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میرک نآرق  رد  مالسلا  هیلع یسیع 

باتک تاصخشم 

يرـس زا  یناساول  اـضر )  ) ریهز دیـس  فیلأـت :  Jesus Christ (P.B.U.H) in Quran میرک نآرق  رد  مالـسلا  هـیلع یـسیع 
هحفـص 1)  ) يدورامرگ يدـسا  هّللادـسا  یـسانشراک : يراکمه و  اب  ینوتـسیب  دـمحم  رتکد  تراظن : اب  نآرق  اب  سنا  شور  ياهباتک 

ریهز فیلأت   Jesus Christ (P.B.U.H) in Qumran مـیرک = نآرق  رد  ع )  ) یــسیع ریهز  یناـساول ، هحفص 2 ***** ) )
193 .ناوج 1383 . نایب  نارهت : .يدورامرگ  يدسا  هّللادسا  یـسانشراک  يراکمه و  اب  ینوتـسیب ؛ دمحم  تراظن  اب  یناساول ؛ اضر ) )
همانباتک ص .اپیف  تاعالطا  ساسا  رب  یسیون  تسرهف   ISBN 964  - 8399  - 16 6 نآرق ) اب  سنا  شور  ياهباتک  يرـس  .ص …( 

.نآرق رد  تیحیسم  .یمالسا 3 . ریسافت  حیسم - -  یـسیع  نآرق 2 . رد  حیسم  یـسیع  .سیونریز 1 . تروـص  هب  نینچمه  184 185 ؛
یلم هناخباتک   BP159 / 297 104 ع /  ل9  .ناونع.ج 9  .1340 هّللادـسا ، يدورامرگ ، يدـسا  .ب  . 1337 دمحم ، ینوتـسیب ، .فلا 

هّللادسا یسانشراک : يراکمه و  اب  یناساول  اضر )  ) ریهز دیس  فلؤم : میرک  نآرق  رد  ع )  ) یـسیع ناونع : ناریا 2216 83م ***** 
الیهـس ییارآ : هحفـص  پیات و  يراتـساریو و  يداه  ربکا  یلع  ییارجا : ریدـم  ینوتـسیب  دـمحم  رتکد  تراظن : اب  يدورامرگ  يدـسا 

: رشان هخـسن   1000 ناگرامـش : لاس 1386  ، موس پاچ : خـیرات  تبون و  هداز  نامیلـس  یفاحـص : پاـچ و  یهزرـس  همطاـف  يرکاـش ،
گنهرف هعسوت  روظنم  هب  باتک  نیا  زا  پاچ  يرادرب و  هخـسن  هنوگره   ISBN 964  - 8399  - 616 کباش : ناوج  نایب  تاراشتنا 
ناتـسلگ زا  رتالاب  نارادـساپ  نابایخ  نارهت  یناشن : .تسا  عنام  الب  ناوج  ریـسفت  ینآرق  هسـسؤم  زا  یبتک  زوجم  ذـخا  اب  میرک ، نآرق 

Email: DR_M_ 0912108532222589626 سکفلت : دـحاو 4  فـکمه  هقبط  هرامـش 353  یمظاک ) دیهـش  نابایخ   ) متـشه
هحفص 3)  ) BISTOONI@FaraCo.com

همدقم

ِءادْهِْالَا

یفَطْـصُْملا َو ِۀَعِْـضب  یِلا  َنینِمْؤُْملا َو  ِریمَا  ٍِّیلَع  َنیدِّحَوُْملا  َیلْوَم  اـنالْوَم َو  یِلا  َنیِّیبَّنلا َو  ِمَتاـخ  ِهّللا َو  ِلوُسَر  ٍدَّمَُحم  اـنِِّیبَن  انِدِّیَـس َو  یِلا 
َنیموُـصْعَْملا ِۀَعْـسِّتلا  ِۀَِّمئَْـالا  َیِلا  ِْنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا َو  ِْنیَْطبِـسلا ، ِۀَّنَْجلا ، ِلـْهَا  ِبابَـش  ْيَدِّیَـس  یِلا  َنیَملاـْعلا َو  ِءاـِسن  ِةَدِّیَـس  ِِهْبلَق  ِۀَـجَْهب 

ِءایْحِِال ِرِخَّدُْملا  ِۀَمَلَّظلا َو  ِِرباد  ِعْطَِقل  ِّدَعُْملا  َنیلَسْرُْملا ، ِءاِیْبنَْالا َو  ِمُولُع  ِثِراو  َنیضَرَْالا َو  ِیف  ِهّللا  َۀَّیَِقب  امَّیِس  ِْنیَـسُْحلا  ِْدلُو  ْنِم  َنیمَّرَکُْملا 
َلِذـُم ای  َءاـِیلْوَْالا َو  َّزِعُم  اـیَف  َفیرَّشلا  ُهَجَرَف  یلاـعَت  ُهّللا  َلَّجَع  ِناـمَّزلا  ِرْـصَْعلا َو  ِبِحاـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِۀَّجُْحلا  ِنیّدـلا ، ِِملاـعَم  ِِضئارَْفلا َو 

ْنِم ٍةاجُْزم  هحفـص 4 )  ) ٍۀَعاِضِبب اْنئِج  َِکقاِرف َو  َِکتَْبیَغ َو  یف  َّرُّضلا  اَنَلْهَا  انَّسَم َو  ْدَق  ِءامَّسلا  ِضْرَْالا َو  َْنَیب  ُلِصَّتُْملا  ُبَبَّسلا  اَهُّیَا  ِءادْعَْالا 
هحفص 5)  ) َنینِسْحُْملا َنِم  َکیَرن  ّانِا  َْکنِم  ٍۀَمْحَر  ِةَرْظَِنب  اْنیَلَع  ْقَّدَصَت  َِکلْضَف َو  َکِّنَم َو  ْنِم  َْلیَْکلا  اََنل  ِفْوَاَف  َِکتَّبَحَم  َِکئالِو َو 

صوصخ رد  یمتاخ  یضترم  دیس  جاح  هّللا  ۀیآ  ترضح  تیب  لها  هیقف  هیدییأت  نتم 

، تیادـه روـشنم  نآرق  میحرلا  نمحرلا  هـّللا  مـسب  ینوتـسیب  دـمحم  رتـکد  ياـقآ  باـنج  يریـسفت  تاـفیلأت  و  نآرق » اـب  سنا  شور  »
میـسن  » زیخ و ناراب  ربا  رگنـشور و  رون  نیا  .دشاب  یم اه  ناسنا همه  يارب  شخبافـش » هخـسن   » تکرب و رون و  رـشبم  دیواج ، يامنهار 

یگدـنز و نتم  رد  هدـش  یـسانشراک  حیحـص و  ياه  شور اب  هدومن و  ذوفن  حور  ناج و  قمع  هب  دـیاب  تاـیح » شخبناـج  يونعم و 
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ياقآ بانج  مزیزع  يونعم و  دـنزرف  اتـسار ، نیمه  رد  .دریگرارق  هلبق » لها   » اـصوصخ اـهناسنا  همه  یعاـمتجا  يدرف و  ياـه  تیلاـعف
هدنب هک  مظنم  اسرف و  تقاط شالت  کی  رد  .تسا  هدوب  دجاسم » نآرق و   » تمدخ رد  یناوج  ناوفنع  زا  هک  ینوتـسیب » دـمحم  رتکد  »
هحفص  ) قیرط زا  نآرق » اب  سنا  شور   » ناونع تحت  ار  یقیقد » دیدج و  حرط   » متفرگ رارق  نآ  نایرج  رد  امیقتسم  شیپ ، لاس  زا 10 

لبق ار  اه  نآ همه  هدرک و  فیلأت  اصخش  زین  ار  نآ  یتاقیقحت  عبانم  هّیلک  تسا و  هدومن  عادبا  ناوج » نیرّسفم  یشزومآ  هاگراک  ( » 6
هلـصوح تقد و  لامک  اـب  زین  هدـنب  .تسا  هدـناسر  بناـجنیا  تیؤر  هب  یبارعا » ییاوتحم و  یظفل و  حیحـصت   » يارب رـشن  پاـچ و  زا 

هزوح رد  امومع  هک  ینوتـسیب  دـمحم  رتکد  ياقآ  بانج  ینآرق  تافیلأت  .مدومن  حیحـصت  هعلاطم و  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  اـه  نآ یماـمت 
ناناوج ناـناوجون و   » اـصوصخ نینّیدـتم  مدرم و  مومع  يارب  هداـس و  رایـسب  دـشاب ، یم میرک » نآرق  يا  هریجنز یعوضوم و  ریـسفت  »

رد اـصوصخ  میرک » نآرق  ياوـتحم  اـب  ناوـج  لـسن  تسناؤـم   » رد ار  یمیظع  لّوـحت  دـناوت  یم هدوـب و  هدافتـسا  لـباق  ًـالماک  زیزع »
يریـسفت تاـفیلأت  زراـب  ياـه  یگژیو زا  .دـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  روشک  یتلود  یـشزومآ و  زکارم  اههاگـشناد و  هیملع و  ياـه  هزوح

ناناوج مراودـیما  .تسا  ریظن  یب دوخ  عون  رد  هک  دـشاب  یم نآرق ») اب  نآرق  ریـسفت   ) يا هریجنز یعوضوم و  ریـسفت   » هب هجوت  ناشیا ،
ياهنابز هب  اریخا  هّللادمحب  هک  ناشیا  هحفص 7 )  ) ینآرق تافیلأت  زا  هدرمش و  تمینغ  ار  يو  دوجو  ناهج  رـسارس  رد  ناملـسم  زیزع 
كرابت دنوادخ  منک  یم وزرآ  .دنیامنب  ار  هدافتسا  رثکادح  دشاب ، یم راشتنا  پاچ و  تسد  رد  زین  یناملآ  هسنارف و  یسیلگنا ، یبرع ،

ار ینآرق » رثؤم  دـیفم و  ياهـشالت   » نینچ هناصلخم  همادا  قیفوت  ناناوج  لئاسم  نآرق و  هب  دـنمقالع  قوذ و  اـب  ردارب  نیا  هب  یلاـعت  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ثعبم  ق.ه  بجرملا 1424  بجر  ش.ه 27   1382  / 7 خیراتب 2 /  .دـیامرف  تیانع  شیپ  زا  شیب 

هحفص 8)  ) یمتاخ یضترم  دیس 

راتفگ شیپ 

بتک زا  نآ  رد  هک  تسا  نآ  اب  طبترم  ياهریسفت  ّتیحیسم و  مالسلا و  هیلع یـسیع  نوماریپ  نآرق ، تایآ  زا  يا  هعومجم راتـشون  نیا 
هدـش لقن  ریـسفت  بتک  زا  هک  یبلاطم  .تسا  هدـش  هدافتـسا  لیجنا  نآرق و  رد  یـسیع  نافرعلا ، نزخم  هنومن ، ریـسفت  نازیملا ، ریـسفت 

زا وا  فیاظو  تافص و  شنارای و  یسیع و  ناتـساد  اب  راتـشون  نیا  هعلاطم  زا  سپ  هدنناوخ  .تسا  هدش  هصالخ  روط  هب  امومع  تسا ،
دمحم رتکد  ياقآ  زا  .دریگ  یم ارف  ار  نآ  اب  هطبار  رد  نآرق  رظن  تیحیـسم و  مهم  تاداـقتعا  نینچمه  دوش ، یم انـشآ  نآرق  هاگدـید 

، نآ حالصا  قیقحت و  ماجنا  رد  هک  مردپ  زا  نینچ  مه .منک  یم رکشت  تسـشن ، رمث  هب  قیقحت  نیا  ناشیا ، يزیر  همانرب اب  هک  ینوتـسیب 
یتایح یهلا ، نابّرقم  ناگداتـسرف و  زا  يریذپوگلا  نآرق و  میهافم  كرد  اب  هک  نآ  هب  دیما  اب  .مرازگـساپس  هحفص 9 )  ) دندوب مروای 

نارهت دادرم 1382  یناساول  اضر )  ) ریهز دیس  .میشاب  هتشاد  ییوج  تقیقح  یهاگآ و  دوخ  اب  مأوت 

ثحب اب  نآرق  طبترم  تایآ 

تایآ دادـعت  هروس  ماـن  هروس  هرامـش  فیدر  تسا  تیحیـسم » فارحنا   » و یـسیع »  » نوماریپ امیقتـسم »  » هک نآرق  زا  یتاـیآ  لودـج 
 - 52  - 51  - 50  - 49  - 48  - 46  - 45 نارمع 10 /  لآ  3 : 2 253  - 136  - 87 هرقبلا 3 /   2 : 1 هحفص 10 )  ) تایآ هرامش  هطوبرم 
 - 111  - 110  - 75  - 73  - 72  - 46  - 17 هدئاملا 14 /   5 : 4 172  - 171  - 163  - 158  - 157 ءاسنلا 5 /   4 : 3 84  - 59  - 55

هرامش هطوبرم  تایآ  دادعت  هروس  مان  هروس  هرامـش  فیدر   85 ماعنالا 1 /   6 : 5 118  - 117  - 116  - 115  - 114  - 113  - 112
33 : 8 36  - 35  - 34  - 33  - 32  - 31  - 30  - 29  - 21  - 19 میرم 10 /   19 : 7 31  - 30 هبوتلا 2 /   9 : 6 هحفص 11 )  ) تایآ
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 / فّصلا 2  61 : 12 27 دیدحلا 1 /   57 : 11 64  - 63  - 61  - 59  - 57 فرخّزلا 5 /   43 : 10 13 1 يروشلا /   42 : 9 7 بازحالا 1 / 
هحفص 12)  ) عومجم 55  614

یسیع ناتساد   1 لصف

میرم هب  تراشب  فلا 

تسا هار  رد  هزیکاپ  يرسپ   1

کیدزن شفرط  هب  هک  دـنیب  یم ار  يدرم  .تسا  رهـش  زا  جراخ  اهنت ، ياهنت  وا ، نونکا  .درب  یم رـس  هب  شموق  هداوناخ و  زا  رود  میرم 
يدـب دـصق  هب  درم  نآ  اّما  .مرب  یم هانپ  نابرهم  دـنوادخ  هب  وت  زا  یتسه ، اوقت  اـب  رگا  دـیوگ : یم وا  هب  دوش و  یم برطـضم  .دوش  یم

.داد یم میرم  هب  ار  یمهم  مایپ  دـیاب  وا  ( 1  ) .دوب هدـش  رهاـظ  يدرم  تروص  هب  هک  دوب  ادـخ  زا  یحور  هکلب  دوب ، هدـماین  میرم  شیپ 
« ایِکَز ًامالُغ  َِکل  َبَهَِأل  ِکِّبَر  ُلوُسَر  اَنَأ  اـمَّنِإ  َلاـق  ( » هحفـص 13  ) .میرم 17 و 18 /   - 1 درک ***** : زاـغآ  نینچ  نـیا  ار  شنخس 
دـنک و یم بّجعت  رایـسب  میرم  .مشخبب  هزیکاپ  كاپ و  يرـسپ  وت  هب  ات  متـسه  تراگدرورپ  هداتـسرف  نم  اـنامه  تفگ : میرم .)  / 19)

درم .ما  هدوبن زین  ناراکدـب  ءزج  تسا و  هدـشن  کیدزن  نم  هب  يرـشب  چـیه  هک  یلاح  رد  موش  يرـسپ  بحاص  روطچ  نم  دـیوگ : یم
، دنوادخ يرآ ! ( 1  ) .دنوادخ فرط  زا  یتمحر  دوب و  دهاوخ  يا  هناشن مدرم  يارب  ترسپ  .تسا  ناسآ  تراگدرورپ  يارب  دیوگ : یم
، زین نآرق  زا  يرگید  ياـج  رد  .شرداـم  يارب  دوـش  یم يراـختفا  هک  يرـسپ  ناـمه  .دـهد  یم مـیرم  هـب  ار  يرـسپ  هدژم  نـینچ  نـیا 

ِكُرِّشَُبی َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  ( » هحفص 14  ) .میرم 20 و 21 /   - 1 .دنهد *****  یم میرم  هب  ار  تراشب  نیا  ناگتشرف 
هب ار  وـت  دـنوادخ  اـنامه  میرم ! يا  دـنتفگ : ناگتـشرف  هک  یماـگنه  نارمع .) لآ  / 45 « ) َمَیْرَم ُْنبا  یَـسیع  ُحیـسَْملا  ُهُمْـسا  ُْهنِم  ٍۀَِملَِکب 

.تسا میرم  رسپ  یسیع  حیسم  شمان  هک  دهد  یم تراشب  شدوخ  بناج  زا  يا  هملک

یسیع ندوب  هملک »  » 2

انامه نارمع .) لآ  / 45 « ) ُْهنِم ٍۀَِـملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنِإ   » .دـهد یم تراـشب  يا  هملک هب  ار  میرم  دـنوادخ  نارمع ، لآ هروس  هیآ 45  رد 
زا ارچ  و  تسیچ ؟ هملک »  » زا دارم  هک  دوش  یم حرطم  لاؤس  نیا  لاح ، .دهد  یم تراشب  شدوخ  بناج  زا  يا  هملک هب  ار  وت  دـنوادخ 

دروم رد  هیرظن ، راهچ  .دـهد  یم نینچ  نیا  ار  لاؤس  نیا  باوج  نازیملا  ریـسفت  تسا ؟ هدـش  هدرب  مان  هملک »  » هب یـسیع  هحفص 15 ) )
فارعا هیآ 137  رد  دـنداد و  تراشب  ار  وا  هتـشذگ  ءاـیبنا  اریز  تسا  حیـسم  نآ ، زا  روظنم  هک  نیا  لّوا  .دراد  دوجو  هملک »  » زا دارم 

هداد تراشب  هن  دنک و  یم یفرعم  هدنهد  تراشب  ار  یسیع  نآرق  تفگ : دیاب  باوج  رد  .تسا  هدرک  قالطا  یسوم  روهظ  هب  ار  هملک 
نـشور ار  تاروت  دارم  روـظنم و  اریز  تسا ، یـسیع  هملک ، زا  دارم  هک  تسا  نیا  رگید  هیرظن  .تسین  حیحـص  هیرظن  نیا  سپ  .هدـش 

زا دارم  هک  تسا  نیا  موس  هیرظن  .تسین  دوجوم  هراب  نیا رد  ینئارق  هیآ  نیا  رد  اّما  دنک  یم صخشم  ار  نایدوهی  تافیرحت  دنک و  یم
تـسا هدمآ  حیـسملا » همـسا   » هیآ رد  نوچ  یلو  تسا  یـسیع  ّدلوت  هک  یتراشب  هب  دـهد  یم تراشب  ادـخ  ینعی  تسا  تراشب »  » هملک

، هملک زا  دوصقم  هک  دنک  یم نایب  تسا  دامتعا  لباق  هک  رخآ  هیرظن  اما  .تسا  هابتـشا  زین  هیرظن  نیا  هحفص 16 )  ) اذل درادن  تقباطم 
هلیسو هب  شدوجو  تسا و  توافتم  رشب  مامت  اب  یـسیع  تیدوجوم  ندمآ و  ایند  هب  تسا و  داجیا » هملک  ، » یـسیع اریز  تسا ، یـسیع 

« هملک  » هژاو زا  روظنم  هملک و  زا  دارم  یسیع  ییانثتسا  ّدلوت  هطـساو  هب  هک  میریگ  یم هجیتن  اذل  تسا ، هتفرگ  تروص  نیوکت »  » هملک
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ّدلوت رطاخ  هب  هیآ ، نیا  رد  هملک »  » زا هدافتسا  .تسا  هدروآ  نازیملا  ریسفت  هباشم  یبلطم  مه  هنومن  ریـسفت  ( 1  ) .تسا داجیا » هملک  ، »
اذل تسا ،) هدش  صخـشم  فهک  هیآ 109  رد   ) دور یم راـک  هب  زین  قوـلخم  ینعم  هب  نآرق  رد  هملک  هّتبلا  .تسا  یـسیع  هداـعلا  قوـف

رد هحفص 17 ) . ) یلا 342 ص 340  ج 3 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داـینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 ***** 
یـسیع ندوب  هملک  نآرق ، زا  يرگید  هیآ  رد  ( 1) .دهد یم تراشب  یقولخم  هب  ار  وت  دنوادخ  میرم ! دـنیوگ : یم ناگتـشرف  زین ، اجنیا 

رسپ یسیع  حیـسم  طقف  طقف و  میرم )  / 171 « ) مَیْرَم یلِإ  اهاْقلَأ  ُُهتَِملَک  ِهَّللا َو  ُلوُسَر  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیع  ُحیـسَْملا  اَمَّنِإ   » .تسا هدش  رکذ 
.تسا هداتفا  میرم  رب  وا  هملک  تسادخ و  هداتسرف  میرم 

یسیع حیسم و  ینعم   3

مان دنوادخ ، هحفص 18 ) . ) ص 548 ج 2 ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  رـصان  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 ***** 
، حیـسم وا ، مسا  نارمع ) لآ  / 45 « ) َمَیْرَم ُْنبا  یَـسیع  ُحیـسَْملا  ُهُمْـسا   » .دنک یم رکذ  یـسیع »  » و حیـسم »  » ار هدـش  هداد  تراشب  هملک 

حیسم .میزادرپ  یم ریسفت  باتک  ود  زا  مان  نیا  هب  میرم ، رسپ  يراذگ  مان ّتلع  حیسم و  هژاو  یسررب  هب  لاح ، .تسا  میرم  رسپ  یسیع 
زا ریهطت  هب  ای  و  هدـش » حـسم   » كربت نمی و  هب  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  ای  مان  نیا  هب  یـسیع  يراذـگ  مان ّتلع  و  هدـننک » حـسم   » ینعی

نآ و نداد  افش  روک و  مشچ  ندومن  حسم  تهج  هب  ای  دندرک و  یم حسم  نآ  اب  ار  ءایبنا  هک  ینوتیز  نغور  هب  ای  هدش ، حسم  ناهانگ 
نامه حیسم ، مان  میرم .) هیآ 31 /  قبط   ) دشاب وا  ندوب  كرابم  هدنرادربرد  دـناوت  یم مان  نیا  نینچمه  رگید ، دراوم  ندومن  حـسم  ای 

هک تسا  هدش » حـسم   » ای هدـننک » حـسم   » ینعم هب  حیـسم  ( 1  ) .تسا هحفـص 19 )  ) هدـش رکذ  نیدـهع  بتک  رد  هک  تسا  احیـشم » »
مان دهد  ماجنا  ار  راک  نیا  تسناوت  یم وا  طقف  نوچ  تساه و  نآ نتفای  افش  جالعال و  نارامیب  هب  وا  ندیـشک  تسد  رطاخ  هب  ًالامتحا 

درک و حسم  هانگ  زا  ار  وا  ادخ  هک  دشاب  ّتلع  نیا  هب  دناوت  یم یسیع  يارب  حیـسم  مان  باختنا  نینچمه  .دش  باختنا  وا  يارب  حیـسم 
هب هک  هدوب  عوشی » ، » یسیع هملک  لصا  دندقتعم  یـضعب  تسا : دقتعم  ییابطابط  همالع  یـسیع »  » هژاو اب  هطبار  رد  ( 2) .دینادرگ كاپ 
 - 2 ص 342 و 343 . ج 3 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 صخـش *****   » ینعم

یضعب تسا و  هدنهد » تاجن  هحفص 20 ) . ) ص 548 و 549 ج 2 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  رصان  داتسا  هنومن ، ریـسفت 
ریسفت  - 1 ( ***** 1  ) .تسا رت  بسانم مود  ریـسفت  .تسا  ییحی »  » ایرکز دـنزرف  ماـن  اریز  تسا ، شیعی »  » ینعم هب  دـندقتعم  رگید 

هحفص 21) . ) ص 343 ج 3 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ،

هراوهگ رد  مّلکت  ب 

؟ هچ ینعی  تلوهک  رد  مّلکت   1

(. دنک یم تبحـص  زین   ) یلاسنهک رد  دنک و  یم تبحـص  هراوهگ  رد  مدرم  اب  و  نارمع ) لآ  / 46 « ) ًالْهَک ِدـْهَْملا َو  ِیف  َساّنلا  ُمِّلَُکی  «َو 
ریـسفت رظن  زا  ادتبا  تسا ؟ هدش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  دراد  يا  یگژیو هچ  تلوهک  نینـس  رد  یـسیع  نتفگ  نخـس  و  هچ ؟ ینعی  ًالهک 

نخـس شدـلوت  نیزاغآ  ياـهزور  ناـمه  رد  یـسیع  هک  دـش  هجوتم  ناوت  یم میرم  هروس  زا  .میهد  یم خـساپ  تـالاؤس  نیا  هب  هنومن 
دهم رد  روطنامه  یـسیع  هک  دـشاب  موهفم  نیا  هب  دـناوت  یم تلوهک  رد  نتفگ  نخـس  اّما  .تسا  گرزب  يا  هزجعم نیا  هک  دـیوگ  یم

ات دلوت  زاغآ  زا  یـسیع  هک  تسانعم  نیا  هب  ای  .دنک و  یم تبحـص  یلاسگرزب  هحفص 22 )  ) تلوهک و نینـس  رد  هک  دیوگ  یم نخس 
وا تشگزاب  نامسآ و  هب  وا  نتفر  رب  دشاب  يدییأت  دناوت  یم هوالع  هب  .دزادرپ  یم مدرم  داشرا  هب  دیوگ و  یم قح  نخـس  تلوهک  نس 
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هب هجوت  اب  ( 1) .درک یگدـنز  مدرم  نایم  رد  لاس  یـسیع 33  ترـضح  خـیراوت ، قبط  اریز  .نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  مدرم  ناـیم  هب 
هتخپ رایسب  یسیع  نانخـس  هک  دوش  یم صخـشم  تسا ) هدرک  رکذ  ار  هراوهگ  رد  یـسیع  نانخـس  هک   ) میرم هروس  ات 33  تایآ 30 
نخـس تلوهک  نس  رد  هک  تفگ  یم نخـس  هراوهگ  رد  روطنامه  یـسیع  هک  تسا  نیا  ًالهک  زا  روظنم  هک  دسر  یم رظن  هب  اذل  تسا 

بتکلاراد يزاریـش ، مراکم  رـصان  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 تسا ***** : هـتفگ  نازیملا  ریـسفت  رد  ییاـبطابط  همـالع  .دـیوگ  یم
تلوهک نامز  ات  یـسیع  ندرک  یگدـنز  هدـنهد  ناشن  هیآ  رد  ًالهک »  » زا هدافتـسا  هحفص 23 ) . ) و 550 ص 549  ج 2 ، هیمالسالا ،

زا دعب  مدرم  اب  نتفگ  نخس  دندقتعم  یضعب  .دشاب  هدشن  ریپ  زونه  دشاب و  هدش  مامت  شا  یناوج هرود  هک  تسا  یـسک  ْلْهَک »  » .تسا
هدوب لاس  یسیع 64  یگدنز  تّدم  دندقتعم  یضعب  تسا و  لاس  نیمز 33  رد  وا  تماقا  تّدم  لیجانا  رد  .تسا  نامـسآ  زا  وا  لوزن 

زیگنارب بّجعت  یلیخ  هراوهگ ، رد  نتفگ  نخـس  .تسا  تلوهک  نس  وا  رمع  ياهتنا  هک  دوش  یم هجیتن  ًـالهک » دـهملا و  یف   » زا .تسا 
یـسیع هک  دناسر  یم هیآ  رهاظ  اّما  دنک ، تبحـص  دـناوت  یم شیب  مک و  تسا ، هراوهگ  رد  زونه  هک  يا  هلاس كدوک 2  اریز  تسین ،
ریسفت  - 1 ( ***** 1) .دراد قباـطت  زین  میرم  هیآ 31  اـب  عوضوم  نیا  هک  دـیوگ  یم نخـس  هراوهگ  رد  لـقاع  لـماک و  مدآ  دـننام 

هحفص 24) . ) یلا 346 ص344  ج3 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ،

؟ دیوگ یم هچ  هراوهگ  رد  حیسم ،  2

، دهدب هچ  ار  مدرم  ياه  تمهت باوج  هک  دیوگ  یم دوخ  اب  دیاش  وا  .تسا  شرهش  تمـس  هب  تکرح  لاح  رد  شرـسپ  هارمه  میرم ،
نخـس زگره  زورما  ما و  هتفرگ توکـس  هزور  وـگب  يدـید  ار  یـسک  رگا  دـهد : یم خـساپ  نینچ  نیا  ار  شلاؤـس  نـیا  دـنوادخ  هـک 
هتفرگ ياـج  شـشوغآ  رد  هک  شدـنزرف  میرم و  هب  ناـنک  تریح  مدرم ، .دوش  یم رهـش  دراو  تسا  هتفرگ  مارآ  هک  میرم  .میوگ  یمن
ردام ردپ و  نوراه ! رهاوخ  يا  دنیوگ : یم وا  هب  .تسا  هدش  رـسپ  نیا  بحاص  هنوگچ  میرم  هک  دـنرکف  نیا  رد  ًالامتحا  دـنرگن و  یم

اب دـنا  هدـیمهف ار  میرم  روظنم  هک  مدرم  .دـینک  لاؤس  دازون  دوخ  زا  هک  دـنامهف  یم اـه  نآ هب  هراـشا  اـب  میرم  .دـندوبن  هراکدـب  هک  وت 
عورش دازون  ناهگان  نیح ، نیا  رد  ( 1 (؟ مییوگ نخس  تسا  هحفص 25 )  ) هراوهگ رد  هک  يدازون  اب  هنوگچ  دنیوگ : یم وا  هب  رخسمت 
يداش هب  میرم  ياه  هّصغ یمامت  ییوگ  .دنک  یم شوماخ  ار  میرم  نیفلاخم  نشور و  ار  قیاقح  شنتفگ  نخـس  اب  .دـنک  یم نخـس  هب 

ناـمداش و ار  میرم  شنتفگ  نخـس  اـب  هنوگ  نیا حیـسم  .دوش  یم هدز  تشحو میرم ، نیفلاـخم  نمؤم  رهاـظ  هب  هرهچ  .دوش  یم لیدـبت 
هب وا  .متـسه  ادخ  هدنب  نم  انامه  تفگ : میرم )  / 30 « ) اِیبَن ینَلَعَج  َباتِْکلا َو  َِیناتآ  ِهَّللا  ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق  : » دـنک یم نایب  ار  یهلا  فراعم 

ُْتنُک َو ام  َْنیَا  اـکَرابُم  ینَلَعَج  َو  ( » هحفص 26  ) .میرم یلا 29 /   26  - 1 .تسا *****  هدادرارق  ربماـیپ  ارم  تسا و  هداد  باـتک  نم 
تاکز زامن و  هب  ارم  متـسه  هدنز  ات  تسا و  هدرک  مکرابم  مشاب  هک  اجک  ره  و  میرم )  / 31 « ) اّیَح ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  ِةولَّصلِاب َو  یناصْوَا 

شکندرگ و ارم  هدرک و  مراکوکین  مردام  هب  تبـسن  و  میرم )  / 32 « ) ایقَـش اراّبَج  یْنلَعْجَی  َْمل  یتَِدلاِوب َو  اَّرب  َو   » .تسا هدرک  شرافس 
مدش ّدلوتم  هک  يزور  نم  رب  دورد  و  میرم )  / 33 « ) اّیَح ُثَْعبُا  َمْوَی  ُتُومَا َو  َمْوَی  ُتِْدلُو َو  َمْوَی  َّیَلَع  ُمالَّسلا  َو   » .تسا هدادن  رارق  یقش 

زا یـشخب  ایناث  دـنک و  یم تابثا  ار  میرم  یکاپ  ًالّوا  شتالمج  نیا  اـب  یـسیع  .موش  هتخیگنارب  هدـنز  هک  يزور  مریمب و  هک  يزور  و 
، ندوب كرابم  ندوب ، ربمایپ  هحفص 27 ) ، ) باتک نتشاد  ندوب ، ادخ  هدنب  زا  تسترابع  هک  دنک  یم نایب  ار  شا  یـصخش ياه  یگژیو

اثلاث دـیآ و  یم شتاحیـضوت  لیـصفت  هب  باـتک  مود  شخب  رد  هراـب  نیا رد  هک  .دتـسرف  یم دورد  شدوخ  رب  ندوبن و  یقـش  راـبج و 
هرمث میرم ، نوـنکا  .رداـم  هـب  یکین  نداد و  تاـکز  ندـناوخ ، زاـمن  زا  تستراـبع  هـک  دـیوگ  یم ار  شا  هدـنب هـب  ادـخ  ياـه  هیـصوت
وربآ یب رد  یعـس  میرم  نیفلاـخم  شیپ  هظحل  دـنچ  اـت  ددرگ ، یمرب قرو  هراـبکی  دـنیب و  یم ار  هدـمآ  شیپ  شیارب  هک  ییاـه  یتخس

نآ رد  تسا و  هدش  تباث  میرم  یکاپ  یهانگ و  یب نونکا  درک و  یمن عافد  دوخ  زا  یّتح  عمج  نیا  نایم  رد  میرم  دنتشاد و  وا  ندرک 
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دهد و رییغت  ار  موق  کی  عاضوا  تلاح  نیدـب  هک  درادـن  يراک  چـیه  ادـخ  يارب  يرآ ! .ناشتمهت  زا  نیگمرـش  میرم  نیفلاخم  فرط 
يراـی ار  امـش  وا  دـینک  يراـی  ار  ادـخ  رگا  ْمُکْرُْـصنَی » هّللا َ ُرُْـصنَت  ْنِا   » هک تسا  هداد  هدـعو  نینمؤم  هب  وا  .دـنادرگ  زوریپ  ار  نینمؤـم 

هحفص 28) ( ) دّمحم  / 7  ) .دنک یم

یسیع تازجعم  ج 

یسیع تازجعم 

تابثا يارب  يربمایپ  ره  املـسم  دـش و  هدـیزگرب  يربماـیپ  هب  داد ، هدـعو  هک  روطناـمه  تفگ ، یم نخـس  هراوهگ  رد  هک  يدازون  نآ 
.دروآ یم هزجعم  شیاه  هتفگ

ناربمایپ ریاس  اب  یسیع  تازجعم  توافت   1

هیآ 253 زا  یتمـسق  رد  .تسا  تایح  حور و  هب  طوبرم  وا ، تازجعم  اریز  دراد  تواـفت  ناربماـیپ  ریاـس  تازجعم  اـب  حیـسم  تازجعم 
يراکشآ ياه  هناشن میرم  رـسپ  یـسیع  هب  و  هرقب )  / 253 « ) ِسُدـُْقلا ِحوُِرب  ُهانْدَّیَا  ِتانِّیَْبلا َو  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیع  اـْنیَتا  َو  : » میناوخ یم هرقب 

: هک تسا  هدـمآ  عوضوم  نیا  هب  عجار  هنومن  ریـسفت  نازیملا و  ریـسفت  رد  هحفـص 29 )  ) .میدرک يرای  سدـقلا  حور  اب  ار  وا  میداد و 
حور و هب  طوبرم  امامت  وا  تازجعم  اریز  هتـشاد  دوجو  يا  هژیو روط  هب  یـسیع  رد  اّما  دراد  دوجو  ناربمایپ  یمامت  نایم  تانیب »  » نداد
زا يا  هدع يرترب  هرابرد  یتقو  زین  هیآ  نیا  رد  هدنرپ و …  قلخ  دازردام ، يانیبان  نداد  افـش  ناگدرم ، ندرک  هدـنز  لثم  تسا  تایح 

روظنم ( 1  ) .تسا یسیع  ترضح  دنک ، یم يروای  دییأت و  ار  وا  سدقلا  حور  هلیسو  هب  ادخ  هک  یسک  اهنت  دوش ، یم تبحص  ناربمایپ 
هب دییأت  نینچمه  .تسا  جالعال  نارامیب  يافش  ناگدرم و  ندرک  هدنز  دننام  یتازجعم  تسا ، نشور  ياه  هناشن ینعم  هب  هک  تانیب  زا 

هحفص . ) ص 453 و 454 ج 2 ، ییابطابط ، نیسح  دّمحم  دّیـس  همالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 یـسیع *****  لماش  اهنت  سدقلا  حور
(1  ) .تسا هنیمز  نیا  رد  ناربمایپ  ریاس  هب  تبسن  وا  رتشیب  مهس  لیلد  هب  هک  دوش  یم ( 30

كاخ زا  هدنرپ  شنیرفآ   2

یعقاو هدنرپ  هب  لیدـبت  یلِگ  همـسجم  نآ ، رد  ندـیمد  اب  سپـس  تخاس و  یم يا  هدـنرپ لِگ  زا  هک  دوب  نیا  حیـسم  تازجعم  زا  یکی 
ًاْریَط ُنوُکَیَف  ِهیف  ُخـُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِۀَْـئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنَأ  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَـیِآب  ْمُُکْتئِج  ْدَـق  یِّنَأ  َلیئارْـسِإ  یَنب  یلِإ  ًـالوُسَر  َو   » .دـش یم

ریسفت  - 1 ناتراگدرورپ *****  زا  يا  هناشن نم  انامه  دیوگ :) یم  ) لیئارسا ینب يوس  هب  يا  هداتسرف و  نارمع ) لآ  / 49  «ِ ) ِهَّللا ِنْذِِإب 
هیبش يزیچ  لِـگ  زا  نم  .ما  هدروآ ناـتیارب  هحفص 31 ) . ) ص 254 ج 2 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  رـصان  داتـسا  هنومن ،

ُخُْفنَتَف ینْذِِإب  ِْریَّطلا  ِۀَْئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ُُقلْخَت  ْذِإ  َو   » .دوش یم هدنرپ  ادخ  نذا  هب  نآ  سپ  ممد  یم نآ  رد  سپس  مزاس  یم امش  يارب  هدنرپ 
نآ رد  سپـس  یتخاـس  یم هدـنرپ  رکیپ  لـگ  زا  نم  نذا  هـب  هـک  یماـگنه  روآداـی ) هـب   ) و هدـئام .)  / 110 « ) ینْذِإـِب ًاْریَط  ُنوُکَتَف  اـهیف 

قیقد صخـشم و  روط  هب  یـسیع  درف  هب  رـصحنم  بلاج و  هزجعم  نیا  قوف ، هیآ  ود  رد  .دش  یم يا  هدنرپ نم  نذا  هب  سپ  يدـیمد  یم
هحفـص  ) .يدام ای  يونعم  تایح  زا  معا  تسا ، ینیرفآ  تایح  یکرابم و  لبمـس  احیـسم ، مد  یـسراف  تاـیبدا  رد  .تسا  هدـش  هدروآ 

(32
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سیپ دازردام و  روک  يافش   3

اهرامیب و عون  نیا  حیـسم ، .دوش  یم رهاظ  شندب  يور  رب  يدیفـس  ياه  هکل رامیب  صخـش  نآ  رد  هک  تسا  يرامیب  ْصََرب ، ای  یـسیپ 
ار سیپ )  ) صرب هب  التبم  دازردام و  روک  و  نارمع .) لآ  / 49 « ) َصَْربَْألا َهَمْکَْألا َو  ُئِْربُأ  َو   » .داد یم افش  ار  دازردام  ياهروک  نینچمه 
ود رد  .نم  نذا  هب  يداد  یم يدوبهب  ار  سیپ  دازردام و  روک  و  هدئام )  / 110 « ) ینْذِِإب َصَْربَْألا  َهَمْکَْألا َو  ُئِْرُبت  َو   » .مشخب یم يدوبهب 

هحفص 33)  ) .تسا هدش  نایب  احیرص  حیسم  هزجعم  نیا  زین ، قوف  هیآ 

ناگدرم ندرک  هدنز   4

دـسر یم رظن  هب  ادـخ و  صتخم  اهنت  اهنت و  تسا  يراک  اریز  تسناد ، ناـگدرم  ندرک  هدـنز  ناوت  یم ار  یـسیع  هزجعم  نیرت  بیجع
و نارمع ) لآ  / 49  «ِ ) ِهَّللا ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  َو   » .داد ماـجنا  يراـک  نینچمه  ناوت  یمن شناد ، ملع و  داـیز  رایـسب  تفرـشیپ  اـب  یّتح 

نوریب نم  نذا  هب  ار  ناـگدرم  هـک  یماـگنه  و  هدـئام )  / 110 « ) ینْذِاـِب یتْوَْـملا  ُجِرُْخت  ِْذا  َو   » .منک یم هدـنز  ادـخ  نذا  هب  ار  ناـگدرم 
هدیمهف ینْذِِإب » یتْوَْملا  ُجِرُْخت   » زا هک : تسا  نیا  هدـئام  هروس  هیآ 110  زا  تمـسق  نیا  اب  هطبار  رد  ییابطابط  همالع  رظن  .يدروآ  یم

تسا هدمآ  یفاک  رد  مالسلا  هیلع قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .تسا  هدرک  یم هحفص 34 )  ) هدنز ار  ربق  رد  ناگدرم  یسیع  هک  دوش  یم
ات دنک و  یم هدنز  ادخ  نذا  هب  ار  شتسود  نآ  دور و  یم ناتسربق  هب  دوب  هدرک  توف  هک  شناتسود  زا  یکی  ردام  هارمه  هب  یسیع  هک 

(1) .دوش یم زین  دنزرف  ياراد  دنک و  یم جاودزا  تّدم  نیا  رد  هک  دنام  یم هدنز  صخش  نآ  لاس   20

.دننک یم هریخذ  دنروخ و  یم مدرم  هچنآ  زا  نداد  ربخ   5

هیآ 110 رد  مه  هیآ و  نآ  رد  مه  قوـف  هزجعم  هس  هک  یلاـح  رد  تـسا  هدـمآ  نارمع  لآ هروـس  هیآ 49  رد  اـهنت  یـسیع  هزجعم  نیا 
ص 350و ج 6 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 .تسا *****  هدش  رکذ  هدئام  هروس 
رد دـــیروخ و  یم هــچنآ  زا  و  نارمع ) لآ  / 49 « ) ْمُِکتوـُُیب یف  َنوُرِخَّدـَـت  اـم  َنُولُکْأَـت َو  اـِمب  ْمُُکئِّبـَنُأ  َو  ( » هحفـص 35 . ) و 353 352

.مهد یم ربخ  دینک ، یم هریخذ  ناتیاه  هناخ

تازجعم یخرب  يارب  ِهَّللا »  ِنْذِإِب   » رب هژیو  دیکأت   6

 « ِهَّللا ِنْذِِإب   » هزجعم ود  يارب  اهنت  هدـش  رکذ  هزجعم  راهچ  زا  دـش ، نایب  یلبق  ياـه  تمـسق رد  جـیردت  هب  هک  نارمع  لآ هیآ 49 /  رد 
ار هدرم  ندرک  هدـنز  هدـنرپ و  ندوـمن  قـلخ  مدرم ، تسا : هدـمآ  بیترت  نیدـب  نازیملا  ریـسفت  رد  رما  نیا  تـّلع  تـسا ، هدـش  هدروآ 
هک یتازجعم  يارب  اذـل  .دـنناد  یمن دـنوادخ  صتخم  اهنت  ار  بیغ  زا  عالّطا  دازردام و  روک  هجلاعم  یلو  دـنناد  یم ییادـخ  ییاهراک 

هدئام هروس  هیآ 110  رد  اـّما  هحفص 36 ) ( ) 1) .ددرگن شزغل  بجوم  ات  هدـش  هدافتـسا  هّللا  نذاب  زا  تسا ، دـنوادخ  صوصخم  طقف 
اب ادـخ  هیآ  نیا  رد  هک  دـشاب  نیا  يارب  دـیاش  هک  تسا  هدـمآ  ادـخ ) هزاجا  هب  ینعی  « ) ینذاب  » مه سیپ  دازردام و  روک  يافـش  يارب 

ندرک هدنز  هدنرپ و  قلخ  مدرم ، رظن  رد  نوچ  دیوگ و  یم نخـس  مدرم  اب  حیـسم  نارمع  لآ  هیآ 49 /  رد  اّما  دیوگ  یم نخس  حیـسم 
.تسا هدش  رکذ  ِهَّللا  ِنْذِِإب  هزجعم ، ود  نیا  يارب  اهنت  تسا ، دنوادخ  صوصخم  ییاهراک  هدرم 

هدئام لوزن  هراوهگ و  رد  نتفگ  نخس  هداعلا و  قراخ دلوت   7
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زا يادـج  هحفـص 37 ) . ) ص 352 ج 3 ، ییاـبطابط ، همـالع  يرکف  یملع و  داـینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریــسفت   - 1 ***** 
يارب دـناوت  یم زین  هراوهگ  رد  شمّلکت  حیـسم و  ردـپ  نودـب  دـّلوت  هدـئام ، و 110 /  نارمع  لآ هـیآ 49 /  رد  هدـش  رکذ  تازجعم 

رب یلیلد  ادـخ و  فرط  زا  يزاجعا  دـنا  هدوب تایح  دـیق و  رد  شتثعب  ناـمز  مه  دـنا و  هدرک كرد  ار  یـسیع  دـّلوت  مه  هک  ییاـه  نآ
لوزن هرابرد  نآرق  رد  هتبلا  .دندش  نآ  راتـساوخ  نّویراوح  هک  تسا  يرگید  هزجعم  زین  هدئام  لوزن  .دشاب  حیـسم  ياه  هتفگ ّتیناقح 
هرابرد .تسا  هدش  ماجنا  هدئام ، لوزن  هک  دندقتعم  هدـئام  هیآ 114 /  قبط  رب  نیرـسفم  رثکا  یلو  هدماین  نایم  هب  ینخـس  هدئام  یعطق 

.دش دهاوخ  هئارا  یبلاطم  شخب  نیمه  رد  هدئام  لوزن 

؟ تسا هدوب  يّدحت  يارب  اهنت  تازجعم  نیا  نایب  ایآ   8

لآ هیآ 49 /  رد  یسیع  نابز  هب  هدش  هدرب  مان  تازجعم  ایآ   » دنک یم نایب  هک  یلاؤس  اب  هطبار  رد  ار  هنومن  ریسفت  باوج  هحفص 38 ) )
ياعدا اهنت  یـسیع  دندقتعم  نارّـسفم  زا  یـضعب  .میناوخ  یم ار  تسا »؟ هدـش  ماجنا  اعقاو  هک  نیا  ای  تسا و  يدـحت  يارب  اهنت  نارمع 

يا هدنرپ یـسیع  هک  دیوگ  یم هدئام  هیآ 110 /  ًالّوا  تفگ : دـیاب  باوج  رد  .دـهد  ماـجنا  ار  اـه  نآ هک  نآ  هن  هدرک  ار  تازجعم  نیا 
دروم نیا  ناوتب  رگا  ایناث  تسا و  هزجعم  نیا  ندش  ماجنا  هدننک  صخـشم  هک  دش  هدنز  ادخ  نامرف  هب  دیمد و  نآ  رد  تخاس و  یلگ 
نیناوق رب  مکاح  ار  ادـخ  رگا  مینک ؟ هچ  ار  نآرق  رد  دوجوم  تازجعم  ریاس  مینک ، هیجوت  ار  هداعلا  قراخ لاـمعا  رگید  دروم  دـنچ  و 

نیا هیآ  رد  دوجوم  رگید  هتکن  .دنک  ینثتـسم  ار  تعیبط  يداع  نیناوق  دناوت  یم تسا و  هتخاس  وا  زا  يراک  ره  رگید  مینادـب ، تعیبط 
دننک اعُد  اهنت  هک  نآ  هن  دننز  یم هزجعم  هب  تسد  ناشدوخ  ادخ ، هحفص 39 )  ) يایلوا ناربمایپ و  یّلک  تلاح  رد  یـسیع و  هک  تسا 

تموکح و رظن  زا  مدرم  یتسرپرـس  ینعی  دنراد ، یعیرـشت  تیالو  اهنت  ادخ  يایلوا  هک  دندقتعم  يا  هّدع .دنراد  ینیوکت  تیالو  ینعی 
دیاب باوج  رد  .دنـشاب  هتـشاد  ینیوکت  تیالو  هک  نآ  هن  دـننک  یم اعد  اهنت  روما  یـضعب  يارب  تسار و  هار  هب  توعد  نیناوق و  رـشن 

یلالقتـسا اه  نآ هداد و  صاخ  يدراوم  رد  اه  نآ هب  ار  ناهج  رد  فرـصت  هزاجا  ادخ »  » هک تسا  نیا  ینعم  هب  ینیوکت  تیالو  تفگ 
(1  ) .دیآ یمن باسح  هب  كرش  یعون  ینیوکت  تیالو  اذل  دنرادن ، دوخ  زا 

ربمایپ ره  صاخ  تازجعم  ماجنا  تّلع   9

، یسوم ارچ  ( » هحفص 40 . ) یلا 559 ص 557  ج 2 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  رصان  داتسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 ***** 
نآرق دـننام  یباتک  دازردام ، روک  يافـش  ياج  هب  یـسیع  ارچ  درکن و  هدـنز  ار  ناگدرم  اهدژا ، هب  شیاـصع  ندرک  لیدـبت  ياـج  هب 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  دـهد : یم باوج  هنوگ  نیا لاؤس ، نیا  هب  ییابطابط  همالع  درواین »؟
روطنیا دـندوب و  زجاع  نآ  زا  نارحاس  هک  درک  یم یتازجعم  اذـل  .دوب  رحـس  ناشراک  مدرم  بلغا  هک  دـش  ثوعبم  ینامز  رد  یـسوم 

دنتـشاد و يدایز  زاین  بیبط  هب  مدرم  دوب و  هدش  دایز  نوگانوگ  ضارما  هک  دش  ثوعبم  ینامز  رد  یـسیع  .درک  یم مامت  ار  شتّجح 
نامز رد  .درک  مامت  مدرم  رب  ار  تجح  یسیع  طسوت  یسیپ  هب  نایالتبم  دازردام و  ياهروک  جالع  ناگدرم و  ندرک  هدنز  اب  دنوادخ 
تّجح درک و  لطاب  ار  اه  نآ راتفگ  هنیمز  نیا  رد  ربمایپ  تشاد و  جاور  ندناوخ ، رعش  یناوخ و  هبطخ  ینارنخـس و  مه  مالـسا  ربمایپ 

هحفص 41) ( ) 1  ) .درک تابثا  نانآ  رب  ار 

نوّیراوح د 

؟ دندوب یناسک  هچ  نوّیراوح   1
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نیا رد  هک  نآرق  زا  یتاـیآ  رد  ّتقد  اـب  .تـسا  هدـش  رکذ  رفن  ناشدادـعت 12  ثیداحا  رد  هک  دـندوب  یـسیع  يافواب  نارای  نّویراوح 
حیسم لثم  يربمایپ  رتمک  .دنتسه  یـسیع  ادخ و  یمیمـص  صلخم و  ناروای  اه  نآ هک  میبای  یمرد دش  دهاوخ  رکذ  باتک  زا  تمـسق 

رکذ نّویراوح  هب  عجار  نازیملا  ریسفت  هنومن و  ریـسفت  زا  یبلاطم  ریز  رد  .دشاب  هتـشاد  ییافو  اب  ناهارمه  نینچ  هک  تفای  ناوت  یم ار 
هحفص . ) ص 351 و 352 ج 6 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 .دش *****  دهاوخ 

نداتفارطخ هب  ّتلع  هب  درک ، مالعا  ار  شا  يربمایپ یـسیع  هک  یماگنه  اما  دندوب  وا  ندـمآ  رظتنم  یـسیع  روهظ  زا  لبق  نایدوهی ، ( 42
ینعم هب  َرَوَح »  » هدام زا  يراوَح »  » عمج نّویراوح  .دندوب  نّویراوح  نامه ، هک  دـنتفرگ  ار  حیـسم  درگ  اه  نآ زا  یمک  هّدـع  ناشعفانم 
هوالع اه  نآ هک  تسا  نیا  دسر  یم نهذ  هب  رت  کیدزن هچنآ  هک  هدش  نایب  دّدعتم  ناش  يراذگمان ّتلع  تسا و  ندرک  دیفس  نتسش و 

یتم لیجنا  رد  .دندرک  ناوارف  شالت  هانگ  زا  اه  نآ يوشتـسش  نارگید و  راکفا  نتخاس  هزیکاپ  رد  ناشیافـص  اب  حور  كاپ و  بلق  رب 
یّتم 9 اموت 8  املولوترب 7  سولیف 6  انحوی 5  بوقعی 4  سایردنا 3  سرطپ 2   1 تسا : هدـمآ  نینچ  نّویراوح  یماسا  باب 6  اقول ، و 

هحفص  ) .درک تنایخ  حیسم  هب  هک  یطویرخـسا  يادوهی  بوقعی 12  ردارب  ادوهی   11 رویغ ) هب  بقلم   ) نوعمش افلح 10  نبا  بوقعی 
يارب ادخ  نامرف  هب  دندش  یم هنسرگ  ای  هنشت  دندوب و  رفس  رد  یتقو  یسیع  نّویراوح و  هک  دنک  یم لقن  نایبلا  عمجم رد  یسربط  ( 43

ام زا  رتالاب  یـسک  ایآ  دنتفگ : یـسیع  هب  .دنتـسناد  یم دوخ  يارب  یگرزب  راختفا  ار  نایرج  نیا  اه  نآ .دش  یم هدامآ  اذغ  بآ و  اه  نآ
يوشتـسش هب  اه  نآ ارجام  نیا  زا  دعب  .دروخب  شدوخ  جنر  تسد زا  دشکب و  تمحز  هک  يدرف  يرآ ، تفگ : یـسیع  دوش ؟ یم ادـیپ 

یسک ناسنا ، ِيراوَح » ( » 1  ) .تسین راع  گنن و  شـشوک ، راک و  دندرک  تباث  دـندش و  لوغـشم  نآ  ربارب  رد  ترجا  نتفرگ  سابل و 
.تسا يدیفـس  تدـش  ینعم  هب  هک  هدـش  هتفرگ  روح »  » زا يراوح  دـندقتعم  یـضعب  دوش و  یم بوسحم  وا  نیـصتخم »  » زا هک  تسا 

هحفص . ) 566 ، 565 ص 562 ، ج 2 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  رصان  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 ظفل *****  نیا  نآرق 
(1  ) .تسا هدرب  راک  هب  یسیع  ترضح  صاخ  باحصا  يارب  اهنت  ار  ( 44

دنروآ یم نامیا  نوّیراوح   2

نّویراوح هب  هک  یماگنه  و  هدـئام )  / 111 « ) َنوُِملْـسُم انَّنَِأب  ْدَهْـشا  اَّنَمآ َو  اُولاـق  یلوُسَِرب  یب َو  اُونِمآ  ْنَأ  َنیِّیِراوَْحلا  َیلِإ  ُْتیَحْوَأ  ْذِإ  «َو 
تعامج نیا  .میناگدـش  میلـست  اـم  هک  شاـب  دـهاش  میدروآ و  ناـمیا  دـنتفگ : .دـیروایب  ناـمیا  ما  هداتـسرف نم و  هب  هک  مدرک  یحو 

یملع و داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت   - 1 زا *****  دعب  دنروآ و  یم نامیا  ناشراگدرورپ ، مایپ  تفایرد  زا  دـعب  صلخم 
، ریسفت بتک  رد  .دیامیپ  یم ار  شغیلبت  ریسم  رت  مکحم يا  هناوتشپ اب  حیسم  نآ  هحفص 45 ) . ) ص 357 ج 3 ، ییابطابط ، همالع  يرکف 

نهذ رد  هیآ  نیا  ندـناوخ  اب  هک  یلاؤس  .تسا  هدـش  هدروآ  نّویراوح  ناـمیا  زا  دـعب  ناـمیا  نارمع  لآ هیآ 52 /  رد  تسا  هدـش  نایب 
نیا لیلدب  دسیون : یم نارمع  لآ هیآ 52 /  لیذ  ییابطابط  همالع  دوش »؟ یم یحو  زین  ربمایپ  ریغ  هب  رگم   » هک تسا  نیا  ددـنب  یم شقن 

ناشیا اّما  ( 1  ) .دنا هدوب یحو  بحاص  یبن و  ناشمامت  اذل  دوب  ادـخ  یحو  يور  زا  نّویراوح  طسوت  یـسیع  توعد  ندرک  تباجا  هک 
 - 1 ینعم *****  هب  اج  نیا  رد  یحو  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  رفعج  یبا ترضح  زا  یتیاور  رد  دسیون : یم هدئام  هیآ 111 /  لیذ 

تایآ رد  .تسا  ماهلا  هحفص 46 ) . ) ص 357 و 358 ج 3 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریـسفت 
ینعم نآرق  رد  یحو  هک : تسا  هدـمآ  هنومن  ریـسفت  رد  اما  ( 1) .تسا ماـهلا  ینعم  هب  یحو  زین  لازلز  لحن و 5 /  صـصق و 68 /   / 7
ماهلا یعون  هک  صصق )  / 7  ) یسوم ردام  رب  یحو  دننامه  تسین  دش  یم لزان  ناربمایپ  رب  هک  ییاه  یحو هب  رصحنم  دراد و  یعیـسو 

هیآ نـیا  رد  یحو  زا  روـظنم  مـه  دـیاش  .تـسا  تاـناویح  ینیوـکت  تاـماهلا  زیارغ و  ءزج  هـک  لـسع  روـبنز  رب  یحو  تـسا و  هدوـب 
ریـسفت  - 1 ( ***** 2  ) .دـش یم هداتـسرف  اه  نآ يارب  تازجعم  هناوتـشپ  اـب  مالـسلا و  هیلع یـسیع  هطـساو  هب  هک  دـشاب  ییاـه  یحو
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، يزاریـش مراـکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 2 ص 353 . ج 6 ، ییاـبطابط ، همـالع  يرکف  یملع و  داـینب  ییاــبطابط ، همــالع  نازیملا ،
هحفص 47) . ) ص 127 و 128 ج 5 ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد 

نوّیراوح نامیا  زا  دعب  نامیا   3

يا هّدـع داقتعا  هب  درک و  هدـهاشم  رفک  ساسحا  اـه  نآ رد  درک  زاـغآ  لییارـسا  ینب دزن  ار  ادـخ  نید  غیلبت  یـسیع  هک  یتّدـم  زا  دـعب 
اذـل .دـننک  رـشتنم  ار  شتوعد  ات  دراد  زاین  یناروای  هب  وا  لاـح  نیا  رد  .دـننک  یم ار  حیـسم  نتـشک  یّتح  ّتیذا و  دـصق  لییارـسا  ینب

.دـنیوگ یم کیبل  حیـسم ، تساوخرد  هب  نّویراوح  اهنت  نیح  نیا  رد  ( 1 ( ؟ دنک يرای  ادخ  يارب  ارم  هک  تسا  یـسک  هچ  دـیوگ : یم
فص نارمع و 14 /  لآ تاـیآ 52 /  رد  تسا و  هدـئام  هیآ 111 /  نامه  نویراوح  لّوا  راب  ندروآ  ناـمیا  نیرّـسفم  داـقتعا  هب  هتبلا 

ْنَم َلاـق  َْرفُْکلا  ُمُْهنِم  یـسیع  َّسَحَأ  اَّمَلَف  ( » هحفـص 48  ) .نارمع لآ  / 52  - 1 .دریگ *****  یم تروص  اه  نآ ناـمیا  زا  دـعب  ناـمیا 
نانآ زا  یـسیع  هک  یماـگنه  نارمع ) لآ  / 52 « ) َنوُِملْـسُم اَّنَِأب  ْدَهْـشا  ِهَّللِاب َو  اَّنَمآ  ِهَّللا  ُراـْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاـق  ِهَّللا  َیلِإ  يراـْصنَأ 

میدروآ و نامیا  ادـخ  هب  .مییادـخ  نارای  ام  دـنتفگ : نّویراوح  ادـخ ؟ يوس  هب  دـشاب  نم  روای  هک  تسیک  تفگ : درک ، رفک  ساسحا 
َیلِإ يراْصنَأ  ْنَم  َنیِّیِراوَْحِلل  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیع  َلاق  امَک  ِهَّللا  َراْصنَأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای   » .میدروآ مالسا  ام  هک  نیا  هب  شاب  هاوگ 

هب میرم  رسپ  یسیع  هک  روطنامه  دیشاب  ادخ  نارای  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  فص )  / 14 « ) ِهَّللا ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  ِهَّللا 
هحفص 49)  ) .مییادخ نارای  ام  دنتفگ : نّویراوح  دنک ؟ یم يرای  ادخ  هار  رد  ارم  یسک  هچ  تفگ : نّویراوح 

ناشهار ندوب  ییادخ  رب  نوّیراوح  یسیع و  دیکأت   4

ندش يرای  سپ  .دنیادخ  ناروای  نّویراوح  تسا و  ییادـخ  شهار  یـسیع  هک  دـنک  یم حیرـصت  فص  نارمع و 14 /  لآ هیآ 52 / 
لیلد هب  نّویراوح  ندوب  دیرم  روط  نیمه .تسادخ  هار  رد  ندوب  صلخم »  » نآ دراد و  نینهآ  مکحم و  لیلد  نّویراوح  طسوت  یـسیع 

هب رب  دیکأت  ِهَّللا »  َیلِإ  يراْصنَأ   » .تسا هدش  دیکأت  هلأسم  نیا  رب  مه  هنومن  نازیملا و  ریـسافت  رد  .تسا  ناشربهر  یهلا  الاو و  فادها 
بدا نآرق و  بدا  اـب  تسا و  لـیلد  نودـب  لاـمتحا  اریز  تسا ، یفتنم  دـشاب  عَم »  » ینعم هب  َیِلا »  » هک نیا  لاـمتحا  تسادـخ و  يوـس 
هحفص ( ) 1 «.) هّللا عم  كراصنا   » زا هن  دننک  یم هدافتـسا  هّللا » راصنا   » زا نّویراوح  اه  نیا زا  هتـشذگ  دناوخ و  یمن مالـسلا  هیلع یـسیع 
هدـنیآ رد  هک  دـندرک  یم ساسحا  زین  اه  نآ ایوگ  مییادـخ  نارواـی  اـم  هک  دـننک  یم دـیکأت  ندروآ  ناـمیا  نمـض  رد  نّویراوح  ( 50

.دنک یم ادج  ار  شنانمشد  ناتسود و  فص  مالـسلا  هیلع یـسیع  اج  نیا  رد  .دننک  یم ار  مالـسلا  هیلع یـسیع  ییادخ  ياعدا  نیفرحنم 
(1)

نوّیراوح تفأر  تمحر و   5

اب اـهنت  اریز  .تسا  یمازلا  یگژیو ، نیا  نید ، نیغلبم  يارب  هتبلا  دوـب و  تـمحر  یناـبرهم و  زا  وـلمم  حیـسم ، قیدـص  ناوریپ  ياـه  لد
ج ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 مدرم *****  هک  تسا  هنانابرهم  باذج و  دروخرب 

بذج هحفص 51 ) . ) ص 563 ج 2 ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریـش ، مراکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 2 و 357 . ص 356  ، 3
يا هرهب یهلا  يالاو  میهافم  زا  ناشدوخ  املسم  دننک ، رادنید  روز ، هب  ار  مدرم  دنهاوخ  یم تنوشخ  هار  زا  هک  یناسک  .دنوش  یم نید 

ماجنا يراک  صالخا  يور  زا  وا  يارب  دنیوگ و  یم وا  رکذ  دنور و  یم ادخ  يرای  هب  هک  یناسک  هک  تسا  یهلا  یتّنـس  نیا  .دـنا  هدربن
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نید غیلبت  هار  رد  مه  دشاب و  هداد  اه  نآ هب  یـشاداپ  مه  ات  دنک  یم يراج  ار  قشع  ّتبحم و  اه ، نآ ياه  بلق رد  دـنوادخ  دـنهد ، یم
یپ زا  و  دیدح )  / 27 « ) ًۀَمْحَر ًۀَْفأَر َو  ُهوُعَبَّتا  َنیذَّلا  ِبُوُلق  یف  اْنلَعَج  َلیْجنِْإلا َو  ُهاْنیَتآ  َمَیْرَم َو  ِْنبا  یَـسیِعب  اْنیَّفَق  َو   » .دـنادرگ ناشقفوم 

.میداد رارق  تمحر  ینابرهم و  دندرک  یم يوریپ  وا  زا  هک  یناسک  لد  رد  میداد و  لیجنا  وا  هب  میدروآ و  ار  میرم  رسپ  یـسیع  ناشیا 
عفد دروم  رد  تفأر  دنا : هتفگ یـضعب  هحفـص 52 )  ) اما تسا  تمحر  فدارتم  تفأر  هژاو  دـیوگ : یم هیآ  نیا  لیذ  ییابطابط  همّـالع 

یـسیع تّما  رد  تقفـش  هک : تسا  نیا  ناـفرعلا  نزخم  رد  نیما  وناـب  رظن  یلو  دوـش  یم لامعتـسا  ریخ  بلج  دروـم  رد  تمحر  رش و 
ار ناسنا  درایلیم  درایلیم ، نویلیم و  نویلیم ، لمع  رد  اّما  تسا  يراج  زین  اه  نآ نابز  هب  زونه  تقفش  نیا  هتبلا  .دوب  ربمایپ  تّما  دننامه 

نمجنا نـیما ، وناـب  دـیجم ، نآرق  ریـسفت  رد  ناـفرعلا  نزخم   - 1 ( ***** 1) .دـننک یم كاله  گنج  عقوم  رد  دوخ  تاـعارتخا  اـب 
هحفص 53) . ) ص 166 ج 3 ، ناهفصا ، تسرپرس  یب ياه  هداوناخ زا  تیامح 

ینامسآ هدئام  ه 

نوّیراوح تساوخرد   1

نّویراوح هک  یماگنه  هدـئام )  / 112 « ) ِءامَّسلا َنِم  ًةَدـِئام  اْنیَلَع  َلِّزَُنی  ْنَأ  َکُّبَر  ُعیطَتْـسَی  ْلَه  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیع  اـی  َنوُّیِراوَْحلا  َلاـق  ْذِإ  »
هرفس ناوخ و  ینعم  هب  تغل  رد  هدئام  دنک ؟ لزان  نامسآ  زا  يا  هرفس ام  رب  دناوت  یم تراگدرورپ  ایآ  میرم ! رـسپ  یـسیع  يا  دنتفگ :

هک دـنک  یم روطخ  هدـنناوخ  نهذ  هب  یلاؤس  هیآ  نیا  ندـناوخ  اـب  .تسا  دـنهد ، یم رارق  هرفـس  رد  هک  ییاذـغ  ینعم  هب  روط  نیمه و 
لزان نامـسآ  زا  يا  هدئام دناوت » یم  » ادخ دنیوگ  یم روطچ  دنتـشاد  یـسیع  هب  هک  يا  یکیدزن دنتـشاد و  هک  یماقم  نآ  اب  نّویراوح  »

نیا سپ  دندوب ؟ هدیدن  حیـسم  زا  يدایز  تازجعم  رگم  دندوبن ؟ هاگآ  دـنوادخ  هحفـص 54 ) « ) یهانتیال تردق   » هب اه  نآ رگم  .دنک 
ياـه باوـج میناوـخ : یم ریز  رد  لاؤـس  نیا  هب  ار  هنوـمن  ریـسفت  نازیملا و  ریـسفت  باوـج  دـنیوگ »؟ یم اـه  نآ هک  تسا  ینخـس  هچ 

راک نآ  ماجنا  ندـید  حالـص  نتـسناوت ، زا  نّویراوح  روظنم  هک  تسا  نیا  اـه  نآ نیرتهب  هک  تسا  هدـش  هداد  لاؤس  نیا  هب  يددـعتم 
حالـص هک  تسا  نیا  یناوت  یم زا  روـظنم  ییاـیب »؟ نم  اـب  یناوـت  یم اـیآ   » دوـش هتفگ  رگا  ًـالثم  نآ  ماـجنا  هب  ندوـب  رداـق  هن  تسا و 
ندـشن تابثا  رطاخ  هب  اـما  دنتـسه  ندـش  در  لـباق  اـه  نآ ماـمت  هک  تسا  هدـش  هداد  لاؤس  نیا  هب  مه  يرگید  ياـه  باوج .یناد  یم

، ییابطابط همالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 ( ***** 1  ) .درادـن دوجو  ناشنانخـس  ندوبن  تشز  زا  عاـفد  رب  یموزل  نّویراوح  تیموصعم 
یمالسا نارّـسفم  َکُّبَر » ُعیطَتْـسَی  ْلَه   » هرابرد هحفص 55 ) . ) 370 ص364،365،369 ، ،ج 6 ، ییابطابط همـالع  يرکف  یملع و  داـینب 

روط نیمه دنتخانـش  یمن ار  ادـخ  تافـص  یمامت  دـندوب و  راک  زاغآ  رد  نّویراوح  هک  تسا  نیا  اه  نآ نیرتهب  هک  دـنا  هتـشاد یتارظن 
نالف تسد  هب  ار  متورث  مامت  مناوت  یمن نم  : » دیوگب یصخش  هک  نیا  لثم  .ندوب  رداق  هن  تسا و  نتسناد  حالـص  عیطتـسی ، زا  روظنم 

.دنک لزان  ام  رب  ینامسآ  هدئام  هک  دریذپ  یم ام  زا  وت  راگدرورپ  ینعی  تسا  بیجتسی »  » ینعم هب  ُعیطَتْـسَی  هک  نیا  موس  و  مهد » سک 
ییوگ هیآ  همادا  رد  .دـیتسه  نامیا  اب  رگا  دـیزیهرپب  ادـخ  زا  تفگ : یـسیع ) ( ) هدـئام  / 112 « ) َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِا  هّللا َ اوـُقَّتا  َلاـق  ( » 1)

بتکلاراد يزاریش ، مراکم  رصان  داتسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 زا *****  مه  دیاش  دـنک و  یم بّجعت  نّویراوح  ياضاقت  نیا  زا  یـسیع 
لوق هب  دیزیهرپب و  ادخ  زا  دیوگ  یم اه  نآ هب  اذل  دوش  یم تحاران  ناشتبحـص  نحل  هحفص 56 ) . ) ص 130 ج 5 ، نارهت ، هیمالسالا ،

.دننک یم نایب  اضاقت  نیا  زا  ار  دوخ  فادها  نّویراوح  يدعب ، هیآ  رد  .دنک  خیبوت  ار  اه  نآ هنوگ ، نیا دهاوخ  یم ییابطابط  همالع 

هدئام لوزن  زا  نوّیراوح  فادها   2
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: دنتفگ نویراوح ) ( ) هدـئام  / 113 « ) َنیدِـهاَّشلا َنِم  اْهیَلَع  َنوُکَن  انَْتقَدَـص َو  ْدَـق  ْنَأ  َمَْلعَن  اُنبُوُلق َو  َِّنئَمْطَت  اْهنِم َو  َلُکَْأن  ْنَأ  ُدـیُرن  اُولاـق  »
اب نوـّیراوح  .میـشاب  هاوـگ  نآ  رب  يا و  هتفگ تسار  اـم  هب  وـت  هک  مینادـب  ددرگ و  نئمطم  ناـمیاه  لد میروـخب و  نآ  زا  میهاوـخ  یم

فادها هنومن  ریسفت  نازیملا و  ریسفت  رد  .دننک  هحفص 57 )  ) نایب ناشتساوخرد  زا  ار  ناشریخ  ّتین  دنتساوخ  یم دنتفگ  هک  یتالمج 
دنتساوخ و ترذعم  ناش  یلبق نخـس  زا  نویراوح  هک  دوش  یم صخـشم  هیآ  نیا  اب  تسا : هدش  رکذ  روطنیا  هدئام  لوزن  زا  نویراوح 

.تسا هدوب  ندروخ  فرـص  اه  نآ روظنم  .هدئام  ندروخ   1 زا : تسترابع  هک  دوش  یم صخشم  ناشتـساوخرد  زا  اه  نآ فده  راهچ 
« لکا  » هملک اب  اه  نیا هک  دنتشاد  اذغ  هب  دیدش  جایتحا  دایز و  یگنسرگ  راهظا  ای  دنوش و  كربتم  دنتساوخ  یم اه  نآ دنا  هتفگ یضعب 

ییوگتـسار زا  ندش  نئمطم  .بلق 3  ناـنیمطا  .دـندرک 2  یم یهاوخ  ترذـعم  احیرـص  دوب  نیا  ناشروظنم  رگا  دـیآ و  یمن رد  روج 
رگا دنا و  هدید ار  اعد  تباجتسا  رایسب  هک  تساعد  تباجتسا  يارب  ندش  نئمطم  هتساوخ  نیا  زا  اه  نآ دارم  رگا  .مالـسلا  هیلع یـسیع 
ًالثم .نداد  تداهش   4 هحفص 58 )  ) .مالـسلا هیلع حیـسم  هن  دندرک و  یم اعد  دیاب  ناشدوخ  سپ  تسا  ناشنامیا  هرمث  ندید  ناشدارم 

تداهـش ادخ  دزن  اهنت  هک  نیا  ای  تمایق و  زور  رد  ای  دنهد و  تداهـش  تسا  مالـسلا  هیلع یـسیع  تازجعم  رکنم  هک  يدرف  لباقم  رد 
نیقی و هب  ندیسر  نآ و  زا  ندروخ  یبلق و  شمارآ  هکلب  تسین  تجاجل  ناشفده  هک  دندناسر  یـسیع  عالطا  هب  نویراوح  ( 1) .دنهد

همالع يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 ( ***** 2) .تسا نآ  رب  ندوب  دهاش  یسیع و  ییوگتـسار  تابثا 
ص 128. ج 5 ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  رصان  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 2 یلا 372 . ص 370  ج 6 ، ییابطابط ،

هحفص 59) )

حیسم يابیز  ياعد   3

« َنیقِزاَّرلا ُْریَخ  َْتنَأ  اْنقُزْرا َو  َْکنِم َو  ًۀَیآ  انِرِخآ َو  اِنلَّوَِأل َو  ًادیع  اَنل  ُنوُکَت  ِءامَّسلا  َنِم  ًةَِدئام  اْنیَلَع  ْلِْزنَأ  انَّبَر  َّمُهَّللا  َمَیْرَم  ُْنبا  یَسیع  َلاق  »
ام لّوا  يارب  ام  يارب  دشاب  يدیع  نک ، لزان  نامسآ  زا  يا  هدئام ام  رب  ام ! راگدرورپ  ایادخ ، تفگ : میرم  رـسپ  یـسیع  هدئام )  / 114)

ابیز یتالمج  اب  ار  نّویراوح  هتساوخ  حیسم ، .یتسه  ناگدنهد  يزور  نیرتهب  وت  هد و  يزور  ار  ام  دشاب و  وت  زا  يا  هناشن ام و  رِخآ  و 
نایب .تسا  شیوخ  راگدرورپ  لباقم  رد  هدـنب  کی  عضاوت  بدا و  تیاهن  زا  یکاح  نیا  هک  دـیوگ  یم دـنوادخ  هب  هناـبدؤم  رایـسب  و 

رد ار  هدئام  زا  ندروخ  یـسیع  هک  میبای  یمرد ّتقد  یمک  اب  .تسا  توافتم  هدئام  لوزن  زا  نویراوح  فادها  نایب  اب  یـسیع  فادـها 
دیع ار  یلصا  فده  وا  روط  نیمه دنا و  هدرک نایب  ادتبا  رد  ار  نآ  نّویراوح  هحفص 60 )  ) هک یلاح  رد  دنک  یم نایب  شفادها  ياهتنا 
هدمآ هیآ  نیا  لیذ  هنومن  ریـسفت  نازیملا و  ریـسفت  رد  .تسا  هدئام  ندروخ  زا  رتالاو  رایـسب  یفده  هک  دناد  یم هدئام  لوزن  ندادرارق 

دنک یم اعد  یتقو  ربمغیپ ، کی  هتبلا  .دراد  یمرب اعد  رب  تسد  دنک  یم هدهاشم  ار  نّویراوح  يراشفاپ  یتقو  مالسلا  هیلع یـسیع  تسا :
دیماان ار  وا  هدرک  شربمغیپ  هک  یـشهاوخ  رد  زین  راـگدرورپ  دـنک و  یم باجتـسم  ار  شیاـعد  ادـخ  هک  دـشاب  راودـیما  دـنادب و  هک 

هب رصحنم  هدش  تیاکح  نآرق  رد  هک  ءایبنا  ياهاضاقت  رد  هک  دنک  یم زاغآ  ار  شیاعد  انَّبَر » َّمُهَّللا  اب َ«  مالـسلا  هیلع حیـسم  .دنک  یمن
شباحـصا وا و  فده  دشاب  هتـشاد  تیحالـص  هک  نآ ) ندوب  دیع   ) دهد یم یناونع  هدئام  هب  مالـسلا  هیلع یـسیع  نینچمه  .تسا  درف 

هحفص 61)  ) نآ ندوب  دیع  ار  هدئام  تساوخرد  زا  یلصا  ضرغ  یـسیع  سپ  .دندادن  ماجنا  نویراوح  ار  راک  نیا  هتبلا  هک  دریگرارق 
وت زا  يا  هناشن و   » دیوگ یم یلـصا  ضرغ  نتفگ  زا  دعب  دنـشاب و  هتـشاد  رطاخ  هب  ار  زور  نیا  هراومه  ناشموق  رد  هک  دـنک  یم حرطم 

یسیع اریز  تسا  هدشن  رکذ  یـسیع  یلـصا  فده  ناونع  هب  ادخ  ندوب  هناشن  يارب  هدئام  لوزن  هک  مینک  ّتقد  دیاب  اج  نیا  رد  دشاب »
ندوب قزر  هک  هدئام  لوزن  رگید  هدیاف  یـسیع  اهتنا  رد  .دوبن  هدئام  هب  يزاین  رگید  هک  هک  دوب  هدروآ  نویراوح  يارب  هزجعم  ردـقنآ 

زا يریگ  هجیتن .دندوب  هدرک  رکذ  اْهنِم ) َلُکَْأن   ) ناشنخـس يادـتبا  رد  ار  هدـیاف  نیا  نویراوح  هک  یلاح  رد  دـنک  یم رکذ  ار  تسا  نآ 
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تالمج و یـضعب  ندرک  ضوع  اب  اما  دنک ، یم نایب  ار  نویراوح  هتـساوخ  نامه  هک  نیا  اب  یـسیع  هک  تسا  نیا  یلبق  هیآ  هیآ و  نیا 
.دناسر یم ار  ادخ  لباقم  رد  وا  بدا  تیاهن  نیا  هک  دنک  یم راگدرورپ  هب  ندش  هتفگ  قیال  ار  دوخ  مالک  رگید ، یتالمج  ياج  رییغت 

.374 ، 373 ، 372 ص 362 ، ج 6 ، ییاـبطابط ، همـالع  يرکف  یملع و  داـینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریــسفت   - 1 ( ***** 1)
یـسیع هتبلا  .دـیوگ  یم راـگدرورپ  هب  ار  اـه  نآ هتـساوخ  دوش ، یم علطم  نوـیراوح  ّتین  نسح  زا  یـسیع  هک  یماـگنه  هحفص 62 ) )

رد دیع »  » .تسوا یمومع  حـلاصم  هظحالم  یبلط و  قح حور  زا  یکاح  هک  دـیوگ  یم ادـخ  هب  يرت  هتـسیاش زرط  هب  ار  اه  نآ ياضاقت 
اه يزوریپ هب  دوش و  یم هتـشادرب  یموق  زا  تالکـشم  هک  دوش  یم قالطا  ییاهزور  هب  اذـل  تسا و  تشگزاـب  ینعم  هب  دوع »  » زا تغل 
ار نآ  مالـسلا  هیلع حیـسم  تسا  هدوب  ادخ  هب  نامیا  یکاپ و  يزوریپ و  هب  تشگزاب  زور  هدئام  لوزن  زور  هک  اج  نآ  زا  .دندرگ  یمرب

هتفرگ تأشن  اجنیا  زا  زور  نیا  هب  نایحیـسم  مارتحا  للع  زا  یکی  دیاش  هک  تسا  هدوب  هبنـش  کی  زور ، نآ  تایاور  ربانب  دیمان و  دیع 
هحفص 63) . ) 131 ، 129 ص 128 ، ج 5 ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریسفت   - 1 ( ***** 1  ) .دشاب

ریظن یب یتازاجم  هب  هدعو   4

: تفگ دنوادخ  هدـئام )  / 115 « ) َنیَملاْعلا َنِم  ًادَـحَأ  ُُهبِّذَـعُأ  ًاباذَـع ال  ُُهبِّذَـعُأ  یِّنِإَف  ْمُْکنِم  ُدـَْعب  ْرُفْکَی  ْنَمَف  ْمُْکیَلَع  اُهلِّزَنُم  یِّنِإ  ُهَّللا  َلاق  »
سک چیه هک  منک  یم یباذع  ار  وا  نم  انامه  سپ  دزروب ، رفک  امـش  زا  نآ  زا  دـعب  سک  ره  ات  منک  یم لزان  امـش  رب  ار  نآ  نم  انامه 
رایسب نویراوح  تیلوئـسم  هزجعم  نیا  ندید  اب  نوچ  اما  دریذپ  یم ار  یـسیع  تساوخرد  دنوادخ  .منکن  باذع  روطنیا  ار  نایناهج  زا 
همالع رظن  .دش  دهاوخ  رتشیب  رایـسب  مه  هحفـص 64 )  ) شباذع دیزرو  رفک  یـسک  نآ  زا  دعب  رگا  هک  دهد  یم رکذـت  دوش  یم رتشیب 

رد یلاؤس  هیآ  نیا  هعلاطم  اب  .میناوخ  یم تخـس  رایـسب  یباذع  هب  دنوادخ  دیدهت  هب  عجار  ار  هنومن  ریـسفت  ناگدنـسیون  ییابطابط و 
هک دراد  دوجو  ینوگاـنوگ  ياـه  باوج دـنک »؟ یم دـیدهت  تخـس  یباذـع  هب  ار  نویراوح  دـنوادخ  ارچ   » هک دوـش  یم داـجیا  نهذ 

تناها دنوادخ  هب  دندرک و  یم دروخرب  رت  هنابدا یب رایسب  زین  هتـشذگ  ياه  موق اما  .دوب  بدا  زا  جراخ  نویراوح  لاؤس   1 زا : دنترابع 
نامیا نویراوح  لاؤس ، نیا  زا  لـبق  .تسین 2  هدـننک  عناق  باوج ، نیا  سپ  دـنتفرگ  یم ءازهتـسا  هب  ار  دوخ  ربمایپ  یّتح  دـندرک و  یم
.دندوب هدش  دترم  سپـس  دندوب و  هدیـسر  راگدرورپ  برق  ماقم  هب  یّتح  هک  دنا  هدوب یناسک  هتـشذگ  ياه  تما رد  اما  .دندوب  هدروآ 

دـهاوخب و هزجعم  شربمایپ  زا  يزابـسوه  يارب  یموق  هک  تسا  نیا  تازجعم  عاونا  زا  یکی  .تسین 3  هدـننک  عناق زین  باوج  نیا  سپ 
نیا .دـهد  ناشن  اـه  نآ هب  ار  ادـخ  هک  دنتـساوخ  یـسوم  زا  لییارـسا  ینب  هک  نیا  لـثم  هزجعم  زا  هدافتـسا  رطاـخ  هب  هحفـص 65 )  ) هن

(1  ) .دندوب هدرک  هدهاشم  مالـسلا  هیلع حیـسم  زا  يرایـسب  تازجعم  اه  نآ اریز  تسا ، تازجعم  زا  عون  نیا  رد  زین  نویراوح  هتـساوخ 
دننک هدهاشم  انلع  ار  دنوادخ  هزجعم  ینامـسآ و  هدـئام  دنتـساوخ  یم اه  نآ نوچ  هک  دوب  نیا  نویراوح  يارب  دـیدش  تازاجم  تلع 
داینب ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 ( ***** 2) .ادخ يایلوا  ءایبنا و  تیلوئسم  دننامه  دش  یم رتشیب  رایـسب  زین  ناشتیلوئـسم 

ج نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریـسفت   - 2 ص 357 و 358 . ج 6 ، ییابطابط ، همـالع  يرکف  یملع و 
هحفص 66) . ) 132 ص 131 ، ، 5

؟ دش لزان  ینامسآ  هدئام  ایآ   5

یتقو نویراوح  هک  دـنا  هتفگ دراد  حیرـصت  هدـئام  لوزن  رب  قوف  تایآ  هک  نیا  اـب  نیرّـسفم  زا  یـضعب  تسا : هدـمآ  هنومن  ریـسفت  رد 
باوج دنک و  یم حرطم  رت  لماک ار  لاؤس  نازیملا  ریسفت  اما  ( 1) .دندش فرصنم  ناشیاضاقت  زا  دندرک  ساسحا  ار  تیلوؤسم  تدش 
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نیا زا  دعب  سک  ره  هک  دندیمهف  نویراوح  یتقو  هک  دندقتعم  نسح »  » و دهاجم »  » هلمج زا  نیرـسفم  زا  يا  هدـع .دـهد  یم زین  ار  نآ 
ّتلع نایب  رد  .دشن  لزان  هدئام  دنتفرگ و  سپ  ار  دوخ  فرح  هدرکن ، ار  سک  چیه هک  دـنک  یم یباذـع  ار  وا  ادـخ  دزرو  رفک  هزجعم 

هحفص 67) . ) ص 130 و 131 ج 5 ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 ناشرظن *****  نیا 
دیاب باوج  رد  .دننک  یم ظفح  ار  ناشنید  رئاعـش  اه  نآ اریز  دش  یم تفای  اه  نآ یلعف  بتک  رد  دـش ، یم لزان  هدـئام  رگا  دـنیوگ  یم

هب رتاوت  روط  هب  اه  نآ یلعف  ياه  باتک اریز  دهد ، یمن ار  رظن  نیا  دنادب  ار  لیجانا  روهظ  تینارصن و  عویـش  خیرات  یـسک  رگا  تفگ 
(1  ) .دوش یمن لصتم  یسیع  نامز  هب  یلعف  تینارصن  تسین و  دنتسم  مالسلا  هیلع حیسم  نامز 

؟ تسا هدمآ  لیجنا  رد  هدئام  لوزن  يارجام  ایآ   6

تسا هدش  رکذ  یهام  نان و  اب  مدرم  زا  یعمج  زا  حیسم  زیمآزاجعا  ماعطا  اهنت  هدماین  یبلطم  لیجانا  رد  ینامـسآ  هدئام  لوزن  هرابرد 
ج ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 رد *****  درادن و  ینامـسآ  هدئام  اب  یطابترا  هک 

مان هب  نویراوح  زا  یکی  رب  هدئام  لوزن  هرابرد  تسا  دیدج  دهع  بتک  زا  هک  نالوسر  لامعا  باتک  هحفص 68 ) . ) 355 ص 354 ، ، 6
هدنناوخ ات  مینک  یم لقن  ار  لیجنا  یهام  نان و  ناتساد  نونکا  ( 1  ) .درادن یطابترا  هیآ  نیا  بلطم  هب  مه  نآ  هک  هدش  یثحب  سرطپ » »

يوس نآ  هب  یـسیع  دادـیور ، نیا  زا  سپ  دراد ؟ توافت  نآ ، اب  اـی  تسا  نآرق  هدـئام  لوزن  ناتـساد  ناـمه  هک  دـهد  صیخـشت  دوخ 
نارئاز ناشیا  رتشیب  دش ! ریزارـس  وا  فرط  هب  تیعمج  لیـس  و  تسا ) فورعم  زین  هیربط  يایرد  هب  لیلج  يایرد   ) تفر لیلج  هچایرد 

هب زین  ناشیا  تفر ، یم یـسیع  هک  اج  ره  .دننک  تکرـش  حیـسم »  » دیع مسارم  رد  ات  دنتفر  یم میلـشروا  رهـش  هب  هک  دندوب  ادـخ  هناخ 
ج نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریسفت   - 1 افش *****  ار  نارامیب  روطچ  دننیبب  ات  دنتفر  یم وا  لابند 

دید ار  مدرم  هاگ  نآ  دنتـسشن ، وا  رود  شنادرگاش  تفر و  الاب  يا  هّپت زا  یـسیع  لاح ، نآ  رد  .دـشخب  یم هحفص 69 ) . ) ص 132 ، 5
نیا میرخب و  نان  میناوت  یم اجک  زا  ام  پیلیف ، : » دیـسرپ درک و  پیلیف  هب  ور  یـسیع  .دـنیآ  یم الاب  هّپت  زا  وا  لاـبند  هب  هتـسد  هتـسد  هک 

باوج پیلیف  .دنک  هچ  تسناد  یم دوخ  یسیع  نوچ  تسیچ ، وا  هدیقع  دنیبب  ات  درک  وا  زا  ار  لاؤس  نیا  یـسیع  مینک »؟ ریـس  ار  مدرم 
تساجنیا يا  هّچب رسپ  : » تفگ سرطپ ، نوعمش  ردارب  سایردنا » «. » مینک ریـس  ار  تیعمج  نیا  میناوتب  ات  تسا  مزال  نان  اهراورخ  داد :

مامت سپ  دننیـشنب .» همه  دـییوگب  : » دومرف یـسیع  دروخ »؟ یم ّتیعمج  نیا  درد  هچ  هب  نیا  یلو  دراد  یهاـم  ود  وج و  ناـن  جـنپ  هک 
درک رکش  ار  ادخ  تفرگ ، ار  اه  نان یسیع  هاگ  نآ .دندوب  نت  رازه  جنپ  تیعمج ، نآ  رد  اهدرم  طقف  .دنتـسشن  اه  هزبس يور  تیعمج 

هحفـص 70)  ) هب یـسیع  سپـس  .دـندش  ریـس  ات  دـندروخ  ردـقنآ  مدرم  .درک  نینچ  زین  اه  یهاـم اـب  .دـنک  میـسقت  مدرم  نیب  اـت  داد  و 
مدرم یتقو  .دـش  رپ  دبـس  هدزاود  اه  هدـنام سپ  نامه  زا  دوشن .» فلت  يزیچ  ات  دـینک  عمج  ار  هدـنامیقاب  ياه  هکت : » دومرف نادرگاش 
مدرم هک  دـید  یـسیع  یتقو  میا .» هدوب شهار  هب  مشچ  ام  هک  تسا  يربمغیپ  نامه  نیا  اـمتح  : » دـنتفگ دـندید  ار  گرزب  هزجعم  نیا 

(1  ) .تفر یهوک  يالاب  اهنت  هدش و  ادج  ناشیا  زا  دننک ، هاشداپ  دنربب و  روز  هب  ار  وا  دنهاوخ  یم

یسیع تشونرس  و 

دشن هتشک  دشن و  هدیشک  بیلص  هب  حیسم   1

، انحوی لیجنا  يریسفت  همجرت   - 1 زا *****  دعب  تسا و  هدش  هتشک  تسا و  هدش  هدیشک  بیلص  هب  یسیع  هک  دندقتعم  نایحیـسم 
نیا نآرق  اـما  .دور  یم نامـسآ  هب  نیمز  رد  ثکم  یمک  تّدـم  زا  دـعب  دـیآ و  یم نوریب  ربـق  زا  زور  دـنچ  هحفص 71 )  ) .مشـش باب 
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َحیسَْملا اَْنلَتَق  ّانِا  ْمِِهلْوَق  َو   » .تسا هدشن  هدیشک  بیلص  هب  تسا و  هدشن  هتشک  حیسم  دیوگ  یم احیرص  دنک و  یم در  ار  يراصن  داقتعا 
َعابِّتَا ِّالا  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  ُْهنِم  ٍکَش  یَفل  ِهیف  اوُفَلَتْخا  َنیذَّلا  َّنِا  ْمَُهل َو  ِهِّبُش  ْنِکل  ُهُوبَلَص َو  ام  ُهُولَتَق َو  ام  َو  هّللا ِ َلوُسَر  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیع 

ار وا  میتشک و  ار  ادـخ  ربمایپ  میرم  رـسپ  یـسیع  حیـسم  اـم  اـنامه  هک :) دوب  نیا   ) ناـش هتفگ و  ءاـسن )  / 157 « ) اـنیقَی ُهُولَتَق  اـم  ِّنَّظلا َو 
وا زا  یّکـش  رد  دندرک  فالتخا  وا  هرابرد  هک  یناسک  انامه  دوب و  هدش  هبتـشم  ناشیارب  هکلب  دندیـشکن ، بیلـص  هب  ار  وا  دنتـشکن و 

هابتـشا تّدش  هب  ار  يراصن  داقتعا  قوف ، هیآ  هحفص 72 )  ) .دنتـشکن ار  وا  اعطق  نامگ و  زا  يوریپ  رگم  .دنرادن  یملع  نآ  هب  .دنتـسه 
مهم هـیآ  نـیا  لـیذ  ار  ییاـبطابط  همـالع  رظن  دنتـشکن .» ار  وا  اـعطق   » دـیوگ یم رگید  راـبکی  هـیآ  رِخآ  رد  هـک  ییاـج  اـت  دـناوخ  یم

راد هب  ای  دنتـشک و  ار  وا  هب  هیبش  يدرف  هکلب  تسا ، هدـشن  هتـشک  اـه  نآ تسد  هب  یـسیع  هک  دـنک  یم صخـشم  هیآ  نیا  .میناوخ  یم
تسا یمان  حیسم  يرگید  هدشن و  هتشک  هک  میرم  نب  یسیع  نامه  یکی  هتشاد  دوجو  حیسم  ود  تسا  دقتعم  نیققحم  زا  یکی  .دندز 

رد .تسا  رفن  ود  نیا  هب  طوبرم  هیآ  نیا  رد  هدش  رکذ  هیبشت  دشاب  حیحص  هیرظن  نیا  رگا  هک  دنا  هدز راد  هب  ار  وا  هدوب و  لطاب  رب  هک 
هراب نیا  رد  دنا و  لهاج وا  نایرج  هب  تبسن  دندرک  فالتخا  یسیع  لتق  رد  ای  یسیع  هرابرد  هک  یناسک  دیوگ  یم هیآ  يدعب  تمـسق 

رب ملع  هحفـص 73 )  ) هب ه »  » ریمـض دـنا  هتفگ یـضعب  ًانیقَی » ُهُولَتَق  ام   » هرابرد .تسا  هتـشادنپ  حیحـص  هدینـش و  يرگید  ناهد  زا  یکی 
هب ریبعت  تسا : هدمآ  هنومن  ریسفت  رد  اما  ( 1) .دسر یم رظن  هب  دیعب  اه  نیا ود  ره  هک  ددرگ  یم رب  نظ  هب  دـنا  هتفگ یـضعب  ددرگ و  یم

دـشاب یـسیع  تیعقوم  هب  عجار  دناوت  یم اه  نآ نیب  فالتخا  نینچمه  دشاب و  ءازهتـسا  يور  زا  دیاش  نایدوهی  فرط  زا  هَّللا » َلوُسَر  »
ای ندش  هتشک  هب  عجار  اه  نآ نیب  رد  فالتخا  دیاش  دنتسناد و  یمن ربمایپ  ار  وا  يا  هّدع تسادخ و  دنزرف  وا  دندوب  دقتعم  يا  هّدع هک 
ای هدوب  حیسم  دوخ  دنتشک  هک  ار  سک  نآ  هک  دندوب  کش  رد  وا  اب  ییانشآ  مدع  ّتلع  هب  ای  دشاب و  مالسلا  هیلع یسیع  ندشن  هتـشک 

تیبرت تیاده و  يارب  هن  ایند  نیا  هب  وا  ندروآ  نینچمه  هدش و  هدیـشک  بیلـص  هب  یـسیع  دـندقتعم  ینونک  نایحیـسم  .يرگید  درف 
قلخ هحفص 74 ) . ) یلا 210 ص 208  ج 5 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 ***** 

لیجانا فلا ) .دننک  یم فیعضت  ار  یـسیع  ندش  بولـصم  ریز  لیالد  .تسا  هدوب  رـشب  ناهانگ  دیرخ  زاب  ندش و  ادف  يارب  هکلب  دوب 
غاـب هب  هک  ینازابرـس  .دـنا ب ) هدـش هتـشون  وا  نادرگاـش  نادرگاـش  اـی  نادرگاـش و  هلیـسو  هب  حیـسم و  زا  دـعب  اـه  لاـس هناـگراهچ 

.دنتخانـش یمن ار  یـسیع  نادرگاش  هن  نایدوهی و  هن  دندوب و  ناشیاهاگودرا  رد  دننک  ریگتـسد  ار  یـسیع  ات  دندوب  هتفر  ینامیتسج » »
لباقم هدـش  ریگتـسد  صخـش  لیجانا  قبط  .دـهد د ) یمن ناـشن  نهذ  زا  رود  ار  یـسیع  رارف  لـیجانا  رظن  قبط  هلمح  ندوب  هنابـش  ج )

يادوهی  » زا اما  تسا  دیعب  یـسیع  زا  راک  نیا  هک  هدرکن  عافد  دوخ  زا  هدرک و  توکـس  سدـقملا ) تیب رد  یمور  مکاح  « ) سطالیپ »
اب یسیع  نتفرگ  هابتشا  لامتحا  سپ  دندوبن  وا  درگ  یسیع  نارای  .تسین ه ) دیعب  دوب  هدش  ریگتـسد  یـسیع  ياج  هب  هک  یطویرخـسا »

كرت ارچ  ارم  یهلا  یهلا  : » دیوگ یم هحفص 75 )  ) راد هبوچ  ياپ  لیجانا  هتفگ  قبط  موکحم  صخش  .تسا و ) هتـشاد  دوجو  يرگید 
هک دنتسه  یسیع  ود  هب  دقتعم  ناققحم  یضعب  دنتسه و  یسیع  ندش  بولصم  هدننک  یفن  لیجانا  یـضعب  ابانرب و  لیجنا  ز ) يدرک »؟

(1) .تسا ینامز  فالتخا  اه  نآ نیب  لاس  هک 500  تسا  هدشن  بولصم  يرگید  هدش و  بولصم  یکی 

دور یم ادخ  دزن  یسیع   2

خساپ لاؤس  نیا  هب  هیآ  ود  رد  میرک  نآرق  تسا ؟ هتشاد  یتشونرس  هچ  سپ  تسا  هدشن  هتشک  هدشن و  هدیشک  بیلص  هب  یـسیع  رگا 
ص ج 4 ، نارهت ، هیمالـسالا ، بتکلاراد  يزاریـش ، مراکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 دندقتعم *****  نیرّـسفم  زا  یـضعب  .دهد  یم

َناک ِْهَیلِإ َو  ُهَّللا  ُهَعَفَر  َْلب   » .دنک یم صخشم  ار  حیسم  تشونرس  زین  نارمع  لآ هیآ 46 /  هحفص 76 ) . ) 202 و 203 ، 201 ، 199 ، 198
ییابطابط همالع  .تسا  میکح  اـناوت و  دـنوادخ  درب و  ـالاب  شدوخ  تمـس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هکلب  ءاـسن )  / 158 « ) ًاـمیکَح ًازیزَع  ُهَّللا 
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هک نآ  هن  دنا  هتفر الاب  مه  اب  حور  مسج و  تفگ  ناوت  یم هیآ  نیا  قایـس  بسحرب  تسا : دـقتعم  حیـسم  ندروآ  الاب  تیفیک  هب  عجار 
اب مه  دزاس و  یم لتق  اب  مه  یندروآ  الاب  نینچ  تروص  نیا  رد  اّما  تسا ، هدرب  ـالاب  دوخ  يوس  هب  ار  شحور  ادـخ  سپـس  هدرم  لّوا 
اب .تسا  هداد  تاجن  نانآ  تسد  زا  ار  یـسیع  هلیـسو  نادب  ادخ  هک  هدوب  یـشخب  تاجن  عون  کی  ندـمآ  الاب  نیا  سپ  یعیبط  گرم 
زا رود  ادخ  طسوت  دشابن  يداع  هک  يروط  هب  مالـسلا  هیلع یـسیع  تایح  ظفح  تسا ، هدمآ  نآرق  رد  هک  یفلتخم  تازجعم  هب  هجوت 
(. نارمع لآ  / 55 « ) اوُرَفَک َنیذَّلا  َنِم  َكُرِّهَطُم  ََّیلِإ َو  َکُِعفار  َکیِّفَوَتُم َو  یِّنِإ  یـسیع  اـی  ُهَّللا  َلاـق  ْذِإ  ( » هحفص 77 ( ) 1) .تسین نهذ 

هملک .منک  كاـپ  نارفاـک  ترـشاعم  زا  ار  وت  مرب و  ـالاب  دوخ  برق  هب  هدوـمن ، ذـخا  ار  وـت  نم  یـسیع  يا  تفگ : ادـخ  هک  یماـگنه 
هدافتـسا ندرم »  » ینعم هب  ًالومعم  هک  میتفیب  توف »  » هملک دای  هب  دـیاش  هک  ارچ  دـشاب  زیگنارب  لاؤس  دـناوت  یم هیآ  نیا  رد  َکیِّفَوَتُم » »

هک تسین  ندرم  ینعم  هب  طـقف  یّفوت »  » هملک نآرق ، رد  .تسا  هدـمآ  لاؤس  نیا  باوـج  هنوـمن  ریـسفت  نازیملا و  ریـسفت  رد  .دوـش  یم
ص 210 و 211. ج 5 ، ییابطابط ، يرکف  یملع و  داینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 نیا *****  نآرق  تایآ  زا  یـضعب 

ندرک لیمکت   » ینعم هب  یفو »  » هداـم زا  یّفَوَت »  » اـما تسا  نتفر  تسد  زا  ینعم  هب  تْوَف » ( » 1) .دنک یم دییأت  ار  عوضوم  هحفص 78 ) )
هدمآ نینچ  َكُرِّهَطُم »  » زا دارم  هنومن  ریـسفت  رد  نینچمه  ( 2  ) .تسا هدرمن  مالسلا  هیلع یـسیع  اموزل  هیآ  نیا  قبط  سپ  تسا  يزیچ »

زا تاـجن  اـی  تسا و  دـیلپ  دارفا  زا  تاـجن  اـی  نآ  زا  روـظنم  هک  هدـش  هداد  تراـشب  وا  هب  یـسیع  ندرک  هزیکاـپ  هـیآ  نـیا  رد  تـسا :
 - 1 ( ***** 3  ) .تسا هدولآ  طیحم  نآ  زا  مالسلا  هیلع حیسم  ندرب  نوریب  ینعم  هب  ای  هنادرمناوجان و  ياه  هئطوت اوران و  ياه  تمهت

، يزاریش مراکم  داتسا  هنومن ، ریـسفت   - 2 ص 361 و 362 . ج 3 ، ییابطابط ، يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت 
حیسم تشونرس  هک  دننک  یم صخشم  نارمع ) لآ ءاسن و 55   158  ) قوف تایآ  هحفص 79 ) . ) ص 569 ج 2 ، هیمالسالا ، بتکلاراد 

نخس زا  نوچ  زین  هدئام  نارمع و 110 /  لآ هیآ 46 /  دندقتعم  نیرّسفم  یضعب  اما  تسا  هتفر  الاب  ادخ  تمـس  هب  هک  تسا  هدوب  نیا 
مّلکت ددرگ و  یمزاب نیمز  هب  ادخ  دزن  نتفر  زا  دعب  یسیع  هک  دنک  یم صخشم  سپ  دراد ، یمرب هدرپ  تلوهک  نس  رد  یـسیع  نتفگ 

تبحـص تلوهک  نس  رد  هراوـهگ و  رد  مدرم  اـب  و  نارمع ) لآ  / 46 « ) َنیِحلاَّصلا َنِم  ًـالْهَک َو  ِدـْهَْملا َو  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکی  َو   » .دـنک یم
رد روطنامه  حیـسم  هک  تسا  نیا  ًالْهَک » َو   » زا دارم  هک  میدرک  ناـیب  هراوهگ » رد  ملکت   » تمـسق رد  .تسا  ناگتـسیاش  زا  دـنک و  یم

، يزاریـش مراـکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 زا *****  یـضعب  .دـیوگ  یم نخـس  تلوـهک  نـس  رد  هـک  تـفگ  یم نخـس  هراوـهگ 
هک نیا  رب  دشاب  یقیدصت  دناوت  یم ًالْهَک » َو   » ینعم هک  دنا  هدیقع نیا  رب  نیرّسفم  هحفص 80 ) . ) ص 570 ج 2 ، هیمالسالا ، بتکلاراد 

ریـسفت رد  .دـنک  یم قیدـصت  ار  ناشیا  ددرگ و  یمرب نیمز  رب  يدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  رد  تفر ، ادـخ  دزن  هب  وا  هک  نیا  زا  دـعب 
.نامز ماما  روهظ  نامز  رد  مدرم  نایم  هب  وا  تشگزاب  نامـسآ و  هب  وا  نتفر  رب  دـشاب  يدـییأت  دـناوت  یم هوالع  هب  تسا : هدـمآ  هنومن 

هحفص 81) . ) ص 550 ج 2 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریسفت   - 1 ( ***** 1)

یسیع فیاظو  تافص و   2 لصف

یسیع تافص  فلا 

هیجو  - 1

( نارمع لآ  / 45 « ) ِةَرِخْآلا اْینُّدلا َو  ِیف  ًاهیجَو  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیع  ُحیـسَْملا  ُهُمْـسا  ُْهنِم  ٍۀَِملَِکب  ِكُرِّشَُبی  َهَّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای  ُۀَِکئالَْملا  َِتلاق  ْذِإ  »
یسیع حیـسم  شمان  هک  دهد  یم تراشب  شدوخ  بناج  زا  يا  هملک هب  ار  وت  دنوادخ  انامه  میرم ! يا  دنتفگ : ناگتـشرف  هک  یماگنه 

میرم هب  ار  يرـسپ  هدـعو  هکئـالم  هک  ادـتبا  ناـمه  زا  .تسا  ترخآ  اـیند و  رد  ماـقم  ياراد  ّتیـصخش و  بحاـص  .تسا  میرم  رـسپ 
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تـسا صخـشم  حـضاو و  هک  اـیند  نیا  رد  یـسیع  تهاـجو  .دـننک  یم هراـشا  زین  ترخآ  اـیند و  رد  يو  تلزنم  ماـقم و  هب  دـنهد  یم
ار رادـفرط  نیرتشیب  تیحیـسم  هک  ینونک  ناهج  رد  .تسا  ماقمالاو  مرتحم و  ناناملـسم  یتح  نایحیـسم و  نیب  رد  اریز  هحفص 82 ) )

حیسم هب  اه  تدارا نیا  همه  هتبلا  .دنراذگ  یم مارتحا  حیسم  هب  رفن  اهدرایلیم  اتعیبط  دراد ، رارق  مود  ياج  رد  مالسا  نآ  زا  دعب  دراد و 
هدیـشوپ یـسک  رب  هزورما  يایند  رد  یـسیع  تلزنم  ماقم و  لاح  ره  رد  .تسین  مه  یهاـگآ  حیحـص و  تخانـش  يور  زا  مالـسلا  هیلع

رد یـسیع  هک  میبای  یمرد اهنت  هیآ  نیا  زا  میرادن و  یفاک  ملع  نآ  هب  نونکا  مه ام  هک  تسا  یبلاطم  زا  ایند  نآ  رد  وا  ماقم  اما  تسین 
.تسا ماقم  تیصخش و  ياراد  مه  ایند  نآ 

بّرقم  2

، دـنهد یم تراشب  میرم  هب  ار  یـسیع  تهاجو  هکئالم  هک  یتقو  نامه  رد  .تسا  ناـکیدزن  زا  و  نارمع ) لآ  / 45 « ) َنیبَّرَقُْملا َنِم  َو  »ِ 
دننامه زین  شدنزرف  دـنادب  میرم  هک  نیا  هزادـنا  هب  يزیچ  رتمک  .دـنهد  یم ربخ  میرم  هب  زین  ار  دـنوادخ  هب  هحفص 83 )  ) وا یکیدزن 

لوغـشم دوخ  يادخ  اب  لاس  ياه  لاس دوب و  ادخ  ناکیدزن  نادباع و  زا  وا  اریز  .دنک  یم نامداش  ار  وا  تسادـخ  ناکیدزن  زا  شدوخ 
نازیملا ریـسفت  رد  .دشاب  یهلا  نابّرقم  نانمؤم و  زا  دوخ  دننامه  زین  شرـسپ  هک  تسا  نآ  راتـساوخ  اتعیبط  سپ  تسا  هدوب  زاین  زار و 

هیقب رب  هّللا  یلا  كولـس  رد  هک  تسا  یناسک  ینعم  هب  هعقاو  هیآ 11 /  رد  نوبّرقم »  » .تسا هدـش  رکذ  یبلطم  نوبّرقم »  » ینعم نوماریپ 
همالع يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  داتسا  نازیملا ، ریسفت   - 1 ( ***** 1) .تسا نینچ  امتح  زین  یسیع  هک  دنا  هتفرگ یشیپ 

هحفص 84) . ) ص 344 ج 3 ، ییابطابط ،

حلاص  3

نـس هراوهگ و  رد  یـسیع  ندرک  تبحـص  هدعو  هکئالم  يدعب  هیآ  رد  .تسا  ناگتـسیاش  زا  و  نارمع ) لآ  / 46 « ) َنیِحلاَّصلا َنـِم  «َو 
رد هک  یناسک  اتعیبط  تسا .» نیحلاص  زا  وا  و  : » دـیوگ یم هیآ  نیا  همادا  اما  تفرگرارق  یـسررب  دروم  ًـالبق  هک  دـنهد  یم ار  تلوهک 

دوخ نایفارطا  رد  ّتقد  اب  .دنریگ  یم رارق  زین  ناگتسیاش  ناحلاص و  ءزج  دنتسه ، یهلا  هاگرد  بّرقم  دنراد و  تهاجو  ترخآ  ایند و 
هتـسیاش و لامعا  دـنناد ، یم شیوخ  لامعا  رظان  ار  وا  هراومه  دـنراد و  لاعتم  دـنوادخ  هب  یعقاو  نامیا  هک  یناـسک  میوش  یم هّجوتم 

یمامت ریخ  دنتـسه و  نامولظم  روای  دـنور ، یم نارامیب  تدایع  هب  دـننک ، یم کمک  نادنمتـسم  هب  .تسا  ناش  یگـشیمه راـک  وکین ،
فراعم  » قباطت ندـش  صخـشم  ثعاب  نینمؤم  طسوت  دنـسپ  مدرم  وکین و  لامعا  عون  نیا  ماـجنا  .دـنهاوخ  یم هحفـص 85 )  ) ار مدرم 

نیا ندش  ماجنا  اب  یکاپ  ترطف  ره  زین  هدش و  هیصوت  اهراک  نیا  ماجنا  هب  ینید  تاروتسد  رد  مه  اریز  تسا  ناسنا » ترطف   » اب ینید »
.دوش یم نامداش  لامعا ،

لوسر  4

: تسا هدروآ  نینچ  نارمع  لآ هیآ 49 /  لیذ  لوسر  یبن و  توافت  هرابرد  نازیملا  ریسفت  لوسر .»  » ای دنتسه و  یبن »  » ای یهلا  ناربمایپ 
اقب و ثعاب  نآ  نتفریذـپ  دوش و  یم تکاله  بجوم  نآ  ّدر  هک  دراد  یـصاخ  ماـیپ  لوسر »  » اـّما هدـش  ثوعبم  نید  ناـیب  يارب  یبن » »

.تسا هدـش  یفرعم  لوسر  ناونع  هب  یـسیع  مه  هیآ  نیا  رد  .دـنا  هدوب لوسر  و …  هحفص 86 )  ) بیعـش حلاص ، دوه ، حون ، .تداعس 
َباتِْکلا َو َِینیتا  هّللا ِ ُْدبَع  ّینِا  َلاق   » .دنک یم یفرعم  یبن »  » ار دوخ  دیوگ  یم نخـس  هراوهگ  رد  یـسیع  هک  یتقو  میرم  هیآ 30  رد  ( 1)
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هیآ رد  .تسا  هدادرارق  يربمایپ  ارم  تسا و  هداد  باتک  نم  هب  ادـخ )  ) .متـسه ادـخ  هدـنب  نم  انامه  تفگ : میرم )  / 30 « ) ایبَن ینَلَعَج 
« ْمُکِّبَر ْنِم  ٍۀَـیِآب  ْمُُکْتئِج  ْدَـق  یِّنَأ  َلیئارْـسِإ  یَنب  یلِإ  ًـالوُسَر  َو   » .تسا هدـش  هدرب  ماـن  لوـسر »  » ناوـنع هـب  حیـسم  زا  نآرق ، زا  يرگید 
و نارمع ) لآ  / 49 ( ) هحفص 87 . ) ص 350 ج 3 ، ییابطابط ، يرکف  یملع و  داینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 ***** 

تیرومأم هک  نیا  هرابرد  اّما  .ما  هدروآ ناـتیارب  ناـتراگدرورپ  زا  يا  هناـشن نم  اـنامه  دـیوگ :) یم  ) لییارـسا ینب يوس  هب  يا  هداتـسرف
ریـسفت نازیملا و  ریـسفت  تسا  هدـش  ثوعبم  ناهج  مدرم  یمامت  يارب  وا  هک  نیا  ای  تسا و  هدـش  یم لییارـسا  ینب لماش  اـهنت  یـسیع 

هیآ هب  هجوت  اب  یلو  هدش  ثوعبم  لییارـسا » ینب  » يارب طقف  یـسیع  هک  دیآ  یمرب نارمع  لآ هیآ 49 /  رهاظ  زا  دنا : هتـشون نینچ  هنومن 
(1) .تسا هدش  ثوعبم  ناهج » مدرم  مامت   » يارب تسا و  مزعلاولوا  ناربمایپ  ءزج  یـسوم ، دننامه  یـسیع ، هک  دش  نشور  هرقب   / 213

ندوب مزعلاولوا » ( » هحفص 88 . ) ص 349 ج 3 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت   - 1 ***** 
هب اهنت  شنیئآ  هکلب  هدرواین  یناهج  نید  یـسیع  هک  دـندقتعم  يا  هّدـع اذـل  .درادـن  یطاـبترا  وا  تیرومأـم  ندوب  یناـهج »  » اـب ربمغیپ 

(1) .لییارسا ینب هب  روصحم  هن  هدوب و  یناهج  یسیع  توعد  هک  دندقتعم  زین  نیرسفم  زا  یضعب  .تسا  هدش  یم طوبرم  لییارسا » ینب »
نیا زج  ءاـسن )  / 171 « ) ِهَّللا ُلوُسَر  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیع  ُحیـسَْملا  اَـمَّنِإ   » .تسا هدـش  یفرعم  لوسر  ناونع  هب  حیـسم  ءاـسن ، هیآ 171  رد 

داتسا هنومن ، ریـسفت   - 1 میناوخ ***** : یم یـسیع  نابز  زا  رگید  هیآ  رد  .تسادـخ  هداتـسرف  میرم  رـسپ  یـسیع  حیـسم  هک  تسین 
هداتسرف نم  انامه  ّفص )  / 6 « ) ْمُْکَیلِإ ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ( » هحفص 89 . ) ص 554 و 555 ج 2 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم 

امش يوس  هب  متسه  ادخ 

بدا  5

ربارب رد  هک  دـناد  یم وا  .دـنک  یم صخـشم  ینـشور  هب  لاعتم  دـنوادخ  لـباقم  رد  ار  یـسیع  بدا  هدـئام ، هروس  و 116  تایآ 114 
اب دیوگ ، یم نخس  دنوادخ  اب  يدایز  رایسب  تکازن  بدا و  اب  اذل  تسا ، فیعض  ناوتان و  وا  ربارب  رد  تسین و  شیب  يا  هدنب دنوادخ ،

لباـقم رد  وا  ندوب  بدؤـم  هراـبرد  دریگ  یم رارق  یـسررب  دروـم  یـسیع  ياـبیز  ياـعد  هک  ییاـج  رد  باـتک ، لّوا  شخب  هب  عوـجر 
عقاو ثحب  دروم  تمایق  زور  رد  هملاکم  هک  یتمـسق  رد  باتک  موس  شخب  رد  نینچمه  .تسا  هدـش  رکذ  یبلاـطم  زین  شراـگدرورپ 

.تسا هدش  هئارا  یبلاطم  دنوادخ  لباقم  رد  یسیع  عضاوت  اب  هطبار  رد  زین  هدش  هحفص 90 ) )

تمایق هب  ملع  هلیسو   6

کـش تمایق  رما  رد  هک  راهنز  سپ  تسا ، تماـیق  هب  تبـسن  روآ  ملع وا  اـنامه  و  فرخز )  / 61 « ) اِهب َّنُرَتْمَت  الَف  ِۀَـعاَّسِلل  ٌْملَِعل  ُهَّنِإ  «َو 
هب ملع  هلیـسو  یـسیع  .ددرگ  یمرب یـسیع  هب  ُهَّنِا »  » رد ریمـض  تسا : هدـمآ  قوف  هیآ  لیذ  نافرعلا  نزخم  نازیملا و  ریـسافت  رد  .ینکم 

هدنز ار  هدرم  تادوجوم  هک  درادن  يراک  ادخ  يارب  سپ  دنک ، یم هدنز  ار  هدرم  هدـش و  قلخ  ردـپ  نودـب  شدوخ  اریز  تسا  تمایق 
دنوش یم تمایق  یکیدزن  هجوتم  شندمآ  زا  مدرم  دوش و  یم لزان  نیمز  هب  تمایق  زا  لبق  وا  هک  تسا  نیا  دارم  دنا  هتفگ یضعب  .دنک 
یباـتک رگید  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  تماـیق  هب  ملع  زا  دارم  هک  ددرگ  یمرب نآرق  هـب  ُهَّنِا »  » ریمـض هحفص 91 )  ) دنا هتفگ یـضعب  و 

« اـِهب َّنُرَتْـمَت  ـالَف   » يریگ هجیتـن زا  روظنم   ) دـنک یمن هیجوت  بساـنم  روط  هب  ار  يریگ  هجیتـن رخآ  هیرظن  ود  نیا  هتبلا  .دوـش  یمن لزاـن 
دوش یم هتسناد  تمایق  تعاس  ندش  کیدزن  نامسآ ، زا  یسیع  لوزن  هب  هک  دشاب  یـسیع  ُهَّنِا »  » ریمـض عجرم  تسا  نکمم  ( 1 (.) تسا

دیـشاب نآرق  عبات  دینکن و  کش  تمایق  رد  سپ  دوش  یم هتـسناد  تمایق  عوقو  نآرق  تایآ  هب  ینعی  هک  دشاب  نآرق  نآ  عجرم  دیاش  و 
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ج 18، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 ( ***** 2) .تسامـش يامنهر  ور و  شیپ هک 
.تسا تمایق »  » زا ییاه  هناشن وا  تازجعم »  » یسیع و ندش » قلخ   » سپ هحفص 92 ) . ) ص 187

یسیع رب  دنوادخ  فاطلا  ب 

سدقلا حور هب  هدش  دییأت   1

اب و  هرقب )  / 87 « ) ِسُدُْقلا ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  َو   » .دنک یم دییأت  سدقلا » حور   » اب ار  حیسم  دنوادخ ، هک  دوش  یم هدهاشم  نآرق  زا  یتایآ  رد 
ياه هداوناخ زا  تیاـمح  نمجنا  نیما ، وناـب  دـیجم ، نآرق  ریـسفت  رد  ناـفرعلا  نزخم   - 1 .میدرک *****  يراـی  ار  وا  سدـقلا  حور

هب و  هرقب )  / 253 « ) سُدـُْقلا ِحوُِرب  ُهانْدَّیَأ  ِتانِّیَْبلا َو  َمَیْرَم  َْنبا  یَـسیع  اـْنیَتآ  َو  ( » هحفص 93 . ) ص 38 ج 12 ، ناهفصا ، تسرپرـس  یب
یبلاطم هنومن  ریسفت  رد  تسیچ »؟ سدقلا  حور  » اّما .میدرک  يرای  ار  وا  سدقلا  حور  اب  میداد و  نشور  ياه  هناشن میرم  رـسپ  یـسیع 

ینوگانوگ ياهریسفت  ار  سدقلا » حور   » گرزب نارّسفم  .تسا  هدش  سدقلا  حور  زا  هک  یفلتخم  ياهریسفت  هرابرد  تسا  هدش  رکذ 
ْنِم ِسُدُْقلا  ُحوُر  َُهلََّزن  ُْلق   » دیوگ یم هک  تسا  لحن  هیآ 102 /  نآ  لیلد  هک  تسا  لییربج »  » نامه سدقلا  حور هک  نیا  ادتبا  .دندرک 

هب حور  قـالطا  تسا و  هتـشرف  لـیئربج  یفرط  زا  تسا و  رظندروم  لـیئربج  تسا  ندرک  لزاـن  هب  عجار  نوـچ  هک  ِّقَْحلاـِب »…  َکِّبَر 
تسا یبیغ » يورین   » سدقلا حور هک  تسا  نیا  مود  ریسفت  .تسا  هتشرف  نیا  دایز  تسادق  يانعم  هب  سدقلا  تسا و  حیحص  ناگتشرف 
.تسا دوجوم  اه  ناسنا یمامت  رد  يرتدودـحم  روط  هب  ورین  نیا  هحفص 94 )  ) هک درک  یم هدنز  ار  ناگدرم  یسیع ، نآ  هلیـسو  هب  هک 

ود هب  سدقلا  حور  تیحیسم  نایم  رد  .تسا  لیجنا »  » سدقلا حور  زا  روظنم  هک  تسا  نیا  دسر  یم رظن  هب  رت  فیعض هک  موس  ریسفت 
هیآ 110 رد  ( 1  ) .دش رکذ  قوف  رد  هک  یبیغ  يورین  نامه  رگید  تسا و  هناگ  هس نایادخ  زا  یکی  هک  نیا  لّوا  .تسا  هدش  ریبعت  انعم 
( هدـئام  / 110 « ) ًـالْهَک ِدـْهَْملا َو  ِیف  َساَّنلا  ُمِّلَُکت  ِسُدـُْقلا  ِحوُِرب  َکـُتْدَّیَأ  ْذِإ   » .تـسا هدـش  رکذ  سدـقلا  حور  هـب  دـییأت  زین  هدـئام  / 
، هنومن ریـسفت   - 1 .یتفگ *****  یم نخـس  تلوهک  نس  هراوهگ و  رد  مدرم  اـب  مدرک ، دـییأت  سدـقلا  حور  اـب  ار  وت  هک  یماـگنه 
رد هک  تسا  دقتعم  ییابطابط  همالع  اّما  هحفص 95 ) . ) یلا 340 ص 338  ج 1 ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا 

لـصّتم مه  هب  واو »  » اـب هیآ  رد  دوجوم  تمـسق  ود  نیا  اریز  تسا ، هراوـهگ  رد  نتفگ  نخـس  ناـمه  سدـقلا  حور  هب  دـییأت  هیآ : نیا 
تـسا هدوب  نینچ  ءایبنا  یمامت  يارب  هک  تسا  هکئالم  تطاسو  یحو و  هلأسم  سدقلا  حور هب  دـییأت  زا  دارم  رگا  نینچمه  .دـنا  هدـشن

(1  ) .تسا هراوهگ  رد  نتفگ  نخس  روظنم  سپ 

تانّیب هدنراد   2

، ییابطابط همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 هرقب ***** )  / 87 « ) ِتانِّیَْبلا َمَیْرَم  َْنبا  یَسیع  اْنیَتآ  «َو 
یسیع هب  و  هرقب )  / 253 « ) تانِّیَْبلا َمَیْرَم  َْنبا  یَسیع  اْنیَتآ  َو   » .میداد ییاه  هناشن میرم  رـسپ  یـسیع  هب  و  هحفص 96 ) . ) ص 349 ج 6 ،
تـشاد توافت  ناربمایپ  ریاس  اب  دش  هداد  یـسیع  هب  هک  یتانّیب  دش  رکذ  زین  لّوا  شخب  رد  هک  روطنامه  .میداد  ییاه  هناشن میرم  رـسپ 

َءاج اَّمل  َو   » .تسا هدش  رکذ  یـسیع  هب  تانیب  ندش  هداد  زین  فرخز  هیآ 63  رد  .دش  یم طوبرم  ندیـشخب » حور   » و یگدنز »  » هب اریز 
هک تسا  هتشون  نازیملا  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع  .دمآ  راکشآ  ياه  هناشن اب  یـسیع  هک  یماگنه  و  فرخز )  / 63 « ) ِتانِّیَْبلِاب یسیع 

هحفص 97) ( ) 1  ) .تسا هدومن  اطع  مالسلا  هیلع حیسم  هب  ادخ  هک  تسا  یتازجعم  هیآ ، نیا  رد  تانّیب  زا  دارم 

لیجنا تاروت و  تمکح و  باتک و  هب  هدش  هداد  میلعت   3
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دنوادخ زین  نارمع  لآ هیآ 48 /  رد  .تسا  لیجنا  تاروت و  تمکح و  باتک و  نداد  میلعت  حیـسم ، رب  دنوادخ  فاطلا  زا  رگید  یکی 
 / 48 « ) َلـیْجنِْإلا َةارْوَّتلا َو  َۀَـمْکِْحلا َو  َباـتِْکلا َو  ُهُمِّلَُعی  َو   » .دوـش یم یهلا  فـطل  نیا  لـماش  شرـسپ  هک  دـهد  یم تراـشب  مـیرم  هـب 

تمکح باـتک و  قادـصم  ود  لـیجنا ، تاروـت و  هیآ ، نیا  رد  .دزوـمآ  یم لـیجنا  تاروـت و  تمکح و  باـتک و  وا  هب  و  نارمع ) لآ
ص 188. ج 18 ، ییاـبطابط ، همـالع  يرکف  یملع و  داـینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 هعماـج *****  ناربهر  .دنتـسه 
رد .دنتـسه  طابترا  رد  ادخ  اب  هک  دنروآ  یم یلیالد  سپـس  دنروآ و  یم دوخ  اب  يا  هدنزاس نیناوق  یفاک و  شناد  ادـتبا  هحفص 98 ) )

نامه تاروت ، زا  روظنم  هک : تسا  هدمآ  زین  نازیملا  ریـسفت  رد  ( 1  ) .تسا هدش  رکذ  تمکح  باتک و  ینعی  لّوا  تمـسق  زین  هیآ  نیا 
تسا يدحاو  باتک  زین  لیجنا  زا  دارم  تسا و  نایدوهی  دزن  کنیا  مه  هک  نآ  هن  دش  لزان  مالسلا  هیلع یـسوم  رب  حاولا  رد  هک  تسا 
داتسا هنومن ، ریسفت   - 1 ( ***** 2  ) .دراد توافت  هعبرا  لیجانا  اب  سپ  تسا ، هدوب  وا  هب  صتخم  یحو  هدـش و  لزاـن  یـسیع  رب  هک 
همالع يرکف  یملع و  داینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 2 ص 554 . ج 2 ، نارهت ، هیمالـسالا ، بتکلاراد  يزاریـش ، مراکم 

( روآداـی هب   ) و هدـئام )  / 110 « ) َلـیْجنِْإلا َةارْوَّتلا َو  َۀـَـمْکِْحلا َو  َباـتِْکلا َو  َکـُتْمَّلَع  ْذِإ  َو  ( » هحفـص 99 . ) ص 348 ج 3 ، ییاـبطابط ،
« ذا  » .تسا هدـش  ناونع  یبلاطم  قوف  هیآ  لیذ  نازیملا  ریـسفت  رد  .متخومآ  ار  لیجنا  تاروت و  تمکح و  باتک و  وت  هب  هک  یماـگنه 

نودـب هرابکی و  مولع  نیا  هک  دـشاب  نیا  ینعم  هب  دـناوت  یم هک  تسا  هدـمآ  راب  کی  اهنت  لـیجنا  تاروت و  تمکح و  باـتک و  يارب 
یسیع  » باتک رد  دنتـسه ،؟ یناسک  هچ  تمکح » باتک و  نیمّلعم   » هک نیا  هرابرد  ( 1) .تسا هدش ءاقلا  مالسلا  هیلع یسیع  هب  جیردت 
همالع نازیملا ، ریـسفت   - 1 هک *****  ادـخ  ناربماـیپ  هاـگ  نآ .تسادـخ  تمکح ، باـتک و  تسخن  مّلعم  تـسا : هدـمآ  نآرق » رد 

، دـنا هتخومآ وا  زا  تمکح  باـتک و  هحفص 100 ) . ) و 350 ص 349  ج 6 ، ییاـبطابط ، همـالع  یگنهرف  یملع و  داـینب  ییاـبطابط ،
تمکح باتک و  میلعت  مّلعت و  قیداـصم  نیرت  لـماک نیرتزّربم و  مالـسا ، یمارگ  ربماـیپ  هک  هتبلا  دـص  دـنیاه و  ناـسنا مّلعم  نیتسخن 

میلعت ناـمه  تاروت ، میلعت ، باـتک و  میلعت  ناـمه  لـیجنا ، میلعت  .تسا  هدـش  رکذ  یبلاـطم  زین  اـه  نآ طاـبترا  هراـبرد  و  ( 1  ) .تسا
ِْنبا یَـسیِعب  ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَق  َو   » .تسا هدش  رکذ  لیجنا  تاّیـصوصخ  نآرق ، زا  يرگید  هیآ  رد  ( 2) .تسا نآ  زا  یشخب  ای  تمکح 

 - 1 ًيدُـه *****  ِةارْوَّتلا َو  َنِم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ٌرُون َو  ًيدُـه َو  ِهیف  َلیْجنِْإلا  ُهاـْنیَتآ  ِةارْوَّتلا َو  َنِم  ِْهیَدَـی  َْنَیب  اـِمل  ًاقِّدَـصُم  َمَیْرَم 
دمحا رتـکد  هّللا  ۀـیآ  نآرق ، رد  یـسیع   - 2 ص 40 . نارهت ، تاـعالطا ، تاراـشتنا  یتشهب ، دـمحا  رتکد  هّللا  ۀـیآ  نآرق ، رد  یـسیع 

ار میرم  رـسپ  یـسیع  ناشیا  سپ  زا  و  هدئام )  / 46 « ) َنیقَّتُْمِلل ًۀَظِعْوَم  َو  هحفص 101 ) . ) ص 42 نارهت ، تاعالطا ، تاراـشتنا  یتشهب ،
قیدصت ییانـشور و  ییامنهار و  دوب  نآ  رد  هک  میداد  لیجنا  وا  هب  تسوا و  يور  شیپ  تاروت  زا  هچنآ  هدـننک  قیدـصت  میداتـسرف ،

لیذ هنومن  ریسفت  نازیملا و  ریـسفت  ناگدنـسیون  .نانمؤم  يارب  دشاب  يزردنا  ییامنهار و  دوب و  وا  يور  شیپ  تاروت  زا  هچنآ  هدننک 
هک ار  یکلسم  نامه  مه  یـسیع  : » دناسر یم ار  موهفم  نیا  شتاملک  ینعم  هب  هجوت  اب  هیآ  رد  دوجوم  لّوا  هلمج  دنا : هتـشون قوف  هیآ 
هن تسا و  باتک  لـیجنا ، زا  روظنم  تسادـخ .» هب  میلـست  دـیحوت و  هب  توعد  هار  ناـمه  هک  تسا  هدومیپ  دـنا  هتفر وا  زا  شیپ  ءاـیبنا 

ریوکت و ءارعش و 21 /  تایآ 159 /  تسا و  تاروت  لوزن  تیفیک  هب  عجار  فارعا  فارعا و 154 /  تایآ 145 /  .تراشب  کی  افرص 
.تسا هدـماین  یبلطم  نآرق  رد  نآ  تاصخـشم  لـیجنا و  لوزن  هحفـص 102 )  ) تیفیک هب  عجار  اـّما  تسا  نآرق  هب  عـجار  سبع   / 16
تـسا فراعم  زا  یعون  یمود ، ي  يده »  » دوش و یم نتفای  تیادـه  ثعاب  دـیاقع  باب  رد  هک  تسا  داعم  زا  یعون  یلّوا ، ي  يدـه » »

فیـصوت رد  يدـه »  » زا روظنم  سپ  .تسا  یعرف  نیناوق  ماـکحا و  ناـمه  رون »  » اذـل دـنک ، یم يربـهر  نید  رد  ياوـقت  فرط  هب  هک 
، لیجنا فصو  رد  یمود  يدـه »  » تسا و داعم  دـیحوت و  نوچ  يداـقتعا  فراـعم  یعون  لـیجنا ، فصو  رد  یلّوا  يدـه »  » تاروت و

ًاقِّدَـصُم َو   » رارکت هک  تسا  نیا  هیآ  رد  رگید  بلطم  .تسا  نیناوق  ماـکحا و  یعون  اـج  ود  ره  رد  رون »  » زا روظنم  تسا و  دـنپ  یعون 
، نازیملا ریـسفت   - 1 ( ***** 1  ) .تسا هدرک  ّتیعبت  تاروـت  تعیرـش  زا  لـیجنا  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  ِةارْوَّتلا » َنِم  ِْهیَدَـی  َنـَْیب  اـِمل 
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هب اـی  هیآ  رد  دوجوم  لّوا  هلمج  هحفص 103 ) . ) یلا 528 ص 525  ج 5 ، ییابطابط ، همالع  یگنهرف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همـالع 
نیا هب  ای  میدرک و  ثوعبم  اه  هناشن نامه  اب  ار  یـسیع  اقیقد  هدـش  رکذ  یـسیع  هب  عجار  تاروت  رد  هک  يا  هناشن هک  تسا  موهفم  نیا 

لیجنا و تاروت و  زا  نآرق ، هتبلا  هک  تسا  رون »  » هیآ رد  هجوت  لـباق  هتکن  .درک  فارتعا  تاروت  تیناـقح  هب  یـسیع  هک  تسا  موهفم 
هدش هتفگ  يده » هیف  ، » تسخن لیجنا  رد  .دـنا  هدـش فیرحت  هزورما  یعقاو  لیجنا  تاروت و  هتبلا  تسا  هدرب  مان  زین  رون  مسا  هب  نآرق 

ره رب  تیادـه  لیالد  ینامـسآ  ياه  باتک لیجنا و  رد  هک  دـشاب  نآ  رطاخ  هب  تسا  نکمم  تواـفت  نیا  هک  هدـمآ  يدـه »  » سپـس و 
، هنومن ریسفت   - 1 ( ***** 1  ) .تسا لماکت  تیادـه و  ثعاـب  دنـشیدنیب ، نآ  رد  تقد  اـب  هک  ناراـکزیهرپ  يارب  یلو  تسه  سک 

هحفص 104) . ) یلا 398 ص 395 ج 4 ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا 

راّفک زا  هدش  هزیکاپ   4

يا تفگ : دنوادخ  هک  یماگنه  نارمع ) لآ  / 55 « ) اوُرَفَک َنیذَّلا  َنِم  َكُرِّهَطُم  ََّیلِإ َو  َکُِعفار  َکیِّفَوَتُم َو  یِّنِإ  یـسیع  ای  ُهَّللا  َلاـق  ْذِإ  »
هک دهد  یم تراشب  یسیع  هب  قوف  هیآ  .منک  كاپ  نارفاک  ترشاعم  زا  ار  وت  مرب و  الاب  مدوخ  تمس  هب  هدومن  ذخا  ار  وت  نم  یـسیع !

هدمآ هنومن  ریـسفت  رد  دهد  یم ماجنا  شدوخ  تمـس  هب  وت  ندربالاب  اب  ار  راک  نیا  دـهد و  یم تاجن  نیدـناعم  رافک و  زا  ار  وت  ادـخ 
ياه هئطوت اوران و  ياه  تمهت هحفـص 105 )  ) زا تاجن  ای  تسا و  دیلپ  دارفا  زا  تاجن  اوُرَفَک » َنیذَّلا  َنِم  َكُرِّهَطُم   » زا دارم  هک : تسا 

(1  ) .تسا هدولآ  طیحم  نآ  زا  حیسم  ندرب  نوریب  ینعم  هب  ای  هنادرمناوجان و 

كرابم  5

حیـسم .دراد  يرایـسب  عفانم  مدرم  يارب  وا  دوجو  هراومه  ینعی  تسوا ، ندادرارق  كرابم  حیـسم ، رب  دـنوادخ  فاـطلا  زا  رگید  یکی 
.تسا هدرک  مکرابم  مشاـب ، هک  اـجک  ره  و  میرم )  / 31 « ) ُْتنُک ام  َْنیَأ  ًاـکَرابُم  ینَلَعَج  َو   » .دـنک یم ناـیب  هراوهگ  رد  ار  عوضوم  نیا 
ندوب كرابم  ینعم  هحفص 106 ) . ) ص 569 ج 2 ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 ***** 

دنک یم ناشتوعد  حلاص  لمع  هب  دزومآ و  یم ناشیا  هب  ملع  دراد ، يرایسب  عفانم  مدرم  يارب  دشاب ، هک  اجک  ره  هک  تسا  نیا  یـسیع 
: دـسیون یم نافرعلا  نزخم  باتک  رد  زین  نیما  وناـب  ( 1  ) .دـناسر یم مدرم  هب  هک  يرگید  ياـهریخ  دـهد و  یم افـش  ار  سیپ  روک و  و 

يراگتـسر ببـس  تیاده و  ریخ و  لاعفا  هدننک  میلعت  تکرب و  ریخ و  ببـس  هک  هداد  رارق  يروط  ار  وا  دوجو  ادخ  دیوگ  یم یـسیع 
نزخم  - 2 ص 67 . ج 14 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همّـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 ( ***** 2  ) .تسا مدرم 
هحفص . ) ص 110 و 111 ج 7 ، ناهفـصا ، تسرپرـس  یب ياه  هداوناخ زا  تیامح  نمجنا  نیما ، وناب  دـیجم ، نآرق  ریـسفت  رد  نافرعلا 

(107

ندوبن یقش  راّبج و   6

فاـطلا زا  رگید  یکی  هب  هراوـهگ  رد  حیـسم  .تسا  هدادـن  رارق  یقـش  شک و  ندرگ  ارم  و  میرم )  / 32 « ) ایِقَـش ًاراَّبَج  یْنلَعْجَی  َْمل  «َو 
ار يزیچ  مدرم  هب  ینعی  هدادن  رارق  راّبج  ارم  دنوادخ  دیوگ  یم یسیع  .تسین  یقـش  راّبج و  وا  هک  دنک  یم هراشا  شدوخ  هب  دنوادخ 

ریـسفت  - 1 ( ***** 1  ) .متـسه مدرم  هاوـخریخ  ياریذـپ  ینعی  هدادـن  رارق  یقـش  ارم  متـسه و  مدرم  هاوـخریخ  منک و  یمن لـیمحت 
هحفص 108) . ) ص 67 ج 14 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ،
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تاکز زامن و  هب  هدش  هیصوت   7

زامن و هاگیاج  .تسا  هدرک  شرافـس  تاـکز  زاـمن و  هب  ارم  ما  هدـنز اـت  و  میرم )  / 31 « ) ایَح ُْتمُد  ام  ِةاکَّزلا  ِةـالَّصلِاب َو  یناـصْوَأ  «َو 
هیآ نیا  رد  .دـنک  یم دـیکأت  اه  نآ هب  ندـش  شرافـس  هب  دوش و  یم نآ  روآدای  زین  هراوهگ  رد  یـسیع  هک  تسا  مهم  ردـقنآ  تاـکز 

سفن ریهطت  هیکزت و  تاـکز ، زا  روظنم  تفگ  ناوت  یمن هدـش و  حیرـشت  تاـکز  زاـمن و  یـسیع ، تعیرـش  رد  هک  دوش  یم صخـشم 
هحفص 109) . ) ص 67 ج 14 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت   - 1 ( ***** 1  ) .تسا

ردام هب  یکین  هب  هدش  هیصوت   8

.دوش یم رکذتم  ار  عوضوم  نیا  زین  هراوهگ  رد  حیسم  .تسا  حیسم  هب  یهلا  فاطلا  زا  ردام  هب  ندرک  یکین  هب  دنوادخ  ندرک  هیصوت 
: دـنا هتـشون قوف  هیآ  لیذ  نافرعلا  نزخم  نازیملا و  ریـسفت  .تسا  هدرک  مراـکوکین  مرداـم  هب  تبـسن  و  میرم )  / 32 « ) یتَدـِلاِوب اَرب  «َو 

 - 1 ( ***** 1  ) .تسا مردام  اب  ندوب  نابرهم  نآ  رهاظم  زا  یکی  هک  تسا  هدـینادرگ  نابرهم  مدرم  اـب  ارم  ادـخ  دـیوگ : یم یـسیع 
تکرب اب  ارم  ادـخ  هحفص 110 ) . ) ص 67 ج 14 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  یملع  داـینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت 

هب میرم  ات  درادن  يردپ  یسیع ، دوش  صخـشم  هک  هدش  هتفگ  ّتلع  نیدب  ردام »  » رب ییوکین  هک  منک  یم ییوکین  مردام  رب  دادرارق و 
تـسرپرس یب ياه  هداوناخ زا  تیامح  نمجنا  نیما ، وناـب  دـیجم ، نآرق  ریـسفت  رد  ناـفرعلا  نزخم   - 1 ( ***** 1  ) .دوشن مهتم  اـنز 

هحفص 111) . ) ص 111 ج 8 ، ناهفصا ،

یسیع فیاظو  ج 

تاروت ندرک  قیدصت   1

َْنَیب اِمل  ًاقِّدَصُم  َو   » .دوب هداد  یـسیع  هب  دنوادخ  هک  دوب  ییاه  تیلوؤسم زا  هدـش ) فیرحت  تاروت  هن  و   ) یقیقح تاروت  ندرک  دـییأت 
َمَیْرَم ِْنبا  یَسیِعب  ْمِهِراثآ  یلَع  اْنیَّفَق  َو   » .متسه هدوب  تاروت  زا  نم  زا  شیپ  ار  هچنآ  هدننک  دییأت  و  نارمع ) لآ  / 50 « ) ِةارْوَّتلا َنِم  َّيَدَی 
شیپ تاروت  زا  هچنآ  هدننک  قیدصت  میداتسرف ، ار  میرم  رسپ  یسیع  ناشیا  سپ  زا  و  هدئام .)  / 46 « ) ِةارْوَّتلا َنِم  ِْهیَدَی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَصُم 

هب متسه  ادخ  هداتـسرف  نم  انامه  ّفص )  / 6 « ) ِةارْوَّتلا َنِم  َّيَدَـی  َْنَیب  اِمل  ًاقِّدَـصُم  ْمُْکَیلِإ  ِهَّللا  ُلوُسَر  یِّنِإ  ( » هحفص 112  ) .تسوا يور 
حیـسم هک  دوش  یم صخـشم  حوضو  هب  قوف  هیآ  هس  هعلاطم  اب  .متـسه  هدوب  تاروت  زا  نم  زا  شیپ  هچنآ  هدننک  قیدصت  امـش ، يوس 

نیا هتبلا  هک  تسین  یسوم  نید  يداقتعا  لوصا  رییغت  راتساوخ  تسا و  تاروت  باتک  یسوم و  تعیرش  هب  ندیشخب  میکحت  راتساوخ 
دوجو فلتخم  نایدا  رد  تاکز و …  زامن ، توبن ، داعم ، دـیحوت ، دـننام  یثحابم  اریز  تسا : كرتشم  ناربمایپ ، یماـمت  رد  عوضوم ،

.تسا ماکحا  رد  اهنت  اه  توافت دراد و 

مدرم فالتخا  ندرک  لح   2

َنوُِفلَتْخَت يذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َنَِّیبُِأل  َو   » .تسا مدرم  ياه  فـالتخا زا  یـضعب  ندرک  لـح  حیـسم ، فیاـظو  زا  رگید  یکی  هحفص 113 ) )
حیسم تیلوؤسم  نیا  هسیاقم  اب  هطبار  رد  .منک  نایب  دیراد  فالتخا  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  زا  یتمسق  ات  ما ) هدمآ  ) و فرخز )  / 64 « ) ِهیف
یـسیع هک  ارچ  .تسا  فیطل  يا  هتکن قوف ، هیآ  رد  .تسا  هدـش  نایب  يا  هتکن نآرق  رد  یـسیع  باتک  رد  مالـسا  ربماـیپ  تیلوؤسم  اـب 
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ربمایپ هرابرد  هک  یلاح  رد  .ار  فالتخا  دراوم  یضعب  دیوگ : یم هکلب  منک .» نایب  ار  فالتخا  دراوم  همه  هک  ما  هدمآ نم  : » دیوگ یمن
يزیچره نّیبم  هک  میدرک  لزاـن  وت  رب  ار  نآرق  اـم  لـحن )  / 89 « ) ٍء ْیَـش ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َْکیَلَع  اْنلََّزن  َو  : » دـیوگ یم مالـسا  یمارگ 

ار هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یـسیع و  تلاسر  ود  نایم  توافت  نآرق و  لیجنا و  نایم  قرف  اج  نیا  زا  هحفص 114 )  ) .تسا
(1) .میمهف یم بوخ 

اه مارح یضعب  ندرک  لالح   3

ات ما ) هدـمآ  ) و نارمع ) لآ  / 50 « ) ْمُْکیَلَع َمِّرُح  يذَّلا  َضَْعب  ْمَُکل  َّلِـحُِأل  َو   » .دـنک یم ناـیب  نینچ  نیا  ار  دوخ  رگید  تیلوئـسم  یـسیع 
هدرک هک  یملظ  رطاخ  هب  نایدوهی  هک  میباـی  یمرد ءاـسن  هیآ 160  زا  .منک  لالح  ناتیارب  ار  دوب  مارح  امـش  رب  هک  ییاـهزیچ  یـضعب 
ياه تمعن هحفص 115 ) . ) ص 224 نارهت ، تاعالطا ، یتشهب ، دمحا  رتکد  هّللا  ۀیآ  نآرق ، رد  یـسیع   - 1 دنوادخ *****  دندوب ،

ْمِْهیَلَع اْنمَّرَح  اوُداـه  َنیذَّلا  َنِم  ٍْملُِظبَف  ( » 1  ) .دـنک یم لالح  هرابود  ار  اه  تمعن نیا  یـسیع  .دوب  هدرک  مارح  اـه  نآ رب  ار  دوخ  لـالح 
ار ییاه  هزیکاپ دندوب ، هدـش  يدوهی  هک  یناسک  ملظ  رطاخ  هب  سپ  ءاسن )  / 160 « ) اریثَک هّللا ِ ِلیبَس  ْنَع  ْمِهِّدَِـصب  ْمَُهل َو  ْتَّلُِحا  ٍتابِّیَط 

یـسیع هک  نونکا  اما  .دنتـشادزاب  ادـخ  هار  زا  ار  يدایز  مدرم  هک  نیا  ببـس  هب  زین )  ) میدرک و مارح  میدوب  هدرک  لالح  ناشیارب  هک 
.دنک یم لالح  لییارـسا  ینب رب  ار  اه  نآ رگید  راب  دنوادخ  تسا و  هدیـسر  مامتا  هب  اه  لالح نآ  ندوب  مارح  هرود  تسا  هدش  ثوعبم 

هحفص 116) . ) ج 3 ص 353 ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت   - 1 ***** 

دمحا روهظ  هب  تراشب   4

مهد یم تراشب  يربمایپ  هب  و  ّفص )  / 6 « ) ٌنیبُم ٌرْحِـس  اذه  اُولاق  ِتانِّیَْبلِاب  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  ُدَمْحَأ  ُهُمْـسا  يِدَْعب  ْنِم  یتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  «َو 
رد .تسا  راکـشآ  يرحـس  نیا  دنتفگ : دمآ ، ناشیارب  راکـشآ  ياه  هناشن اب  یتقو  سپ  .تسا  دمحا  شمـسا  دیآ ، یم نم  زا  دـعب  هک 

تراشب هتبلا  .دـهد  یم تراشب  يربمایپ  ندـمآ  هب  ار  مدرم  یـسیع  دـنا : هتـشون قوف  هیآ  لیذ  ناـفرعلا  نزخم  نازیملا و  ریـسفت  باـتک 
تباب نیا  زا  دنک  یم ادیپ  یسیع  تراشب  نیا  رد  هدنونـش  هک  يا  یلاحـشوخ دوش و  لاحـشوخ  شندینـش  زا  هدنونـش  هک  تسا  يربخ 

ایند و تداعـس  دوش و  یم زاب  اه  ناسنا هحفـص 117 )  ) يور رب  دـنوادخ  تمحر  باب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحا  تثعب  اب  هک  تسا 
هـسیاقم رد  رگا  .دـشاب  رت  عماج رت و  لماک هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحا  نید  هک  نیا  رب  تسا  موزلم  نیا  هک  دوش ، یم نیمأت  ناشابقع 

مالسا رد  هک  يدیحوت  اصوصخم  تسا  رت  لماک رت و  قیقد مالـسا ، هک  میبای  یمرد میوش  قیقد  زین  هتـشذگ  نایدا  ریاس  مالـسا و  نید 
ناسنا یعامتجا  يدرف و  تانکـس  تاکرح و  نیرت  کـچوک زا  هک  مالـسا  یلمع  نیناوق  عیارـش و  نینچمه  .تسا  قیقد  رایـسب  هدـمآ 

تاروت و لها  هک  تفایرد  ناوت  یم دمحا » همـسا   » هلمج زا  .تسا  هدومن  لیدعت  ار  همه  هتفرگ و  رظن  رد  ار  نآ  نیرت  گرزب ات  هتفرگ 
حیحـص رطاخ  هب  هک  تسا  یـسیع  تراشب  زا  یلاخ  هعبرا ) لـیجانا   ) ینونک لـیجانا  هتبلا ، .دنتخانـش  یم دـمحا »  » ماـن هب  ار  وا  لـیجنا 

هب ءاج »  » ریمـض دـنا  هتفگ یـضعب  .تسا  توبن  تازجعم  ریاس  نآرق و  هزجعم  تراـشب و  تاـنّیب »  » زا دارم  .تساـه  نآ بلاـطم  ندوبن 
لاعفا قالخا و  رد  هدش  هدیدرگ  شیاتـس  ینعم  هب  دمحا  هحفص 118 ) ( ) 1) .تسین راگزاس  هیآ  قایس  اب  نیا  هک  ددرگ  یمرب یـسیع 

اه و مان نیا  هب  دیامن و  شیاتـس  مسا  هن  دون و  ار  ادخ  ات  دش  رومأم  ربمایپ  نوچ  دیاش  تسا و  ادخ  هدننک  شیاتـس  ینعم  هب  ای  تسا و 
دشاب مالسلا  هیلع یسیع  دیاش  دشاب و  مالسا  ربمایپ  دیاش  ءاج  ریمض  عجرم  .دش  دمحا  شمان  دناسانشب ، مدرم  هب  ار  وا  ینسحلا  ءامسا 

(1  ) .دنتشادنپ رحس  ار  شیاهراک  نایدوهی  تازجعم ، همه  نآ  اب  هک 
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تّیحیسم  3 لصف

هیلّوا تّیحیسم  فلا 

هیلّوا تّیحیسم 

وناب دیجم ، نآرق  ریسفت  رد  نافرعلا  نزخم   - 2 یلا 159 . ص 153  ج 38 ، يدمحم ، ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت   - 1 ***** 
هحفص 119) . ) ص 276 و 277 ج 13 ، ناهفصا ، تسرپرس  یب ياه  هداوناخ زا  تیامح  نمجنا  نیما ،

نآ ندش  فیرحت  یعقاو و  تاروت   1

هک تسا  نامه  یعقاو  تاروت  .دراد  توافت  تسا ، جیار  زورما  هک  یتاروت  نیا  اب  هتبلا  هک  تسا  هدوب  تاروت  یسوم ، ینامسآ  باتک 
.تسا هدـش  رکذ  نآ  رد  یهلا  ماکحا  هک  تسا  دـقتعم  ییابطابط  همـالع  تاروت ، تاـیوتحم  هراـبرد  .دـش  لزاـن  یـسوم  رب  حاولا  رد 

ات داد  روتسد  شنازابرس  هب  دش  رو  هلمح نایدوهی  ياه  نیمزرس هب  رـصنلا » تخب   » هک ینامز  رد  .دش  هتـشون  ون  زا  راب  نیدنچ  تاروت 
تسناوت شوروک »  » هک یتّدم  زا  دعب  .دنامن  ياج  هب  یقیقح  تاروت  زا  يا  هخسن چیه  بیترت ، نیدب  دنربب و  نیب  زا  ار  اه  تاروت مامت 

دزن دوـب ، دوـهی  ناـگرزب  زا  هک  دـیآ ) یم شناتـساد  همادا  رد  هـک  « ) ْْریَزُع ، » درک فرـصت  ار  لـباب  دـهد و  تسکـش  ار  رـصنلا  تـخب 
هحفـص  ) .دسیونب ون  زا  ار  تاروت  تسناوت  وا  نینچمه  دیبلط ، تعافـش  دندوب  هدش  دـیعبت  لبق  زا  هک  نایدوهی  يارب  تفر و  شوروک 

ناشناکدوک نانز و  دندیسر و  لتق  هب  دوهی  نادرم  دش و  ناریو  نایدوهی  ياهدبعم  رـصنلا ، تخب  هلمح  نامز  رد  دنامن  هتفگان  ( 120
هاشداپ هک  یماگنه  دالیم  زا  لـبق  لاس 161  رد  نینچمه  .دندوب  اج  نآ  رد  نرق  کی  دودـح  دـنتفای و  لاقتنا  لباب  هب  دـندش و  ریـسا 

ریزع هک  یتاروت  نامه  رگید  راب  هجیتن  رد  دـندنازوس و  ار  اه  تاروت ات  داد  روتـسد  درک  فرـصت  ار  نایدوهی  ياـه  نیمزرـس هیروس ،
دندرک ادیپ  یتارییغت  دنتـسین و  یـسوم  حاولا  نامه  يزورما  تاروت  بتک  هک  تسا  حـضاو  فاصوا  نیا  اب  .تفر  نیب  زا  دوب ، هتـشون 

َو  » .تسا یقیقح  تاروت  نامه  تسا  هداد  میلعت  حیـسم  هب  ار  نآ  ادخ  هدـش و  هدرب  مان  نآ  زا  نارمع  لآ هیآ 48 /  رد  هک  یتاروت  اما 
هحفـص  ) .دزومآ یم لـیجنا  تاروـت و  تمکح و  باـتک و  وا  هب  و  نارمع ) لآ  / 48 « ) َلیْجنِْإلا َةارْوَّتلا َو  َۀَـمْکِْحلا َو  َباـتِْکلا َو  ُهُمِّلَُعی 

َْنَیب اـِمل  اقِّدَـصُم  َو   » .هدـش فیرحت  تاروت  هن  تسا و  یقیقح  تاروت  تسا ، نآ  هدـننک  دـییأت  حیـسم ، هک  یتاروت  روـط  نیمه  ( 121
.متسه هدوب ، تاروت  زا  نم  زا  شیپ  زا  هچنآ  هدننک  دییأت  و  نارمع ) لآ  / 50 « ) َةاروَّتلا َنِم  َّيَدَی 

هعبرا لیجانا  یقیقح و  لیجنا   2

تراشب هدژم ، نآ  يوغل  يانعم  .دوش  یم هتفگ  ( 2 « ) لپساگ  » یـسیلگنا نابز  رد  هدش و  هتفرگ  ینانوی  ( 1 « ) مویلِْجنَِوا  » زا لیجنا  هژاو 
هعومجم نآ ، یحالطصا  هحفص 122 ) . ) Evangelism. 2 - Gospel  - 1 ياـنعم *****  تسا و  شوخ  کـین و  ربخ  ره  و 

رد اه  باتک نیا  .تسا  هدـش  لزان  حیـسم  ياسیع  رب  تبحم  رون و  يادـخ  بناـج  زا  دـنیوگ : یم هک  تسا  ییاـه  هلاـسر اـه و  باـتک
هعبرا لیجانا  اب  هتبلا  هک  تسا  لیجنا  حیـسم ، باتک  ( 1 ! ) دنیوگ یم نخس  حیـسم  ترـضح  میلاعت  تازجعم و  لاوقا ، لامعا ، لاوحا ،
.ینونک هعبرا  لیجانا  هن  تسا و  یقیقح  لیجنا  لیجنا ، زا  ناشدارم  دوش ، یم رکذ  ریز  رد  هک  نآرق  زا  یتاـیآ  .تسا  تواـفتم  ینونک 

ارم تسا و  هداد  باـتک  نم  هب  .متـسه  ادـخ  هدـنب  نم  اـنامه  تفگ : مـیرم )  / 30 « ) اِیبَن ینَلَعَج  َباـتِْکلا َو  َِیناـتآ  ِهَّللا  ُدـْبَع  یِّنِإ  َلاـق  »
هحفص 123) . ) ص 14 و 15 نارهت ، تاعالطا ، یتشهب ، دمحا  رتکد  هّللا  ۀیآ  نآرق ، رد  یسیع   - 1 .تسا *****  هداد  رارق  يربمایپ 
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باتک رکذ  .تسا  لیجنا  باتک ، زا  دارم  اج  نیا  رد  .تسا  هراوهگ  رد  یسیع  نانخس  دش  رکذ  زین  باتک  لوا  شخب  رد  هک  قوف  هیآ 
 / 48 « ) َلـیْجنِْإلا َةارْوَّتلا َو  َۀَـمْکِْحلا َو  َباـتِْکلا َو  ُهُـمِّلَُعی  َو   » .دراد لـیجنا  داـیز  تـیمها  زا  ناـشن  هراوـهگ  رد  مـه  نآ  یـسیع  طـسوت 
زا روظنم  تسا : هدـمآ  نازیملا  ریـسفت  رد  قوف  هیآ  اـب  هطبار  رد  .دزومآ  یم لـیجنا  تاروت و  تمکح و  باـتک و  وا  هب  و  نارمع ) لآ

توافت هعبرا  لیجانا  اب  سپ  تسا ، هدوب  وا  هب  صتخم  یحو  هدـش و  لزان  مالـسلا  هیلع یـسیع  هب  هک  تسا  يدـحاو  باتک  زین  لـیجنا 
ماکحا هوالع  هب  لـیجنا  رد  هک  تفگ  ناوت  یم هدـئام  هیآ 47 /  زا  هچرگ  هدـش  رکذ  هخـسان  ماکحا  زا  يرادـقم  اهنت  لیجنا  رد  .دراد 

ناشیا یپ  زا  و  دیدح )  / 27 « ) َلیْجنِْإلا ُهاْنیَتآ  َمَیْرَم َو  ِْنبا  یَسیِعب  اْنیَّفَق  َو  ( » هحفص 124 ( ) 1  ) .تسا دوجوم  زین  هیتابثا  ماکحا  هخسان ،
نآرق رد  یسیع  باتک  رد  یتشهب  دمحا  رتکد  هّللا  تیآ هعبرا ، لیجانا  اب  هطبار  رد  .میداد  لیجنا  وا  هب  میدروآ و  ار  میرم  رسپ  یـسیع 

درک و باختنا  ار  باـتک  اهنت 27  خـیرات ، بتک  هلاسر و  لـیجنا و  نایم 160  زا  مور  روطارپما  يدـالیم  مراـهچ  نرق  رد  دـسیون : یم
ینامـسآ هرابرد  دیدرت  کش و  هنوگره  کیلوتاک ، نایحیـسم  نمجنا  اهدعب  .دادرارق  قیتع  دهع  ربارب  رد  دیدج  دهع  مان  هب  ار  اه  نآ

ص 348 ج 3 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 ( ***** 1  ) .درک میرحت  ار  نآ  ندوب 
هعومجم رد  هچرگا  هدـش ، هتـشون  رگید  لـیجانا  زا  لـبق  سقرم  لـیجنا  یحیـسم  نارظن  بحاـص رثکا  رظن  هب  هحفص 125 ) . ) و 349

ارهاـظ تسا ، ینونک  هعومجم  لـیجنا  نیموس  هک  اـقول  لـیجنا  .تسا  هتفرگرارق  یّتم  لـیجنا  زا  دـعب  مود و  هبترم  رد  ینونک  لـیجانا 
لیجنا يانبم  رب  اقول  لیجنا  .دراد  يدایز  ینامز  هلـصاف  یّتم  لیجنا  اـب  هدـمآرد و  شراـگن  هب  سقرم  لـیجنا  زا  دـعب  لاـس  دودح 25 

قرف رگید  لیجنا  هس  اب  اوتحم  ظاحل  هب  اـنحوی  لـیجنا  ( 1  ) .دنا هتشاد یـسرتسد  سقرم  لیجنا  هب  اه  نآ نافلؤم  هدش و  هتـشون  سقرم 
 - 1 رگید *****  لیجنا  هس  هک  نآ  لاح  .دراد  یمالک  شزرا  رتشیب  هدـش ، هتـشون  يدالیم  لوا  نرق  رخاوا  رد  هک  لیجنا  نیا  .دراد 

ص تاعالطا ، یتشهب ، دمحا  رتکد  هّللا  ۀیآ  نآرق ، رد  یسیع   - 2 ص 15 . تاعالطا ، یتشهب ، دمحا  رتکد  هّللا  ۀیآ  نآرق ، رد  یسیع 
هدـمآ نآرق  رد  یـسیع  باتک  رد  ابانرب  لیجنا  دروم  رد  اـما  ( 1  ) .دنراد هّجوت  یـسیع  میلاعت  یگدـنز و  هب  رتشیب  هحفص 126 ) . ) 16

رکذ احیرـص  لیجنا  نیا  رد  مالـسا  ربمایپ  كرابم  مان  .دراد  يرتشیب  یگنهامه  یمالـسا  تایاور  نآرق و  اب  اـبانرب  لـیجنا  نتم  تسا :
هکلب هدـیدرگن ، بولـصم  هدـشن و  هتـشک  یـسیع  لـیجنا ، نیا  ّصن  قباـطم  .درک  عونمم  ار  نآ  اـسیلک  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدـش 

(2  ) .تسا هدوب  یطویرخسا » يادوهی   » نامه بولصم  صخش 

راّفک رب  حیسم  ناوریپ  یگشیمه  يزوریپ   3

دمحا رتکد  هّللا  ۀیآ  نآرق ، رد  یـسیع   - 2 ص 17 . نارهت ، تاعالطا ، یتشهب ، دمحا  رتکد  هّللا  ۀـیآ  نآرق ، رد  یـسیع   - 1 ***** 
ْمُکُعِجْرَم ََّیلِإ  َُّمث  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَـی  یلِإ  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َقْوَـف  َكوـُعَبَّتا  َنیذَّلا  ُلِـعاج  ( » هحفـص 127 . ) ص 18 نارهت ، تاـعالطا ، یتـشهب ،

هاـگ نآ  سپ  مـهد ، یم يرترب  تماـیق  زور  اـت  نارفاــک  رب  ار  وـت  ناوریپ  نارمع ) لآ  / 55 « ) َنوـُِفلَتْخَت ِهیف  ُْمْتنُک  اـمیف  ْمُکَْنَیب  ُمُکْحَأَـف 
.منک مکح  دـیتساوخ  یم رب  عازن  فالخ و  هب  رگیدـکی  اب  نآ  رـس  رب  هچ  نآ رد  ّقح  هب  هک  دوب  دـهاوخ  نم  يوس  هب  امـش  تشگزاـب 

یقیقح ناوریپ  هک : نیا  هلمج  زا  .تسا  هدـش  حرطم  يداـیز  ياـه  لاؤس تسا و  هتفرگ  تروص  يداـیز  ياـه  ثحب قوف  هیآ  هراـبرد 
نآ نایدوهی  اهنت  اوُرَفَک ، » َنیذَّلا   » زا روظنم  دنتسه ؟ اه  نآ ءزج  زین  یلعف  نایحیـسم  ایآ  دنتـسه و  یناسک  هچ  خیرات  لوط  رد  حیـسم 
رد قوف  هیآ  لیذ  ریسفت  يونعم ؟ ای  تسا  يدام  يرترب  َقْوَف )  ) يرترب زا  روظنم  هحفص 128 ) ( ؟ اهرصع یمامت  راّفک  ای  تسا و  نامز 

لبق هک  دنتسه  ییاراصن  یسیع ، ناوریپ  زا  روظنم  هک  درک  تشادرب  روطنیا  هیآ  زا  ناوت  یم .تسا  هدش  هتشون  هنومن  نازیملا و  ریسفت 
یلو .دنتسه  یسیع  یقیقح  ناوریپ  ءزج  ناناملسم ، اهنت  زین ، مالسا  روهظ  زا  دعب  دنا و  هدوب ّتیحیسم  یعقاو  نییآ  رب  مالسا ، روهظ  زا 

زا روظنم  رگا  .دهد  یم کیدزن  هدنیآ  رد  یتاقافتا  زا  ربخ  .تسا و  لبقتـسم  زا  رابخا  اریز  دـشابن  نآ  قباطم  هیآ  هک  دـسر  یم رظن  هب 
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روظنم رگا  هدـشن و  هدـهاشم  يزیچ  نینچ  نونکات  تسا و  عقاو  فالخ  دـشاب  تردـق  رظن  زا  یـسیع  یقیقح  ناوریپ  نتـشاد  قّوفت » »
ترثک رظن  زا  شا  یقیقح ناوریپ  ندومن  ادیپ  قّوفت »  » روظنم رگا  درادـن و  شزاس  هیآ  ظفل  اب  مه  تسا  نامزلارخآ  رد  اه  نآ قّوفت » »

ود ره  اوُرَفَک » َنـیذَّلا   » و اوـُعَبَّتا » ( @ هحفـص 129  ) َنیذَّلا  » .درادـن شزاس  هیآ  ظـفل  اـب  مه  تسا و  عقاو  فـالخ  مه  هک  تسا  ددـع 
همه هب  ار  لـعف  نآ  دـنهد ، تیاـضر  نآ  رب  هیقب  دنزرـس و  هتـسد  کـی  هک  يدارفا  یـضعب  زا  یلمع  یتقو  یفرط  زا  دـنا و  هیلعف هلمج 
رظن .دوش  یم لـماش  ار  يراـصن  تیعمج  اوُعَبَّتا » َنیذَّلَا   » دـنک و یم صخـشم  ار  دوهی  تیعمج  اوُرَفَک » َنیذَّلا   » اذـل دـنهد ، یم تبـسن 
زور ات  ار  شناوریپ  هک  دـهد  یم تراشب  حیـسم  هب  ادـخ  ( 1) .دنتـسه نیملـسم  يراـصن و  اوعبتا » نیذـلا   » زا دارم  هک  تسا  نیا  رگید 

هب یگتسباو  نودب  اه  تسینویهص دوهی و  اریز  تسا  صخشم  هلئسم  نیا  زین  ینونک  يایند  رد  هک  دهد  یم يرترب  نارفاک  رب  زیخاتسر 
یملع و داینب  ییابطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 .دنهد *****  همادا  دوخ  یعامتجا  یـسایس و  تایح  هب  دـنناوت  یمن نایحیـسم 

دوهی زا  یتعامج  اورفک » نیذلا   » زا دارم  هک  تسا  صخشم  هیآ  رد  هحفص 130 ) . ) یلا 367 ص 361  ج 3 ، ییابطابط ، همالع  يرکف 
نکمم ناهج  نایاپ  ات  حیـسم  نییآ  دوجو  اـیآ  هک  تسا  نیا  تسا  حرطم  اـج  نیا  رد  هک  یثحبم  .دـنا  هدـش رفاـک  حیـسم  هب  هک  تسا 

دوجو تفگ  دیاب  باوج  رد  .دنا  ناملـسم ناگمه  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هّللا  لجع   ) يدهم ترـضح  روهظ  زا  دـعب  هک  نیا  ای  تسا 
رد ( 1  ) .درادن ناشیا  هب  عجار  تایاور  اب  یتافانم  چیه  يدهم  ترـضح  تموکح  رد  هَّمِذ » لها   » طیارـش اب  یحیـسم  يدوهی و  یتیلقا 
هب اـی  يزوریپ  نیا  هک  دـنازوریپ  ناراـکهنگ »  » رب ناـنمؤم »  » هراوـمه هک  تسا  نیا  قوـف  هـیآ  زا  یلک  دارم  دـسر  یم رظن  هـب  عوـمجم 

ج 2، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 رگا *****  ای  و  ردب ) گنج  دـننام   ) تسا راکـشآ  تروص 
هک یـشاداپ   » و ادخ » ياضر  يارب  شالت   » مه زاب  دنروخب ، تسکـش  دنوشن و  زوریپ  نینمؤم  ارهاظ  هحفص 131 ) . ) ص 570 و 571
هک ار  ناشمیظع  هیامرـس  نیا  نانمؤم  دحا .) گنج  دننام   ) تسا یقیقح  يزوریپ  ناشیارب  دهد » یم اه  نآ هب  ناشتدهاجم  هار  رد  ادخ 

.دننک ضوع  يویند  تاذل  اه و  ماقم اه و  تورث مامت  اب  دنتسین  رضاح  ار  تسا  ادخ » هب  قیمع  نامیا  »

نآ يریگ  لکش تینابهر و   4

زا تینابهر  ( 1  ) .دنزادرپ یم تدابع  هب  دنراد و  تنوکس  اهرید  رد  ایند  كرت  يارب  هک  تسا  یناسک  ینعم  هب  بِهار »  » عمج نابهُر » »
هحفص 132) . ) ص 365 ج 7 ، هیمالـسالا ، بتکلاراد  يزاریـش ، مراکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 ياـنعم *****  هب  تبهَر »  » هداـم

یـسک نابهر  .تسا  هدش  رکذ  یبلاطم  تینابهر  يریگ  لکـش نابهر و  هب  عجار  نافرعلا  نزخم  ریـسفت  رد  ( 1  ) .تسا سرت  تیشخ و 
دهز لیصحت  تدابع و  يارب  هک  دنیوگ  ار  يراصن  زا  یـصخش  یفرع  ینعم  هب  .دشاب  يراکتـسرد  دهز و  هجرد  یهتنم  رد  هک  تسا 

ناـیبلا عمجم رد  یـسربط  .دوب  هدرکن  بجاو  اـه  نآ يارب  ادـخ  ار  مسر  نیا  هتبلا  هک  ددرگ  يوزنم  يا  هشوگ رد  دوش و  ادـج  قلخ  زا 
اب راب  هس  نینمؤم  اذل  دـندش  یم هانگ  قسف و  بکترم  اراکـشآ  ناشک  ندرگ ناراّبج و  یـسیع  زا  دـعب  دومرف : ربمایپ  هک  دـنک  یم لقن 

ص 362. ج 37 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت   - 1 هجیتن *****  رد  هک  دندیگنج  اه  نآ
هتشک ات  دننکن  گنج  رگید  هک  دنتفرگ  میمصت  دندنام  یقاب  هک  اه  نآ زا  يدودعم  دندش و  هتشک  نینمؤم  زا  يرایسب  هحفص 133 ) )

نیب رد  تینابهر  يریگ  لکش أشنم  دوب  نیا  .دندش  لوغـشم  تدابع  هب  دنتفر و  ییاه  هوک رد  اذل  دنامن  یـسک  دیحوت  لها  زا  دنوش و 
هقرف ود  اهنت  هک  دـندوب  امـش  زا  لبق  هقرف  ود  داتفه و  دومرف : دوعـسم  نبا هب  ربمایپ  هک  دـنک  یم لقن  نایبلا  عمجم رد  یـسربط  .يراصن 

هک دنتـسه  ییاه  نآ رگید  هقرف  دـندش و  هتـشک  دـندرک و  هلتاقم  هربابج »  » اب هک  دـندوب  يا  هقرف ود ، نآ  زا  یکی  دـنتفای  تاجن  اه  نآ
ار نم  تّوبن  دروآ و  نامیا  نم  هب  سک  ره  اهوعدتبا .» ۀینابهر   » تفگ نآرق  هک  دنا  ییاه نامه هک  دـیدرگ  بهرتم  دالب و  رد  رـشتنم 

ریسفت رد  نافرعلا  نزخم   - 1 ( ***** 1  ) .تسا قداص  اهتیاعر » قح  اهاعر   » یـسک نینچ  هرابرد  دنک ، يوریپ  ارم  دنک و  قیدـصت 
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، همادا رد  هحفص 134 ) . ) و 167 ص 166  ج 13 ، ناهفـصا ، تسرپرـس  یب ياه  هداوناخ زا  تیامح  نمجنا  نیما ، وناب  دـیجم ، نآرق 
.دش دهاوخ  هئارا  یبلاطم  زین  تینابهر  فارحنا  هب  عجار 

تیحیسم تاداقتعا  ب 

ثیلثت  1

.سدقلا حور  رسپ و  يادخ  ردپ ، يادخ  .دراد  دوجو  ادخ  هس  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  .تسا  تیحیسم  مهم  یساسا و  دیاقع  زا  ثیلثت 
اب هک  يداقتعا  نینچمه  اتعیبط  .دنک  یمن یقرف  ادخ  کی  اب  ادخ  هس  دنتسه و  یکی  عقاو  رد  ادخ  هس  نیا  هک  دندقتعم  نایحیـسم  هتبلا 

تسین راگزاس  لقع  اب  نید  هحفص 135 )  ) هک دهد  یم قوس  يروئت  نیا  هب  ار  بطاخم  نهذ  درادن ، یقابطنا  چیه  تایضایر  قطنم و 
مهم رایسب  هلأسم  .تسا  هدش يروآدای  بلطم  نیا  زین  هنومن  ریـسفت  رد  .تسین  زیاج  ثیلثت  رد  رکفت  دراد و  يدّبعت  هبنج  طقف  نید  و 
نیع رد  تسات و  هس  ادـخ  دـندقتعم  اه  نآ اریز  تسا  هدرک  تسرد  اـه  نآ يارب  يداـیز  تالکـشم  هک  تسا  ثیلثت » ، » تیحیـسم رد 

ملع و داضت  ات  دوش  یم ثعاب  هلأسم  نیا  دـیآ و  یمن رد  روج  لقع  اب  هجو  چـیه  هب  عوضوم  نیا  هک  تسا  یکی  ادـخ  دـندقتعم  لاح 
ای تسا  تیحیـسم  یلـصا  يا و  هیاپ داقتعا  ثیلثت  هک ، نیا هرابرد  ( 1  ) .تسا كانرطخ  رایسب  هک  دوش  راکـشآ  تیحیـسم  رد  بهذم 

ریسفت  - 1 .تسا *****  هتفرگ  رارق  یهاتوک  یسررب  دروم  هلأسم  نیا  هنومن  ریسفت  رد  هک  دنا  هدرک دیدرت  نیرّسفم  زا  یـضعب  ریخ 
يزار رخف  دننام  نیرّـسفم  زا  یـضعب  هحفص 136 ) . ) و 225 ص 224  ج 4 ، هیمالـسالا ، بتکلاراد  يزاریـش ، مراکم  داتـسا  هنومن ،

هب یفاک  هطاحا  مدع  رطاخ  هب  اه  نآ داقتعا  نیا  هک  دننک  یمن زاربا  ار  حیسم  ادخ و  داّحتا  هدیقع  تحارص ، اب  يراصن  هک  دنا  هتشادنپ
اب ثیلثت  مـیرک  نآرق  رد  ( 1) .دنک یم نایب  ار  ثیلثت » رد  تدحو   » تحارـص اب  تیحیـسم  دوجوم  عبانم  هنرگو  تسا  تیحیـسم  بتک 
ْنَأ ُهَناْحبُـس  ٌدِـحاو  ٌهلِإ  ُهَّللا  اَمَّنِإ  ْمَُکل  ًاْریَخ  اوُهَْتنا  ٌۀـَثالَث  اُولوُقَت  َو ال  ْمُِکنید …  یف  اُوْلغَت  ِباتِْکلا ال  َلـْهَأ  اـی   » .تسا هدـش  در  تیعطاـق 

رتهب امـش  يارب  هک  دینک  سب  .دنتـسه  ادخ )  ) ات هس  دییوگن  و  دینکن …  ولغ  ناتنید  رد  باتک  لها  يا  ءاسن )  / 171 « ) ٌَدلَو َُهل  َنوُکَی 
داتسا هنومن ، ریـسفت   - 1 .دـشاب *****  هتـشاد  يدـنزرف  هک  تسا  نآ  زا  هّزنم  وا  .تساتکی  يادـخ  دـنوادخ ، طـقف ، طـقف و  .تسا 

هدمآ ثیلثت  عورـش  هرابرد  یبلطم  هنومن  ریـسفت  رد  هحفص 137 ) . ) و 326 ص 325  ج 4 ، هیمالـسالا ، بتکلاراد  يزاریـش ، مراکم 
تـسا هدومرف  هیکت  دوخ  یگدـنب  يور  رب  یـسیع  هک  میناوخ  یم زین  نآرق  رگید  تایآ  رد  .تسا  نارمع  لآ هیآ 51 /  لیذ  هک  تسا 

هب دـشن و  حرطم  یـسیع  ندوب  ادـخ  زین  وا  زا  سپ  نرق  ود  یّتح  شتایح و  نامز  ات  اذـل  تسا و  دوجوم  ياه  لیجنا فالخرب  نیا  هک 
، يزاریـش مراکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 ( ***** 1  ) .دـش زاـغآ  يدـالیم  موس  نرق  زا  ثیلثت  هلأـسم  یحیـسم  ناـققحم  فارتعا 

هحفص 138) . ) ص 561 ج 2 ، هیمالسالا ، بتکلاراد 

مدرم ناهانگ  ییادف  حیسم ،  2

وا هب  سک  ره  تسا و  هدش  هدیـشک  بیلـص  هب  نآ  رطاخ  هب  تسا ، هدـمآ  مدرم  ناهانگ  دـیرخ  زاب  يارب  یـسیع  دـندقتعم  نایحیـسم 
نوگاـنوگ و ياـه  یناـبرق زا  ادـخ  هک  دومرف  حیـسم  هک  نآ  زا  دـعب  میناوـخ : یم لـیجنا  رد  .تسا  هتفاـی  ار  تاـجن  هار  اـهنت  ددـنویپب 
هب مزاس .» ادف  ار  دوخ  ناج  ات  ما  هدمآ کنیا  : » تفگ نینچ  .تسین  یـضار  دوش ، یم میدقت  میدق  شور  تعیرـش و  قبط  هک  ییایاده 
رد ار  دوخ  ناج  راب  کی  حیـسم  دیدج ، حرط  شور و  نیا  قبط  .دهن  داینب  يدـیدج  شور  ات  دـنک  یم وغل  ار  قباس  شور  بیترت  نیا 

دنتـسیا و یم هاگنابرق  لباقم  رد  زور  ره  نانهاک  قباـس ، شور  تعیرـش و  قباـطم  .دـیامن  كاـپ  دـشخبب و  ار  اـم  اـت  درک  ادـف  اـم  هار 
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هب راب  کی  طـقف  ار  دوخ  حیـسم  اـما  .دـنیامن  فرطرب  هحفـص 139 )  ) ار ناهانگ  دنناوت  یمن زگره  هک  دـننک  یم میدـقت  ییاه  ینابرق
ادـخ تسار  تسد  هب  راختفا ، تزع و  ناـکم  نیرتـالاب  رد  نآ  زا  سپ  دزرماـیب و  ار  ناـهانگ  اـت  درک  میدـقت  ادـخ  هب  یناـبرق  ناونع 

كاـپ ناـشناهانگ  زا  هک  ار  یناـنآ  همه  یناـبرق ، کـی  اـب  وا  .دـنوش  هدـنکفا  وا  ياـهاپ  ریز  هب  شنانمـشد  اـت  تـسا  رظتنم  تسـشن و 
اریز .تسا  هانگ  داسف و  جورم  داقتعا  نیا  هک  میبای  یمرد تیحیـسم  داـقتعا  نیا  رد  ّتقد  اـب  ( 1  ) .دنادرگ یم لماک  دبا  ات  دـنوش ، یم

، رگید درف  کی  ندـش  بولـصم  رطاخ  هب  مه  نآ  دـنوش ، یم راگتـسر  لاح  ره  رد  هک  دـننک  یم ادـیپ  لصاح  نانیمطا  اه  ناسنا یتقو 
داژن يدوـهی  نایحیـسم  هب  يا  هماـن دـیدج ، دـهع  يریـسفت  همجرت   - 1 دنزبرـس *****  اـه  نآ زا  یهاـنگ  هـک  یلاـح  رد  هـچ  سپ 
کین راک  نیب  یتوافت  لاح  نیا  رد  .دنتسه  دنمتداعس  راگتسر و  دزن ، رـس  هچ  و  هحفص 140 ) . ) یلا 14 دنب 8  باب 10 ، نایناربع ،) )

نم هک  لاح  : » هک دـنک  روطخ  دـناوت  یم بلطم  نیا  يدرف  نهذ  رد  یّتح  اـی  تسین و  نداد  ماـجنا  دنـسپان  دـب و  راـک  نداد و  ماـجنا 
هدرک ار  ایند  نیا  ِفیِک  مه  ات  مهد  تبثم  خساپ  ما  یناطیش تاّذل  یناسفن و  ياه  هتـساوخ هب  ایند  رد  سپ  متـسه ، یتشهب  دنمتداعس و 

1 مدرم :» ییادف  حیسم ،  » هیرظن در  لیالد  .تسا  هدش  رکذ  هنومن  ریسفت  رد  حیـسم  ندش  ادف  نوماریپ  یتاکن  .ار » ایند  نآ  مه  دشاب و 
ناسنا دوخ  حلاص  لمع  نامیا و  اهنت  تاجن  هار  .درادن 2  دوخ  دننام  هیبش و  ریظن و  دنوادخ ، دوب و  ناربمایپ  هیقب  لثم  يربمایپ  حیسم 

یثیداحا هعلاطم  هحفص 141 ) ( ) 1  ) .تسا هانگ  داسف و  قوشم  حیـسم » ندش  ادف   » هدیقع .ندش 3  يرگید  ناهانگ  ینابرق  هن  تسا و 
دناوـت یم ّـِالا  تسا و  یـصاخ  تفارظ  ّتقد و  دـنمزاین  زین ، تسا  هدـش  لـقن  تیب » لـها  نیّبـحم  شاداـپ   » هراـبرد هعیـش  بتک  رد  هک 

رب سک  ره   » هک میناوخ  یم ار  نومـضم  نیا  اب  یثیدح  هک  یماگنه  لاثم  روط  هب  .دشاب  هتـشاد  حیـسم  ندش  ادـف  هجیتن  هیبش  يا  هجیتن
: هک دوش  داجیا  ام  نهذ  رد  ماخ  لاـیخ  نیا  هاـگآدوخان  روط  هب  دـیابن  دوش .» یم بجاو  وا  رب  تشهب  دـنک  هیرگ  مالـسلا  هیلع نیـسح 
ره ار  لاس  یقبام  اما  داد  ماجنا  کین  ياهراک  درک و  هیرگ  نیـسح  ماما  رب  ار  مّرحم  هاـم  لّوا  ههد  اـهنت  لاـس  لوط  رد  ناوت  یم سپ  »

ثیدح هتبلا  هک  دنک  یم تشهب  دراو  ار  ام  نیـسح  ماما  رب  هیرگ  هک  تسا  هدـماین  ثیدـح  رد  رگم  .میهد  ماجنا  میتساوخ  هک  یهانگ 
«. دـنک یم نامتعافـش  تماـیق  تزور  رد  نیـسح  ماـما  اـقآ  دوخ  هّللاءاـشنا  .تسا  وگتـسار  مه  موـصعم  تسا و  موـصعم  ناـبز  زا  مه 

هعماج رد  قوف  داقتعا  هتبلا  هحفص 142 ) . ) ص 200 ج 4 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 ***** 
ریجنز اه  نابایخ رد  دـننز و  یم هنیـس  دـننک و  یم تکرـش  یبهذـم  مسارم  رد  هلاس  همه  هک  يدارفا  دنتـسین  مک  .دراد  جاور  ناـیعیش 
تبیغ دـنیوگ و  یم غورد  یتحار  هب  اـما  دـنوش ، یم لـبقتم  ار  يرایـسب  ياـه  هنیزه مسارم  نیا  ییاـپرب  اـب  هک  یناـسک  اـی  دـننز و  یم

هک یماـگنه  .دـننک  یم دروـخرب  هناربـکتم  دنـسر ، یم دوـخ  تسدریز  هب  یتـقو  .دـنریگ  یم دـنهد و  یم هوـشر  یناـسآ  هب  .دـننک  یم
دارفا ناشرظن  هب  دندرک  هیرگ  نیـسح  ماما  رب  نوچ  تایـصوصخ ، نیا  همه  اب  دنرادن و  یهجوت  دـنک ، یم عوجر  اه  نآ هب  يدـنمزاین 

یهجوت مالـسا  شخب  تاجن الاو و  فراعم  هنک  قمع و  هب  دنرگن و  یم شرهاظ  هتـسوپ و  هب  ار  نید  مامت  اه  نآ .دنتـسه  مه  یبهذـم 
هحفص 143)  ) .دجنگ یمن اج  نیا  رد  هک  تسا  يرورض  قیمع و  رایسب  ثحبم ، نیا  هتبلا  .دنرادن 

میرم شتسرپ   3

یماگنه و  هدئام )  / 116 « ) َکَناْحبُـس َلاق  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ِْنیَهلِإ  َیِّمُأ  ینوُذِخَّتا َو  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َمَیْرَم َأ  َْنبا  یَـسیع  ای  ُهَّللا  َلاق  ْذِإ  «َو 
وت تفگ : یـسیع ) ( ؟ دـنریگب دوبعم  ود  ادـخ  زا  ریغ  ار  مرداـم  ارم و  یتـفگ  مدرم  هب  وت  اـیآ  میرم ! رـسپ  یـسیع  يا  تفگ : ادـخ  هک 

وت و مدرم  یتـفگ  وت  اـیآ  هک  دـنک  یم لاؤس  یـسیع  زا  دـنوادخ  دـهد  یم ناـشن  ار  تماـیق  زور  تاـملاکم  هک  قوـف  هیآ  رد  .یهّزنم 
ياه تمسق رد  رت  لماک ثحابم  هک  تسین  لاؤس  نیا  باوج  زا  وا  نتـسنادن  يانعم  هب  دنوادخ  لاؤس  امّلـسم  .دنریگب  ادخ  ار  تردام 

ار وا  دنناد و  یم ادخ  هحفص 144 )  ) ار میرم  نایحیـسم  ایآ   » هک میزادرپ  یم لاؤس  نیا  یـسررب  هب  اج  نیا  رد  اما  .دمآ  دهاوخ  يدعب 
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ار میرم  اه  نآ هک  میبای  یمرد تیحیـسم  داقتعا  هب  هجوت  اب  میناوخ : یم هطبار  نیا  رد  ار  نارّـسفم  رظن  دـننک »؟ یم تداـبع  شتـسرپ و 
تدابع و سقرم  لیجنا  رد  اریز  تسین  حیحص  حیسم  میرم و  ندرک  تدابع  دسیون : یم خیراتلا  لمجم  رد  زلف  ج.ه  .دنتفرگ  یمن ادخ 
هک يزامن  .تسا 1  عون  دنچ  دنهد  یم ماجنا  میرم  هب  تبـسن  نایحیـسم  هک  یتدابع  یلو  تسا  هدـش  یهن  اتکی  يادـخ  ریغ  شتـسرپ 

تدابع نیا  .دوش  یم هدیمان  زین  يو  مان  هب  دنهد و  یم تبسن  میرم  هب  ار  نآ  هک  يا  هزور .تسا 2  ءافشتسا  هثاغتسا و  اعد و  رب  لمتشم 
هک تسا  يا  یبـیغ تنطلـس  ياراد  میرم  دـندقتعم  دوش و  یم ماـجنا  میرم  یلاـیخ  تروص  هکلب  همـسجم و  ربارب  رد  عوشخ  اـب  مأوـت 

هحفـص 145)  ) هک دنا  هدرک حیرـصت  .دناسرب و  ررـض  عفن و  مدرم  ترخآ  ایند و  روما  هب  تبـسن  شدنزرف  تطاسو  نودـب  دـناوت  یم
(1  ) .دننک قالطا  میرم  رب  ار  هلا »  » هملک هک  هدشن  هدـید  اه  نآ قَِرف  زا  کی  چـیه  زا  لاح  نیع  رد  نکیل  تسا  بجاو  میرم  شتـسرپ 

میرم رب  ار  دوبعم » هلا و   » هملک نایحیـسم  هچرگ  .دـندرک  یم تدابع  وا  همـسجم  ربارب  رد  یلو  دنتـسناد  یمن ادـخ  ار  میرم  نایحیـسم 
(2) .دنراد وا  ربارب  رد  ار  شتسرپ  شیاین و  مسارم  ًالمع  اما  دندرک ، یمن قالطا 

نابهار زا  طرش  دیق و  یب  تعاطا   4

، ییابطابط همالع  نازیملا ، ریسفت   - 1 عجرم *****  اهنت  دندرک و  ادیپ  یّـصاخ  تسادق  نایحیـسم ، دزن  اه  بهار نامز ، تشذگ  اب 
ص ج 5 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 2 ص 385 . ج 6 ، ییابطابط ، همـالع  يرکف  یملع و  داـینب 
اه نآ يارب  هک  ییاج  ات  دندرک  یم يوریپ  اه  نآ زا  رکفت  لّقعت و  نودب  يراصن  .دـندش  يراصن  يریگ  میمـصت هحفص 146 ) . ) 136

( هبوـت  / 31 « ) َمَـیْرَم َنـْبا  َحیــسَْملا  ِهَّللا َو  ِنوُد  ْنـِم  ًاـبابْرَأ  ْمُهَناـبْهُر  ْمُهَراـبْحَأ َو  اوُذَـخَّتا   » .دـندوب لـئاق  ار  یهلا  نیناوـق  رییغت  راـیتخا 
ریـسفت قوف  هیآ  لیذ  رد  .ار  میرم  رـسپ  حیـسم  نینچمه )  ) دـنداد و رارق  ادـخ  ربارب  رد  ییاهدوبعم  ار  شیوخ  ناـبهار  نادنمـشناد و 

عون نیا  هک  دـننک  یم يوریپ  نابهار  رابحا و  زا  طرـش  دـیق و  چـیه  نودـب  نایحیـسم ، نایدوهی و  دـنا : هتـشون هنومن  ریـسفت  نازیملا و 
تسا زیچ  نآ  نتسناد  بر »  » اب يواسم  زیچ  ره  طرش » دیق و  نودب   » تعاطا  1 هیآ : نوماریپ  یتاکن  .درک  ادخ  زا  دیاب  طقف  ار  يوریپ 

هب طرش و  دیق و  نودب  عاطم  صخش  اذل  تسا و  شتسرپ  تدابع و  دوخ  دشاب ، لالقتـسا  هحفص 147 )  ) روط هب  یتقو  مه  تعاطا  و 
لثم  ) هدش توعد  دحاو  يادخ  تدابع  هب  نآرق  رد  اجره  .دشاب 2  تدابع  راوازس  هک  تسا  یسک  هلا »  » اریز تسا ، هلا  لالقتسا  وحن 

دیتسرپن ار  يدحاو  هلا  زج  هک  نیا  هب  داقتعا  اذـل  .تسه  زین  وا  ریغ  تعاطا  زا  یهن  شدوصقم  ءارعـش ،) هیآ 213 /  ءایبنا و  هیآ 25 / 
املع و ربارب  رد  يراصن  دوهی و  امّلسم  ( 1 «.) تسین یهلا  وا  زج  هک  دیتسرپب  ار  یهلا  نآ  : » دوب دقتعم  دیاب  هکلب  دناسر  یمن ار  دـیحوت 
طرـش و دـیق و  یب ندـش  میلـست  رطاخ  هب  یلو  دـنداد  یمن ماجنا  تادابع  ریاس  هزور و  زامن و  ناشیارب  دـندرک و  یمن هدجـس  نابهار 

يوریپ هحفص 148 ) . ) یلا 377 ص 375 ج 9 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت   - 1 ***** 
رقاب و ماما  زا  زین  باب  نیا  رد  یتیاور  .تسا  هدرک  ذاختا  ار  بر »  » هملک نانآ  هب  نآرق  هدوب  ادخ  ماکحا  فلاخم  هک  اه  نآ ماکحا  زا 

فالخرب ینوناق  یـسک  رگا  اذل  .تسا  هدـش  لقن  عوضوم  نیا  هب  عجار  ربمایپ  زا  زین  يرگید  تیاور  .تسا  هدـش  لقن  زین  قداص  ماما 
رد .تسا  هدرک  ادخ  ریغ  شتـسرپ  ای  یلمع و  كرـش  عون  کی  دسانـش ، یم تیمـسر  هب  ار  نآ  هک  یـسک  دـنک ، تسرد  ادـخ  نوناق 

سرد هیآ  نیا  رد  .دـندوب  لئاق  ار  اه  نآ دیدحالـص  هب  یهلا  نیناوق  رییغت  راـیتخا  ناـیاوشیپ  يارب  يراـصن  دوهی و  نیب  رد  هک  یلاـح 
ات یناسنا  روتسد  زا  يوریپ  دیآرد و  ادخ  تعاطا  بوچراهچ  رد  دیاب  اه  تعاطا همه  هک  نیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  يا  هدنزومآ رایـسب 

بتکلاراد يزاریـش ، مراکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 ( ***** 1  ) .دـشاب هتـشادن  تفلاخم  ادـخ  نیناوق  اب  هک  تسا  زاـجم  اـج  نآ 
دواد و نابز  هب  لییارسا  ینب زا  یعمج  ندش  تنعل  ربخ  نآرق ، زا  يرگید  هیآ  رد  هحفص 149 ) . ) یلا 367 ص 365  ج 7 ، هیمالسالا ،

حیحـص اموزل  دندرک ، یم هچره  امـش  ناگتـشذگ  هک  دنک  دزـشوگ  يراصن  هب  ار  عوضوم  نیا  دناوت  یم هک  تسا  هدـش  لقن  یـسیع 
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موش تشونرـس  هب  هجیتن  رد  دیروآ و  يور  هناروکروک  ياهدیلقت  هب  ات  دیوش  لیاق  اه  نآ يارب  دیابن  یـصاخ  تسادـق  تسا و  هدوبن 
 / 78 « ) َنوُدَتْعَی اُوناک  اْوَصَع َو  اِمب  َِکلذ  َمَیْرَم  ِْنبا  یَـسیع  َدُواد َو  ِناِسل  یلَع  َلیئارْـسِإ  یَنب  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َنُِعل   » .دیوش راچد  اه  نآ

زواجت زا  دندرک و  ینامرفان  اریز  دندش ، تنعل  میرم  رـسپ  یـسیع  دواد و  نابز  زا  دـندیزرو  رفک  هک  لییارـسا  ینب  زا  یعمج  هدـئام )
ياهدیلقت زا  يریگولج  يارب  هیآ  نیا  رد  .تسا  هدش  ناونع  یبلاطم  هنومن  ریـسفت  رد  قوف  هیآ  لیذ  هحفص 150 )  ) .دندوب ناگدننک 

نیا هرابرد  یلو  .دنا  هدش عقاو  ناشربمایپ  تنعل  دروم  هک  دنک  یم هراشا  اه  نآ موش  تشونرس  هب  ناینیـشیپ  زا  باتک  لها  هناروکروک 
.دندوب 2 یسوم  زا  دعب  ناربمایپ  نیرت  سانـشرس ود  نآ  .تسا 1  حرطم  یتوافتم  تارظن  هدـش  هدروآ  ربمایپ  ود  نیا  مان  اـهنت  ارچ  هک 

( ***** 1) .دوب رفنتم  رافک  زا  دواد  دوش  یم صخشم  اج  نیا  رد  دنتسه و  دواد  دنزرف  هک  دندرک  یم راختفا  باتک  لها  زا  يرایـسب 
هحفص 151) . ) ص 42 و 43 ج 5 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریسفت   - 1

حیسم تیهولا  در  رد  یتاکن  ج 

مدآ یسیع و  هسیاقم   1

نایعّدم يارب  یلوبق  لباق  فافـش و  باوج  دناوت  یم تشادن ) زین  ردام  مدآ ، یتح  و   ) دنتـشادن ردپ  ود  ره  هک  مدآ  یـسیع و  هسیاقم 
َْدنِع یسیع  َلَثَم  َّنِإ   » .دنناد یم وا  ّتیهولا  رب  یلیالد  ار  یسیع  ردپ » نتـشادن   » و هداعلا » قراخ ّدلوت   » اه نآ اریز  دشاب ، حیـسم  تیهولا 

ار وا  هک  تسا  مدآ  نوچمه  دنوادخ  دزن  یسیع  لثم  انامه  نارمع ) لآ  / 59 « ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا 
هحفـص  ) .میناوخ یم ار  ریـسفت  ود  بلاطم  قوف  هیآ  لیذ  .دش  دوجوم  اروف  مه  وا  .شاب  دوجوم  تفگ : وا  هب  سپـس  دـیرفآ  كاخ  زا 
ربمایپ .دندش  هنیدم  دراو  ربمایپ  اب  وگتفگ  يارب  نارجن  نایحیـسم  زا  يرفن  یتیعمج 60  هک  تسا  بیترت  نیدـب  هیآ  لوزن  نأش  ( 152

تلاـسر وا  فرط  زا  هک  نیا  هناـگی و  يادـخ  يوس  هب : » تفگ دوب ، ینک »؟ یم توعد  زیچ  هچ  هب  ار  اـم   » هک اـه  نآ لاؤس  باوـج  رد 
ّدلوت دـنتفریذپن و  اه  نآ .دروخ » یم اذـغ  نارگید  دـننام  دراد و  يرـشب  تـالاح  تسوا و  ناگدـنب  زا  يا  هدـنب حیـسم  مراد و  ار  قلخ 

هیآ نیا  رد  دنوادخ  .دمآ  شیپ  هلهابم  يارجام  دش و  لزان  تایآ  نیا  هک  نیا  ات  دـندناوخ  وا  تیهولا  رب  لیلد  ار  یـسیع  هداعلا  قراخ
نیع ای  ادخ  يدنزرف  رب  یلیلد  سپ  .تشادن  ردام  مه  ردپ و  مه  مدآ  تشادن ، ردپ  یسیع  رگا  هک  دهد  یم خساپ  نایحیسم  ياعدا  هب 
ادخ يارب  لکشم  تخس و  راک  ًالصا  دوبن و  ادخ  يارب  یلکشم  راک  چیه  یسیع  هداعلا  قراخ دلوت  درادن و  دوجو  حیـسم  ندوب  ادخ 

هجیتن هیآ  زا  هحفص 153 ) ( ) 1  ) .تسا ناسکی  رتمولیک  نارازه  رد  لگنج  کی  شنیرفآ  اب  گرب  کی  ندیرفآ  وا  يارب  .درادن  ینعم 
دیکأـت عوـضوم  نیا  هب  هیآ  نیا  رد  .تسا  هداـعلا  قراـخ ارهاـظ  هچرگ  تسا  یعیبـط  مدآ  تقلخ  دـننام  یـسیع  تـقلخ  هـک  دوـش  یم

ناسآ و ادخ  يارب  ندومن  قلخ  بابـسا ، فالتخا  رطاخ  هب  ات  درادن  زاین  مزاول  بابـسا و  هب  ادـخ  طسوت  يزیچ  ندـیرفآ  هک  دوش  یم
(1  ) .دوش رود  کیدزن و  ای  لاحم  نکمم و  ای  لکشم و 

میرم یسیع و  ندروخ  اذغ   2

بتکلاراد يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریسفت   - 1 ٌۀَقیِّدِص *****  ُهُّمُأ  ُلُسُّرلا َو  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوُسَر  َّالِإ  َمَیْرَم  ُْنبا  ُحیسَْملا  اَم  »
ص 370 و ییابطابط 7 ج 3 ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 2 ص 575 و 576 . ج 2 ، هیمالسالا ،

تسا هتشذگ  رد  یناربمایپ  وا  زا  شیپ  هک  يربمایپ  زج  دوبن  میرم ، رسپ  حیسم  هدئام )  / 75 « ) َماعَّطلا ِنالُکْأَی  اناک  هحفص 154 ) . ) 371
اریز دوب  وا  ندروخاذـغ  یـسیع ، تیهولا  یفن  رب  يرگید  نشور  لیلد  .دـندروخ  یم كاروخ  ود  نآ  .دوب  ییوگتـسار  نز  شردام  و 
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، هاگ چیه دندوب  ادخ  میرم  یـسیع و  رگا  سپ  دشاب  ندروخ  اذغ  هب  زاین  دناوت  یم اهزاین  زا  یکی  هک  درادن  يزاین  هاگ  چـیه دـنوادخ 
تسا و هدوب  ناربمایپ  ریاس  دننامه  حیـسم ، تسا : هدمآ  هنومن  نازیملا و  ریـسافت  رد  .دـندروخ  یمن مه  ییاذـغ  سپ  دنتـشادن ، يزاین 

يارب ندروخ  ماعط  دندروخ و  یم ماعط  ود  ره  دـنزرف  ردام و  نیا  هدرک  قیدـصت  ار  ادـخ  تایآ  هک  هقیدـص  دوب  يرـشب  مه  شردام 
هک تسا  هدـش  رکذ  زین  هحفـص 155 )  ) ینونک لیجانا  رد  .تسا  تیقولخم  رب  یلیلد  نتـشاد  زاـین  دـنراد و  زاـین  نآ  هب  هک  تسا  نیا 
ادخ ناگداتـسرف  هیقب  دننام  یـسیع  هک  تسا  هدش  رکذ  روط  نیمه  تسا و  هدـش  دـّلوتم  میرم  زا  یـسیع  هدوب و  نمؤم  يرتخد  میرم 
دنک یفن  شردام  حیـسم و  زا  ار  تیهولا  هک  دشاب  ماقم  نیا  رد  دناوت  یم هیآ  نیا  .دندروخ  یم اذغ  نیریاس  لثم  ود  نآ  تسا و  هدوب 

تسا هدش  هراشا  هیآ  يادتبا  رد  ( 1  ) .دنک يریگولج  شردام  حیـسم و  ربارب  رد  دایز  عوضخ  زا  ار  مدرم  هک  دـشاب  ماقم  نیا  رد  ای  و 
نیا دوش و  یم هراشا  وا  ردام  هب  سپس  .حیـسم  تیهولا  ّدر  رب  تسا  یلیلد  هک  ناربمایپ  ریاس  مالـسلا و  هیلع حیـسم  نتـشادن  توافت  هب 

، نازیملا ریسفت   - 1 .تسوا *****  ندوب  دنمزاین  رب  لیلد  دوخ  هک  تفای  شرورپ  ینز  محر  رد  اه ، ناسنا هیقب  دننام  مه  یـسیع  هک 
گنهامه رطاـخ  هب  مه  میرم  هحفص 156 ) . ) یلا 121 ص 119  ج 6 ، ییابطابط 7  همالع  يرکف  یملع و  داـینب  ییاـبطابط ، همـالع 

یفن لیالد  زا  رگید  یکی  هب  سپـس  .درک  دروخرب  وا  اب  دوبعم  کـی  نوچمه  دـیابن  تسا و  مرتحم  شتلاـسر  هار  رد  حیـسم  اـب  ندوب 
(1) .يدنمزاین رب  تسا  یلیلد  ندروخ  اذغ  امّلسم  .تسا  ندروخ  اذغ  نامه  هک  دنک  یم هراشا  حیسم  تیبوبر 

شندوب ادخ  هدنب  رب  حیسم  دیکأت   3

نخس نیا  لّوا  راب  وا  .تسین  شیب  يا  هدنب شیوخ ، راگدرورپ  لباقم  رد  وا  تسوا و  بر  هّللَا ، »  » هک تسا  هدرک  دیکأت  اهراب  یـسیع 
ج هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 میرم ***** )  / 30  «ِ ) ِهَّللا ُدـْبَع  یِّنِإ  َلاق   » .تفگ هراوهگ  رد  ار 
 «ِ ِهَّللا ُْدبَع  یِّنِإ   » تفگ شا  یگدنز رد  یـسیع  هک  یمالک  نیلّوا  .متـسه  ادخ  هدـنب  نم  انامه  تفگ  هحفص 157 ) . ) ص 38 و 39 ، 5

يارب مه  دیاش  تفگ و  ار  نخـس  نیا  ادخ  لباقم  رد  ناسنا  یگدنب  ّتیمها  لیلد  هب  دیاش  .دراد  عوضوم  نیا  ّتیمها  زا  ناشن  هک  دوب 
زا حیسم  هک  تسا  هدش  مالعا  احیرص  يرگید  هیآ  رد  .دننکن  تدابع  شتـسرپ و  دنوادخ ، ناونع  هب  ار  وا  ادعب  هک  نیا  زا  يریگولج 
هک نـیا  زا  زگره  حیـسم ، ءاـسن )  / 172 « ) ِهَِّلل ًادـْبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُحیـسَْملا  َفِْکنَتْـسَی  َْنل   » .درک یمن یچیپرـس  زگره  شندوب  ادـخ  هدـنب 

.تسا هدش  رکذ  بیترت  نیدب  یبلاطم  قوف  هیآ  لیذ  نازیملا  ریـسفت  هنومن و  ریـسفت  رد  .دنک  یمن یچیپرـس  دشاب  ادـخ  يارب  يا  هدـنب
هب تبـسن  ارچ  دـنتفگ : ربمایپ  هحفـص 158 )  ) هب نارجن  نایحیـسم  زا  يا  هفیاـط دـنیوگ  یم هیآ  نیا  لوزن  نأـش  رد  نارّـسفم  زا  یعمج 
هک دنامهف  یم نایحیسم  هب  هیآ  نیا  .دش  لزان  هیآ  نیا  عقوم ، نیا  رد  هک  یناد  یم ادخ  ربمایپ  هدنب و  ار  وا  يریگ و  یم هدروخ  یـسیع 
نآ رکنم  يراصن  تسا و  جیار  لیجانا  رد  هک  تسا  یبلطم  یـسیع  ندوب  ادـخ  هدـنب  ( 1  ) .تسا شندوب  هدنب  رب  فرتعم  یـسیع  دوخ 

( نارمع لآ  / 51 « ) ْمُکُّبَر یِّبَر َو  َهَّللا  َّنِإ   » .تسا ّشبر  هّللا ، دـیوگ  یم حیـسم  زین  فرخز  نارمع و 64 /  لآ هیآ 51 /  رد  ( 2) .دنتسین
همـالع نازیملا ، ریـسفت   - 2 و 231 . ص 230  ج 4 ، هیمالـسالا ، بـتکلاراد  يزاریـش ، مراـکم  داتـسا  هنوـمن ، ریـسفت   - 1 ***** 

راـگدرورپ نم و  راـگدرورپ  دـنوادخ  اـنامه  هحفـص 159 ) . ) ص 234 ج 5 ، ییاـبطابط ، همـالع  يرکف  یملع و  داـینب  ییاــبطابط ،
دروآ و یم ار  ّیبَر »  » اذل دنوش  دقتعم  وا  يدنوادخ  هب  مدرم  هک  داد  یم لامتحا  شصاخ  تازجعم  هطـساو  هب  یـسیع  نوچ  .تسامش 

عفر رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع یـسیع  ( 1) .تسا هدـئام  هیآ 117 /  نآ  لـیلد  هک  دـیوگب ، اـت  دوـب  هدرک  رما  وا  هب  ادـخ  ار  هلمج  نیا  هـتبلا 
(2) .تسامـش نم و  راگدرورپ  دنوادخ  هک  دیوگ  یم شنداد  رارق  ادخ  يارب  وا  ییانثتـسا  دلوت  ندادن  رارق  زیواتـسد  ماهبا و  هنوگره 
ج ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 فرخز ***** )  / 64 « ) ْمُکُّبَر یِّبَر َو  َوُـه  َهَّللا  َّنِإ  »

تسوا دنوادخ ، انامه  هحفص 160 ) . ) ص 560 ج 2 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریـسفت   - 2 ص 354 . ، 3
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دننکن وا  تیهولا  هب  کش  دنا ، هدید ار  شا  هداعلا قراخ  تازجعم  هک  یناسک  هک  نآ  يارب  یـسیع  .امـش  راگدرورپ  نم و  راگدرورپ 
(1) .دنک یم تّجح  مامتا  روط  نیا  تسا و  زین  وا  راگدرورپ  دنوادخ ، هک  دنک  یم دیق 

تازجعم عوقو  رد  ِهَّللا » ِنْذِإِب   » رب دیکأت   4

حور و اب  طاـبترا  لـیلد  هب  وا  تازجعم  دـش ، هتفگ  لّوا  شخب  رد  هک  روطناـمه  داد و  یم ماـجنا  يا  هداـعلا قراـخ  تازجعم  یـسیع ،
تـسرپرس یب ياه  هداوناخ زا  تیامح  نمجنا  نیما ، وناـب  ناـفرعلا ، نزخم   - 1 دوب *****  توافتم  رگید  ناربمایپ  اب  ناـسنا  تاـیح 

.ددنبب شقن  هزجعم  ناگدننیب  رکف  رد  تسناوت  یم یـسیع  ندوب  ادخ  هلأسم  نیاربانب ، هحفص 161 ) . ) ص 41 و 42 ج 12 ، ناهفصا ،
یمامت دوش  هجوتم  بطاخم  دنک و  یفن  ار  شتیهولا  ات  دـنک  یم رکذ  زین  ار  ِهَّللا »  ِنْذِِإب   » دـنک یم نایب  ار  شتازجعم  یتقو  یـسیع  اما 

ِۀَْئیَهَک ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنَأ   » .تسین اه  نآ ماجنا  هب  رداق  ییاهنت  هب  حیـسم  تسا و  دـنوادخ  هزاجا  هب  طقف  طـقف و  تازجعم  نیا 
یف َنوُرِخَّدَـت  ام  َنُولُکْأَت َو  اِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  ِهَّللا َو  ِنْذِِإب  یتْوَْملا  ِیْحُأ  َصَْربَأـْلا َو  َهَمْکَأـْلا َو  ُئِْربُأ  ِهَّللا َو  ِنْذِإـِب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهیف  ُخـُْفنَأَف  ِْریَّطلا 
مزاس یم امـش  يارب  هدـنرپ  هیبش  يزیچ  لِگ  زا  نم  ما  هدروآ ناتیارب  ناتراگدرورپ  زا  يا  هناـشن نم  اـنامه  نارمع ) لآ  / 49 « ) ْمُِکتُوُیب

هب ار  ناگدرم  مشخب و  یم دوبهب  ار  صرب  هب  نایالتبم  دازردام و  روک  دوش و  یم هدـنرپ  ادـخ  نذا  هب  نآ  سپ  ممد ، یم نآ  رد  سپس 
راـهچ هیآ  نیا  رد  .مهد  یم ربـخ  دـینک  یم هریخذ  ناـتیاه  هناـخ رد  دـیروخ و  یم هچنآ  زا  مـنک و  یم هحفـص 162 )  ) هدنز ادـخ  نذا 

نیا دـش ) هتفگ  لّوا  شخب  رد  هک  روطناـمه   ) نآ ّتلع  هک  هدـش  هدـمآ  ِهَّللا »  ِنْذِإـِب   » نآ دروـم  ود  يارب  هک  تسا  هدـش  رکذ  هزجعم 
هیآ رد  اّما  .دنک  یم یعادـت  نهذ  رد  رگید  تازجعم  زا  شیب  ار  حیـسم  ندوب  ادـخ  ههبـش  هدرم  ندرک  هدـنز  هدـنرپ و  قلخ  هک  تسا 

هکلب دنتـسین  مدرم  هیآ  نآ  بطاخم  اریز  تسا ، هدش  رکذ  ینْذِِإب ) ِهَّللا ً( »  ِنْذِِإب   » مه سیپ  دازردام و  روک  يافـش  يارب  هدئام ،  / 110
.تسا مالسلا  هیلع یسیع 

« میرم نبا   » رب دیکأت   5

هدوب وا  محر  رد  تسا و  يرگید  صخش  دنزرف  هک ، يدرف  .تسا  ردام  ياراد  وا  هک  تسا  نیا  یسیع ، تیهولا  یفن  رب  يرگید  لیلد 
مان راب  « 25  » نآرق رد  .درادن  ردام  ادخ  امّلـسم  دشاب و  ادخ  دناوت  یمن دنمزاین  هحفص 163 )  ) صخش اتعیبط  تسا و  دنمزاین » ، » تسا

ترابع زا  هک  یتایآ  .تسا  هدـش  هدافتـسا  میرم » نبا  یـسیع   » ترابع زا  ینعی  تسا  میرم  هارمه  نآ  راب  « 16  » هک تسا  هدمآ  یسیع 
 / ءاسن 46 ءاسن 171 /  نارمع 157 /  لآ هرقب 45 /  هرقب 253 /   / 87 زا : دنترابع  تسا ، هدش  هدافتـسا  اه  نآ رد  میرم » نبا  یـسیع  »

ّفص ّفص 14 /  دیدح 6 /  بازحا 27 /  میرم 7 /  هدئام 34 /  هدئام 116 /  هدئام 114 /  هدئام 112 /  هدئام 110 /  هدئام 76 / 
نیا .تسا  هدـش  رکذ  میرم » نبا  حیـسم   » تروص هب  راـب  « 5  » هک تسا  هدـمآ  حیـسم  مان  راب  « 11  » نآرق رد  نـینچمه  هحفص 164 ) )

شردام هارمه  حیسم  ای  یـسیع  مان  راب  « 21  » عومجم رد  .هبوـت  هدئام 31 /  هدئام 75 /   / 72 راب )  2  ) هدئام  / 17 زا : دـنترابع  تایآ 
رگید یترابع  هب  .تسا  یهجوت  لباق  مقر  تسا  هدـش  رکذ  نآرق  رد  حیـسم  یـسیع و  مان  هک  يراـب  « 36  » عومجم زا  هک  تسا  هدـمآ 

هدش رکذ  وا  مان  زا  دـعب  شردام  ناونع  هب  زین  میرم  مان  تسا ، هدـش  هدرب  نآرق  رد  حیـسم ) ای  یـسیع   ) یـسیع مان  هک  يدراوم  « 127»
.تسا

درادن دوجو  یتخس »  » هژاو ادخ  يارب   6
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وا يارب  دوش  روصتم  اـم  هحفـص 165 )  ) نهذ رد  هک  يراک  ره  تسین و  تخـس  يراک  چیه  ادـخ ، يارب  هک  میـشاب  هتـشاد  رواب  رگا 
نداد ماجنا  وا  يارب  اریز  .درک  دـهاوخن  هولج  لاـحم  ینتفاـین و  تسد  يراـک  زین  یـسیع  هداـعلا  قراـخ دـلوت  تقو  نآ  تسا ، ناـسآ 

دهاوخب رگا  وا  .درادن  یتوافت  چیه  دنک ، یم هولج  ناسآ  رایـسب  ام  نهذ  رد  هک  يراک  اب  تسا  لکـشم  رایـسب  ام  نهذ  رد  هک  يراک 
زیچ نآ  تفرگ ، ّقلعت  يزیچ  ندوب  دوـجوم  رب  وا  تساوـخ  هک  هظحل  ناـمه  دـهاوخب و  تسا  یفاـک  اـهنت  دـنک  دوـجوم  ار  يزیچره 

َِکلُْهی ْنَأ  َدارَأ  ْنِإ  ًاْئیَـش  ِهَّللا  َنِم  ُِکلْمَی  ْنَمَف  ُْلق   » .اناوت رداق و  يراـک  ره  رب  تسا و  نیمز  اـه و  نامـسآ کـلام  وا  .دوش  یم دوجوم 
ٍء ْیَـش ِّلُک  یلَع  ُهَّللا  ُءاشَی َو  ام  ُُقلْخَی  امُهَْنَیب  ام  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُکـُْلم  ِهَِّلل  ًاـعیمَج َو  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْنَم  ُهَّمُأ َو  َمَیْرَم َو  َْنبا  َحیـسَْملا 
ار ناش  یمامت هحفـص 166 ) ، ) تسا نیمز  يور  سک  ره  شردام و  میرم و  رـسپ  حیـسم  دهاوخب  ادخ  رگا  وگب  هدئام .)  / 17 « ) ٌریدَق
ار هچره  .تسادـخ  يارب  تساه ، نآ نایم  هچنآ  نیمز و  اه و  نامـسآ ییاورناـمرف  و  دراد ؟ ّطلـست  ادـخ  رب  یـسک  هچ  .دـنک  كـاله 

یمامت لـباقم  رد  دـنوادخ  یهاـنتیال  تردـق  هدـنهد  ناـشن  قوف  هیآ  .تساـناوت  اـهراک  ماـمت  رب  دـنوادخ  دـنیرفآ و  یم دـهاوخ ، یم
هیآ رد  هک  اعیمج » ضرـالا  یف  نم   » و هّما »  » و میرم » نبا  : » تسا هدـمآ  نازیملا  ریـسفت  رد  .تسا  میرم ) یـسیع و  یّتح   ) شتاـقولخم

نیمز رد  هک  یناسک  هیقب  اب  یـسیع  میرم و  تسین و  یتوافت  اـه  نآ رب  دـنوادخ  تردـق  تهج  زا  هک  دـنک  یم صخـشم  تسا  هدـمآ 
ص 383. ج 5 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 ( ***** 1  ) .دنرادن یتوافت  دنتسه 

هراشا یسیع  ندوب » میرم  رسپ   » و ندوب » هدنب   » هب هیآ  نیا  رد  تسا : هدش  هتشون  یبلاطم  قوف  هیآ  لیذ  هنومن  ریسفت  رد  هحفص 167 ) )
رگید ریبعت  هب  ای  دشاب و  يدبا  یلزا و  يادـخ  دـناوت  یم دور  یم یتسین  روصت  شیارب  هک  ییادـخ  هدـنب  روطچ  هک  نیا  تسا و  هدـش 
حیسم  » هملک رارکت  .تسین  ادخ  اذل  تسا  دودحم  شتردق  سپ  دنک  كاله  ار  وا  دناوت  یمن ناهج  راگدیرفآ  دشاب  ادخ  حیـسم  رگا 

هب تسا  هّما »  » ندروآ هیآ  رد  رگید  هتکن  .دنتسه  حیسم  ندوب  میرم  دنزرف  هب  فرتعم  زین  نایحیـسم  هک  تسا  نیا  هب  هراشا  میرم » نبا 
ار میرم  شتسرپ ، ماگنه  هب  نایحیسم  هک  یلاح  رد  دنرادن  یتوافت  ناهج  مدرم  لک  اب  شردام  یسیع و  دوش  صخـشم  هک  نیا  رطاخ 

یسیع َلَثَم  َّنِإ  ( » هحفص 168 ( ) 1) .تسا حیـسم  هداعلا  قراخ دلوت  هب  هراشا  هک  هدمآ  ءاشی » ام  قلخی   » هیآ نایاپ  رد  .دندیتسرپ  یم مه 
هک تسا  مدآ  نوچمه  دنوادخ ، دزن  یسیع  لثم  انامه  نارمع ) لآ  / 59 « ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلاق  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  ُهَقَلَخ  َمَدآ  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َْدنِع 
هک ینامز  زا  هک  تسا  نیا  هدننک  صخشم  قوف  هیآ  .دش  دوجوم  اروف  مه  وا  .شاب  دوجوم  تفگ : وا  هب  سپـس  دیرفآ  كاخ  زا  ار  وا 

ادـخ تردـق  نیا  هتبلا  .درادـن  دوجو  يا  هظحل دوش ، دوجوم  سک ، نآ  هک  یتقو  اـت  دریگب  یـسک  تیدوجوم  رب  یمیمـصت  دـنوادخ 
نآ تسا  هتساوخ  هک  یتقو  نامه  دهد  ماجنا  دهاوخب  ادخ  هک  ار  يراک  ره  هکلب  تسین  يزیچ  ای  صخـش  ندرک  دوجوم  هب  رـصحنم 

ص 326 ج 4 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 لکشم *****  هنوگ  چیه نودب  دوش  یم ماجنا  راک 
.ندیشک تمحز  یتحاران و  و  هحفص 169 ) . ) و 327

نآ هجیتن  ثیلثت و  هب  داقتعا  د 

تمایق زور  رد  هملاکم   1

ام َلُوقَأ  ْنَأ  یل  ُنوُکَی  ام  َکَناْحبُـس  َلاـق  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  ِْنیَهلِإ  َیِّمُأ  ینوُذِـخَّتا َو  ِساَّنِلل  َْتُلق  َْتنَأ  َمَیْرَم َأ  َْنبا  یَـسیع  اـی  ُهَّللا  َلاـق  ْذِإ  «َو 
و هدـئام )  / 116 « ) ِبُویُْغلا ُمَّـالَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  َکِـسْفَن  یف  اـم  ُمَلْعَأ  ـال  یـسْفَن َو  یف  اـم  ُمَْلعَت  ُهَتِْملَع  ْدَـقَف  ُُهْتُلق  ُْتنُک  ْنِإ  ٍّقَِـحب  یل  َْسَیل 
( یـسیع ! ) دـیریگب دوبعم  ود  ادـخ  زا  ریغ  ار  مردام  ارم و  یتفگ  مدرم  هب  وت  ایآ  میرم ! رـسپ  یـسیع  يا  تفگ : دـنوادخ  هک  یماـگنه 
هدینـش و ار  نآ  دوخ  وت  مشاب ، هتفگ  رگا  .میوگب  تسین ، نم  ّقح  هک  هحفص 170 )  ) ار يزیچ  تسین  نم  هتـسیاش  .یهّزنم  وت  تفگ :
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هیآ هرابرد  .یبویغلا  مالع  وت  انامه  .مناد  یمن تسا  وت  سفن  رد  ار  هچنآ  نم  تسا و  نم  سفن  رد  هک  ار  هچنآ  یناد  یم وت  .يا  هتسناد
روظنم دنا : هدرک رکذ  ار  یعماج  بلاطم  نازیملا  ریسفت  هنومن و  ریسفت  تسا ، تمایق  زور  رد  شلوسر  ادخ و  نیب  ییوگتفگ  هک  قوف 

يارب اریز  تسا ، میرم »  » یـسیع و ریبـعت  زا  رتـهب  ندادرارق ، هلا  يارب  شرداـم »  » یـسیع و ندادرارق  ریبـعت  .تـسا  تماـیق  زور  ذا »  » زا
هیآ رد  .تسا  هدش  ثیلثت  هلأسم  ثعاب  داقتعا  نیمه  هک  دش  دلوتم  ردام  زا  اهنت  ردپ و  نودب  یـسیع  هک  تسا  نیا  روآدای  نایحیـسم 

تقیقح رد  .نتـشادن  لوبق  ار  ادـخ  یّلک  هب  هک  نیا  هن  تسادـخ و  يارب  ندـش  لـئاق  کیرـش  روظنم  هک  تسا  هدـمآ  هّللا ِ» ِنوُد  ْنِم  »
.دننز یم ییانعم  یب فرح  دنتـسه  ادخ  رکنم  رهاظ  هب  هک  ینیکرـشم  یّتح  دنک  هحفص 171 )  ) راکنا دناوت  یمن یـسک  ار  ادخ  دوجو 

.دنتـشاد لوبق  ار  ادخ  ندوب  هلا  ود  هک  نیا  هن  و  دـندش ، لئاق  ادـخ  يارب  کیرـش  ود  هک  تسا  نیا  ِهَّللا ِ»  ِنوُد  ْنِم  ِْنیَهلِإ   » يانعم سپ 
لباـقم وا  بدا »  » هناـشن هک  دـناد  یمن دـنهد ، رارق  هلا  ار  شرداـم  وا و  هک  ینخـس  نـینچ  قیـال  ار  دوـخ  شباوـج  يادـتبا  رد  یـسیع 

مولعم متفگن  ار  عوضوم  نیا  ای  مدرکن و  ار  راک  نیا  نم  هک  تفگ  یم دـنوادخ  باوج  رد  مالـسلا  هیلع یـسیع  رگا  .تسا  راگدرورپ 
ار يراک  ارچ  : » دیوگ یم شدبع  هب  ییالوم  یتقو  ًالثم  دهد  ماجنا  ار  يراک  نینچ  ای  دنزب  ار  یفرح  نینچ  هک  دوب  نکمم  هک  دـش  یم

یفن ار  يراـک  نینچ  ببـس  موش ، » بکترم  یتفلاـخم  نینچ  هک  منآ  زا  رتزجاـع  نم  : » دـیوگب دـبع  رگا  يداد »؟ ماـجنا  ما  هتفگن هک 
هتفرگ یم رظن  رد  هحفص 172 )  ) ار ادخ  ملع  اهنت  شنانخس  رد  هک  دنک  یم لقتنم  ار  موهفم  نیا  ناگدنونش  هب  حیسم  سپس  .دنک  یم

هاگآان مه  یبلاطم  زا  دیاش  دوش و  هاگآ  ّتیعر  لاح  زا  تاشرازگ  قیرط  زا  هک  تسین  یهاشداپ  ملع  لثم  ادخ  ملع  نینچمه  تسا و 
دودحم حیـسم  هب  اهنت  ادخ  ملع  هک  مهوت  نیا  عفد  يارب  یـسیع  سپـس  دراد و  ربخ  مه  اه ، ناسنا ام  سفن  زا  یّتح  ادـخ  هکلب  دـنامب 
یـضام نامز  يارب  هک  َلاـق »  » لـعف زا  هک  نیا  تسا و  تماـیق  زور  نوماریپ  هیآ  نیا  ( 1 «.) بُویُْغلا ُمَّالَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  : » دـیوگ یم تسا 

رایسب نآرق  رد  یضام  لعف  زا  هدافتسا  عون  نیا  دراد و  تمایق  ندوب  یعطق  هب  هراشا  اریز  دنک  یمن داجیا  یلکشم  هدش  هدافتـسا  تسا 
، نازیملا ریـسفت   - 1 .دریگب *****  رارقا  شّتما  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع حیـسم  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  لاؤـس  ّتلع  .تسا  هدـش  هدـید 

باوج رد  حیسم  هحفص 173 ) . ) یلا 391 یلا 385 و388  ص381  ج6 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییاـبطابط ، همـالع 
نم ماقم  اب  يراتفگ  نینچ  مرادـن و  ار  یّقح  نینچ  نم  اساسا  دـیوگ  یم هکلب  دـنک  یم یفن  دوخ  زا  ار  نخـس  نیا  نتفگ  اهنت  هن  دوخ 
ملاع مه  دـناد و  یم ار  شلاؤس  باوج  مه  ادـخ  هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  دـیاش  هیآ  نیا  هعلاطم  اـب  اـما  ( 1  ) .تسین راـگزاس  زگره 
لاؤس نیا  هب  نآرق » رد  یـسیع   » باـتک رد  دـنک ؟ یم حرطم  ار  لاؤس  ارچ  سپ  دـهد ، یم لاؤـس  نیا  هب  یباوـج  هچ  یـسیع  هک  تسا 
راکنا رد  هچ  هتفر ، تّما  هک  ار  یهار  تسا و  هانگ  یب یسیع  هک  دننادب  یسیع  تّما  هک  تسا  نیا  ضرغ  سپ  تسا : هدش  هداد  خساپ 

 - 1 ( ***** 2) .تسا ناراذگ  تعدـب  هتخاس  ادـخ ، هداتـسرف  ناونع  هب  یـسیع  تثعب  راکنا  رد  هچ  یحو و  راکنا  رد  هچ  دـیحوت و 
هحفص 174) . ) ص 134 و 135 ج 5 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریسفت 

رابکتسا  2

« ًاعیمَج ِْهَیلِإ  ْمُهُرُـشْحَیَسَف  ِْربْکَتْـسَی  ِِهتَدابِع َو  ْنَع  ْفِْکنَتْـسَی  ْنَم  َنُوبَّرَقُْملا َو  ُۀَِکئالَْملا  ِهَِّلل َو َال  ًادـْبَع  َنوُکَی  ْنَأ  ُحیـسَْملا  َفِْکنَتْـسَی  َْنل  »
ره و  دننک ) یمن یچیپرس  زین   ) بّرقم ناگتـشرف  دشاب و  ادخ  يارب  يا  هدنب هک  نیا  زا  دنک  یمن یچیپرـس  زگره  حیـسم  ءاسن )  / 172)
مه ندیزرو  فاکنتـسا  .دنک  یم عمج  دوخ  دزن  ار  اه  نآ مامت  يدوز  هب  سپ  دنک ، یـشکندرگ  دنک و  یچیپرـس  وا  یگدـنب  زا  سک 

ص تاعالطا ، یتشهب ، دمحا  رتکد  هّللا  ۀـیآ  نآرق ، رد  یـسیع   - 1 رطاخ *****  هب  دناوت  یم مه  دـشاب و  لهج  يور  زا  دـناوت  یم
اریز تسا ، هدش  هدافتـسا  رابکتـسا »  » هژاو زا  مه  هیآ  نیا  رد  .دنیوگ  یم رابکتـسا  مود  عون  هب  هک  دشاب  يزابجل  هحفص 175 ) . ) 320

يزابجل دانع و  رـس  زا  هکلب  دـنوش  یمن بکترم  ار  لمع  نیا  ینادان  لهج و  يور  زا  دـننادرگ ، یم يور  ادـخ  تدابع  زا  هک  یناسک 
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هکئـالم دـندوب  دـقتعم  نیکرـشم  زا  یتعاـمج  تسا : هدـش  ناونع  قوـف  هیآ  لـیذ  یبلاـطم  نازیملا  ریـسفت  رد  .دـنوش  یم نآ  بکترم 
تلع نیدـب  هکئالم  یـسیع و  يارب  نوبّرقم »  » و حیـسم »  » هب ریبعت  .تسا  هدـمآ  زین  عوضوم  نیا  یفن  هیآ  نیا  رد  هک  دـنیادخ  نارتخد 

هک تسا  هدمآ  نیا  رطاخ  هب  ربکتسی »  » .دنیوا وریپ  زین  ادخ  نیبّرقم  دنز و  یمن زاب  رس  ادخ  تعاطا  زا  كرابم ) ینعی   ) حیسم هک  تسا 
رابکتـسا يور  زا  هکلب  تسین  ینادان  يور  زا  دندرکن  ار  وا  یگدنب  رگا  سپ  دنناد  یم ار  ادـخ  ماقم  ناگتـشرف  مالـسلا و  هیلع یـسیع 

هک تسا  نیا  هیآ  رد  دوـجوم  لوا  هتکن  تسا : هدرک  رکذ  قوـف  هـیآ  هـب  عـجار  یبلاـطم  مـه  هنوـمن  ریـسفت  هحفـص 176 ) ( ) 1) .تسا
ار مود  عوـن  زا  فاکنتـسا  هـیآ  نـیا  رابکتـسا و  يزاـبجل و  يور  زا  دـناوت  یم دـشاب و  لـهج  يور  زا  دـناوت  یم ندـیزرو  فاکنتـسا 

هدنب سدقلا  حور هتشرف  دوش  صخشم  هک  تسا  نیا  يارب  ای  هکئالم  فاکنتسا  مدع  رکذ  هک  تسا  نیا  مود  هتکن  .دنک  یم صخـشم 
(1) .دندرک یم ار  ادخ  یگدنب  ناگتشرف  هک  دوش  صخشم  دنتسناد  یم ادخ  دنزرف  ار  ناگتشرف  هک  برع  ناتسرپ  تب هب  ای  تسادخ و 
یملع و داینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 هدـئام ***** )  / 75 « ) َنوُـکَفُْؤی یَّنَأ  ْرُْظنا  َُّمث  ِتاـیْآلا  ُمَُهل  ُنِّیَبـُن  َفـْیَک  ْرُْظنا  »
ص 232 و ج 4 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 2 ص 324 و 325 . ج 5 ، ییابطابط ، همـالع  يرکف 

يادتبا .دـنوش  یم هدـنار  غورد  هب  اجک  هک  رگنب  سپـس  .مینک  یم نایب  ار  اه  هناشن ناشیا  يارب  هنوگچ  هک  رگنب  هحفص 177 ) . ) 233
یفن هدننک  صخـشم  لیالد  زا  یکی  هک  میرم  شردام  یـسیع و  ندروخاذغ  هب  دراد  هراشا  تسا  هدشن  رکذ  اج  نیا  رد  هک  قوف  هیآ 
نایب ناتیارب  اراکـشآ  ردقچ  ار  نشور  حضاو و  ياه  هناشن نک  هاگن  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  هیآ  همادا  رد  اذـل  .تسا  حیـسم  تیهولا 

هک دـنهد  یم زورب  ناشدوخ  زا  دانع  رـس  زا  یلمعلا  سکع اه  نآ رد  رّکفت  لیالد و  اه و  هناشن ندرک  لوبق  ياـج  هب  اـه  نآ مینک و  یم
رد دنوادخ  هک  یلیالد  اب  يرآ ! .دنتسه  هجوت  یب یهلا  ياه  هناشن هب  هک  یناسک  يزابجل ) يور  زا  فاکنتسا   ) ِرابکتسا رب  تسا  یلیلد 

یشکندرگ یچیپرس و  دصق  هک  تسا  صخشم  دشاب  هتشاد  داقتعا  یسیع  تیهولا  هب  مه  زاب  یسک  رگا  دروآ ، یم حیـسم  ییادخ  ّدر 
زا هک  تسا  نیا  هب  هراشا  ْرُْظنُا »  » رارکت هیآ  ياهتنا  رد  هک : تسا  هدـمآ  هیآ  زا  تمـسق  نیا  لـیذ  هحفص 178 ) ، ) ریـسفت ود  رد  .دراد 
اه نآ زیگنا  تریح یفنم و  ياه  لمعلا سکع هب  وس  کی  زا  تسا و  یفاک  سک  ره  هجوت  يارب  هک  رگنب  نشور  لیالد  نیا  رد  وسکی 

تیهولا رب  ناشیاعدا  نالطب  يارب  يروطچ  رگنب  دـیوگ  یم دـنوادخ  هیآ  ياـهتنا  رد  ( 1  ) .تسا روآ  بّـجعت سک  ره  يارب  هـک  رگنب 
.دـندرک ضارعا  تایآ ، هب  هّجوت  لّقعت و  زا  هنوگچ  اه  نآ میدرک و  باختنا  ناشیارب  نایب  نیرت  حـضاو اب  ار  لـیلد  نیرترهاـظ  حیـسم 

، ییابطابط همالع  نازیملا ، ریـسفت   - 2 ص 39 . ج 5 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 ( ***** 2)
هحفص 179) . ) ص 121 ج 6 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب 

نیکرشم اب  ندش  گنهآ  مه   3

ُمُهَلَتاق ُْلبَق  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َلْوَق  َنُؤِهاُضی  ْمِهِهاْوفَِأب  ْمُُهلْوَق  َِکلذ  ِهَّللا  ُْنبا  ُحیـسَْملا  يراـصَّنلا  َِتلاـق  ِهَّللا َو  ُْنبا  ٌْریَزُع  ُدوُهَْیلا  َِتلاـق  «َو 
ناشراتفگ تسا  نیا  .تسادخ  رسپ  حیسم  دنتفگ : نایحیسم  .تسادخ و  رسپ  ریزع  دنتفگ : نایدوهی  و  هبوت )  / 30 « ) َنوُکَفُْؤی یَّنَأ  ُهَّللا 

( .دنک تنعل  ار  اه  نآ  ) .دنک گنج  اه  نآ اب  ادخ  .دندیزرو  یم رفک  لبق  زا  هک  یناسک  هتفگ  اب  دـنوش  یم گنهآ  مه  ناشیاه  ناهد اب 
ود رد  یبلاطم  دـنناد  یم ادـخ  رـسپ  ار  وا  ناـیدوهی  هک  نیا  و  ْریَزُع »  » اـب هطبار  رد  هحفـص 180 ) ( ؟ دنوش یم هدـنار  غورد  هب  اجک  هب 

« ارزع  » يربع ناـبز  هب  تسا ، هدـش  هدرب  شماـن  هیآ  نیا  رد  هک  ریزع »  » .منک یم بلج  اـه  نآ هب  ار  ناـتهجوت  هک  تسا  هدـمآ  ریـسفت 
هب یباتک  تروص  هب  درب ، نیب  زا  ار  نآ  رـصنلا » تخب   » هک نآ  زا  دعب  ار  تاروت  دومن و  دـیدجت  ار  دوهی  نید  ارزع  .دوش  یم هدـناوخ 

دقتعم اه  نآ زا  يا  هّدع هکلب  تسادخ » رـسپ  ریزع   » دندوبن دقتعم  نایدوهی  مامت  دندقتعم  نیرّـسفم  زا  یـضعب  .دروآرد  ریرحت  هتـشر 
1 ( ***** 1  ) .تسا هداد  تبسن  نایدوهی  هب  ار  داقتعا  نیا  یّلک  تلاح  رد  نآرق  دندرکن ، یتفلاخم  نآ  اب  نارگید  نوچ  یلو  دندوب 
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تغل رد  ْریَزُع » ( » هحفص 181 . ) ص 372 و 373 ج 9 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییاـبطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت  - 
داد ماجنا  ریزع  هک  ییاهراک  رطاخ  هب  .تسا  اّنحوی  عوُسی و  نامه  هک  ییحی  یـسیع و  لثم  .تسا  دوهی  تغل  رد  ارْزِع »  » ناـمه برع 

مارتحا يارب  اه  نآ هک  هدمآ  تایاور  یـضعب  رد  دنچ  ره  .دنناوخ  یم هّللا » ُنبا   » ار وا  تسا و  لئاق  یّـصاخ  ّتیمها  وا  يارب  دوهی  نید 
اه نآ یمامت  هتبلا  تسادـخ ، رـسپ  ریزع ، اـعقاو  هک  تفرگ  لکـش  رّکفت  زرط  نیا  مدرم ، ناـیم  رد  یلو  دـنا ، هداد ریزع  هب  ار  بقل  نیا 
نآ هب  اه  نآ یماـمت  تفگ  ناوت  یم دـندرک  یمن یفن  ار  نآ  يا  هدـع دـقتعم و  نآ  هب  يا  هّدـع نوچ  یلو  دنتـشادن  يداـقتعا  نینچمه 

يراصن ياه  تعدب زا  نیا  هک  تسادخ  دنزرف  حیسم  هک  دندوب  دقتعم  اعقاو  اه  نآ تفگ  دیاب  نایحیـسم  دروم  رد  یلو  .دندوب  دقتعم 
هحفـص 182) . ) یلا 363 ص 361  ج 7 ، هیمالـسالا ، بتکلاراد  يزاریـش ، مراـکم  داتـسا  هنوـمن ، ریـسفت   - 1 ( ***** 1  ) .تسا

هیبشت اب  هطبار  رد  .دـناد  یم ناکرـشم  اـب  ندـش  گـنهامه  دـنلئاق ، يرـسپ  ادـخ ، يارب  هک  ار  يراـصن  دوهی و  داـقتعا  نیا  دـنوادخ ،
اوُرَفَک َنیذَّلا  َلْوَق  َنُؤِهاُضی   » هلمج زا  .تسا  هدـش  رکذ  نازیملا  هنومن و  ریـسفت  ود  رد  یبلاطم  نیکرـشم  اب  يراصن  دوهی و  تاداقتعا 
رـسمه ههلا  رداـم و  ههلا  رـسپ و  ردـپ و  ار  اـه  تب هک  دـنا  یناتـسرپ  تب دـننامه  يراـصن  ناـیدوهی و  هک  دوـش  یم هدـیمهف  ُلـْبَق » ْنِم 

اب حیسم  دوهی و  داقتعا  تهابش  هیآ  همادا  رد  ( 1  ) .تسا ناینامهرب  ناییادوب و  دننامه  اه  نآ داقتعا  هدش  صخشم  هزورما  .دندیمان  یم
ص 374. ج 9 ، ییابطابط ، همالع  يرکف  یملع و  داینب  ییابطابط ، همـالع  نازیملا ، ریـسفت   - 1 ثحب *****  دروم  ناکرـشم  داقتعا 
اب ناـیدوهی  نایحیــسم و  داـقتعا  هـک  دـنتفایرد  دــندرک و  قـیقحت  هـطبار  نـیا  رد  نـیققحم  زا  یعمج  .دریگ  یم رارق  هحفص 183 ) )
زا ار  اـه  نآ دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ُهَّللا »  ُمُهَلَتاـق   » زا روظنم  هک  هدـمآ  ناـیبلا  عمجم رد  .تسا  کـیدزن  رایـسب  ناـییادوب  ناـینامهرب و 

دنوادخ دنزروب ، كرـش  ادخ  هب  هک  یناسک  هک  دیوگ  یم لییارـسا  ینب هب  یـسیع  هدـئام  هـیآ 72 /  رد  ( 1  ) .دـنک رود  دوخ  تمحر 
ای ُحیسَْملا  َلاق  َمَیْرَم َو  ُْنبا  ُحیسَْملا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  اُولاق  َنیذَّلا  َرَفَک  ْدََقل   » .تسا خزود  اه  نآ هاگیاج  دنک و  یم مورحم  تشهب  زا  ار  اه  نآ
 / 72 « ) ٍراْصنَأ ْنِم  َنیِملاَّظِلل  ام  ُراَّنلا َو  ُهاوْأَم  َۀَّنَْجلا َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَـقَف  ِهَّللاـِب  ْكِرُْـشی  ْنَم  ُهَّنِإ  ْمُکَّبَر  یِّبَر َو  َهَّللا  اوُدـُبْعا  َلیئارْـسِإ  یَنب 

: دنتفگ هک  یناسک  هحفص 184 ) . ) ص 364 ج 7 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتـسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 هدئام ***** )
( هک  ) .دـینک یگدـنب  ار  ادـخ  لییارـسا  ینب يا  تفگ : حیـسم  دـندیزرو و  رفک  انامه  .تسا  میرم  رـسپ  حیـسم  نامه  دـنوادخ  اـنامه 

تسا شتآ  وا  هاگیاج  تسا و  هدرک  مارح  وا  رب  ار  تشهب  دزرو ، كرـش  ادخ  هب  هک  ار  سک  ره  وا  انامه  تسامـش  نم و  راگدرورپ 
ره زا  دودحمان  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زا  رتالاب  يرفک  تسا : هدمآ  قوف  هیآ  لیذ  هنومن  ریسفت  رد  .تسین  ینارای  ناراکمتس  يارب  و 
دنک یم ناعذا  ههبش  هنوگره  عفر  يارب  حیـسم  هیآ  نیا  رد  .تسا  دودحم  تهج  ره  زا  هک  یقولخم  اب  مینادب  دحتم  هناگی و  ار  تهج 
ملظ یعون  ار  كرـش  رتـشیب  دـیکأت  يارب  زاـب  تسا و  هدرک  مارح  وا  رب  ار  تشهب  ادـخ  دوش ، لـئاق  کیرـش  ادـخ  يارب  سک  ره  هک 

ص ج 5 ، هیمالسالا ، بتکلاراد  يزاریش ، مراکم  داتسا  هنومن ، ریـسفت   - 1 ( ***** 1) .تسین يروای  ناملاظ  يارب  تفگ  تسناد و 
هحفص 185) . ) 33

« همانباتک »

همالع يرکف  یملع و  داینب  يدلج ،  20 ییابطابط ، نیسح  دمحم  دیس  نازیملا ، ریسفت  همجرت  حیسم 3  یسیع  لیجنا  میرک 2  نآرق   1
نافرعلا نزخم  .نارهت 5  هیمالـسالا ، بتکلاراد  يدلج ،  27 رصاعم ،)  ) ناراکمه يزاریش و  مراکم  رـصان  هنومن ، ریـسفت  .ییابطابط 4 

ریسفت همجرت  .ناهفصا 6  تسرپرس  یب ياه  هداوناخ هحفص 186 )  ) زا تیامح  نمجنا  يدلج ،  15 نیما ، وناب  دیجم ، نآرق  ریسفت  رد 
2 ینوتسیب ، دمحم  ناوج ، ریـسفت  یعوضوم  هراوتـسرهف  .يدمحم 7  تاراشتنا  يدـلج ،  40 ییابطابط ، نیـسح  دمحم  دیـس  نازیملا ،

.نارهت تاعالطا ، تاراشتنا  يدلج ،  1 یتشهب ، دمحا  نآرق ، رد  یسیع   8 مق .، ناوج ، نایب  تاراشتنا  يدلج ،
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ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  ْمُِکلاْومَِأب َو  اوُدِهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
دیامن محر  ادـخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دـینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاـهناج  و 

ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىا  هدنب
همجرت و - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ  ىب  )
( هر  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب  دـلج  ود  هصالخ  حرش 

اضرلا یسوم  نب  یلع  ترضح  صوصخب  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفصا  رهـش  هتـسجرب  ياملع  زا  یکی 
یسمش يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذل  هدوب و  هرهش  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) رـصع ماما  و  مالـسلا ) هیلع  )

زکرم .دـنهد  یم  همادا  ار  شهار  رتـهب  رت و  يوـق  زور  ره  دـشن و  شوماـخ  نآ  غارچ  تقو  چـیه  هـک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب 
هرـس سدـق   ) یماـما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت 
ياـه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  هاگـشناد ، هزوـح و  ناـگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

هللا باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیش و  میرح  زا  عافد   : فادها .تسا  هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، فلتخم 
بلاطم ندرک  نیزگیاج  ینید ، لئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لـها  و 

میرک نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داجیا  اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس 
تاقوا ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بالط ، نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّسلا  مهیلع  تیب  لها  و 

رد هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياـه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف 
تلادع یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتـسا  اب  یعامتجا : تلادـع  هعماج 

زا .دیشخب  تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا  یمالسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا 
یناوخباتک هقباـسم  يرازگرب  اـب  هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فلا زکرم :  هدرتسگ  ياـهتیلاعف  هلمج 

، يدعب هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  هارمهس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
هیمئاـــق یتـــنرتنیا  تیاـــس  داـــجیا  ...و د) يرگـــشدرگ  یبهذـــم ، نکاـــما  يا و ...  هناـــیار  ياـــهیزاب  نـــشیمینا ،  اـــماروناپ ، 

دیلوـت رگید ه) یبهذــم  تیاــس  نیدــنچ  هارمه و  نـفلت  ياــه  رازفا  مرن  ناــگیار  دوـلناد  تـهج   www.ghaemiyeh.com
ییوگ خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  يا و) هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ، تالوصحم 
هناماس زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقالخا و  یعرـش ، تـالاوس  هب 
تایآ تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراکمه  ...و ح)  SMS کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و 

، دـهم حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دـننام  یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ،
یبرم تـیبرت  ياـه  هرود  موـمع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هـسلج ي) رد  هدـننک  تکرــش  ناـناوجون  ناـکدوک و  هژیو 

 / یئافو هارراهچ  ناضمر و  جـنپ  نابایخ  لـصاف  دـح  دیـس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد  لاـس  لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و  )
: تیاـس بو   10860152026 یلم :  هسانــش   2373 تـبث :  هرامـش   1385 سیـسأت : خیرات  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذـم  یگنهرف  عمتجم 
www.eslamshop.com یتـنرتنیا : هاگـشورف   Info@ghaemiyeh.com لــیمیا :  www.ghaemiyeh.com

روما شورف 09132000109  یناگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
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ریخ يا  هدـع  تمه  اـب  یعاـفتنا  ریغ  یتـلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوـب  هکنیا  هجوـت  لـباق  هتکن  ناربراک 2333045(0311 )
يا هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج  یل  هدیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا 
هللا هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناـخ نیا  یلـصا  بحاـص  مرک  لـضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف 

يرای ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دـیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا 
IR90-0180- ابـش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  .هللااشنادنیامن 

دجسم نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0000-0000-0621-0609-53
هک دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دـیس 

، دـنک شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  اـم  زا  ار  وا  اـم ، تبیغ  ِتنحم 
وا يارب  نم ! ناگتـشرف  .مرتراوازـس  وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرـش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرف یم وا  هب  دـنوادخ 

اهنآ هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اه ، تمعن رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد 
ار کـی  مادـک  : » دومرف يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  ماـمإلا  یلإ  بوـسنملا  ریـسفتلا  دـینک .» همیمض 

هارمگ هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَر ، یم شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يراد : یم رت  تسود
هاگن نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگ  یم وا  رب  ار  ملع ] زا   ] يا هچیرد وت  اّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک 

نیا ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـش یم ار  وا  دزاس و  یم تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادـخ  ياه  تّجح اب  دراد و  یم
هدرک هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، هدـنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دـیامرف یم لاعتم  يادـخ  نامگ ، یب .یبصاـن  نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم 

ار نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدـنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛»
دناوخب و ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دیز : دنسم  دشکب .» زیت  ياهریـشمش  اب 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام  يرجا  دنک ، تباجا  وا 
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