث( گمركاه  ۀؼؿاويؿ او قا برا آگراهی )برك ایًکره ٌایىرح

ای ا٨کًرؿه ٬لبً ُههرك لؾه و برك چٍرمً پركؾه واؼحه و بك گىي و

                                                           
 . 354َ ،18 ز ،هماو. ;
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او قا هرؿایث  جىايرؿهری چره کىری ٤یرك ال ؼرؿا ،ظرالاوث؟! باایى

ك يمی  !ٌىیؿ؟کًؿ؟! آیا هحفک 

 ؾاؾو باه ٠لال ق٨حااقی هايًاؿ جًاالٞ و اؼاحال٦،ٔامى جىشاه کاكین٬كآو
 ۀبیًٍی هايًاؿ قواىغ ج٩کاكات شااهلی ؾق ايؿیٍا ،ی هايًؿ ؾيیا٘لبیاهايگیم

باه ي٭اً ٌایا٘یى و  ،ؾق شًگ اظاؿظ٫  ۀشبه ۀهىايٟ ٤لب٠ًىاو بهاو هىلماي
 ؿ:کًه ؾق ایى اهك يیم جّكیط هیؾوحگاه ابلی

ّز  ُكٓن یّاَوْ اَلْ ًٓ ٓىا ّه ُهُن الَشْ یَى َتَىَلْ َما آعَتَضَلْ َؽاُو ّبیَبٓؼّط یىَم آلَتَوی آلَجٓمَؼاّو ّاَيْ
 .266ٔػمشاو: ٕآل َها َكَغُبىا

ؾو شم١یث با یکؿیگك )ؾق شًگ اظؿ( ٌؿو قوهوبؾق قول ق  کهکىايی

هكجکب ٌرؿه قا بكاذك ب١ٕی ال گًاهايی که ها آو ٨كاق کكؾيؿ، ٌیٙاو

 .بىؾيؿ، به ل٥مي ايؿاؼث

 .ؿکًا واؾاق ل٥امي باه قا گاكییؾ بؽىاهؿ ىیک هک اوث آوه١ًای به اوحمالل
ایاى  ۀلهیًا البحه و ًؿک ل٥مي ؾچاق قا وپاه اوالم ؼىاوثهی ٙاویٌ ،اوانبكایى

های ٬لبی، بیًً و ق٨حاق ؼىاوث ٌیٙاو يیم ايعكا٨اجی بىؾ که هىلماياو ؾق گكایً
ای بكای ؾؼالث ٌایٙاو و ؼىؾ ؾاٌحًؿ و ؾق یک کالم هحاب١ث ال هىای ي٩ه لهیًه

هاای هااؾی و ؾيیاایی ؾق شهااؾ، ٤اكوق، ايگیامه ،بًاابكایى ;گمكاهای ایٍااو ٌاؿ.
ؾ اوح٭اللی به اوبا ، ٨ٍل و وىحی، ياماٞ ؼىؾيمایی، اجکای به ؼىیٍحى، قویکك

هاای لهیًاههاا آو و اهاىقی هايًاؿ ؼؿا بكؾاقی ال قوىلو اؼحال٦، ٠ؿم ٨كهاو
 باٌؿ.آ٨كیًی شًىؾ ابلیه ؾق ٌکىث وپاه اوالم هیوقوؾ ٌیا٘یى و ي٭ً

 . عذم تالػ و هجاهذت6-1-4

 ٨كهایؿ:هی ایؼاهًه اهام
                                                           

 .64 َ، 4 ز ،هماو. ;



 123  / با٘ل بك ظ٫ ۀ٤لب وًث٨ّل ٌٍن: 

ؾيیا ٬اؾق يؽىاهرؿ برىؾ کره بره و٬ث ؾق چه کىی گ٩حه که با٘ل هیچ

 آو قا البیى ببكؾ؟ کرؿام ٬رايىيی ایرى
 
چًریى ظ٫ ٔكبه بميؿ، یا هى٬حا

جىايؿ باٌؿ؟ آو چیمی که ؾق ٬ايىو الهری اورث، ایرى اورث کره هی

ؾقيهایث، ظ٫ پیكول ؼىاهؿ ٌؿ> ؾقيهایث، با٘رل وركيگىو ؼىاهرؿ 

رث پیرؿا  ٌؿ> اها چه کىی گ٩حه اوث کره ؾق اذًرای قاه، با٘رل ٨ِك

يؽىاهؿ کكؾ که ظ٫ قا هىقؾ ٔكبات ؼىؾ ٬ركاق ؾهرؿ و ظحری آو قا ال 

ؼرا٘ك ظر٫، البحه یم ٬ايىو ؾیگك هىث: اگك به هیؿاو ؼاقز کًؿ؟

هباقله ايصام بگیكؾ، هیچ با٘لی ٬اؾق يؽىاهرؿ برىؾ شلرى بیایرؿ. اگرك 

> اها کًؿ، ؼؿای هح١ال کمم و هؿایث هیهباقله و هصاهؿت بٍىؾ

ؼركز هبیکراق بًٍریًین، اگرك هىٌریاقی براگك هصاهؿت يٍىؾ، اگرك 

آیؿ وًگك هرا قا يؿهین، اگك ؾق وًگك بؽىابین، آیا بال هن ؾٌمى يمی

چه کىی چًیى چیرمی قا گ٩حره اورث؟ هرا بایرؿ جرالي  !٨حط کًؿ؟

کًین جا ؾٌمى ياکام بٍىؾ. اگك ها جرالي يکركؾین، ؾٌرمى کاهیراب 

ه هّ ;ؼىاهؿ ٌؿ>   1:.ى رل و يغتجیش بالَلْ

 تؾخیص دك و باطل بصیشت و . عذم6-1-9

لی اوث که ؾق ٘ىل جاقیػ بٍك ئجٍؽیُ ظ٫ ال با٘ل، یکی ال آو هىا ۀهىئل
آهؿه اواث. هماه ظىا  هیبه هاايىاوؾٌىاق ليؿگی  ۀها، ي٭ٙو جاقیػ يبىت

يؿ ال با٘ل اشحًا  ايؿ ظ٫ قا ج١٭یب کًًؿ و به آو ٠مل يمایًؿ. همه هایلاهایل
یی که وشىؾٌاو به آجً ٬هك الهی جبؿیل ٌؿه اوث هاوايىاکًًؿ. البحه ٤یك ال 

ی ؾاقای ٠٭ال و ايّاا٦ و ِا٩ات هاايىاويؿ، ٠مىم هكؾم و او هٝهك ٌیٙاو
ؼىاهًؿ ال با٘ل اشحًا  کًًؿ و به ظ٫ گاكایً پیاؿا يمایًاؿF اهاا ايىايی، هی

                                                           
ؾوحكوی  ،11/14/1374 بىٌهك، قوظايیىو ال شم١یؾیؿاق ؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . ;

 .https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2542ؾق: 
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هایی که یکی ال ؼٙبه ؾق واهئهً اهیك .ها، همیٍه آواو يیىثجٍؽیُ ایى
آو بمقگىاق، ؾق کلمات و شمالت آو آٌکاق اوث، همیى هٙلاب قا  ؾقؾهًؿی

 ٨كهایًؿ:هی و کًًؿبیاو هی
اهی کرٌرىؾ، و اظ كوی هییه پکی اوث یها هىاها ابحؿای ٜهىق ٨حًه

ام برا کرهرا و اظ ى ٨حًرهیرؾق ا .ًؿک ی هییبؿ٠ث ؼىؾيما ۀه ؾق چهك ک

ى یرك ؾیرگرك قا برك ٤یٌىؾ و هكؾايری هركؾاو ؾ حاب ؼؿا هؽال٩ث هیک

مي برا ظر٫ ؼرالُ یرًؿ. اگك با٘رل ال آهیيما كوی هییاقی و پیؼؿا 

هايرؿ و اگرك ظر٫ ؾق پىٌرً  ؿه يمرییاو پىٌریشىٌؿ قاه بك ظ٫ هی

گٍرث.  گى ال آو ٬ٟٙ هریاوهیگٍث لباو ؾٌمًاو  با٘ل پًهاو يمی

ؽحره یای ال با٘رل ٨ركاهن ٌرؿه و ؾقهرن آه ای ال ظ٫ و پراقه ولی پاقه

ٌرىؾ و  برك ؾوورحايً هىرلٗ هری ٙاویٌر ،ى و٬رثیرؾق ا .ٌرىؾ هی

 1.ابًؿی ه ل٧ٙ ظ٫ ٌاهلٍاو ٌؿه يصات هیکآياو

ا٨حاؾ و اگك با٘ل لؽث و اگك ظ٫ ِكیط و ؼالُ بىؾ، کىی به ٌبهه يمی
ِج َو یَو َلّكٓى Eکكؾ. يمی جب١یثٌؿ، کىی ال آو ٠كیاو ٜاهك هی ـٓ ٓئَخُز ّهٓى َهَزا ّظ

ِج كَ  ـٓ اّلَي یّهٓى َهَزا ّظ ًَ ٓولّ یالشَّ  یٓغَتٓىلّ ی ٓمَضَجاّو َكُه
َ
های ی١ًی ؾوث >D.اّئّه یَؽاُو َػَلی أ

کًًاؿ و ل١اابی ال ايؿیً و جك٨ًؿکاق، ٬ىمحی ال ظ٫ قا با با٘ل هؽلىٖ هایکس
لىض، ٬ابل ؾهًؿ جا با٘ل ٬ابل ٠كٔه ٌىؾ و بكای هكؾم واؾهظ٫ قوی با٘ل هی

 ٬بااىل باٌااؿ. ایًصاوااث کااه ٌاایٙاو بااك ؾووااحايً هىااحىلی ٌااؿه و ظاا٫ 
 =.ٌىؾحبه هیهٍ

                                                           
 .54 ۀؼٙب ،البالغهيهح. ;
 .هماو. >
ؾوحكوای ؾق:  ،12/7/1368 هكؾم، هؽحل٧ ا٬ٍاقؾیؿاق با ؾق  ایاهام ؼاهًهبیايات . =
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 125  / با٘ل بك ظ٫ ۀ٤لب وًث٨ّل ٌٍن: 

ّبزّباعلحكّّۀغلبهایّساحت.6-4ّ
 ؼؿاوياؿ هح١اال آو اوث که اقاؾه و جؿبیك بیايگكبا٘ل  بكظ٫  ۀ٤لبوًث الهی 

 و ياپافیكؾیگاك ٌکىاثالوىی شكیاو یا٨حه و او ظکمث و ٬ؿقتبكاوان  که
شكیاو ظ٫ ال شهات هؽحل٧ بك با٘ال ج١لا٫ گك٨حاه  ۀاوث به ٤لب ؼٙاياپفیك

 های٠كِهو ها واظثبك با٘ل جمام ظ٫  ۀ٤لبوًث ؾاهًه  ،اواناوث. بكایى
 ایاى ۀهما ؾق و گیاكؾؾقبكهی جاقیػ و شاه١ه و با٘ل قا ؾقظ٫  ۀشبههًال٠ات 

 :اوث ظ٫ با ٤لبه ها٠كِه
 .92ٔعشاء: إ ااَو َصُهىهً َصَهَن آلَباّؼُل ّاوَّ آلَباّؼَل كَ  ُهٓل َجاَء آلَذنُّ َو  َو 

با٘رل همرىاقه يابىؾٌرؿيی  ،آقی .ؾ ٌرؿو بگى ظ٫ آهؿ و با٘ل يرابى

 .اوث

هاىقؾ جىشاه ٬اكاق  ؾیاؿگاهبك با٘ال قا ال واه ظ٫  ۀ٤لب ٘با٘بایی ٠الهه
 ايؿ:ؾاؾه

 ٤Fلبه ؾق واظث ه٫ًٙ و اوحؿالل. 1

 ٤Fلبه ؾق واظث ٠مل با جؤییؿات ٤یبی. 2

 .٤لبه ؾق واظث هاهیث ایماو به ؼؿا و قوىل. 3

ًؿ کًهی چًیى جبییىبك با٘ل قا ایى٫ ظ ۀشبهه٫ًٙ و اوحؿالل  ۀایٍاو ٤لب
باا ظا٫ اگك واؽى  ظ٫ و ؼٕىٞ ؾق بكابك آو ٨ٙكی ايىاو اوث کؾقکه چىو 

يىن اواث قوٌاى ؤبا آو قاه ها ايىاو هکال قاهی  ؼّىِا   و ه٫ًٙ و اوحؿالل
ًاؿ و کهای ٨همؿ و ٨ٙكجً به آو ا٠حاكا٦هی قا هؽا٘ب آو، بؿوو ؾقيگ ٌىؾ
البحه ایى همه به ایى ه١ًا يیىث که چًیى  .ؾىٌهی ؾق بكابك آو ؼأٟ كيیٔم

ؾلیال باه همکاى اواث بلکاه ،ؿکًاهی ال ظ٫ جب١یث ٨كؾی ؾق ٠مل يیم لموها  
با٘ال پیاكوی ؼأٟ يٍاىؾ و ال  گك ٠مال  یا هك هايٟ ؾیوهىن كوی ال هىییپ
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شهاث جؤییاؿات و اهاؿاؾهای  بك با٘ل قا الظ٫  ۀ٤لب ٘با٘بایی ٠الهه ;.کًؿ
ٔاكق ي٩ٟ شكیاو ظ٫ و بهؾهًؿ که ؼؿاويؿ هح١ال بهجىٔیط هیچًیى ٤یبی ایى

کًًؿگاو شكیاو با٘ل اقاؾه کكؾه اوث و هالکث ا٬ىام و هكؾهاو ٜالن و جکفیب
٨اك٠اىو ب و آلیو ٬ىم ِالط و لىٖ و ١ٌايبیای الهی هايًؿ ٬ىم يىض، ٬ىم هىؾ 

قوٌاًی ال  ۀؾق ٘ىل جاقیػ يمىي قا به ٠فابی ؾچاق ٨كهىؾ یکه هك کاگكاو یو ؾ
 ،. همچًایىاواث ؾق بكاباك شبهاه با٘الظا٫  ۀشبهجؤییؿات ٤یبی ؾق يّكت 

هاهیث و ٘بی١ث ایماو به ؼؿا و قوىل قا به ایاى ه١ًاا ؾلیل به ظ٫ ۀایٍاو ٤لب
ؿی او قا به ؾ٨ااٞ ال ظا٫ و یچ ٬یهئهى بؿوو هايىاو ماو یاکه چىو ايؿ ؾايىحه

ؾق قاه ؼؿا ه اگك که١ح٭ؿ اوث ىی کى یچً و ًؿکهی ام ؾق بكابك با٘ل ؾ٠ىتی٬
ؾق ؾ٨اٞ  هئهًاوذبات و ه٭اوهث  ،اوانبكایى ،گكؾؾهی گاقٌىؾ قوح هن ٍحهک

ی١ًای ا٨اكاؾی  ،ؾق ه٭ابل و هعؿوؾیحی يؽىاهؿ بىؾF ؿییچ ٬یؿ به هیال ظ٫ ه٭
و به ؾيباال آو هىاحًؿ  بىؾه ؾاقای اهؿا٦ هاؾی با٘ل هىحًؿ ِك٨ا   ۀکه ؾق شبه

ل اگاك یاى ؾلیبه هماایى ا٨كاؾ اؿ، ًًکى یهؤقا ج ؼىؾی یایهؿ٨ی ال اهؿا٦ ؾي که
 پاا باه ٨اكاق ٌىيؿهی یکيمؾؼٙك  ۀبه وق٘ا یث ٌؿه که هٍك٦ به هالکًؿ ًیبب

ال ظ٫ ؾق  ؿوٌكٖی٬بیؾ٨اٞ ؾلیل به ظ٫ ۀشبهه کى وأط اوث یو ا ؿيگفاقهی
 >ٌاىؾ.هی ، ٤البال با٘ل ؿ و هٍكوٖیه٭ ؾاقی٘ك٦ؾلیل به با٘ل ۀبكابك شبه

 ه ؾق ب١ٕی اؾواقکٌىؾ، هكچًؿ يمی ىکٍهیق گاهچیا٠ح٭اؾ ظ٫ ه ،و٧ِباایى
٧ ٌاىيؿ و یا ٔا١یاكياؿ یث ٬اكاق گیاى آو ؾق ا٬لیظااهلجاقیػ ظیات ايىااو 

اؾ یاٌىؾ هكچًؿ گاهی أؿاؾ آو ليمی مال ظ٫ هكگم ال اِل يابىؾکى یهمچً
ٌكایٗ  ٌىؾ هكچًؿ گاهیيمی ؿ، و يّكت الهی هكگم ال قوىالو ؼؿا شؿاٌىي

                                                           
  .333 َ، 19 ز ،هماوویؿهعمؿظىیى ٘با٘بایی،  .;
 .هماو .>
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و ال يّاكت و اقؾ به اواحؽىاو بكواؿ کاِٙالض به ٌىؾ کههی چًاو ؾٌىاقآو
البحاه ایٍااو  ;.ب ٌاؿيؿیفکالی جکه بهکًًؿ کال یىن ٌىيؿ و ؼیؤهظ٫  ۀ٤لب

ُه َكبَرا ُهَى َصاّهِن یَبٓل َيٓوّزُف ّبآلَذّنْ َػَلی آلَباّؼّل كَ Eآیۀ  ه١ح٭ؿ اوث ـُ  Bٔ;اء: یٕايبDٓذَه
 ٩ه هٙلا٫ اواثیٌك ۀیٍه ٤لبه با ظ٫ اوث و چىو آیه همکًیاؾاللث ؾاقؾ بك 

ا ؾق ؼل٭اث یاكه و وًث یا ؾق ویؿ یجىاو گ٩ث ه٭ّىؾ ظ٫ و با٘ل ؾق ٠٭ايمی
ه هاا ٠االن قا باكای باالی کى اوث یٌىؾ و ه١ًا اهی ه همه قا ٌاهلکاوث بل

ٍگی یه وًث همکبل Fنیًکه ین وكگكهی بكای ؼىؾ جهین و يؽىاوحیكؾکؼل٫ ي
 >.ًاؿک که او قا هاالکان ین و آيچًااو باميیه با٘ل قا با ظا٫ باميکبىؾه  ىیها ا

های ا٠ن ال ظىله ،هًال٠ات گىياگىوهای اگك اهل ظ٫ ؾق واظث ،اوانبكایى
ًاؿ، ؾقهكِاىقت پیاكول کًهصاهؿاياه و هؽلّاايه ا٬اؿام  ،يبكؾ يكم یا وؽث

٫ ظا ۀشبهابا٘ل لهايی قغ ؼىاهؿ ؾاؾ که  ۀو ٤لبظ٫  ۀشبههىحًؿ و ٌکىث 
ال ه٫ًٙ اوحىاق و ٠مل هصاهؿايه و ذبات ٬ؿم بكؼىقؾاق يباًٌؿ و گك٨حاق جًاالٞ 

ًاؿ. کًو اؼحال٦ ٌاىيؿ و ال هىاهاای ي٩ىاايی و جّاىقات شاهالياه پیاكوی 
اها ؾق هىاشهه  ،ه با٘ل قا ههلث ؾهؿکا٨حه یاو یى شكیبك ا الهیوًث  ،بًابكایى

 والؾ.با شكیاو ظ٫ آو قا يابىؾ هی

                                                           
 .374َ ،14 ز ،هماو. ;
 .هماو. >
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 ،، جهركاو(٨اقوری بره ٠كبری ٨كهًگ) الروش فر ى . ویؿظمیؿ ٘یبیاو،

 .1321اهیكکبیك، 
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 .  31-11َ ،1323 م و لهىحاوییپا ،5 ي ،3ن  ،قرآن زبان و جفطیر

 .1322 اوا٘یك، ،جهكاو ،کبیر جفطیر. ٠مكهعمؿبى قالی، ٨ؽك

 .٪1242 هصكت، ٬ن، ،العیه. اظمؿبىؼلیل ٨كاهیؿی،
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 .٪1212 االوالهیه، لٍئىو األ٠لی المصله ،٬اهكه ،العسیس
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 .، 1322اوالهی اقٌاؾ و ٨كهًگ



 125  / کحابًاهه

 .1322 ِؿقا، ،جهكاو ،آثار مجمىع . هكجٕی هٙهكی،

 .1322 هیالؾ، ،جهكاو ،فارضى فر ى . هعمؿ ه١یى،

 .٪1212 االوالهی، الکحاب ؾاق ،٬ن ،الهاغف جفطیر. هعمؿشىاؾ ه٥ًیه،

 ،٬رن ،العبالاد علالى اللال  دجال  ةمعرفال فالى اإلرغالاد. هعمؿهعمؿبى ه٩یؿ،

 .٪1213 ه٩یؿ، ٌیػ کًگكۀ

 .٪1213 ه٩یؿ، ٌیػ کًگكۀ ،٬ن ،االمالى. رررررررررررر 

 الکحررب ؾاق ،جهرركاو ،ومىوالال  جفطالالیر. همکرراقاو و ياِررك ،ٌرریكالی هکرراقم

 .1322 االوالهیه،

 .1322 االوالهیه، لکحبا ؾاق ،جهكاو ،قرآن پیا . رررررررررررر 

 .، 1322٘البابیبى٠لی اهام هؿقوۀ ٬ن، ، قرآن در اخل . رررررررررررر 

هؤوىۀ جًٝین و يٍك  ،، جهكاوصذیف  اما الله. هىوىی ؼمیًی، ویؿقوض

 . ،1322یًیؼم آذاق اهام

 ؾق ویاورری اهًیررث هكشررٟ قوایرری و ٬كآيرری هبررايی. ;اِرر٥ك٠لرری يّرریكی،

 ، 1241 بهرراق ،32 ي ،14ن ،محعالیالال  اضالالثضی فصالاللىام  ،:اوررالم

 َ2-15. 

 ،٬رن ،اقحصالاد  و فر ىگالى ضیاضالى، دالىز  در آزاد  و امىیالث. رررررررررررر 

 .، 1322ِاؾ٪اهام اوالهی ٠لىم پژوهٍگاه

را٥ِك٠لی ،يّیكی  هبرايی بكقوری. ;یریلايصر٧ لرم و لاؾهیؿی، بهًرام ٌق

 ،:ویاوری اهًیرث ؾق یهپاهكؾم هعىقؾولث هح١الی قویکكؾ قوایی و ٬كآيی

،،2ش،1سسی ساااسمسااا  س ىفلطالالالفهااا  پالالالهو ع فصالالاللىام 

 .14، َ 1244زمستان

 وررٙىض;. یچرر٭ررهیياِررك ايٙ و لاؾهیؿی، بهًررام قٌرراِرر٥ك٠لرری ،يّرریكی



122 /    ً  های الهی ؾق ٬كآو کكینثو

 و ٬ركآو هًٝرك ال اورالم اهًیحی يٝام ؾق آو جهؿیؿات و ویاوی اهًیث

، 1241پراییم ،145 ي ،12ن ،اضاللمى دهىمالث فصلىام  ،:ظؿید

َ 111-122. 

 يىربث;.یگلصرائ یوپهك و ٠بؿالله يىق ی، هعمؿههؿا٥ِك٠لی ،يّیكی

 اورحؽؿام يٝكیرۀ برك هبحًری هٙهركی ٌهیؿ ايؿیٍۀ ؾق آلاؾی و اهًیث

 ،2ن ،اضاللمى ضیاضالث  الا پهو ع فصلىام  ،:٘با٘بایی ٠الهه

 .142-122، َ 1322 جابىحاو و بهاق ،15 ي

 ةهؤوى ،بیكوت شىيه، اقوؿوه جع٭ی٫ ،المغاز . ٠مكبىهعمؿ ،وا٬ؿی

 .٪1242 ،للمٙبى٠ات األ٠لمی




	1 copy
	فایل نهایی- سنت های الهی در قرآن کریم
	2 copy

