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ُچکید  

وارّای هغزح دیي هثیي اسالم اس جولِ راُ. اًىار ًاپذیز است« عالق»پذیزی ًْاد خاًَادُ ٍ اجتواع اس آسیة

جش . تز ًَع عالق هتفاٍت استدر راستای واّص آهار جذایی، تاسگطت دٍتارُ سٍجیي تِ سًذگی است وِ تٌا 

« عالق»ضَد ـ اهىاى پیًَذ دٍتارُ تعذ اس ٍلَع در هَاردی هعذٍدی ـ وِ حزهت اتذی تیي سٍجیي ایجاد هی

حىن عذُ تعذ اس عالق ٍ . است« عذُ»ٍ در ایام « عالق رجعی»تارستزیي هَرد ایي پیًَذ دٍتارُ در . ٍجَد دارد

ضوي آیات عالق تیاى ضذُ است وِ حاٍی حمَق ٍ ٍظایف سٍجیي  اس جولِ هسائلی است وِ در« رجَع»حك 

ّای ایي ًَضتار تا تزرسی تفاسیز آیات ًاظز تِ عالق ٍ ّوچٌیي رٍایات هزتثظ در وتاب. در ایي ایام است

ٍ ًمص آى در حفظ ًْاد « رجَع پس اس عالق»وارّای هغزح ضذُ در لزآى وزین، در هَضَع فزیمیي، راُ

 .ٍش ًمذی ٍ تحلیلی هَرد تزرسی لزار دادُ استخاًَادُ را تا ر

سىًَت سى در هٌشل ّوسز، تزخَرداری اس حك ًفمِ، تزلزاری رٍاتظ ًیىَ ضایستِ تا ّوسز، اضتزاط عشم 

جذی هزد تز صلح ٍ آضتی در حلیت رجَع، هحذٍد تَدى تعذاد رجَع تِ دٍ هزتثِ ٍ تحزین اسدٍاج پس اس آى 

، ضایستگی ّوسزاى ساتك تزای (سى تا ضخص دیگز ٍ تزلزاری راتغِ سًاضَیی اسدٍاج)هگز تعذ اس ٍلَع هحلل 

اسدٍاج هجذد ًسثت تِ دیگزاى، هواًعت ًىزدى اس رجَع ّوسزاى تِ ٍسیلِ ٍاتستگاى ٍ هحتزم ضوزدى حذٍد 

ر الْی؛ هغالثی است وِ در ایي آیات تِ آًْا تَجِ ضذُ است وِ حمَق ٍ ٍظایفی را تزای ّز یه اس سٍجیي همز

عٌصز هطتزن در ایي احىام، حفظ هتماتل همام ٍ جایگاُ ّوسزاى ٍ ایجاد سهیٌِ تزای تاسگطت . ًوَدُ است

 تزیي ٍ تأثیزگذارتزیي ًْاد اجتواعی است، اس دٍتارُ تِ سًذگی است تا در ًتیجِ آى، واًَى خاًَادُ وِ هْن

اًذ تضویٌی تزای تحمك ایي حمَق ٍ  تَتِ عَر لغع هی« تمَا»ٍ « حذٍد الْی»رعایت . ّا حفظ ضَدآسیة
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