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ٍهٌ; نُجُدات ةٌ هیژً اىصان پیُشتٌ در نؽرض آشیتَای جصهی یا خطرات رهحی از كتیل هشُشٌ طیطان ه ىفس اّنارً ه شلُط 

 عاٍری ه ةاطيی كرار دارد.

ر دادً اشت. "گرهٍی از فرطتگان را نأنُر ىگَداری اىصان كرا46از آىجا کٌ پرهردگار نَرةان ةَتریو ىگَتان نیتاطد،#شُرً; یُشف،آیٌ;

 "01#شُرً; اىفطار،آیٌ;

آیٌ اؼالم نیکيد کٌ خداهىد فرطتگان نتؽددی ةٌ نيغُر ىگَتاىی ه نحافغت ةر ٍر طخع گهارد؛ اىصاىی ىیصت نگر 01در نجهُع،

 ایيکٌ ىگَتاىی دارد کٌ ةرایض از جان ه رهح اىصان،در نصیرحق ه ؼدالت ه ٍم چيیو از جصم اه در نلاةل خطرات نختلف حراشت

 آیٌ ؼتارتيد از:01نیکيد. ایو 

ةرای حفظ طها فرطتگاىی را »شُرً اىؽام: 40. آیٌ;1«. كصم ةٌ ایيان کٌ ةرای ٍر طخع نراكب ه ىگَتاىی اشت»شُرً طارق: 6. آیٌ; 0

. 2«. اٍيد کردةٌ ىگَتاىی نیفرشتد تا آىگاً کٌ نرگ یکی از طها فرا رشد ه رشُالن نا اه را نیهیراىيد ه حال آن کٌ ٍیچ کُتاٍی ىخُ

. آیٌ; 6«. خدا ةرای ٍر چیز فرطتگاىی نحافظ از جلُ ه پظت شر ةر گهاطتٌ تا ةٌ انر خدا آن چیز را پاشتاىی کييد»شُرً; رؼد:00آیٌ; 

ده فرطتٌ#نلک"از :»شُرً; ق  03آیٌ;  5«. ةٌ درشتی کٌ ةر طها ىگَتاىاىی اشت کٌ ىُیصيدگاىی ةزرگُارىد»شُرً; اىفطار:00ه  01

 «.راشت ه چپ ةٌ نراكتت ه ىگَتاىی اه ىظصتَاىدطرف 

 دریافت کييدگان اؼهال

كرار دادً کٌ از « ؼتید»ه« ركیب»شُرً; ق ایو خدای نَرةان در راشت ه چپ ٍر اىصاىی ده فرطتٌ ةٌ ىام 12-10-04-03طتق آیات 

 اه نراكتت ه اؼهالض را در ٍر لحغٌ ثتت ه ضتط نیکييد.

ٍیچ شخو از »از آن جا کٌ شخو گفتو شادٍتریو ؼهل ه از طرفی؛شخو ىظاىگر ایهان ه فکر اشت،خداهىد در ایو شُرً نیفرناید:

حّتی اگر اىصان كػد ؼهل ىیکی «. زةان اه خارج ىهیظُد،نگر ایو کٌ آن ده ىُیصيدً گرانی#کراناو کاتتیو"ةٌ ثتت آن نی پردازىد

طلػ طدً ه ىیت خیر اه را ةٌ حصاب نیآهرىد ه حصيَای ةرایض نیيُیصيد ه خداهىد در نلاةل آن ةٌ داطتٌ ةاطد،از ةُی خُطض،آىَا ن

 تُ پاداش ىیکُ نیدٍد ه رهز كیانت ٍر اىصاىی ةا گُاً#فرطتٌ"خُد نیاید.

، ىهیظيُیم،ةلی! ایا گهان نیکيید کٌ شخيان شّری ه پيَاىی را کٌ ةٌ گُش ٍم نیگُیید»شُرً; زخرف نیفرناید: 41خداهىد در آیٌ; 

 «.نیظيُیم ه رشُالن#فرطتگان"نا ٍهان دم آن را نیيُیصيد

آىچٌ ةاید نُرد تُجٌّ كرار گیرد ایو اشت کٌ،نجهُؼٌ ىُطتََای ایو فرطتگان در دىیا از دید دیگران نخفی اشت ه جز خُد 

رت شرگظادً در گردن اه كرار دارد ه ةٌ اه طخع،کس دیگری از ایو ىُطتٌ ٍا اطالؼی ىدارد،اّنا در كیانت ایو ىانٌ; اؼهال ةٌ غُ

 "06#شُرً; اشرا،آیٌ;«. ىانٌ; ؼهلت را ةخُان! انرهز ةرای رشیدگی ةٌ حصاب خُد کافی ٍصتی«گفتٌ نیظُد:

ه « ایو چٌ کتاةی اشت کٌ کُچکتریو ؼهل را فرهگذار ىکردً اشت»اٍل ؼػیان ه ةا دیدن ىانٌ; اؼهالظان،ةا تؽّجب ه حیرت نیگُیيد:

"ه گياٍکار آرزه نیکيد،ای کاش نیان اه ه ؼهل زطتض نصافتی دراز ه جدایی 65تٌ اؼهال خُد را حاضر ةتیييد#شُرً; کَف،آیٌ;پیُش

 "21ةُد. #شُرً; آل ؼهران،آیٌ;

 


