
 هاكػیت؟ یا افصاىٌ جو

 ایو ةر غالهً ةلکٌ ةاطد ىهی نيدػر ةیيیم نی چظم ةا نا کٌ نُجُداتی ٍهیو در نُجُدات اشالم، دیدگاً از

 فرطتگان، خدا، ناىيد ٍصتيد نُجُداتی شری یک...  ه کٍَُا گیاٍان، خیُاىات، اىصان، ناىيد غادی نُجُدات

 شُرً 72 آیٌ اشاس اناةر ىداریم را طان دیدن تُاىایی نا ىتُدىظان جصهاىی دلیل ةٌ کٌ جيَا ه ةرزخ غالم

 چظم ةا کٌ کييد نی زىدگی نُجُداتی ٍصتی غالم در یػيی ةیيیم، ىهی را آىَا نا ه ةیييد نی را نا آىَا اغراف

 کُتاً چيد ٍر ىگاٍی ، دٍد نی گُاٍی نُجُداتی چيیو هجُد ةٌ ىیز كرآن ایيکٌ لداظ ةٌ انا. طُىد ىهی دیدً

 ای پارً آىکٌ انید ةٌ اىداخت خُاٍیم جيَا یػيی اىصاىَا ةیو در ةراىگیز جيجال نُجُدات ایو از یکی نُرد در

 .ىهاید نػلُم نُجُد ایو نُرد در را نا نجَُالت از

 

 جو هجُد دالیل

 چياىچٌ ةاطيد نی غجیتی كدرت دارای ه. نُىحيد ه نذکر جيس دارای ه ةُدً هاكػی ه خلیلی نُجُداتی جيَا

 ىزدش جایض، از ةرخاشتو از كتل را ةللیس تخت اشت كادر گفت جو از غفریتی شلیهان خضرت داشتان در

 آیات آىان، هجُد اجتات ةرای دلیل ندکهتریو ه طُىد ىهی دیدً غادی خاالت در ایو هجُد ةا انا. کيد خاضر

 آىَا ةر غالهً ه ىهُد هارد ای خدطٌ آىَا ةٌ تُان ىهی کٌ اشت الصالم غلیَم نػػُنیو رهایات ه كرآن ىُراىی

 ةر دلیل ىیز ایو کٌ اىد ىهُدً اخضار را آىَا ای غدً ختی ه دیدً را آىَا نختلف طرایط در ىیز افراد ةرخی

 . اشت نُجُدات ایو هجُد

 

 جو ٍا دىیای نظخػات

 جو شُرً آیات از ه اىد آندً دىیا ةٌ اىصاىَا از كتل جيَا خجر شُرً 72 آیٌ ظتق ه طدً خلق آتض از ایظان

. اغهاليد نکلف اىصاىَا ناىيد دلیل ایو ةٌ ه درکيد ه فَم ه طػُر ةا نختار، نُجُداتی جيَا کٌ اشت نظخع

 ىیز آىَا. آهردىد ایهان آلٌ ه غلیٌ اللٌ غلی اکرم پیانتر ةٌ الَی، آیات طيیدن ةا آىَا از ةرخی اشاس ایو ةر

 در نادگی ه ىر ه اشت جاری ٍم تياشل آىَا ةیو ه گیرىد نی را گرهٍی جای گرهٍی ه نیرىد نی) اىصاىَا نحل

 آیا طُد نی گفتٌ آىَا ةٌ اىصان ٍهاىيد ىیز كیانت رهز) در.ةاطد نی ةركرار طانل را جيیان از اطیا تهام

 خُد کفر ةر اىػام شُرً 031 آیٌ طَادت ةٌ آىٌ ده ٍر ىدادىد؟ ةیم رهز ایو از را طها آیا ىیاندىد؟ پیانتران

 را اىس ه جو" تکذةان رةکها اال فتای" غُرت ةٌ ةار شی از ةیض کٌ الرخهو شُرً آیات در. دٍيد نی گُاٍی



 ه دىیا غذاةَای ه ىػهتَا ذکر از ةػد ةارٍا کٌ شُرً آن در ه کيد نی رهطيتر را نعلب ایو دادً، كرار نخاظب

 . اشت( جو ه اىس) ده ٍر ةرای آخرت، ه دىیا کٌ اشت ایو ةیاىگر طدً، تکرار فُق آیٌ آخرت

. دردٍاشت ه ىػهتَا اىُاع دارای جيَا، جَان کٌ اشت ایو آن ه گردد نی رهطو نعلتی ةاال نعالب ةٌ تُجٌ ةا

 از یک کدام: پرشيد نی تػالی خدای کٌ اشت" تکذةان رةکها اال فتای" الرخهو شُرً آیات ىیز آن دلیل ه

 ه طکيجٌ دارای دىیا، در ةاید چُن ایيکٌ، دردٍا هجُد ةر دلیل ه کيید نی اىکار را خُیض پرهردگار ىهتَای

 . چیصت نيظُر ةفَهيد ترشاىيد، نی طکيجٌ ه غذاب از را آىَا هكتی تا ةاطيد ىاراختی ه غذاب

 

 ٍصتيد؟ طرهری نُجُدات جو ٍا آیا

 انا. ٍصتيد دیگران اذیت ه آزار غدد در ه ترشياکيد ه طرهر نُجُداتی جيَا کٌ کييد نی تػُر چيیو ةرخی

 گرهٍی ه نُنييد ه غالح گرهٍی. گرهٍيد ده دارای اىصاىَا ٍهچُن کٌ ٍصتيد نُجُداتی جيَا گفت ةاید

 کٌ ةاطد نی کافر ه طرهر کٌ اشت جيَایی جهلٌ از کَف شُرً 01 آیٌ ظتق اةلیس کٌ کافرىد ه طرهر

 . ةاطد نی الَی درگاً طدً راىدً ه ىهُدً الَی انر ىافرناىی

 

 جو ٍا پیانتر

 شُرً ةٌ نراجػٌ از آن ةر غالهً ه دارىد خُد از پیانتراىی جيَا کٌ طُد نی اشتفادً اىػام شُرً 031 آیٌ از

 ةرای ىیز آلٌ ه غلیٌ اللٌ غلی پیانتر کٌ طُد نی نظخع 72- 37 آیات اخلاف شُرً ناىيد دیگر آیات ه جو

 كتل جيَا کٌ اشت ذکر ةٌ الزم. طدىد نتػُث اىس ةر ٍم ه جو ةر ٍم پیانتران طاید ةلکٌ. اشت پیانتر آىَا

 خُاشتيد نی کٌ هكتی ةزرگُار، آن ةػحت از ةػد هلی رفتيد نی آشهان ةٌ آلٌ ه غلیٌ اللٌ غلی پیانتر ةػحت از

 فرطتگان ه گرفتيد نی كرار آتظتار طَاب تیرٍای اغاةت نُرد کييد، شهع اشتراق ه رفتٌ ةاال آشهان ةٌ

 . ةظيُىد تُاىصتيد ىهی طدىد، نی شهع اشتراق از آىَا ناىع ىگَتان

 

 اجيٌ طیػیان رٍتری

 از گرهٍی اشت، طدً ةیان جو شُرً در چياىکٌ. غالديد ه نُنو کٌ ٍصتيد ىیز نُجُداتی جيَا نیان از انا

 آن ةر غالهً. آهردىد ایهان آىَا ةٌ آن طيیدن از پس ه طيیدً را كرآن آیات جو، شُرً دهه آیٌ اشاس ةر جيَا



 غلیَم نػػُنیو ائهٌ ه الصالم غلیٌ غلی انام هالیت ةٌ ةُدن، نصلهان ةر غالهً کٌ ٍصتيد کصاىی جيَا از

 کٌ ةُد اجيٌ طیػیان رٍتر ،"زغفر" ةيام نُنو جيَای آن از یکی. ٍصتيد آىان طیػٌ ه دارىد ایهان الصالم

 اظالع" زغفر" فُت از غلها آىکٌ از پس ختی ه. افتاد اتفاق ةرهجردی اللٌ آیت زىدگاىی زنان در اه فُت

 ةٌ" شػغر" ةزرگُارش، فرزىد را اجيٌ طیػیان رٍتری اه، از پس. کردىد ةرپا ةرایض ختم ه غزا نجالس یافتيد،

 غاطق ه ندب پدرش ٍهچُن اه. دارد غَدً ةر را جو طیػیان رٍتری ىیز اکيُن ٍم کٌ. اشت گرفتٌ غَدً

 . ةاطد نی الصالم غلیَم ظَارت ه غػهت ةیت اٍل

 

 جو ٍا اىکار ىتیجٌ

 کييد، نی اىکار را جيَا کٌ گرهٍی گفت تُان نی کييد، نی اجتات را جيَا هاكػیت کٌ فُق ةیاىات ةٌ تُجٌ ةا

 . طد خُاٍد آىان ارتداد یا کفر ةاغث انر ایو طُد، كرآن آیات اىکار ةٌ نيجر ایظان اىکار اگر

 

 ةٌ طُد نراجػٌ ةیظتر نعالػٌ ةرای

 جو از ترس ه اىصاىَا

 تهرد از اةلیس پیظیيٌ

 اشالنی ةیيی جَان

 جو زغفر

 

 نياةع

 .ةخض هخدت ىاطر جو، ىاطياختٌ دىیای خهزً، جػفر

 .كرآن كانُس كرطی، اکتر غلی

 داىید؟ نی چٌ جو از جدیری، اخهد

 .كرآن در جو دغُتی، اةُالفتح نیر


