
 چرا ٍاـ دیگر كرآف ٍٓر اشت؟

 .اشت ةٓدُ ٍظر اختالؼ پژقّاف كرآف ق يفصراف يیاف کَٓف تا دیرةاز از آف تػداد ق كرآف ٍايْای ةاب در

 را غدد ایٌ اةٓاهًػاهی كاضی از ٍلن ةِ زرکظی. طًارد يی ةر كرآف ةراى ٍاـ 33 تفصیرش در رازى اةٓاهفتٓح

 .اٍد گفتِ ّى اشى ّظتاد تا دیگر ةرخی ق  رشاٍد يی اشى 55

 .ٍیصت قجِ از خاهی آٍْا ةر اشى غَٓاف اطالؽ ق داطتِ قصفی جَتِ طدُ گفتِ اشايی ایٌ از کحیری

 آطَا كرآف زیتای ّای ٍاـ ایٌ از یکی ةا را طًا ٍٓةت ّر در تا کٓطد يی" يصًا ةا اشًاء" ٍٓطتار شوصوِ

 .شازد

 .طد ةحث آف ةارُ در گذطتِ يلاهِ در کِ ةٓد يصًایی ةا اشى پَجًیٌ ذکر، 

 ٍٓر.6

َْا َیا#  َّاُس َأیُّ َّافل َجاَءُکى َكْد اه ََا َرةُِّکْى ِيٌ ُةْر  " .1"# ُيِتیَاك ٍُٓراك ِإَهْیُکْى َقأٍََْزْه

 ٍٓر ق;  آيد[  يػجزاتض ق پیايتر چٓف دهیوی ق]  ةرّاف طًا ةراى پرقردگارتاف شٓى از یلیَاك!  يردـ اى »

 « . کردیى ٍازؿ طًا شٓى ةِ[  كرآف ياٍَد]  رقطَگرى

 #ٌَ َِّتیَّ اهرَُّشَٓؿ َیتَِّتُػَٓف اهَِّذی ُِ اهَِّذى الُْيِّیَّ اه ُّْى َيْکُتٓةاك َیِجُدقٍَ ُّى الٍِِْْجیِن َق اهتََّٓراِة ِفی ِغََد ًَْػُرقِؼ َیْأُيُر  َق ِةاْه

ُّْى َْا َْ ٌِ َی ََْکِر َغ ًُ ُُْى ُیِحنُّ َق اْه ـُ َق اهطَّیَِّتاِت َه ُِْى ُیَحرِّ ُْْى َیَضُع َق اْهَخَتاِئَث َغَوْی َْ ُّْى َغ  َکاٍَْت اهَِّتی الَْْغاَلَؿ َق ِإْصَر

ِْْى ٌَ َغَوْی َُٓا َفاهَِّذی ِِ آَي ُُ َق ِة ُُ َق َغزَُّرق َُّٓر اتََّتُػٓا َق ٍََصُرق ُِ أٍُِْزَؿ اهَِّذى اه ًُْفِوُحَٓف ُُّى ُأْقهِئَم َيَػ  " .2"# اْه

[  اقصافض ق ّا ٍظاٍِ ًِّ ةا]  خٓد ٍزد را اق کِ«  درس ٍاخٓاٍدُ»  پیايتر ق رشٓؿ ایٌ از کِ کصاٍی ًّاف »

 يی فرياف طایصتِ کارّاى ةِ را آٍاف کِ پیايترى;  کََد يی پیرقى ، یاةَد يی ٍگاطتِ قاٍجین تٓرات در

 يی حراـ آٍاف ةر را ّا ٍاپاؾ ق ، ًٍاید يی حالؿ آٍاف ةر را ّا پاکیزُ ق ، دارد ةازيی زطت اغًاؿ از ق ، دّد

 آٍاف قجاف غلن دقش ةر کِ[  را ةدغت ق خترى ةی ، جْن ِى]  ّا زٍجیرُ ق شَگیٌ تکاهیف ةارّاى ق ، کَد

 یاریض ق کردٍد حًایت[  دطًَاف ةراةر در]  را اق ق آقردٍد ایًاف اق ةِ کِ کصاٍی پس;  دارد ةريی اشت

 « . رشتگاراٍَد ًّاف ایَاف ، ًٍٓدٍد پیرقى طدُ ٍازؿ اق ةر کِ ٍٓرى از ق دادٍد

َُٓا#  ِِ َفآِي ِِ ِةاهو ُِّٓر َق َقَرُشِٓه ََا اهَِّذى اه ُِ َأٍَزْه ًَا َقاهو ًَُوَٓف ِة  " .3"# َخِتیرل َتْػ

 « . اشت آگاُ ، دّید يی اٍجاـ آٍچِ ةِ خدا ق آقرید ایًاف ، کردیى ٍازؿ کِ ٍٓرى ق پیايترش ق خدا ةِ پس »

  

 ؟ اشت يالؾ چِ ةِ كرآف ةراى ٍٓر ٍاـ اٍتخاب



 کویِّ ٍیز ق ، کَید يی فکر کِ گَاّی ّر ق ، ظوى ، فصاد ، ٍاپصَد صفات ، اخالكی رذاین کِ اشت ایٌ ٍِ يگر

 اٍصاف ق ، اشت تاریکی ًِّ ق ًِّ. .  ق ٍفس ّٓاى حاکًیت ق گًراّی ق ضالهت ق خدا ضد ّاى يکتب

 يی چگٍِٓ ، ٍتاطد ٍداطتِ حیات راُ فرا چراغی اگر تاریکی ٍٓع ّر ةا يتارزُ ق ، کًاؿ شٓى ةِ حرکت ةراى

 ؟ یاةد ٍجات ق رشیدُ يلصد ةِ ّا تاریکی از خٓردف ضرةِ ةدقف تٓاٍد

 از را ةظر تا اـ آيدُ يٌ:  کِ ، کَد يی اطارُ ٍکتِ ایٌ ةِ اةراّیى شٓرُ اقؿ در يجید كرآف در کِ اشت ایٌ

 : طٓـ رًَّٓف اشت اهْی حلایق تًاـ از غتارت کِ ٍٓر قادى ةِ ق دادُ ٍجات ّا ظوًت

ُُ ِکَتابل اهر#  ََا َّاَس ِهُتْخِرَج ِإَهْیَم َأٍَزْه ٌَ اه ًَاِت ِي ُِّٓر ِإَهی اهظُُّو ِْْى ِةِإْذِف اه ًِیِد اْهَػِزیِز ِصَراِط ِإَهی َرةِّ  " .3"# اْهَح

 ِى]  ّا تاریکی از پرقردگارطاف اجازُ ةِ را يردـ تا کردیى ٍازؿ تٓ ةر را آف کِ اشت کتاةی[  ایٌ]  ػ اهر »

  خداِى]  راُ شٓى ةِ[  حلیلت در ق ایًاف ق غداهت ، يػرفت]  رقطَایِی شٓى ةِ[  طغیاف ق گًراّی ، جْن

 « . آقرى ةیرقف شتٓدُ ق ٍاپذیر طکصت تٓاٍاى[

 ، اشت يتیٌ ٍٓر كرآف:  آيدُ اشت كرآف قصف یا ق اشى کِ«  ٍٓر»  ترجًِ در«  درخظاف آٍار»  تفصیر در

 پرقردگار شاحت از کِ اشت طػاغی ق ، آقرد يی پدید پیرقاٍض ق ایًاف اّن كوٓب در ةصیرتی ق يػرفت یػَی

 کِ اجتًاغی ق فردى زٍدگی يصیر در ق ، ةرآیَد فضیوت کصب يلاـ در ًّٓارُ کِ ، تاةد يی آٍاف ّاى دؿ ةر

 . ةًاٍَد ایًٌ خطر ّر از اشت آيیختِ جْاف حٓادث ةا

 ٍفع ةِ کِ اغًاهی ، دارٍد کِ ةصیرتی اجر در پیرقاٍض ق ، شازد يی آطکار را شػادتًَداٍِ زٍدگی طریق كرآف

 ّاى دؿ در تػویًات رقح چَاٍچِ زیرا;  کََد ترؾ را آٍْاشت زیاف ق ضرر ةِ آٍچِ ق ، ةرگزیََد را آٍْاشت

 . ًٍٓد خٓاّد ظْٓر ٍیز آٍاف رفتار ق افکار ق غلیدُ در ، یاةد اشتلرار ق کَد رشٓخ آٍْا

 در ق ، غافوَد خٓد خولت از غرض ق شػادت از ق ، ًٍایَد يی زٍدگی گًراّی ق ضالهت در گرقّی يلاةن، در

 ، ًٍٓدُ خايٓش خٓد قجٓد در را فطرت ٍٓر ، ٍداطتِ اغتًاد خداقٍد ةِ ق ، شٓزٍد يی حرص ق آرزقّا آتض

 . ةرد ٍخٓاَّد شػادت ةِ راّی ّرگز ، ٍٓر از ةٓدف دقر خاطر ةِ ایَاف.  ّصتَد دیٌ در ةصیرت فاكد

 ، آف فرقزاف فرقغ کِ اشت چراغی ق ، تاةیدُ ةظر ةر حق جاٍب از کِ اشت ٍٓرى كرآف صٓرت ّر در

 . ٍدارد ايکاف کس ّیچ ةراى حق ق يصتلیى راُ یافتٌ ٍٓر ایٌ ةدقف ق ، اشت ًّیظگی


