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جلسه هفدهم88/ 11/ 13 -

 6ـ ) 3اًَاع تصشّف ّبٕ ش٘طبى ٍ ساُ ّبٕ هقبثلِ ثب آى
 25ـ سَسُ اػشاف ـ آيِ : 175
ايي آيِ اضبسُ ثِ داستبى ثلؼن ثبػَساء ،ػلن سثّبًي ٍ ّن ػػش ضؿشت هَسي ػليِ السالم هي ثبضذ وِ دس اٍج
ايوبى ،اسيش ضيكبى ضذ ٍ سمَـ وشد!
« ٍٓ اتْل ُ عٓلَِْٕ٘نٕ ًَجٓأَ اّلَزٙى ءٓاتٌََٕ٘بُٔ ءٓاٗٓبتٌَٙب فَبًسٓلَخَ هٌْْٓٙب فَأَتْجٓعِٓ ٔ اّلّشَٕ٘طَيُ فَنبَىَ هٙيَ اّلْغَبٍِٗي»
خكبة آيِ ثِ پيبهجش(ظ)هي ثبضذ:
ثخَاى ثش آًْب خجش ٍ داستبى سشگزضت وسي وِ آيبت خَيص سا ثِ اٍ ػكب وشدُ ثَدينٍ ،لي خَدش سا اص ايي
آيبت خذا وشد ٍ ضيكبى سا پيشٍي وشد ٍ ،سشاًدبم گوشاُ ضذ.
خذاًٍذ دس ايي آيِ دس تَغيف ثلؼن ثبػَسا ،هي فشهبيذ« :مسٖ ثَد مِ هب آٗبت خَد سا ثِ اٍ دادُ ثَدٗن ».
ًىتْي لبثل تَخِ ايي وِ ًوي فشهبيذ « هي آٗبتٌب» ثلىِ هي گَيذ « آٗبتٌب» وِ هؼلَم است اضبسُ ثِ هَسد خبغي هي
ثبضذ« .آيِ» ثِ هؼٌي ًطبًِ ٍ دس لشآى وشين هفبّين هتفبٍتي سا تجييي هي وٌذ .ثِ قَس ولي هٌظَس اص آيِ دس لشآى،
زيضّبيي است وِ ثِ ًطَي ًطبًي اص خذاًٍذ داسًذ.
ثِ قَس هثبل ولّ هَخَدات آسوبى ٍ صهيي ،آيِ ّستٌذ .يؼٌي هثل آيٌِ اي هطل تدلّي خذاًٍذ ٍ ًطبًي اص اٍ
هي ثبضٌذ .الجتِ ثشخي هَخَدات سا خذا ٍ هستمّل اص خذاًٍذ دس ًظش گشفتِ ٍ ،آًْب سا ًطبًِ ٍ آيتي اص خذاًٍذ هي داًٌذ
ٍ ثشخي ّوِ سا خض آيِ ٍ ًطبًِ ٍ هظْش زيضي ًوي داًٌذ؛ وِ ديذگبُ دٍّم ثِ ٍالؼيت ًضديه تش است.
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دس ثشخي هَاسد ،آيِ ثِ هؼٌي لشآى هي ثبضذ ٍ گبّي ّن ثِ هؼٌبي هؼدضُ ،وِ دليل سٍضٌي ثشاي ًطبى دادى
ضك هي ثبضذ .گبّي آيِ ثِ هؼٌبي «ثٌِّ٘» ٍ استذالل سٍضي است ،وِ آى ّن ًطبًِ اي است اص ضميمت.
اهّب دس ريل ايي آيِ ،ائوِ ػليْن السالم ػجبست « آٗتٌبُ اٗتٌب» سا ثِ اسن اػظن تفسيش وشدُ اًذ .ووتشيي دسخِ ي
اسن اػظن ايي است وِ فشد هستدبة الذػَُ هي ثبضذ .الجتِ اسن اػظن يه لفظ ٍ والم ًيست ،ثلىِ يه ضميمتي است
وِ اًسبى هي تَاًذ ثِ توبم يب لسوتي اص ايي ضميمت دست پيذا وٌذ .قجك ًظش ائوِ ػليْن السالم دس تفسيش ايي آيِ ،ثلؼن
ثبػَسا ثِ خضئي اص ايي ضميمت سسيذُ ثَد ،لزا هستدبة الذػَُ ثَد.
دس هَسد خذاًٍذ اسن ،اضبسُ ثِ ووبل اٍست .وسي وِ ثِ اسوبء الْي دست پيذا هي وٌذ دس ٍالغ ثِ ووبالت الْي
سسيذُ است .ضتي سيطِ ي هؼدضُ دس هَسد پيبهجشاى ٍ اٍليبي الْي ّويي ووبالت هي ثبضذ .ثِ قَس هثبل ضؿشت
ػيسي (ع) ثِ اسن «ٗحٖ٘» دست يبفتِ ثَد ،لزا ثِ ارى خذاًٍذ هي تَاًست هشدُ سا صًذُ وٌذ.
ثِ ّويي ضىل اٍليبء الْي هي تَاًٌذ ثِ اسن ٍ يب ووبل خجّبس ،لبدس ،لبّش ٍ ..دست پيذا وٌٌذ.
دس هَسد ثلؼن ثبػَسا وِ « اتٌ٘بُ اٗبتٌب» هي ثبضذً ،يض ٍخَدش هظْش ووبالت خذاًٍذ ضذُ ثَد؛ لزا هي تَاى
گفت ػبلن سثّبًي ثَدُ.
ٍلي ضخػي ثب زٌيي اثؼبد ٍخَدي ٍ دستشسي ثِ ضمبيك اسيش ضيكبى ضذ:
«  ...فَبًسٓلَخَ هٌْْٓٙب ،فَأَتْجٓعِٓ ٔ اّلّشَٕ٘طَيُ فَنبَىَ هٙيَ اّلْغَبٍِٗي»
«اًسلخ» ٍ « سلّبخٖ» اص يه خبًَادُ ٍ ثِ هؼٌبي وٌذُ ضذى ٍ خذا وشدى است .ثلؼن ثبػَسا ثب وبسي وِ اًدبم
داد آى همبم هؼٌَي سا وٌذ ٍ خذا وشد.
دس خولْي «فبتجعِ اّلّش٘طبىُ» ًىتِ هْن ايي است «اّلّش٘طبىُ» فبػل خولِ است ،يؼٌي ضيكبى پيشٍ اٍ ضذ .آى
ػبلن سثّبًي وِ ثِ ضمبيك هؼٌَي دست پيذا وشدُ ثَدً ،بگْبى زٌبى سمَـ وشد وِ هؼلّن ٍ استبد ضيكبى ضذ ٍ ضيكبى
پيشٍ اٍ ضذ ،تب سشاًدبم «فنبى هي اّلغبٍٗي» خضء گوشاّبى لشاس گشفت.
اص ايي آيِ ًتيدِ هي گيشين تب اًسبى ثِ ػبلي تشيي ووبل وِ دس لشآى اص آى ثِ همبم «هخلَص٘٘ت» تؼجيش هي ضَد
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دست پيذا ًىٌذٌَّ ،ص دس هؼشؼ ٍسَسِ ّبي ضيكبًي ٍ گوشاّي ّست ،ضتي اگش ثِ اسن اػظن ٍ يب لسوتي اص آى
دست پيذا وشدُ ٍ هستدبة الذػَُ ثبضذ« .هخلَص٘ي» تٌْب وسبًي ّستٌذ وِ ضيكبى دس آًْب ساُ ًذاسد ،صيشا آًْب هَّضِذ
غشف ّستٌذ.
ثٌبثشايي ثبيذ هشالت ثبضين ،صيشا دس ّش لطظِ ٍ ّش خبيگبُ ٍ همبهي وِ ثبضين اص ضشّ ٍسَسِ ّبي ضيكبى دس
اهبى ًخَاّين ثَد ٍ ّش لطظِ خكش گوشاّي هب سا تْذيذ هي وٌذ ،لزا ثبيذ ثب توبم ٍخَد خَدهبى سا دس پٌبُ خذاًٍذ لشاس
دّين.
آيِ ثؼذي هىوّل ايي ثطث هي ثبضذ:
« ٍٓ ّلََٕ شٙئٌَْب ّلَشَفَعٌَٕبُٔ ثَِْب »...
اگش هب اسادُ هي وشدين ثِ ٍاسكْي اسن اػظوي وِ داضت اٍ سا ثبال ثجشين.
خَاست خذاًٍذ ثذٍى ػلت ٍ دليل ًيست ،ثىِ اثتذا ثبيذ فشد صهيٌِ سا دس خَدش فشاّن وٌذ تب ّذايت خذاًٍذ
ًػيت اٍ ضَدٍ .لي ثلؼن ثبػَسا ثب خَاست ٍ اختيبس خَدش ساُ ديگشي سا ثشگضيذ ٍ ثب تطشيه ّوسشش ثش ػليِ
هَسي ػليِ السالم الذام وشد:
«ّ ٍٓ...لَن ٌَِٔٙأَخْلَذٓ إِّلىٓ اّلْأَسٕضِ ٍٓ اتَجٓع ٓ َّٓٓئِٔ »...
ٍليىي خَدش ثِ صهيي زسجيذ ٍ اص َّاي ًفسص پيشٍي وشد.
أخْلَذٓ :يؼٌي سٍي ثِ صهيي آٍسد.
« ...فَوٓثَلُِٔ مَوٓثَلِ اّلْنَلْتِ»..
هثبل زٌيي ػلوبيي هثل سگ هي ثبضذ وِ :
«...إِى تحْٓوٙلْ عٓلَِٕ٘ٓٗ ٙلْْٓثْ إٍَٔ تَتشُْمِْٔ ٗٓلْْٓث»...
وِ اگش ثِ اٍ ضولِ وٌي پبسس هي وٌذ ،اگش سّبيص ثىٌي ثبص ّن پبسس هي وٌذ.
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دس لشآى وشين دس هَسد زٌيي ػلوبيي دٍ تطجيِ آٍسدُ ضذُ است ) 1 :سگ ضشيع  ) 2االؽ (سَسُ ي خوؼِ)
«...رّلٙلٓ هٓثَلُ اّلْقََٕمِ اّلَزٗٙي َ مَزَثَٔاْ ثَِبٗٓبتٌَٙب»...
گشٍّي وِ آيبت هب سا تىزيت هي وٌٌذ ًيض ايي گًَِ ّستٌذ.
«  ...فَبقْصٔصِ اّلْقَصٓصٓ ّلَعٓلَْٔنٕ ٗٓتَفَنَشٍُى»
ايي داستبى ّب سا سٍايت وي تب صهيٌِ اي ثشاي تفىش ثبضذ.
اگش ًطبًِ اي اص خذاًٍذ ثِ سَي اًسبى ثيبيذ ،دس غَست تَخِ ،آى ًطبًِ تمَيت هي ضَد ٍ دس غَستي وِ
اًسبى آى ًطبًِ سا پس ثضًذٍ ،ؾغ ثذتش ٍ سيبُ تش هي ضَد .ضبل اگش اًسبى ثب تَخِ ،تَثِ وٌذ ،صهيٌِ ي سفيذي فشاّن
هي ضَد.
 26ـ سَسُ اعشاف ـ آٗبت  200تب : 202
«ٍٓ إِهٛب ٌٗٓضَغٌََلٓ هٙيَ اّلّشَٕ٘طَبىِ ًَضْغٌ فَبسٕتَعٙزْ ثِبّللَِ ٙإًَِِٔ سٓو٘ٙعٗ عٓل٘ٙنٗ(») 200
«ًضغ» ثِ هؼٌي اًطشاف هي ثبضذ .ػالهِ قجبقجبيي(سُ) ثِ ًمل اص هفشدات دس هؼٌبي «ًضغ» آٍسدُ است:
«اّلٌَضغ  :اّلذخَل فٖ أهشٍ ألجٕلِ إفْسبدً( »ُٙضؽ داخل ضذى دس وبسي ثِ هٌظَس فسبد ٍ خشاة وشدى آى هي
ثبضذ ).لزا ًضؽ سا ّوبى ٍسَسِ هي تَاى هؼٌي وشد.
اگش ٍسَسْبي اص سَي ضيكبى ثِ سَي تَ آهذ ،ثِ خذاًٍذ پٌبُ ثجش ،وِ اٍ سويغ ٍ ػلين است.
ايي آيِ ساُ سا ثِ هب ًطبى هي دّذ .ساُ سّبيي اص ٍسَسِ ّبي ضيكبى ٍ تسلف ٍ تػشّف ضيكبى ،پٌبُ ثشدى ثِ
خذاًٍذ هي ثبضذ.
«إِىَ اّلَزٗٙي َ اتَقََٕا ْ إِرَا هٓسُْٛنٕ طَئفٗ هِيَ اّلّشَٕ٘طَبىِ تَزَمَشٍُا ْ فَإِرَا ّٔن هٜجٕصٙشٍُىَ(») 201
ٌّگبهي وِ گشٍّي اص ضيبقيي ،ثِ سشاؽ اّل تمَا هي سًٍذ ،آًْب ثِ روش ٍ يبد خذاًٍذ سٍ هي آٍسًذً ،بگْبى دس
ايي ضبلت ثػيشت پيذا خَاٌّذ وشد.
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«طبئفٗ هي اّلّشّ٘طبى» يب ثِ هؼٌبي گشٍّي اص ضيبقيي هي ثبضذ؛ ٍ يب هٌظَس ضيبقيٌي ّستٌذ وِ هذام دس اقشاف
دل اّل تمَا هي گشدًذ ٍ لػذ ٍسَسِ ي آًْب سا داسًذ.
دس ايي ضبل ساُ سّبيي اص ضيكبى ٍ ٍسَسِ ّبي اٍ ،فمف يبد خذاًٍذ هي ثبضذ« :تَزَمَشٍُا» .استؼبرُ فمف صثبًي
ًيست .ثلىِ اًسبى ثب توبم ٍخَد ثبيذ خَدش سا دس پٌبُ خذاًٍذ لشاس دّذّ ،ن لسبًيّ ،ن ػولي ٍ ّن للجي .هثل ثسِ
اي وِ اص خكشي فشاس هي وٌذ ٍ خَدش سا دس آغَش هبدسش خبي هي دّذ ٍ آساهص ٍ اهٌيت وبهل سا ثِ ايي تشتيت
ضس هي وٌذ .اًسبى ّن دس همبثل ضيكبى ثبيذ ايي گًَِ ثب توبم ٍخَد خَد سا دس پٌبُ خذاًٍذ خبي دّذ تب اص ضشّ
ضيكبى دس اهبى ثبضذً .وبص يىي اص ايي هػبديك استؼبرُ است.
«ٍٓ إِخَْٓأًُْنٕ ٗٓؤذًٍُْٜٓن ٕ فىِ اّلْغَى٘ ثُنّ ٛلَب ٗٔقْصٙشٍُىَ(») 202
ٍ ثشادساًطبى آًْب سا ثِ گوشاّي هي وطبًٌذ ٍ ،دس ايي هسيش وَتبّي ّن ًوي وٌٌذ.
 27ـ سَسُ اًفبل ـ آِٗ: 11
ايي آيِ هشثَـ ثِ خٌگ ثذس هي ثبضذ:
«إِرْ ٗٔغَّشِ٘نُنٔ اّلٌُعٓبسٓ أَهًٌَٓٔ هٌِِْٔ»...
ٌّگبهي سا ثِ يبد ثيبٍس وِ ثِ ٍاسكْي اهٌيّت ٍ آساهطي وِ اص سَي خذاًٍذ ثِ ضوب سسيذُ ثَد ،دس ضبل خَاثي
ساضت ٍ آسَدُ ثَديذ.
«ٌٔٗ ٍٓ...ضَِلُ عٓلَٕ٘نُن هِيَ اّلسٛوٓبء ٙهٓبءٖ ّلِ٘ٔطَِْشَمُن ثِِٔٗ ٍٓ ٙزّْٙتٓ عٌٓننٔ سِجٕضَ اّلّشَٕ٘طَبىِ»...
ٍ اص آسوبى ،ثبساًي ثش ضوب ًبصل ضذ وِ ثِ ٍاسكْي آى ضوب سا پبن وٌذ ٍ پليذي ضيكبى سا اص ضوب دٍس وٌذ.
«ّ ٍٓ...ل٘ٙشَْثِطَ عٓلىٓ قُلَُثِنُنٕ ٍٓ ٗٔثَجِتٓ ثِِ ٙاّلْأَقْذٓام»
ٍ للَة ضوب سا ثِ يىذيگش پيًَذ دّذ ٍ لذم ّبي ضوب سا هطىن ٍ استَاس سبصد.
اثضاسّبيي هثل ثبساى ػالٍُ ثش آثبس ظبّشي ،آثبس ثبقٌي ًيض دس ٍخَد اًسبى هي گزاسًذ .دس تؼجيش آيِ ثبساى
175

هَخت ضذُ است تب افىبس سخض ٍ پليذ وِ اص سَي ضيكبى ثِ اًسبى سشايت هي وٌذ ،اص ثيي ثشٍد.
ايي آيِ ًيض تبويذي است ثش روش ٍ يبد خذاًٍذ دس اص ثيي ثشدى ٍسَسِ ّبي ضيكبًي (سِجٕضُ اّلّشَ٘طبى) وِ دس ايي
خب ًَػي المبي يأس ٍ ًباهيذي هي ثبضذ.
 28ـ سَسُ اًفبل ـ آِٗ: 48
ايي آيِ ثسيبس هْن ٍ وليذي هي ثبضذ:
«ٍٓ إِرْ صٓٗٛيَ ّلَْٔنٔ اّلّشَٕ٘طَبىُ أَعٕوٓبّلَْٔنٕ»...
ثِ وبس اغلي ضيكبى وِ ّوبى ٍسَسِ ٍ المبء فىشي ٍ للجي هي ثبضذ ،اضبسُ داسد:
«ثِ يبد ثيبٍس ٌّگبهي وِ ضيكبى ،اػوبل ضوب سا دس ًظش ضوب آساست ٍ صيجب خلَُ داد».
يىي اص وبسّبي اغلي ضيكبى دس المبء ٍسَسِ ،ايي است وِ اػوبل ًبضبيست ٍ صضت اًسبى سا دس ًظشش،
خَة ٍ صيجب خلَُ هي دّذ.
اٍليي گبم ضيكبى المبء فىشي است ،ثِ ٍيژُ اص قشيك زطن ٍ گَش وِ گيشًذُ ّبي اغلي اًسبى ّستٌذ .اگش
اًسبى دس ّوبى اثتذا ٍ دس ثشاثش المبء فىش ،همبٍهت ٍ ايستبدگي وٌذ ،ضيكبى دٍس هي ضَدٍ .لي اگش آى فىش سا ثپزيشد ٍ
سٍي آى وبس وٌذ ،ون ون ًَثت ػول هي سسذ ٍ اػؿبء ٍ خَاسش اًسبى هثل زطن ،دست ٍ صثبى ٍ ...ثب آى فىش ضيكبًي
ّوشاّي خَاٌّذ وشد ٍ اًسبى آلَدُ ثِ گٌبُ خَاّذ ضذ.
ثشاي سّبيي اص ضيكبى ّوبى ايستبدگي اٍل هْن استٍ ،گشًِ اًسبى اسيش دست ضيكبى ضذُ ٍ اػوبل ضيكبًي
سلسلِ ٍاس ٍ پطت سش ّن تىشاس خَاّذ ضذ.
يىي اص ضؼشاي ػشة (ضَلي ؾيف) دس هَس سشاًدبم ًگبُ ثِ ًبهطشم هي گَيذ:
فَكَالمٌ فَوَوْعِدٌ فَلِقاءٌ

نَظْزَةٌ فَابْتِساهَةٌ فَسالمٌ

اوّل نگاهي و سپس تبسّوي و آنگاه سالم و بعد گفت وگويي وسپس وعده گذاشتني و در پاياى هالقات با هن.
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آسيّ ،ش فسبدي اثتذا ثب يه ًگبُ ٍ لجخٌذ ضشٍع هي ضَدٍ ،لي دس ًْبيت ثِ گٌبُ ٍ فسبد هٌدش خَاّذ ضذ.
الجتِ لجل اص آى ًگبُ اٍل ،فىش است وِ اگش خلَي آى اص ّوبى اثتذا گشفتِ ضَد ،هطىل ضل خَاّذ ضذٍ .لي
اگش ثِ هشاضل ثؼذ ثشسذ .ديگش ايستبدگي دس ثشاثش آى سخت است ٍ هَلؼي اًسبى ثِ خَدش هي آيذ وِ آلَدُ ثِ گٌبُ
ضذُ است.
ضيكبى دس اثتذا اػوبل ثذ سا خَة ٍ صيجب خلَُ هي دّذ .اگش اًسبى ثذٍى فىش ٍ تأهل ٍاسد ػول ضَد ،ثش
اسبس ّوبى المبئبت فىشي ضيكبى ،هشتىت گٌبُ ٍ اػوبل ضيكبًي خَاّذ ضذٍ .لي اگش اثتذا اًسبى ووي دلت وٌذ ثِ
پَذ ،هضخشف ٍ ثي فبيذُ ثَدى المبئبت ضيكبى پي خَاّذ ثشد ،لزا دزبس لغضش دس ػول ًخَاّذ ضذ.
اغلت هب گشفتبس افىبس ضيكبًي دس هسئلِ ي ًگبُ ّستينً .بهطشم ٍ هسبئل ضَْاًي ،هبدّيبت ،هٔذّبي هختلف
ٍ ...خَالًگبُ ٍسَسِ ّبي ضيكبًي است.
ثش ّويي است ثبثب قبّش هي گَيذ:
سدست ديده و دل هز دو فزياد
بساسم خنجزي نيشش س فوالد

كه هز چه ديده وينه دل كند ياد
سنن بز ديده تا دل گزدد آساد

دس سٍايتي اص اهيش هَهٌبى ػلي (ع) داسين:
«اّلقلتٔ هٔصٕحٓف اّلجٓصٓش»
للت (ضميمت ٍخَدي اًسبى) وتبة زطن ٍ ديذُ است.
اًسبى ّش زِ سا ثجيٌذ ،دس دل خبي هي دّذ .اگش ثخَاّين للت خَد سا دسست وٌين ،ثبيذ ًگبُ سا وٌتشل وٌين.
دس دػبّبي هب ّن ثِ ايي هَؾَع ثسيبس تبويذ ضذُ استً .وي ضَد اًسبى اًَاع خكَسات سا اص قشيك زطن ٍ گَش
ٍاسد للت خَد وٌذ ،ثؼذ اًتظبس ضؿَس للت دس ًوبص سا داضتِ ثبضذ.
« ٍٓ ...قَبلَ ّلَب غَبّلٙتٓ ّلَنُنٔ اّلَْٕ٘ٓمٓ هٙيَ اّلٌَبسِ ٍٓ إًِى٘ جٓبسٗ ّلَنُنٕ»...
177

ضيكبى هي گَيذ :اهشٍص ّير گشٍّي اص هشدم ًوي تَاًٌذ ثش ضوب غلجِ وٌٌذ ٍ هي يبس ٍ پٌبُ ضوب ّستن.
ايي ػجبسات ٍسَسْي ضيكبى دس گشٍُ هطشويي هي ثبضذ وِ دس همبثل هسلوبًبى دس خٌگ غف آسايي وشدُ
ثَدًذ.
«...فَلَوَب تَشَاءٓتِ الْفِئَتَبىِ ًَىَعٓ ػٓلىٓ ػٓمِجٓيِِٕ ٍٓ لَبلَ إًِىّ ثٓشِىءٌ هٌِىُنٕ »...
ٍلي ٌّگبهي وِ دٍ گشٍُ دس همبثل ّن لشاس گشفتٌذ ،ضيكبى ػمت ًطيٌي وشدُ ٍ هي گَيذ هي اص ضوب ثيضاسم.
«...إًِى٘ أَسٓى هٓب ّلَب تَشٍَٕىَ إًِى٘ أَخَبفٔ اّللَِٓ ٍٓ اّللَِٔ شَذٗٙذٔ اّلْعٙقَبة »
ضيكبى هي گَيذ :هي زيضّبيي سا هي ثيٌن وِ ضوب ًوي ثيٌيذ ،هي اص خذاًٍذ خَف داسم ٍ خذاًٍذ وسي است
وِ ثِ ضذت ٍ سختي ػمَثت هيىٌذ.
وبس ضيكبى فمف تطشيه ٍ ٍسَسِ است ،ضتي دس ليبهت ّن اص ثبس گوشاّي اًسبى ّب ،ضبًِ خبلي هي وٌذ.
 29ـ سَسُ َٗسف ـ آِٗ: 5
«قَبلَ ٗٓبثٌٔىٓ ّلَب تَقْصٔصٕ سٔءٕٗٓبكٓ عٓلىٓ إِخَْٓتٙلٓ فَ٘ٓن٘ٙذٍٔاْ ّلَلٓ مَٕ٘ذٖا إِىَ اّلّشَٕ٘طَيَ ّلٙلْبًسٓبىِ عٓذٌٍٔ هٜجِ٘يٌ»
ضؿشت يؼمَة (ع) ثِ يَسف (ع) فشهَدًذ :پسش ػضيضم ،خَاة خَد سا ثشاي ثشادساًت ثبصگَ ًىي ،صيشا ػليِ تَ
ًمطِ هي وطٌذّ ،وبًب ضيكبى ثشاي اًسبى دضوٌي آضىبس هي ثبضذ.
ضيكبى ،المبء ضسبدت هي وٌذ ٍ اًسبى سا ٍاداس ثِ هىش ٍ ضيلِ هي ًوبيذ.
اص ايي آيِ استفبدُ هي ضَد اًسبى ًجبيذ خَد سا دس زطن ٍ ًگبُ ديگشاى لشاس دادُ ٍ هسطَس ٍالغ ضَد.
ضسبدت تأثيش ًفسبًي هي گزاسد .دس اداهْي ّويي سَسُ داسين وِ ضؿشت يؼمَة (ع) ثِ فشصًذاًص دستَس هي دّذ اص
يه دس ٍاسد ًطَيذ ،ثلىِ دس گشٍُ ّبي پشاوٌذُ ٍ اص دسّبي هختلف ٍاسد ضَديذ:

«ٍٓ قَبلَ ٗٓبثٌٓىِ ّلَب تَذٕخُلَُاْ هٙي ثٓبةٍ

ٍٓاحٙذ ٍٓ ٚادٕخُلَُاْ هٙيْ أَثَٕٓاة ٍ هٜتَفَشِقٍَٔ َٗ(»...سف ـ آِٗ ٕ ) 67
ايي تَغيِ ثشاي آى ثَد وِ فشصًذاى ضؿشت يؼمَة (ع) وِ يبصدُ خَاى لَي ٍ سضيذ ثَدًذ ،هَسد ًظش ٍ
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ضسبدت هشدم ٍالغ ًطًَذ.
 30ـ سَسُ َٗسف ـ آِٗ: 42
«ٍٓ قَبلَ ّلٙلَزٙى ظَيَ أًََِ ٔ ًَبجٍ هٌِْْٔوٓب ارْمُشًْى ِ عٌٙذٓ سٓثِلٓ »...
يَسف(ع) ثِ آى ضخػي وِ اص هيبى آى دٍ ًفش هي داًست اص صًذاى آصاد خَاّذ ضذ گفت اص هي ّن ًضد ػضيض
هػش يبد وي.
«...فَأًَسٓئِٔ اّلّشَٕ٘طَيُ رٙمْش َ سٓثِِ»... ٙ
ايي ػجبست اص آيِ ،هَسد اختالف هي ثبضذ .ثشخي ثب استٌبد ثِ آى گفتِ اًذ ،ضيكبى هَخت ضذ تب يَسف (ع) يبد
خذاًٍذ سا فشاهَش وٌذ ،دس ضبلي وِ ايي ثشداضت لكؼبً اضتجبُ است.
دس ايي ػجبست « ش٘طبىٌ » فبػل خولِ ٍ ؾويش « ُٔ» هفؼَل اٍل است وِ ثِ اى فشد صًذاًي ثش هي گشدد ًِ
ضؿشت يَسف (ع)  .هفؼَل دٍم ّن «رمش َ» هي ثبضذ .ثٌبثشايي تشخوْي غطيص ػجبست ايي است وِ ضيكبى ،يبد وشدى اص
يَسف(ع) سا اص يبد صًذاًي آصاد ضذُ ثشد.
«ظي» دس آيبت گبّي ثِ هؼٌي گوبى ٍ گبّي يميي هي ثبضذ .دس ايي آيِ هؼٌبي دٍم هَسد ًظش است ،يؼٌي
ضؿشت يَسف (ع) يميي داضت وِ يىي اص آى دٍ ًدبت خَاّذ يبفت.
ثشخي هفسّشيي دس تفسيش آيِ ،ايشاد ديگشي ثِ يَسف (ع) گشفتِ ٍ ووه خَاستي اٍ اص فشد صًذاًي سا ثش خالف
تَوّل ٍ فشاهَش وشدى يبد خذاًٍذ داًستِ اًذ .دس ضبلي وِ خذاًٍذ اسجبة ٍ ٍسبيل سا آفشيذُ ٍ اص هب خَاستِ تب اص آًْب
ثْشُ ثجشين .اگش ايي ثشداضت غطيص ثبضذ پس ضؿشت يَسف (ع) ًجبيذ گشسٌِ ٍ تطٌِ ثطَد ٍ يب اص ديگش اسجبة هبدّي
استفبدُ وٌذ.
فشاهَضي صًذاًي ثبػث ضذ تب يَسف (ع) زٌذ سبل ديگش سا ًيض دس صًذاى سپشي وٌذ:
« ...فَلَجِثَ فىِ السِدٕيِ ثِؿْغٓ سٌِِيي»
«ثضع» ثِ ووتش اص دُ گفتِ هي ضَد.
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ثٌبثشايي يَسف(ع)دس ايي داستبى هشتىت ّيسگًَِ خكب ٍ اضتجبّي ًطذُ است ٍ اگش غيش اص ايي اص آيِ ثشداضت
ضَد ثشخالف آيبت ديگش لشآى هي ثبضذ.
خذاًٍذ دس لشآى هي فشهبيذ ضيكبى ثش هخلَػيي ساُ ًذاسد:
«إِّلَب عٙجٓبدٓك ٓ هٌُْٕٙنٔ اّلْؤخْلَص٘ٙي»(سَسُ ضدشـ آيِ) 40
اص سَي ديگش دس آيْي  24سَسُ يَسف دس هَسد ضؿشت يَسف(ع) هي فشهبيذ ...«:إًَِِٔ هٙيْ عٙجٓبدًَٙب اّلْؤخْلَص٘ٙي».
لزا ثٌبثش ضىل اٍل استٌتبج هٌكمي ،ضؿشت يَسف (ع) اص هخلَػيي ثَدُ ٍ ضيكبى دس اٍ ساُ ًذاسد.
ثٌبثشايي يىي اص ساُ ّبي ًفَر ضيكبى دس اًسبى ،فشاهَضي هي ثبضذ .لزا دس سٍايبت تَغيِ ّبيي ثشاي تمَيت
ضبفظِ ضذُ است تب ضيكبى اص ساُ ًسيبى ٍ فشاهَضي ًتَاًذ دس اًسبى ساُ پيذا وٌذ.
 31ـ سَسُ َٗسف ـ آِٗ: 100
ثؼذ اص آى وِ ضؿشت يَسف(ع) ثِ لذست سسيذ ٍ پس اص هذتي پذس ٍ هبدس ٍ ثشادساًص ضؿَس اٍ سسيذًذ:
«ٍٓ سٓفَعٓ أَثَِٕٓٓٗ  ٙعٓلىٓ اّلْعٓشْشِ ٍٓ خَشٍُاْ ّلَِٔ سّٔجٛذٖا»...
ضؿشت يَسف (ع) پذس ٍ هبدسش سا ثش تخت ًطبًِ ٍ ّوگي ثش اٍ ثِ سدذُ افتبدًذ.
سَالي وِ دس ايٌدب هكشش هي ضَد ايي است وِ آيب سدذُ ثش يَسف (ع) وِ ثٌذُ اي اص ثٌذگبى خذاًٍذ هي ثبضذ
غطيص است؟ ّويي ضجِْ دس هَسد سدذُ ي فشضتگبى ثش آدم (ع) ّن هكشش است.
دس پبسخ هيگَيين سدذُ ثش غيش خذا خبيض ًوي ثبضذ .دس ايي خب ًيض سدذُ ثش خذاًٍذٍ ،لي ثِ سَي يَسف

(ع)

ثَدّ ،وبًگًَِ وِ هبّن دس ًوبص ثشاي خذا ٍلي سٍ ثِ وؼجِ سدذُ هي وٌين .سدذُ ي هالئىِ ّن ثشاي خذاًٍذ ٍلي سٍ ثِ
آدم (ع) ثَد .دس سٍايبت داسين« :إًّوب مبىَ آدم قٙجٕلًَٔ ّلِ» (آدم قجلِ ٕ آًْب ثَد).
ثٌبثشايي سدذُ ٍ تَاؾغ ٍ وشًص فمف ثشاي خذاًٍذ خبيض هي ثبضذٍ ،لي ايي سدذُ ثِ ّش ضبل ثِ سوتي ثِ ًبم
لجلِ غَست هي پزيشد.
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«  ٍٓ..قَبلَ ٗٓأَثٓت ّٓ ٙبرَا تَأٍِْٗل ُ سٔءٕٗٓبىٓ هٙي قَجٕلُ قَذٕ جٓعٓلَْٓب سٓثى٘ حٓقِب»...
يَسف(ع)سٍ ثِ پذسش گفت :پذسخبى ايي تأٍيل ّوبى سٍيبيي ثَد وِ هي لجالً ديذُ ثَدم ٍ خذاًٍذ آى سا ايي
گًَِ هطمك وشدُ است.
دس اثتذاي سَسُ اضبسُ هيىٌذ وِ يَسف (ع) دس خَاة ديذ خَسضيذ ٍ هبُ ٍ يبصدُ ستبسُ ثش اٍ سدذُ هي وشدًذ.
خَسضيذ ٍ هبُ اضبسُ ثِ پذس ٍ هبدس ٍ ستبسگبى ّن اضبسُ ثِ ثشادساًص ثَد.
« ٍٓ...قَذٕ أَحٕسٓيَ ثىِ إِرْ أَخْشَجٌٓىِ هٙيَ اّلسِّجٕيِ »..
ٍ خذاًٍذ دس ضك هي لكف ثسيبس وشدٌّ ،گبهي وِ هشا اص صًذاى ًدبت داد.
« ٍٓ...جٓبءٓ ثِنُن هِيَ اّلْجٓذٍِٕ هٙي ثٓعٕذ ٙأَى ًَضَغَ اّلّشَٕ٘طَبىُ ثٌٕٓ٘ىِ ٍٓ ثٓ٘يْ إِخَْٓتىِ»...
ٍ ثؼذ اص آًىِ ٍسَسِ ّبي ضيكبى ثيي هي ٍ ثشادساًن اتفبق افتبد ،ضوب سا اص ثبديِ ٍ سٍستب ثِ ضْش آٍسد.
ايي ػجبست ضبوي اص ثضسگَاسي ٍ خَاًوشدي يَسف (ع) هي ثبضذ .ثؼذ اص آًىِ ثشادساًص آى ّوِ دس ضك اٍ ظلن
وشدًذ ٍ ًضديه ثيست سبل اص ػوشش سا دس صًذاى افتبد ،سفتبس اٍ ثب ثشادساى ظبلوص ،ثسيبس وشيوبًِ است ٍ ًوي گَيذ
ضوب ثَديذ وِ زٌيي ٍ زٌبى وشديذ ،ثلىِ هي گَيذ ضوبس دزبس ٍسَسْي ضيكبى ضذيذ.
ّش زٌذ ّوْي آًْب دس اػوبلي وِ هشتىت ضذًذ ،تمػيش داضتِ ٍ هسئَل ػولىشد خَد ّستٌذٍ ،لي يَسف (ع) اص
سٍي وشاهت ٍ ثضسگي ،تمػيش ٍ ثذي ّب سا ثِ ضيكبى ًسجت هي دّذ .ثؼذ اص آى ّوِ لكفي وِ خذاًٍذ دس ضك يَسف
وشد ٍ ًؼوت ّبي ثضسگي وِ ثِ اٍ ػكب فشهَد ،خب داسد وِ اٍ ّن دس ضك ثشادساًص ثب ّوبى لكف ٍ ثضسگَاسي ثشخَسد
وٌذ.
يَسف (ع) خيلي سشيغ ساؾي ضذ ٍ ثشادساًص سا ثخطيذ ،دس ضبلي وِ ضؿشت يؼمَة (ع) دس پبسخ آًْب گفت:
«سَف استغفٙشُ ّلنن» ثِ صٍدي ثشاي ضوب قلت استغفبس خَاّن وشد .اضتوبالً ايي اختالف ثِ ايي دليل است وِ ظلن
ثشادساى دس ضك يَسف (ع) ثَد ،لزا خَاًوشدي وشد ٍ صٍد اص ضك خَد گزضت؛ ٍلي ضؿشت يؼمَة (ع) ثِ تأخيش اًذاخت
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تب ثبگزضت صهبى (ّشزٌذ هختػش) هسألِ سا ثِ ولّي فشاهَش وٌذ ٍ يب ايٌىِ ثٌبثش ثشخي اضبديث ،تب ضت خوؼِ وِ
ٍلت استدبثت دػب است ،ثِ تأخيش اًذاخت.
«...إِىَ سٓثى٘ ّلَط٘ٙفٗ ّلِوٓب ّٗٓشَبءٔ إًَِِٔ َّٔٓ اّلْعٓل٘ٙنٔ اّلحَٕن٘ٙن»
خذاًٍذ ّش وبسي سا اًدبم هي دّذ ثب لكف ٍ صيشوي ٍ تذثيش است .اٍ ػلين ٍ ضىين هي ثبضذ.
 32ـ سَسُ اثشاّ٘ن ـ آِٗ: 22
(
قجبقجبييسُ) ًيض ثَدُ است:
ايي آيِ دس ثطث ضيكبى ضٌبسي ضبٍي ًىبت هْوي است وِ هَسد تَخِ ػالهِ

«ٍٓ قَبلَ اّلّشَٕ٘طَبىُ ّلَوٛب قُضىِ اّلْأَهٕشُ إِىَ اّللَِٓ ٍٓعٓذٓمُنٕ ٍٓعٕذٓ اّلحَٕقّ ٍٓ ٍٓعٓذتُننٔ فَأَخْلَفْتُنُنٕ »..
«ّلو٘ب قضٖ االهش» يؼٌي صهبًي وِ وبس ثِ پبيبى هي سسذ وِ اضبسُ ثِ ليبت است.
ضيكبى ثِ ٌّگبم ليبهت هي گَيذ خذاًٍذ ثِ ضوب ٍػذُ داد ٍ ٍػذُ ي اٍ ضميمت ٍ ٍاػميت ثَدٍ ،لي هي ثِ
ضوب ٍػذُ دادمٍ ،لي خلف ٍػذُ وشدم.
« ٍٓ...هٓب مبَىَ ّلىِ عٓلَٕ٘نُن هِي سٔلْطَيٍ إِّلَب أَى دٓعَٕٓتُنُن ٕ فَبسٕتَّجٓجٕتُنٕ ّلىِ»..
هي ّيسگًَِ تسلّكي ثش ضوب ًذاضتن ،ثِ خض آًىِ فمف ضوب سا دػَت وشدم ٍ ضوب دػَت هشا پزيشفتيذ.
«..فَلَب تَلَُهًَٔىِ ٍٓ ّلَُهَٔاْ أًَفُسٓنُن»..
ثٌبثشايي هشا هالهت ًىٌيذ ثلىِ ًفس خَدتبى سا سشصًص وٌيذ .
ايي آيِ اضبسُ ثِ ليبهت هي ثبضذ .دس آى سٍص اًسبى ّبيي وِ تَسف ضيكبى گوشاُ ضذًذ اص اٍ گاليِ هي وٌٌذ،
ٍلي ضيكبى هيگَيذ هي ّير وبسي خض ٍسَسِ ٍ دػَت ًىشدم .ايي ضوب ثَديذ وِ ثب اختيبس خَد دػَت هشا پزيشفتِ ٍ
اػوبل ثذ ٍ ضيكبًي سا اًدبم داديذ .ثٌبثشايي هشا سشصًص ًىٌيذ.
ٍػذُ ّبيي وِ خذاًٍذ دس هَسد هؼبد ،ثْطت ٍ خٌْن ٍ ...دادُ ثَدّ ،وگي ضميمت داسدٍ ،لي ٍػذُ ّبي ضيكبى
پَذ ٍ ثي اسبس ٍ غيش ٍالؼي هي ثبضذ .ايي ٍػذُ ّب فمف ٍسَسِ اي ثشاي دػَت ثِ گٌبُ ٍ سشاثي ثيص ًجَدًذ.
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ايي آيِ تػشيص داسد وِ ضيكبى ّير گًَِ تسلّكي ثش اًسبى ًذاسد ٍ وبس اٍ فمف ٍ فمف ٍسَسِ ٍ دػَت است ٍ
ايي اًسبى است وِ ثب اختيبس خَد هي تَاًذ ايي دػَت سا ثپزيشد ٍ يب آى سا دس وٌذ ،ثٌبثشايي هسئَليت ػول ّش وسي ثش
ػْذُ ي خَدش خَاّذ ثَد.
ضيكبى هي گَيذ هي ّش وبسي وشدم اص قشيك ًفس ضوب اًدبم دادم .ايي آيِ تبويذي ثش ثطث گزضتِ هي ثبضذ
وِ همبثلِ ثب ٍسَسِ ي ضيكبى آسبى است .هطىل همبٍهت دس ثشاثش خكَسات ًفسبًي است.
ضيكبى ًوي تَاًذ هبًغ اختيبس اًسبى ضَد .وبس ضيكبى فمف ايدبد اًگيضُ ٍ تْييح دس اًسبى ٍ دػَت هي ثبضذ.
اگش هب ايستبدگي وٌين .وٌبس هي سٍد ٍلي اگش ثپزيشين ساُ ثشاي ٍسَسِ ّبي ثؼذي ثبص خَاّذ ضذ.
ٍ خبلت ايي وِ ضيكبى ثِ ولي خَدش سا وٌبس هي وطذ:
«...هٛب أًََب ثِؤصٕشِخٙنُنٕ ٍٓ هٓب أًَتُن ثِؤصٕشِخٙى ٛإًِى٘ مَفَشْتٔ ثِوٓب أَشْشَمْتُؤَىِ هٙي قَجٕلُ إِىَ اّلّظَبّلٙو٘ٙيَ ّلَْٔنٕ عٓزَاةٗ أَّل٘ٙن»
ًِ هي فشيبدسس ضوب ّستن ٍ ًِ ضوب هي تَاًيذ ثِ داد هي ثشسيذ .هي ًسجت ثِ آًسِ ضوب ثِ آى ضشن ٍسصيذيذ،
وبفشم .ثشاي ظبلويي ػزاثي دسدًبن خَاّذ ثَد.
ضيكبى ضتي اص گٌبُ اًسبًْبي گٌْىبس تجّشي هي خَيذ ٍ .ػبلجت وسبًي وِ ثِ ًفس خَد ظلن وشدًذ خض
ػزاة دسدًبن ًخَاّذ ثَد.
 33ـ سَسُ حّجش ـ آِٗ: 17
«ٍٓ حٓفّٙظٌَْبّٓب هٙي ملُ شَٕ٘طَيٍ سٛجِ٘ن»
ثِ ايي آيِ ٍ آيبت هطبثِ آى دس همذهبت ثطث اضبسُ ضذ .دس دستشسي ضيبقيي ٍ خٌيّبى ثِ ػَالن غيت هطذٍد
هي ثبضذ ،ثِ ٍيژُ ثؼذ اص سسبلت پيبهجش اوشم (ظ) ايي دستشسي هطذٍدتش ضذُ است ٍ ضبيذ اص ايٌدب ثتَاى پي ثشد وِ دس
صهبى هب وِ گستشُ ي صهبى ًجَت ٍ سسبلت خبتن االًجيبء (ع) است ،ثِ ّير ٍخِ ًجبيذ گَل ضيكبى ٍ اخجبسات خٌّي سا
خَسد وِ خكبي هطؽ است؛ زشا وِ ساُ يبثي خٌيبى ثِ غيت دضَاس ٍ دضَاستش اص صهبًْبي گزضتِ است.
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 34ـ سَسُ ًحل ـ آِٗ: 63
«تَبّللَِّ ٙلَقَذٕ أَسٕسٓلٌَْب إِّلىٓ أُهٓنٍ هِي قَجٕلٙلٓ فَضَٗٛي َ ّلُْٓنٔ اّلّشَٕ٘طَبىُ أَعٕوٓبّلَْٔنٕ »..
ثِ خذا سَگٌذ پيص اص تَ ثشاي ّش اهّتي پيبهجشي فشستبدين ،وِ ضيكبى اػوبل آًْب سا دس ًظشضبى خَة ٍ صيجب
خلَُ داد.
يىي اص ػلل ايستبدگي اهّت ّب دس ثشاثش پيبهجشاىٍ ،سَسِ ّبي ضيكبى هي ثبضذ ،ثِ ايي تشتيت وِ اػوبل اضتجبُ
آًْب سا دس ًظشضبى دسست ٍ غطيص خلَُ هي دّذ.
«..فََْٔٓ ٍّٓلُْٜ٘ٙنٔ اّلَْٕ٘ٓمٓ ٍٓ ّلُْٓنٕ عٓزَاةٗ أَّل٘ٙن»
دس آى سٍص ضيكبى ٍلي ٍ سشپشست آًْبست ٍ آًْب ثِ ػزاثي دسدًبن دزبس خَاٌّذ ضذ.
تَّلي ٍ سشپشستي يؼٌي دس اختيبس لشاس دادى اهَس ثِ دست فشدي .ضيكبى ٍلي آًْب هي ضَد ،يؼٌي اهَس خَد سا
ثِ دست ضيكبى هي سپشًذ .ضيكبى دستَس هي دّذ ٍ آًْب ػول هي وٌٌذ.
گبّي خذاًٍذ ٍلّي وسي هي ضَد ٍ اٍ توبم وبسّبيص سا هكبثك ثب خَاست خذاًٍذ اًدبم هي دّذ ٍ گبّي ّن
ضيكبى ٍ ايي ًْبيت ،سشسپشدگي ضخع دس ثشاثش ضيكبى است ،دس ليبهت زٌيي خلَُ گش ضذُ است.
 35ـ سَسُ ًحل ـ آٗبت  98تب : 100
ايي آيبت يىي اص آيبت وليذي ثطث هي ثبضذ.
يىي اص هَالؼي وِ ضيكبى ثِ سشاؽ اًسبى هي آيذٌّ ،گبم تالٍت لشآى هي ثبضذ ،لزا خذاًٍذ دس ايي آيِ دستَس
هي دّذ ،ثِ ٌّگبم لشائت لشآى اص ضيكبًي وِ هَسد لؼي خذاًٍذ لشاس گشفتِ ٍ اص سضوت اٍ دٍس ٍ اص دسگبُ الْي ساًذُ
ضذُ است ،ثِ خذاًٍذ پٌبُ ثجشين:
«فَإِرَا قَشَأْتٓ اّلْقُشْءٓاى َ فَبسٕتَعٙزْ ثِبّللَِ ٙهٙيَ اّلّشَٕ٘طَبىِ اّلشَجِ٘نِ(») 98
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الجتِ ايي استؼبرُ ،اوتفب وشدى ثِ لفظ ًيست .زِ ثب لبسي لشآى وِ دس قَل لشائت توبم ّوّت خَد سا دس لطي ٍ
غَت صيجب هي وٌذ تب ضًٌَذُ لزت ثشدُ ٍ تطَيك ثيطتشي وٌذ .دس سٍايبت داسين زِ ثسب تالٍت وٌٌذُ ي لشآًي وِ
لشآى اٍ سا لؼي هي وٌذ .ثٌبثشايي الصم است اًسبى ثب توبم ٍخَد ،خَد سا اص ضشّ ٍسَسِ ّبي ضيكبى دس پٌبُ خذاًٍذ
لشاس دّذتب دزبس ػدت ٍ خَدًوبيي ٍ ديگش سرايل ًطَد.
اص سَي ديگش تبويذ ضذُ تب ّش وبسي سا ثب ًبم خذاًٍذ آغبص وٌين ٍ دس غيش ايي غَست وبس ثِ سشاًدبم ًخَاّذ
سسيذ.
سؼي هب ثبيذ ايي ثبضذ تب ّوْي وبسّبيوبىً ،بم ٍ ًطبى خذايي داضتِ ثبضذ« .اسن» ثِ هؼٌبي داؽ گزاضتي سٍي
زيضي ٍ ًطبًِ گزاضتي هي ثبضذ .گفتي «ثسن اهلل» دس اثتذاي وبس يؼٌي اًسبى ثِ ػولص ًطبى خذايي ثذّذ ٍ دس غيش
ايي ضبلت ،ػول اٍ ًبلع ٍ اثتش خَاّذ ثَد.
اص اهبم سؾب ػليِ السالم دس هؼٌبي «ثسن اهلل اّلشحوي اّلشح٘ن» ًمل ضذُ است:
«أسٙنٓ ًَفسٕٖ ثِسٙوٍٓٔ هٙيْ سٙوبٓ اهلل»
ًطبًِ ي خذايي سا ثِ ًفس خَدم هي گزاسم.
«ٍ ّٖ اّلعجَدٗٔ»

ٍ ايي ًطبىّ ،وبى ػجَديّت ٍ ثٌذگي است.
ثِ تؼجيشي هؼٌبي «هشاقجِ» ًيض ّويي سػبيت ٍ تَخِ هي ثبضذ وِ اًسبى تالش وٌذ وبسّبيص خذايي ثبضذ.
«إًَِِٔ ّلَٕ٘سٓ ّلَِٔ سٔلْطَبىٌ عٓلىٓ اّلَزٗٙي َ ءٓاهٌَُٓاْ ٍٓ عٓلىٓ سٓثِِْنٕ ٗٓتََٓمَلَُىَ(») 99
خذاًٍذ دس ايي آيِ تبويذ هي وٌذ:
ضيكبى ّيسگًَِ تسلّكي ثش هؤهٌيي ٍ وسبًي وِ ثش خذاًٍذ تَوّل هي وٌٌذً ،ذاسد.
ايي آيِ استؼبرُ ثِ تَوّل تؼجيش ضذُ است ٍ ،يب ثِ ػجبست غطيص تش استؼبرُ يىي اص هػبديك تَوّل هي ثبضذ.
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«إًَِوٓب سٔلْطٌَُِٔ عٓلىٓ اّلَزٗٙي َ ٗٓتََّٓلًَََِٕ ٔ ٍٓ اّلَزٗٙي َ ّٔن ثِِ ٙهّٔشْشِمَُىَ(») 100
سلكِ ٍ تسلّف ضيكبى فمف ٍ فمف ثش آًْبيي ست وِ پيشٍ ضيكبى ّستٌذ ٍ وسبًي وِ ثِ خذاًٍذ ضشن هي
ٍسصًذ.
اگش اًسبى اص ّوبى اثتذا خلَي ضيكبى ثبيستذ ،هبًغ تػّشف ضيكبى خَاّذ ضذٍ .لي اگش يپشٍ اٍ ضَد ،ديگش
خذايي اص ضيكبى وبس آسبًي ًخَاّذ ثَد.
ثٌبثشايي لذست ضيكبى فمف ثشاي پيشٍاًص هي ثبضذ ٍ هؤهٌيي ٍ وسبًي وِ ثش خذاًٍذ تَوّل هي وٌٌذ ّير
تسلّكي ًذاسد ٍ تسلّف اٍ فمف ثشپيشٍاى اٍست ،زٌبًىِ اغالً ًوي تَاًذ دس هخلَػيي ًفَر وٌذ.
 36ـ سَسُ اسشاء ـ آِٗ : 27
«إِىَ اّلْؤجٓزِسِٗي َ مبًََُاْ إِخَْٓاىَ اّلّشَ٘ٓبط٘ٙيِ ٍٓ مبَىَ اّلّشَٕ٘طَيُ ّلٙشَثِِ ٙمَفَُسٖا»
اسشاف يؼٌي ثي اًذاصُ هػشف وشدى ًِ ،ووتش ٍ ًِ ثيطتش « .تجزٗش» يىي اص اًَاع اسشاف ٍ ثِ هؼٌي سيخت ٍ
پبش هي ثبضذ .ايي ولوِ ّن خبًَادُ ثب «ثزس» است ،يؼٌي اًسبى ثيَْدُ ٍ ثذٍى ّذف ٍالؼي اص ًؼوت ّب ثْشُ ثشداسي
وٌذ.
خذاًٍذ دس ايي آيِ هي فشهبيذ:
وسبًي وِ تجزيش هي وٌٌذ ،ثشادساى ضيكبى ّستٌذ ٍ .ضيكبى دس ثشاثش خذاًٍذً ،بسپبس ثَد.
افشادي وِ تجزيش هي وٌٌذ ًيض هثل ضيكبى ،دزبس وفشاى ٍ ًبسپبسي دس ثشاثش ًؼوت ّبي الْي ّستٌذ .ثٌبثشايي
يىي اص ساُ ّبي تػشّف ٍ تسلّف ضيكبى ثش اًسبى ،اسشاف ٍ تجزيش است وِ ساُ سّبيي اص آى ،سػبيت اػتذال ٍ هػشف
هؼتذل هي ثبضذ.
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