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نیدهع رد  مرکا  ربمایپ 

باتک تاصخشم 

11988-77 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
نسحم  دمحمروپ ، هسانشرس : 

نسحم  دمحمروپ ، نیدهع  رد  مرکا  ربمایپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.97 ص 90 -  ناتسبات 1377 :)   ، ) تفرعم ش 25 هلاقم ، :  اشنم 

مالسا  ربمایپ  ص ،   ) دمحم رگفیصوت : 
میدق  دیدج و  دهع  رگفیصوت : 

ع   ) یسوم رگفیصوت : 
ع   ) حیسمیسیع رگفیصوت : 

نآرق رگفیصوت : 

همدقم

یف مهدـنع  اـبوتکم  هنودـجی  يذـلا  یمـالا  یبـنلا  لوسرلا  نوعبتی  نیذـلا  : » تسا هدومرف  نینچ  فارعا  هروس  هیآ 157  رد  ناحبـس  يادـخ 
، نآرق لوزن  رـصع  رد  باتک  لها  هک  دوشیم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  رکنملا ».... نع  مهاهنی  فورعملاب و  مهرماـی  لـیجنالا  ةاروتلا و 
، فص هکراـبم  هروـس  هیآ  ساـسا  رب  نینچمه  دـناهتفاییم . دوـخ  ياـهباتک  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوـسر  ترـضح  هب  تراـشب 

مکیلا هللا  لوسر  ینا  لیئارساینب  ای  میرم  نب  یسیع  لاق  ذا  و  : » دنادیم دمحا »  » مان هب  يربمایپ  رـشبم  ار  دوخ  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح 
نیا ( 6 فص : .« ) نیبم رحـس  اذه  اولاق  تانیبلاب  مهءاج  املف  دمحا  همـسا  يدعب  نم  یتای  لوسرب  ارـشبم  ةاروتلا و  نم  يدی  نیب  امل  اقدصم 

نیدـهع اب  ییانـشآ  كدـنا  هک  یـسک  نآ ، زا  هتـشذگ  دزاسیم . زاـینیب  دوجوم  لـیجنا  تاروت و  هب  هعجارم  زا  ار  اـم  نآ  ریاـظن  تاـیآ و 
تروص بیکرت و  یتح  دنرادن ، نآرق  رظن  دروم  لیجنا  تاروت و  اب  یتهابـش  كدـنا  بتک  نیا  هک  دـنادیم  نیقی  هب  دـشاب  هتـشاد  دوجوم 

اهنآ يرایسب  ناگدنسیون  يدامتم ، ياهنرق  لوط  رد  هک  دنتسین  شیب  يدننام  هریس   » دوجوم نیدهع  دنشاب . دنناوتیمن  زین  اهنآ  زا  یفرحم 
ینیارق دهاوش و  نیا ، دوجو  اب  تساطخ . اساسا  اهباتک  نیا  رد  ینآرق  ياهتراشب  زا  وجتسج  نیاربانب ، دناهدروآ . رد  ریرحت  هتـشر  هب  ار 

رد مه  قیتع و  دـهع  رد  مه  نیارق  دـهاوش و  نیا  تسا . قیبطت  لباق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  رب  یبوخ ، هب  هک  دراد  دوجو  اـهنآ  رد 
. تسا يریگیپ  لباق  دیدج  دهع 

قیتع دهع  رد  دوعوم  ربمایپ 

هراشا

هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  رب  اهنت  خیرات  لوط  رد  هک  تسه  يدراوم  اهنآ ، نایم  رد  دراد . دوجو  يرایـسب  ياهتراشب  قیتع  دـهع  رد 
زا ار  يایبن  :» تسا هدمآ  قیتع  دهع  زا  هینثت  رفس  رد  مالسلا  هیلعیسوم  ترـضح  هب  باطخ  رد  هچنآ  تسا  هنومن  نیا  زا  تسا . قیبطت  لباق 

میامرف رما  وا  هب  هچنآ  ره  تشاذـگ و  مهاوخ  شناهد  رد  ار  دوخ  مالک  درک و  مهاوخ  ثوعبم  وت  لثم  ناشیا  ناردارب  نایم  زا  ناـشیا  يارب 
هب نایحیسم  [ . 1 .« ] درک مهاوخ  هبلاطم  وا  زا  نم  دونـشن  دیوگیم ، نم  مسا  هب  وا  هک  ارم ، نانخـس  هک  یـسک  ره  تفگ و  دهاوخ  ناشیا  هب 
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ترضح ایآ  اما  دننادیم . مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  ترـضح  ار  تراشب  نیا  قادصم  [ 2 ، ] تسا هدـمآ  نالوسر  لامعا  باتک  رد  هک  ینایب 
؟ دشاب تراشب  نیا  قادصم  دناوتیم  مالسلا  هیلعیسیع 

ینورد دقن 

هراشا

: تسا یسررب  لمات و  لباق  هک  دراد  دوجو  دوعوم » ربمایپ   » يارب مهم  تیصوصخ  دنچ  ترابع  نیا  رد 

یسوم ریظن  يربمایپ 

ترـضح ابتهابـش  دـنچ  مالـسلا  هیلعحیـسم  یـسیع  ترـضح  دـنهدیم . قیبطت  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  رب  ار  ترابع  نیا  نایحیـسم 
یفاـک ندوب  یـسوم  ریظن   » ياربتیـصوصخ ود  نیا  ارهاـظ  . دـندوب ربماـیپ  ود  ره  - 2. دـندوب يدوـهی  ود  ره  - 1: تشاد مالسلا  هیلعیـسوم 

زا سپ  لیئارسا  ینب  يایبنا  زا  مادک  ره  دشاب ، تراشب  نیا  دزمان  تهابش ، ود  نیا  نتـشاد  اب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  رگا  اریز  تسین ؛
زا رگید  یخرب  مالسلا و  مهیلعییحی  ایعشا ، نامیلس ، عشوی ، ترضح  دناهتشاد و  ار  تیصوصخ  ود  نیمه  زین  مالسلا  هیلعیسوم  ترـضح 

دوجو یلیالد  رگید ، يوس  زا  . تسا هدرکن  قیبطت  اهنآ  رب  ار  تراشب  نیا  یـسک  اـما  ربماـیپ ، مه  دـناهدوب و  يدوهی  مه  زین  ناراوگرزب  نیا 
داقتعا قبط  - 1: دـندوب یـسوم  ریظن   » هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  اهنت  هکلب  دوبن ، یـسوم  ریظن   » مالـسلا هیلعیـسیع  ترـضح  هک  دراد 

زا نانآ  دزن  مالسلا  هیلعیسوم  ترـضح  اما  تسا ! سدقا  هناگهس  ياهمونقا  زا  یکی  وا  تسادخ ! مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  نایحیـسم ،
. دوب ربمایپ  طقف  نآرق -  دوخ -  دیواج  هزجعم  اب  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دوب . ادـخ  ربمایپ  اهنت  وا  دوبن ، رادروخربتیهولا  ماقم 

یلو دیدرگ ، نفد  درم و  بیلص  ربتیرشب  ناهانگ  يارب  مالسلا  هیلعیسیع  ترـضح  نایحیـسم ، داقتعا  قبط  - 2. تسا یسوم  ریظن  وا  سپ 
هب مالـسلا  هیلعحیـسم  یـسیع  ترـضح  یگدـنز  رد  یمهم  هثداح  نیا  تشاد و  گرم  زا  سپ  ماـیق  وا  تفر . اهنامـسآ  هب  زور  هس  زا  سپ 

ریظن  » مالـسلا هیلعحیـسم  یـسیع  ترـضح  سپ  تفرن . زین  اهنامـسآ  هب  درمن و  هنوگنیا  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  اما  دوریم . راـمش 
مالسلا و هیلعیسوم  ترضح  - 3. تفر ایند  زا  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  دننامه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  لباقم ، رد  دوبن . یـسوم 

ترـضح اـما  دـندمآ . اـیند  هب  درم  نز و  کـی  یعیبط  ترـشابم  رثا  رد  يداـع ، یعیبـط و  دـنور  کـی  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 
تدالو اما  : » تسا هدروآ  نینچ  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  تدالو  هرابرد  یتم  لیجنا  دـش . قلخ  یـصاخ  هزجعم  اب  مالـسلا  هیلعیـسیع 

[3 .« ] دنتفای هلماح  سدقلاحور  زا  ار  وا  دنیآ  مه  اب  هکنآ  زا  لبق  دوب  هدش  دزمان  فسوی  هب  میرم  شردام  نوچ  هک  دوب  نینچ  حیسم  یسیع 
رد وت  تسا و  وت  اب  دنوادخ  هدیـسر ، تمعن  يا  وت  رب  مالـس  تفگ : هدـش ، لخاد  وا  دزن  هتـشرف  سپ  : » تسا هتـشون  نینچ  هراب  نیا  رد  اقول 

هنوگچ نیا  تفگ : هتـشرف  هب  میرم  دـیمان ... یهاوخ  یـسیع  ار  وا  دـییاز و  یهاوخ  يرـسپ  هدـش  هلماح  کنیا  یتسه . كراـبم  ناـنز  ناـیم 
هیاس وت  رب  یلعا  ترضح  توق  دمآ و  دهاوخ  وت  رب  سدقلاحور  تفگ : يو  باوج  رد  هتـشرف  ماهتخانـشن ؛ ار  يدرم  هکنآ  لاح  دوشیم و 

هچ ره  هوکش  اب  ار  مالسلا  هیلعیـسیع  ترـضحتقلخ  زین  میرک  نآرق  [ . 4 .« ] تسین لاحم  يرما  چیه  ادخ  دزن  رد  اریز  دـنکفا ؛... دـهاوخ 
ایندلا و یف  اهیجو  میرم  نبا  یـسیع  حیـسملا  همـسا  هنم  ۀملکب  كرـشبی  هللا  نا  میرم  ای  ۀکئالملا  تلاق  ذا  : » تسا هدرک  نایب  نینچ  رتمامت ،

نک هل  لوقی  امناف  ارما  یضق  اذا  ءاشی  ام  قلخی  هللا  کلذک  لاق  رـشب  ینـسسمی  مل  دلو و  یل  نوکی  ینا  بر  تلاق  نیبرقملا ... نم  ةرخآلا و 
ریظن سپ  تسا . هتشادن  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  دننامه  يدلوت  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  نیاربانب ، (. 47  - 45 نارمع : لآ  .« ) نوکیف

دنداد و هداوناخ  لیکشت  نینچمه  ردام ، مه  دنتشاد و  ردپ  مه  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  مالسلا و  هیلعیسوم  ترـضح  - 4. تسین وا 
مالسلا هیلعمدآ  ترضحتقلخ  دننامه  ناشیا  تقلخ  دنتشاد و  ردام  طقف  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  اما  دندیدرگ . زین  ینادنزرف  ياراد 
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ربمایپ مالسلا و  هیلعیسوم  ترضح  - 5. دندوبن یـسوم  ریظن   » وا سپ  دندنام . یقاب  درجم  دندادن و  هداوناخ  لیکـشت  مه  رمع  نایاپ  ات  دوب ،
مالـسلا هیلعیـسوم  ترـضح  يارب  یناوارف  ياهتمحازم  دوهی  هک  تسین  یکـش  دندش . هتفریذـپ  دوخ  مدرم  دزن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرک 

ناونع هب  ار  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  لاح ، نیع  رد  اما  دندرکیم . ییوجهناهب  هتـسویپ  نابایب  رد  ینادرگرـس  نارود  رد  دندرک و  داجیا 
ترـضح نآ  دـنتفرگ و  گنت  هکم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  رب  ار  هصرع  شیرق  یهباـشم ، وحن  هب  دنتـشاد . لوبق  یهلا  يربماـیپ 

تلم مامت  تلحر ، زا  شیپ  اما  دندرک ، ترجه  هنیدم  هب  دوخ  دلوت  لحم  زا  لاس  هدزیـس  زا  سپ  ات  دندوب  اهنآ  رازآ  تیذا و  دروم  هتـسویپ 
وا تیاهن ، رد  و  [ 5  ] دنتفریذپن ار  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  دوهی  دوجوم ، لیجانا  ساسا  رب  یلو  دنتشاد . لوبق  ربمایپ  ناونع  هب  ار  وا  برع 
در ار  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  دوهیتلم  لاـس ، رازه  ود  زا  سپ  زورما  یتـح  دـندرک . یمور  رادـنامرف  میلـست  دـندومن و  ریگتـسد  ار 
هللا یلصمرکا  ربمایپ  مالسلا و  هیلعیـسوم  ترـضح  - 6. دوبن یسوم  ریظن   » مالـسلا هیلعیـسیع  ترـضح  نیاربانب ، دنرادن . لوبق  دننکیم و 

ساسا رب  دـندرکیم و  تفایرد  ار  یهلا  یحو  دنتـشاد ، هدـهعرب  زین  ار  هعماج  يربهر  تموکح و  لاح ، نیع  رد  دـندوب و  ربمایپ  هلآو  هیلع 
ناطلـس نوچمه  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  دـندوب . زین  مدرم  رب  مکاـح  نآ ، رب  هوـالع  دـنتخادرپیم . مدرم  ییاـمنهار  داـشرا و  هب  نآ ،
هتسکش ار  تبس  زور  تمرح  هک  ار  یمدرم  داد  روتسد  وا  دوب . شتسد  رد  موق  گرم  تایح و  حالطـصا -  هب  دناریم و -  نامرف  يردتقم 

دندـشیم موکحم  گرم  تازاجم  هب  اهنآ  نابکترم  هک  یناهانگ  دوبن  مک  [ 6 . ] دننک راسگنـس  دندوب  هدرک  عمج  مزیه  زور ، نآ  رد  دوب و 
زا زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  یهباشم ، وحن  هب  دـندرکیم . رداص  یهلا  مکح  يارجا  روتـسد  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  و 
زا هک  دـندوب  يرایـسب  دارفا  دـنتفاین . ار  یهلا  نیمارف  يارجا  تصرف  مالـسلا  مهیلعایبنا  همه  هنافـساتم  اـما  دـندوب . رادروخرب  یتردـق  نینچ 

. دندوب هتسد  نیا  زا  زین  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  دندرکن . ادیپ  ار  یهلا  نیمارف  يارجا  تصرف  زگره  اما  دندوب ، رادروخرب  توبن  تبهوم 
ریگتسد ار  وا  [ 7 ، ] دندیزرو تنایخ  ناشیا  هب  زین  ناشنویراوح  کیدزن و  رایـسب  نادرگاش  یتح  دندرکن ، ادیپ  ماع  تموکح  اهنت  هن  ناشیا 

یتح دندز و  یلیـس  وا  تروص  رب  دنتخادنا ، شیور  رب  ناهد  بآ  دنتفرگ ، هیرخـس  هب  ار  وا  اهنآ  دندرک . یمور  رادنامرف  میلـست  دندومن و 
هاشداپ يا  دـنتفگ : وا  هب  نانک  ازهتـسا  دنتـشاذگ و  شرـس  رب  دـنتفاب و  راخ  زا  یجات  دـندیناشوپ ، ودـب  يزمرق  سابل  دـنتخاس ، نایرع  ار  وا 

مالسلا و هیلعیسوم  ترضح  - 7. دوبن یسوم  ریظن   » مالسلا هیلعیسیع  ترـضح  نیاربانب ، [ 8 . ] دندیـشک راد  هب  ار  وا  زین  تیاـهن  رد  دوهی .
یعماج تعیرش  نامرف ،  هد   » رب هوالع  مالـسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  دندروآ . يدیدج  تعیرـش  مادک  ره  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ 
ثوعبم دندوب  يرگیشحو  لهج و  رد  قرغ  هک  یمدرم  نیب  رد  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دندروآ . لیئارـساینب  موق  تیاده  يارب 

رد یلو  دندوب ، مالـسلا  مهیلعفلـس  يایبنا  تامیلعت  نمیهم  قدـصم و  ناشیا  دـندیناسر . تزع  جوا  هبتلذ  ضیـضح  زا  ار  اهنآ  دـندش و 
نامگ : » دندومرف لیجانا  لقن  ساسا  رب  دندرواین و  يدیدج  تعیرش  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  اما  دندروآ . يدیدج  تعیرـش  لاح ، نیع 

نامسآ ات  میوگب  امـش  هب  هنیآ  ره  اریز  منک ؛ مامت  ات  هکلب  میامن ، لطاب  ات  ماهدماین  مزاس ، لطاب  ار  ایبنا  فحـص  ای  تاروت  ات  ماهدمآ  دیربم 
: تسا هدـمآ  اقول  لـیجنا  رد  نینچمه  [ 9 . ] دوش عقاو  همه  اـت  دـش  دـهاوخن  لـیاز  زگره  تاروت  زا  ياهطقن  اـی  هزمه  دوشن ، لـیاز  نیمز  و 

مالسلا هیلعیسیع  ترـضح  نیاربانب ، [ 10 .« ] ددرگ طـقاس  تاروت  زا  هطقن  کـی  هکنآ  زا  دوـش  لـیاز  نیمز  نامـسآ و  هک  تسا  رتناـسآ  »
. دندوب یسوم  ریظن   » دراوم نیا  مامت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  اهنت  دوبن و  یسوم  ریظن  »

ناشیا ناردارب  نایم  زا 

ياهمان هب  رسمه  ود  مالسلا  هیلعمیهاربا  ترضح  دنکیم . دای  ادخ  لیلخ  تسود و  ناونع  هب  مالسلا  هیلعمیهاربا  ترضح  زا  سدقم  باتک 
مالسلا هیلعمیهاربا  ترضح  نامز ، نیا  رد  دروآ . ایند  هب  ار  مالسلا ، هیلعلیعامسا  میهاربا ، ترضح  رسپ  نیلوا  رجاه  تشاد . رجاه  هراس و 

. دوب ناشیا  دنزرف  هناگی  مالسلا  هیلعلیعامسا  ترضح  مالـسلا ، هیلعمیهاربا  ترـضح  اب  ادخ  دهع  ماگنه  [ 11 . ] دندوب هلاسشش  داتـشه و 
قاحـسا ار  وا  مان  مالـسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  دییاز و  يرـسپ  دـش و  هلماح  يریپ  مایا  رد  زین  هراس ، میهاربا ، ترـضح  رگید  رـسمه  [ 12]
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لباقم رد  ار  قاحسا  نادنزرف  لیعامـسا و  نادنزرف  قیتع  دهع  [ 13 . ] دندوب هلاس  دص  مالسلا  هیلعمیهاربا  ترـضح  ماگنه ، نآ  رد  دنداهن .
هیلع هللا  یلصدمحم  ترضح  دندوب . نابز  برع  لیعامـسا  نادنزرف  يدوهی و  قاحـسا  نادنزرف  [ 14 . ] تسا هدناوخ  ردارب  مه  اب  رگیدـکی 

 - لیعامسا داژن  زا  ینعی  لیئارسا -  ناردارب  نایم  زا  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  مالسلا ، هیلعهللا  لیلخ  میهاربا  لوا  دنزرف  لیعامسا ، داژن  زا  هلآو 
[ . 15 . ] تسا هدمآ  مالسلا  هیلعیسوم  ترضح  هب  باطخ  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  اقیقد  نیا  دیزگرب و 

تشاذگ وا  ناهد  رد  ار  دوخ  مالک  دنوادخ 

وا ناوخب و  ار  نیا  دـنیوگ : هداد ، دـنادن ، ندـناوخ  هک  یـسک  هب  ار  راـموط  نآ  و  : » تسا هدـمآ  نینچ  مالـسلا  هیلعیبن  يایعـشا  باـتک  رد 
، بجر هام  متفه  تسیب و  بش  رد  ارح ، راغ  رد  هک  دندوب  هلاس  لهچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  [ 16 .« ] منادیمن ندناوخ  دیوگیم :

مان هب  دـش : هتفگ  وا  هب  منادیمن . ندـناوخ  نم  دومرف : وا  ناوخب ، دومرف : داد و  رارق  باطخ  دروم  ناشیردام  نابز  اب  ار  ناشیا  نیما  لیئربج 
زین ناشیا  تشاذگ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  كرابم  ناهد  رب  ار  یهلا  تاملک  یحو ، هتـشرف  نینچنیا  [ 17 . ] ناوخب دوخ  میرک  دنوادخ 

دوجو يددعتم  ياههروس  میرک ، نآرق  رد  . دـندومن غالبا  مدرم  هب  دـندرک و  رارکت  دوب ، هدـش  اقلا  یحو و  ناشیا  هب  هک  یتروص  نامه  هب 
رگناشن اهنیا  مامت  تسا . هدش  دراو  لق   » هملک اهنآ  يادتبا  رد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  نینچمه  دناهدش . زاغآ  لق   » هملک اب  هک  دراد 

دندوب و هدیدن  بتکم  ترضح  نآ  تسا . هتـشاذگ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصلوسر  ترـضح  ناهد  رب  ار  یهلا  مالک  یحو  هتـشرف  هک  تسا  نآ 
هملع یحوی  یحو  الا  وه  نا  يوهلا  نع  قطنی  ام  و  : » دوب اناوت  رداق  طقف  وا  ملعم  دـنتفرگن . تسد  هب  ملق  زگره  دوخ  فیرـش  رمع  مامت  رد 

[ . 18  ] دش سردم  دص  زومآ  هلاسم  هزمغ  هب  تشونن  طخ  تفرن و  بتکم  هب  هک  نم  راگن  (( 5-3 مجن : .« ) يوقلا دیدش 

تفگ دهاوخ  نخس  ادخ  مان  هب  ادخ و  زا  وا 

زا هراشا  هملک و  کی  یتح  ریـسفت و  رظن و  راهظا  کی  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دـیواج  هزجعم  هک  میرک ، نآرق  رـسارس  رد 
نابز زا  ادخ و  مالک  یحو و  یمامت ، هب  میرک ، نآرق  دوشیمن . هدـید  وا  قیدـص  نمؤم و  نارای  زا  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دوخ 
هبوت  » هکرابم هروس  يادتبا  رد  اهنت  تسا . هدش  عورش  نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ  مان  هب   » اب میرک  نآرق  هروس  زا 114  هروس   113 تسادخ .
ربمایپ عبت  هب  ناناملسم  تسا . ناکرـشم  هب  هکرابم  هروس  نیا  صاخ  باطخ  مه  نآ  لیلد  درادن . دوجو  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب   » هک تسا 

اب ار  دوخ  روما  نایحیسم  اما  دننادیم . رتبا  دوشن  عورـش  ادخ  سدقا  مان  اب  هک  ار  يراک  ره  دننکیم و  عورـش  ادخ  مان  اب  ار  يرما  ره  دوخ ،
. تسین رادربتیسنج  هک  تسا  یمسا  ادخ  هک  یلاح  رد  دننکیم ، عورـش  سدقلا  حور  رـسپ ، ردپ ،  » مان اب  هکلب  دننکیمن ، عورـش  ادخ  مان 

. تسا تراشب  نیا  متا  قادصم  تفگیم ، نخس  ادخ  مان  هب  ادخ و  زا  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  نیاربانب ،

ینوریب دقن 

سدقم باتک  گنهرف  ریسفت 

سـسؤم راذگنوناق ، رادـمامز و  کی  ناونع  هب  یـسوم  :» تسا هدـمآ  ( Moses ، ) یـسوم لخدـم  لیذ  [ 19  ] سدـقم باتک  گـنهرف  رد 
ناشنید اههشیدـنا و  دـندوبن . هدرب  کی  زا  شیب  يزیچ  ناشمادـکچیه  هک  تفای  ار  داژنیماـس  دارفا  زا  تسـس  یعمجت  وا  تسا . دوهیتلم 

، نوناق ياراد  هک  دروآ  رد  یتلم  تروص  هب  رایـسب  شالت  اـب  درب و  نوریبتیعـضو  نیا  زا  ار  ناـنآ  وا  دوب . شوشغم  ـالماک  هعومجم  کـی 
دح رد  ولو  هک -  یـسک  اهنت  خـیرات ، لوط  رد  دوب . رادروخرب  یلاعتم  ییادـخ  فرط  زا  ندوب  هدـیزگرب  باذـج  ساسحا  زین  یلم و  رورغ 

.« تسا (ص ) دمحم تسا  هسیاقم  لباق  یسوم  اب  ینییاپ - 
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مرکا ربمایپ  ياههمان 

. دـناهدرک هراـشا  تقیقح  نیا  هب  دناهداتـسرف ، يراـصن  دوهی و  ناربهر  ناـگرزب و  يارب  هک  ییاـههمان  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ 
دوبن نیدهع  بتک  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  زا  يرکذ  رگا  تسا و  هدنام  هدیشوپ  ام  رب  کنیا  هک  هتـشاد  دوجو  یقیاقح  نیاربانب ،

هللا یلصمرکا  ربمایپ  ياههمان  زا  همان  ود  هب  لیذ ، رد  درکیمن . هجاحم  باتک  لها  اب  مکحم  نانچنآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  زگره 
یخا (ص ،) هللا لوسر  دـمحم  نم  :» دوهیلا یلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هباتک  - 1: مینکیم هراشا  دناهداتـسرف ، دوهی  نارـس  يارب  هک  هلآو ، هیلع 

کلها مکاجنا و  رحبلا و  مکل  قلف  ءانیـس و  روط  موی  یـسوم و  یلع  لزنا  اـم  هللااـب و  مکدـشنا  ینا  هب . هثعب  اـمب  هللا  هثعب  هبحاـص ، یـسوم و 
ناف ۀـفاک ؟ سانلا  یلا  مکیلا و  (ص ) هللا لوسر  ینا  مکباتک  یف  نودـجت  له  ماـمغلا . مکیلع  لـلظ  يولـسلا و  نملا و  مکمعطا  مکودـع و 

دوـهی یلا  هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  هباـتک  - 2 [ . 20 .« ] مکیلع ۀـعابت  ـالف  مکدـنع  نکی  مـل  نا  و  اوملـسا ، هللا و  اوقتاـف  کلذـک ، کـلذ  ناـک 
لها رـشعم  اـی  مکل  لاـق  هللا  نا  ـالا  هب ، ءاـج  اـمل  قدـصملا  هیخا  یـسوم و  بحاـص  هللا ، لوسر  دـمحم  نم  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  :» ربیخ

نوغتبی ادجـس  اعکر  مهارت  مهنیب  ءامحر  رافکلا  یلع  ءادشا  هعم  نیذـلا  هللا و  لوسر  دـمحم   " مکباتک یف  کلذ  نودـجتل  مکنا  و  ةاروتلا ،
ظلغتـساف هاطـش  جرخا  عرزک  لیجنالایف  مهلثم  ةاروتلا و  یف  مهلثم  کلذ  دوجـسلا  رثا  نم  مههوجو  یف  مهامیـس  اناوضر  هللا و  نم  الـضف 

مکدشنا ینا  امیظع ".و  ارجا  ةرفغم و  مهنم  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  هللا  دعو  رافکلا  مهب  ظیغیل  عارزلا  بجعی  هقوس  یلع  يوتـساف 
رحبلا سبیا  يذـلاب  مکدـشنا  يولـسلا و  نملا و  مکطابـسا  نم  مکلبق  ناک  نم  معطا  يذـلاب  مکدـشنا  مکیلع و  لزنا  اـمب  مکدـشنا  هللااـب و 
کلذ نودـجتال  متنک  ناف  دـمحمب  اونمؤت  نا  مکیلع  هللا  لزنا  امیف  نودـجت  له  ینومتربخا ؛ الا  هلمع  نوعرف و  نم  مکاجنا  یتح  مکءاـبآل 

هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  لوسر  اـههمان ، نیا  رد  [ . 21 .« ] هیبن هللا و  یلا  مکوعداف  یغلا " نم  دـشرلا  نیبت  دـق   " مکیلع هرکـالف  مکباـتک  یف 
بوسحم رگیدکی  ردارب  يریبعت ، هب  مالسلا  مهیلعایبنا  مامت  هچرگا  دناهدومن . یفرعم  مالسلا  هیلعیـسوم  ترـضح  ردارب  تسود و  ار  دوخ 

. دشاب هینثت 18:18  رفس  دروم  هب  هراشا  صاخ  دروم  نیا  هک  تسین  دیعب  اما  دنوشیم ،

دیدج دهع  رد  مرکا  ربمایپ 

هراشا

نیا دنشاب  هتشاد  ییانشآ  دیدج  دهع  اب  هک  یناسک  يارب  دندوب . مالـسلا  هیلعیـسوم  ریظن  يربمایپ  راظتنا  رد  مدرم  يدالیم ، هیلوا  نورق  رد 
ییحی و ترـضح  رـصع  رد  مدرم  تیملارحب ، لـحاوس  رد  هدـمآ  تسد  هب  دانـسا  دـیدج و  دـهع  ساـسا  رب  تسا . راـکنا  لـباق  ریغ  بلطم 

: تسا هتشاد  زورب  روهظ و  ینوگانوگ  عقاوم  رد  راظتنا  نیا  دندوب . رفن  دنچ  راظتنا  رد  مالسلا  امهیلعیسیع  ترضح 

یبن نآ  هب  هراشا 

هراشا

(. @. ظفاح ) تساجک رارسا  مرحم  یسب  تسه  اههتکن  دناد  تراشا  هک  تراشب  لها  تسا  سک  نآ 

دیع زور  هظعوم  زا  سپ  یبن  نآ 

وا هک  داتفا  فالتخا  مدرم  نیب  رد  هظعوم ، مامتا  زا  سپ  دندرکیم ، هظعوم  ار  مدرم  مالسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هک  یگرزب  دیع  زور  رد 
رگید یضعب  دندوب و  هداد  تراشب  نآ  هب  نارگید  مالسلا و  هیلعیسوم  ترضح  هک  دنتسناد  يربمایپ  نامه  ار  وا  یـضعب  تسا . یـسک  هچ 
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نامه صخش  نیا  تقیقح ، رد  دنتفگ : دندینش ، ار  مالک  نیا  نوچ  هورگ  نآ  زا  يرایسب  هاگنآ  : » دنتـسناد مالـسلا  هیلعدوعوم  حیـسم  ار  وا 
.« داتفا فالتخا  مدرم  نایم  رد  وا  هرابرد  سپ  دیآیم ...؟ لیلج  زا  حیسم  رگم  دنتفگ : یضعب  تسا و  حیسم  وا  دنتفگ : یـضعب  تسا و  یبن 
ود راظتنا  رد  اهنآ  رگید ، ترابع  هب  دندوب . دوعوم  ربمایپ  کی  حیـسم و  کی  راظتنا  رد  مدرم  هک  تسادیوه  یبوخ  هب  ترابع  نیا  زا  [ 22]

! نآ دنتفگ  یضعب  تسا و  نیا  دنتفگ  یضعب  اریز  داتفا ؛ فالتخا  ناشنیب  رد  لیلد  نیمه  هب  دندوب  رفن 

ماعطا هزجعم  زا  سپ  یبن  نآ 

یهام ود  نان و  صرق  جنپ  اب  ترضح  نآ  دندمآ . مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  زاوشیپ  هب  يرایـسب  هورگ  لیلج ، يایرد  يوس  نآ  هیربط ، رد 
ياههراپ هک  دنداد  روتـسد  ترـضح  دندش  ریـس  نوچ  . » دندرک ماعطا  دندوب ، رفن  رازه  جنپ  دودـح  رد  هک  ار ، تیعمج  نآ  مامت  کچوک 

هدزاود دوب ، هدمآ  هدایز  ناگدنروخ  زا  هک  وج ، نان  جنپ  ياههراپ  زا  دندرک و  عمج  سپ  دوشن . عیاض  يزیچ  ات  دـننک  عمج  ار  هدـنامیقاب 
ناهج رد  دـیاب  هک  تسا  یبن  نامه  هتبلا  نیا  : " دـنتفگ دـندید ، هدـش  رداص  یـسیع  زا  هک  ار ، هزجعم  نیا  ناـمدرم  نوچ  دـندرک . رپ  دـبس 

[ . 23 .« ] دمآرب هوک  هب  اهنت  زاب  دنزاس  هاشداپ  هدرب  روز  هب  ار  وا  دنیایب و  دنهاوخیم  هک  تسناد  نوچ  یسیع  اما  دیایب "و 

ییحی ترضح  تداهش  دوهی و  صحفت  رد  یبن  نآ 

نیا رد  انحوی ، لیجنا  رد  دـنتخادرپ . صحفت  قیقحت و  هب  وا  هرابرد  دـنتخادرپ ، مدرم  هظعوم  داشرا و  هب  مالـسلا  هیلعییحی  ترـضح  یتقو 
هک دننک  لاؤس  وا  زا  ات  دنداتسرف  ار  نایوال  نانهاک و  میلشروا ، زا  نایدوهی  هک  یتقو  رد  ییحی  تداهـشتسا  نیا  : » تسا هدمآ  نینچ  هراب 

؟ یتسه سایلا  وت  ایآ  هچ ؟ سپ  دـندرک : لاؤس  وا  زا  هاگنآ  متـسین . حیـسم  نم  هک  درک  رارقا  هکلب  دومنن ، راکنا  دـش و  فرتعم  یتسیک . وت 
باوج دناهداتـسرف  ار  ام  هک  یناسک  نآ  هب  ات  یتسیک  سپ  دـنتفگ : ودـب  هاگنآ  ین . هک  داد  باوج  یتسه ؟ یبن  نآ   » وت ایآ  متـسین ، تفگ :

یبن نآ   » سایلا و حیـسم و  وت  رگا  دـنتفگ : هدرک ، لاؤس  وا  زا  سپ  دـندوب . نایـسیرف  زا  ناگداتـسرف  ییوگیم ؟... هچ  دوخ  هراـبرد  میرب ؟
. تسا هدش  نم  زا  شیپ  اما  دیآیم ، نم  زا  دعب  هک  تسا  نآ  وا  تفگ ...: ناشیا  باوج  رد  ییحی  یهدیم ؟... دـیمعت  هچ  يارب  سپ  یتسین 

هتسویپ لیئارـساینب  يایبنا  تسا ، هدش  نایب  ررکم  هک  نانچ  [ . 25 .« ] تسا رتاناوت  نم  زا  وا  [ » 24 .« ] منک زاب  ار  شنیلعن  دنب  متـسین  قیال  نم 
نامه مالـسلا  هیلعییحی  ترـضح  دـننک  نامگ  مدرم  هک  دوب  یعیبط  نیاربانب ، دـندوب . هداد  ربخ  یـسوم  ریظن  يربمایپ   » حیـسم و  » روهظ زا 

قیقحت عوضوم  نیا  زا  هک  دنتـسنادیم  بجاو  مزال و  دوخرب  میلـشروا  نامکاح  ببـس ، نیدـب  دـشاب . دوعوم  ربماـیپ  اـی  و  دوعوم » حیـسم  »
يواعد دروم  رد  قیقحت  دندرکیم . قیقحت  یبوخ ، هب  درکیم  توبن  ياعدا  یـسک  رگا  دـندوبن ؛ روابدوز  حول و  هداس  يدارفا  اهنآ  دـننک .

وضع رفن  زا 71  اروش  نیا  دوب . نیردهنس  گرزب  ياروش  فیاظو  زا  اهاعدا  مقس  تحـص و  هب  نیقی  دندرکیم و  توبن  ياعدا  هک  یناسک 
يواـعد هراـبرد  اـت  درک  مازعا  یتـئیه  دـمانیم ، دوهی »  » ار نآ  اـنحوی  لـیجنا  هک  روبزم ، ياروش  ور ، نیا  زا  [ 26 . ] دشیم لیکـشت  رواشم 

ایآ ؟2 - یتسه دوعوم » حیسم   » وت ایآ  - 1: دندیسرپ مالسلا  هیلعییحی  ترضح  زا  لاؤس  هس  یمازعا  تئیه  دننک . قیقحت  مالـسلا  هیلعییحی 
حیسم هک  درک  رارقا  لوا ، لاؤس  باوج  رد  مالسلا  هیلعییحی  ترـضح  ؟ یتسه دوعوم -  ربمایپ  یبن -  نآ   » وت ایآ  ؟3 - یتسه یبن  سایلا  وت 

هیلعسایلا ترضح  هک  دندوب  دقتعم  [ 27  ] ناهاشداپ مود  باتک  قبط  نایدوهی  دوب . مالـسلا  هیلعسایلا  ترـضح  هرابرد  مود  لاؤس  تسین .
هیلعییحی ترضح  نوچ  درک . دهاوختعجر  نیمز  هب  اصخش  هدرک و  جورع  نامسآ  هب  هدش و  راوس  دابدرگ  رب  هک  تسا  يربمایپ  مالسلا 

تعجر هک  دشاب  مالـسلا  هیلعیبن  سایلا  ترـضح  دیاب  يو  هک  دیـسر  نینچ  یمازعا  تئیه  رظن  هب  دش ، رکنم  ار  دوخ  ندوب  حیـسم  مالـسلا 
دنداد خساپ  مالـسلا  هیلعییحی  ترـضح  یتسه ؟ یبن  سایلا  وت  ایآ  هک  دندرک  لاؤس  مالـسلا  هیلعییحی  ترـضح  زا  نیاربانب ، تسا . هدرک 
یسوم ترضح  هک  تسا  يایبن  نامه  ایآ  تسین ، سایلا  حیسم و  وا  رگا  هک  دنتفگ  دوخ  اب  ناگداتسرف  سپـس  [ 28 . ] متسین سایلا  نم  هک 

زین شـسرپ  نیا  هب  مالـسلا  هیلعییحی  ترـضح  دندرک . حرطم  ار  موس  لاؤس  اذل ، دناهداد ؟ تراشب  وا  روهظ  هب  مالـسلا  هیلعرگید  يایبنا  و 
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. دـنک زاب  ار  وا  نیلعن  دـنب  هک  دـباییمن  قیال  ار  دوخ  یتح  وا  و  [ 29  ] تسا رتدنمورین  وا  زا   » دوعوم ربمایپ  دـندومرف  دـنداد و  یفنم  خـساپ 
يو عبات  هتسباو و  مالسلا ، هیلعیسیع  ترضح  روهظ  يدانم  ار  مالسلا  هیلعییحی  ترضح  هراومه  اسیلک  هک  تسا  مولعم  بلطم  نیا  [ . 30]

، هام شش  توافت  اب  رصاعم و  مالسلا  امهیلعیسیع  ترضح  ییحی و  ترضح  - 1: تسا هجوت  لباق  هتکن  دنچ  هراب  نیا  رد  دناهدرک . یفرعم 
نم زا  رتدنمورین  دیآیم  نم  زا  دعب  هک  نآ  دیامرفیم : خساپ  شـسرپ و  نیا  رد  مالـسلا  هیلعییحی  ترـضح  دندوب . رگیدکی  نسمه  [ 31]
دهع رد  مالسلا  مهیلعایبنا  نابز  رد  هملک  نیا  دمآ . دهاوخ  هدنیآ  رد  ینیعمان  نامز  رد  ربمغیپ  نآ  هک  دهدیم  ناشن  دعب »  » دیق دوب . دهاوخ 
درک مالعا  اراکشآ  یمازعا ، تئیه  ياهیسررب  لابند  هب  مالسلا  هیلعییحی  ترـضح  - 2. تسا نارود  دـنچ  ای  کی  يانعم  هب  الومعم  قیتع 
دنب ندرکزاب  هتـسیاش  یتح  ییحی -  وا -  هک  تسا  نانچنآ  لاعتم  رداق  هاگـشیپ  رد  وا  لالج  ناش و  دوب . دهاوخ  هار  رد  يرگید  ربمایپ  هک 

هیلعیـسیع ترـضح  رگا  اریز  دوبن ؛ مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  یتاصخـشم ، نانچ  اب  ربمایپ ، نآ  هک  تسا  یهیدـب  تسین . شیاهشفک 
هیلعییحی ترضح  هتبلا  دشیم و  وا  ورهلابند  دیاب  يراوح  دیرم و  درگاش و  کی  دننام  مالـسلا  هیلعییحی  ترـضح  دوب ، یبن  نآ   » مالـسلا

ترضح شاهلاخ ، رسپ  روضح  هب  یهجوت  نیرتکچوک  هکنآ  نودب  وا  درکن . نینچ  مالسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  دروم  رد  زگره  مالـسلا 
دیدـج يراوـح  درگاـش و  دادیم و  دـیمعت  ار  مدرم  ناـنچمه  درکیم و  هظعوـم  دـشاب ، هتـشاد  هیلیلج  هیدوـهی و  رد  مالـسلا ، هیلعیـسیع 

هک درکیم  ییوگشیپ  و  [ 34  ] دادیم رارق  هلمح  دروم  تخـس  ار  نایقودص  نایـسیرف و  [ 33 ، ] داتفا رد  سیودره  اـب  وا  [ 32 . ] تفریذپیم
لبق زا  هک  مه ، مالسلا  هیلعیسیع  ترـضح  تدم ، نیا  مامت  رد  هتبلا  [ 35 . ] تسوا زا  رتدنمورین » سب   » هک دمآ  دـهاوخ  يربمایپ  وا  زا  سپ 
مینک مسجم  دوخ  دزن  ار  مالسلا  هیلعییحی  ترـضح  هک  یماگنه  - 3 [ . 36 . ] دوب ییاهتیلاعف  مرگرـس  یلاوح ، نآ  رد  دوب ، هدمآ  اجنآ  هب 
دایرف اب  دناهتـشاد ، یتسرپادخ  هقباس  لاس  رازه  دنچ  هک  يدوهی ، نمؤم  ياههدوت  يارب  ندرا  دور  لحاوس  رد  هیدوهی و  ياهنابایب  رد  هک 

، راقو اب  مارآ و  هک  میروآ  رظن  رد  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  هک  هاگنآ  دربیمن و  ییاج  هب  هار  نآ ، دوجو  اب  درکیم و  هظعوم 
رب ار  هناگود  ظعاوم  نیا  ذوفن  ریثات و  هک  یتقو  دـناسریم و  روابرید  لهاج  تسرپتب و  بارعا  شوگ  هب  ار  میرک  نآرق  ینامـسآ  تاـیآ 

تیمها و هب  مینک و  سح  ار  نانآ  نایم  میظع  توافت  میناوتیم  میرگنب  اهنآ  ییاـهن  جـیاتن  هب  مینک و  یباـیزرا  راوگرزب  ود  نآ  ناـگدونش 
هک میشیدنیب  هانگیب  رگدیمعت  نآ  ندش  ینادنز  يریگتـسد و  هب  هک  یماگنه  . میربب یپ  تسا  رتدنمورین  نم  زا  وا   » هک تاملک  نیا  يانعم 

عیاقو ای  و  [ 37  ] دننکیم ادج  شکرابم  ندب  زا  رـس  يراکانز  هصاقر  تلاذر  لیلد  هب  هنارگمتـس  هنامحریب و  ساپیتنآ  سیدوره  نامرف  هب 
دوخ مشچ  شیپ  ناسیونلیجنا ، لقن  قبط  ار  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  یگدنز  روآدرد  زیگنامغ و  لاح ، نیع  رد  شوشغم و  مه و  رد 

دنتخادنایم و ناهد  بآ  شیور  رب  نایفارطا  دروخیم ، قالـش  سوطالیپ -  مان  هب  مور -  شوپهمکچ  رادناتـسا  نامرف  هب  هک  مینک  مسجم 
مـسر هب  سیدوره  روتـسد  هب  دـندومن و  راـکنا  ار  وا  اـی  دـندرک و  رارف  وا  زا  اـی  تناـیخ و  وا  هب  زین  کـیدزن  نویراوح  نادرگاـش و  یتـح 
نطاب مشچ  اـب  هک  یماـگنه  و  [ 38  ] دـش ثداح  هتجلج  هپت  رد  هک  یگرزب  هعجاـف  اـی  دنتـشاذگ و  شرـس  رب  راـخ  زا  یجاـت  يراذـگجات ،

، یتسرپتب كرـش و  یناتـساب  لیثامت  مانـصا و  همه  لماک  يدوبان  هکم ، هب  اـیبنا  فرـشا  دـنمرفظ  دورو  مینک ؛ هراـظن  ار  يرگید  ثداوح 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  ياپ  هب  هک  ار  نایفـسوبا  تسایر  هب  كانرطخ  نمـشد  ندـش  روهقم  زیگناروش  هرظنم  هبعک ، سدـقم  هناخ  ریهطت 

ناناملسم ياهتدهاجم  اهيراکادف و  دحاو ، يادخ  هناقداص  شتسرپ  دروآ ، مالـسا  درب و  هانپ  وا  شیاشخب  تمحر و  هب  داتفایم و  هلآو 
مکنید و مکل  تلمکا  موـیلا  : » دوـمرف هک  وا  یتوـکلم  تاـملک  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصایبنالامتاخ  هظعوـم  نیرخآ  هصـالخ ، ادـخ و  هار  رد 

هیلعییحی ترـضح  راتفگ  یعقاو  موهفم  هب  هک  تسا  یتاـظحل  نینچ  رد  (، 3 هدئام : « ) انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا 
بلطم نیا  دناهدوب و  دوعوم » ربمایپ   » روهظ راظتنا  رد  تدش  هب  مدرم  - 4 [ . 39 .« ] تسا رتدنمورین  نم  زا  وا  : » دومرف هک  میربیم  یپ  مالسلا 

دوخ رب  هک  اجنآ  زا  اما  هدش ، هتسناد  مالسلا  هیلعیسیع  ترـضح  دوعوم ،» ربمایپ   » اهاج یـضعب  رد  تسا . هدمآ  دیدج  دهع  ياج  ياج  رد 
هیلعیسیع ترـضحتسا  نکمم  یتح  دناهدرکن . هجوت  مدرم  تساوخرد  هبتسا  هار  رد  يرگید  صخـش  هک  هدوبن  هدیـشوپ  ترـضح  نآ 

نیا نامدرم  نوچ  و   » هک تسا  هدش  لقن  الامجا  اما  دنشاب . هدرکن  لقن  ار  نآ  ناسیونلیجنا  یلو  دنـشاب ، هتفگ  یبلاطم  وا  نییعت  رد  مالـسلا 
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هک تسناد  نوچ  یـسیع  اما  دـیایب و  ناهج  رد  دـیاب  هک  تسا  یبن  ناـمه  هتبلا  نیا  دـنتفگ : دـندید ، هدـش  رداـص  یـسیع  زا  هک  ار ، هزجعم 
دوعوم ربمایپ  نامه  مالسلا  هیلعیسیع  ترـضح  رگا  [ 40 .« ] دمآرب هوک  هب  اهنت  زاب  دنزاس  هاشداپ  هدرب ، روز  هب  ار  وا  دـنیایب و  دـنهاوخیم 

ترـضح لابقتـسا  هب  رفن  رازه  جـنپ  مک ، تسد  تسا ؛ هدوـب  داـیز  رایـسبتیعمج  دادـعت  دزیم . اـپ  تشپ  مدرم  تساوـخرد  هب  دـیابن  دوـب 
مدرم توعد  تباـجا  ياربتصرف  نیرتهب  نیارباـنب ، [ 41 . ] درک ماعطا  ار  اهنآ  مامت  هزجعم ، اب  ترـضح  نآ  دنتفاتـش و  مالـسلا  هیلعیـسیع 

. دنک تدابع  ار  ادخ  ات  دوریم  هوک  هب  ییاهنت  هب  دهدیم و  یفنم  خساپ  اهنآ  رارصا  هب  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  یلو  تسا ، هدوب  مهارف 
توعد تباجا  مدع  اب  ترضح  نآ  دندوب ، هدش  هابتشا  راچد  مالسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  اب  دوعوم  ربمایپ  قیبطت  رد  مدرم  نوچ  سپ  [ 42]

تسا هار  رد  يرگید  هدنهدیلـست  هک  دومرف  هجیتن ، رد  دنـشاب . يرگید  راظتنا  رد  دیاب  تسین و  دوعوم » ربمایپ   » نآ وا  هک  درک  میهفت  اهنآ 
. درک دهاوختیاده  یتسار  عیمج  هب  ار  امش  وا  و 

طیلقراف ای  هدنهد  یلست  هب  هراشا 

هراشا

وا منکیم و  لاؤس  ردـپ  زا  نم  : » تسا هدـمآ  انحوی  لیجنا  مهدزناش  مهدزناپ و  مهدراهچ ، باوبا  رد  فورعم ، طـیلقراف  اـی  هدـنهد  یلـست 
وا دیآ ... متسرفیم ، امـش  دزن  ردپ  بناج  زا  ار  وا  هک  هدنهدیلـست  نوچ  نکل  و  [ » 43 ....« ] درک دهاوخ  اطعا  امش  هب  يرگید  هدنهدیلـست 
امش دزن  هدنهدیلست  مورن  رگا  اریز  تسا ؛ دیفم  امش  يارب  نم  نتفر  هک  میوگیم  تسار  امش  هب  نم  و  [ » 44 .« ] داد دهاوخ  تداهش  نم  رب 

اهترابع نیا  رد  هملک  نیا  مییوگب : دـیاب  هدنهدیلـست   » هملک حیـضوت  رد  [ . 45 .« ] متـسرفیم امـش  دزن  ار  وا  مورب  رگا  اما  دمآ ، دـهاوخن 
. تسا ینانوی  نابز  هب  سوتیلکراپ   » نآ لصا  هتفای و  هار  یبرع  نابز  هب  ینایرـس  نابز  قیرط  زا  طـیلقراف  هملک  تسا . طـیلقراف   » هژاو همجرت 

همجرت دـمحا »  » ریظن نآ  تاقتـشم  و  دـمحم »  » ینعی هدـش  شیاتـس  هملک  اما  دـشابیم ، هدنهدیلـست  يانعم  هب  هملک  نیا  ینانوی ، نابز  رد 
ناـمه اـم  هتـشون  نیا  رد  دـشاب . هدـش  فیرعت  فلا ،   » ندوزفا اـب  هدوب و  یکی  لـصا ، رد  هملک  ود  نیا  هک  تسین  دـیعب  تسا . سوـتیلکرپ 
هاجنپ هک  تسا  سدقلاحور   » هدنهدیلست زا  دوصقم  هک  دندقتعم  نایحیسم  . دناهتفرگ رظن  رد  نایحیسم  دوخ  هک  مینکیم  ظاحل  ار  ییانعم 
لامعا باتک  زاغآ  رد  هک  یحرـش  هب  درک ، یحور  تیوقت  ار  نانآ  دـمآ و  نویراوح  دزن  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  جورع  زا  سپ  زور 

دناوتیمن رظن  دروـم  هدنهدیلـست  هک  دراد  دوـجو  یفاـک  نیارق  دـهاوش و  هک  دـنراد  داـقتعا  ناناملـسم  یلو  [ 46 . ] تسا هدـمآ  نالوسر 
. دشاب نایحیسم  رظن  دروم  سدقلاحور 

ینورد دقن 

اطع امـش  هب  يرگید  هدنهدیلـست   » فلا : تسا یـسررب  لـمات و  لـباق  هک  دراد  دوجو  مهم  زارف  دـنچ  هدـنهد  یلـست  هب  طوبرم  تراـبع  رد 
گنج و اـب  دوهی  خـیرات  رـسارس  تسا . هدرک  لـمحت  ار  يراوشد  طیارـش  هشیمه  دوهیتلم  [ . 47 .« ] دنامب امـش  اب  هشیمه  ات  درک  دـهاوخ 

يدرف هب  مالـسلا  مهیلعلیئارـساینب  ياـیبنا  تراـشب  زا  سپ  تسا . هدوب  هتخیمآ  رگید  ياـهالب  ماـسقا  عاوـنا و  تراـسا و  یگراوآ ، زیرگ ،
همه شخبیلـست  نالدهتـسکش و  شخبمایتلا  دوش ، میلـشروا  دراو  هنادنمزوریپ  هک  دـندوب  يدـنمتردق  هاشداپ  راظتنا  رد  نانآ  شخبتاجن ،

هیلعیـسیع ترـضح  دوخ  دـشن . هدروآرب  لیلد -  ره  هب  دوهی -  راظتنا  مالـسلا  هیلعحیـسم  یـسیع  ترـضح  روهظ  اب  [ 48 . ] دـشاب نایمتام 
ظفح ارم  تیـصو  دراد  تسود  ارم  سک  ره  هک  دندرکیم  دیکات  اررکم  دـندادیم و  تراشب  يرگید  هدنهدیلـست  هب  ار  مدرم  زین  مالـسلا 

نم هب  سک  ره  تسا و  هدوـمن  تبحم  ارم  دـنک  ظـفح  ارم  ماـکحا  سک  ره  [ » 49 .« ] دیراد هاگن  ارم  ماکحا  دـیراد  تسود  ارم  رگا  :» دـنک
دهاوخ اطع  امش  هب  رگید  هدنهدیلـست  منکیم و  لاؤس  ردپ  زا  نم  : » دندومرف سپـس  [ 50 .« ] دومن دهاوختبحم  وا  هب  ادخ  دـیامن  تبحم 
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تراشب دوخ  دننامه  يرگید  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  هک  دوشیم  هدافتـسا  رگید »  » دیق زا  [ 51 .« ] دنامب امش  اب  هشیمه  ات  درک 
رگا اما  دمآ ، دهاوخن  امش  دزن  هدنهدیلست  مورن  رگا  اریز  تسا ؛ دیفم  امش  يارب  نم  نتفر  هک  میوگیم  تسار  امش  هب  نم   » .ب تسا هداد 

ندمآ ناشیا  دیایب . وا  ات  مورب  دیاب  نم  دیامرفیم ، مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  ترضح  ترابع ، نیا  رد  [ 52 .« ] متسرفیم امش  دزن  ار  وا  مورب 
ریـسفت اـسیلک  باـبرا  هک  هنوگناـمه  دـشاب ، سدـقلاحور  هدنهدیلـست  رگا  نیارباـنب ، تسا . هتـسناد  دوخ  نتفر  هب  طونم  ار  هدنهدیلـست 

تیعم رد  ترـضح  نآ  ترـضح و  نآ  هارمه  سدـقلاحور  اریز  دـیایب ؛ وا  ات  دـنورب  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  هک  دوبن  مزال  دـننکیم ،
ییحی سپ  : » تسا هدوب  سدقلاحور  اب  هارمه  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  هک  دناهداد  تداهش  مالسلا  هیلعییحی  ترضح  دوب . سدقلاحور 

ترضح یسیع ، ترـضح  ردام  رب  [ 53 .« ] تفرگ رارق  وا  رب  هدـش ، لزان  نامـسآ  زا  يرتوبک  لثم  هک  مدـید  ار  حور  تفگ : هداد ، تداـهش 
[55  ] هام شـش  توافت  اـب  هک  مالـسلا ، هیلعییحی  ترـضح  دوخ  نآ ، رب  هوـالع  [ 54 . ] دوب هدـش  دراو  سدـقلاحور  زین  مالـسلا ، هیلعمیرم 

هیلعایرکز ترـضح  شراوگرزب ، ردپ  نینچمه  [ 56 .« ] دوب سدقلا  حور  زا  رپ  ردام  مکـش  رد  ، » دوب مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  نسمه 
سدقلاحور زا  ریغ  دیاب  عطق ، روط  هب  رظن  دروم  هدنهدیلـست  نیاربانب ، [ . 57 .« ] درکیم توبن  دوب و  هدش  رپ  سدقلا  حور  زا   » زین مالـسلا ،

امش دزن  ار  وا  مورب  رگا  اما  دمآ ، دهاوخن  امـش  دزن  هدنهدیلـست  مورن  نم  ات  : » دندومرف مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  اریز  دشاب ؛ حلطـصم 
رد هک  تسا  حضاو  نیاربانب ، تسانعم . ود  هب  سدقلاحور  هک  دناهتفریذپ  سدقم  باتک  سوماق  هدنسیون  دننامه  یـضعب  [ 58 .« ] متسرفیم

فرط زا  وا  - » .ج تسا قیبطت  لباق  هلآو  هیلع  هللا  یلصمرکا  ربمایپ  اب  الماک  نآ  حلطصم و  سدقلاحور  هن  تسا ، حرطم  یـسدق  حور  اجنیا 
مهیلعفلس يایبنا  دننامه  زین  مالسلا  هیلعیسیع  ترضح  [ 59 .« ] تفگ دهاوخ  نخستسا  هدینش  هچنآ  هکلب  تفگ ، دهاوخن  نخـس  دوخ 
نخـستسا هدینـش  هک  هچنآ  زا  هکلب  دیوگیمن ، نخـس  دوخ  شیپ  زا  دـمآ  دـهاوخ  نم  زا  سپ  هک  یتسار  حور  نآ  دـنیامرفیم : مالـسلا 

زا ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  دوخ  زا  هراشا  هملک و  کی  یتح  ریـسفت و  رظن و  راهظا  کـی  میرک  نآرق  رـسارس  رد  تفگ . دـهاوخ 
يادـخ مـالک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  تسادـخ و  مـالک  یحو و  رـسارس  میرک  نآرق  دوشیمن . هدـید  وا  نمؤم  قیدـص و  ناراـی 

. تخاـسیم راکـشآ  ناـیناهج  رب  دروآیم و  ناـبز  رب  دینـشیم ، وا  دـناوخیمورف و  وا  رب  نـیما  لـیئربج  هـک  ناـنچنآ  ار  یلاـعت  كراـبت و 
مان هب  ياهناگادج  هلوقم  تحت  دوشیمن و  بوسحم  ادخ  مالک  شایسدق ، شزرا  مغریلع  ترضح ، نآ  دوخ  میلاعت  تالمج و  تاملک ،

رب هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  [ . 60 .« ] داد دـهاوخ  لـالج  ارم  وا  داد ... دـهاوخ  تداهـش  نم  رب  وا  - » .د دـناهدش يروآدرگ  ثیداـحا 
زا میرک  نآرق  دـندرک . دای  رتمامت  هچره  یبوخ  هب  ناـشیا  همرکم  رداـم  زا  دـنداد و  تداهـش  وا  نویراوح  مالـسلا و  هیلعیـسیع  ترـضح 

هبترم یـس  شیب  مالـسلا  اهیلعمیرم  ترـضح  كرابم  مان  اما  دوشیمن ، تفای  نآرق  رد  ینز  چیه  مسا  دنکیم و  دای  هیانک  بقل و  اب  نانز ،
راوگرزب و نیا  ماقم  تمظع  لیلد  هب  نیا  تسا . هدـش  يراذـگمان  ترـضح  نآ  مان  هب  نآرق  زا  ياهروس  هدـیدرگ و  رارکت  میرک  نآرق  رد 

لمحت تقاط  نآلا  نکل  میوگب ، امـش  هب  هک  مراد  زین  رگید  ياهزیچ  رایـسب  - » .ه دنتـشاداور ناشیا  قح  رد  هک  تسا  ییافج  لیلد  هب  دـیاش 
يایبنا همه  هک  تسین  یکش  [ . 61 .« ] درک دهاوختیاده  یتسار  عیمج  هب  ار  امش  دیآ  یتسار -  حور  ینعی  وا -  نوچ  نکل  دیرادن ، ار  نآ 

نید دناهدرک . تیاده  ولج  هب  یماگ  ار  تیرـشب  ناوراک  ناراوگرزب  نآ  زا  کی  ره  دـناهدوب و  رثؤم  مدرم  تیادـه  رد  مالـسلا  مهیلعیهلا 
نایب هک  نانچ  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  تسا . هدیدرگ  هضرع  مدرم  هب  لماک  تروص  هب  تیاهن ، رد  هدش و  رتلماک  جـیردت ، هب  ادـخ 
نیا هب  دوـخ  ترـضح  نآ  دنتـشادن . شریذـپ  يارب  مزـال  یگداـمآ  دادعتـسا و  زین  مدرم  درکن ، ادـیپ  ار  یهلا  نیمارف  يارجا  تـصرف  دـش ،
حور وا  نوچ  نکل  دیرادن ، ار  نآ  لمحت  تقاط  نآلا  نکل  میوگب ، امش  هب  هک  مراد  زین  رگید  ياهزیچ  رایـسب   » هک دناهدرک  هراشا  تقیقح 

هر نیا  ردرفاسم  هتشگ  ناهج  قلخ  وا  رب  رخآ  هب  ات  لوا  تسا ز  طخ  یکی  [ . 62 .« ] درک دهاوختیاده  یتسار  عیمج  هب  ار  امش  دیآ  یتسار 
ربخ هدنیآ  زا  وا   » و [ . 63  ] راک نیا  رد  رخآ  وا  مه  لوا  وا  مه  رالاس  هتشگ  ام  دیس  ناشیا  زا  ودنناوراک  يامنهر  لیلد و  دننابراس  نوچ  ایبنا 

ناریا هک  یماگنه  يدـالیم ، لاس 615  رد  دـنداد . ربخ  هدـنیآ  زا  یهلا  یحو  قیرط  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  [ . 64 .« ] داد دهاوخ 
ار ناریا  مور  رگید  لاـس  هد  زا  رتـمک  رد  دوـمرف  لـماک  تیعطاـق  اـب  میرک  نآرق  دـش ، شیرق  یلاحـشوخ  بجوـم  داد و  تسکـش  ار  مور 
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هداد ربخ  میرک  نآرق  هک  دش  نامه  ماجنارس ، دندرک . يدنبطرش  رگیدکی  اب  رافک  ناناملـسم و  یـضعب  هیـضق  نیا  رب  داد . دهاوختسکش 
« رتبا  » شدوخ دـناوخیم ، رتبا »  » ار هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  یـسک  نآ  داد  ربـخ  لـماک  تیعطاـق  اـب  نینچمه  میرک  نآرق  [ . 65 . ] دوب
هب یناسک  نینچ  لسن  دنتفگیم . لسنلاعوطقم  تشادن ، رکذم  دنزرف  هکنآ  لیلد  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  هب  یـضعب  [ 66 . ] تسا
رد زور  هب  زور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  لسن  زا  اهنآ  نادنزرف  مالـسلا و  مهیلعراهطا  همئا  هبیط  هرجـش  اما  دش ، ضرقنم  یلک ، روط 
رد راـفک  تسکـش  زا  رمق  هروس  رد  تسا ؛ هدرک  رکذ  یناوارف  ياهییوگـشیپ  نوگاـنوگ  ياهتبـسانم  هب  میرک  نآرق  . تسا ینوزف  لاـح 

نتفای ققحت  هکم و  حـتف  زا  حـتف ، هروس  رد  [ 68 ، ] ناناملـسم ربارب  رد  رافک  تسکـش  زا  نارمع  لآ  هروس  رد  [ 67 ، ] هداد ربخ  ردـب  گنج 
ات درواـیب و  نآرق  زا  ياهروس  ریظن  تسناوت  دـهاوخن  یـسک  زگره  هدومرف : هرقب  هروـس  رد  و  [ 69  ] هلآو هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربمایپ  يایؤر 

هدـنیآ دروم  رد  يرگید  قفا  میرک ، نآرق  هزجعم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصمرکا  ربماـیپ  نآ ، رب  هوـالع  [ 70 . ] تسا هتسناوتن  یـسک  زین  زورما 
تمایق و خزرب ، گرم ، هرابرد  ناشیا  تسین . اهنآ  زا  يرثا  دیدج  قیتع و  دهع  زا  مالـسلا  مهیلعهتـشذگ  يایبنا  بتک  رد  هک  دوشگ  یمتح 
ترخآ و لزانم  تمایق ، داـعم ، زا  يرکذ  نآ  رد  هک  تسا  ياهحفـص  رتمک  میرک  نآرق  رد  دـندروآ . یناوارف  تاـیآ  تماـیق  زور  ثداوح 
، ریوکت ابن ، هقاح ، هعقاو ، هماـیق ، نیواـنع  تحت  ییاـههروس  میرک ، نآرق  رد  یتح  دـشاب . هدادـن  ربخ  ناـنمؤم  ریغ  ناـنمؤم و  یمتح  هدـنیآ 
رد مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  تجح : مامتا  .ز  تسا هدـش  هداد  ربخ  هدـنیآ  زا  اـهنآ  ماـمت  رد  هک  دـنراد  دوجو  هعراـق  لازلز و  راـطفنا ،

نآلا اما  دنتشادیمن و  هانگ  مدوب  هدرکن  ملکت  ناشیا  اب  مدوب و  هدماین  رگا  : » دومرف درک و  تجح  مامتا  دوخ  ناوریپ  نویراوح و  اب  تیاهن ،
هب تراشب  زا  سپ  قیتع  دهع  رد  درک . تجح  مامتا  دوخ  ناوریپ  اب  زین  مالسلا  هیلعیسوم  ترـضح  [ . 71 .« ] دنرادن دوخ  هانگ  يارب  يرذع 
رد ار  دوخ  مالک  درک و  مهاوخ  ثوعبم  وت  لثم  ناشیا  ناردارب  نایم  زا  ناـشیا  يارب  ار  يایبن  و  :» تسا هدـمآ  نینچ  یـسوم  ریظن  يربماـیپ 

، دـیوگیم نم  مسا  هب  وا  هک  ارم ، نانخـس  هک  یـسک  ره  تفگ و  دـهاوخ  ناشیا  هب  میامرف  رما  وا  هب  هچنآ  ره  تشاذـگ و  مهاوخ  شناهد 
. تسا هدش  هداد  باذع  هدعو  دنریذپن  ار  مالسا  نید  هک  یناسک  هب  هتسویپ  زین  میرک  نآرق  رد  [ . 72 .« ] درک مهاوخ  هبلاطم  وا  زا  نم  دونشن 

جیاتن هب  دیاش  دننک . لمات  نآ  رد  هک  تسا  مزال  دنباییم  دوخ  سدـقم  بتک  رد  اهنرق  زا  سپ  ار  دراوم  نیا  هک  یناسک  مامت  رب  نیاربانب ،
! دنیآ لیان  ياهزات 

ینوریب دقن 

حیسم یسیع  ترضح  نارخاتم  تشادرب 

رد دندیمهفیمن . ار  حلطـصم  سدـقلاحور  طیلقراف ،   » هملک زا  دـعب ، اهنرق  ات  مالـسلا  هیلعیـسیع  ترـضح  زا  نارخاتم  یتح  نارـصاعم و 
، یساسا يانبم  رد  زج  لوا ، نرق  هس  رد  حیـسم  ناوریپ  : » دسیونیم تنارود  لیو  دنتـشاد . ینوگانوگ  تاداقتعا  مدرم  يدالیم ، هیلوا  نورق 

رگید یضعب  دنتسنادیم ، رگید  يایبنا  دننامه  يربمایپ  ناسنا و  ار  مالسلا  هیلعحیسم  یسیع  ترـضح  اهیـضعب  دنتـشاد ». داقتعا  هنوگدص 
یلو تسادخ  طقف  وا  هتشرف ، هن  تسا و  ناسنا  هن  وا  دنتفگیم : رگید  یضعب  دوب ، ناسنا  تیئه  لکش و  هب  هک  دنتسنادیم  هتشرف  طقف  ار  وا 

هک درک  حرطم  یمراهچ  هیرظن  تشگ و  هریچ  اهشبنج  نیا  همه  رب  دوخ ، نامزاس  قوفت  رثا  رب  اسیلک  ماجنارس ، ناسنا . تئیه  لکـش و  رد 
يدالیم لاس 325  رد  هیقین  ياروش  رد  هیرظن  نیا  تسادخ . مه  ناسنا و  مه  يریذـپانهیزجت ، وحن  هب  مالـسلا  هیلعحیـسم  یـسیع  ترـضح 

یـسیع ترـضح  لوا ، مونقا  ناونع  هب  ردـپ  يادـخ  دـیدرگ . مالعا  اسیلک  یمـسر  داقتعا  ناونع  هبثیلثت  دـعب  هب  ناـمز  نآ  زا  دـشتیبثت و 
ار دوعوم  طیلقراف  مدرم  يدالیم  هیلوا  نورق  رد  نیاربانب ، دش . هتخانش  موس  مونقا  سدقلاحور ، مود و  مونقا  ادخ ، رسپ  مالـسلا ، هیلعحیـسم 
هک دندرک  اعدا  دندمآ و  يددعتم  دارفا  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب  دندوب . دوعوم  طیلقراف  راظتنا  رد  اهنآ  دنتـسنادیمن . یکی  سدـقلاحور  اب 

. تسناد دوعوم » طیلقراف   » ار دوخ  درک و  مایق  ریغص  يایسآ  رد  سوناتنوم  مان  هب  یـصخش  يدالیم  لاس 156  دودح  رد  . دندوعوم طیلقراف 
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نایحیسم دهز  یتسیزهداس و  هبتشگزاب  راتساوخ  درک و  حیبقت  اسیلک  رد  ار  اهفقـسا  یماکدوخ  نایحیـسم و  نوزفازور  یتسرپایند  يو 
اویـش نانچ  هسلختلاح  اب  يو  دـش . یبهذـم  لفاحم  ياضعا  يارب  هدـشماهلا  راتفگ  ای  ییوگبیغ  قح  ددـجم  رارقتـسا  نینچمه  نیتسخن و 

يدارفا رگید  زا  [ . 73 . ] دنداتسرفیم دورد  مالسلا  هیلعحیسم  ترـضح  دوعوم » طیلقراف   » ناونع هب  وا  هب  شنادرگاش  هک  درکیم  ییوگبیغ 
، يدالیم موس  نرق  رد  يو  تسا . نوفـسیت  یلاها  زا  ینام  مان  هب  یـسراپ  یناوج  تسا ، حیـسم  یـسیع  دوعوم » طیلقراف   » هدرکیم اـعدا  هک 

حالصا يارب  ار  وا  یقیقح ، يادخ  هک  تفگ  دناوخ و  مالـسلا  هیلعحیـسم  ار  دوخ  يدالیم  لاس 242  رد  لوا ، روپهاش  يراذـگجات  ماگنه 
[ . 74 . ] تسا هداتسرف  نیمز  هب  رشب  یقالخا  یبهذم و  تایح 

تیملارحب هفوشکم  دانسا 

نیا دوب . دوعوم » حیـسم   » زا ریغ  نیا  دـندوب و  یبن ) نآ   ) دوعوم ربمایپ  راظتنا  رد  مدرم  زین  تیملارحب  لحاوس  رد  هفوشکم  دانـسا  ساـسارب 
نایم رد  یبن  نآ   » مالـسلا هیلعحیـسم  یـسیع  ترـضح  زا  سپ  هچرگا  دـندناوخیم . ناسنا   » يانعم هب  ربگ  يربع  نابز  رد  ار  دوعوم  ربمایپ 

رب یخیرات و  ثیح  زا  یلو  دوب ، هارمه  یمالک  یضرفشیپ  اب  ود  نیا  نتـسناد  یکی  اما  دش ، هتـسناد  یکی  مالـسلا  هیلعحیـسم  اب  نایحیـسم 
. تسا درومیب  قیبطت  نیا  دوجوم ، كرادم  دانسا و  ساسا 

یقرواپ

18:18 و 19. هینثت ، [ 1]
.3:22 نالوسر ، لامعا  [ 2]

.1:18 یتم ، [ 3]
.37 ، 35 ، 34 ، 31 ، 1:28 اقول ، [ 4]

1:10 و 11. انحوی ، دنتفریذپن ». ار  وا  شناصاخ  دمآ و  دوخ  ناصاخ  دزن  هب  تخانشن . ار  وا  ناهج  دوب ... ناهج  رد  وا  [ 5]
.36 ، 15:32 دادعا ، [ 6]

يریگتـسد زا  سپ  رگید ، يراوح  سرطپ ، و  ( 26:15 یتم ،  ) درک هنهک  ياسؤر  میلست  ار  وا  هرقن  هراپ  یـس  يارب  یطویرخـسا  يادوهی  [ 7]
(. 26:34 یتم ، . ) درک راکنا  ار  وا  هبترم  هس  ترضح ، نآ 

. تسا هتفریذپن  ار  (ع ) یسیع ترضح  ندش  بولصم  نآرق  هک  تسا  هجوت  لباق  باب 26 ؛ یتم  لیجنا  هب : ك . ر . [ 8]
. ] 5:17 یتم ، [ 9]

اقول 16:17. [ 10]
باب 16. شیادیپ ، [ 11]

.1  - 17:15 شیادیپ ، [ 12]
.5  - 21:2 شیادیپ ، [ 13]

16:12 و 25:18. شیادیپ ، [ 14]
نیا رد  تسا ، هتفای  راشتنا  اهاسیلک  يوس  زا  يریـسفت  همجرت  ماـن  هب  هک  دـیدج ، ياـههمجرت  رد  هک  تسا  هجوت  لـباق   18:18 هینثت ، [ 15]

، سدقم باتک  یللملانیب  نمجنا  يریـسفت ، همجرت  سدقم ، باتک  هب : ك . ر . دـناهدرک . فذـح  ار  ناشیا  ناردارب  نایم  زا   » ظفل تارابع ،
.18:18 هینثت ، 1995م ،

.29:12 ایعشا ، [ 16]
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. قلع هروس   5 تایآ 1 -  [ 17]
. زار نشلگ  يرتسبش ، دومحم  خیش  [ 18]

.Rev. James L. Dow M. A., Dictionary of the Bible, p. 402-403 [ 19]
ص 172. ، 1363 نیما ، رشن  موس ، چ  لوسرلا ، بیتاکم  يدمحالا ، یلعنیسح  نب  یلع  [ 20]

ص 174. نامه ، يدمحالا ، یلعنیسح  نب  یلع  [ 21]
.43  - 7:40 انحوی ، [ 22]
.14  - 6:10 انحوی ، [ 23]
.27  - 1:19 انحوی ، [ 24]

.1:7 سقرم ، [ 25]
هدـهع هب  ار  تواـضق  هفیظو  مه  نآ  ياـضعا  دوب . ریبک  نیردهنـس  هاـگداد  نآ  نیرتـمهم  هک  تشاد  دوجو  هاـگداد  هس  لیئارـسا  رد  [ 26]
هاگداد نیا  رد  اهنت  ار  مظعا  نهاک  نیغورد و  ربمغیپ  تشاد . ینیگنـس  ياهتیلوئـسم  هاگداد  نیا  ار ، هفـصنم  تیئه  هفیظو  مه  دنتـشاد و 

دوملت ص 302. زا  ياهنیجنگ  هب : ر.ك . دننک . مکاحم  دنتسناوتیم 
.2:11 ناهاشداپ ، مود  باتک  [ 27]

وا هک  دیامرفیم  مالسلا  هیلعییحی  ترضح  تسا . ییحی  هیرظن  فلاخم  اجنیا  رد  مالسلا  هیلعیـسیع  هیرظن  دوجوم ، لیجانا  ساسا  رب  [ 28]
ود ره  ام  تسنادیم . مالـسلا  هیلعیبن  ساـیلا  ناـمه  ار  مالـسلا  هیلعییحی  ترـضح  مالـسلا ، هیلعیـسیع  ترـضح  اـما  تسین ، یبن  ساـیلا 

هتفریذپ ار  لیجانا  تقاثو  مه  هک  اسیلک  اما  مینادیم  شودخم  مه  ار  دوجوم  لیجانا  نکل  میرامـشیم ، وگتـسار  ادخ و  ربمایپ  ار  راوگرزب 
یتم هب : ك . ر . ! ) تسا هتسنادیمن  یکی  دنیوگیم  دبال  دنک ، لح  ار  صقانت  نیا  دیاب  دنادیم  سدقلاحور  فارشا  تحت  ماهلا و  ار  نآ  و 

(. 13  - 17:11
.3:16 اقول ، 1:7 و  سقرم ، [ 29]

.1:27 انحوی ، [ 30]
.1:26 اقول ، [ 31]

.3:18 اقول ، 3:5 و  یتم ، [ 32]
.20  - 3:19 اقول ،  / 29  - 6:21 سقرم ، [ 33]

.3:7 اقول ،  / 3:7 یتم ، [ 34]
.1:7 سقرم ،  / 3:11 یتم ، [ 35]

. رگید باوبا  23 و  ، 13 ، 4:12 یتم ، [ 36]
.29  - 6:21 سقرم ، [ 37]

.34  - 27:28 یتم ، هب : ك . ر . [ 38]
.1:7 سقرم ،  / 3:11 یتم ، [ 39]

6:14 و 15. انحوی ، [ 40]
باب 6. انحوی  [ 41]
.6:15 انحوی ، [ 42]

14:17 و 18. انحوی ، [ 43]
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15:26 و 27. انحوی ، [ 44]
16:7 و 8. انحوی ، [ 45]

ياهباب 1 و 2. نالوسر ، لامعا  [ 46]
.14:16 انحوی ، [ 47]

61:1 و 2. ایعشا ، [ 48]
.14:15 انحوی ، [ 49]

.16:5 انحوی ، [ 50]
.14:16 انحوی ، [ 51]

.16:7 انحوی ، [ 52]

.1:37 انحوی ، [ 53]
.1:35 اقول ، [ 54]

.1:26 اقول ، هب : ك . ر . [ 55]
اتول 1:15. [ 56]

.1:67 اقول ، [ 57]
.16:7 انحوی ، [ 58]

.16:13 انحوی ، [ 59]

.15:26 انحوی ، [ 60]
16:12 و 13. انحوی ، [ 61]
16:12 و 13. انحوی ، [ 62]

. نامه يرتسبش ، دومحم  خیش  [ 63]
.16:13 انحوی ، [ 64]

.4-2 مور : هروس  [ 65]
.4 رثوک : هروس  [ 66]

44 و 45. رمق : هروس  [ 67]
.12 نارمع : لآ  هروس  [ 68]

.27 حتف : هروس  [ 69]
.24 هرقب : هروس  [ 70]
.15:23 انحوی ، [ 71]
.18:18 هینثت ، [ 72]

ص 708. ج 3 ، ندمت ، خیرات  تنارود ، لیو  [ 73]
ماـما همجرت د . بوعـشلا ، يدـل  ۀـینیدلا  تادـقتعملا  ردـنراب ، يرفج  هب : ك . ننینچمه ر . ص 709 /  ج 3 ، ناـمه ، تنارود ، لـیو  [ 74]

ص 129. ، 1413 تیوک ، حاتفلادبع ،
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