
 تفعیص آیات

  

دٍس ةٌ ایيکٌ از ػص هظُاس رياس، ةٌ رسا پياً ةتصد، ه ةهٌ وهُر     در ایو ظُرً رظُل گصانی رُد را دظتُر نی

آیهس   ػُد ایو ظُرً در نسیيٌ ىازل ػسً، ةلکٌ از آن رهایات ةص نی کٌ از رهایات هاردً در ػان ىضهل آن اظتفادً نی

 اىس. ىازل ػسًکٌ ایو ظُرً ه ظُرً كتلیغ ٍص ده ةا ٍم 

ػُد ه جهان اه   كل اغُذ ةصب الياس نلک الياس الٌ الياس وتع آدنی چيیو اظت کٌ هكتی ػص  ةٌ اه نتُجٌ نی

ػُد کٌ ىیصه  دفع آن را دارد، تها اه   ةیيس ةٌ کعی پياٍيسً نی کيس، ه در رُد ىیصه  دفع آن را ىهی را تَسیس نی

ػُد: یا ةٌ رةهی پيهاً    یيگُىٌ نُارد ةٌ یکی از ظٌ پياً، پياٍيسً نیه  را در رفع آن ػص کفایت کيس، ه اىعان در ا

کيس، در ایو ٍيگام  ةصد کٌ نسةص انص اه ه نصةی اه اظت، ه در تهانی خُائجغ از کُچک ه ةضرگ ةٌ اه رجُع نی نی

کهصدً  ػهُد تها آن ػهص را دفهع      کيس ةٌ ه  پياٍيسً نی ٍم کٌ چيیو ػص  نتُجٌ اه ػسً ه ةلا  اه را تَسیس نی

 ةلایغ را تضهیو کيس، ه از نیان آن ظٌ پياٍگاً، ایو یکی ظتتی اظت فی ىفعٌ تام در ظتتیت.

دهنیو پياً، کعی اظت کٌ دارا  ظلطيت ه كُتی کافی ةاػس، ه خکهی ىافش داػتٌ ةاػس، ةٌ وُر  کٌ ٍص کهط  

س، ىظیهص پادػهاٍان  ه انجهال    از ٍص ػص  ةسه پياٍيسً ػُد ه اه ةتُاىس ةا اغهال كسرت ه ظلطيتغ آن را دفع کيه 

 ایؼان(، ایو ظتب ٍم ظتتی اظت نعتلل ه تام در ظتتیت.

 

در ایو نیان ظتب ظُنی اظت ه آن غتارت اظت از الَی کٌ نػتُد هاكػهی ةاػهس، چهُن هزنهٌ نػتُدیهت الهٌ ه       

ض اه کعهی  نزؿُؾا اگص الَی هاخس ه ةی ػصیک ةاػس، ایو اظت کٌ ةيسً رُد را ةصا  رُد رالؽ ظازد، یػيی ج

کيس ارادً ىکيس، ه جهض آىچهٌ اه    را ىزُاىس ه در ٍیچ یک از خُائجغ جض ةٌ اه نصاجػٌ ىيهایس، جض آىچٌ اه ارادً نی

 رُاٍس غهل ىکيس. نی

ه رسا  ظتدان رب نصدم، ه نلک آىان، ه الٌ ایؼان اظت، ٍهچيان کٌ در کالم رُیغ ایو ظهٌ ؾهفت رهُد را    

لٌ الهلک ه الٌ اه ٍُ فاىی تؿصفُن ه در آیٌ زیص ةٌ غلهت رةُةیهت ه الٍُیهت     جهع کصدً فصنُدً: ذلکم اللٌ رةکم

ٌ     رُد اػارً ىهُدً، نی ا  کهٌ از ىظهصت    فصنایس رب الهؼصق ه الهغصب ه الٌ اه ٍُ فاتزهشً هکهیال، ه در ایهو آیه

تصجع اهنُر، پط اگص فصنایس: لٌ نلک العهُات ه اهرض ه الی اللٌ  گشرد ةٌ غلت نالکیت رُد اػارً ىهُدً نی نی

کيس ةٌ رةی پياٍيسً ػُد، اللٌ تػالی تيَا رب آدنی  كصار اظت آدنی در ٍيگام ٍجُم رطصٍایی کٌ اه را تَسیس نی

اظت ه ةٌ جض اه رةی ىیعت، ه ىیض اگص كصار اظت آدنی در چيیو نُاكػی ةهٌ پادػهاٍی ىیصهنيهس پيهاً ةتهصد، اللهٌ       

 نلک از آن اه اظت ه خکم ٍم خکم اه اظت.ظتداىٌ، پادػاً خلیلی غالم اظت، چُن 

ه اگص كصار اظت ةسیو جَت ةٌ نػتُد  پياً ةتصد، اللٌ تػالی نػتُد  هاكػی اظت ه ةٌ جض اه اگهص نػتهُد  ةاػهس    

 كالةی ه ادغایی اظت.



ٌ رسا پياً (، ةٌ ایيکٌ ة هظّلم هآلٌ غلیٌ اللٌ ه ةياةص ایو جهلٌ كل اغُذ ةصب الياس، دظتُر  اظت ةٌ رظُل رسا  ؾلی

ةتصد، از ایو جَت کٌ رسا  تػالی رب ٍهٌ اىعاىَا اظت ه آن جياب ٍم یکی از ایؼان اظت، ه ىیض رسا  تػهالی  

 نلک ه الٌ ٍهٌ اىعاىَا اظت ه آن جياب ٍم یکی از ایؼان اظت.

ت ه از آىچٌ گشػت رهػو ػس کٌ: اهه: چصا در نیان ٍهٌ ؾفات رسا  تػالی رؿُص ظٌ ؾفت: رةُةیت ه نالکی

الٍُیت را ىام ةصد؟ ه ىیض چصا ایو ظٌ ؾفت را ةٌ ایو تصتیهب ذکهص کهصد، اهل رةُةیهت، ةػهس نالکیهت، ه در آرهص        

تصیو ؾفات رسا ةٌ اىعان اظت ه ههیت در آن ارهؽ اظهت، زیهصا غيهایتی کهٌ       الٍُیت؟ ه گفتیم رةُةیت ىضدیک

 رسا  تػالی در تصةیت اه دارد، ةیغ از ظایص نزلُكات اظت.

 کيس. ةص ایو اؾُه ههیت، انص  رؿُؾی اظت ناىيس پسر کٌ فصزىس را تدت پص ه ةال ههیت رُد تصةیت نیغالهً 

ه نلک دهرتص از رةُةیت ه ههیت آن اظت، ٍهچيان کٌ در نجل فصزىس  کٌ پسر دارد کار  ةٌ پادػاً ىهسارد، ةلهٌ   

رظس، ه ههیهت ٍهم در    تغ ةٌ رُد ػاً ىهیکيس، تازً ةاز دظ اگص ةی ظصپصظت ػس ةٌ ادارً آن پادػاً نصاجػٌ نی

ٌ  ةیيیم پادػاً تهام نلت را زیص پص ه ةال رُد نی تص اظت، ٍهچيان کٌ نی ایو نصخلٌ غهُنی ا   گیصد، ه الٌ نصخله

کيس، ه کار  ةٌ ههیت راص ه غهام اه ىهسارد،    اظت کٌ در آن ةيسً غاةس دیگص در خُائجغ ةٌ نػتُد نصاجػٌ ىهی

ارالص درهىی اظت، ىٌ وتیػت ناد ، ةٌ ٍههیو جَهت در ظهُرً نهُرد ةدهت ىزعهت از        چُن غتادت ىاػی از

تصیو راةطٌ ةیو اىعهان ه رهسا یػيهی     گُیس، ه در آرص غالی رةُةیت رسا  ظتدان ه ظپط از ظلطيتغ ظزو نی

 فصنایس: كل اغُذ ةصب الياس نلک الياس الٌ الياس. آهرد، نی راةطٌ ةيسگی را ةیاد نی

ٍا  رب الياس، نلک اليهاس، الهٌ اليهاس را نتؿهل ه ةهسهن هاه غاوفهٌ آهرد،        گصدیس کٌ چصا جهلٌه ثاىیا: رهػو 

رُاظت تا ةفَهاىس ٍص یک از ده ؾفت الٍُیت ه ظلطيت ظتتی نعتلل در دفع ػهص اظهت، پهط رهسا  تػهالی      

ىیض  ظتب نعتلل دفع ػص اظت، ةسیو جَت کٌ رب اظت، ه ىیض ظتب نعتلل اظت ةسیو جَت کٌ نلک اظت، ه

ظتب نعتلل اظت ةسیو جَت کٌ الٌ اظت، پط اه از ٍص جَت کٌ ارادً ػُد ظتب نعتلل اظهت، ه ىظیهص ایهو    

 هجٌ در ده جهلٌ اللٌ اخس اللٌ الؿهس گشػت.

تُاىعت ةفصنایهس: كهل اغهُذ ةهصب      ه ىیض ةا ایو ةیان رهػو گصدیس کٌ چصا کلهٌ ىاس ظٌ ةار تکصار ػس، ةا ایيکٌ نی

کَم چُن رُاظت تا ةٌ ایو هظیلٌ اػارً کيس ةٌ ایيکٌ ایو ظٌ ؾفت ٍص یک ةٌ تيَایی نهکو الياس ه الََم ه نل

اظت پياً پياٍيسً كصار گیصد، ةسهن ایيکٌ پياٍيسً اختیاج داػتٌ ةاػس ةٌ ایيکٌ آن ده جهلٌ دیگص را کهٌ نؼهتهل   

ی اظهائی خعيی دارد، ةٌ ٍص ةص ده ؾفت دیگص اظت ةٌ زةان آهرد، ٍهچيان کٌ در ؾصیح كصآن فصنُدً: رسا  تػال

تُاىیس اه را ةزُاىیس، ایو ةُد تُجیَات نا درةارً آیات ایو ظُرً، هلی نفعصیو در تُجیٌ ٍص یهک   یک ةزُاٍیس نی

 کيس. اىس کٌ درد  را دها ىهی از ظؤالَا  ةاه هجٍُی ذکص کصدً

ت ىفط اظهت، ةهٌ ىدهُ  کهٌ     نو ػص الُظُاس الزياس در نجهع التیان، آنسً کٌ کلهٌ هظُاس ةٌ نػيا  خسی

رظس، ه ةيا ةٌ گفتٌ ه  کلهٌ هظُاس ناىيس کلهٌ هظُظٌ نؿسر رُاٍهس   گُیی ؾسایی آٍعتٌ اظت کٌ ةگُش نی

کصد هاه اهل ایو کلهٌ ةهٌ   اىس، چُن كاغسً اكتضا نی ةُد، ه دیگصان آن را نؿسر  ظهاغی ه ةص رالف كاغسً داىعتٌ

ػهُد، نهجال    ر ظایص افػهال چَهار خصفهی ةهٌ کعهصً رُاىهسً نهی       کعصً رُاىسً ػُد، ٍهچيان کٌ خصف اهل نؿس



ٍههاىطُر کهٌ دیگهصان ىیهض      -گُیيس: دخصج، یسخصج، دخصاجا ه زلضل، یضلضل زلضاه ه ةٌ ٍص خال ظاٍص ایو آیٌ  نی

زیهس غهسالت    -ایو اظت کٌ: نصاد از ایو نؿسر نػيا  هؾفی اظت، کٌ ناىيس جهلٌ زیس غهسل   -اىس  اظتظَار کصدً

 نيظُر نتالغٌ ةٌ ؾیغٌ نؿسر تػتیص ػسً اظت.اظت ةٌ 

 اىس، ىٌ نؿسر. ه از ةػضی ىلل ػسً کٌ اؾال کلهٌ نُرد ةدت را ؾفت داىعتٌ

 ه کلهٌ رياس ؾیغٌ نتالغٌ از نؿسر ريُس اظت کٌ ةٌ نػيا  ارتفا  ةػس از ظَُر اظت.

کيس، ه ةٌ ندضی کٌ  هظُظٌ نی اىس: ػیطان را از ایو جَت رياس رُاىسً کٌ ةٌ وُر نساهم آدنی را ةػضی گفتٌ

آیس ه  ػُد، جلُ نی رهد، ةاز ٍهیيکٌ اىعان از یاد رسا غافل نی ػُد ه غلب نی افتس پيَان نی اىعان ةٌ یاد رسا نی

 پصدازد. ةٌ هظُظٌ نی

الش  یُظُس فی ؾسهر الياس ایو جهلٌ ؾفت هظُاس رياس اظت، ه نصاد از ؾسهر ىاس ندل هظُظٌ ػیطان 

ػُد کٌ در كفعٌ ظهیيٌ   ه ادراک آدنی ةٌ خعب اظتػهال ػایع، ةٌ كلب آدنی ىعتت دادً نی اظت، چُن ػػُر

 كصار دارد، ه كصآن ٍم در ایو ةاب فصنُدً: هلکو تػهی الللُب التی فی الؿسهر.

نو الجية ه الياس ایو جهلٌ ةیان هظُاس رياس اظت، ه در آن ةٌ ایو نػيا اػارً ػسً کٌ ةػضی از نصدم کعاىی 

اىس، ٍهچيهان کهٌ كهصآن در جها       س کٌ از ػست اىدصاف، رُد ػیطاىی ػسً ه در زنصً ػیطاىَا كصار گصفتٌٍعتي

 دیگص ىیض فصنُدً: ػیاویو اهىط ه الجو.

ػهُد ه ٍهم ةهص جههاغتی از جهو، ه       اىس کٌ کلهٌ ىاس ٍم ةص جهاغتی از اىعاىَا اوالق نی ه انا ایيکٌ ةػضی گفتٌ

 ایو نػيا  اغم اظت. جهلٌ نو الجية ه الياس ةیاىگص

 دلیل کٌ ىتایس ةسان اغتياء ىهُد. ظزيی اظت ةی

اىس کٌ: کلهٌ ه الياس غطف اظت ةص کلهٌ هظُاس، ه نػيها  غتهارت ایهو     ٍهچيیو ةٌ ایو ظزو کٌ ةػضی گفتٌ

 ةصم ةٌ رسا از ػص هظُاس رياس کٌ از وائفٌ جو ٍعتيس، ه از ػص نصدم. اظت کٌ: پياً نی

 داىيس از فَم ةسهر اظت. کٌ ٍهٌ نیچُن ایو نػيایی اظت 

( رهایت کصدً کٌ فصنُد: جتصئیل ىضد رظُل رهسا   العالم در نجهع التیان اظت کٌ اةُ رسیجٌ از انام ؾادق  غلیٌ 

( آنس در خالی کٌ آن جياب ةیهار ةُد، پط آن جياب را ةا ده ظُرً كل أغُذ ه ظهُرً كهل    هظّلم هآلٌ غلیٌ اللٌ  ؾلی

نهو   -ن ىهُدً، ظپط گفت: ةعم اللٌ اركیک ه اللٌ یؼفیک نو کل داء یؤذیک رشٍا فلتَيیک ٍُ اللٌ اخس افعُ

دٍس، ةگیص ایو را کٌ گُارایت ةهاد   کيم، ه رسا تُ را از ٍص درد  کٌ آزارت دٍس ػفا نی تُ را ةٌ ىام رسا افعُن نی

 اغُذ ةصب الياس.... ( گفت: ةعم اللٌ الصخهو الصخیم كل هظّلم هآلٌ غلیٌ اللٌ پط رظُل رسا  ؾلی

 نؤلف: ةػضی از رهایاتی کٌ در ػان ىضهل ایو ظُرً هارد ػسً در ةدت رهایتی گشػتٌ گشػت.

( فصنُد:  هظّلم هآلٌ غلیٌ اللٌ ه ةاز در نجهع التیان اظت کٌ از اىط ةو نالک رهایت ػسً کٌ گفت: رظُل رسا  ؾلی

ػُد، ه  گصیضد ه دهر نی اگص اىعان ةٌ یاد رسا ةیفتس، اه نیػیطان پُزً رُد را ةص كلب ٍص اىعاىی رُاٍس گشاػت، 

 رُرد، ایو اظت نػيا  هظُاس رياس. انا اگص رسا را از یاد ةتصد، دلغ را نی



( رهایت کهصدً   ه در ٍهان کتاب آنسً کٌ غیاػی ةٌ ظيس رُد از أةان ةو تغلب، از جػفص ةو ندهس  غلیَهاالعالم

ٌ  هظّلم هآلٌ لیٌغ اللٌ کٌ فصنُد: رظُل رسا  ؾلی اش ده  ( فصنُدً: ٍیچ نؤنيی ىیعت نگص آىکٌ ةصا  كلتغ در ظهیي

رُاىهس،   دنس، ه از گُش دیگصش هظُاس ريهاس ةهص اه نهی    رُاىس ه نی گُش ٍعت، از یک گُش فصػتٌ ةص اه نی

ایؼهان را ةهٌ    -کيس، ه ایو ٍهان اظت کٌ فصنُدً: ه ایسٍم ةصهح نيٌ  رسا  تػالی ةٌ هظیلٌ فصػتٌ اه را تاییس نی

 کيس. رهخی از ىاخیٌ رُد تاییس نی

( رهایت کصدً کٌ فصنهُد: هكتهی آیهٌ ه الهشیو اذا فػلهُا       العالم ه در انالی ؾسهق ةٌ ظيس رُد از انام ؾادق  غلیٌ

فاخؼة اه ظلهُا اىفعَم ذکصها اللٌ فاظتغفصها لشىُةَم، ىازل ػس اةلیط ةٌ ةاه  کٍُی در نکٌ رفت کٌ آن را کًُ 

 ىانيس. نیثُیص 

ٍا  رُد را ؾسا زد، ٍهٌ ىضدش جهع ػسىس، پصظیسىس ا  ةضرگ نا نگص چٌ ػسً کٌ  ه ةٌ ةليستصیو آهازش غفصیت

نا را ىضد رُد رُاىس ؟ گفت: ایو آیٌ ىازل ػسً، کسانیک از ػها اظت کهٌ اثهص آن را ريجهی ظهازد، غفصیتهی از      

 کيم. نیػیطاىَا ةصراظت ه گفت: نو از ایو راً آن را ريجی 

 آیس. ػیطان گفت: ىٌ، ایو کار از تُ ةص ىهی

 غفصیتی دیگص ةصراظت ه نجل ٍهان ظزو را گفت، ه نجل آن پاظذ را ػيیس.

هظُاس رياس گفت: ایو کار را ةٌ نو هاگشار، پصظیس از چٌ راٍی آن را ريجی رُاٍی کصد؟گفت: ةٌ آىهان هغهسً   

 ةصم. ػُىس، هكتی در گياً هاكع ػسىس، اظتغفار را از یادػان نی کيم تا نصتکب رطا ه گياً دٍم، آرزهنيسػان نی نی

 رُر ، ه اه را نُکل ةص ایو نانُریت کصد، تا رهز كیانت. ػیطان گفت: آر  تُ، ةٌ درد ایو کار نی

 نؤلف: در اهائل جلس ٍؼتم ایو کتاب گفتار  در ایو ةارً گشػت.

تالیف آن در ػب نتارک كسر یػيی ةیعت ه ظُم ناً نتهارک  الدهس للٌ کٌ ایو کتاب ةٌ پایان رظیس، ه فصاغت از 

رنضان ظال ٍضار ه ظیؿس ه ىُد ه ده  ٍجص  اتفاق افتاد ه الدهس للٌ غلی السهام ه الؿلُة غلی ظیسىا ندههس ه  

 الٌ ه العالم.

رهصیو  نتصجم: ظپاس رسا  را کٌ تُفیق تصجهٌ تفعیص الهیضان را ةٌ ایو ةيسً ىاچیضش غطا فصنهُد، ه تصجههٌ آ  

 جلسش در رهز غیس غسیص ةٌ پایان رظیس.

انیس آن دارم کٌ ایو رسنت ىاچیض در درگاً رةُةیتغ ه در پیؼهگاً نلهسس رهاتم اهىتیها، ه اهؾهیا  گهصام آن       

 خضصت نلتُل افتس.

 ه رساهىس غض ه جل در ایو تصجهٌ ةصکتی كصار دٍس تا افصاد ةیؼتص  از آن نيتفع گصدىس.

ا  کٌ ةا نصخُم اظتادم غالنٌ وتاوتائی داػتم افتادم کٌ فصنُد: ػزؿی نصخُم پهسرم را   در ایيجا ةٌ یاد راوصً

در رُاب دیس، خال اه را ه ىظص  کٌ ةٌ فصزىسش دارد ظؤال کصد، آن نصخُم فصنُدً ةُد از ندهس خعهیو رایهی   

، نصخُم اظتاد هكتی ایو ٍایغ ظصنایٌ کالىی ةصا  رُد فصاٍم آهردً ه چیض  ةٌ نو ىسادً ىیعتم، زیصا اه ةا ىُػتٌ

ناجصا را ىلل کصد اػک از چؼهاىغ جار  ػس ه ةٌ نو فصنُد: نو ثُاب تفعیص الهیضان را ةٌ رهح هالهسیيم اٍهسا   

 ىهُدم.



ةٌ ایؼان غصض کصدم نو ىیض ثُاب تصجهٌ آن را ةٌ رهح هالسیيم اٍسا ىهُدم، انیس اظت رسا  غضهجل ةٌ لطهف ه  

 ضاغف در خعاب آىان ةيُیعس.کصم رُد ایو ٍسیٌ را ةا ؾفات ن

 از ٍهٌ رُاىيسگان غضیض ه ندتصم التهاس دغا دارم.

 ه الدهس للٌ ه الؿلُة غلی رظُل اللٌ ه غلی آلٌ رضائو رخهة اللٌ ه اللػو غلی اغسائَم اغساء اللٌ.

 ظیس ندهس ةاكص ػصیف نُظُ ، نػصهف ةٌ ظیس ندهس ةاكص نُظُ  ٍهساىی فصزىهس خجهة اهظهالم ه الهعهلهیو    

  س ٍاد  گصهظی تغهسً اللٌ ةغفصاىٌنصخُم ظی


