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 {6} جلد                                                                                                                          بداء در قرآن کریم

والَ ثغ جبي ٔٙبصٖ ثذش ))ثضاء(( اػ جٍّٗ ِـبئً ُِٙ والِي اؿذ وٗ ثذش گـزغصٖ اي عا صع ِيبْ صألّٕضاْ ػٍُ 

 اؿذ ٚثٗ ّ٘يٓ صٌيً دبٚي ٔىبد صليك ٚدـبؽ ِي ثبكض.

))ثضاء(( صع ٌغذ ثٗ ِؼٕبي آكىبعي ثؼض اػ پٕٙبٔي اؿذ ٚ صع گفذ ٚگٛ ٘بي ػبِيبٔٗ صع ِٛعص ػٛض كضْ ٔظغ، فىغ، 

كٓ اؿذ ا٘ضاف ِٚمبصض ثٗ وبع ثغصٖ ِي كٛص؛ ِضالً ِي گٛيٕض: ٔظغف چٕيٓ ثٛص، ؿپؾ ثغايق ثضا دبصً كض. عٚ

ٚيه ػٍُ جضيض صاعص ٚ٘غ صٚ اػ سضاي رؼبٌي ِٕزفي اؿذ؛ ػيغا ػٍُ  ،وٗ ثضا ثٗ ايٓ ِؼٕب صع صعْٚ سٛص يه جًٙ گظكزٗ

 ُِ  ا اؿذ.جغّ سضاي ؿجذبْ طاري ثٛصٖ ٚ اػ جًٙ گظكزٗ 

 اگغ صع ِؼٕبي ٌغٛي ))ثضاء(( صلذ وٕيُ ِي ثيٕيُ وٗ اػ صٚ ػٕصغ رغويت يبفزٗ اؿذ:

 ٍي.ـ جًٙ گظكزٗ ٚػٍُ فؼ 1

 ـ ػٛض كضْ ٔظغ، اغغاض ٚا٘ضاف، ثٗ رجؼيذ اػ ػٍُ فؼٍي.  2

 دبي وضاَ يه اػ صٚ ػٕصغ يبص كضٖ ثب رٛديض ؿبػگبع ٔيـذ؟ اٌٚي يب صِٚي ٚيب ٘غ صٚ؟

 آيب اِىبْ صاعص وٗ آٔٙب عا اػ ُ٘ جضا ؿبػيُ ؛ ثٗ ايٓ كىً وٗ 

 ػٛض كضْ ٚرغييغ اػ جًٙ گظكزٗ ٚػٍُ فؼٍي ثغگغفزٗ ٔلضٖ ثبكض؟.

ثٗ ػٕصغ اّٚي )جًٙ گظكزٗ( ثبيض گفذ وٗ ايٓ ػٕصغ ثب رٛديض ؿبػگبع ٔيـذ ٚ٘يچ ِـٍّبٔي ٔـجذ جًٙ ثٗ  ٔـجذ

 پظيغص، ٚٔيبػي ثٗ ثيبْ آيبد ٚعٚايبد صع ايٓ ِٛعص ٔيـذ.سضاي ؿجذبْ عا ّٔي 

ٍي ٔـجذ ثٗ ػٕصغ صَٚ ٔيؼ گفزٕي اؿذ وٗ اگغ ػٛض كضْ الػِٗ ي طاري ٚجٛص جًٙ گظكزٗ ٚػبعض كضْ ػٍُ فؼ

ثبكض، صع ايٓ صٛعد ُ٘ ثب رٛديض ؿبػگبعي ٔضاعص ٚ ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ جًٙ ثب رٛديض ٔبؿبػگبعاؿذ، ٘غ ػٛض كضْ 

ٚرغييغ ٔبكي اػ جًٙ ٔيؼ ثب رٛديض ٔبؿبػگبع ِي ثبكض. ٚاگغ ػٛض كضْ الػِٗ ي طاري جًٙ گظكزٗ ٚػبعض كضْ 

كضٖ ثبكض، صع ايٓ صٛعد ثب رٛديض ٔبؿبػگبع  ػٍُ فؼٍي ٚثغ گغفزٗ اػ آْ جًٙ ٔجبكض ٚرٕٙب اػ ػٛاًِ صيگغي گغفزٗ

 ٔشٛا٘ض ثٛص.

پؾ ػٛض گلزٓ عأي ٚٔظغ، اػ ٌٛاػَ طاري آكىبع كضْ ػٍُ ٚ اػ ثيٓ عفزٓ جًٙ اؿذ ٚثٕبثغ ايٓ فغض، ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ 

ٔـجذ صاصْ جًٙ ثٗ سضاي رؼبٌي ِّىٓ ٔيـذ، ٔـجذ صاصْ ػٛض كضْ عأي ٚٔظغ ثٗ سضاي ؿجذبْ ٔيؼ ِّىٓ 

 ّٔي ثبكض.

ٛالً ٔـجذ صاصْ سٛص ِفَٙٛ عأي ٚٔظغ ثٗ سضاي ؿجذبْ ِّىٓ ٔيـذ، رب چٗ عؿض ثٗ ػٛض كضْ ٚرغييغ آْ؛ چغا اص

وٗ ايٓ ِفَٙٛ ٚاثـزٗ ثٗ ِفَٙٛ ثٗ صؿذ آٚعصْ ٚوـت وغصْ ػٍُ اؿذ ٚػٍُ اٌٙي ثٗ صؿذ آٚعصٔي ٚوـت 



ٗ ثٗ طاد ثبعي رؼبٌي ٚاثـزٗ وغصٔي ٔيـذ رب گفزٗ كٛص ايٓ ٔظغ ٚعأي سضاٚٔض اؿذ؛ ثٍىٗ رٕٙب ػٍُ طاري اؿذ و

 اؿذ.

 پغؿق، صع صضص ٘ـزيُ ثب ِغاجؼٗ ثٗ لغآْ ثٗ صؿذ ثؼض اػ عٚكٓ كضْ 

آٚعيُ وٗ آيب صع آْ آيٗ اي يبفذ ِي كٛص وٗ رغييغ ٚجب ثٗ جبيي صع يىي اػ صؿزٛع٘ب، يب يىي اػ اثؼبص عا ثٗ سضاي 

 ؿجذبْ ٔـجذ صاصٖ ثبكض.

ِ رَْذِٛياًل{)ثغسي صع ِمبَ پبؿز ثغ آِضٖ ٚ ثب ػجٍ َِّٕذ اَّللَّ ـُ ٌََٚٓ رَِجَض ٌِ ٌََٚٓ رَِجَض 1ٗ گفزٗ أض: طجك آيبد كغيفٗ ي } { ٚ )

ِ رَْجِضياًل{) َِّٕخ اَّللَّ ـُ  (، لغآْ وغيُ ٘غگٛٔٗ رغييغ ٚجب ثٗ جبيي عا اػ سضاي ؿجذبْ ِغصٚص صأـزٗ اؿذ.2ٌِ

ٌٚي ايٓ پبؿز وبفي ٔيـذ؛ چغا وٗ دميمذ لغآْ ثغ گغفزٗ اػ رّبَ لغآْ اؿذ ٘غ ِـأٌٗ اي وٗ رٕٙب اػ يه ثؼض ِؼيٓ 

گغفزٗ كضٖ ثبكض، فمظ ٔيّي اػ دميمذ آْ عا ثٗ رصٛيغ وليضٖ اؿذ. ايٓ جٛاة ُ٘ ٔيّي اػ دميمذ عا ثيبْ ِي 

آْ وٗ لغآْ وغيُ، ثؼض صيگغي صاعص وٗ رغييغ ٚجب ثٗ وٕض؛ چْٛ رٕٙب اػ يه ثؼض لغآْ وغيُ ثغ گغفزٗ كضٖ اؿذ؛ دبي 

 جبيي عا ثٗ سضاي ؿجذبْ ٔـجذ صاصٖ اؿذ : 

ٌْىَِزبةِ{) َُّ ا
ُ
ُٖ أ َِٚػَٕض َُٚيْضجُِذ  ب يََلبء  َِ ُذٛ اَّلّلُ  ّْ (؛ يؼٕي: ))سضا ٘غ چٗ عا ثشٛا٘ض ِذٛ، ٚ٘غ چٗ عا ثشٛا٘ض اصجبد ِي 3}يَ

 ( ٚٔيؼ: وٕض، ٚ اَ اٌىزبة )ٌٛح ِذفٛظ( ٔؼص اٚ اؿذ(

( } ُْ ِٙ ـِ ُف ْٔ ب ثِأَ َِ ٍَ َدزَّي ُيَغيُِّغْٚا  ْٛ ب ثَِم َِ َّْ اَّلّلَ الَ ُيَغيُِّغ   ( 4}إِ

 ))سضاٚٔض ؿغٔٛكذ ٘يچ لَٛ )ٍِّٚزي( عا رغييغ ّٔي ص٘ض، ِگغ آْ وٗ آٔبْ آٔچٗ عا صع سٛصكبْ اؿذ رغييغ صٕ٘ض((.

ٕبيٗ اػ رغييغ ٚجب ثٗ جبيي اؿذ؛ ٌٚي آيٗ صَٚ صغيذبً پؾ آيٗ ي اٚي صالٌذ صاعص وٗ سضاٚٔض ِذٛ ٚاصجبد ِي وٕض ٚ آْ و

ِي فغِبيض: ٕ٘گبِي وٗ ِغصَ سٛصكبْ سٛاؿزبع رغييغ آْ ثبكٕض، سضاٚٔض دبي آٔبْ عا رغييغ ِي ص٘ض. پؾ ٚضؼيذ 

الزصبصي ٚؿيبؿي ِغصَ، اػ ِمضعاد اٌٙي اؿذ وٗ اگغ ِغصَ سٛاؿزبع رغييغ آْ ثبكٕض، لبثً رغييغ اؿذ. ُ٘ چٕيٓ 

 غٕ٘گي، اػ كغن ثٗ ايّبْ ٚ اػ گّغا٘ي ثٗ ٘ضايذ، لبثً رغييغ اؿذ.ٚضؼيذ ف

 پؾ صٚگٛٔٗ رغييغ صاعيُ:

 ـ رمضيغ اٌٙي ثغاي دبالد ِغصَ صع طبػذ؛ 1

 ـ رمضيغ اٌٙي ثغاي دبالد ِغصَ صع ِؼصيذ. 2

ثغاي آٔبْ اجغا ِي  اگغ ِغصَ طبػذ عا ثپظيغٔض، رمضيغ اّٚي ثغ ايلبْ جبعي ِي گغصص ٚاگغ ِؼصيذ عا ثپظيغٔض، رمضيغ صَٚ

كٛص. آٔچٗ وٗ صع ثغسي اػ آيبد، صع ِٛعص رأصيغ ثؼضي اػ اػّبي صع عٚػي، ؿغٔٛكذ ٘ب ٚآػِبيق ٘ب ثيبْ كضٖ، اػ ايٓ 

 لجيً اؿذ.



ِـٍّبٔبْ صع ايٓ ِطبٌت اسزالفي ٔضاعٔض. رٕٙب صع ِؼٕبي ٌغٛي ))ثضاء(( ـ وٗ ٔبؿبػگبع ثب رٛديض اؿذ ـ اسزالف ٚجٛص 

وٗ ))ثضاء(( ـ ،ٔـجذ صاصْ جًٙ ثٗ سضاي ؿجذبْ ٔيـذ؛ ثٍىٗ ثٗ ايٓ ِؼٕب اؿذ وٗ سضاٚٔض ثٗ  صاعص. گفزٕي اؿذ

صٌيً سبصي ثغاي ثٕضٖ اف چيؼي عا ِمضع ِي فغِبيض. ؿپؾ طجك صٌيً صيگغي، رمضيغف عا ػٛض ِي وٕض ٚٔزيجٗ آْ 

ـزٗ ثٗ ػٍُ گظكزٗ سضاٚٔض ػًّ سبصي اؿذ وٗ اػ ثٕضٖ صبصع كضٖ اؿذ. ٚصع ٘غ صٚ صٛعد، ايٓ رغييغ ٚرجضيً ٚاث

 اؿذ.

دبي اگغ ِشبٌفبْ اػ ايٓ ِؼٕب آگبٖ ثبكٕض، سٛإ٘ض صأـذ وٗ آْ، ِٛعص ارفبق ّ٘ٗ ي ِـٍّبٔبْ اؿذ ٚاسزالف رٕٙب 

 ٌفظي ِي ثبكض.

صع ايٓ ػِيٕٗ ػالِٗ ؿيض ػجض اٌذـيٓ كغف اٌضيٓ گفزٗ اؿذ: ))صػٛاي ثيٓ ِب ٚاً٘ ؿٕذ صع ِٛعص ايٓ ِـأٌٗ 

غ آٔبْ صع اسزالف صعثبعٖ ايٓ ِـأٌٗ پبفلبعي وٕٕض ٚثٗ صٌيً اطالق ٌفع ثضا آْ عا جبيؼ ٔضإٔض؛ ِب صع ٌفظي اؿذ... اگ

ِمبثً دىُ آٔبْ ؿغ فغٚص ِي آٚعيُ. اؿُ آْ عا ٘غ طٛع وٗ ِي پـٕضٔض ػٛض وٕٕض، ٚ صع ِٛعص ثغاصعاْ ِؤِٕلبْ اػ 

 (.5سضا ثزغؿٕض(()

ٌفع ثضا )گفزٕي اؿذ وٗ( ِٓ ثبكٕيضْ اػ آٔٙب وٗ ٚاؿطٗ ثيٓ ثٕضگبْ  كيز ِفيض )عٖ( ٔيؼ ِي گٛيض: ))صع ِٛعص اطالق

ٚسضا ٘ـزٕض، ثضاْ عؿيضَ ٚ اگغ چيؼي صع ايٓ ِٛعص اػ ايلبْ ّٔي عؿيض، آْ عا صذيخ ّٔي صأـزُ؛ ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ 

ْ عا اگغ ايلبْ ٔگفزٗ ثٛصٔض وٗ سضا غضجٕبن ِي كٛص، سلٕٛص ِي گغصص، صٚؿذ ِي صاعص ٚرؼجت ِي وٕض، ٘غگؼ آ

ثغاي سضاي ؿجذبْ جبيؼ ّٔي صأـزُ؛ ٌٚي اػ ػِبٔي وٗ آْ عا اػ ايلبْ كٕيضَ طجك يه ؿغي ِؼبٔي ـ وٗ ػمً اػ 

صعن آٔٙب اثب ٔضاعص ـ ثٗ آْ عؿيضَ. ثيٓ ِٓ ٚ ّ٘ٗ ِـٍّبٔبْ صع ايٓ ِٛعص اسزالفي ٔيـذ ٚوـي وٗ ثب آٔٙب اسزالف 

سٛص عا صع ِٛعص اطالق آْ ثب چيؼي رٛضيخ صاصَ، وٗ والَ صع ثغاثغ آْ صاعص، رٕٙب صع ٌفع اسزالف صاعص؛ ٔٗ غيغ آْ، ٚصٌيً 

وُ ٚوٛربٖ اؿذ. آٔچٗ ثيبْ كض رّبَ ِظ٘ت اِبِيٗ اؿذ ٚ٘غ وؾ وٗ اػ ٔظغ ِظ٘جي اػ آْ فبصٍٗ ثگيغص، رٕٙب آٔچٗ عا 

 (.6وٗ صع اؿُ آْ ٚجٛص صاعص ِٕىغ كضٖ اؿذ ٔٗ ِؼٕبي آْ عا(()

ٌْىَِزبةِ{ فغِٛصٖ اؿذ: ))٘غ آٔچٗ اِبَ صبصق ػٍيٗ اٌـالَ صع رفـيغ  َُّ ا
ُ
ُٖ أ َِٚػَٕض َُٚيْضجُِذ  ب يََلبء  َِ ُذٛ اَّلّلُ  ّْ آيٗ كغيفٗ: }يَ

وٗ سضا آْ عا ثشٛا٘ض لجً اػ آْ وٗ آْ عا أجبَ ص٘ض صع )سؼأٗ ي( ػٍّق ٚجٛص صاعص، ٘يچ چيؼي ثغاي اٚ آكىبع ّٔي 

 (.7ؼي اػ عٚي جًٙ، آكىبع ّٔي كٛص(()كٛص؛ ِگغ آْ وٗ صع )سؼأٗ( ػٍّق ثٛصٖ اؿذ. ثغاي سضا چي

ٚٔيؼ فغِٛصٖ اؿذ: ))٘غ وؾ اػزمبص صاعص، چيؼي وٗ ثغاي سضاي ػؼٚجً آكىبع ِي كٛص، صع گظكزٗ آْ عا ّٔي 

 (.8صأـزٗ، اػ اٚ ثيؼاعي ثجٛييض(()

 ِّٙزغيٓ صاليً اِبِيٗ صع ِٛعص ِـأٌٗ ))ثضاء(( ػجبعد اؿذ اػ:

 ـ آيبد لغآْ: سضاٚٔض ِي فغِبيض:  1

ٌْىَِزبةِ{) َُّ ا
ُ
ُٖ أ َِٚػَٕض َُٚيْضجُِذ  ب يََلبء  َِ ُذٛ اَّلّلُ  ّْ  ( 9}يَ

 ))سضا ٘غ چٗ عا ثشٛا٘ض ِذٛ، ٚ )٘غجٗ عا ثشٛا٘ض( اصجبد ِي وٕض ٚاَُ اٌىزبة )ٌٛح ِذفٛظ( ٔؼص اٚ اؿذ((.



 ٍْ َٛ فِي َكْأ ُ٘  ٍَ ْٛ ًَّ يَ َٚاْْلَْعضِ ُو َٚادِ  ب َّ َـّ َِٓ فِي اٌ  ُٗ أٌَُ ـْ  (11{)ٚٔيؼ ِي فغِبيض: }يَ

 ))رّبَ وـبٔي وٗ صع آؿّبْ ٘ب ٚػِيٓ ٘ـزٕض، اٚ رمبضب ِي وٕٕض، ٚاٚ ٘غ عٚػ صع كأْ ٚوبعي اؿذ((.

ـ ِـأٌٗ ٔـز صع رلغيغ: ٔـز صع رىٛيٓ، ِضً ٔـز صع رلغيغ اؿذ. ٚثضا ٔـز رىٛيٕي ٚٔـز ))ثضاء(( رلغيؼي 2

صي ثٗ ؿّذ وؼجٗ ي ِؼظّٗ( صبثذ ِي اؿذ. ٔـز صع رلغيغ صع ثؼضي اػ ِـبئً )ِضً رغييغ لجٍٗ اػ ِـجض االل

ثبكض ٚ٘يچ يه اػ ِـٍّبٔبْ صع آْ ِشبٌفزي ٔىغصٖ أض، ٚ٘يچ يه اػ آٔبْ آْ عا ِشبٌف ػٍُ اػٌي سضاي رؼبٌي، 

ِٚـزٍؼَ صجٛد جًٙ گظكزٗ اٚ ٔضأـزٗ أض. ثضا ٔيؼ رغييغي صع ادىبَ رىٛيٓ اؿذ؛ ثضْٚ ايٓ وٗ جًٙ گظكزٗ سضا 

 بٌف ػٍُ اػٌي سضاي ؿجذبْ ثبكض.الػَ آيض، ٚثضْٚ ايٓ وٗ ِش

دبي اگغ وـي ثغ ثضا اكىبي وٕض، اكىبي اٚ ثغ ٔـز ٔيؼ ٚاعص ِي كٛص، ٚآٔچٗ وٗ صع پبؿز ثٗ اكىبالد ٔـز صاصٖ أض، 

 ِي رٛاْ ّ٘ٗ آْ عا ـ ثضْٚ ايٓ وٗ وٛچه رغيٓ فغلي ثيٓ آْ صٚ ثبكض ـ صع ِٛعص ثضا ثيبْ وغص. 

بْ اكىبٌي اؿذ وٗ يٙٛصيبْ صع ِٛعص ٔـز صع رلغيغ گفزٗ أض )آٔٙب ٔـز عا صع ايٓ صٛعد اكىبي ثغ ثضا، رىغاع ّ٘

ثبطً ٚٔـجزق عا ثٗ سضاي ؿجذبْ غيغ ِّىٓ ِي صإٔض(. صع ايٓ جب، ّ٘بْ پبؿشي وٗ صألّٕضاْ اؿالَ صع ِٛعص 

ضؽ عثٛثي پيق ايٓ اكىبي ثيبْ صاكزٗ ٚاِىبْ ٔـز صع رلغيغ عا صبثذ ّٔٛصٖ أض ـ ثضْٚ ايٓ وٗ اكىبٌي صع ِمبَ ِم

 آيض ـ ِي رٛاْ ّ٘بْ عا صع ِٛعص ٔـز صع ػبٌُ رىٛيٓ ٚرضثيغ ٔيؼ ثيبْ وغص.

 ـ رأصيغ اػّبي صع ؿغٔٛكذ أـبْ: 3

ايٓ اِغ يه دميمذ لطؼي لغآٔي اؿذ وٗ ػالٖٚ ثغ آْ. صع ؿٕذ ٔجٛي ٔيؼ ِٛعص ربويض لغاع گغفزٗ اؿذ. صع ايٓ ثبعٖ 

، طبػذ ِٚؼصيذ، ٔيىي ثٗ پضع ِٚبصع ػمٛق آٔٙب، أفبق ثغ ِـزّٕضاْ گفزٕي اؿذ وٗ اػّبي أـبْ اػ ايّبْ ٚكغن

 ٚجٍٛگيغي اػ آْ، صٍٗ ي عدُ ٚلطغ عدُ ٚ... صع عٚػي ٚثغوذ ٚطٛي ػّغ ٚسٛكجشزي ِؤصغ ٘ـزٕض.

 لغآْ وغيُ ايٓ ِـبئً عا ثبع٘ب يبص آٚعكضٖ ٚؿّٕذ ُ٘ آْ عا ربئيض وغصٖ اؿذ. سضاٚٔض ِي فغِبيض:

َّْ اَّلّلَ الَ ُيغَ  {)}إِ ُْ ِٙ ـِ ُف ْٔ ب ثِأَ َِ ٍَ َدزَّي ُيَغيُِّغْٚا  ْٛ ب ثَِم َِ  (؛ 11يُِّغ 

 يؼٕي: سضاٚٔض ؿغٔٛكذ ٘يچ لَٛ )ٍِٚزي( عا رغييغ ّٔي ص٘ض، ِگغ آْ وٗ آٔبْ آٔچٗ عا صع سٛصكبْ اؿذ، رغييغ صٕ٘ض.

ايّبْ صاكزٗ ثبكٕض، ّ٘بْ ِٕىغاْ ثضا ثبيض ثضإٔض وٗ ٔزيجٗ ي أىبع آْ، أىبع ايٓ گٛٔٗ دمبيك عٚكٓ اؿذ، ٚاگغ ثٗ آْ 

 چيؼي اؿذ وٗ اِبِيٗ ٔبَ آْ عا ثضا گظاكزٗ اؿذ.

 ))ثضاء(( اػ صيضگبٖ صألّٕضاْ كيؼٗ:

 آٔچٗ گظكذ ِؼٕبي ثضا اػ ٔظغ صألّٕضاْ كيؼٗ صع گظكزٗ ٚدبي اؿذ.

 كيز ِفيض )عٖ( ِي گٛيض: ))عاٖ )اصجبد( ٔظغيٗ ي اِبِيٗ صع ِٛعص ثضا 



رؼّمً )ٚفىغ وغصْ( ِؼٕبي آْ دضٚس ٚ پيضايق يه ٔظغ ٚ عٚكٓ كضْ چيؼي ٔيـذ وٗ كٕيضْ )صٌيً ٔمٍي( اؿذ؛ ٔٗ 

اػ سضا ِشفي ثٛصٖ ثبكض. ثٍىٗ رّبَ وبع٘بيي وٗ صع آفغيٕق ثغاي اٚ آكىبع كضٖ، پيق اػ آْ وٗ ثٗ ٚجٛص آيض ّ٘يلٗ 

 (.12ثغاي اٚ ِؼٍَٛ ثٛصٖ اؿذ(()

ْ اؿذ، ٚ ثٗ ّ٘يٓ صٌيً ِي گٛيٕض: ))) ثضا ٌٕب ؿٛع كيز طٛؿي )عٖ( ِي گٛيض: ))دميمذ ثضا صع ٌغذ آكىبع كض

اٌّضيٕٗ((؛ يؼٕي، صيٛاع كٙغ ثغاي ِب آكىبع كض ٚ: ))ثضا ٌٕب ٚجٗ اٌغأي((؛ يؼٕي، صٌيً ٔظغيٗ ثغاي ِب آكىبع كض. ٚ صع 

صٛعري وٗ ايٓ ٌفع ثٗ سضا ٔـجذ صاصٖ كٛص ، ثبيض گفذ وٗ ٔـجذ صاصْ لـّزي اػ آْ ثٗ سضا جبيؼ اؿذ ٚلـّزي 

ػ آْ جبيؼ ٔيـذ. اِب آٔچٗ جبيؼ اؿذ آْ اؿذ وٗ: سٛص ٔـز عا ثغؿبٔض ٚ ٔـجذ صاصْ آْ ثٗ سضا يه ٔٛع رٛؿؼٗ ٚصع ا

ِؼٕي اؿذ. ٚ٘غ آٔچٗ وٗ اػ اِبَ صبصق ػٍيٗ اٌـالَ ٚاِبَ ثبلغ ػٍيٗ اٌـالَ عٚايذ كضٖ وٗ كبًِ ٔـجذ صاصْ ثضا 

ٔـجذ صاصْ آْ ثٗ سضاٚٔض جبيؼ ٔيـذ )ِضً رذصيً  ثٗ سضاي رؼبٌي ِي ثبكض، ثٗ ايٓ ِؼٕب اؿذ؛ ٔٗ ِؼٕبيي وٗ

 ػٍّي وٗ لجالً آْ عا ٔضاكزٗ اؿذ(. 

ٚ صٌيً اطالق ايٓ ٌفع ثغ سضاي ِزؼبي رلجيٗ اؿذ؛ يؼٕي، آٔچٗ وٗ صالٌذ ثغ ٔـز صاعص ٚثٛؿيٍٗ آْ ثغاي ِىٍفبْ 

لجالً ثٗ صؿذ آٔٙب ٔغؿيضٖ  چيؼي آكىبع ِي كٛص وٗ ؿبثمبً آكىبع ٔجٛص ٚػٍّي اػ آْ عا ثٗ صؿذ آٔبْ ِي ص٘ض، وٗ

 (.13ثٛصٖ؛ آْ عا ))ثضاء(( ٔبَ ٔٙبصٖ أض)

ؿيض ػجض هللا كجغ ِي ٔٛيـض: ))ثضا صاعاي ِؼبٔيي اؿذ وٗ )ٔـجذ صاصْ( ثؼضي اػ آْ ِؼبٔي ثٗ سضاٚٔض جبيؼ اؿذ 

كضْ چيؼي ٚ ثغسي جبيؼ ٔيـذ. ثضا ثب فزذٗ ِٚض ِي ثبكض ٚثيلزغيٓ چيؼي وٗ صع ٌغذ ثٗ آْ اطالق كضٖ، آكىبع 

ثؼض اػ پٕٙبٔي آْ ٚثٗ صؿذ آٚعصْ ػٍُ ثؼض اػ جًٙ اؿذ. ّٚ٘ٗ ي اِذ ـ جؼ رؼضاصي غيغ لبثً رٛجٗ ـ ثغ ِّٕٛع ثٛصْ 

)ٔـجذ( آْ ثٗ سضاٚٔض ارفبق ٔظغ صاعٔض. ٚ٘غ وؾ آْ عا ثٗ كيؼٗ اِبِيٗ ٔـجذ ص٘ض، ثغ آٔبْ صعٚؽ ثـزٗ اؿذ 

 (.14ٚكيؼيبْ اِبِيٗ اػ آْ ثيؼاعٔض(()

ضيٓ ِٛؿٛي ِي گٛيض: ))سالصٗ ي آٔچٗ وٗ كيؼٗ صع ايٓ ِٛعص ِي گٛيض ايٓ اؿذ وٗ: سضاٚٔض اػ ؿيض كغف اٌ

ثيّبعي ِي وب٘ض ٚگب٘ي ثغ آْ ِي افؼايض، ّٚ٘يٓ طٛع اؿذ، اجً )ِغگ(، ؿالِزي، ثيّبعي، سٛكجشزي، ثضثشزي، 

ُذٛ اَّلّلُ  ّْ َُّ ؿشزي ٘ب، ِصيجذ ٘ب، ايّبْ، ٚ وفغ ٚ صيگغ چيؼ٘بيي وٗ آيٗ كغيفٗ ي: }يَ
ُ
ُٖ أ َِٚػَٕض َُٚيْضجُِذ  ب يََلبء  َِ  

ٌْىَِزبةِ{) ( كبًِ آْ ِي كٛص. آٔچٗ )گفزٗ كض( ّ٘بْ ِظ٘ت ػّغ ثٓ سطبة، اثٓ ِـؼٛص، اثي ٚائً ٚلزبصٖ اؿذ 15ا

 ٚجبثغ آْ عا اػ عؿٛي سضا صٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عٚايذ ّٔٛصٖ اؿذ.

غصٔض وٗ آٔبْ عا اػ ؿؼبصرّٕضاْ لغاع ص٘ض ٚ ايٓ )ِطٍت( ثـيبعي اػ گظكزىبْ صػب ّٔٛصٖ ٚصع پيلگبٖ سضا رضغع ِي و

صع صػب٘بي ائّٗ ي ِب ثٗ رٛارغ عؿيضٖ اؿذ. صع عٚايبد ػيبصي ٚاعص كضٖ اؿذ وٗ صضلٗ صاصْ، ٔيىي ثٗ پضع ِٚبصع ٚ 

 أجبَ )وبع٘بي( ٔيه، كمبٚد عا ثٗ ؿؼبصد رجضيً ِي وٕض ٚ ثغ طٛي ػّغ ِي افؼايض.

 وغصْ اػ ِمضعاد ؿٛصي ٔضاعص؛ ٌٚي اثٓ ػجبؽ گفزٗ اؿذ: ))صٚعي 

سضا ثٗ ٚؿيٍٗ ي صػب آٔچٗ اػ ِمضعاد عا ثشٛا٘ض ِذٛ ِي وٕض(( ٚايٓ ّ٘بْ ))ثضاء(( اؿذ وٗ كيؼٗ ثضاْ اػزمبص صاعص. 

كيؼيبْ آْ عا ثٗ ػٍذ ِلبثٙذ ـ ِجبػاً ـ ثضا ٔبِيضٖ أض پؾ صػٛاي ثيٓ ِب ٚاً٘ ؿٕذ ٌفظي اؿذ، ٚثضا ثٗ آْ 

 (.16ٛيض ِٚب ثيبْ صاكزيُ، ِٛعص اػزمبص ّ٘ٗ ي ِـٍّبٔبْ اؿذ(()ِؼٕبيي وٗ كيؼٗ ِي گ



كيز آلب ثؼعگ رٙغأي ِي ٔٛيـض: ))ِؼٕبي ثضا صع ٌغذ آكىبع كضْ ٔظغيٗ اي اؿذ وٗ ؿبثمبً ٔجٛصٖ اؿذ ٚصذيخ 

ذ؛ صأـزٓ چيؼي اؿذ وٗ لجالً ِؼٍَٛ ٔجٛصٖ ٚثؼض ِؼٍَٛ كضٖ اؿذ. ايٓ ِؼٕب ثغاي ّ٘ٗ ي أـبْ ٘ب اِىبْ پظيغ اؿ

ٌٚي ٔـجذ ثٗ سضاي رؼبٌي ِذبي اؿذ. چغا وٗ ِـزٍؼَ پيضايق ايٓ ٔظغيٗ اؿذ وٗ اٚ اٚي ثضاْ جبً٘ ثٛصٖ ٚيب اػ 

 أجبَ آْ ٔبرٛاْ ثٛصٖ اؿذ، دبي آْ وٗ سضاي رؼبٌي اػ ٘غ صٚي آٔٙب ِٕؼٖ اؿذ.

بكٕض؛ چغا وٗ صع ِمبثً پؾ ثضا صع اػزمبص اِبِيٗ ثضاْ ِؼٕب اؿذ وٗ ثبيض ّ٘ٗ ي ِـٍّبٔبْ ثٗ آْ اػزمبص صاكزٗ ث

يٙٛصيبٔي ٘ـزٕض، وٗ ِي گٛيٕض: سضاي رؼبٌي اػ وبع٘ب فبعؽ كض ٚصيگغ ثغاي اٚ اِغ جضيضي عر ّٔي ص٘ض ٚ ِي گٛيٕض: 

ْغٌٌٍَُٛخ{) َِ ( ٚيب )صع ِمبثً( وـبٔي )أض وٗ اػ ؿشٕبْ يٙٛصيبْ پيغٚي ّٔٛصٖ ِٚؼزمض كضٖ أض وٗ: سضاي 17}يَُض اَّلّلِ 

د عا ثٗ ٚجٛص آٚعص ٚيه صفؼٗ آٔٙب عا ايجبص ّٔٛص... پؾ ثؼض اػ ايجبص اثزضايي، صيگغ چيؼي اػ اٚ رؼبٌي ّ٘ٗ ي ِٛجٛصا

پيضايق ّٔي يبثض ٚيب )صع ِمبثً( وـبٔي )أض وٗ ثٗ ػمٛي ٚٔفٛؽ فٍىي ِؼزمضٔض ِٚي گٛيٕض: سضاي رؼبٌي ػمً اٚي 

پؾ ثغ ٘غ ِـٍّبٔي ثب غف ِي ّٔبيٕض. عا آفغيض ٚؿپؾ اػ دٛػٖ ي ٍِىيذ سٛص سبعط ؿبسذ ٚ ػمٛي صيگغ صع آْ رص

(} ٍْ َٛ فِي َكْأ ُ٘  ٍَ ْٛ ًَّ يَ ( 18ثـزٗ اؿذ وٗ ايٓ ؿشٕبْ عا )اػ ؿبدذ سضاي رؼبٌي( پيغاؿزٗ ؿبػص ٚثٗ آيٗ ي كغيفٗ }ُو

 (.19ِؼزمض ثبكض(()
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 نقش بداء در اعتقاد و تربیت سازنده

يه ِفَٙٛ ِزضاٚي لغآٔي اؿذ ٚكيؼيبْ اِبِيٗ ثب صيگغ  اػ آٔچٗ گظكذ، عٚكٓ كض وٗ ٔؼص ّ٘ٗ ي ِـٍّبٔبْ، ثضا

ِـٍّبٔبْ ـ جؼ صع ٔبَ گظاعي وٗ اػ آْ اكزجب٘بً ٔـجذ جًٙ ثٗ سضاي ؿجذبْ فّٙيضٖ ِي كٛص ـ ٘يچ رفبٚري ٔضاعٔض. 

ٚصذيخ ٔجٛصْ ايٓ ٔـجذ ٔيؼ عٚكٓ كض. آٔچٗ ايٕه ثغاي ِب ُِٙ اؿذ، رٛجٗ ثٗ ثؼض صيگغ ثذش اؿذ ٚآْ اّ٘يذ 

 ثضا ٔـجذ ثٗ ػمبيض يه ِـٍّبْ ِي ثبكض. ٔظغيٗ ي

افىبع ٚ أضيلٗ ٘ب اػ جٙزي ثغ اؿبؽ پبيٗ ٘بي ػٍّي ٚ صاليً ِٕطمي آْ ٚ اػ جٙذ صيگغ ثغ اؿبؽ فبيضٖ ٚصّغٖ آْ 

 ؿٕجيضٖ ِي كٛص.

صع ِٛعص ِٛضٛع ثضا، گب٘ي ثب دبٌذ ؿؤاي ِي پغؿٕض: اگغ صٚعٖ ي آفغيٕق )ٚرصّيُ( اّٚي ثٗ ٚالغ ّٔي عؿض، ٚصع 

 ٙبيذ ٌغٛ ِي كٛص پؾ سجغ صاصْ اػ آْ، چٗ فبيضٖ اي صاعص؟! صع ايٓ صٛعد ٔزيجٗ ي اػزمبص ثٗ ثضا چيـذ؟ٔ

 پبؿز ايٓ اؿذ وٗ اػزمبص ثٗ ثضا اػ صٚ ٔظغ صاعاي اّ٘يذ اؿذ: اػ ٔظغ ػميضري ٚ اػ ٔظغ رغثيزي.

 از نظر عقیدتی -1

 ّّ ( صع ِٛعص ثضا، ؿشٓ عا ثٗ ٔٙبيذ عؿبٔضٖ أض رب  ٗ ػٍيُٙ اٌـالَػالِّٗ ِجٍـي صع ايٓ ثبعٖ ِي ٔٛيـض: )) )ائ

پبؿشي ثٗ يٙٛصيبْ ثبكض وٗ ِي گٛيٕض: سضا اػ وبع٘ب ٚٔظبَ آفغيٕق فبعؽ كضٖ اؿذ ُ٘ چٕيٓ پبؿشي ثٗ ِؼزؼٌٗ 

ثبكض وٗ ِي گٛيٕض: سضاٚٔض ِٛجٛصاري ِضً ِؼضٔٙب، گيب٘بْ، ديٛأبد ٚأـبْ ٘ب عا ـ ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ االْ ٚجٛص صاعٔض ـ 

فؼٗ آفغيض. ٚآفغيٕق آصَ پيق اػ آفغيٕق فغػٔضأق ٔجٛصٖ ٚ پيلي گغفزٓ آٔٙب، رٕٙب صع آكىبع كضْ آٔبْ ثٛصٖ يه ص

أض وٗ ِؼزمض ثٗ ػمٛي ٚ ٔفٛؽ فٍىي أض ٚ  اؿذ؛ ٔٗ صع سٍمذ ٚ ايجبصكبْ. آٔبْ ايٓ ؿشٓ عا اػ فالؿفٗ اي گغفزٗ

ضا عا اػ ٍِىق ػؼي ِي صإٔض ٚدٛاصس عا ثٗ سٛصكبْ ٔـجذ ِي گٛيٕض: سضاٚٔض جؼ صع ػمً اّٚي اصغ ٚالؼي ٔضاعص. آٔبْ س

 (.1ِي صٕ٘ض ٔٗ سضاي ػؼ ٚجً(()



اػ ايٓ گفزبع عٚكٓ ِي كٛص وٗ ؿفبعف ٘بي فغاٚاْ ائّٗ ػٍيُٙ اٌـالَ ثغ ثضا، ثٗ سبطغ ايٓ اؿذ وٗ ٘غ أضيلٗ 

ذ ثىٕض وٗ لضعد اٌٙي اػ ٘غ اي وٗ لضعد سضا ٚسٛاؿذ اٚ عا صع دض ِٚغػ سبصي ِذضٚص ِي ؿبػص، ثبطً ّٔٛصٖ، ٚصبث

جٙذ دميمزي ِطٍك اؿذ؛ دزي اػ جٙذ رمضيغي وٗ سٛص سضاي رؼبٌي آْ عا صع ػبٌُ رىٛيٓ، سٍمذ، رضثيغ ٚ عثٛثيذ 

 ِمضع ِي فغِبيض. رمضيغ اٌٙي ٔـجذ ثٗ ايٓ ِمضعاد، اٚ عا صع ِمبثً آْ ثي اعاصٖ ٚثي اسزيبع ّٔي وٕض.

 وٗ ٌٛح ِذفٛظ ٚ رغييغ  ُ٘ چٕيٓ آٔبْ صع ضّٓ ثيبْ رمضيغ اٌٙي ـ

ٔبپظيغ صع ثبعٖ ي آْ ٚجٛص صاعص ـ، ثضا عا ِطغح وغصٖ أض ٚثضيٓ گٛٔٗ ثغ اعاصٖ ٚاسزيبع أـبْ ٚ ٌٛح ِذٛ ٚاصجبد وٗ سضاي 

 ؿجذبْ آْ عا اػ آغبػ ثٗ رجغ اػّبي صٔيٛي أـبْ ِمضع فغِٛصٖ ـ ربويض ّٔٛصٖ أض.

ٗ لضب ٚلضع اؿذ رب ػيبصٖ گٛيي ٚافغاط عا اػ ػميضٖ ي لضب ٚلضع ثغ طغف گٛيب اػزمبص ثٗ ثضا ثغاي رىّيً ّٔٛصْ اػزمبص ث

ؿبػص ٚ ثٗ ِؼٕبي ايٓ ٔجبكض وٗ اسزيبعاد عا اػ سضاي ؿجذبْ ٚأـبْ ثغگيغص. ثبيض ػميضٖ ثٗ لضب ٚلضع عا ثٗ ٚؿيٍٗ ي 

 ٚأـبْ ؿٍت ّٔبيض.ثضا رىّيً ّٔٛص. ثضا ربويضي اؿذ ثغ ايٓ وٗ رمضيغ ثٗ ِغػي ّٔي عؿض وٗ اسزيبع عا اػ سضا 
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اػزمبص ثٗ ثضا صاعاي اصغ رغثيزي ؿبػٔضٖ اي صع ػٔضگي أـبْ اؿذ. ػالِٗ ِجٍـي )عٖ( صع ثذش ))صاليً ؿفبعف 

ػٍيٗ اٌـالَ ، آْ )اػزمبص يٙٛص( عا ِٕزفي صأـزٗ ٚصبثذ وغصٔض وٗ ائّٗ ػٍيٗ اٌـالَ ثٗ ثضا(( ِي فغِبيض: ))ائّٗ 

سضاي رؼبٌي صع ٘غ عٚػي صع يه ِمبَ اؿذ؛ اػ لجيً اػ ثيٓ ثغصْ يىي ٚايجبص وغصْ صيگغي، ِيغأضْ وـي ٚػٔضٖ وغصْ 

ؼصيىي ثٗ اٚ عا ثٗ ٚؿيٍٗ صيگغي ٚاػ ايٓ لجيً... رب ايٓ وٗ ثٕضگبْ رضغع ثٗ صعگبٖ سضا ٚ، صعسٛاؿذ اػ اٚ، پيغٚػي اػ اٚ ٚٔ

آٔچٗ وٗ صٔيب ٚآسغرلبْ عا اصالح ِي وٕض رغن ٔىٕٕض ٚ ٔـجذ ثٗ صضلٗ صاصْ ثٗ فميغاْ، صٍٗ ي عدُ، ٔيىي ثٗ پضع 

 ِٚبصع ٚ ٔيؼ سٛثي ٚٔيىي وٗ صع ِمبثً آٔٙب ٚػضٖ ي طٛي ػّغ ٚػيبص كضْ عٚػي صاصٖ كضٖ، اِيضٚاع ثبكٕض.

 ٚػميضٖ ثٗ ثضا اػ ايٓ ٔظغ، ثب ايجبص اػزمبص ثٗ رٛثٗ ٚكغايظ لجٌٛي آْ، ٔؼص 

سضاٚٔض ِـبٚي اؿذ. پؾ ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ رٛثٗ صع جٙذ ؿبػٔضگي أـبْ، جٍٛگيغي اػ يأؽ ِٚٔٛيضي، گلٛصْ صعة 

ع ػٔضگي أـبْ ثٗ جبي آعػٚ اِيض ٚايجبص عٚديٗ ي رغييغ ٚآِبصگي ثغاي اصالح )ثلغ( اصغ ِضجذ صاعص، ثضا ايٓ اصغاد عا ص

 ِي گظاعص. ثٍىٗ ثضا اػ ٌٛاػَ رٛثٗ ٚاػّبٌي ِبٕٔض آْ اؿذ. 

اػ ٌٛاػَ رٛثٗ اػزمبص ثٗ ايٓ اؿذ وٗ لٍُ سضاي ؿجذبْ، ٕ٘ٛػ صع ٌٛح ِذٛ ٚ اصجبد سله ٔلضٖ اؿذ ٚ اٚ ِي رٛأض 

ٚاػّبي كبيـزٗ ِي آعايض ٚيب آٔچٗ عا ثشٛا٘ض ِذٛ يب اصجبد وٕض. ٚثغ اؿبؽ آٔچٗ وٗ ثٕضٖ سٛص عا ثٗ ِىبعَ اسالق 

 صؿذ ثٗ اػّبي ٔبكبيـذ ِي ػٔض، ٘غ وٗ عا ثشٛا٘ض سٛكجشذ ٚ٘غ وٗ عا ثشٛا٘ض ثضثشذ ِي وٕض.



ِليذ اٌٙي گؼافٗ اي ٔيـذ وٗ ربثغ صٌيً دىيّبٔٗ اي ٔجبكض، ثٍىٗ اگغ ثٕضٖ، رٛثٗ وٕض ٚ ٚاججبد عا ثٗ جب آٚعص ٚ ثٗ 

 ٚثٗ كّبع ؿؼبصرّٕضاْ ِي پيٛٔضص...دمبيك اٌٙي چٕگ ػٔض، اػ صفٛف اكميب سبعط 

 صع پغرٛ آٔچٗ گظكذ، ِي رٛاْ ؿشٓ ائّٗ ػٍيٗ اٌـالَ عا فّٙيض وٗ ِي فغِبيٕض: 

( ٚ : ))سضاي ػؼٚجً ثٗ ٘يچ چيؼي ّ٘بٕٔض ثضا ثؼعگ صاكزٗ 1))سضا ثٗ ٘يچ چيؼي ّ٘بٕٔض ثضا پغؿق ٔلضٖ اؿذ(()

 (2ٔلضٖ اؿذ(()

آْ وٗ صع اٚ ؿٗ صفذ ثبكض: الغاع ثٗ ثٕضگي ٚعأضْ كغيىبْ ٚايٓ وٗ سضا ٘غ ٚ: ))سضا ٘يچ پيغّجغي عا ثغ ٔگؼيض ِگغ 

 آٔچٗ ثشٛا٘ض ِمضَ ِي صاعص ٚ٘غ آٔچٗ ثشٛا٘ض ثٗ رأسيغ ِي أضاػص((.
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 ػِيٕٗ ي ))ثضاء(( ؿؤاالري ثٗ كغح ػيغ ٚجٛص صاعص وٗ ثبيـزٗ اؿذ ثضاْ ٘ب پبؿشي وبفي صاصٖ كٛص. صع

ـ اػزمبص ثٗ ثضا ِٕجغ ثٗ ؿغػصْ وبع٘بي ثيٙٛصٖ اػ ؿٛي سضاي رؼبٌي ِي كٛص؛ چْٛ ثب رٛجٗ ثٗ ايٓ وٗ سضاٚٔض ِي 1

 اػ دبٌذ اٚي ثيٙٛصٖ سٛا٘ض ثٛص؟ صأض صع آيٕضٖ ي ٔؼصيه، اػ طغف اٚ رغييغ ٚثضا پيق ِي آيض سجغ صاصْ

پبؿز: فغض ثيٙٛصگي صع صٛعري اؿذ وٗ ٘ضف ِٕٚفؼذ ِٛعص ٔظغي، ثغاي سجغ صاصْ اػ دبٌذ اٚي رصٛع ٔىٕيُ ٚاصجبد 

ايٓ فغض ِّىٓ ٔيـذ. پؾ ِّىٓ اؿذ صع ايٓ سجغ صاصْ، ٘ضف ِٕٚفؼذ ثؼعگي ٚجٛص صاكزٗ ثبكض وٗ ثٗ سٛص ثٕضٖ 

 ثغ گغصص.

َ اػ چيؼي سجغ صٕ٘ض؛ ؿپؾ صع رذمك آْ چيؼ ثضا پيق آيض، ثبيض سجغ اٚي ثٗ ِصضعي ٔـجذ صاصٖ ـ اگغ پيبِجغ يب اِب2

 كٛص. دبي ، ؿئٛاي ايٓ اؿذ وٗ پيبِجغ يب اِبَ، صع سجغ صاصْ ثٗ چٗ ِٕجغ ٚ ِصضعي رىيٗ صاعٔض؟

اٚ ِٕجغ سٛا٘ض پبؿز: جٛاة ايٓ ؿؤاي ٔيبػ ثٗ ثيبْ يه ِضبي صاعص: كشصي ؿُ ٍِٙىي ِي سٛعص وٗ لطؼبً ثٗ ِغگ 

كض. چٕبٔچٗ كّب ايٓ دبصصٗ عا ِلب٘ضٖ وٕيض اػ فغا عؿيضْ ِغگ اٚ ثؼض اػ چٕض ؿبػذ سجغ ِي ص٘يض؛ ايٓ سجغ صاصْ 

ثٗ ِمزضبي ٔٛكيضْ ))ؿُ ٍِٙه، سجغ صبصلي اؿذ، ٚاگغ ثٗ ػٍذ پيضايق ِبٔؼي، اٚ ّٔيغص )ِضً دبضغ كضْ 

عٚؽ ٔشٛا٘ض ثٛص، ٚاػ سجغ٘بي ثضْٚ صٌيً كّغصٖ ّٔي كٛص. پؼكىي وٗ ٚي عا وبِال ِؼبٌجٗ وٕض(، ايٓ سجغ صاصْ ص

سجغ٘بي آؿّبٔي ٔيؼ وٗ اػ ٚالغ كضْ ثغسي اِٛع صع آيٕضٖ سجغ ِي صٕ٘ض، ايٓ چٕيٓ ٘ـزٕض؛ چغا وٗ آٔٙب ثٗ ػٍذ 

ِمزضي آْ دبصصٗ ـ وٗ ِلغٚط ثٗ ٔغؿيضْ ِبٔغ اؿذ ـ صائّي أض ٚاػ ايٓ پبؿز ـ جؼ ثي اطالػي پيبِجغ صٍي هللا 

ٗ ٚ آٌٗ يب اِبَ اػ عؿيضْ ِبٔغ صع آيٕضٖ ـ ٘يچ اكىبٌي ثٗ ٚجٛص ّٔي آيض . پؾ گفزٕي اؿذ وٗ سضاي رؼبٌي، ػٍي



پيبِجغ صٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عا اػ ػٍذ دبصصٗ ثب سجغ ؿبسزٗ، ٌٚي سٛاؿزٗ اؿذ اٚ عا اػ عؿيضْ ِبٔغ ـ وٗ صع آيٕضٖ ثغاي 

 ثٕضگبْ پيق سٛا٘ض آِض ـ ثب سجغ ٔـبػص. 

 ثضا، ِٕجغ ثٗ ايٓ ِي كٛص وٗ پيبِجغ يب اِبَ، صع ِؼغض ارٙبَ ثٗ صعٚؽ لغاع گيغٔض.  ـ پيضايق3

پبؿز: گٕبٖ ِزُٙ وغصْ پيبِجغ يب اِبَ ثٗ صعٚؽ گٛيي، ثغ ػٙضٖ ي گٛيٕضٖ ي آْ اؿذ. اگغ ارٙبَ اػ ؿٛي وبفغ ثبكض وٗ 

ٔيـذ. ٚاگغ اػ ِؤِٕي ؿغػصٖ وٗ فغض ايٓ ايٓ ِطٍت صع لجبي ٔپظيغفزٓ ايّبْ ثٗ رٛديض ٚٔجٛد ِٚؼبص، اػ آٔبْ ثؼيض 

 اؿذ وٗ ايّبٔق، اٚ عا اػ ايٓ ػًّ ثبػ ِي صاعص ٚاگغ اٚ عا ثبػ ّٔي صاعص، آْ ُ٘ صٌيً ثغ ضؼف ايّبْ اٚ اؿذ.

آٔچٗ ُِٙ اؿذ ايٓ وٗ ثضا صٌيً ِٕطمي ثغاي ِزُٙ ّٔٛصْ ثٗ صعٚؽ ٔيـذ؛ ثٍىٗ ثـيبعي اػ دبالد ثضا، ٔٛػي رصضيك 

ثغا٘يُ ػٍيٗ اٌـالَ وٗ ِأِٛع ثٗ ؿغ ثغيضْ فغػٔضف كضٖ ثٛص، صؿزٛع جضيض )ثغاي لغثبٔي وغصْ اؿذ. ِضً لصٗ ي ا

لٛچ(، سٛص رصضيك صؿزٛع اٚي ثٗ ؿغ ثغيضْ اؿّبػيً ػٍيٗ اٌـالَ عا ِي عؿبٔض. دبي اگغ سجغ اٚي صبصق ٔجٛص، 

 ثضي ٚػٛض ِي ثبكض.لغثبٔي وغصْ گٛؿفٕض ٔيؼ ثٗ جبي اٚ، فضا ِذـٛة ّٔي كٛص؛ چغا وٗ فضا ثٗ ِؼٕبي 

 چکیده ی بحث

ٔـجذ صاصْ ثضا )ثٗ ِؼٕبي ػٛض كضْ ٔظغيٗ(، ثٗ سضاي ِزؼبي ِذبي اؿذ ٚاِبِيٗ ثٗ آْ اػزمبص ٔضاعٔض؛ ثٍىٗ آْ عا 

 (.1ِذبي ِي صإٔض ِٚي گٛيٕض: وـي وٗ ثضاْ اػزمبص صاكزٗ ثبكض، وبفغ اؿذ ٚثبيض اػ اٚ ثيؼاعي جـذ)

ب يََلبء  ِؼٕبي ِؼمٛي ثضا ٚآٔچٗ وٗ اػزمبص َِ ُذٛ اَّلّلُ  ّْ ثٗ آْ ٚاجت اؿذ آْ چيؼي اؿذ وٗ صع آيبد لغآْ وغيُ؛ ِضً: }يَ

ٌْىَِزبةِ{ ٚجٛص صاعص. رجٍي ايٓ ِذٛ ٚاصجبد آْ جب اؿذ وٗ سضاٚٔض صع ظب٘غ چيؼي عا ثٗ سبطغ ِصٍذذ،  َُّ ا
ُ
ُٖ أ َِٚػَٕض َُٚيْضجُِذ 

ي ّٔبيض. صع ايٓ صٛعد، ايٓ اِغ جضيض غيغ اػ آْ چيؼي ثغ ػثبْ پيبِجغ يب ٌٚي اف جبعي ِي وٕض ٚؿپؾ آْ عا ِذٛ ِ

 اؿذ وٗ صع ِغدٍٗ ي اٚي ظٙٛع پيضا وغصٖ ثٛص، ثب رٛجٗ ثٗ ايٕىٗ سضا لجالً آْ عا ِي صأـزٗ اؿذ.

ثضا كجيٗ ٔـز كضْ ادىبَ اصيبْ گظكزٗ ثٗ ٚؿيٍٗ ي صيٓ پيبِجغ ِب دضغد دمحم صٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اؿذ ٚيب 

سي اػ ادىبَ كغيؼذ پيبِجغ صٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ٚؿيٍٗ ي ادىبِي اؿذ وٗ ثؼض اػ آْ كجيٗ ثٗ ٔـز كضْ ثغ

 ( 2دىُ اٌٚي آِضٖ اؿذ)

وـي وٗ ثٗ ايٓ كىً اػ ثضا ِؼزمض ٔجبكض، صع ٚالغ لضعد ٚاعاصٖ ِطٍك سضاٚٔض عا ِذضٚص ؿبسزٗ اؿذ ٚ لغآْ وغيُ صع 

{) ضّٓ ثغ كّغصْ ثغسي اػ ػمبيض يٙٛص ثٗ آْ اكبعٖ فغِٛصٖ ُْ ِٙ ْغٌٌٍَُٛخ ُغٍَّْذ أَْيِضي َِ ُٛص يَُض اَّلّلِ  ُٙ يَ ٌْ ََٚلبٌَذِ ا ( ايٓ 3اؿذ: }

 صيضگبٖ صع ػمبيض ثغسي اػ فغلٗ ٘بي اؿالِي غيغ اِبِيٗ ٔيؼ عسٕٗ وغصٖ اؿذ. 
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