
 دانش اسباب نزول

 بخش دوم

 محمس ثُطامى ـ ؾيساثطاَيم ؾزّبزى 

 

 تسييه اؾجبة وعيل ي ٖلل تأذيط آن

زض گـطزآيضى   ،ثب تًرٍ ثٍ آوچٍ وٍ زض )ممسمٍ( زضثبضٌ ظمبن گـطزآيضى )ٖلـًق لطآوـى( يـبزآيض قـسيم     

 اؾجبة وعيل ويع زي وٓطيٍ لبثل اضائٍ اؾت:

 

 وٓطيٍ ايل

يل ثٍ نًضت پطاوىسٌ ي ثيكتط زض يمه تفؿيط اظ آغبظ لطن زيق َزـطى  ثطذى ثط ايه ثبيضوس: اؾجبة وع

َمچًن زيگط مجبحج لطآن ثـٍ اوگيـعٌ َـبيى وگـبضـ      ،اؾجبة وعيل ،وگبقتٍ قس ي پيف اظ ايه تبضيد

 .1وكسٌ اؾت 

اُْـبض   ،زض قىبذت اوگيعٌ َبى وگبضـ ويبفته اؾجبة وعيل زض ٖهـط يحـى ي پـؽ اظ ضحلـت پيـبمجط     

 وٍ ذالنٍ آن چىيه اؾت:وٓطَبيى قسٌ اؾت 

 . حسيج پيبمجط )ل(:1

 2) التىتجًا ٖىّى قيئبً غيط المطآن فمه وتت ٖىّى قيئب غيط المطآن فليمحٍ.( 

 اظ مه چيعى غيط اظ لطآن وىًيؿيس. اگط وؿى چيعى غيط اظ لطآن ضا اظ مه ثىًيؿس ثبيس اظ ثيه ثجطز.

 .3ن حًطت ثطاى فُم لطآن زض نًضت ويبظ . حًًض پيبمجط ثيه مؿلمبوبن ي مطارٍٗ مؿلمبوبن ثٍ آ2

 .4. ومجًز وًيؿىسٌ ي اثعاض وگبضـ 3

 .5. ثطذًضزاضى نحبثٍ اظ فهبحت ي ثالغت وٍ اظ مُم تطيه ًٖامل زضن مفبَيم آيبت لطآن اؾت 4

 

 ومس ي ثطضؾى حسيج

ىـس ي  حسيج مىتؿت ثٍ پيبمجط )ل( ثيكتط اظ ؾبيط زليلُب رلت تًرٍ مى و ،زض ثيه زليلُبى يبزقسٌ

 ضيقه اؾت. ،زاللت آن ويع ثط گطزآيضى وكسن حسيج

ايه حسيج ضا ثٍ ٖىًان ؾىس وگبضـ ويـبفته حـسيج ي اؾـجبة     ،گط چٍ ثيكتط زاوكمىسان ٖلًق لطآوى

يلى زليلُبى فطاياوى يرًز زاضز وٍ اؾتسالل ثٍ ايه حسيج ضا ظيـط ؾـلال مـى     ،وعيل مُطح وطزٌ اوس

 اظ رملٍ: ،ثطز

ثبيؿـتى َمـٍ ضاييـبن اظ وًقـته احبزيـج وجـًى        ،ؾرىى اظ پيبمجط )ل( ثساويم. اگط ايه حسيج ضا 1

امـب ثـب ايـه حـبل      ،مربلفت ثب زؾتًض پيبمجط محؿًة مى قـس  ،ذًززاضى مى وطزوس ي وًقته حسيج

وكـبوگط ٖـسق نـحت مًـمًن      ،ايه حسيج ي زيگط احبزيج وجًى ضا وًقتٍ اوس ي َمـيه  ،ذًز ضاييبن

 حسيج وعز آوُبؾت.



مجط )ل( ضيايبت فطاياوى زضثبضٌ تسييه احبزيج ي ٖلًق شوط قسٌ اؾت وٍ فطاياوى ايه ضيايـبت  . اظ پيب2

 مـى  اقبضٌ ضيايت چىس ثٍ ومًوٍ ثطاى وٍ( …اوگيعٌ مى قًز ثطاى زؾت ثطزاقته اظ حسيج )التىتجًا

 :وىيم

ب وـطز وـٍ   پيبمجط )ل( ؾرىطاوى وطز ي اثًقبِ تمبيـ  ،* اثً َطيطٌ ومل مى وىس وٍ زض مًلٕ فتح مىٍ

ؾرىبن آن حًطت ثٍ نًضت مىتًة زض اذتيبضـ لطاض گيطز. پيبمجط زؾتًض فطمًز وٍ ذُجٍ ضا ثـطاى  

 .6اثًقبِ ثىًيؿىس 

 وٍ ثٗس ثسان اقبضٌ ذًاَيم زاقت.،7* ضيايت ٖجساللٍّ ثه ٖمطي 

َمٍ نحبثٍ مًافمت ذًيف  ،. يلتى ٖمط زضثبضٌ تسييه احبزيج ثب انحبة پيبمجط )ل( مكًضت وطز3

يلى ٖمط پؽ اظ مـستى ثـب اؾـتسالل آوـبن ضا ثـٍ وىًقـته احبزيـج         ،ا ثبوگبضـ احبزيج اٖالق وطزوسض

 وـعز ( …وٍ َميه اتفبق وٓط نحبثٍ زليلى اؾت ثط ايه وٍ چىـيه حـسيخى )التىتجـًا    8تكًيك وطز 

 .اؾت وجًزٌ لجًل مًضز يب قسٌ قىبذتٍ آوُب

 ،سييه احبزيج ثٍ ايه حسيج اؾتسالل وىطزٌ اوـس . اثًثىط ي ٖمط ي ثطذى نحبثٍ زض ممبق مربلفت ثب ت4

ي ايه ويع زليلى  9ثلىٍ لبثل اٖتمبز وجًزن ضايى ضا ثٍ ٖىًان زليل مىٕ وتبثت حسيج مُطح وطزٌ اوس 

 اؾت ثط ايه وٍ ايه حسيج رٗلى اؾت.

زض ممـبق مربلفـت ثـب زؾـتًض      10 ،. يلتى ٖمط ثه ٖجس الٗعيع زؾتًض ثط وًقته احبزيـج وجـًى زاز  5

 وؿى ثٍ حسيج )التىتجًا( اؾتكُبز وىطز. ،ثه ٖجس الٗعيعٖمط

 . مبرطاى آتف ظزن احبزيج تًؾٍ اثًثىط ي ٖمط:6

   11)اثًثىط ممساضى حسيج رمٕ آيضى وطز ي ؾپؽ آوُب ضا آتف ظز.( 

ؾپؽ ثٍ مـطزق گفـت: وـٍ َمـٍ آوُـب ضا       ،)لبؾم ثه محمّس مى گًيس: احبزيج زض ظمبن ٖمط ظيبز قس

 12(…آوُب ضا آتف ظز ،يلتى آوبن احبزيج ضا آيضزوسرمٕ آيضى وىىس ي 

حبوى اظ ايه يالٗيت اؾت وٍ احبزيج پيبمجط وًقتٍ مى قسٌ اؾت ي اگط حـسيج )التىتجـًا( نـحيح    

 احبزيج ضا ثىًيؿىس تب ثٗس اثًثىط وبچبض قًز آتف ثعوس. ،ومى ثبيؿت يبضان پيبمجط ،ثًز

وُى اظ وگبضـ ذـبل )وًقـته احبزيـج ثـب      ،ه حسيج. ثطذى ثطايه ثبيضوس وٍ مطاز پيبمجط)ل( اظ اي7

 .13وٍ انل وًقته حسيج ،زض يه نحيفٍ يب وتبة( ثًزٌ اؾت ،آيبت لطآن

. ثب فطو پصيطـ حسيج ي ويع ايه احتمبل وٍ ثطاى رلًگيطى اظ اقتجبٌ ي اذتالٌ احبزيـج پيـبمجط   8

زاللـت ثـط وىًقـته     ،سيجثبظ َم ح ،پيبمجط )ل( چىيه ؾرىى ثيبن وطزٌ ثبقىس ،)ل( ثب آيبت لطآن

فطق آن ثب لـطآن   ،ظيطا ثب تًرٍ ثٍ ذهًنيّبت ي ياغٌ َب ي مًمًن اؾجبة وعيل ،اؾجبة وعيل ومى وىس

 آقىبض اؾت ي ظميىٍ اى ثطاى اقتجبٌ قسن اؾجبة وعيل ثب لطآن يرًز وساضز.

 

 ومس ؾبيط زليلُب

ضـ وكسن حـسيج زض ٖهـط   حسؾُبيى اؾت وٍ فمٍ وٓط ثٍ وگب ،گط چٍ زيگط زليلُبى وٓطيٍ ورؿت

پيبمجط )ل( زاضوس ي وٍ زض مسّت يه لطن ي ومس زليل ورؿت ثطاى آقـىبض قـسن ؾؿـتى آوُـب وـبفى      



ثطاى ضيقه قسن َط چـٍ ثيكـتط يـٗ      ،اؾت ي ويبظى ثٍ ومس ي ثطضؾى رسا گبوٍ وساضز. زض ٖيه حبل

 ايه اِ َبض وٓطَب ثٍ وىبت شيل اقبضٌ مى وىيم:

ي وًيؿىسگى اَميت ييػٌ اى لبئل اؾت ي ثـٍ مىٓـًض وكـبن زازن اضظـ    . لطآن ثطاى زاوف پػيَى 1

 حيبتى ايه زي اَطق فطَىگى مى گًيس:

 )ن ي الملم ي مب يؿُطين(

 ؾًگىس ثٍ للم ي آوچٍ مى وًيؿىس.

 )الصى ٖلّم ثبلملم(

 ذسايى وٍ ثٍ يؾيلٍ للم آمًظـ زاز.

يى آيضزن آوبن ثٍ وًقته ثطاى ضقـس  ثيساضى مؿلمبوبن ي ض ،تطزيسى ويؿت زض ايه وٍ َسف ايه آيبت

 ي تًؾٍٗ ي مبوسگبض قسن مٗبضف اؾالمى اؾت.

ضَىمًزَبى لطآن زض ضيح مؿلمبوبن تأحيطى ٖميك ثط رـب گصاقـت ي تـالـ ثـطاى     ،. زض ٖهط پيبمجط2

 ٖلم آمًظى ي وًيؿىسگى ثٍ قسّت آغبظ قس.

يت يبفتىس وٍ يحـى ضا ثىًيؿـىس   وفط زاوؿتٍ اوس( مأمًض 40تٗسازى اظ انحبة )وٍ ثًٗى قمبض آوُب ضا 

14. 

پيبمجط )ل( ويع ثٍ گؿتطـ ؾًاز آمًظى ٖىبيت زاقت ي زض ايه ضاؾتب ارـبظٌ زاز وـٍ َـط اؾـيطى اظ     

 .15زض ممبثل آمًظـ ذًاوسن ي وًقته ثٍ زٌ مؿلمبن آظاز قًز  ،اؾطاى ثسض

 وگبضـ ضا ٖبمل مبوسگبضقسن ٖلًق ي احبزيج مى زاوؿت ي مى فطمًز: ،. پيبمجط3

 )ليّسيا الٗلم.

 ي مب تمييسٌ؟

 لبل )ل(: وتبثتٍ.(

 ٖلم ضا پبيجىس وىيس!

 گفتٍ قس:پبيجىس وطزن ي وگُساضى اظ ٖلم ثٍ چيؿت؟

 ٖلم مبوسگبض مى قًز. ،فطمًز: ثٍ يؾيلٍ وتبثت ي وًقته

يلـى ومـى    ،مبيٍ قـگفتى ايؾـت   ،ويع زض پبؾد ثٍ قىبيت مطز اوهبضى اظ ايه وٍ ؾرىبن آن حًطت

 ضا حفّ وىس! فطمًز:تًاوس آوُب 

 16)اؾتٗه ثيميىه.( 

 اظ زؾتت ومه ثگيط .

 ضايى مى گًيس:

 )ي ايمأ ثيسٌ الى ذٍ.(  

 حًطت ثب زؾت اقبضٌ وطز وٍ ثىًيؽ.

. وگبضـ لطآن ي احبزيج زض ظمبن پيـبمجط )ل( ي ويـع ؾـًظاوسن ضيايـبت رمـٕ آيضى قـسٌ وـٍ زض        4

اض وتبثت زض ٖهط ضؾـبلت تـب اوـساظٌ اى يرـًز     گًيبى ايه اؾت وٍ اثع ،گصقتٍ مًضز اقبضٌ لطاض گطفت

 زاقتٍ اؾت.



يلـى ضثُـى ثـٍ تـسييه      ،. فهبحت ي ثالغت نحبثٍ گط چٍ زض فُم مٗبوى ي اٖزبظ لطآن ملحط اؾـت 5

ازٖـبى   ،حسيج وساضز. ثب تًرٍ ثٍ ٖىبيت لطآن ثٍ وًقته ي تًرٍ پيبمجط )ل( ثٍ تسييه ٖلم ي احبزيج

چٍ ايه وـٍ زض   ؛ت حبفٍٓ نحبثٍ ؾره لبثل لجًلى ومى ومبيسوگبضـ وكسن حسيج ثب اؾتىبز ثٍ لسض

وؿبوى ثًزوس وٍ ثطاى حفّ ؾًضٌ )ثمطٌ( َكت ؾبل تـالـ مـى وطزوـس     ،ميبن مؿلمبوبن نسض اؾالق

 ،ي چىيه وؿبوى لًُٗب ومى تًاوؿـتىس ثـٍ حبفٓـٍ متّىـى ثبقـىس. اظ ؾـًى زيگـط        17مبوىس اثه ٖمط ؛

 ،اؾجبة وعيلى ضا زضثطمى گيطوس وٍ مهساق حـسيج وجـًى ثبقـس    تىُب ،زليلُبى يبزقسٌ ضا اگط ثپصيطيم

وـٍ   ،نطفب رىجـٍ تـبضيرى زاضز   ،زض نًضتى وٍ ثؿيبضى اظ اؾجبة وعيل وٍ تًؾٍ نحبثٍ ثيبن گطزيسٌ

 حسيخى.

 

 وٓطيٍّ زيق

تسييه حسيج زض ٖهط پيبمجط )ل( اوزبق مى گطفت ي تب ربيى وٍ امىبوبت ي اثعاض وتبثـت ارـبظٌ مـى    

 وبن ؾرىبن پيبمجط ضا مى وًقتىس.مؿلمب ،زاز

گصقتٍ اظ ضيايبت ي مساضن تبضيرى وٍ ضياد وتبثت حسيج زض ٖهط پيبمجط )ل( ضا ثٍ ضيقىى گـًاَى  

محممبن ي وًيؿىسگبن اظ نحيفٍ َب ي مزمً ٍٖ َبى حسيخى متٗسزى يبز وطزٌ اوس وٍ زض  ،مى زَىس

خى وـٍ محمـس ثـه مؿـلم اظ آن يـبز      وتبة حسي ،اظ آن رملٍ ؛حيبت پيبمجط )ل( وگبضـ يبفتٍ اؾت

 وطزٌ اؾت:

 18)اثًرٗفط وتبة فطائى ضا وٍ ثٍ امالى پيبمجط )ل( ي ذٍ ٖلى )ٔ( ثًز ثطايم لطاءت وطز.( 

 ثىط نيطفى مى گًيس:

)ؾمٗت اثب ٖجس اللٍّ )ٔ( يمًل: ان ٖىسوب مب الوحتبد مٍٗ الى الىبؼ ي ان الىبؼ ليحتـبرًن اليىـب ي ان   

 19.(…ؾًل اللٍّ )ل( ي ذٍ ٖلى )ٔ( نحيفّ فيُب ول حالل ي حطاقٖىسوب وتبثب امالء ض

اظ امبق نبزق )ٔ( قىيسق وٍ مى فطمًز: وعز مب چيعى اؾت وٍ ؾجت ثى ويـبظى مـب اظ مـطزق اؾـت ي     

مطزق ثٍ مب احتيبد زاضوس ي وعز مب وتبثى اؾت وٍ ثب امالى ضؾًل ذـسا ي ذـٍ ٖلـى وگـبضـ يبفتـٍ ي      

 .…اضززضآن َط حالل ي حطاق يرًز ز

ييىى اظ آن نحيفٍ َب )نحيفٍ نبزليٍ( اؾت وٍ وًيؿىسٌ آن ضا ٖجساللٍّ ثه ٖمـطي زاوؿـتٍ اوـس ي اظ    

 لًل اي ومل وطزٌ اوس:

يلى لطيف مطا اظ ازامـٍ ايـه وـبض مىـٕ وطزوـس ي       ،مى وًقتم ،)مه َط چٍ اظ پيبمجط )ل( مى قىيسق

ثكط اؾت ي زض حبل غًـت ي ذكـىًزى   گفتىس: چطا ؾرىبن پيبمجط )ل( ضا مى وًيؿى؟ ثب ايه وٍ اي 

ؾره مى گًيس! ]وىبيٍ اظ ايه وٍ چٍ ثؿب زض حبل ذكم ؾرىى ثگًيس وٍ زض حبل ذكـىًزى مٗتمـس   

ثٍ آن وجبقس يب[ ٖجساللٍّ ثه ٖمطي مى گًيس: مـه ثبقـىيسن ايـه اٖتطايـُب اظ وتبثـت حـسيج زؾـت        

اوگكت ثـٍ زَـبن ذـًيف اقـبضٌ      وكيسق ي رطيبن ضا ثب پيبمجط )ل( زض ميبن گصاقتم. پيبمجط )ل( ثب

اظ ايه ]زَبن[ چيعى رـع حـك    ،وطزوس ي فطمًزوس: ثىًيؽ. ؾًگىس ثٍ وؿى وٍ ربوم زض زؾت ايؾت

 20ثيط ين ومى آيس.( 



 21نحيفٍ ٖجساللٍّ مكتمل ثـط َـعاض حـسيج ثـًزٌ ي احمـس آن ضا زض مؿـىس        ،ثط اؾبؼ مىبثٕ ضيايى

ل وطزٌ اؾت وٍ تمبمى آوُب ي يـب ثرـف مُمّـى اظ    تحت ٖىًان: )مؿىس ٖجساللٍّ ثه ٖمطي( وم ،ذًيف

 آوُب زض ظمبن حيبت پيبمجط )ل( وگبضـ يبفتٍ اؾت.

نحيفٍ ربثطثه ٖجساللّـٍ اوهـبضى    ،وٍ زض حيبت پيبمجط )ل( تسييه گطزيسٌ ،ييىى زيگط اظ نحيفٍ َب

يـبز   تحت ٖىًان: )مؿـىس رـبثط ثـه ٖجساللّـٍ( اظ آن     ،ذًيف 22َـ( اؾت وٍ احمس زض مؿىس  78)ق 

 وطزٌ اؾت .

تـسييه اؾـجبة    ،اوىًن وٍ انل وتبثت حسيج زض ٖهط پيبمجط )ل( ثب زليلُبى مرتل  تجييه گكـت 

 وعيل زض ٖهط پيبمجط )ل( چىسان زيض ومى ومبيس.

 

 ثطذًضز قيريه ثب تسييه حسيج

 پؽ اظ اضتحبل پيبمجط )ل( وگبضـ ي وتبثت حسيج ثب زي ياوىف نس زض نس متفبيت ضي ثٍ ضي گطزيس:

يىى ثطذًضز قيريه ثًز وٍ اظ وگبضـ ي ومل احبزيج ثٍ زاليلى وـٍ زض آيىـسٌ تًيـيح زازٌ ذًاَـس     

مًيـٕ اَـل ثيـت     ،رلًگيطى مى وطزوس ي احبزيج رمٕ آيضى قسٌ ضا اظ ثيه مى ثطزوس. زيگطى ،قس

 س.َمّتى يافط زاقتى ،)ٔ( ي پيطيان ايكبن ثًز وٍ زض حفّ ؾىّت وجًى ي تسييه مٗبضف لطآوى ي زيىى

اگط تبضيد ضا يضق ثعويم ثٍ مساضن ي مىبثٕ لُٗى ي ضيقىى ثطمى ذًضيم وٍ ازٖبَبى ثبال ضا احجبت مـى  

 وىس.

 اظ ٖبيكٍ ومل قسٌ اؾت: ،يٗىى اَتمبق قيريه ثٍ وگبضـ وكسن آوُب ؛زض ظميىٍ رطيبن ورؿت

ـ   ،)پسضق احبزيج پيبمجط )ل( ضا وٍ پبوهس تب ثًز عز مـه آمـس ي   گطز آيضى وطز. قت ذًاثيس ي نـجح و

مه آوُب ضا وعز اي آيضزق ي آوُب ضا آتف ظز ي ؾـپؽ گفـت: مـى     ،گفت: احبزيخى ضا وٍ وعز تًؾت ثيبيض

 23تطؾم وعز تً ثمبوس ي مه ثميطق!( 

 حبفّ شَجى مى وًيؿس:

)اثًثىط پؽ اظ پيبمجط )ل( مطزق ضا گطز آيضز ي گفت: قمب اظ پيبمجط احبزيخى ضا ومـل مـى وىيـس وـٍ     

پؽ وجبيـس   ،اذتالف زاضيس ي مطزق ثٗس اظ قمب اذتالفكبن زض ايه ضاثٍُ قسيستط ذًاَس ثًز زضثبضٌ آوُب

زض پبؾد ثگًييس: ن تبة ذسا ثيه مـب   ،حسيخى اظ پيبمجط )ل( ومل وىيس. اگط وؿى اظ قمب ؾلال وطز

 24پؽ حالل آن ضا حالل ي حطاق آن ضا حطاق ثكمبضيس.(  ؛مًرًز اؾت

جت ثٍ تسييه حسيج وٓط مربل  زاقت ي اظ آن رلًگيطى مى وطز. زض ايـه  ٖمط ويع ثٍ گًوٍ اثًثىط وؿ

 ٖطيِ ثه ظثيط مى گًيس: ،ثبضٌ

)ٖمط تهميم گطفت وٍ احبزيج ضا رمٕ آيضى وىس ي زض ايه ثبضٌ ثب انحبة مكًضت وطز ي آوـبن وٓـط   

ؾـت وـٍ ضاٌ   مًافك زازوس. ٖمط يه مبٌ زضوگ وطز ي زض تطزيس ثبلى مبوس. زض ايه مست اظ ذسا مى ذًا

ذيط ضا ثٍ اي ثىمبيبوس تب ايه وٍ تهميم وُبيى ضا ذسا ثٍ يبزـ آيضز ي آن گـبٌ گفـت: مـى زاويـس وـٍ      

زضثبضٌ تسييه حسيج ثب قمب چٍ گفتم؟ يلى پؽ اظ آن يبزق آمس وٍ ٖسٌ اى اظ اَل وتبة زض گصقـتٍ  

وتـبة ذـسا ضا ضَـب    زؾت ثٍ تسييه وتجى يبظيسوس ي ؾپؽ ثساوُب ؾطگطق قـسٌ ي   ،ثب يرًز وتبة ذسا



وطزوس. ثٍ ذسا ؾًگىس! مه وتبة ذسا ضا ثب چيعى زيگط ومـى پًقـبوم ي آن گـبٌ ا ظ تهـميم ذـًيف      

 .( .25زؾت وكيس  ،مجىى ثط تسييه ؾىت

 ي يحيى ثه رٗسٌ ضيايت مى وىس: ٖمط ثٍ تمبق قُطَب وًقت:

 26)َط وؽ چيعى اظ حسيج زاضز محً ي وبثًز وىس.( 

 ثىط مى گًيس:ي لبؾم ثه محمس ثه اثى 

پؽ ثٍ مطزق گفت وٍ َمٍ آوُب ضا رمٕ وىىس. يلتى آوـبن احبزيـج    ،) احبزيج زض ظمبن ٖمط ظيبز قس

 27.( …ضا آيضزوس آوُب ضا آتف ظز

 

 زليل اثًثىط ي ٖمط ثط مىٕ اظ وًقته حسيج

 . ٖمسٌ تطيه زليل آوُب رلًگيطى اظ اذتالٌ ي اقتجبٌ احبزيج ثب آيبت لطآن ثًزٌ اؾت.1

اظ يه ؾً پيبمسَبى ذُطوبن ي يطض  ،يلى ثب اوسن تأملّى ،ْبَط مًرُّى زاضز ،ارتُبز قيريهگطچٍ 

 ،وبمًرٍّ ثًزن آن آقىبض مى گطزز. ظيطا ،آفطيه آن ي اظ ؾًى زيگط

ايّالً آيبت لطآن زاضاى ثالغت ي فهبحت ي ؾجىى اٖزبظآميع ي مرهًل ثٍ ذًز اؾت وٍ لبثل ممبيؿٍ 

 ب والق غيط ثكط ذلٍ ومى قًز.ثب ؾرىبن پيبمجط ويؿت ي ث

اظ اقتجبٌ آيـبت ثـب    ،حبويبً اگط قيريه زؾتًض مى زازوس احبزيج پيبمجط زض نحيفٍ رساگبوٍ وًقتٍ قًز

 احبزيج رلً گيطى مى قس.

انـالً   ،َمبن گًوٍ وٍ اقبضٌ قـس  ،حبلخبً زض ذهًل ضيايبتى وٍ زضثبضٌ ؾجت وعيل آيبت ياضز قسٌ اؾت

 لى ومى مبوس.ظميىٍ اى ثطاى اقتجبٌ ثب

 رلً گيطى اظ ثى تًرُى مطزق ثٍ لطآن ي ضيى آيضزن ثٍ احبزيج وجًى اؾت. ،. زليل زيق قيريه2

ضيايـبت فطاياوـى يرـًز     ،ظيطا زض ميبن ضيايبت ي احبزيج وجـًى  ،ايه اؾتسالل ويع پؿىسيسٌ ومى ومبيس

جـت ي تـسييه َمـيه    زاضز وٍ مؿلمبوبن ضا ثٍ تاليت ي حفّ ي تأمّل زض لطآن تكـًيك مـى وىىـس ي ح   

وٍ ايه وٍ اظ لطآن رسا قًوس. حس يـج حملـيه    ،ثيكتط ؾجت مى قس تب مطزق ثٍ لطآن ضي آيضوس ،ضيايبت

 ومًوٍ اى اظ آوُبؾت.

ثبيس اظ ظمبوى وـٍ احبزيـج    ،اگط احبزيج مىتًة ثبٖج ثى تًرُّى مطزق ثٍ لطآن مى قس ،ٖاليٌ ثط ايه

 زض نًضتى وٍ چىيه چيعى اتّفبق ويفتبز. ،ى قسوسمؿلمبوبن ثٍ لطآن ثى تًرٍّ م ،تسييه گطزيس

 

 پيبمسَبى رلًگيطى اظ وًقته احبزيج

َمًاض قسن ضاٌ ثـطاى رٗـل حـسيج ثـًز وـٍ       ،اظ مُم تطيه پيبمسَبى وبگًاض گطزآيضى وكسن حسيج

 رٗل ي تحطي  اؾجبة وعيل ويع لؿمتى اظ آن ضا تكىيل مى زاز.

 اثه اثى الحسيس زض ايه ثبضٌ مى گًيس:

 تـب  وـطز  اريـط  ضا …چًن: ؾمطِ ثه رىسة ي ٖمطي ثه الٗبل ي ،بييٍ قطاضت پيكگبوى اظ انحبة)مٗ

ٍ  …زَىـس  تغييط ضا آيبت اظ ثطذى وعيل اؾجبة ي وىىس حمل ْبَطـ ذالف ثط ضا لطآن  ثـه  ؾـمطِ  ثـ

ِ الحيـب  فى لًلٍ يٗزجه مه الىبؼ مه) آيٍ: ثگًيس زضَم َعاض نس ممبثل زض وٍ وطز پيكىُبز رىسة



 يكـطى  مـه  الىـبؼ  يمـه ) آيٍ ي قسٌ وبظل( ٔ) ٖلى زضثبضٌ 28(…ب ي يكُس اهلل ٖلى مب فى للجٍالسوي

 يلتـى . وپـصيطفت  رىـسة  اثـه  يلـى ! اؾـت  گكتٍ وبظل ملزم اثه زضثبضٌ 29( …اهلل يرٍ اثتغبء وفؿٍ

 30.( پصيطفت رىسة اثه ،زاز ضا زضَم َعاض نس چُبض يٖسٌ مٗبييٍ

اظ زيگط پيبمس َبى رلًگيطى اظ تسييه حـسيج   ،لٍ َبى متٗسزاذتالف امت اؾالمى ي قىل گيطى فط

ظيطا ثٍ زليل ٖسق زؾتطؾى ثٍ ؾجت وعيل يالٗـى ي مُـطح قـسن اؾـجبة وـعيل       ،ي ؾجت وعيل اؾت

 وٓـط  اذـتالف  ،قرهـيتُب  قىبذت ي لطآن فُم زض مؿلمبوبن …ؾبذتگى ي يب احتمبلُبى تفؿيطى ي

 .اوس ٌ وطز پيسا

 چىبوىٍ زضضيايتى مى ذًاويم: ،يع زيض وجًزٌ اؾتاظ زيس انحبة و ،پيبمس فًق

مؿلمبوبن چگًوٍ ضاٌ اذـتالف   ،)ٖمط ثب ذًز مى اوسيكيس ي مى گفت: ثب زاقته يه پيبمجط ي يه لجلٍ

ضا پيف مى گيطوس؟ اثه ٖجبؼ گفت:چًن لطآن ضا مب مى ذًاويم ي مى زاويم زضثـبضٌ چـٍ وـبظل قـسٌ     

لطآن ضا مى ذًاوىس ثسين ايه وٍ ثساوىـس زضثـبض ٌ چـٍ وـبظل      ،يلى الًامى وٍ ثٗس اظ مب مى آيىس ،اؾت

 گطفتبض اذتالف وٓط ي زضگيطى مى قًوس. ،قسٌ اؾت ي اظ ايه ضيى

 31يلى زض وُبيت آن ضا پصيطفت.(  ،ٖمط ورؿت اظ ؾره اثه ٖجبؼ وبضاحت قس

 

 مًيٕ اَل ثيت زض ثطاثط تسييه حسيج

ٍ  ذبوسان پيبمجط )ل( ي ثٍ پيطيى اظ آوبن ٖسٌ اى ثٗـس اظ اضتحـبل پيـبمجط )ل( ثـٍ تـسييه       ،اظ نـحبث

ثـٍ رمـٕ    ،حجت اؾجبة وعيل ازامٍ زازوس ي ٖلـى )ٔ( زض ورؿـتيه فطنـت    ،احبزيج وجًى ي زض يمه

 آيضى لطآن ي ٖلًق مطثًٌ ثٍ آن پطزاذت.

 ؾلمبن فبضؾى مى گًيس:

وكيه قس ي ثٍ رمٕ ذبوٍ  ،)ٖلى)ٔ( پؽ اظ اضتحبل پيبمجط )ل( ي مكبَسٌ حيلٍ َب ي وم يفبيى مطزق

آيضى ي تسييه لطآن پطزاذت ي اظ ذبوٍ ثيطين ويبمس تب آن وٍ لطآن ضا ثٍ ًَض وبمل رمٕ آيضى وطز ي 

 32زض آن ؾجت ي قطايٍ وعيل ي وبؾد ي مىؿًخ ضا مًضز تًرٍ لطاض زاز.( 

 ٖلى )ٔ( ذًز زضثبضٌ ايه مًئً چىيه فطمًزٌ اؾت:

 33مكتمل ثط اؾجبة وعيل ي تأييل ثًز.( زض حبلى وٍ  ،)لطآن ضا ثطاى آوبن آيضزق

 

 تىبمل ٖلم اؾجبة وعيل

اظ نحيفٍ َبيى وبق ثطزٌ قس وٍ زض ظمبن پيبمجط وگبضـ يبفتٍ اؾت ي ثٗيس مى ومبيس وـٍ ايـه    ،پيكتط

ثٍ َـًض لُـٕ    ،ذبلى اظ حجت اؾجبة وعيل ثبقىس. امّب پؽ اظ اضتحبل پيبمجط)ل( ،مزمًٍٖ َبى حسيخى

پبضٌ اى اظ ٖلًق لطآوى ضا ثـٍ ضقـتٍ تحطيـط زض آيضز وـٍ      ،يمه رمٕ آيضى لطآنٖلى )ٔ( زض  ،ي يميه

اؾجبة وعيل اظ رملٍ آوُب ثًز ي پؽ اظ ٖلى )ٔ( چُطٌ ؾطقىبؼ زيگطى چًن: ٖجساللٍّ ثـه ٖجـبؼ )ق   

يـه ثـبض قـتط     ،تب آن رب وٍ ثـٍ َىگـبق يفـبت    ،وطز 34( ثؿيبضى اظ ؾىه ي ؾيطٌ پيبمجط ضا تسييه69

وٍ مىجٕ انلى ضيايبت ي احبزيخى اؾت وٍ مفؿّط ان اظ اثه ٖجــبؼ  35بلى گصاقت وتبة اظ ذًيف ث



َــ( زؾـت   95قبگطز يى ؾٗيس ثه رجيط )ق  ،پؽ اظ اثه ٖجبؼ 36زض وتبثُبى تفؿيط ومل وطزٌ اوس. 

 ثٍ تسييه تفؿيط ظز.

طزوـس  وگبضـ تفؿيط گؿتطـ ثيكتطى پيسا وطز ي رمٕ ظيبزى قطئ ثٍ وًقته تفؿيط و ،زض لطن زيق

َــ( ي اثـً حمـعٌ حمـبلى )     147محمـس ثـه الؿـبئت ولجـى )ت      ،َـ(127وٍ ربثط اثه يعيس رٗفى )ق

 اظ آوبوىس. 37َـ( 150ق

 18ي  17َــ( ثرـف   256تسييه تفؿيط ثب رـسّيت ثيكـتطى زوجـبل قـس ي ثرـبضى )ق       ،زض لطن ؾًق

ضا وًقـت ي ثـب   َـ( تفؿيطـ 310َجطى )ت  ،نحيح ذًز ضا اذتهبل ثٍ تفؿيط زاز ي زض َميه لطن

 زض ٖلم تفؿيط تحًّل ٖٓيمى ثٍ يرًز آيضز. ،َطح ومس الًال ي اؾجبة وعيل

محممبن ثٍ ثيبن اؾجبة وعيل زض يمه تفؿيط ثؿىسٌ وىطزوس ي ثط آن قسوس تب ايه زاوف لطآوـى ضا ثـٍ   

 نًضت رساگبوٍ ي مؿتمل تسييه وىىس.

مؿـتمل ي ثـب ٖىـًان )اؾـجبة وـعيل(       ٖلى ثه مسايىي. ثطاى ورؿتيه ثبض )اؾجبة وعيل( ضا ثٍ نـًضت 

وگبقت ي پؽ اظ اي قرهيتُبى زيگطى قطئ ثٍ وگبضـ اؾجبة وعيل وطزوس وٍ ٖجبضتىس اظ: قيد ٖجس 

لُـت الـسيه ؾـٗيس ثـه َجـّ الّلـٍ اثـه         ،َـ(468ٖلى ثه احمس ياحسى )ق  ،( 402)ق  38الطّحمبن 

اثــه محمــس ثــه ٖلــى  ،َـــ( 563) ق  40اثًالٗجــبؼ المُيفــى  ،َـــ( 537)ق  39الحؿــه ضايوــسى 

اثـً الفـطد    ،َــ(  42)ق  42اثى رٗفط محمـس ثـه قُطآقـًة َجطؾـى      ،َـ( 588)ق  41المبظوسضاوى 

قـُبة الـسيه احمـس ثـه ٖلـى ثـه حزـط         ،َــ( 597)ق  43ٖجسالطحمبن ثه ٖلى ثه رًظى ثغسازى

ثـسين  بة وـعيل  اؾـج  تسييه ويع ؾيًَى اظ پؽ. …َـ( ي 911ؾيًَى )ق  ،ٌ ـ( 852)ق  44ٖؿمالوى

 تًل  ازامٍ يبفت ي وًقتٍ َبى فطاياوى زضثبضٌ اؾجبة وعيل ثٍ ضقتٍ تحطيط زض آمس.

 ؾطاوزبق اؾجبة وعيل ثٍ زي گًوٍ تسييه يبفت:

 زض يمه تفؿيط ي ضيايبت ي ٖلًق لطآن . ،. غيط مؿتمل1

 . مؿتمل ي ثٍ نًضت مزمًٍٖ اى تحت ٖىًان اؾجبة وعيل.2

چىبوىٍ َجطى ثطاى  ،پيكتبظ ثًزٌ اوس ،تگى وبضقبن ثب اؾجبة وعيلثٍ زليل پيًؾ ،زضايه ميبن مفؿّطان

 زضثـبضٌ  مـخالً  ؛اؾجبة وعيل ضا مًضز اضظيبثى ي ومبزّى لـطاض زاز  ،ورؿتيه ثبض زض وىبض ومس ي ثطضؾى الًال

 مـى  ؾـپؽ  ي وىـس  مى لل ن وعيل ؾجت چىسيه( …اللٍّ اَيًٗا آمىًا السيه ايُب يب) آيٍ وعيل ؾجت

 :گًيس

ثـٍ زليـل اذجـبض     ،ط ثٍ نًاة ايه اؾت وٍ گفتٍ قًز آيٍ زضثبضٌ ظمبمساضان وبظل قـسٌ اؾـت  )وعزيه ت

اگط مهلحت مؿلمبوبن ايزـبة وىـس ي اَبٖـت اظ     ،وجًى مٗتجط وٍ زاللت زاضوس ثط لعيق اَبٖت اظ امطا

   45آوبن مؿتلعق مٗهيت ذسا وجبقس.( 

 ( مى وًيؿس:…ويع زض شيل آيٍ )إنّ فى ذلك الؿمًات ي االضو

 )اَل تأييل زضثبضٌ ؾجت وعيل ايه آيٍ اذتالف زاضوس.( .

 مى وًيؿس: ،ؾپؽ ثٍ شوط زي لًل پطزاذتٍ

 46)ذجطى يرًز وساضز وٍ ثط نحت يىى اظ زي لًل زاللت وىس.( 



تسايق ي تىبمل يبفت. يلـى چىـيه مـى     ،ثٗس اظ َجطى ويع قيًٌ ومس اؾجبة وعيل تًؾٍ زيگط مفؿطان

َـ( ورؿتيه وؿى اؾت وـٍ  794ظضوكى )ق  ،ن وتبة زضثبضٌ اؾجبة وعيلومبيس وٍ زض رمٕ وگبضوسگب

انُالحبت ي تٗسّز ؾـجت ي يحـست آيـٍ ضا     ،ثب زيس ومس ثٍ اؾجبة وعيل وگطيؿت ي مؿبئلى چًن فًائس

رىجٍ ٖلمى زاز ي اؾجبة وعيل ضا فىّى زاوؿت وٍ زاضاى مًئً ي فًائـس   ،مُطح وطز ي ثٍ اؾجبة وعيل

نُالحبت ي ذهًنيت ؾجت ي ٖمًق لفّ ي تٗسز ؾـجت ي يحـست آيـٍ اؾـت     ي مؿبئلى چًن ثيبن ا

47. 

ضاٌ اي ضا پيمًزٌ ي مؿبئل ي اثٗبز گًوبگًن اؾـجبة وـعيل ضا ثـٍ     ،وًيؿىسگبن ٖلًق لطآوى ثٗس اظ ظضوكى

 نًضت ضيقه تط ي گؿتطزٌ تطى مًضز مُبلٍٗ ي ثطضؾى لطاض زازٌ اوس.

 ضا پكت ؾط وُبزٌ اؾت: پىذ مطحلٍ ،اؾجبة وعيل ،ثط اؾبؼ آوچٍ گصقت

 . مطحلٍ ومل ؾيىٍ ثٍ ؾيىٍ.1

 . مطحلٍ تسييه زض يمه حسيج )وٍ الجتٍ ايه زض حس فطييٍ ي احتمبل اؾت(.2

 . مطحلٍ تسييه زض يمه تفؿيط.3

 . مطحلٍ تسييه ثٍ نًضت مؿتمل.4

 . مطحلٍ ومس ي ثطضؾى ي قىل گيطى ثٍ نًضت ٖلمى ذبل.5

 

 ٖمًميت لفّ يب ذهًل ؾجت

 ،ج اظ مؿبئل ٖلم انًل ثٍ قمبض مى آيس ي مى ثبيؿتى زض وتبثُبى انًل ثٍ ثحج گصاضزٌ قًزايه ثح

مـب ايـه ثحـج ضا زض     ،يلى اظ آن رب وٍ زض ومتطوتبة انًلى مى تًان ايـه مؿـألٍ ضا مالحٓـٍ وـطز    

 تىميل ثحخُبى اؾجبة وعيل مُطح مى وىيم:

 آيبت لطآن ثٍ زي زؾتٍ تمؿيم مى قًوس.

 وعيل زاضوس.. آيبتى وٍ ؾجت 1

 .48. آيبتى وٍ ؾجت وعيل وساضوس 2

 چُبض نًضت تهًض مى قًز: ،اگط آيبت زؾتٍ ورؿت ضا ثب ؾجت وعيلى وٍ زاضوس ممبيؿٍ وىيم

 . لفّ ٖبق ي ؾجت وعيل ٖبق1

ؾـلال يـب حبزحـٍ اى     ،لفٓى اؾت وٍ افطاز ي مهبزيك ثؿيبضى ضا زضثط مى گيطز ي ؾجت ٖبق ،لفّ ٖبق

 ز ذبنى وساضز.اؾت وٍ اضتجبٌ ثٍ فط

 آيبت ثؿيبضى اظ ايه لجيل يرًز زاضز اظ آن رملٍ: ،زض لطآن

ّ  ،49( …زض آيٍ : )ي يؿئلًوه ٖه المحيى  ؾـلال ) وـعيل  ؾـجت  ي ٖـبق  ،فـبٖتعلًا  ي يؿـئلًوه  لفـ

 .اؾت ٖبق ويع 50( حبئى حىم اظ مؿلمبوبن

)ؾل ال مؿلمبوبن  ي ؾجت وعيل ٖبق يؿئلًوه لفّ 51( …َمچىيه زض آيٍ: )ي يؿئلًوه ٖه اليتبمي

 ويع ٖبق اؾت. 52اظ ويفيت ثطذًضز ثب ايتبق( 



ثبيس ٖمًق لفّ ضا مًضز تًرٍّ لطاض زاز ي حىم ضا ثٍ ؾبيط افطاز تؿطّى ثركيس. ثـطاى   ،زض ايه گًوٍ آيبت

اي حـك   ،ومًوٍ زض آيٍ ايل چىيه مى گًييم: )وؿى وٍ َمؿطـ زض زيضان ايه ثيمـبضى ثـٍ ؾـط ثـطز    

 وساضز مگط يلتى پبن گطزز.(. وعزيىى ثب َمؿطـ ضا

 ي زض آيٍ زيق مى گًييم: )ضٖبيت انالح حبل ايتبق ثط َط مؿلمبوى الظق ي يطيضى اؾت.(

 . لفّ ذبل ي ؾجت ذبل2

 مهبزيك ثؿيبضى زاضز وٍ ثطاى مخبل چىس مهساق ثيبن مى گطزز: ،ايه نًضت

وٍ ذًززاضى وٗـت   ،ي ؾجت وعيلخالحّ( ذبل ال ٖلى) ياغٌ 53(…زض آيٍ: )ي ٖلى الخالحّ الصيه ذلفًا

 .54ثه مبله ي مطاضِ ثه ضثيٕ ي َالل اثه اميٍّ اظ قطوت زض رىگ تجًن ثبقس ويع ذبل اؾت 

 اثًلُـت  زقـمىى  مـبرطاى  ،وـعيل  ؾجت ي ذبل لفّ( …َمچىيه زض ؾًضٌ تجت: )تجت يسا اثى لُت

 .اؾت ذبل ويع پيبمجط ثب 55

اذتهبل ثٍ فطز يـب افـطازى زاضز وـٍ     ،يىس: حىم آيٍزض ايه گًوٍ آيبت ويع تمبمى پػيَكگطان مى گً

پصيطـ تًثـٍ اذتهـبل ثـٍ مترلّفـبن اظ      ،زض آيٍ ايل ،ؾجت وعيل ثٍ آوُب اقبضٌ زاقتٍ اؾت. ثىبثط ايه

 وفطيه الُى متًرٍ اثًلُت اؾت. ،رىگ تجًن زاضز ي زض آيٍ زيق

 . لفّ ذبل ي ؾجت ٖبق3

 زض لطآن مهسالى وساضز. ،ثٍ لحبِ تىبفى ثب ثالغت ي فهبحت ،ايه نًضت

 . لفّ ٖبق ي ؾجت ذبل4

اظ زيطثبظ ٖلمبى انًل ي پػيَكگطان ٖلًق لطآن زض حىم ايه نًضت اذتالف وـطزٌ اوـس: ثؿيــبضى اظ    

اثـه   ،58اثـه تيميـٍ    ،57فرـطضاظى   ،56قـبفٗيٍ ي حىفيٍ ي مبلىّيٍ ي حىبثلٍ ي وؿبوى چًن: آمـسى  

 ،64ؾـيس لـٍ ة    ،63زوتـط نـبزلى    ،62يد ًَؾى ق ،61ٖالمٍ َجبَجبيى  ،60َجطؾى  ،59وخيط 

 :گًيىس مى …ي 66ؾيًَى  ،65ضقيس ضيب 

يٗىى حىم آيٍ زض ؾجت ي غيط ؾجت ربضى اؾـت ي ويـبظ ويؿـت اظ ليـبؼ ي      ؛)مالن ٖمًق لفّ اؾت

وًثت ٖمـل ثـٍ غيـط وـم      ،ظيطا ثب يرًز وم ،ازلٍّ زيگط ثطاى رطيبن حىم زض غيط ؾجت اؾتفبزٌ وطز

 ورًاَس ضؾيس.(

ٍ  اوس ٖميسٌ ايه ثط 67 …احمس ي ،لفبل ،معوى ،مبله ،زلبق ،افطاز مٗسيزى چًن: اثى حًض  ،مـالن : وـ

 رـبضى  حىـم  ،ؾـجت  غيط زض ي زاضز ؾجت ثٍ اذتهبل آيٍ حىم وٍ مٗىى ثسيه ،اؾت ؾجت ذهًل

 .…ي ليبؼ ومه ثٍ مگط ،قًز ومى

ٍ  68(…يٓبَطين هالصي ي …يٓبَطين الصيه …زض آيبت ُْبض: )لس ؾمٕ اللٍّ ،ثىبثط ايه  لجيـل  اظ وـ

ٍ  وؿى َط زضثبضٌ آيبت ايه اظ قسٌ اؾتفبزٌ حىم: گًيىس مى( مكًُض)  ،اؾت چُبضق نًضت  ُْـبض  وـ

 .69 ثبقس نبمت ثه ايؼ ،ُْبض آيبت وعيل ؾجت چٍ گط ؛اؾت ربضى ،وىس

حىـم ضا زض غيـط ؾـجت )ايؼ ثـه نـبمت(       ،ذهًل ؾجت اؾـت  ،يلى وؿبوى وٍ مى گًيىس: مالن

 .…مگط ثٍ ومه ليبؼ ي ،وىىسربضى ومى 

 اظ آن رملٍ: ؛چىسيه زليل آيضزٌ اوس ،ثطاى احجبت وٓطيٍ ذًيف ،مكًُض



نـحيح   ،وٍ ؾجت وعيل آن ؾره. ثىبثط ايـه  ،. آوچٍ ثطاى مب حزيت ي اٖتجبض زاضز ؾره قبضٔ اؾت1

ويؿت ؾجت ضا مرهّم لفّ ٖبق لطاض زَيم ي اظ ٖمًميّت ي حزيت آيٍ وؿجت ثٍ غيـط ؾـجت زؾـت    

 .70ذهًل ؾجت اؾت  ،طزاضيم ي زض وتيزٍ ثگًييم مالنث

لفـّ ضا ثـٍ    ،. لبوًن ي لبٖسٌ ايه اؾت وٍ تب يلتى لطيىٍ اى ثط ذالف مٗىبى متجبزض اظ لفـّ وجبقـس  2

ٖمًميّت ي قمًل اؾتفبزٌ مـى   ،َمبن مٗىى ي مفًُق متجبزض حمل وىيم ي زض مًضز ثحج اظ لفّ ٖبق

وبچبضيم مُبثك لبٖسٌ لفّ ٖبق ضا ثـط ٖمـًق    ،الف ٖمًق ويؿتلطيىٍ مٗتجطى ثط ذ ،قًز ي چًن ؾجت

 .71ثٍ گًوٍ يىؿبن مى قًز  ،َم قبمل ؾجت ي َم غيط ؾجت ،حمل وىيم ي ثگًييم لفّ ٖبق

ثٍ ٖمـًق آيـٍ تمؿّـه مـى      ،. ؾيطٌ فمُب اظ زيطثبظ ايه ثًزٌ اؾت وٍ ثطاى احجبت حىم زض غيط ؾجت3

 .72ُبى زيگط ثسين اؾتمساز اظ ليبؼ ي زليل ،رؿتٍ اوس

حىم  ،73ثطاؾبؼ آيٍ اى وٍ حىم ؾبضق ضا ثيبن مى زاضز: )ي الؿبضق ي الؿبضلّ فبلًُٗا ايسيُمب( ،مخالً

ثب ايه وٍ آيٍ ؾطلت زضثبضٌ زظزيـسٌ قـسن ظضٌ لتـبزِ     ،وطزٌ اوس وٍ ثط َط ؾبضلى ثبيس حسّ ربضى قًز

 وبظل قسٌ اؾت. 74ثه وٗمبن 

ثـب ايـه وـٍ آيـبت ُْـبض       ،وفبضٌ ثط َطُْبضوىىسٌ اى زازٌ اوـس  زض آيبت ُْبض ويع فمُب حىم ثٍ يرًة

 .…وبظل قسٌ اؾت يَميه گًوٍ زض مًضز لصف ي 75زضمًضز ايؼ ثه نبمت 

 

 زاليل مربلفبن مكًُض

مى گًيىس: مالن ذهًل ؾجت اؾت ي وٍ ٖمًق لفّ. زليلكبن ايه اؾـت وـٍ:    ،مربلفبن ثب )مكًُض(

رع ؾججى وـٍ ثبٖـج    ،لبثل ترهيم َؿتىس ،تمبق افطاز ٖبق ،اگط لفّ ٖبمّى زاقتٍ ثبقيم ي مرهّهى

ظيـط ا   ،ذبضد قسن غيط ؾجت اظ زايطٌ حىم ٖبق اؾت ،وعيل زليل ٖبق قسٌ اؾت. وتيزٍ لُٗى ايه امط

ثٍ گًوٍ مؿبيى ي يىؿبن لبثليـت   ،ثبيؿتى ؾجت ي غيط ؾجت ،اگط ٖبق غيط ؾجت ضا ويع زضثطمى گطفت

 .76ميبن ؾجت ي غيط ؾجت فطق گصاقتٍ اوس  ،وٍ ٖلمبى انًل زض نًضتى ،ترهيم ضا زاقتٍ ثبقىس

 پبؾد

زض پبؾد اقىبل يبزقـسٌ گفتـٍ    ،وٍ ٖمًق زليل ٖبق ضا ثط ذهًل ؾجت تطريح زازٌ اوس ،مكًُض ٖلمب

يلـى ايـه ثـٍ ياؾـٍُ ذهًنـيت       ،ترهيم ومى ذًضز ،اتفبق زاضوس: ؾجت ،اوس: گط چٍ ٖلمبى انًل

مفبز اتفبق ي ارمـبٔ ايـه ويؿـت     ،ًى قبضٔ اؾت ي ٖاليٌ ثط ايهؾجت ي لُٗى ثًزن اضازٌ ؾجت اظ ؾ

 .77وٍ ٖبق قبمل غيط ؾجت ومى قًز 

ثٍ زليلُبى زيگطى ويع تمؿه رؿتٍ اوـس وـٍ ثـٍ رُـت      ،ٖاليٌ ثط زليل يبز قسٌ ،مربلفبن )مكًُض(

 ؾؿتى آن زليلُب اظ َطح آوُب ذًززاضى مى وىيم.

 وٓطيٍ مًضز لجًل

ىبق زاليل )مكًُض(: حزت ثًزن ٖمًق آيٍ ي ٖـسق ترهـيم آن ثـٍ يؾـيلٍ     ثب تًرٍ ثٍ اتمبن ي اؾتح

گعيـطى اظ پـصيطـ وٓـط     ،ي ؾؿتى يذسقٍ پصيطى زليلُـبى مربلفـبن )مكـًُض(    ،ذبل ثًزن ؾجت

اظ تأييس ثطذى ضيايبت َم ثطذـًضزاض   ،ظيطا ايه وٓطيٍ ٖاليٌ ثط زليلُبى ذبل ذًيف ،)مكًُض( ويؿت

 ىيه زاضوس:ضيايبتى وٍ محتًايى ايه چ ؛اؾت



ثطاى َميكٍ پبثطرب ي فىب وبپصيطوـس ي ثـب اظ ميـبن     ،)مفبَيم ي احىبق آيبتى وٍ ؾجت وعيل ذبل زاضوس

 احىبق ي مفبَيم آن آيبت اظ ثيه ورًاَىس ضفت.( ،ضفته اؾجبة وعيل

 چىس ضيايت زض ايه ظميىٍ:

 . امبق ثبلط )ٔ( مى فطمبيس:1

 ،فلً وبوت اآليّ اشا وعلت فى األلًاق ي مبتًا مبتت اآليّى اليمًت ياآليّ حيّ التمًت ح المطآن ان …)

   78لمبت المطآن يلىه َى ربضيّ فى الجبليه ومب رطت فى المبييه.( 

حيبت ربيزاوٍ زاضوس ي َيچ گبٌ فىب ومى پصيطوس. پؽ اگط ثگًييم ثب وبثًز قسن الـًاق   ،لطآن ي آيبت آن

لطآن ويـع اظ ثـيه مـى ضيز     ،ثبيس ثگًييم ثٍ ًَض مؿلم ،آن آيبت ويع اظ ثيه مى ضيوس ،مًضز وعيل آيبت

َمبن گًوٍ وٍ زض حك گصقتگبن ربضى اؾت زض حك حبيـطان ي آيىـسگبن ويـع     ،زض نًضتى وٍ لطآن

 ربضى ذًاَس ثًز.

 . امبق نبزق )ٔ( مى فطمبيس:2

ي يزـطى  )ان المطآن حيّ اليمًت ي اوٍ يزطى ومب يزطى الليل ي الىُبض ي ومب تزطى الكمؽ ي الممط 

 79ٖلى آذطوب ومب يزطى ٖلى ايّلىب.( 

رطيـبن زاضز ي   ،لطآن وتبثى ربيزاوٍ يفىب وبپصيط اؾت ي َمچًن رطيبن قـت ي ضيظ ي مـبٌ يذًضقـيس   

 زض حك مب ويع ربضى اؾت. ،َمبن گًوٍ وٍ زض حك گصقتگبن ربضى ثًز

 

 قىبذت اؾجبة وعيل

ؾرىبن پيبمجط ضا رٗل يب تحطي  مـى   ،ق ي پيبمجطافطازى ثب اوگيعٌ يطثٍ ظزن ثٍ اؾال ،اظ اثتساى اؾالق

ثبٖـج   ،وطزوس. يلى افكبى ٖملىطز آوبن اظ ؾًى پيبمجط )ل( ي ثطذًضز قسيس آن حًطت ثـب رـبٖالن  

 .80قس زيگط وؿى رطأت وىىس آقىبضا ثٍ رٗل ي تحطي  حسيج الساق وىس 

افطاز ثؿـيبضى ثـب اوگيـعٌ     ثبٖج قس ،رلً گيطى ذلفب اظوًقته ي ومل حسيج ،يلى پؽ اظ يفبت پيبمجط

بزيـج  اح تحطيـ   ي رٗل ثٍ قطئ …َبى ؾيبؾى ي مصَجى ي لًمى ي وطامت ثركيسن ثٍ ذًيف ي

 وىىس.

حسيج رٗل وطزٌ اوس.  98684 ،ٖالمٍ اميىى زض الغسيط چُل ي ؾٍ ضايى ضا وبق مى ثطز وٍ زض مزمًٔ

   81اوس.  َعاض حسيج متطين ضيايت وطزٌ 310َمچىيه قف ضايى ضا يبز وطزٌ وٍ 

 500000حـسيج ي اثـًزايز اظ    2761 ،حـسيج  600000آن گبٌ مـى وًيؿـس: اظ ايـه وـٍ ثرـبضى اظ      

ثٍ ذًثى مٗلًق مى قـًز ثؿـبٌ    ،حسيج زض ؾىه ذًز ومل وطزٌ ي نحيح زاوؿتٍ اوس 4800 ،حسيج

 .82رٗل ي تحطي  حسيج تب چٍ اوساظٌ ضيوك زاقتٍ اؾت 

لصا اؾجبة وعيل ويـع اظ گعوـس    ،اؾت ي مؿتىس ثٍ پيبمجط حسيج ،ي چًن اؾجبة وعيل اظ زيس اَل ؾىت

وعيلى ضا زض ضاؾتبى اوگيعٌ َـبى ذـًيف رٗـل     اؾجبة ثؿيبضى افطاز ي ومبوس ؾبلم …ايه تحطيفُب ي

 وكط زازوس. ،وطزٌ

زض َميه ظمبن ثًز وٍ آضاى تفؿيطى مفؿّطان ثب اؾجبة وعيل آميرتٍ قس ي ثـٍ ٖىـًان    ،اظ ؾًى زيگط

ثٍ آؾبوى تًاوب ثط رسا ؾبظى اؾـجبة   ،فى گطزيس. ثٍ گًوٍ اى وٍ مُبلٍٗ وىىسٌ تفبؾيطاؾجبة وعيل مٗط



اظ وٓطيبت ي زيسگبَُبى مفؿّطان وجًز ي يب زض مًضز وبؾبظگبضى زي ؾـجت وـع يل ثـطاى ثطتـطى      ،وعيل

قىبذت ياغٌ َبى ثـٍ وـبض گطفتـٍ قـسٌ زض مـًضز       ،مالوى ومى قىبذت. اظ ايه ضيى ،يىى ثط زيگطى

عيل ي مٗيبضَبى قىبؾبيى اؾجبة وعيل وٍ ثٍ نًضت پطاوىسٌ تًؾٍ پػيَگكطان ٖلـًق لـطآن   اؾجبة و

 امطى وبضؾبظ ي مفيس ثًزٌ ي ذًاَس ثًز. ،ي مفؿّطان ثيبن گطزيسٌ اؾت

 

 . ياغٌ قىبؾى اؾجبة وعيل1

ياغٌ َب ي انُالحبت گًوبگًن تًؾٍ مٗهًميه ي نحبثٍ ثطاى ثيبن ؾجت وعيل ثٍ وبض ضفتٍ اؾت وـٍ  

 ذى آقىبض ي ثًٗى غيط آقىبضاوس:ثط

 .(. …انُالح ايل: )ؾجت وعيل َصٌ اآليّ وصا

 : قسٌ ومل چىيه( ٔ) ٖجساللٍّ اثى اظ وٍ 83( …مخل ؾجت وعيل آيٍ: ) ي مب رٗل ازٖيبئىم اثىبءوم

 84.( …)وبن ؾجت شله انّ ضؾًل اللٍّ )ل( لمب تعيّد ثرسيزّ

 .(.…وصا آيّ اهلل فبوعل يب …انُالح زيق: )فىعلت آيّ وصا

مبوىـس ؾـجت وـعيل آيـٍ: )لـل اللُّـم        ؛َميكٍ پؽ اظ ؾلال يب حبزحٍ ثٍ وبض ثطزٌ مى قًز ،ايه تٗجيط

 :گًيىس مى مبله ثه اوؽ ي ٖجبؼ اثه.  85( …مبله المله

) لمب افتتح ضؾًل اللٍّ )ل( مىّ ي يٖس امتٍ مله فبضؼ ي الـطيق لبلـت المىـبفمًن ياليُـًز َيُـبت      

الم يى  محمّساً مىّ ي المسيىـّ   ،حمّس مله فبضؼ ي الطيق؟ َم اٖعّ يامىٕ مه شلهمه ايه لم ،َيُبت

 86حتى َمٕ فى مله فبضؼ ي الطيق؟! فبوعل اهلل تٗبلى َصٌ االيّ.( 

 ،پيبمجط )ل( پيطيظى امت اؾالمى ثطضيميبن ي فبضؾيبن ضا يٖسٌ زاز. زض ايـه َىگـبق   ،پؽ اظ فتح مىٍ

ايه آضظي ثطآيضزٌ ومى قًز. ظيطا آوبن ويطيمىستط اظ ايـه َؿـتىس وـٍ     يًُزيبن ي مىبفمبن گفتىس: َطگع

محمس )ل( ثط آوبن چيطٌ قًز. آيب مىٍ ي مسيىٍ وبفى ويؿتىس وٍ محمّس )ل( ثٍ ؼ ضظميه فـبضؼ ي  

 ضيق چكم زيذتٍ اؾت؟ پؽ ذسايوس ايه آيٍ ضا فطؾتبز.

ظايـه احتمـبل وـٍ قـبيس     وـم ي نـطيح زض ؾـجت َؿـتىس ي ا     ،ايه زي انُالح: ؾجت وعيل ي فىعلت

 وٓط تفؿيطى ثبقس رلًگيطى مى وىس. ،مًمًن چىيه ضيايتى

 .(…انُالح ؾًق: )احؿت انّ َصٌ اآليّ وعلت فى وصا

 قـسٌ  اؾتكـُبز  88( …آيٍ: )فال ي ضثّه اليلمىًن حتّى يحىّمًن 87ثٍ ؾجت وعيل  ،ثطاى ايه لؿم

 .. 89 اؾت

ظيطا ضايى ذًز ثب قه ي تطزيس ؾـجت وـعيل    ،بقسممىه اؾت ثبظگً وىىسٌ ؾجت وعيل ث ،ايه انُالح

 ضا شوط مى وىس.

 انُالح چُبضق: )وعلت َصٌ اآليّ فى وصا.(

 . مزبَس مى گًيس: 90مبوىس ؾجت وعيل آيٍ: )ال اوطاٌ فى السيه( 

)وعلت َصٌ اآليّ فى ضرل مه األوهبض وبن لٍ غالق اؾًز يمبل لٍ لجيح ي وـبن يىطَـٍ ٖلـى االؾـالق.(     
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اذتالف اؾـت. ثطذـى چـًن ظضوكـى      ،زاللت ثط ؾجت وعيل مى وىس يب ذيط ،وٍ ايه انُالحزض ايه 

ايه ؾره ضا ثٍ مىعلٍ مؿـىس مـى زاوىـس ي ؾـجت وـعيل مـى        ،ثلىٍ اغلت مؿبويس ،احمس ي مؿلم ،92

 .93ثلىٍ تفؿيط آيٍ مى زاوىس  ،يلى ثربضى ي حبوم ايه ؾره ضا حسيج مؿىس ومى قىبؾىس ،قىبؾىس

تىُـب زض   ،گًيبى ايه اؾت وٍ ايه تٗجيط ،گًيىس: اؾتمطاء ي تتجّٕ والق نحبثٍ ي تبثٗبن ثطذى زيگط مى

ثلىٍ گبَى ممهًز ثيبن مهسالى اظ مهبزيك آيٍ اؾت وٍ زض ظمـبن   ،مًضز ؾجت وعيل ثٍ وبض ومى ضيز

 يبز آيضى حبزحٍ يب ؾل الـى اؾـت وـٍ زض    ،پيبمجط ي ثٗس اظ آن حًطت اتفبق افتبزٌ اؾت ي گبَى مطاز

ٖهط پيبمجط اتفبق افتبزٌ ي قرم پيبمجط )ل( حىم آن ضا اظ آيٍ اى اؾـتىجبٌ ي ؾـپؽ ذـًز آيـٍ ضا     

 . 94تاليت وطزٌ اؾت 

تٗجيط يبزقسٌ گبَى زض ممبق ثيبن احتمبالت تفؿيطى اؾت يظمبوى حىبيـت اظ ؾـجت وـعيل     ،ثىبثط ايه

 فمٍ اظ ضاٌ وكبوٍ َب ي قًاَس امىبن پصيط اؾت. ،زاضز ي تكريم مًضز

ملمىيه ي مكطويه ي يب اَل وتبة يب حبزحٍ يب ؾلالى ثبقس وٍ مًرـت وـعيل    ،اگط مكبضاليٍ زض تٗجيط

تطغيت ياضقبز ي ضاَىمـبيى ي   ،چىيه ضيايتى حمل ثط ؾجت وعيل مى قًز ي اگط ضيايت ،آيٍ قسٌ اؾت

 ثبيؿتى حمل ثط تفؿيط گطزز. ،ثبظگً وىس ،يب مٗىبيى ضا وٍ آيٍ زاللت زاضز

ٍ : قًز گفتٍ 95( …زضثبضٌ آيٍ : )يب ايُب الصيه آمىًا اشا يطثتم فى ؾجيل اهللمخالً اگط   قـسٌ  وـبظل  آيـ

ٌ قمبضى اظ انحبة وٍ ثب مطزى اظ ؾليم ثطذًضزوس ي ؾالق اي ضا حمل ثط تميّـٍ وطزوـس ي اي   زضثبض اؾت

ٍ  اگـط  ي. قًز مى وعيل ؾجت ثط حمل ضيايت ايه. …ضا وكتىس ٍ : قـًز  گفتـ  ثـب  ثطذـًضز  اضٌ زضة آيـ

 .96 قس ذًاَس تفؿيط ثط حمل ضيايت ،اؾت آوبن حبل ْبَط اؾبؼ ثط ،مطزق

ٍ  ومبيـس  ومـى  ثٗيـس  ،وــعيل  ؾجت ثيــبن زض( …ثــب تًرٍ ثٍ ضيقه وجًزن تٗجـيط: )وعلت فى وصا  وـ

 .ثبقس وعزيىتط يالٗيت ثٍ ؾًق ؾره

 

 . اٖتجبض ؾىس2

 :ثسيه گًوٍ تمؿيم مى قًوس ،اؾجبة وعيلى وٍ زض زؾتطؼ َؿتىىس

وعيل آيٍ: )ييؿـبلًوه ٖـه    97مخل ؾجت  ؛. ؾجت وعيلى وٍ ثٍ گًوٍ ضيقه اظ پيبمجط ومل قسٌ اؾت1

ٍ  فى اللٍّ ضؾًل ٖه …اذجطوب اثًثىط محمس ثه ٖمط الركبة ٖه ؾبثك ثه ٖجساللٍّ 98المحيى(  : لًلـ

 (.…يؿألًوه ي)

ٍ  ثـطاى ( ٔ) قنـبز  امـبق  وٍ وعيلى ؾجت مخل ؛. يىى اظ مٗهًميه ؾجت وعيلى ضا ثيبن وىس2  مـب : )آيـ

 .100 اؾت وطزٌ ثيبن 99( …اثىبئىم ازٖيبئىم رٗل

 ثسين ايه وٍ مىؿًة ثٍ پيبمجط گطزز. ،. ؾجت وعيلى وٍ ثٍ يؾيلٍ نحبثى ثيبن قسٌ اؾت3

 . زض ثطذى مًاضز ويع ؾجت وعيل ثٍ يؾيلٍ تبثٗى ثيبن گطزيسٌ اؾت.4

 

 وٓطيٍ اَل ؾىّت

)چىبوىـٍ   ،ثٍ نحبثٍ زاضوس ي تمبق آوبن ضا ٖبزل مـى قـمبضوس   ثب تًرٍّ ثٍ ٖىبيت قسيسى وٍ اَل ؾىت

زض  ،(101اتفبق اَل ؾىت ضا ثط ٖسالت نحبثٍ ومل مى وىىـس   ،اثه احيط ي حبفّ اثه حزط ،اثه ٖجسالجط



مًضز ثحج مى گًيىس: اگط ؾجت وعيلى تًؾٍ نحبثٍ ثيبن گطزز ثسين ايـه وـٍ مىؿـًة ثـٍ پيـبمجط      

ظيـطا اؾـجبة وـعيل اظ     ،م حسيج پيبمجط اؾت ي مؿتىس ثـٍ ايكـبن  ايه ؾجت وعيل زض حى ،)ل( ثبقس

اگط فطزى اظ نـحبثٍ زض چىـيه مؿـألٍ     ،مؿبئلى اؾت وٍ امىبن ارتُبز . زض آن يرًز وساضز. ثىبثط ايه

وُبيـت   ؛ثلىٍ آوچٍ گفتٍ اظ پيبمجط قىيسٌ ،ممىه ويؿت اظ ذًزـ چيعى گفتٍ ثبقس ،اى ؾره گفت

 طزٌ اؾت.ايه وٍ وبق پيبمجط ضا يبز وى

 ثٍ زي قطٌ مى تًان ؾره اي ضا پصيطفت. ،امب اگط ؾجت وعيل اظ تبثٗى ضيايت قًز

ٖىطمـٍ ي   ،مخـل مزبَـس   ؛. تبثٗى اظ وؿبوى ثبقس وٍ َميكٍ اظ نحبثٍ ؾره ذـًيف ضا مـى گيـطز   1

 ؾٗيس ثه رجيط.

 . ضيايت يى ثب ضيايت مطؾل زيگطى تبييس گطزز.2

يه ومل قسٌ زض حىم حسيج اؾت ي َمبن آحبضى وٍ ثط حـسيج  آوچٍ اظ پيبمجط يب مٗهًم ،ثسين تطزيس

 ثط اؾجبة وعيلى وٍ اظ پيبمجط يب مٗهًق ضؾيسٌ اؾت متطتت ذًاَس قس. ،متطتت مى قًز

ظيطا تمـبمى   ،زض حىم حسيج پيبمجط ومى تًان قمطز ،امب آوچٍ اظ نحبثٍ ي تبثٗى ثٍ زؾت مب مى ضؾس

چىبوىٍ اَل تحميك زض وتبثُبى ضربل ثـٍ   ،ن مىبفك ثًزٌ اوسثلىٍ قمبضى اظ آوب ،نحبثٍ ٖبزل وجًزٌ اوس

اگط ؾجت وعيلى اظ نحبثٍ ثٍ زؾت مب ثطؾس ثٍ چىـس قـطٌ    ،تجييه مبَيت آوبن پطزاذتٍ اوس. ثىبثط ايه

 مى تًان ثٍ آن اٖتمبز وطز:

 102. نحبثى قبَس ي وبْط ؾجت وعيل ثبقس. 1

 احطاظ قًز. ،. ي حبلت نحبثى ي ضربل ؾىس2

 ُب ي مٗيبضَبى نحت لجًلى ضيايت ضا زاقتٍ ثبقس.. مالو3

اثه وخيط لهٍ غطاويك ضا ثٍ رُت مطؾل ثًزن ؾجت وعيل آيـٍ: )ي مـب اضؾـلىب     ،ثط پبيٍ مالن يبز قسٌ

ٍ  وـعيل  ؾـجت  َجبَجـبيى  ٖالّمٍ ي. 104وىس ومى لجًل 103( …مه لجله مه ضؾًل  وجـط  يان: )آيـ

 .106 پصيطز ىوم اضؾبل ي يٗ  رُت ثٍ ضا 105(…اٖطايُم ٖليه

 

 . ؾبظگبضى ثب ٖمل3

اگـط مًـمًن    ،ٖمل تىُب مٗيبض ي مالن تكريم حك اظ ثبَل ي نحيح اظ فبؾـس اؾـت. اظ ايـه ضيى   

ايه وبؾبظگبضى زليل ضيقىى ثط وبزضؾـتى   ،ؾجت وعيلى ثب ٖمل ؾليم ي يالٗيت ملمًؼ وبؾبظگبض ثبقس

ٍ چىبوىٍ فرط ضاظى ؾجت وعيل آيٍ : )التؿج ،آن ومل ذًاَس ثًز  107( …ًا الصيه يسًٖن مه زين اللّـ

 :وىس مى ومل چىيه ضا

 اظ اگـط : گفتىس مكطوبن 108( …) اثه ٖجبؼ گفت: زض پى وعيل آيٍ: )اوىم ي مب تٗجسين مه زين اللٍّ

 وبظل( …التؿجًّا: ) آيٍ گبٌ آن. وىيم مى اَبوت تً ذساى ثٍ ويع مب ،وساضى ثط زؾت مب ذسايبن زقىبق

 .(.قس

 س يثطضؾى ايه ؾجت وعيل مى وًيؿس:ؾپؽ زضممبق وم

چگًوٍ ممىه ي مٗمًل اؾـت وـٍ الـساق آوـبن ضا ثـط       ،)ثب تًرٍ ثٍ ايه وٍ وفّبض ذسا ضا لجًل زاقتٍ اوس

 109زقىبق ذسايوس ثپصيطيم.( 



 ضا 110( …آيٍ : )ي مــب اضؾلىــب مه لجله مه ضؾًل  ،ي زض ممــبق زيگطى ؾجت وعيل لهٍ غطاويك

 .111 وىس ومى لجًل ،ٖمل ثب وبؾبظگبضى زليل ثٍ

 

 . ؾبظگبضى ثب لطآن4

 ،ؾـجت وـعيل زض اٖتجـبض ذـًز     ،ْىى الهسيض ،اظ آن رُت وٍ لطآن لُٗى الهسيض اؾت ي ؾجت وعيل

ثبيـس آن ضا   ،َط گبٌ ؾجت وعيلى مربل  ثب لطآن ثبقس ،ويبظمىس تأييس گطفته اظ لطآن اؾت. ثطايه اؾبؼ

ظيـطا   ،وعيل يالٗيّت وساضز ي اظ مٗهـًق ومـل وكـسٌ اؾـت     زيض اوساذت ي اَميىبن زاقت وٍ آن ؾجت

 ،مٗهًميه زض ضيايبت فطاياوى ثٍ ضيقىى ثيبن وطزٌ اوس وٍ : مب َيچ گبٌ والمى وٍ ذالف لـطآن ثبقـس  

 ومى گًييم . اظ ايه ؤً ضيايبت اؾت ومًوٍ َبى ظيط:

 . پيبمجط اوطق فطمًز:1

فـك وتـبة اهلل فرـصيٌ ي مـب ذـبل  وتـبة اهلل       )ان ٖلى ول حك حميمّ ي ٖلى ول نًاة وًضا فمب يا

 112فسًٌٖ.( 

 ،پؽ َط چٍ وٍ ثب وتبة ذـسا مًافـك ثـًز    ،حميمتى يثطاى َط وبض زضؾتى وًضى اؾت ،ثطاى َط حمى

 زيض ثيىساظيس. ،آن ضا ثگيطيس ي آوچٍ مربل  ثًز

 . امبق نبزق )ٔ( فطمًز:2

 113تبة اهلل فًُ ظذطف.()ول قيء مطزيز الى الىتبة ي الؿىّ ي ول حسيج اليًافك و

 ثبَل اؾت. ،َط چيعى ثٍ وتبة ي ؾىّت ثبظ مى گطزز ي َط حسيخى وٍ مًافك لطآن وجبقس

ثرهًل اگط ؾجت وعيل  ،ٖطيٍ زاقته آوُب ثٍ لطآن اؾت ،يْيفٍ ي تىلي  زض اؾجبة وعيل ،ثىبثط ايه

 مىؿًة ثٍ نحبثٍ ثبقس.

 قت:ؾجت وعيل ضا مى تًان ثٍ لطآن ٖطيٍ زا ،ثٍ ؾٍ َطيك

 . مُبثمت ثب ْبَط آيٍ:1

 ثطاى ومًوٍ چىس ؾجت وعيل ثطاى آيٍ: )فبيىمب تًلًّا فخم يرٍ اللٍّ( يبز قسٌ اؾت:

 * البمٍ ومبظ مؿتحجى زض حبل حطوت.

 ثٗس اظ مأيًؼ قسن اظ يبفته لجلٍ. ،* البمٍ ومبظ ثٍ يؾيلٍ مؿبفط ثٍ چُبض َطف

 ت الممسؼ.* آظاز ثًزن ومبظگعاضان زض البمٍ ومبظ ثٍ ؾمت ثي

 زض ممبق ومس ي ثطضؾى مى وًيؿس: ،فرط ضاظى پؽ اظ ثيبن اؾجبة وعيل

تىُب ؾجت وعيل ايل ي زيق ثٍ رُت َمـبَىگى ثـب    ،)ثب تًرٍ ثٍ ْبَط آيٍ وٍ زاللت ثط ترييط مى وىس

 114ومبظگعاض مريّط اؾت.(  ،ظيطا زض ايه زي نًضت ،ْبَط آيٍ مًضز لجًل اؾت

 فـى  زض لُـت  ؾـيس  ي( …ن ؾجت وعيل آيٍ: )اليترص الملمىـًن الىـبفطيه  ٖالّمٍ َجبَجبيى زض الميعا

لجًل ومى وىىس.  ،َمًّ ثمب لم يىبلًا( ضا ثٍ رُت مربلفت ثب ْبَط آيٍ ي: )آيٍ وعيل ؾجت ،المطآن ْالل

115 

 . مُبثمت ثب ؾيبق آيبت:2



آيـٍ : )ي لـً   ٖالمٍ َجبَجبيى ؾجت وعيل آيٍ: )يالتلًَم حيج حمفتمًَم( ي فرـط ضاظى ؾـجت وـعيل    

لـطاض مـى زَىـس.     تطزيـس  مـًضز  ،وبؾبظگبضوس آيبت ؾيبق ثب وٍ رُت ايه ثٍ ضا …رٗلىبٌ لطآوبً ٖطثيبً( ي

116 

 . ٖسق مربلفت ثب آيبت لطآن:3

ييىى زيگط اظ قطايٍ نحت ؾجت وعيل ايه اؾت وٍ مربل  ثب وهًل لـطآن وجبقـس. چىبوىـٍ ؾـيس     

مربلفت ثب آيٍ: )اوه لٗلى ذلك ٖٓيم( ي آيـٍ: )فجمـب   مطتًى ؾجت وعيل آيبت ؾًضٌ ٖجؽ ضا ثٍ زليل 

 .117 قىبؾس مى مطزيز( …ضحمّ مه اهلل لىت لُم ي لً وىت فٓب غليّ الملت

ي مٗتعلٍ ؾجت وعيل ؾًضٌ وبؼ ضا وٍ مى گًيس: ربزيى لجيسثه اٖهم يًُزى ثبٖـج ثيمـبضى پيـبمجط    

ه الىّبؼ( ي آيٍ: )اليفلح الؿـبحط حيـج   ظيطا ثب آيٍ: )ياهلل يٗهمه م ،غيط لبثل لجًل مى قىبؾىس ،قس

 118أتى( وبؾبظگبض اؾت. 

ثطذى اظ مفؿّطان وعيل زفٗى ؾًضٌ ضا ٖلت ضزّ ؾجت وعيل آيٍ يب آيبتى اظ آن ؾًضٌ زاوؿتٍ اوس ي گفتـٍ  

اوس: وعيل يه ثبضٌ اى ؾًضٌ گًيبى ثٍ َم پيًؾتگى ي اضتجبٌ مٗىًى ي مفًُمى ثيه آيـبت آن اؾـت.   

مًرـت گؿؿـتگى    ،آن ؾـجت وـعيل   ،ٍ يب آيبتى اظ آن ؾًضٌ زاضاى ؾجت وعيل ثبقىساگط آي ،ثىبثط ايه

 اضتجبٌ ميبن آيبت اؾت ي وعيل تمبمى آيبت آن ؾًضٌ ضا زض يه ظمبن ظيط ؾلال مى ثطز.

 مـى  اوٗـبق  ؾـًضٌ  اظ( …ٖالمٍ َجبَجبيى زضثبضٌ ؾجت وعيل آيٍ: )لـل أضأيـتىم إن أتـبوم ٖـصاة اهلل    

 :وًيؿس

 119مىبفبت زاضز.(  ،ؾجت وعيل ثب وعيل زفٗى ؾًضٌ اوٗبق زض مىٍ ،ايت)گصقتٍ اظ يٗ  ضي

ظيطا ممىه اؾت آيٍ يب آيـبتى اظ ايـه ؾـًضٌ     ،ايه مالن اٖتجبض چىساوى وساقتٍ ثبقس ،ثٍ وٓط مى ضؾس

َيچ وبؾبظگبضى ثيه وـعيل   ،زيثبضٌ وبظل قسٌ ثبقس. ثىبثط ايه ،ثٍ رُبتى وٍ ٖجبضت اظ ؾجت وعيل اؾت

 ؾًضٌ ي ؾجت وعيل آيٍ ثب آيبتى اظ آن ؾًضٌ يرًز وساضز.يه ثبضٌ اى 

 

 . ؾبظگبضى ثب ضيايبت5

ضيايـبت مٗتجـط ويـع َمچـًن      ،ضيايبت مٗهًميه اؾت. ثىـبثط ايـه   ،زيميه حزت قطٖى پؽ اظ لطآن

مالن نحت ي ؾمم اؾجبة وعيل ذًاَىس ثًز وٍ اگط ؾجت وعيلى ثب ضيايت يب ضيايـبت مٗتجـطى    ،لطآن

 آن ؾجت وعيل اظ زضرٍ اٖتجبض ؾبلٍ مى قًز. ،وبؾبظگبضى زاقت

 وبؾـبظگبضى ( …فرط ضاظى ٖلت رٗلى ثًزن ؾجت وعيل لهٍ غطاويك ضا زض آيٍ: )ي مب اضؾلىب مه لجله

 اوـؽ  ي مكـطوبن  ي مؿلمبوبن ؾزسٌ ي پيبمجط تًؾٍ وزم ؾًضٌ تاليت لهٍ وٍ زاوس مى ضيايبتى ثب آن

 .120 وىس مى ثبظگً غطاويك لهٍ شوط ثسين ضا ره ي

پيبمجط َط گبٌ ٖجساللٍّ ثه اق مىتًق ضا مى  ،تفؿيط الفطلبن ويع ضيايت امبق نبزق )ٔ( ضا وٍ ثطاؾبؼ آن

يمه ذًقبمسگًيى مى فطمًز: لؿم ثٍ ذسا َيچ گبٌ زضثبضٌ تً ذسا مطا مًضز ٖتـبة لـطاض وـسازٌ     ،زيس

يـه آيـبت مـى گًيـس:     ظيطا ؾجت وعيل ا ،ثبٖج ي ٖلت ضزّ ؾجت وعيل آيبت ؾًضٌ ٖجؽ مى زاوس ،اؾت

ؾـًضٌ ٖـجؽ    ،پيبمجط ثٍ زليل يضيز اثه اق مىتًق ثٍ رلؿٍ مصاوطٌ ثبلطيف وبضاحت قـس ي پـؽ اظ آن  

 .121وبظل قس 



 

 . ؾبظگبضى ثب اٖتمبزات ي ثبيضَب6

َـط ؾـجت وعيلـى وـٍ زض      ،ٖهمت پيبمجط اظ رملٍ اٖتمبزات مؿتحىم مؿلمبوبن اؾت. ثـطايه اؾـبؼ  

ؾـيس لُـت لهـٍ     ،پصيطفتٍ ورًاَس ثًز. ثٍ َميه مالن ،جط ثبقسرُت تًٗي  قرهيت ياالى پيبم

غطاويك ضا ثٍ ؾجت ايه وٍ ثٍ ٖهمت پيبمجط نسمٍ مى ظوس ي پيبمجط ضا زض ثطاثط وفـًش قـيُبن نـسمٍ    

 .122وبپصيطفتىى ي ؾبذتگى مى زاوس  ،پصيط مٗطّفى مى وىس

ٍ  پيـبمجط : گًيـس  مـى  وٍ ضا( …ي ضقيس ضيب ؾجت وعيل آيٍ: )مب وىؿد مه آيّ أي وىؿُب ٍ  ضا اى آيـ  وـ

ثٍ ايه رُـت وـٍ    ،ٌ ثًزقس حًطت آن حعن ثبٖج ايه ي وطز مى فطامًـ ضيظ زض ،قس مى وبظل قت

 .123غيط لبثل لجًل مى زاوس  ،مربل  ثب ٖهمت پيبمجط اؾت

 

 . ؾبظگبضى ثب تبضيد7

وـعيل اؾـتفبزٌ    اظ يلبيٕ تبضيرى لُٗى ي مؿلّم ثٍ ٖىًان مالن قىبؾـبيى اؾـجبة   ،ثطذى اظ مفؿّطان

 وطزٌ اوس وٍ ثطاى ومًوٍ ثٍ چىس مًضز اقبضٌ مى قًز:

( …اثه وخيط پؽ اظ شوط ؾجت وعيل آيٍ: )ان فى ذلك الؿـمًات ي االضو ي اذـتالف الليـل ي الىُـبض    

 :وًيؿس مى چىيه

زض نًضتى وٍ زضذًاؾت لـطيف زض   ،ظيطا ايه آيٍ مسوى اؾت ،)پصيطفته ايه ؾجت وعيل مكىل اؾت

 124زض مىٍ اتفبق افتبزٌ اؾت.(  ،قسن وًٌ نفبمًضز َال 

 مـى ( …ي پؽ اظ شوط ؾجت وعيل آيٍ: )ياشا ؾمًٗا مب اوعل الى الطؾًل تطى أٖيىُم تفيى مه السمٕ

 :وًيؿس

زض نـًضتى وـٍ زاؾـتبن رٗفـط ي      ،ظيطا ايه آيبت مـسوى َؿـتىس   ،)ايه ؾجت وعيل محل اقىبل اؾت

 125جل اظ َزطت اتّفبق افتبزٌ اؾت.( ل ،وزبقى وٍ ثٍ ٖىًان ؾجت وعيل مُطح قسٌ

 :اؾت وًقتٍ( …ي فرط ضاظى ثٗس اظ ثيبن ؾجت وعيل آيٍ: )مب وبن للىجى ي الصيه آمىًا

ظيطا ايه ؾًضٌ مطثًٌ ثٍ آذطيه لؿمت لطآن اؾت وٍ ثـط پيـبمجط    ،)ايه ؾجت وعيل ثٗيس قمطزٌ قسٌ

 ،مىٍ اظ زويـب ضفتـٍ اؾـت. ثىـبثط ايـه     زض نًضتى وٍ اثًَبلت زض آغبظ تبضيد اؾالق زض  ،وبظل قسٌ اؾت

 6 12.( ثبقس( …اؾتغفبض پيبمجط ثطاى اثًَبلت ومى تًاوس ؾجت وعيل آيٍ :)مب وبن للىجى 

 

 تٗسّز ؾجت وعيل ي يحست آيٍ

ثلىٍ ممىه اؾت ثطاى چىس آيٍ يـب يـه    ،اذتهبل ثٍ فطو يحست آيٍ وساضز ،ثحج تٗسّز ؾجت وعيل

 ؾًضٌ چىس ؾجت وعيل ومل قسٌ ثبقس.

چىـس نـًضت تهـًيط مـى      ،ايه اؾـجبة  ،زض نًضتى وٍ ثطاى يه آيٍ چىس ؾجت وعيل شوط قسٌ ثبقس

 قًز.

 نطاحت زض ؾجت وعيل وساقتٍ ثبقىس. ،. َيچ يه اظ ضيايبت1

 ضيايبت حمل ثط تفؿيط مى قًوس. ،چىبوىٍ زض ثحج ياغٌ قىبؾى گصقت ،زض ايه نًضت



 س.نطاحت زض ؾجت وعيل زاقتٍ ثبق ،. يىى اظ ضيايبت2

مخالً ثـطاى ؾـجت وـعيل آيـٍ: )وؿـبئىم       ؛ثبض ذًاَس قس ،آحبض ؾجت وعيل ثط ضيايت نطيح ،زض ايه لؿم

 حطث لىم( زي ضيايت ومل گطزيسٌ اؾت:

 اثه ٖمط مى گًيس: ايه آيٍ زضثبضٌ وعزيىى ثب ظوبن اؾت.

 ؾره يًُزيبن زضثبضٌ وعزيىى ثب ظوبن اؾت.   ،ضيايت ربثط مى گًيس: ؾجت وعيل آيٍ

پصيطفتىى اؾت ي ضيايت اثـه ٖمـط ثـٍ     ،ضيايت ربثط اظ رُت نطاحت زض ؾجت وعيل ،ه زي ضيايتاظ اي

 حمل ثط تفؿيط مى قًز. ،رُت نطاحت وساقته زض ؾجت

ثى اٖتجـبض   ،يلى يىى ثٍ زليل مالوُبيى وٍ ثيبن وطزيم ،نطيح زض ؾجت وعيل ثبقىس ،. َط زي ضيايت3

 ثبقس.

 يم ي اظ زيگطى زؾت ثط مى زاضيم.زض ايه مًضز ضيايت نحيح ضا مى پصيط

 يلى يىى مطرّح زاقتٍ ي زيگطى وساقتٍ ثبقس. ،. َط زي ضيايت نطيح ي نحيح ثبقىس4

ؾجت وعيلـى   ،ثٍ ضيايتى وٍ مطرّح زاضز اٖتمبز مى وىيم. چىبوىٍ اظ زيسگبٌ اَل ؾىت ،زض ايه نًضت

ـ  ؾـجت  ثط وطزٌ ومل( …وٍ ثربضى ثطاى آيٍ: )ي يؿألًوه ٖه الطيح ٍ  ىوعيل  ،وـطزٌ  ومـل  تطمـصى  وـ

 .127 زاضز ضرحبن

 نطيح ي نحيح ثبقىس ي َيچ يه ثط زيگطى ضرحبن وساقتٍ ثبقس. ،. َط زي ضيايت5

مى گًييم آيٍ زي ثبض وبظل قسٌ اؾت: يه ثـبض پـؽ    ،اگط زي ضيايت تمبضة ظمبوى وساضوس ،زض ايه نًضت

ٍ  اىثـط  مـخالً  ؛اظ تحمك ؾجت وعيل ايل ي يه ثبض پـؽ اظ ؾـجت وـعيل زيق     فٗـبلجًا  ٖـبلجتم  يان: )آيـ

 :گطزيسٌ شوط وعيل ؾجت زي( …ثمخل

فطمًز: )َفتبز وفط اظ آوبن ضا ثٍ ربى تـً   ،رىبظٌ حمعٌ ضا مخلٍ قسٌ زيس ،. يلتى پيبمجط زض رىگ احس1

 .128 آيضز ضا( …مخلٍ ذًاَم وطز.( آن گبٌ رجطئيل فطيز آمس ي آيٍ : )يان ٖبلجتم فٗبلجًا

 س:. اثه ثى وٗت مى گًي2

قهت ي چُبض وفط اظ اوهبض ي قف وفط اظ مُبرطان مخلٍ قسٌ ثًزوس. اوهـبض تهـميم گطفتىـس     ،)زض اُحس

ٍ  ،آوبن ضا مخلٍ وىىس ،وٍ زض نًضت زؾتيبثى ثٍ مكطوبن ذسايوـس ايـه آيـٍ ضا     ،يلى ثٍ َىگبق فتح مىـ

 فطي فطؾتبز.(

ثطمى آيـس وـٍ آيـٍ     ،ط ضيايت ايلاظ ْبَط ايه ضيايت ثطمى آيس وٍ آيٍ زض فتح مىٍ وبظل قسٌ ي اظ ْبَ

ثطذـى   ،زض رىگ احس وبظل قسٌ اؾت ي چًن َط زي ضيايت نطيح ي نحيح اوس ي تمبضة ظمبوى وساضوـس 

پيف اظ َزـطت وـبظل قـسٌ     ،ورؿت َمطاٌ ثميٍ ؾًضٌ وحل ،مى گًيىس: ضارح ايه اؾت وٍ ايه آيبت

 .129ثبقس ي زيميه ثبض زض اُحس ي ؾًميه ثبض زض فتح مىٍ 

مى گًييم زي ؾجت وعيل مًرـت وـعيل آيـٍ قـسٌ      ،ط زي ؾجت وعيل تمبضة ظمبوى زاقتٍ ثبقىسامب اگ

ظيـطا ثـطاى آيـٍ لـصف زي ؾـجت وـعيل        ،ثٍ ؾجت وعيل آيٍ لصف مخبل ظزٌ اوس ،اؾت. ثطاى ايه نًضت

 شوطقسٌ اؾت:

 . لهٍ لصف َالل اثه اميٍّ.1

 . لهٍ ؾلال ًٖيمط.2



َيچ يه ثط زيگطى ضرحـبن وـساضز ي اظ َطفـى ثـب فبنـلٍ      نطيح ي نحيح اوس ي  ،چًن ايه زي ضيايت

 مى گًييم ايه آيٍ زي ؾجت وعيل زاضز. ،ظمبوى اوسوى اتّفبق افتبزٌ اوس

يلى ثطذى زض تفؿيط تٗسّز ؾجت وعيل مى گًيىس: زض نسق ؾجت وعيل تىـطاض لهـٍ يـب حبزحـٍ وـبفى      

لهـٍ لـصف َـالل ي لهـٍ ؾـلال       ثـط  ،ثلىٍ ثبيس مًمًن ي محتًا ويع متفبيت ثبقس. ثىبثط ايه ،ويؿت

ظيطا مًمًن َط زي لهٍ )وؿجت ظوـب ثـٍ َمؿـط( يىـى اؾـت       ،تٗسّز ؾجت وعيل نبزق ويؿت ،ًٖيمط

130. 

تٗـسّز مًـمًن الظق    ،اظ ولمبت ثؿيبضى اظ پػيَكگطانِ لطآن ثٍ زؾت مى آيس وٍ زض تٗسّز ؾجت وعيل

ل آيٍ يـب آيـبتى قـسٌ ثبقـس. ثىـبثط      ظيطا ؾجت وعيل ٖجبضت ثًز اظ لهٍ يب ؾلالى وٍ مًرت وعي ،ويؿت

 ،ثط آن زي لهٍ تٗسّز ؾـجت وـعيل نـبزق اؾـت     ،ؾجت وعيل آيٍ اى قسٌ ثبقىس ،َط رب زي لهٍ ،ايه

 يىى ثبقىس. ،گطچٍ آن زي لهٍ اظ وٓط مًمًن

 

 تٗسّز وبظل ي يحست ؾجت

ايـه  ثحج تٗسز وبظل ي يحـست ؾـجت اؾـت . ثـٍ      ،اظ مجبحخى وٍ زض وتبثُبى ٖلًق لطآن مُطح قسٌ

ٍ  ،ثحـج  ايه ثطاى. اؾت قسٌ آيٍ چىس يب آيٍ زي وعيل ؾجت …مٗىى وٍ يه لهٍ يب حبزحٍ  ؾـجت  ثـ

 مخبل آيضزٌ اوس. ،عيلى وٍ اظ اثه ٖجبؼ ومل قسٌو

 اثه ٖجبؼ مى گًيس:

)پيبمجط ظيط زضذتى وكؿتٍ ثًز ي فطمًز: ثٍ ظيزى اوؿبوى ثط قمب ياضز مى قًز ثـب چكـمى قـيُبوى.    

مطز وجًزچكمى ياضز قس ي پيبمجط ثٍ اي فطمـًز: چـطا تـً ي انـحبثت مـطا       ،زض پى ؾرىبن آن حًطت

زقىبق مى زَيس. مطز ثى زضوگ ثطگكت ي انحبثف ضا َمطاٌ آيضز ي َمٍ ؾـًگىس ذًضزوـس زيگـط ثـٍ     
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