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 !زیخرب

 

  مامه يا یعمش هک َلیَّللا ِمُق نیه

  مایق ردنا دوب بش ردنا عمش

  1456 تیب ،مراهچ رتفد ،يونثم ،يولوم-

 

 .دوش نشور دیاب بش رد عمش .راوگرزب يا یعمش وت هک ،زیخرب بش رد ،شاب هاگآ ،ناه

 رد !زیخرب تاذ هب مئاق ،يرایشه يا ،دیوگ یم شبطاخم هب ،لِّمَّزُم هروس هب هراشا اب انالوم ،يونثم تسمق نیا رد

 مگ يارب یشاب رادیب و رادشه شدوخ ،وت ییانشور اتقیقح .شاب ییانشور رون و زیخرب ناهج کیرات و هریت بش نیمه

 تشادرب ،هتشون نیا رد .تسا هدمآ نآرق یلاوتم هروس ود زاغآ رد ،بش رد ندش رادیب يارب ،»مُق« رما .تسا ناگتشگ

  .دوشیم میدقت رِّثَّدُم هروس و لِّمَّزُم هروس تایآ زا یخرب هب هجوت اب »مُق« رما زا یهاتوک

 

 :2 و 1 تایآ ،لِّمَّزُم هروس

  	﴾2﴿	اًلیِلَق اَّلِإ َلْیَّللا ِمُق	﴾1﴿	ُلِّمَّزُمْلا اَهُّیَأ اَی-

 )2( .زیخرب تدابع هب ،یکدنا زج ار بش )1( هدیچیپ دوخ هب هماج يا

 

 :2 و 1 تایآ ،رِّثَّدُم هروس

 ﴾2﴿	ْرِذنَأَف ْمُق	 ﴾1﴿	ُرِّثَّدُمْلا اَهُّیَأ اَی-

 )2( .هدب رادشه و زیخرب )1( هدیشک رسرب هماج يا

 

 .زیخرب تدابع يارب ار بش نیا رتشیب ،ياهدیچیپ تتاروصت و ماهوا و راکفا نورد ار دوخ هک یسک يا ،دیامرفیم

 يور يرایشه ناونع هب !زیخرب ،ياهتفر باوخ هب و هدیشک ترسرب ار تاروصت و راکفا سابل هک یناسنا يا ،دیامرفیم

 وت لقع و ياهدیشک ترسرب هک يرکف سابل !نزب سپ تنامشچ يولج زا ار رکف سابل نیا و وش مئاق تدوخ تاذ

 !هدب رادشه و زیخرب !تسا هدش

 ؟تسا هنوگچ نداد رادشه

 رشب يارب رادشه و تایآ نیرتگرزب زا اعطق نیا ،دنک عولط وت رد حبص هک یماگنه ،يزیخیمرب وت یتقو ،دیامرفیم

  :تسا »نایع« ،تسین »نایب« عون زا وت رادشه .یشاب حبص »نایع« و ینیع هنومن هک تسا نیا وت رادشه ...تسا
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 :37 ات 33 تایآ ،رثدم هروس

 ْوَأ َمَّدَقَتَی نَأ ْمُکنِم َءاَش نَمِل	﴾36﴿	ِرَشَبْلِّل اًریِذَن	﴾35﴿	ِرَبُکْلا ىَدْحِإَل اَهَّنِإ	﴾34﴿	َرَفْسَأ اَذِإ ِحْبُّصلاَو	﴾33﴿	َرَبْدَأ ْذِإ ِلْیَّللاَو-

 ﴾37﴿	َرَّخَأَتَی

 تایآ نیرتگرزب زا یکی نآ اعطق هک )34( .دیامن خر نوچ حبص هب دنگوس )33( .دنک تشپ نوچ بش هب دنگوس

   )37(.دتفا سپ ای دتفا شیپ دهاوخب هک امش زا سک ره يارب )36(.رشب يارب يرادشه )35(.تسا

 

 

 هب و دریذپب رادشه هکنیا .دنک هدافتسا یباختنا هچ يارب ار شدازآ هدارا هک تسا یناسنا ره هدهع رب رگید ،نیا زا دعب

 .دنک ریخات راک نیا رد ای ،دوش رایشه شدوخ تاذ

 

 مرازگساپس-


