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 تقذیش ٍ تطکش:

 «الحمدهلل الذی جعلنا من المتمسکین بوالیۀ امیرالمومنین و االئمه»

ّن١ث ك ٧ًارت  ةیث ا٦ٜ٦ام ٗیه ظغاك٣غ،  ص١غ ك ؿپاس از ٠ضىؼ رب اْٝا١ٝی٢ ك كاؿ٥ٌ

 ٦ؼ چ٤غ ٣اچیؽ ةؼگیؼـ... ام ک٥ ج٨ٗیٙ ٌّا ٗؼ٨٠د٣غ جا از ای٢ ةضؼ ةی کؼاف جض٥٘

 ؿ٥ْ ک١اؿ در زادق ک٥ ٗحاصی ؿؼکار ظا٣ٟ دکحؼ ٗحضی٥اؿحاد ٗؼ٦یعح٥، جٛغیؼ ك جكکؼ از 

٧ّغق دار قغ٣غ ك  پایاف ٣ا٥٠را١٤٦ایی صٛیؼ را در ای٢  ٗؼكج٤ی، ك ظٞٙ صـ٢ ةا مغر،

 قاف در ج١ا٠ی ٠ؼاصٜ را٦گكا ة٨د. ك دٝـ٨زا٥٣ٗؼ٠ایكات صکی١ا٥٣ 

 ای٢ ٠كاكرق زص١ث پ٨ر ک٥ ز٤اب آٚام دکحؼ ٠ض١غ زا٣یؿحاد ٗؼ٦یعح٥، اكکؼ از جٛغیؼ ك ج

 ةـیار را١٤٦اییٟ کؼد٣غ ك ك دٝـ٨زا٥٣ ك در ج١اـ ٠ؼاصٜ مت٨را٥٣ قغ٣غ ٠حٛتٜ را پایاف ٣ا٥٠

 كٚث مؼؼ ٗؼ٨٠د٣غ. کارٗؼاجؼ از یک اؿحاد ٠كاكر ةؼام ای٢ 

غم ك ١٦ـؼ ةؽرگ٨ارقاف جٛغیؼ ك جكکؼ از ٠ضىؼ اؿحاد ٗؼ٦یعح٥ ز٤اب آٚام ٠ض١غّٞی ٨٠ص

٨٠ارد ة٤غق را را١٤٦ایی  ؿؼکارظا٣ٟ ٤٠یؼق زارّی ک٥ ٠ح٨اوْا٥٣ ك ةؽرگ٨ارا٥٣ در ةـیارم

 کؼد٣غ.

 اـ ة٨د٣غ. ـ ک٥ مت٨را٥٣ در ج١اـ ٠ؼاصٜ صا٠یجٛغیؼ ك جكکؼ از پغر ك ٠ادر ّؽیؽ

ام ٦ داقحی ة٥ ة٤غق ک١ک م ةؽرگ٨ارا٣ی ک٥ ةی ٦یچ چكٟ ك ٧٣ایث جٛغیؼ ك ؿپاس از ٥١٦

 قاف را رؿا٣غ٣غ. ظاٝنا٥٣
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 چکیذُ

٦ا  جؼی٢ پیاـ جؼی٢ ك اؿاؿی جؼی٢ ؿع٤اف پیا٠تؼ)ص(، ٧٠ٟ ة٥ ٠ذاة٥ یکی از ٧٠ٟظٌت٥ ٔغیؼ 

را در ظ٨د گ٤سا٣غق اؿث. ٣ٜٛ جاریعی ؿع٤اف پیا٠تؼ)ص( در ؿ٥ صسٟ ٠ح٘اكت، وؼكرت جضٞیٜ 

ىا٠ی٢ ظٌت٥ ٔغیؼ ٨٤٠ط ة٥ ت٥ را ٠ىاّٖ ٨١٣دق اؿث. دؿحیاةی ة٥ ٠ٌك ةؼرؿی ٠ضح٨ام ای٢ ظ

٦ا ةؼام ٧ٟٗ  ٦ام ٨٣ی٢ جضٞیٞی اؿث. ركش جضٞیٜ ٠ضح٨ا یکی از ة٧حؼی٢ ركش گیؼم از ركشة٧ؼق

ركش جضٞیٜ ٠ضح٨ا  آیغ. ٦ام ٠عحٖٞ ة٥ ق١ار ٠ی ق٤اؿی ٠ح٢ ١ّیٙ ك دٚیٙ ٠ح٢، ة٥ كیژق الی٥

کار گؼٗث. ای٢ ٣ُؼ را ة٥  ج٨اف ٢ٗ ٨٠رد ٨٤ٗف ٠عحٞ٘ی دارد ک٥ ٠ح٤اؿب ةا ٦غؼ جضٛیٙ ٠ی

ق٤اؿی ٠ح٨ف ةؼ  ك الی٥ ةا جکی٥ ةؼ کٞیغكاژگاف امٞی ك ٗؼّی ةؼ اؿاس ٢ٗ جضٞیٜ ٠ى٣٨١ی٨٣قح٥ 

٣كا٣گؼ ٠ض٨ریث ٠ـا٥ٝ  ،قغق اؿث. ٣حایر جضٞیٜ ظٌت٥ ٔغیؼ ٣گاقح٥زام ٠ا٣غق از ظٌت٥ قؼیٖ 

ك ٨٠ارد  جؼ ة٥ دٜٛ امٕؼ ة٥ ٨ًر ظاص ةیكحؼ پؼداظح٥ قغق ٦ام ٨ًال٣ی دٛٞی٢ اؿث ک٥ در ظٌت٥

 .٨٦یغاؿث ظٌت٥ ٔغیؼ جؼ ٠ح٨ف کا٠ٜدر )ع( ّٞی٠كؼكّیث ك ٠ٛت٨ٝیث كالیث صىؼت 

 ق٤اؿی، دٛٞی٢، كالیث ، الی٥ٜ ٠ضح٨اكاژگاف کٞیغم: ظٌت٥ ٔغیؼ، جضٞی
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 هقذهِ

یکی ة٥ ا٠ؼ ظغام ؿتضاف در ٨٠ارد ٠حْغدم ةؼام ٠ؼدـ ؿع٤ؼا٣ی کؼد.  پیا٠تؼ اکؼـ)ص(

ةؼام قؼکث در  صىؼتاّالف ٠٨١ّی از زا٣ب ة٥ ّٞث  وِ آظؼی٢ صر ایكاف ة٨د ک٥از ای٢ ٨٠ا

١٦ؼاق قغ٣غ جا در ای٢ ٠ؼاؿٟ ةاقک٨ق قؼکث ک٤٤غ. ةْغ از ٤٠اؿک  ایكافصر، ز١ْیث کذیؼم ةا 

ام را ایؼاد  ظٌاة٥ رؿ٨ؿ)ص( صىؼتة٥ ا٠ؼ ظغام ؿتضاف، صر ك در ٠ـیؼ ةازگكث ة٥ ٠غی٥٤ 

 اک١اؿ ٦ٟ ك قغ ج١اـ ٦ٟ دی٢ آف ٨٠زب ة٥ ک٥ قغ ةیاف آف در ١٧٠ی ةـیار ؿع٤اف ك ٨٠دٗؼ

ْسالـَ ِديناً : یاٗث  ركز ای٢ از ةْغ ك اْلَيْوـَ َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو َأدْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت َو َرِضيُت َلُكُم اْْلِ

. ق٨د اوا٥ٗ دی٢ ای٢ ة٥ ک٥ ٣غارد كز٨د کی٘ی ٝضاظ از ٥٣ ك ک١ی ٝضاظ از ٥٣ چیؽم ٦یچ

 ة٥ را پیاـ ای٢ ٤َ٘٨٠غ ١٦گاف )ص(پیا٠تؼ ؿ٘ارش ة٥ ك د٣یاؿث پایاف جا اـپی ای٢ اةالغ م كَی٥٘

 ا٣غازق ة٥ پیاـ ای٢ ا١٦یث .«فَػْليَُبلِِّغ اْْلَاِضُر اْلَغاِئَب َو اْلَواِلُد اْلَوَلَد ِإََل يَػْوـِ اْلِقَياَمة» :ةؼؿا٤٣غ دیگؼاف

 ای٢ ق٣٨٤غگاف اكٝی٢ ةایغ ک٥ اؿث ق٨را٣گیؽ ك ٧٠ٟ آ٣ٛغر. اؿث )ص(رؿ٨ؿ صىؼت رؿاٝث کٜ

 جضٞیٜ ة٥ ٠ضح٨ا جضٞیٜ ركش ةا ٣گاقح٥ ای٢ در .ةگیؼ٣غ ؿتٛث ٦ٟ ةؼ کؼد٣ف ازؼایی در پیاـ

 ظٌت٥، ٠ٌا٥ْٝ ةؼ ّالكق قؼیٖ، ظٌت٥ ٠ىا٠ی٢ اؿحعؼاج در. اؿث قغق پؼداظح٥ ٔغیؼ ظٌت٥

 ج٘اؿیؼ ة٥ ة٨د، ٚؼآف آیات ١٦ؼاق )ص(پیا٠تؼ ٗؼ٠ایف ک٥ ٨٠اردم در ١٧ٗیکر از پؼ٦یؽ ةؼام

 ٠ض١غّٞی ٔغیؼپژكق، اؿاجیغ از یکی ارزق٤١غ زؽكات از ٦ٟ ٦ا ّتارت ةؼظی در ك قغق ٠ؼاز٥ْ

٣گار٣غق در صی٢ ةؼرؿی ك  ،ق٤اؿی ظٌت٥ ٔغیؼ٠ح٢ ظن٨صدر . اؿث قغق اؿح٘ادق ٣یؽ ٨٠صغم

 را در ةاب اؿ٤اد ك ٠نادر ظٌت٥ ٔغیؼ ام ک٥ جضٛیٛات ارز٣غق ةا کحاةی ٨٠از٥ قغجحتِ در ٤٠اةِ، 

ٝػا در ٚـ١ث ٔغیؼ اؿث،  ارز٣غق در ةاب ظٌت٦٥ام  ك زؽك ٠ضغكد پژك٦ف ة٨دا٣ساـ دادق 

 م زیادم ةؼدق قغق اؿث. ة٧ؼقق٤اؿی ة٥ كیژق در ةعف اؿ٤اد ظٌاة٥ ٔغیؼ از ادؼ ایكاف  ٠ح٢

جؼی٢ ٠ح٢ ٨٠ز٨د  ةؼ اؿاس ٨ًال٣ی) ٔغیؼ ظٌت٥ ٨٠و٨ّات اؿحعؼاج درالزـ ة٥ ذکؼ اؿث 

 ٣گاقح٥ ای٢ ٦غؼ چ٨ف ،اؿث ظغاق٤اؿی ٠تاصخ ة٥ ٠ؼة٨ط ک٥ اكؿ عفة ةؼام از ظٌت٥ ٔغیؼ(
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 قغق آكردق ٨ًال٣ی ظٌت٥ در ج٧٤ا ةعف ای٢ ك ة٨د ظٌت٥ از ٨٠ز٨د ٠ح٨ف ج١اـ ٠ٛایـ٥ ك جضٞیٜ

صاكم  ٚـ١ث،. اٝتح٥ ای٢ ك ٠ىا٠ی٢ ة٥ ٨ًر از١اٝی اؿحعؼاج قغ غق پؼداظح٥ ةغاف ک١حؼ

 را ٠ـحٜٛ پژك٦كی آف، ة٥ پؼداظح٢ ک٥ اؿث ظغاق٤اؿی ةاب در کال٠ی ٣اب ةـیار ٠تاصخ

 .ًٞتغ ٠ی
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 چْبسچَة ًظشی پظٍّص. 1-1

 ق٨د. ٢ ةعف ادةیات ٣ُؼم پژك٦ف ذکؼ ٠یدر ای

 

 لِأثیبى هس .1-1-1

. ق٨د ٠ی گ٘ح٥ ح٥گك ایؼاد ٔغیؼ ركز در ک٥ )ص(پیا٠تؼ ٗؼ٠ایكات ٠س٥ّ٨١ ة٥ ٔغیؼ ظٌت٥

 ة٥ ك اؿث رؿیغق ٠ا دؿث ة٥ ٣اٚل م٨رت ة٥ پیا٠تؼ ٦ام ؿع٤ؼا٣ی ج١اـ ٠ا٤٣غ ٦ٟ ظٌت٥ ای٢

 کؼد ٠ؼاز٥ْ آدار ج١ا٠ی ة٥ ةایغ ة٨دق پیا٠تؼ اکؼـ)ص( ٠ؼاد آ٣چ٥ ة٥ ةیكحؼ ٦ؼچ٥ یاةیدؿح ٨ُ٤٠ر

 وتي ٨٣ع ؿ٥ ٔغیؼ ظٌت٥ درةارق قغق ا٣ساـ ٦ام پژك٦ف ًتٙ. ق٨د یاٗث ؿع٤اف ای٢ ردپام جا

ظٌت٥ ک٨جاق جٛؼیتا  .اؿث قغق ٟیجٛـ ٨ًال٣ی ك ٠ح٨ؿي ک٨جاق، ظٌت٥ ة٥ ک٥ دارد كز٨د ظٌت٥

ظٌت٥ ک٨جاق در  ٣نٖ ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ك ظٌت٥ ٠ح٨ؿي جٛؼیتا یک پ٤سٟ ظٌت٥ ٨ًال٣ی اؿث.

جؼ ج٧٤ا در ٠نادر ٠کح٨ب قیْی ٨٠ز٨د  ق٨د ا٠ا ٠ح٨ف ٨ًال٣ی ٤٠اةِ قی٥ْ ك ا٦ٜ ؿ٤ث یاٗث ٠ی

 از ٨٠ز٨د ٠ح٢ ؿ٥ ای٢ جضٞیٜجسؽی٥ ك  ة٥ ٠ضح٨ا جضٞیٜ ركش از اؿح٘ادق ةا ٣گاقح٥ ی٢ا دراؿث. 

٦ا ك  ا٣غ ك ج٘اكت ة٤غم قغق ٦ا دؿح٥ ؿپؾ ٦ؼ کغاـ از ای٢ ظٌت٥ ،قغق پؼداظح٥ ظٌت٥

٠ح٨ف دؿث یاةیٟ ك ركق٢ ق٨د  كز٨ق ج١ایؽ ك جكاة٥ا٣غ جا ة٥  ٦ام ؿ٥ ٠ح٢ اؿحعؼاج قغق قتا٦ث

 ٠ىا٠ی٢ چ٥ یا ّتاراجی چ٥ ك دار٣غ اقارق ٣کاجی چ٥ ة٥ كٌت٥ چیـث ک٥ ٠ٕؽ امٞی ٦ؼ ؿ٥ ظ

 از ٠ح٢ جؼی٢ کا٠ٜ ة٥ آدار ای٢ ق٤اؿی الی٥ ةا جاق٣٨غ  ٠ی جکؼار ظٌت٥ ؿ٥ ٦ؼ در امٞی ك ٗؼّی

 .یاةیٟ دؿث پیا٠تؼ ؿع٤ؼا٣ی

 

 اّذاف تحقیق. 1-1-2

ٌت٥ ٔغیؼ، از ٠ح٢ دٚیٙ ظ كز٨ زـثةؼرؿی ا٣حـاب ظٌت٥ ٔغیؼ ة٥ پیا٠تؼ اکؼـ)ص(، 

جؼی٢ ا٦غاؼ  از ٧٠ٟ ق٤اؿی ظٌت٥ ٔغیؼ، الی٥ق٤اظث ظٌت٥ ةا ركیکؼد جضٞیٜ ٠ضح٨ام ٠ى٣٨١ی

 آیغ. جضٛیٙ ة٥ ق١ار ٠ی

 

 ّبی پظٍّص لسَا. 1-1-3

 ج١ؼکؽ٦ایی ٥ٌٛ٣ ك ٗؼّی ٨٠و٨ّات امٞی، ٨٠و٨ّات چ٥ قا٠ٜ ٔغیؼ ظٌت٥ .5

 اؿث؟

 چیـث؟ ٔغیؼ ظٌت٥ ک١ی ٠ضح٨ام جضٞیٜ كردآدؿح .2

 ؟چیـث ٔغیؼ ظٌت٥ (ج٨می٘ی) کی٘ی ٠ضح٨ام جضٞیٜآكرد دؿح .9
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 ٣گار٣غق ك گیؼد ٠ی م٨رت ٔغیؼ ظٌت٥ ٠ىا٠ی٢ کكٖ ٦غؼ ةا پژك٦ف ای٢ ک٥ زایی آف از

 ٠ضح٨ا جضٞیٜ ركش از اؿح٘ادق ةا ٠ىا٠ی٢ اؿحعؼاج ة٥ ذ٤٦ی ٗؼض پیف ٦یچ ةغكف اؿث آف ةؼ

ای٤غ جضٛیٙ ك ٗؼ ق٨د١٣ی گؼٗح٥ ٣ُؼ در ام ٗؼوی٥ ٦یچ ٦ایی پژك٦ف چ٤ی٢ در ٝػا یاةغ؛ دؿث

 غ قغ.ٗؼض ًی ظ٨ا٦ةغكف پیف

 

 سٍش تحقیق. 1-1-4

٦ا، اؿح٘ادق از ركش جضٞیٜ  ٦ا ك ا٣غیك٥ م ٤٠اؿب ز٧ث جتیی٢ دیغگاق ٦ا ركشیکی از 

 ارجتاًات، ازح١اّی، ٨ّٞـ در پؼکارةؼد ركقی ک٥ ٠ضح٨ا جضٞیٜ ركش در٠ضح٨ا اؿث. 

 ك ٤٠حُٟ ١ّٞی، ٨ٚاّغم از گیؼم ة٧ؼق ةا اؿث؛ ...ك اؿیق٤ ، ركافؿیاؿی ٨ّٞـ ق٤اؿی، زا٥ْ٠

 ركش ای٢ ٦غؼ صٛیٛث در.ق٨د ٠ی دریاٗث 5از ٠ح٢ دٚیٛی ٦ام پیاـ ك ٣حایر ج١ْیٟ، ٚاةٜ

 ة٥ ٦ا ركش ؿایؼ ةا ک٥ اؿث آف در پ٧٤اف ٦ام  پیاـ ك ٠٘ا٦یٟ کا٠ٜ اؿحعؼاج ك ٠ح٢ گ٨یاؿازم

 یک ك اؿث ارجتاًات جضٞیٜ ٨٤ٗف از ام ٠٥ّ٨١س ٠ضح٨ا جضٞیٜ دیگؼ ّتارجی ة٥.آیغ ١٣ی دؿث

 ركقی ك اؿث ا٣ٌتاؽ ٚاةٜ كؿیْی ٦ام ص٨زق در ک٥ اةؽار٦اؿث از ام گـحؼق ةٞک٥ ،٣یـث كؿی٥ٞ

 ق٨د ٠ی ة٤غم ًت٥ٛ ٣ض٨م ة٥ ك کغگػارم دٚیٙ ك ٤٠ُٟ م٨رت ة٥ اًالّات ک٥ اؿث اؿح٤تاًی

  ٘نیٞی در ای٢ج٨ویضات ج .٤غک كجضٞیٜ جسؽی٥ ک١ی م٨رت ة٥  را ٦ا آف ةح٨ا٣غ پژك٦كگؼ ک٥

اؿاس ٢ٗ  ةؼ پژك٦فای٢  ق٤اؿی جضٞیٜ ٠ضح٨ا آكردق قغق اؿث. ظن٨ص در ةعف ٨٧٘٠ـ

 ٤٠اةِ از گیؼم ة٧ؼق ةا٤ام كاصغ ز١الت ك ة٥ م٨رت ک١ی ك ٠ت جضٞیٜ ٠ضح٨ام ٠ى٣٨١ی ةؼ

 .اؿث قغق ٣گاقح٥ ام کحاةعا٥٣

 

 پیطیٌِ تحقیق. 1-1-5

 ك قغق ٣گاقح٥ ةاب ای٢ در ٗؼاكا٣ی آدار ك گؼٗح٥ ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد دیؼةاز از ٔغیؼ صغیخ

 ة٨دق ٗؼیٛی٢ ّا١ٝاف ةضخ ٨٠رد ١٦یك٥ ك اؿث ؿاة٥ٛ ةی اصادیخ، ج١اـ ٠یاف در صغیخ ای٢ ج٨اجؼ

 ّتغاْٝؽیؽ جضٛیٙ ًتٙ. اؿث قغق ٣گاقح٥ ةاب ؿ٤غ ك ٠ح٢ آف در ٦ٟ ارزق٤١غم ٦ام رؿا٥ٝ ك

 قغق ٣گاقح٥ ةارق ای٢ در ٗؼاكا٣ی آدار ّنؼم ٦ؼ رد «االؿال٠ی اٝحؼاث ٗی إٝغیؼ» در ًتاًتایی

صا٠غصـی٢ ٤٦غم ك ؿیغ٠یؼ «ٗی ا٠ا٥٠ االئ٥١ االةؼار ّتٛات اال٨٣ار» کحاب ارزق٤١غدك  .اؿث

ق٤اؿی ٤غجؼی٢ آدار در ةاب ؿ پؼر٣گّال٥٠ ا٠ی٤ی ة٥ ٨٤ّاف  «ٗی اٝکحاب ك اٝـ٥٤ ك االدب إٝغیؼ»

 ج٨اجؼ ادتات ةؼ ّالكق ا٠ی٤ی ّال٥٠ «إٝغیؼ» ؿ٤گ گؼاف ادؼ در .صغیخ ٔغیؼ ٚاةٜ ذکؼ اؿث

 دكازد٦ٟ ٚؼف جا اكؿ ٚؼف از جاریعی جؼجیب ة٥ آ٣اف صاؿ قؼح ١٦ؼاق ة٥ قْؼا اقْار ٔغیؼ، صغیخ

                                                           
1 . Text 
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ر د. گؼدد ركق٢ آف ة٥ ادیتاف ا٦ح١اـ ك ٔغیؼ ظتؼ ج٨اجؼ ك ق٧ؼت كؿی٥ٞ ةغی٢ جا اؿث قغق ذکؼ

 ٚاةٜ ةیاف اؿث. ...ك ٦ام قؼیٖ ٠ؼجىی، قیط ٠٘یغ جالشةاب ٠ح٢ آف ٦ٟ 

 ٣گؼٗح٥ م٨رت ةاقغ ُّی١ی ظٌت٥ چ٤ی٢ قایـح٥ ک٥ کارم ٔغیؼ، ظٌت٥ ظن٨ص در ا٠ا

 چ٤غ ا٠ا ا٣غ، پؼداظح٥ آف جؼز٥١ ة٥ ةیكحؼ ظٌت٥ ایؼاد قؼایي ج٨میٖ از پؾ آدار ٔاٝب ك اؿث

 کار ٠ْن٠٨ی جٛغ٠ی ا٠یؼ. اؿث قغق ٣گاقح٥ ٔغیؼ ظٌت٥ ظن٨ص در ٦ٟ ٠ٜجأ ٚاةٜ ادؼ

 ظٌت٥ ٠عحٖٞ ٦ام ّتارت ةؼام ایكاف. ؿثا ٣گاقح٥ ٔغیؼ ظٌت٥ ج٨ٛیث ٠ح٢ در را مارزق٤١غ

 ذکؼ ؿ٤ث ا٦ٜ ٤٠اةِ از را ٨٠یغاجی ك ٚؼائ٢ قغق، ةیاف )ع(ا٠یؼ صىؼت ٗىایٜ كمٖ در ک٥ ٔغیؼ

 از ج٦٢كث  اؿحك٧اد ة٥ پیا٠تؼ گ٨یی ظٌت٥ امٜ ادتات ة٥ کحاب ای٢ در ١٦چ٤ی٢ ک٤غ، ٠ی

 اؿ٤اد از ٦ایی ٣اگ٘ح٥» کحاب در ٨٠رد ای٢ ک٥ دپؼداز ٠یا٦ٜ جـ٢٤  ج٢ از اّالـدق ك  مضاة٥
 ٠ؼكاریغ» کحاب. اؿث قغق ةضخ جؼ دٚیٙ م٨رت ة٥ ٨٠صغم ٠ض١غّٞی ٟٚٞ ة٥ «ٔغیؼ ظٌت٥

 ةاب در جـ٢٤ ا٦ٜ ك قی٥ْ از ٠ؤیغاجی ارائ٥ ة٥ ٦ٟ ّتاؿی صتیب ٨٣قح٥ «ٔغیؼ مغؼ در ٜئٗىا

 ٝعٌتۀ ادةیۀ جضٞیٞیّۀ دراؿۀ: »٨٤ّاف ةا ٦ٟ ام ٣٥٠ا پایاف. اؿث پؼداظح٥ ا٠یؼ صىؼت ٜئٗىا
 91 ؿاؿ در زارع آٗؼی٢ ك زْ٘ؼم ؿیغ٠ض١غ٧٠غم را١٤٦ایی ك ٨ًةایی ًا٦ؼق: ٟٚٞ ة٥ «إٝغیؼ

. اؿث قغق پؼداظح٥ ظٌت٥ ادةی جضٞیٜ ة٥ ٣ا٥٠ پایاف ای٢ در. اؿث قغق ٣گاقح٥ قیؼاز دا٣كگاق در

 ٨٤ّاف ةا آدارش از یکی در اؿث، ٣گاقح٥ ٔغیؼ ٠ض٨ریث ةا ٗؼاكا٣ی آدار ک٥ ا٣نارم ٠ض١غةاٚؼ

٠كکالجی را دارد ک٥  ک٥ اٝتح٥ کار ایكاف پؼدازد ٠ی ٔغیؼ ظٌت٥ ٠نغرق٤اؿی ة٥ «ٔغیؼ اؿؼار»

 .ق٨د ق٤اؿی ة٥ آف پؼداظح٥ ٠ی در ٚـ١ث ٠ح٢

 ای٢ گ٨یی. ٣كغ یاٗث ادؼم ٔغیؼ، ظٌت٥ ؿ٤غق٤اؿی ةاب در ٣گار٣غق، ٦ام ةؼرؿی ًتٙ

 ةا ٠ض١غّٞی ٨٠صغم کحاةی ج٨ؿي ا٠ا اؿث قغق ؿپؼدق ٗؼا٨٠قی دؿث ة٥ دیؼةاز از ٨٠و٨ع

 ّالكق کحاب ای٢. اؿث رؿیغق چآ ة٥ 99 ؿاؿ در «ٔغیؼ ظٌت٥ اؿ٤اد از ٦ایی ٣اگ٘ح٥» ٨٤ّاف

 ك پؼداظح٥ ٗؼیٛی٢ آدار ٠یاف در ظٌت٥ ردیاةی ة٥ ٔغیؼ ظٌت٥ اؿ٤اد ةاب در ١ّیٙ ٦ام ةؼرؿی ةؼ

 .اؿث ٔغیؼ ظٌت٥ ٠نغرق٤اؿی ةاب در ١٧٠ی ارةـی ٤٠تِ ؿ٤غق٤اؿی ةؼ ّالكق

 ٠ضح٨ام جضٞیٜ ك جتیی٢ پی در پیكی٢، ٦ام پژك٦ف داقح٢ ٣ُؼ در ةا ٣ا٥٠ پایاف ای٢

 ٣كغق ةؼرؿی ظٌت٥ ٔغیؼ ةا ای٢ ركش، جاک٨٤ف ك اؿث ٔغیؼ ركز در پیا٠تؼ اکؼـ)ص( ٗؼ٠ایكات

 اقارق زیؼ آدار ة٥ ج٨اف ی٠ ک٥ قغق ا٣ساـ ٦ایی پژك٦ف ،ركایات ٠ضح٨ام جضٞیٜ ظن٨ص در. اؿث

 :کؼد

 «٠ْاكی٥ ك )ع(ّٞی ا٠یؼا١ٝؤ٤٠ی٢ ٠کاجتات ٠ضح٨ایی جضٞیٜ ز٤گ؛ در اظالؽ» .5

 قك١ی٢ ةؼگؽیغق) .5991: اكؿ مادؽ)ع( ا٠اـ دا٣كگاق ا٣حكارات: ج٧ؼاف. پ٨ر زا٣ی ٠ض١غ: ٟٚٞ ة٥

  (ٗاراةی ا١ٝٞٞی ةی٢ زك٨٤ارق
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 ٠ض١غ: ٟٚٞ ة٥ «اصادیخ ٧ٟٗ در «٠ضح٨ا جضٞیٜ» ركش از اؿح٘ادق ر٦اكرد٦ام» .2

. قكٟ ك چ٧ٜ ؿاؿ. صغیخ ك ٚؼآف ٦ام پژك٦ف ٠س٥ٞ در قغق چآ. قکؼا٣ی روا ك پ٨ر  زا٣ی

 .92ز٠ـحاف ك پاییؽ. 2ش

 پ٨ر، زا٣ی ٠ض١غ: ٟٚٞ ة٥ ،«)ع(٦ادم ا٠اـ ٠کاجتات ةؼ صاکٟ ؿاظحار جتیی٢» .9

 .99 ة٧ار ،2ش اكؿ، ؿاؿ ،)ع(ةیث ا٦ٜ صک١ث ٣ا٥٠ پژك٦ف ٠س٥ٞ در قغق چآ

 

 ضٌبسی تحلیل هحتَافَْمه. 1-2

زـ اؿث ٚتٜ از پؼداظح٢ ٝػا ال ؛زا ک٥ ای٢ پژك٦ف ةا ركقی زغیغ ٣گاقح٥ قغق اؿثاز آف

 ق٨یٟ. آق٤ا ٦ام جضٛیٙ، ةا جْؼیٖ ١ّٞی ك امٌالصات ركش جضٞیٜ ٠ضح٨ا  ة٥ یاٗح٥

 

 تحلیل. 1-2-1

 ة٤غم دؿح٥ك  ٠ا٦یث ٧ٟٗ ةؼام ازؽاء ك ٤ّامؼ ة٥ قیء یک جسؽی٥ ّتارت اؿث از 5جضٞیٜ

 ارجتاط کكٖ ةؼام ازؽاء ك ٤ّامؼ

 

 هحتَا .1-2-2

٦ا،  ٦ا، ٣ٛاقی ، جناكیؼ، ٣ٛك٦٥ا غقیپغاًالّات، كاْٚیات، ٨ٚا٣ی٢ ك ام٨ؿ،  ٨ُ٤٠2ر از ٠ضح٨ا

ك دارام  قغق ٨٣قح٥آ٣چ٥ ةؼام ا٣حٛاؿ پیاـ ك ٠٘ا٦ی١ی ظاص ك  اٗح٥ی ؿاز٠اف٨١٣دار٦ا ك ٠ح٨ف 

 .ث٠ا٦یحی ٠كعل اؿ

 

 تحلیل هحتَا هؼشفی سٍش. 1-2-3

 ة٥ ج٨ز٥ ةا ک٥ اؿث اًالّات آكرم ز١ِ ك ق٤اؿایی ٦ام ركش از یکی ٠9ضح٨ا جضٞیٜ

 ةؼرؿی ًؼیٙ از دارد جالش ك ک٤غ ٠ی پیغا ظاص کارةؼدم جضٛیٛی، ٦ؼ ٦غؼ ك قؼایي ٨٠و٨ع،

ك ( 29ص ،ش5999 پ٨ر، زا٣ی) ةپؼدازد ٠ح٢ ٠ا٦یث كاکاكم ة٥ ٔیؼ٠ح٤ی، ك ٠ح٤ی ٠کح٨ب اؿ٤اد

آف را کكٖ ک٤غ ك ركم  ظ٨ا٦غ ؿع٢ ٚؼار دارد ك ٠ی زـحس٨م آف چیؽم اؿث ک٥ در پؾ رد

٢ جْؼیٖ ی٨ٝر٣ؾ ةاردف جضٞیٜ ٠ضح٨ا را چ٤ (46ك49ص، ش5979، )ةاردف .ک٤غ آف جکی٥ ٠ی

جضٞیٜ ٠ضح٨ا در صٛیٛث ٢ٗ پژك٦ف ّی٤ی، ام٨ٝی ك ک١ی ة٥ ٨ُ٤٠ر ج٘ـیؼ ك جضٞیٜ : »ک٤غ ٠ی

ج٘کؼ ة٤یادم جضٞیٜ ٠ضح٨ا ّتارت اؿث از ٚؼار دادف ازؽام یک ٠ح٢ )ک١ٞات، ٠ضح٨ا اؿث ك 

                                                           
1 .Analysis 

2. Content 

3. Content Analysis 
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٨ٛالجی ک٥ از پیف ق٣٨غ( در ٠ آف ةؼصـب كاصغ٦ایی ک٥ ا٣حعاب ٠ی ز١الت، پاراگؼا٧ٗا ك ٠ا٤٣غ

٦ام ٠حْارؼ ازح١اّی ٨١ْ٠ال ٠تح٤ی ةؼ پؼؿك٤ا٥٠  ةؼرؿی (29، ص٨١٦)« ا٣غ قغقجْیی٢ 

٦ام  پؼؿف ٦ایی اؿث ک٥ ة٥ ق٨د، پاؿط ؼ جضٞیٜ ٠ی٨ؿي پژك٦كگی٤ْی آ٣چ٥ ج ؛٦ـح٤غ

ق٨د ك ة٥  ش جضٞیٜ ٠ضح٨ا درؿث ةؼّکؾ ١ّٜ ٠یا٠ا در رك ؛قغق اؿثپؼؿك٤ا٥٠ اك دادق 

٣ا٤٠غ. در ای٢ ركش پؼؿك٤ا٥٠  ٣یؽ ٠ی« پؼؿك٤ا٥٠ ٠ْک٨س»را گا٦ی ١٦ی٢ دٝیٜ ای٢ ٢ٗ 

ایی اؿث ک٥ پیكاپیف ًی ٦ یاٗح٢ ای٢ پؼؿك٤ا٥٠ ةؼ اؿاس پاؿط٣ا٨ْٞ٠ـ اؿث ك ٦غؼ، ج٨ٞیضا 

٦ا دادق قغق یا ة٥ ّتارجی در ای٢ ركش اؿ٤اد گ٘حارم چ٤اف جضٞیٜ  ٦ا ك داؿحاف ٥ظتؼ٦ا ك ٠ٛاٝ

 (28، صش5999)زا٣ی پ٨ر،  ٦ام پؼؿك٤ا٥٠ ٦ـح٤غ. ک٥ گ٨یی ز٨اب ؿ٨اؿ ق٣٨غ ٠ی

داقح٢ جضٞیٜ ٠ضح٨ا، جک٤یکی پژك٦كی ةؼام اؿح٤تاط جکؼارپػیؼ ك ٠ْحتؼ از ٠ضح٨ا اؿث. 

٦ام  ارزق ةا اّحٛاد ة٥ ٚاًْیث دا٣ـح٥آ٠یؽ، ّغـ اّح١اد ة٥ ٠٘ا٦یٟ ذ٤٦ی ٚتٞی، ٠ت یغ ا٣حٛادد

زغیغ، یک ةؼظ٨رد ٦كیارا٥٣  م ذ٤٦ی ك رد ك زایگؽی٢ کؼدف آف ٠٘ا٦یٟ ةا ٠٘ا٦یٟ ؿاظح٥ قغق

ك ٣ٛاد اؿث ک٥ ةؼام ٠حعنل ٨ّٞـ ا٣ـا٣ی ٦ؼ ا٣غازق ة٥ ٨٠و٨ع ٨٠رد جضٞیٜ ظ٨د آق٤اجؼ ةاقغ 

 .ک٤غ ٞی ك اؿح٘ادق از ركش مضیش ةاز ٠ی٦ام ٚت ؼ اؿث ك راق را ةؼام ک٤ار گػاقح٢ ركش٠٘یغج

 (28ك27ص، ش5979)ةاردف، 

ی٤ْی ةایغ از ام٨ؿ ك  ؛٦ام جضٞیٜ ٠ضح٨ا جکؼارپػیؼم آف اؿث یکی دیگؼ از ٠كعن٥

 ٣حایر جضٛیٙ ج٨ؿي ٠ضٛٛاف دیگؼ ٦ٟ ٚاةٜ دؿحیاةی ةاقغ.٨ٚا٣ی٢ ٠كعنی جتْیث ق٨د ك 

جضٞیٜ ٠ضح٨ا ةایغ ٠ْحتؼ ةاق٤غ ك اّحتارؿ٤سی ق٣٨غ جا ركایی ك پایایی ٦ام  یاٗح٢٥ ١٦چ٤ی

 جضٛیٙ ركق٢ گؼدد.

٠تح٤ی ةؼ  جضٞیٜ ٠ضح٨ا ة٥ دك ركش جضٞیٜ ٠ضح٨ام ٠تح٤ی ةؼ ک١یث ك جضٞیٜ ٠ضح٨ام

٦ایی ک٥ ٗٛي ة٥  ٞیٜ ٠ضح٨ام ک١ی پژك٦كگؼ ة٥ ٥ٝ٨ٛ٠ق٨د. در جض کی٘یث)پ٧٤اف( جٛـیٟ ٠ی

ک٤غ، ا٠ا در جضٞیٜ  ٦ا را ا٣حعاب ٠ی ج٨ز٥ کؼدق ك آف ،١٣ادم اقارق دارد٦ام  ؼکیب١٣اد٦ا ك ج

ق٤اؿی  ر ؿٌش ركشق٨د. اٝتح٥ د ٔیؼ از ١٣اد ٣یؽ ج٨ز٥ ٠ی٠ضح٨ام کی٘ی ة٥ ظن٨میات دیگؼم 

ی٢ ایغق اؿث زیؼا پژك٦ف کی٘ی ٠تح٤ی ةؼ ا ؛٦ام کی٘ی ك ک١ی آقکارجؼ اؿث ج١ایؽ ةی٢ پژك٦ف

٦ا ةؼام ةیاف ك ج١ْیٙ ٨ٛ٠الت جضٞیٞی، ٣یاز ة٥ ٗؼای٤غ پژك٦كی ظامی  غقک٥ صغاٜٚ ةؼظی پغی

( 95، صش5992)زا٣ی پ٨ر،  دار٣غ جا ةح٨ا٤٣غ آزادا٥٣ در ٠یاف ٥١٦ ؿ٨ٌح جضٞیٞی صؼکث ک٤٤غ.

٦ـح٤غ، ٠ذال جْغاد زیادم اًالّات ٠عحنؼ جضٞیٜ ٦ام ک١ی ج٨زیْی  ة٥ دیگؼ ؿع٢، ركش

ظن٨میات ٠ضح٨ا اؿث؛ ا٠ا  ٦ا ةـا٠غ ٨٧َر ةؼظی از آفق٨د ك كاصغ اًالّاجی پای٥ در  ٠ی

ق٨د ك  ١ی اًالّات ٠ؼکب ك ٠٘نٜ جضٞیٜ ٠ی٦ام کی٘ی جكغیغم ٦ـح٤غ، ی٤ْی جْغاد ک ركش

 ٦ا ٨٧َر یا ٔیتث یک ظنین٥ اؿث. در آف كاصغ اًالّاجی پای٥

ك  ٦ام ٠ضغكد، اؿ٤اد ک١یاب ٠کح٨ب ٣ُیؼ ا٣حكارات ٠٨١ّی، ٣ـع٥در ای٢ ركش اؿ٤اد 

 ق٨د. از گػقحگاف ةؼرؿی ٠ی ٠ا٣غق ةؼزام، آدار ٤٦ؼم ٦ا ٗیٟٞ، ٦ا ّکؾ٤اد ٔیؼ٠کح٨ب ٠ذٜ اؿ
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در ٠ح٢ اًالّات  ٣ُؼ دظاٝثداكرم ك  را از پیف گؼای٢ ركش ای٢ ٚاةٞیث را دارد ک٥ پژك٦ك

 ٤غ.و٥ ک٠عحٖٞ ّؼ٦ام  د ك ٣حایر آف را در ٚاٝبةپؼدازارد ك ج٧٤ا ة٥ جضٞیٜ ظاٝل ٠ح٢ ةازد

٠ضٛٛاف ك ٦ام ای٢ ركش، ا٠کاف اّحتارؿ٤سی آف ج٨ؿي دیگؼ  یکی از دیگؼ ٚاةٞیث (28ص، ٨١٦)

 یس٥ ادتات ٣حایر جضٛیٙ اؿث.در ٣ح

 

 اًَاع کذگزاسی دس تحلیل هحتَا. 1-2-4

ؼ٦ا م٨رت یٖ ١ّٞیاجی ٠حٕیؼدر جضٞیٜ ٠ضح٨ا ةؼ اؿاس جْؼیٖ ٠٨٧٘٠ی ك جْ 5کغگػارم

 ق٨د. ـیٟ ٠یؿح٥ کغگػارم ةاز ك ةـح٥ جٛد دكك ة٥  یؼدگ ٠ی

 

 ستِ. کذگزاسی ث1-2-4-1

 از ک٥ ٨ٛ٠الجی در ٠ح٢ یک ازؽام دادف ٚؼار از اؿث ّتارت ٠ضح٨ا جضٞیٜ ة٤یادم ج٘کؼ

 در ک٥ ٦ـح٤غ ٤ّاكی٤ی یا ٦ا ؿؼٗنٜ ٦ا؛ ٥ٝ٨ٛ٠ (29ص ،ش5979 ةاردف،) ا٣غ قغق جْیی٢ پیف

در ای٢  .ق٣٨غ ٠ی غمة٤ ًت٥ٛ ٠عحٖٞ كاصغ٦ام ةؼصـب ك گیؼ٣غ ٠ی ٚؼار کار اؿاس ٠ضح٨ا جضٞیٜ

 گیؼد. اؿاس کغگػارم م٨رت ٠ی ق٣٨غ ك ةؼ آف ٦ا ٚتٜ از جضٞیٜ، جْیی٢ ٠ی ٨٣ع جضٞیٜ، ٥ٝ٨ٛ٠

٦ا ا٣ساـ قغق ةیكحؼ ٣اَؼ ة٥ ای٢ ٨٣ع جضٞیٜ اؿث.  آ٣چ٥ ک٥ جاک٨٤ف در پژك٦ف (598، ص٨١٦)

آیغ  ٠ی دؿث ة٣٥حایسی ک٥  د ةؼ اؿاسرك ارام ٗؼوی٥ ٦ـح٤غ ك ا٣حُار ٠ید ٦ا ای٢ ٨٣ع پژك٦ف

 رد ق٣٨غ. ادتات یا

 

 بصکذگزاسی ث. 1-2-4-2

گیؼد  ی م٨رت ٠یٗؼو پیف ةغكف ،٠ح٢ از ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ اؿحعؼاجدر ای٢ ٨٣ع از جضٞیٜ ٠ضح٨ا، 

رم ٦ٟ در غگػا٦ام ٠ضح٨ا ٠ىا٠ی٢ را کكٖ ک٤غ ك ک ٠ضٛٙ ا٣حُار دارد ةؼ اؿاس یاٗح٥ ك اؿاؿا

٨٣ع از جضٞیٜ ٠ضح٨ا، پؾ از ٠ٌا٥ْٝ ٠ح٢ ك ة٤غم در ای٢  ك ٥ٝ٨ٛ٠ ق٨د صی٢ جضٞیٜ ا٣ساـ ٠ی

٦ا چ٨ف ٦غؼ  در ای٢ پژك٦ف)١٦ا٣سا(  گیؼد. عؼاج ٠ىا٠ی٢ امٞی ك ٗؼّی م٨رت ٠یاؿح

ام در ٣ُؼ گؼٗح٥  ٗؼض ذ٤٦ی اؿث ٦یچ ٗؼوی٥ ا٠ی٢ ةغكف داقح٢ پیفىکكٖ ٠جضٛیٙ، 

 ق٨د. ١٣ی

 

                                                           
1. Selective Coding 
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 (ّب هقَلِ تؼییي) کذگزاسی ّبی ثبیستِ. 1-2-4-3

٤اؿب ةا ٦غؼ ك ٨٣ع ٠ضح٨ا ة٥ ٦ا ةایغ ة٥ ٣کاجی ج٨ز٥ ق٨د جا ٠ح ٥ب ٨ٛ٠ٝةؼام ا٣حعا

 جؼی٢ ٣حایر دؿث یاٗث. دٚیٙ

 .ةاق٤غ یکـاف ٠ىا٠ی٢ دارام ك ١٦گ٢( اٖٝ

 کار ة٥ اج٘اٚی م٨رت ة٥ ٥ٝ٨ٛ٠ دك در ج٨ا٣غ ١٣ی ٠ضح٨ا ٤ّنؼ یک ٝػا ةاق٤غ، ا٣ضنارم( ب

 .ةؼكد

 آ٧٣ا از ظامی ةعف ج٧٤ا ٥٣ گیؼد ٚؼار اؿح٘ادق ٨٠رد ةایغ ٠ح٢ ج١اـ ةاق٤غ، زا٠ِ( ج

 كاصغ ٣حیس٥ ك ةؼداقث یک ة٥ ١٦گی ةایغ ٠عحٖٞ کغگػاراف ی٤ْی ةاق٤غ، ّی٤ی( د

 .ةؼؿ٤غ

)ةاردف،  .ةاق٤غ ٠ضح٨ا ٨٣ع ك ٦غؼ ةا ٤٠ٌتٙ ةایغ ا٣حعاةی ٨ٛ٠الت ةاق٤غ، ٠ح٤اؿب( ٦ػ

 (96ش، ص5979

 

 تحلیل هحتَا استفبدُ اص سٍش تبسیخچِ. 1-2-5

 کٞی ٨ًر ة٥. اؿث ةكؼم ز٨ا٠ِ ج١غف ك ٗؼ٤٦گ ٚغ٠ث ة٥ ٠ضح٨ا ٜجضٞی م جاریعچ٥

 ك ٠ح٨ف پ٧٤اف ٤ْ٠ام ٧ٟٗ ةؼام ٚغیٟ ٦ام ز٠اف در ک٥ دارد ٤ْ٠ی جضٞیٜ در ریك٥ ٠ضح٨ا جضٞیٜ

 ٧٠ؼ، ٠ض١غم) .اؿث٦ آف ٨٣ع جؼی٢ ةؼزـح٥ ٠ػ٦تی کحب ج٘ـیؼ ک٥ قغ ٠ی ةؼدق کار ة٥ ٦ا پیاـ

ک در ی٣٨اف ةاؿحاف ك ةْغ٦ا در ٚؼف ک٥ ای٢ جک٤ی ٠ْحٛغ٣غ 2ك ركر٢٠ ٠5ؼج٢ (.56ص ،5994

، ش5994پ٨ر،  )رٗیِ کار ةؼدق قغق اؿث.٥ ٦٘حٟ ٠یالدم در ٗٞـٌی٢)ةؼام اؿحعؼاج ج٨رات( ة

ام زغیغ ك ٣ـتحا  در ٨ّٞـ ازح١اّی ای٢ جک٤یک ظن٨ما در ز٤گ ز٧ا٣ی دكـ ة٥ گ٥٣٨ (551ص

از آ١ٝاف قکایث  ة٥ زؼـ ص١ایث ٦ا ا٥٠ةؼظی ركز٣ از ز٠ا٣ی ک٥ در آ٠ؼیکا ك غدٚیٙ ةکار ةؼدق ق

ی ك ٣یاز ة٥ و٨اةي ّی٤ زؼـ ةؼام ادتات ای٢داراف ٦ٟ ای٢ اج٧اـ را رد کؼد٣غ،  ك ركز٣ا٥٠قغ 

در پی یاٗح٢ ركقی ةؼآ٠غ ک٥ دارام و٨اةي ٣ـتحا  9ك الؿ٨ؿ ٨١ٞ٠س ك ٚاةٜ ؿ٤سف ١٣ایاف قغ

، ركز٣ا٥٠ 5949ارس جا دؿا٠تؼ٦ام ٠ ّی٤ی ةاقغ. اك از ١٦ی٢ ًؼیٙ ٣كاف داد ک٥ در ةی٢ ٠اق

ّٞی٥ آ٠ؼیکا  یا ص١ایث از آ١ٝاف ك یا ٨٠رد ٣ُؼ چ٤غ ةار ز١الت ك امٌالصاجی ةکار ةؼدق اؿث ک٥

 ( 555ك 551ص، ٨١٦) ة٨دق اؿث.

٦ام  فام از جضٞیٜ ٠ضح٨ا ة٧ؼق ةؼدق ة٨د٣غ ك قایغ ة٥ ز٠ا ةا ای٤ک٥ ٚتٜ از الؿ٨ؿ ٦ٟ ّغق

غریر در ٥ٌٛ٣ ٌّ٘ی در راق کارةؼد ای٢ جک٤یک ة٨د ک٥ ة٥ ج الؿ٨ؿ رظیٞی دكر ٦ٟ ةؼگؼدد ا٠ا کا

٦ام رادی٨ ك  ، ةؼ٣ا٦٥٠ا، ظتؼ٦ا ٦ا، ٗیٟٞ ٦ام گ٣٨اگ٨ف ٠ذٜ جضٞیٜ ٣ا٥٠ کك٨ر٦ام دیگؼ ك در ز٠ی٥٤

                                                           
1.Merten 

2. Rhrmann. 

3. Lasswell 
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ةؼظی ٠ْحٛغ٣غ اكٝی٢ ٣ا٠ی  (552ص، ٨١٦) ... ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار گؼٗث ك جکا٠ٜ یاٗث.ج٨ٞیؽی٨ف ك

، 5959زیؼا كم از ؿاؿ  ؛اؿث« ٦اركٝغ الؿ٨ؿ»ک٤غ  اْٚا ركق٢ ٠ییط جضٞیٜ ٠ضح٨ا را كک٥ جار

٦ام  م٨رت ة٨د ک٥ ٠ى٨١ف ركش كم ة٥ ای٢ ك ز ٠ٌت٨ّات ك جتٞیٕات ة٥ ١ّٜ آكرد٦ایی ا جضٞیٜ

در ؿاؿ  ٦ام درگیؼ ز٤گ ز٧ا٣ی اكؿ را ٨٠رد جسؽی٥ ٚؼار داد ك ٠عحٖٞ جتٞیٕات ؿیاؿی دكٝث

، ش٤٠5979حكؼ کؼد)ةاردف، « یٕات در د٣یام ز٤گ٦ام جتٞ جک٤یک»آف را جضث ٨٤ّاف  5927

ًی ز٤گ ز٧ا٣ی دكـ ك پؾ از آف، الؿ٨ؿ ٠ٌاْٝات  ،(59، صش5994؛ ٠ض١غم، 51ص

٦ام دكراف ز٤گ در  ةـیارم ركم جتٞیٕات ا٣ساـ داد ك ٠ـئ٨ؿ ةعف ٠ٌاْٝات جسؼةی ارجتاط

ـیار ای٤غ جضٞیٜ ٠ضح٨ا ةدر ٗؼ٦ام ٧٠ٟ، الؿ٨ؿ  آ٠ؼیکا ة٨د. ّالكق ةؼ ازؼام ًؼح کحاةعا٥٣ ک٤گؼق

٦ام ا٠حضاف آز٠ایكی، آ٨٠زش کغگػاراف ك ارزیاةی پایایی را  جادیؼگػار ة٨دق اؿث. كم ٠غؿ

گیؼ٣غ ك  ر صاؿ صاوؼ ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار ٠ی٦ام اكٝی٥ ٤٠ٌٛی، د ٨٤اف ٠غؿًؼاصی کؼد ک٥ ة٥ ّ

ت٨ّات ة٥ رادی٨ ك از ؿ از ٦ٌ٠ام الؿ٨ م اكؿ ٚؼف ةیـحٟ ةا ْٗاٝیث دا٥٤٠ جضٞیٜ ٠ضح٨ا در ٣ی٥١

٦ام مؼٗا ارجتاًی ة٥ ّؼم٥ ؿیاؿث گـحؼش یاٗث ك ٨٠ؿـ٥ پای٢ ٗا٣غ ٣یؽ جضٞیٜ ٠ضح٨ا  صی٥ٌ

جؼی٢  الؿ٨ؿ ١ّغق (25ك21ص، ش5994را در ةؼرؿی ٗیٟٞ ك جن٨یؼ ة٥ کار گؼٗث)٠ض١غم، 

٥ چ»دا٣غ ک٥  ؿ٨اؿ ٚغی١ی جضٛیٙ در ارجتاًات ٠یؼد جضٞیٜ ٠ضح٨ا را پاؿعگ٨یی ة٥ ای٢ کارة

؛ 222، صش5999)کی٨م ك کا٠پ٨٧٤د، « گ٨یغ چؼا؟ چگ٥٣٨؟ ك ةا چ٥ جادیؼم؟ ٠ی کـی؟

   ( 97، صش5994؛ ٠ض١غم ٧٠ؼ، 596، صش5991پ٨ر،  زا٣ی

٠ض١غم )٦ام ةؼٝـ٨ف آٔاز قغ كش از اكاؿي ٚؼف ةیـحٟ ةا ْٗاٝیث١ّٞی ای٢ ر م دكرق

ح٨ا را ٣عـحی٢ ةار جضٞیٜ ٠ض ، ةؼام«جسؽی٥ ك جضٞیٜ ٠ضح٨ا»ـ٨ف ةا جاٝیٖ کحاب ةؼٝ( 27ص ،٧٠ؼ

٦ا، جْؼیٖ کؼد. گؼچ٥ در  ضنؼ ة٥ ٗؼد ك ٠ح١ایؽ از ؿایؼ ركش٦ام ٤٠ ة٥ ٨٤ّاف یک ّٟٞ ةا كیژگی

١٦اف دكرق ك ٚتٜ از ةؼٝـ٨ف ٦ٟ جْاری٘ی از جضٞیٜ ٠ضح٨ا ارائ٥ قغق ة٨د ا٠ا ٥٣ در یک کحاب 

ًتٙ جْؼیٖ  (26، صش5994)٠ض١غم ٧٠ؼ،  ٠ـحٜٛ ك ة٥ م٨رجی ک٥ ةؼٝـ٨ف ا٣ساـ داد.

٤٠غ ك ک١ی از ٠ضح٨ام  جضٛیٛاجی ةؼام ج٨میٖ ّی٤ی، ٣ُاـ جضٞیٜ ٠ضح٨ا یک جک٤یک»ةؼٝـ٨ف 

٧٠ؼ، ؛ ٠ض١غم54، صش5979)ةاردف،  «.ك ٦غؼ آف ج٘ـیؼ کؼدف اؿث آقکار ارجتاًات اؿث

١ا٠ی ک٥ جٛؼیتا در ج یٝدر ای٢ جْؼیٖ ةؼ ج٨میٖ جاکیغ قغق اؿث، در صا (27، صش5994

ك ة٥ جغریر اؿح٤تاط از ٠ح٢ ٣یؽ جاکیغ ٠ی ق٨د ، ّالكق ةؼ ج٨میٖ، ةؼ ةْغ٦ا ارائ٥ قغجْاری٘ی ک٥ 

رق ٗؼؿح٤غق ك گیؼم درةا ة٥ ٣حیس٥ یٜ ٠ضح٨ا ج٨ؿ٥ْ پیغا کؼد ك ّالكق ةؼ ج٨میٖ ٠ضح٨ا،ٞجض

 (91، صش5994)٠ض١غم ٧٠ؼ،  ٦ام ازح١اّی جـؼم یاٗث.٠عاًب ك ٣یؽ كاْٚیث

جادیؼ دك ٌٚب ا٣ساـ قغق اؿث ک٥ یکی ٣یاز ة٥ پیكؼٗث جاریعی جضٞیٜ ٠ضح٨ا جضث 

کكٖ، صغس زدف ك دؿث یاٗح٢ ة٥ ٠اكرام ٨َا٦ؼ ك دیگؼم ج١ایٜ ة٥ دریاٗث اًالّات ٌْٚی 

ة٨د. ای٢ دك ٌٚب ةاّخ ا٣كْاب جضٞیٜ ٠ضح٨ا قغ ك پیكؼٗث آف ٨٤٦ز ةی٢ ای٢ دك گؼایف در 

 (28، صش5979)ةاردف،  .٨٣ؿاف اؿث
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 هحتَا تحلیل فٌَى. 1-2-6

گیؼد  ؼرؿی ٚؼار ٠یع گ٘حارم ک٥ ٨٠رد ةجضٞیٜ ٠ضح٨ا ركقی ةـیار جسؼةی اؿث ک٥ ة٥ ٨٣

ام ک٥ آف  ی دارد. از جضٞیٜ ٠ضح٨ا ة٥ زؽ چ٤غ اٝگ٨م پای٥گك ٨٣ع ج٘ـیؼم ک٥ ٨٠رد ٣ُؼ اؿث ةـح

٠ادق از ٚتٜ كز٨د ٣غارد ك زا کؼدف اؿث، چیؽم آ ٚاةٜ زاة٦٥ٟ ةْىی اكٚات ة٥ ؿعحی 

ام از اةؽار٦اؿث. )ةاردف،  اؿث ك یک كؿی٥ٞ ٣یـث ةٞک٥ گـحؼق ارجتاًات ام از ٨٤ٗف ٠س٥ّ٨١

از ز٥ٞ١ .ةایغ ٢ٗ ٠ؼة٨ط ة٥ آف کار ا٣حعاب ق٨د پژك٦كیک٥ ٠ح٤اؿب ةا ٦ؼ  (91ص ،ش5979

، جضٞیٜ ةیاف، جضٞیٜ ركاةي، جضٞیٜ ام، ٠ى٣٨١ی ٥ٝ٨ٛ٠ ج٨اف ة٥ جضٞیٜ ٨ف جضٞیٜ ٠ضح٨ا ٠ی٤ٗ

 جضٞیٜ، ظن٨میات جضٞیٜ، ج٨می٘ی جضٞیٜ، گؼایا٥٣ ١ّٜ جضٞیٜم، ا گؽارق جضٞیٜ،م٨رم، ارزیاةی

، ٨ّٞـ ؿیاؿی ك... ق٤اؿی ركاف٦ام ٠عحٖٞ ٨ّٞـ ازح١اّی،  در رقح٥ ک٥ ؛اقارق کؼد ك... ّالئٟ

جؼی٢ ای٢ ٨٤ٗف ک٥ در کار٦ام ركایی ك ٚؼآ٣ی ٦ٟ ١٠ک٢  ةؼد دار٣غ. در ادا٥٠ ةؼظی از ٧٠ٟکار

 ق٨د. یاؿث کارةؼد داقح٥ ةاق٤غ جْؼیٖ ٠

 

 یا هقَلِ تحلیل. 1-2-6-1

، ةیكحؼی٢ اؿح٘ادق را ك از ٣ُؼ ١ّٞی جؼی٢ ٨٣ع جضٞیٜ ٠ضح٨اؿث ٚغی١ی ،٨٣ع جضٞیٜای٢ 

 ای٤ک٥ از ٚتٜ ةـح٥ کغگػارم ؿیـحٟ در ی٤ْی ای٢ ٨٣ع جضٞیٜ، (585، ص٦٨١) داقح٥ اؿث.

ای٢  ،٢٦ ظ٨د٦ام ذ ق٨د ك ٠ضٛٙ ةؼ اؿاس دا٣ف یک ٗؼـ از ٚتٜ ًؼاصی ٠ی ،٠ح٤ی جضٞیٜ ق٨د

 قتی٥ صاٝحی یکق٨د.  ك ةؼ اؿاس ٠ٌا٥ْٝ ٠ح٢ ای٢ کغ٦ا ج٨ٛیث ٠ی ک٤غ ٗؼـ را ًؼاصی ٠ی

٠ح٢  ،ق٨د ك ةؼ اؿاس آف در ٣ُؼ گؼٗح٥ ٠ی قغق جْیی٢ پیف از ؿ٨االت ؿؼم یکک٥  پؼؿك٤ا٥٠

 ص٨زق درای٢ ٢ٗ . پاؿط ة٥ یکی از آف کغ٦ا ظ٨ا٦غ ة٨د ،ق٨د ك ٦ؼ ٚـ١ث ٠ح٢ کغگػارم ٠ی

 آ٨٠زش ص٨زق دةیؼاف ك اؿاجیغ ص٨زق در كیژق ة٥ ادةیات ٦ام کحاب ؿیاؿی، ٨ّٞـ زح١اّی،ا ٨ّٞـ

ی٢ ١ک٥ ركم کحب درؿی ا٣ساـ قغق ةؼ اؿاس ٦ ییکار٦ا ةیكحؼ ةـیار کارةؼد دارد. پؼكرش ك

 ج٨اف ةؼام آف ةؼق١ؼد: را ٠ی ک٥ ٠ؼاصٜ زیؼ ام اؿث جضٞیٜ ٥ٝ٨ٛ٠

 یٙجض٦ٛام  ؿ٨اؿ اؿاس ةؼ ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ جْؼیٖ .5

 ٠كاة٧ث صـب ةؼ ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ ة٤غم ًت٥ٛ .2

 کغگػارم .9

 کغگػارم آز٨٠ف .4

 ٨ٛ٠الت ةـا٠غ ٠ٛایـ٥ ك ٠ضاؿت٥ .9
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 هضوًَی تحلیل. 1-2-6-2

ق٨د. ةا ای٢  قتی٥ ١٦اف ٢ٗ ٚتٞی اؿث ك ةؼ اؿاس کغگػارم ا٣ساـ ٠ی ،ای٢ ٨٣ع جضٞیٜ

ك  ق٨د ٠ح٢ پؼداظح٥ ٠ی ذ٤٦ی، ة٥ ٠ٌا٥ْٝ ٗؼض ةغكف داقح٢ ٦یچ پیف ج٘اكت ک٥ در ای٢ ٢ٗ،

 ٠كعل، كاصغ٦ام در را ٠ح٢در ای٢ ٢ٗ، گیؼد.  ٠ح٢ م٨رت ٠ی م کغگػارم ةؼ اؿاس ٠ٌا٥ْٝ

 را ٦ا ٥ٝ٨ٛ٠ ك ک٤یٟ ٠ی ٌیِٛج ٠عحٖٞ زغاكؿ در را ٠ح٢. ک٤یٟ ٠ی جٌٛیِ ز٥ٞ١ ٨٤ّاف جضث

یک  ؿاسةؼاگیؼد.  م٨رت ٠ی ٠ىا٠ی٢ اؿحعؼاج ةا اكؿ ٦ا ج ٥ٝ٨ٛ٠اؿحعؼا .ک٤یٟ ٠ی اؿحعؼاج

م  ك ةا ٠ٌا٥ْٝ ک٤یٟ ٠ی جسؽی٥ ة٥ ٠ىا٠ی٢ امٞی ك ٗؼّیرا ٠ح٢ ؿؼم ٨ٚاّغ ٤٠ُٟ ك ٠كعل، 

ةْغم ٠ىا٠ی٢ ٗؼّی ٦ٟ اؿحعؼاج  اةحغا ٨٧٘٠ـ امٞی پیاـ را ق٤اؿایی کؼدق ك در ٠ؼاصٜ ،٦ا پیاـ

رؿغ  ة٥ ٣ُؼ ٠ی (96ش، ص٧٠5994ؼ،  ؛ ٠ض١غم555ش، ص5979)ةاردف،  ق٣٨غ. ٠ی

 ماؿح٘ادق از ١٦ی٢ ٢ٗ جضٞیٜ ٠ضح٨ا ،یٜ ٠ضح٨ا ةؼام ٠ح٨ف دی٤ی ك ركاییجؼی٢ ٢ٗ جضٞ کارةؼدم

٤غ ك ج١اـ ٠ىا٠ی٤ی ک٥ ک زیؼا در ای٢ ركش، ٠ضٛٙ ٠ح٢ را گ٨یاؿازم ٠ی ؛٠ى٣٨١ی ةاقغ

 آیغ. ق٨د ةؼ اؿاس ٠ضح٨ام ٨٠ز٨د در ٠ح٢ ة٥ دؿث ٠ی اؿحعؼاج ٠ی

 

 ثیبى تحلیل. 1-2-6-3

ك ركد  ة٥ کار ٠ی اك ٠ضیي اة ؿع٤گ٨ ٦ام گیكیژ ك گ٘حار ٨٣ع ٠یاف ارجتاط کكٖ ةؼام

٠٨١ّا ٗؼوی٥ ٣اآقکارم ک٥ در پؾ ای٢ ٨٣ع جضٞیٜ ٚؼار دارد ای٢ اؿث ک٥ ارجتاًی ةی٢ ٨٣ع 

ا از جضٞیٜ ٣ض٨ق ةیاف ٧٣آ٦ام ؿع٤گ٨ ةا ٠ضیي اك كز٨د دارد. ٨٠اردم ک٥ در  گ٘حار ك كیژگی

ةاٝی٤ی،  ق٤اؿی ركافجاریعی(،  -اماٝث یک ؿ٤غ)ادةیاز: ةؼرؿی  ا٣غ ّتارتق٨د  اؿح٘ادق ٠ی

، ش5979ةاردف، ) .٦ام ؿیاؿی یا گ٘حار٦ایی ک٥ صا٠ٜ یک ایغئ٨ٝ٨ژم)٠ْا٣ی( ٦ـح٤غ ٣ٌٙ

 (224ص

 

 (سبختبسی) سٍاثظ تحلیل. 1-2-6-4

ک٤غ ك  م آرایف ٤ّامؼ پیاـ ج٨ز٥ ٠ی در ای٢ ٨٣ع جضٞیٜ، ٠ضٛٙ ١ّغجا ة٥ قی٨ق

در ای٢ ٢ٗ، ٠ضٛٙ ركاةي ق٣٨غ.  ٠ی ةؼرؿی ٠ی٦ام ارجتاط کال ٦ام ٠ىا٠ی٢ در ج٨اٝی ١٦تـحگی

ام ٠یاف  راة٥ٌج٨ز٥ ة٥ ای٢ ٠ٌٞب ک٥ چ٥  ک٤غ. ار رٗح٥ در ٠ح٢ را جضٞیٜ ٠ی٠عحٖٞ ز١الت ة٥ ک

( ٠حٛاةٜ كاةـحگی)٠ٞؽكـ ك الزـ ٦غؼ، ك كؿی٥ٞ ٨ْٞ٠ؿ، ك ثّّٞ جأظؼ، ك جٛغـز١الت ةؼٚؼار اؿث: 

  (251ك219، ص٨١٦) .کؼد اؿح٘ادق ٚؼآفج٨اف در جضٞیٜ آیات  ٠ی ؿاظحارم ركاةي ای٢ از
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 هشاحل تحلیل هحتَا. 1-2-7

٨٤٠ط ة٥ ا٣ساـ  ،ک٤غ ك ا٣ساـ مضیش کارركش جضٞیٜ ٠ضح٨ا از ٨ٚاّغ ١ُ٤٠ی جتْیث ٠ی

 ق٨د. در ای٢ پژك٦ف ةیاف ٠ی رٗح٥ظاص ٠ؼاصٜ ةکار  ٨ًر ة٥مضیش ٠ؼاصٜ اؿث ک٥ در ادا٥٠ 

 

 ضذُ ةاًتخب في ٍ سٍش ًَع دقیق تؼییي. 1-2-7-1

از ٨٤ٗف ك اةؽار٦اؿث ک٥ ٠ح٤اؿب ةا ٨٣ع جضٞیٜ ةایغ از آف ة٧ؼق  ام ٠س٥ّ٨١جضٞیٜ ٠ضح٨ا 

٦ام کار جضٞیٜ  جؼی٢ ٚـ١ثا٣حعاب قغق یکی از ٧٠ٟگؼٗح٥ ق٨د. ٝػا جْیی٢ ٨٣ع ركش ك ٢ٗ 

 ٠ضح٨اؿث. 

 

 یشیگ ًوًَِ ٍ( هحتَا) آهبسی جبهؼِ تؼییي. 1-2-7-2

غ جْیی٢ ق٨د ک٥ ٚؼار اؿث ةؼ ركم چ٥ ٠یؽاف از ٠ضح٨ا ةؼام ا٣ساـ ٦ؼ پژك٦كی اةحغا ةای

گیؼم ٦ـث ك ١٦چ٨ف  ٨٤ٗف جضٞیٜ ٠ضح٨ا ٣یاز ة٥ ٥٣٨١٣ در ةؼظی از٠ٌاْٝات م٨رت پػیؼد. 

٦ا ٦ٟ از ام٨ؿ ك ٨ٚاّغ ١ُ٤٠ی جتْیث ق٨د  ضٛیٛی، الزـ اؿث در ا٣حعاب ٦٥٣٨١٣ام ج ؿایؼ ركش

ةْىی از کار٦ام جضٞیٜ ٠ضح٨ا الزـ اؿث ج١اـ ٠ح٢  ا٠ا در ؛٦ا از پ٨یایی ةؼظ٨ردار ةاق٤غ جا جضٞیٜ

ق٨د ك  یگیؼم ا٣ساـ ١٣ ، ٥٣٨١٣م اكٝی٥ ص٨٠٥ٞرد ٠ٌا٥ْٝ ك جضٞیٜ ٚؼار ةگیؼد. در ای٢ ٨٠ارد در ٠ؼ

 (551ش، ص5979)ةاردف، ج١اـ ٠ح٢ ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ٚؼار ظ٨ا٦غ گؼٗث.


 ی خغجِ غذیشتحلیل هحتَااتخبر ضذُ دس  تکٌیک .1-2-8

 اؿاس، ٢ٗ جضٞیٜ ٠ضح٨ام ٠ى٣٨١ی ةؼ ظٌت٥ قؼیٖ ٔغیؼجضٞیٜ ٠ضح٨ام در راة٥ٌ ةا 

 ك ٗؼّی ةؼ ٠ت٤ام ک١ٞات کٞیغم ك کٞیغكاژگاف امٞیكاصغ ز١الت ك ة٥ م٨رت ک١ی ك کی٘ی ك 

٣یؽ ةؼ  ٦ا ظٌت٥کغاـ از ٦ؼ ّتارات گیؼم  ٘ا٦یٟ، ٣ٛاط ج١ؼکؽ ك ز٧ثا٣حعاب قغق ك ٠ىا٠ی٢، ٠

 ٠ضح٨ا ج٤ُیٟ گؼدیغق اؿث. ٜای٢ اؿاس اؿحعؼاج ك در زغاكؿ جضٞی

م  ، ٠٘ا٦یٟ اكٝی٥ جكکیٜ د٤٦غقّتارتة٥ ّتارت دیگؼ اةحغا ةا ٣گاق ة٥ كاژگاف کٞیغم ٦ؼ 

 اؿث. آف ز٥ٞ١ ٠ىا٠ی٢ ك ٣ٛاط ج١ؼکؽ آف اؿحعؼاج قغق ک٥ ةیا٣گؼ ٗىام صاکٟ ةؼ

 ٦ام جضٞیٜ ٠ضح٨ا، ة٥ اؿحعؼاج در زغكؿ ظٌت٦٥ام  ، ةا درج ّتارتدكـ م در ٠ؼص٥ٞ

 .پؼداظح٥ قغق اؿث قغقیِ ز١الت جٌٛز ٦ا ك ٣ٛاط ج١ؼکؽ ٦ؼ کغاـ ا ؼمیگ ز٧ث

٦ا، ٗؼای٤غ  ك ٣یؽ اّحتارؿ٤سی آف ٠ح٨ف ٨٠ز٨د از ظٌت٥ ٔغیؼ م آكرم کٞی٥ پؾ از ز١ِ

٦ا ك ٠ىا٠ی٢ ك اؿحعؼاج ٨٠و٨ّات امٞی ك ٗؼّی آٔاز  یٜ ٠ضح٨ا ك جتغیٜ ز١الت ة٥ گؽارقجضٞ

 صامٜ از جضٛیٙ ٣یؽ ة٥ قؼح ذیٜ اؿث:یر حا. چگ٣٨گی یاٗح٢ ٨ٛ٠الت ك ٣قغ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ک٨جاق، ٠ح٨ؿي ك ٨ًال٣ی( م ٦ا)ة٥ ج٘کیک ظٌت٥ ّتارات ظٌت٥ م جس١یِ کٞی٥ .5

 «اکـٜ»در ٣ؼـ اٗؽار 

 ز٧ث یاٗح٢ ٨٠و٨ع امٞی ك کٞیغكاژگاف آف ز٥ٞ١ةؼرؿی کا٠ٜ ٠ضح٨ام ٦ؼ  .2

 آف؛ز٧ث یاٗح٢ ٨٠و٨ّات ٗؼّی  ز٥ٞ١ ةؼرؿی کا٠ٜ ٠ضح٨ام ٦ؼ .9

٦ام ٣ُؼم جضٛیٙ  ٚاةٜ ج٨ز٥ ٦ؼ صغیخ در یادداقثات ٦ا ك ٣ک دتث ؿ٨اؿ .4

جضٞیٜ ج٨می٘ی اكٝی٥ اؿث ک٥ ٦ؼ  ز٧ث جضٞیٜ ٠ضح٨ام کی٘ی آف. ٨ُ٤٠ر از ای٢ اٚغاـ، دتث

٦ام کی٘ی  گكام ٠ضٛٙ در جضٞیٜغ را٦ج٨ا٣ در ادا٥٠ ٠ـیؼ ٠یا٠ا  ؼؿیغق اؿث،چ٤غ ة٥ ادتات ٣

 غ؛ةاق

 ٨ُ٤ر ایساد یکة٥ ٦٠ا  ك جضٞیٜ ٨٠و٨ّات امٞی ج١اـ ظٌت٥ ةؼرؿی .9

 ؛٨٠و٨ّیة٤غم  دؿح٥

ة٤غم  ر ایساد یک ًت٨٥ٛةؼرؿی ك جضٞیٜ ٨٠و٨ّات ٗؼّی ٦ؼ دؿح٥ ة٥ ٤٠ُ .6

 ٠ى٣٨١ی ةؼام ٦ؼ ٨٠و٨ع

 در ٚاٝب ٨١٣دار؛ ؿ٥ ظٌت٥اؿحعؼاج اًالّات آ٠ارم از ٨٠و٨ّات امٞی  .7

 ؛ٚاٝب ٨١٣دار رآ٠ارم از ٨٠و٨ّات ٗؼّی ٦ؼ دؿح٥ داؿحعؼاج اًالّات  .8

 ٦ام ک١ی؛ اؿاس ٣حایر صامٜ ا ز جضٞیٜ ةؼ ٦ا ظٌت٥جضٞیٜ کی٘ی  .9

 ؼی٥ ةؼ اؿاس ٣حایر جضٛیُٙؿازم ك ارائ٥ ٣ ٠غؿ  .51

 

 جذاٍل تحلیل هحتَا. 1-2-9

؛ ٝػا ةغكف داقح٢ ٗؼض ذ٤٦ی ا٣ساـ گؼٗح٥ اؿث زا ک٥ ای٢ پژك٦ف ةغكف ٦یچ پیف آف از

زغاكؿ اکـٜ،  در٦ام ظٌت٥  ؿؼاغ ٠ح٢ رٗح٥ جا ةا جٌٛیِ ّتارت٦ام ٠كعل ة٥  ٗؼوی٥ ك ٥ٝ٨ٛ٠

ا٠ا اؿحعؼاج ای٢ ٨٠و٨ّات ك ة٥ ٨ًر کٞی اؿح٘ادق از  ؛٠ىا٠ی٢ امٞی ك ٗؼّی آف اؿحعؼاج ق٨د

ٝػا آق٤ایی ةا ای٢ ٨٤ٗف  ،ک٤غ ٨ٚا٣ی٢ ك دؿح٨رات ٠كعنی جتْیث ٠یركش جضٞیٜ ٠ضح٨ا، از 

ز٧ث جتیی٢ ةیكحؼ ركش جضٛیٙ  ،وؼكرم اؿث. در ای٢ ٚـ١ث ٤ّاكی٢ درج قغق در زغاكؿ

 ق٨د. ٠یجْؼیٖ 

 

 هحتَا یب هتي. 1-2-9-1

 ة٥ ٠ؼة٨ط م قغق ا٣غكظح٥ ك یاٗح٥ ؿاز٠اف ٠ح٨ف ١ّٞی، ركش ای٢ در ٠ضح٨ا از ٨ُ٤٠ر

 قا٠ٜ را ٠كاة٥ ٦ام ٣ُؼی٥ ك ام٨ؿ ٦ا، ج١ْیٟ ٠٘ا٦یٟ، صٛایٙ، از گؼك٦ی ک٥ اؿث كاصغ ٨٠و٨ع

در ركز ٔغیؼ اؿث ک٥  ٦ام پیا٠تؼ ٠س٥ّ٨١ ؿع٤ؼا٣ی ،٣ا٥٠ پایاف٠ضح٨ا در ای٢ ٠ٛن٨د از  .ق٨د ٠ی

 ٠ح٨ؿي ك ٨ًال٣ی ٨٠ز٨د اؿث. ،در ؿ٥ ٠ح٢ ک٨جاق
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 هحتَا یشیگ جْتیب  هَضَػبت اغلی. 1-2-9-2

ة٤غم  ٨ّات امٞی ّتارت اؿث از ١ّٜ ًت٥ٛك اؿحعؼاج ٨٠و 5گیؼم ٠ضح٨ا جْیی٢ ز٧ث

ة٤غم ٠سغدقاف  ٦ام آ٧٣ا ك ؿپؾ گؼكق ًؼیٙ جكعیل ج٘اكت زک ٠س٥ّ٨١ ای م ٤ّامؼ ؿاز٣غق

 ك اؿث کٞی ٨٠و٨ع ای٢ اؿاس ٠ْیار٦ام جْیی٢ قغق ٚتٞی ةؼ صـب ٨٣ع ك قتا٦ث ٤ّامؼ. ةؼ

 ٠یؽاف ةؼرؿی ك ٦ا آف ٧ٗؼؿث ة٥ از١اٝی ٣گا٦ی ةا ك د٦غ ٠ی جكکیٜ را ٠ح٢ یٞام چارچ٨ب

 ك ة٨دق ام ص٨زق چ٥ در ٠ٌا٥ْٝ ٨٠رد ٠ح٢ ک٥ داد جكعیل ؿ٨٧ٝث ة٥ ج٨اف ٠ی کغاـ ٦ؼ كا٣یٗؼا

ةاق٤غ ةایغ از  دٚیٙات ٨ّای٤ک٥ ای٢ ٨٠وةؼام از ًؼٗی  .اؿث گ٘ح٥ ؿع٢ مد٨٠ار چ٥ م درةارق

ق٨د ٣حایر جضٛیٙ از ركایی ك  زب ٠ی٨ك ام٨ٝی جتْیث ک٤٤غ. ٝؽكـ رّایث ای٢ ٨ٚاّغ ٠ ٨ٚاّغ

 پایایی ةاالیی ةؼظ٨ردار ةاقغ. ٨٠و٨ّات امٞی ةایغ دارام ای٢ ٨ٚاّغ ةاق٤غ:

  آف ٠ضح٨ا ك یا گؼكق ٠ضح٨ایی را ةیاف  یٞة٨دق ك ركح ک٠ح٤اؿب ةا ٠ضح٨ام ارائ٥ قغق

 ک٤غ.

 ْةایـث ج١اـ ٠ح٢ ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار ةگیؼد ك  در ا٣حعاب ٨٠و٨ع ٠ی ی٤زا٠ِ ةاق٤غ؛ ی

 .آف٥٣ ج٧٤ا ةعف ظامی از 

 ح٨ا ةاق٤غ.ض٨٠و٨ّات ا٣حعاةی ةایغ ٤٠ٌتٙ ةا ٦غؼ ك ٨٣ع ٠ 

 اف م٨رت ّاـ ةیةایـث جیحؼ٦ام کٞی ة٨دق ك جا صغ ا٠کاف ة٥  ٨٠و٨ّات ا٣حعاةی ٠ی

 (89، ص5995پ٨ر،  ؛ زا٣ی96، صش5979ق٣٨غ.)ةاردف، 

 

 یب ًقبط توشکض هَضَػبت فشػی. 1-2-9-3

٦ا  آف یا ٠ىا٠ی٢ در صٛیٛث ٨٠و٨ّاجی ٦ـح٤غ ک٥ ٠ضٛٙ ة٥ ک١ک 2ط ج١ؼکؽ ٠ح٣٢ٛا

د٤٦غق  ام از ٤ّامؼ جكکیٜ گ٨ی٤غگاف را ةؼ ٠ت٤ام جضٞیٜ پارق٦ام  یا ٚىاكتجن٨رات ازح١اّی 

ح٥ در ٘ک٤غ جا ٣ُٟ ٧٣ ج١ؼکؽ اؿحعؼاج قغق از ٠ح٢ ؿْی ٠یک٤غ. چی٤ف ٣ٛاط  آقکار ٠ی٠ح٢ 

ـ از ٨٠و٨ّات ٠ٌؼكص٥ ااؿث ک٥ ٦ؼ کغ ی٣یؽ ٨٤ّا٣ی کٞ« ٨٠و٨ع ٗؼّی» ك آقکار ک٤غ ٠ضح٨ا را

، ٨٠و٨ّات اؿحعؼاج ؛ ة٥ ّتارت دیگؼ ة٥ ز٧ث ؿ٨٧ٝث ةؼرؿی ٦ؼ ٠ح٢ق٨د ٠یدر ٠ح٢ را قا٠ٜ 

ق٣٨غ ک٥ ة٥ آف ٤ّاكی٢، ٨٠و٨ّات ٗؼّی  جؼ درج ٠ی درٚاٝب ٤ّاكی٤ی زؽئی م اكؿ قغق در ٠ؼص٥ٞ

درك٣ی ٠ح٢ را آقکار را  ٦ام الی٥ا٣غ،  گؼ اؿحعؼاج قغق ٨ی٤غ. ای٢ ٨٠و٨ّات ک٥ ج٨ؿي جضٞیٜگ ٠ی

 ؿاز٣غ. ٠ی

 ةایـث ٣کات زیؼ رّایث ق٨د: ةؼام اؿحعؼاج ٨٠و٨ّات ٗؼّی ٠ی

 رّایث دٚیٙ ٣کات ٠ح٢ 

 ١٦گ٤ی ك یکپارچگی 

                                                           
1. Direction 
2
. Attention 
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 ة٨دف٣ضنارم ا 

  ة٨دفّی٤ی 

 

 کذگزاسی. 1-2-9-4

 می٢ کغگػارم در ٠ؼاصٜ ٠عحٖٞ ك ةؼا٦ام ٠عحٖٞ جضٞیٜ ٠ضح٨ا ١٠ک٢ اؿث ا در ركش

جضٞیٜ ٠ضح٨ام ای٢ صحی ٨ٛ٠الت ٧٣ایی اؿح٘ادق ق٨د. در کغگػارم زغكؿ  ت امٞی كا٨٠و٨ّ

١اٝی ة٥ ا ٣گا٦ی ازؼ جضٞیٜ ٠ضح٨ا ةیام ١ّٜ قغق اؿث ک٥ در ٦ؼ ٠ؼص٥ٞ از ٠ـ ٣گاقح٥ ة٥ گ٥٣٨

 ج٨اف ة٥ ؿ٤غ ك ٤٠تِ آف دؿث یاٗث. کغ٦ام ق٤اؿ٥ ٦ؼ ٨٠و٨ع ٠ی

اؿث ك ة٥ جؼجیب ةؼام ظٌت٥ ک٨جاق،  )ص(ةیا٣گؼ ؿع٤اف صىؼت ظح١ی ٠ؼجتث Aصؼؼ 

٠ى٨١ف ٗؼّی  م ك رٟٚ ةْغم ق١ارق قغق اؿث اؿح٘ادق ٠A3,A2,A1ح٨ؿي ك ة٤ٞغ، کغ٦ام 

ةیا٣گؼ دكازد١٦ی٢ ٠ى٨١ف ٗؼّی اؿحعؼاج قغق از  A1-12کغ  ،د٦غ. ة٥ ٨٤ّاف ٠ذاؿ را ٣كاف ٠ی

 ؿع٤اف پیا٠تؼ در ظٌت٥ ک٨جاق اؿث.

ك ة٥ جؼجیب ةؼام ظٌت٥  اؿث )ص(ایؼاد ظٌاة٥ پیا٠تؼ ٢ؿع٤اف ٠ؼدـ صی ةیا٣گؼ Mصؼؼ 

 .اؿح٘ادق قغق اؿث M3,M2,M1 ک٨جاق، ٠ح٨ؿي ك ة٤ٞغ،

ک٨جاق، ٠ح٨ؿي ك  م ٥ك ة٥ جؼجیب ةؼام ظٌت ةیا٣گؼ ج٨ویضات راكم در ٠ح٢ اؿث Rصؼؼ 

 .اؿح٘ادق قغق اؿث R3,R2,R1ة٤ٞغ،

 

 . اػتجبسسٌجی سٍش)پبیبیی ٍ سٍایی تحقیق(1-2-9-5

پایایی ك ركایی ٢ٗ ةکار گؼٗح٥ قغق  ةایغآكر ةاقغ  ةؼام ای٤ک٥ ٣حایر جضٛیٙ ا١ًی٤اف

ؿ٤سی ركش اؿث. ةؼام ای٢ ركش جضٞیٜ ٠ضح٨ا ٠ـأ٥ٝ اّحتار٦ام  یکی از ٚاةٞیث ةؼرؿی ق٨د.

ك گؽی٤ف ق٨د ةیـث درمغ اكٝی٥ از ٠ح٢  ،ک٥ ٠ضح٨ا ٠كعل قغ در اةحغام کار ار الزـ اؿثک

٠سغد  دیگؼ،ك در یک ٗام٥ٞ ز٠ا٣ی  ك ک٤ار ةگػارد جضٞیٜ ٠ضح٨ا را ركم آف پیادق ک٤غ ،٠ضٛٙ

 از م٨رت گؼٗح٥ اگؼ ةا ٗام٥ٞ ز٠ا٣ی ٦ا ک٥ غ. ٣حایر ای٢ جضٞیٜک٤جضٞیٜ ١٦اف ٚـ١ث از ٠ح٢ را 

 .رؿغة٥ ادتات ٠یركایی ركش  ةاالیی ةؼظ٨ردار ةاقغیار قتا٦ث ةـ

 كز٨د دارد: ركشپایایی جضٛیٙ دك ةؼام 

کار ج٨ؿي ٠ضٛٛاف دیگؼ ٦ٟ کغگػارم ق٨د ك ٣حایر جضٞیٜ کغگػاراف ةا ای٤ک٥  ؛اكؿركش 

درمغ ةؼظ٨ردار 79گؼ ٠ىا٠ی٢ ك کغ٦ایی ک٥ اؿحعؼاج قغق از ٠كاة٧ث ةاالم ٦ٟ ٠ٛایـ٥ ق٨د؛ ا

یی ركش ٣یؽ داةث ٠ی ق٨د. در ٔیؼ ای٤ن٨رت ةایغ آف ةیـث درمغ ک٤ار گػاقح٥ ق٨د ك ةاقغ پایا

 ٠سغد جضٞیٜ ٠ضح٨ا از اكؿ ا٣ساـ ةگیؼد.

ی٤ْی ةعف اكؿ ٠ضح٨ا ک٥ ج٨ؿي ٠ضٛٙ  ؛اؿث ج٨ؿي ٣عتگاف کار ارزیاةی ؛دكـركش 

ارزیاب  درمغ ٠ٌاٝب ج٨ؿي79اگؼ  جضٞیٜ قغ ة٥ یک ٣عت٥ ارائ٥ ق٨د جا کار را ارزیاةی ک٤غ.
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زا ک٥ یاٗح٢ ٠ضٛٛاف دیگؼ ك آ٨٠زش ركش ة٥  از آف آیغ. جاییغ قغ پایایی ركش ٦ٟ ةغؿث ٠ی

 ق٨د. گیؼد ك کار ة٥ ارزیاب ارائ٥ ٠ی ةؼ اؿث ٨١ْ٠ال ركش دكـ ا٣ساـ ٠ی ایكاف ةـیار ز٠اف

رك ةعف اةحغایی ظٌت٥ ٔغیؼ چ٤غی٢ ةار ةا ٗام٥ٞ ز٠ا٣ی ج٨ؿي ٣گار٣غق  ةؼام جضٛیٙ پیف

قغ ک٥ قتا٦ث ٠ىا٠ی٢ اؿحعؼاج قغق ةـیار ةاال ة٨د ک٥ از ای٢ ًؼیٙ ركایی ركش داةث جضٞیٜ 

ك ٠حعنل ص٨زق ركش  قغ ك ؿپؾ ٠ىا٠ی٢ اؿحعؼاج قغق ج٨ؿي اؿحاد ٠كاكر ة٥ ٨٤ّاف ٣عت٥

پؾ از . ٨٣د درمغ ٠ىا٠ی٢ اؿحعؼازی ج٨ؿي ایكاف جاییغ قغ صغكدجضٞیٜ ٠ضح٨ا ةؼرؿی ك 

٦ا ركم ؿ٥ وتي ظٌت٥ ة٥ ٨ًر دٚیٙ  ی ك ركایی ركش، جضٞیٜجاییغ ةعف اكؿ ك ادتات پایای

 ا٣ساـ گؼٗث ك در ٦ؼ ٠ؼص٥ٞ ج٨ؿي اؿاجیغ را١٤٦ا ك ٠كاكر ارزیاةی قغ.

در صی٢ کار ٦ٟ ٠ىا٠ی٢ ك کغ٦ام اؿحعؼازی چ٤غی٢ ةار ةاز٣گؼم ك امالح قغ٣غ ك در 

اؿحعؼاج قغق ٣ُارت  ج١اـ ٠ؼاصٜ اؿاجیغ را١٤٦ا ك ٠كاكر ة٥ ٨٤ّاف ٣عتگاف ای٢ ص٨زق ةؼ کغ٦ام

 داقح٤غ.
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 فػل دٍم: هتي ضٌبسی خغجِ غذیش 
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 ٠ؼاؿٟ ای٢ در قؼکث ةؼام ك قغ صر ؿ٘ؼ ّازـ ٦سؼت، د٦ٟ ؿاؿ در پیا٠تؼ اکؼـ)ص(

 ة٥ ٧٠ازؼت از ةْغ )ص(پیا٠تؼ ک٥ ة٨د صسی ج٧٤ا ای٢. قغ ٠٨١ّی اّالف ٠ـ١ٞا٣اف ٚتایٜ ج١اـ ة٥

 جکؼار صىؼت آف ًؼؼ از ١ّٜ ای٢ دیگؼ آف از ةْغ ٥٣ ك آف از پیف ٥٣. داد٣غ ا٣ساـ ٠غی٥٤

 اؿا٩٠ ة٥ را صر ای٢ ك( 95ص ،5ج ؽ،5456 ا٠ی٤ی، ؛579ك 572 ،2ج جا، ةی ؿْغ، اة٢)٣كغ

؛ 429، ص2ًتؼم، ج؛ 59جا، ص ٣ـائی، ةی)ا٨ٝداع صسۀ: ٚتیٜ از ا٣غ، ٨١٣دق دتث جاریط در ٠حْغد

 ؿْغ، اة٢)صسۀاالؿالـ ،(256ص ،9ج ؽ،5418 کذیؼ، اة٢؛ 519، ص9جا، ج صاکٟ ٣یكاة٨رم، ةی

؛ 429، ص2ًتؼم، ج)صسۀاٝح١اـ صسۀاٝک١اؿ،، (961ص ،9ج صٞتی،)صسۀاٝتالغ ،(579ص ،2ج

 م آی٥ ای٢ در ک٥ صر ةؼام اّالف ة٥ ا٠ؼ ركایی، ٦ام ٗٛؼق ةؼظی(  95ص ،5ج ؽ،5456 ا٠ی٤ی،

 ك»؛ ُكلِّ ضاِمٍر َيَِْتنَي ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميق   ِس ِِبْْلَجِّ َيَُْتوَؾ رِجااًل َو َعلىَو َأذِّْف ِف النَّا:قغق ٠ٌؼح قؼی٥٘

 از ک٥ -الٔؼل قحؼ ٦ؼ ةؼ[ ؿ٨ار] ك پیادق[  زائؼاف] جا ةؼآكر ةا٣گ صر[  ادال] ةؼال ٠ؼدـ ٠یاف در

 ازح١اع ای٢ ك پیا٠تؼ صر ة٥ ٣اَؼ را (27:صر)«آكر٣غ ركل ج٨ ؿ٨ل ة٥ -آی٤غ ٩٠ دكرل راق ٦ؼ

 ص٨یؽم، ّؼكؿی ؛875ص ،9ج  ؽ،5456 ةضؼا٣ی، ؛58ص ،7ج ؽ،5422 دْٞتی،)دا٤٣غ ٠ی ُّیٟ

 آ٨ٝؿی،) .ا٣غ ق١ؼدق ةْیغ را ٨٠و٨ع ای٢ ٠٘ـؼاف ةؼظی ک٥ یدرصاٝ( 487ص ،9ج ؽ،5459

 امٜ در جؼدیغم صاؿ ٦ؼ در ا٠ا ،(969ص ،54ج ؽ،5457 ًتاًتایی،؛ 597ص ،9ج ؽ،5459

 ك ک٤غ اٚغا٠ی ١٣ی ظغاك٣غ ا٠ؼ ة٥ زؽ )ص(رؿ٨ؿ صىؼت زیؼا ٣غارد ز٨دك ا٠ؼ ای٢ ة٨دف ا٧ٝی

 آدار ةؼظی در ؛ كغٗؼ٠ای ٠ی اّالـ را اٚغا٠كاف ای٢ ة٨دف ا٧ٝی ،قؼیٖ ظٌت٥ ١٦ی٢ در ةار٦ا ای٤ک٥

از ًؼؼ ظغاك٣غ ةؼام پیا٠تؼ دؿح٨ر آكرد ک٥  ك رؿیغ پیا٠تؼ ٠ضىؼ ة٥ زتؼئیٜک٥  قغق اقارق ٦ٟ

 ٨٤ّاف ة٥ ؿ٘ؼ ای٢ ا١٦یث ز٧ث ة٥( 96ص ،5ج ،ؽ5419 ًتؼؿی،)ا٣غ٠ؼدـ را ة٥ صر ٗؼاةع٨

ةایـث ا١ّاؿ ك ٤٠اؿک صر را ة٥  ٠ی )ص(پیا٠تؼک٥  ٠ک٥ ٗحش از ةْغ ٠ـ١ٞا٣اف رؿ١ی صر اكٝی٢
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١٦ؼا٦ی  ةؼام ٠ـ١ٞا٣اف ،آفةؼام قؼکث در  صىؼت ٠٨١ّی ٗؼاظ٨اف ك د٦غ٠ـ١ٞا٣اف آ٨٠زش 

 از ام ّغق ،ةی١ارم ّٞث ة٥ ٠غی٥٤ در چ٤غ ٦ؼ .ا٣غ داقح٥ كیژق ا٦ح١اـصىؼت در ای٢ ؿ٘ؼ، 

 ة٥ ك( 92، ص5ؽ، ج5456 ا٠ی٤ی، ؛965 ،9ج ؽ،5427صٞتی،. )قغ٣غ ٠ضؼكـ پیا٠تؼ ١٦ؼا٦ی

 اظحالؼ ٦ا آف دٚیٙ جْغاد در ک٥ قغ٣غ صاوؼ صر آف در کذیؼم ز١ْیث جاریعی ٤٠اةِ گؽارش

 ؛965ص ،9ج صٞتی،)ا٣غ کؼدق ذکؼ ٦ٟ ةاالجؼ ك ٣٘ؼ ٦ؽار521 جا ٦ؽار41 از را آف رٟٚ ك ؿثا

 صىؼت( 4ش ،5986 ا٠اـ، ؛92ص ،5ج ؽ،456ا ، ا٠ی٤ی ؛9ص ،2ج ،5982 ام٧٘ا٣ی، ةضؼا٣ی

 اة٢)ة٨د٣غ ک٨دکاف ك ز٣اف ٦ٟ امضاب ١٦ؼاق ك ١٦ؼاق کؼدظ٨د  ةا را ظ٨د ظا٨٣ادق ك ز٣اف ج١اـ ٦ٟ

 صکٟ دك ةیاف از ة٨د ّتارت آف ك ة٨د ٣ُؼ در امٞی ٠ٛنغ دك ؿ٘ؼ ای٢ در(  575،ص 2ج ؿْغ،

 ك صر یکی: ة٨د ق٣كغ جتیی٢ رؿ١ی ك کا٠ٜ ٨ًر ة٥ ٠ؼدـ ةؼام ٨٤٦ز ک٥ اؿالـ ٨ٚا٣ی٢ از ٧٠ٟ

 ،5ج ؽ، 5419 ًتؼؿی،) )ص(پیا٠تؼ از ةْغ زا٣كی٤ی ك كالیث ك ظالٗث م ٠٥ٝـأ دیگؼم

 ةازگكث ٠ـیؼ در ک٥ اؿث ٨٠یغ ٗؼاكا٣ی جاریعی ٦ام گؽارش ةارق ای٢ در( 59ص ا٣نارم، ؛96ص

ك ٠ـیؼ زغاقغف ( 219ص ؽ،5458 ،ص٤٘ی ٠کی) زض٥٘ ٣ؽدیکی در ک٥ «ٔغیؼ ظٟ»در  ر،ص از

 زتؼئیٜ ةار ؿ٠٨ی٢ ةؼام ؛(99، ص5ؽ، ج5456)ا٠ی٤ی، اؿث ٠عحٖٞ ٦ام ؿؼز٠ی٢ ٦ام کاركاف

 ة٥ )ع(ا٠یؼ صىؼت كالیث اّالف ك ٠کاف ای٢ در ج٨ٖٚ ةؼ ٠ت٤ی را ا٧ٝی ا٠ؼ ك قغ ٣ازؿ پیا٠تؼ ةؼ

الزـ ة٥ ذکؼ ( 299ص ،ّا٠ٞی ٠كٕؼم قا٠ی ؛96ص ،5ج ،ؽ، 5419 ی،ًتؼؿ. )رؿا٣غ پیا٠تؼ

 )ع(ك اّالف كالیث صىؼت ا٠یؼزتؼئیٜ ةؼ پیا٠تؼ ةؼام ج٨ٖٚ در مضؼام ٔغیؼ  ةارق ؿ٥اؿث ٣ؽكؿ 

ا٠ؼ كالیث  اؿح٥ قغق٨ظاز پیا٠تؼ  دك ٨٠وِ دیگؼ٣یـث ک٥ در ة٨د ك ة٥ ای٢ ٤ْ٠ا در ١٦اف ٠کاف 

ک٥ در در ظٌت٥ ٔغیؼ ٣ل مؼیش پیا٠تؼ  رؿا٣غف ظ٨ددارم کؼدق ةاقغ.ا٠ا پیا٠تؼ از  ،غغ ک٤را اةال

ِإفَّ َجْْبَئِيَل ع َىَبَط ِإََلَّ ِمَرارًا َثاَلاًث َيَُْمُرِن َعِن السَّاَلـِ َرّبِّ ةـیارم آدار گؽارش قغق ٨٠یغ ١٦ی٢ اؿث: 
ـُ َأْف َأُقوـَ ِف َىَذا اْلَمْشَهد ، 5419؛ ًتؼؿی، 92، ص5ش، ج5979)ٗحاؿ ٣یكاة٨رم،  َو ُىَو السَّاَل

؛ صٞی، 981صؿؼار ٠ازاد ٢٠ کحاب اٝیٛی٢، ٝحضنی٢ الاؽ، 5459؛ اة٢ ًاككس، 99، ص5ج

؛ ةضؼا٣ی، 562، ص2ؽ، ج5429؛ صؼّا٠ٞی، 295، ص59جؽ، ٠5416سٞـی،  ؛575ؽ، ص5418

ش، 5982؛ ةضؼا٣ی ام٧٘ا٣ی، 579، ص4ش، ج5968؛ ١ٚی ٠ك٧غم، 921، ص2ش، ج5974

  (581ص

صاکٟ ة٨دق  مضؼام ٔغیؼ در ٗؼؿا ًاٚث گؼ٠ایی در قؼایٌی ک٥ قغق گؽارش آ٣چ٥ ٥ة ة٤ا

؛ صاکٟ 575، ص9ؽ، ج5419ًتؼا٣ی، ) د٦غ ة٥ امضاب دؿح٨ر ج٨ٖٚ را ٠ی )ص(پیا٠تؼ

٣تاًی ّا٠ٞی،  ؛249، ص2ش، ج5976 ،اال١ّاؿ اٚتاؿ ًاككس، اة٢؛ 999، ص٣9یكاة٨رم، ج

 ا٠ؼ ة٥ ك ق٣٨غ ٠ٞضٙ افآ٣ ة٥ ٦ٟ ٠ؼدـ ٛی٥ة جا ٤غ٠ا٣ ٠ی ٤٠حُؼ ك (915، ص5ؽ، ج5984

 ی٨ْٛةی،)ظ٨ا٣غ ٠ی ظٌت٥ك صىؼت ةؼام ٠ؼدـ  ق٨د ٠ی آ٠ادق ؿع٤ؼا٣ی ٠کاف )ص(پیا٠تؼ

 صىؼت ك( 92ص ؽ،5458 زتؼ، اة٢ ؛295ص ،9ج ظٞکاف، اة٢ ؛918ص ،5ج ش،5947
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 ؛918ص ،5ج ش،5947 ی٨ْٛةی،) ک٤غ ٠ی ٠ْؼٗی ظ٨د زا٣كی٢ ك كمی ٨٤ّاف ة٥ را )ع(ا٠یؼ

 ذ٦تی، ؛65ص ؽ،5454 ظ٨ارز٠ی، ؛598ص ؽ،5421 ًتؼم، ؛2999ص ،6ج اٝضٞتی، ّٛیٞی

 ،9ج ؽ،5418 کذیؼ، اة٢ ؛94ص قاْٗی، ؛579ص ،25ج م٘غم، ؛628ص ،9ج ؽ،5417

 ؛596ص ـ،5984 ص١یؼم، ؛449 ص ،2ج ٚٞٛك٤غم، ؛456ص ،4ج ـ،5976 کذیؼ، اة٢ ؛229ص
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 کیفیت ضجظ خغجِ غذیش. 2-1

ا٣غ. زیؼا صىؼت ة٥  م ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ را گؽارش کؼدقصاوؼاف در ٔغیؼ ة٥ ًؼؽ ٠حْغد

ؿع٤ؼا٣ی پیا٠تؼ ١٦چ٨ف دیگؼ  ١٦گاف ؿ٘ارش کؼد ک٥ ای٢ پیاـ را اةالغ ک٤٤غ. ا٠ا از آ٣سا ک٥ ای٢

ةیكحؼ صاوؼاف در ٔغیؼ  ک٥ ساییازآ٣٣اٚل ٤٠حٜٛ قغ ك  ٨ًر ة٥ ،٦ام ایكاف ٠کح٨ب ٣ت٨د ظٌت٥

ركد ة٥ جْغاد صاوؼاف در  کؼد ٝػا ا٣حُار ١٣ی ة٨د٣غ ك کـی ة٥ آ٣اف ٠ؼاز٥ْ ١٣ی ک٨دکاف ك ز٣اف

م ٚٞیٞی ا٦ٜ ٗىٜ ك ّٟٞ ك ٠ضٜ  قیٟ ك قایغ از ٠یاف آف ز١ْیث ّغقٔغیؼ راكم داقح٥ ةا

ٔغیؼ در ٠یاف ركایات،  دیگؼاف ة٨د٣غ جا صغیذی از آ٣اف ٣ٜٛ ق٨د. ةا ای٢ صاؿ ظتؼ م ٠ؼاز٥ْ

 دراؿث. ظتؼم ک٥ صحی جؼی٢ كٚایِ اؿالـ  از ٠ك٨٧رجؼی٢ ك ٣اب ك زایگا٦ی اؿحذ٤ایی را داراؿث

ؼیٛی٢ در آدارقاف از آف ٚاةٜ ردیاةی اؿث. ك ةؽرگاف ٗ ؿاة٥ٛ ةی٦ٟ ةا ج٨اجؼم  ا٦ٜ ؿ٤ث ٤٠اةِ

 (229، ص9ؽ، ج5418کذیؼ،  )اة٢ا٣غ. ظ٨ا٣ی پیا٠تؼ اقارق کؼدق ا٣غ. ةؼظی ٗٛي ة٥ ظٌت٥ یاد کؼدق

ا٣غ. ا٠ا در ةؼظی  جؼی٢ ّتارت ظٌت٥ ةـ٤غق کؼدق ج٨میٖ قؼایي ة٥ گؽارش امٞی ةؼظی ّالكق ةؼ

 ام ٨ًال٣ی ركایث قغق اؿث.  آدار ٦ٟ ظٌت٥

زـحس٨م ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ ٠ح٨ٖٚ ةؼ ای٢ صٛیٛث اؿث ک٥ ةؼ ٠ا داةث ق٨د اؿاؿا 

 ؛ك ةایغ اماٝث ای٢ ٨٠و٨ع ركق٢ ق٨دا٣غ  ٗؼ٨٠دقر ركز ٔغیؼ ؿع٤ؼا٣ی ایؼاد د )ص(صىؼت رؿ٨ؿ

اؿث ک٥ قیْیاف ٠غّی آف  ٨و٨ّی٠ ،قؼیٖ ٔغیؼ م ک٥ ة٥ ای٢ ٣حیس٥ ةؼؿیٟ ک٥ ظٌت٥یا ای٤

صٛیٛث ا٠ؼ ای٢ اؿث ک٥ امٜ  م قگ٘حی را دارد. ٗؼیٛی٢ ٣حیس٦٥ـح٤غ. زـحس٨م ٠نادر 

٦ا ٦یچ  ث. ا٠ا ةؼظی از آفاةِ ذکؼ قغق اؿگ٨یی پیا٠تؼ در ركز ٔغیؼ در ةـیارم از ٤٠ ظٌاة٥

یكات پیا٠تؼ در ک٤٤غ ةٞک٥ ة٥ ٗؼ٠ا ١٣ی ةیث)ع( ا٦ٜیا٠تؼ در ظن٨ص ام ة٥ ؿ٘ارش پ اقارق

ام ٨ًال٣ی را ایؼاد  ظٌت٥ ا٨ٝداع صس٥دار٣غ صىؼت در  یك ّؼو٥ ٠ ک٤٤غ ظن٨ص صر اقارق ٠ی

٤ث ٦ٟ ة٥ امٜ ةِ ٠ْحتؼ ا٦ٜ ؿ٤٠ا ةؼظی ٤٠اٗٛاف ٦ٟ ا٣ػار داد. ا٠ا در م ٗؼ٨٠د٣غ ك درةارق

اؿث. از ز٥ٞ١ در  اقارق قغق ةیث ا٦ٜظ٨ا٣ی صىؼت ك ٦ٟ ة٥ جاکیغ ایكاف در ظن٨ص  ظٌت٥

در ظن٨ص ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ ؿ٨اؿ ٠ـ٤غ اص١غ آ٠غق اؿث ک٥ از زیغ ة٢ ارٟٚ مضیش ٠ـٟٞ ك 

آكرد ا٠ا ةا ای٢  ١٣ید٦غ ک٥ ة٥ ّٞث ةاال رٗح٢ ؿ٤ف درؿث ة٥ ظاًؼ  زیغ ز٨اب ٠ی ک٤٤غ؛ ٠ی

ظٌت٥ ظ٨ا٣غق اؿث ك اةحغام ؿع٤ف را ةا  ٠ؼدـ ک٤غ ک٥ صىؼت در ركز ٔغیؼ ةؼام یاف ٠یصاؿ ة
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ا٣غ ك ة٥ ج١ـک ة٥ ٚؼآف  ٣ؽدیک ة٨دف كٗات ظ٨دقاف ظتؼ دادقص١غ ك د٤ام ا٧ٝی آٔاز کؼدق ك از 

٠ـٟٞ ة٢ )ا٣غ کؼدقرا جکؼار  «یبيت اىلأذكركم اهلل ِف » ّتارتك ؿ٥ ةار  ا٣غ کؼدقؿ٘ارش  ةیث ا٦ٜك 

٠كاة٥  (252ؽ، ص5455؛ ٨٣كم، 22؛ ٣ـائی، ص967اة٢ ص٤تٜ، ج ، ص؛ 529، ص7اج، جصس

گؽارش قغق ٣یؽ ٤٠اةِ دیگؼم در  ،١٦ی٢ ركایث از زیغ ة٢ ارٟٚ اٝتح٥ ةغكف ٠ٛغ٠ات اكٝی٥ آف

، 2ؽ، ج5949دار٠ی، ؛ 95، ص9ؽ، ج5455؛ ٣ـائی، 582، ص9ؽ، ج5419ًتؼا٣ی، )اؿث.

 ؛549ةی٧ٛی، ص؛ 69، ص4ؽ، ج5452ظؽی٥١،  ؛ اة554٢ؽ، ص5418اة٢ ٣نؼ اٝکـی، ؛ 422ص

یغم اؿث ةؼ ای٤ک٥ یکی از ؤارٟٚ ٠ ة٢ ( ای٢ گؽارش زیغ597، ص51ؽ، ج٠5451تارک٨٘رم، 

دالیٜ ک١ؼ٣گ قغف ظٌت٥ ٔغیؼ، ٨ًال٣ی ة٨دف ظٌت٥ قؼیٖ ة٨دق اؿث ك چ٨ف ٠کح٨ب ٣كغق 

پؼاک٤غق در  ٨ًر ة٥ت٥ ٠ی٢ ظٌا٠ا ٠ىا ؛یات آف را از ظاًؼ ةؼد٣غئة٨د ةـیارم از امضاب زؽ

٨٣راال٠یؼ »جالش جٛغ٠ی ٠ْن٠٨ی در کحاب  ،یغ ای٢ ٠ٌٞبؤگؽارش قغق اؿث. ٠ ،الم آدار ة٥ ال
یغات دیگؼم از ٠نادر ا٦ٜ ؿ٤ث را در ز٧ث ج٨ٛیث ٠ح٢ ؤاؿث ک٥ ٠ «ٗی جذتیث ظٌت٥ اال٠یؼ

 (54ؽ ، ص5425)جٛغ٠ی ٠ْن٠٨ی، ظٌت٥ ارائ٥ کؼدق اؿث. 

 

 خغجِ غذیش . تفبٍت حذیث غذیش ثب2-2

 «ٔغیؼ صغیخ» کٞی ٨٤ّافِ  دك در ظٟ، ٔغیؼ زؼیاف در( ص)اؿالـ گؼا٠ی پیا٠تؼ ؿع٤اف

 در را صىؼت ؿع٤اف از ک٨جا٦ی ةعف ج٧٤ا «ٔغیؼ صغیخ». اؿث قغق جْؼیٖ «ٔغیؼ ظٌتۀ» ك

 ؿع٤ؼا٣ی ای٢ ٗؼازِ جؼی٢ اؿاؿی ك جؼی٢ ٧٠ٟ ةؼ ٠كح١ٜ کٟ دؿثِ ک٥ ق٨د ٠ی قا٠ٜ ُّیٟ ركز آف

 ٦ٟ ٠ح٨اجؼ، م٨رت ة٥ ٌِٚ ٨ًر ة٥ صغیخ، ای٢ از ةعف ای٢. «کنت مواله فهذا علّي موالهمن  »: اؿث

ای٢ صغیخ  ة٥ جْتیؼ ؿیغ ة٢ ًاككس ك آ٠غق اؿث ا٦ٜ ؿ٤ث ٤٠اةِ در ٦ٟ ك قیْی، ٤٠اةِ در

اة٨  (299، ص2ش، ج5976.)اة٢ ًاككس، ٠ك٨٧ر اؿث ک٥ ٣یاز ة٥ کكٖ ك ةیاف ٣غارد ٚغر آف

اٝغرای٥ ٗی صغیخ »ؿ٤ث کحاةی را جضث ٨٤ّاف  ی از ١ّٞام ا٦ٜسـحا٣٣امؼ ؿ ة٢ ؿَْغ ٠ـ٨ْد
٨٠رخ ًتؼم ٦ٟ  )١٦ا٣سا(.مضاةی گؽارش کؼدق اؿث521 ازکؼدق ك صغیخ را  ٖیجأٝ «ا٨ٝالی٥

ًؼیٙ را ٦519ٟ  قّٛغة٢  ؿْیغ  ة٢  ٠ض١غ  ة٢  ص١غا، مضاةی ٣ٜٛ کؼدق79ای٢ صغیخ را از 

ؿیؼ اّالـ »ذ٦تی در  .٥ کحاةكاف ٨٠ز٨د ٣یـثک (559ؽ، ص5458ؿث )اة٢ زتؼ، اگؼدآكردق 
رتع طرؽ حديث غدير خم، »در ظن٨ص ادؼ ًتؼم ٠حػکؼ قغق اؿث:  یجأ٠ٞز٥ٞ١ ٚاةٜ  «ا٤ٝتالء

ِف أربعة أجزاء، رأيت شطره فبهرِن سعة رواايتو، وجزمت بوقوع ذلك«؛ ٠ض١غ ة٢ زؼیؼ ًتؼم اؿ٤اد 
ِ آكرم کؼدق اؿث ک٥ ٢٠ ٚـ١حی از آف را دیغـ ك از  ركایث ٔغیؼ ظٟ را در چ٧ار زٞغ ز١

)ذ٦تی، 5459ؽ،  گـحؼدگی ركایات آف قگ٘ث زدق قغـ ك یٛی٢ کؼدـ ک٥ ای٢ اج٘اؽ اٗحادق اؿث.

  (277ص ،54ج
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 غذیش خغجِهٌجغ ضٌبسی . 2-3

حؼ ؿع٤اف پیا٠تؼ در ركز ٦ام ٠حْغد ك ١٧٠ ج١اـ یا ةعف م د٤٦غق ا٣ْکاسظٌت٥ ٔغیؼ 

٠ح٘اكت ةا ًؼؽ ك اؿ٤ادم ٠ضغكدجؼ ٣ـتث ة٥ صغیخ ٔغیؼ  ٦ام ای٢ ظٌت٥ ةا صسٟ ٔغیؼ اؿث.

٦ام  كیژگی ،ُّیٟ م ظٌت٥ ای٢ ک٥ قغ ٤٠سؼ زیادم ٨ّا٠ٜدر ٤٠اةِ اؿال٠ی ركایث قغق اؿث. 

 ؿاؿ جا صغیخ ٣ٜٛ ٨٤١٠ّیث ٥ٝأ٠ـ جؼی٢ دالیٜ، ٧٠ٟ از یکیقایغ . صغیخ ٔغیؼ را ٣غاقح٥ ةاقغ

 ٝیٖ قغق ةاقغ ک٥ اک٨٤ف از ةی٢ رٗح٥ اؿث.أةارق ج ای٢ چ٥ ةـا آدار ٗؼاكا٣ی ٦ٟ در اؿث، ة٨دق99

 از ٗؼیٛی٢ آدار از ةـیارم ك ٣ؼؿیغق ٠ا دؿث ة٥ ٝؽك٠ا ،٣غا ٨٣قح٥ را ٠ٌٞب ک٥ ٦ٟ ٦ایی آف ی٤ْی

 ٨١ْ٠ال پیا٠تؼ ٦ام ظٌت٥ ج١اـ. اؿث ٠ا٣غق ةاٚی ٠کح٨ب آدار درمغ یک از ک١حؼ ك اؿث رٗح٥ ةی٢

ك قایغ کاٗی ة٨دف صغیخ ٔغیؼ در اصحساج  اؿث دق٣ت٨ ٠کح٨ب چ٨ف ،قغق ٣ٜٛ ٣اٚل م٨رت ة٥

ٔغیؼ ة٥ ق١ار   را ٦ٟ ةح٨اف زؽك دالیٜ ک١ؼ٣گ قغف ظٌت٥ )ع(ةا ٠عاٝ٘اف كالیث صىؼت ا٠یؼ

 ؛اؿث ا٣کار ٔیؼٚاةٜ ا٠ؼم ٣غارد را ٔغیؼ صغیخ ٦ام كیژگی ک١ی ٣ُؼ از ٔغیؼ  ظٌت٥ ای٤ک٥آكرد. 

. ٗؼ٨٠د٣غ ایؼاد را  ٨ًال٣ی ؿع٤ؼا٣ی ،ركز آف رد پیا٠تؼ ک٤غ ٠ی داةث ک٥ دارد كز٨د ٤یئٚؼا ا٠ا

 ٣ٜٛ مضاةیدق از  ،«٨٣راال٠یؼ ٗی جذتیث ظٌت٥ إٝغیؼ» جٛغ٠ی ٠ْن٠٨ی در کحاب جحتِ ًتٙ

 ظٌت٥ ٠ؼدـ ةؼام ٔغیؼ ركز در پیا٠تؼ د٦غ ٠ی ٣كاف ک٥ ا٣غ ةؼدق کار ة٥ را ظٌت٤ا كاژق ک٥ اؿث

 ؿع٤اف ک٥ ق٨د ٠ی صامٜ ٌِٚ ق٨د ٠كا٦غق ٦ٟ «ُّی٥١ ظٌت٥» جْتیؼ كٚحی .اؿث ظ٨ا٣غق

 .ةاقغ ک٨جاق صغیخ یک از ةیكحؼ ةایغ پیا٠تؼ

 صسٟ ؿ٥ ةا را ٔغیؼ ظٌت٥ صغیخ، راكیاف ک٥ د٦غ ٠ی ٣كاف ٗؼیٛی٢ آدار در کاكش

 زغاگا٥٣ ك ج٘نیٞی ٠ْؼٗیظٌت٥ ک٨جاق، ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ك ظٌت٥ ٨ًال٣ی.  ؛ا٣غ کؼدق وتي ٠ح٘اكت

 :ق٨د ٠ی آكردق یٛی٠٢ْؼٗی ٤٠اةِ ٗؼ ذیٜ در ظٌت٥ ؿ٥ ای٢

 

 هٌبثغ اّل سٌت. 2-3-1

٠ح٨ٗام « اص١غ ة٢ ٠ض١غ اٌٝتؼم اٝعٞیٞی»٣عـحی٢ ةار ج٨ؿي  ،ظٌت٥ ٨ًال٣ی ٔغیؼ

کحاب اك ک٥ یکی از . گؼد آ٠غق اؿث «٤٠اٚب ّٞی اة٢ اةیٌاٝب»٦سؼم ١ٚؼم در کحاب  279

ؾ از آف یک آكرم قغق ك پ آیغ ج٨ؿي قاگؼدا٣ف ز١ِ ٤٠اةِ ٠حٛغـ ا٦ٜ جـ٢٤ ة٥ ق١ار ٠ی

 ،)اة٢ ًاككس،ةؼدارم قغق اؿث ٣ـع٦٥سؼم ١ٚؼم در ٚا٦ؼق ٥٣٨١٣455 از ای٢ کحاب در ؿاؿ 

كٝی امٜ ای٢ کحاب ٨٠ز٨د ٣یـث ك ج٧٤ا جْغادم از  (956(، صاٝیٛی٢ ةاظحناص ٨٠ال٣ا ّٞی)ع

 اصادیخ آف از ز٥ٞ١ ظٌت٥ ٨ًال٣ی ٔغیؼ در ؿایؼ ٤٠اةِ ا٣ْکاس یاٗح٥ ك ا٠ؼكزق ٨٠ز٨د اؿث.

 (949، ص ٨١٦ث. )ز کحاب ایكاف اؿ٦ٟ ة٥ ٣ٜٛ ا «اٝیٛی٢»رش ؿیغ ة٢ ًاككس در گؽا

٢ اؿث ک٥ ٣عـحیآ٣چ٥ ک٥ ا٠ؼكزق در ٤٠اةِ ا٦ٜ ؿ٤ث كز٨د دارد وتي ظٌت٥ ک٨جاق ٔغیؼ 

  .قغق اؿث دتث «ؼا١ْٝسٟ اٝکتی» ةار ج٨ؿي اة٨اٝٛاؿٟ ًتؼا٣ی، در
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 ٠ح٢ ك ؿ٤غ ركایث ة٥ قؼح ذیٜ اؿث:

بن حيىي الساجي قاال ثنا نصر بن عبد الرزتن الوشاء  ايزکر  و اْلضرمي اهللعبدحدثنا دمحم بن »
وحدثنا أزتد بن القاسم بن مساور اجلوىري ثنا سعيد بن سليماف الواسطي قاال ثنا زيد بن اْلسن األمناطي 

عليو ثنا معروؼ بن خربوذ عن أّب الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قاؿ ملا صدر رسوؿ اهلل صلى اهلل 
وسلم من حجة الوداع هنى أصحابو عن شجرات ِبلبطحاء متقارِبت أف ينزلوا حتتهن مث بعث إليهن فقم ما 
حتتهن من الشوؾ وعمد إليهن فصلى حتتهن مث قاـ فقاؿ اي أيها الناس إِن قد نبأِن اللطيف اخلبري أنو مل يعمر 

أدعي فأجيب وإِن مسؤوؿ وإنكم مسؤولوف نيب إال نصف عمر الذي يليو من قبلو وإِن ألظن أِن يوشك أف 
فماذا أنتم قائلوف قالوا نشهد أنك قد بلغت وجاىدت ونصحت فجزاؾ اهلل خريا فقاؿ أليس تشهدوف اف 
ال إلو إال اهلل وأف دمحما عبده ورسولو وأف جنتو حق وانره حق وأف املوت حق وأف البعث بعد املوت حق وأف 

 يبعث من ِف القبور قالوا بلى نشهد بذلك قاؿ اللهم أشهد مث قاؿ أيها الساعة آتية ال ريب فيها وأف اهلل
الناس إف اهلل موالي وأان موَل املؤمنني وأان أوَل هبم من أنفسهم فمن كنت مواله فهذا مواله يعين عليا اللهم 

أعرض ما واؿ من وااله وعاد من عاداه مث قاؿ اي أيها الناس إِن فرطكم وإنكم واردوف علي اْلوض حوض 
بني بصرى وصنعاء فيو عدد النجـو قد حاف من فضة وإِن سائلكم حني تردوف علي عن الثقلني فانظروا  
كيف ختلفوِن فيهما الثقل األكْب كتاب اهلل عز وجل سبب طرفة بيد اهلل وطرفة أبيدكم فاستمسكوا بو ال 

« لن ينقضيا حىت يردا علي اْلوض تضلوا وال تبدلوا وعرتيت أىل بيِت فإنو نبأِن اللطيف اخلبري أهنما
 (585ك581، ص9ؽ، ج5414)ًتؼا٣ی، 

ٜ ا٣غیك٤١غاف ا٦ زی ةؼ مضث ؿ٤غ ركایث، دك ج٢ ا٦ام ا٣ساـ قغق ٠ت٤ ّالكق ةؼ ةؼرؿی 

٨٣یـغ:  ٠ی «اٝن٨اّٙ ا١ٝضؼ٥ٚ» اة٢ صسؼ ٦یذ١ی درا٣غ.  ؿ٤ث ة٥ مضث ای٢ ؿ٤غ جنؼیش کؼدق

 وعلى علي خصوصا ويرشد إليو أيضا ما ابتدئ بو ىذا اْلديث وحثو ِف ىذه اخلطبة على أىل بيتو عموما »
لفظو عند الطْباِن وغريه بسند صحيح أنو خطب بغدير خم حتت شجرات فقاؿ أيها الناس إنو قد نبأِن 

  (49ؽ، ص5989 ،اة٢ صسؼ ٦یذ١ی«)...اللطيف اخلبري

٦ٟ ٣ٜٛ  «ك اٝح٨اٝیٗی ا٣تاء االكائٜ  ؿ١ي ا٤ٝس٨ـ ا٨ْٝاٝی» ٠كاة٥ ٠ٌٞب اة٢ صسؼ از کحاب

  (78ش، ص5999ة٥ ٣ٜٛ از ٨٠صغم، 412، ص5قغق اؿث.)اْٝنا٠ی، ج

از ًؼیٙ ١٦ـؼ زیغ « ٤٠اٚب ّٞی ة٢ اةیٌاٝب»در « قاْٗی اة٢ ٠ٕازٝی»، پؾ از ًتؼا٣ی

)اة٢ ٠ٕازٝی، كاژق دارد. ٣911ٜٛ کؼدق ک٥ ةیف از ة٢ ارٟٚ م٨رجی دیگؼ از ای٢ ظٌت٥ را 

١٦ی٢ ركایث را ة٥ ٣ٜٛ از « اٌٝؼائٖ»ًاككس ٦ٟ در کحاب ک٥ ؿیغ ة٢  (69ك 68صش، 5987

 (544ك549، ص5ؽ، ج5411کحاب اة٢ ٠ٕازٝی قاْٗی گؽارش کؼدق اؿث.)اة٢ ًاككس، 

 ة٥ قؼح ذیٜ اؿث: «ّٞی ة٢ اةیٌاٝب ٤٠اٚب»٠ح٢ ك ؿ٤غ ظٌت٥ ک٨جاق در 

عبد السالـ بن عبد امللك بن  أخْبان أبو يعلى علىُّ بن عبيد اهلل بن العاّلؼ البزار إذانً قاؿ : أخْبان»
حبيب البّزار قاؿ : أخْبان عبد اهلل بن دمحم بن عثماف قاؿ : حدثنا دمحم بن بكر بن عبد الرزاؽ حدثنا أبوحامت 
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ُمغرية بن دمحم املُهّليب قاؿ : حدثين مسلم بن إبراىيم حّدثنا نوح بن قيس اْلُّداِن حدثنا الوليد بن صاحل عن 
الت : أقبل نيبُّ اهلل من مّكة ِف حّجة الوداع حىّت نزؿ )صلى اهلل عليو وآلو وسلم( بغدير امرأة زيد بن أرقم ق

اجلُحَفة بني مّكة واملدينة فأمر ِبلدوحات فقّم ما حتتهّن من شوؾ مث اندى : الصالة جامعة ! فخرجنا إَل 
ضُع رداءه على رأسو وبعضو على رسوؿ اهلل  )صلى اهلل عليو وآلو وسلم( ِف يـو شديد اْلّر وإّف مّنا ملن يَ 

قدميو من شّدة الّرمضاِء حىّت انتهينا إَل رسوؿ اهلل صّلى اهلل عليو وسّلم فصّلى بنا الظهر مّث انصرؼ إلينا 
فقاؿ: اْلمد هلل حنمده ونستعينو ، ونؤمن بو ونتوّكل عليو ، ونعوذ ِبهلل من شرور أنفسنا ، ومن سّيئات 

ن أضّل ، وال ُمِضلَّ ملن ىدى ، وأشهد أف ال إلو إاّل اهلل وأّف دمحمًا عبده ورسولو. أعمالنا ، اّلذي ال ىادي مل
أّما بعد أيُّها الناس ! فإنّو مل يكن لنيبِّ من العمر إاّل نصٌف ِمن ُعمر َمن قَػْبَلو وإف عيسى بن مرمي لبث ِف 

رقكم ، أال وإِّن مسؤوؿ وأنتم قومو أربعني سنة وإِّن قد أسرعت ِف العشرين ، أال وإِّن يوشك أف ُأفا
مسؤولوف فهل بّلغتكم ؟ فماذا أنتم قائلوف ؟ فقاـ من كّل انحية من القـو جميب يقولوف : نشهد أنك عبد 
اهلل ورسولو ، قد بّلغت رسالتو ، وجاىدت ِف سبيلو ، وصدعَت أبمره ، وعبدتو حىّت أاتؾ اليقني ، جزاؾ اهلل 

و. فقاؿ : ألستم تشهدوف أف ال إلو إاّل اهلل ال شريك لو ؟ وأّف دمحمًا عبده عّنا خري ما جزى نبّيًا عن أّمت
ورسولو ؟ وأّف اجلّنة حقّّ وأّف النار حقّّ وتؤِمنوف ِبلكتاب كّلو؟ قالوا بلى ، قاؿ: فإِّن أشهد أف قد َصدقُتُكم 

َليَّ اْلوَض ، فأسألكم حني تَلَقوَنيِن عن ، وصّدقتُموِن أال وإِّن فَػَرُطكم ، وإّنكم تَػَبعي ، ُتوَشُكوف أف َترِدوا عَ 
ثِْقَليَّ كيف َخلْفُتموِن فيهما، قاؿ : فاِعيَل علينا ما ندري ما الثِّقالف، حىت قاـ رجل من املهاجرين وقاؿ أبّب 

ب وُأّمي أنت اي نيّب اهلل ما الثِّْقالف ؟ قاؿ)صلى اهلل عليو وآلو وسلم(: األكْب منهما كتاب اهلل تعاَل : َسبَ 
طرؼ بيد اهلل وطرؼ أبيديكم، فتمّسكوا بو وال تضلُّوا ، واألصغر منهما عرتيت. من استقبل ِقبَلِت وأجاب 
َدعويت ! فال تقتلوىم وال تقهروىم وال تقصروا عنهم فإِن قد سألت هلم اللطيف اخلبري فأعطاِن ، انصرمها َل 

ا مل هتلك ُأّمة قبلكم حىّت تتديَّن انصر ، وخاِذهُلما َل خاذؿ ، ووليُّهما َل وَلُّ، وَعدُّ  مها َل َعُدوّّ. أال وإهنَّ
أبىوائها وتظاَىَر على نبّوهتا، وتقتل من قاـ ِبلِقسط ، مّث أخذ بيد عليِّ بن أّب طالب)عليو السالـ( فرفعها 

َمْن واالُه ، َوعاِد َمن عاداُه. قاهلا  مّث قاؿ: َمن ُكنُت َموالُه فهذا َموالُه َوَمن ُكنُت َولِيَُّو َفهذا وليُُّو الّلُهمَّ َواؿِ 
 (96-94صؽ، 5426)اة٢ ٠ٕازٝی، « ثالاثً. ىذا آخر اخلطبة

 

 هٌبثغ اهبهیِ. 2-3-2

ة٥ ١٦ی٢ ز٧ث اؿث.  ٨٠ز٨دظٌت٥ ٔغیؼ در ٤٠اةِ قیْی  وتي از ٦ؼ ؿ٠٥ح٢ از آ٣سا ک٥ 

 اًالّات ٦ؼ ؿ٥ وتي ة٥ م٨رت ٠سؽا آكردق ٠ی ق٨د.
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 . خغجِ کَتب2-3-2-1ُ

ة٤اةؼ ی٢ آ٠ار ٣ٜٛ در ٤٠اةِ ٗؼیٛی٢ را داراؿث؛ ظن٨ص ظٌت٥ ک٨جاق ٔغیؼ ک٥ ةیكحؼ در

ک٥ از  «کحاب ّٞی)ع(»یا ١٦اف « زا٥ْ٠»٠ح٢ ای٢ ظٌت٥ ٣عـحی٢ ةار در کحاب ،٠غارؾ ٨٠ز٨د

از ٨ٚؿ  )ع(ی٢ٚاٝٛغر ماد ظؼة٨ذ از امضاب زٞیٜ ة٢ ٠ا٠ث اؿث، درج قغق اؿث. ٠ْؼكؼ٨٠اریخ ا

٠ٌٞتی را ٠حػکؼ قغق اؿث. پؾ از آف اة٨زْ٘ؼ ٠ض١غ ة٢ زؼیؼ ة٢ رؿحٟ چ٤ی٢  )ع(ا٠اـ ةاٚؼ

٠ح٤ی ٠كاة٥ را گؽارش کؼدق اؿث. « ا١ٝـحؼقغ»در کحاب « ًتؼم آ٠ٞی کتیؼ»ًتؼم ٠ْؼكؼ ة٥ 

ةؼظ٩ دق٤١اف ظغا ك »٨٣یـغ: ٠ؤٖٝ در آٔاز کحاب ٩٠ (466ؽ، ص5459)ًتؼم آ٠ٞی کتیؼ، 

٣یـث ك اك ة٧حؼی٢ ٗؼد پؾ از  قایـح٥ اة٨ةکؼ ةؼاما٠ا٠ث پؾ از پیا٠تؼ زؽ ا٣غ  گ٘ح٥ رؿ٨ٝف

د٦یٟ ک٥ زا٣كی٢ پیا٠تؼ در ١٣از دالٝح٩ ةؼ  ٠ا ة٥ ٣ٛغ ای٢ ٣كـح٥ ك ج٨ویش ٩٠ اؿث. یا٠تؼپ

 (555ؽ، ص5459)ًتؼم آ٠ٞی کتیؼ، .«ا٠ا٠ث ٣غارد

 ة٥ قؼح ذیٜ اؿث: «ا١ٝـحؼقغ» ك ؿ٤غ ركایث٠ح٢ 

، قَاؿَ » ثَػَنا َأزْتَُد ْبُن َمْهِديٍّ ثَػَنا ِشَهاُب ْبُن َعبَّاٍد اْلَبْصِريُ َحدَّ ثَػَنا َعْبُد اهللَِّ ْبُن َبْكٍر   : َحدَّ قَاَؿ: َحدَّ
 ُخمٍّ َأَمَر َرُسوُؿ اهللَِّ النََّخِعيُّ، َعْن َحِكيِم ْبِن ُجَبرْيٍ َعْن َأّب الطَُّفْيِل: َعْن زَْيِد ْبِن َأْرَقَم، قَاَؿ: َلمَّا َكاَف يَػْوـُ َغِديرِ 

لَِنيبٍّ ِإالَّ ِنْصَف ُعُمِر النَّيبِّ الَِّذي َكاَف قَػْبَلُو َو ِإِّنِ  َما حَتَْتُهنَّ، مثَّ قَاَؿ: ِإِّنِ مَلْ َأِجدْ   َشَجٍر يُْدَعى الدَّْوَح فَػُقمَ )ص( بِ 
اهللَُّ َأْف يَػُقوَؿ: َنْشَهُد أَنََّك َقْد بَػلَّْغَت  َأْوَشَك َأْف ُأْدَعى فَُأِجيَب َفَما أَنْػُتْم قَائُِلوَف؟ فَػَقاَؿ: ُكلُّ رَُجٍل ِمنَّا َكَما َشاءَ 

؟ َو أَ   َو َنَصْحتَ  ُ، َو َأفَّ ُُمَمَّدًا َرُسوُؿ اهللَِّ فَّ اجْلَنََّة فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اهللَِّ )ص(: َأ لَْيَس َتْشَهُدوَف َأْف اَل ِإَلَو ِإالَّ اهللَّ
َث َحقّّ؟ قَاُلوا: اَي َرُسوَؿ اهللَِّ بَػَلى، فََأْوَمَأ َرُسوُؿ اهللَِّ ِإََل َصْدرِِه، َو قَاَؿ: َو َأاَن َحقّّ، َو َأفَّ النَّاَر َحقّّ، َو َأفَّ اْلَبعْ 

: َأاَن َلُكْم فَػَرٌط، َو أَنْػُتْم َوارُِدوَف َعَليَّ اْْلَْوَض، َو َسَعُتُو َما بَػنْيَ    ، ِفيوِ َصْنَعاَء ِإََل ُبْصَرىَمَعُكْم، مثَّ قَاَؿ َرُسوُؿ اهللَِّ
ـَ رَُجٌل، فَػَقاَؿ: اَي َعَدَد اْلَكَواِكِب ِقْدَحاٌف َماُؤُه َأَشدُّ بَػَياضًا ِمَن اْلِفضَِّة، فَاْنظُُروا َكْيَف خَتُْلُفوِّنِ ِف الثََّقَلنْيِ؟ فػَ  َقا

[ َسَبُب َطَرِفِو أِبَْيِديُكْم، فَاْسَتْمِسُكوا  َو ]الثَّاِن َرُسوَؿ اهللَِّ َما الثََّقاَلِف؟ قَاَؿ: اأْلَْكَْبُ، ِكَتاُب اهللَِّ َطَرفُُو بَِيِد اهللَِّ 
ِإنػَُّهَما َلْن يَػْفرَتِقَا َحىتَّ يَرَِدا ِبِو، َو اَل َتزِلُّوا َو اَل َتِضلُّوا، َو اأْلَْصَغُر: ِعرْتيت َأْىُل بَػْيِِت، أُذَكِّرُُكُم اهللََّ ِف َأْىِل بَػْيِِت فَ 

ُموُىْم فَػَتْهِلُكوا، َو اَل تَػَتَخلَُّفوا َعْنُهْم فَػَتِضلُّوا، َو اَل تُػَعلُِّموُىمْ َعَليَّ اْْلَْوَض، َسأَلْ   ُت َرّبِّ َذِلَك هَلَُما، َفاَل تُػَقدِّ
اَلُه اللَُّهمَّ َواِؿ َمْن َواالُه مثَّ َأَخَذ بَِيِد َعِليِّ ْبِن َأّب طَاِلٍب فَػَقاَؿ: َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فَػَهَذا َعِليّّ َموْ   فَِإنػَُّهْم َأْعَلُم ِمْنُكمْ 

 (467ك466)٨١٦، ص« َو َعاِد َمْن َعاَداُه، َو اْنُصْر َمْن َنَصَرُه َو اْخُذْؿ َمْن َخَذَلوُ 

اد ١٦ا٨ٌ٣ر ک٥ در ركایث ٚاةٜ ٠الص٥ُ اؿث ای٢ ظٌت٥ ةا یک كاؿ٥ٌ از ق٧اب ة٢ َّتَّ

اة٢ صتاف  ث ج٨دیٙ قغق اؿث كم ٣ٜٛ قغق اؿث ک٥ كم ٣ؽد ا٣غیك٤١غاف رزاٝی ا٦ٜ ؿ٤اٝتَنؼ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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از ٠كایط كم  (965، ص4ؽ، ج5999ظ٨د آكردق اؿث)اة٢ صتاف،  «اٝذٛات»٣اـ اك را در کحاب 

، 4ؽ، ج5414؛ اة٢ صسؼ ّـٛال٣ی، 497، ص2جا، ج ، ةیّـٛال٣ی )اة٢ صسؼةعارم اؿث.

 (929ص

ر قیط مغكؽ ١٦اف ٠ح٢ ٨ٛ٤٠ؿ از ٠ْؼكؼ ة٢ ظؼة٨ذ را ةا اؿ٤ادم ٠حْغد ك مضیش د 

كاژق دارد ک٥ ؿینغ صغكد  قغق٣ٜٛ  اٝعناؿک٥ در چ٥  اؿث. آف کؼدقوتي « اٝعناؿ»ب کحا

 .ق٨د آٔاز ٠ی «انو قد نّبانی اللطيف اخلبري» ةغكف ص١غ ا٧ٝی ك ةا ّتارت

 ٠ح٢ اٝعناؿ ة٥ قؼح ذیٜ اؿث:

ثَػَنا ُُمَمَُّد ْبُن اْلََْسِن ْبِن َأزْتََد ْبِن اْلَولِيِد َرِضَي اهللَُّ » ثَػَنا ُُمَمَُّد ْبُن اْلََْسِن الصَّفَّاُر َعْن  َحدَّ َعْنُو قَاَؿ َحدَّ
َعْبِد اهللَِّ ْبِن ِسَناٍف َعْن ُُمَمَِّد ْبِن اْْلَُسنْيِ ْبِن َأّب اخْلَطَّاِب َو يَػْعُقوَب ْبِن يَزِيَد رتَِيعًا َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َأّب ُعَمرْيٍ َعْن 

َأّب الطَُّفْيِل َعاِمِر ْبِن َواثَِلَة َعْن ُحَذيْػَفَة ْبِن ُأَسْيٍد اْلِغَفاِريِّ قَاَؿ: َلمَّا رََجَع َرُسوُؿ اهللَِّ ص َمْعُروِؼ ْبِن َخرَّبُوَذ َعْن 
نُوِدَي   ْوـُ َمَنازهَِلُْم مثَُ  اْلقَ ِمْن ِحجَِّة اْلَوَداِع َو حَنُْن َمَعُو َأقْػَبَل َحىتَّ انْػَتَهى ِإََل اجْلُْحَفِة فََأَمَر َأْصَحابَُو ِِبلنُُّزوِؿ فَػَنَزؿَ 

اللَِّطيُف اخْلَِبرُي َأِّنِ َميٌِّت َو أَنَُّكْم ِِبلصَّاَلِة َفَصلَّى أبَِْصَحابِِو رَْكَعَتنْيِ مثَّ َأقْػَبَل ِبَوْجِهِو ِإلَْيِهْم فَػَقاَؿ هَلُْم إِنَُّو َقْد نَػبََّأِن 
َأِّنِ َمْسُئوٌؿ َعمَّا أُْرِسْلُت ِبِو ِإلَْيُكْم َو َعمَّا َخلَّْفُت ِفيُكْم ِمْن ِكَتاِب اهللَِّ َو  َميُِّتوَف َو َكَأِّنِ َقْد ُدِعيُت فََأَجْبُت وَ 

ا ْدَت َفَجَزاَؾ اهللَُّ َعنَّ ُحجَِّتِو َو أَنَُّكْم َمْسُئوُلوَف َفَما أَنْػُتْم قَائُِلوَف ِلَربُِّكْم قَاُلوا نَػُقوُؿ َقْد بَػلَّْغَت َو َنَصْحَت َو َجاىَ 
ُكْم َو َأفَّ اجْلَنََّة َحقّّ َو َأفَّ النَّاَر َأْفَضَل اجْلََزاِء مثَّ قَاَؿ هَلُْم َأ َلْسُتْم َتْشَهُدوَف َأْف اَل ِإلََو ِإالَّ اهللَُّ َو َأِّنِ َرُسوُؿ اهللَِّ ِإلَيْ 

اَؿ اللَُّهمَّ اْشَهْد َعَلى َما يَػُقوُلوَف َأاَل َو ِإِّنِ ُأْشِهدُُكْم َأِّنِ َحقّّ َو َأفَّ اْلَبْعَث بَػْعَد اْلَمْوِت َحقّّ فَػَقاُلوا َنْشَهُد ِبَذِلَك قَ 
فَػَهْل تُِقرُّوَف َل ِبَذِلَك َو َتْشَهُدوَف   ِِبْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنْػُفِسِهمْ   َأْشَهُد َأفَّ اهللََّ َمْواَلَي َو َأاَن َمْوََل ُكلِّ ُمْسِلٍم َو َأاَن َأْوَل

َو ُىَو َىَذا مثَّ َأَخَذ بَِيِد َعِليٍّ ع   َقاُلوا نَػَعْم َنْشَهُد َلَك ِبَذِلَك فَػَقاَؿ َأاَل َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فَِإفَّ َعِلّيًا َمْواَلهُ َل بِِو فػَ 
اُه َو اْنُصْر َمْن َنَصَرُه َو اْخُذْؿ فَػَرفَػَعَها َمَع يَِدِه َحىتَّ َبَدْت آَِبطُُهَما مثَّ قَاَؿ اللَُّهمَّ َواِؿ َمْن َواالُه َو َعاِد َمْن َعادَ 

َو أَنْػُتْم َوارُِدوَف َعَليَّ اْْلَْوَض َحْوِضي َغدًا َو ُىَو َحْوٌض َعْرُضُو َما بَػنْيَ ُبْصَرى َو   َمْن َخَذَلُو َأاَل َو ِإِّنِ فَػَرُطُكمْ 
ِإِّنِ َسائُِلُكْم َغدًا َما َذا َصَنْعُتْم ِفيَما َأْشَهْدُت اهللََّ بِِو  َصْنَعاَء ِفيِو َأْقَداٌح ِمْن ِفضٍَّة َعَدَد ُُنُوـِ السََّماِء َأاَل وَ 

ِمْن بَػْعِدي فَاْنظُُروا َكْيَف َتُكونُوَف   َعَلْيُكْم ِف يَػْوِمُكْم َىَذا ِإَذا َوَرْدمُتْ َعَليَّ َحْوِضي َو َما َذا َصَنْعُتْم ِِبلثََّقَلنْيِ 
َو ْلَقْوِن قَاُلوا َو َما َىَذاِف الثََّقاَلِف اَي َرُسوَؿ اهللَِّ قَاَؿ َأمَّا الثََّقُل اأْلَْكَْبُ َفِكَتاُب اهللَِّ َعزَّ َخَلْفُتُموِن ِفيِهَما ِحنَي تػَ 

ِعْلُم َما َمَضى َو َما بَِقَي ِو َجلَّ َسَبٌب ََمُْدوٌد ِمَن اهللَِّ َو ِمينِّ ِف أَْيِديُكْم طََرفُُو بَِيِد اهللَِّ َو الطََّرُؼ اْْلَخُر أِبَْيِديُكْم ِفي
ِعرْتَتُُو ع َو ِإنػَُّهَما َلْن  ِإََل َأْف تَػُقوـَ السَّاَعُة َو َأمَّا الثََّقُل اأْلَْصَغُر فَػُهَو َحِليُف اْلُقْرآِف َو ُىَو َعِليُّ ْبُن َأّب طَاِلٍب وَ 

ـَ َعَلى َأّب َجْعَفٍر ع فَػَقاَؿ َصَدَؽ أَبُو يَػْفرَتِقَا َحىتَّ يَرَِدا َعَليَّ اْْلَْوَض قَاَؿ َمْعُروُؼ ْبُن خَ  رَّبُوَذ فَػَعَرْضُت َىَذا اْلَكاَل

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ـُ َوَجْداَنُه ِف ِكَتاِب َعِليٍّ ع َو َعَرفْػَناهُ  ثَػَنا  -الطَُّفْيِل َرزِتَُو اهللَُّ َىَذا اْلَكاَل ثَػَنا َأّب َرِضَي اهللَُّ َعْنُو قَاَؿ َحدَّ َو َحدَّ
ثَػَنا َجْعَفُر ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن َمْسُروٍر َرِضَي اهللَُّ عَ َعِليُّ ْبُن ِإبْػرَ  ْنُو قَاَؿ اِىيَم َعْن أَبِيِو َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َأّب ُعَمرْيٍ َو َحدَّ

ِو َعْبِد اهللَِّ ْبِن َعاِمٍر َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َأّب عُ  ثَػَنا اْْلَُسنْيُ ْبُن ُُمَمَِّد ْبِن َعاِمٍر َعْن َعمِّ ثَػَنا ُُمَمَُّد ْبُن ُموَسى َحدَّ َمرْيٍ َو َحدَّ
ثَػَنا َعِليُّ ْبُن اْْلَُسنْيِ السَّْعَدآَِبِديُّ َعْن َأزْتََد ْبِن َأّب   َعْبِد اهللَِّ اْلَْبِْقيِّ َعْن أَبِيِو ْبِن اْلُمَتوَكِِّل َرِضَي اهللَُّ َعْنُو قَاَؿ َحدَّ

ِد اهللَِّ ْبِن ِسَناٍف َعْن َمْعُروِؼ ْبِن َخرَّبُوَذ َعْن َأّب الطَُّفْيِل َعاِمِر ْبِن َواثَِلَة َعْن َعْن ُُمَمَِّد ْبِن َأّب ُعَمرْيٍ َعْن َعبْ 
 (67ك66، ص5ش، ج5962مغكؽ، ) «.ُحَذيْػَفَة ْبِن َأِسيٍد اْلِغَفاِريِّ ِِبِْثِل َىَذا اْْلَِديِث َسَواءً 

م ای٢ ركایث ذکؼ کؼدق در ٠س٨١ع دك ًؼیٙ ك پ٤ر ؿ٤غ ةؼا اٝعناؿقیط مغكؽ در  

٠ض١غ ة٢ اةی ١ّیؼ ٢ّ ّتغاهلل ة٢ ؿ٤اف ٢ّ ٠ْؼكؼ ة٢ »اؿث ک٥ ١٦گی ای٢ اؿ٤اد در جؼکیب 

٠كحؼؾ ٦ـح٤غ. از پ٤ر ؿ٤غ ارائ٥ قغق در ظن٨ص ای٢ ركایث، چ٧ار ؿ٤غ آف مضیش « ظؼة٨ذ

(95، صش5999اؿث. )٨٠صغم، 

را از کحاب  ظٌت٥ ک٨جاق  «ٗی ٠ْؼٗۀ ٠ػا٦ب ا٨ٌٝائٖ اٌٝؼائٖ»ة٢ ًاككس در کحاب ؿیغ 

( ای٢ 544ك549، ص5ؽ، ج5411ک٤غ.)اة٢ ًاككس،  اة٢ ٠ٕازٝی قاْٗی گؽارش ٠ی« ٤٠اٚب»

اة٢  ع( ك صٛا٣یث ٠ػ٦ب قی٥ْ اد٤ا ّكؼل ك رد ٠عاٝ٘اف آ٧٣اؿث.در ادتات ا٠ا٠ث ائ٥١)کحاب 

 غف،ق ٠ـ١ٞاف از ةْغ ک٥ کؼدق ٗؼض ٠ـ١ٞاف جازق ا٣ـاف یک را ظ٨د کحاب، ای٢ در ،ًاككس

گیؼد  ٠ی جن١یٟ ٝػا اؿث، کؼدق ٠كا٦غق ٠حْغدل ٦ال ٗؼ٥ٚ ك دیغق ٠ـ١ٞا٣اف ةی٢ اظحالٗاج٩

ک٥ در  ق٨د ركق٢ اك ةؼ ا٠ؼ صٛیٛث جا ةپؼدازد دی٩٤ ٤٠اةِ در ج٘ضل ة٥ةغكف ٦یچ جْنتی 

٨ٚل ك  ٦ام ةا اؿحغالؿ٤٠ن٘ا٥٣ ك  گؽی٤غ ك در ٣گارش ای٢ کحاب ٧٣ایث ٠ػ٦ب جكیِ را ةؼ٠ی

صٛا٣یث ا٦ٜ ةیث ك ٠ػ٦ب جكیِ  ة٥ دٗاع ازاز ٤٠اةِ ٠ْحتؼ ا٦ٜ جـ٢٤  گیؼم ؼقة٧ةا  ،٠ضکٟ

 (55ك51، ص5ؽ، ج5411اة٢ ًاككس، پؼداظح٥ اؿث. )
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درج ك « ا٤ٝكؼ ك اٌٝی»ای٢ ظٌت٥ ک٥ ٣عـحی٢ ةار در کحاب ة٥ٌ ةا ظٌت٥ ٠ح٨ؿي، اردر 

اْلمدهلل الذی عال »ك ةا ّتارت  جاق پؼكردگارژق دارد ك ةا ص١غ ک٨كا ٦٘حنغ وتي قغق اؿث، صغكد
کحاب قؼیٖ اق ٠ح٢ ك ؿ٤غ آف در ًاككس ای٢ ظٌت٥ را ة٥ ١٦ؼ ة٢ ق٨د. ؿیغ آٔاز ٠ی «فقهر...

ًاككس ٤٦گاـ ٣ٜٛ ای٢ ركایث از  ة٢ وتي کؼدق اؿث. اٝتح٥ ؿیغ «اٝضـ٥٤ ١ّاؿةاأل ٚتاؿاال»

١ی٢ کحاب اؿث( چ٤غی٢ ةار از ١٦اف صػی٥٘، )ةا ج٨ز٥ ة٥ ای٤ک٥ ج٧٤ا ًؼیٙ ركایث صػی٥٘، ٦

)اة٢ ک٤غ ًؼیٛی ٔیؼ از صػی٥٘ ٣ٜٛ ركایث ٠یك یا کحاب ؿسـحا٣ی یا از  «ا٤ٝكؼ ك اٌٝی»کحاب 

رؿغ ا٣حـاب ركایث ة٥ صػی٥٘ ٌْٚی ٣تاقغ ا٠ا  ك ة٥ ٣ُؼ ٠ی (249-245ش، ص5976ًاككس، 

٢ ای «اد ظٌت٥ ٔغیؼ٦ایی از اؿ٤ ٣اگ٘ح٥»ك ٨٠صغم در کحاب  «اؿؼار ٔغیؼ»ا٣نارم در کحاب 
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ة٥ « ٦ایی از اؿ٤اد ظٌت٥ ٔغیؼ ٣اگ٘ح٥»م  دا٤٣غ ك اٝتح٥ ٣گار٣غق ركایث را ٠حنٜ ة٥ ؿ٤غ صػی٥٘ ٠ی

دا٣غ. پؾ از  ة٥ ؿ٤غ صػی٥٘ ٠یدر ٧٣ایث ركایث را ٠ؼة٨ط  ، ا٠اک٤غ ای٢ پؼاک٤غگی ٦ٟ اقارق ٠ی

ک٤غ.  یاد ٠ی« یك اٌٝ ا٤ٝكؼ»از کحاب  «ا١ٝنتاح»کحاب  م ؿیغة٢ ًاككس ج٧٤ا ک١ْ٘ی در جح٥١

« ا١ٝنتاح»ًاككس ك ٥٣ ٣گار٣غق  ٣ا٨ْٞ٠ـ اؿث زیؼا ٥٣ ؿیغة٢ «ا٤ٝكؼ ك اٌٝی»ٖٝ کحاب ؤ٣اـ ٠

ة٥ ز٧ث جٛی٥ یا ٦ؼ ّٞث دیگؼ ٣اـ  «ا٤ٝكؼ ك اٌٝی» ٖٝ کحابؤةؼ٣غ. قایغ ٠ ٖٝ ١٣یؤاؿ١ی از ٠

یا٠تؼ گ٥٣٨ از وتي ٗؼ٠ایف پ ( ای596٢، صش٨٠5999صغم، ٠ع٘ی کؼدق ةاقغ.) ظ٨د را

ك از در ركز ٔغیؼ ک١حؼی٢ جْغاد ؿ٤غ ك ٣یؽ ک١حؼی٢ ةـا٠غ ٣ٜٛ در ٠نادر را دارد  )ص(اکؼـ

اٝتح٥ ک١ْ٘ی در ٠ٛغ٥٠ یادآكر  جؼم زام دارد. ٦ا در رجت٥ پایی٢ صیخ ارزش ؿ٤غم از ؿایؼ گ٥٣٨

 ٦ٟ ج٨ویضاجی راًاككس  ة٢ ؿیغ ق٨د ک٥ در ٣گارش کحاةف از ٤٠اةِ ٠ْحتؼ ة٧ؼق ةؼدق اؿث. ٠ی

ای٢ کحاب یادآكر قغق ک٥ در ٠س٨١ع ةیا٣گؼ اّح١اد آ٣اف ك ا١٦یث ای٢ ادؼ در آف دكراف  م درةارق

ة٨دق اؿث.)١٦ا٣سا( 

 ٠ح٢ ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ة٥ قؼح ذیٜ اؿث:

أقّر لو على نفسي ِبلعبوديّة و اشهد  -اَل اف قاؿ: -اْلمد هلّل الذي عال ِف توّحده و دان ِف تفّرده»
اي أَيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ ما أُْنِزَؿ »  ما أوحى اَّل، حذار اف مل افعل اف حتّل ّب قارعة، أوحى اَلّ  لو ِبلربوبّية و أؤّدي

معاشر الّناس ما قّصرت ِف تبليغ ما أنزلو اهلّل تبارؾ و تعاَل، و اان أبنّي لكم سبب «. اْلية - ِإلَْيَك ِمْن رَبِّكَ 
رِن عن السالـ اف أقوؿ ِف املشهد و اعلم األبيض و األسود، اّف ىذه اْلية، اّف جْبئيل ىبط اَّل مرارا أم

اّلذين يقولوف أبلسنتهم ما  -علي بن أّب طالب أخي و خليفِت و االماـ بعدي. أيّها الّناس علمي ِبملنافقني
تو إاّيي و ىّينا و ىو عند اهلّل عظيم، و كثرة أذاىم َل مّرة مّسوِن إذان لكثرة مالزم  ليس ِف قلوهبم و حيسبونو
ُميط، و لو شئت اف امّسي  -«َو ِمْنُهُم الَِّذيَن يُػْؤُذوَف النَّيبَّ َو يَػُقوُلوَف ُىَو أُُذفٌ »  اقباَل عليو، حىّت انزؿ اهللّ 

القائلني أبمسائهم لسّميت. و اعلموا اّف اهلّل قد نصبو لكم وليّا و إماما، مفرتضا طاعتو على املهاجرين و 
ابعني و على البادي و اْلاضر، و على العجمي و العرّب، و على اْلّر و اململوؾ، و على األنصار و على التّ 

الكبري و الصغري، و على األبيض و األسود، و على كّل موحد، فهو ماض حكمو، جائز قولو، انفذ أمره، 
تو و ال تتّبعوا ملعوف من خالفو و مرحـو من صّدقو. معاشر الّناس تدبّروا القرآف و افهموا آايتو و ُمكما

فواهلّل ال يوضح تفسريه إاّل اّلذي أان آخذ بيده و رافعها بيدي، و معّلمكم اف من كنت مواله فهو مواله، و 
ىو علّي. معاشر الّناس اّف علّيا و الطّيبني من ولدي من صلبو ىم الثّقل األصغر و القرآف الثقل األكْب، لن 

امرة املؤمنني ألحد بعدي غريه. مث ضرب بيده على عضده، فرفعو  يفرتقا حىّت يردا علّي اْلوض، و ال حيلّ 
على درجة دوف مقامو متيامنا عن وجو رسوؿ اهلّل صّلى اهلّل عليو و آلو، فرفعو بيده و قاؿ: أيّها الّناس من 

ن وااله، أوَل بكم من أنفسكم؟ قالوا: اهلّل و رسولو، فقاؿ: أال من كنت مواله فهذا علّي مواله، الّلهم واؿ م
و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و اخذؿ من خذلو، امّنا أكمل اهلّل لكم دينكم بواليتو و إمامتو، و ما 
نزلت آية خاطب اهلّل هبا املؤمنني ااّل بدأ بو، و ال شهد اهلّل ِبجلّنة ِف ىل أتى إاّل لو، و ال أنزهلا ِف غريه، ذريّة  
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  لي، ال يبغض علّيا إاّل شقّي و ال يواَل علّيا إاّل تقي، و ِف علّي نزلتكّل نيّب من صلبو و ذرّيِت من صلب ع
ْنساَف َلِفي ُخْسرٍ »، و تفسريىا: و رّب عصر القيامة، «َو اْلَعْصرِ » « ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا»أعداء آؿ دمحم، « ِإفَّ اْْلِ

ِف غيبة غائبهم. معاشر الّناس آمنوا « ْوا ِِبلصَّْْبِ َو َتواصَ »ِبواساة إخواهنم، « َو َعِمُلوا الصَّاِْلاتِ »، «بواليتهم
ِبهلّل و رسولو و الّنور اّلذي أنزؿ، أنزؿ اهلّل النور ِف، مّث ِف علّي، مث الّنسل منو إَل املهدي، اّلذي َيخذ حبق 

ّشكر مّث من اهلّل، معاشر الّناس اِّن رسوؿ اهلّل قد خلت من قبلي الرسل، اال اّف علّيا املوصوؼ ِبلّصْب و ال
بعده من ولده من صلبو. معاشر الّناس قد ضّل من قبلكم أكثر األّولني، اان صراط اهلّل املستقيم اّلذي أمركم 
أف تسلكوا اهلدى إليو، مث علّي من بعدي، مث ولدي من صلبو أئمة يهدوف ِبْلّق، اِّن قد بيّنت لكم و 

نقطاع خطبِت أدعوكم إَل مصافحِت على بيعتو و اْلقرار فّهمتكم، ىذا علّي يفّهمكم بعدي، اال و اِّن عند ا
ا يَػْنُكُث َعلى»لو بواليتو، ااّل اِّن ِبيعت هلّل و على ِبئع َل، و أان آخذكم ِبلبيعة لو عن اهلّل،    َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ

معاشر الّناس أنتم أكثر من اف تصافحوِن بكّف «. ِبا عاَىَد َعَلْيُو اهللََّ َفَسُيْؤتِيِو َأْجرًا َعِظيماً   نَػْفِسِو َو َمْن َأْوىف
واحدة قد أمرِن اهلّل اف آخذ من ألسنتكم اْلقرار ِبا عّقدمت اْلمرة لعلي بن أّب طالب، و من جاء من بعده 
من األئّمة ميّن منو، على ما أعلمتكم اّف ذرّّيِت من صلبو فليبّلغ اْلاضر الغائب، فقولوا: سامعني مطيعني 

بّلغت عن رّبك، نبايعك على ذلك بقلوبنا و ألسنتنا و أيدينا، على ذلك حنيا و منوت و نبعث، ال  راضني ملا
نغرّي و ال نبّدؿ و ال نشّك و ال نراتب، أعطينا بذلك اهلّل و إاّيؾ، و عليّا و اْلسن و اْلسني و األئّمة 

بذلك بدال و حنن نؤّدي ذلك إَل كّل اّلذين ذكرت، كّل عهد و ميثاؽ من قلوبنا و ألسنتنا، و حنن ال نبتغي 
من رأينا. فبادر الّناس بنعم نعم، مسعنا و أطعنا أمر اهلّل و أمر رسولو آمنّا بو بقلوبنا و تداّكوا على رسوؿ اهلّل 
و علي عليهما السالـ أبيديهم، اَل اف صّليت الظّهر و العصر ِف وقت واحد، و ِبقي ذلك اليـو إَل اف 

اْْلَْمُد هلِلَِّ الَِّذي » وقت واحد و رسوؿ اهلّل صّلى اهلّل عليو و آلو يقوؿ كّلما أتى فوج: صّليت العشاء آف ِف
 (247-249، ص2ش، ج5976)اة٢ ًاككس، «َفضََّلنا َعَلى اْلعاَلِمنيَ 

دق ٔغیؼ ک٥ در ادا٥٠ آكرصىؼت در ركز جؼ  م کا٠ٜ ٠ا٣غق از ظٌت٥ ؿی ٠ح٨ف ةاٚیةؼر

ر ة٥ ٦ٟ قتا٦ث دار٣غ ك ة٥ ٣ُؼ ٦ا ةـیا ک٤غ؛ زیؼا ٠ح٢ ٦ٟ ج٨ٛیث ٠یاّحتار ای٢ کحاب را  ق٨د ٠ی

 .گ٨یی داقح٥ اؿث ة٥ ٦ؼ دٝیٞی ٚنغ اظحنار «ؼ ك اٌٝیا٤ٝك»رؿغ راكم ای٢ ركایث در کحاب  ٠ی

ک٤غ ك  ٣ُؼ ٠ی ؿع٤اف پیا٠تؼ)ص( مؼؼ اكؿةعف گؽارش زیؼا در ١٦اف ّتارت اةحغایی ظٌت٥ از 

در ٠ح٨ف  ق٨د. مٞی ؿع٤اف پیا٠تؼ)ص( در ركز ٔغیؼ ٠یارد ةضخ اك« ِإََل َأْف قَاؿَ »ةا گ٘ح٢ 

جؼ آ٠غق ك پیا٠تؼ در اةحغام ظٌت٥ ٠تاصخ  ت٥ ٔغیؼ، ةعف اةحغایی ةـیار ٠٘نٜجؼ ظٌ ٨ًال٣ی

صغكد یک پ٤سٟ ظٌت٥ ٨ًال٣ی را  ،. ای٢ ركایثدر كمٖ ظغاك٣غ ةیاف ٗؼ٨٠دق اؿثةـیار ٣اةی 

 .گؽارش کؼدق اؿث
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 ی. خغجِ عَال2-3-2-3ً

پ٤سٟ  م ٠ح٨ٗام ؿغق« ًتؼم آ٠ٞی مٕیؼ»٠ْؼكؼ ة٥  «اة٨زْ٘ؼ ٠ض١غ ة٢ زؼیؼ اٌٝتؼم»

ا٣غ، ة٥ ٣ٜٛ از اؿحادش  دا٣ـح٥« دالئٜ اال٠ا٥٠»٦سؼم در یکی از آدار ظ٨د ک٥ ةؼظی آف را کحاب 

٦ام  را گؽارش کؼدق اؿث. ا٠ا در ٣ـع٥ ظٌت٥ ٨ًال٣ی« اة٨ا١ٝ٘ىٜ ٠ض١غ ة٢ ّتغاهلل اٝكیتا٣ی»

ٗحاؿ  ّٞی ة٢ صـ٢ ة٢ اة٨ّٞی ٠ض١غ»ق٨د.  ای٢ ظٌت٥ یاٗث ١٣ی «دالئٜ اال٠ا٥٠»ؼكز از ٨٠ز٨د ا٠

ظٌت٥ « ركو٥ ا٨ٝاُّی٢ ك ةنیؼق ا١ٝحُْی٢»١ٚؼم در کحاب  ٦سؼم ٠918ح٨ٗام « ٣یكاة٨رم

جؼی٢ کحاةی اؿث ک٥ ٠كح١ٜ  ک٤غ. ای٢ ادؼ، ٚغی١ی غكف ذکؼ ؿ٤غ از ا٠اـ ةاٚؼ ٣ٜٛ ٠ی٨ًال٣ی را ة

د٦غ ک٥  ٖٝ در ٠ٛغ٥٠ ج٨ویش ٠یؤث. اٝتح٥ ٠ای٤ک ٦ٟ ٨٠ز٨د اؿ اؿث ك ٣ٟ٦ی م ٨ًال ةؼ ظٌت٥

 ٣غیغق ج١اـ ركایات کحاب را از ٤٠اةِ ٠ْحتؼ ك از ٠ْن٠٨اف ٣ٜٛ کؼدق اؿث ک٥ ٣یازم ة٥ ارائ٥ ؿ٤غ

 (59ك 58، ص5، ج5977)ٗحاؿ ٣یكاة٨رم، اؿث.

« ًتؼؿی»، «٨٣را٧ٝغم»م قكٟ ٦سؼم در کحاب  ٠ح٨ٗام ؿغق« زاكا٣ی اص١غ ة٢ صـ٢»

٦سؼم ١ٚؼم در  ٠664ح٨ٗام « ؿیغ ة٢ ًاككس»ك « االصحساج»٦سؼم ١ٚؼم در  ٠988ح٨ٗام 

، «اْٝغد ا٨ٛٝی٥»ا٣غ. از  ای٢ ظٌت٥ قؼیٖ را گؼدآكرم کؼدق «اٝحضنی٢» ك «اٝیٛی٢» دك کحاب
ٗی ج٘ـیؼ اٝتؼ٦اف »، «ج٘ـیؼ اٝناٗی»، «ركو٥ ا١ٝحٛی٢»، «٣ؽ٥٦ اٝکؼاـ» ،«٧٣ر االی١اف»

ج٨اف ة٥ ٨٤ّاف ؿایؼ  ٠ی «ةضاراال٨٣ار»ك  «کكٖ ا٧١ٟٝ»، «ٔای٥ ا١ٝؼاـ ك صس٥ اٝعناـ»، «اٝٛؼآف

م  آدار ٠كح١ٜ ةؼ ظٌت٥ ٨ًال٣ی ٔغیؼ جا پیف از كٗات ٠سٞـی دكـ ٣اـ ةؼد. کحاب چآ ٣كغق

ک٥ ة٥ اصح١اؿ ادؼ ٌٚب اٝغی٢ راك٣غم اؿث ٣یؽ ٠كح١ٜ ةؼ ظٌت٥ ٨ًال٣ی ٔغیؼ اؿث. « ا١ٝؽار»

 (91ص ،5999)٨٠صغم، 

٨٣قح٥ « ٥کحاب ا٨ٝالی»٣یؽ ة٥ ٣ٜٛ از « ٣تاًی ّا٠ٞی» ادؼ ارزق٤١غ« اٝنؼاط اا١ٝـحٛیٟ»

٦ام ا٣غکی از ای٢ ظٌت٥  ٦سؼم ١ٚؼم ةعف٠951ض١غ ة٢ زؼیؼ ة٢ یؽیغ ًتؼم ٠ح٨ٗام 

ا٠ا از آف ز٧ث ک٥  (919-915ؽ، ص5984)٣تاًی ّا٠ٞی، ٨ًال٣ی را در ظ٨د زام دادق اؿث.

٢٠ »حی از ظٌت٥ ٨ًال٣ی ك ٗٛي قا٠ٜ یک پ٤سٟ آف اؿث ك ّتارت ٧٠ٟ ای٢ ٣ٜٛ ة٥ ٨٤ّاف ٚـ١

گیؼد.  ٦ا ٚؼار ١٣ی ة٤غم ؛ در ق١ار ٦یچکغاـ از جٛـیٟةؼ٣غارد را ٦ٟ در« ث ٨٠ال ٧ٗػا ّٞی ٨٠القک٤

ای٢ ٣ٜٛ را ٦ٟ زؽك ٠ح٨ف صاكم ظٌت٥  «اؿؼار ٔغیؼ»ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ ا٣نارم در کحاب 

 .ک٤غ ٢ آف را ةا ؿ٤غ ٠حنٜ ٠ْؼٗی ٠ی٠ح٨ًال٣ی ة٥ ق١ار آكردق ك 

 ٨ًال٣ی ظٌت٥ از زغیغم ؿ٤غ ک٥ اؿث ٤٠تْی آظؼی٢ «اٝحضنی٢» ٨٠ز٨د، آدار ٠یاف در

 «اٝیٛی٢» ک٥ ٦غٗی ١٦اف ةا کحاب ای٢ (552ك 555، ص٨٠5999صغم، ).اؿث کؼدق ارائ٥ ٔغیؼ
 ،«اٝیٛی٢» ٣گارش اج١اـ از پؾ ًاككس ة٢ ؿیّغ. اؿث قغق آكرم گؼد ة٨دق، آف د٣تاؿ ة٥
 کحاب ركایاتِ ٠ى٨١ف ٦ٟ ک٥ ق٨د ٠ی ٨٠از٥ دیگؼم ٗؼاكاف ركایات ةا کؼدق، ةیاف ظ٨د ک٥ چ٤اف آف

 از. اؿث کؼدق ٣ٜٛ دیگؼ ًؼیٛی ةا یا ك ٣یاكردق، «اٝیٛی٢» کحاب در را آ٧٣ا یا ا٠ّا اؿث «اٝیٛی٢»
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 اٝحضنی٢» ٨٤ّافِ ةا زغیغم کحاب در را ٦ا آف ٣غ،٣ؼك ةی٢ از ركایات ای٢ ک٥ آف ز٧ث ة٥ رك، ای٢
 کحابِ  از را ظٌت٥ ای٢ ًاككس ة٢ ؿیّغ. ک٤غ ٠ی ز١ِ  «اٝیٛی٢ کحاب ٢٠ زاد ٠ا ألؿؼار

. اؿث کؼدق ٣ٜٛ ٠ض١غ ة٢ اص١غ ًا٦ؼ اةی ة٢ صـ٢ جأٝیِٖ  «اٝؼدم ٢٠ ا٤١ٝسی ك ٨٣را٧ٝغم»

املنجي من رأينا ذلك ِف كتاب نور اهلدى و »: اؿث ٨٣قح٥ ةارق ای٢ در اٝحضنی٢ کحاب اةحغام در كم
الردى أتليف اْلسن بن أّب طاىر أزتد بن دمحم بن اْلسني اجلاواّب و عليو خط الشيخ السعيد اْلافظ دمحم 

)اة٢ . «و أهّنما قد اتّفقا على حتقيق ما فيو و تصديق معانيو بن دمحم املعروؼ ِببن الكماؿ بن ىاروف 

 اة٢ جٛؼیٍِ ةا ًاككس ة٢ ؿیغ. (999، صاٝحضنی٢ الؿؼار ٠ازاد ٢٠ اٝکحاب اٝیٛی٢ًاككس، 

 اظػ آف از را ظٌت٥ ای٢ زاكا٣ی، ًا٦ؼ ة٢ صـی٢ ادؼ «ا٧ٝغم ٨٣ر» کحاب در اٝک١اؿ اة٢ یا اٝکآؿ

 .اؿث کؼدق

ة٧حؼی٢ زایگاق را دارد ك ًتٙ آ٣چ٥ در کحاب  «اٝحضنی٢»از ٣ُؼ اّحتار ؿ٤غم ٠ح٢ 

٠ْحتؼ اؿث ك در ٠یاف ركات ؿ٤غ آف  ؛ة٥ ج٘نیٜ ةضخ قغق «٦ایی از اؿ٤اد ظٌت٥ ٔغیؼ ٣اگ٘ح٥»

٦ا در ای٢ ركایث  ، ٣ٜٛ آفا١ًی٤اف م آف از ةؽرگاف ا٦ٜ ؿ٤ث ٦ٟ ٚؼار دار٣غ ك ةؼ اؿاس ٚاّغق

در ذیٜ ج٨ویضاجی در ظن٨ص ٤٠اةِ قیْی صاكم ظٌت٥  (94، ص٠5999ْحتؼ اؿث.)٨٠صغم، 

 ٔغیؼ ج٨ویضاجی آكردق ٠ی ق٨د.

ای٢ ظٌت٥ را  ،٤تْی اؿث ک٥ ةا ؿ٤غجؼی٢ ٠ ٚغی١یجاٝیٖ اة٤٠٨ن٨ر ًتؼؿی  «االصحساج»

ٗؼكگػارم ١ّٞام قی٥ْ  ،٠ٛغ٥٠ یادآكر قغق ک٥ ّٞث ٣گارش کحاب٨٠ٖٝ در  گؽارش کؼدق اؿث.

. ٝػا ا٣غ از ةضخ ك زغؿ ظ٨ددارم ٨١٣دق ةیث ا٦ٜا٣غ  ؛ زیؼا ایكاف گ١اف کؼدقاز ةضخ ك زغاؿ ة٨دق

غ ك ة٥ ز٧ث از١اع، ّٜٛ ك ج٨اجؼ ائ٥١ در آف آ٠غق ةاق مگ٦٨ا ك ٥ گ٘ث٨٣یـغ ک ًتؼؿی کحاةی ٠ی

٨١ْ٠ال ركایات را ةغكف ؿ٤غ ٣ٜٛ کؼدق ک٥ اٝتح٥ ایكاف ظٌت٥ ٔغیؼ را ةا ذکؼ ؿ٤غ ٣ٜٛ کؼدق 

  (9، ص 5ش، ج5985ًتؼؿی، . )اؿث

ؿ٤غ ة٥ ٣ٜٛ ظٌت٥ پؼداظح٥  م اؿث ک٥ ةغكف ارائ٥ «ركو٥ ا٨ٝاُّی٢»ادؼ ةْغم کحاب 

ؼكع آف ٗکحاةی ک٥ پاؿعگ٨م ام٨ؿ دی٢ ك اصکاـ ك  ٣ت٨دفا رٝی٘ف أاؿث. كم در ٠ٛغ٥٠ ا٣گیؽق ج

چ٤ی٢ ٤٠تْی را ٣یاٗح٥ اؿث)ی٤ْی ٤٠تْی  ،ةاقغ ٨٤ّاف کؼدق ك چ٨ف در ٠یاف آدار ةؽرگاف قی٥ْ

م ای٢   ک٥ ة٥ ام٨ؿ ك ٗؼكع در یک ادؼ پؼداظح٥ ةاقغ( جن١یٟ گؼٗح٥ کحاةی را ة٤گارد ک٥ ٥١٦

 ٠سٞؾ ٦ؼ در ٠حْاؿ ظغاك٣غ ظ٨اؿث ة٥ ٢٠ ك»د: دار پاؿعگ٨ ةاقغ ك در ادا٥٠ ّؼو٥ ٠ی ٠ـائٜ را

 را آف اؿ٤اد ك ک٤ٟ ٩٠ ةیاف را ائ٥١ ك پیا٠تؼ از قغق ٣ٜٛ اظتار ؿپؾ ك ک٤ٟ ٩٠ ٣ٜٛ را ا٩٧ٝ گ٘حار ٣عـث

 ةنیؼة ك ا٨ٝاُّی٢ ركوۀ» را آف ك ٣یـث وؼكرل اؿ٤اد ةیاف رایر ك ٠ْؼكؼ اظتار ةؼال زیؼا کؼدـ صػؼ

 (59ص، 5977یكاة٨رم، )ٗحاؿ ٣«٧٣ادـ ٣اـ «ا١ٝحُْی٢

٦ٟ یکی از ٠نادر ظٌت٥ ٨ًال٣ی اؿث ک٥ ةغكف ؿ٤غ آ٠غق اؿث.  «٧٣ر االی١اف»کحاب 

٠ٌا٥ْٝ ٠ٛغ٥٠ کحاب صاکی از آف اؿث ک٥ ٨٣یـ٤غق ة٥ د٣تاؿ ٣گارش کار ركایی ٣ت٨دق جا ؿ٤غ 

 (8ك 7صؽ، 5458ة٢ زتؼ، ةیاكرد ةٞک٥ ةیكحؼ ٚنغ داقح٥ ةضخ ٦ام ام٨ٝی را ٠ٌؼح ک٤غ.)ا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

34   

 

ک٥ در ای٢ پژك٦ف ٠ض٨ر جضٞیٜ در ظٌت٥ ٨ًال٣ی، ٠ح٢ گؽارش قغق در  زاآفاز 

 ق٨د: آكردق ٠ی ای٢ کحابركایث ٠ح٢  ،در ادا٥٠ة٨دق ٝػا  «صحساجاإل»

َأحاَط ِبُكلِّ  ْْلَْمُد هلِلَِّ الَِّذي َعاَل ِف تَػَوحُِّدِه َو َداَن ِف تَػَفرُِّدِه َو َجلَّ ِف ُسْلطَانِِو َو َعُظَم ِف َأرَْكانِِو وَ اَ »
يَع اخْلَْلِق بُِقْدرَتِِو َو بُػْرَىانِِو جمَِيدًا ملَْ يَػَزْؿ َُمُْمودًا اَل  َشيْ  يَػَزاُؿ َِبِرَئ ٍء ِعْلمًا َو ُىَو ِف َمَكانِِو َو قَػَهَر رتَِ

 -ُسبُّوٌح َربُّ اْلَماَلِئَكِة َو الرُّوحِ  َو َداِحَي اْلَمْدُحوَّاِت َو َجبَّاَر اأْلََرِضنَي َو السََّماَواِت ُقدُّوسٌ   اْلَمْسُموَكاتِ 
يِع َمْن بَػَرَأُه ُمَتَطوٌِّؿ َعَلى رتَِيِع َمْن أَْنَشَأُه يَػْلَحُظ ُكلَّ َعنْيٍ َو اْلُعُيوُف اَل تَػرَ  ٌل َعَلى رتَِ اُه َكِرمٌي َحِليٌم ُذو َأاَنٍة ُمَتَفضِّ

ُل ِِبنِْتَقاِمِو َو اَل يُػَباِدُر ِإلَْيِهْم ِبَا اْسَتَحقُّوا ِمْن َعَذابِِو َقْد ٍء َرزْتَُتُو َو َمنَّ َعَلْيهِ  َقْد َوِسَع ُكلَّ َشيْ  ْم بِِنْعَمِتِو اَل يُػَعجِّ
َحاَطُة َفِهَم السََّرائَِر َو َعِلَم الضََّمائَِر َو ملَْ خَتَْف َعَلْيِو اْلَمْكُنواَنُت َو اَل اْشَتَبَهْت َعَلْيِو اخْلَِفيَّاُت  ٍء  ِبُكلِّ َشيْ َلُو اْْلِ

ِء  ٌء َو ُىَو ُمْنِشُئ الشَّيْ  ٍء َو لَْيَس ِمْثَلُو َشيْ  ٍء َو اْلُقْدرَُة َعَلى ُكلِّ َشيْ  ٍء َو اْلُقوَُّة ِف ُكلِّ َشيْ  َو اْلَغَلَبُة َعَلى ُكلِّ َشيْ 
اأْلَْبصاُر َو ُىَو يُْدِرُؾ اأْلَْبصاَر   َجلَّ َعْن َأْف ُتْدرَِكوُ   ِكيمُ ِِبْلِقْسِط ال ِإلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيُز اْلَْ   َء َدائٌِم قَائِمٌ  ِحنَي اَل َشيْ 

اَلنَِيٍة ِإالَّ ِبَا َدؿَّ َعزَّ َو ُىَو اللَِّطيُف اخْلَِبرُي اَل يَػْلَحُق َأَحٌد َوْصَفُو ِمْن ُمَعايَػَنٍة َو اَل ََيُِد َأَحٌد َكْيَف ُىَو ِمْن ِسرٍّ َو عَ 
ي اأْلَبََد نُورُُه َو الَِّذي يُػْنِفُذ َو َجلَّ َعَلى نَػفْ  َأْمَرُه ِباَل ِسِو َو َأْشَهُد أَنَُّو اهللَُّ الَِّذي َمََلَ الدَّْىَر ُقْدُسُو َو الَِّذي يُػَغشِّ
رْيِ ِمثَاٍؿ َو َخَلَق َما َخَلَق َو اَل َمَعُو َشرِيٌك ِف تَػْقِديٍر َو اَل تَػَفاُوٌت ِف َتْدِبرٍي َصوََّر َما أَْبدََع َعَلى غَ  -ُمَشاَورَِة ُمِشريٍ 

لَِّذي ال ِإلَو ِإالَّ ُىَو* ِباَل َمُعونٍَة ِمْن َأَحٍد َو اَل َتَكلٍُّف َو اَل اْحِتَياٍؿ أَْنَشَأَىا َفَكاَنْت َو بَػَرَأَىا فَػَباَنْت َؼ ُىَو اهللَُّ ا
 ََيُوُر َو اأْلَْكَرـُ الَِّذي تَػْرِجُع ِإلَْيِو اأْلُُموُر َو َأْشَهُد أَنَُّو الَِّذي اْلُمْتِقُن الصَّْنَعِة اْلََْسُن الصَِّنيَعِة اْلَعْدُؿ الَِّذي اَل 

ُر الشَّْمِس َو اْلَقَمِر   ٍء ِلُقْدرَتِِو َو َخَضَع ُكلُّ َشيْ  تَػَواَضَع ُكلُّ َشيْ  ٍء هِلَْيَبِتِو َمِلُك اأْلَْماَلِؾ َو ُمْفِلُك اأْلَْفاَلِؾ َو ُمَسخِّ
َيْطُلُبُو َحِثيثًا قَاِصُم ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنيٍد   ي أِلََجٍل ُمَسمِّى* ُيَكوُِّر اللَّْيَل َعَلى النَّهاِر َو ُيَكّوُِر النَّهاَر َعَلى اللَّْيلِ ُكلّّ ََيْرِ 

يُوَلْد َو ملَْ َيُكْن َلُو ُكُفوًا َأَحٌد ِإَلٌو  َو ُمْهِلُك ُكلِّ َشْيطَاٍف َمرِيٍد ملَْ َيُكْن َمَعُو ِضدّّ َو اَل نِدّّ َأَحٌد َصَمٌد ملَْ يَِلْد َو ملَْ 
ْغيِن َو ُيْضِحُك َواِحٌد َو َربّّ َماِجٌد َيَشاُء فَػُيْمِضي َو يُرِيُد فَػَيْقِضي َو يَػْعَلُم فَػُيْحِصي َو ُُيِيُت َو حُيِْيي َو يُػْفِقُر َو يػُ 

ٍء َقِديٌر يُوِلُج اللَّْيَل ِف النَّهاِر َو  ُكلِّ َشيْ    ْمُد بَِيِدِه اخْلَرْيُ َو ُىَو َعلىَلُو اْلُمْلُك َو َلُو اْلَْ   َو يُػْبِكي َو َُيَْنُع َو يُػْعِطي
َو  ِصي اأْلَنْػَفاِس َو َربُّ اجْلِنَّةِ يُوِلُج النَّهاَر ِف اللَّْيِل* اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّاُر جمُِيُب الدَُّعاِء َو جُمِْزُؿ اْلَعطَاِء ُمُْ 

نَي اْلَعاِصُم لِلصَّاِْلِنَي َو  النَّاِس اَل ُيْشِكُل َعَلْيِو َشيْ  ٌء َو اَل ُيْضِجُرُه ُصَراُخ اْلُمْسَتْصرِِخنَي َو اَل يُػْْبُِمُو ِإْْلَاُح اْلُمِلحِّ
َأْف َيْشُكَرُه َو حَيَْمَدُه َأزْتَُدُه َعَلى السَّرَّاِء َو اْلُمَوفُِّق ِلْلُمْفِلِحنَي َو َمْوََل اْلَعاَلِمنَي الَِّذي اْسَتَحقَّ ِمْن ُكلِّ َمْن َخَلَق 

 َو ُأَِبِدُر ِإََل ُكلِّ َما يَػْرَضاُه الضَّرَّاِء َو الِشدَِّة َو الرََّخاِء َو ُأوِمُن بِِو َو ِِبَاَلِئَكِتِو َو ُكتُِبِو َو ُرُسِلِو َأمْسَُع َأْمَرُه َو ُأِطيعُ 
ُ الَِّذي اَل يُػْؤَمُن َمْكُرُه َو اَل ُُيَاؼُ َو َأْسَتْسِلُم ِلَقَضائِِو  َجْورُُه َو ُأِقرُّ َلُو   َرْغَبًة ِف طَاَعِتِو َو َخْوفاً ِمْن ُعُقوبَِتِو أِلَنَُّو اهللَّ

اَل َأفْػَعَل فَػَتُحلَّ ّب ِمْنُو قَارَِعٌة اَل  َعَلى نَػْفِسي ِِبْلُعُبوِديَِّة َو َأْشَهُد َلُو ِِبلرُّبُوبِيَِّة َو ُأَؤدِّي َما َأْوَحى ِإََلَّ َحَذرًا ِمْن َأفْ 
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ْغ َما أَنْػَزَؿ ِإََلَّ َفَما بَػلَّْغُت َيْدفَػُعَها َعينِّ َأَحٌد َو ِإْف َعُظَمْت ِحيَلُتُو اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو أِلَنَُّو َقْد َأْعَلَميِن َأِّنِ ِإْف ملَْ أُبَػلِّ 
ِبْسِم اهللَِّ الرَّزْتِن الرَِّحيِم*   َو تَػَعاََل اْلِعْصَمَة َو ُىَو اهللَُّ اْلَكاِف اْلَكِرمُي فََأْوَحى ِإََلَ  ِرَسالََتُو َو َقْد َضِمَن َل تَػَباَرؾَ 

َو ِإْف ملَْ تَػْفَعْل   ِف َعِليٍّ يَػْعيِن ِف اخلِْاَلَفِة ِلَعِليِّ ْبِن َأّب طَاِلٍب ع  ... اي أَيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ ما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبِّكَ 
َمَعاِشَر النَّاِس َما َقصَّْرُت ِف تَػْبِليِغ َما أَنْػَزَؿ اهللَُّ تَػَعاََل ِإََلَّ َو َأاَن  - َفما بَػلَّْغَت ِرسالََتُو َو اهللَُّ يَػْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 

ٌ َلُكْم َسَبَب نُػُزوِؿ َىِذِه اْْليَِة ِإفَّ َجْْبَئِيَل ع َىَبَط  ـُ َأْف ُمَبنيِّ ِإََلَّ ِمَرارًا َثاَلاًث َيَُْمُرِن َعِن السَّاَلـِ َرّبِّ َو ُىَو السَّاَل
ـُ َأُقوـَ ِف َىَذا اْلَمْشَهِد فَُأْعِلَم ُكلَّ أَبْػَيَض َو َأْسَوَد َأفَّ َعِليَّ ْبَن َأّب طَاِلٍب ع َأِخي َو َوِصيِّي َو خَ  َما ِليَفِِت َو اْْلِ

وِلِو َو َقْد لُُّو ِمينِّ َُمَلُّ َىاُروَف ِمْن ُموَسى ِإالَّ أَنَُّو اَل َنيبَّ بَػْعِدي َو ُىَو َولِيُُّكْم ِمْن بَػْعِد اهللَِّ َو َرسُ ِمْن بَػْعِدي الَِّذي ُمََ 
ُو َو الَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَف ِإمنَّا َولِيُُّكُم اهللَُّ َو َرُسولُ  -أَنْػَزَؿ اهللَُّ تَػَباَرَؾ َو تَػَعاََل َعَليَّ ِبَذِلَك آيًَة ِمْن ِكَتابِوِ 

َ   الصَّالَة َو يُػْؤُتوَف الزَّكاَة َو ُىْم راِكُعوفَ  ـَ الصَّاَلَة َو آَتى الزََّكاَة َو ُىَو رَاِكٌع يُرِيُد اهللَّ َو َعِليُّ ْبُن َأّب طَاِلٍب ع َأقَا
ْف َيْسَتْعِفَي َل َعْن تَػْبِليِغ َذِلَك ِإلَْيُكْم أَيػَُّها النَّاُس ِلِعْلِمي بِِقلَِّة اْلُمتَِّقنَي َعزَّ َو َجلَّ ِف ُكلِّ َحاٍؿ َو َسأَْلُت َجْْبَئِيَل أَ 

ْساَلـِ الَِّذيَن َوَصَفُهُم اهللَُّ ِف ِكَتاِبِو أِبَنػَّهُ   اْْلذتِنَي َو َخْتلِ   َو َكْثَرِة اْلُمَناِفِقنَي َو ِإْدَغاؿِ  يَػُقوُلوَف   مْ اْلُمْسَتْهزِِءيَن ِِبْْلِ
َو َكْثَرِة َأَذاُىْم َل ِف َغرْيِ َمرٍَّة َحىتَّ مَسَّْوِن ُأُذانً   َىيِّناً َو ُىَو ِعْنَد اهللَِّ َعِظيمٌ   َو حَيَْسُبونَوُ   أِبَْلِسَنِتِهْم ما لَْيَس ِف قُػُلوهِبِمْ 

َي َو إِ  َو ِمْنُهُم  -قْػَباَل َعَلْيِو َحىتَّ أَنْػَزَؿ اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ ِف َذِلَك قُػْرآانً َو َزَعُموا َأِّنِ َكَذِلَك ِلَكْثَرِة ُماَلزََمِتِو ِإايَّ
َخرْيٍ َلُكْم يُػْؤِمُن ِِبهللَِّ َو يُػْؤِمُن  -َعَلى الَِّذيَن يَػْزُعُموَف أَنَُّو ُأُذفٌ   الَِّذيَن يُػْؤُذوَف النَّيبَّ َو يَػُقوُلوَف ُىَو ُأُذٌف ُقْل أُُذفُ 

َي أبَِمْسَائِِهْم َلَسمَّْيتُ   ْؤِمِننيَ ِلْلمُ  َو َأْف ُأوِمَي ِإلَْيِهْم أبَِْعَياهِنِْم أَلَْوَمْأُت َو َأْف َأُدؿَّ َعَلْيِهْم  -اْْليََة َو َلْو ِشْئُت َأْف ُأمسَِّ
اهللَُّ ِمينِّ ِإالَّ َأْف أُبَػلَِّغ َما أَنْػَزَؿ ِإََلَّ مثَّ َتاَل  َلَدلَْلُت َو َلِكينِّ َو اهللَِّ ِف ُأُمورِِىْم َقْد َتَكرَّْمُت َو ُكلَّ َذِلَك اَل يَػْرَضى

ُ يَػْعِصُمَك ِمَن   ِف َعِليٍ   اي أَيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ ما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبِّكَ  -ص َو ِإْف مَلْ تَػْفَعْل َفما بَػلَّْغَت ِرسالََتُو َو اهللَّ
ِر َو َر النَّاِس َأفَّ اهللََّ َقْد َنَصَبُو َلُكْم َولِيًّا َو ِإَمامًا ُمْفرَتَضًا طَاَعُتُو َعَلى اْلُمَهاِجرِيَن َو اأْلَْنَصافَاْعَلُموا َمَعاشِ   النَّاسِ 

 اْلَمْمُلوِؾ َو الصَِّغرِي َعَلى التَّاِبِعنَي هَلُْم ِبِِْحَساٍف َو َعَلى اْلَباِدي َو اْْلَاِضِر َو َعَلى اأْلَْعَجِميِّ َو اْلَعَرّبِّ َو اْْلُرِّ وَ 
ٍد َماٍض ُحْكُمُو َجائٍِز قَػْولُُو اَنِفٍذ َأْمُرُه مَ  ْلُعوٌف َمْن َخالََفُو َو اْلَكِبرِي َو َعَلى اأْلَبْػَيِض َو اأْلَْسَوِد َو َعَلى ُكلِّ ُمَوحِّ

َع ِمْنُو َو َأطَاَع لَُو َمَعاِشَر النَّاِس ِإنَُّو آِخُر َمَقاـٍ َمْرُحوـٌ َمْن تَِبَعُو ُمْؤِمٌن َمْن َصدََّقُو فَػَقْد َغَفَر اهللَُّ َلُو َو  ِلَمْن مسَِ
َمْواَلُكْم َو ِإهَلُُكْم مثَّ ِمْن  َأُقوُمُو ِف َىَذا اْلَمْشَهِد فَامْسَُعوا َو َأِطيُعوا َو انْػَقاُدوا أِلَْمِر رَبُِّكْم فَِإفَّ اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ ُىوَ 

َماَمُة ِف ٌد ص َولِيُُّكُم اْلَقائُِم اْلُمَخاِطُب َلُكْم مثَّ ِمْن بَػْعِدي َعِليّّ َولِيُُّكْم َو ِإَماُمُكْم أبَِْمِر رَبُِّكْم مثَّ ُدونِِو ُُمَمَّ   اْْلِ
ـَ ِإالَّ َما َحرََّمُو اهللَُّ َعرََّفيِن ُذرِّيَِِّت ِمْن ُوْلِدِه ِإََل يَػْوـِ تَػْلَقْوَف اهللََّ َو َرُسوَلُو اَل َحاَلَؿ ِإالَّ َما َأَحلَُّو اهللَُّ  َو اَل َحَرا

ـَ َو َأاَن َأْفَضْيُت ِلَما َعلََّميِن َرّبِّ ِمْن ِكَتابِِو َو َحاَلِلِو َو َحَراِمِو ِإلَْيِو َمَعاشِ  َر النَّاِس َما ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ َو اْلَْاَلَؿ َو اْْلََرا
َما َقْد َأْحَصاُه اهللَُّ ِفَّ َو ُكلُّ  ـُ ِعْلٍم َعِلْمُت فَػَقْد َأْحَصْيُتُو ِف ِإَماـِ اْلُمتَِّقنَي َو َما ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ َعلَّْمُتُو َعِلّيًا َو ُىَو اْْلِ
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  َواَليَِتِو فَػُهَو الَِّذي اْلُمِبنُي َمَعاِشَر النَّاِس اَل َتِضلُّوا َعْنُو َو اَل تَػْنِفُروا ِمْنُو َو اَل َتْسَتْكِْبُوا ]َو اَل َتْسَتْنِكُفوا[ ِمنْ 
 َمْن آَمَن ِِبهللَِّ َو يَػْعَمُل بِِو َو يُػْزِىُق اْلَباِطَل َو يَػْنَهى َعْنُو َو اَل أَتُْخُذُه ِف اهللَِّ َلْوَمُة اَلئٍِم مثَّ ِإنَُّو َأوَّؿُ   يَػْهِدي ِإََل اْْلَقِ 

َو ُىَو الَِّذي َكاَف َمَع َرُسوِؿ اهللَِّ َو اَل َأَحَد يَػْعُبُد اهللََّ َمَع َرُسوِلِو ِمَن  -َو َرُسولِِو َو ُىَو الَِّذي َفَدى َرُسولَُو بَِنْفِسوِ 
ُ َمَعاِشَر ال ُ َو اقْػَبُلوُه فَػَقْد َنَصَبُو اهللَّ ُلوُه فَػَقْد َفضََّلُو اهللَّ ـٌ ِمَن اهللَِّ وَ الّرَِجاِؿ َغرْيُُه َمَعاِشَر النَّاِس َفضِّ َلْن  نَّاِس ِإنَُّو ِإَما

ْن َخاَلَف َأْمَرُه ِفيِو َو َأْف يَػُتوَب اهللَُّ َعَلى َأَحٍد أَْنَكَر َواَليَػَتُو َو َلْن يَػْغِفَر اهللَُّ َلُو َحْتمًا َعَلى اهللَِّ َأْف يَػْفَعَل َذِلَك ِبَِ 
بَُو َعَذاًِب َشِديدًا ُنْكرًا أَبََد اْْلَِبِد َو َدْىَر الدُُّىوِر فَاْحَذُروا  َأْف خُتَاِلُفوُه فَػَتْصَلْوا اَنرًا َوُقوُدَىا النَّاُس َو اْلِْجارَُة يُػَعذِّ

َر اأْلَوَُّلوَف ِمَن النَِّبيِّنَي َو اْلُمْرَسِلنَي َو َأاَن َخامَتُ اأْلَنِْبَياِء وَ   ُأِعدَّْت لِْلكاِفرِينَ   اْلُمْرَسِلنَي َو أَيػَُّها النَّاُس ّب َو اهللَِّ ُبشِّ
يَِّة[ ى رتَِيِع اْلَمْخُلوِقنَي ِمْن َأْىِل السََّماَواِت َو اأْلََرِضنَي َفَمْن َشكَّ ِف َذِلَك فَػُهَو َكاِفٌر ُكْفَر ]اجْلَاِىلِ اْْلُجَُّة َعلَ 

اُر َمَعاِشَر النَّاِس ٍء ِمْن قَػْوَل َىَذا فَػَقْد َشكَّ ِف اْلُكلِّ ِمْنُو َو الشَّاؾُّ ِف َذِلَك فَػَلُو النَّ  اأْلُوََل َو َمْن َشكَّ ِف َشيْ 
ُد ِمينِّ أَبََد اْْلِبِديَن َو َدْىَر َحَباِن اهللَُّ هِبَِذِه اْلَفِضيَلِة َمنًّا ِمْنُو َعَليَّ َو ِإْحَسااًن ِمْنُو ِإََلَّ َو ال ِإلَو ِإالَّ ُىَو َلُو اْْلَمْ 

ُلوا َعِليّ  ُ الدَّاِىرِيَن َعَلى ُكلِّ َحاٍؿ َمَعاِشَر النَّاِس َفضِّ ًا فَِإنَُّو َأْفَضُل النَّاِس بَػْعِدي ِمْن ذََكٍر َو أُنْػَثى بَِنا أَنْػَزَؿ اهللَّ
ِن الّرِْزَؽ َو بَِقَي اخْلَْلُق َمْلُعوٌف َمْلُعوٌف َمْغُضوٌب َمْغُضوٌب َمْن َردَّ َعَليَّ قَػْوَل َىَذا َو ملَْ يُػَواِفْقُو أَ  اَل ِإفَّ َجْْبَئِيَل َخْبَّ

َؼ ْلَتْنظُْر نَػْفٌس ما َقدََّمْت لَِغٍد  -تَػَعاََل ِبَذِلَك َو يَػُقوُؿ َمْن َعاَدى َعِلّيًا َو مَلْ يَػَتَولَُّو فَػَعَلْيِو َلْعَنِِت َو َغَضيب َعِن اهللَِّ 
ـٌ بَػْعَد ثُػُبوهِتا ِإفَّ اهللََّ َخِبرٌي ِبا تَػْعَمُلوفَ   َأْف خُتَاِلُفوهُ   َو اتػَُّقوا اهللََّ  َمَعاِشَر النَّاِس ِإنَُّو َجْنُب اهللَِّ الَِّذي ذََكَر   فَػَتِزؿَّ َقَد

َمَعاِشَر النَّاِس َتَدبػَُّروا اْلُقْرآَف َو   ما فَػرَّْطُت ِف َجْنِب اهللَِّ   َعلى  َأْف تَػُقوَؿ نَػْفٌس اي َحْسَرتى -ِف ِكَتابِِو فَػَقاَؿ تَػَعاََل 
ُح َلُكْم تَػْفِسريَُه افْػَهُموا آاَيتِِو َو اْنظُُروا ِإََل ُُمَْكَماتِ  َ َلُكْم َزَواِجَرُه َو اَل يُػَوضِّ ِو َو اَل تَػتَِّبُعوا ُمَتَشاهِبَُو فَػَو اهللَِّ َلْن يُػَبنيِّ

يّّ َمْواَلُه َو ُىَو َهَذا َعلِ ِإالَّ الَِّذي َأاَن آِخٌذ بَِيِدِه َو ُمْصِعُدُه ِإََلَّ َو َشاِئٌل ِبَعُضِدِه َو ُمْعِلُمُكْم َأفَّ َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فػَ 
اِس ِإفَّ َعِلّياً َو الطَّيِِّبنَي َعِليُّ ْبُن َأّب طَاِلٍب ع َأِخي َو َوِصيِّي َو ُمَواالتُُو ِمَن اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ أَنْػَزهَلَا َعَليَّ َمَعاِشَر النَّ 

 َفُكلُّ َواِحٍد ُمْنِبٌئ َعْن َصاِحِبِو َو ُمَواِفٌق َلُو َلْن يَػْفرَتِقَا َحىتَّ ِمْن ُوْلِدي ُىُم الثََّقُل اأْلَْصَغُر َو اْلُقْرآُف الثََّقُل اأْلَْكَْبُ 
ْد بَػلَّْغُت َأاَل َو َقْد يَرَِدا َعَليَّ اْْلَْوَض ُىْم ُأَمَناُء اهللَِّ ِف َخْلِقِو َو ُحَكَماُؤُه ِف َأْرِضِو َأاَل َو َقْد َأدَّْيُت َأاَل َو قَ 

َأِمرُي   َقْد َأْوَضْحُت َأاَل َو ِإفَّ اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ قَاَؿ َو َأاَن قُػْلُت َعِن اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َأاَل ِإنَُّو لَْيسَ  َأمْسَْعُت َأاَل وَ 
ِإََل َعُضِدِه فَػَرفَػَعُو َو َكاَف ُمْنُذ اْلُمْؤِمِننَي َغرْيَ َأِخي َىَذا َو اَل حتَِلُّ ِإْمَرُة اْلُمْؤِمِننَي بَػْعِدي أِلََحٍد َغرْيِِه مثَّ َضَرَب بَِيِدِه 

ِشَر النَّاِس َىَذا َأوَِّؿ َما َصِعَد َرُسوُؿ اهللَِّ ص َشاَؿ َعِلّيًا َحىتَّ َصاَرْت رِْجُلُو َمَع رُْكَبِة َرُسوِؿ اهللَِّ ص مثَّ قَاَؿ َمَعا
ِِت َو َعَلى تَػْفِسرِي ِكَتاِب اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو الدَّاِعي ِإلَْيِو َو َعِليّّ َأِخي َو َوِصيِّي َو َواِعي ِعْلِمي َو َخِليَفِِت َعَلى ُأمَّ 

ُة َرُسوِؿ اهللَِّ َو َأِمرُي اْلَعاِمُل ِبَا يَػْرَضاُه َو اْلُمَحاِرُب أِلَْعَدائِِو َو اْلُمَواَل َعَلى طَاَعِتِو َو النَّاِىي َعْن َمْعِصَيِتِو َخِليفَ 
ـُ اهْلَاِدي َو قَاتُِل النَّاِكِثنَي َو اْلَقاِسِطنَي َو اْلَمارِِقنَي أبَِْمِر اهللَِّ َأُقوُؿ َو ما يُػَبدَُّؿ اْلَقوْ اْلُمْؤِمِننَي َو اْْلِ  أبَِْمِر   ُؿ َلَديَ َما
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َمْن َجَحَد َحقَُّو اللَُّهمَّ ِإنََّك  َرّبِّ َأُقوُؿ اللَُّهمَّ َواِؿ َمْن َواالُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َو اْلَعْن َمْن أَْنَكَرُه َو اْغَضْب َعَلى
ُه ِبَا َأْكَملْ  َماَمَة بَػْعِدي ِلَعِليٍّ َولِيَِّك ِعْنَد تِْبَياِن َذِلَك َو َنْصيب ِإايَّ َت ِلِعَباِدَؾ ِمْن ِديِنِهْم َو أَنْػَزْلَت َعَليَّ َأفَّ اْْلِ

ـَ ِديناً فَػُقْلتَ َأدْتَْمَت َعَلْيِهْم بِِنْعَمِتَك َو َرِضيَت هَلُُم اْْلِ  ْسالـِ ِديناً فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َو ُىَو ِف   ْساَل َو َمْن يَػْبَتِغ َغرْيَ اْْلِ
َا َأْكَمَل اهللَُّ َعزَّ   اْْلِخَرِة ِمَن اخْلاِسرِينَ  َو  اللَُّهمَّ ِإِّنِ ُأْشِهُدَؾ َو َكَفى ِبَك َشِهيدًا َأِّنِ َقْد بَػلَّْغُت َمَعاِشَر النَّاِس ِإمنَّ

اْلِقَياَمِة َو اْلَعْرِض َعَلى اهللَِّ َجلَّ ِديَنُكْم ِبَِِماَمِتِو َفَمْن ملَْ َيَْمَتَّ بِِو َو ِبَْن يَػُقوـُ َمَقاَمُو ِمْن ُوْلِدي ِمْن ُصْلِبِو ِإََل يَػْوـِ 
ا خاِلُدوَف* ال ُُيَفَُّف َعْنُهُم اْلَعذاُب َو ال ُىْم النَّاِر ُىْم ِفيه  َو ِف   َعزَّ َو َجلَّ َؼ ُأولِئَك الَِّذيَن َحِبَطْت َأْعماهُلُمْ 

 َعزَّ َو َجلَّ َو َأاَن َمَعاِشَر النَّاِس َىَذا َعِليّّ أَْنَصرُُكْم َل َو َأَحقُُّكْم ّب َو َأقْػَربُُكْم ِإََلَّ َو َأَعزُُّكْم َعَليَّ َو اهللَُّ   يُػْنَظُروفَ 
الَِّذيَن آَمُنوا* ِإالَّ بََدَأ ِبِو َو اَل نَػَزَلْت آيَُة َمْدٍح ِف   ُة ِرًضى ِإالَّ ِفيِو َو َما َخاَطَب اهللَُّ َعْنُو رَاِضَياِف َو َما نَػَزَلْت آيَ 

ْنسافِ   َىْل أَتى  اْلُقْرآِف ِإالَّ ِفيِو َو اَل َشِهَد ِِبجْلَنَِّة ِف  َدَح هِبَا َغرْيَُه َمَعاِشَر ِإالَّ لَُو َو اَل أَنْػَزهَلَا ِف ِسَواُه َو اَل مَ   َعَلى اْْلِ
نَِبيُُّكْم َخرْيُ َنيبٍّ َو  النَّاِس ُىَو اَنِصُر ِديِن اهللَِّ َو اْلُمَجاِدُؿ َعْن َرُسوِؿ اهللَِّ َو ُىَو التَِّقيُّ النَِّقيُّ اهْلَاِدي اْلَمْهِديُّ 

النَّاِس ُذرِّيَُّة ُكلِّ َنيبٍّ ِمْن ُصْلِبِو َو ُذرِّيَِِّت ِمْن ُصْلِب َعِليٍّ َوِصيُُّكْم َخرْيُ َوِصيٍّ َو بَػُنوُه َخرْيُ اأْلَْوِصَياِء َمَعاِشَر 
ـَ ِمَن اجْلَنَِّة ِِبْْلََسِد َفاَل حَتُْسُدوُه فَػَتْحَبَط َأْعَماُلُكْم َو تَ  ـَ َمَعاِشَر النَّاِس ِإفَّ ِإْبِليَس َأْخَرَج آَد ِزؿَّ َأْقَداُمُكْم فَِإفَّ آَد

ْعَداُء اهللَِّ ِإنَُّو  اأْلَْرِض خِلَِطيَئٍة َواِحَدٍة َو ُىَو َصْفَوُة اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو َكْيَف ِبُكْم َو أَنْػُتْم أَنْػُتْم َو ِمْنُكْم أَ ُأْىِبَط ِإََل 
ُمْؤِمٌن ُُمِْلٌص َو ِف َعِليٍّ َو اهللَِّ نَػَزَلْت ُسورَُة  اَل يُػْبِغُض َعِلّيًا ِإالَّ َشِقيّّ َو اَل يَػَتَواََل َعِلّيًا ِإالَّ َتِقيّّ َو اَل يُػْؤِمُن بِِو ِإالَّ 

ْنساَف َلِفي ُخْسٍر ِإََل آِخرَِىا َمَعاِشَر النَّ  اِس َقِد اْسَتْشَهْدُت َو اْلَعْصِر ِبْسِم اهللَِّ الرَّزْتِن الرَِّحيِم. َو اْلَعْصِر ِإفَّ اْْلِ
َو ال دَتُوُتنَّ ِإالَّ  -اتػَُّقوا اهللََّ َحقَّ تُقاتِوِ   ى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبنُي* َمَعاِشَر النَّاسِ َو ما َعلَ   اهللََّ َو بَػلَّْغُتُكْم ِرَساَلِِت 

ُوُجوىًا فَػَنُردَّىا  ِمْن قَػْبِل َأْف َنْطِمسَ   َمَعاِشَر النَّاِس آِمُنوا ِِبهللَِّ َو َرُسوِلِو َو النُّوِر الَِّذي أُْنِزَؿ َمَعوُ   َو أَنْػُتْم ُمْسِلُموفَ 
مثَّ ِف النَّْسِل ِمْنُو ِإََل اْلَقائِِم  -َأْدِبرِىا َمَعاِشَر النَّاِس النُّوُر ِمَن اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ ِفَّ َمْسُلوٌؾ مثَّ ِف َعِليٍّ   َعلى

رِيَن َو  اهللَِّ َو ِبُكلِّ َحقٍّ ُىَو لََنا أِلَفَّ   اْلَمْهِديِّ الَِّذي َيَُْخُذ حبَقِ  اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ َقْد َجَعَلَنا ُحجًَّة َعَلى اْلُمَقصِّ
يِع اْلَعاَلِمنَي َمَعاِشَر النَّ  اِس أُْنِذرُُكْم َأِّنِ َرُسوُؿ اهللَِّ اْلُمَعانِِديَن َو اْلُمَخاِلِفنَي َو اخْلَائِِننَي َو اْْلذتِنَي َو الظَّاِلِمنَي ِمْن رتَِ

َ   َأْعقاِبُكْم َو َمْن يَػْنَقِلْب َعلى  انْػَقَلْبُتْم َعلى  ْبِلَي الرُُّسُل َأ فَِإْف ِمتُّ َأْو قُِتْلتُ َقْد َخَلْت ِمْن قػَ  َعِقَبْيِو فَػَلْن َيُضرَّ اهللَّ
ِمْن بَػْعِدِه ُوْلِدي ِمْن ُصْلِبِو  َأاَل َو ِإفَّ َعِلّيًا ُىَو اْلَمْوُصوُؼ ِِبلصَّْْبِ َو الشُّْكِر مثَّ   َشْيئًا َو َسَيْجِزي اهللَُّ الشَّاِكرِينَ 

ِإنَُّو لَِباْلِمْرَصاِد َمَعاِشَر   بَِعذاٍب ِمْن ِعْنِدهِ   َمَعاِشَر النَّاِس اَل دَتُنُّوا َعَلى اهللَِّ ِإْساَلَمُكْم فَػَيْسَخَط َعَلْيُكْم َو ُيِصيَبُكمْ 
َمَعاِشَر النَّاِس ِإفَّ اهللََّ َو َأاَن بَرِيَئاِف   ِإََل النَّاِر َو يَػْوـَ اْلِقياَمِة ال يُػْنَصُروفَ النَّاِس ِإنَُّو َسَيُكوُف ِمْن بَػْعِدي أَئِمٌَّة َيْدُعوَف 

 َمْثَوى  ِف الدَّْرِؾ اأْلَْسَفِل ِمَن النَّاِر َو لَِبْئسَ   ِمْنُهْم َمَعاِشَر النَّاِس ِإنػَُّهْم َو أَْنَصارُُىْم َو أَتْػَباُعُهْم َو َأْشَياُعُهمْ 
ِينَ  قَاَؿ َفَذَىَب َعَلى النَّاِس ِإالَّ ِشْرِذَمًة ِمْنُهْم  -َأاَل ِإنػَُّهْم َأْصَحاُب الصَِّحيَفِة فَػْلَيْنظُْر َأَحدُُكْم ِف َصِحيَفِتوِ   اْلُمَتَكْبِّ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

38   

 

ْوـِ اْلِقَياَمِة َو َقْد بَػلَّْغُت َما أُِمْرُت بَِتْبِليِغِو َأْمُر الصَِّحيَفِة َمَعاِشَر النَّاِس ِإِّنِ َأَدُعَها ِإَماَمًة َو ِورَاثًَة ِف َعِقيب ِإََل يػَ 
َبلِِّغ اْْلَاِضُر اْلَغاِئَب ُحجًَّة َعَلى ُكلِّ َحاِضٍر َو َغاِئٍب َو َعَلى ُكلِّ َأَحٍد َمَّْن َشِهَد َأْو ملَْ َيْشَهْد ُوِلَد َأْو ملَْ يُوَلْد فَػْليُ 

اْلِقَياَمِة َو َسَيْجَعُلونَػَها ُمْلكًا َو اْغِتَصاًِب َأاَل َلَعَن اهللَُّ اْلَغاِصِبنَي َو اْلُمْغَتِصِبنَي َو ِعْنَدَىا َو اْلَواِلُد اْلَوَلَد ِإََل يَػْوـِ 
اهللََّ َعزَّ َو  َمَعاِشَر النَّاِس ِإفَّ  - َؼ يُػْرَسُل َعَلْيُكما ُشواٌظ ِمْن انٍر َو حُناٌس َفال تَػْنَتِصرافِ   َسَنْفرُُغ َلُكْم أَيَُّو الثََّقالفِ 

َمَعاِشَر   ما أَنْػُتْم َعَلْيِو َحىتَّ َُيِيَز اخْلَِبيَث ِمَن الطَّيِِّب َو ما كاَف اهللَُّ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلغَْيبِ   َعلى  َجلَّ ملَْ َيُكْن َيَذرُُكمْ 
َو ِىَي ظاِلَمٌة* َكَما ذََكَر اهللَُّ تَػَعاََل َو   ا َو َكَذِلَك يُػْهِلُك اْلُقَرىالنَّاِس ِإنَُّو َما ِمْن قَػْريٍَة ِإالَّ َو اهللَُّ ُمْهِلُكَها بَِتْكِذيِبهَ 

َأْكثَُر   َضلَّ قَػْبَلُكمْ  َىَذا َعِليّّ ِإَماُمُكْم َو َولِيُُّكْم َو ُىَو َمَواِعيُد اهللَِّ َو اهللَُّ ُيَصدُِّؽ َما َوَعَدُه َمَعاِشَر النَّاِس َقدْ 
َأ ملَْ نُػْهِلِك اأْلَوَِّلنَي. مثَّ نُػْتِبُعُهُم اْْلِخرِيَن.    اهللَُّ َلَقْد َأْىَلَك اأْلَوَِّلنَي َو ُىَو ُمْهِلُك اْْلِخرِيَن قَاَؿ اهللَُّ تَػَعاََل َو   اأْلَوَِّلنيَ 

 َقْد َأَمَرِن َو نَػَهاِن َو َقْد َأَمْرُت َعِلّيًا َو َمَعاِشَر النَّاِس ِإفَّ اهللََّ   َكذِلَك نَػْفَعُل ِِبْلُمْجرِِمنَي. َوْيٌل يَػْوَمِئٍذ ِلْلُمَكذِِّبنيَ 
وا َو انْػَتُهوا لَِنْهِيِو تَػْرُشُدوا َو نَػَهْيُتُو فَػَعِلَم اأْلَْمَر َو النَّْهَي ِمْن رَبِِّو َعزَّ َو َجلَّ فَامْسَُعوا أِلَْمرِِه َتْسَلُموا َو َأِطيُعوا تَػْهَتدُ 

ُوا ِإََل ُمَراِدِه َو اَل  َباِعِو  تَػَتَفرَُّؽ ِبُكُم السُُّبُل َعْن َسِبيِلِو َمَعاِشَر النَّاِس َأاَن ِصَراُط اهللَِّ اْلُمْسَتِقيُم الَِّذي َأَمرَُكْم ِِبتِّ َصريِّ
ِإََل   اْْلَْمُد هلِلَِّ َربِّ اْلعاَلِمنيَ  -أَ مثَّ قَػرَ   َو بِِو يَػْعِدُلوفَ   مثَّ َعِليّّ ِمْن بَػْعِدي مثَّ ُوْلِدي ِمْن ُصْلِبِو أَئِمٌَّة يَػْهُدوَف ِإََل اْْلَقِ 

ُىْم ُخصَّْت ُأولَِئَك َأْولَِياُء اهللَِّ ال َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َو ال ُىْم  آِخرَِىا َو قَاَؿ ِفَّ نَػَزَلْت َو ِفيِهْم نَػَزَلْت َو هَلُْم َعمَّْت َو ِإايَّ
َقاِؽ َو النَِّفاِؽ َو اْْلَادُّوَف َو ُىُم اْلَعادُّوَف   ُبوفَ ِحْزَب اهللَِّ ُىُم اْلغالِ   َأاَل ِإفَ   حَيَْزنُوفَ  َأاَل ِإفَّ َأْعَداَء َعِليٍّ ُىْم َأْىُل الشِّ

اهللَُّ ِف  يُوِحي بَػْعُضُهْم ِإَل بَػْعٍض زُْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُرورًا َأاَل ِإفَّ َأْولَِياَءُىُم الَِّذيَن ذََكَرُىُم   َو ِإْخَواُف الشََّياِطنِي الَِّذينَ 
ِإََل آِخِر اْْليَِة   ال ََتُِد قَػْومًا يُػْؤِمُنوَف ِِبهللَِّ َو اْلَيْوـِ اْْلِخِر يُوادُّوَف َمْن َحادَّ اهللََّ َو َرُسولَوُ  -ِكَتاِبِو فَػَقاَؿ َعزَّ َو َجلَّ 

لَِّذيَن آَمُنوا َو مَلْ يَػْلِبُسوا ِإُيانَػُهْم ِبظُْلٍم ُأولِئَك هَلُُم اأْلَْمُن ا -َأاَل ِإفَّ َأْولَِياَءُىُم الَِّذيَن َوَصَفُهُم اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ فَػَقاؿَ 
َلقَّاُىُم َأاَل ِإفَّ َأْولَِياَءُىُم الَِّذيَن َوَصَفُهُم اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ فَػَقاَؿ الَِّذيَن يَْدُخُلوَف اجْلَنََّة آِمِننَي تَػتَ   َو ُىْم ُمْهَتُدوفَ 

يَْدُخُلوَف  -َأاَل ِإفَّ َأْولَِياَءُىُم الَِّذيَن قَاَؿ هَلُُم اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ   ِطْبُتْم فَاْدُخُلوىا خاِلِدينَ   ِِبلتَّْسِليِم َأفْ اْلَماَلِئَكُة 
َشِهيقاً َو ِىَي تَػُفوُر   ْسَمُعوَف جِلََهنَّمَ َأاَل ِإفَّ َأْعَداَءُىْم َيْصَلْوَف َسِعرياً َأاَل ِإفَّ َأْعَداَءُىُم الَِّذيَن يَ   اجْلَنََّة... بَِغرْيِ ِحسابٍ 

ُكلَّما َدَخَلْت أُمٌَّة َلَعَنْت ُأْخَتها اْْليََة َأاَل ِإفَّ َأْعَداَءُىُم الَِّذيَن قَاَؿ   -َو هَلَا زَِفرٌي َأاَل ِإفَّ َأْعَداَءُىُم الَِّذيَن قَاَؿ ِفيِهمْ 
َقْد جاَءان نَِذيٌر َفَكذَّبْنا َو قُػْلنا   فَػْوٌج َسَأهَلُْم َخَزنَػُتها َأ ملَْ َيَِْتُكْم َنِذيٌر. قاُلوا بَلى ُكلَّما أُْلِقَي ِفيها  -اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ 

هَلُْم َمْغِفَرٌة َو  الَِّذيَن َُيَْشْوَف رَبػَُّهْم ِِبْلَغْيبِ   َأاَل ِإفَّ َأْولَِياَءُىمُ  -ٍء ِإْف أَنْػُتْم ِإالَّ ِف َضالٍؿ َكِبريٍ  ما نَػزََّؿ اهللَُّ ِمْن َشيْ 
َولِيَُّنا َمْن َمَدَحُو اهللَُّ َو َأَحبَُّو  َأْجٌر َكِبرٌي َمَعاِشَر النَّاِس َشتَّاَف َما بَػنْيَ السَِّعرِي َو اجْلَنَِّة َعُدوُّاَن َمْن َذمَُّو اهللَُّ َو َلَعَنُو وَ 

َمَعاِشَر النَّاِس ِإِّنِ َنيبّّ َو َعِليّّ َوِصيِّي َأاَل ِإفَّ َخامَتَ اأْلَئِمَِّة ِمنَّا اْلَقائُِم ىاٍد   ُمْنِذٌر َو َعِليٌ   َمَعاِشَر النَّاِس َأاَل َو ِإِّنِ 
 ِإنَُّو قَاتُِل  َأاَل ِإنَُّو اْلُمْنَتِقُم ِمَن الظَّاِلِمنَي َأاَل ِإنَُّو فَاِتُح اْْلُُصوِف َو َىاِدُمَها َأاَل  -اْلَمْهِديُّ َأاَل ِإنَُّو الظَّاِىُر َعَلى الدِّينِ 
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ْرِؾ َأاَل ِإنَُّو ُمْدِرٌؾ ِبُكلِّ اَثٍر أِلَْولَِياِء اهللَِّ َأاَل ِإنَُّو النَّاِصُر ِلدِ  يِن اهللَِّ َأاَل ِإنَُّو اْلَغرَّاُؼ ِف حَبٍْر ُكلِّ قَِبيَلٍة ِمْن َأْىِل الشِّ
لَّ ِذي َجْهٍل ِبَْهِلِو َأاَل ِإنَُّو ِخرَيَُة اهللَِّ َو ُُمَْتارُُه َأاَل ِإنَُّو َواِرُث ُكلِّ ُكلَّ ِذي َفْضٍل بَِفْضِلِو َو كُ    َعِميٍق َأاَل ِإنَُّو َيِسمُ 

 ِإنَُّو ُو الرَِّشيُد السَِّديُد َأاَل ِعْلٍم َو اْلُمِحيُط بِِو َأاَل ِإنَُّو اْلُمْخِْبُ َعْن رَبِِّو َعزَّ َو َجلَّ َو اْلُمَنبُِّو أبَِْمِر ِإُيَانِِو َأاَل ِإنَّ 
َر بِِو َمْن َسَلَف بَػنْيَ يََدْيوِ  َأاَل ِإنَُّو اْلَباِقي ُحجًَّة َو اَل ُحجََّة بَػْعَدُه َو اَل َحقَّ ِإالَّ َمَعُو  -اْلُمَفوَُّض ِإلَْيِو َأاَل ِإنَُّو َقْد ُبشِّ

َلْيِو َأاَل َو ِإنَُّو َوَلُّ اهللَِّ ِف َأْرِضِو َو َحَكُمُو ِف َخْلِقِو َو َأِمينُُو َو اَل نُوَر ِإالَّ ِعْنَدُه َأاَل ِإنَُّو اَل َغاِلَب َلُو َو اَل َمْنُصوَر عَ 
َأاَل َو ِإِّنِ ِعْنَد اْنِقَضاِء  ِف ِسّرِِه َو َعاَلنَِيِتِو َمَعاِشَر النَّاِس َقْد بَػيَّْنُت َلُكْم َو َأفْػَهْمُتُكْم َو َىَذا َعِليّّ يُػْفِهُمُكْم بَػْعِدي

قْػَراِر بِِو مثَّ ُمَصافَػَقِتِو بَػْعِدي َأاَل َو ِإِّنِ َقْد َِبيَػْعُت اهللََّ َو َعِليّّ َقْد   ِِت َأْدُعوُكْم ِإََل ُمَصافَػَقِِت ُخْطبَ  َعَلى بَػْيَعِتِو َو اْْلِ
اْْليََة َمَعاِشَر النَّاِس ِإفَّ   نَػْفِسوِ   ا يَػْنُكُث َعلىَفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ  -َِبيَػَعيِن َو َأاَن آِخذُُكْم ِِبْلَبْيَعِة لَُو َعِن اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ 
َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت َأِو اْعَتَمَر َفال ُجناَح َعَلْيِو َأْف يَطَّوََّؼ هِبِما  -اْْلَجَّ َو الصَّفا َو اْلَمْرَوَة َو اْلُعْمَرَة ِمْن َشعائِِر اهللَِّ 

َمَعاِشَر النَّاِس  -َبْيَت َفَما َوَرَدُه َأْىُل بَػْيٍت ِإالَّ اْسَتْغَنْوا َو اَل خَتَلَُّفوا َعْنُو ِإالَّ افْػَتَقُروااْْليََة َمَعاِشَر النَّاِس ُحجُّوا الْ 
اْسُتْؤِنَف َعَمُلوُ  َحجَُّتوُ  َما َوَقَف ِِبْلَمْوِقِف ُمْؤِمٌن ِإالَّ َغَفَر اهللَُّ َلُو َما َسَلَف ِمْن َذنِْبِو ِإََل َوْقِتِو َذِلَك فَِإَذا انْػَقَضتْ 

ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننَي* َمَعاِشَر النَّاِس ُحجُّوا اْلَبْيَت   َو نَػَفَقاتُػُهْم ُُمَلََّفٌة َو اهللَُّ   َمَعاِشَر النَّاِس اْْلُجَّاُج ُمَعاِونُوفَ 
يِن َو التََّفقُِّو َو اَل تَػْنَصرُِفوا َعِن اْلَمَشاِىِد ِإالَّ  َأِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا  -َمَعاِشَر النَّاسِ    بَِتْوبٍَة َو ِإْقاَلعٍ ِبَكَماِؿ الدِّ

ٌ َلُكُم الَِّذي الزَّكاَة* َكَما َأَمرَُكُم اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ لَِئْن طَاَؿ َعَلْيُكُم اأْلََمُد فَػَقَصْرمُتْ َأْو َنِسيُتْم فَػَعِليّّ وَ  لِيُُّكْم َو ُمَبنيِّ
ُ َلُكْم مَ  َنَصَبُو اهللَُّ  ُ ِمينِّ َو ِمْنُو ُُيِْْبُُكْم ِبَا َتْسأَُلوَف َعْنُو َو يُػَبنيِّ ا اَل تَػْعَلُموَف َأاَل ِإفَّ َعزَّ َو َجلَّ بَػْعِدي َو َمْن َخلََّفُو اهللَّ

ـَ َأْكثَُر ِمْن َأْف ُأْحِصَيُهَما َو ُأَعّرِفَػُهَما َفآُمَر ِِبْلَْاَلِؿ وَ  أَنْػَهى َعِن اْْلََراـِ ِف َمَقاـٍ َواِحٍد فَُأِمْرُت َأْف  اْلَْاَلَؿ َو اْْلََرا
ُمْؤِمِننَي َو اأْلَئِمَِّة ِمْن آُخَذ اْلَبْيَعَة ِمْنُكْم َو الصَّْفَقَة َلُكْم ِبَقُبوِؿ َما ِجْئُت ِبِو َعِن اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ ِف َعِليٍّ َأِمرِي الْ 

 ْنُو أَئِمٌَّة قَائَِمٌة ِمْنُهُم اْلَمْهِديُّ ِإََل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة الَِّذي يَػْقِضي ِِبْْلَقِّ َمَعاِشَر النَّاِس َو ُكلُّ بَػْعِدِه الَِّذيَن ُىْم ِمينِّ َو مِ 
ْؿ َأاَل فَا ُكُروا َذِلَك َو اْحَفُظوُه َو ذْ َحاَلٍؿ َدلَْلُتُكْم َعَلْيِو َأْو َحَراـٍ نَػَهْيُتُكْم َعْنُو فَِإِّنِ ملَْ َأْرِجْع َعْن َذِلَك َو ملَْ أُبَدِّ

ُد اْلَقْوَؿ َأاَل فََأِقيُموا الصَّالَة َو آتُ  ُوُه َأاَل َو ِإِّنِ ُأَجدِّ ُلوُه َو اَل تُػَغريِّ وا الزَّكاَة* َو ْأُمُروا تَػَواَصْوا بِِو َو اَل تُػَبدِّ
ِر ِِبْلَمْعُروِؼ َو النَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر َأْف تَػْنَتُهوا ِإََل قَػْوَل َو ِِبْلَمْعُروِؼ َو انْػَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َأاَل َو ِإفَّ رَْأَس اأْلَمْ 

 َو َجلَّ َو ِمينِّ َو اَل أَْمٌر ِبَْعُروٍؼ تُػَبلُِّغوُه َمْن ملَْ حَيُْضْر َو أَتُْمُروُه ِبَقُبوِلِو َو تَػْنَهْوُه َعْن ُُمَاَلَفِتِو فَِإنَُّو َأْمٌر ِمَن اهللَِّ َعزَّ 
ْعِدِه ُوْلُدُه َو َعرَّفْػُتُكْم اَل نَػْهٌي َعْن ُمْنَكٍر ِإالَّ َمَع ِإَماـٍ َمْعُصوـٍ َمَعاِشَر النَّاِس اْلُقْرآُف يُػَعّرُِفُكْم َأفَّ اأْلَئِمََّة ِمْن بػَ  وَ 

َو قُػْلُت َلْن َتِضلُّوا َما ِإْف دَتَسَّْكُتْم   ِف َعِقِبوِ  َو َجَعَلها َكِلَمًة ِبِقَيةً  -أَنَُّو ِمينِّ َو َأاَن ِمْنُو َحْيُث يَػُقوُؿ اهللَُّ ِف ِكَتابِوِ 
ُ َعزَّ َو َجلَ  اذُْكُروا   ٌء َعِظيمٌ  ِإفَّ زَْلَزلََة السَّاَعِة َشيْ   هِبَِما َمَعاِشَر النَّاِس التَّْقَوى التَّْقَوى اْحَذُروا السَّاَعَة َكَما قَاَؿ اهللَّ

َوازِيَن َو اْلُمَحاَسَبَة بَػنْيَ يََدْي َربِّ اْلَعاَلِمنَي َو الثََّواَب َو اْلِعَقاَب َؼ َمْن جاَء اْلَمَماَت َو اْلَِْساَب َو اْلمَ 
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ْم َأْكثَُر ِمْن َأْف ِِبْلََْسَنِة* أُثِيُب َعَلْيَها َو َمْن جاَء ِِبلسَّيَِّئِة* فَػَلْيَس َلُو ِف اجْلَِناِف َنِصيٌب َمَعاِشَر النَّاِس ِإنَّكُ 
قْػَراَر ِبَا َعَقْدتُ ُتَصافِ  ِلَعِليٍّ ِمْن ِإْمَرِة  ُقوِن ِبَكفٍّ َواِحَدٍة َو َقْد أََمَرِنَ اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ َأْف آُخَذ ِمْن أَْلِسَنِتُكُم اْْلِ

رِّيَِِّت ِمْن ُصْلِبِو فَػُقوُلوا أبَِرْتَِعُكْم ِإانَّ اْلُمْؤِمِننَي َو َمْن َجاَء بَػْعَدُه ِمَن اأْلَئِمَِّة ِمينِّ َو ِمْنُو َعَلى َما َأْعَلْمُتُكْم َأفَّ ذُ 
ْن ُصْلِبِو ِمَن اأْلَئِمَِّة َساِمُعوَف ُمِطيُعوَف رَاُضوَف ُمْنَقاُدوَف ِلَما بَػلَّْغَت َعْن رَبَِّنا َو رَبَِّك ِف َأْمِر َعِليٍّ َو َأْمِر ُوْلِدِه مِ 

ُ َو اَل نُػَبدُِّؿ نُػَباِيُعَك َعَلى َذِلَك بُِقُلوبَِنا َو أَنػْ  ُفِسَنا َو أَْلِسَنِتَنا َو أَْيِديَنا َعَلى َذِلَك حَنَْيا َو مَنُوُت َو نُػْبَعُث َو اَل نُػَغريِّ
ْلُمْؤِمِننَي َو ًا َأِمرَي اَو اَل َنُشكُّ َو اَل نَػْراَتُب َو اَل نَػْرِجُع َعْن َعْهٍد َو اَل نَػْنُقُض اْلِميثَاَؽ نُِطيُع اهللََّ َو نُِطيُعَك َو َعِليّ 

َو  -َعرَّفْػُتُكْم َمَكانَػُهَما ِمينِّ  ُوْلَدُه اأْلَئِمََّة الَِّذيَن ذََكْرتَػُهْم ِمْن ُذرِّيَِّتَك ِمْن ُصْلِبِو بَػْعَد اْلََْسِن َو اْْلَُسنْيِ اللََّذْيِن َقدْ 
دَّْيُت َذِلَك ِإلَْيُكْم َو ِإنػَُّهَما َسيَِّدا َشَباِب َأْىِل اجْلَنَِّة َو ِإنػَُّهَما َُمَلَُّهَما ِعْنِدي َو َمْنزِلََتُهَما ِمْن َرّبِّ َعزَّ َو َجلَّ فَػَقْد أَ 

َؾ َو َعلِ  َماَماِف بَػْعَد أَبِيِهَما َعِليٍّ َو َأاَن أَبُومُهَا قَػْبَلُو َو ُقوُلوا َأطَْعَنا اهللََّ ِبَذِلَك َو ِإايَّ ّيًا َو اْلََْسَن َو اْْلَُسنْيَ َو اْْلِ
ِتَنا َو ُمَصافَػَقِة أَْيِديَنا ئِمََّة الَِّذيَن ذََكْرَت َعْهدًا َو ِميثَاقًا َمْأُخوذًا أِلَِمرِي اْلُمْؤِمِننَي ِمْن قُػُلوبَِنا َو أَنْػُفِسَنا َو أَْلِسنَ اأْلَ 

َو     نَػَرى ِمْن أَنْػُفِسَنا َعْنُو ِحَواًل أَبَداً َأْشَهْداَن اهللََّ َو اَل نَػْبِغي ِبَذِلَك َبَداًل َو اَل   َمْن َأْدرََكُهَما بَِيِدِه َو َأقَػرَّ هِبَِما بِِلَسانِوِ 
َو ُجُنوُدُه َو َعِبيُدُه  ِِبهللَِّ َشِهيداً* َو أَْنَت َعَلْيَنا بِِو َشِهيٌد َو ُكلُّ َمْن َأطَاَع َمَّْن َظَهَر َو اْسَترَتَ َو َماَلِئَكُة اهللَِّ   َكفى

 لِّ َشِهيٍد َمَعاِشَر النَّاِس َما تَػُقوُلوَف فَِإفَّ اهللََّ يَػْعَلُم ُكلَّ َصْوٍت َو َخاِفَيَة ُكلِّ نَػْفٍس َفَمِن اْىَتَدىَو اهللَُّ َأْكَْبُ ِمْن كُ 
َا يُػَباِيعُ  ا َيِضلُّ َعَلْيها َو َمْن َِبيََع فَِإمنَّ َمَعاِشَر النَّاِس فَاتػَُّقوا  - مْ اهللََّ يَُد اهللَِّ فَػْوَؽ أَْيِديهِ   َؼ لَِنْفِسِو َو َمْن َضلَّ فَِإمنَّ

ُ  اهللََّ َو َِبيُِعوا َعِليّاً َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َو اْلََْسَن َو اْْلَُسنْيَ َو اأْلَئِمََّة َكِلَمًة طَيَِّبًة َِبِقَيةً  ُ َمْن َغَدَر َو يَػْرَحُم اهللَّ يُػْهِلُك اهللَّ
اْْليََة َمَعاِشَر النَّاِس ُقوُلوا الَِّذي قُػْلُت َلُكْم َو َسلُِّموا َعَلى َعِليٍّ   نَػْفِسوِ   َعلى َمْن َوىَف َو َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّا يَػْنُكثُ 

ْعنا َو َأَطْعنا ُغْفراَنَك رَبَّنا َو ِإلَْيَك اْلَمِصرُي َو ُقوُلوا اْْلَْمُد هلِلَِّ الَِّذي َىداان هِلذا وَ  -ِبِِْمَرِة اْلُمْؤِمِننَي َو ُقوُلوا ما   مسَِ
اْْليََة َمَعاِشَر النَّاِس ِإفَّ َفَضائَِل َعِليِّ ْبِن َأّب طَاِلٍب ع ِعْنَد اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو َقْد   ُكنَّا لَِنْهَتِدَي َلْو ال َأْف َىدااَن اهللَُّ 

ُقوُه َمَعاِشَر النَّاسِ أَنْػَزهَلَا ِف اْلُقْرآِف َأْكَثَر ِمْن َأْف ُأْحِصَيَها ِف َمَقاـٍ َواِحٍد َفَمْن أَنْػبَ  َمْن يُِطِع   َأُكْم هِبَا َو َعرَّفَػَها َفَصدِّ
ِإََل   السَّابُِقوَف السَّاِبُقوفَ   فَػَقْد فاَز فَػْوزًا َعِظيمًا َمَعاِشَر النَّاسِ   َو َعِلّيًا َو اأْلَئِمََّة الَِّذيَن ذََكْرتُػُهمْ   اهللََّ َو َرُسولَوُ 

َمَعاِشَر النَّاِس ُقوُلوا   ُأولِئَك ُىُم اْلفائُِزوَف... ِف َجنَّاِت النَِّعيمِ   ِو َو التَّْسِليِم َعَلْيِو ِبِِْمَرِة اْلُمْؤِمِننيَ ُمَبايَػَعِتِو َو ُمَواالتِ 
يعًا ... فَػَلْن  َيُضرَّ اهللََّ َشْيئًا اللَُّهمَّ َما يَػْرَضى اهللَُّ بِِو َعْنُكْم ِمَن اْلَقْوِؿ َؼ ِإْف َتْكُفُروا أَنْػُتْم َو َمْن ِف اأْلَْرِض رتَِ

ْعَنا َو َأطَْعَنا َعَلى َأْمِر اهللَِّ   اْغِفْر ِلْلُمْؤِمِننَي َو اْغَضْب َعَلى اْلَكاِفرِينَ  َو اْْلَْمُد هلِلَِّ َربِّ اْلعاَلِمنَي* فَػَناَداُه اْلَقْوـُ مسَِ
يَنا َو َتَداكُّوا َعَلى َرُسوِؿ اهللَِّ َو َعَلى َعِليٍّ ع َفَصافَػُقوا أِبَْيِديِهْم َفَكاَف َأوَُّؿ َو َأْمِر َرُسوِلِو بُِقُلوبَِنا َو أَْلِسَنِتَنا َو أَْيدِ 

اأْلَْنَصاِر َو َِبِقي  َمْن َصاَفَق َرُسوَؿ اهللَِّ ص اأْلَوَُّؿ َو الثَّاِن َو الثَّاِلُث َو الرَّاِبُع َو اخْلَاِمُس َو َِبِقي اْلُمَهاِجرِيَن وَ 
ا اْلَبْيَعَة َو اِس َعَلى طََبَقاهِتِْم َو َقْدِر َمَنازهلِِْم ِإََل َأْف َصلَّْيُت اْلَمْغِرَب َو اْلَعَتَمَة ِف َوْقٍت َواِحٍد َو َوَصُلو النَّ 
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يِع اْلَعاَلِمنَي َو َصاَرِت َو َرُسوُؿ اهللَِّ يَػُقوُؿ ُكلََّما َِبيََع قَػْوـٌ اْْلَْمُد هلِلَِّ الَِّذي َفضََّلَنا عَ  -اْلُمَصافَػَقَة َثاَلاثً  َلى رتَِ
َا َيْسَتْعِمُلَها َمْن لَْيَس َلُو َحقّّ ِفيَها  (66-98ص، 5ؽ، ج5419)ًتؼؿی،  «اْلُمَصافَػَقُة ُسنًَّة َو َرمْساً َو ُرِبَّ

 

 هٌبثغ صیذیِ. 2-3-3

ٚاؿٟ ة٢ اةؼا٦یٟ  ق٨د. ٣ـتث دادق ٠ی ٚاؿٟ رؿی ة٥ادؼم اؿث ک٥ « اٝکا٠ٜ ا٤١ٝیؼ»

ؼ ة٥ رؿی، از ٨٣ادگاف ا٠اـ صـ٢ ٠سحتی)ع( ك از پیك٨ایاف ةؽرگ ك ادؼگػار ٗؼ٥ٚ زیغی٥ ة٥ ٠ْؼك

ك رد ةؼ  )ع(ادتات كالیث صىؼت ا٠یؼ در ای٢ کحاب ةیـث ك ٦٘ث دٝیٜ در آیغ. كم ق١ار ٠ی

دٝیٜ در  ( ك65، ص5ؽ، ج5429ق١ؼد ک٥ در دٝیٜ قكٟ صغیخ ٔغیؼ)رؿی،  ةؼ٠یظ٨ارج 

  (91-89ص، 2، ج٨١٦)ق٨د. را ٠حػکؼ ٠یٔغیؼ  ظٌت٥ ک٨جاق ،ةیـث ك یکٟ

 اؿث: ة٥ قؼح ذیٜظٌت٥ گؽارش قغق در کحاب اٝکا٠ٜ ا٤١ٝیؼ 

حديث ابی ازتد قاؿ: حدثنی من اثق بو عن اْلکم بن ظهري، عن ابيو و عبداهلل بن حکيم بن جبري _ و »
سوؿ اهلل _صلی اهلل عليو و عن ابی الطفيل عن زيد بن ارقم، قاؿ: ملا فرغ ر ىوالء املخلفوف لنا و لکم_ 

اي أَيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ ما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َو ِإْف ملَْ تَػْفَعْل َفما » انزؿ اهلل: آلو و سلم_ من حجو الوداع
اجلحفو فنزؿ  خرج مذعورا حنو املدينو و اصحابو معو حتی قدـ «بَػلَّْغَت ِرسالََتُو َو اهللَُّ يَػْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 

و هنی اصحابو عن مسرات فی البطحاء متقارِبت، فنزؿ حتتها، و ىی شجرات  علی غدير خم و هنی اصحابو
 ،عظاـ، فلما نزؿ القـو فی سواىن أرسل اليهم سبعني رجال من العرب و املوالی و السوداف، َفُشکَّ شوکهن

علی بن ابيطالب و و فيمن حضر يومئٍذ  ،موفمر ِبلصاله اجلامعو، فاجتمع املسلأو ُقمَّ ما حتتهن،  مث 
اْلسن و اْلسني ابناء علی، و العباس و ولده عبداهلل و الفضل، و فيهم ابوبکر، و عمر، و عثماف و 

و الزبري و عبدالرزتن بن عوؼ، و سعد بن ابی وقاص، و ابوعبيده بن اجلراح، و سعيد  ،معاويو، و طلحو
، و عمرو بن ار بن ايسرسود، و عمّ و أبوذر الغفاری و املقداد بن األ بن زيد بن نفيل، و سلماف الفارسی،

_صلی اهلل عليو و آلو و و انس بن مالک و أبوىريره و أبوزتراء مولی رسوؿ اهلل ،العاص، و الْباء بن عازب
 سلم_، و عبداهلل بن مسعود، و جابر بن عبداهلل انصاری، و عامو قريش، و وجوه اصحاب رسوؿ اهلل

اهلل عليو و آلو و سلم_  من عقبی و مهاجری و انصاری، و غريىم من بدوی و حضری، حتی _صلی 
کثر الناس فی الشمس يقی قدميو بردائو من شده الرمض، فصلی صلوات اهلل عليو و أ امتَل الدوح و بقی

اللطيف اخلبري انو مل  نیإنو نبأ ؛ايها الناس»، فحمداهلل و اثنی عليو، مث قاؿ: آلو حتتهن رکعتني، مث قاـ خطيباً 
يعش نبی قط اال نصف عمر النبی الذی يليو َمن قبلو، و انی اوشک اف ادعی فاجيب، و انکم مسؤولوف، 

قالوا: واهلل لقد بّلغت و نصحت فجزاک اهلل عنا ىل ابلغتکم ما ارسلت بو اليکم، فماذا انتم قائلوف؟ 
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ال اهلل، إلو إف ال أتشهدوف أی اهلل عليو و آلو و سلم_ : تو. فقاؿ رسوؿ اهلل _صلعن أُمّ  زی نبیّّ افضل ما َيُ 
ف البعث بعد املوت حق؟ قالوا: نشهد بذلک. أف النار حق، و أو حق و ف اجلنّ أنی دمحم رسوؿ اهلل، و أو 

و اان أشهد بذلک، اللهم »، مث قاؿ: فرفع يده _صلی اهلل عليو و آلو و سلم_  مث وضعها علی صدره
ال لعن اهلل من ادعی الی غري ابيو، لعن اهلل من تولی غري مواليو، أال ليس لوارث وصيو، ا». مث قاؿ: «اشهد

ف اهلل ألستم تشهدوف أو ال حتل الصدقو ْلؿ دمحم، و من کذب علّی فليتبوأ مقعده من النار أيها الناس، 
ک اولی بنا من انفسنا. قالوا: بلی نشهد انّ  «کم من انفسکم؟موالی، و اف اهلل مولی املومنني و اان اولی ب

من کنت اولی بو من نفسو فهذا علی مواله، اللهم واِؿ »طالب فرفعها مث قاؿ:  قاؿ: فأخذ بيد علی بن ابی
من وااله، و عاد  من عاداه، و احّب من أحّبو، و ابغض من ابغضو، و اعن من اعانو، و انصر من نصره، 

: ما ِبؿ ُمّمد يرفع بضُبع ابن . مث ارسل يده. «واقتل من قاتلو، واخذؿ من خذلو فقاؿ رجل من القـو
عمو؟! فسمعو رسوؿ اهلل _صلی اهلل عليو و آلو و سلم_  فتغري لذلک وجهو، فلما رأی ذلک الرجل أف 

: ىنيئًا ايبن أبی فقاؿ لو رسوؿ اهلل _صلی اهلل عليو و آلو و سلم_ قد علم بو واشتد عليو، أقبل علی علیٍ 
_صلی اهلل عليو و آلو و سلم_  بيد ولی کل مومن و مومنو. مث اخذ رسوؿ اهلل طالب اصبحت موالی و م

اي ايها الناس امسعوا ما اقوؿ لکم: إنی فرطکم علی اْلوض و إنکم واردوف علّی اْلوض، »علی الثانيو قاؿ: 
القيامو  حوضا أعرض ما بني صنعاء إلی إيلو، فيو کعدد ُنـو السماء أقداح، إنّی مصادفکم علی اْلوض يـو

وا  أال وإنی مستنقذ رجاالً  و ُيلج دونی آخروف فأقوؿ: اي رب أصحابی أصحابی!! فيقاؿ: إهنم أحدثوا و غريَّ
قالوا: و ما الثقالف اي « عن الثقلني، فانظروا کيف ختلفوننی فيهما و إنی سائلکم حني تردوف علیّ  بعدک.

السماء و األرض، طرؼ بيداهلل و طرؼ أبيديکم األکْب منهما کتاب اهلل سبب ما بني »رسوؿ اهلل؟ قاؿ: 
أهنما لن يفرتقا  ی فقد نبأنی اللطيف اخلبريبيت اىلفتمسکوا بو، التضلوا و ال تبدلوا، واالصغر منهما عرتتی 

ی فإهنم أعلم منکم، التسبقوىم فتمرقوا، والتقصروا عنهم بيت اىلحتی يردا علّی اْلوض، فال تُعلموا 
قولی، واحفظوا وصيتی، وأطيعوا عليّا فإنو أخی و  ريىم فتضلوا. اي ايها الناس، أطيعوافتهلکوا، والتتولو غ

علی أمتی، فمن أطاعو فقد أطاعنی، و من عصاه فقد عصانی، و من خالفو فقد خالفنی.  وزيری، و خليفتی
فلّما أف  «. اِباي علی؛ أکتب ِبا أوصيتهم بو عليهم کت»مث أرسل يده فقاؿ:  «أال لعن اهلل من خالف عليّا

أيها »کتب وأشهد اهلل عليهم رسوؿ اهلل ِببالغهم ذلک اليـو أخذ الکتاب فقاؿ هلم بصوت لو عاٍؿ: 
مث رفع « اشهد و کفی بک شهيدااللهم »قالوا: اللهم نعم. قاؿ: « الناس؛ ىل بلغتکم فی ىذا الکتاب؟

هلل من اف تقيلنا او نستقيلک. فقاؿ فقالوا: نعوذ ِبهلل مث بک اي رسوؿ ا« ىل[ أقيلکم؟!»]صوتو فقاؿ:

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

43   

 

اللهم أشهد أّنی قد جعلُت علّيا علمًا يُعرؼ بو حزبک عند »رسوؿ اهلل _صلی اهلل عليو و آلو و سلم_: 
 )١٦ا٣سا(«فناولو الکتاب «الفرقو ىاداي علیّ 

٠نغر از ٠نادر   ٠ی٢، دكؽ(692-982ٝیٖ ص١یغ ة٢ اص١غ ا١ٝضٞی)أج «الز٦ار٢ ا٠ضاؿ»  

ش، 5999، صغم٠٨).اؿث را گؽارش کؼدق ظٌت٥ ک٨جاقک٥ از ًؼیٙ زیغ ة٢ ارٟٚ زیغم اؿث 
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 کوی  ٍ کیفی خغجِ غذیش فػل سَم: تحلیل هحتَای 
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ةؼام ٧ٟٗ ٠ح٢ ك جضٞیٜ دٚیٙ ك  جضٞیٜ ٠ضح٨ا پی١ایف ركش اكٝی٢ ٠ؼص٥ٞ ١ّٞی در

ة٥ ٨ُ٤٠ر جسؽی٥ ٠ح٢ ة٥ ٌْٚات ک٨چکحؼ ك اؿحعؼاج کٞیغكاژگاف، كؿ ١ٞیاجی آف، جؼؿیٟ زغّ

٠الؾ جٌٛیِ ٠ح٢ در ای٢ ةعف ٣یؽ  اؿث.٦ؼ ٥ٌْٚ از ٠ح٢  ٨٠و٨ع امٞی ك ٨٠و٨ّات ٗؼّی

ام ک٥ ٠كح١ٜ ةؼ یک ؿاظحار  ث ة٥ ٤ْ٠ی گؽارقدر ّٟٞ ادةیات اؿ« ز٥ٞ١»جْؼیٖ امٌالصی از 

ؿ یک پیاـ ٠كعل ةاقغ ك قا٠ٜ ْٜٗ، ٗاّٜ، ٨ْ٘٠ؿ یا ٠ـ٤غ ك ٠كعل زةا٣ی ةؼام ارؿا

 ٠ـ٤غاٝی٥ ةاقغ.

 چگ٣٨گی ٨٣ع جٌٛیِ ز١الت كق٨د جا  زغاكؿ جضٞیٜ ٠ضح٨ا آكردق ٠ی ٗنٜ، اةحغادر ای٢ 

، ؿپؾ ةؼ ٠ت٤ام ای٢ زغاكؿ، ادا٥٠ ركق٢ ق٨د از ٌْٚات ٠ح٢ اؿحعؼاج ٨٠و٨ّات امٞی ك ٗؼّی

در ٧٣ایث ٨٠و٨ّات امٞی ك ٗؼّی ٦ؼ ٠ح٢ ك  ف ٗؼاكا٣یؿ٤سٗؼای٤غ ركش جضٞیٜ ٠ضح٨ا ک٥ 

. در ای٢ ةاقغ، ة٥ دؿث آیغ ٦ا ٠ی یاةی ة٥ پیاـ امٞی ظٌت٨ُ٤٥ر دؿحجؼی٢ آ٧٣ا ة٥ ٠ق٤اؿایی ٧٠ٟ

ة٥  زغاكؿ، ز١الت، کٞیغكاژگاف، ٠ىا٠ی٢ امٞی ك ٗؼّی ك ١٦چ٤ی٢ کغ٦ام ق٤اؿ٥ ٠ؼة٨ط

 ٨٠و٨ّات ٗؼّی آكردق قغق اؿث.

 

 هحتَای خغجِ غذیش جذاٍل تحلیل. 3-1

زغكؿ ٠سؽا جؼؿیٟ قغق ك ج١اـ ظٌت٥ ٔغیؼ  ٦ام ةؼام ٦ؼ کغاـ از وتيدر ای٢ پژك٦ف 

 ٦ا اؿحعؼاج قغق اؿث. ٨٠و٨ّات امٞی ك ٗؼّی آف

 

 تحلیل خغجِ کَچک. 3-1-1

 قیط مغكؽ ٚؼار دادق قغ. «اٝعناؿ»٠ح٢ جضٞیٜ،  ةؼام جضٞیٜ ظٌت٥ ک٨جاق، ٠ض٨ر

)ًتؼا٣ی،  ًتؼا٣ی« ا١ْٝسٟ اٝکتیؼ»٦ؼ چ٤غ ای٢ ظٌت٥ در  (62ك65، ص5ش، ج5964)مغكؽ، 

-469ؽ، ص5459 )ًتؼم آ٠ٞی کتیؼ،  ًتؼم «ا١ٝـحؼقغ» ،(582ك 585، ص9ؽ، ج5414
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« ٤٠اٚب ّٞی ة٢ اةیٌاٝب»، (91-89، ص2، جؽ5429)رؿی، ٚاؿٟ رؿی «اٝکا٠ٜ ا٤١ٝیؼ» ،(467

اة٢ ًاككس، )ًاككسؿیغ ة٢ « اٌٝؼائٖ»ك  (96-94ؽ، ص5426اة٢ ٠ٕازٝی، )اة٢ ٠ٕازٝی

ة٥ ز٧ث جْغد ًؼؽ ك مضیش ة٨دف  ا٠ا ،٦ٟ گؽارش قغق اؿث (544ك549، ص5ؽ، ج5411

٠ح٢ ٨٠ز٨د در ای٢  ،٠ت٤ام جضٞیٜ ،ة٥ ٣ـتث ؿایؼ ٠ح٨ف «اٝعناؿ»در کحاب اؿ٤اد گؽارش قغق 

 .کحاب ٚؼار دادق قغ

كز٨د  قصاكم ظٌت٥ ک٨جاقتا٦ث ةـیارم ةی٢ ج١ا٠ی ٠ح٨ف اٝتح٥ الزـ ة٥ ذکؼ اؿث ک٥ 

ح٤غ ك ٠ض٨ریث ةضخ در ٤٠اةِ ٦ٟ جٛؼیتا در قؼایي ٨ٌٞ٠ةی ٦ـ دیگؼ ،دارد ك ة٥ ٝضاظ ؿ٤غم

كحؼم ی٦ا ١٦ی٢ ٠ىا٠ی٢ اؿث. ا٠ا در ةؼظی ٠ح٨ف ٚـ١حی از ٠ح٢ ةا ج٘نیٜ ة ج١اـ گؽارش

اؿث ك ق١ارق  )ص(اکؼـ ةیا٣گؼ ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ A1کغگؽارش قغق اؿث. در ای٢ زغكؿ، 

ةیا٣گؼ ؿع٤اف ٠ؼدـ  M1 کغاؿث.  اؿحعؼاج قغق گؼ ق١ارق ٠ى٨١ف ٗؼّیؿ١ث راؿث ٦ٟ ٣كا٣

زیؼا در ای٢ ٠ح٢ ؿْی قغق ج١اـ ویضات راكم در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق اؿث، ٦ٟ ةؼام ج٨  R1ك کغ

ظٞي  )ص(آ٣چ٥ در ظٌت٥ آ٠غق ة٥ م٨رت دٚیٙ آكرق ق٨د ك ةؼام ای٤ک٥ ةا ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ

. ٣ك٣٨غ ةا کغ٦ایی ٠سؽا ق٤اؿایی ٠ی ق٣٨غ
 

ف
دی

س
 

 کلیذٍاطگبى جولِ 
هضوَى 

 اغلی
 کذگزاسی هضبهیي فشػی

1 

ٌٌ  ََ ِإنَُّو َقْد نَػبََّأِن اللَِّطيُف اْْلَِبرُي َأِّنِ  ََيِّ  
؛  ٌُ ٌُ فََأَجْب ََيُِّتوَف  ََ َكَأِّنِ َقْد ُدِعي أَنَُّكْم 
مهاان خدا َند لطيف خبري بو َن خرب 

َرييد  َرـي  َ مشا ىم َى داده كو َن َى
اـ  َ آف   َ گواي كو َن دعوت شده
  اـ دعوت را اجابٌ كرده

 ٠ؼگ
ا٣ػار 

 ٠ؼدـ

٠ؼگ صٛیٛیحی اؿث ک٥ ٥١٦ ةا 

 آف ٨٠از٥ ٠ی ق٣٨غ. 
A1-1 

جْتیؼ  از ٠ؼگ ة٥ ٨٤ّاف د٨ّجی 

 ک٥ ةایغ  ازاةث ق٨د
A1-2 

2 

ٌُ ِبِو إِلَْيُكْم  ََ  ا أُْرِسْل ََْسُئوٌؿ َعمَّ  ََ َأِّنِ 
ْن ِكَتاِب اَّللَِّ  ََ  ٌُ ِفيُكْم َِ ا َخلَّْف َعمَّ

ِتِو؛  َ َن در برابر آف چيزى كو اب  ُحجَّ
اـ َسئوؿ  آف بو سوى مشا فرستاده شده

از آنچو َياف مشا ابقى ىستم  َ نيز 
؛ يعىن كتاب خدا  َ حّجٌ  َى گذاـر

 ا َ

٠ـئ٨ٝیث، 

ٚؼآف، صسث 

 ظغا

٠ْؼٗی 

 دٛٞی٢

پیا٠تؼ ٣ـتث ة٥ رؿاٝث ٠ـئ٨ؿ 

 اؿث
A1-3 

پیا٠تؼ ٣ـتث ة٥ ٚؼآف ك صسث 

 ظغا ٠ـئ٨ؿ اؿث
A1-4 

ٚؼآف ك صسث ظغا یادگار٦ام 

 پیا٠تؼ ةؼام ٠ؼدـ ٦ـح٤غ
A1-5 
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3 

ََْسئُ  وُلوَف َفَما أَنْػُتْم قَائُِلوَف لَِربُِّكْم  ََ أَنَُّكْم 
؛   َ مشا نيز َسئوؿ ىستيد. مشا بو 

 پر َردگاراتف چو خواىيد گفٌ؟

٠ـئ٨ٝیث، 

 رؿاٝث

ا٣ػار 

 ٠ؼدـ

٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ رؿاٝث پیا٠تؼ 

 ٠ـئ٨ؿ ٦ـح٤غ
A1-6 

٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ ٚؼآف ك صسث 

 ظغا ٠ـئ٨ؿ ٦ـح٤غ.
A1-7 

ر ٠ٌاٝت٥ پؼكردگار از ٠ؼدـ د

ظن٨ص رؿاٝث، ٚؼآف ك صسث 

 ظغا

A1-8 

4 

 ََ  ٌَ ٌَ  ََ َنَصْح قَاُلوا نَػُقوُؿ َقْد بَػلَّْغ
ُ َعنَّا أَْفَضَل اْْلَزَاِء؛   َجاَىْدَت َفَجزَاَؾ اَّللَّ

گوييم: تو پياـ را رسانيدى  گفتند: َى
 َ نصيحٌ كردى  َ جماىدت منودى، 
پس خدا َند از سوى َا بو تو هبرتين 

 اپداش بدىد

اةالغ، 

نیضث، ٣

 ز٧اد 

اٚؼار 

گؼٗح٢ 

 از ٠ؼدـ

اٚؼار ٠ؼدـ در راؿحام جاییغ 

جتٞیٓ، ٣نیضث ك ز٧اد پیا٠تؼ 

 ةؼام ا٣ساـ رؿاٝث ا٧ٝی

M1-1 

5 

ُُثَّ قَاَؿ ََلُْم أَ َلْسُتْم َتْشَهُد ََف أَْف ََل إَِلَو 
ُ  ََ َأِّنِ َرُسوُؿ اَّللَِّ إِلَْيُكْم   آنگاه  ِإَلَّ اَّللَّ

ود: آاي پياَرب خدا )ص( بو آان ف فَر
خداىي جز   دىيد كو مشا گواىى منى

خداى يگانو نيسٌ  َ اينكو َن 
 فرستاده خدا بو سوى مشا ىستم  

ق٧ادت دادف، 

ج٨صیغ، رؿ٨ؿ 

 اهلل، 

جتیی٢ 

 ّٛایغ

اٚؼار گؼٗح٢ از ٠ؼدـ در 

 ظن٨ص ج٨صیغ
A1-9 

اٚؼار گؼٗح٢ از ٠ؼدـ در 

 ظن٨ص ٣ت٨ت
A1-10 

6 

 ََ أَفَّ النَّاَر َحقّّ  ََ َأفَّ   ََ أَفَّ اْْلَنََّة َحقّّ 
اْلَبْعَث بَػْعَد اْلَمْوِت َحقّّ؛ َ اينكو هبشٌ 
حق اسٌ  َ اينكو آتش جهنم حق 

اسٌ  َ اينكو زنده شدف پس از َرگ 
 حق اسٌ؟ 

ة٧كث، ز٤٧ٟ، 

 ٚیا٠ث

جتیی٢ 

 ّٛایغ

اٚؼار گؼٗح٢ از ٠ؼدـ در 

ظن٨ص ة٧كث ك ز٤٧ٟ ك  

 ٚیا٠ث)٠ْاد(

A1-11 
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7 
ُد ِبَذِلَك؛ گفتند: بو مهو اينها  فَػَقاُلوا َنْشهَ 

  دىيم گواىى َى

 ق٧ادت دادف
اٚؼار 

گؼٗح٢ 

 از ٠ؼدـ

ق٧ادت ٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ صٙ 

ة٨دف كالیث ظغا ك رؿ٨ؿ ك 

 ة٧كث ك ز٤٧ٟ

M1-2 

8 

ََا يَػُقوُلوَف؛   قَاَؿ اللَُّهمَّ اْشَهْد َعَلى 
گويند:  پياَرب گفٌ: خدااي بو آنچو َى

  شاىد ابش
 ق٧ادت دادف

قا٦غ 

گؼٗح٢ 

 ظغا 

پیا٠تؼ ظغاك٣غ را ٣ـتث ة٥ 

 اٚؼار٦ام ٠ؼدـ گ٨اق ٠ی گیؼد
A1-12 

9 

َأََل  ََ ِإِّنِ ُأْشِهدُُكْم َأِّنِ َأْشَهُد َأفَّ اَّللََّ 
َُْسِلٍم  ََ أاََن أ َََْل ََْوََل ُكلِّ    ََْوََلَي  ََ أاََن 
ْن أَنْػُفِسِهْم فَػَهْل تُِقرُّ ََف ِل  ِننَي َِ اِبْلُمْؤَِ

 ََ َتْشَهُد ََف ِل ِبِو؛  آگاه ابشيد  ِبَذِلَك 
گرـي كو َن  كو َن مشا را گواه َى

دىم كو خدا َند َوَلى َن  شهادت َى
اسٌ  َ َن َوَلى ىر َسلماىن ىستم 

ناف از خودشاف ا ََل تر   َ َن بو ََؤ
كنيد  َ  ىستم، آاي مشا بو آف اقرار َى

 دىيد؟  بو آف گواىى َى

ق٧ادت دادف، 

اٚؼار، ٨٠ال، 

 اكٝی

ی٢ جتی

 ّٛایغ

پیا٠تؼ ةؼام ق٧ادت دادف ظ٨د، 

 گیؼد. ٠ؼدـ را گ٨اق ٠ی
A1-13 

ق٧ات پیا٠تؼ ٠ت٤ی ةؼ كالیث 

 ظغاك٣غ ةؼ پیا٠تؼ
A1-14 

ق٧ادت پیا٠تؼ ٠ت٤ی ةؼ كالیث 

 ایكاف ةؼام ٨١ّـ ٠ـ١ٞا٣اف
A1-15 

ق٧ادت پیا٠تؼ ٠ت٤ی ةؼ اكٝی در 

جنؼؼ ة٨دف ایكاف ةؼام 

 ٤٠٨٠اف

A1-16 

ٚؼارگیؼم پیا٠تؼ از ٠ؼدـ در ا

 جاییغ ق٧ادت ٦ام پیا٠تؼ
A1-17 

10 

فَػَقاُلوا نَػَعْم َنْشَهُد َلَك ِبَذِلَك؛ گفتند: 
آرى، َا در ابره تو، بو آف شهادت 

  دىيم َى
 ق٧ادت دادف

اٚؼار 

گؼٗح٢ 

 از ٠ؼدـ

ق٧ادت ٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ صٙ 

 ة٨دف كالیث ظغا ك رؿ٨ؿ
M1-3 

ا٠تؼ ٠ؼدـ ق٧ادت داد٣غ ک٥ پی

٣ـتث ة٥ ٤٠٨٠اف اكٝی در 

 جنؼؼ اؿث

M1-4 

11 

ََْوََلُه  ََْوََلُه فَِإفَّ َعِلّياً   ٌُ ََْن ُكْن فَػَقاَؿ َأََل 
ود: آگاه ابشيد    ََ ُىَو َىَذا ؛ پس فَر
كو ىر كس كو َن َوَلى ا َ ىستم، 

كالیث پیا٠تؼ، 

كالیث صىؼت 

 ّٞی، 

٠ْؼٗی 

 دٛٞی٢

کـی ک٥ ٨٠ال ة٨دف رؿ٨ؿ  ٦ؼ

را پػیؼٗح٥ اؿث ةایغ صىؼت 

 ّٞی را ٨٠الم ظ٨د ةغا٣غ.

A1-18 
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على َوَلى ا َسٌ  َ ا َ اين شخص 
كالیث صىؼت ا٠یؼ ١٦چ٨ف   اسٌ. 

كالیث پیا٠تؼ از ٣ُؼ اٗؼاد ك 

 ز٠اف ج١ْیٟ دارد.)٢٠، ک٤ث(

A1-19 

الز٥٠ ة٨دف در دایؼق كالیث 

پػیؼم صىؼت رؿ٨ؿ پػیؼش 

كالیث صىؼت ا٠یؼ ك اًاّث از 

 ایكاف اؿث.

A1-20 

پیا٠تؼ ّالكق ةؼ ٠ْؼٗی صىؼت 

ّٞی، ة٥ ظ٨د صىؼت ٦ٟ اقارق 

 ٠ی ک٤٤غ.)ك ٨٦ ٦ػا(

A1-21 

12 

َََع َيِدِه  ُُثَّ َأَخَذ بَِيِد َعِليٍّ ع فَػَرفَػَعَها 
َحَّتَّ َبَدْت آاَبُطُهَما؛ سپس دسٌ على 
را گرفٌ  َ آف را اب دسٌ خود ابَل برد 

 ات اينكو زير بغل ىر د َ آشكار شد

  
ج٨ویش 

 راكم

گؼٗح٢ دؿث صىؼت ا٠یؼ ك 

 ةاال ةؼدف آف 
R1-1 

13 

ََْن  ََاَلُه  ََ َعاِد ََْن   ُُثَّ قَاَؿ اللَُّهمَّ  ََاِؿ 
ََْن  ََْن َنَصَرُه  ََ اْخُذْؿ  َعاَداُه  ََ اْنُصْر 
َخَذَلُو؛ سپس گفٌ: خدا َندا د َسٌ 
بدار ىر كس را كو ا َ را د َسٌ بدارد 

را دمشن  َ دمشن بدار ىر كس را كو ا َ 
بدارد  َ ايرى كن بو ىر كس كو ا َ را 
ايرى كند  َ خوار كن ىر كس را كو ا َ 

 را خوار سازد

ج٨ٝی ك جتؼم 

ظغاك٣غ از 

دكؿحاف ك 

دق٤١اف 

 صىؼت ّٞی

جتیی٢ 

 ّٛایغ

دكؿحغاراف صىؼت ا٠یؼ 

 دكؿحاف ظغا ٦ـح٤غ
A1-22 

دق٤١اف صىؼت ّٞی دق٤١اف 

 ظغا ٦ـح٤غ
A1-23 

ؿ کـا٣ی ٣نؼت ظغا قا٠ٜ صا

٠ی ق٨د ک٥ صىؼت ّٞی را 

 یارم ک٤٤غ.

A1-24 

ظ٨ارم از آف کـا٣ی اؿث ک٥ 

 صىؼت ّٞی را ظ٨ار ک٤٤غ.
A1-25 

14 

َأََل  ََ ِإِّنِ فَػَرُطُكْم  ََ أَنْػُتْم  ََارُِد ََف َعَليَّ 
اْْلَْوَض َحْوِضي َغداً  ََ ُىَو َحْوٌض 
ََا بَػنْيَ ُبْصَرى  ََ َصْنَعاَء ِفيِو  َعْرُضُو 

 ٠ؼگ، ص٨ض
ر ا٣ػا

 ٠ؼدـ

پیا٠تؼ ٚتٜ از امضاب از د٣یا 

 ركد ٠ی
A1-26 
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ْن ِفضٍَّة َعَدَد ُُنُوـِ السََّماِء؛  أَ  ْقَداٌح َِ
آگاه ابشيد كو َن پيشتاز مشا )در 

َرگ( ىستم  َ مشا در حوض )كوثر( 
بر َن  َارد خواىيد شد، حوض َن، 
فردا  َسعَّت چوف  َسعٌ َياف بصرى 

 َ صنعا خواىد داشٌ، در آف 
ىاىي از نقره بو تعداد ستارگاف  پيالو

 آمساف اسٌ.

٠الٚات امضاب ةا پیا٠تؼ در 

 ص٨ض ک٨دؼ
A1-27 

كؿْث ص٨ض ک٨دؼ ة٥ ا٣غازق 

 كؿْث ٠یاف ةنؼم ك م٤ْاؿث
A1-28 

پیا٥ٝ ٦ایی از ٣ٛؼق ة٥ جْغاد  

ؿحارگاف آؿ١اف در ص٨ض 

 ک٨دؼ اؿث

A1-29 

15 

ََا َذا َصَنْعُتْم َأََل  ََ ِإِّنِ َسائُِلُكْم غَ  داً 
ُكْم  ِفيَما َأْشَهْدُت اَّللََّ ِبِو َعَلْيُكْم ِف يَػْوَِ
ََا َذا  َىَذا ِإَذا  َََرْدُُتْ َعَليَّ َحْوِضي  ََ 

ْن بَػْعِدي فَاْنظُُر َا َكْيَف  َصَنْعُتْم اِبلثََّقَلنْيِ َِ
َتُكونُوَف َخَلْفُتُموِن ِفيِهَما ِحنَي تَػْلَقْوِن  

فردا كو  َارد حوض َن آگاه ابشيد، 
شديد از مشا خواىم پرسيد در ابره 

آنچو از مشا بو آف، چنني ر َزى گواىى  
گرفتم كو چو رفتارى كرديد  َ بعد از 

چو  « ثقلني د َ چيز گرانبها»َن اب 
كرديد؟  َقَّت اب َن َالقات منوديد، بو 
َن نظر بدىيد كو چگونو پس از َن 

 اب آهنا رفتار كرديد؟ 

ق٧ادت دادف، 

زظ٨اؿث، ةا

 دٛٞی٢، اهلل

ا٣ػار 

 ٠ؼدـ

پیا٠تؼ در ظن٨ص ق٧ادت ٦ا ك 

اٚؼار٦ام ای٢ ركز از ٠ؼدـ ؿ٨اؿ 

 ٠ی پؼؿ٤غ

A1-30 

كارد قغف امضاب ةؼ پیا٠تؼ در 

ص٨ض ک٨دؼ)٠الٚات پیا٠تؼ ةا 

 ٠ؼدـ در ركز ٚیا٠ث(

A1-31 

 A1-32 ةیث ا٦ٜٝؽكـ ٨٠دت ةا ٚؼاف ك 

 پیا٠تؼ در ٚیا٠ث ٠ؼدـ را در

ظن٨ص دٛٞی٢ ٨٠رد ةازظ٨اؿث 

 ٚؼار ٠ی د٦غ.

A1-33 

16 

ََا َىَذاِف الثََّقاَلِف اَي َرُسوَؿ اَّللَِّ؛   قَاُلوا  ََ 
گفتند: اي رسوؿ اَّللَّ اين د َ چيز  

 گرانبها چيسٌ؟
 دٛٞی٢

پؼؿف 

 ٠ؼدـ

٠ؼدـ درةارق ای٢ دك دٜٛ از 

 پیا٠تؼ ؿ٨اؿ ٠ی پؼؿ٤غ
M1-5 

17 
ََّا الثََّقُل اْْلَْكرَبُ   َفِكَتاُب اَّللَِّ َعزَّ  ََ قَاَؿ َأ

َن اَّللَِّ  ََ َِّنِّ ِف  َجلَّ َسَبٌب ََمُْد ٌَد َِ
ٚؼآف، دٜٛ 

 اکتؼ

٠ْؼٗی 

 دٛٞی٢
 A1-34 دٜٛ اکتؼ کحاب ظغاؿث
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أَْيِديُكْم َطَرفُُو بَِيِد اَّللَِّ  ََ الطََّرُؼ اْْلَخُر 
ََا بَِقَي  ََا َََضى  ََ  ِِبَْيِديُكْم ِفيِو ِعْلُم 
ود: چيز   ِإََل أَْف تَػُقوـَ السَّاَعُة؛  فَر

ا َند اسٌ  گرانبهاى بزرگرت كتاب خد
اى اسٌ كشيده شده از  كو  َاسطو

خدا  َ َن در دستاف مشا، كو يك 
طرؼ آف در دسٌ خدا  َ طرؼ 
ديگرش در دسٌ مشاسٌ، دانش  

گذشتو  َ آينده ات ر َز قياٌَ در آف 
 اسٌ، 

کحاب ظغا كاؿ٥ٌ کكیغق قغق 

در دؿث از ًؼؼ ظغا ك رؿ٨ؿ 

 ٠ؼدـ اؿث

A1-35 

ّٟٞ گػقح٥ ك آی٤غق در ٚؼآف 

 اؿث
A1-36 

دؿح٨را١ْٜٝ ٦غایث ةكؼ جا 

 ٚیا٠ث در ٚؼآف آ٠غق ا ؿث
A1-37 

18 

ََّا الثََّقُل اْْلَْصَغُر فَػُهَو َحِليُف اْلُقْرآِف   ََ َأ
 ََ ُىَو َعِليُّ ْبُن َأِب طَاِلٍب  ََ ِعرْتَتُُو ع؛  

كوچك كو َالـز  َ اَا چيز گرانبهاى  
قرآف اسٌ، آف على بن اىب طالب  َ 

 عرتت ا َ ىستند 

ٚؼآف، 

ّٞی)ع(، 

ّحؼت، دٜٛ 

 امٕؼ

٠ْؼٗی 

 دٛٞی٢

 A1-38 دٜٛ امٕؼ ٠الزـ ٚؼآف اؿث

دٜٛ امٕؼ صىؼت ّٞی ك ّحؼت 

 اك ٦ـح٤غ.
A1-39 

ّغؿ، ١٦ـ٤گ ك  ةیث ا٦ٜ

٠ناصب ١٦یكگی ٚؼآف 

 ٦ـح٤غ. 

A1-40 

19 

يَػْفرَتِقَا َحَّتَّ يَرَِدا َعَليَّ   ََ ِإنػَُّهَما َلنْ 
اْْلَْوَض؛  َ اين د َ اَانٌ از ىم جدا 
نشوند ات  َقَّت كو در حوض )كوثر( 

  بر َن  َارد شوند

 ص٨ض
٠ْؼٗی 

 دٛٞی٢

ٚؼآف ك ّحؼت جا پایاف د٣یا ةا 

٦ٟ ٦ـح٤غ پؾ ز٠ا٣ی ٣ع٨ا٦غ 

ة٨د ک٥ ا٠اـ ةؼ ركم ز٠ی٢ 

 ٣تاقغ.

A1-41 

٠ْغف ٣یؽ ٠ا٤٣غ ٚؼاف  ةیث ا٦ٜ

٨ّٞـ ك اؿؼار ٝغ٣ی ٦ـح٤غ زیؼا 

ای٢ دك دٜٛ جا ٚیا٠ث ٠الزـ 

 ٤١٦غ

A1-42 

ج١ـک ة٥ ٚؼاف ك ّحؼت ةا ٦ٟ  

٨٠زتات ٦غایث ا٣ـاف را ٗؼا٦ٟ 

 ٠ی آكر٣غ.

A1-43 
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ر٦ا کؼدف یکی از ای٢ دك دٜٛ 

٣اراصحی ظغا ك رؿ٨ؿ را در پی 

 دارد.

A1-44 



 تحلیل خغجِ هتَسظ. 3-1-2

ؿیغ ة٢  از« ؿ اال١ّاؿاٚتا» کحاب ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ج٧٤ا ٠ح٢ ٨٠ز٨د آف ی٤ْی ةؼام جضٞیٜ

ا٤ٝكؼ ك »از کحاب ًاككس در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق اؿث ک٥ اٝتح٥ ؿیغ ة٢ ًاككس ای٢ ركایث را 
 (244-247،ص 2، جاٚتاؿ اال١ّاؿ)اة٢ ًاككس، ک٤غ.  ٣ٜٛ ٠ی «اٌٝی

 

ٖ
دی

ر
 

 جولِ
 کلیذ

 ٍاطگبى

هَضَع 

 اغلی
 کذگزاسی هضوَى فشػی

1 

ِدِه  ََ  اْْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َعاَل فَػَقَهَر ِف تَػَوحُّ
َداَن ِف تَػَفرُِّدِه؛ ستايش خدايی را 

َرتبو  َ  اش بلند اسٌ کو در يگانگیسز 
اش نزديک  چريه اسٌ  َ در تنهايی

 اسٌ.

 ،٨ّٞ

 ج٨صیغ

جتیی٢ 

 ّٛایغ

 A2-1 ١ُّث ك ٨ّٞ ظغاك٣غ

 A2-2 ج٨صیغ

 ِإََل أَْف قَاَؿ  2

  

  
ةعكی از ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ 

 گؽارش ٣كغق اؿث.
R2-1 

3 

َد َلُو أُِقرُّ َلُو َعَلى نَػْفِسي اِبْلُعُبوِديَِّة  ََ َأْشهَ 
اِبلرُّبُوبِيَِّة ؛ اقرار َی کنم برای خدا َند 
بر نفس خود بو عنواف بندگی ا َ  َ 

 شهادت َی دىم برای ا َ بو پر َردگاری 

ّت٨دیث

 ،

رة٨ةیث، 

 ق٧ادت

جتیی٢ 

 ّٛایغ

 A2-3 اٚؼار ة٥ ّتغ ة٨دف پیا٠تؼ 

 A2-4 ق٧ادت ة٥ رة٨ةیث ظغاك٣غ

4 

ََا أ َََْحى ِإَِلَّ َحذَ  اَر ِإْف َلَْ أَفْػَعْل  ََ أَُؤدِّي 
[ قَارَِعٌة؛  َ آنچو بو َن  أَْف َتَِلَّ ِب ]ِإَِلَ 

 َحی منوده ادا َی منامی از ترس آنکو 
َبادا اگر اُناـ ندىم عذابی از ا َ بر 

كصی، 

ادام 

رؿاٝث، 

 ّػاب

٠ـئ٨ٝیث 

 پیا٠تؼ

پیا٠تؼ آ٣چ٥ را ک٥ از ًؼؼ 

ظغاك٣غ ٠ا٨٠ر اةالغ آف اؿث، ادا 

 کؼد ظ٨ا٦غ

A2-5 
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 َن فر َد آيد
پیا٠تؼ در اةالغ اكا٠ؼ ا٧ٝی ٠ا٨٠ر 

 اؿث
A2-6 

پیا٠تؼ در م٨رت ک٨جا٦ی در 

اةالغ اكا٠ؼ ا٧ٝی ة٥ ؿعحی 

 ٠سازات ٠ی ق٨د

A2-7 

پیا٠ی ک٥ ةایغ در ٔغیؼ اةالغ 

ق٨د ةـیار ٧٠ٟ اؿث زیؼا 

ک٨جا٦ی در اةالغ آف، ّػاب در 

 پی دارد.

A2-8 

5 

َها الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ َا أُْنزَِؿ اي أَيػُّ   أ َََْحى ِإَِلَ 
ْن َربِّكَ  اْْليََة؛ بو َن  َحی شده   إِلَْيَك َِ

ای پياَرب ابالغ کن آنچو از طرؼ 
 پر َردگارت بر تو انزؿ شده

 اةالغ
٠ـئ٨ٝیث 

 پیا٠تؼ

پیا٠ی ک٥ صىؼت ظح١ی ٠ؼجتث 

در ٔغیؼ ةیاف ٗؼ٨٠دق كصی ا٧ٝی 

 اؿث

A2-9 

٦ؼ گ٥٣٨ دظاٝث پیا٠تؼ در ةیاف 

ك جكؼیِ ای٢ پیاـ ٤٠ح٘ی 

 اؿث)٢٠ رةک(

A2-10 

6 

ََا  َعاِشَر النَّاِس ََا َقصَّْرُت ِف تَػْبِليِغ  ََ
ُ َلُكْم  ُ تَػَباَرَؾ  ََ تَػَعاََل  ََ أاََن أُبَػنيِّ أَنْػزََلُو اَّللَّ
َسَبَب َىِذِه اْْليَِة. اى گر َه َردـ! شاىد 

اف  ابشيد كو َن در رساندف فَر
،  َ َن خدا َند ىيچ كواتىى نكردـ

سبب نز َؿ اين آيو را برای مشا بياف 
 کنم َی

جتٞیٓ، 

صىؼت 

ّٞی، 

ظٞی٥٘، 

 ا٠اـ

٠ـئ٨ٝیث 

 پیا٠تؼ

پیا٠تؼ در جتٞیٓ آ٣چ٥ ظغا ٣ازؿ 

 کؼدق ک٨جا٦ی ٣٘ؼ٨٠دق اؿث
A2-11 

 A2-12 پیا٠تؼ ٠تی٢ آیات ٚؼآف اؿث

پیا٠تؼ ؿتب ٣ؽكؿ آی٥ جتٞیٓ را 

ک٤غ)٠ا ا٣ؽؿ  ةؼام ٠ؼدـ ةیاف ٠ی

 (اهلل

A2-13 

7 

رَاراً أَقْػرََأِن َعِن اَّللَِّ  ِإفَّ َجرْبَئِيَل َىَبَط ِإَِلَّ َِ
َََرِن َعِن السَّاَلـِ  ـُ ]َأ [ أَْف أَُقوَؿ ِف  السَّاَل

اْلَمْشَهِد  ََ أُْعِلَم اْْلَبْػَيَض  ََ اْْلَْسَوَد َأفَّ 
َعِليَّ ْبَن َأِب طَاِلٍب َأِخي  ََ َخِليَفِِت  ََ 

 

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

ٜ ةؼام رؿا٣غف ا٠ؼ ظغا زتؼئی

چ٤غی٢ ٠ؼجت٥ ة٥ صى٨ر پیا٠تؼ 

 رؿیغق اؿث

A2-14 
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ـُ بػَ  ا ََ ْعِدي؛ بدانيد كو جربئيل چند اْْلِ
َرتبو از جانب خدا َند بر َن انزؿ 
شده  َ پس از ابالغ سالـ اَلى َرا 
َأَور كرده اسٌ كو در اين َکاف 

بگومی  َ آگاه کنم سفيد  َ سياه را  بو 
اينکو على بن أىب طالب برادر  َ 
 َصى،  َ خليفو  َ اَاـ بعد از َن 

 . اسٌ

پیا٠تؼ ٠ا٨٠ر اؿث پیاـ ا٧ٝی را 

ة٥ ج١اـ ٠ؼدـ ةؼؿا٣غ)االةیه ك 

 االؿ٨د(

A2-15 

٠ا ا٣ؽؿ ا٧ٞٝی ک٥ ظغا ای٢ ٥١٦ 

٣ـتث ة٥ اةالٔف جاکیغ کؼدق 

 ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی اؿث

A2-16 

ج٨ٖٚ پیا٠تؼ در مضؼام 

یؼ)ٗی ا١ٝك٧غ( ة٥ دؿح٨ر ٔغ

 ظغاك٣غ ة٨دق اؿث

A2-17 

صىؼت ّٞی)ع( ةؼادر رؿ٨ؿ 

 ظغاؿث
A2-18 

صىؼت ّٞی)ع( ظٞی٥٘ رؿ٨ؿ 

 اهلل اؿث
A2-19 

صىؼت ّٞی)ع( ةْغ از پیا٠تؼ 

 ا٠اـ ٠ؼدـ اؿث.
A2-20 

8 

  أَيػَُّها النَّاُس ِعْلِمي اِبْلُمَناِفِقنَي الَِّذينَ 
 ََ   َنِتِهْم َا لَْيَس ِف قُػُلوهِبِمْ يَػُقوُلوَف ِِبَْلسِ 

 ََ    َىيِّناً  ََ ُىَو ِعْنَد اَّللَِّ َعِظيمٌ   ََيَْسُبونَوُ 
َكْثَرُة أََذاُىْم ِل ََرًَّة مَسَّْوِن أُُذانً ِلَكْثَرِة 

َي  ََ ِإقْػَباِل َعَلْيِو َحَّتَّ أَنْػَزَؿ  ِتِو ِإايَّ َُاَلَزََ
ْنُهُم الَِّذيَن يُػؤْ   اَّللَُّ  ُذ ََف النَِّبَّ  ََ يَػُقوُلوَف  ََ َِ

َي   ُىَو أُُذفٌ  ٌُ أَْف ُأمسَِّ ُمُِيٌط  ََ َلْو ِشْئ
؛ ای َردـ بو  ٌُ ْي اْلَقائِِلنَي ِبَِمْسَائِِهْم َلَسمَّ
َنافقاف آگاىی داـر مهاف کسانی کو اب 

زابهنايشاف َی گويند آنچو در 

٤٠اٗٛاف، 

آزار 

پیا٠تؼ، 

 اذف

٣گؼا٣ی از 

 ٣٘اؽ

 A2-21 پیا٠تؼ از ٤٠اٗٛاف آگا٦ی دارد

گ٤اق ٣٘اؽ  ٣ؽد ظغاك٣غ ةـیار 

 ؿ٤گی٢ اؿث
A2-22 

٤٠اٗٛاف گ٤اق ظ٨د را ؿتک ٠ی 

 ق١ار٣غ
A2-23 
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قلبهايشاف نيسٌ  َ اين کار را سهل 
د خدا عظيم َی مشارند در حالی کو نز 

اسٌ  َ َنافقني َرا اذيٌ کرده اند ات 
انَيدند، بو خاطر « اذف»آُنا کو َرا 

ٌ بسيار ا َ)علی( اب َن  َ توجو  َالَز
َن بو ا َ، ات اينکو خدا اين آيو را انزؿ  

 َ از آانف کسانی ىستند کو »کرد
گويند ا َ  پياَرب را اذيٌ َی کنند  َ َی

 َ اگر َن خبواىم گويندگاف « اذف اسٌ
 توامن ن نسبٌ را انـ برـب َیاي

٤٠اٗٛاف پیا٠تؼ را ةـیار آزار 

 ا٣غ. دادق
A2-24 

ٗٛاف ة٥ پیا٠تؼ ٝٛب اُذُف دادق ٤٠ا

 ا٣غ
A2-25 

ّٞث اذف گ٘ح٢ ٤٠اٗٛاف  

٤١٦كی٤ی ك اؿحٛتاؿ پیا٠تؼ از 

 صىؼت ّٞی)ع( ة٨دق اؿث

A2-26 

٠الز٠ث پیا٠تؼ ةا صىؼت 

ّٞی)ع( ٨٠زب ٣اراصحی ٤٠اٗٛاف 

 قغق اؿث.

A2-27 

٤٠اٗٛا٣ی ک٥ پیا٠تؼ را آزار دادق 

ا٣غ از ًؼؼ ظغاك٣غ ٠ػ٠ث قغق 

 ا٣غ

A2-28 

پیا٠تؼ از ٣اـ ٤٠اٗٛاف ٦ٟ آگا٦ی 

 دارد 
A2-29 

پیا٠تؼ در صٙ ٤٠اٗٛاف ةؽرگ٨ارم 

ٗؼ٠ایغ ك آ٣اف را در صى٨ر  ٠ی

 ک٤غ ٥١٦ رؿ٨ا ١٣ی

A2-30 

9 

 ََ اْعَلُموا أَفَّ اَّللََّ َقْد َنَصَبُو َلُكْم  ََلِّياً  ََ 
َُْفرَتَضاً طَاعَ  َُْفرَتََض الطَّاَعِة ] ََاَاً  [  ُتوُ ِإ

َعَلى اْلُمَهاِجرِيَن  ََ اْْلَْنَصاِر  ََ َعَلى 
التَّابِِعنَي  ََ َعَلى اْلَباِدي  ََ اْْلَاِضِر  ََ 

 كٝی،

ا٠اـ، 

٠٘حؼض 

 اٌٝا٥ّ

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

كالیث ك ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی از 

 ًؼؼ ظغاك٣غ اؿث
A2-31 
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َعَلى اْلَعَجِميِّ  ََ اْلَعَرِبِّ  ََ َعَلى اْْلُرِّ  ََ 
اْلَمْمُلوِؾ  ََ َعَلى اْلَكِبرِي  ََ الصَِّغرِي  ََ 
 َعَلى اْْلَبْػَيِض  ََ اْْلَْسَوِد  ََ َعَلى ُكلِّ 

ٍد؛ بدانيد کو خدا َند ا َ را برای  ََُوحِّ
مشا صاحب اختيار  َ اَاَی قرار داده  
کو طاعتش را  َاجب منوده اسٌ بر 
َهاجرين  َ انصار  َ بر اتبعني آانف بو 
نيکی  َ بر ر َستايی  َ شهری  َ بر 

عجم  َ عرب،  َ بر آزاد  َ بنده،  َ بر 
بزرگ  َ کوچک،  َ بر سفيد  َ سياه. 

 بر ىر يکتاپرستی

اًاّث ا٠ؼ صىؼت ّٞی)ع( ةؼ 

 ج١ا٠ی یکحاپؼؿحاف كازب اؿث
A2-32 

كالیث صىؼت ا٠یؼ ةؼ ١٦گاف 

 اًالؽ دارد
A2-33 

10 

 َْ رُُه؛ فَػُهَو ََاٍض ُحْكُمُو َجائٌِز قَػْولُُو اَنِفٌذ َأ
حکم ا َ اجرا شونده  َ کالـ ا َ َورد 

 عمل  َ اَر ا َ انفذ اسٌ.

صکٟ، 

٨ٚؿ، 

 ا٠ؼ

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

صکٟ صىؼت ّٞی ةایغ ازؼا 

 ق٨د
A2-34 

کالـ صىؼت ّٞی ٨٠رد ١ّٜ 

 اؿث
A2-35 

 A2-36 ا٠ؼ صىؼت ّٞی ٣اٗػ اؿث

11 

ََْرُحوـٌ ََْن َصدَّ  ََْن َخاَلَفُو  َقُو؛ ىر  ََْلُعوٌف 
کس اب ا َ خمالفٌ کند َلعوف اسٌ  َ 
ىر کس ا َ را تصديق کند َورد رمحٌ 

 اَلی اسٌ
٨ْٞ٠ف، 

٠عاٝ٘ث

 ،

٠ؼص٨ـ، 

 جنغیٙ

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

٤٠کؼاف صىؼت ّٞی ٨٠رد ٤ْٝث 

 ظغا ٦ـح٤غ
A2-37 

٠عاٝ٘ث ةا صىؼت ّٞی ٠عاٝ٘ث 

 ةا ظغاؿث
A2-38 

اًاّث ا٠ؼ صىؼت ّٞی اًاّث 

 ا٠ؼ ظغاؿث از
A2-39 
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کـا٣ی ک٥ صىؼت ّٞی را 

جنغیٙ ک٤٤غ ٨٠رد رص١ث 

 گیؼ٣غ. ظغاك٣غ ٚؼار ٠ی

A2-40 

12 

َعاِشَر النَّاِس َتَدبػَُّر َا اْلُقْرآَف  ََ افْػَهُموا  ََ
ََُتَشاهِبَُو فَػَو  آاَيتِِو  ََ ُُمَْكَماتِِو  ََ ََل تَػتَِّبُعوا 

ِذي أاََن آِخٌذ اَّللَِّ ََل يُوِضُح تَػْفِسريَُه ِإَلَّ الَّ 
بَِيِدِه  ََ رَاِفُعَها بَِيِدي؛ ای َردـ قرآف را 
تدبر مناييد  َ آايت آف را بفهميد  َ در 

ُمکمات آف نظر کنيد  َ بو دنباؿ 
َتشابو آف نر َيد. بو خدا قسم تفسري 
آف را برايتاف بياف منی کند َگر اين 

گرـي  َ  شخصی کو َن دسٌ ا َ را َی
 بـر َیا َ را اب دسٌ خودـ ابَل 

جغةؼ در 

ٚؼآف، 

٠ضکٟ ك 

٠حكاة٥، 

ج٘ـیؼ 

آیات 

 ٚؼآف

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ در 

 ظن٨ص جغةؼ در ٚؼآف
A2-41 

ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ ةؼام 

 ١٧ٗیغف آیات ا٧ٝی
A2-42 

ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ ةؼام 

 ق٤اظث آیات ٠ضکٟ
A2-43 

م آیات ٧٣ی پیا٠تؼ از پیؼك

 ٠حكاة٥
A2-44 

ج٧٤ا کـی ک٥ ٠ی ج٨ا٣غ ج٘ـیؼ 

آیات ٚؼآف را ةؼام ٠ؼدـ ةیاف 

 ک٤غ صىؼت ّٞی اؿث.

A2-45 

صىؼت ّٞی جت٨ٞر ّی٤ی ٚؼآف 

 اؿث
A2-46 

جغةؼ ك ٧ٟٗ آیات ٚؼآف در گؼك 

 اًاّث از صىؼت ّٞی اؿث
A2-47 

پیا٠تؼ دؿث صىؼت ّٞی را ٠ی 

 گیؼد
A2-48 

تؼ ةا دؿث ظ٨د صىؼت پیا٠

 ّٞی را ةاال ٠ی ةؼد
A2-49 
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13 

ََْوََلُه فَػُهَو   ٌُ ََْن ُكْن َُْعِلُمُكْم أَفَّ   ََ 
ََْوََلُه  ََ ُىَو َعِليّّ؛  َ بو مشا َی فهمامن  
کو ىر کس َن صاحب اختيار ا َمی 

پس ا َ ىم صاحب اختيار ا َسٌ  َ ا َ 
 علی اسٌ

٨٠ال، 

 ّٞی)ع(

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

 A2-50 تؼ ٨٠الم ٤٠٨٠اف اؿثپیا٠

پیا٠تؼ ٠ؼدـ را ٣ـتث ة٥ كالیث 

 صىؼت ّٞی آگاق ٠ی ک٤غ
A2-51 

الز٥٠ ة٨دف در دایؼق كالیث 

پػیؼم پیا٠تؼ)ص( پػیؼش 

 كالیث صىؼت ّٞی)ع( اؿث

A2-52 

14 

ْن  َعاِشَر النَّاِس ِإفَّ َعِلّياً  ََ الطَّيِِّبنَي َِ ََ
ْن ُصْلِبِو ُىُم ا لثََّقُل اْْلَْصَغُر؛ ای  َُْلِدي َِ

َردـ علی  َ اپکاف از فرزندامن از نسل 
 ا َ ثقل اصغرند

ّٞی، 

دٜٛ 

 امٕؼ

٠ْؼٗی 

 دٛٞی٢

صىؼت ّٞی ك ٗؼز٣غاف پیا٠تؼ از 

مٞب صىؼت ّٞی، دٜٛ امٕؼ 

 ٦ـح٤غ

A2-53 

ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ صىؼت 

 ّٞی ك پیا٠تؼ ٦ـح٤غ
A2-54 

ج٧٤ا پاکاف از ٣ـٜ پیا٠تؼ ك 

ّٞی دٜٛ امٕؼ ظ٨ا٤٦غ  صىؼت

ة٨د ك مؼؼ ا٣حـاب ة٥ پیا٠تؼ 

ارزش آٗؼی٢ ٣یـث ةٞک٥ ةایغ 

 ًیب ة٨د

A2-55 

15 

 ََ اْلُقْرآَف الثََّقُل اْْلَْكرَبُ َلْن يَػْفرَتِقَا َحَّتَّ 
 يَرَِدا َعَليَّ اْْلَْوَض 

ٚؼآف، 

دٜٛ 

اکتؼ، 

 ص٨ض

٠ْؼٗی 

 دٛٞی٢

 A2-56 ٚؼآف دٜٛ اکتؼ اؿث

یا٠ث ةا ٦ٟ ٚؼآف ك ّحؼت جا ٚ

 ٦ـح٤غ
A2-57 

ٚؼاف ك ّحؼت ةا ٦ٟ ٨٠زتات 

 ٦غایث ا٣ـاف را ٗؼا٦ٟ ٠ی ک٤٤غ
A2-58 
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گاق ز٠ی٢ از صسث ظغا  ٦یچ

ظاٝی ٣ع٨ا٦غ ة٨د، زیؼا ای٢ دك 

دٜٛ جا ٚیا٠ث از ٦ٟ زغا 

 ق٣٨غ. ١٣ی

A2-59 

16 

ِننَي ِْلََحٍد بَػْعِدي  َرُة اْلُمْؤَِ َْ  ََ ََل َيَِلُّ ِإ
نني بودف بعد َغرْيِِه؛ ب دانيد کو اَرياملَو

از َن برای احدی جز ا َ حالؿ 
 نيسٌ

ا٠یؼا٨١ٝ

 ٤٠ی٢

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

ا٠ارت ٤٠٨٠اف ةْغ از رؿ٨ؿ اهلل 

ج٧٤ا ةؼام صىؼت ّٞی صالؿ ك 

 ركاؿث.

A2-60 

٦ؼکؾ ٔیؼ از صىؼت ّٞی، 

)پؾ از رؿ٨ؿ اهلل( ظ٨د را ا٠یؼ 

٤٠٨٠اف ة٤ا٠غ ٠ؼجکب ْٜٗ صؼاـ 

 قغق اؿث.

A2-61 

17 

[ َعُضِدِه فَػَرفَػَعُو  ُُثَّ َضَرَب بَِيِدِه َعَلى ]ِإََل 
ناً َعْن  ََْجِو  ََُتَياَِ ِو  َقاَِ ََ َعَلى َدَرَجٍة ُد ََف 
َرُسوِؿ اَّللَِّ ص فَػَرفَػَعُو بَِيِدِه سپس پياَرب 
دستش را بر ابز َی علی زد  َ ا َ را 
بلند کرد)در حالی کو علی حضرت 

ني تر از َکاف علی يک پلو اپي
حضرت ايستاده بود  َ نسبٌ بو 

صورت حضرت بو طرؼ راسٌ َايل 
 بود(

    

پیا٠تؼ دؿث صىؼت ّٞی را ةاال 

 ٠ی ةؼد
R2-2 

پیا٠تؼ صىؼت ّٞی را  ة٤ٞغ 

ک٤غ جا ١٦گاف ایكاف را  ٠ی

 ةك٤اؿ٤غ.

R2-3 

18 

 ْٟ كَ َٚاَؿ أَی٧َُّا ا٤َّٝاُس ٢َ٠ْ أَك٩َْٝ ةِکُ

ام ٠ؼدـ چ٥ کـی ٢ِ٠ْ أ٣َُْ٘ـِکُْٟ؛ 

 ة٥ ق١ا از ظ٨دجاف ؿؽاكارجؼ اؿث؟ 

اكٝی در 

 جنؼؼ

اٚؼار 

گؼٗح٢ از 

 ٠ؼدـ

ک٤غ چ٥  پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ؿ٨اؿ ٠ی

کـی ة٥ ٤٠٨٠اف از ظ٨دقاف 

 ؿؽاكارجؼ اؿث.

A2-62 

ُ  ََ َرُسولُوُ  19  قَاُلوا اَّللَّ

  

اٚؼار 

گؼٗح٢ از 

 ٠ؼدـ

٠ؼدـ اٚؼار ٠ی ک٤٤غ ک٥ ظغا ك 

ظ٨دقاف پیا٠تؼ ة٥ ایكاف از 

 ؿؽاكارجؼ٣غ.

M2-1 
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20 

ََْوََلُه فَػَهَذا َعِليّّ   ٌُ ََْن ُكْن فَػَقاَؿ َأََل 
ََْوََلُه؛ ىر کس َن َوَلی ا َمی اين 

 علی َوَلی ا َسٌ

٨٠ال، 

 ّٞی)ع(

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

صىؼت ّٞی ٨٠الم ٤٠٨٠اف 

 اؿث
A2-63 

ج١اـ قئ٨ف كالیث پیا٠تؼ ةؼ 

 ٠ؼدـ در ٨٠رد صىؼت ّٞی ٦ٟ

 مغؽ ٠ی ک٤غ

A2-64 

21 

ََْن َعاَداُه  ََ  ََْن  ََاَلُه  ََ َعاِد  اللَُّهمَّ  ََاِؿ 
ََْن َخَذَلُو؛   ََْن َنَصَرُه  ََ اْخُذْؿ  اْنُصْر 
سپس گفٌ: خدا َندا د َسٌ بدار ىر 
كس را كو ا َ را د َسٌ بدارد  َ دمشن 
بدار ىر كس را كو ا َ را دمشن بدارد  َ 

كند   ايرى كن بو ىر كس كو ا َ را ايرى
 َ خوار كن ىر كس را كو ا َ را خوار 

 سازد

ج٨ٝی ك 

جتؼم 

ظغاك٣غ 

از 

دكؿحاف 

ك 

دق٤١اف 

صىؼت 

 ّٞی

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

دكؿحغاراف صىؼت ا٠یؼ دكؿحاف 

 ظغا ٦ـح٤غ
A2-65 

دق٤١اف صىؼت ّٞی دق٤١اف 

 ظغا ٦ـح٤غ
A2-66 

٣نؼت ظغا قا٠ٜ صاؿ کـا٣ی 

٠ی ق٨د ک٥ صىؼت ّٞی را 

 رم ک٤٤غ.یا

A2-67 

ظ٨ارم از آف کـا٣ی اؿث ک٥ 

 صىؼت ّٞی را ظ٨ار ک٤٤غ.
A2-68 

22 

ُ َلُكْم ِديَنُكْم ِبَوََليَِتِو  ََ  َا َأْكَمَل اَّللَّ ِإمنَّ
ِتِو؛ خدا َند دين مشا را اب  ََليٌ  َ  ََ ََا ِإ

 اَاٌَ ا َ کاَل منود

اک١اؿ 

دی٢، 

كالیث، 

 ا٠ا٠ث

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

ث ك ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی ةا كالی

 دی٢ ظغا کا٠ٜ قغق اؿث.
A2-69 

كالیث ك ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی از 

 ًؼؼ ظغاك٣غ اؿث. 
A2-70 

23 

ٌْ آيٌَة َخاَطبَ  ََا نَػزََل ِننَي    ََ  ُ هِبَا اْلُمْؤَِ اَّللَّ
ُ اِبْْلَنَِّة ِف َىْل  ِإَلَّ َبَدأَ ِبِو  ََ ََل َشِهَد اَّللَّ

َزََلَا ِف َغرْيِِه؛ ىيچ آيو أََتى ِإَلَّ َلُو  ََ ََل أَنػْ 
نني را  ای انزؿ نشده کو خدا َند ََو

٤٠٨٠اف، 

ق٧ادت، 

ؿ٨رق 

 ٦ٜ اجی

 ٗىائٜ

ب آیات ٣ازؿ قغق اكٝی٢ ٠عاً

در ظن٨ص ٤٠٨٠اف صىؼت ّٞی 

 اؿث

A2-71 
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َورد خطاب قرار داده َگر آنکو ابتدا 
ا َ خماطب بوده  َ خدا َند در سوره 

ىل اتی شهادت بو هبشٌ نداده َگر 
برای ا َ  َ اين سوره را درابره غري ا َ 

 انزؿ نکرده اسٌ.

ؿ٨رق ٦ٜ اجی درةارق صىؼت  

 ّٞی ٣ازؿ قغق اؿث
A2-72 

24 

ْن  ْن ُصْلِبِو  ََ ُذّرِيَِِّت َِ ُذّرِيَُّة ُكلِّ َنِبٍّ َِ
؛ ذريو ی ىر پياَربی از  ُصْلِب َعِليٍّ

ی َن از صلب  صلب ا َيند  َ ذريو
 علی ىستند.

ذری٥، 

 ّٞی)ع(
 ٗىائٜ

ذری٥ پیا٠تؼ از مٞب صىؼت 

 ّٞی اؿث
A2-73 

پیا٠تؼ ك صىؼت ّٞی ماصب 

 یک ذری٥ ٦ـح٤غ
A2-74 

25 

ََل يُػْبِغُض َعِلّياً ِإَلَّ َشِقيّّ  ََ ََل يُػَواِل َعِلّياً 
ِإَلَّ َتِقيّّ؛ اب علی دمشنی منی کند َگر 

شقی  َ اب علی د َستی منی کند َگر اب 
 تقوا 

صب ك 

ةٕه 

ّٞی)ع(، 

قٛی، 

 جٛی، 

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

زؽ قعل ةغةعث کـی ةا 

 صىؼت ّٞی)ع( ّغاكت ٣غارد.
A2-75 

ّال٠ث ج٨ٛا، دكؿحی ةا صىؼت 

 ّٞی )ع( اؿث
A2-76 

26 

 ٌْ  ََ اْلَعْصِر  ََ تَػْفِسريَُىا؛    ََ ِف َعِليٍّ نَػزََل
 َ سوره  َالعصر  َ تفسري آف درابره 

 علی انزؿ شده اسٌ.

ؿ٨رق 

 ؼكاْٝن
 ٗىائٜ

صىؼت ّٞی)ع(، ج٘ـیؼ ؿ٨رق 

كاْٝنؼ ك ٠نغاؽ متؼ ك ج٨می٥ 

 ة٥ صٙ اؿث.

A2-77 

27 

ْنساَف َلِفي  ََِة ِإفَّ اْْلِ  ََ َربِّ َعْصِر اْلِقَيا
ُنوا  ََ ٍد ِإَلَّ الَِّذيَن آ ُخْسٍر أَْعَداَء آِؿ ُُمَمَّ

ِبَُواَساِة    ََ َعِمُلوا الصَّاِْلاتِ   ِبَوََليَِتِهمْ 
 ََ َتواَصْوا اِبلصَّرْبِ ِف َغْيَبِة   مْ ِإْخَواهنِِ 

َغائِِبِهْم؛  َ قسم بو پر َردگار عصر 
« اف اَلنساف لفی خسر»قياٌَ 

ؼاف، ظـ

ای١اف، 

 كالیث

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

دق٤١اف آؿ ٠ض١غ ٠نغاؽ اف 

 اال٣ـاف ٝ٘ی ظـؼ ٦ـح٤غ
A2-78 

را ق  ةیث ا٦ٜای١اف ة٥ كالیث  

 ٣سات از ظـؼاف اؿث 
A2-79 
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دمشناف آؿ دمحم ىستند َگر کسانی کو 
بو  ََليٌ آانف اِياف آ َردند  َ عمل 

صاحل اُناـ دادند اب ايری برادرانشاف  َ 
اف غيبٌ  بو صرب توصيو کردند در َز

 اَاـ غائبشاف

متؼ در ٔیتث ا٠اـ ٔائب از 

 ٣كا٥٣ ٦ام ٤٠٨٠اف اؿث
A2-80 

ج٨می٥ ة٥ متؼ در ٔیتث ا٠اـ 

 از ظـؼاف اؿث ٔائب راق ٣سات
A2-81 

یارم ة٥ ةؼادراف ٢٠٨٠ راق ٣سات 

 از ظـؼاف اؿث
A2-82 

28 

َعاِشَر النَّاسِ  ُنوا اِبَّللَِّ  ََ َرُسولِوِ   ََ  ََ النُّوِر   آَِ
؛ ای َردـ اِياف بيا َريد بو  الَِّذي أُْنزِؿَ 

 خدا  َ رسوؿ  َ نوری کو انزؿ شده 

ای١اف، 

 ٨٣ر
 ا٣ػار ٠ؼدـ 

٠ؼدـ در ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ 

 ظن٨ص ای١اف ة٥ ظغا
A2-83 

ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ در 

 ظن٨ص ای١اف ة٥ رؿ٨ؿ ظغا
A2-84 

ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ در 

 ظن٨ص ای١اف ة٥ ٨٣ر
A2-85 

29 

ُ النُّوَر ِفَّ ُُثَّ ِف َعِليٍّ ُُثَّ النَّْسِل  أَنْػَزَؿ اَّللَّ
ْنُو ِإََل اْلَمْهِديِّ الَِّذي ََيُْخُذ  ِ؛ َِ ِِبَقِّ اَّللَّ

خدا َند نور را در َن انزؿ کرده سپس 
در علی سپس در نسل ا َ ات َهدی   
 کسی کو حق خدا َند را َی گريد 

٨٣ر، 

ّٞی، 

٧٠غم)ّ

 ج(

 ٗىائٜ

٨٣ر از زا٣ب ظغاك٣غ ةؼ كز٨د 

 پیا٠تؼ ٣ازؿ قغق اؿث
A2-86 

٨٣ر از زا٣ب ظغاك٣غ ةؼ صىؼت 

ّٞی ك ا٠ا٠اف از ٣ـٜ ایكاف 

 ؿث٣ازؿ قغق ا

A2-87 

آظؼی٢ ا٠اـ از ٣ـٜ ّٞی)ع(، 

 صىؼت ٧٠غم اؿث.
A2-88 
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صىؼت ٧٠غم ١٦اف کـی 

 اؿث ک٥ اصٛاؽ صٙ ٠ی ک٤غ.
A2-89 

30 

 ٌْ َعاِشَر النَّاِس ِإِّنِ َرُسوُؿ اَّللَِّ َقْد َخَل ََ
ْن قَػْبِلَي الرُُّسُل؛ ای َردـ َن رسوؿ  َِ
خدا ىستم  َ قبل از َن پياَرباف 

 بودند.

رؿ٨ؿ 

اهلل، 

 رؿ٨الف

جتیی٢ 

 ّٛایغ

ارؿاؿ رؿ٨الف ؿ٤ث زارم 

 ظغاك٣غ ةؼام ٦غایث ةكؼ اؿث
A2-90 

پیا٠تؼ ١٦چ٨ف ا٣تیام پیكی٢ از 

 زا٣ب ظغاك٣غ ٠ت٨ْث قغق اؿث
A2-91 

31 

َأََل ِإفَّ َعِلّياً اْلَمْوُصوُؼ اِبلصَّرْبِ  ََ الشُّْكِر 
ْن ُصْلِبِو؛ ْن  َُْلِدِه َِ ََْن بَػْعَدُه َِ بدانيد   ُُثَّ 

کو علی اسٌ توصيف شده بو صرب  َ 
شکر  َ بعد از ا َ از فرزندامن از نسل 

 اند.ا َ چنني

ّٞی)ع(، 

متؼ، 

 قکؼ

 ٗىائٜ

ّٞی)ع( ة٥ متؼ ك قکؼ كمٖ 

 قغق اؿث
A2-92 

اكماؼ صىؼت ّٞی در ٗؼز٣غاف 

 ایكاف ٣یؽ زارم ك ؿارم اؿث
A2-93 

32 

ْن قَػْبِلكُ  َعاِشَر النَّاِس َقْد َضلَّ َِ َأْكَثُر   مْ ََ
اْْلَ ََِّلنَي؛ ای َردـ قبل از مشا اکثر 

 پيشينياف گمراه شدند
 ا٣ػار ٠ؼدـ  والٝث

اکذؼ ٠ؼدـ در ٣ـٜ ٦ام گػقح٥ 

 گ١ؼاق قغ٣غ.
A2-94 

گ١ؼا٦ی ظٌؼم اؿث ک٥ کـی 

١٣ی ج٨ا٣غ ظ٨د را از آف ٠تؼا 

 ةغا٣غ

A2-95 

33 
 ََ رَُكْم أَْف أاََن ِصرَاُط اَّللَِّ اْلُمْسَتِقيُم الَِّذي َأ

ْن بَػْعِدي ُُثَّ  َتْسُلُكوا اَْلَُدى إِلَْيِو ُُثَّ َعِليّّ َِ
ؼاط م

٠ـحٛیٟ

٠كؼكّیث 

كالیث 
 A2-96 پیا٠تؼ مؼاط ٠ـحٛیٟ ظغاؿث
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ٌة يَػْهُد ََف اِبْلَِْق؛ َن  ْن ُصْلِبِو أَئِمَّ  َُْلِدي َِ
صراط َستقيم خدا ىستم کو مشا را بو  

ىدايٌ شدف بو آف اَر کرد، سپس 
علی)ع(  بعد از َن سپس فرزندامن از 

 نسل ا َ کو اَاَاف ىدايتند.

 ،

٦غایث، 

ّٞی)ع(، 

ائ٥١ 

٠ْن٠٨

 ی٢

صىؼت 

پؾ از پیا٠تؼ، صىؼت ّٞی ك  ّٞی)ع(

ٗؼز٣غاف ایكاف مؼاط ٠ـحٛیٟ 

 ظغا ٦ـح٤غ

A2-97 

٦غایث ة٨اؿ٥ٌ پیؼكم از پیا٠تؼ 

ك ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ ایكاف 

 ٠یـؼ اؿث

A2-98 

 A2-99 از ائ٥١ ٗؼ٠اف ظغاؿث پیؼكم

34 

ْمُتُكْم َىَذا َعِليّّ  ٌُ َلُكْم  ََ فَػهَّ ِإِّنِ َقْد بَػيَّْن
ُمُكْم بَػْعِدي؛ َن برايتاف ر َشن کردـ  يُػَفهِّ
 َ بو مشا فهماندـ  َ اين علی اسٌ کو 

 بعد از َن بو مشا َی فهماند.

جتیی٢، 

 ّٞی

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 ّٞی)ع(

٨ص اج١اـ صسث پیا٠تؼ در ظن

 ا٣ساـ كَایٖ ظ٨د در ٚتاؿ ٠ؼدـ
A2-100 

٠ْؼٗی صىؼت ّٞی ة٥ ٨٤ّاف 

 ٠تی٢ ةْغ از پیا٠تؼ
A2-101 

35 

َأََل  ََ ِإِّنِ ِعْنَد اْنِقطَاِع ُخْطَبِِت أَْدُعوُكْم 
قْػرَاِر َلُو  ََُصاَفَحِِت َعَلى بَػْيَعِتِو  ََ اْْلِ ِإََل 
ِبَوََليَِتِو؛ بدانيد کو َن بعد از اپايف 

و اـ مشا را بو دسٌ دادف اب َن خطاب
بو عنواف بيعٌ اب ا َ  َ اقرار بو ا َ فرا 

 خوامن. َی

٠ناٗض٥

، ةیْث، 

اٚؼار، 

 كالیث

اٚؼار 

گؼٗح٢ از 

 ٠ؼدـ

پیا٠تؼ ةؼام صىؼت ّٞی از 

 ٠ؼدـ ةیْث ٠ی گیؼد
A2-102 

پیا٠تؼ ة٥ ٣كا٥٣ ٚت٨ؿ ةیْث 

صىؼت ّٞی از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ 

 ک٥ ةا ایكاف دؿث ةغ٤٦غ

A2-103 

36 
ٌُ َّللَِّ  ََ َعِليّّ اَبَيَع ِل  ََ أاََن  َأََل ِإِّنِ اَبيَػْع

؛ بدانيد کو  آِخذُُكْم اِبْلَبْيَعِة َلُو َعِن اَّللَِّ 
ةیْث، 

 ّٞی)ع(

٠كؼكّیث 

كالیث 

صىؼت 

 A2-104 ةیْث ةا ّٞی، ةیْث ةا ظغاؿث
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َن برای خدا بيعٌ کردـ  َ علی اب َن 
بيعٌ کرده  َ َن از جانب خدا َند 

.  برای ا َ از مشا بيعٌ َی گرـي

 ّٞی)ع(
ةیْث گؼٗح٢ از ٠ؼدـ ةؼام 

صىؼت ّٞی ج٨ؿي پیا٠تؼ، 

 اًاّث ا٠ؼ ظغاك٣غ اؿث

A2-105 

37 

ا يَػْنُكُث َعلى نَػْفِسِو  ََ   َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ
ِبا عاَىَد َعَلْيُو اَّللََّ َفَسُيْؤتِيِو َأْجراً   ََْن أ ََْىف

ٌ را بشکند َعِظيماً؛ ىر کس اين بيع
اين شکسنت بر ضرر خود ا َسٌ،  َ 
ىر کس بو آنچو اب خدا عهد بستو 

 َفادار ابشد خدا َند بو ا َ اجر عظيمی 
 عنايٌ خواىد کرد. 

٧ّغق

ک٤ی، 

كٗام ة٥ 

 ٧ّغ

 ا٣ػار ٠ؼدـ 

قکـح٢ ةیْث ةا ّٞی قکـح٢ 

 پی١اف ةا ظغاؿث
A2-106 

٧ّغقک٤اف ج٧٤ا ة٥ ظ٨دقاف 

 وؼر ٠ی رؿا٤٣غ
A2-107 

كٗادارم ة٥ ةیْث ةا ّٞی)ع( ازؼ 

 ُّیٟ ة٥ د٣تاؿ دارد.
A2-108 

38 

ْن أَْف  َعاِشَر النَّاِس أَنْػُتْم َأْكَثُر َِ ََ
 ُ َََرِن اَّللَّ ُتَصاِفُحوِن ِبَكفٍّ  ََاِحَدٍة َقْد َأ
قْػرَاَر ِبَا َعَقْدُُتُ  ْن أَْلِسَنِتُكُم اْْلِ أَْف آُخَذ َِ

َرَة لَِعِليِّ ْبِن َأِب  َْ  طَاِلٍب؛ ای َردـ مشا اْْلِ
بيش از آف ىستيد کو اب يک دسٌ اب 
َن دسٌ دىيد، پر َردگاـر َرا َاَور  

کرده اسٌ کو از زابف مشا اقرار بگرـي 
ی آنچو َنعقد منودـ برای  درابره

نينی علی بن ابيطالب   اَرياملَو

اٚؼار، 

ّٞی ة٢ 

اةیٌاٝب

 ،

ا٠یؼا٨١ٝ

 ٤٠ی٢، 

اٚؼار 

گؼٗح٢ از 

 ٠ؼدـ

١ْیث، پیا٠تؼ ة٥ ّٞث کذؼت ز

ة٥ زام دؿث دادف، از ٠ؼدـ 

٠ی ظ٨ا٦غ ةا زةاف ة٥ كالیث 

 صىؼت ّٞی)ع( اٚؼار ک٤٤غ.

A2-109 

39 

ِة َِّنِّ  ََ   َن اْْلَئِمَّ ْن بَػْعِدِه َِ  ََ ََْن َجاَء َِ
ْن  ََا أَْعَلْمُتُكْم أَفَّ ُذّرِيَِِّت َِ ْنُو َعَلى  َِ

آيند  ُصْلِبِو؛  َ اَاَانی کو بعد از ا َ َی
کو بو مشا  نسل َن  َ ا َيند، چناف  َ از

فهماندـ کو فرزنداف َن از صلب 

ا٠ا٠اف 

٠ْن٨ـ، 

 ذری٥

 ٗىائٜ

ة٥ ا٠ؼ ظغاك٣غ، پیا٠تؼ ٠ا٨٠ر 

اؿث از ٗؼد ٗؼد ٠ؼدـ در 

ظن٨ص ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی ك 

 ؿایؼ ا٠ا٠اف اٚؼار ةگیؼد.

A2-110 
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 ا َيند.
ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ صىؼت 

 ّٞی ك پیا٠تؼ ٦ـح٤غ.
A2-111 

40 
[ اْْلَاِضُر اْلَغاِئَب؛ پس  فيبلغ ]فَػْلُيَبلِّغِ 

 حاضراف بو غايباف برسانند
 اةالغ

ا٠ؼ ة٥ 

 اةالغ ٔغیؼ

پیاـ ٔغیؼ ا٠ؼم ز٧ا٣ی اؿث ک٥ 

 ةایغ ة٥ گ٨ش ١٦گاف ةؼؿغ
A2-112 

٦ؼ کـی ک٥ پیاـ ٔغیؼ را ٠ی 

ق٨٤د كَی٥٘ دارد ة٥ ٔایتاف 

 اةالغ ک٤غ

A2-113 

اةالغ پیاـ ٦ؼ گ٥٣٨ ک٨جا٦ی در 

ٔغیؼ، ک٨جا٦ی در ازؼام ٗؼ٠اف 

 ظغا ك رؿ٨ؿ اؿث

A2-114 

41 

َُِطيِعنَي رَاِضنَي لَِما  ِعنَي  فَػُقوُلوا َساَِ
ٌَ َعْن َربَِّك تُػَباِيُعَك َعَلى َذِلَك  بَػلَّْغ

قُػُلوبُػَنا  ََ أَْلِسَنتَُنا  ََ أَْيِديَنا َعَلى َذِلَك ََنَْيا 
  ََ ََل نُػَبدُِّؿ  ََ  ََ مَنُوُت  ََ نُػْبَعُث ََل نُػَغريُِّ 

ََل َنُشكُّ  ََ ََل نَػْراَتُب؛ پس بگوييد َا 
شنيدمی  َ اطاعٌ َی کنيم  َ راضی 

آ َرمی  ىستيم  َ سر تسليم فر َد َی
ی آنچو از جانب پر َردگارت  درابره

ابالغ کردی  َ بر آف اب قلب ىا  َ 
زابهنا  َ دستامناف بيعٌ گرفتی. بر اين 

می  َ اب عقيده زنده امی  َ اب آف َی َري 
آف ُمشور َی شومی. تغيري خنواىيم داد 
 َ تبديل منی کنيم  َ شک منی کنيم  َ 
انکار منی مناييم  َ ترديد بو دؿ راه منی 

 دىيم.

جتٞیٓ، 

ةیْث، 

 اًاّث

اٚؼار 

گؼٗح٢ از 

 ٠ؼدـ

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ ک٥ 

اٚؼار ک٤٤غ ک٥ پیاـ ایكاف را 

ق٤یغ٣غ ك از آف اًاّث 

 ک٤٤غ. ٠ی

A2-115 

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ ک٥ 

اٚؼار ک٤٤غ ک٥ ٣ـتث ة٥ اةالغ 

 پیا٠تؼ روایث دار٣غ.

A2-116 

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ ةا 

ٚٞب ك دؿث ك زةا٣كاف ةا ایكاف 

 ك صىؼت ّٞی ةیْث ک٤٤غ.

A2-117 
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پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ ک٥ 

اٚؼار ک٤٤غ در صیات ك ١٠ات ك 

 صكؼقاف ةؼ ةیْث ةا ّٞی

 ٠ا٤٣غ. ٠ی

A2-118 

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ اٚؼار 

ک٤٤غ ک٥ پیاـ ٔغیؼ)كالیث 

صىؼت ّٞی( را جٕییؼ 

 د٤٦غ. ١٣ی

A2-119 

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ ک٥ 

اٚؼار ک٤٤غ پیاـ ٔغیؼ)كالیث 

صىؼت ّٞی( را جضؼیٖ 

 ک٤٤غ. ١٣ی

A2-120 

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ ک٥ 

ة٥ كالیث اٚؼار ک٤٤غ ٣ـتث 

 ک٤٤غ. صىؼت ّٞی قک ١٣ی

A2-121 

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ ک٥ 

اٚؼار ک٤٤غ كالیث صىؼت ّٞی را 

 ک٤٤غ. ا٣کار ١٣ی

A2-122 

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ ک٥ 

اٚؼار ک٤٤غ در ظن٨ص كالیث 

ّٞی ٦یچ جؼدیغم ة٥ دؿ راق 

 د٤٦غ. ١٣ی

A2-123 

42 

َؾ  ََ َعِلّياً  ََ  ِبَذِلَك اَّللََّ  ََ  1أَْعطَْيَنا ِإايَّ
َة الَِّذيَن ذََكْرَت   اْلََْسَن  ََ اْلَُْسنْيَ  ََ اْْلَئِمَّ
ْن قُػُلوبَِنا  ََ أَْلِسَنِتَنا  يثَاٍؽ َِ ُكلَّ َعْهٍد  ََ َِ
 ََ ََنُْن ََل نَػْبَتِغي ِبَذِلَك َبَدًَل  ََ ََنُْن 

٣اـ ّٞی 

ك ائ٥١ 

 )ع(

اٚؼار 

گؼٗح٢ از 

 ٠ؼدـ

پیا٠تؼ ٠ی ظ٨ا٦غ ک٥ ٠ؼدـ ة٥ 

ی ك صـ٢ ك صـی٢ ك ا٠ا٠ث ّٞ

 ؿایؼ ائ٥١ )ع( اٚؼار ک٤٤غ.

A2-124 

                                                           
 ا٤ًْا آ٠غق اؿث. االصحساج. در ٠ح٢ 5
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ََْن رَأَيْػَنا؛اطاعٌ  نُػَؤدِّي َذِلَك ِإََل ُكلِّ 
ف خدا  َ تو را  َ علی  َ َی کنيم بو آ

حسن  َ حسني  َ اَاَانی کو ىر نوع 
ىا  َ  عهد  َ َيثاقی را از قلب

ىاِياف گرفتی  َ َا ىرگز درپی تغيري  زابف
اين عهد نيستيم.  َ َا اين عهد را بو 

 رسانيم. ىر کس کو ببينيم َی

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ ک٥ 

٣ـتث ة٥ ٧ّغ ك ٠یذاٚی ک٥ از 

ایكاف درةارق ائ٥١ گؼٗح٥، اٚؼار 

 ک٤٤غ.

A2-125 

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ ک٥ 

اٚؼار ک٤٤غ ٧ّغ كالیث را جٕییؼ 

 ١٣ی د٤٦غ

A2-126 

ا٦غ ک٥ پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨

اٚؼار ک٤٤غ ٗؼ٠اف كالیث صىؼت 

 ّٞی را ة٥ دیگؼاف ٠ی رؿا٤٣غ

A2-127 

43 

َر  َْ ْعَنا  ََ أََطْعَنا َأ فَػَباَدَر النَّاُس بَِنَعْم نَػَعْم مسَِ
نَّا ِبِو ِبُقُلوبَِنا؛ پس  ََ َر َرُسولِِو آ َْ اَّللَِّ  ََ َأ
َردـ َبادرت کردند بو گفنت بلو بلو 

دا  َ اَر شنيدمی  َ اطاعٌ کردمی اَر خ
رسولش را، اِياف آ َردمی بو آف اب 

 ىاِياف.  قلب

  

اٚؼار 

گؼٗح٢ از 

 ٠ؼدـ

٠ؼدـ ة٥ مغؽ ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ 

 اٚؼار کؼد٣غ
M2-2 

٠ؼدـ اٚؼار کؼد٣غ ک٥ ا٠ؼ ظغا ك 

رؿ٨ؿ را ق٤یغ٣غ ك اًاّث ٠ی 

 ک٤٤غ

M2-3 

٠ؼدـ اٚؼار کؼد٣غ ک٥ ةا 

٦ایكاف ة٥ كالیث ّٞی)ع(  ٚٞب

 د٣غای١اف آكر

M2-4 

44 

 ََ َتَداكُّوا َعَلى َرُسوِؿ اَّللَِّ  ََ َعِليٍّ ع 
ٌِ الظُّْهُر  ََ اْلَعْصُر  ِِبَْيِديِهْم ِإََل أَْف ُصلَِّي
ٌٍ  ََاِحٍد  ََ اَبِقي َذِلَك اْلَيْوـِ ِإََل  ِف  ََْق
ٌٍ  ََاِحٍد  ََ  ٌِ اْلِعَشاَءاِف ِف  ََْق أَْف ُصلَِّي

ا أََتى فَػْوٌج َرُسوُؿ اَّللَِّ ص يَػُقوُؿ ُكلَّمَ 
اْْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى اْلَعاَلِمنَي؛  َ 
بو سوى پياَرب صّلى اَّللَّ عليو  َ آلو  َ 

    

٠ؼدـ ةؼام ةیْث ة٥ پیا٠تؼ ك 

 آكر٣غ. صىؼت ّٞی)ع( ٦س٨ـ 
R2-4 

ای٢ ةیْث کؼدف ٦ا جا ٤٦گاـ 

١٣از ٠ٕؼب ك ّكاء ادا٥٠ داقح٥ 

 اؿث.

R2-5 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

71   

 

ىايشاف، ات  على ىجـو آ َرده اب دسٌ
اينکو مناز ظهر  َ عصر اب ىم خوانده 
شد  َ اين كار ات اقاَو مناز َغرب  َ 
عشاء كو اب ىم خوانده شد اداَو 

ؿ خدا صّلى اَّللَّ عليو  َ ايفٌ،  َ رسو 
آلو  ىر ابر کو گر َىی َی آَدند 

ود:  َى محد  َ ستايش خمصوص »فَر
خدا َندى اسٌ كو َا را بر مهو َردـ 

 «برترى داد

پیا٠تؼ از ای٢ گؼد١٦ایی ٠ؼدـ 

ةؼام ةیْث ةا صىؼت ّٞی)ع( 

 ظك٨٤د ة٨د٣غ.

R2-6 

در ای٢ ركز ١٣از ٧َؼ ك ّنؼ  ك 

 ٠ٕؼب ك ّكاء ةا ٦ٟ اٚا٥٠ قغ.
R2-7 



 َالًیعتحلیل خغجِ . 3-1-3

ك جؼی٢  ة٥ ٨٤ّاف ٚغی١ی تؼؿیقیط ً« صحساجاإل»٣ی ٠ح٢ ةؼام جضٞیٜ ظٌت٥ ٨ًال

ٚؼار گؼٗث ا٠ا در صی٢ کار ٠ح٢ ٠ض٨ر  ،ر ک٥ ظٌت٥ ٔغیؼ را ةا ؿ٤غ ذکؼ کؼدق٠نغجؼی٢  کا٠ٜ

٨٠رد  ،٦ٟ ک٥ از ٣ُؼ ؿ٤غم ة٥ ٣ـتث ؿایؼ ٠نادر از درز٥ اّحتار ةیكحؼم ٚؼار دارد «اٝحضنی٢»

ای٢ ٣ٛل کٞی ٠ح٢ گؽارش قغق در  ،٠ض٨ر جضٞیٜ  ٚؼار ٣گؼٗث اٝحضنی٢ج٨ز٥ ة٨د. ّٞث ای٤ک٥ 

در صاٝی ک٥ در ج١اـ  .در ای٢ ادؼ گؽارش ٣كغق اؿث ،ا٣ی ظٌت٥ ٦ٟ٦ام پای ادؼ اؿث. ٚـ١ث

صحی ة٥ م٨رت ٣اٚل در ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ٦ٟ ذکؼ قغق اؿث.  ك آف ٚـ١ث آ٠غق ،٤٠اةِ دیگؼ

، ةؼظی ّتارات ٣اٚل گؽارش قغق ة٨د ك ٧ٟٗ آف ٨٠ارد ٨٤٠ط ة٥ ٠ؼاز٥ْ اٝحضنی١٦٢چ٤ی٢ در 

قیط « صحساجاإل»٣حیس٥ رؿیغیٟ ک٥ ٠ح٢ کحاب  ی٢ة٤اةؼای٢ در ٧٣ایث ة٥ ا ة٥ ؿایؼ ٠نادر اؿث.

 ؿی را ٠ت٤ام جضٞیٜ در ای٢ ظٌت٥ ٚؼار د٦یٟ.تؼً
 

ف
دی

س
 

 کلیذٍاطگبى جولِ
هَضَع 

 اغلی
 سیکذگزا هَضَع فشػی

1 

اْْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َعاَل ِف تَػَوحُِّدِه  ََ َداَن 
ِف تَػَفرُِّدِه  ََ َجلَّ ِف ُسْلطَانِِو  ََ َعُظَم ِف 

ٍء ِعْلماً  ََ ُىَو  أَرَْكانِِو  ََ َأحاَط ِبُكلِّ َشيْ 
يَع اْْلَْلِق ِبُقْدَرتِِو  ََ  َََكانِِو  ََ قَػَهَر َجَِ ِف 

ايی را کو ؛ محد  َ سپاس خد بُػْرَىانِو
در يگانگی خود بلند َرتبو،  َ در 
تنهايی  َ فرد بودنش نزديک اسٌ. 
در قدرت  َ سلطو خود اب جاللٌ  َ 

ج٨صیغ، 

١ُّث ارکاف، 

یث ٧ٚار

 ظغاك٣غ

 ج٨میٖ ظغا

ظغاك٣غ در ج٨صغ ظ٨د ٨ّٞ 

 دارد
A3-1 

ظغاك٣غ در ّی٢ ّاٝی ة٨دف 

 ة٥ ة٤غگا٣ف ٣ؽدیک اؿث
A3-2 

ؿ٤ٌٞث ظغاك٣غ ةا زالؿ 

 اؿث
A3-3 
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در ارکاف خود عظيم اسٌ. علم ا َ 
بو مهو چيز احاطو دارد در حالی کو 
در جای خود اسٌ،  َ مهو خملوقات 
را اب قدرت  َ برىاف خود َتٌ سيطره 

 دارد.

 A3-4 ارکاف ظغاك٣غ ُّیٟ اؿث

ظغاك٣غ ة٥ ٥١٦ چیؽ اصا٥ً 

 دارد
A3-5 

ظغاك٣غ ةؼ ٥١٦ چیؽ چیؼق 

 اؿث
A3-6 

2 
؛  پيوستو   يداً ََلْ يَػَزْؿ َُمُْموداً ََل يَػزَاؿجمَِ 

  ُمبوب  َ ُممود عاملياف اسٌ
 ج٨میٖ ظغا ص١یغ، ٠سیغ

ظغاك٣غ ٨٠رد ؿحایف  ازٝی 

 ك اةغم اؿث
A3-7 

3 

ابرُِئ اْلَمْسُموکاِت  ََداِحی اْلَمْدُحّواِت 
 َََجّباُر اَْلَءَرضنَي  ََالسَّما َاِت؛ بو  َجود 

ىا )آمساهنا  َ   آ َرنده ابَل برده شده
ىا   افالک(  َ هپن کننده گسرتده
ني ني(، يگانو حکمراف َز ىا  َ   )َز

 ىا،  آمساف

آٗؼی٤٤غق 

آؿ١اف ٦ا ك 

 ز٠ی٢

 ج٨میٖ ظغا
ظاٝٙ آؿ١ا٧٣ا ك ز٠ی٢ 

 ظغاك٣غ اؿث
A3-8 

4 

ُقدُّ ٌَس ُسبُّوٌح، َربُّ اْلَمالِئَکِة  ََالرُّ َِح، 
ََُتطَ  ََْن بَػرَأَُه،  وٌِّؿ ََُتَفضٌِّل َعلی ََجيِع 

ََْن أَْنَشَأُه يَػْلَحُظ ُکلَّ َعنْيٍ  َعلی ََجيِع 
 ََاْلُعُيوُف َلَتراه؛ اپک  َ َنّزه  َ تسبيح 
شده، پر َردگار َالئکو  َ ر َح، تفضل  

کننده بر مهو آنچو خلق کرده  َ 
لطف کننده بر ىر آنچو بو  َجود 
آ َرده اسٌ، ىر چشمی زير نظر 

 بينند. ا َسٌ،  َلی چشمها ا َ را منی

ظغا، جٛغیؾ 

 رة٨ةیث ا٧ٝی
 ج٨میٖ ظغا

ظغاك٣غ پؼكردگار ّا١ٝیاف 

 اؿث.
A3-9 

ٗىٜ ظغاك٣غ قا٠ٜ ٥١٦ 

 ق٨د ٠ع٨ٞٚات ٠ی
A3-10 

ٌٖٝ ظغا قا٠ٜ ٥١٦ 

 ق٨د. ٠ع٨ٞٚات ٠ی
A3-11 

ّٟٞ ظغاك٣غ ٥١٦ م ّاٟٝ را 

 در ةؼگؼٗح٥ اؿث.
A3-12 

ج٨ا٣غ  ٦یچ چك١ی ١٣ی

 ظغاك٣غ را ةتی٤غ.
A3-13 

5 

ٍء  مٌی َحِليٌم ُذ َ أاََنٍة َقْد  ََِسَع ُكلَّ َشيْ َكرِ 
َرمْحَُتُو  ََ ََنَّ َعَلْيِهْم بِِنْعَمِتِو ؛ کـر کننده 
 َ بردابر  َ َتمل کننده اسٌ. رمحٌ 

رص١ث ك کؼـ 

 ظغا
 A3-14 ظغاك٣غ کؼیٟ ك ةؼدةار اؿث ج٨میٖ ظغا
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ا َ مهو چيز را فرا گرفتو  َ اب نعمٌ 
رص١ث ظغاك٣غ ٥١٦ چیؽ را  خود بر مهو آهنا َنٌ گذارده اسٌ. 

 ٗؼا گؼٗح٥ اؿث
A3-15 

ظغاك٣غ ةا ١ْ٣ث ٦ایف ةؼ 

 ١٦گاف ٤٠ث ٧٣ادق اؿث
A3-16 

6 

ِو  ََ ََل يُػَباِدُر إِلَْيِهْم   ُل اِبنِْتَقاَِ ََل يُػَعجِّ
ْن َعَذابِو ؛ خدا َند در  ِبَا اْسَتَحقُّوا َِ

انتقاـ گرفنت خود عجلو منی کند  َ بو 
عذابش َستحق آنند،  آنچو از

  َرزد.  َبادرت منی

ّغـ جْسیٜ 

 در ّػاب
 ج٨میٖ ظغا

ظغاك٣غ در ا٣حٛاـ گیؼم ظ٨د 

 ّس٥ٞ ١٣ی ک٤غ
A3-17 

7 

َقْد َفِهَم السَّرَائَِر  ََ َعِلَم الضََّمائَِر  ََ َلَْ 
 ٌْ ََتَْف َعَلْيِو اْلَمْكُنواَنُت  ََ ََل اْشَتَبَه

َحا ٍء  َطُة ِبُكلِّ َشيْ َعَلْيِو اْْلَِفيَّاُت َلُو اْْلِ
ٍء  ََ اْلُقوَُّة ِف ُكلِّ   ََ اْلَغَلَبُة َعَلى ُكلِّ َشيْ 

ء؛   ٍء  ََ اْلُقْدَرُة َعَلى ُكلِّ َشيْ  َشيْ 
فهمد  ىا را َی ىا  َ سريره ابطن

ىا بر ا َ  داند  َ پنهاف  َضماير را َی
ىا بر ا َ َشتبو  َاند  َ خمفی خمفی منی

ی شود ا َ راسٌ احاطو بر ىر چيز  منی
 َ غلبو بر مهو چيز  َ قوت در ىر 

 چيزی  َ قدرت در ىر چيزی.

 ج٨میٖ ظغا ّٟٞ ظغا

ظغاك٣غ از ةا٢ً ٦ا آگا٦ی 

 دارد
A3-18 

پ٧٤اف ٦ا ةؼ ظغا ٠ع٘ی ١٣ی 

 ٠ا٣غ
A3-19 

ظغاك٣غ ة٥ ٥١٦ چیؽ اصا٥ً 

 دارد
A3-20 

ظغاك٣غ ة٥ ٥١٦ چیؽ ٔٞت٥ 

 دارد
A3-21 

 ظغاك٣غ ة٥ ٥١٦ چیؽ ٚغرت

 دارد
A3-22 

8 

ْثَلُو َشيْ   َُْنِشُئ   ََ لَْيَس َِ ٌء  ََ ُىَو 
َء َدائٌِم قَائٌِم  ِء ِحنَي ََل َشيْ  الشَّيْ 

؛  اِبْلِقْسِط َل إِلَو ِإَلَّ ُىَو اْلَعزِيُز اْلَِْكيُم 
َانند ا َ شیءی نيسٌ، ا َسٌ بو 

ی شيئ)چيز( ىنگاَی کو   َجود آ َرند

ةی ١٦حایی 

 ظغاك٣غ
 ج٨میٖ ظغا

 A3-23 ١٦حاؿث ظغاك٣غ ةی

ظغاك٣غ ة٥ كز٨دآكر٣غق م 

 ٥١٦ چیؽ اؿث
A3-24 
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چيزی نبود. دائم  َ زنده اسٌ  َ بو 
سط  َ عدؿ قائم اسٌ. نيسٌ ق

خدايی جز ا َ کو اب عزت  َ حکيم 
 اسٌ.

 A3-25 ظغاك٣غ صی ك پای٤غق اؿث

 A3-26 ظغاك٣غ ّؽیؽ ك صکیٟ اؿث

9 

ْبصاُر  ََ ُىَو َجلَّ َعْن َأْف ُتْدرَِكُو اْْلَ 
يُْدرُِؾ اْْلَْبصاَر  ََ ُىَو اللَِّطيُف اْْلَِبرُي ََل 
ُد  ََُعايَػَنٍة  ََ ََل َيَِ ْن  يَػْلَحُق َأَحٌد  ََْصَفُو َِ
ْن ِسرٍّ  ََ َعاَلنَِيٍة ِإَلَّ ِبَا  َأَحٌد َكْيَف ُىَو َِ

؛ ابَلتر از  َدؿَّ َعزَّ  ََ َجلَّ َعَلى نَػْفِسو
کنند ىا ا َ درک   آف اسٌ کو چشم

کند،  َ ا َ  ىا را درک َی  َلی ا َ چشم
کس  لطف کننده  َ آگاه اسٌ. ىيچ

تواند اب ديدف بو صفٌ ا َ راه  منی
کس بو چگونگی ا َ از  ايبد،  َ ىيچ

ايبد َگر بو  سر  َ آشکار دسٌ منی
چو خود خدا َند عز َجل راىنمايی   آف

 کرده اسٌ.

زالٝث ظغا؛ 

ٔیؼ ٚاةٜ 

كمٖ ة٨دف 

 ظغا

 ج٨میٖ ظغا

الجؼ از آف اؿث ک٥ ظغاك٣غ ةا

٦ا ةح٨ا٤٣غ اك را درؾ  چكٟ

 ک٤٤غ

A3-27 

٦ا را  ظغاك٣غ ٥١٦ م چكٟ

 ک٤غ درؾ ٠ی
A3-28 

ک٤٤غق ك آگاق  ظغاك٣غ ٌٖٝ

 اؿث
A3-29 

٦یچ کؾ ١٣ی ج٨ا٣غ ظغا را 

 ةتی٤غ ك اك را ج٨میٖ ک٤غ
A3-30 

کـی از چگ٣٨گی آگا٦ی 

ظغا ةؼ ؿؼ ك آقکار  ّٟٞ 

 ٣غارد

A3-31 

٦ؼ گ٥٣٨ دؿحیاةی ة٥ ٨ّٞـ 

ا٧ٝی ج٧٤ا ةا را١٤٦ایی ظغام 

 ّؽكزٜ ٠یـؼ اؿث

A3-32 

10 

ْىَر  ََََلَ الدَّ ُ الَِّذي   ََ َأْشَهُد أَنَُّو اَّللَّ
ي اْْلََبَد نُورُُه  ََ  ُقْدُسُو  ََ الَِّذي يُػَغشِّ

َُِشريٍ  ََُشا َََرِة  َرُه ِباَل  َْ  ََ  -الَِّذي يُػْنِفُذ َأ
َعُو َشرِ  ََ يٌك ِف تَػْقِديٍر  ََ ََل تَػَفا ٌَُت ََل 

دىم برای ا َ کو  ِف َتْدِبري؛ گواىی َی
ا َسٌ خدايی کو ُقدس  َ اپکی  َ 

َنّزه بودف ا َ ر َزگار را پر کرده اسٌ. 
ا َ کو نورش ابديٌ را فرا گرفتو اسٌ. 

ا َ کو دستورش را بد َف َشورِت 
کند  َ در  ای اجرا َی  َشورت کننده

٨٣را٧ٝی، 

 جٛغیؾ ظغا
 ج٨میٖ ظغا

پیا٠تؼ ةؼ جٛغیؾ ظغاك٣غ 

 ق٧ادت ٠ی د٦غ
A3-33 

جٛغیؾ ظغا ركزگار را پؼ 

 کؼدق اؿث
A3-34 
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تدبريش   تقديرش شريک ندارد  َ در
 شود. کمک منی

٨٣ر ظغاك٣غ اةغیث را ٗؼا 

 گؼٗح٥ اؿث
A3-35 

11 

ثَاٍؿ  ََ َخَلَق  ََا أَْبدََع َعَلى َغرْيِ َِ َصوََّر 
ْن َأَحٍد  ََ ََل ََا َخَلَق ِباَل ََعُ  ونٍَة َِ

 ََ  ٌْ َتَكلٍُّف  ََ ََل اْحِتَياٍؿ أَْنَشَأَىا َفَكاَن
؛ آنچو اَياد کرده بد َف  بَػرَأََىا فَػَبانٌَ

منونو  َ َثالی تصوير منوده  َ آنچو 
خلق کرده بد َف کمک از کسی  َ 
بد َف زمحٌ  َ بد َف احتياج بو فکر 
 َ حيلو خلق کرده اسٌ. آهنا را اَياد  

 َجود آَدند  َ خلق کرد  کرد پس بو
 پس ظاىر شدند.

 ج٨میٖ ظغا ظٞٛث، ا٣كاء

ظغاك٣غ ٣یازم ة٥ ٠كاكر 

 ٣غارد
A3-36 

ظغاك٣غ در ازؼام ا٨٠ر 

 قؼیک ٣غارد
A3-37 

 A3-38 ظغاك٣غ ٣یازم ة٥ یاكر ٣غارد

ظغاك٣غ ةغكف اٝگ٨ اةغاع 

 ک٤غ ٠ی
A3-39 

ظغاك٣غ در ظٞٛث ٣یاز٤٠غ 

 ـثیارم ٦یچ کؾ ٣ی
A3-40 

ظغاك٣غ در ظٞٛث ة٥ ؿعحی 

 ١٣ی اٗحغ
A3-41 

ظغاك٣غ ةؼام ظٞٛث 

٠ع٨ٞٚاجف ٣یاز ة٥ ٗکؼ ك 

 چارق ز٨یی ٣غارد

A3-42 

12 

ُ الَِّذي َل إِلَو ِإَلَّ ُىَو* اْلُمْتِقُن  فَػُهَو اَّللَّ
الصَّْنَعِة اْلََْسُن الصَِّنيَعة؛ پس ا َسٌ 
خدايی کو جز ا َ خدايی نيسٌ، 

  َ ُمکم  َ کار ا َ زيباسٌصنعٌ ا
ج٨صیغ، اجٛاف 

 م٤ِ ظغا
 ج٨میٖ ظغا

 A3-43 كصغا٣یث ظغا

 A3-44 ٠ضکٟ ة٨دف م٤ْث ظغا

 A3-45 زیتایی م٤ایِ ا٧ٝی

13 

اْلَعْدُؿ الَِّذي ََل ََيُوُر  ََ اْْلَْكَرـُ الَِّذي 
تَػْرِجُع إِلَْيِو اْْلَُُور؛ عادلی کو  ظلم منی  

کارىا بو   کند  َ کـر کننده ای کو
ی ّغؿ، کؼـ،  گردد. سوی ا َ ابَز

 ٠ؼزِ ا٨٠ر
 ج٨میٖ ظغا

ظغاك٣غ ة٥ کـی ؿحٟ 

 ک٤غ ١٣ی
A3-46 

 A3-47 ظغاك٣غ ةؽرگ٨ار اؿث

کار٦ا ة٥ ؿ٨م ظغا 

 گؼدد ةاز٠ی
A3-48 

 A3-49 ظغاك٣غ ّی٢ ّغؿ اؿث
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14 

ٍء   ََ َأْشَهُد أَنَُّو الَِّذي تَػَواَضَع ُكلُّ َشيْ 
؛  ٍء َِلَْيَبِتو ِو  ََ َخَضَع ُكلُّ َشيْ لُِقْدَرتِ 

شهادت َی دىم کو ا َ خدايی اسٌ  
کو مهو چيز در َقابل قدرت ا َ 
تواضع کرده  َ مهو چيز در برابر 

١ُّث  ىيبٌ ا َ ذليل شده

ظغاك٣غ، ّؽت، 

 ٚغرت، ظى٨ع

 ج٨میٖ ظغا

ق٧ادت رؿ٨ؿ اهلل در 

ظن٨ص ج٨اوِ ج١اـ ّاٟٝ 

 در ٠ٛاةٜ ١ُّث ةاریحْاٝی

A3-50 

ق٧ادت رؿ٨ؿ اهلل در 

ظن٨ص ذٝث ّاٟٝ در ٠ٛاةٜ 

 ٦یتث ظغاك٣غ

A3-51 

٦یتث ظغاك٣غ ٥١٦ چیؽ را 

 ذٝیٜ کؼدق اؿث
A3-52 

٥١٦ چیؽ در ةؼاةؼ ١ُّث 

 ظغاك٣غ ٠ح٨اوِ اؿث
A3-53 

15 

َُْفِلُك اْْلَْفاَلِؾ  ََ  اَلِؾ  ََ  ََِلُك اْْلََْ
ُر الشَّْمِس  ََ اْلَقَمِر ُكلّّ َيَْ  رِي ََُسخِّ

ََُسمِّى* ُيَكّوُِر اللَّْيَل َعَلى النَّهاِر  ِْلََجٍل 
 ََ ُيَكّوُِر النَّهاَر َعَلى اللَّْيِل َيْطُلُبُو َحِثيثا؛ 
اپدشاِه اپدشاىاف  َ گرداننده افالک 
 َ َسّخر کننده آفتاب  َ َاه، کو مهو 

اِف تعيني شده در حرکٌ  اب َز
ىستند. شب را بر ر َی ر َز  َ ر َز را 

گرداند، کو بو  َی بر ر َی شب
 ر َد. سرعٌ در پی آف َی

اٝٛاب 

ظغا)ّؽیؽ، 

 ٚغیؼ، ٠اٝک...(

 ج٨میٖ ظغا

پادقاق پادقا٦اف ظغاك٣غ 

 اؿث
A3-54 

٥١٦ ّاٟٝ جضث ؿ٥ٌٞ 

 ظغاك٣غ اؿث
A3-55 

م ظ٨رقیغ ك  ٠ـعؼ ک٤٤غق

 ٠اق
A3-56 

جغةیؼ ا٨٠ر ّاٟٝ ة٥ دؿث 

 ظغاؿث
A3-57 

16 

َُْهِلُك ُكلِّ  قَاِصُم ُكلِّ َجبَّارٍ  َعِنيٍد  ََ 
َشْيطَاٍف ََرِيٍد ؛  درىم كوبنده ىر 

خمالف  َ َعاندى اسٌ،  َ انبودكننده 
اف  َ سركشى اسٌ  . ىر شيطاف انفَر

اٝٛاب 

ظغا)ٚامٟ، 

 زتار(

 ج٨میٖ ظغا

٦یچ ٠ْا٣غم ١٣ی ج٨ا٣غ در 

٠ٛاةٜ ٚغرت ظغاك٣غ ٚغ ّٟٞ 

 ک٤غ

A3-58 

ظغاك٣غ در ٦ٟ قک٤٤غق م 

 اؿث ٦ؼ زكرگ٨یی
A3-59 

ظغاك٣غ ٣اة٨د ک٤٤غق م ٦ؼ 

 قیٌاف را٣غق قغق اؿث
A3-60 
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م  ٚغرت ظغاك٣غ ٨ٗؽ ٥١٦

 ٦اؿث ٚغرت
A3-61 

17 
َعُو ِضدّّ  ََ ََل ِندّّ ؛ عاری از  ََ ََلْ َيُكْن 

  حريف  َ مهتاىي اسٌ
 ج٨میٖ ظغا ج٨صیغ

 A3-62 ١٦حاؿث ظغاك٣غ ةی

 A3-63 ظغاك٣غ وغ ٣غارد

18 

َصَمٌد ََلْ يَِلْد  ََ ََلْ يُوَلْد   ََ ََلْ َيُكْن  َأَحدٌ 
َلُو ُكُفواً َأَحد؛ يکتا  َ بی نياز اسٌ. 
زاييده نشده  َ منی زايد  َ برای ا َ 

 ىيچ مهتايی نيسٌ. 

 ج٨میٖ ظغا ج٨صیغ

 A3-64 ٣یاز  اؿث ظغاك٣غ یکحام ةی

ظغاك٣غ ٠ح٨ٝغ ٣كغق ك 

 ٦ـحی ٠ٌٞٙ اؿث
A3-65 

 A3-66 ظغاك٣غ ٚغیٟ اؿث

 A3-67 ظغاك٣غ ٗؼز٣غ ٣غارد

 A3-68 ظغاك٣غ ازؽاء ٣غارد

ظغاك٣غ صی ٠ٌٞٙ اؿث ك 

 ج٧٤ا كز٨د ازٝی ك اةغم اؿث
A3-69 

٦یچ چیؽم ٠ا٤٣غ ظغاك٣غ 

 ٣یـث
A3-70 

19 

ََاِجٌد َيَشاُء فَػُيْمِضي   إِلَو  ََاِحٌد  ََ َربّّ 
ِصي  ََ  ََ يُرِيُد فَػَيْقِضي  ََ يَػْعَلُم فَػُيحْ 

ٌُ  ََ َُيِْيي  ََ يُػْفِقُر  ََ يُػْغِّن  ََ  ُِيِي
ُيْضِحُك  ََ يُػْبِكي  ََ َِيَْنُع  ََ يُػْعِطي َلُو 
اْلُمْلُك  ََ َلُو اْْلَْمُد بَِيِدِه اْلَْرْيُ  ََ ُىَو 

ٍء َقِدير؛ خدای يگانو  َ  ُكلِّ َشيْ    َعلى
خواىد پس  پر َردگار اب عظمٌ َی

ند ک رساند،  َ اراده َی بو اُناـ َی
داند پس بو  منايد،  َ َی پس َقّدر َی
َرياند  َ زنده  آ َرد. َی مشاره َی

کند  َ غنی  کند، فقري َی َی
گرايند،  خنداند  َ َی منايد، َی َی

 ج٨میٖ ظغا ج٨صیغ

ظغاك٣غ یکحا ك ةا ٠سغ ك 

 ١ُّث اؿث
A3-71 

ظغاك٣غ ٠ی ظ٨ا٦غ ك ة٥ 

 رؿا٣غ ا٣ساـ ٠ی
A3-72 

ظغاك٣غ ارادق ٠ی ک٤غ ك 

 ک٤غ ٠ٛغر ٠ی
A3-73 

ّٟٞ ظغاة٥ ٥١٦ چیؽ اصا٥ً 

 دارد
A3-74 

ظغاك٣غ ٥١٦ چیؽ را ة٥ 

 آكرد ٠ی ق١ارق در
A3-75 
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منايد، َنع  کند  َ د َر َی نزديک َی
منايد. اپدشاىی از  کند  َ عطا َی َی

آف ا َ  َ محد  َ سپاس برای ا َسٌ. 
خري بو دسٌ ا َسٌ  َ ا َ بر ىر 

 ی قادر اسٌ.چيز 

٠یؼا٣غ ك ز٣غق  ٣غ ٠یظغاك

 ک٤غ ٠ی
A3-76 

٥١٦ چیؽ در ّاٟٝ ة٥ اذف 

 ظغاك٣غ صیات دارد
A3-77 

 A3-78 ظغاك٣غ ٤ٔی ةاٝػات اؿث

ظغاك٣غ ٦ؼ ک٥ را ةع٨ا٦غ 

 ٗٛیؼ ٠ی ک٤غ
A3-79 

ظغاك٣غ ٦ؼ کؾ را ک٥ 

 ک٤غ ةع٨ا٦غ ٤ٔی ٠ی
A3-80 

ج١اـ ةؼکات ّاٟٝ از زا٣ب 

 ظغاك٣غ اؿث
A3-81 

 A3-82 ظغاك٣غ ٠ی ظ٤غا٣غ

 A3-83 ظغاك٣غ ٠ی گؼیا٣غ

ٚغرت ظغا ٥١٦ چیؽ را در 

 ةؼگؼٗح٥ اؿث
A3-84 

ظغاك٣غ ٦ؼ ک٥ را ةع٨ا٦غ 

 ک٤غ ّؽیؽ ٠ی
A3-85 

ظغاك٣غ ٦ؼ ک٥ را ةع٨ا٦غ 

 ک٤غ ظ٨ار ٠ی
A3-86 

ظؽائ٢ ج١اـ ظ٨ةی ٦ا ٣ؽد 

 ظغاك٣غ اؿث
A3-87 

اك٣غ ظ٨ار ک٤غ ٦ؼ ک٥ را ظغ

 راق ٣ساجی ٣غارد
A3-88 

 A3-89 ٗؼ٠ا٣ؼكام ّاٟٝ ظغاؿث
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ص١غ ك ؿپاس ةؼام ظغاك٣غ 

 اؿث
A3-90 

ج١اـ ظیؼ٦ا ة٥ دؿث 

 ظغاك٣غ اؿث.
A3-91 

ظغاك٣غ ة٥ ٦ؼ چیؽم ٚادر 

 اؿث.
A3-92 

20 

يُوِلُج اللَّْيَل ِف النَّهاِر  ََ يُوِلُج النَّهاَر ِف 
ََل إَِلَو ِإَلَّ ُىَو اْلَعزِيُز اْلَغفَّار؛   اللَّْيلِ 

شب را در ر َز  َ ر َز را در شب فر َ 
برد. نيسٌ خدايی جز ا َ کو اب  َی

 عّزت  َ آَرزنده اسٌ.

 ج٨میٖ ظغا ج٨صیغ

ظغاك٣غ قب را در ركز ك ركز 

 را در قب ٗؼك ٠ی ةؼد.
A3-93 

جغةیؼ ّاٟٝ ج٧٤ا ة٥ دؿث 

 ظغاك٣غ اؿث.
A3-94 

غ ركز ك قب را در ظغاك٣

٠غار ك ٣ُٟ ٠ْی٤ی آٗؼیغق 

 اؿث.

A3-95 

 A3-96 كصغا٣یث ظغا

 A3-97 ظغاك٣غ ّؽیؽ ك ٔ٘ار اؿث

21 

َعاِء  ََ جُمْزُِؿ اْلَعطَاِء ُُمِْصي  جمُِيُب الدُّ
؛ اجابٌ   اْْلَنْػَفاِس  ََ َربُّ اْْلِنَِّة  ََ النَّاس

کننده دعا، بسيار عطا کننده، 
ىا  َ پر َردگار جّن  َ   مشارنده نَػَفس

اٝٛاب ا٧ٝی،  بشر

 رة٨ةیث ا٧ٝی
 ج٨میٖ ظغا

ظغاك٣غ ازاةث ک٤٤غق م 

 دّاؿث
A3-98 

ظغاك٣غ ةـیار ٌّاک٤٤غق 

 اؿث.
A3-99 

ظغاك٣غ ق١ار٣غق م 

 ٣٘ـ٧اؿث.
A3-100 

ظغاك٣غ پؼكردگار ز٢ ك ا٣ؾ 

 اؿث.
A3-101 

22 

ِجرُُه ٌء  ََ ََل ُيضْ  ََل ُيْشِكُل َعَلْيِو َشيْ 
ُصرَاُخ اْلُمْسَتْصرِِخنَي  ََ ََل يُػرْبَُُِو ِإْْلَاُح 

ني ؛  ىيچ اَری بر ا َ َشکل  اْلُمِلحِّ
منی شود،  َ فرايد فرايدخواىاف ا َ را 

َنضجر منی کند،  َ اصرار 
  

 ج٨میٖ ظغا

٦یچ ا٠ؼم ةؼ ظغاك٣غ ٠كکٜ 

 ٣یـث
A3-102 

ا٦اف ظغاك٣غ ٗؼیاد ٗؼیاد ظ٨

 ک٤غ. را ٤٠ىسؼ ١٣ی
A3-103 
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 اصرارکنندگانش ا َ را خستو منی کند
امؼار امؼار ک٤٤غگاف 

 ک٤غ. ظغاك٣غ را ظـح٥ ١٣ی
A3-104 

 A3-105 ظغاك٣غ ٚادر ٠ٌٞٙ اؿث

23 

اْلَعاِصُم لِلصَّاِْلِنَي  ََ اْلُمَوفُِّق لِْلُمْفِلِحنَي 
ََْوََل اْلَعاَلِمني ی ؛ نگو دارنده   ََ 

اف  َ ی رستگار  صاْلاف  َ َوفق کننده
ناف.  صاحب اختيار ََو

٨٠ال ة٨دف ظغا 

 ةؼام ٤٠٨٠اف
 ج٨میٖ ظغا

م ة٤غگاف  ظغاك٣غ ٣گ٥ دار٣غق

 ماٝش اؿث.
A3-106 

رؿحگاراف ة٥ كاؿ٥ٌ م 

 ظغاك٣غ ج٨ٗیٙ ٠ی یاة٤غ.
A3-107 

 A3-108 ظغاك٣غ ٨٠الم ٤٠٨٠اف اؿث.

ظغاك٣غ پؼكردگار ّا١ٝیاف 

 اؿث.
A3-109 

 A3-110 رة٨ةیث ظغاك٣غ

24 

ََْن َخَلَق َأْف  ْن ُكلِّ  الَِّذي اْسَتَحقَّ َِ
َيْشُكَرُه  ََ ََيَْمَدُه َأمْحَُدُه َعَلى السَّرَّاِء  ََ 
ِة  ََ الرََّخاء؛ خدايی کو  الضَّرَّاِء  ََ الِشدَّ
از ىر آنچو خلق کرده َستحق اسٌ  
کو ا َ را شکر  َ سپاس گويند، ا َ را 

ر سپاس بسيار َی گومی  َ دائما شک
َی منامی، چو در آسايش  َ چو در  

گرفتاری، چو در حاؿ شدت  َ چو 
ص١غ ك قکؼ  در حاؿ آراَش.

 دائٟ ظغا
 ج٨میٖ ظغا

م پؼؿحف  ظغاك٣غ قایـح٥

 اؿث
A3-111 

در ٥١٦ صاؿ ةایغ ظغا را 

 قاکؼ ة٨د.
A3-112 

٥١٦ ٠ع٨ٞٚات ةایغ در ٥١٦ 

 صاؿ ظغا را ؿپاس ةگ٨ی٤غ.
A3-113 

ك٣غ را ةـیار  پیا٠تؼ ظغا

 ؿحایغ. ٠ی
A3-114 

پیا٠تؼ ١٦یك٥ در صاؿ 

ؿعحی ك راصحی ك قغت ك 

آرا٠ف ظغا را قکؼ 

 گ٨یغ.  ٠ی

A3-115 

قکؼ ١ْ٣ث ٦ام ظغاك٣غ 

٤٠ضنؼ ة٥ ز٠اف ظامی 

 ٣یـث.

A3-116 
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25 

ُن ِبِو  ََ ِباََلِئَكِتِو  ََ ُكُتِبِو  ََ ُرُسِلو ؛   ََ أ ََِ
اب ىايش  َ بو ا َ  َ َالئکو اش   َکت

.   َ پياَربانش اِياف َی آ َـر
ای١اف، ٠الئک٥، 

 کحاب، رؿ٨الف
 جتیی٢ ّٛایغ

ای١اف پیا٠تؼ ة٥ ظغاك٣غ ك 

٠الئک٥ ك کحب ك رؿ٨الف 

 ا٧ٝی

A3-117 

 A3-118 اًاّث پیا٠تؼ از ظغاك٣غ 

٠تادرت پیا٠تؼ در ٠ـیؼ 

 روایث ا٧ٝی
A3-119 

26 

َرُه  ََ أُِطيُع  ََ أابَ  َْ ََا َأمْسَُع َأ ِدُر ِإََل ُكلِّ 
يَػْرَضاُه  ََ َأْسَتْسِلُم لَِقَضائِِو َرْغَبًة ِف 
 ُ ْن ُعُقوبَِتِو ِْلَنَُّو اَّللَّ طَاَعِتِو  ََ َخْوفاً َِ

  الَِّذي ََل يُػْؤََُن ََْكرُُه  ََ ََل ُُيَاؼ
َجْورُُه؛ دستور ا َ را گوش َی دىم  َ 

منامی  َ بو آنچو ا َ را   اطاعٌ َی
 َرـز  َ در  رت َیکند َباد راضی َی

شـو بو  َقابل َقدرات ا َ تسليم َی
عنواف رغبٌ در اطاعٌ ا َ  َ ترس از 
عقوبٌ ا َ چرا کو ا َسٌ خدايی کو 

تواف از َکر ا َ در اَاف بود  َ از  منی
ظلم ا َ ترسی نيسٌ)يعنی ظلم 

 کند( منی

اًاّث، 

 ٨ّٛةث
 جتیی٢ ّٛایغ

جـٞیٟ ة٨دف پیا٠تؼ در ةؼاةؼ 

 ٠ٛغرات ا٧ٝی
A3-120 

رٔتث پیا٠تؼ ة٥ اًاّث 

 ظغاك٣غ
A3-121 

ظ٨ؼ پیا٠تؼ از ّٛاب 

 ظغاك٣غ
A3-122 

٦یچ کؾ از ٠کؼ ظغا در 

 ا٠اف ٣یـث
A3-123 

ظغاك٣غ ة٥ کـی َٟٞ 

 ک٤غ. ١٣ی
A3-124 

27 

 ََ أُِقرُّ َلُو َعَلى نَػْفِسي اِبْلُعُبوِديَِّة  ََ 
برای  َأْشَهُد َلُو اِبلرُّبُوبِيَِّة؛ اقرار َی کنم

خدا َند بر نفس خود بو عنواف بندگی 
دىم برای ا َ بو  ا َ  َ شهادت َی

 پر َردگاری

ّت٨دیث، 

رة٨ةیث، 

 ق٧ادت

 جتیی٢ ّٛایغ

 A3-125 اٚؼار ة٥ ّتغ ة٨دف پیا٠تؼ 

 A3-126 ق٧ادت ة٥ رة٨ةیث ظغاك٣غ

28 

ْن أَْف ََل   ََا أ َََْحى ِإَِلَّ َحَذراً َِ  ََ أَُؤدِّي 
ْنُو قَارَِعٌة ََل َيْدفَػُعَها  أَفْػَعَل فَػَتُحلَّ  ِب َِ

ٌْ ِحيَلُتُو ََل إَِلَو  َعّنِّ َأَحٌد  ََ ِإْف َعُظَم
ِإَلَّ ُىو؛   َ آنچو بو َن  َحی منوده 

منامی از ترس آنکو َبادا اگر  ادا َی
اُناـ ندىم عذابی از ا َ بر َن فر َد 

كصی، ادام 

 رؿاٝث، ّػاب
 ٠ـئ٨ٝیث

پیا٠تؼ آ٣چ٥ را ک٥ از ًؼؼ 

ظغاك٣غ ٠ا٨٠ر اةالغ آف اؿث، 

 ادا ظ٨ا٦غ کؼد

A3-127 

پیا٠تؼ در اةالغ اكا٠ؼ ا٧ٝی 

 ٠ا٨٠ر اؿث
A3-128 
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آيد کو ىيچکس نتواند آف را دفع  
 کند، ىر چند کو حيلو عظيمی بکار
بندد  َ د َستی ا َ خالص ابشد ػ 

 نيسٌ خدايی جز ا َ

پیا٠تؼ در م٨رت ک٨جا٦ی در 

اةالغ اكا٠ؼ ا٧ٝی ة٥ ؿعحی 

 ق٨د زات ٠ی٠سا

A3-129 

پیا٠ی ک٥ ةایغ در ٔغیؼ اةالغ 

ق٨د ةـیار ٧٠ٟ اؿث زیؼا 

ک٨جا٦ی در اةالغ آف، ّػاب 

 در پی دارد.

A3-130 

 A3-131 كصغا٣یث ظغا

29 

ا أَنْػَزَؿ  ََ ِْلَنَُّو َقْد أَْعَلَمِّن َأِّنِ ِإْف ََلْ أُبَػلِّْغ 
ٌُ رَِسالََتُو  ََ َقدْ  َضِمَن ِل  ِإَِلَّ َفَما بَػلَّْغ

 ُ تَػَباَرَؾ  ََ تَػَعاََل اْلِعْصَمَة  ََ ُىَو اَّللَّ
؛ زيرا خدا َند بو َن  اْلَكاِف اْلَكرمی

وده کو اگر آنچو بر َن  اعالـ فَر
انزؿ شده را ابالغ نکنم رسالٌ ا َ را 
نرسانده اـ. َ برای َن عصمٌ)حفظ 
از شر َردـ( را ضمانٌ منوده  َ خدا  

 کفايٌ کننده  َ کرمی اسٌ

ٞیٓ، رؿاٝث، جت

ّن١ث، 

 ّٞی)ع(

 ٠ـئ٨ٝیث

پیاـ ٔغیؼ، ٨٠و٨ع ظامی 

 اؿث ک٥ ةایغ اةالغ ق٨د.
A3-132 

ا١٦یث پیاـ ٔغیؼ ة٥ ا٣غازق 

 کٜ رؿاٝث پیا٠تؼ اؿث
A3-133 

ک٨جا٦ی در جتٞیٓ پیاـ ٔغیؼ 

ج١اـ زص١ات رؿاٝث پیا٠تؼ 

 ک٤غ د١ؼ ٠ی را ةی

A3-134 

ظغاك٣غ ة٥ پیا٠تؼ ٠ی 

گؼ ای٢ پیاـ را ٗؼ٠ایغ: ا

٣ؼؿا٣ی، در صٛیٛث رؿاٝث 

ظ٨د را گ٨یا ٦ؼگؽ ة٥ ا٣ساـ 

 ام ٣ؼؿا٣غق

A3-135 

ظغا ك رؿ٨ؿ از كز٨د 

 ٠عاٝ٘اف ٔغیؼ آگا٦ی دار٣غ
A3-136 

پیاـ ٔغیؼ ٠عاٝ٘اف ؿؼؿعث 

 زیادم دارد.
A3-137 

ظغاك٣غ پیا٠تؼ را از قؼ 

٠عاٝ٘اف ٔغیؼ در ا٠اف 

 دارد ٠ی

A3-138 

غاك٣غ ةؼام یارم پیا٠تؼش ظ

 ک٤٤غق ك کؼیٟ اؿث ک٘ایث
A3-139 
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پیا٠ی ک٥ صىؼت ظح١ی 

٠ؼجتث در ٔغیؼ ةیاف ٗؼ٨٠دق 

 كصی ا٧ٝی اؿث

A3-140 

30 

فََأ ََْحى ِإَِلَّ ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحِن الرَِّحيم اي 
ْن  أَيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ َا أُْنزَِؿ إِلَْيَك َِ

يَػْعِّن ِف اْلِْاَلَفِة لَِعِليِّ ْبِن  َربَِّك ِف َعِليٍّ 
 ٌَ َأِب طَاِلٍب ع  ََ ِإْف ََلْ تَػْفَعْل َفما بَػلَّْغ

َن النَّاس ُ يَػْعِصُمَك َِ ؛  رِسالََتُو  ََ اَّللَّ
خدا َند بو َن چنني  َحی کرده 

ای پياَرب ابالغ کن آنچو از »اسٌ: 
طرؼ پر َردگارت بر تو انزؿ شده ػ 

ٌ علی بن درابره علی، يعنی خالف
طالب ػ  َ اگر اُناـ ندىی رسالٌ  ابی

ای،  َ خدا َند تو را از  ا َ را نرسانده
 «.کند َردـ حفظ َی

اةالغ، آی٥ 

جتٞیٓ)ٚؼآف(، 

 ّٞی

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

پیاـ ٔغیؼ، اةالغ كالیث 

 صىؼت ّٞی)ع( اؿث.
A3-141 

٦ؼ گ٥٣٨ دظاٝث پیا٠تؼ در 

ةیاف ك جكؼیِ ای٢ پیاـ 

 ٢٠ رةک(٤٠ح٘ی اؿث)

A3-142 

ا١٦یث پیاـ ٔغیؼ ة٥ ا٣غازق 

 کٜ رؿاٝث پیا٠تؼ اؿث
A3-143 

ٗؼ٠ایغ:  ظغاك٣غ ة٥ پیا٠تؼ ٠ی

اگؼ ای٢ پیاـ را ٣ؼؿا٣ی، در 

صٛیٛث رؿاٝث ظ٨د را گ٨یا 

 ام ٦ؼگؽ ة٥ ا٣ساـ ٣ؼؿا٣غق

A3-144 

ظغا ك رؿ٨ؿ از كز٨د 

 ٠عاٝ٘اف ٔغیؼ آگا٦ی دار٣غ.
A3-145 

ٔغیؼ ٠عاٝ٘اف ؿؼؿعث پیاـ 

 زیادم دارد.
A3-146 

ظغاك٣غ پیا٠تؼ را از قؼ 

٠عاٝ٘اف ٔغیؼ در ا٠اف 

 دارد. ٠ی

A3-147 

٠عاٝ٘اف اةالغ پیاـ ٔغیؼ، ة٤ا 

ةؼ َا٦ؼ آی٥ جتٞیٓ، 

کاٗؼ٣غ)ِإفَّ ا٥ََّٞٝ ال ی٧َْغِم 

ـَ اْٝکاِِٗؼی٢(  ا٨َْْٛٝ

A3-148 

ظغاك٣غ کاٗؼاف را در ٣یٜ ة٥ 

ک٥ ١٦ا٣ا ج٨ًئ٥ ة٥  ٦غٗكاف

زاف پیا٠تؼ ك از ًؼیٙ آف 

او١ضالؿ ١٦یكگی دی٢ 

 اؿث، ٦غایث ٣ع٨ا٦غ کؼد.

A3-149 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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31 

ََا  َعاِشَر النَّاِس ََا َقصَّْرُت ِف تَػْبِليِغ  ََ
ُ تَػَعاََل ِإَِل  ؛ ای َردـ َن در  أَنْػَزَؿ اَّللَّ

آنچو ابالغ کردـ  َ در تبليغ آنچو ا َ 
 انزؿ کرد کواتىی نکردـ.

ک٨جا٦ی  ّغـ

 در جتٞیٓ
 ٠ـئ٨ٝیث

پیا٠تؼ در جتٞیٓ آ٣چ٥ ظغا 

٣ازؿ کؼدق ک٨جا٦ی ٣٘ؼ٨٠دق 

 اؿث.

A3-150 

اٚؼار پیا٠تؼ ٠ت٤ی ةؼ رؿا٣غف 

پیاـ ٔغیؼ ك ّغـ ک٨جا٦ی در 

 ای٢ ٠ـیؼ

A3-151 

اةالغ پیاـ ٔغیؼ ا٠ؼ مؼیش 

 ا٧ٝی اؿث
A3-152 

32 

ٌ َلُكْم َسَبَب نُػُز َِؿ ىَ   ََُبنيِّ ِذِه  ََ أاََن 
رَاراً َثاَلاثً  اْْليَِة ِإفَّ َجرْبَئِيَل ع َىَبَط ِإَِلَّ َِ
ـُ  ََيَُُْرِن َعِن السَّاَلـِ َرِبِّ  ََ ُىَو السَّاَل
أَْف أَُقوـَ ِف َىَذا اْلَمْشَهِد فَُأْعِلَم ُكلَّ 

أَبْػَيَض  ََ َأْسَوَد َأفَّ َعِليَّ ْبَن َأِب طَاِلٍب 
ـُ ع َأِخي  ََ  ََِصيِّي  ََ َخِليفَ  ََا ِِت  ََ اْْلِ

ْن بَػْعِدي الَِّذي َُمَلُُّو َِّنِّ َُمَلُّ َىاُر ََف  َِ
ْن َُوَسى ِإَلَّ أَنَُّو ََل َنِبَّ بَػْعِدي  ََ ُىَو  َِ

ْن بَػْعِد اَّللَِّ  ََ َرُسولِو ؛  َ َن    ََلِيُُّكْم َِ
سبب نز َؿ اين آيو را برای مشا بياف 

کنم: جربئيل سو َرتبو بر َن انزؿ  َی
ز طرؼ خدا َنِد سالـ شد  َ ا

پر َردگاـر ػ کو ا َ سالـ اسٌ ػ َرا 
َأَور کرد کو در اين اجتماع بپاخيـز 
 َ بر ىر سفيد  َ سياىی اعالـ کنم  

طالب برادِر َن  َ  علی بن ابی»کو 
 َصی َن  َ جانشني َن بر اَتم  َ 
اَاـ بعد از َن اسٌ. نسبٌ ا َ بو 
َن مهانند ىار َف بو َوسی اسٌ جز 

عد از َن نيسٌ.  َ اينکو پياَربی ب
ا َ صاحب اختيار مشا بعد از خدا  َ 

 «.رسولش اسٌ

ةؼادرم، 

كمایث، 

ظالٗث، كٝی، 

صغیخ ٤٠ؽٝث،  

 ّٞی)ع(

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

پیا٠تؼ ٠تی٢ آیات ٚؼآف 

 اؿث
A3-153 

پیا٠تؼ ؿتب ٣ؽكؿ آی٥ جتٞیٓ 

را ةؼام ٠ؼدـ ةیاف 

 ک٤غ)٠ا ا٣ؽؿ اهلل( ٠ی

A3-154 

م رؿا٣غف ا٠ؼ زتؼئیٜ ةؼا

ظغا ؿ٥ ٠ؼجت٥ ة٥ صى٨ر 

 پیا٠تؼ رؿیغق اؿث

A3-155 

ج٨ٖٚ پیا٠تؼ در مضؼام 

ٔغیؼ)ٗی ا١ٝك٧غ( ة٥ دؿح٨ر 

 ظغاك٣غ ة٨دق اؿث

A3-156 

پیا٠تؼ ٠ا٨٠ر اؿث پیاـ ا٧ٝی 

را ة٥ ج١اـ ٠ؼدـ 

 ةؼؿا٣غ)االةیه ك االؿ٨د(

A3-157 

ا٧ٞٝی ک٥ ظغا ای٢  ٠ا ا٣ؽؿ

ٔف جاکیغ ٥١٦ ٣ـتث ة٥ اةال

کؼدق ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی 

 اؿث

A3-158 

صىؼت ّٞی)ع( ةؼادر رؿ٨ؿ 

 ظغاؿث
A3-159 
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صىؼت ّٞی)ع( ٠الزـ 

 رؿ٨ؿ اهلل اؿث
A3-160 

صىؼت ّٞی)ع( ةْغ از 

 پیا٠تؼ ا٠اـ ٠ؼدـ اؿث.
A3-161 

صىؼت ّٞی ظٞی٥٘ ك 

 زا٣كی٢ رؿ٨ؿ اهلل اؿث
A3-162 

٥ صىؼت ّٞی ةؼام پیا٠تؼ ة

٤٠ؽ٥ٝ ٦اركف ةؼام ٨٠ؿی 

 اؿث.

A3-163 

اؿحذ٤ا کؼدف ٠ٛاـ ٣ت٨ت 

جاکیغم اؿث ةؼ ٠٨١ّیث 

 ٤٠ؽٝث صىؼت ا٠یؼ 

A3-164 

صىؼت ّٞی ةْغ از ظغا  ك 

رؿ٨ٝف ماصب اظحیار ٠ؼدـ 

 اؿث.

A3-165 

33 

ُ تَػَباَرَؾ  ََ تَػَعاََل َعَليَّ    ََ َقْد أَنْػَزَؿ اَّللَّ
ْن ِكَتا ُ  ََ  -بِوِ ِبَذِلَك آيًَة َِ ا  ََلِيُُّكُم اَّللَّ ِإمنَّ

ُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَف  ََ َرُسولُُو  ََ الَِّذيَن آ
الصَّالَة  ََ يُػْؤُتوَف الزَّكاَة  ََ ُىْم راِكُعوَف  ََ 
ـَ الصَّاَلَة  ََ  َعِليُّ ْبُن َأِب طَاِلٍب ع أَقَا
آَتى الزََّكاَة  ََ ُىَو رَاِكٌع يُرِيُد اَّللََّ َعزَّ  ََ 

؛  َ خدا َند در اين  ِف ُكلِّ َحاؿ َجلَّ 
ای از کتابش بر َن انزؿ    َورد آيو

صاحب اختيار مشا »کرده اسٌ: 
خدا  َ رسولش ىستند  َ کسانی کو 

دارند  َ در  اِياف آ َرده  َ مناز را بپا َی
،  َ علی «دىند حاؿ رکوع زکات َی

طالب اسٌ کو مناز را بپا  بن ابی
داشتو  َ در حاؿ رکوع زکات داده  َ 

آی٥ كالیث، 

 ّٞی)ع(

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

آی٥ كالیث در ادتات كالیث 

صىؼت ا٠یؼ ٣ازؿ قغق 

 اؿث.

A3-166 

ٗؼ٠ایغ، كٝی ق١ا  ظغاك٣غ ٠ی

کـی اؿث ک٥ ٨١٦ارق ةا 

ظغا در ارجتاط اؿث ك ای٢ 

ارجتاًف ةا ظغا اك را از ؿ٨د 

یحام رؿا٣غف ة٥ ظٞٙ )ا

 دارد زکات( ةاز ١٣ی

A3-167 

كٝی ظغا در ٦ؼ ٝض٥ُ ةا 

ظغاؿث ك در ّی٢ ١٦ی٢ 

ارجتاط ٣اگــح٤ی ك 

١٦یكگی، ةؼام ظٞٙ 

م ٗیه اؿث ك ة٥  كاؿ٥ٌ

 رؿا٣غ ظٞٙ ؿ٨د ٠ی

A3-168 
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در ىر حاؿ خدا َند عز  َ جل را 
 کند قصد َی

پیا٠تؼ ةؼام ٠ؼدـ ج٨ویش 

د٦غ ک٥ ّٞی )ع( كٝی  ٠ی

 ظغاؿث

A3-169 

كالیث صىؼت ا٠یؼ ١٦اف 

داراؿث ک٥ كالیث قئ٣٨ی را 

 ظغا ك رؿ٨ؿ دار٣غ.

A3-170 

صىؼت ّٞی در ز٠اف صیات 

 ا٣غ. رؿ٨ؿ ٣یؽ كٝی ة٨دق
A3-171 

كالیث صىؼت ّٞی)ع( در 

 ٨ًؿ كالیث پیا٠تؼ اؿث.
A3-172 

صىؼت ّٞی ١٣از را ةپا 

 دارد. ٠ی
A3-173 

صىؼت ّٞی در ١٦اف صاؿ 

ک٥ در ١٣از اؿث از ظٞٙ ك 

 ٣یؽ ٔاٜٗ ٣یـث.ایحام زکات 

A3-174 

ام از  صىؼت ّٞی ٝض٥ُ

 ق٨د. ج٨ز٥ ة٥ صٙ ٔاٜٗ ١٣ی
A3-175 

صىؼت ّٞی)ع( در ٦ؼ صاؿ 

ک٤غ ك  ظغا را ٚنغ ٠ی

ظغ٠ث ة٥ ظٞٙ اك را از ظغا 

 دارد. ةاز١٣ی

A3-176 

34 

ٌُ َجرْبَئِيَل أَْف َيْسَتْعِفَي ِل َعْن   ََ َسأَْل
يػَُّها النَّاُس لِِعْلِمي تَػْبِليِغ َذِلَك إِلَْيُكْم أَ 

ِبِقلَِّة اْلُمتَِّقنَي  ََ َكْثَرِة اْلُمَناِفِقنَي  ََ 
ِإْدَغاِؿ اْْلِثِنَي  ََ َخْتِل اْلُمْسَتْهزِِءيَن 

ْساَلـ ؛ ای َردـ، َن از جربئيل   اِبْْلِ
درخواسٌ کردـ از خدا خبواىد ات َرا 
از ابالغ اين َهم َعاؼ بدارد، زيرا 

٠حٛی٢، 

٤٠اٗٛاف، 

 زتؼئیٜ

٣گؼا٣ی از 

 ٣٘اؽ

درظ٨اؿث پیا٠تؼ از زتؼئیٜ 

ةؼام ٠ْاؼ قغف از جتٞیٓ 

 پیاـ ٔغیؼ

A3-177 

ّٞث ٣گؼا٣ی پیا٠تؼ از اةالغ 

پیاـ ٔغیؼ کذؼت ٤٠اٗٛاف ك 

 ٠عاٝ٘اف اؿث

A3-178 
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دی َنافقني  َ از کمی َتقني  َ زاي
ىای  فساد َالٌَ کنندگاف  َ حيلو

 َسخره کنندگاِف اسالـ اطالع داـر

کٟ ة٨دف اٗؼاد ةا ج٨ٛا در 

 ز٠اف اةالغ پیاـ ٔغیؼ
A3-180 

زیاد ة٨دف ٤٠اٗٛاف در ز٠اف 

 اةالغ ٔغیؼ
A3-181 

ؿح١کاراف پیا٠تؼ را ٠ال٠ث 

 کؼد٣غ ٠ی
A3-182 

ٔغیؼ ٠عاٝ٘اف ٠ال٠ث گؼ ك 

م ةـیارم  اؿح٧ؽاء ک٤٤غق

 داقح٥ اؿث

A3-183 

35 

ُ ِف   ِكَتاِبِو ِِبَنػَُّهْم الَِّذيَن  َََصَفُهُم اَّللَّ
يَػُقوُلوَف ِِبَْلِسَنِتِهْم َا لَْيَس ِف قُػُلوهِبِْم  ََ 
ََيَْسُبونَُو َىيِّناً  ََ ُىَو ِعْنَد اَّللَِّ َعِظيٌم  ََ  

َكْثَرِة أََذاُىْم ِل ِف َغرْيِ ََرٍَّة َحَّتَّ مَسَّْوِن 
تِ  َُاَلَزََ ِو أُُذانً  ََ َزَعُموا َأِّنِ َكَذِلَك ِلَكْثَرِة 
َي  ََ ِإقْػَباِل َعَلْيِو َحَّتَّ أَنْػَزَؿ اَّللَُّ  ِإايَّ

ْنُهُم الَِّذيَن  -َجلَّ ِف َذِلَك قُػْرآانً    ََ   َعزَّ  َِ ََ 
يُػْؤُذ ََف النَِّبَّ  ََ يَػُقوُلوَف ُىَو أُُذٌف ُقْل أُُذُف 

َخرْيٍ  -َعَلى الَِّذيَن يَػْزُعُموَف أَنَُّو أُُذفٌ 
ُن اِبَّللَِّ  ََ  ِننَي اْْليََة َلُكْم يُػْؤَِ ُن لِْلُمْؤَِ يُػْؤَِ

؛  مهاهنا كو در كتاب خدا اين گونو 
اند كو: چيزى اب   َصف شده
گويند كو در دَلايشاف  دىاهنايشاف َى

نيسٌ،  َ آف را ]سخىن كوچك  َ 
پنداشتند  َ حاؿ آنكو در  [ َى آساف

نزد خدا َند، بزرگ  َ عظيم اسٌ،  َ 
شّدت آزاـر را بداف جا رساندند كو 

ذف )سرااپ گوش( انَيدند،  َ َرا ا
دليل اين انَگذارى اين بود كو 

پنداشتند َن شنواى ىر سخىن  َى
ابشم، ات اينكو خدا َند اين آيو را  َى

ود كو:  اند   َ از آانف كساىن»انزؿ فَر

ٚؼآف)کحاة٥(، 

آزار پیا٠تؼ، 

 ای١اف

٣گؼا٣ی از 

 ٣٘اؽ

٤٠اٗٛاف در ٚؼآف كمٖ 

 ا٣غ. قغق
A3-184 

٤٠اٗٛاف چیؽم را ةؼ زةاف 

آكر٣غ ک٥ ة٥ آف ٠ْحٛغ  ٠ی

 ٣یـح٤غ.

A3-185 

اق ٣٘اؽ ٣ؽد ظغاك٣غ ةـیار گ٤

 ؿ٤گی٢ اؿث.
A3-186 

٤٠اٗٛاف گ٤اق ظ٨د را ؿتک 

 ق١ار٣غ. ٠ی
A3-187 

٤٠اٗٛاف پیا٠تؼ را ةـیار آزار 

 ا٣غ. دادق
A3-188 

٤٠اٗٛاف ة٥ پیا٠تؼ ٝٛب اُذُف 

 ا٣غ. دادق
A3-189 

ّٞث اُُذف گ٘ح٢ ٤٠اٗٛاف  

٤١٦كی٤ی ك اؿحٛتاؿ پیا٠تؼ 

)ع( ة٨دق از صىؼت ّٞی

 اؿث

A3-190 

٠الز٠ث پیا٠تؼ ةا صىؼت 

ّٞی)ع( ٨٠زب ٣اراصحی 

 ٤٠اٗٛاف قغق اؿث.

A3-191 
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گويند: ا َ  آزارند  َ َى كو پياَرب را َى
شنواى سخن  -]سرااپ[ گوش اسٌ
بگو: گوش  -ىر كسى اسٌ

يعىن براى   -ا،نيكوسٌ براى مش
پنداشتند ا َ اذف  كساىن كو َى

ناف را  -اسٌ بو خدا اِياف دارد  َ ََؤ
 «16توبو:  -اب َر دارد

٤٠اٗٛا٣ی ک٥ پیا٠تؼ را آزار 

ا٣غ از ًؼؼ ظغاك٣غ  دادق

 ا٣غ ٠ػ٠ث قغق

A3-192 

 A3-193 كصغا٣یث ظغاك٣غ

٤٠اٗٛاف ةا زةا٣كاف پیا٠تؼ را 

 آزار دادق ا٣غ.
A3-194 

ز٥ پیا٠تؼ ة٥ صىؼت ّٞی ج٨

٨٠زب ٣اراصحی ٤٠اٗٛاف 

 قغق اؿث

A3-195 

صىؼت ّٞی ةـیار ة٥ پیا٠تؼ 

٠ح١ایٜ ة٨دق ك پیا٠تؼ ٦ٟ از 

 کؼد٣غ ایكاف اؿحٛتاؿ ٠ی

A3-196 

٠الز٠ث پیا٠تؼ ةا صىؼت 

ّٞی)ع( ٨٠رد ٤ّایث ظغاك٣غ 

 ة٨دق اؿث.

A3-197 

آزار د٤٦غگاف پیا٠تؼ، ّػاب 

یف دار٣غ.)كَ درد٣اؾ در پ

 ْٟ اَِّٝػی٢َ یُؤْذُكَف رَُؿ٨ؿَ ا٥َِّٞٝ ٧َُٝ

 َّػابه أَِٝیٟه(

A3-198 

پیا٠تؼ ةؼام ٤٠٨٠اف رص١ث 

 ا٧ٝی اؿث.
A3-199 

ظغا٣غ در ٚؼآف ٤٠اٗٛاف را 

 ؿؼز٣ف کؼدق اؿث
A3-200 

٤٠اٗٛا٣ی ک٥ پیا٠تؼ را آزار 

د٤٦غ در ٚؼآف ٣ک٦٨ف  ٠ی

 ا٣غ. قغق

A3-201 

36 

َي ِبَِمْسَائِِهْم  ََ لَ   ٌُ َأْف ُأمسَِّ ْو ِشْئ
 ٌُ ْي َي إِلَْيِهْم ِِبَْعَياهِنِْم  -َلَسمَّ  ََ َأْف أ ََِ

اقارق ة٥ 

 ٤٠اٗٛاف

٣گؼا٣ی از 

 ٣٘اؽ

پیا٠تؼ از ٣اـ ٤٠اٗٛاف ٦ٟ 

 آگا٦ی دارد.
A3-202 
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 ََ  ٌُ َْلَ َََْْأُت  ََ َأْف أَُدؿَّ َعَلْيِهْم َلَدلَْل
َُورِِىمْ  َقْد َتَكرٌََّْ ؛   َلِكّنِّ  ََ اَّللَِّ ِف ُأ

اگر َن خبواىم گويندگاف اين نسبٌ 
توامن،  َ اگر  رـب َی)اُُذف( را انـ ب

خبواىم بو شخص آانف اشاره کنم 
منامی،  َ اگر خبواىم اب عالئم آهنا را  َی

توامن،  َلی بو خدا قسم  َعرفی کنم َی
َن در کار آانف اب بزرگواری رفتار  

 اـ.  کرده

ک جک ٤٠اٗٛاف را پیا٠تؼ ج

ج٨ا٣غ ة٥  ٠ی ق٤اؿغ ك ٠ی

 قعل آ٧٣ا اقارق ک٤غ.

A3-203 

٤٠اٗٛاف ّالئٟ ق٤اظح٥ 

 ام دار٣غ. قغق
A3-204 

پیا٠تؼ در صٙ ٤٠اٗٛاف 

ٗؼ٠ایغ ك آ٣اف  ةؽرگ٨ارم ٠ی

را در صى٨ر ٥١٦ رؿ٨ا 

 ک٤غ ١٣ی

A3-205 

روایث ظغاك٣غ در گؼك اةالغ 

 پیاـ ٔغیؼ اؿث
A3-206 

٣ؼؿا٣غف پیاـ ٔغیؼ ٨٠زب 

٦غر رٗح٢ زص١ات رؿاٝث 

 ق٨د ٠ی

A3-207 

37 

ُ َِّنِّ ِإَلَّ َأْف    ََ ُكلَّ َذِلَك ََل يَػْرَضى اَّللَّ
ا أَنْػَزَؿ ِإَِلَّ ُُثَّ َتاَل ص ََ اي أَيػَُّها  -أُبَػلَِّغ 

ْن َربَِّك ِف  الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ َا أُْنزَِؿ إِلَْيَك َِ
ٌَ رِسالََتُو َعِليٍّ  ََ ِإْف ََلْ تػَ  ْفَعْل َفما بَػلَّْغ

َن النَّاس ُ يَػْعِصُمَك َِ ؛ بعد از مهو   ََ اَّللَّ
اينها خدا َند از َن راضی منی شود 
َگر آنچو بر َن انزؿ شده ابالغ  
کنم. سپس  اين آيو را خواند:اى 

پياَرب، آنچو از جانب پر َردگارت بو 
سوى تو انزؿ شده، ابالغ كن  َ اگر 

اى.  َ خدا  رساندهنكىن رسالتٌ را ن
دارد.  تو را از ]گزنِد[ َردـ نگاه َى

آرى، خدا گر َه كافراف را ىدايٌ 

آی٥ 

جتٞیٓ)ٚؼآف(، 

اةالغ، روایث 

 ا٧ٝی، ّٞی

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

پیا٠ی ک٥ صىؼت ظح١ی 

٠ؼجتث در ٔغیؼ ةیاف ٗؼ٨٠دق 

 كصی ا٧ٝی اؿث

A3-208 

پیاـ ٔغیؼ ٨٠و٨ع ظامی 

 غ اةالغ ق٨داؿث ک٥ ةای
A3-209 

٦ؼ گ٥٣٨ دظاٝث پیا٠تؼ در 

ةیاف ك جكؼیِ ای٢ پیاـ 

 ٤٠ح٘ی اؿث)٢٠ رةک(

A3-210 

ا١٦یث پیاـ ٔغیؼ ة٥ ا٣غازق 

 کٜ رؿاٝث پیا٠تؼ اؿث
A3-211 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

89   

 

 «كند منى
ظغا ك رؿ٨ؿ از كز٨د 

 ٠عاٝ٘اف ٔغیؼ آگا٦ی دار٣غ
A3-212 

پیاـ ٔغیؼ ٠عاٝ٘اف ؿؼؿعث 

 زیادم دارد.
A3-213 

ظغاك٣غ، پیا٠تؼ را از قؼ 

٠عاٝ٘اف ٔغیؼ در ا٠اف 

 دارد ٠ی

A3-214 

٠عاٝ٘اف اةالغ پیاـ ٔغیؼ، ة٤ا 

ةؼ َا٦ؼ آی٥ جتٞیٓ، 

کاٗؼ٣غ)ِإفَّ ا٥ََّٞٝ ال ی٧َْغِم 

ـَ اْٝکاِِٗؼی٢َ(  ا٨َْْٛٝ

A3-215 

ظغاك٣غ کاٗؼاف را در ٣یٜ ة٥ 

٦غٗكاف ک٥ ١٦ا٣ا ج٨ًئ٥ ة٥ 

زاف پیا٠تؼ ك از ًؼیٙ آف 

او١ضالؿ ١٦یكگی دی٢ 

 اؿث، ٦غایث ٣ع٨ا٦غ کؼد.

A3-216 

38 

َعاِشَر النَّاِس أَفَّ اَّللََّ َقْد َنَصَبُو  ََ فَاْعَلُموا 
َُْفرَتَضاً طَاَعُتُو َعَلى  ََاَاً  َلُكْم  ََلِّياً  ََ ِإ

يَن  ََ اْْلَْنَصاِر  ََ َعَلى التَّابِِعنَي اْلُمَهاِجرِ 
ََلُْم ِبِِْحَساٍف  ََ َعَلى اْلَباِدي  ََ اْْلَاِضِر 
 ََ َعَلى اْْلَْعَجِميِّ  ََ اْلَعَرِبِّ  ََ اْْلُرِّ  ََ 
اْلَمْمُلوِؾ  ََ الصَِّغرِي  ََ اْلَكِبرِي  ََ َعَلى 

ٍد ؛  ََُوحِّ اْْلَبْػَيِض  ََ اْْلَْسَوِد  ََ َعَلى ُكلِّ 
اى گر َه َردـ بدانيد كو: خدا َند  پس

َتعاؿ على بن أىب طالب را بر مشا 
 ََل  َ اَاـ قرار داده،  َ اطاعٌ ا َ را 
بو نيكوىي بر متاـ گر َىهاى َهاجر  َ 

انصار  َ اتبعني آانف،  َ بر ابديو 
نشني  َ حاضر  َ غائب  َ عرب  َ 

عجم  َ كوچك  َ بزرگ  َ عبد  َ آزاد 
وده   َ بر ىر خداپرسٌ  َاجب فَر

انش قابل اجرا،  َ  اسٌ، ا َ فَر
سخنش َقبوؿ،  َ اَرش انفذ اسٌ، 
خمالف ا َ َلعوف،  َ پري َ ا َ َشموؿ 

كٝی، ا٠اـ، 

٠٘حؼض 

 اٌٝا٥ّ

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

كالیث ك ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی 

 از ًؼؼ ظغاك٣غ اؿث
A3-217 

اًاّث ا٠ؼ صىؼت ّٞی)ع( 

ةؼ ج١ا٠ی ٠ـ١ٞا٣اف كازب 

 اؿث

A3-218 

كالیث صىؼت ا٠یؼ ةؼ 

 ١٦گاف اًالؽ دارد
A3-219 
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رمحٌ خدا َند اسٌ،  َ ىر كس ا َ 
را تصديق كند  َ بد َ گوش بسپارد  َ 

از ا َ اطاعٌ كند َشموؿ غفراف 
صىؼت ا٠یؼ ةؼ ج١اـ   خدا َند گردد.

 یکحاپؼؿحاف كالیث دارد.
A3-220 

39 

رُه َْ ؛  ََاٍض ُحْكُمُو َجائٍِز قَػْولُُو اَنِفٍذ َأ
نده  َ کالـ ا َ َورد حکم ا َ اجرا شو 

 عمل  َ اَر ا َ انفذ اسٌ.

صکٟ، ٨ٚؿ، 

 ا٠ؼ

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

صکٟ صىؼت ّٞی ةایغ ازؼا 

 ق٨د
A3-221 

کالـ صىؼت ّٞی ٨٠رد 

 ١ّٜ اؿث
A3-222 

 A3-223 ا٠ؼ صىؼت ّٞی ٣اٗػ اؿث

40 

ََْن تَِبَعُو  ََْرُحوـٌ  ََْن َخاَلَفُو  ََْلُعوٌف 
ٌن ََْن َصدَّ  ُ َلُو  ََ َُْؤَِ َقُو فَػَقْد َغَفَر اَّللَّ

ْنُو  ََ أَطَاَع َلُو ؛ىر کس اب  َع َِ ِلَمْن مسَِ
ا َ خمالفٌ کند َلعوف اسٌ،  َ ىر  
کس اتبع ا َ ابشد َورد رمحٌ اَلی 
اسٌ  َ ىر کس ا َ را تصديق منايد 

ن اسٌ. خدا َند ا َ را  َ ىر کس  ََو
را کو از ا َ بشنود  َ ا َ را اطاعٌ  

 کند آَرزيده اسٌ. 
 
 

 

٨ْٞ٠ف، 

٠عاٝ٘ث، 

٠ؼص٨ـ، 

 جنغیٙ

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

٤٠کؼاف ك ٠عاٝ٘اف صىؼت 

 ّٞی ٨٠رد ٤ْٝث ظغا ٦ـح٤غ
A3-224 

٠عاٝ٘ث ةا صىؼت ّٞی 

 ٠عاٝ٘ث ةا ظغاؿث
A3-225 

اًاّث ا٠ؼ صىؼت ّٞی 

 اًاّث از ا٠ؼ ظغاؿث
A3-226 

٢٠٨٠ ة٨دف در گؼك جنغیٙ 

 صىؼت ّٞی اؿث.
A3-227 

اًاّث ا٠ؼ صىؼت ّٞی)ع( 

 ٔ٘ؼاف ا٧ٝی را در پی دارد
A3-228 

41 

َقاـٍ أَُقوَُُو ِف  ََ َعاِشَر النَّاِس إِنَُّو آِخُر  ََ
َىَذا اْلَمْشَهِد فَامْسَُعوا  ََ أَِطيُعوا  ََ 

ِر َربُِّكم ؛ ای َردـ اين  انْػَقاُد َا ِْلََْ
آخرين ابری اسٌ کو در چنني 

ا٣ٛیاد ا٠ؼ 

 ا٧ٝی، اًاّث
 ا٣ػار

ک٤غ  پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ اّالـ ٠ی

ک٥ ای٢ آظؼی٢ ازح١اع 

٠ـ١ٞا٣اف در صى٨ر پیا٠تؼ 

 اؿث

A3-229 
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شنويد اجتماعی بپا َی ايستم. پس ب
 َ اطاعٌ کنيد  َ در َقابل اَر 

خدا َند، پر َردگاراتف سر تسليم فر َد 
 آ َريد.

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ 

ک٥ ؿع٤ف را ةك٣٨٤غ ك 

 اًاّث ک٤٤غ.

A3-230 

ؿع٢ پیا٠تؼ كصی ا٧ٝی 

 اؿث.
A3-231 

اًاّث از پیا٠تؼ اًاّث ا٠ؼ 

 ظغاك٣غ اؿث.
A3-232 

ق٤یغف پیاـ ٔغیؼ ك اًاّث 

از آف جـٞیٟ ا٠ؼ ظغاك٣غ 

 ة٨دف اؿث.

A3-233 

پیاـ ٔغیؼ آظؼی٢ ك زاكدا٥٣ 

جؼی٢ ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ ةؼام 

ازح١اع ُّیٟ ٠ـ١ٞا٣اف 

 اؿث.

A3-234 

 A3-235 غیؼ ا٠ؼ ظغاك٣غ اؿثپیاـ ٔ

42 

ََْوََلُكْم  ََ  فَِإفَّ اَّللََّ َعزَّ  ََ َجلَّ ُىَو 
ْن ُد َنِِو ُُمَمٌَّد ص  ََلِيُُّكُم  ِإََلُُكْم ُُثَّ َِ
ْن بَػْعِدي  اْلَقائُِم اْلُمَخاِطُب َلُكْم ُُثَّ َِ
ِر َربُِّكْم ُُثَّ  َُُكْم ِبََِْ ا ََ َعِليّّ  ََلِيُُّكْم  ََ ِإ

ََةُ  ا ََ ْن  َُْلِدِه ِإََل يَػْوـِ  اْْلِ ِف ُذّرِيَِِّت َِ
؛ چرا کو  تَػْلَقْوَف اَّللََّ  ََ َرُسوَلو

خدا َندصاحب اختيار مشا  َ َعبود 
مشاسٌ،  َ بعد از خدا َند رسولش  َ 
پياَربش کو مشا را خماطب قرار داده 
صاحب اختيار مشاسٌ،  َ بعد از 
َن علی صاحب اختيار مشا  َ اَاـ 

اسٌ،  َ بعد از مشا بو اَر خدا َند 
ا َ اَاٌَ در نسل َن از فرزنداف 

ا َسٌ ات ر َزی کو خدا  َ رسولش را 

٨٠ال، كٝی، 

رؿ٨ؿ، ّٞی، 

ٗؼز٣غاف 

 رؿ٨ؿ)كٝغم(

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

 A3-236 ظغا ٨٠الم ٤٠٨٠اف اؿث

رؿ٨ؿ اهلل ٨٠الم ٤٠٨٠اف 

 اؿث.
A3-237 

ّٞی)ع( كٝی ك ا٠اـ ٤٠٨٠اف 

 اؿث.
A3-238 

كالیث صىؼت ّٞی در ٨ًؿ 

 كالیث ظغا ك رؿ٨ؿ اؿث.
A3-239 

ا٠ا٠ث ك كالیث صىؼت ّٞی 

 از ًؼؼ ظغاك٣غ اؿث.
A3-240 
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ا٠ا٠اف از ٣ـٜ پیا٠تؼ ك از  َالقات خواىيد کرد.

ٗؼز٣غاف صىؼت ّٞی 

 ٦ـح٤غ

A3-241 

ركزم ٣ع٨ا٦غ ة٨د ک٥ ز٠ی٢ 

از صسث ظغا ظاٝی 

 ةاقغ.)اٝی ی٨ـ اٝٛیا٥٠(

A3-242 

43 

ـَ  ُ  ََ ََل َحرَا ََا َأَحلَُّو اَّللَّ ََل َحاَلَؿ ِإَلَّ 
ـَ  ُ َعرََّفِّن اْلَْاَلَؿ  ََ اْْلَرَا ََا َحرَََُّو اَّللَّ ِإَلَّ 
ْن ِكَتاِبِو  ٌُ ِلَما َعلََّمِّن َرِبِّ َِ  ََ أاََن أَْفَضْي

ِو إِلَْيو َِ ؛ حاللی نيسٌ   ََ َحاَللِِو  ََ َحرَا
ابشد،  َ َگر آنچو خدا حالؿ کرده 

حراَی نيسٌ َگر آنچو خدا حراـ  
کرده ابشد. خدا َند عز  َ جل 

حالؿ  َ حراـ را بو َن شناسانده 
اسٌ،  َ آنچو پر َردگاـر از کتابش  َ 
حالؿ  َ حراَش بو َن آَوختو بو ا َ 

 اـ سپرده
رؿ٨ؿ اهلل، 

صالؿ ك صؼاـ، 

 کحاة٥)ٚؼآف(

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

ّٟٞ ٠ضؼ٠ات ا٧ٝی ٣ؽد ظغا 

 ك ا٦ٜ ةیث اؿث ك رؿ٨ؿ
A3-244 

صالٝی ٣ـیث ٠گؼ آ٣چ٥ ظغا 

صالؿ ک٤غ ك صؼا٠ی ٣یـث 

 ٠گؼ آ٣چ٥ ظغا صؼاـ ةغا٣غ.

A3-245 

صالؿ ك صؼاـ ٦ا ٚاةٜ جٕییؼ 

 ك جتغیٜ ٣یـح٤غ.
A3-246 

ظغاك٣غ صالؿ ك صؼاـ ٦ا را 

 ة٥ پیا٠تؼ ق٤اؿا٣غق اؿث.
A3-247 

پیا٠تؼ ج١اـ ٠٨ّٞی را  ک٥ 

از ٚؼآف ك صالؿ ك  ظغاك٣غ

صؼا٠ف ة٥ اك جْٞیٟ دادق ة٥ 

صىؼت ّٞی اٗاو٥ ٗؼ٨٠دق 

 اؿث.

A3-248 

٦ا  ّٟٞ کحاب ك صالؿ ك صؼاـ

از ًؼؼ ظغاك٣غ ة٥ پیا٠تؼ ك 

 ا٦ٜ ةیث اٗاو٥ قغق اؿث.

A3-249 

پیا٠تؼ ك ا٦ٜ ةیث از ًؼؼ 

ظ٨دقاف چیؽم را صالؿ یا 

 ک٤٤غ. صؼاـ ١٣ی

A3-250 

44 

َعاِشَر النَّ  ْن ِعْلٍم ِإَلَّ  ََ َقْد ََ ََا َِ اِس 
ٌُ فَػَقْد  ُ ِفَّ  ََ ُكلُّ ِعْلٍم َعِلْم َأْحَصاُه اَّللَّ
ْن ِعْلٍم  ََا َِ ََاـِ اْلُمتَِّقنَي  ََ  َأْحَصْيُتُو ِف ِإ

ا٠اـ ا١ٝتی٢، 

ا٠اـ ا١ٝحٛی٢، 

 ّٞی)ع(، ّٟٞ

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

ج١اـ ٨ّٞـ را ظغاك٣غ در 

كز٨د پیا٠تؼ ز١ِ کؼدق 

 اؿث.

A3-252 
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ـُ اْلُمِبني ا ََ ؛  ِإَلَّ َعلَّْمُتُو َعِلّياً  ََ ُىَو اْْلِ
ای َردـ، ىيچ علمی نيسٌ َگر 

ر َن َجع کرده آنکو خدا َند آف را د
اـ در  اسٌ  َ ىر علمی را کو آَوختو

اـ،  َ ىيچ  اَاـ املتقني َجع منوده
علمی نيسٌ َگر آنکو آف را بو علی 

 « اَاـ َبني»اـ. ا َسٌ  آَوختو 

پیا٠تؼ ج١اـ ٠٨ّٞی را ک٥ از 

زا٣ب ظغاك٣غ دریاٗث کؼدق 

ة٥ صىؼت ّٞی جْٞیٟ 

 ٗؼ٨٠دق اؿث.

A3-253 

ج١اـ ٨ّٞـ از  زا٣ب ظغاك٣غ 

در كز٨د صىؼت ّٞی ز١ِ 

 قغق اؿث.

A3-254 

صىؼت ّٞی ا٠اـ ا١ٝحٛی٢ 

 اؿث.
A3-255 

« ا٠اـ ٠تی٢»صىؼت ّٞی 

 اؿث.
A3-256 

45 

َعاِشَر  النَّاِس ََل َتِضلُّوا َعْنُو  ََ ََل تَػْنِفُر َا ََ
ْنُو  ََ ََل َتْسَتْكرب َا ] ََ ََل َتْسَتْنِكُفوا[  َِ

ْن  ََََليَِتو ؛ ای َردـ، از علی بو سوی   َِ
ديگری گمراه نشويد،  َ از ا َ ر َی 
گردانيد  َ از  ََليٌ ا َ سرابز  بَر

 كالیث نزنيد.
ج٨می٥ ة٥ 

 كالیث

دكرم از ّٞی ٨٠زب 

 ق٨د ٠ی گ١ؼا٦ی
A3-257 

٦غایث در گؼك اًاّث از 

ّٞی ك ج١ـک ة٥ كالیث 

 ایكاف اؿث.

A3-258 

ؿ٘ارش پیا٠تؼ در ظن٨ص 

گؼدا٣ی از كالیث  ّغـ ركم

 صىؼت ّٞی

A3-259 

46 

فَػُهَو الَِّذي يَػْهِدي ِإََل اْلَْقِّ  ََ يَػْعَمُل ِبِو 
 ََ يُػْزِىُق اْلَباِطَل  ََ يَػْنَهى َعْنُو  ََ ََل 

؛ ا َسٌ کو بو  ُخُذُه ِف اَّللَِّ َلْوََُة ََلئِمٍ تَْ 
حق ىدايٌ منوده  َ بو آف عمل 

کند،  َ ابطل را ابطاؿ منوده  َ از  َی
منايد،  َ در راه خدا  آف هنی َی

ای ا َ را َانع  سرزنش َالٌَ کننده
 شود.  منی

٦ادم ة٥ صٙ، 

٣اة٨د ک٤٤غق 

 ةاًٜ

ٗىایٜ 

 صىؼت ّٞی

صىؼت ّٞی ة٥ صٙ ٦غایث 

 ک٤غ. ٠ی
A3-260 

صىؼت ّٞی ة٥ صٙ ١ّٜ 

 ک٤غ. ٠ی
A3-261 

صىؼت ّٞی ةاًٜ را ٣اة٨د 

 ک٤غ. ٠ی
A3-262 

صىؼت ّٞی از ةاًٜ ٧٣ی 

 ک٤غ. ٠ی
A3-263 
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صىؼت ّٞی از ٠ال٠ث گؼاف 

 ٦ؼاؿغ. ١٣ی
A3-264 

47 

َََن اِبَّللَِّ  ََ َرُسولِِو  ََ   ََْن آ ُُثَّ ِإنَُّو أ ََُّؿ 
 ََ ُىَو  -َدى َرُسوَلُو بَِنْفِسوِ ُىَو الَِّذي فَ 

َََع َرُسوِؿ اَّللَِّ  ََ ََل َأَحَد  الَِّذي َكاَف 
َن الّرَِجاِؿ َغرْيُه َََع َرُسولِِو َِ ؛  يَػْعُبُد اَّللََّ 

ا َؿ کسی اسٌ کو بو خدا  َ رسولش 
اِياف آ َرد  ا َسٌ کو اب جاف خود در 
راه رسوؿ خدا فداکاری کرد. ا َسٌ  

در حالی کو  کو اب پياَرب خدا بود
ىيچکس از َرداف مهراه ا َ خدا را 

ؿتٛث در  کرد. عبادت منی

ای١اف، ٗغایی 

رؿ٨ؿ اهلل، 

ّت٨دیث، 

 اكٝی٢ ١٣ازگؽار

ٗىایٜ 

 صىؼت ّٞی

صىؼت ّٞی اكٝی٢ کـی 

اؿث ک٥ ة٥ رؿ٨ؿ ظغا 

 ای١اف آكرد.

A3-265 

اصغم از ٤٠٨٠اف ةؼ صىؼت 

 ّٞی ؿتٛث ٣گؼٗح٥ اؿث.
A3-266 

١اف کـی صىؼت ّٞی ٦

اؿث ک٥ زاف ظ٨د ٗغام 

 رؿ٨ؿ اهلل کؼد.

A3-267 

صىؼت ّٞی ١٦یك٥ ٠الزـ 

 رؿ٨ؿ اهلل ة٨دق اؿث.
A3-268 

صىؼت ّٞی ز٠ا٣ی ک٥ 

اصغم پیا٠تؼ را در ّت٨دیث 

کؼد ٠الزـ  ظغا ١٦ؼا٦ی ١٣ی

 ایكاف ة٨دق اؿث.

A3-269 

صىؼت ّٞی اكٝی٢ ١٣ازگؽار 

 ةا رؿ٨ؿ ظغا اؿث
A3-270 

48 

 ََ ََ  ُ ُلوُه فَػَقْد َفضََّلُو اَّللَّ َعاِشَر النَّاِس َفضِّ
؛ ای َردـ، ا َ را  اقْػَبُلوُه فَػَقْد َنَصَبُو اَّللَّ 

فضيلٌ دىيد کو خدا ا َ را فضيلٌ 
داده اسٌ،  َ ا َ را قبوؿ کنيد کو 
ٗىیٞث،  خدا َند ا َ را َنصوب منوده اسٌ.

ا٣حناب ا٧ٝی، 

 ٗىیٞث ا٧ٝی

ج٨می٥ ة٥ 

 كالیث

ؼ ة٥ ٠ؼدـ ؿ٘ارش پیا٠ت

٣ـتث ة٥ ٗىیٞث دادف ة٥ 

 صىؼت ّٞی

A3-271 

ظغا ة٥ ّٞی ٗىیٞث دادق 

 اؿث
A3-272 

٠عاٝ٘ث ةا صىؼت ّٞی 

 ٠عاٝ٘ث ةا ظغاؿث
A3-273 

ٗىیٞث ةعكی ة٥ ّٞی 

 ا٠حذاؿ ا٠ؼ ظغاؿث.
A3-274 
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ؿ٘ارش ة٥ پػیؼش كالیث 

 صىؼت ّٞی
A3-275 

٣نب صىؼت ّٞی از زا٣ب 

 ظغاك٣غ 
A3-276 

49 

َن اَّللَِّ  ََ َلْن  ـٌ َِ ََا َعاِشَر النَّاِس إِنَُّو ِإ ََ
ُ َعَلى َأَحٍد أَْنَكَر  ََََليَػَتُو  ََ َلْن  يَػُتوَب اَّللَّ
ُ َلُو َحْتماً َعَلى اَّللَِّ أَْف يَػْفَعَل  يَػْغِفَر اَّللَّ
َرُه ِفيِو  ََ أَْف يُػَعذِّبَُو  َْ َذِلَك ِبَْن َخاَلَف َأ

اً ُنْكراً أََبَد اْْلاَبِد  ََ َدْىَر َعَذاابً َشِديد
ُىوِر؛ ای َردـ، ا َ از طرؼ  الدُّ
خدا َند اَاـ اسٌ،  َ ىر کس 

 ََليٌ ا َ را انکار کند خدا َند ىرگز 
خبشد.  پذيرد  َ ا َ را منی اش را منی توبو

حتمی اسٌ بر خدا َند کو اب کسی  
کو اب ا َ خمالفٌ منايد چنني کند  َ ا َ 

ٌ  َ ات را بو عذابی شديد ات ابدي
 آخر ر َزگار َعذب منايد. 

ا٠اـ از زا٣ب 

ظغا، ا٣کار 

كالیث، پؼ٦یؽ 

از ٠عاٝ٘ث، 

 کاٗؼاف

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی از زا٣ب 

 ظغاك٣غ اؿث.
A3-277 

٤٠کؼ كالیث صىؼت ّٞی 

 گیؼد. ٨٠رد آ٠ؼزش ٚؼار ١٣ی
A3-278 

ج٨ة٥ کـی ک٥ كالیث اك را 

 اٗحغ. یا٣کار ک٤غ ٠ٛت٨ؿ ١٣
A3-279 

كّغق م صح١ی ظغاك٣غ 

اؿث ک٥ ٠عاٝ٘اف كالیث 

 صىؼت ّٞی را ٣یا٠ؼزد.

A3-280 

٠عاٝ٘ث ةا صىؼت ّٞی 

 ٠عاٝ٘ث ةا ظغاؿث
A3-281 

٠عاٝ٘اف كالیث صىؼت ّٞی 

 ق٣٨غ. جا اةغاٝغ٦ؼ ّػاب ٠ی
A3-282 

50 

َىا فَاْحَذُر َا أَْف َُتَالُِفوُه فَػَتْصَلْوا اَنراً  ََُقودُ 
؛  النَّاُس  ََ اْلِْجاَرُة أُِعدَّْت لِْلكاِفرِين

پس بپرىيزيد از اينکو اب ا َ خمالفٌ  
کنيد  َ گرفتار آتشی شويد کو 

ىا ىستند  آتشگريه آف َردـ  َ سنگ
  َ برای کافراف آَاده شده اسٌ.

اصػار از 

 ٠عاٝ٘ث
 ا٣ػار

ةؼ صػر داقح٢ ٠ؼدـ از 

 ٠عاٝ٘ث ةا صىؼت ّٞی
A3-283 

كالیث صىؼت ّٞی ٠عاٝ٘اف 

 ق٣٨غ. گؼٗحار آجف دكزخ ٠ی
A3-284 

٠عاٝ٘اف كالیث صىؼت ا٠یؼ 

 کاٗؼ٣غ.
A3-285 

آجكی ک٥ ٦یؽ٠ف آد٠یاف ك 

ؿ٤گ٧اؿث زایگاق ٠عاٝ٘اف 

 كالیث صىؼت ّٞی اؿث.

A3-286 
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َن   َر اْْلَ ََُّلوَف َِ أَيػَُّها النَّاُس ِب  ََ اَّللَِّ ُبشِّ
ْرَسِلنَي  ََ أاََن َخاَُتُ اْْلَنِْبَياِء النَِّبيِّنَي  ََ اْلمُ 

يِع  ُة َعَلى َجَِ  ََ اْلُمْرَسِلنَي  ََ اْلُْجَّ
ْن أَْىِل السََّما ََاِت  ََ  اْلَمْخُلوِقنَي َِ

اْْلََرِضنَي َفَمْن َشكَّ ِف َذِلَك فَػُهَو َكاِفٌر  
ُكْفَر ]اْْلَاِىِليَِّة اْْلُ َََل[ ؛ ای َردـ، بو 

َلف پيشني بو خدا قسم پياَرباف  َ رسو 
اند،  َ َن بو خدا  َن بشارت داده

قسم خاُت پياَرباف  َ َرسلني  َ 
حجٌ بر مهو خملوقني از اىل 

ني آمساف ىا ىستم. ىر کس در  ىا  َ َز
اين َطالب شک کند َانند کفر 
 جاىليٌ ا َؿ کافر شده اسٌ. 

ائ٥١، رؿ٨ؿ 

اهلل، صسث ةؼ 

ج١اـ 

٠ع٨ٞٚات، 

 رؿ٨الف

 جتیی٢ ّٛایغ

٨الف ةكارت دادف رؿ

 پیكی٢ در ٨٠رد پیا٠تؼ ظاجٟ
A3-287 

م ا٣تیام ا٧ٝی یک  ٥١٦

 کؼد٣غ. ٦غؼ را د٣تاؿ ٠ی
A3-288 

پیا٠تؼ ظاجٟ، پیا٠تؼ ج١اـ 

٠ع٨ٞٚات ا٦ٜ ز٠ی٢ ك 

 آؿ١اف اؿث.

A3-289 

قک ک٤٤غق در ؿع٤اف 

پیا٠تؼ در ركز ٔغیؼ، ٠ا٤٣غ 

ک٘ؼ زا٦ٞیث کاٗؼ قغق 

 اؿث.

A3-290 

52 

ْن قَػْوِل َىَذا  كَّ ِف َشيْ  ََ ََْن شَ  ٍء َِ
ْنُو  ََ الشَّاؾُّ ِف  فَػَقْد َشكَّ ِف اْلُكلِّ َِ
َذِلَك فَػَلُو النَّار؛  َ ىر کس در چيزی 
از اين گفتار َن شک کند در مهو 
آنچو بر َن انزؿ شده شک کرده 

اسٌ،  َ ىر کس در يکی از اَاَاف 
شک کند در مهو آانف شک کرده 

ابره َا در اسٌ  َ شک کننده در 
 آتش اسٌ

قک ک٤٤غق 

درةارق ؿع٤اف 

 پیا٠تؼ، آجف

 ا٣ػار

٦ؼ کؾ در چیؽم از گ٘حار 

پیا٠تؼ  قک ک٤غ، در ج١اـ 

رؿاٝث ایكاف قک کؼدق 

 اؿث.

A3-291 

٦ؼ کؾ در یکی از ا٠ا٠اف 

قک ک٤غ در ٥١٦ آ٣اف قک 

 کؼدق اؿث.

A3-292 

قک ک٤٤غق درةارق ا٦ٜ ةیث 

 در آجف اؿث.
A3-293 

قک درةارق كالیث ا٦ٜ ةیث 

 ظكٟ ظغا را در پی دارد. 
A3-294 

ج٧٤ا کاٗؼاف در كالیث ا٦ٜ 

 ک٤٤غ. ةیث جؼدیغ ٠ی
A3-295 
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ُ هِبَِذِه اْلَفِضيَلِة   َعاِشَر النَّاِس َحَباِن اَّللَّ ََ
ْنُو ِإَِلَّ  ََ َل  َِ ْنُو َعَليَّ  ََ ِإْحَساانً  َِ ّناً  ََ

اْْلَْمُد َِّنِّ أََبَد اْْلِبِديَن  ََ إِلَو ِإَلَّ ُىَو َلُو 
اِىرِيَن َعَلى ُكلِّ َحاؿ ؛ ای  َدْىَر الدَّ

َردـ، خدا َند اين فضيلٌ را بر َن 
ارزانی داشتو کو َّنتی از ا َ بر َن  َ 
احسانی از جانب ا َ بو سوی َن 

اسٌ. خدايی جز ا َ نيسٌ. محد  َ 
سپاس از َن بر ا َ ات ابديٌ  َ ات 

 حاؿ. آخر ر َزگار  َ در ىر

ٗىیٞث، ص١غ 

 ظغا
 جتیی٢ ّٛایغ

ظغاك٣غ ةا كالیث ا٦ٜ ةیث، 

 ةؼ پیا٠تؼ ٤٠ث گػاقح٥ اؿث
A3-296 

پیا٠تؼ در ٦ؼ صاؿ ظغا را 

 قاکؼ اؿث.
A3-297 

 A3-298 كصغا٣یث ظغا

ظغاك٣غ ةا ١ْ٣ث كالیث ة٥ 

 پیا٠تؼ اصـاف ٗؼ٨٠دق اؿث.
A3-299 

54 

ُلوا عَ  َعاِشَر النَّاِس َفضِّ ِلّياً فَِإنَُّو أَْفَضُل ََ
ْن ذََكٍر  ََ أُنْػَثى بَِنا أَنْػَزَؿ  النَّاِس بَػْعِدي َِ

ُ الّرِْزَؽ  ََ بَِقَي اْْلَْلق ؛ ای َردـ،  اَّللَّ
علی را فضيلٌ دىيد کو ا َ افضل 
َردـ بعد از َن از َرد  َ زف اسٌ 
ات َاداَی کو خدا َند ر َزی را انزؿ 

 کند  َ خلق ابقی ىستند. َی

ی٢ ّٞی، ةؼجؼ

 ٠ؼد٠اف

ٗىایٜ 

 صىؼت ّٞی

ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ در 

ظن٨ص ٗىیٞث د٦ی ة٥ 

 صىؼت ّٞی

A3-300 

صىؼت ّٞی ةؼجؼی٢ ٠ؼدـ از 

 زف ك ٠ؼد اؿث.
A3-301 

ا٦ٜ ةیث ٠ای٥ ةؼکث ز٠ی٢ ك 

 كاؿ٥ٌ ٗیه ٦ـح٤غ.
A3-302 

55 

ََْلُعوٌف ََْغُضوٌب ََْغُضوٌب ََْن  ََْلُعوٌف 
 َىَذا  ََ ََلْ يُػَواِفْقُو ؛ َلعوف َردَّ َعَليَّ قَػْوِل 

اسٌ َلعوف اسٌ، َورد غضب 
اسٌ َورد غضب اسٌ کسی کو 
اين گفتار َرا رّد کند  َ اب آف َوافق 

 نباشد.  

٤ْٝث ك ٔىب 

 ظغا
 ا٣ػار

٦ؼ کؾ ةا کالـ رؿ٨ؿ 

٠عاٖٝ ةاقغ ٨ْٞ٠ف ك 

 ٠ٕى٨ب اؿث.

A3-303 
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 تَػَعاََل َأََل ِإفَّ َجرْبَئِيَل َخربََِّن َعِن اَّللَِّ  
ََْن َعاَدى َعِلّياً  ََ َلَْ  ِبَذِلَك  ََ يَػُقوُؿ 
يَػَتَولَُّو فَػَعَلْيِو لَْعَنِِت  ََ َغَضِب ؛ بدانيد  
کو جربئيل از جانب خدا َند اين 
خرب را برای َن آ َرده اسٌ  َ 

ىر کس اب علی دمشنی  »گويد:  َی
کند  َ  ََليٌ ا َ را نپذيرد لعنٌ  َ 

 «.غضب َن بر ا َ ابد

ٔىب  ٤ْٝث ك

ظغا، دق٢١ 

 ّٞی

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

زتؼئیٜ از ًؼؼ ظغا پیاـ 

آكردق ک٥ ٤٠کؼاف كالیث 

صىؼت ّٞی ٨٠رد ٔىب 

 ظغا ٦ـح٤غ.

A3-304 

دق٢١ ّٞی ٨٠رد ٔىب 

 ظغاؿث
A3-305 

57 

ٌْ لَِغٍد  ََ اتػَُّقوا  ََ فَػْلَتْنظُْر نَػْفٌس َا َقدَّ
ـٌ  بَػْعَد ثُػُبوِِتا ِإفَّ  اَّللََّ أَْف َُتَالُِفوُه فَػَتزِؿَّ َقَد

؛ ىر کس ببيند  اَّللََّ َخِبرٌي ِبا تَػْعَمُلوف
برای فردا چو پيش فرستاده اسٌ. از 
خدا برتسيد کو اب علی خمالفٌ کنيد 
 َ در نتيجو قدَی بعد از اثبٌ بودف 

آف بلغزد، خدا َند از آنچو اُناـ 
 دىيد آگاه اسٌ. َی

ج٨ٛا، ٧٣ی از 

 ٠عاٝ٘ث
 ا٣ػار

٠ا٣ِ از ٕٝؽش  رّایث ج٨ٛا،

در كالیث صىؼت ّٞی)ع( 

 اؿث

A3-306 

ظغاك٣غ ة٥ ا١ّاؿ ة٤غگاف 

 آگاق اؿث.
A3-307 

58 

َعاِشَر النَّاِس إِنَُّو َجْنُب اَّللَِّ الَِّذي ذََكَر  ََ
َأْف تَػُقوَؿ نَػْفٌس  -ِف ِكَتاِبِو فَػَقاَؿ تَػَعاََل 

ٌُ ِف َجْنِب   َعلى  اي َحْسَرتى َا فَػرَّْط
«  جنب اَّللّ »ای َردـ، علی ؛  اَّللَّ 

اسٌ کو خدا َند در کتاب عزيزش 
ذکر کرده  َ درابره کسی کو اب ا َ 

وده اسٌ: ای »خمالفٌ کند فَر
حسرت بر آنچو درابره جنب خدا َند 

 «تفريط  َ کواتىی کردـ

ز٤ب اهلل، 

٠عاٝ٘اف، 

 ٚؼآف)آی٥(

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

 A3-308 صىؼت ّٞی ز٤ب اهلل اؿث.

ف از صىؼت ّٞی ة٥ در ٚؼآ

 ز٤ب اهلل جْتیؼ قغق اؿث.
A3-309 

ظغاك٣غ در ٚؼآف ٠عاٝ٘اف 

صىؼت ّٞی را ٠ػ٠ث کؼدق 

 اؿث.

A3-310 

صـؼت از آف کـا٣ی اؿث 

ک٥ صىؼت ّٞی را ر٦ا 

 ک٤٤غ.

A3-311 
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َعاِشَر النَّاِس َتَدبػَُّر َا اْلُقْرآَف  ََ افْػَهُموا   ََ
ُُمَْكَماتِِو  ََ ََل تَػتَِّبُعوا آاَيتِِو  ََ اْنظُُر َا ِإََل 

ََُتَشاهِبَُو ؛ ای َردـ، قرآف را تدبر 
مناييد  َ آايت آف را بفهميد  َ در 
ُمکمات آف نظر کنيد  َ بو دنباؿ 

جغةؼ در ٚؼآف،  َتشابو آف نر َيد

٠ضکٟ ك 

 ٠حكاة٥

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ در 

 ظن٨ص جغةؼ در ٚؼآف
A3-312 

ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ ؿ٘

 ةؼام ١٧ٗیغف آیات ا٧ٝی
A3-313 

ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ 

 ةؼام ق٤اظث آیات ٠ضکٟ
A3-314 

٧٣ی پیا٠تؼ از پیؼكم 

 ٠حكاة٧ات ٚؼآف
A3-315 

60 

َ َلُكْم َز ََاِجَرُه  ََ ََل  فَػَو اَّللَِّ َلْن يُػَبنيِّ
ُح َلُكْم تَػْفِسريَُه ِإَلَّ الَِّذي أاََن  آِخٌذ يُػَوضِّ

َُْصِعُدُه ِإَِلَّ  ََ َشاِئٌل ِبَعُضِده ؛  بَِيِدِه  ََ 
بو خدا قسم، ابطن آف را برای مشا 

کند  َ تفسريش را برايتاف  بياف منی
کند َگر اين شخصی کو  ر َشن منی

گرـي  َ ا َ را بو سوی  دسٌ ا َ را َی
بـر  َ ابز َی ا َ را  خود ابَل َی

٠٘ـیؼ آیات  گرـي َی

 ٚؼآف

٠كؼكّیث 

كالیث 

 ىؼت ّٞیص

ج٧٤ا کـی ک٥ ٠ی ج٨ا٣غ 

ج٘ـیؼ آیات ٠حكاة٥ ك ةا٢ً 

ٚؼآف را ةؼام ٠ؼدـ ةیاف ک٤غ 

 صىؼت ّٞی اؿث.

A3-316 

صىؼت ّٞی جت٨ٞر ّی٤ی 

 ٚؼآف اؿث
A3-317 

جغةؼ ك ٧ٟٗ آیات ٚؼآف در 

گؼك اًاّث از صىؼت ّٞی 

 اؿث

A3-318 

پیا٠تؼ دؿث صىؼت ّٞی را 

 گیؼد ٠ی
A3-319 

٠تؼ ةا دؿث ظ٨د صىؼت پیا

ّٞی را ةاال ٠ی ةؼد جا صسث 

ةؼ ٠ؼدـ ج١اـ ق٨د ك ةؼام 

ظ٨دقاف ّٞی دیگؼم 

 ٣ـاز٣غ.

A3-320 

61 

ََْوََلُه فَػَهَذا   ٌُ ََْن ُكْن َُْعِلُمُكْم أَفَّ   ََ 
ََْوََلُه  ََ ُىَو َعِليُّ ْبُن َأِب طَاِلٍب  َعِليّّ 

٨٠ال، ّٞی، 

ّٞی ة٢ 

 ٠كؼكّیث

كالیث 
 A3-321 پیا٠تؼ ٨٠الم ٤٠٨٠اف اؿث
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َن اَّللَِّ  ََُواَلتُُو َِ  ع َأِخي  ََ  ََِصيِّي  ََ 
؛  َ بو مشا  َعزَّ  ََ َجلَّ أَنْػَزََلَا َعَلي

ىر کس َن صاحب »فهمامن کو:  َی
اختيار ا َمی اين علی صاحب اختيار 

طالب  ،  َ ا َ علی بن ابی«ا َسٌ
 ٌِ برادر  َ جانشني َن اسٌ،  َ  ََلي

جل اسٌ    َ ا َ از جانب خدا َنِد عز
 کو بر َن انزؿ کرده اسٌ.

 صىؼت ّٞی اةیٌاٝب
پیا٠تؼ ٠ؼدـ را ٣ـتث ة٥ 

كالیث صىؼت ّٞی آگاق 

 ک٤غ ٠ی

A3-322 

الز٥٠ ة٨دف در دایؼق كالیث 

پػیؼم پیا٠تؼ)ص(، پػیؼش 

 كالیث صىؼت ّٞی)ع( اؿث

A3-323 

كالیث صىؼت ّٞی)ع( از 

 زا٣ب ظغاك٣غ اؿث.
A3-324 

از زا٣ب صىؼت ّٞی 

ظغاك٣غ ةؼادر ك كمی پیا٠تؼ 

 دا٣ـح٥ قغق اؿث.

A3-325 

62 

ْن  َعاِشَر النَّاِس ِإفَّ َعِلّياً  ََ الطَّيِِّبنَي َِ ََ
 َُْلِدي ُىُم الثََّقُل اْْلَْصَغر؛ ای َردـ 

علی  َ اپکاف از فرزندامن از نسل ا َ 
 ثقل اصغرند

ّٞی، ٗؼز٣غاف 

ّٞی،  دٜٛ 

 امٕؼ

 ٠ْؼٗی دٛٞی٢

ٗؼز٣غاف صىؼت ّٞی ك 

پیا٠تؼ از مٞب صىؼت ّٞی، 

 دٜٛ امٕؼ ٦ـح٤غ

A3-326 

ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ 

صىؼت ّٞی ك پیا٠تؼ 

 ٦ـح٤غ

A3-327 

ج٧٤ا پاکاف از ٣ـٜ پیا٠تؼ ك 

صىؼت ّٞی دٜٛ امٕؼ 

ظ٨ا٤٦غ ة٨د ك مؼؼ ا٣حـاب 

ة٥ پیا٠تؼ ارزش آٗؼی٢ 

 ٣یـث ةٞک٥ ةایغ ًیب ة٨د

A3-328 

63 
َقُل اْْلَْكرَبُ؛  َ قرآف ثقل  ََ اْلُقْرآَف الثَّ 

 اکرب اسٌ
ٚؼآف، دٜٛ 

 اکتؼ
 A3-329 ٚؼآف دٜٛ اکتؼ اؿث ٠ْؼٗی دٛٞی٢

64 

ََُواِفٌق  ْنِبٌئ َعْن َصاِحِبِو  ََ  َُ َفُكلُّ  ََاِحٍد 
 ٠ْؼٗی دٛٞی٢ ص٨ض؛  َلُو َلْن يَػْفرَتِقَا َحَّتَّ يَرَِدا َعَليَّ اْْلَْوَض 

ٚؼآف ك ّحؼت جا ٚیا٠ث ةا 

 ٦ٟ ٦ـح٤غ
A3-330 
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ىر يک از اين د َ از ديگری خرب 
اسٌ. آهنا از  دىد  َ اب آف َوافق َی

شوند ات بر سر  يکديگر جدا منی
 حوض کوثر بر َن  َارد شوند

ٚؼاف ك ّحؼت ةا ٦ٟ ٨٠زتات 

٦غایث ا٣ـاف را ٗؼا٦ٟ 

 ک٤٤غ ٠ی

A3-331 

گاق ز٠ی٢ از صسث ظغا  ٦یچ

ظاٝی ٣ع٨ا٦غ ة٨د، زیؼا ای٢ 

یا٠ث از ٦ٟ زغا دك دٜٛ جا ٚ

 ق٣٨غ. ١٣ی

A3-332 

ا٦ٜ ةیث ٣یؽ ٠ا٤٣غ ٚؼاف 

٠ْغف ٨ّٞـ ك اؿؼار ٝغ٣ی 

٦ـح٤غ زیؼا ای٢ دك دٜٛ 

 ٨٠اٗٙ ك ٠الزـ ٤١٦غ.

A3-333 

ر٦ا کؼدف یکی از ای٢ دك 

دٜٛ ٣اراصحی ظغا ك رؿ٨ؿ را 

 در پی دارد.

A3-334 

65 

َناُء اَّللَِّ ِف َخْلِقِو  ََ ُحَكَماؤُ  ََ ُه ِف ُىْم ُأ
ىای خدا َند بني  أَْرِضو؛ آانف اَني

ني ىستند. صاک١اف در  َردـ  َ حاکماف ا َ در َز

ز٠ی٢، ا٠ی٢ 

 ٦ام ظغاك٣غ

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

٦ام ظغاك٣غ  ا٦ٜ ةیث ا٠ی٢

 در ز٠ی٢ ٦ـح٤غ.
A3-335 

ا٦ٜ ةیث صاک١اف ظغاك٣غ 

 ةی٢ ٠ؼدـ ٦ـح٤غ.
A3-336 

66 

ٌُ َأََل  ٌُ َأََل  ََ َأََل  ََ َقْد أَدَّْي   ََ َقْد بَػلَّْغ
ٌُ َأََل  ََ َقْد أ َََْضْحٌ ؛ بدانيد   َقْد َأمْسَْع

کو َن ادا منودـ، بدانيد کو َن ابالغ  
کردـ، بدانيد کو َن شنوانيدـ، بدانيد  

 کو َن ر َشن منودـ،

 ٠ـئ٨ٝیث اةالغ

اگا٦ی ةعكی ك اج١اـ صسث 

پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ درظن٨ص 

 اةالغ پیاـ ٔغیؼ

A3-337 

ٗؼ٠ایغ ک٥ در  پیا٠تؼ اٚؼار ٠ی

ظن٨ص كالیث ة٥ ركق٤ی 

٠ـا٥ٝ را ة٥ گ٨ش ٥١٦ 

ا٣غ  ك صٙ رؿاٝحف  رؿا٣غق

 را ادا کؼدق اؿث.

A3-338 
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67 

ٌُ    أَل  ََإفَّ اَّللّ  َعزَّ  َََجلَّ قاَؿ،  ََأاََن قُػْل
َعزَّ  َََجلَّ؛ بدانيد کو خدا َند    َعِن اَّللّ 

وده اسٌ  َ َن از جانب خدا َند  فَر
 گومی، جل َیعز  َ 

  

 ٠ـئ٨ٝیث

ٗؼ٠ایغ ک٥  پیا٠تؼ جاکیغ ٠ی

ا٠ؼ كالیث را از ًؼؼ 

ظغاك٣غ ة٥ ٠ؼدـ اةالغ کؼدق 

 اؿث.

A3-339 

68 

َغرَي َأخی « أََريَاْلُمْؤَِننيَ »َأَل انَُّو ليس 
ِننَي بَػْعِدي  َرُة اْلُمْؤَِ َْ ىذا.   ََ ََل َتَِلُّ ِإ

نينی ج ِْلََحٍد َغرْيِه ز ؛ بدانيد کو اَرياملَؤ
اين برادـر نيسٌ. بدانيد کو 

نني بودف بعد از َن برای  اَرياملَؤ
 احدی جز ا َ حالؿ نيسٌ. 

ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢، 

ا٠ارت ٤٠٨٠اف، 

ةؼادر 

 رؿ٨ؿ)اظی(

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

ج٧٤ا « ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢»ٝٛب 

 ٠عحل صىؼت ّٞی اؿث.
A3-340 

پیا٠تؼ ّالكق ةؼ جاکیغ ةؼ 

اظحنامی ة٨دف ٝٛب 

٤٠٨ی٢ ةؼام صىؼت ا٠یؼا١ٝ

ّٞی، ة٥ ظ٨د صىؼت ٦ٟ 

اقارق ٠ی ک٤غ جا زام ٦ؼ 

ام را ةؼ ٠عاٝ٘اف  ة٧ا٥٣

 ةت٤غد)اظی ٦ػا(

A3-341 

ا٠ارت ٤٠٨٠اف ةْغ از رؿ٨ؿ 

اهلل ج٧٤ا ةؼام صىؼت ّٞی 

 صالؿ ك ركاؿث.

A3-342 

٦ؼکؾ ٔیؼ از صىؼت ّٞی، 

)پؾ از رؿ٨ؿ اهلل( ظ٨د را 

ا٠یؼ ٤٠٨٠اف ة٤ا٠غ ٠ؼجکب 

 ْٜ صؼاـ قغق اؿث.ٗ

A3-343 

69 

ُُثَّ َضَرَب بَِيِدِه ِإََل َعُضِدِه فَػَرفَػَعُو  ََ   
ََا َصِعَد َرُسوُؿ اَّللَِّ ص  َُْنُذ أ ََِّؿ  َكاَف 
َََع رُْكَبِة  َشاَؿ َعِلّياً َحَّتَّ َصاَرْت رِْجُلُو 

؛سپس دسٌ   َرُسوِؿ اَّللَِّ ص ُُثَّ قَاؿ
َبارؾ خود را دراز كرده  َ از ابز َى 
على بن أىب طالب عليو الّسالـ گرفتو 

 َ بلند منود ات آُنا كو اپىاى آف 
حضرت در َوازات زانوى پياَرب قرار  

  گرفٌ

  

  

پیا٠تؼ دؿث صىؼت ّٞی را 

 ةاال ٠ی ةؼد
R3-1 

پیا٠تؼ صىؼت ّٞی را  ة٤ٞغ 

ک٤غ جا ١٦گاف ایكاف را  ٠ی

ةك٤اؿ٤غ ك کـی در 

ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢ ة٨دف ایكاف 

 .جؼدیغ ٣ک٤غ

R3-2 
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70 

َعاِشَر النَّاِس َىَذا َعِليّّ َأِخي  ََ   ََ
 ََِصيِّي  ََ  ََاِعي ِعْلِمي  ََ َخِليَفِِت َعَلى 

ََِِّت  ََ َعَلى تَػْفِسرِي ِكَتاِب اَّللَِّ َعزَّ  َجلَّ    ََ   ُأ
اِعي إِلَْيِو ؛  ی َردـ، اين علی   ََ الدَّ

اسٌ برادر َن  َ  َصی َن  َ جاَع 
م بر علم َن،  َ جانشني َن در اَت

اند،  َ  آانف کو بو َن اِياف آ َرده
جانشني َن در تفسري کتاب خدا َند 

 جل  َ دعوت بو آف،  َ عز

ّٞی، ج٘ـیؼ 

اهلل،  کحاب

ظٞی٥٘، كمی، 

 ةؼادر، 

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

صىؼت ّٞی ةؼادر ك كمی 

 پیا٠تؼ اؿث.
A3-344 

صىؼت ّٞی زا٠ِ ّٟٞ 

 رؿ٨ؿ اهلل اؿث.
A3-345 

ٞی٥٘ ك صىؼت ّٞی ظ

 زا٣كی٢ رؿ٨ؿ اهلل اؿث
A3-346 

صىؼت ّٞی پؾ از پیا٠تؼ 

 ٠تی٢ ك ٠٘ـؼ ٚؼآف اؿث.
A3-347 

الز٥٠ ای١اف ة٥ صىؼت 

رؿ٨ؿ، پػیؼش كالیث 

 صىؼت ّٞی اؿث

A3-348 

71 

ُل ِبَا يَػْرَضاُه  ََ اْلُمَحاِرُب   ََ اْلَعاَِ
ِْلَْعَدائِِو  ََ اْلُمَواِل َعَلى طَاَعِتِو  ََ 

ْعِصَيِتو؛   َ عمل کننده النَّ  ََ اِىي َعْن 
کند،  َ  بو آنچو ا َ را راضی َی

جنگ کننده اب دمشناف خدا  َ د َستی  
کننده بر اطاعٌ ا َ  َ هنی کننده از 

 َعصيٌ ا َ. 
ج٨ٝی ك جتؼم 

صىؼت ّٞی از 

دكؿحاف ك 

 دق٤١اف ظغا

ٗىایٜ 

 صىؼت ّٞی

٤٠کؼ كالیث صىؼت ّٞی 

 کاٗؼ اؿث.
A3-349 

ک٤٤غق  صىؼت ّٞی د٨ّت

 ة٥ ؿ٨م ٠ْارؼ ٚؼآف اؿث.
A3-350 

صىؼت ّٞی زؽ ة٥ ٠ـیؼ 

روایث ا٧ٝی ٦غایث 

 ک٤غ. ١٣ی

A3-351 

صىؼت ّٞی پیکار ک٤٤غق ةا 

 دق٤١اف ظغاؿث.
A3-352 

صىؼت ّٞی دكؿحغار 

 اًاّث ظغاك٣غ اؿث.
A3-353 

صىؼت ّٞی از ٠ْنیث ٧٣ی 

 ک٤غ. ٠ی
A3-354 

72 

ِننَي  ََ َخِليَفُة َرُسوِؿ  رُي اْلُمْؤَِ َِ اَّللَِّ  ََ َأ
ـُ اَْلَاِدي؛ ا َسٌ خليفو رسوؿ  ا ََ اْْلِ

ظٞی٥٘، 

ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢، 

 ا٠اـ ٦غایث

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

صىؼت ّٞی ظٞی٥٘ رؿ٨ؿ  

 اهلل اؿث.
A3-355 
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نني  َ اَاـ  خدا،  َ ا َسٌ اَرياملَؤ
 ىدايٌ کننده از طرؼ خدا َند،

صىؼت ّٞی ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢ 

 ث.اؿ
A3-356 

صىؼت ّٞی ا٠اـ ٦غایث 

 ک٤٤غق اؿث.
A3-357 

73 

 ََ قَاِتُل النَّاِكِثنَي  ََ اْلَقاِسِطنَي  ََ 
ِر اَّللَّ  ؛   َ ا َسٌ قاتل  اْلَمارِِقنَي ِبََِْ

انکثني  َ قاسطني  َ َارقني بو اَر 
٣اکذی٢،  خدا َند. 

ٚاؿٌی٢، 

 ٠ارٚی٢

ٗىایٜ 

 صىؼت ّٞی

م  صىؼت ّٞی از ةی٢ ةؼ٣غق

 ظغاؿث. دق٤١اف
A3-358 

صىؼت ّٞی ةؼگؽیغق 

 ظغاك٣غ اؿث.
A3-359 

صىؼت ّٞی ة٥ ٗؼ٠اف 

ظغاك٣غ ةا ٣اکذی٢ ك ٚاؿٌی٢ 

 ز٤گغ. ك ٠ارٚی٢ ٠ی

A3-360 

74 

ِر َرِبِّ   ُؿ اْلَقْوُؿ َلَديَّ ِبََِْ أَُقوُؿ  ََ َا يُػَبدَّ
ََْن  ََْن  ََاَلُه  ََ َعاِد  أَُقوُؿ اللَُّهمَّ  ََاِؿ 

ََْن أَْنَكَرُه  ََ اْغَضْب  َعاَداُه  ََ  اْلَعْن 
َعَلى ََْن َجَحَد َحقَُّو ؛ خدا َند 

ايد:  َی سخن در پيشگاه َن »فَر
، پر َردگارا، بو اَر تو «پذيرد تغيري منی

خدا َندا د َسٌ بدار ىر  »گومی :  َی
کس علی را د َسٌ بدارد  َ دمشن 
بدار ىر کس علی را دمشن بدارد،  َ 

کند  َ   ايری کن ىر کس علی را ايری
خوار کن ىر کس علی را خوار کند، 

 َ لعنٌ منا ىر کس علی را انکار  
کند  َ غضب منا بر ىر کس کو حق 

 «.علی را انکار منايد

ج٨ٝی ك جتؼم 

ظغاك٣غ از 

دكؿحاف ك 

دق٤١اف 

صىؼت ّٞی، 

 آی٥ ٚؼآف

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

دكؿحغاراف صىؼت ا٠یؼ 

 دكؿحاف ظغا ٦ـح٤غ
A3-361 

ؼت ّٞی دق٤١اف صى

 دق٤١اف ظغا ٦ـح٤غ
A3-362 

٣نؼت ظغا قا٠ٜ صاؿ 

کـا٣ی ٠ی ق٨د ک٥ صىؼت 

 ّٞی را یارم ک٤٤غ.

A3-363 

ظ٨ارم از آف کـا٣ی اؿث 

ک٥ صىؼت ّٞی را ظ٨ار 

 ک٤٤غ.

A3-364 

٤٠کؼاف صىؼت ّٞی ٨٠رد 

 ٤ْٝث ظغا ٦ـح٤غ.
A3-365 

٤٠کؼاف صىؼت ّٞی ٨٠رد 

 ٔىب ظغا ٦ـح٤غ.
A3-366 

دّا ةؼام دكؿحغاراف ك 

٣٘ؼی٢ دق٤١اف صىؼت 

ّٞی، ا٠ؼ ظغام ؿتضاف 

 اؿث.

A3-367 
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75 

َََة  ا ََ ٌَ َعَليَّ َأفَّ اْْلِ اللَُّهمَّ ِإنََّك أَنْػزَْل
بَػْعِدي لَِعِليٍّ  ََلِيَِّك ِعْنَد تِْبَياِن َذِلَك  ََ 

ْن  ٌَ لِِعَباِدَؾ َِ ُه ِبَا َأْكَمْل َنْصِب ِإايَّ
ٌَ َعَلْيِهْم بِِنْعَمِتَك  ََ  ِديِنِهْم  ََ  أمَْتَْم

ـَ ِديناً؛ پر َردگارا،  ْساَل ٌَ ََلُُم اْْلِ َرِضي
ودى اعالـ  بنا بر مهانچو خود فَر
داشتم كو اَاٌَ پس از َن براى 

على ابن أىب طالب اسٌ  َ ا َ را بو 
اين َقاـ َنصوب منودـ، ات شريعٌ 

خود را براى بندگانٌ بو كماؿ 
را بر ايشاف رساىن،  َ نعمٌ خود 

متاـ كىن،  َ اسالـ را دين آانف 
 بپسندى،

آی٥ 

اک١اؿ)ٚؼآف(، 

ّٞی، كٝی 

ظغا، آیات 

 ٚؼآف

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

آی٥ اک١اؿ در ركز ٔغیؼ در 

راؿحام  اةالغ كالیث 

صىؼت ّٞی ٣ازؿ قغق 

 اؿث.

A3-368 

دی٢ در آف ركز ةؽرگ، ٦ٟ 

کا٠ٜ قغ ك ٦ٟ ج١اـ. پؾ 

از ةْغ ج٨اف چیؽم چ٥  ١٣ی

کی٘ی ك چ٥ از ةْغ ک١ی 

 ةغاف اٗؽكد.

A3-369 

كالیث ّٞی، رک٢ کا٠ٜ 

م دی٢  ک٤٤غق ك ج١اـ ک٤٤غق

 ركد. ة٥ ق١ار ٠ی

A3-370 

دی٢ ٣ؽد ظغاك٣غ اؿالـ 

 اؿث.
A3-371 

76 

ْسالـِ ِديناً   ََْن يَػْبَتِغ َغرْيَ اْْلِ  ََ  ٌَ فَػُقْل
ْنُو  ََ ُىَو ِف اْْلخِ  َن فَػَلْن يُػْقَبَل َِ َرِة َِ

ودی:  اْْلاِسرِين ىر کس دينی »؛  َ فَر
غري از اسالـ انتخاب کند ىرگز از ا َ 
قبوؿ خنواىد شد  َ ا َ در آخرت از 

 «. زاينکاراف خواىد بود
 اؿالـ

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

٦ؼ کؾ ٔیؼ از اؿالـ ٨٠رد 

روایث ظغا را ًٞب ک٤غ 

 زیا٣کار اؿث.

A3-372 

ا٠ا٠ث ك كالیث رک٢ ك 

 اس دی٢ اؿث.اؿ
A3-373 

اؿالـ ةغكف كالیث ك ا٠ا٠ث، 

 ٠ؼوی ظغا ٣یـث
A3-374 

77 

اللَُّهمَّ ِإِّنِ ُأْشِهُدَؾ  ََ َكَفى ِبَك َشِهيداً 
ٌُ ؛  پر َردگارا! تو را بو   َأِّنِ َقْد بَػلَّْغ

گرـي  َ تو را در اين  گواىى َى
شهادت بس كو تبليغ خود را اُناـ 

 دادـ.
 یث٠ـئ٨ٝ ق٧ادت، اةالغ

پیا٠تؼ ةؼام اةالغ ظ٨د، 

 گیؼد ظغاك٣غ را قا٦غ ٠ی
A3-375 

78 

ُ َعزَّ  ََ َجلَّ  َا َأْكَمَل اَّللَّ َعاِشَر النَّاِس ِإمنَّ ََ
ِتِو َفَمْن ََلْ ََيَُْتَّ ِبِو  ََ ِبَْن  ََ ََا ِديَنُكْم ِبِِ
ْن ُصْلِبِو ِإََل  ْن  َُْلِدي َِ ُو َِ ََ َََقا يَػُقوـُ 

اک١اؿ دی٢، 

ا٠ا٠ث، 

ٗؼز٣غاف 

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

كالیث ك  اک١اؿ دی٢ ةا

 ا٠ا٠ث صىؼت ا٠یؼ 
A3-376 
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ََِة  ََ ا ْلَعْرِض َعَلى اَّللَِّ َعزَّ  ََ يَػْوـِ اْلِقَيا
ٌْ أَْعماَُلُْم  ََ  َجلَّ فَُأ َلِئَك الَِّذيَن َحِبَط
ِف النَّاِر ُىْم ِفيها خاِلُد ََف* َل ُُيَفَُّف 

؛ اى  َعْنُهُم اْلَعذاُب  ََ َل ُىْم يُػْنَظُر َف
شّك خدا َند دين خود را اب  َردـ! ىب

اَاٌَ ا َ بو كماؿ رساند، پس كسى  
ى نكند  َ بو خلفاى كو از ا َ پري َ 

كو مهو ات ر َز قياٌَ از   -پس از ا َ
اقتدا ننمايد،   -فرزنداف صلىب َنند

كارىا  َ اعمالشاف تباه  َ انبود شود 
 َ براى مهيشو در آتش ِباند،  َ 
عذابشاف سبك نشود  َ َهلٌ 

 نيابند.

رؿ٨ؿ، آی٥ 

 ٚؼآف 
ا٠ؼ كالیث ك ا٠ا٠ث ة٥ 

ٗؽر٣غاف پیا٠تؼ از ٣ـٜ 

صىؼت ّٞی جا ركز ٚیا٠ث 

 ٌّا قغق اؿث.

A3-377 

ز٠ی٢ ٦یچ گاق از صسث ظغا 

ظاٝی ٣یـث.)اٝی ی٨ـ 

 اٝٛیا٥٠(

A3-378 

ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ 

صىؼت ّٞی ك پیا٠تؼ 

 ٦ـح٤غ.

A3-379 

ا٣ی از كالیث ا٦ٜ ركم گؼد

ةیث ظـؼاف اةغم ك ّػاب 

 زاكداف در پی دارد.

A3-380 

٤٠کؼاف كالیث ا٦ٜ ةیث 

 ا١ّاٝكاف جتاق اؿث.
A3-381 

٤٠کؼاف ا٦ٜ ةیث در آجف 

ا٣غ ك ة٥ آ٣اف ٧٠ٞث یا 

 ق٨د.  جع٘ی٘ی دادق ١٣ی

A3-382 

79 

َعاِشَر النَّاِس َىَذا َعِليّّ أَْنَصرُُكْم ِل  ََ  ََ
قُُّكْم ِب  ََ أَقْػَرُبُكْم ِإَِلَّ  ََ أََعزُُّكْم َعَليَّ َأحَ 

ُ َعزَّ  َََجلَّ  ََ أاََن َعْنُو رَاِضَياف ؛ ای   ََ اَّللَّ
َردـ، اين علی اسٌ کو ايری  

ترين مشا نسبٌ بو َن  َ  کننده
ترين  سزا َارترين مشا بو َن  َ نزديک

مشا بو َن  َ عزيزترين مشا نزد َن 
َن از ا َ  اسٌ. خدا َند عز  َ جل  َ

 راضی ىستيم.

ّٞی، ٠ؼوی 

 ظغا ك رؿ٨ؿ

ٗىایٜ 

 صىؼت ّٞی

صىؼت ّٞی از ٥١٦ ةیكحؼ 

 ة٥ پیا٠تؼ یارم رؿا٣غق اؿث.
A3-383 

صىؼت ّٞی ؿؽاكارجؼی٢ 

 ٠ؼدـ ة٥ پیا٠تؼ اؿث.
A3-384 

صىؼت ّٞی ٣ؽدیک جؼی٢ ك 

ّؽیؽجؼی٢ یار رؿ٨ؿ اهلل 

 اؿث.

A3-385 

ظغا ك رؿ٨ؿ از صىؼت ّٞی 

 روایث دار٣غ.
A3-386 

80 

ََا  ٌْ آيَُة رًِضى ِإَلَّ ِفيِو  ََ  ََا نَػزََل  ََ 
ُنوا ِإَلَّ َبَدأَ ِبِو  ََ  ََ ُ الَِّذيَن آ َخاَطَب اَّللَّ
ٌْ آيَُة ََْدٍح ِف اْلُقْرآِف ِإَلَّ ِفيِو  ََ  ََل نَػزََل

َعَلى   ََل َشِهَد اِبْْلَنَِّة ِف َىْل أَتى

٤٠٨٠اف، 

ق٧ادت، آیات 

٠غح ك روا، 

ٚؼآف، ؿ٨رق 

 ٦ٜ اجی

ٗىایٜ 

 صىؼت ّٞی

اكٝی٢ ٠عاًب آیات ٣ازؿ 

قغق در ظن٨ص ٤٠٨٠اف 

 صىؼت ّٞی اؿث

A3-387 
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ْنساِف ِإَلَّ َلُو  ََ  ََل أَنْػَزََلَا ِف ِسَواُه  ََ  اْْلِ
َََدَح هِبَا َغرْيَه ؛ ىيچ آيو رضايتی در  ََل 

قرآف انزؿ نشده َگر درابره ا َ،  َ 
نني را َورد  ىيچگاه خدا َند ََؤ

خطاب قرار نداده َگر آنکو ابتدا ا َ 
خماطب بوده اسٌ،  َ ىيچ آيو 

َدحی در قرآف نيسٌ َگر درابره 
« تیَىْل اَ »ا َ،  َ خدا َند در سوره 

شهادت بو هبشٌ نداده َگر برای 
ا َ،  َ اين سوره را درابره غري ا َ انزؿ 
نکرده  َ اب اين سوره جز ا َ را َدح 

 نکرده اسٌ.

از ٚؼآف ک٥  ام ك ٦یچ آی٥

م روام ظغا  درةؼدار٣غق

ةاقغ ٣ازؿ ٣كغق، ٠گؼ درةارق 

 ّٞی

A3-388 

اكؿ ٠عاًب آیات 

م ٠غح، ّٞی  درةؼدار٣غق

 اؿث

A3-389 

ؿ٨رق ٦ٜ اجی درةارق  

 صىؼت ّٞی ٣ازؿ قغق اؿث
A3-390 

81 

َعاِشَر النَّاِس ُىَو اَنِصُر ِديِن اَّللَِّ  ََ   ََ
ِؿ اَّللَِّ  ََ ُىَو التَِّقيُّ اْلُمَجاِدُؿ َعْن َرُسو 

؛  اى َردـ! ا َ   النَِّقيُّ اَْلَاِدي اْلَمْهِدي
كار دين خدا،  َ َدافع رسوؿ  كمك

اسٌ، ا َ تقى، نقى، ىادى  َ َهدّى 
 اسٌ.

٣امؼ دی٢، 

٠غاِٗ رؿ٨ؿ 

 اهلل

ٗىایٜ 

 صىؼت ّٞی

م دی٢  ّٞی یارم د٤٦غق

 ظغا اؿث
A3-391 

 A3-392 ّٞی ٠غاِٗ رؿ٨ؿ اهلل اؿث.

 A3-393 ّٞی ةاج٨ٛا ك پاکیؽق اؿث.

ّٞی ٦غایث ک٤٤غق ك ٦غایث 

 قغق اؿث.
A3-394 

82 

نَِبيُُّكْم َخرْيُ َنِبٍّ  ََ  ََِصيُُّكْم َخرْيُ  ََِصيٍّ 
 ََ بَػُنوُه َخرْيُ اْْلَ َِْصَياء؛ پياَرب مشا 
هبرتين پياَرباف،  َ  َصّى ا َ هبرتين 
كمی، ة٧حؼی٢  .ا َصيا  َ فرزندانش هبرتين جانشينانند

اكمیاء، ٣تی، 

 ٗؼز٣غاف اك

ٗىایٜ 

 صىؼت ّٞی

 A3-395 پیا٠تؼ اٗىٜ پیا٠تؼاف اؿث.

زا٣كی٢ پیا٠تؼ)صىؼت 

 ّٞی( ة٧حؼی٢ زا٣كی٢ اؿث.
A3-396 

ٗؼز٣غاف ّٞی)ا٠ا٠اف 

٠ْن٨ـ( ة٧حؼی٢ اكمیاء 

 ٦ـح٤غ.

A3-397 
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83 

ْن صُ   َعاِشَر النَّاِس ُذّرِيَُّة ُكلِّ َنِبٍّ َِ ْلِبِو ََ
ْن ُصْلِب َعِليٍّ ؛ ای َردـ،   ََ ُذّرِيَِِّت َِ
نسل ىر پياَربی از صلب خود ا َ 

ىستند  َلی نسل َن از صلب 
نني علی اسٌ.   اَرياملَؤ

ّٞی، ذری٥ 

 رؿ٨ؿ اهلل 

ٗىایٜ 

 صىؼت ّٞی

ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ 

صىؼت ّٞی ك پیا٠تؼ 

 ٦ـح٤غ.

A3-398 

84 

ـَ ََعاِشَر الّناِس، إفَّ إبْليَس َأخْ  رََج آَد
َن اْْلَنَِّة اِبْلََْسِد، َفال ََتُْسُد َُه فَػَتْحِبَط  َِ
َُُکم؛ اى َردـ!  أَْعماُلُکْم  َََتزِؿَّ أَْقدا
براسَّت، ابليس بو  َاسطو حسادت 

بود كو آدـ را از هبشٌ بري َف فرستاد، 
پس حسد نورزيد كو اعمالتاف تباه 
 شده  َ در هنايٌ َنحرؼ گرديد

اةٞیؾ، 

 (، آدـ2صـغ)
 ٣ػارا

قیٌاف، آدـ را ةا صـغ از 

 ة٧كث ةیؼكف کؼد.
A3-399 

 A3-400 صـغ ّا٠ٜ ؿ٨ٛط اؿث.

صـغ ا١ّاؿ ا٣ـاف را ٣اة٨د 

 ک٤غ. ٠ی
A3-401 

صـادت ٣ـتث ة٥ ّٞی 

 ق٨د. ٨٠زب ٦الکث ٠ی
A3-402 

85 

ـَ أُْىِبَط ِإََل اْْلَْرِض ِْلَِطيَئٍة   فَِإفَّ آَد
ُة اَّللَِّ َعزَّ  ََ َجلَّ  ََ   ََاِحَدٍة  ََ ُىَو َصْفوَ 

ْنُكْم أَْعَداُء  َكْيَف ِبُكْم  ََ أَنْػُتْم أَنْػُتْم  ََ َِ
؛ تنها يك خطا َوجب شد آدـ  اَّللَّ 

ني ىبوط  صفوة اَّللَّ از هبشٌ بو َز
منايد، در حاَل كو ا َ برگزيده خدا َند 
بود، ات چو رسد بو مشا كو گر َىى 

 يد.عباد اَّللَّ  َ گر َىى اعداء اَّللَّ ىست

٦ت٨ط آدـ، 

 دق٤١اف ظغا، 
 ا٣ػار

٦كغار ة٥ ٠ؼدـ ةا اقارق ة٥ 

٠ـا٥ٝ ٦ت٨ط آدـ ة٥ ؿتب 

 یک ظٌیئ٥

A3-403 

كٚحی آدـ ک٥ ةؼگؽیغق 

ظغاؿث ای٤گ٥٣٨ اؿث، كوِ 

٠ؼدـ ّادم ة٥ ٠ؼاجب 

 جؼ اؿث. ظٌؼ٣اؾ

A3-404 

ةی٢ صاوؼاف در ازح١اع 

ٔغیؼ، دق٤١اف ظغا ٦ٟ 

 كز٨د دار٣غ.

A3-405 

86 

نَُّو ََل يُػْبِغُض َعِلّياً ِإَلَّ َشِقيّّ  ََ ََل إِ 
ُن ِبِو ِإَلَّ  يَػَتَواََل َعِلّياً ِإَلَّ َتِقيّّ  ََ ََل يُػْؤَِ

ٌن خُمِْلص ؛  بدانيد كو َبغض على  َُْؤَِ
خبٌ  َ د َستدار ا َ تقّى  َ خدا  تريه

ترس اسٌ.  َ جز اىل اِياف بو ا َ 

صب ك ةٕه 

ّٞی)ع(، 

 قٛی، جٛی

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

زؽ قعل ةغةعث کـی ةا 

صىؼت ّٞی)ع( ّغاكت 

 ٣غارد.

A3-406 

ّال٠ث ج٨ٛا، دكؿحی ةا 

 صىؼت ّٞی )ع( اؿث
A3-407 
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ج٧٤ا ٤٠٨٠اف كاْٚی ك  اعتماد ندارد.

٠عٞل، ة٥ ّٞی ای١اف 

 آكر٣غ. ٠ی

A3-408 

ّال٠ث اظالص، ای١اف ة٥ 

 كالیث ّٞی اؿث.
A3-409 

87 

ٌْ ُسوَرُة  ََ اْلَعْصِر   ََ ِف َعِليٍّ  ََ  اَّللَِّ نَػزََل
ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحِن الرَِّحيِم.   ََ اْلَعْصِر  ِإفَّ 

ْنساَف َلِفي ُخْسٍر ِإََل آِخرَِىِا؛ بو  اْْلِ
خدا قسم درابره علی انزؿ شده اسٌ 

قسم بو عصر، «: » َ العصر»سوره 
 « انساف در زايف اسٌ

ؿ٨رق ّنؼ، 

 ّٞی)ع(

ٗىایٜ  

 صىؼت ّٞی

صىؼت ّٞی)ع(، ج٘ـیؼ 

ؿ٨رق كاْٝنؼ ك ٠نغاؽ متؼ 

 ك ج٨می٥ ة٥ صٙ اؿث.

A3-410 

صىؼت ّٞی)ع(، ؿتب ٣ؽكؿ 

 ؿ٨رق كاْٝنؼ اؿث.
A3-411 

دق٤١اف آؿ ٠ض١غ ٠نغاؽ 

« اف اال٣ـاف ٝ٘ی ظـؼ»

 ٦ـح٤غ.

A3-412 

ج٧٤ا راق ٣سات، ج١ـک ة٥ 

كالیث صىؼت ا٠یؼ اؿث 

زیؼا یگا٥٣ ٠ـیؼم اؿث ک٥ 

 ا٣سا٠غ. ظـؼاف ١٣ی ة٥

A3-413 

88 

   ََعاِشَر الّناِس، َقْد اْسَتْشَهْدُت اَّللّ 
 ََبَػلَّْغُتُکْم رِسالَتی  َََا َعَلی الرَُّسوِؿ إَلَّ 
اْلَبالُغ اْلُمبنُي؛  ای َردـ، َن خدا را 
شاىد گرفتم  َ رسالتم را بو مشا ابالغ 
منودـ،  َ بر عهده رسوؿ جز ابالغ 

  ر َشن چيزی نيسٌ.

غ رؿاٝث، اةال

قا٦غ گؼٗح٢ 

 ظغا، 

 ٠ـئ٨ٝیث

قا٦غ گؼٗح٢ ظغا ةؼ اةالغ 

 رؿاٝث
A3-414 

 A3-415 جاکیغ ةؼ ا٣ساـ رؿاٝث ٔغیؼ

اج١اـ صسث پیا٠تؼ ةا ٠ؼدـ 

در ای٢ ظن٨ص ک٥ كَایٖ 

رؿاٝث ظ٨د را ا٣ساـ دادق 

 اؿث.

A3-416 

89 

َحقَّ تُقاتِِو    اتػَُّقوا اَّللّ »ََعاِشَر الّناِس، 
َُْسِلُموفَ   َََل ؛ اى «مَتُوُتنَّ إَّل  ََأَنْػُتْم 

َردـ! ترس از خداى را چناف كو 
 ا٣ػار  ج٨ٛا، اؿالـ

ج٨می٥ پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ در 

ظن٨ص داقح٢ ج٨ٛا)ّال٠ث 

 (417ج٨ٛا صب ّٞی اؿث:

A3-417 
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شايستو ترس از ا َسٌ پيشو كنيد،  َ 
َمرييد َگر در حاَل كو َسلماف 

 ابشيد.

 ؿ٘ارش ة٥ ٠ؼدـ در

ظن٨ص ای٤ک٥ ٠ـ١ٞاف از 

د٣یا ةؼك٣غ.)اؿالـ ٠ؼوی 

ظغا، اّحٛاد ة٥ كالیث 

 (974صىؼت ّٞی اؿث:

A3-418 

90 

ُنوا اِبَّللَِّ  ََ َرُسولِِو  ََ  َعاِشَر النَّاِس آَِ ََ
ْن قَػْبِل َأْف  َعُو َِ ََ النُّوِر الَِّذي أُْنزَِؿ 

أَْدابرِىا؛   َنْطِمَس  َُُجوىاً فَػَنُردَّىا َعلى
و خدا  َ پياَربش  َ نورى اى َردـ! ب

اِياف  -قرآف -كو اب ا َ انزؿ شده
ىاىي را ُمو  بيا َريد پيش از آنكو چهره

 َ انپديد كنيم آف گونو كو آهنا را بو 
 پشٌ سرشاف بگردانيم.

٨٣ر، رؿ٨ؿ، 

 ّٞی، 
 ا٣ػار 

ؿ٘ارش ة٥ ٠ؼدـ در 

 ظن٨ص ای١اف ة٥ ظغا
A3-419 

ؿ٘ارش  ة٥ ٠ؼدـ در 

ظن٨ص ای١اف ة٥ رؿ٨ؿ 

 غاظ

A3-420 

ؿ٘ارش ة٥ ٠ؼدـ در 

ظن٨ص ای١اف ة٥ ٨٣ر ٣ازؿ 

 قغق از ؿ٨م ظغا)ا٦ٜ ةیث(

A3-421 

٦الکث ؿعث از آف 

 دق٤١اف ا٦ٜ ةیث اؿث.
A3-422 

٦ؼ کؾ ٠عاٖٝ ّٞی)ع( 

اؿث، ظ٨د را ٠ك٨١ؿ 

 ّػاة٧ام ؿ٤گی٢ ظغا ةغا٣غ

A3-423 

صب ّٞی)ع( ّا٠ٜ ٣سات 

 اؿث.
A3-424 

91 

َعاِشرَ  َن اَّللَِّ َعزَّ  ََ َجلَّ  ََ النَّاِس النُّوُر َِ
ُُثَّ ِف النَّْسِل  -ِفَّ ََْسُلوٌؾ ُُثَّ ِف َعِليٍّ 

ْنُو ِإََل اْلَقائِِم اْلَمْهِديِّ الَِّذي ََيُْخُذ  َِ
اَّللَِّ  ََ ِبُكلِّ َحقٍّ ُىَو لََنا ِْلَفَّ اَّللََّ   ِِبَقِ 

ًة عَ  َلى َعزَّ  ََ َجلَّ َقْد َجَعَلَنا ُحجَّ
رِيَن  ََ اْلُمَعاِنِديَن  ََ اْلُمَخالِِفنَي  اْلُمَقصِّ
ْن   ََ اْْلَائِِننَي  ََ اْْلِثِنَي  ََ الظَّاِلِمنَي َِ

يِع اْلَعاَلِمني ؛ ای َردـ! نور خدا َند  َجَِ
در َن راه ايفتو، سپس در على،  َ 

٨٣ر، ّٞی، ٣ـٜ 

ّٞی، 

 ٧٠غم)ّر(

 
 

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

٨٣ر از زا٣ب ظغاك٣غ ةؼ 

 كز٨د پیا٠تؼ ٣ازؿ قغق اؿث
A3-425 

از زا٣ب ظغاك٣غ ةؼ ٨٣ر 

صىؼت ّٞی ك ا٠ا٠اف از 

 ٣ـٜ ایكاف ٣ازؿ قغق اؿث

A3-426 

آظؼی٢ ا٠اـ از ٣ـٜ ّٞی)ع(، 

 صىؼت ٧٠غم اؿث.
A3-427 
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پس از آف در نسل ا َ ات قائم َهدى 
جارى خواىد بود، َهدى، مهو كو 

گريد از   َ ىر حّقى را َىحّق خدا 
َاسٌ، زيرا خدا َند َا را حّجَّت بر 

اىل تقصري  َ عناد  َ خالؼ  َ 
خيانٌ  َ گناه  َ ستم  َ خالصو بر 

 مهو جهانياف قرار داده اسٌ.

صىؼت ٧٠غم ١٦اف کـی 

 ک٤غ. اؿث ک٥ اصٛاؽ صٙ ٠ی
A3-428 

صىؼت ٧٠غم ج١اـ ص٨ٛؽ 

ا٧ٝی جىییِ قغق ا٦ٜ ةیث 

 ؿحا٣غ. را از دق٤١اف ظغا ٠ی

A3-429 

ا٦ٜ ةیث صسث ٦ام ظغا 

 ةؼ ز٧ا٣یاف
A3-430 

ا٦ٜ ةیث صسث ٦ام ظغا 

ةؼ ج١اـ ٠ْا٣غی٢ ك ظائ٤ی٢ 

 ّاٟٝ ٦ـح٤غ.

A3-431 

92 

َعاِشَر النَّاِس أُْنِذرُُكْم َأِّنِ َرُسوُؿ اَّللَِّ َقْد  ََ
ٌُّ َأ َْ  ْن قَػْبِلَي الرُُّسُل أَ فَِإْف َِ َِ ٌْ َخَل

ٌُ انْػَقَلْبُتْم عَ  أَْعقاِبُكْم  ََ ََْن   لىقُِتْل
َعِقَبْيِو فَػَلْن َيُضرَّ اَّللََّ َشْيئاً   يَػْنَقِلْب َعلى

ُ الشَّاِكرِين ؛ اى  َردـ!   ََ َسَيْجزِي اَّللَّ
كنم كو َن فقط  مشا را انذار َى

پياَرب  َ رسوؿ خدا ىستم، كو پيش 
از ا َ پياَرباف  َ فرستادگاف گذشتند، 

 پس اگر َن ِبرـي اي كشتو شـو آاي
پيش از  -مشا بو د َراف جاىلّيٌ

برخواىيد گشٌ؟  َ ىر كس  -اسالـ
كو عقبگرد كند ىرگز بو خدا گزند  َ 

زايىن نرساند،  َ ز َدا كو خدا 
 سپاسگزاراف را اپداش دىد.

رؿ٨ؿ اهلل، 

 ا٣ػار
 ا٣ػار 

ارؿاؿ رؿ٨الف ؿ٤ث زارم 

ظغاك٣غ ةؼام ٦غایث ةكؼ 

 اؿث

A3-432 

پیا٠تؼ ١٦چ٨ف ا٣تیام 

از زا٣ب ظغاك٣غ پیكی٢ 

 ٠ت٨ْث قغق اؿث

A3-433 

٦كغار ة٥ ٠ؼدـ در ظن٨ص 

ای٤ک٥ پؾ از كٗات پیا٠تؼ ة٥ 

 ّٛب ةؼ٣گؼد٣غ

A3-434 

٦ؼ کؾ ة٥ ّٛب ةؼگؼدد ة٥ 

 رؿا٣غ. ظغا وؼرم ١٣ی
A3-435 

ظغا ة٥ ماةؼاف ك قکؼگؽاراف 

 د٦غ. پاداش  ٠ی
A3-436 

93 
ْوُصوُؼ اِبلصَّرْبِ َأََل  ََ ِإفَّ َعِلّياً ُىَو اْلمَ  

ْن  ْن بَػْعِدِه  َُْلِدي َِ  ََ الشُّْكِر ُُثَّ َِ
ّٞی، ٗؼز٣غاف 

 پیا٠تؼ

ٗىایٜ 

 صىؼت ّٞی

ّٞی كمٖ قغق ة٥ متؼ ك 

 قکؼ
A3-437 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

112   

 

؛ بدانيد کو علی اسٌ توصيف  ُصْلِبو
شده بو صرب  َ شکر  َ بعد از ا َ 

 اند.  فرزندامن از نسل ا َ چنني

ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٗؼز٣غاف 

پیا٠تؼ ك از ٣ـٜ صىؼت 

 ّٞی ٦ـح٤غ.

A3-438 

اكماؼ صىؼت ّٞی در 

ٗؼز٣غاف ایكاف ٣یؽ زارم ك 

 ؿارم اؿث

A3-439 

ّٞی ك ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ در 

 ا٣غ. ٚؼآف كمٖ قغق
A3-440 

94 

َعاِشَر النَّاِس ََل مَتُنُّوا َعَلى اَّللَِّ  ََ
 ِإْساَلََُكْم فَػَيْسَخَط َعَلْيُكْم  ََ ُيِصيَبُكمْ 
ْن ِعْنِدِه ِإنَُّو لَِباْلِمْرَصاِد ؛ اى  ِبَعذاٍب َِ
َردـ! بواسطو اسالَتاف بر خدا َند 
َّنٌ َگذاريد كو َشموؿ خشم خدا  
گرديد  َ مشا را عذاب كند زيرا ا َ در 

 گاه اسٌ. كمني
صتي ١ّٜ، 

 آجف
 ا٣ػار 

٠ؼدـ ٣تایغ ةاةث ١ْ٣ث 

 اؿالـ ةؼ ظغا ٤٠ث ةگػار٣غ.
A3-441 

ؼ ظغا ٤٠ث گػاقح٢ ة

 ق٨د. ٨٠زب صتي ١ّٜ ٠ی
A3-442 

٤٠ث گػاقح٢ ةؼ ظغا 

 ٨٠زب ظكٟ ظغاؿث.
A3-443 

ظغاك٣غ ٣گ٧تاف ك ٣اَؼ 

 ا١ّاؿ ة٤غگاف اؿث.
A3-444 

95 

ْن بَػْعدی  ََعاِشَر الّناِس، إنَُّو َسيُکوُف َِ
ََِة َل  ٌة يْدُعوَف إَلی الّناِر  ََيْوـَ اْلِقيا أَئِمَّ

پس از درگذشٌ  يْنَصُر ََف؛ اى َردـ!
َن پيشواايىن ظهور كنند كو مشا را بو 

خوانند،  َ در  سوى آتش جهّنم َى
ر َز رستاخيز ىيچ ايرى  َ كمكى 

 نشوند.

ا٠ا٠اف د٨ّت 

 ک٤٤غق ة٥ آجف

٣گؼا٣ی از 

 ٣٘اؽ

ظتؼ دادف پیا٠تؼ از آ٠غف 

ا٠ا٠اف د٨ّت ک٤٤غق ة٥ 

 ؿ٨م آجف پؾ از ایكاف.

A3-445 

 ٦كغار پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ در

ظن٨ص ٣اروایحی ظغا از 

 ٔامتاف صٙ ّٞی

A3-446 

ا٠ا٠اف د٨ّت ک٤٤غق ة٥ آجف 

 ركز ٚیا٠ث یاكرم ٣غار٣غ.
A3-447 

96 
 ََأاََن بَريئاِف    ََعاِشَر الّناِس، إفَّ اَّللّ 

ْنُهْم؛اى َردـ! براسَّت كو خدا َند  َ  َِ
ةیؽارم ظغا ك 

 رؿ٨ؿ

٣گؼا٣ی از 

 ٣٘اؽ

ك رؿ٨ؿ از ةیؽارم ظغا 

 ک٤٤غق ة٥ آجف ا٠ا٠اف د٨ّت
A3-448 
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.  َن از آانف بيزاـر
اّالـ ٣ا٠كؼكع ة٨دف ظالٗث 

٠غّیاف پؾ از كٗات 

 ٠ؼجتث صىؼت ظح١ی

A3-449 

97 

ََعاِشَر الّناِس، إنػَُّهْم  ََأَْنصاَرُىْم 
 ََأَْتباَعُهْم  َََأْشياَعُهْم ِفی الدَّرِْک 
ََْثَوی  َن الّناِر  ََلَِبْئَس  اَْلَءْسَفِل َِ

يَن أَل اءنػَُّهػْم َأْصحػاُب اْلُمَتکَ  ربِّ
الصَّحيَفػِة، فَػْليْنظُػْر َأَحػدُُکْم فػی 

َصحيَفتِػِو؛اى َردـ! آانف  َ متاـ انصار 
 َ اعواف  َ پري َانشاف در فر َترين طبقو 

د َزخند  َ براسَّت بد اسٌ جايگاه  
گردنكشاف! بدانيد كو آانف اصحاب 

اند، پس ابيد ىر يك از مشا  صحيفو
 نظر كند. اش در صحيفو

امضاب 

اٝنضی٥٘، 

٠حکتؼاف، 

 مضی٥٘

 ا٣ػار

ٔامتاف ظالٗث ك ٥١٦ 

کـا٣ی ک٥ ة٥ آ٣اف یارم 

ةؼؿا٤٣غ در پایی٢ درز٥ از 

 دكزخ ظ٨ا٤٦غ ة٨د.

A3-450 

٣ا٠گػارم ا٠ا٠اف آجف ة٥ 

 امضاب مضی٥٘
A3-451 

امضاب مضی٥٘ ك پیؼكاف ك 

یارا٣كاف در پایی٢ درز٥ 

 آجف ٦ـح٤غ.

A3-452 

ظ٨ا٣غ ک٥  پیا٠تؼ ٠ؼدـ را ٠ی

در مضی٥٘ ظ٨د ٣ُؼ ک٤٤غ. 

ی٤ْی ةتی٤یغ زؽك کغاـ 

 دؿح٥ ٦ـحیغ.

A3-453 

98 

قاؿ: فذىب علی الناس ػ إَلّ شرذَة 
َنهم ػ أَر الصحيفة؛ را َى حديث، 

ود: جز   اَاـ ابقر عليو الّسالـ فَر
گر َىى اندؾ بقّيو َردـ؛ َاجراى 

 صحيفو را فراَوش كردند.
  

  

اكم در ظن٨ص ج٨ویش ر

م ٚٞیٞی  ای٤ک٥ زؽ ّغق

٠ازؼام مضی٥٘ را ٗؼا٨٠ش 

 کؼد٣غ.

R3-3 

99 

ًََة  ََ  َِرَاثًَة  ا ََ َعاِشَر النَّاِس ِإِّنِ أََدُعَها ِإ ََ
 ٌُ ِة  ََ َقْد بَػلَّْغ ََ ِف َعِقِب ِإََل يَػْوـِ اْلِقَيا

ْرُت بَِتْبِليِغِو ُحجًَّة َعَلى ُكلِّ َحاِضٍر  َِ ا ُأ ََ
َعَلى ُكلِّ َأَحٍد َمَّْن َشِهَد َأ َْ  ََ َغاِئٍب  ََ 

ََلْ َيْشَهْد  َُِلَد أ ََْ ََلْ يُوَلد؛ اى َردـ! َن 
اَاٌَ را در ذّريّو خودـ ات ر َز 

قياٌَ ابقى گذاشتم،  َ َن ىر آنچو  
گفتىن بود گفتم  َ َأَوريتم را كاَال 
بو اُناـ رساندـ، ات آُنا كو براى ىيچ  

ا٠ا٠ث، كرادث، 

جتٞیٓ، اةالغ، 

 صسث ةؼ ٥١٦

 ٠ـئ٨ٝیث

ة٥ كدیْث گػاقح٢ ا٠ؼ 

ظالٗث ة٥ ٨٤ّاف ا٠ا٠ث ك 

كرادث در ٣ـٜ پیا٠تؼ جا ركز 

 ٚیا٠ث.

A3-454 

اج١اـ صسث پیا٠تؼ ةا ٠ؼدـ 

در ای٢ ظن٨ص ک٥ كَایٖ 

ا٣ساـ دادق  رؿاٝث ظ٨د را

 اؿث.

A3-455 
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كس؛ چو حاضر  َ چو غايب، چو 
اند  َ چو آيندگاف  كو َتوّلد شدهآانف  

 اى ابقى مناند. جاى عذر  َ هبانو

پیاـ ٔغیؼ اج١اـ صسحی 

اؿث ةؼ ج١اـ صاوؼاف ك 

ٔایتاف ك ج١اـ ا٣ـا٧٣ا جا 

 ٚیا٠ث.

A3-456 

ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ 

 پیا٠تؼ ٦ـح٤غ.
A3-457 

100 

فَػْليَبلِِّغ اْْلاِضُر اْلغاِئَب  ََاْلواِلُد اْلَوَلَد 
ََِة؛ پس سفارشات َرا بو  إلی يْوـِ اْلِقيا

ديگراف ابالغ كنيد، حاضر بو غايب، 
 َ پدر بو فرزند خود ات ر َز قياٌَ 

 برسانند
اةالغ صاوؼاف 

ة٥ ٔایتاف، 

 ٚیا٠ث

 ٠ـئ٨ٝیث

ج٨می٥ پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ در 

 ظن٨ص اةالغ پیاـ ٔغیؼ
A3-458 

پیاـ ٔغیؼ  اظحناص ة٥ 

ز٠اف ظامی ٣غارد ك جا 

 ٚیا٠ث ةایغ اةالغ ق٨د.

A3-459 

ایتاف ك پغراف صاوؼاف ة٥ ٔ

ة٥ ٗؼز٣غاف ةایغ ٔغیؼ را 

اةالغ ک٤٤غ.)١٦گا٣ی ة٨دف 

 كَی٥٘ اةالغ ٔغیؼ(

A3-460 
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َُْلكاً  ََ اْغِتَصاابً َأََل   ََ َسَيْجَعُلونَػَها 
ُ اْلَغاِصِبنَي  ََ اْلُمْغَتِصِبنَي  ََ  َلَعَن اَّللَّ

ِعْنَدَىا َسَنْفرُُغ َلُكْم أَيَُّو الثََّقالِف فَػرُيَْسُل 
ْن انٍر  ََ َُناٌس َفال َعلَ  ْيُكما ُشواٌظ َِ

؛  َ بو ز َدی اَاٌَ را بعد از   تَػْنَتِصراف
َن بو عنواف اپدشاىی  َ اب ظلم  َ 

گريند. خدا َند غاصبني  َ  ز َر َی
تعدی کنندگاف را لعنٌ کند.  َ در 

ای جن  َ انس ػ کو  آف ىنگاـ اسٌ ػ
ريزد برای مشا آنکو ابيد بريزد  َ  َی
ای از آتش  َ  علوفرستد بر مشا ش َی

توانيد آف را از  َس گداختو  َ منی
 خود دفع کنيد. 

پادقا٦ی،  

ٔامتاف، ٤ْٝث 

ظغا ةؼ 

 ٔامتاف

٣گؼا٣ی از 

 ٣٘اؽ

اقارق ة٥ کارقک٤ی ٤٠اٗٛی٢ 

ك ٔنب ظالٗث ة٥ ٨٤ّاف 

 پادقا٦ی

A3-461 

آگا٦ی ةعكی ة٥ ز٢ ك ا٣ؾ 

در ظن٨ص ا٦غاؼ ٤٠اٗٛاف 

 ك ٠عاٝ٘اف ٔغیؼ

A3-462 

ار پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ در ٦كغ

ظن٨ص ٣اروایحی ظغا از 

 ٔامتاف صٙ ّٞی

A3-463 

٨ْٞ٠ف ة٨دف ٠عاٝ٘اف ك 

ٔامتاف صٙ ّٞی ك پیؼكاف 

 ایكاف

A3-464 
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ظكٟ ظغا ك آجف ٔىب 

ا٧ٝی ةؼ ٠عاٝ٘اف ٔغیؼ ك 

 پیؼكاف ایكاف

A3-465 
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َعاِشَر النَّاِس ِإفَّ اَّللََّ َعزَّ  ََ َجلَّ َلَْ  ََ
َا أَنْػُتْم َعَلْيِو َحَّتَّ   َيَذرُُكْم َعلىَيُكْن 

َن الطَّيِِّب  ََ َا كاَف اَّللَُّ  َِيِيَز اْْلَِبيَث َِ
؛! اى َردـ!  لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيب

براسَّت خدا َند پيوستو مشا را غرابؿ 
كند ات اپكدَلف  َ خوابف را از  َى

بدكرداراف جدا منايد،  َ خدا َند مشا را 
 سازد.  منىاز غيب اب خرب

 ا٣ػار ظتیخ، ًیب

٦ام ةْغ از كٗات  ةؼ ادؼ ٗح٥٤

پیا٠تؼ، ًیب ك ظتیخ از ٦ٟ 

 ق٣٨غ. زغا ٠ی

A3-466 

 A3-467 ّغـ آگا٦ی ٠ؼدـ ةؼ ٔیب

ا٣ػار ة٥ ٠ؼدـ در ظن٨ص 

٦ام ؿعحی ک٥  گؼم ٔؼةاؿ

ظغاك٣غ ةؼام ١٠حاز ؿاظح٢ 

 د٦غ. ة٤غگا٣ف ا٣ساـ ٠ی

A3-468 
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َعاِشَر النَّ   ْن قَػْريٍَة ِإَلَّ  ََ ََ ََا َِ اِس ِإنَُّو 
َُْهِلُكَها بَِتْكِذيِبَها  ََ َكَذِلَك يُػْهِلُك   ُ اَّللَّ

اْلُقَرى  ََ ِىَي ظاِلَمٌة َكَما ذََكَر اَّللَُّ 
 ُ ـَ اْلَمْهِديَّ  ََ اَّللَّ ا ََ تَػَعاََل ] ََ َُمَلُِّكَها اْْلِ
َُْصِدُؽ  ََْعِده[؛ اى َردـ! ىيچ قريو  َ 

 َند جز بو جهٌ شهرى را خدا
تكذيبشاف انبود نكرد،  َ مهچنني 
شهرىائى را كو ظلم  َ ستم در آف 

 كند. رسوخ منايد،  َيراف  َ خراب َى

٦الکث، 

جکػیب 

 ک٤٤غگاف

 ا٣ػار 

٦الکث جکػیب ک٤٤غگاف 

صٙ، ؿ٤ث زارم ظغاك٣غ 

 اؿث.

A3-469 

ظتؼ دادف از صک٠٨ث ز٧ا٣ی 

صىؼت ٧٠غم ك جـٞي ةؼ 

 ز٧اف ٚتٜ از ٚیا٠ث

A3-470 

جاکیغ ةؼ ٠ضٛٙ قغف 

م ظغاك٣غ ةؼ ٠سازات  كّغق

جکػیب ک٤٤غگاف ك 

 اؿحعالؼ صٙ

A3-471 

104 

َُُكْم  ََ  ََلِيُُّكْم  ََ ُىَو  ا ََ  ََ َىَذا َعِليّّ ِإ
ََا  َََعَدُه؛  ُ ُيَصدُِّؽ  َََواِعيُد اَّللَِّ  ََ اَّللَّ

اسٌ كو اَاـ  َ « على»اين فرد 
ىاى  سرپرسٌ مشاسٌ، ا َ از  َعده

ى اسٌ،  َ البّتو خدا َند َتعاؿ بو اَل
ىاى خود عمل خواىد  عهد  َ  َعده

 ّٞی، ا٠اـ، كٝی

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

ّٞی)ع( كٝی ك ا٠اـ ٤٠٨٠اف 

 اؿث.
A3-472 

٦ام ظ٨د  ظغاك٣غ ة٥ كّغق

١ّٜ ظ٨ا٦غ کؼد ك ای٢ ّٞی 

 از كّغق ٦ام ظغاؿث

A3-473 
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پیا٠تؼ ّالكق ةؼ اّالف كالیث  كرد

٠ث صىؼت ّٞی، ة٥ ك ا٠ا

ظ٨د صىؼت ٦ٟ اقارق 

ام  ک٤غ جا زام ٦ؼ ة٧ا٥٣ ٠ی

را ةؼ ٠عاٝ٘اف ةت٤غد)اظی 

 ٦ػا(

A3-474 

َٟٞ ة٥ صىؼت ّٞی، َٟٞ 

 ة٥ ظغاؿث.
A3-475 

105 

َعاِشَر النَّاِس َقْد َضلَّ قَػْبَلُكْم َأْكَثُر  ََ
ُ َلَقْد أَْىَلَك اْْلَ ََِّلنَي  ََ ُىوَ   اْْلَ ََِّلنَي  ََ اَّللَّ

ُ تَػَعاََل أَ  ََلْ   َُْهِلُك اْْلِخرِيَن قَاَؿ اَّللَّ
نُػْهِلِك اْْلَ ََِّلنَي. ُُثَّ نُػْتِبُعُهُم اْْلِخرِيَن.  

نَي.  ََْيٌل يَػْوََِئٍذ  َكذِلَك نَػْفَعُل اِبْلُمْجرَِِ
؛ ای َردـ، قبل از مشا اکثر  لِْلُمَكذِِّبني

پيشينياف ىالک شدند،  َ خدا َند 
سٌ کو آهنا را ىالک منود  َ ا َ 

آيندگاف را ىالک خواىد کرد. خدای 
ايد:  تعالی َی آاي َاپيشينياف را »فَر

ىالک نکردمی؟ آاي در پی آانف 
اف  ديگراف را نفرستادمی؟ َا اب جمَر

کنيم.  َای بر َکذبني در  چنني َی
 «. آف ر َز

والٝث، 

٦الکث، آی٥ 

 ٚؼآف
 ا٣ػار

اکذؼ ٠ؼدـ در ٣ـٜ ٦ام 

 گػقح٥ گ١ؼاق قغ٣غ.
A3-476 

گ١ؼا٦ی ظٌؼم اؿث ک٥ 

کـی ١٣ی ج٨ا٣غ ظ٨د را از 

 آف ٠تؼا ةغا٣غ

A3-477 

٦كغار ة٥ ٠ؼدـ ةؼام دكرم 

 از جکػیب كالیث ا٦ٜ ةیث
A3-478 
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َََرِن  ََ نَػَهاِن  َعاِشَر النَّاِس ِإفَّ اَّللََّ َقْد َأ ََ
َر  ََ  ََْرُت َعِلّياً  ََ نَػَهْيُتُو فَػَعِلَم اْْلََْ  ََ َقْد َأ

رِِه النَّ  ْن َربِِّو َعزَّ  ََ َجلَّ فَامْسَُعوا ِْلََْ ْهَي َِ
َتْسَلُموا  ََ أَِطيُعوا تَػْهَتُد َا  ََ انْػَتُهوا لَِنْهِيِو 
َُرَاِدِه  ََ ََل تَػَتَفرَُّؽ  تَػْرُشُد َا  ََ َصريِّ َا ِإََل 

؛ اى َردـ!  ِبُكُم السُُّبُل َعْن َسِبيِلو
وده،  َ َن  خدا َند َرا اَر  َ هنى فَر

ى را، پس ا َ اَر  َ هنى را از نيز عل
پر َردگارش درايفتو، بنا بر اين بو 

سخنانش گوش دىيد ات ساَل ِبانيد، 

٦غایث، ا٠ؼ ك 

٧٣ی ا٧ٝی، 

 ّٞی

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

ا٠ؼ ك ٧٣ی پیا٠تؼ ١٦اف ا٠ؼ ك 

 ٧٣ی ا٧ٝی اؿث.
A3-479 

٦غایث در گؼك اًاّث از ا٠ؼ 

 ك ٧٣ی ا٧ٝی اؿث.
A3-480 

پیا٠تؼ اكا٠ؼ ك ٨٣ا٦ی ا٧ٝی را 

ة٥ صىؼت ا٠یؼ آ٨٠ظح٥ 

 اؿث.

A3-481 
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 َ ا َ را اطاعٌ كنيد ات ىدايٌ 
شويد،  َ از نواىيش دسٌ برداريد 

ات براه راسٌ افتيد،  َ َطابق َيل ا َ 
حركٌ كنيد ات َبادا راىهاى خمتلف 
مشا را از راه ا َ ابزداشتو  َ َتفّرؽ  َ 

 راكنده شويد.پ

جاکیغ پیا٠تؼ)ص( 

ن٨ص ج١ـک ك جتْیث درظ

 از كالیث صىؼت ا٠یؼ)ع(

A3-482 

اًاّث از ّٞی)ع(، اًاّث از 

 ظغاؿث.
A3-483 

جتْیث از اكا٠ؼ ك ٨٣ا٦ی 

اكمیام ا٧ٝی، ا٣ـاف را از 

 ک٤غ. ظٌؼات صٍ٘ ٠ی

A3-484 

ج٧٤ا ّٞی ة٥ راق ٦ام ٦غایث 

آگا٦ی دارد ك  ٦ؼ را٦ی ٔیؼ 

از ّٞی ا٣ـاف را ة٥ ا٣ضؼاؼ 

 كا٣غ.ک ٠ی

A3-485 
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َعاِشَر النَّاِس أاََن ِصرَاُط اَّللَِّ اْلُمْسَتِقيُم   ََ
ْن بَػْعِدي  ََرَُكْم اِبتَِّباِعِو ُُثَّ َعِليّّ َِ الَِّذي َأ
ٌة يَػْهُد ََف ِإََل  ْن ُصْلِبِو أَئِمَّ ُُثَّ  َُْلِدي َِ

؛ ای َردـ، َن راه  اْلَْقِّ  ََ ِبِو يَػْعِدُلوف
مشا را بو  َستقيم خدا َند ىستم کو

پري َی آف اَر منوده،  َ سپس علی 
بعد از َن،  َ سپس فرزندامن از نسل 

اند، بو حق  ا َ کو اَاَاف ىدايٌ
کنند  َ بو ايری حق بو  ىدايٌ َی

 کنند.  عدالٌ رفتار َی

 

مؼاط 

٠ـحٛیٟ، 

٦غایث، 

ّٞی)ع(، ائ٥١ 

٠ْن٠٨ی٢، 

ٗؼز٣غاف 

 پیا٠تؼ ك ّٞی

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

ـحٛیٟ پیا٠تؼ مؼاط ٠

ظغاؿث ک٥ ةایغ جتْیث 

 ق٨د.

A3-486 

پؾ از پیا٠تؼ، صىؼت ّٞی 

ك ٗؼز٣غاف ایكاف مؼاط 

 ٠ـحٛیٟ ظغا ٦ـح٤غ

A3-487 

ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ، از ٣ـٜ 

پیا٠تؼ ك صىؼت ّٞی 

 ٦ـح٤غ.

A3-488 

٦غایث ة٨اؿ٥ٌ پیؼكم از 

پیا٠تؼ ك ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از 

 ٣ـٜ ایكاف ٠یـؼ اؿث

A3-489 

م از ائ٥١ ٗؼ٠اف پیؼك

 ظغاؿث
A3-490 

108 

اْْلَْمُد َّللَِّ َربِّ اْلعاَلِمنَي ِإََل  -ُُثَّ قَػَرأَ  
 ٌْ ٌْ  ََ ِفيِهْم نَػزََل آِخرَِىا  ََ قَاَؿ ِفَّ نَػزََل

ؿ٨رق 

ص١غ)ٚؼآف(، 

مؼاط 

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

٣ؽكؿ ؿ٨رق ص١غ درةارق 

 پیا٠تؼ ك ا٦ٜ ةیث
A3-491 
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ٌْ أ َلَِئَك  ُىْم ُخصَّ ٌْ  ََ ِإايَّ  ََ ََلُْم َعمَّ
أ ََْلَِياُء اَّللَِّ َل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم  ََ َل ُىْم 

؛  َف َأََل ِإفَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُىُم اْلغالُِبوفََيَْزنُو 
اين سوره)سوره محد( درابره َن انزؿ 
شده،  َ بو خدا قسم درابره اَاَاف 

انزؿ شده اسٌ. بو طور عمـو شاَل 
آانف اسٌ  َ بو طور خاص درابره 
آانف اسٌ. ايشاف د َستاف خدايند  
کو ترسی بر آانف نيسٌ  َ ُمز َف 

ب  خدا َند شوند، بدانيد کو حز  منی
 غالب ىستند   

٠ـحٛیٟ، 

 اكٝیاءاهلل 
٠نغاؽ اٝػی٢ ا١ْ٣ث ّٞی٧ٟ 

ة٥ ٨ًر ّاـ ك ظاص ا٦ٜ 

 ةیث ٦ـح٤غ.

A3-492 

 A3-493 ا٦ٜ ةیث اكٝیاءاهلل ٦ـح٤غ..

یك٥ ٔاٝب صؽب اهلل ١٦

 ٦ـح٤غ.
A3-494 

اكٝیاءاهلل)ا٦ٜ ةیث( کـا٣ی 

٦ـح٤غ ک٥ ٦یچ جؼؿی ةؼ 

آ٣اف ٣یـث ك ٠ضؽكف 

 ق٣٨غ. ١٣ی

A3-495 

109 

َقاِؽ  ََ  1َأََل ِإفَّ أَْعَداَء َعِليٍّ  ُىْم أَْىُل الشِّ
النَِّفاِؽ  ََ اْْلَادُّ ََف  ََ ُىُم اْلَعادُّ ََف  ََ 

َياِطنِي الَِّذينَ  يُوِحي بَػْعُضُهْم  ِإْخَواُف الشَّ
ِإَل بَػْعٍض ُزْخُرَؼ اْلَقْوِؿ ُغُر َرا؛  بدانيد  

مهاف اىل شقاؽ « على»كو دمشناف 
 َ نفاقند، آانف دمشن  َ خمالف  َ از 

حّد گذشتگانند، آانف برادراف 
شاف بو  شيطانند، مهاهناىي كو برخى

برخى ديگر اب گفتار آراستو  َ فريبنده 
 دىند.فرستند ات فريب  پياـ هناىن َى

دق٤١اف ا٦ٜ 

 ةیث

٠ػ٠ث 

دق٤١اف ا٦ٜ 

 ةیث

دق٤١اف ا٦ٜ ةیث ؿ٘ی٧اف 

 گ١ؼاق ٦ـح٤غ.
A3-496 

دق٤١اف ا٦ٜ ةیث ةؼادراف 

 قیٌا٤٣غ.
A3-497 

 A3-498 دق٤١اف ّٞی قٛی ٦ـح٤غ.

دق٤١اف ا٦ٜ ةیث اةاًیٜ را 

 رؿا٤٣غ. ة٥ ٦ٟ ٠ی
A3-499 
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ُ ِف  َأََل ِإفَّ أ ََْلَِياَءُىُم الَِّذي  َن ذََكَرُىُم اَّللَّ
َل َتَُِد قَػْوَاً  -ِكَتاِبِو فَػَقاَؿ َعزَّ  ََ َجلَّ 

ُنوَف اِبَّللَِّ  ََ اْلَيْوـِ اْْلِخِر يُوادُّ ََف ََْن  يُػْؤَِ
َحادَّ اَّللََّ  ََ َرُسوَلُو ِإََل آِخِر اْْليَِة َأََل ِإفَّ 
ُ َعزَّ  ََ َجلَّ   أ ََْلَِياَءُىُم الَِّذيَن  َََصَفُهُم اَّللَّ

ُنوا  ََ ََلْ يَػْلِبُسوا ِإِيانَػُهْم  -فَػَقاؿَ  ََ الَِّذيَن آ
َُْهَتُد َف ُن  ََ ُىْم  ؛  ِبظُْلٍم أ َلِئَك ََلُُم اْْلََْ

دكؿحاف ا٦ٜ 

ةیث، ای١اف، 

صؽب اهلل، 

 آیات ٚؼآف

ج٨می٥ ة٥ 

 كالیث

دكؿحاف ا٦ٜ ةیث در ٚؼآف 

 ا٣غ كمٖ قغق
A3-500 

دكؿحاف ا٦ٜ ةیث ج٨ٝی ك 

 جتؼم دار٣غ.
A3-501 

                                                           
 .درالتحظیياعذاءّنآهذُاست.1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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بدانيد كو د َستاف آانف در قرآف 
ايد:  َردَى را »َذكورند، آُنا كو فَر

نياىب كو بو خداى  َ ر َز  َاپسني اِياف 
آ َرند در حاَل كو اب كساىن كو اب 

پياَربش دمشىن  َ خمالفٌ   خداى  َ
اند د َسَّت بدارند، اگر پدراف اب  كرده

پسراف اي برادراف اي خويشانشاف 
ابشند، اينانند كو ]خدا َند[ اِياف را 

 -اپيدار ساختو -در دَلاشاف نوشتو
اسٌ  َ ايشاف را بو ر َحى از نزد 

ند گردانيده  َ بو  خويش نري ََ
هبشتهاىي در آ َرد كو از زير آهنا 

ف اسٌ، در آُنا جويها ر َا
جا َيدانند، خدا از آهنا خشنود اسٌ 
 َ ايشاف از خدا خشنودند، ايشانند  

گر َه خدا؛ آگاه ابشيد كو گر َه خدا 
بدانيد، د َستاف آانف در «.رستگارانند

وده:  اين آيو نيز َذكورند كو فَر
كساىن كو اِياف آ َردند  َ اِيانشاف »

را بو ستمى نياَيختند، ايشانند كو 
 «.د  َ آانف راه ايفتگاننداِيىن دارن

ای١اف ة٥ ظغا ك ركز ٚیا٠ث 

ةا دكؿحی ةا دق٤١اف ا٦ٜ 

 ةیث ؿازگارم ٣غارد.

A3-502 

كؿحاف ا٦ٜ ةیث، ای١اف در د

٨ٞٚةكاف جذتیث قغق ك  ظغا 

ةا ركصی از زا٣ب ظ٨د آ٣اف 

 را جاییغ ٗؼ٨٠دق اؿث

A3-503 

دكؿحاف ا٦ٜ ةیث در ة٧كث 

 زاكداف ظ٨ا٤٦غ ة٨د
A3-504 

دكؿحاف ا٦ٜ ةیث صؽب اهلل 

٦ـح٤غ ك صؽب اهلل ١٦یك٥ 

 ٔاٝت٤غ.

A3-505 

دكؿحاف ا٦ٜ ةیث ای١ا٣كاف 

 َٟٞ ١٣ی پ٨قا٤٣غ.را ةا 
A3-506 

111 

 ُ َأََل ِإفَّ أ ََْلَِياَءُىُم الَِّذيَن  َََصَفُهُم اَّللَّ
َجلَّ فَػَقاَؿ الَِّذيَن َيْدُخُلوَف اْْلَنََّة    ََ   َعزَّ 

ِننَي تَػَتَلقَّاُىُم اْلَماَلِئَكُة اِبلتَّْسِليِم أَْف  آَِ
؛ بدانيد،  ِطْبُتْم فَاْدُخُلوىا خاِلِدين

آیات ٚؼآف، 

دكؿحاف ا٦ٜ 

 ةیث

ج٨می٥ ة٥ 

 كالیث

دكؿحاف ا٦ٜ ةیث در ٚؼآف 

 كمٖ قغق ا٣غ.
A3-507 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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سالٌَ در هبشٌ  د َستاف آانف بو
در آيند،  َ َالئكو اب سالـ بو 

خوش »پيشبازشاف آيند ] َ گويند:[ 
ابشيد پس بو هبشٌ در آييد ] َ در 

 [ جا َدانو ابشيد آف

دكؿحاف ا٦ٜ ةیث ٨٠رد 

 اؿحٛتاؿ ٠الئک٥ ٚؼار ٠ی

 گیؼ٣غ.

A3-508 

دكؿحاف ا٦ٜ ةیث ٦غایث 

 یاٗحگا٤٣غ.
A3-509 

112 

َأََل ِإفَّ أ ََْلَِياَءُىُم الَِّذيَن قَاَؿ ََلُُم اَّللَُّ 
َيْدُخُلوَف اْْلَنََّة ... ِبَغرْيِ  -َجلَّ    ََ   َعزَّ 

؛ بدانيد کو د َستاف ايشاف   ِحساب
کسانی ىستند کو هبشٌ برای آانف 

ب ر َزی اسٌ  َ در آف بد َف حسا
 شوند.  داده َی

دكؿحاف ا٦ٜ 

 ةیث

ج٨می٥ ة٥ 

 كالیث

دكؿحاف ا٦ٜ ةیث ةی 

 صـاب ركزم دار٣غ.
A3-510 

دكؿحاف ا٦ٜ ةیث 

 ا٣غ. ة٧كحی
A3-511 

113 

َأََل ِإفَّ أَْعَداَءُىْم َيْصَلْوَف َسِعرياً؛ بدانيد، 
دمشناف آانف بو آتش افر َختو د َزخ 

 درآيند.

دق٤١اف ا٦ٜ 

 ةیث

٠ػ٠ث 

اف ا٦ٜ دق٤١

 ةیث

دق٤١اف ا٦ٜ ةیث در ق٥ْٞ 

 ٦ام آجك٤غ.
A3-512 

114 

َأََل ِإفَّ أَْعَداَءُىُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَف ِْلََهنََّم 
َشِهيقاً  ََ ِىَي تَػُفوُر  ََ ََلَا َزِفرٌي ؛ 

بدانيد، دمشناف آانف در حاَل كو 
جوشد، آ َازى دْلراش َانند  جهّنم َى

 صداى خراف از آف بشنوند. 

ف ا٦ٜ دق٤١ا

 ةیث

٠ػ٠ث 

دق٤١اف ا٦ٜ 

 ةیث

دق٤١اف ا٦ٜ ةیث در ق٥ْٞ 

 ٦ام آجك٤غ.
A3-513 

115 

  -َأََل ِإفَّ أَْعَداَءُىُم الَِّذيَن قَاَؿ ِفيِهمْ 
ٌْ ُأْخَتها اْْليَة؛  ٌة َلَعَن ََّ ٌْ ُأ ُكلَّما َدَخَل

بدانيد، دمشناف آانف در اين آيو 
ىر گاه كو گر َىى ]بر »َذكورند: 

آیات ٚؼآف، 

دق٤١اف ا٦ٜ 

 ةیث

٠ػ٠ث 

دق٤١اف ا٦ٜ 

 ةیث

دق٤١اف ا٦ٜ ةیث در ٚؼآف 

 ٠ػ٠ث قغق ا٣غ.
A3-514 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ر َىى مهكيش خود را [ در آيد گ جهّنم
نفرين كند، ات چوف مهگى در آف بو 
ىم رسند گر َه پسني )پري َاف( در ابره  
گر َه پيشني )رىرباف( خود گويند: 
خدا َندا! ايناف َا را گمراه كردند، 
پس آهنا را د َ چنداف عذاب آتش 
ايد: ىر كداـ را  بده، خداى فَر

[ د َ چنداف اسٌ  َ ليكن  ]عذاب
 «.83اعراؼ:  -دانيد منى

دق٤١اف ا٦ٜ ةیث در ز٤٧ٟ، 

یاراف ظ٨د را ٤ْٝث ٠ی 

 ک٤٤غ.

A3-515 

ّػاب دق٤١اف ا٦ٜ ةیث 

 ٠ىاّٖ اؿث.
A3-516 

116 

ُ عَ  زَّ  ََ َأََل ِإفَّ أَْعَداَءُىُم الَِّذيَن قَاَؿ اَّللَّ
ُكلَّما أُْلِقَي ِفيها فَػْوٌج َسَأََلُْم   -َجلَّ 

َقْد   َخَزنَػُتها أَ ََلْ ََيِْتُكْم َنِذيٌر.  قاُلوا بَلى
 ُ بْنا  ََ قُػْلنا َا نَػزََّؿ اَّللَّ جاَءان نَِذيٌر َفَكذَّ

ْن َشيْ  -ٍء ِإْف أَنْػُتْم ِإَلَّ ِف َضالٍؿ َكِبريٍ  َِ
؛بدانيد، دمشناف آانف در اين آيو 

ىر گاه گر َىى در »كورند كو: َذ 
د َزخ افكنده شوند، نگهبااننش ]بو 

[ از آهنا پرسند:  نكوىش  َ سرزنش
اى نياَد؟.گويند  كننده َگر مشا را بيم

كننده آَد،  ََل  چرا، مهاان َا را بيم
تكذيب كردمی  َ گفتيم: خدا ىيچ 
چيز فر َ نفرستاده اسٌ، مشا جز در  

 َ  3َلك:  -گمراىى بزرگ نيستيد
9.» 

دق٤١اف ا٦ٜ 

ةیث، آیات 

 ٚؼآف

٠ػ٠ث 

دق٤١اف ا٦ٜ 

 ةیث

دق٤١اف ا٦ٜ ةیث در ٚؼآف 

 ٠ػ٠ث قغق ا٣غ.
A3-517 

دق٤١اف ا٦ٜ ةیث در ز٨اب 

ظؽا٥٣ داراف دكزخ، ة٥ 

جکػیب ظ٨د اّحؼاؼ 

 ک٤٤غ. ٠ی

A3-518 

117 

َأََل ِإفَّ أ ََْلَِياَءُىُم الَِّذيَن َُيَْشْوَف َربػَُّهْم  
ْغِفَرٌة  ََ َأْجٌر َكِبرٌي ؛ بدانيد   اِبْلَغْيِب ََلُمْ  ََ

کو د َستاف اىل بيٌ کسانی ىستند  
کو در پنهانی از پر َردگارشاف 

دكؿحاف ا٦ٜ 

 ةیث

٠غح دكؿحاف 

 ا٦ٜ ٝتیث

دكؿحاف ا٦ٜ ةیث در ٧٣اف ك 

 جؼؿ٤غ. آقکار از ظغاك٣غ ٠ی
A3-519 
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ترسند  َ برای آانف َغفرت  َ اجر  َی
ةؼام  ازؼ ةؽرگ ك ٔ٘ؼاف  بزرگ اسٌ. 

 دكؿحاف ا٦ٜ ةیث ٧٠یاؿث.
A3-520 

118 

ََا بَػنْيَ السَِّعرِي  ََ  َعاِشَر النَّاِس َشتَّاَف  ََ
اْْلَنَّة؛اى گر َه َردـ! چقدر فاصلو 

زايدى اسٌ در َياف جهّنم  َ 
 هبشٌ.

آجف، ازؼ 

 ةؽرگ
 ا٣ػار

٠ٛایـ٥ زایگاق دكؿحاف ك 

دق٤١اف ا٦ٜ ةیث، ةؼام 

ا٣ػار ٠ؼدـ در ظن٨ص 

 ث ا٦ٜ ةیثج١ـک ة٥ كالی

A3-521 

119 

ُ  ََ َلَعَنو ََُّو اَّللَّ ََْن َذ ؛ ای َردـ،  َعُد َُّاَن 
دمشن َا کسی اسٌ کو خدا َند ا َ را 

 َذٌَ  َ لعنٌ منوده، 

جتؼم ظغا از 

دق٤١اف ا٦ٜ 

 ةیث

٠ػ٠ث 

دق٤١اف ا٦ٜ 

 ةیث

دق٤١اف ا٦ٜ ةیث، ٨٠رد 

 ٤ْٝث ك ٠ػ٠ث ظغا ٦ـح٤غ.
A3-522 

120 

ََْن َََدحَ   ُ  ََ َأَحبَُّو؛  َ  ََ  ََلِيَُّنا  ُو اَّللَّ
د َسٌ َا کسی اسٌ کو خدا َند ا َ 

 را َدح منوده  َ د َستش بدارد. 

ج٨ٝی ظغا از 

دكؿحاف ا٦ٜ 

 ةیث

٠غح دكؿحاف 

 ا٦ٜ ٝتیث

دكؿحاف ا٦ٜ ةیث ٠ضت٨ب ك 

 ٨٠رد ٠غح ظغاك٣غ ٦ـح٤غ.
A3-523 

121 

َُْنِذٌر  َََعِلی  ََعاِشَر الّناِس، َأَل  ََإّنی 
َُنذر  َ ىاٍد؛ ای َردـ، بدا نيد کو َن 
اـ  َ علی ىدايٌ   بر حذر دارنده

 کننده اسٌ

ّٞی، 

 ا٣ا)پیا٠تؼ(

ج٨می٥ ة٥ 

 كالیث

پیا٠تؼ ٤٠ػر ك ّٞی ٦ادم 

 اؿث.
A3-524 

122 

َعاِشَر النَّاِس ِإِّنِ َنِبّّ  ََ َعِليّّ  ََِصيِّي؛  ََ
ای َردـ، َن پياَرـب  َ علی جانشني  

 َن اسٌ. 

٣تی، ّٞی، 

 كمی

٠كؼكّیث 

كالیث 

 ىؼت ّٞیص

پیا٠تؼ ٣تی ك ّٞی زا٣كی٢ 

 اكؿث.
A3-525 

123 

نَّا اْلَقائُِم  ِة َِ َأََل ِإفَّ َخاَُتَ اْْلَئِمَّ
اْلَمْهِديُّ؛ بدانيد كو خاُت اَاَاف: قائم 

  َهدى، از َا اسٌ

٧٠غم، ظاجٟ 

 االئ٥١

اكماؼ 

 ٧٠غم)ّر(

آظؼی٢ ا٠اـ، صىؼت ٧٠غم 

 اؿث.
A3-526 
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124 

اَََل ِإنَُّو -َعَلى الدِّينِ  َأََل ِإنَُّو الظَّاِىرُ  
َن الظَّاِلِمنَي َأََل ِإنَُّو فَاِتُح  اْلُمْنَتِقُم َِ
ََُها َأََل ِإنَُّو قَاِتُل ُكلِّ  اْلُُْصوِف  ََ َىاِد

ْرؾ ْن أَْىِل الشِّ ؛ بدانيد كو ا َ  قَِبيَلٍة َِ
َسّلط  َ قاىر در دين اسٌ. بدانيد، 
ا َ از ستمكاراف انتقاـ خواىد گرفٌ. 

ىا  َ شهرىا  يد، ا َ فاتح قلعوبدان
اسٌ. بدانيد ا َ َشركاف  َ دمشناف 

 كند دين را انبود َى

 ٗاجش، ٤٠حٟٛ، 
اكماؼ 

 ٧٠غم)ّر(

٧٠غم، ا٣حٛاـ گیؼ٣غق از 

 َا١ٝاف اؿث.
A3-527 

٧٠غم، چیؼق ةؼ  ٥١٦ ادیاف 

 اؿث.
A3-528 

٦ا ك ٧٤٠غـ  ٧٠غم، ٗاجش ٥ْٞٚ

 م آ٧٣اؿث. ک٤٤غق
A3-529 

ام  ٔاٝب ةؼ ٦ؼ ٚتی٥ٞ ٧٠غم

از ا٦ٜ قؼؾ ك ٦غایث 

 ک٤٤غق آ٣اف اؿث.

A3-530 
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َُْدرٌِؾ ِبُكلِّ اَثٍر ِْلَ َْلَِياِء اَّللَّ  ؛  َأََل ِإنَُّو 
بدانيد، ا َ خونبهاى ا َلياى خدا را 

 گريد. َى

٤٠ٟٛ، ٣امؼ 

 دی٢ ظغا

اكماؼ 

 ٧٠غم)ّر(

٧٠غم ٤٠حٟٛ ظ٨ف ٥١٦ 

 اكٝیام ا٧ٝی
A3-531 
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ُو النَّاِصُر ِلِديِن اَّللَِّ َأََل ِإنَُّو اْلَغرَّاُؼ َأََل ِإنَّ 
ِف َِبٍْر َعِميٍق َأََل ِإنَُّو َيِسُم ُكلَّ ِذي 

َفْضٍل ِبَفْضِلِو  ََ ُكلَّ ِذي َجْهٍل ِِبَْهِلِو 
َأََل ِإنَُّو ِخرَيَُة اَّللَِّ  ََ خُمَْتارُُه َأََل ِإنَُّو  ََاِرُث 

؛  بدانيد، ا َ  ُكلِّ ِعْلٍم  ََ اْلُمِحيُط بِو
ايرى رساف دين خدا اسٌ، بدانيد، 
ا َ از درايى  َسيع حقيقٌ  َ َعرفٌ 

نوشد، بدانيد، كو ا َ ىر كس را بو  َى
فراخور حاؿ  َ استعداد  َ كردارش 

دىد، بدانيد، ا َ  َقاـ  َ رتبو َى
برگزيده  َ َنتخب خدا َند اسٌ. 

بدانيد، ا َ  َارث علـو ]انبياء[  َ ُميط 
 [ آف اسٌ. بر ]حقائق

كارث ٥١٦ 

 ٨ّٞـ، ةؼگؽیغق 

اكماؼ 

 ٧٠غم)ّر(

 A3-532 ٧٠غم یاكر دی٢ ظغاؿث

٧٠غم اؿح٘ادق ک٤٤غق از 

 دریام ١ّیٙ اؿث.
A3-533 

٧٠غم ٦ؼ کؾ را ة٥ ا٣غازق 

اش ارج  ارزش كز٨دم

 ٧٣غ. ٠ی

A3-534 

٧٠غم ا٣حعاب قغق ك ٠عحار 

 ظغاك٣غ اؿث
A3-535 

م ٨ّٞـ ك  ٧٠غم كارث ٥١٦

ا٥ً دار٣غق ةؼ ٥١٦ اص

 ٦اؿث. ٧ٟٗ

A3-536 
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َأََل ِإنَُّو اْلُمْخربُ َعْن َربِِّو َعزَّ  ََ َجلَّ  ََ 
ِر ِإِيَانِِو َأََل ِإنَُّو الرَِّشيُد  اْلُمَنبُِّو ِبََِْ

؛ بدانيد،  السَِّديُد َأََل ِإنَُّو اْلُمَفوَُّض إِلَْيو
ا َ خمرب پر َردگار  َ َعّرؼ اِياف بو ا َ 

نيد، ا َ صاحب عقل سليم اسٌ، بدا
 َ ثبات در رأى  َ عمل اسٌ. 

بدانيد، اَور دين اَلى بو ا َ  َاگذار 
رقیغ، ٠عتؼ از  شود. َى

 پؼكردگار

اكماؼ 

 ٧٠غم)ّر(

٧٠غم ظتؼ د٤٦غق از 

پؼكردگار ك ةاال ةؼ٣غق آیات 

 ا٧ٝی اؿث.

A3-537 

٦ؼ کؾ در زـحس٨م 

رؿیغف ة٥ ظغاك٣غ اؿث ةایغ 

 ة٥ ٧٠غم ٠ح١ـک ق٨د.

A3-538 

٧٠غم ٦غایث یاٗح٥ 

 ة٤یاف اؿث. ٠ضکٟ
A3-539 

کار٦ا ة٥ ٧٠غم ؿپؼدق قغق 

 اؿث.
A3-540 

128 

َر ِبِو ََْن َسَلَف بَػنْيَ  َأََل ِإنَُّو َقْد ُبشِّ
َة  -َيَديْوِ  ًة  ََ ََل ُحجَّ َأََل ِإنَُّو اْلَباِقي ُحجَّ

َعُو  ََ ََل نُوَر إِ  ََ َلَّ بَػْعَدُه  ََ ََل َحقَّ ِإَلَّ 
؛ بدانيد، كو پياَرباف گذشتو بو  ِعْنَده

اند. بدانيد، ا َ   َجود ا َ بشارت داده
حّجٌ ابقى خدا اسٌ  َ پس از ا َ 
حّجَّت نيسٌ،  َ حّق تنها اب ا َسٌ، 

 ابشد. بدانيد.  َ نور تنها نزد ا َ َى
صسث، ةكارت 

 پیكی٤یاف

اكماؼ 

 ٧٠غم)ّر(

پیكی٤یاف ةكارت ٧٠غم را 

 ا٣غ.  دادق
A3-541 

٧٠غم صسث ةاٚی ظغاؿث 

 ک٥ ةْغ از اك صسحی ٣یـث.
A3-542 

 A3-543 صٙ ١٦ؼاق ٧٠غم اؿث.

دكرم از ٧٠غم، گؼكیغف ة٥ 

 ةاًٜ اؿث.
A3-544 

 A3-545 ٨٣ر ٗٛي ٣ؽد ٧٠غم اؿث.
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ْنُصوَر َعَلْيِو   ََ َأََل ِإنَُّو ََل َغاِلَب َلُو  ََ ََل 
ِف أَْرِضِو  ََ َحَكُمُو  َأََل  ََ ِإنَُّو  ََِلُّ اَّللَِّ 

يُنُو ِف ِسّرِِه  ََ َعاَلنَِيِتو َِ ؛    ِف َخْلِقِو  ََ َأ
بدانيد، ا َ مهيشو پري َز اسٌ  َ 

شكسٌ در ا َ راىى ندارد. بدانيد، 
ني،  َ حاكم ا َ در  ا َ  ََّل خدا در َز

َياف بندگاف،  َ اَني بو اسرار  َ 
ظواىر خدا اسٌ. ا َسٌ  َلی خدا 

ني  َ حکم کنند ه ا َ بني خلقش در َز
  َ اَني ا َ بر هناف  َ آشکارش.

كٝی اهلل ، 

 صاکٟ

اكماؼ 

 ٧٠غم)ّر(

کـی ةؼ ٧٠غم ٔاٝب ١٣ی 

ق٨د ك ٧٠غم ةؼ ٥١٦ چیؼق 

 ق٨د. ٠ی

A3-546 

٦یچ کؾ ّٞی٥ ٧٠غم یارم 

 ق٨د. ١٣ی
A3-547 

٧٠غم كٝی ظغا ركم ز٠ی٢ 

اؿث ك ةؼ ١٦گاف كالیث 

 دارد.

A3-548 

ی٢ ٧٠غم صاکٟ ظغا ة

 ٠ع٨ٞٚات اؿث.
A3-549 

٧٠غم ا٠ی٢ ظغا در ٧٣اف ك 

 آقکار اؿث.
A3-550 
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ٌُ َلُكْم  ََ  َعاِشَر النَّاِس َقْد بَػيَّْن ََ
؛  أَفْػَهْمُتُكْم  ََ َىَذا َعِليّّ يُػْفِهُمُكْم بَػْعِدي
ای َردـ، َن برايتاف ر َشن کردـ  َ 
بو مشا فهمانيدـ،  َ اين علی اسٌ  

 فهماند.  َی کو بعد از َن بو مشا
 جتیی٢، ّٞی

ج٨می٥ ة٥ 

 كالیث

اج١اـ صسث پیا٠تؼ در 

ظن٨ص ا٣ساـ كَایٖ ظ٨د 

 در ٚتاؿ ٠ؼدـ

A3-551 

٠ْؼٗی صىؼت ّٞی ة٥ 

 ٨٤ّاف ٠تی٢ ةْغ از پیا٠تؼ
A3-552 
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َأََل  ََ ِإِّنِ ِعْنَد اْنِقَضاِء ُخْطَبِِت أَْدُعوُكْم  
ََُصافَػَقِِت َعَلى بَػْيَعِتِو  ََ  قْػرَاِر ِبِو ِإََل  اْْلِ

ََُصافَػَقِتِو بَػْعِدي ؛ بدانيد کو َن بعد  ُُثَّ 
اـ مشا را بو دسٌ  از اپايف خطابو

دادف اب َن بو عنواف بيعػٌ اب ا َ  َ 
اقرار بو ا َ،  َ بعػد از َن بو دسٌ 

 خوامن.  دادف اب خود ا َ فرا َی

٠نا٥ٛٗ، 

ةیْث، اٚؼار، 

 كالیث

ج٨می٥ ة٥ 

 كالیث

از  پیا٠تؼ ةؼام صىؼت ّٞی

 ٠ؼدـ ةیْث ٠ی گیؼد
A3-553 

پیا٠تؼ ة٥ ٣كا٥٣ ٚت٨ؿ ةیْث 

صىؼت ّٞی از ٠ؼدـ 

ظ٨ا٦غ ک٥ ةا ایكاف دؿث  ٠ی

 ةغ٤٦غ

A3-554 
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٠ؼدـ ة٥ ٣كا٥٣ ٚت٨ؿ ةیْث 

صىؼت ّٞی ةایغ ةْغ از 

پیا٠تؼ ة٥ صىؼت ّٞی دؿث 

 ةغ٤٦غ.

A3-555 
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ٌُ اَّللََّ  ََ َعِليّّ   َقْد  َأََل  ََ ِإِّنِ َقْد اَبيَػْع
اَبيَػَعِّن  ََ أاََن آِخذُُكْم اِبْلَبْيَعِة َلُو َعِن اَّللَِّ 

ا يَػْنُكُث  -َعزَّ  ََ َجلَّ  َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ
نَػْفِسِو اْْليَة؛ بدانيد کو َن اب   َعلى

اـ  َ علی اب َن بيعٌ   خدا بيعٌ کرده
کرده اسٌ،  َ َن از جانب خدا َند 

. برای ا َ از مشا بيعٌ َی پس »گرـي
کس بيعٌ را بشکند بر ضرر   ىر

 61فتح:« خود ا َسٌ
ةیْث ةا ظغا، 

ةیْث ةا 

پیا٠تؼ، ةیْث، 

 آیات ٚؼآف

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

ةیْث ةا ّٞی، ةیْث ةا 

 ظغاؿث
A3-556 

ةیْث گؼٗح٢ از ٠ؼدـ ةؼام 

صىؼت ّٞی، ا٠ؼ ظغاك٣غ 

 اؿث

A3-557 

پیا٠تؼ ةا ظغا ةیْث کؼدق ك 

ث ّٞی ٦ٟ ةا پیا٠تؼ ةیْ

 کؼدق اؿث.

A3-558 

كٗاک٤٤غگاف ة٥ ةیْث ةا ّٞی 

ازؼ ُّیٟ دریاٗث ٠ی 

ة١ِا ّا٦ََغ   ک٤٤غ. )٢َ٠ْ أَك٩ْٗ

٥ََّٞ َٗـَیُؤْجِی٥ِ أَْزؼان  ََّٞی٥ُْ اٝ

 َُِّیٟ(

A3-559 

قک٤اف ظ٨دقاف وؼر  ةیْث

 ةی٤٤غ. ٠ی
A3-560 
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َعاِشَر النَّاِس ِإفَّ اْلَْجَّ  ََ الصَّفا  ََ  ََ
ْن َشعائِِر اَّللَِّ اْلمَ  َفَمْن  -ْر َََة  ََ اْلُعْمَرَة َِ

ٌَ أ ََِ اْعَتَمَر َفال ُجناَح َعَلْيِو  َحجَّ اْلَبْي
َََعاِشَر النَّاِس  أَْف َيطَّوََّؼ هِبِما اْْليََة 
ٌٍ ِإَلَّ  ٌَ َفَما  َََرَدُه أَْىُل بَػْي ُحجُّوا اْلَبْي

؛ -افْػَتَقُر َااْسَتْغَنْوا  ََ ََل ََتَلَُّفوا َعْنُو ِإَلَّ 
ىاى  صفا  َ َر َه از نشانو»اى َردـ! 

خداسٌ، پس ىر كو قصد حّج كند 
اي عمره گزارد، بر ا َ انر َا  َ گناه 

صر، آیات 

 ٚؼآف
 صر

صر ك ١ّؼق از قْائؼ ا٧ٝی 

 اؿث.
A3-561 

 A3-562 دؿح٨ر ة٥ ا٣ساـ ٗؼیى٥ صر
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 -نيسٌ كو بو گرد آف د َ بگردد، 
 «.653بقره: 

اى َردـ! آىنگ خانو كنيد ]حّج را 
ِبا آ َريد[، ىر كس كو حّج ر َد 

ثر َمتند شده،  َ ىر فرد اب استطاعَّت  
چيز  َتّلف كند فقري  َ ىبكو از آف 

 شود.

ا٣ساـ ٗؼیى٥ صر ةاّخ ٣ؽكؿ 

 ةؼکات ا٧ٝی ٠ی ق٨د.
A3-563 

جؼؾ ٗؼیى٥ صر ٨٠زب ٗٛؼ 

 ٠ی ق٨د.
A3-564 
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ََا  َََقَف اِبلْ  َعاِشَر النَّاِس  ٌن ََ َُْؤَِ َمْوِقِف 
ْن َذنِْبِو ِإََل  ََا َسَلَف َِ ُ َلُو  ِإَلَّ َغَفَر اَّللَّ

ُتُو  ٌْ َحجَّ  ََْقِتِو َذِلَك فَِإَذا انْػَقَض
؛ اى َردـ! ىيچ كس  اْسُتْؤِنَف َعَمُلو

ايستد جز آنكو  در َوقف حّج منى
اش را ات آف  خدا َند گناىاف گذشتو

آَرزد،  َ در اپايف َراسم  َوقع َى
حساب اعمالش جمّددا آغاز حّج 

 گردد. َى

ٔ٘ؼاف ا٧ٝی، 

 ك٨ٚؼ
 صر

یکی از آدار صر، آ٠ؼزش 

 گ٤ا٦اف اؿث.
A3-565 

ةْغ از پایاف ٤٠اؿک صر، 

ا١ّاؿ ا٣ـاف از ؿؼ گؼٗح٥ 

 ق٨د. ٠ی

A3-566 

135 

ََُعا َِنُوَف  ََ  َعاِشَر النَّاِس اْْلُجَّاُج  ََ
ُ َل ُيضِ  يُع َأْجَر نَػَفَقاتُػُهْم خُمَلََّفٌة  ََ اَّللَّ

اْلُمْحِسِننَي؛ اى گر َه َردـ! حاجياف 
در اين راه َساعدت شوند،  َ 

ىايشاف پس داده شود،  َ  ىزينو
خدا َند اپداش نيكوكاراف را تباه  َ 

 كند. ضايع منى
 صر صساج

ظغاك٣غ صازیاف را یارم 

 رؿا٣غ. ٠ی
A3-567 

ا٣ساـ ٗؼیى٥ صر، از 

 ٠نادیٙ اصـاف اؿث.
A3-568 

غا زؽام ٠ضـ٤ی٢ را چ٨ف ظ

وایِ ١٣ی ک٤غ ج١اـ ٠عارج 

صر ة٥ صساج ةازگؼدا٣غق 

 ق٨د. ٠ی

A3-569 

136 

ٌَ ِبَكَماِؿ  َعاِشَر النَّاِس ُحجُّوا اْلَبْي ََ
الدِّيِن  ََ التََّفقُِّو  ََ ََل تَػْنَصرُِفوا َعِن 

؛ اى َردـ!  اْلَمَشاِىِد ِإَلَّ بَِتْوبٍَة  ََ ِإْقاَلع

ج٥ٛ٘، دی٢ 

 کا٠ٜ، صر
 صر

ا٣ساـ ٗؼیى٥ صر ةایغ ةا دی٢ 

 کا٠ٜ ك ج٥ٛ٘ م٨رت ةگیؼد.
A3-570 
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ايٌ آداب حّج خانو خدا را اب رع
و ِباى آ َريد،  َ  ديىن  َ شرايط َلَز
ابزگشٌ از آُنا حتما اب توبو خالص 
 َ ترؾ شهوات  َ متايالت َاّدى مهراه 

 ابشد.

صر ٗؼمحی اؿث ةؼام ج٨ة٥ 

 ك پاؾ قغف از گ٤اق
A3-571 

دت ةغكف ج٥ٛ٘ ك ق٤اظث ّتا

 دی٢ ةی ٗایغق اؿث.
A3-572 

137 

َعاِشَر النَّاسِ  أَِقيُموا الصَّالَة  ََ آُتوا  -ََ
ُ َعزَّ  ََ َجل ََرَُكُم اَّللَّ ؛اى  الزَّكاَة َكَما َأ

وده  َردـ! مهاف گونو كو خدا َند فَر
 مناز را بپاى داريد  َ زكات را بپردازيد

 ١٣از، زکات
ج٨می٥ ة٥ 

 ٠ؼدـ

اٚا٥٠ ١٣از ك ایحاء  دؿح٨ر ة٥

 زکات ًتٙ ٗؼ٠اف ظغاك٣غ
A3-573 

138 

لَِئْن طَاَؿ َعَلْيُكُم اْْلَََُد فَػَقَصْرُُتْ أ ََْ 
ٌ َلُكُم الَِّذي  ََُبنيِّ َنِسيُتْم فَػَعِليّّ  ََلِيُُّكْم  ََ 

ََْن  ُ َعزَّ  ََ َجلَّ بَػْعِدي  ََ  َنَصَبُو اَّللَّ
ْنُو ُُيْربُ  ُ َِّنِّ  ََ َِ ُكْم ِبَا َتْسأَُلوَف َخلََّفُو اَّللَّ

ََا ََل تَػْعَلُموف ُ َلُكْم  ؛ پس  َعْنُو  ََ يُػَبنيِّ
اف بر مشا دراز گشٌ  َ   چنانچو َز

كواتىى منوده اي فراَوش كرديد، على 
بن أىب طالب اپسخگوى مشا 

ابشد، ا َ سرپرسٌ مشا،  َ پس از  َى
َن شارحى َنصوب از طرؼ خدا 
براى مشا اسٌ،  َ َنتخب اَلى از 

 ٌ  َ َن از ا َمی. َن اس

ّٞی، كٝی، 

 ٠تی٢

ج٨می٥ ة٥ 

 كالیث

ّٞی ماصب اظحیار ٤٠٨٠اف 

 اؿث.
A3-574 

ّٞی از زا٣ب ظغاك٣غ 

 ٤٠ن٨ب قغق اؿث.
A3-575 

ّٞی ةْغ از پیا٠تؼ ةؼ ظٞٙ 

 ا٠ی٢ اؿث.
A3-576 

پیا٠تؼ ٠ی ٗؼ٠ایغ  اگؼ در 

دی٢ جاف ک٨جا٦ی ك ٔ٘ٞث 

کؼدیغ ة٥ كالیث ّٞی 

یغ جا راق را پ٤ا٤٦غق ق٨

 ةیاةیغ.

A3-577 

 A3-578 ّٞی ٠تی٢ ك اصیاگؼ اؿث.

139 

ْن َأْف  ـَ َأْكَثُر َِ َأََل ِإفَّ اْلَْاَلَؿ  ََ اْْلَرَا
ََُر اِبْلَْاَلِؿ  ََ  ُأْحِصَيُهَما  ََ أَُعّرِفَػُهَما فَآ
ْرُت  َِ َقاـٍ  ََاِحٍد فَُأ ََ أَنْػَهى َعِن اْْلَرَاـِ ِف 

ْنُكْم  ََ الصَّْفَقَة َلُكْم  أَْف آُخَذ اْلَبْيَعةَ  َِ

صالؿ ك صؼاـ، 

ا٠ؼ ة٥ صالؿ، 

٧٣ی از صؼاـ، 

ةیْث، ّٞی 

ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢، 

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

صىؼت ّٞی ك ٗؼز٣غاف 

پیا٠تؼ از مٞب صىؼت ّٞی، 

م  ٢ دی٢ ك ةازگ٨ ک٤٤غق٠تی

 ٦ا ٦ـح٤غ. صالؿ ك صؼاـ

A3-579 
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ٌُ ِبِو َعِن اَّللَِّ َعزَّ  ََ َجلَّ  ََا ِجْئ ِبَقُبوِؿ 
ْن  ِة َِ ِننَي  ََ اْْلَئِمَّ رِي اْلُمْؤَِ َِ ِف َعِليٍّ َأ

ٌة قَائَِمٌة  ْنُو أَئِمَّ بَػْعِدِه الَِّذيَن ُىْم َِّنِّ  ََ َِ
ََة الَّذِ  ْنُهُم اْلَمْهِديُّ ِإََل يَػْوـِ اْلِقَيا ي َِ

؛ بدانيد! كو حالؿ  َ  يَػْقِضي اِبْلَْق
حراـ بيش از آف اسٌ كو بو مشار 
آيد  َ آهنا را بشناسامن، پس در يك 
َكاف اَر بو حالؿ منودـ  َ از حراـ 
ابزداشتم،  َ هبمني ترتيب از طرؼ 

اـ كو از مشا براى  خدا َند َأَور شده
على بن أىب طالب  َ اَاَاف پس از 

مشا بيعٌ ا َ كو از َن  َ ا َيند از 
بگرييد، آانف ات ر َز قياٌَ اَاـ  َ 
پيشوايند،  َ َهدى اٌَّ َن كو بو 

 كند از آانف اسٌ. حّق دا َرى َى

ا٠ا٠ث ٗؼز٣غاف 

پیا٠تؼ از ًؼؼ ظغا ٠ا٨٠ر  پیا٠تؼ

اؿث ةؼام ّٞی ك ا٠ا٠اف ةْغ 

از ایكاف از ٠ؼدـ ةیْث 

 ةگیؼد 

A3-580 

ق١ار ة٨دف صالؿ  ة٥ ّٞث ةی

ك صؼاـ ٦ام ا٧ٝی، ةؼام 

آگا٦ی از آ٧٣ا، پؾ از پیا٠تؼ 

ةایغ ة٥ ّٞی ك ا٠ا٠اف ةْغم 

 ٨د.٠ؼاز٥ْ ق

A3-581 

صىؼت ٧٠غم آظؼی٢ 

 ا٠ا٠اف اؿث.
A3-582 

ا٠ا٠ث ٗٛي ٠عن٨ص ّٞی ك 

 زا٣كی٤اف ةْغ از اكؿث.
A3-583 

جغاكـ ا٠ؼ ا٠ا٠ث ك كالیث جا 

پایاف د٣یا اؿث.)اٝی ی٨ـ 

 اٝٛیا٥٠(

A3-584 

140 

َعاِشَر النَّاِس  ََ ُكلُّ َحاَلٍؿ َدلَْلُتُكْم  ََ
َهْيُتُكْم َعْنُو فَِإِّنِ ََلْ أَْرِجْع َعَلْيِو أ ََْ َحرَاـٍ نػَ 

َعْن َذِلَك  ََ ََلْ أَُبدِّْؿ َأََل فَاذُْكُر َا َذِلَك 
 ََ اْحَفُظوُه  ََ تَػَواَصْوا ِبِو  ََ ََل تُػَبدُِّلوُه  ََ 

؛ اى َردـ! ىر آنچو از  ََل تُػَغريِّ َه
حالؿ  َ حراـ كو ات اَر َز برايتاف گفتم 

ىد براى مهيشو برقرار  َ اثبٌ خوا
بود.  َ َن از آهنا برنگشتو  َ ىيچ 
تغيري  َ تبديلى در آهنا ندادـ. پس 
ابيد آهنا را خوب حفظ كرده  َ در 
رعايٌ آف كوشيده  َ بو يك ديگر 

 سفارش كنيد.

 صالؿ ك صؼاـ

ا٠ؼ ة٥ 

٠ْؼكؼ ك 

 ٧٣ی از ٤٠کؼ

صالؿ ك صؼاـ ٦ام ا٧ٝی، در 

٦یچ دكرق ام ٚاةٜ جٕییؼ ك 

 جتغیٜ ٣یـح٤غ.

A3-585 

٧ی ٠ؼدـ از جٕییؼ دادف ٣

 صالؿ ك صؼاـ ٦ام ا٧ٝی
A3-586 

ج٨می٥ ة٥ ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك 

 ٧٣ی از ٤٠کؼ
A3-587 

ج٨می٥ ة٥ جٕییؼ ٣غادف 

 ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ
A3-588 
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141 

َأََل  ََ ِإِّنِ ُأَجدُِّد اْلَقْوَؿ َأََل فَأَِقيُموا 
َُُر َا اِبْلَمعْ  ُر َِؼ الصَّالَة  ََ آُتوا الزَّكاَة  ََ ْأ

 ََ انْػَهْوا َعِن اْلُمْنَكر؛ بدانيد كو َن ابر 
ديگر مشا را بو اقاَو مناز  َ پرداخٌ 
زكات  َ اَر بو َعر َؼ  َ هنى از 

 كنم. َنكر سفارش َى

١٣از، زکات، 

ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ 

 ك ٧٣ی از ٤٠کؼ

ا٠ؼ ة٥ 

٠ْؼكؼ ك 

 ٧٣ی از ٤٠کؼ

ج٨می٥ اکیغ پیا٠تؼ در 

ظن٨ص اٚا٥٠ ١٣از ك ایحام 

 زکات

A3-589 

ؿ٘ارش اکیغ پیا٠تؼ در 

ظن٨ص ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك 

 ٧٣ی از ٤٠کؼ

A3-590 

142 

ِر اِبْلَمْعُر َِؼ  ََ   َأََل  ََ ِإفَّ رَْأَس اْْلََْ
النَّْهِي َعِن اْلُمْنَكِر أَْف تَػْنَتُهوا ِإََل قَػْوِل 
ََْن ََلْ ََيُْضْر  ََ َتَُُْر َُه ِبَقُبولِِو   ََ تُػَبلُِّغوُه 

َن اَّللَِّ  ََ تَػْنَهْوُه  ٌر َِ َْ َعْن خُمَاَلَفِتِو فَِإنَُّو َأ
ٌر ِبَْعُر ٍَؼ  ََ  َْ َعزَّ  ََ َجلَّ  ََ َِّنِّ  ََ ََل َأ

اـٍ  ََ َع ِإ ََ َُْنَكٍر ِإَلَّ  ََل نَػْهٌي َعْن 
ََْعُصـو

؛ بدانيد كو در رأس اَر بو  1
َعر َؼ  َ هنى از َنكر اين اسٌ كو 
سخنامن را در نظر بگريد  َ سفارشاُت 

كنيد،  َ بو ديگراف رسانده   را رعايٌ
 َ از خمالفٌ اب آهنا پرىيز كنيد، زيرا 
اف خدا َند  َ دستور َن اسٌ   آف فَر
 َ ىيچ اَر بو َعر َؼ  َ هنی از 

َنکری  جز اب حضور اَاـ َعصـو 
 ايبد. َتّقق منى

ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ 

ك ٧٣ی از 

٤٠کؼ، جتٞیٓ، 

 ا٠اـ ٠ْن٨ـ

ا٠ؼ ة٥ اةالغ 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

كؼ، ١ّٜ ة٥ راس ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼ

ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ ك اةالغ 

 كالیث ّٞی اؿث.

A3-591 

ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ 

 ةؼام اةالغ ٔغیؼ
A3-592 

اّالف كالیث صىؼت ا٠یؼ 

ج٨ؿي پیا٠تؼ ة٥ ا٠ؼ ظغاك٣غ 

 ة٨دق اؿث.

A3-593 

ا٠ؼ  ة٥ پػیؼش ٔغیؼ  ك ٧٣ی 

از ٠عاٝ٘ث ةا آف یک كَی٥٘ 

ا٧ٝی ةؼ دكش ٥١٦ 

 اؿث. ٠ـ١ٞا٣اف

A3-594 

ازؼام ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی 

از ٤٠کؼ زؽ ةا ١٦ؼا٦ی ا٠اـ 

 ٠ْن٨ـ جضٛٙ ١٣ی یاةغ.

A3-595 
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َة  َعاِشَر النَّاِس اْلُقْرآُف يُػَعّرُِفُكْم َأفَّ اْْلَئِمَّ ََ
ْن بَػْعِدِه  َُْلُدُه  ََ َعرَّفْػُتُكْم أَنَُّو َِّنِّ  ََ أاََن  َِ

ْنُو َحْيُث يَػُقوُؿ   ََ  - ِف ِكَتابِوِ اَّللَُّ َِ

ائ٥١، ک٥١ٞ 

ةاٚی٥، آیات 

ٚؼآف، ٗؼز٣غاف 

 پیا٠تؼ

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

اؿح٤اد پیا٠تؼ ة٥ ٚؼآف ةؼام 

ادتات ا٧ٝی ة٨دف كالیث ا٦ٜ 

 ةیث

A3-596 

                                                           
 االیواىآهذُاست.ٍاداهِهتيدراالحتداجٍالیمیيٍرٍضِالَاعظیيٍالعذدالمَیًٍِْحرسذایٌدابِپایاىهیالتحظیي.هتي1
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ٌُ َلْن  َجَعَلها َكِلَمًة ابِقَيًة ِف َعِقِبِو  ََ قُػْل
ََا ِإْف مَتَسَّْكُتْم هِبَِما ؛  اى  َتِضلُّوا 

َردـ! قرآف َعنّي منوده كو اَاـ پس از 
على فرزنداف ا َيند،  َ َن نيز بو مشا 
خرب دادـ كو آانف از صلب َن  َ 

وده:  در  َ آف را »ا َيند، آُنا كو فَر
 -فرزنداف خود سخىن اپينده كرد

،  َ َن نيز گفتم:  َ ات «83زخرؼ: 
اىن كو دسٌ بداَن قرآف  َ عرتت  َز

 ابشيد گمراه خنواىيد شد.

ا٠اف ٠ْن٨ـ از  ٗؼز٣غاف ا٠

ّٞی ك از ٣ـٜ پیا٠تؼ 

 ٦ـح٤غ.

A3-597 

ک٥١ٞ ةاٚی٥ ٗی »٨ُ٤٠ر از 

ة٥ كدیْث ٧٣ادف « ّٛت٥

ا٠ا٠ث در ٣ـٜ صىؼت ّٞی 

 ك پیا٠تؼ اؿث.

A3-598 

ٚؼآف ك ّحؼت ّغؿ ك ٦ٟ 

 ؿ٤گ ٦ٟ ٦ـح٤غ.
A3-599 

ٝؽكـ جـک ة٥ ٚؼآف كّحؼت 

 در ک٤ار ٦ٟ
A3-600 
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َعاِشرَ  النَّاِس التَّْقَوى التَّْقَوى اْحَذُر َا  ََ
ُ َعزَّ  ََ َجلَّ ِإفَّ  السَّاَعَة َكَما قَاَؿ اَّللَّ

ٌء َعِظيٌم اذُْكُر َا  زَْلزََلَة السَّاَعِة َشيْ 
اْلَمَماَت  ََ اْلَِْساَب  ََ اْلَمَوازِيَن  ََ 

اْلُمَحاَسَبَة بَػنْيَ َيَدْي َربِّ اْلَعاَلِمنَي  ََ 
ِعَقاَب َفَمْن جاَء اِبْلََْسَنِة الثََّواَب  ََ الْ 

أُثِيُب َعَلْيَها  ََ ََْن جاَء اِبلسَّيَِّئِة فَػَلْيَس 
َلُو ِف اْْلَِناِف َنِصيٌب ؛ اى گر َه َردـ! 
رعايٌ تقوا! رعايٌ تقوا! از ر َز جزا 

پر َا كنيد، مهاف گونو كو خدا َند 
وده:  كو زلزلو رستاخيز چيزى »فَر

 َ  پيوستو«. 6حّج:  -اسٌ بزرگ
مهيشو َرگ  َ حساب  َ َيزاف  َ 

كشى در برابر پر َردگار  حساب
جهانياف  َ ثواب  َ عقاب را بو ايد 
آ َريد  َ َتذّكر ابشيد، كو ىر كس  

كار نيك آ َرد اپداش برد،  َ ىر كس  
كو بدى آ َرد ىيچ نصيىب از هبشٌ 

 خنواىد داشٌ.

ج٨ٛا. ٚیا٠ث، 

 آیات ٚؼآف
 ا٣ػار

 A3-601 جاکیغ ٣ـتث ة٥ رّایث ج٨ٛا

ا٣ػار ٠ؼدـ ةا یاد ٚیا٠ث ك 

 ٠ؼگ
A3-602 

 A3-603 یادآكرم د٨اب ك ّٛاب

جاکیغ ة٥ ای٤ک٥ ارجکاب ة٥ 

گ٤اق، ا٣ـاف را از ة٧كث 

 ٠ضؼكـ ٠ی ک٤غ.

A3-604 
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ْن أَْف  َعاِشَر النَّاِس إِنَُّكْم َأْكَثُر َِ ََ
َََرِنَ  ُتَصاِفُقوِن ِبَكفٍّ  ََاِحَدٍة  ََ َقْد َأ

ْن أَْلِسَنِتُكُم اَّللَُّ   َعزَّ  ََ َجلَّ أَْف آُخَذ َِ
َرِة  َْ ْن ِإ قْػرَاَر ِبَا َعَقْدُت لَِعِليٍّ َِ اْْلِ

ِة  َن اْْلَئِمَّ ِننَي  ََ ََْن َجاَء بَػْعَدُه َِ اْلُمْؤَِ
ََا أَْعَلْمُتُكْم أَفَّ ُذّرِيَِِّت  ْنُو َعَلى  َِّنِّ  ََ َِ

ْن ُصْلِبو ؛ ای َردـ، مشا بيش از آف  َِ
اف  ىستيد اب يک دسٌ  َ در يک َز
اب َن دسٌ دىيد،  َ پر َردگاـر َرا 

َأَور کرده اسٌ کو از زابف مشا اقرار 
بگرـي درابره آنچو َنعقد منودـ برای 
نني  َ اَاَانی کو بعد از  علی اَرياملَؤ

آيند  َ از نسل َن  َ ا َيند،  ا َ َی
چنانکو بو مشا فهماندـ کو فرزنداف 

 َن از صلب ا َيند. 

ر، ّٞی ة٢ اٚؼا

اةیٌاٝب، 

ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢، 

ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ، 

 ذری٥
 

اٚؼار گؼٗح٢ 

 از ٠ؼدـ

ة٥ ّٞث کذؼت ز١ْیث، 

پیا٠تؼ ة٥ زام دؿث دادف 

١٦ؽ٠اف ٥١٦ ةا ایكاف، از 

٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ ةا زةاف ة٥ 

كالیث صىؼت ّٞی)ع( ك 

 ؿایؼ ا٠ا٠اف اٚؼار ک٤٤غ.

A3-605 

ة٥ ا٠ؼ ظغاك٣غ، پیا٠تؼ ٠ا٨٠ر 

ؼد ٗؼد ٠ؼدـ در اؿث از ٗ

ظن٨ص ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی 

 ك ؿایؼ ا٠ا٠اف اٚؼار ةگیؼد.

A3-606 

ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ 

صىؼت ّٞی ك پیا٠تؼ 

 ٦ـح٤غ.

A3-607 
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َُِطيُعوَف  ُعوَف  فَػُقوُلوا ِبََِْجَِعُكْم ِإانَّ َساَِ
ٌَ َعْن َربَِّنا  ََ  َُْنَقاُد ََف ِلَما بَػلَّْغ رَاُضوَف 

 َْ ْن َربَِّك ِف َأ ِر  َُْلِدِه َِ َْ ِر َعِليٍّ  ََ َأ
ِة نُػَبايُِعَك َعَلى َذِلَك  َن اْْلَئِمَّ ُصْلِبِو َِ
ِبُقُلوبَِنا  ََ أَنْػُفِسَنا  ََ أَْلِسَنِتَنا  ََ أَْيِديَنا 

َعَلى َذِلَك ََنَْيا  ََ مَنُوُت  ََ نُػْبَعُث  ََ ََل 
ُ  ََ ََل نُػَبدُِّؿ  ََ ََل َنُشكُّ  ََ ََل  نُػَغريِّ

 ََ ََل نَػْرِجُع َعْن َعْهٍد  ََ ََل نَػْراَتُب 
نَػْنُقُض اْلِميثَاَؽ نُِطيُع اَّللََّ  ََ نُِطيُعَك  ََ 

ِننَي  ََ  َُْلَدُه اْْلَئِمََّة  رَي اْلُمْؤَِ َِ َعِلّياً َأ
ْن ُصْلِبِو  ْن ُذّرِيَِّتَك َِ الَِّذيَن ذََكْرتَػُهْم َِ

؛ پس مهگى  بَػْعَد اْلََْسِن  ََ اْلَُْسنْي 
ايٌ را شنيدمی  َ بو ى گفتو»بگوييد: 

 َ بو نصب على بن أىب طالب  َ 
فرزنداف صلىب ا َ بو اَارت َسلمني 
انربدارمی،  َ اب تو در اين  راضى  َ فَر

ابره اب قلبها  َ جاف  َ زابف  َ 
كنيم، بر اين  دستهاِياف بيعٌ َى

 

 

 

 

 

 

 

ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢، 

ا٠اـ، ّٞی، 

ٗؼز٣غاف اك، 

 ٞیٓةیْث، جت

اٚؼار گؼٗح٢ 

 از ٠ؼدـ

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ 

ک٥ اٚؼار ک٤٤غ ک٥ پیاـ 

ایكاف را ق٤یغ٣غ ك از آف 

 ک٤٤غ. اًاّث ٠ی

A3-608 

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ 

ک٥ اٚؼار ک٤٤غ ک٥ ٣ـتث ة٥ 

 اةالغ پیا٠تؼ روایث دار٣غ.

A3-609 

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ 

ا ةا ٚٞب ك دؿث ك زةا٣كاف ة

ایكاف ك صىؼت ّٞی ةیْث 

 ک٤٤غ.

A3-610 

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ 

ک٥ اٚؼار ک٤٤غ در صیات ك 

١٠ات ك صكؼقاف ةؼ ةیْث 

 ٠ا٤٣غ. ةا ّٞی ٠ی

A3-611 
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َريمی  َ  كنيم  َ َى عهد زندگى َى
برانگيختو خواىيم شد،  َ نو تغيري  َ 

،  َ نو ىيچ شك تبديلى در آف دىيم
 َ ترديدى در آف كنيم.  َ از عهد  

خود ابز نگردمی  َ زير پيماف خود 
نزنيم،  َ ات آخر َطيع خدا َند بوده  َ  
نني  اف مشا  َ على اَري املَؤ گوش بفَر
 َ اَاَاف از نسل تو  َ صلب على 
 پس از حسن  َ حسني خواىيم بود.

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ 

اٚؼار ک٤٤غ ک٥ پیاـ 

ٔغیؼ)كالیث صىؼت ّٞی( را 

 د٤٦غ. جٕییؼ ١٣ی

A3-612 

ا٦غ پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨

ک٥ اٚؼار ک٤٤غ ک٥ در كالیث 

ک٤٤غ ك ركم  ّٞی قک ١٣ی

 گؼدا٤٣غ. ةؼ١٣ی

A3-613 

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ 

ک٥ اٚؼار ک٤٤غ در ظن٨ص 

٧ّغ كالیث ٣ٛل ٧ّغ ١٣ی 

 ک٤٤غ.

A3-614 

اٚؼار ةؼ ای٤ک٥ پیا٠تؼ درةارق  

ّٞی ك ا٠ا٠اف ٥ُّ٨٠ ا٧ٝی 

 اش را رؿا٣غق اؿث

A3-615 

ْن٨ـ از ٣ـٜ ّٞی ا٠ا٠اف ٠

 ك پیا٠تؼ ٦ـح٤غ.
A3-616 

اٚؼار ة٥ كالیث ٗؼز٣غاف ّٞی  

ی٤ْی صـ٢ ك صـی٢ ك 

ا٠ا٠اف ةْغم ک٥ ٥١٦ از 

 ا٣غ. زا٣ب ظغاك٣غ ٣نب قغق

A3-617 
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َََكانَػُهَما َِّنِّ   ََ  -الََّذْيِن َقْد َعرَّفْػُتُكْم 
ْن َرِبِّ عَ  ْنزِلََتُهَما َِ ََ زَّ َُمَلَُّهَما ِعْنِدي  ََ 

ٌُ َذِلَك إِلَْيُكْم  ََ ِإنػَُّهَما   ََ َجلَّ فَػَقْد أَدَّْي
َسيَِّدا َشَباِب أَْىِل اْْلَنَِّة  ََ ِإنػَُّهَما 

ََاِف بَػْعَد أَبِيِهَما َعِليٍّ  ََ أاََن أَبُومُهَا  ا ََ اْْلِ
؛  مهاف د َ شخصيَّت كو مشا را از  قَػْبَلو

جايگاىشاف در نزد خود اب خرب منودـ 
كو در نزد خدا دارند آگاه    َ از َنزلَّت

ساختم، پس مهو آهنا را بو مشا 
رساندـ،  َ آف د َ آقا  َ سر َر جواانف 

ابشند،  َ آف د َ پس از  هبشَّت َى

ّٞی، ؿؼكر 

ز٨ا٣اف ة٧كث، 

 ا٠ا٠اف

٠كؼكّیث 

كالیث 

 صىؼت ّٞی

ا٠اـ جتیی٢ زایگاق كاالم  

صـ٢ ك ا٠اـ صـی٢ ٣ؽد 

 ظغاك٣غ، ةؼام ٠ؼدـ.

A3-618 

ا٠اـ صـ٢ ك ا٠اـ صـی٢ 

 ؿؼكر ز٨ا٣اف ة٧كح٤غ.
A3-619 
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پدرشاف على؛ اَاـ  َ پيشوايند،  َ 
ةْغ از صىؼت ا٠یؼ، دك   ابشم پيش از على َن پدر آف د َ َى

ٗؼز٣غ پیا٠تؼ ك ایكاف از 

زا٣ب ظغاك٣غ ة٥ ٨٤ّاف ا٠اـ 

 ٤٠ن٨ب قغق ا٣غ.

A3-620 

148 

ؾَ   ََ َعِلّياً   ََ ُقوُلوا أََطْعَنا اَّللََّ ِبَذِلَك  ََ ِإايَّ
َة الَِّذيَن   ََ اْلََْسَن  ََ اْلَُْسنْيَ  ََ اْْلَئِمَّ
رِي  ََْأُخوذاً ِْلََِ يثَاقاً  ذََكْرَت َعْهداً  ََ َِ

ْن قُػُلوبَِنا  ََ أَنْػُفِسَنا  ََ أَْلِسَنِتَنا  ِننَي َِ اْلُمْؤَِ
ََْن أَْدرََكُهَما بَِيِدِه  ََ  ََُصافَػَقِة أَْيِديَنا   ََ 

ِلَسانِِو  ََ ََل نَػْبِغي ِبَذِلَك َبَدًَل أَقَػرَّ هِبَِما بِ 
ْن أَنْػُفِسَنا َعْنُو ِحَوًَل أَبَداً   ََ ََل نَػَرى َِ

ٌَ   َأْشَهْداَن اَّللََّ  ََ َكفى اِبَّللَِّ َشِهيداً  ََ أَْن
ََْن أَطَاَع َمَّْن  َعَلْيَنا بِِو َشِهيٌد  ََ ُكلُّ 

ََاَلِئَكُة اَّللَِّ  ََ ُجنُ  وُدُه َظَهَر  ََ اْسَترَتَ  ََ 
ْن ُكلِّ َشِهيد؛  َ  ُ َأْكرَبُ َِ  ََ َعِبيُدُه  ََ اَّللَّ

در متاـ َواردى كو گفَّت »نيز بگوييد: 
كنيم  َ گوش  خدا را اطاعٌ َى

اف تو  َ على  َ حسن  َ حسني  بفَر
 َ ائّمو ىستيم، اين عهد  َ پيماىن 
اسٌ كو براى اَارت َسلمني اب 
قلب  َ جاف  َ زابمناف منودمی  َ اب 

می، ىر كو آف د َ را دسٌ بيعٌ كرد
درؾ منود اب دسٌ  َ زابف بو 

َقاَشاف اعرتاؼ منايد.  َ جوايى 
ىيچ تبديلى در آف نبوده  َ از جانب 
خود ات قياٌَ ِباى آف قائل بو نري َ 

 َ قدرتى خنواىيم بود، خدا را بو  
گواىى گريمی  َ خدا گواىى بسنده  َ  
كاىف اسٌ،  َ تو در اين َوضوع بر 

مهو َطيعاف،  َ َا گواه ابشى،  َ نيز 

قا٦غ گؼٗح٢ 

ظغا، ٧ّغ ك 

 ٠یذاؽ

اٚؼار گؼٗح٢ 

 از ٠ؼدـ

اٚؼار ة٥ ای٤ک٥ پیا٠تؼ در 

٨٠رد كالیث ا٦ٜ ةیث از 

ایكاف ٧ّغ  ك پی١اف گؼٗح٥ 

 اؿث

A3-621 

ک٥ پیا٠تؼ در اٚؼار ة٥ ای٤

٨٠رد كالیث ا٦ٜ ةیث از 

ایكاف ةا دؿث ك زةاف ك ٚٞب 

ك زاف ك زةا٣كاف ةیْث 

 گؼٗح٥ اؿث.

A3-622 

اٚؼار ةؼ ای٤ک٥ اگؼ کـی 

٣ح٨ا٣ـث ةا ّٞی دؿث ةغ٦غ 

ةا زةاف ةؼ كالیث ایكاف ك 

 ک٤غ. ا٠ا٠اف اٚؼار ٠ی

A3-623 

اٚؼار ة٥ ای٤ک٥ ٦ؼگؽ در پی 

 .جٕییؼ ای٢ ٧ّغ ٣یـح٤غ
A3-624 

اٚؼار ةؼ ای٤ک٥ چ٤اف در ای٢ 

پی١اف داةث ٚغـ ة١ا٤٣غ ک٥ 

ظغاك٣غ در كز٨دقاف 

 دگؼگ٣٨ی ٣تی٤غ.

A3-625 

اٚؼار ةؼ ای٤ک٥ ای٢ ٧ّغ را از 

٨ٚؿ پیا٠تؼ ة٥ ٣ؽدیک ك دكر 

از ٗؼز٣غا٣كاف ك ةـحگا٣كاف 

 ٠ی رؿا٤٣غ.

A3-626 
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فرشتگاف  َ لشكرىا  َ بندگاف 
دىند،  خدا َند، مهو  َ مهو گواىى َى

 َ گواىى خدا َند از مهو بزرگرت 
 «.اسٌ

اٚؼار ةؼ ای٤ک٥ ظغاك٣غ را ٦ٟ 

ٚؼار٦ام قا٦غ ةؼ ای٢ ا

ظ٨د)اٚؼار ةؼ پػیؼش كالیث 

 ائ٥١( ٠ی گیؼ٣غ.

A3-627 

اٚؼار ةؼ ای٤ک٥ ٥١٦ ٗؼقحگاف 

ك ٠ع٨ٞٚات ظغاك٣غ را ةؼ ای٢ 

اٚؼار٦ام ظ٨د )اٚؼار ةؼ 

پػیؼش كالیث ائ٥١( قا٦غ 

 گیؼ٣غ. ٠ی

A3-628 

149 

ََا تَػُقوُلوَف فَِإفَّ اَّللََّ يَػْعَلُم   َعاِشَر النَّاِس  ََ
َخاِفَيَة ُكلِّ نَػْفٍس َفَمِن  ُكلَّ َصْوٍت  ََ 

ا َيِضلُّ  اْىَتَدى فَِلَنْفِسِو  ََ ََْن َضلَّ فَِإمنَّ
َا يُػَباِيُع اَّللََّ َيُد اَّللَِّ  ََْن اَبَيَع فَِإمنَّ َعَلْيها  ََ 

؛اى َردـ! چو  -فَػْوَؽ أَْيِديِهمْ 
گوييد؟ خدا َند از ىر صداىي اب  َى

خرب اسٌ  َ از ضمائر قلوب آگاىى 
س ىر كو راه ايفٌ بو سود پ»دارد، 

خود ا َسٌ،  َ ىر كو گمراه شد جز 
اين نيسٌ كو بو زايف خود گمراه 

ر:  -شود َى  َ ىر كو بيعٌ  « 16َز
كند َانند آف اسٌ كو اب خدا بيعٌ 

دسٌ خدا ابَلى »كند،  َى
 «.61فتح:  -دستهاشاف اسٌ

آیات ٚؼاف، 

 ةیْث
 ا٣ػار 

ظغا ٦ؼ مغایی ك پ٧٤ا٣ی 

 ا٣غ.٦ام ٦ؼ کـی را ٠ی د
A3-629 

ؿ٨د ك زیاف ٦غایث ك 

والٝث ة٥ ظ٨دقاف 

 ةاز٠یگؼدد.

A3-630 

ةیْث ةا پیا٠تؼ ك ّٞی، ةیْث 

 ةا ظغاؿث.
A3-631 

150 

َعاِشَر النَّاِس فَاتػَُّقوا اَّللََّ  ََ اَبِيُعوا َعِلّياً  ََ
ِننَي  ََ اْلََْسَن  ََ اْلَُْسنْيَ  ََ  رَي اْلُمْؤَِ َِ َأ

َة َكِلمَ  ََْن اْْلَئِمَّ  ُ ًة طَيَِّبًة اَبِقَيًة يُػْهِلُك اَّللَّ
ََْن  ََىَف  ََ َفَمْن   ُ َغَدَر  ََ يَػْرَحُم اَّللَّ

ا يَػْنُكُث َعلى نَػْفِسِو اْْليَة؛   َنَكَث فَِإمنَّ
اى َردـ! از خدا پر َا كنيد،  َ اب على 

نني  َ حسن  َ حسني  َ  اَري املَؤ
كو َانند سخن اپكيزه  َ   -اَاَاف

ةیْث ةا ظغا، 

ةیْث ةا 

پیا٠تؼ، ةیْث 

ةا ّٞی، آیات 

ٚؼآف، 

ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢، 

صـ٢ ك 

 صـی٢، ا٠ا٠اف

اٚؼار گؼٗح٢ 

 ؼدـاز ٠

درظ٨اؿث پیا٠تؼ ٠ت٤ی ةؼ 

 ةیْث ٠ؼدـ ةا ظغا
A3-632 

درظ٨اؿث پیا٠تؼ ٠ت٤ی ةؼ 

 ةیْث ٠ؼدـ ةا ایكاف
A3-633 

درظ٨اؿث پیا٠تؼ ٠ت٤ی ةؼ 

 ةیْث ةا ّٞی
A3-634 
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يد،  َ بدانيد بيعٌ كن -اپيدارند
شكناف را ىالؾ  خدا َند پيماف

كند،  َفاداراف را َشموؿ رمحتش  َى
پس ىر كو پيماف »دىد،  قرار َى

بشكند جز اين نيسٌ كو بو زايف 
 «.61فتح:  -شكند خويش َى

درظ٨اؿث پیا٠تؼ ٠ت٤ی ةؼ 

ةیْث ةا صـ٢ ك صـی٢ ك 

 ؿایؼائ٥١

A3-635 

ا٠ا٠ث در ٣ـٜ ا٦ٜ ةیث 

 ةاٚی اؿث.
A3-636 

٦ؼ کؾ ة٥ ٧ّغش ةا ظغا 

كٗا ک٤غ ازؼ ُّیٟ دریاٗث 

 ک٤غ. ٠ی

A3-637 

زیاف ٧ّغقک٤ی ٠ح٨ز٥ 

 ظ٨دقاف ٠ی ق٨د.
A3-638 

ظغاك٣غ ةیْث قک٤اف را 

 ٦الؾ ٠ی ک٤غ.
A3-639 

ظغاك٣غ كٗا داراف ة٥ پی١اف ك 

الیث را ٨٠رد رص١ث ٚؼار 

 ٠ی د٦غ.

A3-640 

151 

َعاِشَر النَّاِس  ٌُ َلُكْم  ََ ََ ُقوُلوا الَِّذي قُػْل
ِننَي  ََ  َرِة اْلُمْؤَِ َْ َسلُِّموا َعَلى َعِليٍّ ِبِِ

ْعنا  ََ أََطْعنا ُغْفراَنَك َربَّنا  ََ  -ُقوُلوا مسَِ
إِلَْيَك اْلَمِصرُي  ََ ُقوُلوا اْْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي 
َىداان َِلذا  ََ َا ُكنَّا لَِنْهَتِدَي َلْو َل أَْف 

ُ اْْليَة؛ اى َردـ! مهاف كو بو َىدااَن ا َّللَّ
مشا گفتم بگوييد،  َ بو على اب كلمو 
نني سالـ كنيد  َ بگوييد:  أَري املَؤ

اف بردمی، پر َردگارا، » شنيدمی  َ فَر
آَرزش تو را خواىانيم  َ ابزگشٌ 

، «835بقره:  -]َا[ بو سوى توسٌ
سپاس  َ ستايش خداى » َ بگوييد: 

منود  راسٌ كو َا را بدين جايگاه راه

ا٠یؼ٤٠٨٠اف، 

ؿالـ ةؼ ّٞی، 

 آیات ٚؼآف

اٚؼار گؼٗح٢ 

 از ٠ؼدـ

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ 

ک٥ ة٥ ج١اـ ٨٠اردم ک٥ 

ایكاف ٗؼ٨٠د٣غ اٚؼار 

ک٤٤غ.)كٗام ة٥ ٧ّغ كالیث ك 

 اةالغ آف(

A3-641 

 پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ

ک٥ ة٥ صىؼت ّٞی ة٥ ٨٤ّاف 

 ؿالـ ک٤٤غ.« ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢»

A3-642 

اٚؼار ة٥ ق٤یغف ا٠ؼ 

ا٧ٝی)كالیث ا٦ٜ ةیث( از 

 زةاف رؿ٨ؿ ك اًاّث از آف

A3-643 
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 َ اگر خدا َا را راه ننموده بود راه 
 «.18اعراؼ:  -ايفتيم منى

٠ؼدـ ةایغ ظغار را ةاةث 

٦غایث قغ٣كاف ة٥ كالیث 

 ا٦ٜ ةیث، ؿپاس گ٨ی٤غ.

A3-644 

152 

َعاِشَر النَّاِس ِإفَّ َفَضاِئَل عَ  ِليِّ ْبِن َأِب ََ
طَاِلٍب ع ِعْنَد اَّللَِّ َعزَّ  ََ َجلَّ  ََ َقْد 

ْن أَْف ُأْحِصَيَها  أَنْػَزََلَا ِف اْلُقْرآِف َأْكَثَر َِ
َقاـٍ  ََاِحٍد َفَمْن أَنْػَبَأُكْم هِبَا  ََ  ََ ِف 
َعرَّفَػَها َفَصدُِّقوُه؛ اى َردـ! براسَّت 
فضائل على بن أىب طالب نزد 

را در قرآف انزؿ  خدا َند اسٌ  َ آهنا
وده،  َ از مشار خارج اسٌ، پس  فَر
ىر كو مشا را بداهنا خرب داد  َ آگاه 
ساخٌ ا َ را اب َر منوده  َ تصديق  

 كنيد.

ٗىایٜ ّٞی، 

 ٚؼآف، جنغیٙ

ٗىایٜ 

 صىؼت ّٞی

ٗىایٜ ّٞی در ٚؼآف آ٣ٛغر 

زیاد اؿث ک٥ پیا٠تؼ ٠ی 

ج٨ا٣غ در یک  ٗؼ٠ایغ ١٣ی

٠سٞؾ ٥١٦ را ةیاف 

آیات ٠غح  ة٘ؼ٠ایغ.)ج١اـ

 ٚؼآف(

A3-645 

پیا٠تؼ ٗؼ٨٠د ٦ؼ کؾ ک٥ ة٥ 

ٗىایٜ ّٞی در ٚؼآف ٠ْؼٗث 

داقث ك ةؼایحاف ةازگ٨ کؼد 

جنغیٙ ک٤یغ ك ةپػیؼیغ. ای٢ 

٣كاف ٠ی د٦غ ٗىایٜ ّٞی 

ةی ق١ار اؿث ك ٦یچ كمٖ 

٣یک٨یی ٣یـث ٠گؼ آ٣ک٥ در 

 ّٞی كز٨د دارد.

A3-646 

153 

ََْن يُِطِع اَّللََّ  َعاِشَر النَّاِس    ََ َرُسوَلُو  ََ ََ
َة الَِّذيَن ذََكْرتُػُهْم فَػَقْد فاَز  َعِلّياً  ََ اْْلَئِمَّ

فَػْوزاً َعِظيما؛اى َردـ! ىر كس 
خدا َند را اطاعٌ منوده  َ پياَرب  َ 
اف  على  َ اَاَاىن كو ذكر منودـ فَر

برد براسَّت بو كاَياىب  َ پري َزى بزرگى 
 دسٌ ايفتو اسٌ.

ّٞی، اًاّث، 

رؿ٨ؿ، ائ٥١، 

 ٨ز ُّیٟٗ

ج٨می٥ ة٥ 

 كالیث

اًاّث از ظغا ك رؿ٨ؿ ك 

ّٞی ك ائ٥١ ٨ٗز ُّیٟ را 

 درپی دارد.

A3-647 
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َعاِشَر النَّاِس السَّاِبُقوَف السَّابُِقوَف ِإََل  ََ
َرِة  َْ ََُواَلتِِو  ََ التَّْسِليِم َعَلْيِو ِبِِ َبايَػَعِتِو  ََ  َُ

ِننَي أ َلِئَك ُىُم اْلفائُِز ََف  ...  ِف اْلُمْؤَِ
؛ اى َردـ!  َجنَّاِت النَِّعيم

ا٠یؼ ٤٠٨٠اف، 

٨ٗز، ؿتٛث 

گیؼ٣غگاف در 

 ةیْث

اٚؼار گؼٗح٢ 

 از ٠ؼدـ

کـا٣ی ک٥ ةؼام ةیْث ةا 

كالیث ایكاف  ّٞی ك پػیؼش

از دیگؼاف ؿتٛث ةگیؼ٣غ 

 رؿحگار ٠ی ق٣٨غ.

A3-648 
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گريندگاف بو  گريندگاف! پيشى پيشى
كنندگاف  بيعٌ  َ د َسَّت ا َ  َ سالـ

نني، آانف  بو ا َ بو كلمو اَري املَؤ
 رستگارانند، در هبشتهاى پر نعمٌ.

پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ٠ی ظ٨ا٦غ 

در ؿالـ کؼدف ة٥ ّٞی ة٥ 

ةؼ « ا٠یؼ ا٤٠٨١ٝی٢»٨٤ّاف

 ٦ٟ ؿتٛث ةگیؼ٣غ.

A3-649 

ؿتٛث گیؼ٣غگاف در پػیؼش 

كالیث ّٞی در ةا٧ٔام 

 پؼ١ْ٣ث ظ٨ا٤٦غ ة٨د.

A3-650 

155 

َعاِشَر النَّاِس قُ  ُ ِبِو ََ ََا يَػْرَضى اَّللَّ وُلوا 
َن اْلَقْوِؿ فَِإْف َتْكُفُر َا أَنْػُتْم  ََ  َعْنُكْم َِ

يعاً ... فَػَلْن َيُضرَّ اَّللََّ  ََْن ِف اْْلَْرِض َجَِ
َشْيئا؛اىم ردـ! آنچو َوجب خشنودى 
خدا از مشاسٌ بگوييد، كو اگر مشا 
 َ مهو عاَل كافر شويد،خدا را ىيچ  

 دگزند  َ زايىن نرسان

 روایث ظغا
ج٨می٥ ة٥ 

 ٠ؼدـ

ج٨می٥ ة٥ ٠ؼدـ ٠ت٤ی ةؼ 

ای٤ک٥ ؿع٤ی را ةؼ زةاف 

زارم ک٤٤غ ک٥ ٠ؼوی 

 روام ظغا ةاقغ.

A3-651 

اگؼ ٥١٦ ٠ؼدـ کاٗؼ ق٣٨غ 

٦یچ وؼرم ة٥ ظغا ١٣ی 

 رؿا٤٣غ.

A3-652 
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ِننَي  ََ اْغَضْب َعَلى   اللَُّهمَّ اْغِفْر لِْلُمْؤَِ
َّللَِّ َربِّ اْلعاَلِمنَي؛   اْلَكاِفرِيَن  ََ اْْلَْمدُ 

ناف را ببخشاى،  پر َردگارا گناىاف ََؤ
 َ بر كافراف غضب منا،  َ محد  َ 
ستايش خداى راسٌ، پر َردگار 

 جهانياف.

ٔ٘ؼاف ٤٠٨٠اف، 

ٔىب ةؼ 

 کاٗؼاف

دّا در صٙ 

٤٠٨٠اف ك 

 ٣٘ؼی٢ کاٗؼاف

پیا٠تؼ ةؼام ای١اف آكر٣غگاف 

ة٥ كالیث ا٦ٜ ةیث، ًٞب 

 ٔ٘ؼاف ٠ی ک٤غ.

A3-653 

پیا٠تؼ ةؼام ٠عاٝ٘اف ك 

٤٠کؼاف كالیث، ٔىب ا٧ٝی 

 را ًٞب ٠ی ک٤غ.

A3-654 

در پایاف صىؼت ظح١ی 

٠ؼجتث ظغا را ؿپاس ٠ی 

 گ٨یغ.

A3-655 
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ِر  َْ ْعَنا  ََ أََطْعَنا َعَلى َأ فَػَناَداُه اْلَقْوـُ مسَِ
ِر َرُسولِِو ِبُقُلوبَِنا  ََ أَْلِسَنِتَنا  ََ  َْ  اَّللَِّ  ََ َأ

أَْيِديَنا؛ پس ندا از َجاعٌ برخاسٌ: 
اف  اب قلب  َ زابف  َ دستهاِياف فَر

خدا  َ رسوؿ ا َ را شنيدمی  َ اطاعٌ 
 منودمی.

  
اٚؼار گؼٗح٢ 

 از ٠ؼدـ

٠ؼدـ ة٥ مغؽ ٗؼ٠ایكات 

 پیا٠تؼ اٚؼار کؼد٣غ
M3-1 

٠ؼدـ اٚؼار کؼد٣غ ک٥ ا٠ؼ 

ظغا ك رؿ٨ؿ را ق٤یغ٣غ ك 

 اًاّث ٠ی ک٤٤غ

M3-2 

اٚؼار کؼد٣غ ک٥ ةا  ٠ؼدـ

٦ایكاف ة٥ كالیث  ٚٞب

 ّٞی)ع( ای١اف آكرد٣غ

M3-3 
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 ََ َتَداكُّوا َعَلى َرُسوِؿ اَّللَِّ  ََ َعَلى َعِليٍّ 
ََْن  ع َفَصافَػُقوا ِِبَْيِديِهْم َفَكاَف أ ََُّؿ 

َصاَفَق َرُسوَؿ اَّللَِّ ص اْْلَ ََُّؿ  ََ الثَّاِن  ََ 
اَُِس  ََ اَبِقي الثَّاِلُث  ََ الرَّاِبُع  ََ اْلَْ 

اْلُمَهاِجرِيَن  ََ اْْلَْنَصاِر  ََ اَبِقي النَّاِس 
َنازَلِِْم ِإََل أَْف  ََ َعَلى طََبَقاِِتِْم  ََ َقْدِر 
 ٌٍ ٌُ اْلَمْغِرَب  ََ اْلَعَتَمَة ِف  ََْق َصلَّْي
 ََاِحٍد  ََ  َََصُلوا اْلَبْيَعَة  ََ اْلُمَصافَػَقَة 

؛  سپس بو سوى پياَرب صّلى 1َثاَلاثً 
َّللَّ عليو  َ آلو  َ على ىجـو آ َرده  َ ا

اب زدف دسٌ بو دسٌ پياَرب اب ا َ 
ى  بيعٌ منودند،  َ خنسٌ ا ََّل  َ د ََ
ى  َ پنجمى  َ پس  ى  َ چهاَر  َ سَو

از آانف ديگراف بنا بر َقاـ  َ 
َنزلتشاف بيعٌ كردند  َ اين كار ات 
اقاَو مناز َغرب  َ عشاء كو اب ىم 
 خوانده شد ات سو ابر اداَو ايفٌ، 

 ج٨ویش راكم  

٠ؼدـ ةؼام ةیْث ة٥ پیا٠تؼ ك 

صىؼت ّٞی)ع( ٦س٨ـ 

 آكر٣غ. 

R3-4 

ای٢ ةیْث کؼدف ٦ا جا ٤٦گاـ 

١٣از ٠ٕؼب ك ّكاء ادا٥٠ 

 داقح٥ اؿث.

R3-5 

در ای٢ ركز ١٣از ٧َؼ ك ّنؼ  

ك ٠ٕؼب ك ّكاء ةا ٦ٟ اٚا٥٠ 

 قغ.

R3-6 

اكٝی٢ کـا٣ی ک٥ ةا صىؼت 

ؼ ك ا٠یؼ ةیْث کؼد٣غ اة٨ةک

١ّؼ ك ّذ١اف ك ًٞض٥ ك زةیؼ 

 ة٨د٣غ.

R3-7 
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 ََ َرُسوُؿ اَّللَِّ يَػُقوُؿ ُكلََّما اَبَيَع قَػْوـٌ  
يِع  اْْلَْمُد َّللَِّ الَِّذي َفضََّلَنا َعَلى َجَِ

؛   َ رسوؿ خدا صّلى اَّللَّ  اْلَعاَلِمني
عليو  َ آلو در اثناى ىر بيعٌ 

ود:  َ رسوؿ خدا صّلى اَّللَّ  َى فَر
آلو در اثناى ىر بيعٌ  عليو  َ

ود:  َى محد  َ ستايش خمصوص »فَر
خدا َندى اسٌ كو َا را بر مهو َردـ 

 «برترى داد

 ج٨ویش راكم  

پیا٠تؼ از ای٢ گؼد١٦ایی 

٠ؼدـ ةؼام ةیْث ةا صىؼت 

ّٞی)ع( ظك٨٤د ة٨د٣غ ك 

٦ؼةار ک٥ گؼك٦ی ةؼام ةیْث 

٠ی آ٠غ٣غ صىؼت ظح١ی 

٠ؼجتث ظغا را ؿپاس ٠ی 

 گ٘ث.

R3-8 
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 ََ َصاَرِت اْلُمَصافَػَقُة ُسنًَّة  ََ َرمْساً  ََ  
ََْن لَْيَس َلُو َحقّّ ِفيَها؛  َا َيْسَتْعِمُلَها  ُرِبَّ
 َ از مهني جا زدف دسٌ ىنگاـ 

بيعٌ سّنٌ  َ رسم شد،  َ چو بسا 
اين سّنٌ را كسى اُناـ داد كو در 

 آف بيعٌ ىيچ حّقى نداشٌ!!

 ج٨ویش راكم  

راكم ج٨ویش ٠ی د٦غ ک٥ 

ز ای٢ ركز، دؿث دادف ةْغ ا

ة٥ ٣كا٥٣ ةیْث رؿٟ ك ؿ٤ث 

قغ ك چ٥ ةـا کـا٣ی از آف 

اؿح٘ادق کؼد٣غ ک٥ صٛی 

 ٣غاقح٤غ. 

R3-9 

                                                           
رٍضِالَاعظیيٍدر«..ثنبالیالوْاخزیي.شبیزالَبکزٍعوزٍعثواىٍطلحٍِاٍلهيطافكرسَلاهللاب»آهذُ:العذدالمَیٍِلیمیيدرا.1

«بالیالوْاخزیيٍاالًظارصاالٍلٍالثاًیٍاٍلهيطافكرسَلاهلل»:آهذُ
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 تحلیل هحتَای کوی خغجِ غذیش. 3-2

ةایـث ا٣ساـ ق٨د ةغی٢ ٤ْ٠ا ک٥  ی٢ زغاكؿ، ٠ؼص٥ٞ ٗؼاكا٣ی ؿ٤سی ٠یاک٨٤ف پؾ از درج ا

آ٧٣ا، ةیكحؼی٢ ك ک١حؼی٢ کٞیغكاژگاف ٦ؼ ٠ح٢،  ةا ٗیٞحؼ کؼدف ج١ا٠ی ٣حایر جضٛیٙ ك ق١ارش

ةیكحؼی٢ ك ک١حؼی٢ ٨٠و٨ّات امٞی ٦ؼ ٠ح٢ ك در ادا٥٠ ٣یؽ ةیكحؼی٢ ك ک١حؼی٢ ٨٠و٨ّات ك 

٠ىا٠ی٢ ٗؼّی ٦ؼ کغاـ از ٨٠و٨ّات امٞی ٠ؼجتي، ٠ی ةایـث اؿحعؼاج ق٣٨غ. در صٛیٛث ای٢ 

٦ام  ث ةؼام كركد ة٥ جضٞی٠ٜی اؿ٠ؼص٥ٞ از جضٛیٙ در ٗؼای٤غ ركش جضٞیٜ ٠ضح٨ام ک١ّی، گا

 کی٘ی.

ک٥ در جضٞیٜ ٠ضح٨ام  اؿثة٥ ّتارت دیگؼ، ٣حایر ای٢ ةعف جْیی٢ ک٤٤غق ای٢ ٠ٌٞب 

ةایـث  ـث ةؼكیٟ ك ةؼ ركم چ٥ ٤ّاكی٤ی ٠یةای ؿؼاغ کغا٠ی٢ ٠ىا٠ی٢ ك ٨٠و٨ّات ٠یکی٘ی، ة٥ 

 جأکیغ ك جضٛیٙ ك ج٘ضل ةیكحؼ داقح٥ ةاقیٟ.


 یذیفشاٍاًی ٍاطگبى کلسٌجص . 3-2-1

كیکؼد ک١ی ر ،١٦ا٨ٌ٣رک٥ در ٠ْؼٗی ركش ةیاف قغ یکی از ركیکؼد٦ام جضٞیٜ ٠ضح٨ا

جؼم دؿث  جضٞیٜ دٚیٙک٤غ جا ة٥  ردم ک٥ در ٠ح٢ ةکار رٗح٥ ج٨ز٥ ٠ی٨٠ااؿث. پژك٦كگؼ ة٥ ج١اـ 

ةؼام  )ص( ٦ام پیا٠تؼ ظاجٟ ظٌت٥ ٔغیؼ ة٥ ٨٤ّاف آظؼی٢ ج٨می٥ یاةغ. ةا ج٨ز٥ ة٥ ا١٦یث

ٝػا جنؼیش ة٥ ٠ٌٞتی  ،٥ کار رٗح٥ در ظٌت٥ از صـاؿیث ةاالیی ةؼظ٨ردار اؿثز٧ا٣یاف، ک١ٞات ة

ك جاکیغ ٠سغد ةؼ آف ك صحی اؿح٘ادق از امٌالصی ظاص ك جکؼار آف ةـیار ٧٠ٟ اؿث. ة٥ ١٦ی٢ 

ة٥ کار رٗح٥ در ؿع٤اف صىؼت،  ةؼام ٦ؼ کٞیغم  ٨ُ٤٠ر زغاكٝی ةا ٨٤ّاف جؼؿیٟ ٗؼاكا٣ی ک١ٞات

الصا ة٥ ٌرٗح٥ در ٠ح٢ اؿث ک٥ ام٠الؾ در آف جنؼیش ٦ام ة٥ کار ق ک٥ ؿ٥ ظٌت٥ ًؼاصی قغ

 گ٨ی٤غ.  ٠ی« ٣ل»آف 

چ٤غ در کالـ ١٠ک٢ اؿث ة٥ ٨٠و٨ّی ٠کؼرا اقارق قغق ةاقغ ك و١ایؼ ٠حْغدم ة٥ آف  ٦ؼ

ام  ك كیژقا٠ا جنؼیش ةؼ یک ٍٝ٘ ك یک ٨٠و٨ع ك ذکؼ آف از ارزش ةاال  ،ک٥١ٞ ارزاع دادق ق٣٨غ

اف ٗؼّی ام از کٞیغكاژگ ٦ا در زغاكؿ جضٞیٜ ٠ضح٨ا ٠س٥ّ٨١ ز درج ظٌت٥پؾ اةؼظ٨ردار اؿث. 

٦ا ة٥ ٨٤ّاف کٞیغكاژق امٞی ا٣حعاب ك ٨٠رد ق١ارش  جؼی٢ آف ٠ٟ٧ زاؿحعؼاج قغق ك ؿپؾ یکی ا

 ٦ا در ٠ح٢ ة٨دق اؿث. ق١ارش ای٢ ک١ٞات، ذکؼ مؼیش آف رگؼٗح٥ اؿث. ٠الؾ دٚؼار 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 خغجِ کَتبُ. 3-2-1-1

٣ی كاژگاف کٞیغم ظٌت٥ ک٨جاق ة٥ ١٦ؼاق كاژگاف ٗؼّی زیؼ قاظ٥ ٦ؼ زغكؿ ؿ٤سف ٗؼاكا

کغاـ ة٥ قؼح ذیٜ اؿث:

ٖ
درمغ ٗؼاكا٣یٗؼاكا٣یکٞیغكاژگاف ٗؼّیکٞیغكاژق امٞیردی

517.2ص٨ض، ص٨ویص٨ض1

٨٠517.2ال، اكٝی٨٠ال2

517.2اق٧غ، جك٧غكفق٧ادت دادف3

310.3ٚؼآف، کحاب اهللٚؼآف4

ّٞی5 ا٠اـ 
ّٞی)ع(، صسث 

اك
310.3

دٛٞی6٢
دٜٛ امٕؼ، دٜٛ 

اکتؼ، دٛٞی٢
310.3

٠26.8ـئ٨ؿ٠ـئ٨ٝیث7

٠26.8یث، ٠یح٨ف٠ؼگ 8

9

ج٨ٝی ك جتؼم 

ظغاك٣غ از 

دكؿحاف ك 

دق٤١اف صىؼت 

ّٞی

13.4

 

 ج٨اف ای٤گ٥٣٨ ٠یاؿاس زغكؿ ٨ٗؽ ك ق١ارش ک١ٞات ة٥ کار رٗح٥ در ظٌت٥ ک٨جاق ةؼ 

ك اٚؼار گؼٗح٢ از ٠ؼدـ در  )ع(كالیث صىؼت ا٠یؼ ةضخ ،جاکیغ ة٨دقک٥ آ٣چ٥ ٨٠رد کؼد ةؼداقث 

صىؼت ةا یادآكرم ٠ؼگ ك  ؛ دٜٛ امٕؼ ك دٜٛ اکتؼ.٨ریث ؿع٢ ةا دٛٞی٢ اؿثةارق اؿث. ٠ض ای٢

٥ درةارق ای٢ دك دٜٛ ٠ـئ٨ؿ د٦غ ک ک٨دؼ ةا پتا٠تؼ ة٥ آ٣اف ا٣ػار ٠ی٠الٚات ٠ؼدـ در ص٨ض 

، )ع(م ٨٠ال، جنؼیش ة٥ ٣اـ صىؼت ّٞی غ. كاژقایٗؼ٠ كحؼ جاکیغ ٠یك در ٨٠رد دٜٛ امٕؼ ةی ٦ـح٤غ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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٨٠اردم اؿث ک٥ ج١ا٠ا ةؼزـحگی ٨٠و٨ع  )دٜٛ امٕؼ ك دٜٛ اکتؼ( ّاـدر ک٤ار دٛٞی٢ ة٥ ٨ًر 

 ک٤غ. كالیث را ١٣ایاف ٠ی
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فشاٍاًی کلیذ ٍاطگبى خغجِ کَتبُ

 

 خغجِ هتَسظ. 3-2-1-2

زغكؿ ؿ٤سف ٗؼاكا٣ی كاژگاف کٞیغم ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ك كاژگاف زیؼقاظ٥ آ٧٣ا ة٥ جْیی٢ 

 درمغ جکؼار در ٠ح٢ ٣یؽ ة٥ قؼح ذیٜ اؿث:

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٖ
درمغ ٗؼاكا٣یٗؼاكا٣یکٞیغكاژگاف ٗؼّیکٞیغكاژق امٞیردی

ّٞی1 ا٠اـ 
ّٞی ة٢  ّٞی، 

اةیٌاٝب
1533.3

٨٠ال2
كالیث، ا٠اـ، 

كٝی، 
1124.4

715.5ةیْث، اٚؼارةیْث3

511.1آی٥، ٚؼآف، ٚؼآف4

44.4جتٞیٓ،اةالغ5

دٛٞی6٢
دٜٛ امٕؼ، دٜٛ 

اکتؼ
24.4

7

ج٨ٝی ك جتؼم 

ظغاك٣غ از دكؿحاف 

ك دق٤١اف صىؼت 

ّٞی

12.2



ةیكحؼی٢ ةـا٠غ  )ع(ي، اقارق ة٥ ٣اـ صىؼت ا٠یؼةؼ اؿاس ٗؼاكا٣ی کٞیغكاژگاف ظٌت٥ ٠ح٨ؿ

٣كاف  ک٥ا٣غ.  ةیكحؼی٢ جکؼار را در ظٌت٥ داقح٥ جکؼار را دارد. ك ةْغ از آف کٞیغكاژق ٨٠ال ك ةیْث

اؿث ك در ادا٥٠ از ٚؼآف ٦ٟ ة٥ ٨٤ّاف دٜٛ  ٠ض٨ریث کالـ، كالیث صىؼت ّٞی)ع( ٠ی د٤٦غ

٠ح٢ ٠غ٣ُؼ اؿث ٠ْؼٗی صىؼت ا٠یؼ ة٥ ٨٤ّاف  رؿغ آ٣چ٥ در ای٢ ؼ ٠یامٕؼ یاد قغق اؿث. ة٥ ٣ُ

ٚؼآف اقارق قغق  ّغؿ ة٨د٣كاف ةا ةؼ كالیث ایكاف، ٣اـ ایكاف ك ٦ٟ دٜٛ امٕؼ اؿث ك ةؼام ای٢ ا٠ؼ

 اةالغ قغق اؿث. ٠ؼدـغ ک٥ ای٢ پیاـ از زا٣ب ظغاك٣غ ة٥ ک٤ جاکیغ ٠ی ٣یؽ ك اؿث

ٞی)ع( ك وؼكرت ةیْث ك جاکیغ ةؼ آیات ٚؼآف کؼیٟ ةؼام جتیی٢ زایگاق كالیث ا٠اـ ّ

اًاّث از ایكاف از ز٥ٞ١ ٠تاصخ ٧٠ٟ ای٢ ظٌت٥ اؿث ک٥ در ادا٥٠ ةغاف ةیكحؼ پؼداظح٥ ظ٨ا٦غ 

قغ. ٨١٣دار ؿ٤سف ٗؼاكا٣ی کٞیغكاژگاف ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ةغی٢ قؼح اؿث:

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 خغجِ عَالًی . 3-2-1-3

 ؛د٦غ را گؽارش ٠ی )ص( جؼم از ؿع٤اف پیا٠تؼ ظٌت٥ ٨ًال٣ی ٔغیؼ ک٥ ٠ح٢ کا٠ٜدر 

از ا١٦یث ةاالجؼم ةؼظ٨ردار اؿث. زیؼا اگؼ ج١اـ ای٢  جکؼار ک١ٞات ك جاکیغ ركم یک كاژق ظاص،

ا ة٥ گ٘ح١اف صىؼت جؼ ٠ا ر جضٞیٜ ٠ح٢ ٨ًال٣ی ی ةاق٤غ، ٠ـ١ٞانؿ٥ ٠ح٢ گؽارش از یک ؿع٤ؼا٣

 ک٤غ. ةیكحؼ ٣ؽدیک ٠ی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ٖ
درمغ ٗؼاكا٣یٗؼاكا٣یکٞیغكاژگاف ٗؼّیکٞیغكاژق امٞیردی

اكماؼ ظغا1
یث،  كصغا٣یث، ٚغرت، ظاٛٝ

رة٨ةیث
9122.3

8220.1آیات ٚؼآف، ٣اـ ٚؼآف ،کحاب اهللٚؼآف2

كالیث ك ا٠ا٠ث 3

ب  ائ٥١، ا٠ا٠اف ٦غایث، ٛٝ

ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢، ٨٠ال، كمایث ك 

زا٣كی٤ی

5914.4

ّٞی4 ّٞی ة٢ اةیٌاٝب٣اـ صىؼت  ّٞی،  399.5ّٞی، ٦ػا

5
٠تاصخ اظالٚی 

ك اّحٛادم

ٚیا٠ث، ج٨ٛا، صر، صالؿ ك 

صؼاـ، ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از 

٤٠کؼ، صـغ،

368.8

6

دكؿحاف ك 

دق٤١اف ا٦ٜ 

ةیث

دق٤١اف ا٦ٜ ةیث، دكؿحاف 

ا٦ٜ ةیث، ج٨ٝی ك جتؼم ظغا از 

ّٞی دكؿحاف ك دق٤١اف 

338.1

٣245.8اـ ك اكماؼ ایكافا٠اـ ٧٠غم7

8

ا٧ٝی ة٨دف 

كالیث صىؼت 

ا٠یؼ

ا٠ؼ رةی، ا٠ُؼت، ا٠ؼ٣ی اهلل، 

روایث ا٧ٝی، ٣نب ا٧ٝی
225.4

9
ا٠ا٠اف از ٣ـٜ 

ّٞی ك پیا٠تؼ

ٗؼز٣غاف اك، ٗؽ٣غاف ٢٠ از مٞب 

ّٞی، ٣اـ ا٠اـ صـ٢ ك ا٠اـ 

صـی٢

204.9

 ةیْث10
٠نا٥ٛٗ، اٚؼار، ةیْث، ٠یذاؽ، 

جنغٙی
174.1

ق٧ادت11
قا٦غ گؼٗح٢ ظغا، ق٧ادت 

دادف ة٥ رة٨ةیث ظغاك٣غ
30.7

20.4دٜٛ اکتؼ، دٜٛ امٕؼدٛٞی12٢

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 د٦غ یاد ظغاك٣غ اژگاف امٞی ظٌت٥ ٨ًال٣ی، ٣كاف ٠ی٣گا٦ی از١اٝی ة٥ ٗؼاكا٣ی کٞیغك

ا٣غ. ةا ج٨ز٥ ة٥  ةاالجؼی٢ جکؼار را داقح٥ )ع(ؼت ا٠یؼصى اقارق ة٥ ٣اـ، ٚؼآف، كالیث ك ا٠ا٠ث، ٠حْاؿ

ةا دٛٞی٢ اؿث.  ،یث ةضخرؿ٨ـ ٦ٟ ٠ض٨ ٠ح٢گؼدد ک٥ در  ركق٢ ٠ی ظٌت٥،ٗؼاكا٣ی کٞیغكاژگاف 

٨ُ٤٠ر اكؿ اكماؼ ا٠ا صىؼت در ای٢ ٠ح٢ ة٥ ا٧ٝی ة٨دف ای٢ ا٠ؼ جاکیغ كیژق دار٣غ ك ةغی٢ 

ةاریحْاٝی را ةؼ٠ی ق١ؼ٣غ ك ةیكحؼی٢ ة٧ؼق را ٦ٟ از آیات ٚؼآف ٠ی ةؼ٣غ ك در ادتات ٠ـا٥ٝ كالیث 

 ٣کح٥ زاٝب ج٨ز٥ ای٤ک٥ در ای٢ ظٌت٥ قؼیٖ، اؿح٤اد ة٥ ا٠ؼ ظغا ك آیات مؼیش ا٧ٝی دار٣غ.

ك ّحؼت  ا٠ا ٠ْؼٗی ٚؼآفركم دك ٨٠و٨ع ٚؼآف ك صسث ظغا اؿث، درّی٢ ای٤ک٥ ٤ّایث صىؼت 

 ٥ٝ ٚاةٜ جأ٠ٜ اؿث.را دارد ک٥ ای٢ ٠ـأةا ٦ٟ ة٥ ٨٤ّاف دٛٞی٢ ک١حؼی٢ ةـا٠غ 
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فشاٍاًی کلیذٍاطگبى خغجِ عَالًی



 دق٤١اف ك دكؿحاف از ظغا جتؼم ك ج٨ٝی دٛٞی٢، ٚؼآف، ،)ع(ّٞی ا٠اـ :٦ام کٞیغكاژق

 اكؿ ظٌت٥ ةؼاةؼ دك ،دكـ ظٌت٥ صسٟ ای٤ک٥ ةا .٦ـح٤غ ٠كحؼؾ ظٌت٥ ؿ٥ ةی٢ ٨٠ال ك ةیث ا٦ٜ

ّٞث ای٢  .اؿث ک١حؼ ٨ًال٣ی ك ک٨جاق ظٌت٥ ة٥ ٣ـتث ٠ح٨ؿي ظٌت٥ در یكاژگا٣ ج٨٤ع ا٠ا اؿث

٦ا را  جؼی٢ پیاـك ٧٠ٟا٠ؼ ٦ٟ ای٢ اؿث ک٥ ظٌت٥ ک٨جاق جٛؼیتا ّنارق دك ظٌت٥ دیگؼ اؿث 

 ظٌت٥ كاژگاف ج١اـ ٣کح٥ دیگؼ ای٤ک٥ جٛؼیتا ٢ دیگؼ.ا٠ا ةا ّتاراجی ٠ح٘اكت از دك ٠ح گؽارش کؼدق

جٞعینی از  ،؛ قایغ ةح٨اف ةیاف کؼد ک٥ ظٌت٥ ٠ح٨ؿياؿث ردیاةی ٚاةٜ ٨ًال٣ی ظٌت٥ در دكـ

 اؿث. آف٦ایی از  ةعف گؼ ركایثك  ظٌت٥ ٨ًال٣ی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

147   

 

 فشاٍاًی هَضَػبت اغلیسٌجص . 3-2-2

ک٥ ةؼام  ٦اؿث، ٦ام ٠ٌؼح قغق در ظٌت٥ گیؼم و٨ّات امٞی، ١٦اف ز٧ث٨ُ٤٠ر از ٨٠

در ٚاٝب زغاكؿ سؽا ق١ارش قغق ك ٦ام ک٨جاق، ٠ح٨ؿي ك ٨ًال٣ی ة٥ م٨رت ٠ ٦ؼ کغاـ از ظٌت٥

ک٤غ. در ا٣حعاب ای٢  ات امٞی از ٨ٚاّغ ٠كعنی جتْیث ٠یق٨د. ا٣حعاب ٨٠و٨ّ ك ٨١٣دار ارائ٥ ٠ی

ام ةایغ ا٣حعاب ق٣٨غ ک٥ ةح٨اف در  ا٠ی٢ ة٥ گ٥٣٨ى٨٠و٨ّات ةایغ ة٥ ٦غؼ جضٞیٜ ج٨ز٥ داقث ك ٠

ق٨د  ا ٨٠اردم ک٥ در ای٤سا ذکؼ ٠ی٦ا ةیكحؼی٢ ة٧ؼق را ةؼد. ٝػ ٠ؼاصٜ ةْغم از ٣حایش آ٠ارم آف

 ٠ى٨١ف اؿث. ؿازم ٤ّاكی٢ ٦ٟ غی٢ ةار ةاز٣گؼم ك امالح ك ١٦ـافصامٜ چ٤


 کَتبُخغجِ . 3-2-2-1

ٝػا  ، ركح کٞی صاکٟ ةؼ آف ز٥ٞ١ در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق اؿث.٨٠و٨ّات امٞیدر اؿحعؼاج 

ر ةاقغ ک٥ دصاكم ٠ىا٠ی٢ دیگؼم ٦ٟ  ،٨٠و٨ع ٠ٌؼح قغق١٠ک٢ اؿث ٦ؼ ز٥ٞ١ ّالكق ةؼ 

٦ا ة٥ کار گؼٗح٥  اؿحعؼاج ٥ٝ٨ٛ٠ ةعف در١٦چ٤ی٢ ك  ، در ةعف ٠ىا٠ی٢ ٗؼّی٠ؼاصٜ ةْغم

 جؼی٢ ٨٠و٨ّات امٞی ظٌت٥ اكؿ ةغی٢ قؼح اؿث:٧٠ٟ ق٣٨غ. ٠ی


ف
دی

س

دسغذ فشاٍاًیفشاٍاًیهَضَػبت اغلی

٠531.2ْؼٗی دٛٞی1٢

425.0ا٣ػار ٠ؼدـ2

425.0جتیی٢ ّٛایغ3

318.7اٚؼار گؼٗح٢ از ٠ؼدـ 4



ٞی٢ د٦غ ٠ض٨ر ةضخ در ای٢ ظٌت٥ دٛ ٨٠و٨ّات امٞی ظٌت٥ ک٨جاق ٣كاف ٠یاؿحعؼاج 

ٝػا  غ.٤ؿح٤غ زایگاق دٛٞی٢ را ةؼام ٠ؼدـ جتیی٢ ک٤ظ٨ا ٠ی اکؼـ )ص( ة٨دق اؿث. در كاِٚ پیا٠تؼ

غ ٠ؼدـ را ا٣ػار ك ّٛایغ را جتیی٢ کؼد جا ٣كاف ةغ٦ ٠ٛاـ كالیث ا٠اـ ّٞی )ع(،م ٠ْؼٗی ةؼا

ة٤غم ة٥ آف ّٛایغ در گؼك پػیؼش كالیث اؿث. چؼا ک٥ پػیؼش كالیث، اًاّث ا٠ؼ ا٧ٝی  پام

 گیؼد. ٝػا از ٠ؼدـ اٚؼار ٦ٟ ٠یاؿث. 
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ؼاكا٣ی ٨٠و٨ّات امٞی ٦ٟ ة٥ ركق٤ی گ٨یام ٠ض٨ریث داقح٢ ٨٠و٨ع دٛٞی٢ ٨١٣دار ٗ

 اؿث.

 

 هتَسظخغجِ . 3-2-2-2

جؼی٢ ٨٠و٨ّات امٞی ة٥ کار رٗح٥ در ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ة٥ ١٦ؼاق ؿ٤سف  در ای٢ ةعف، ٧٠ٟ

ٗؼاكا٣ی آ٧٣ا ةیاف قغق اؿث جا ةغی٢ كؿی٥ٞ ة٧حؼ ةح٨ا٣یٟ ةا ٠ا٦یث امٞی ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ك 

 ا ق٨یٟ ك جضٞیٜ كاِٚ ةی٤ا٥٣ ام از آف ارائ٥ د٦یٟ.٠ىا٠ی٢ آف آق٤
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ٖ
درمغ ٗؼاكا٣یٗؼاكا٣یز٧ث گیؼمردی

٠1540.5كؼكّیث كالیث ا٦ٜ ةیث1

718.9اٚؼار گؼٗح٢ از ٠ؼدـ2

513.5ٗىاٜئ 3

38.1جتیی٢ ّٛایغ4

٠38.1ـئ٨ٝیث پیا٠تؼ5

٠25.4ْؼٗی دٛٞی6٢

اؽ7 ٣12.7گؼا٣ی از ٣٘

12.7ا٠ؼ ة٥ اةالغ ٔغیؼ8



ك ةیكحؼی٢ ٨٠و٨ّی ک٥  اؿث ةیث ا٦ٜح٨ؿي، ٠كؼكّیث كالیث ٠ظٌت٥ ٠ض٨ر ؿع٢ در 

اٚؼار گؼٗح٢ از ٠ؼدـ دك٠ی٢ ٨٠و٨ّی اؿث ک٥ ةیكحؼی٢ ةـا٠غ  جکؼار قغق ١٦ی٢ ٨٠رد اؿث.

یـح٥ ق٨د ای٢ ٣کح٥ ة٥ ركق٤ی ٚاةٜ جکؼار را دارد. اٝتح٥ اگؼ ة٥ ؿیؼ ٤٠ٌٛی ٗؼاكا٣ی ٨٠و٨ّات ٣گؼ

چؼظغ. زیؼا ؿ٠٨ی٢  ٠ی)ع( ١اـ ٨٠و٨ّات ص٨ؿ كالیث صىؼت ا٠یؼادتات اؿث ک٥ ركح صاکٟ ةؼ ج

اؿث ك ؿایؼ ٨٠و٨ّات ٦ٟ  )ع(ك ة٥ ٨ًر كیژق صىؼت ا٠یؼ )ع(ةیث ا٨٠ٜ٦و٨ع، ةضخ ٗىائٜ 

 ١٦ی٢ كوِ را دار٣غ. 

پیاـ ٔغیؼ ٗؼ٨٠دق ك دٛٞی٢ را  از ٠ـئ٨ٝیث ظ٨دقاف در ظن٨ص اةالغ )ص(اکؼـ پیا٠تؼ

گػارد ك  ٦ٟ ٠یای٢ پیاـ را ةؼ دكش ق٣٨٤غگاف آف ٗؼ٠ایغ. صحی رؿاٝث اةالغ  ٠ْؼٗی ٠ی

ٗؼ٠ایغ ك ة٥  ٠یدرظن٨ص ٠ـا٥ٝ ٣٘اؽ ك كز٨د ٤٠اٗٛاف ك کارقک٤اف در ا٠ؼ كالیث ا٧َار ٣گؼا٣ی 

 غ.د٦ ٠ؼدـ ٦كغار ٠ی
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 عَالًیخغجِ . 3-2-2-3

ٗؼاكا٣ی ظٌت٥ ٨ًال٣ی درج قغق جا ةا ٠ٛایـ٥ آف، ةح٨ا٣یٟ  در ای٢ ةعف، زغكؿ ؿ٤سف

 ج٘اكت ٦ا ك ٠كاة٧ث ٦ام ای٢ ظٌت٥ ةا دیگؼ ظٌت٥ ٦ا را ة٧حؼ ق٤اؿایی ک٤یٟ.

ٖ
دی

ر
 

 درمغ ٗؼاكا٣ی ؼاكا٣یٗ ز٧ث گیؼم

 22.4 35 ةیث ا٠ٜ٦كؼكّیث كالیث  1

 15.3 24 ج٨میٖ ظغا 2

 11.5 18 ا٣ػار ٠ؼدـ 3

 8.3 13 ٗىائٜ صىؼت ّٞی)ع( 4

 6.4 10 ج٨می٥ ة٥ كالیث ّٞی 5

 5.7 9 ج٨می٥ ٦ام ّتادم 6

7 
٠غح دكؿحاف ك ٠ػ٠ث 

 ةیث ا٦ٜدق٤١اف 
9 5.7 

 5.7 9 ٠ـئ٨ٝیث 8

 4.4 7 ؼدـاٚؼار گؼٗح٢ از ٠ 9

 4.4 7 اكماؼ صىؼت ٧٠غم 10

 3.8 6 ٣گؼا٣ی از ٣٘اؽ 11

 3.2 5 جتیی٢ ّٛایغ 12
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 1.9 3 ٠ْؼٗی دٛٞی٢ 13

 0.60 1 ا٠ؼ ة٥ اةالغ كالیث ّٞی 14



٨٠و٨ّی  )ع(د٦غ ک٥ ٠ض٨ر ة٨دف كالیث صىؼت ا٠یؼ ةؼرؿی ظٌت٥ ٨ًال٣ی ٣كاف ٠ی

ح٥ اؿث. ٝػا ركق٢ اؿث ک٥ ـر٣گ ك ةؼز٦ام ٠ا٣غق از ظٌت٥ ٔغیؼ پؼ ج١ا٠ی وتي اؿث ک٥ در

ؿ٠٨ی٢ ظٌت٥ ٦ٟ ٠ـا٥ٝ ٠كؼكّیث كالیث صىؼت  رجؼی٢ ٨٠و٨ع پؼجکؼار د ٝی٢ ك ٠ض٨رماك

پؼجکؼارجؼی٢  ،ا٣ػار ٠ؼدـ ةْغ از ٨٠و٨ع ٠كؼكّیث ج٨میٖ ظغام ؿتضاف، اؿث. )ع(ا٠یؼ

الیث ك ع(، ج٨می٥ ٦ام پیا٠تؼ ةؼام جتْیث از كةیاف ٗىائٜ صىؼت ّٞی) ٨٠و٨ّات ٦ـح٤غ.

٨٠و٨ّات  ، ةیاف ٠ـئ٨ٝیث پیا٠تؼ،ةیث ا٦ٜ، ٠غح دكؿحاف ك ٠ػ٠ث دق٤١اف ج٨می٥ ٦ام ّتادم

 گؼدد.  ١٦گی ة٥ كالیث ةؼ٠یپؼ جکؼار ةْغم اؿث ک٥ 

اٚؼار گؼٗح٢ از ٠ؼدـ در ا٠ؼ ةیْث، ةیاف اكماؼ آظؼی٢ كمی پیا٠تؼ ی٤ْی صىؼت 

غ ك ٠ْؼٗی دٛٞی٢ ٨٠و٨ّات دیگؼم ٦ام ٤٠اٗٛاف، جتیی٢ ّٛای ٣گؼا٣ی از کارقک٤ی٧٠غم)ّر(، 

٦ا پؼداظح٥ قغق اؿث ك آظؼی٢ ٨٠و٨ع ٦ٟ ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ  اؿث ک٥ در ای٢ ظٌت٥ ة٥ آف

 ةؼام اةالغ ا٠ؼ كالیث صىؼت ا٠یؼ)ع( ة٥ دیگؼاف اؿث.

 ٨١٣دار ؿ٤سف ٗؼاكا٣ی ای٢ ٨٠و٨ّات ةغی٢ قؼح اؿث:
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ج٨اف ةیاف  ق در ؿ٥ ٠ح٢ ظٌت٥ ٠یامٞی ٠ٌؼح قغ م از١اٝی ٗؼاكا٣ی ٨٠و٨ّات ةا ٠ٛایـ٥

د دارد ك در ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ، در ظٌت٥ ٨ًال٣ی ٦ٟ كز٨ظٌت٥ ک٨جاق امٞیکؼد ک٥ ج١اـ ٨٠و٨ّات 

٦ا  ك ٗؼاكا٣ی آف  ٨٠و٨ع ا٣ػار ٠ؼدـ، ؿ٥ ٨٠و٨ع دیگؼ جکؼار قغق اؿث. اٝتح٥ ٨٣ع ةیاف ٦ٟ ة٥ زؽ

گ جؼم را دارد. ی٤ْی اظحالؼ ٠ح٘اكت اؿث. در ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ك ٨ًال٣ی ٨١٣دار ؿیؼ ٣ؽكٝی پؼ ر٣

جؼ ظیٞی زیاد اؿث؛ ا٠ا در ظٌت٥  ٨٠و٨ع در ٠ح٨ف ٨ًال٣یک١حؼی٢ ك  جؼی٢ةی٢ ٗؼاكا٣ی پؼجکؼار

 ک٨جاق ٗؼاكا٣ی ٨٠و٨ّات اظحالؼ زیادم ةا ٦ٟ ٣غار٣غ.

٦ام  ک٥ ای٢ ٨٤ّاف در ظٌت٥ در ظٌت٥ ک٨جاق پؼجکؼارجؼی٢ ٨٠و٨ع، دٛٞی٢ اؿث؛ در صاٝی

٦ام ٠ح٨ؿي  کؼارجؼی٢ ٨٠و٨ّات اؿث. ّٞث ای٢ ا٠ؼ ای٢ اؿث ک٥ در ظٌت٥ج ٨ًال٣ی در ق١ار کٟ

ك ٨ًال٣ی ک١حؼ از ٚؼآف ك ّحؼت ةا ٍٝ٘ دٛٞی٢ یاد قغق ةٞک٥ ٦ؼ کغاـ ة٥ م٨رت زغاگا٥٣ ٠ٌؼح 

اؿث ک٥  )ع(قغق ا٣غ. ٠ذال پؼجکؼارجؼی٢ ٨٠و٨ع در ای٢ دك ظٌت٥، ٠كؼكّیث كالیث صىؼت ا٠یؼ

ک٤غ ک٥ ٠ْؼٗی دٛٞی٢ در پی آف اؿث، ا٠ا  ٦غٗی را د٣تاؿ ٠یای٢ ٨٠و٨ع ٦ٟ، در كاِٚ ١٦اف 

 قی٨ق ةیاف ٠ح٘اكت اؿث. 

رؿغ ٦غؼ پیا٠تؼ از ٠ْؼٗی دٛٞی٢ ك جاکیغ ركم ای٢ ٨٠و٨ع، ٠كؼكّیث ةعكی  ة٥ ٣ُؼ ٠ی

ة٥ كالیث صىؼت ّٞی ك اكمیام ةْغ از ایكاف ة٨دق اؿث. زیؼا در ظٌت٥ ٦ام ٨ًال٣ی از آیات 

٦غؼ از اؿح٤اد ة٥ آیات ٚؼآف ٠ْؼٗی صىؼت ّٞی ة٥ ٨٤ّاف  كؼدق قغق م ٗؼاكا٣ی ة ٚؼآف ة٧ؼق

 ةؼگؽیغق ا٧ٝی ك كمی پیا٠تؼ ة٨دق اؿث.

 

 تحلیل هحتَای کیفی خغجِ غذیش. 3-3

ٝػا از ٣حایر ک١ی ك  ،از آ٣سا ک٥ جضٞیٜ ٦ام ک١ی راق كركد ة٥ جضٞیٜ ٦ام کی٘ی اؿث

٦ام کی٘ی ة٥  جضٞیٜ غق اؿث.٨١٣دارم ظٌت٥ ٔغیؼ ةؼام جضٞیٜ ٦ام کی٘ی ة٧ؼق ةؼدق ق

ق٨د. ةؼام ٠ذاؿ صى٨ر یا ٔیتث  ٠ؼة٨ط ٠ی ،د٦غ ٦ام ٔیؼ ةـا٠غم ک٥ ازازق اؿح٤تاط ٠ی قاظل

( 595ش، ص5979)ةاردف،  ٥ ٠ی ج٨ا٣غ در جضٞیٜ ادؼگػار ةاقغ.یک كیژگی، ٣كا٥٣ ام اؿث ک

د ١ّٜ ک٤غ ج٨ا٣غ در ٨٠رد ٠ضح٨ام ٠ضغك ك ٠ی٦ام ظاص اؿث  جضٞیٜ ٦ام کی٘ی دارام كیژگی

٦ایی ةا  جؼ اؿحعؼاج ک٤غ زیؼا ٠ذٜ جضٞیٜ ک١ی ة٥ ٥ٝ٨ٛ٠ ٦ایی ٠ح١ایؽجؼ ك ةؼزـح٥ ك ٥ٝ٨ٛ٠

 )١٦ا٣سا( ةـا٠غ٦ام زیاد ک٥ ا٠کاف ٠ضاؿت٥ را ةغ٤٦غ ةـحگی ٣غارد.

 

 سبختبس ٌّذسی خغجِ غذیش. 3-3-1

از ای٢ یر ک١ی صامٜ از آف ٠ی ج٨اف ةؼام ٦ؼ کغاـ ةا ٠ٌا٥ْٝ زغاكؿ جضٞیٜ ٠ضح٨ا ك ٣حا

در ای٢ ةعف، جالش قغق جا  ٦ا ٠غؿ ارائ٥ داد ك در ٧٣ایث ای٢ ٣حایر را ةا ٦ٟ ٠ٛایـ٥ کؼد. ظٌت٥

ةا ارائ٥ یک دؿح٥ ة٤غم ٤٠ٌٛی ك ٤٠ُٟ از ٦ؼ ظٌت٥، ؿاظحار ٤٦غؿی آف ٠كعل ق٨د. ةغی٧ی 
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٧٣ا را ةا اؿث اگؼ ةح٨ا٣یٟ ای٢ ٠ح٨ف را ة٥ ٠غٝی ٣ُاـ ٤٠غ جتغیٜ ک٤یٟ، در پایاف ة٧حؼ ٠ی ج٨ا٣یٟ آ

 یکغیگؼ ٠ٛایـ٥ ٨١٣دق ك ظالء٦ام آ٧٣ا را جكعیل د٦یٟ.

ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ای٢ ةعف از ز٥ٞ١ اةحکارات كیژق ٠ضٛٙ در جضٞیٜ ٠ضح٨ام ظٌت٥ ٦ام 

 ٔغیؼ اؿث.

 

 کَتبُخغجِ . 3-3-1-1

قی٨ق كركد صىؼت ة٥ ةضخ كالیث اؿث. ایكاف از  ،٨٠و٨ع ٨٠رد ج٨ز٥ در ظٌت٥ ک٨جاق

ا١٦یث ٠ـا٥ٝ را جتیی٢ ك صسث را ةؼ ، ا ًؼح پؼؿف ك اٚؼارگیؼم از ٠ؼدـظٌت٥ ة اةحغام١٦اف 

 غ.ک٤ آ٣اف ج١اـ ٠ی

 ظٌت٥ اكؿ را ة٥ ؿ٥ ٚـٟ جٛـیٟ کؼد:در  اکؼـ )ص( ؿع٤اف پیا٠تؼ٠ی ج٨اف 

٠تاصذی را در  م ک٨جاق گؽارش قغق، صىؼت ًتٙ آ٣چ٥ در ظٌت٥ الف. تجییي ػقبیذ:

ظ٨ا٦غ ة٥ ٠ؼدـ  ٠ی پیا٠تؼ)ص(ایغ. در صٛیٛث ٌؼح ٠ی ٗؼ٠ظن٨ص ج٨صیغ، ٣ت٨ت ك ٠ْاد ٠

اؿث ك ای٢  )ع(اّحٛاد ة٥ ظغا ك ٚیا٠ث ك ا٣تیاء، پػیؼش كالیث صىؼت ا٠یؼ م ة١٧٘ا٣غ ک٥ الز٥٠

 ام٨ؿ ز٣سیؼكار ة٥ ٦ٟ ٠حنٜ ٦ـح٤غ.

ا٠ث ك ٦ایی ک٥ صىؼت ةؼام جتیی٢ ٠ـا٥ٝ ا٠ یکی از قی٨ق :ة. اقشاس گشفتي اص هشدم

٦ام ٠حْغد ك ًؼح ؿ٨اؿ از ٠ؼدـ در صی٢  ةؼد، اٚؼار گؼٗح٢ ار ٠یة٥ ک )ع(كالیث صىؼت ا٠یؼ

ص پػیؼش ٗؼ٠ایكات د ک٥ از ٠ؼدـ در ظن٨ٚنغ دار )ص(ت٥ اؿث. در صٛیٛث پیا٠تؼایؼاد ظٌ

٠ح٨ز٥ ا١٦یث ٨٠و٨ع  ك د جا اكال ج٨ز٥ ٠عاًب ة٥ ٨٠و٨ع ؿع٤ؼا٣ی زٞب ق٨دظ٨د اٚؼار ةگیؼ

غ جا ركز ٚیا٠ث ١اـ ک٦٤ا صسث را ةؼ ٠ؼدـ ج ؼٗح٢ر گؿع٤ؼا٣ی ةاق٤غ. از ؿ٨یی دیگؼ ةا ای٢ اٚؼا

گیؼد. ٌْٚا پیا٠تؼ  اًالّی ٣ک٤غ. صحی ظغا را ٦ٟ ةؼ اٚؼار٦ام ٠ؼدـ قا٦غ ٠ی کـی ا٧َار ةی

در ای٤سا ةؼام جاکیغ رؿغ  ة٥ ٣ُؼ ٠یدا٣غ ک٥ ظغام ؿتضاف ١٦یك٥ قا٦غ ك ٣اَؼ اؿث ا٠ا  ٠ی

اق٤غ ركز ٚیا٠ث ةایغ در دادگاق ظغاك٣غ ةیكحؼ در ظن٨ص اٚؼار٦ام ٠ؼدـ ك ای٤ک٥ ٠ح٨ز٥ ة

 پاؿعگ٨م ای٢ اٚؼار٦ایكاف ةاق٤غ چ٤ی٢ ٠ی ٗؼ٠ایغ.

ةار٦ا ركم ٨٠و٨ع  ةار٦ا ك)ص( در ای٢ ظٌت٥ قؼیٖ پیا٠تؼ  ج. تجییي جبیگبُ ٍالیت:

در ای٢ ظٌت٥ . د٦غ ٣كاف ٠یك زایگاق كالیث را ة٥ كاؿ٥ٌ ٠ْؼٗی دٛٞی٢  ٗؼ٠ایغ دٛٞی٢ جاکیغ ٠ی

ٗؼ٠ایغ ك ای٢ دك  ٥ ا١٦یث ٚؼآف ك صسث ظغا ة٥ ٨٤ّاف دك دٜٛ گؼا٣ت٧ا اقارق ٠یصىؼت ة قؼیٖ،

غ ک٥ ٦ٟ رؿ٨ؿ ك ؼ٠ایٗ ٠یک٤غ. ١٦چ٤ی٢  دٜٛ را ة٥ ٨٤ّاف ٠یؼاث رؿ٨ؿ ةؼام ٠ؼدـ ٠ْؼٗی ٠ی

ام زؽء ج١ـک  ی٤ک٥ ٠ؼدـ ةؼام ٦غایث یاٗح٢ چارق٦ٟ ٠ؼدـ در ٚتاؿ ای٢ دك دٜٛ ٠ـئ٤ٝ٨غ. ك ا

ة٥ ك  ةیث ا٠ٜ٦كؼكّیث كالیث  ،ٝػا ةا ای٢ ٗؼ٠ایكات تؼ ٣ع٨ا٤٦غ داقث.ة٥ ای٢ دك ٠یؼاث پیا٠

 ٗؼ٠ایغ. جتیی٢ ٠ی را صىؼت ّٞی٨ًر ظاص 
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د٦غ.  یك ؿاظحار ظٌت٥ ک٨جاق را ٣كاف ٠ رك٣غ ٤٠ٌٛیم ک٥ در ادا٥٠ جؼؿیٟ قغق، ٨١٣دار

مٞی د٦غ ٥ٌٛ٣ ج١ؼکؽ ك ٨٠و٨ع ا ٣كاف ٠ی ،٦ام پیا٠تؼ از ٠ؼدـدٚث در ؿیؼ ؿع٤اف ك اٚؼار

٨١٣دار ای٢ ظٌت٥ را ةغی٢ م٨رت ٠ی ج٨اف  ةضخ دٛٞی٢ ك ادتات ٠كؼكّیث كالیث اؿث. ،ظٌت٥

 جؼؿیٟ ٨١٣د:




     































 حجتش و قرآن صوصخ در مردم از پروردگار مطالبه

 عقاید خصوص در مردم از گرفتن اقرار

 تَحیذ

 ًبَت

 هعاد

 خظَصالزارّایهزدمخذادرگزفتيشاّذ

شهادت پیامبر در خصوص 

 والیت خدا و رسول

 پیاهبزّایشْادتتاییذدرهزدماسالزارگیزی .گیزدهیگَاُراهزدمخَد،دادىشْادتبزایپیاهبز

 شْادتهزدمدرخظَصحكبَدىٍالیتخذاٍرسَل

ضْبدت دادى هشدم ًسجت ثِ حق ثَدى 

 اغَل ػقبیذ

 پیاهبزفزهایشاتبًِسبتهزدمدادىشْادت

 شْادتهزدمًسبتبِاٍلیدرتظزفبَدىپیاهبز

 رت امیر)ع(اعالن والیت حض

 و نصیحت تبلیغ، تایید راستای در مردم اقرار

 الهی رسالت انجام برای پیامبر جهاد

 معرفی ثقلین
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 هتَسظخغجِ . 3-3-1-2

 اٝتح٥ ةا ج٘اكت ٦ا ك ،ق٨د دیغق ٠ی ةیاف قغق در ظٌت٥ اكؿ ٦ٟ ؿ٥ ٠ض٨رظٌت٥ دكـ در 

جک٥ٞ١ ٦ایی ک٥ در ای٢ ةعف ةیاف ظ٨ا٤٦غ قغ. در صٛیٛث یکی از کارةؼد٦ام جتیی٢ ؿاظحار 

٤٦غؿی ظٌت٥ ٦ا، ج٘کیک ك جْیی٢ جک٥ٞ١ ٦ا ك ظالء٦ام ٦ؼ ظٌت٥ از دیگؼ ظٌت٥ ٦اؿث. ؿ٥ 

 ٠ض٨ر امٞی ةیاف قغق در ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ةغی٢ قؼح اؿث:

٣ت٨ت ك امٜ اّحٛادم ج٨صیغ ك ة٥ د )ص(در ای٢ ظٌت٥ قؼیٖ، پیا٠تؼ الف. تجییي ػقبیذ:

گ٨قؽد ظ٨اؿح٥ ای٢ ٣کح٥ را  ةا ةیاف ای٢ ام٨ؿ ٠ی )ص(رؿغ پیا٠تؼ ٗؼ٠ایغ. ة٥ ٣ُؼ ٠ی اقارق ٠ی

ق٨د از ٣اصی٥ ظغاك٣غ اؿث ك ای٤ک٥ ٠ؼدـ ةایغ ة٥ ارؿاؿ رؿ٨الف ةؼام  ک٤غ ک٥ ج١اـ آ٣چ٥ اةالغ ٠ی

پیا٠تؼ را ة٥ ٨٤ّاف ظاجٟ ایكاف  ؿ٤ث زارم ظغاك٣غ ة٨دق ای١اف داقح٥ ةاق٤غ ك ک٥ ،٦غایث ةكؼ

 پیا٠تؼ)ص(پػیؼا ةاق٤غ ك ج١اـ ٗؼ٠ایكات ایكاف را از زا٣ب ظغاك٣غ ةغا٤٣غ ك ٣تایغ پؾ از كٗات 

٦ٟ ة٥ ٨٤ّاف  )ع(ة٥ دكراف زا٦ٞیحكاف ةازگؼد٣غ ك ةایغ ة٥ ٨٠و٨ع كالیث ك ا٠ا٠ث صىؼت ا٠یؼ

 ة٤غ ةاق٤غ. ٥ آف پامة ك ٤گؼ٣غ٦ام ای٢ رؿ٨ؿ ا٧ٝی ة ٦ا ك ٠ـئ٨ٝیث یکی از رؿاٝث

از ٠ؼدـ اٚؼار  اکؼـ ٨وِ پیا٠تؼدر ای٢ ظٌت٥ در دك ٠ ة. اقشاس گشفتي اص هشدم:

از ٠ؼدـ در ظن٨ص كالیث ظغا ك  )ع(كالیث صىؼت ا٠یؼ م اّالف در ٤٦گا٥٠د. یکتار گیؼ ٠ی

ک٤غ جا ة٥ ٠ؼدـ ة١٧٘ا٣غ  )ع( را ةیاف ٠یةضخ كالیث صىؼت ّٞی ؿپؾ ،گیؼد اٚؼار ٠ی )ص(رؿ٨ؿ

زیؼا ای٢ ٗؼ٠اف ظغا ك رؿ٨ٝی  ،٦ٟ ٣ـتث ة٥ ٤٠٨٠اف از ظ٨دقاف ؿؽاكارجؼ اؿث )ع(صىؼت ّٞی

 اؿث ک٥ اكٝی ة٨د٣كاف از ًؼؼ ظ٨د ٠ؼدـ جاییغ قغق اؿث.

اؿث ک٥ پیا٠تؼ از ٠ؼدـ  )ع(ة٥ ٨ًر ٠كعل پؾ از اّالف كالیث صىؼت ا٠یؼ دكـ٨٠وِ 

ا١٦یث ای٢  غ. صحی ةؼام ةیاف٠ی ظ٨ا٦غ ةا صىؼت ّٞی ة٥ ٨٤ّاف زا٣كی٢ رؿ٨ؿ ةیْث ک٤٤

 غ.ظ٨ا٦غ ک٥ ای٢ پیاـ را ةایغ ة٥ دیگؼاف ٦ٟ اةالغ ک٤٤ ٨٠و٨ع از ٠ؼدـ ٠ی

دك ٦غؼ را د٣تاؿ  )ع(ق صىؼت ّٞیپیا٠تؼ ةؼام جتیی٢ زایگا :جبیگبُ ٍالیتج. تجییي 

 ٤غ:٠ی ک

)ع(، ةؼ صىؼت ّٞیكالیث پیا٠تؼ ةؼام ةیاف ٠كؼكّیث  :. تجییي هطشٍػیت ٍالیت1

١٦چ٤ی٢ . ک٤غ ک٥ ای٢ ٗؼ٠اف را از ًؼؼ ظغاك٣غ دریاٗث کؼدق اؿث ٨دف ای٢ ا٠ؼ جاکیغ ٠یا٧ٝی ة

ةا ٚؼآف اقارق ٠ی ٗؼ٠ایغ ك ای٤ک٥ ٦غایث ةا ج١ـک ة٥ ای٢  )ع(ةیث ا٦ّٜغؿ ة٨دف  صىؼت ة٥ ٦ٟ

صىؼت ّٞی)ع( ك ةؼام جغةؼ ك ٧ٟٗ ٚؼآف ٦ٟ ٠ـیؼم زؽ  )دٛٞی٢( ٠یـؼ اؿث در ک٤ار ٦ٟ دك

ة٥ ٠ؼدـ گ٨قؽد  )ع(٤ی٢ در ظن٨ص كز٨ب پػیؼش كالیث صىؼت ا٠یؼ١٦چكز٨د ٣غارد. 

 ٗؼ٠ایغ ک٥ ةایغ ٗؼ٠اف صىؼت را ةپػیؼ٣غ زیؼا ای٢ ا٠ؼ از زا٣ب ظغاك٣غ ك ةا ٣ؽكؿ چ٤غةارق ٠ی

ک٤غ ک٥ ا١٦یث ٨٠و٨ع ك  ة٥ زؼیاف ٣٘اؽ ٦ٟ اقارق ٠ی زتؼئیٜ ة٥ پیا٠تؼ اةالغ قغق اؿث ك

 د ک٤غ.ةؼ آف را گ٨قؽاؿؼؿعحی ٠عاٝ٘اف در ةؼ
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پیا٠تؼ در ای٢ ظٌت٥ قؼیٖ ّالكق ةؼ جاکیغ ةؼ ا٧ٝی ة٨دف ا٠ؼ  :. تجییي هقجَلیت ٍالیت2

د. پؼداز ٠یٜ صىؼت ك از ًؼیٙ آف، ادتات ٠ٛت٨ٝیث ایكاف در ا٠ؼ كمایث ئكالیث، ة٥ جتیی٢ ٗىا

 ا٠اـ كز٨در از ز٥ٞ١ ٠ـ٨ٞؾ ة٨دف ٨٣ر ظغا د ام از ٗىائٜ صىؼت ا٠یؼ ة٥ پارقدر ای٢ ظٌت٥ 

ةیث، ٠عاًب آیات ٠غح ٚؼآف ة٨دف، ؿتب ٣ؽكؿ ؿ٨رق ّنؼ، داقح٢ ذری٥ ٠كحؼؾ  ا٦ٜك  )ع(یّٞ

ةا پیا٠تؼ ك ای٤ک٥ زا٣كی٤اف ك ٗؼز٣غاف پیا٠تؼ از مٞب صىؼت ّٞی ٦ـح٤غ، ٨٠م٨ؼ ة٨دف ایكاف 

 ة٥ متؼ ك قکؼ اقارق قغق اؿث.

 

 عَالًیخغجِ . 3-3-1-3

ک٥ ا٣غکی ٠ح٘اكت از دیگؼ ظٌت٥  ةیاف قغق اؿث٨٠و٨ّات ١٧٠ی ، در ای٢ ظٌت٥ قؼیٖ

از ٠ؼدـ، ا٣ػار  ؼٗح٦٢ام ّتادم، اٚؼارگ جتیی٢ ّٛایغ، ج٨می٥ :از ز٥ٞ١ ٦ام پیكی٢ ٠ی ةاقغ

 ، جتیی٢ زایگاق كالیث،٠ؼدـ

 ة٥ ج٨صیغ ك ٣ت٨ت ك ٠ْاد پؼداظح٥ اؿث ك پیا٠تؼ در ای٢ ؿع٤ؼا٣ی الف. تجییي ػقبیذ:

ك د٤ام ا٧ٝی آٔاز ك ظغام ؿتضاف را ج٨میٖ ةعف اةحغایی ك آٔازی٢ ظٌت٥ ظ٨یف را ةا ص١غ 

جؼس از ٨ّٛةث ؿعث ا٧ٝی، اقارق ة٥ ظغا ك ٠الئک٥ ك کحب آؿ١ا٣ی،  ک٤غ، در ظن٨ص ای١اف ٠ی

 ة٥ ظاجٟ اال٣تیاء ة٨دف ك ةكارت ا٣تیام پیكی٢ در ظن٨ص ایكاف اقارق ٠ی ٗؼ٠ایغ.

٦ام  ج٨می٥ ،قؼیٖ ّالكق ةؼ ام٨ؿ ّٛایغ صىؼت در ای٢ ظٌت٥ ة. تَغیِ ّبی ػجبدی:

غ ك ةؼ ركم ٨٠و٨ع ا٠ؼ ٗؼ٠ای ١٣از ك زکات ك صر اقارق ٠یّتادم ٦ٟ ة٥ ٠ؼدـ دار٣غ. از ز٥ٞ١ ة٥ 

ٗؼ٠ایغ. ا٠ا زاٝب اؿث ک٥ ج٨ز٥ ة٥ ٨٣ع ةیاف ای٢ ٨٠ارد ك  ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ ٦ٟ جاکیغ ٠ی

ج٨می٥  زایگا٦كاف در کالـ صىؼت ص٨ؿ ٠ْؼٗی كالیث صىؼت ّٞی ٠ی چؼظغ. زیؼا ج١اـ ای٢

ك ای٤ک٥ در ا٣غ.  ٦ا را ةْغ از اّالف كالیث صىؼت ا٠یؼ ك ةْغ از ج٨می٥ ة٥ ةیْث ةا ایكاف ةیاف کؼدق

٦ام پیا٠تؼ ٠ت٤ی ةؼ ا٦ح١اـ داقح٢  در ج٨می٦٥ایی كز٨د دارد. ٠ذال  ٦ا ٦ٟ اقارق دؿ ١٦ی٢ ج٨می٥

الغ كالیث صىؼت اة ،ٗؼ٠ایغ ک٥ راس ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ٥ ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ ٠ی٣ـتث ة

ك ٠ی ٗؼ٠ایغ ک٥ اٚا٥٠ ا٠ؼ ة٥ ٠ْؼكؼ ك ٧٣ی از ٤٠کؼ ج٧٤ا ةا  ّٞی ك اّحٛاد ة٥ كالیث ایكاف اؿث

٦ایكاف ٣ـتث ة٥ ٗؼیى٥ صر ك ا١٦یث  ج٨می٥ ١٦چ٤ی٢ در .آیغ ٠ی ١٦ؼا٦ی ا٠اـ ٠ْن٨ـ ة٥ دؿث 

ك  دی٢ کا٠ٜك ةؼپایی آف ةؼ ای٢ صٛیٛث جاکیغ دار٣غ ک٥ صسی پػیؼٗح٥ اؿث ک٥ ١٦ؼاق ةا ج٨ة٥ 

٨٠رد روام ظغاك٣غ را، مؼاصحا  دی٦٢ام دیگؼم از ظٌت٥،  در ٚـ١ثجْٜٛ م٨رت پػیؼد. ك 

اؿالـ ١٦ؼاق ةا پػیؼش كالیث صىؼت ا٠یؼ ٠ْؼٗی کؼدق اؿث. ك جْٜٛ در دی٢ ٦ٟ ٠ی ج٨ا٣غ 

ا٣غ از آف ةازگؼد٣غ ك ة٥  اگؼ در ظن٨ص ایكاف ک٨جا٦ی داقح٥ ک٥ ا٣ـاف را از ٔ٘ٞث ةیغار ک٤غ

 الیث ٠ح١ـک ق٣٨غ.ك
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پایا٣ی  ٦ام اٚؼار٦ا ٗٛي ة٥ ٚـ١ث ،در ای٢ ظٌت٥ قؼیٖ ج. اقشاس گشفتي اص هشدم:

ؿع٤ؼا٣ی صىؼت اظحناص دارد. ی٤ْی ز٠ا٣ی ک٥ پیا٠تؼ كالیث ا٠اـ ّٞی را ةؼام ٠ؼدـ جتیی٢ 

ة٥ ٠ؼدـ آ٨٠زش ٠ی د٦غ ک٥ چگ٥٣٨ اٚؼار ة٥ پایاف ٠ی رؿغ  ات صىؼت٠ی ٗؼ٠ایغ ك ٗؼ٠ایك

ج٨می٥ ٠ی ٗؼ٠ایغ ک٥ در ةیْث ةا ایكاف ةؼ ١٦غیگؼ ؿتٛث ةگیؼ٣غ ک٥ ٠ؼدـ ٦ٟ ةؼام ک٤٤غ ك 

 ک٤٤غ. ةیْث ةا ایكاف ًتٙ ج٨می٥ پیا٠تؼ ١ّٜ ٠ی

صىؼت ّٞی ک٨جا٦ی ٠ؼدـ را ا٣ػار ٠ی ٗؼ٠ایغ جا درةارق  ،در ای٢ ظٌت٥ د. اًزاس هشدم:

د. ا٣ػار در ظن٨ص ای٤ک٥ ای٢ گؼد ّی ة٥ ٨٠و٨ع كالیث ةؼ٠یج١ا٠ی ا٣ػار٦ام ایكاف ة٥ ٨٣ ك ٣ک٤٤غ

آظؼی٢ ازح١اع پیا٠تؼ در ٔغیؼ ةا ٠ؼدـ اؿث ك ٠ؼدـ ةایغ ة٥ ٗؼ٠ایكات ایكاف ١ّٜ ک٤٤غ زیؼا 

آجف  )ع(ّٞیا٠اـ دیگؼ از كز٨د ایكاف ١٣ی ج٨ا٤٣غ ة٧ؼق ةتؼ٣غ. ا٣ػار در ٨٠رد ای٤ک٥ ٠عاٝ٘ث ةا 

قک در كالیث  ق ظغاك٣غ اؿث.ز٤٧ٟ را در پی دارد ك ٠عاٖٝ ایكاف کاٗؼ، ٨ْٞ٠ف ك ٠ٕى٨ب درگا

ا٣ػار در ظن٨ص داقح٢ ج٨ٛا ك ای٤ک٥ ّال٠ث ج٨ٛا صب  .٥، قک در ج١اـ رؿاٝث پیا٠تؼ اؿثائ١

ّٞی اؿث، ا٣ػار در ظن٨ص صـغ ٣غاقح٢ ة٥ صىؼت ا٠یؼ ك اقارق ة٥ داؿحاف صىؼت آدـ ك ا٠اـ 

ر در ظن٨ص ٠ؼگ اةٞیؾ، ا٣ػار در ظن٨ص ٔامتاف ظالٗث ك ٗح٥٤ ٦ام پؾ از كٗات ایكاف، ا٣ػا

ك ٚیا٠ث، ا٣ػار در ظن٨ص ٦الکث اکذؼ پیكی٤یاف ة٥ ز٧ث جکػیب رؿ٨الف ا٧ٝی، ك اقارق ة٥ ای٢ 

 ٨٠و٨ع ک٥ جکػیب صىؼت ا٠یؼ ٦ٟ ّػاب ظغاك٣غ را در پی ظ٨ا٦غ داقث. 

جؼی٢ ٨٠و٨ّی ک٥ در ظٌت٥ ٨ًال٣ی ٚاةٜ ذکؼ اؿث  ٠ض٨رم . تجییي جبیگبُ ٍالیت:ـّ

امٜ اؿال٠ی اؿث. ٦ؼچ٤غ در ؿایؼ ٨٠و٨ّات ٦ٟ ركح صاکٟ ةؼ  ٠ـا٥ٝ كالیث ك جتیی٢ ای٢

٦ام زیادم از ظٌت٥ ٠ـا٥ٝ كالیث  ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ ص٨ؿ ١٦ی٢ ٨٠و٨ع ة٨د ا٠ا مؼاصحا در ةعف

جتیی٢ ای٢ ٨٠و٨ع ك  ةؼام رؿ٨ؿ )ص( صىؼت ة٥ ٣ُؼ ٠ی رؿغ ٦غؼ امٞی جتیی٢ گكح٥ اؿث.

ا٠اـ ّٞی )ع( ةاقغ جا ةغی٢  ت٨ٝیث كالیث٠كؼكّیث ك ٠ٛ ٥ٝأ٠ـجتیی٢  جأکیغ ةـیار ةؼ آف،

كؿی٥ٞ، ز٠ی٥٤ ٦ام پػیؼش كالیث ایكاف را ةؼام ٠ؼدـ ك زا٥ْ٠ اؿال٠ی ٗؼا٦ٟ آكرد. ة٥ ّتارت 

دیگؼ، ةؼام رؿیغف ة٥ ٚغرت ك صک٠٨ث در زا٥ْ٠ اؿال٠ی ک٥ از ز٥ٞ١ ٤٠امب كیژق ك ظاص 

ی ةاقغ: كز٨د ٠كؼكّیث از پیا٠تؼ اکؼـ )ص( ك ائ٥١ ا٧ًار )ع( اؿث، دك امٜ اؿاؿی ٣یاز ٠

 زا٣ب ظغاك٣غ ٠حْاؿ ك ٣یؽ كز٨د ٠ٛت٨ٝیث در زا٥ْ٠ اؿال٠ی.

٥ٝ را ةؼام ٠ؼدـ ك أظٌت٥ ٔغیؼ جالش داقح٥ اؿث جا ای٢ دك ٠ـگ٨یا پیا٠تؼ اکؼـ )ص( در 

 زا٥ْ٠ اؿال٠ی ةیاف ک٤غ:

ةا جْاةیؼ  در ٚـ١ث ٠كؼكّیث كالیث، ة٥ ا٧ٝی ة٨دف ای٢ ا٠ؼ: ٍالیت . هطشٍػیت1

آی٥ ٣ؽكؿ ؿ٥ ةارق زتؼئیٜ ةؼام جاکیغ ةؼ ا١٦یث اةالغ ای٢ ٨٠و٨ع،  .ٖٞ جاکیغ قغق اؿث٠عح

، ةیث ا٦ٜاهلل ة٨دف صىؼت ا٠یؼ، ٠٘ـؼ ك ٠تی٢ ة٨دف  جتٞیٓ، آی٥ كالیث، آی٥ اک١اؿ، ز٤ب

ّٞی، ّٟٞ کا٠ٜ ك ا٧ٝی ا٠اـ صؼاـ ة٨دف ظالٗث ةؼام ٔیؼ  اظحنامی ة٨دف ٝٛب ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢،
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، ةیث ا٦ٜؾ ة٨دف ٨٣ر ظغاك٣غ در كز٨د ٨دی٢ ةا كالیث صىؼت ّٞی، ٠ـٞ صىؼت ّٞی، اک١اؿ

، اؿح٤اد ة٥ آیات ٗؼاكا٣ی از ٚؼآف ةؼام ادتات ا٧ٝی ة٨دف مؼاط ٠ـحٛیٟ ة٨دف پیا٠تؼ ك ائ٥١

از ز٥ٞ١  كالیث صىؼت ّٞی، اقارق ة٥ زایگاق كاالم ا٠اـ صـ٢ ك ا٠اـ صـی٢ ٣ؽد ظغاك٣غ ك...

٠كؼكّیث ا٠اـ ّٞی )ع( ةؼام ظالٗث ك صک٠٨ث ةؼ زا٥ْ٠  ٨٠اردم اؿث ک٥ جتیی٢ ک٤٤غق

 اؿال٠ی از ًؼؼ ظغاك٣غ ٠حْاؿ اؿث.

ّالكق ةؼ ادتات ا٧ٝی ة٨دف كالیث صىؼت ا٠یؼ  رؿ٨ؿ)ص( صىؼت. هقجَلیت ٍالیت: 2

از ٗؼ٠ایغ.  ؼ ة٥ ٗىائٜ صىؼت ا٠یؼ اقارق ٠ی ة٥ ٠ٛت٨ٝیث ایكاف ٦ٟ ٤ّایث دار٣غ ك ةؼام ای٢ ٦غ

صغیخ ٤٠ؽٝث،  ای٢ ٨٠ارد را ٣اـ ةؼد: ق١ؼ٣غ ٠ی ج٨اف صىؼت در ای٢ ةارق ٠یز٥ٞ١ ٗىایٞی ک٥ 

اقارق ة٥ ٠ازؼام ٝی٥ٞ ا١ٝتیث، ةی ق١ار ة٨دف ٗىایٜ صىؼت در ٚؼآف ک٥ در صٛیٛث ج١اـ آیات 

ا٣غ. ٠ذٜ ؿ٨رق ص١غ ك  گا٦ی ٦ٟ ة٥ آیاجی ظاص اقارق کؼدقك دا٤٣غ،  ٠غح را درةارق صىؼت ٠ی

اقارق ة٥ اكٝی٢ ١٣ازگؽار ك اكٝی٢ ٢٠٨٠ ك ٠الزـ ك یاكر رؿ٨ؿ، ك...، ؿ٨رق ا٣ـاف ك ؿ٨رق ّنؼ 

ک٤٤غق از ةاًٜ، از ةی٢ ةؼ٣غق دق٤١اف ظغا، ةؼادر رؿ٨ؿ ك داقح٢ ذری٥ ٠كحؼؾ  گؼ ك ٧٣ی غایث٦

 ك ای٤ک٥ ا٠ا٠اف ك ٗؼز٣غاف پیا٠تؼ از مٞب صىؼت ّٞی ٦ـح٤غ. ةا پیا٠تؼ

 

 الیِ ضٌبسی خغجِ غذیش. 3-4

ی٢ ظیٞی ٧٠ٟ اؿث ک٥ ٠ح٤ی را ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ ٚؼار د٦یٟ، ا ،غ جاریعیْز٠ا٣ی ک٥ از ةُ

٦ام ٠عحٖٞ آف را از ٦ٟ زغا ک٤یٟ ك جكعیل د٦یٟ ک٥ ٠ذال ٠ؼة٨ط ة٥ چ٥ ٠کحتی  ةح٨ا٣یٟ الی٥

ةؼ ٠ت٤ام چ٥ ج٘کؼم قکٜ ك ٦ایی جكکیٜ قغق  ٦ایی جكکیٜ قغق، از چ٥ دكرق اؿث، از چ٥ الی٥

 ٦ام الی٥ اؿحعؼاج ك گ٣٨اگ٨ف ٠ح٨ف ق٤اؿی الی٥ق اؿث. گؼٗح٥ ك قکٜ امٞی آف چگ٥٣٨ ة٨د

 ای٢. گؼدد ةؼ٠ی پیف ٚؼف یک صغكد ة٥ دار٣غ زغیغجؼم جاریط َا٦ؼا ک٥ ٠ح٣٨ی ةی٢ از جؼ ٚغی١ی

 در. اؿث گؼٗح٥ م٨رت ٣یؽ... ك ار٤٠ی ك ی٣٨اف کالؿیک ٠ح٨ف ص٨زق در ك ٔؼةی ٠ضاٜٗ در کار

 زغیغجؼ، جاریعی ٠ح٨ف الم الة٥ از ا٣غ ٨ا٣ـح٥ج ك گؼٗح٥ م٨رت کارم چ٤ی٢ ٦ٟ جاریعی ٠ح٨ف

 ةی٢ از ٚتال ةؼد٣غ ٠ی گ١اف ک٥ ٠ح٣٨ی ة٥ جؼجیب ای٢ ة٥ کؼدق، اؿحعؼاج را جؼ ٚغی١ی ٦ام الی٥

 ک٥ اؿث ام د٥٦ چ٤غ ٦ٟ اؿالـ ز٧اف م ص٨زق در. ک٤٤غ پیغا دؿث اؿث، ٣یاٗح٤ی دؿث ك رٗح٥

 .٦ـحیٟ ٨٠از٥ ای٢ ٣ُیؼ ٦ایی ْٗاٝیث ةا

 ةْىی در. گیؼد م٨رت ج٨ا٣غ ٠ی گ٣٨اگ٣٨ی اقکاؿ ة٥ رٗح٥ دؿث از ٠ح٨ف ة٥ ٢یاٗح دؿث 

 یکغیگؼ ةا ةازؿازم، ك ةازیاةی. ک٤یٟ ةازؿازم را رٗح٥ دؿث از ٠ح٨ف ک٥ ٣یـث الزـ امال ٨٠ارد،

 ٦ٟ اش پیکؼق ة٥ صحی ٚغی١ی، ك ک٢٧ ٠ح٢ یک ک٥ ک٤یٟ ٠ی ٠كا٦غق اكٚات گا٦ی. دار٣غ ج٘اكت

 ٠ح٢ یک در آف ٠ٌاٝب ا٠ا ١٣ا٣غق، ةاٚی کحاب آف از ام ٣ـع٥ ٗٛي َا٦ؼا ك ٣كغق كارد ام ٥١ٌٝ

 گیؼد ٠ی م٨رت ٠ح٨ف ةازؿازم ةؼام ک٥ کارم. اؿث قغق اٚحتاس زغیغجؼ، جاریط یک ةا ك دیگؼ
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 ةغا٣یٟ ک٥ اؿث ای٢ د٦یٟ ا٣ساـ ةایغ ک٥ کارم اكٝی٢. اؿث زغكؿ کؼدف صٜ ١٦اف كاِٚ در

 ا٨٣اع از یک کغاـ زؽء ک٤یٟ، ةازؿازم ظ٨ا٦یٟ ٠ی ک٥ ٠ح٤ی ك دار٣غ یکغیگؼ ةا ٗؼٚی چ٥ ٠ح٨ف

 اؿث؟ ٠ح٨ف

 ک٥ ق٨د ةؼرؿی زیادم ةـیار دٚث ةا ٠کاف ك ز٠اف ٚیغ ٨٣ع ٦ؼ ق٤اظحی الی٥ ٠ٌاْٝات در

 ادّا ک٥ آ٣چ٥ ةا آیا ك ٦ـح٤غ ز٠اف کغاـ ك ٠کاف کغاـ در قغق ج٨ٝیغ ّتارات ای٢ ق٨د ٠كعل

 ٠ا ی٤ْی قغ كز٧ی چ٤غ ق٤اؿی الی٥ ،٦سغ٦ٟ ٚؼف صغكد در ؟٣غار٣غ یا دار٣غ ج٤اؿتی ،ق٨د ٠ی

 ا٠ا داقح٤غ، ج٨ز٥ ،ک٥ در ای٢ ص٨زق کار قغق ة٨د ٚتٞی ٦ام ةضخ ة٥ ک٥ داریٟ ؿؼكکار اٗؼادم ةا

 كز٧ی چ٤غ ق٤اؿی الی٥ یک ةا ٠ا ك کؼد٣غ اوا٥ٗ ٚتٞی ٦ام ةضخ ة٥ ٦ٟ را زغیغم پارا٠حؼ٦ام

 ٠ا ك گیؼد ٠ی ٚؼار ج٨ز٥ ٨٠رد ٦ٟ دیگؼ ٠ـائٜ ك ؿتک اف،زة ،ز٠اف ٠کاف، جاریط، ی٤ْی ٨٠از٧یٟ؛

 اؿح٘ادق غدح٠ْ اةؽا٦ام از ،٠ح٢ م ٠ٌا٥ْٝ ةؼام ک٥ داریٟ ؿؼكکار ام یچیغقی ق٤اؿی الی٥ یک ةا

 .ک٤غ ٠ی

. ةاقغ زیاد ک١ٞات ركم جاکیغش ةایغ ةاقغ داقح٥ ق٤اظحی الی٥ ٣گاق ةع٨ا٦غ کـی اگؼ

 م٘ؼ كٝی اؿث کٟ ةـیار ةاقغ قغق ا٣ساـ در اصادیخ ٤اؿیق الی٥ ز٠ی٥٤ در ک٥ کارم ٠حاؿ٘ا٥٣

 ٣غا ققغ كارد ک٥ ٦ا ةْىیك قایغ  قغق ا٣ساـ کار٦اییاز ؿ٨م ةؼظی ا٣غیك٤١غاف . ٣یـث

قتیؼم ز٣سا٣ی، ٠ض١غروا  ؛اؿث ق٤اؿی الی٥ ا٣غ دادق ا٣ساـ ک٥ کارم غا٤٣غ٣ ٦ٟ ظ٨دقاف

ا٣غ.  ةؼدق  ٠تاصخ الی٥ ق٤اؿی ة٧ؼق صـی٤ی زالٝی، صـ٢ ا٣نارم، اص١غپاکحچی در آدارقاف از

 ةا پژك٦ی صغیخ ٠ٌاْٝات در ٨٣ی٢ ركیکؼد٦ام»)ةؼگؼٗح٥ از کارگاق ١ّٞی اص١غپاکحچی ةا ٨٤ّاف 

 (5994، دا٣كگاق ٗؼدكؿی ٠ك٧غ، اؿ٤٘غ«ق٤اؿی الی٥ ركش ةؼ جأکیغ

ق٨د  ق٤اؿی، پیك٧٤اد ٠ی الی٥ ةا کارةـث ١ّٞیاجی چگ٣٨گی اؿح٘ادق از ٢ٗ آق٤ایی ةؼام 

 ٨٠رد: جى١ی٢ یا ةازجْؼیٖ ٠ذاة٥ ة٥ جاریعی ٦ام الی٥ چی٤ف» ٨٤ّاف پاکحچی ةا اص١غ  ٠ٛا٥ٝ ة٥

)پاکحچی، ٠ؼاز٥ْ ق٨د.  «اؿال٠ی  ٗؼ٤٦گ ٠تاصخ در جا٠الجی» کحاب در «ام٧٘اف زا٠ِ ٠ـسغ 

 (999-951صش، 5992

قغق، در ركز ٔغیؼ ٠ح٨ف ٠ح٘اكجی گؽارش  )ص(اکؼـ  پیا٠تؼ ظٌاة٥از آ٣سا ک٥ در ٨٠رد 

وؼكرم اؿث ک٥ ةا  در ركز ٔغیؼ اؿث؛ةؼام جكعیل ای٤ک٥ کغاـ ٠ح٢ ةیا٣گؼ ؿع٤ؼا٣ی صىؼت 

ق٤اؿی ٦ٟ  خ الی٥. ٝػا در ای٢ جضٛیٙ از ٠تاص٣گاق الی٥ ق٤اظحی ة٥ ٠ح٨ف ٨٠ز٨د ٣گؼیـح٥ ق٨د

٣یؽ  ٦ا ٣ـع٥ ظ٨د اماٝث ك ٦ا ٣ـع٥ ج٘اكت ك اقحؼاؾ ٣ٛاط ة٥ ا٠ؼ ای٢ ةؼام اؿح٘ادق قغق اؿث ك

 .اؿث قغق ز٥ج٨
 

 ّب ٍجَُ تطبثِ خغجِ. 3-4-1

اؿث.  «هفهذا علی موال همن کنت موال»٠ٕؽ ٠كحؼؾ ٦ؼ ؿ٥ ظٌت٥ ة٥ ٨ًر ٌِٚ در ّتارت 

٦ـح٤غ ك  ،در كاِٚ ج١ا٠ی ٠ح٨ف ظٌت٥ ٔغیؼ قا٠ٜ ای٢ ّتارت ک٥ ة٥ صغیخ ٔغیؼ ق٧ؼت دارد
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٨٠و٨ع  ش قغق اؿث.ای٢ ّتارت ٦ٟ در ٠ح٨ف صاكم ظٌت٥ ك ٦ٟ در اصادیخ ٠ح٨اجؼ ٔغیؼ گؽار

اٚؼارگؼٗح٢ ٦ٟ در ٦ؼ در ٦ؼ ؿ٥ ظٌت٥ ةیاف قغق اؿث، ا٠ا ٨٣ع ٠ْؼٗی ٠ح٘اكت اؿث. ٣یؽ دٛٞی٢ 

٦ا ٠ح٘اكت اؿث ک٥ در ادا٥٠ ةعكی از ای٢ ج٘اكت  كز٨د دارد ا٠ا ٨٣ع پؼداظح٢ ة٥ آفؿ٥ ظٌت٥ 

 ٦ا ةیاف ٠ی ق٨د:

 

 ّب ٍجَُ توبیض خغجِ. 3-4-2

اكؿ ةا دك ظٌت٥ دیگؼ ةـیار   ٢ صٛیٛث اؿث ک٥ ظٌت٠٥ٛایـ٥ ٠ح٢ ؿ٥ ظٌت٥ ةیا٣گؼ ای

 ،ک٤غ ؽارش ٠یگرا  یج٘اكت دارد. گ٨یی ٠ا ةا دك ٠ح٢ ؿؼ ك کار داریٟ ك ظٌت٥ ک٨جاق ٠ح٢ ٠ح٘اكج

ج٨اف ظٌت٥ ٠ح٨ؿي را ة٥ ٨٤ّاف  ا٠ا ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ك ٨ًال٣ی ةـیار ة٥ ٦ٟ قتا٦ث دار٣غ ك ٠ی

ةیاف ج٘اكت ای٢ ةؼام ٦ایی ةـیار ٠ضغكد.  ج٘اكت ةا ، اٝتح٥ةعكی از ظٌت٥ ٨ًال٣ی در ٣ُؼ گؼٗث

ٝتح٥ ا ٦ا ٠كعل ق٨د. جا كز٨ق ج١ایؽ ظٌت٥ج٨اف ٨٠ارد ظاص ٦ؼ ظٌت٥ را ةؼق١ؼد  ٠ح٨ف ٠ی

زیؼا ةـیارم از اصادیخ ٨٠یغ ٠ح٢ ظٌت٥ ک٨جاق ٦ـح٤غ.  ٣ادیغق گؼٗثج٨اف ظٌت٥ ک٨جاق را  ١٣ی

ؼ ك ج٨میٖ ٠ؼاصٜ ظٌت٥ آ٠غق ک٥ گؽارش ظٌت٥ ظ٨ا٣ی پیا٠تدر ةؼظی اصادیخ ٔغیؼ، ی٤ْی 

ؼی٢ ج٘اكج٧ا، ٨٣ع ج یکی از ٧٠ٟ .٦5ا ك ة٥ ٨ًر ظاص ٠٘اد ظٌت٥ ک٨جاق ٦ـح٤غ یغ ج١اـ ظٌت٨٠٥

ةاقغ. در ظٌت٥ اكؿ ظیٞی کٞی ك ّاـ كٝی در ظٌت٥ دكـ ك ؿ٨ـ، ةا ج١ؼکؽ  ٠ْؼٗی دٛٞی٢ ٠ی

 .اؿثةیكحؼ دٜٛ امٕؼ ی٤ْی ا٠اـ )ع( ٠ْؼٗی قغق 

 

 ّش خغجِ . هَاسد خبظ3-4-2-1

ق٨د زیؼا ظٌت٥ ٠ح٨ؿي  ٠ی ةیافدر ای٢ ٚـ١ث ٨٠ارد ظاص ظٌت٥ اكؿ ك ظٌت٥ دكـ 

 از ظٌت٥ ٨ًال٣ی اؿث. یجٛؼیتا ةعك

                                                           
 ٚاؿ ٥٤ّ اهلل روی أرٟٚ ة٢ زیغ ٢ّ»ركایحی از زیغ ة٢ ارٟٚ ٣ٜٛ اؿث ک٥ ةـیار ة٥ ظٌت٥ ک٨جاق قتا٦ث دارد:  .5

 ّٞی٤ا أج٩ ٠ا ی٨ـ ٗی ٗکـش ةؼكح ٗأ٠ؼ ظٟ ٔغیؼ إ٩ٝ ا٣ح٧ی٤ا صح٩ كؿٟٞ كآ٥ٝ ّٞی٥ اهلل م٩ٞ اهلل رؿ٨ؿ ٠ِ ظؼز٤ا

 ّاش ٠ا ٣نٖ ّاش ٠ا اال ٚي ٣تی یتْخ ٟٝ ا٥٣ ٤ٝاسا أی٧ا یا كٚاؿ ّٞی٥ كأد٩٤ اهلل ٗض١غ ٥٤٠ صؼا أقغ کاف ی٨ـ

 ٗاظػ ٚاـ دٟ كزٜ ّؽ اهلل کحاب ةْغق جى٨ٞا ٢ٝ ٠ا ٗیکٟ جارؾ كا٣ی ٗأزیب اد٩ّ اف أكقک كا٣ی ٚت٥ٞ کاف اٝػم

 ٨٠الق ک٤ث ٢٠ ٚاؿ اّٟٞ كرؿ٥ٝ٨ اهلل ٚا٨ٝا أ٣٘ـکٟ ٢٠ ةکٟ أك٩ٝ ٢٠ ا٤ٝاس أی٧ا یا ٗٛاؿ ٥٤ّ اهلل روی ّٞی ةیغ

 «.ق٨٠ال ْٗٞی

، 9صاکٟ ٣یكاة٨رم پؾ از گؽارش ركایث، ای٢ صغیخ را مضیش اٝـ٤غ دا٣ـح٥ اؿث. )صاکٟ ٣یكاة٨رم، ج

یات ٣ٛل آف ٚـ١ث را زتؼاف اٝتح٥ ای٢ صغیخ در گؽارش دٛٞی٢ ٣اٚل اؿث ک٥ ٠ؼاز٥ْ ة٥ ؿایؼ ركا (999ص

ق٨د؛ در ركایث  ٣ُؼ ٠ی ؼؼا٠ا چ٨ف ةضخ ٠ا در ای٤سا ادتات ج٨اجؼ دٛٞی٢ ٣یـث از ةیاف آف ٨٠ارد م ک٤غ؛ ٠ی

دیگؼم از زیغ آ٠غق ک٥ پیا٠تؼ در ركز ٔغیؼ ةؼام ٠ا ظٌت٥ ظ٨ا٣غ ك در ای٢ ظٌت٥ ج١اـ آ٣چ٥ جا ٚیا٠ث ة٥ آف 

 (519، ص9ؽ، ج5418، اصحیاج داقحیٟ را ةیاف ٗؼ٨٠د. )٦یذ١ی
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 هَاسد خبظ خغجِ کَتبُ 3-4-2-1-1 

در ٨٠و٨ّات ٠ؼدـ  ٦ام ٠حْغداٚؼار ،اکؼـ ظتؼ دادف از كٗات پیا٠تؼ ،ج٨میٖ ص٨ض ک٨دؼ

کحاب ك صسث ظغا در ٚتاؿ ٠ـئ٨ٝیث  ،یا٠ث ك ٠ؼگٚ ،ة٧كث ك ز٤٧ٟ  ا٣یثصٛ ،رؿاٝث ج٨صیغ،

اٝتح٥ در ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ك . را ٠ی ج٨اف از ٨٠اد ظاص ظٌت٥ ک٨جاق ةؼق١ؼد ةؼ ٧ّغق پیا٠تؼ ك ٠ؼدـ

م اٚؼارم ک٥ در ظٌت٥ ک٨جاق كز٨د  ای٢ ٨٠ارد ةیاف قغق ا٠ا ة٥ قی٨ق ام دیگؼ ٨ًال٣ی ٦ٟ ة٥ گ٥٣٨

 دارد ٣یا٠غق اؿث. 

ةار  غ. یک٣ق٨ ظٌت٥ ٠ْؼٗی ٠ی غایی ك ا٣ح٧اییدر دك ٨٠وِ اةح دٛٞی٢ ،در ظٌت٥ ک٨جاق 

٢٠ ک٤ث »ةیاف ز٥ٞ١ ظٌت٥ ك ةار دكـ پؾ از اّالـ كالیث صىؼت ا٠یؼ ك پؾ از  اةحغام١٦اف 

رؿغ ای٢ ّتارت  ٝعناؿ گؽارش قغق اؿث ك ة٥ ٣ُؼ ٠یاٝتح٥ ٨٠وِ اكؿ ٗٛي در ٠ح٢ ا«  ..٨٠ال.

٠ذٜ  ٦ا گؽارش قغق یؼ ٤٠اةْی ک٥ ظٌت٥ ک٨جاق در آفزیؼا در ؿاط ة٥ امٜ ظٌت٥ ٣تاقغ، ٠ؼة٨

 ای٢ ّتارت اةحغایی در ٨٠رد دٛٞی٢ ٣یا٠غق اؿث. ا١ْٝسٟ اٝکتیؼ، اٝکا٠ٜ  ا٤١ٝیؼ ك ا١ٝـحؼقغ

ك  ادا٥٠ ظٌت٥ ك ای٤ک٥ ( 466ص. ؽ 5459؛ ًتؼم آ٠ٞی کتیؼ، 581ص ،9جؽ، 5419)ًتؼا٣ی، 

 ک٤غ.  م را در ای٢ ةارق داةث ١٣ی٦ٟ چیؽ اٚؼار کٞی ٠ؼدـ

ةؼام ٠ؼدـ ؿ٨اؿ  ،٠ی ٗؼ٠ایغی٢ ٞث دٛیةْالكق ای٤ک٥ در ٨٠وِ دكـ ک٥ پیا٠تؼ در ٨٠رد ا١٦

آف را ةیاف پیا٠تؼ  ،در اةحغا ك ٚتٜ از اّالف كالیثاگؼ . 5غ ک٥ ای٢ دٛٞی٢ چیـثیآ پیف ٠ی

ك ًؼح دكةارق آف ةا ای٢ ٠ٛغ٠ات  .چی٤ی ةؼام ةیاف ٠سغد آف ٣یـث ٣یازم ة٥ ٠ٛغ٥٠ٗؼ٨٠دق ةاقغ 

آف ّتارت از ًؼؼ پیا٠تؼ  اة٧اـ ٠ؼدـ در ظن٨ص صٛیٛث دٛٞی٢ ٨٠اردم اؿث ک٥ ٌْٚیث مغكر

 .ک٤غ دار ٠ی را ظغق٥

 

 . هَاسد خبظ خغجِ هتَسظ3-4-2-1-2 

٠یاف ظٌت٥ دكـ ك ؿ٨ـ قتا٦ث زیادم دیغق ٠ی ق٨د ك ة٥ ز٧ث ٨ًال٣ی ة٨دف ٠ح٢ 

 ق٨د: ذکؼ ٠ی ٣ی٣ـتث ة٥ ظٌت٥ ٨ًال ظٌت٥ ٨ًال٣ی ٗٛي ٨٠ارد ظاص ظٌت٥ ٠ح٨ؿي

چ٤غ امٜ ٨٠و٨ع  ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ذکؼ قغق اؿث. ٦ؼ ج٘ـیؼ آیات ؿ٨رق ّنؼ ج٧٤ا در

درظٌت٥ ٨ًال٣ی ٦ٟ آ٠غق ا٠ا در آ٣سا ٗٛي ذکؼ قغق ک٥ ای٢ ؿ٨رق درةارق صىؼت ا٠یؼ ٣ازؿ قغق 

دك٠ی٢  ك جـٞي ةؼ ٠ؼدـ، در جنؼؼ جؼی٢ ا٣ـاف اكٝیگیؼم از ٠ؼدـ در ظن٨ص اٚؼاراؿث. 

در ای٢ ظٌت٥ ة٥ م٨رت ؿ٨اٝی از ٠ؼدـ پؼؿف  .ک٥ ظاص ظٌت٥ ٠ح٨ؿي اؿث ٨٠و٨ّی اؿث

قغق ک٥ چ٥ کـی از ٠ؼدـ ة٥ ظ٨دقاف ؿؽاكارجؼ اؿث؟ ك ٠ؼدـ ة٥ اكٝی ة٨دف ظغا ك رؿ٨ؿ اٚؼار 

( ای٢ ؿ٨اؿ ك ز٨اب در ٦یچ کغاـ از )٢٠ اكٝی ةکٟ ٢٠ ا٣٘ـکٟ؟ ٚا٨ٝا اهلل ك رؿ٥ٝ٨ ٠ی ک٤٤غ.

                                                           
 ٙ دار٣غ.ای٢ ٨٠رد ج٨اٗ . در ٠ح٢ ا١ْٝسٟ اٝکتیؼ ای٢ پؼؿف ٠ؼدـ ٣یا٠غق اؿث ا٠ا ةٛی٥ آدار در5
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ام دیگؼ ذکؼ قغق ک٥  ، ا٠ا در ظٌت٥ ک٨جاق ٣یؽ ة٥ گ٣٥٣٨یا٠غق اؿث٠ح٨ف ٨٠ز٨د از ظٌت٥ ٨ًال٣ی 

ؿ در ظٌت٥ ک٨جاق، پیا٠تؼ اةحغا ة٥ اكٝی در جنؼؼ ة٨دف ظغا ك رؿ٨ .٨٣ع ةیا٣ف ٠ح٘اكت اؿث ج٧٤ا

 .ظ٨ا٦غ ٣ـتث ة٥ مغؽ ٗؼ٠ایف ایكاف اٚؼار ک٤٤غ ، ةْغ از ٠ؼدـ ٠ید٦غ ق٧ادت ٠ی

د٦غ صىؼت  ٨٣ع اٚؼار اؿث ك ٣كاف ٠ی٦ایی از صغیخ ٔغیؼ ٦ٟ ٨٠یغ ای٢  گؽارش

 اؿثا٣غ. در ای٢ ركایات ک٥ ٔاٝتا ة٥ ٣ٜٛ زیغة٢ ارٟٚ  ٠ؼجتث چ٤ی٢ اٚؼارم را از ٠ؼدـ گؼٗح٥ ظح١ی

ظی ك ز٨اب ٠ؼدـ در ةؼ ، ٣ٜٛ اؿثة٥ ١٦ی٢ صاٝث پؼؿكی ک٥ در ظٌت٥ ٠ح٨ؿي ذکؼ قغق

؛ اة٢ 998ص ،ؽ5454)٨ًؿی،  .«اهلل ك رؿ٥ٝ٨»د٤٦غ:  ٤٠اةِ ای٤گ٥٣٨ اؿث ک٥ پاؿط ٠ی

؛ 999ص ،9ج ٣یكاة٨رم، صاکٟ؛ 252ص ،9جؽ، 5419 ًتؼا٣ی،؛ 229ص ،2جق٧ؼآق٨ب، 

 (519ص ،9ج ؽ،5418 ٦یذ١ی، 

. )ک٨ٗی، «اهلل ك رؿ٥ٝ٨ اُّٟٞ» :ک٥ پاؿط ٠ی د٤٦غ اؿث ٨٠ارد ٦ٟ آ٠غق ةؼظی دراٝتح٥ 

  ؽ،5419 ًتؼا٣ی، ؛511ك99ص ،5ج. ؽ٠5454ٕؼةی،  ٚاوی ١ْ٣اف؛ 441ص ،2ج ،ؽ5452

(575ص ،9ج


 ّب ٍ اقشاسّب ثیبى ضْبدتًَع تفبٍت . 3-4-2-2

٦ا ك اٚؼار٦اؿث ک٥ در  ةضخ ق٧ادت ،ق٨د ٦ایی ک٥ در ای٢ ؿ٥ ٠ح٢ دیغق ٠ی یکی از ج٘اكت

ق٨د. ّٞث پؼداظح٢ ة٥ ای٢ ةعف ك ا١٦یث ٚائٜ قغف  ةیاف ٠ی٦ا  ادا٥٠ ٨٠ارد ٦ؼ کغاـ از ظٌت٥

ی٥ ق٤اؿی، ٗؼاجؼ از ج٨ز٥ ة٥ ٨٠و٨ّات امٞی ك ٗؼّی ةؼام آ٧٣ا ةغی٢ دٝیٜ اؿث ک٥ در ٠تضخ ال

٦ؼ کغاـ از ٠ح٨ف، ج٨ز٥ ة٥ ٚیغ٦ام ز٠ا٣ی ك ٠کا٣ی ك ؿتک ق٤اظحی ٣یؽ صائؽ ا١٦یث اؿث. در 

الی٥ ق٤اؿی ٠ی ةایـث ة٥ ج١ا٠ی زكایا ك ازؽاء ٠ح٢ ج٨ز٥ ق٨د جا ةح٨ا٣یٟ از ظالؿ پؼداظح٢ ة٥ 

 ق٤اؿایی ک٤یٟ. آ٧٣ا، ٠کاف ك ز٠اف مغكر ٠ح٢ ك ٣یؽ ٠عاًب را

٦ام ٧٠ٟ ٠ح٢ ظٌت٥ ٔغیؼ ک٥ ٠ی ج٨ا٣غ ٠کاف مغكر ك  ةغی٧ی اؿث ک٥ یکی از ةعف

ك اٚؼار٦ایی اؿث ک٥ پیا٠تؼ  ٦ام ةیاف قغق در ٠ح٢ ًتی٢ را ٠كعل ک٤غ، ج٨ز٥ ة٥ ق٧ادت٠عا

ف ٦ایی ک٥ ٠ؼدـ ةیا ام ظٌت٥ گؼٗح٥ اؿث. ج٨ز٥ ة٥ پاؿط٦ اکؼـ)ص( از ٠ؼدـ در ٨ٗامٜ ك ٠یا٥٣

 ٣غ ٣یؽ در ای٢ ٠یاف صائؽ ا١٦یث اؿث.ا کؼدق

 

 ّب دس خغجِ کَتبُ . ضْبدت3-4-2-2-1 

جؼ از دك ظٌت٥ دیگؼ اؿث.  ٦ا ك اٚؼار٦ا ةـیار پؼر٣گ ک٨جاق ٨٣ع ق٧ادت در ظٌت٥

٠ذال اكؿ ظٌت٥  د.گیؼ ٦ٟ ٠یةؼام ٦ؼ ٗؼ٠ایف ظ٨دقاف از ٠ؼدـ اٚؼار جٛؼیتا ک٥ پیا٠تؼ  ٨ًرم ٥ة

ٗؼ٠ایغ ك ؿپؾ ای٢ ٠ـئ٨ٝیث  یث ظ٨دقاف در ٚتاؿ رؿاٝث اقارق ٠یةْغ از ا٣ػار ٠ؼدـ ة٥ ٠ـئ٨ٝ

گیؼد ک٥ در ٚتاؿ ای٢ رؿاٝث ٠ضىؼ  اٚؼار ٠ی ةارق از ٠ؼدـ ک٤غ ك در ای٢ ٠یرا ٠ح٨ز٥ ٠ؼدـ ٦ٟ 

 .«أَنَُّكْم َمْسُئوُلوَف َفَما أَنْػُتْم قَائُِلوَف ِلَربُِّكمْ » د٤٦غ: ظغام ؿتضاف چ٥ پاؿط ٠ی
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رؿغ ٨٤٦ز ا٠ؼ كالیث را ةؼام ٠ؼدـ  پیا٠تؼ از ٠ؼدـ اؿث ك ة٥ ٣ُؼ ٠یای٢ اكٝی٢ اٚؼارگیؼم 

ُ »ک٤٤غ:  ةیاف ٣٘ؼ٨٠دق ةاقغ. ک٥ ٠ؼدـ ٦ٟ اٚؼار ٠ی نَػُقوُؿ َقْد بَػلَّْغَت َو َنَصْحَت َو َجاَىْدَت َفَجَزاَؾ اهللَّ
اٚؼار٦ام ٠ؼدـ قا٦غ  ةؼ٣یؽ را  ك٣غ ٠حْاؿظغا در ادا٥٠ کالـ، پیا٠تؼ اکؼـ صحی «َعنَّا َأْفَضَل اجْلََزاءِ 

 .«اللَُّهمَّ اْشَهْد َعَلى َما يَػُقوُلوفَ : »دگیؼ ٠ی
گیؼ٣غ.  ( از ٠ؼدـ در ای٢ ز٠ی٥٤ اٚؼار ٠یدر ا٣ح٧ا ٣یؽ ٠سغدان پؾ از ةیاف كالیث ا٠اـ ّٞی)ع

یاف ٦ؼ ٨٠و٨ّی، از ة٥ ّتارت دیگؼ در ٠ح٢ ظٌت٥ ک٨جاق، پیا٠تؼ اکؼـ )ص( ةالٗام٥ٞ پؾ از ة

ًٞتغ. گ٨یا ٠عاًتی٢ پیا٠تؼ اکؼـ در ای٢ ٠ح٢، ٠ؼد٠ی  یؼد ك از آ٧٣ا پاؿط ٠یگ ٠ؼدـ اٚؼار ٠ی

ة٨دق ا٣غ ک٥ ؿاة٥ٛ جکػیب ؿع٤اف پیا٠تؼ را در گػقح٥ داقح٥ ك اصح١اؿ جکػیب ٠سغد ٣یؽ از 

 ًؼؼ ایكاف كز٨د دارد.

 

 ّب دس خغجِ هتَسظ . ضْبدت3-4-2-2-2 

 در ٤٦گا٥٠ اّالف كالیثةار  یک اؿث: در ظٌت٥ ٠ح٨ؿي اٚؼار٦ا در دك ٨٠وِ ٠ٌؼح قغق

ام ةؼام  ة٥ ٨٤ّاف ٠ٛغ٥٠ )ص(كالیث ظغا ك رؿ٨ؿةا ًؼح پؼؿف در ظن٨ص  )ع(صىؼت ا٠یؼ

أَيػَُّها النَّاُس َمْن َأْوََل ِبُكْم ِمْن »پؼؿ٤غ:  )ع( ک٥ پیا٠تؼ از ٠ؼدـ ؿ٨اؿ ٠یةیاف كالیث صىؼت ا٠یؼ
ُ َو َرسُ »د٤٦غ:  ك ٠ؼدـ پاؿط ٠ی «أَنْػُفِسُكمْ   .«ولُوُ اهللَّ

 ، در ٚـ١ث پایا٣ی ك ا٣ح٧ایی ظٌت٥ ٠ٌؼح قغق٠كاة٥ ظٌت٥ ٨ًال٣ی ٣یؽ ادا٥٠ اٚؼار٦ا

٠ٜ در ؿیؼ ٠ْؼٗی صىؼت ّٞی)ع( ج٨ؿي پیا٠تؼ)ص(، كز٨د چ٤ی٢ اٚؼارم در ای٢ أا٠ا جاؿث. 

ک٤غ؛ زیؼا صىؼت ٚتٜ از ای٢ اٚؼارگیؼم ٗؼ٠ایكی دار٣غ  ةعف از ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ را داةث ١٣ی

ام زغا از ٠ح٢ ظٌت٥ در  ایغ آف ٚـ١ث را اٝضاٚی ةغا٣یٟ یا ای٢ اٚؼار٦ا را ة٥ ٨٤ّاف جک٥ک٥ یا ة

 ٣ُؼ ةگیؼیٟ. 

َمَعاِشَر النَّاِس َتَدبػَُّروا اْلُقْرآَف َو افْػَهُموا » چ٤ی٢ اؿث: )ص( ٚتٜ از ای٢ اٚؼار٦ا ّتارت پیا٠تؼ
و  آِخٌذ بَِيِدِه َو رَاِفُعَها بَِيِديفَػَو اهللَِّ اَل يُوِضُح تَػْفِسريَُه ِإالَّ الَِّذي َأاَن آاَيتِِو َو ُُمَْكَماتِِو َو اَل تَػتَِّبُعوا ُمَتَشاهِبَُو 

 ُىمُ  ُصْلِبوِ  ِمنْ  ُوْلِدي ِمنْ  الطَّيِِّبنيَ  وَ  َعِلّياً  ِإفَّ  النَّاسِ  َمَعاِشرَ  ؛ُمْعِلُمُكْم َأفَّ َمْن ُكْنُت َمْواَلُه فَػُهَو َمْواَلُه َو ُىَو َعِليّ 
 بَػْعِدي أِلََحدٍ  اْلُمْؤِمِننيَ  ِإْمَرةُ  حيَِلُّ  اَل  وَ  اْْلَْوضَ  َعَليَّ  يَرَِدا َحىتَّ  يَػْفرَتِقَا َلنْ  اأْلَْكَْبُ  الثََّقلُ  اْلُقْرآفَ  وَ  اأْلَْصَغرُ  ثََّقلُ ال

جا ای٢ ةعف از ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ ٠ـیؼ ًتیْی ؿع٤ؼا٣ی صىؼت اؿث ك ةی٢ ز١الت « َغرْيِهِ 

مثَّ َضَرَب بَِيِدِه َعَلى »: ق٨د ق٨د. ا٠ا ادا٥٠ ركایث ک٥ ةا ج٨ویش راكم آٔاز ٠ی یپی٨ؿحگی دیغق ٠
 ُكْنتُ  َمنْ  َأاَل  فَػَقاؿَ  [ َعُضِدِه فَػَرفَػَعُو َعَلى َدرََجٍة ُدوَف َمَقاِمِو ُمَتَياِمنًا َعْن َوْجِو َرُسوِؿ اهللَِّ ص فَػَرفَػَعُو بَِيِدهِ  ]ِإََل 

ةا ، «َخَذَلوُ  َمنْ  اْخُذؿْ  وَ  َنَصَرهُ  َمنْ  اْنُصرْ  وَ  َعاَداهُ  َمنْ  َعادِ  وَ  َواالهُ  َمنْ  َواؿِ  اللَُّهمَّ  َمْواَلهُ  َعِليّّ  فَػَهَذا َمْواَلهُ 

در پیا٠تؼ ٠كعل اؿث ک٥  ٣لاز  ،زیؼا در ٚـ١ث ٚتٞی؛ ةعف پیكی٢ ارجتاط ٤٠ٌٛی ٣غارد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 رَاِفُعَها وَ   الَِّذي َأاَن آِخٌذ بَِيِدهِ ِإالَّ : »ة٨د٣غدؿث صىؼت ا٠یؼ را گؼٗح٥ ٤٦گاـ ایؼاد آف ٗؼ٠ایكات، 
 .«بَِيِدي

١٠ک٢ اؿث ةح٨اف  .اؿث قغق گؽارش ٦ٟ ٨ًال٣ی ٦ام ظٌت٥ در راكم ج٨ویش ای٢ اٝتح٥

ای٢ ٚـ١ث را ای٤گ٥٣٨ ج٨زی٥ ٨١٣د ک٥ در ةعف ٚتٜ، پیا٠تؼ دؿث صىؼت را گؼٗح٥ ة٨د٣غ ا٠ا در 

غ ك یا ای٤ک٥ ةْغ از ةیاف آف ٗؼ٠ایكات، دؿث ةؼ٣ ای٢ ٤٦گاـ ایكاف از ةازك صىؼت را ةاال ٠ی

ك ةی٢ ایؼاد آف غد دؿث ایكاف را ةاال ةؼدق ةاق٤غ صىؼت را ر٦ا کؼدق ةاق٤غ ك در ای٢ ٤٦گاـ ٠س

د٦غ  ا٠ا ةؼرؿی ظٌت٥ ٨ًال٣ی ٣كاف ٠ی ٗام٥ٞ اٗحادق ةاقغ. ایكات جا ای٢ ج٨ویش راكم٠ٗؼ

رد؛ صغاٜٚ از گؽارقات ٨٠ز٨د چ٤ی٢ زیادم ةی٢ ای٢ ٚـ١ث ك ٨٠رد ٚتٞی كز٨د ٣غا م ٗام٥ٞ

 چیؽم ٚاةٜ ةؼداقث ٣یـث.

اٚؼارگیؼم پیا٠تؼ در ای٢ ٨٠وِ ٚاةٜ ج٨زی٥ ٣یـث.  ،٣ُؼ ک٤یٟ از ای٢ ٨٠رد ٦ٟ مؼؼاگؼ 

گیؼم در ظن٨ص اك٨ٝیث ظغا اٚؼار زیؼا ایكاف كالیث صىؼت ا٠یؼ را ة٥ ٨ًر کا٠ٜ ةیاف ٗؼ٨٠د٣غ.

حی ٣غارد ك ای٢ ّتارت ج٧٤ا در ظٌت٥ ٠ح٨ؿي و٨ّیث ة٥ ٤٠٨٠اف در ای٤سا ٨٠تك رؿ٨ؿ ٣ـ

ای٢ ٨٣ع جْاةیؼ  اٝتح٥« قَاَؿ أَيػَُّها النَّاُس َمْن َأْوََل ِبُكْم ِمْن أَنْػُفِسُكْم قَاُلوا اهللَُّ َو َرُسولُوُ » گؽارش قغق اؿث.

در اصادیخ ٔغیؼ ق٧ؼت ٗؼاكا٣ی دارد. صاؿ یا ة٥ م٨رت پؼؿكی ك ة٥ ١٦ی٢ صاٝحی ک٥ در ای٤سا 

ج٨ا٣غ ٠حْٞٙ ة٥  ا٠ا ای٢ جک٥ ١٣ی«. اٝـث اكٝی ةا٤٠٨١ٝی٢ ٢٠ ا٣٘ـ٧ٟ...»ش قغق یا ةا ةیاف گؽار

در ٨٠ْٚیث دیگؼم  ١٠ک٢ اؿث ای٢ ّتارت را صىؼت .ای٢ ٚـ١ث از ٗؼ٠ایكات پیا٠تؼ ةاقغ

٦ؼصاؿ از گؽارش راكم ای٢ ٠ح٢، كز٨د چ٤ی٢ ّتارجی در ای٢ ٚـ١ث   ة٨٠٥دق ةاقغ؛ ا٠ا ةیاف ٗؼ

 رؿغ. ة٥ ٣ُؼ ٠یةـیار ةْیغ 

 
 ّب دس خغجِ عَالًی . ضْبدت3-4-2-2-3 

ق٨د. ی٤ْی  ٦ا ٠ؼة٨ط ة٥ ٚـ١ث پایا٣ی ظٌت٥ ٠یدر ظٌت٥ ٨ًال٣ی ةضخ ق٧ادت ٦ا ك اٚؼار

ة٥  درةارق كمایث ك زا٣كی٤ی صىؼت ا٠یؼ)ع( جٛؼیتا ٗؼ٠ایكاجكافرؿ٨ؿ)ص( ز٠ا٣ی ک٥ صىؼت 

َمَعاِشَر النَّاِس ِإنَُّكْم َأْكَثُر ِمْن َأْف »: ک٤٤غغ ک٥ ةا ایكاف ةیْث ظ٨ا٦ دـ ٠یؼاز ٠ ،رؿغ پایاف ٠ی
قْػَراَر ِبَا َعقَ  ْدُت ِلَعِليٍّ ِمْن ِإْمَرِة ُتَصاِفُقوِن ِبَكفٍّ َواِحَدٍة َو َقْد َأَمَرِنَ اهللَُّ َعزََّوَجلَّ َأْف آُخَذ ِمْن أَْلِسَنِتُكُم اْْلِ

فَػُقوُلوا أبَِرْتَِعُكْم ِإانَّ   ئِمَِّة ِمينِّ َو ِمْنُو َعَلى َما َأْعَلْمُتُكْم َأفَّ ُذرِّيَِِّت ِمْن ُصْلِبو اْلُمْؤِمِننَي َو َمْن َجاَء بَػْعَدُه ِمَن اأْلَ 
َن اأْلَئِمَِّة ْن ُصْلِبِو مِ َساِمُعوَف ُمِطيُعوَف رَاُضوَف ُمْنَقاُدوَف ِلَما بَػلَّْغَت َعْن رَبَِّنا َو رَبَِّك ِف َأْمِر َعِليٍّ َو َأْمِر ُوْلِدِه مِ 

ُ َو اَل نُػَبدُِّؿ نُػَباِيُعَك َعَلى َذِلَك بُِقُلوبَِنا َو أَنْػُفِسَنا َو أَْلِسَنِتَنا َو أَْيِديَنا َعَلى َذِلَك حَنَْيا َو مَنُوُت َو نُػْبعَ  ُث َو اَل نُػَغريِّ
ِميثَاَؽ نُِطيُع اهللََّ َو نُِطيُعَك َو َعِلّيًا َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َو َو اَل َنُشكُّ َو اَل نَػْراَتُب َو اَل نَػْرِجُع َعْن َعْهٍد َو اَل نَػْنُقُض الْ 

 .« ُوْلَدُه اأْلَئِمََّة الَِّذيَن ذََكْرتَػُهْم ِمْن ُذرِّيَِّتَك ِمْن ُصْلِبِو بَػْعَد اْلََْسِن َو اْْلَُسنْي 
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ك در ای٢ ةی٢ ٦ام صىؼت ١٦چ٤اف ادا٥٠ دارد   ٦ا ك اٚؼارگؼٗح٢ ج٨می٥در ادا٥٠ ای٢ ةعف، 

َمَعاِشَر النَّاِس َما تَػُقوُلوَف فَِإفَّ اهللََّ يَػْعَلُم ُكلَّ َصْوٍت َو َخاِفَيَة ُكلِّ نَػْفٍس » :٠ؼدـ را ا٣ػار ٦ٟ ٠ی ٗؼ٠ایغ ک٥
َا يُػَباِيُع اهللََّ  ا َيِضلُّ َعَلْيها َو َمْن َِبيََع فَِإمنَّ ةا ای٤ک٥ «  َيُد اهللَِّ فَػْوَؽ أَْيِديِهمْ  َفَمِن اْىَتَدى َفِلَنْفِسِو َو َمْن َضلَّ فَِإمنَّ

ؼ ة ٗؼ٠ایغک٥ اکیغ ٠یجٗؼ٨٠د را ة٥ ٠ؼدـ رؿا٣غق ة٨د ا٠ا ٠سغد  صىؼت ج١اـ آ٣چ٥ ک٥ ةایغ اةالغ ٠ی

َمَعاِشَر النَّاِس ُقوُلوا الَِّذي قُػْلُت َلُكْم َو َسلُِّموا » صىؼت ّٞی)ع(، ةا ٝٛب ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢ ؿالـ ةغ٤٦غ:
ْعنا َو َأطَْعنا ُغْفراَنَك رَبَّنا... -ِبِِْمَرِة اْلُمْؤِمِننَي َو ُقوُلوا َعَلى َعِليٍّ   .«مسَِ

َمَعاِشَر »غ:٤ک٤ ق١ار ة٨دف ٗىائٜ صىؼت ّٞی)ع( جاکیغ ٠ی در ادا٥٠ ٦ٟ در ظن٨ص ةی
َزهَلَا ِف اْلُقْرآِف َأْكَثَر ِمْن َأْف ُأْحِصَيَها ِف النَّاِس ِإفَّ َفَضاِئَل َعِليِّ ْبِن َأّب طَاِلٍب ع ِعْنَد اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو َقْد أَنػْ 

ام ةؼ ٝؽكـ جتْیث  جاکیغ دكةارق ،ةْغ از ای٢ ٗؼ٠ایكات «َمَقاـٍ َواِحٍد َفَمْن أَنْػَبَأُكْم هِبَا َو َعرَّفَػَها َفَصدُِّقوهُ 

َ َو َرُسو »: ٗؼ٠ایغ ٠یدار٣غ ك از كالیث  َلُو َو َعِلّياً َو اأْلَئِمََّة الَِّذيَن ذََكْرتُػُهْم فَػَقْد فاَز َمَعاِشَر النَّاِس َمْن يُِطِع اهللَّ
ج٨ا٤٣غ ة٥ ٨ٗز  م٨رجی ٠ی در د٤٦غ ک٥ ةؼام ٠ؼدـ قؼح ٠یةْغ ای٢ ٨ٗز ُّیٟ را  .«...فَػْوزًا َعِظيما

َعاِشَر م»ُّیٟ ةؼؿ٤غ ک٥ در ةیْث ةا صىؼت ّٞی)ع( ك جتْیث از ایكاف ةؼ ٦ٟ ؿتٛث ةگیؼ٣غ: 
 «فائُِزوفَ ابُِقوَف السَّابُِقوَف ِإََل ُمَبايَػَعِتِو َو ُمَواالتِِو َو التَّْسِليِم َعَلْيِو ِبِِْمَرِة اْلُمْؤِمِننَي ُأولِئَك ُىُم الْ النَّاِس السَّ 

ْعَنا َو َأطَْعَنا  »ک٤٤غ:  اٚؼار ٠ی جا ای٤ک٥ ٠ؼدـای٢ رك٣غ جا پایاف ظٌت٥ ادا٥٠ دارد فَػَناَداُه اْلَقْوـُ مسَِ
 اکؼـ )ص( ك پیا٠تؼ )ع( ّٞیا٠اـ ك ةؼام ةیْث ةا  «ِر اهللَِّ َو َأْمِر َرُسوِلِو بُِقُلوبَِنا َو أَْلِسَنِتَنا َو أَْيِديَناَعَلى َأمْ 

 ...«أِبَْيِديِهمْ  َفَصافَػُقوا ع َعِليٍّ  َعَلى وَ  اهللَِّ  َرُسوؿِ  َعَلى َتَداكُّوا وَ » ةؼ٣غ: ة٥ ؿ١ث ایكاف ٦س٨ـ ٠ی
 

 دس خغجِ غذیش )ػبم( یيجبیگبُ ثقل. 3-4-2-3

٨و٨ع دٛٞی٢ یکی از ٨٠و٨ّات ٧٠ٟ ك پؼر٣گ اؿث. درصٛیٛث ٦غؼ در ظٌت٥ ٔغیؼ ٠

پیا٠تؼ از ایؼاد ای٢ ؿع٤ؼا٣ی ج٨می٥ ة٥ دٛٞی٢ اؿث. پیا٠تؼ)ص(، ٚؼآف ك ّحؼت را ة٥ ٨٤ّاف دك 

گ١ؼاق  دٜٛ گؼا٣ت٧ا ةؼام ٠ؼدـ ة٥ یادگار گػاقح٤غ جا پؾ از كٗات ایكاف ٠ؼدـ در یاٗح٢ صٛیٛث

ٗؼ٠ایغ ك گا٦ی ة٥ ٨ًر ظاص دٜٛ  ٣ك٣٨غ. ا٠ا گا٦ی ة٥ ٨ًر ّاـ ك کٞی ة٥ ای٢ دك دٜٛ اقارق ٠ی

  ٗؼ٠ایغ. امٕؼ را ٠ْؼٗی ٠ی

 ٦ایی كز٨د دارد، در ای٢ ةعف دٛٞی٢ ٣یؽ در ٠یاف ؿ٥ ظٌت٥ ج٘اكتاز آ٣سا ک٥ در ٠ْؼٗی 

ق٤اؿی  ٨و٨ع در ٗؼای٤غ الی٥ة٥ ای٢ ٦٠ا ك زكایام پؼداظح٢  جالش قغق جا ا٣غکی از ای٢ ج٘اكت

  ٠ح٢ ةیاف ق٣٨غ:

 

 . جبیگبُ ثقلیي دس خغجِ کَتب3-4-2-3-1ُ 

درظٌت٥ اكؿ ٨٠و٨ع دٛٞی٢ ة٥ ٨ًر ّاـ ی٤ْی ٚؼآف ك ّحؼت در ک٤ار ٦ٟ ةـیار پؼر٣گ 

 ذیٜ اؿث:اؿث ک٥ ٨٠ارد آف ة٥ قؼح ذکؼ قغق 
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 فشاٍاًی کذضٌبسِ هضبهیي هقَلِ

هسئَلیت 

 ًسجت ثِ ثقلیي

 A1-3 پیا٠تؼ ٣ـتث ة٥ رؿاٝث ٠ـئ٨ؿ اؿث

 A1-4 پیا٠تؼ ٣ـتث ة٥ ٚؼآف ك صسث ظغا ٠ـئ٨ؿ اؿث 3

 A1-44 ؿ٨ؿ را در پی دارد.ر٦ا کؼدف یکی از ای٢ دك دٜٛ ٣اراصحی ظغا ك ر

 هؼشفی کلی

 A1-5 ٚؼآف ك صسث ظغا یادگار٦ام پیا٠تؼ ةؼام ٠ؼدـ ٦ـح٤غ

٨٠زتات ٦غایث ا٣ـاف را ٗؼا٦ٟ  ج١ـک ة٥ ٚؼاف ك ّحؼت ةا ٦ٟ 2

 آكر٣غ. ٠ی
A1-43 

هؼشفی ثقل 

 اغغش

٦ؼ کـی ک٥ ٨٠ال ة٨دف رؿ٨ؿ را پػیؼٗح٥ اؿث ةایغ صىؼت ّٞی را 

 ٨٠الم ظ٨د ةغا٣غ.
A1-18 

9 

كالیث صىؼت ا٠یؼ ١٦چ٨ف كالیث پیا٠تؼ از ٣ُؼ اٗؼاد ك ز٠اف ج١ْیٟ 

 دارد.)٢٠، ک٤ث(
A1-19 

صىؼت رؿ٨ؿ پػیؼش كالیث  مؼیپػ ثیكالالز٥٠ ة٨دف در دایؼق 

 صىؼت ا٠یؼ ك اًاّث از ایكاف اؿث.
A1-20 

پیا٠تؼ ّالكق ةؼ ٠ْؼٗی صىؼت ّٞی، ة٥ ظ٨د صىؼت ٦ٟ اقارق 

 ٦ػا(.)ك ٨٦ ک٤٤غ ی٠
A1-21 

 A1-38 دٜٛ امٕؼ ٠الزـ ٚؼآف اؿث

 A1-39 دٜٛ امٕؼ صىؼت ّٞی ك ّحؼت اك ٦ـح٤غ.

 A1-40 ّغؿ، ١٦ـ٤گ ك ٠ناصب ١٦یكگی ٚؼآف ٦ـح٤غ. ةیث ا٦ٜ

ٚؼآف ك ّحؼت جا پایاف د٣یا ةا ٦ٟ ٦ـح٤غ پؾ ز٠ا٣ی ٣ع٨ا٦غ ة٨د ک٥ 

 ا٠اـ ةؼ ركم ز٠ی٢ ٣تاقغ.
A1-41 

غ ٚؼاف ٠ْغف ٨ّٞـ ك اؿؼار ٝغ٣ی ٦ـح٤غ زیؼا ای٢ دك ٣یؽ ٠ا٤٣ ةیث ا٦ٜ

 ا٣غ ٦ٟدٜٛ جا ٚیا٠ث ٠الزـ 
A1-42 

 هؼشفی ثقل اکجش

 A1-34 دٜٛ اکتؼ کحاب ظغاؿث

4 

کحاب ظغا كاؿ٥ٌ کكیغق قغق از ًؼؼ ظغا ك رؿ٨ؿ در دؿث ٠ؼدـ 

 اؿث
A1-35 

 A1-36 ّٟٞ گػقح٥ ك آی٤غق در ٚؼآف اؿث

 A1-37 اؿثا ٚیا٠ث در ٚؼآف آ٠غق دؿح٨را١ْٜٝ ٦غایث ةكؼ ج

 

٥ٝ ٠ـئ٨ٝیث ٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ دٛٞی٢ ظٌت٥ اكالن ةؼ ٠ـأک٥ ٠كعل اؿث، در ای٢  گ٥٣٨ ١٦اف

ّاـ  ٨ًر ة٥دٛٞی٢  ةار یکا٣غ. اةحغا  ةا دك قی٨ق ّاـ ك ظاص جْؼیٖ قغق جاکیغ قغق، ك دا٣یان دٛٞی٢

 در راة٥ٌ ةا ایكاف ةیاف قغق اؿث. زغاگا٥٣ ٠ْؼٗی ك ٣کاجی ٨ًر ة٠٥ْؼٗی قغق ك ؿپؾ ٦ؼ کغاـ 
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 هتَسظثقلیي دس خغجِ جبیگبُ . 3-4-2-3-2 

ة٥ قؼح  آف٠ْؼٗی ٨٠ارد  اؿث ک٥  ٠ْؼٗی قغقة٥ قی٨ق ّاـ  ج٧٤ا در ظٌت٥ دكـ دٛٞی٢

 ذیٜ اؿث:

 فشاٍاًی کذضٌبسِ هضبهیي هقَلِ

 عَس ثِثقلیي 

 ػبم

 A2-53 صىؼت ّٞی ك ٗؼز٣غاف پیا٠تؼ از مٞب صىؼت ّٞی، دٜٛ امٕؼ ٦ـح٤غ

7 

 A2-54 ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ صىؼت ّٞی ك پیا٠تؼ ٦ـح٤غ

٨ا٤٦غ ة٨د ك مؼؼ ج٧٤ا پاکاف از ٣ـٜ پیا٠تؼ ك صىؼت ّٞی دٜٛ امٕؼ ظ

 ٣یـث ةٞک٥ ةایغ ًیب ة٨د ٢یآٗؼ ارزشا٣حـاب ة٥ پیا٠تؼ 
A2-55 

 A2-56 ٚؼآف دٜٛ اکتؼ اؿث

 A2-57 ٚؼآف ك ّحؼت جا ٚیا٠ث ةا ٦ٟ ٦ـح٤غ

 A2-58 ک٤٤غ ی٠ٚؼاف ك ّحؼت ةا ٦ٟ ٨٠زتات ٦غایث ا٣ـاف را ٗؼا٦ٟ 

٢ دك دٜٛ جا ٚیا٠ث از گاق ز٠ی٢ از صسث ظغا ظاٝی ٣ع٨ا٦غ ة٨د، زیؼا ای ٦یچ

 ق٣٨غ. ٦ٟ زغا ١٣ی
A2-59 

 

ک١حؼ  ّاـ ٨ًر ة٠٥ْؼٗی دٛٞی٢  ة٥ ٣ـتث ٠ح٨ؿي ظٌت٥ درک٥ ٠كعل اؿث،  گ٥٣٨ ١٦اف

 قغق ٠ْؼٗی ج٘نیٞی ٨ًر ة٥ ،ةاقغ ٠ی ك ا٠اـ ظغا صسث ١٦ا٣ا ک٥ امٕؼ دٜٛا٠ا  ،پؼداظح٥ قغق

 .قغ ظ٨ا٦غ پؼداظح٥ ةغاف ٠٘نٜ( ع)ّٞی ا٠اـ ٠كؼكّیث ةعف ذیٜ ك ادا٥٠ در ک٥ اؿث

 

 عَالًیخغجِ  س. جبیگبُ ثقلیي د3-4-2-3-3 

دٛٞی٢  ی٤ْی اةحغا ؛داردرا ٦ٟ صاٝحی قتی٥ ظٌت٥ دكـ  ٠ْؼٗی دٛٞی٢، در ظٌت٥ ؿ٨ـ

ک٥ در ادا٥٠ ك  ج٘نیٞی دٜٛ امٕؼ ٠ْؼٗی قغق اؿث ٨ًر ة٥ك ؿپؾ  ا٣غ ّاـ ٠ْؼٗی قغق ٨ًر ة٥

ّاـ ة٥ قؼح  ٨ًر ة٥. ا٠ا ٨٠ارد دٛٞی٢ ٥ ظ٨ا٦غ قغذیٜ ةعف ٠كؼكّیث ك ٠ٛت٨ٝیث ةغاف پؼداظح

 ذیٜ اؿث:

 هضبهیي هقَلِ
کذ 

 ضٌبسِ
 فشاٍاًی

 ٨ًر ة٥دٛٞی٢ 

 ّاـ

 A3-326 ىؼت ّٞی، دٜٛ امٕؼ ٦ـح٤غصىؼت ّٞی ك ٗؼز٣غاف پیا٠تؼ از مٞب ص

9 

 A3-327 ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ صىؼت ّٞی ك پیا٠تؼ ٦ـح٤غ

ج٧٤ا پاکاف از ٣ـٜ پیا٠تؼ ك صىؼت ّٞی دٜٛ امٕؼ ظ٨ا٤٦غ ة٨د ك مؼؼ 

 ٣یـث ةٞک٥ ةایغ ًیب ة٨د ٢یآٗؼ ارزشا٣حـاب ة٥ پیا٠تؼ 
A3-328 

 A3-329 ٚؼآف دٜٛ اکتؼ اؿث

 A3-330 یا٠ث ةا ٦ٟ ٦ـح٤غٚؼآف ك ّحؼت جا ٚ
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 A3-331 ک٤٤غ ٚؼاف ك ّحؼت ةا ٦ٟ ٨٠زتات ٦غایث ا٣ـاف را ٗؼا٦ٟ ٠ی

گاق ز٠ی٢ از صسث ظغا ظاٝی ٣ع٨ا٦غ ة٨د، زیؼا ای٢ دك دٜٛ جا ٚیا٠ث از  ٦یچ

 ق٣٨غ. ٦ٟ زغا ١٣ی
A3-332 

٣یؽ ٠ا٤٣غ ٚؼاف ٠ْغف ٨ّٞـ ك اؿؼار ٝغ٣ی ٦ـح٤غ زیؼا ای٢ دك دٜٛ  ةیث ا٦ٜ

 .ا٣غ ٨ٟ٦اٗٙ ك ٠الزـ ٠
A3-333 

 A3-334 ر٦ا کؼدف یکی از ای٢ دك دٜٛ ٣اراصحی ظغا ك رؿ٨ؿ را در پی دارد.



 دس خغجِ غذیش ثقل اغغشجبیگبُ . 3-4-2-4

جؼی٢  ٠ض٨رم )ع(ی ا٧َار داقث ک٥ صىؼت ا٠یؼج٨اف ة٥ راصح پؾ از جضٞیٜ ؿ٥ ظٌت٥ ٠ی

٦ام  ة٥ ركش پیا٠تؼ اکؼـ )ص(اؿث. ك ٣ی ؿع٤ؼاؼح قغق در ای٢ ٌجؼی٢ ٨٠و٨ع ٠ ك کٞیغم

زغاكؿ جضٞیٜ ٠ضح٨ا ٠عحٖٞ ؿْی در جتیی٢ زایگاق ایكاف ة٥ ٨٤ّاف كمی ك ظٞی٥٘ ظ٨د دار٣غ. 

در ظٌت٥ ک٨جاق ة٥ ٨٤ّاف دٜٛ امٕؼ ک٥ ا٠اـ ّٞی )ع(  د٤٦غ ٠ی٣كاف  ٦ا ظٌت٥ك الی٥ ق٤اؿی ای٢ 

ا٠ا در ظٌت٥ دكـ ك ؿ٨ـ ة٥ ج٘نیٜ  ٠ْؼٗی قغق،جؼی٢ ٨٠و٨ع  )ٚؼآف( ٠ض٨رم در ک٤ار دٜٛ اکتؼ

 در ظن٨ص ٠كؼكّیث كالیث ایكاف ٦ٟ ةضخ قغق اؿث.

قغق  پؼداظح٥ ٥ٝ ٠ٛت٨ٝیث ٦ٟأ٠ـ ة٥ ،در ظٌت٥ ٨ًال٣ی در ک٤ار ٠كؼكّیثدر ّی٢ صاؿ 

ای٢ ؿ٥ ظٌت٥، یک ٗؼای٤غ کٞی در جتیی٢ ٠ٛاـ كالیث ا٠اـ  د٦غ ٠یاؿث ک٥ ای٢ ٠ٌٞب ٣كاف 

 ک٥ ةغی٢ قؼح اؿث:ّٞی)ع( را ة٥ د٣تاؿ دار٣غ 

 ظٌت٥ اكؿ: ٠ْؼٗی کٞی ك جتیی٢ زایگاق 

 ظٌت٥ دكـ: ٠ْؼٗی ج٘نیٞی ةا جأکیغ ةؼ ٠كؼكّیث 

 ظٌت٥ ؿ٨ـ: ٠ْؼٗی ج٘نیٞی ةا جأکیغ ةؼ ٠كؼكّیث ك ٠ٛت٨ٝیث 

٥ٝ ٠كؼكّیث ك ٠ٛت٨ٝیث كالیث صىؼت ّٞی)ع( یکی از ٠ـأ رؿغ ٠یاز آ٣سا ک٥ ة٥ ٣ُؼ 

٥ٝ را ة٥ جا ای٢ ٠ـأ ا٣غ داقح٥ة٨دق ك ایكاف جالش ةـیار  پیا٠تؼ اکؼـ )ص( ٦ام دٔغ٥ٔجؼی٢  ٧٠ٟ

ظ٨د ةیاف ک٤٤غ، ٝػا در ادا٥٠ ای٢ ٗنٜ، ة٥ ج٘نیٜ ای٢ ٨٠و٨ع  ٦ام ظٌت٠٥عحٞ٘ی در  ٦ام گ٥٣٨

 ٨٠رد ک٤کاش ك ةؼرؿی ٚؼار گؼٗح٥ اؿث.

 

 دس خغجِ هتَسظ ػلی)ع(حضشت ٍالیت هطشٍػیت . 3-4-2-4-1 

٠كؼكّیث ة٥ دؿث آ٠غ، ةیاف  امٞی ظٌت٥ ٠ح٨ؿيٗؼاكا٣ی ٨٠و٨ّات  ک٥ از ٨ًر ١٦اف

ةؼرؿی ٨٠و٨ّات ٗؼّی ٠ٌؼح قغق ة٨د ک٥ ظٌت٥ دكـ پؼةـا٠غجؼی٢ ٨٠و٨ع )ع(، صىؼت ا٠یؼ

٥ٝ ٠كؼكّیث یا٠تؼ در ركز ٔغیؼ ةؼام جتیی٢ ٠ـأدر ذیٜ ٤ّاكی٢ امٞی ة٥ ركق٤ی ا٦ح١اـ زغم پ

٢ ٨٠و٨ّات ٠سغد ی ایؿازد. ة٥ ١٦ی٢ ٨ُ٤٠ر ٨٠و٨ّات ٗؼّ را ركق٢ ٠ی ةیث ا٦ٜكالیث 

 ة٤غم قغ ك در  ذیٜ ةا ارائ٥ کغ٦ام ق٤اؿ٥ آكردق قغق اؿث: دؿح٥
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 فشاٍاًی کذ ضٌبسِ هضبهیي هقَلِ

ؼ ا٧ٝی ة٥ ا٠

 اةالغ كالیث

٠ا ا٣ؽؿ ا٧ٞٝی ک٥ ظغا ای٢ ٥١٦ ٣ـتث ة٥ اةالٔف جاکیغ کؼدق 

 ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی اؿث
A2-16 

7 

ج٨ٖٚ پیا٠تؼ در مضؼام ٔغیؼ)ٗی ا١ٝك٧غ( ة٥ دؿح٨ر ظغاك٣غ 

 ة٨دق اؿث
A2-17 

 A2-31 كالیث ك ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی از ًؼؼ ظغاك٣غ اؿث

 A2-51 ک٤غ ی٠صىؼت ّٞی آگاق پیا٠تؼ ٠ؼدـ را ٣ـتث ة٥ كالیث 

 A2-70 كالیث ك ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی از ًؼؼ ظغاك٣غ اؿث.

 A2-99 پیؼكم از ائ٥١ ٗؼ٠اف ظغاؿث

اج١اـ صسث پیا٠تؼ در ظن٨ص ا٣ساـ كَایٖ ظ٨د در ٚتاؿ 

 ٠ؼدـ
A2-100 

زایگاق ا٠اـ 

 ّٞی

 A2-18 صىؼت ّٞی)ع( ةؼادر رؿ٨ؿ ظغاؿث

9 

 A2-19 اهلل اؿث صىؼت ّٞی)ع( ظٞی٥٘ رؿ٨ؿ

 A2-20 صىؼت ّٞی)ع( ةْغ از پیا٠تؼ ا٠اـ ٠ؼدـ اؿث.

ج٘ـیؼ آیات ٚؼآف را ةؼام ٠ؼدـ ةیاف  ج٨ا٣غ ی٠ج٧٤ا کـی ک٥ 

 ک٤غ صىؼت ّٞی اؿث.
A2-45 

 A2-46 صىؼت ّٞی جت٨ٞر ّی٤ی ٚؼآف اؿث

 A2-63 اؿث ٠ؤ٤٠افصىؼت ّٞی ٨٠الم 

 A2-69 ا کا٠ٜ قغق اؿث.ةا كالیث ك ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی دی٢ ظغ

صىؼت ّٞی)ع(، ج٘ـیؼ ؿ٨رق كاْٝنؼ ك ٠نغاؽ متؼ ك ج٨می٥ 

 ة٥ صٙ اؿث.
A2-77 

 A2-101 ٠ْؼٗی صىؼت ّٞی ة٥ ٨٤ّاف ٠تی٢ ةْغ از پیا٠تؼ

كز٨ب 

پػیؼش 

 كالیث

 A2-32 اًاّث ا٠ؼ صىؼت ّٞی)ع( ةؼ ج١ا٠ی یکحاپؼؿحاف كازب اؿث

6 

 A2-33 دارد كالیث صىؼت ا٠یؼ ةؼ ١٦گاف اًالؽ

 A2-34 صکٟ صىؼت ّٞی ةایغ ازؼا ق٨د

 A2-35 کالـ صىؼت ّٞی ٨٠رد ١ّٜ اؿث

 A2-39 اًاّث ا٠ؼ صىؼت ّٞی اًاّث از ا٠ؼ ظغاؿث

 A2-36 ا٠ؼ صىؼت ّٞی ٣اٗػ اؿث

٧٣ی از 

٠عاٝ٘ث ةا 

 A2-37 ٤٠کؼاف صىؼت ّٞی ٨٠رد ٤ْٝث ظغا ٦ـح٤غ
6 

 A2-38 ٘ث ةا ظغاؿث٠عاٝ٘ث ةا صىؼت ّٞی ٠عاٝ
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 A2-66 دق٤١اف صىؼت ّٞی دق٤١اف ظغا ٦ـح٤غ كالیث

 A2-68 ظ٨ارم از آف کـا٣ی اؿث ک٥ صىؼت ّٞی را ظ٨ار ک٤٤غ.

 A2-75 زؽ قعل ةغةعث کـی ةا صىؼت ّٞی)ع( ّغاكت ٣غارد.

 A2-78 دق٤١اف آؿ ٠ض١غ ٠نغاؽ اف اال٣ـاف ٝ٘ی ظـؼ ٦ـح٤غ

ج٨می٥ ة٥ 

پػیؼش 

 كالیث

٥ صىؼت ّٞی را جنغیٙ ک٤٤غ ٨٠رد رص١ث ظغاك٣غ کـا٣ی ک

 .ؼ٣غیگ ی٠ٚؼار 
A2-40 

16 

 A2-41 ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ در ظن٨ص جغةؼ در ٚؼآف

 A2-42 ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ ةؼام ١٧ٗیغف آیات ا٧ٝی

 A2-43 ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ ةؼام ق٤اظث آیات ٠ضکٟ

 A2-44 ٧٣ی پیا٠تؼ از پیؼكم آیات ٠حكاة٥

 A2-65 دكؿحغاراف صىؼت ا٠یؼ دكؿحاف ظغا ٦ـح٤غ

ک٥ صىؼت ّٞی را  ق٨د ی٣٠نؼت ظغا قا٠ٜ صاؿ کـا٣ی 

 یارم ک٤٤غ.
A2-67 

 A2-76 ّال٠ث ج٨ٛا، دكؿحی ةا صىؼت ّٞی )ع( اؿث

 A2-79 را ق ٣سات از ظـؼاف اؿث ةیث ا٦ٜای١اف ة٥ كالیث 

 A2-80 اؿث ٠ؤ٤٠اف م٦ا ٣كا٥٣متؼ در ٔیتث ا٠اـ ٔائب از 

 A2-81 ج٨می٥ ة٥ متؼ در ٔیتث ا٠اـ ٔائب راق ٣سات از ظـؼاف اؿث

 A2-82 راق ٣سات از ظـؼاف اؿث ٢٠ؤ٠یارم ة٥ ةؼادراف 

پیؼكم از پیا٠تؼ ك ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ  كاؿ٥ٌ ة٦٥غایث 

 ایكاف ٠یـؼ اؿث
A2-98 

 A2-104 ةیْث ةا ّٞی، ةیْث ةا ظغاؿث

ح٢ از ٠ؼدـ ةؼام صىؼت ّٞی ج٨ؿي پیا٠تؼ، اًاّث ةیْث گؼٗ

 ا٠ؼ ظغاك٣غ اؿث
A2-105 

 A2-47 جغةؼ ك ٧ٟٗ آیات ٚؼآف در گؼك اًاّث از صىؼت ّٞی اؿث

٠ْؼٗی 

قعل ا٠اـ 

 ّٞی

 A2-48 ؼدیگ ی٠پیا٠تؼ دؿث صىؼت ّٞی را 

2 
 A2-49 ةؼد ی٠پیا٠تؼ ةا دؿث ظ٨د صىؼت ّٞی را ةاال 

 A2-50 5 اؿث ٠ؤ٤٠افپیا٠تؼ ٨٠الم راة٥ٌ 
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پیا٠تؼ ك 

 ّٞی ا٠اـ
پیا٠تؼ)ص( پػیؼش كالیث  مؼیپػ ثیكالالز٥٠ ة٨دف در دایؼق 

 صىؼت ّٞی)ع( اؿث
A2-52 

ج١اـ قئ٨ف كالیث پیا٠تؼ ةؼ ٠ؼدـ در ٨٠رد صىؼت ّٞی ٦ٟ 

 ک٤غ ی٠مغؽ 
A2-64 

 A2-96 پیا٠تؼ مؼاط ٠ـحٛیٟ ظغاؿث

ایكاف مؼاط ٠ـحٛیٟ پؾ از پیا٠تؼ، صىؼت ّٞی ك ٗؼز٣غاف 

 ظغا ٦ـح٤غ
A2-97 

 

ک٥ از زغكؿ ةاال ٚاةٜ ةؼداقث اؿث؛ كز٨د ٠تارؾ پیا٠تؼ اکؼـ)ص( در ةیاف  ٨ًر ١٦اف

ٗؼ٠ایغ جا ةؼ کـی ٠كحت٥ ٣تاقغ ك  ٠كؼكّیث صىؼت ا٠یؼ)ص(، ة٥ ا٧ٝی ة٨دف ای٢ ا٠ؼ اقارق ٠ی

چ٤ی٢ جن١ی١ی  ةا ایكاف، ١٦گاف ةغا٤٣غ پیا٠تؼ از زا٣ب ظ٨د ك ة٥ ز٧ث ٚؼاةث صىؼت ّٞی)ع(

در ظن٨ص كالیث ك كمایث  ةٞک٥ ٦ؼ آ٣چ٥ ؛م ٠ـ١ٞا٣اف اجعاذ ٣٘ؼ٨٠دق اؿث را ةؼام آی٤غق

جؼ ای٢  جأکیغ ٦ؼ چ٥ ج١اـك ةا جْاةیؼ ٠عحٖٞ ك ةا  ا٠حذاؿ ا٠ؼ ا٧ٝی اؿثٗؼ٠ایغ  ٠ی )ع(صىؼت ا٠یؼ

[  ُو َلُكْم َولِّيًا َو ِإَمامًا ُمْفرَتََض الطَّاَعِة ]ُمْفرَتَضًا طَاَعُتوُ َو اْعَلُموا َأفَّ اهللََّ َقْد َنَصبَ »ٗؼ٠ایغ:  ٥ٝ را جتیی٢ ٠ی٠ـأ
ّبِّ َو َعَلى اْْلُرِّ َو َعَلى اْلُمَهاِجرِيَن َو اأْلَْنَصاِر َو َعَلى التَّاِبِعنَي َو َعَلى اْلَباِدي َو اْْلَاِضِر َو َعَلى اْلَعَجِميِّ َو اْلَعرَ 

دٍ اْلَمْمُلوِؾ َو َعَلى الْ   .«َكِبرِي َو الصَِّغرِي َو َعَلى اأْلَبْػَيِض َو اأْلَْسَوِد َو َعَلى ُكلِّ ُمَوحِّ
ؿ٘ارش  )ع(٤٠افؤا٠یؼ٠ةا ّتارات ٠عحٖٞ در ظن٨ص جتْیث از  صىؼت رؿ٨ؿ)ص(

ک٥ ّال٠ث  جا زایی .ی٢ ا٠ؼ اؿث١ا٣غ جاکیغ ةؼ ٦ ك ةیكحؼی٢ ٨٠و٨ّی ک٥ ةغاف پؼداظح٥ ٗؼ٠ایغ ٠ی

 « اَليُػْبِغُض َعِلّيًا ِإالَّ َشِقيّّ َو اَل يُػَواَل َعِليًّا ِإالَّ َتِقيّّ »ک٤غ:  ٠ْؼٗی ٠ی )ع(ؼت ّٞیج٨ٛا٠غارم را صب صى

َأاَل ِإِّنِ َِبيَػْعُت هلِلَِّ َو َعِليّّ َِبيََع َل َو َأاَن آِخذُُكْم »دا٣غ:  ك ةیْث ةا صىؼت ّٞی)ع( را ةیْث ةا ظغا ٠ی
 .« ِِبْلَبْيَعِة َلُو َعِن اهللَِّ 

)ٚؼآف(  دٜٛ اکتؼجغةؼ در ١٦چ٤ی٢ صىؼت ةؼام ج٨می٥ ة٥ جتْیث از ا٠یؼ٤٠٨٠اف)ع(، ة٥ 

ّٟٞ آیات ک٤غ ک٥  ك جاکیغ ٠ی دا٣غ را در گؼك جتْیث از كالیث ٠یک٤غ ك جغةؼ در ٚؼآف  ؿ٘ارش ٠ی

اَيتِِو َو ُُمَْكَماتِِو َو اَل تَػتَِّبُعوا َمَعاِشَر النَّاِس َتَدبػَُّروا اْلُقْرآَف َو افْػَهُموا آ» ا٧ٝی ج٧٤ا ٣ؽد صىؼت ا٠یؼ)ع( اؿث:
 .«ُمَتَشاهِبَُو فَػَو اهللَِّ اَل يُوِضُح تَػْفِسريَُه ِإالَّ الَِّذي َأاَن آِخٌذ بَِيِدِه َو رَاِفُعَها بَِيِدي

ک٤غ ك  در ک٤ار ای٢ ٨٠ارد ة٥ كز٨ب پػیؼش كالیث ك ٧٣ی از ٠عاٝ٘ث ةا ایكاف جاکیغ ٠ی

صىؼت ّٞی)ع( ك  ٣ٛفٗؼ٠ایغ. ١٦چ٤ی٢  ـ ةیاف ٠یؽد ظغاك٣غ ةؼام ٠ؼدرا ٣ )ع(ا٠اـ ّٞی زایگاق

را مؼاط ٠ـحٛیٟ  ةا ای٢ جْتیؼ ک٥ ظ٨د .ٗؼ٠ایغ ةعكی ةیاف ٠ی را در ٦غایث كز٨د ٠تارؾ ظ٨یف

 )ع(یكاف از مٞب صىؼت ّٞیك ٗؼز٣غاف ا )ع(ةْغ از ایكاف، ّٞی ک٥ٗؼ٠ایغ  ا٧ٝی ٠ْؼٗی ٠ی
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ِصَراُط اهللَِّ اْلُمْسَتِقيُم الَِّذي َأَمرَُكْم َأْف َتْسُلُكوا اهْلَُدى ِإلَْيِو مثَّ َعِليّّ ِمْن َأاَن » مؼاط ٠ـحٛیٟ ا٧ٝی ٦ـح٤غ:
 . «أَئِمٌَّة يَػْهُدوَف ِِبْْلَقِ  بَػْعِدي مثَّ ُوْلِدي ِمْن ُصْلِبوِ 

آكردق  ظٌت٥ ٠ح٨ؿي٨١٣دار ٗؼاكا٣ی ٥ٝ٨ٛ٠ ٠كؼكّیث كالیث صىؼت ا٠یؼ)ع( در  در ادا٥٠

 ق٨د: ٠ی

 
 

 حضشت ػلی)ع( دس خغجِ عَالًیٍالیت . هطشٍػیت 3-4-2-4-2 

در ز٧ث ادتات  )ص( جؼی٢ گؽارش از ظٌت٥ ٔغیؼ ةیكحؼ ٗؼ٠ایكات صىؼت در ٨ًال٣ی

)ع( اؿث ك ةؼام ةیاف ای٢ ٨٠و٨ع ة٥ دك ٠ـا٥ٝ ٠كؼكّیث ك ٠ٛت٨ٝیث كالیث ةیث ا٦ٜكالیث 

ؼة٨ط ة٥ ٨٠و٨ع ٠كؼكّیث كالیث صىؼت صىؼت ّٞی)ع( جاکیغ كیژق دار٣غ. در ادا٥٠ ٠ىا٠ی٢ ٠

 ّٞی)ع( ١٦ؼاق کغ٦ام ق٤اؿ٥ آكردق قغق اؿث: 

 فشاٍاًی  کذ ضٌبسِ مضامین مقوله

 خایگاُاهامعلی

 A3-159 ت ّٞی)ع( ةؼادر رؿ٨ؿ ظغاؿثصىؼ

33 
 A3-160 صىؼت ّٞی)ع( ٠الزـ رؿ٨ؿ اهلل اؿث

 A3-161 صىؼت ّٞی)ع( ةْغ از پیا٠تؼ ا٠اـ ٠ؼدـ اؿث.

 A3-162 صىؼت ّٞی ظٞی٥٘ ك زا٣كی٢ رؿ٨ؿ اهلل اؿث

 جایگاه امام علی

توصیه به پذیرش 
 والیت

نهی از مخافت با 
 والیت

امر الهی به 
 ابالغ

رابطه پیامبر و 
 امام علی

وجوب پذیرش 
 والیت

ضرورت 
 وجود امام

والیت در 
 نسل پیامبر

معرفی شخص 
 امام علی

ناکامی دشمنان از 
 نفاق اهدافشان

 والیت خدا
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صىؼت ّٞی ةؼام پیا٠تؼ ة٥ ٤٠ؽ٥ٝ ٦اركف ةؼام ٨٠ؿی 

 اؿث.
A3-163 

٣ت٨ت جاکیغم اؿث ةؼ ٠٨١ّیث ٤٠ؽٝث  اؿحذ٤ا کؼدف ٠ٛاـ

 صىؼت ا٠یؼ 
A3-164 

ٗؼ٠ایغ، كٝی ق١ا کـی اؿث ک٥ ٨١٦ارق ةا ظغا  ظغاك٣غ ٠ی

در ارجتاط اؿث ك ای٢ ارجتاًف ةا ظغا اك را از ؿ٨د 

 دارد رؿا٣غف ة٥ ظٞٙ )ایحام زکات( ةاز ١٣ی

A3-167 

كٝی ظغا در ٦ؼ ٝض٥ُ ةا ظغاؿث ك در ّی٢ ١٦ی٢ ارجتاط 

م ٗیه اؿث ك  ـح٤ی ك ١٦یكگی، ةؼام ظٞٙ كاؿ٣٥ٌاگـ

 رؿا٣غ ة٥ ظٞٙ ؿ٨د ٠ی

A3-168 

پیا٠تؼ ةؼام ٠ؼدـ ج٨ویش ٠ی د٦غ ک٥ ّٞی )ع( كٝی 

 ظغاؿث
A3-169 

 A3-173 صىؼت ّٞی ١٣از را ةپا ٠ی دارد.

صىؼت ّٞی در ١٦اف صاؿ ک٥ در ١٣از اؿث از ظٞٙ ك 

 ایحام زکات ٣یؽ ٔاٜٗ ٣یـث.
A3-174 

 A3-175 ق٨د. ؼت ّٞی ٝض٥ُ ام از ج٨ز٥ ة٥ صٙ ٔاٜٗ ١٣یصى

صىؼت ّٞی)ع( در ٦ؼ صاؿ ظغا را ٚنغ ٠ی ک٤غ ك 

 ظغ٠ث ة٥ ظٞٙ اك را از ظغا ةاز١٣ی دارد.
A3-176 

 A3-238 ّٞی)ع( كٝی ك ا٠اـ ٤٠٨٠اف اؿث.

 A3-244 اؿث ةیث ا٦ّٜٟٞ ٠ضؼ٠ات ا٧ٝی ٣ؽد ظغا ك رؿ٨ؿ ك 

ظغاك٣غ در كز٨د صىؼت ّٞی ز١ِ  ج١اـ ٨ّٞـ از  زا٣ب

 قغق اؿث.
A3-254 

 A3-255 صىؼت ّٞی ا٠اـ ا١ٝحٛی٢ اؿث.

 A3-256 اؿث.« ا٠اـ ٠تی٢»صىؼت ّٞی 

 A3-308 صىؼت ّٞی ز٤ب اهلل اؿث.

 A3-309 در ٚؼآف از صىؼت ّٞی ة٥ ز٤ب اهلل جْتیؼ قغق اؿث.

 A3-335 ا٠ی٢ ٦ام ظغاك٣غ در ز٠ی٢ ٦ـح٤غ. ةیث ا٦ٜ

 A3-336 صاک١اف ظغاك٣غ ةی٢ ٠ؼدـ ٦ـح٤غ. ةیث ا٦ٜ

 A3-344 صىؼت ّٞی ةؼادر ك كمی پیا٠تؼ اؿث.

 A3-345 صىؼت ّٞی زا٠ِ ّٟٞ رؿ٨ؿ اهلل اؿث.

 A3-346 صىؼت ّٞی ظٞی٥٘ ك زا٣كی٢ رؿ٨ؿ اهلل اؿث

 A3-347 صىؼت ّٞی پؾ از پیا٠تؼ ٠تی٢ ك ٠٘ـؼ ٚؼآف اؿث.

 A3-355 رؿ٨ؿ اهلل اؿث.صىؼت ّٞی ظٞی٥٘  

 A3-356 صىؼت ّٞی ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢ اؿث.
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 A3-357 صىؼت ّٞی ا٠اـ ٦غایث ک٤٤غق اؿث.

 A3-472 ّٞی)ع( كٝی ك ا٠اـ ٤٠٨٠اف اؿث.

 A3-493 اكٝیاءاهلل ٦ـح٤غ.. ةیث ا٦ٜ

 A3-494 صؽب اهلل ١٦یك٥ ٔاٝب ٦ـح٤غ.

جؼؿی ةؼ آ٣اف ( کـا٣ی ٦ـح٤غ ک٥ ٦یچ ةیث ا٦ٜاكٝیاءاهلل)

 ٣یـث ك ٠ضؽكف ١٣ی ق٣٨غ.
A3-495 

اهزالْیبِ
 ابالغٍالیت

 A3-141 پیاـ ٔغیؼ، اةالغ كالیث صىؼت ّٞی)ع( اؿث.

24 

٦ؼ گ٥٣٨ دظاٝث پیا٠تؼ در ةیاف ك جكؼیِ ای٢ پیاـ ٤٠ح٘ی 

 اؿث)٢٠ رةک(
A3-142 

 A3-143 ا١٦یث پیاـ ٔغیؼ ة٥ ا٣غازق کٜ رؿاٝث پیا٠تؼ اؿث

غ ة٥ پیا٠تؼ ٠ی ٗؼ٠ایغ: اگؼ ای٢ پیاـ را ٣ؼؿا٣ی، در ظغاك٣

 ام صٛیٛث رؿاٝث ظ٨د را گ٨یا ٦ؼگؽ ة٥ ا٣ساـ ٣ؼؿا٣غق
A3-144 

ک٤غ)٠ا  پیا٠تؼ ؿتب ٣ؽكؿ آی٥ جتٞیٓ را ةؼام ٠ؼدـ ةیاف ٠ی

 ا٣ؽؿ اهلل(
A3-154 

زتؼئیٜ ةؼام رؿا٣غف ا٠ؼ ظغا ؿ٥ ٠ؼجت٥ ة٥ صى٨ر پیا٠تؼ 

 رؿیغق اؿث
A3-155 

٨ٖٚ پیا٠تؼ در مضؼام ٔغیؼ)ٗی ا١ٝك٧غ( ة٥ دؿح٨ر ج

 ظغاك٣غ ة٨دق اؿث
A3-156 

پیا٠تؼ ٠ا٨٠ر اؿث پیاـ ا٧ٝی را ة٥ ج١اـ ٠ؼدـ 

 ةؼؿا٣غ)االةیه ك االؿ٨د(
A3-157 

٠ا ا٣ؽؿ ا٧ٞٝی ک٥ ظغا ای٢ ٥١٦ ٣ـتث ة٥ اةالٔف جاکیغ 

 کؼدق ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی اؿث
A3-158 

 A3-166 صىؼت ا٠یؼ ٣ازؿ قغق اؿث. آی٥ كالیث در ادتات كالیث

پیا٠ی ک٥ صىؼت ظح١ی ٠ؼجتث در ٔغیؼ ةیاف ٗؼ٨٠دق 

 كصی ا٧ٝی اؿث
A3-208 

 A3-209 پیاـ ٔغیؼ ٨٠و٨ع ظامی اؿث ک٥ ةایغ اةالغ ق٨د

٦ؼ گ٥٣٨ دظاٝث پیا٠تؼ در ةیاف ك جكؼیِ ای٢ پیاـ ٤٠ح٘ی 

 اؿث)٢٠ رةک(
A3-210 

 A3-211 کٜ رؿاٝث پیا٠تؼ اؿثا١٦یث پیاـ ٔغیؼ ة٥ ا٣غازق 

 A3-217 كالیث ك ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی از ًؼؼ ظغاك٣غ اؿث

 A3-240 ا٠ا٠ث ك كالیث صىؼت ّٞی از ًؼؼ ظغاك٣غ اؿث.

 A3-277 ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی از زا٣ب ظغاك٣غ اؿث.

 A3-324 كالیث صىؼت ّٞی)ع( از زا٣ب ظغاك٣غ اؿث.

 A3-325ك كمی پیا٠تؼ دا٣ـح٥ صىؼت ّٞی از زا٣ب ظغاك٣غ ةؼادر 
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 قغق اؿث.

آی٥ اک١اؿ در ركز ٔغیؼ در راؿحام  اةالغ كالیث صىؼت 

 ّٞی ٣ازؿ قغق اؿث.
A3-368 

ظغاك٣غ ة٥ كّغق ٦ام ظ٨د ١ّٜ ظ٨ا٦غ کؼد ك ای٢ ّٞی از 

 كّغق ٦ام ظغاؿث
A3-473 

 A3-557 ةیْث گؼٗح٢ از ٠ؼدـ ةؼام صىؼت ّٞی، ا٠ؼ ظغاك٣غ اؿث

ؼ ةا ظغا ةیْث کؼدق ك ّٞی ٦ٟ ةا پیا٠تؼ ةیْث کؼدق پیا٠ت

 اؿث.
A3-558 

پیا٠تؼ از ًؼؼ ظغا ٠ا٨٠ر اؿث ةؼام ّٞی ك ا٠ا٠اف ةْغ از 

 ایكاف از ٠ؼدـ ةیْث ةگیؼد 
A3-580 

اؿح٤اد پیا٠تؼ ة٥ ٚؼآف ةؼام ادتات ا٧ٝی ة٨دف كالیث 

 ةیث ا٦ٜ
A3-596 

تَطیِبِ
 پذیزشٍالیت

 A3-226 ی اًاّث از ا٠ؼ ظغاؿثاًاّث ا٠ؼ صىؼت ّٞ

26 

 A3-227 ٢٠٨٠ ة٨دف در گؼك جنغیٙ صىؼت ّٞی اؿث.

 A3-228 اًاّث ا٠ؼ صىؼت ّٞی)ع( ٔ٘ؼاف ا٧ٝی را در پی دارد

 A3-312 ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ در ظن٨ص جغةؼ در ٚؼآف

 A3-313 ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ ةؼام ١٧ٗیغف آیات ا٧ٝی

 A3-314 ٥ ٠ؼدـ ةؼام ق٤اظث آیات ٠ضکٟؿ٘ارش پیا٠تؼ ة

 A3-315 ٧٣ی پیا٠تؼ از پیؼكم ٠حكاة٧ات ٚؼآف

ج٧٤ا کـی ک٥ ٠ی ج٨ا٣غ ج٘ـیؼ آیات ٠حكاة٥ ك ةا٢ً ٚؼآف 

 را ةؼام ٠ؼدـ ةیاف ک٤غ صىؼت ّٞی اؿث.
A3-316 

 A3-317 صىؼت ّٞی جت٨ٞر ّی٤ی ٚؼآف اؿث

ىؼت ّٞی جغةؼ ك ٧ٟٗ آیات ٚؼآف در گؼك اًاّث از ص

 اؿث
A3-318 

 A3-322 پیا٠تؼ ٠ؼدـ را ٣ـتث ة٥ كالیث صىؼت ّٞی آگاق ٠ی ک٤غ

الز٥٠ ای١اف ة٥ صىؼت رؿ٨ؿ، پػیؼش كالیث صىؼت 

 ّٞی اؿث
A3-348 

 A3-361 دكؿحغاراف صىؼت ا٠یؼ دكؿحاف ظغا ٦ـح٤غ

٣نؼت ظغا قا٠ٜ صاؿ کـا٣ی ٠ی ق٨د ک٥ صىؼت ّٞی 

 را یارم ک٤٤غ.
A3-363 

دّا ةؼام دكؿحغاراف ك ٣٘ؼی٢ دق٤١اف صىؼت ّٞی، ا٠ؼ 

 ظغام ؿتضاف اؿث.
A3-367 
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٦ؼ کؾ ٔیؼ از اؿالـ ٨٠رد روایث ظغا را ًٞب ک٤غ 

 زیا٣کار اؿث.
A3-372 

 A3-407 ّال٠ث ج٨ٛا، دكؿحی ةا صىؼت ّٞی )ع( اؿث

 A3-408 آكر٣غ. ج٧٤ا ٤٠٨٠اف كاْٚی ك ٠عٞل، ة٥ ّٞی ای١اف ٠ی

 A3-409 اظالص، ای١اف ة٥ كالیث ّٞی اؿث.ّال٠ث 

جاکیغ پیا٠تؼ)ص( درظن٨ص ج١ـک ك جتْیث از كالیث 

 صىؼت ا٠یؼ)ع(
A3-482 

جتْیث از اكا٠ؼ ك ٨٣ا٦ی اكمیام ا٧ٝی، ا٣ـاف را از ظٌؼات 

 ک٤غ. صٍ٘ ٠ی
A3-484 

ج٧٤ا ّٞی ة٥ راق ٦ام ٦غایث آگا٦ی دارد ك  ٦ؼ را٦ی ٔیؼ 

 ا٣ضؼاؼ ٠ی کكا٣غ.از ّٞی ا٣ـاف را ة٥ 
A3-485 

 A3-556 ةیْث ةا ّٞی، ةیْث ةا ظغاؿث

كٗاک٤٤غگاف ة٥ ةیْث ةا ّٞی ازؼ ُّیٟ دریاٗث ٠ی ک٤٤غ. 

ََّٞی٥ُْ ا٥ََّٞٝ َٗـَیُؤْجِی٥ِ أَزْؼان َُِّیٟ(  )٢َ٠ْ أَك٩ْٗ  ة١ِا ّا٦َغَ 
A3-559 

 A3-599 ٚؼآف ك ّحؼت ّغؿ ك ٦ٟ ؿ٤گ ٦ٟ ٦ـح٤غ.

 A3-600 ؼآف كّحؼت در ک٤ار ٦ٟٝؽكـ جـک ة٥ ٚ

 حضزتهْذی

 A3-428 ک٤غ. صىؼت ٧٠غم ١٦اف کـی اؿث ک٥ اصٛاؽ صٙ ٠ی

3 
را  ةیث ا٦ٜصىؼت ٧٠غم ج١اـ ص٨ٛؽ ا٧ٝی جىییِ قغق 

 از دق٤١اف ظغا ٠ی ؿحا٣غ.
A3-429 

 A3-582 صىؼت ٧٠غم آظؼی٢ ا٠ا٠اف اؿث.

رابطِپیاهبزٍ
 علی

 A3-153 پیا٠تؼ ٠تی٢ آیات ٚؼآف اؿث

صىؼت ّٞی ةْغ از ظغا  ك رؿ٨ٝف ماصب اظحیار ٠ؼدـ  20

 اؿث.
A3-165 
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كالیث صىؼت ا٠یؼ ١٦اف قئ٣٨ی را داراؿث ک٥ كالیث 

 ظغا ك رؿ٨ؿ دار٣غ.
A3-170 

 A3-171 صىؼت ّٞی در ز٠اف صیات رؿ٨ؿ ٣یؽ كٝی ة٨دق ا٣غ.

 A3-172 كالیث صىؼت ّٞی)ع( در ٨ًؿ كالیث پیا٠تؼ اؿث.

 A3-237 ؿ٨ؿ اهلل ٨٠الم ٤٠٨٠اف اؿث.ر

 A3-239 كالیث صىؼت ّٞی در ٨ًؿ كالیث ظغا ك رؿ٨ؿ اؿث.

 A3-321 پیا٠تؼ ٨٠الم ٤٠٨٠اف اؿث

الز٥٠ ة٨دف در دایؼق كالیث پػیؼم پیا٠تؼ)ص(، پػیؼش 

 كالیث صىؼت ّٞی)ع( اؿث
A3-323 

 A3-425 ٨٣ر از زا٣ب ظغاك٣غ ةؼ كز٨د پیا٠تؼ ٣ازؿ قغق اؿث

٨٣ر از زا٣ب ظغاك٣غ ةؼ صىؼت ّٞی ك ا٠ا٠اف از ٣ـٜ 

 ایكاف ٣ازؿ قغق اؿث
A3-426 

 A3-479 ا٠ؼ ك ٧٣ی پیا٠تؼ ١٦اف ا٠ؼ ك ٧٣ی ا٧ٝی اؿث.

 A3-480 ٦غایث در گؼك اًاّث از ا٠ؼ ك ٧٣ی ا٧ٝی اؿث.

پیا٠تؼ اكا٠ؼ ك ٨٣ا٦ی ا٧ٝی را ة٥ صىؼت ا٠یؼ آ٨٠ظح٥ 

 اؿث.
A3-481 

 A3-486 ؼ مؼاط ٠ـحٛیٟ ظغاؿث ک٥ ةایغ جتْیث ق٨د.پیا٠ت

پؾ از پیا٠تؼ، صىؼت ّٞی ك ٗؼز٣غاف ایكاف مؼاط 

 ٠ـحٛیٟ ظغا ٦ـح٤غ
A3-487 

٦غایث ة٨اؿ٥ٌ پیؼكم از پیا٠تؼ ك ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ 

 ایكاف ٠یـؼ اؿث
A3-489 

 A3-491 ةیث ا٣ٜ٦ؽكؿ ؿ٨رق ص١غ درةارق پیا٠تؼ ك 
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 ةیث ا٦ٜا١ْ٣ث ّٞی٧ٟ ة٥ ٨ًر ّاـ ك ظاص ٠نغاؽ اٝػی٢ 

 ٦ـح٤غ.
A3-492 

 A3-525 پیا٠تؼ ٣تی ك ّٞی زا٣كی٢ اكؿث.

ضزٍرتٍخَد
 اهام

ركزم ٣ع٨ا٦غ ة٨د ک٥ ز٠ی٢ از صسث ظغا ظاٝی ةاقغ.)اٝی 

 ی٨ـ اٝٛیا٥٠(
A3-242 

14 

صالٝی ٣ـیث ٠گؼ آ٣چ٥ ظغا صالؿ ک٤غ ك صؼا٠ی ٣یـث 

 ٠گؼ آ٣چ٥ ظغا صؼاـ ةغا٣غ.
A3-245 

 A3-246 صالؿ ك صؼاـ ٦ا ٚاةٜ جٕییؼ ك جتغیٜ ٣یـح٤غ.

 A3-247 ظغاك٣غ صالؿ ك صؼاـ ٦ا را ة٥ پیا٠تؼ ق٤اؿا٣غق اؿث.

پیا٠تؼ ج١اـ ٠٨ّٞی را  ک٥ ظغاك٣غ از ٚؼآف ك صالؿ ك 

صؼا٠ف ة٥ اك جْٞیٟ دادق ة٥ صىؼت ّٞی اٗاو٥ ٗؼ٨٠دق 

 اؿث.

A3-248 

ا از ًؼؼ ظغاك٣غ ة٥ پیا٠تؼ ك ّٟٞ کحاب ك صالؿ ك صؼاـ ٦

 اٗاو٥ قغق اؿث. ةیث ا٦ٜ
A3-249 

از ًؼؼ ظ٨دقاف چیؽم را صالؿ یا  ةیث ا٦ٜپیا٠تؼ ك 

 صؼاـ ١٣ی ک٤٤غ.
A3-250 

 A3-252 ج١اـ ٨ّٞـ را ظغاك٣غ در كز٨د پیا٠تؼ ز١ِ کؼدق اؿث.

پیا٠تؼ ج١اـ ٠٨ّٞی را ک٥ از زا٣ب ظغاك٣غ دریاٗث کؼدق 

 ْٞیٟ ٗؼ٨٠دق اؿث.ة٥ صىؼت ّٞی ج
A3-253 

ز٠ی٢ ٦یچ گاق از صسث ظغا ظاٝی ٣یـث.)اٝی ی٨ـ 

 اٝٛیا٥٠(
A3-378 

 A3-430 صسث ٦ام ظغا ةؼ ز٧ا٣یاف ةیث ا٦ٜ

صسث ٦ام ظغا ةؼ ج١اـ ٠ْا٣غی٢ ك ظائ٤ی٢ ّاٟٝ  ةیث ا٦ٜ

 ٦ـح٤غ.
A3-431 
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ة٥ ّٞث ةی ق١ار ة٨دف صالؿ ك صؼاـ ٦ام ا٧ٝی، ةؼام 

ا، پؾ از پیا٠تؼ ةایغ ة٥ ّٞی ك ا٠ا٠اف ةْغم آگا٦ی از آ٧٣

 ٠ؼاز٥ْ ق٨د.

A3-581 

جغاكـ ا٠ؼ ا٠ا٠ث ك كالیث جا پایاف د٣یا اؿث.)اٝی ی٨ـ 

 اٝٛیا٥٠(
A3-584 

هعزفیشخض
 اهامعلی

 A3-319 پیا٠تؼ دؿث صىؼت ّٞی را ٠ی گیؼد

4 

پیا٠تؼ ةا دؿث ظ٨د صىؼت ّٞی را ةاال ٠ی ةؼد جا صسث 

 ق٨د ك ةؼام ظ٨دقاف ّٞی دیگؼم ٣ـاز٣غ.ةؼ ٠ؼدـ ج١اـ 
A3-320 

پیا٠تؼ ّالكق ةؼ جاکیغ ةؼ اظحنامی ة٨دف ٝٛب 

ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢ ةؼام صىؼت ّٞی، ة٥ ظ٨د صىؼت ٦ٟ 

اقارق ٠ی ک٤غ جا زام ٦ؼ ة٧ا٥٣ ام را ةؼ ٠عاٝ٘اف 

 ةت٤غد)اظی ٦ػا(

A3-341 

پیا٠تؼ ّالكق ةؼ اّالف كالیث ك ا٠ا٠ث صىؼت ّٞی، ة٥ 

ىؼت ٦ٟ اقارق ٠ی ک٤غ جا زام ٦ؼ ة٧ا٥٣ ام را ةؼ ظ٨د ص

 ٠عاٝ٘اف ةت٤غد)اظی ٦ػا(

A3-474 

ًاکاهیدشوٌاى
اسرسیذىبِ
 اّذافشاى

 A3-147 دارد. ظغاك٣غ پیا٠تؼ را از قؼ ٠عاٝ٘اف ٔغیؼ در ا٠اف ٠ی

4 

ظغاك٣غ کاٗؼاف را در ٣یٜ ة٥ ٦غٗكاف ک٥ ١٦ا٣ا ج٨ًئ٥ ة٥ 

الؿ ١٦یكگی دی٢ زاف پیا٠تؼ ك از ًؼیٙ آف او١ض

 اؿث، ٦غایث ٣ع٨ا٦غ کؼد.

A3-149 

 A3-214 ظغاك٣غ، پیا٠تؼ را از قؼ ٠عاٝ٘اف ٔغیؼ در ا٠اف ٠ی دارد

ظغاك٣غ کاٗؼاف را در ٣یٜ ة٥ ٦غٗكاف ک٥ ١٦ا٣ا ج٨ًئ٥ ة٥ 

زاف پیا٠تؼ ك از ًؼیٙ آف او١ضالؿ ١٦یكگی دی٢ 

 اؿث، ٦غایث ٣ع٨ا٦غ کؼد.

A3-216 

 ًفاق

 A3-145 كز٨د ٠عاٝ٘اف ٔغیؼ آگا٦ی دار٣غ. ظغا ك رؿ٨ؿ از

2 

 A3-146 پیاـ ٔغیؼ ٠عاٝ٘اف ؿؼؿعث زیادم دارد.

ًْیاسهخالفت
 باٍالیت

٠عاٝ٘اف اةالغ پیاـ ٔغیؼ، ة٤ا ةؼ َا٦ؼ آی٥ جتٞیٓ، 

ِٗؼِی٢(  کاٗؼ٣غ)إِفَّ ا٥ََّٞٝ ال ی٧َْغِم ا٨َْْٛٝـَ اْٝکا
A3-148 26 
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 A3-212 ؼ آگا٦ی دار٣غظغا ك رؿ٨ؿ از كز٨د ٠عاٝ٘اف ٔغی

 A3-213 پیاـ ٔغیؼ ٠عاٝ٘اف ؿؼؿعث زیادم دارد.

٠عاٝ٘اف اةالغ پیاـ ٔغیؼ، ة٤ا ةؼ َا٦ؼ آی٥ جتٞیٓ، 

ِٗؼِی٢َ(  کاٗؼ٣غ)إِفَّ ا٥ََّٞٝ ال ی٧َْغِم ا٨َْْٛٝـَ اْٝکا
A3-215 

 A3-224 ٤٠کؼاف ك ٠عاٝ٘اف صىؼت ّٞی ٨٠رد ٤ْٝث ظغا ٦ـح٤غ

 A3-225 ٞی ٠عاٝ٘ث ةا ظغاؿث٠عاٝ٘ث ةا صىؼت ّ

 A3-278 ٤٠کؼ كالیث صىؼت ّٞی ٨٠رد آ٠ؼزش ٚؼار ١٣ی گیؼد.

 A3-279 ج٨ة٥ کـی ک٥ كالیث اك را ا٣کار ک٤غ ٠ٛت٨ؿ ١٣ی اٗحغ.

كّغق م صح١ی ظغاك٣غ اؿث ک٥ ٠عاٝ٘اف كالیث صىؼت 

 ّٞی را ٣یا٠ؼزد.
A3-280 

 A3-281 ٠عاٝ٘ث ةا صىؼت ّٞی ٠عاٝ٘ث ةا ظغاؿث

 A3-282 ٠عاٝ٘اف كالیث صىؼت ّٞی جا اةغاٝغ٦ؼ ّػاب ٠ی ق٣٨غ.

زتؼئیٜ از ًؼؼ ظغا پیاـ آكردق ک٥ ٤٠کؼاف كالیث 

 صىؼت ّٞی ٨٠رد ٔىب ظغا ٦ـح٤غ.
A3-304 

 A3-305 دق٢١ ّٞی ٨٠رد ٔىب ظغاؿث

ظغاك٣غ در ٚؼآف ٠عاٝ٘اف صىؼت ّٞی را ٠ػ٠ث کؼدق 

 اؿث.
A3-310 

 A3-311 ٣ی اؿث ک٥ صىؼت ّٞی را ر٦ا ک٤٤غ.صـؼت از آف کـا

٦ؼکؾ ٔیؼ از صىؼت ّٞی، )پؾ از رؿ٨ؿ اهلل( ظ٨د را 

 ا٠یؼ ٤٠٨٠اف ة٤ا٠غ ٠ؼجکب ْٜٗ صؼاـ قغق اؿث.
A3-343 

 A3-362 دق٤١اف صىؼت ّٞی دق٤١اف ظغا ٦ـح٤غ

 A3-364 ظ٨ارم از آف کـا٣ی اؿث ک٥ صىؼت ّٞی را ظ٨ار ک٤٤غ.

 A3-365 ی ٨٠رد ٤ْٝث ظغا ٦ـح٤غ.٤٠کؼاف صىؼت ّٞ
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 A3-366 ٤٠کؼاف صىؼت ّٞی ٨٠رد ٔىب ظغا ٦ـح٤غ.

ظـؼاف اةغم ك ّػاب  ةیث ا٦ٜركم گؼدا٣ی از كالیث 

 زاكداف در پی دارد.
A3-380 

 A3-381 ا١ّاٝكاف جتاق اؿث. ةیث ا٤٠ٜ٦کؼاف كالیث 

در آجف ا٣غ ك ة٥ آ٣اف ٧٠ٞث یا جع٘ی٘ی  ةیث ا٤٠ٜ٦کؼاف 

 ادق ١٣ی ق٨د. د
A3-382 

 A3-406 زؽ قعل ةغةعث کـی ةا صىؼت ّٞی)ع( ّغاكت ٣غارد.

 A3-475 َٟٞ ة٥ صىؼت ّٞی، َٟٞ ة٥ ظغاؿث.

 A3-560 ةیْث قک٤اف ظ٨دقاف وؼر ٠ی ةی٤٤غ.

ٍخَبپذیزش
 ٍالیت

اًاّث ا٠ؼ صىؼت ّٞی)ع( ةؼ ج١ا٠ی ٠ـ١ٞا٣اف كازب 

 اؿث
A3-218 

16 

 A3-219 ةؼ ١٦گاف اًالؽ داردكالیث صىؼت ا٠یؼ 

 A3-220 صىؼت ا٠یؼ ةؼ ج١اـ یکحاپؼؿحاف كالیث دارد. 

 A3-221 صکٟ صىؼت ّٞی ةایغ ازؼا ق٨د

 A3-222 کالـ صىؼت ّٞی ٨٠رد ١ّٜ اؿث

 A3-223 ا٠ؼ صىؼت ّٞی ٣اٗػ اؿث

 A3-340 ج٧٤ا ٠عحل صىؼت ّٞی اؿث.« ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢»ٝٛب 

غ از رؿ٨ؿ اهلل ج٧٤ا ةؼام صىؼت ّٞی ا٠ارت ٤٠٨٠اف ةْ

 صالؿ ك ركاؿث.
A3-342 

دی٢ در آف ركز ةؽرگ، ٦ٟ کا٠ٜ قغ ك ٦ٟ ج١اـ. پؾ 

ج٨اف چیؽم چ٥ از ةْغ کی٘ی ك چ٥ از ةْغ ک١ی ةغاف  ١٣ی

 اٗؽكد.

A3-369 

م دی٢ ة٥  كالیث ّٞی، رک٢ کا٠ٜ ک٤٤غق ك ج١اـ ک٤٤غق

 ركد. ق١ار ٠ی
A3-370 

 A3-371 اؿالـ اؿث.دی٢ ٣ؽد ظغاك٣غ 

 A3-373 ا٠ا٠ث ك كالیث رک٢ ك اؿاس دی٢ اؿث.

 A3-374 اؿالـ ةغكف كالیث ك ا٠ا٠ث، ٠ؼوی ظغا ٣یـث
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 A3-376 اک١اؿ دی٢ ةا كالیث ك ا٠ا٠ث صىؼت ا٠یؼ 

 A3-483 اًاّث از ّٞی)ع(، اًاّث از ظغاؿث.

 A3-490 پیؼكم از ائ٥١ ٗؼ٠اف ظغاؿث

 A3-236 1 ٨الم ٤٠٨٠اف اؿثظغا ٠ ٍالیتخذا

ٍالیتدرًسل
 )ص(پیاهبز

 A3-241 ا٠ا٠اف از ٣ـٜ پیا٠تؼ ك از ٗؼز٣غاف صىؼت ّٞی ٦ـح٤غ

11 

ا٠ؼ كالیث ك ا٠ا٠ث ة٥ ٗؽر٣غاف پیا٠تؼ از ٣ـٜ صىؼت ّٞی 

 جا ركز ٚیا٠ث ٌّا قغق اؿث.
A3-377 

 A3-379 ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ صىؼت ّٞی ك پیا٠تؼ ٦ـح٤غ

 A3-427 ٠اـ از ٣ـٜ ّٞی)ع(، صىؼت ٧٠غم اؿث.آظؼی٢ ا

 A3-488 ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ، از ٣ـٜ پیا٠تؼ ك صىؼت ّٞی ٦ـح٤غ.

صىؼت ّٞی ك ٗؼز٣غاف پیا٠تؼ از مٞب صىؼت ّٞی، 

 ٠تی٢ دی٢ ك ةازگ٨ ک٤٤غق م صالؿ ك صؼاـ ٦ا ٦ـح٤غ.
A3-579 

 A3-597 ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از  ٗؼز٣غاف ّٞی ك از ٣ـٜ پیا٠تؼ ٦ـح٤غ.

ة٥ كدیْث ٧٣ادف ا٠ا٠ث « ک٥١ٞ ةاٚی٥ ٗی ّٛت٥»٨ُ٤٠ر از 

 در ٣ـٜ صىؼت ّٞی ك پیا٠تؼ اؿث.
A3-598 

جتیی٢ زایگاق كاالم ا٠اـ صـ٢ ك ا٠اـ صـی٢ ٣ؽد  

 ظغاك٣غ، ةؼام ٠ؼدـ.
A3-618 

 A3-619 ا٠اـ صـ٢ ك ا٠اـ صـی٢ ؿؼكر ز٨ا٣اف ة٧كح٤غ.

ك ایكاف از زا٣ب ةْغ از صىؼت ا٠یؼ، دك ٗؼز٣غ پیا٠تؼ 

 ظغاك٣غ ة٥ ٨٤ّاف ا٠اـ ٤٠ن٨ب قغق ا٣غ.
A3-620 

ق٨د ک٥ پیا٠تؼ  ًتٙ ای٢ زغكؿ ك ق١ارش ٗؼاكا٣ی ٠ىا٠ی٢ ٥ٝ٨ٛ٠ ٠كؼكّیث، ركق٢ ٠ی

غ ك ا ای٢ ا٠ؼ را ةؼام ٠ؼدـ ادتات ک٤جث صىؼت ا٠یؼ ةیكحؼی٢ جالش را داقح٥ یدر ادتات ٠كؼكّ

در ای٢ ةارق ة٥ صغیخ ٤٠ؽٝث، ز٤ب ك  پؼداظح٥ اؿثٞی زایگاق ا٠اـ ّ ةؼام ای٢ ٦غؼ ة٥ جتیی٢

اهلل ة٨دف صىؼت، ا٠اـ ا١ٝحٛی٢، ا٠اـ ا١ٝتی٢، ا٠ی٢ اهلل در ز٠ی٢، ٠الزـ ١٦یكگی رؿ٨ؿ اهلل 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

183   

 

ة٨دف، كمی ك ظٞی٥٘ ةْغ از ایكاف، ّٟٞ ةی ق١ار ّٞی ك... اقارق قغق اؿث. ١٦چ٤ی٢ ج٨می٥ ة٥ 

 ؼ٠ایكات پیا٠تؼ ةـا٠غ جکؼار داقح٥ اؿث. پػیؼش ك ٧٣ی از ٠عاٝ٘ث ة٥ یک ا٣غازق در ٗ

٠ؼة٨ط ة٥ ٨٠و٨ع ا٧ٝی ة٨دف ا٠ؼ كالیث اؿث ی٤ْی  ،ةْغ از ای٢ ٨٠ارد، ةیكحؼی٢ ٗؼاكا٣ی

صىؼت ّٞی از زا٣ب ظغام ؿتضاف ٤٠ن٨ب قغق اؿث ك ٦ؼ گ٥٣٨ دظاٝث پیا٠تؼ در جكؼیِ ك 

ىؼت ا٠یؼ اؿث؛ ة٥ ای٢ اةالغ ای٢ پیاـ ٤٠ح٘ی اؿث. ٨٠و٨ع ٧٠ٟ ةْغم ةیاف راة٥ٌ پیا٠تؼ ك ص

٤ْ٠ا ک٥ قؼط پػیؼش كالیث پیا٠تؼ جـٞیٟ ة٨دف در ةؼاةؼ كالیث صىؼت ا٠یؼ اؿث ك ٨٣ر ا٧ٝی در 

 )ع(ك صىؼت ّٞی )ص(كز٨د ٠تارؾ پیا٠تؼ)ص( ك ا٠یؼ٤٠٨٠اف)ع( ٠ـ٨ٞؾ قغق اؿث. پیا٠تؼ

کؼدق در  مؼاط ٠ـحٛیٟ ا٧ٝی ٦ـح٤غ ك پیا٠تؼ ج١اـ ٠٨ّٞی را ک٥ از زا٣ب ظغام ؿتضاف دریاٗث

ةؼ ٤٠٨٠اف، در ٨٠رد  ةیث ا٦ٜاظحیار ا٠یؼ٤٠٨٠اف )ع( ٚؼار دادق اؿث. ك ج١اـ قئ٨ف كالیث ظغا ك 

كالیث صىؼت ا٠یؼ ٦ٟ زارم اؿث. كز٨ب پػیؼش كالیث، وؼكرت كز٨د ا٠اـ، جاکیغ ةؼ ٚؼار 

قعل ا٠اـ ّٞی، ٣اکا٠ی  ی، ٠ْؼ٣ٗـٜ صىؼت ا٠یؼٗؼز٣غاف پیا٠تؼ از كالیث در ا٠ؼ گؼٗح٢ 

از ٣یٜ ة٥ ا٦غاٗكاف، ٠ـا٥ٝ ٣٘اؽ ك كالیث ظغاك٣غ از دیگؼ ٠ىا٠ی٤ی اؿث ک٥  ةیث ا٤١ٜ٦اف دق

در ظٌت٥ ٨ًال٣ی ة٥ ٨١٣دار ٗؼاكا٣ی ٠ىا٠ی٢ ٥ٝ٨ٛ٠ ٠كؼكّیث در ٥ٝ٨ٛ٠ ٠كؼكّیث ٚؼار دار٣غ. 

 قؼح ذیٜ اؿث:

 

 

 جایگاه امام علی

توصیه به پذیرش 
 والیت

نهی از مخالفت با 
 والیت

 امر الهی به ابالغ

رابطه پیامبر و امام 
 علی

 وجوب پذیرش والیت

ضرورت 
 وجود امام

 والیت در نسل پیامبر

معرفی شخص 
 امام علی

ناکامی دشمنان از 
 نفاق اهدافشان

 والیت خدا
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 . هقجَلیت ٍالیت حضشت ػلی)ع( دس خغجِ عَالًی4-2-4-3 -3 

جؼی٢ ركایث از ظٌت٥ ٔغیؼ اؿث؛ در ادتات ا٠ؼ كالیث صىؼت  ک٥ کا٠ٜ در ظٌت٥ ٨ًال٣ی

 كالیث ة٥ ٠ٛت٨ٝیث )ع(٠كؼكّیث كالیث صىؼت ّٞیجکی٥ کؼدف ركم ٨٠و٨ع ّالكق ةؼ  ا٠یؼ

 ؼح ذیٜ اؿث:قایكاف ٦ٟ جاکیغ قغق اؿث ک٥ ٨٠ارد ٠ٛت٨ٝیث در ظٌت٥ ٨ًال٣ی ة٥ 
 

 فراوانی کذ ضٌبسِ مضامین هقَلِ

اكماؼ صىؼت 

 ّٞی

 A3-260 ک٤غ. صىؼت ّٞی ة٥ صٙ ٦غایث ٠ی

22 

 A3-261 صىؼت ّٞی ة٥ صٙ ١ّٜ ٠ی ک٤غ.

 A3-262 صىؼت ّٞی ةاًٜ را ٣اة٨د ٠ی ک٤غ.

 A3-263 ک٤غ. ٧٣ی ٠ی صىؼت ّٞی از ةاًٜ

 A3-264 ٦ؼاؿغ. صىؼت ّٞی از ٠ال٠ث گؼاف ١٣ی

 A3-265 صىؼت ّٞی اكٝی٢ کـی اؿث ک٥ ة٥ رؿ٨ؿ ظغا ای١اف آكرد.

 A3-266 اصغم از ٤٠٨٠اف ةؼ صىؼت ّٞی ؿتٛث ٣گؼٗح٥ اؿث.

 A3-267 صىؼت ّٞی ١٦اف کـی اؿث ک٥ زاف ظ٨د ٗغام پیا٠تؼ کؼد.

 A3-268 ٠الزـ رؿ٨ؿ اهلل ة٨دق اؿث.صىؼت ّٞی ١٦یك٥ 

صىؼت ّٞی ز٠ا٣ی ک٥ اصغم پیا٠تؼ را در ّت٨دیث ظغا ١٦ؼا٦ی ١٣ی 

 کؼد ٠الزـ ایكاف ة٨دق اؿث.
A3-269 

 A3-270 صىؼت ّٞی اكٝی٢ ١٣ازگؽار ةا رؿ٨ؿ ظغا اؿث

 A3-350 صىؼت ّٞی د٨ّت ک٤٤غق ة٥ ؿ٨م ٠ْارؼ ٚؼآف اؿث.

 A3-351 یث ا٧ٝی ٦غایث ١٣ی ک٤غ.صىؼت ّٞی زؽ ة٥ ٠ـیؼ روا

 A3-352 صىؼت ّٞی پیکار ک٤٤غق ةا دق٤١اف ظغاؿث.

 A3-353 صىؼت ّٞی دكؿحغار اًاّث ظغاك٣غ اؿث.

 A3-354 صىؼت ّٞی از ٠ْنیث ٧٣ی ٠ی ک٤غ.

 A3-358 صىؼت ّٞی از ةی٢ ةؼ٣غق م دق٤١اف ظغاؿث.

 A3-383 ق اؿث.صىؼت ّٞی از ٥١٦ ةیكحؼ ة٥ پیا٠تؼ یارم رؿا٣غ

 A3-392 ّٞی ٠غاِٗ رؿ٨ؿ اهلل اؿث.

 A3-393 ّٞی ةاج٨ٛا ك پاکیؽق اؿث.
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 A3-394 ّٞی ٦غایث ک٤٤غق ك ٦غایث قغق اؿث.

 A3-437 ّٞی كمٖ قغق ة٥ متؼ ك قکؼ

زایگاق صىؼت 

 ّٞی

 A3-300 ؿ٘ارش پیا٠تؼ ة٥ ٠ؼدـ در ظن٨ص ٗىیٞث د٦ی ة٥ صىؼت ّٞی

18 

 A3-301 ی٢ ٠ؼدـ از زف ك ٠ؼد اؿث.صىؼت ّٞی ةؼجؼ

 A3-302 ٠ای٥ ةؼکث ز٠ی٢ ك كاؿ٥ٌ ٗیه ٦ـح٤غ. ةیث ا٦ٜ

 A3-359 صىؼت ّٞی ةؼگؽیغق ظغاك٣غ اؿث.

 A3-360 صىؼت ّٞی ة٥ ٗؼ٠اف ظغاك٣غ ةا ٣اکذی٢ ك ٚاؿٌی٢ ك ٠ارٚی٢ ٠ی ز٤گغ.

 A3-384 صىؼت ّٞی ؿؽاكارجؼی٢ ٠ؼدـ ة٥ پیا٠تؼ اؿث.

 A3-385 ٣ؽدیک جؼی٢ ك ّؽیؽجؼی٢ یار رؿ٨ؿ اهلل اؿث. صىؼت ّٞی

 A3-386 ظغا ك رؿ٨ؿ از صىؼت ّٞی روایث دار٣غ.

 A3-387 اكٝی٢ ٠عاًب آیات ٣ازؿ قغق در ظن٨ص ٤٠٨٠اف صىؼت ّٞی اؿث

م روام ظغا ةاقغ ٣ازؿ ٣كغق، ٠گؼ  ك ٦یچ آی٥ ام از ٚؼآف ک٥ درةؼدار٣غق

 درةارق ّٞی
A3-388 

 A3-389 م ٠غح، ّٞی اؿث ًب آیات درةؼدار٣غقاكؿ ٠عا

 A3-390 ؿ٨رق ٦ٜ اجی درةارق صىؼت ّٞی ٣ازؿ قغق اؿث 

 A3-391 ّٞی یارم د٤٦غق م دی٢ ظغا اؿث

 A3-396 صىؼت ّٞی( ة٧حؼی٢ زا٣كی٢ اؿث.) ا٠تؼیپزا٣كی٢ 

صىؼت ّٞی)ع(، ج٘ـیؼ ؿ٨رق كاْٝنؼ ك ٠نغاؽ متؼ ك ج٨می٥ ة٥ صٙ 

 اؿث.
A3-410 

 A3-411 صىؼت ّٞی)ع(، ؿتب ٣ؽكؿ ؿ٨رق كاْٝنؼ اؿث.

ج٨ا٣غ در  ٗىایٜ ّٞی در ٚؼآف آ٣ٛغر زیاد اؿث ک٥ پیا٠تؼ ٠ی ٗؼ٠ایغ ١٣ی

 )ج١اـ آیات ٠غح ٚؼآف( یک ٠سٞؾ ٥١٦ را ةیاف ة٘ؼ٠ایغ.
A3-645 
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پیا٠تؼ ٗؼ٨٠د ٦ؼ کؾ ک٥ ة٥ ٗىایٜ ّٞی در ٚؼآف ٠ْؼٗث داقث ك ةؼایحاف 

غیٙ ک٤یغ ك ةپػیؼیغ. ای٢ ٣كاف ٠ی د٦غ ٗىایٜ ّٞی ةی ةازگ٨ کؼد جن

 ق١ار اؿث ك ٦یچ كمٖ ٣یک٨یی ٣یـث ٠گؼ آ٣ک٥ در ّٞی كز٨د دارد.

A3-646 

راة٥ٌ پیا٠تؼ ةا 

 صىؼت ّٞی
 A3-395 1 پیا٠تؼ اٗىٜ پیا٠تؼاف اؿث.

كالیث در ٣ـٜ 

 ّٞی ك پیا٠تؼ

 A3-397 ٗؼز٣غاف ّٞی)ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ( ة٧حؼی٢ اكمیاء ٦ـح٤غ.

5 

 A3-398 ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٣ـٜ صىؼت ّٞی ك پیا٠تؼ ٦ـح٤غ.

 A3-438 ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ از ٗؼز٣غاف پیا٠تؼ ك از ٣ـٜ صىؼت ّٞی ٦ـح٤غ.

 A3-439 اكماؼ صىؼت ّٞی در ٗؼز٣غاف ایكاف ٣یؽ زارم ك ؿارم اؿث

 A3-440 ّٞی ك ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ در ٚؼآف كمٖ قغق ا٣غ.

ج٨می٥ ة٥ 

 كالیث

راق ٣سات، ج١ـک ة٥ كالیث صىؼت ا٠یؼ اؿث زیؼا یگا٥٣ ٠ـیؼم  ج٧٤ا

 ا٣سا٠غ. اؿث ک٥ ة٥ ظـؼاف ١٣ی
A3-413 1 

 ٧٣ی از ٠عاٝ٘ث

 A3-349 ٤٠کؼ كالیث صىؼت ّٞی کاٗؼ اؿث.

2 

 A3-412 ٦ـح٤غ.« اف اال٣ـاف ٝ٘ی ظـؼ»دق٤١اف آؿ ٠ض١غ ٠نغاؽ 

 

صٛیٛث اؿث ک٥ صىؼت در ادتات  ز١اٝی ة٥ ٠ىا٠ی٢ ٥ٝ٨ٛ٠ ٠ٛت٨ٝیث ةیا٣گؼ ای٣٢گا٦ی ا

ا٣غ ك ظغ٠ات  جکی٥ داقح٥ ٤٠اف)ع(ؤا٠یؼ٠ا٠اـ ّٞی)ع( ركم قعنیث  كالیث ٠ـا٥ٝ ٠ٛت٨ٝیث

ةؼام  ىؼت ا٠یؼ ة٧حؼی٢ قعنی اؿث ک٥ا٣غ جا ة٥ ٠ؼدـ ة١٧٘ا٣غ ص ارز٣غق صىؼت را یادآكر قغق

د ک٥ ٚاةٜ ةیاف در چؼا ک٥ ٗىائٜ ةی ق١ارم دار ة٥ ایكاف ٠ح١ـک ق٣٨غ. ةایغ ٣سات از گ١ؼا٦ی

اكؿ در كمٖ ظ٨ةاف ةیاف قغق،  یک ٠سٞؾ ك یک ؿع٤ؼا٣ی ٣یـث ٝػا ٦ؼ آ٣چ٥ در ٚؼآف

ادتات ٠ٛت٨ٝیث صىؼت، ةؼ دك ٨٠و٨ع ظاص  ّٞی)ع( اؿث. در صٛیٛث پیا٠تؼ در ظٌاةف ةا

 ا٣غ ك آف ّتارت اؿث از ةیاف اكماؼ صىؼت ّٞی ك جتیی٢ زایگاق ایكاف. جکی٥ ةیكحؼم کؼدق

 ایكافی٢ دك ٨٠و٨ع ٧٠ٟ، صىؼت در ای٤سا ٦ٟ ة٥ اقحؼاؾ ذری٥ صىؼت ّٞی ةا از اةْغ 

ك در چ٤غ ٨٠رد  ـ ا٠ا٠ث در ٣ـٜ صىؼت ا٠یؼ)ع( اؿث؛ک٤غ ک٥ جغاكك جاکیغ ٠ی ٗؼ٠ایغ اقارق ٠ی

م  اة٥ٌ پیا٠تؼ ك صىؼت ّٞی ٦ٟ اقارقک٤غ ك ة٥ ر ٦ٟ ة٥ كالیث ج٨می٥ ك از ٠عاٝ٘ث ةا آف ٧٣ی ٠ی

٨١دار ٗؼاكا٣ی ٠ىا٠ی٢ ٠ٛت٨ٝیث كالیث صىؼت ّٞی ة٥ قؼح ذیٜ اؿث:٣ ٠عحنؼم قغق اؿث.
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ةعكی  ٥ ٠كؼكّیثٝأ٥ در ظٌت٥ ٔغیؼ ک٥ در ج١اـ ٠ح٨ف پؼر٣گ اؿث. ٠ـٝأجؼی٢ ٠ـ ٧٠ٟ

ك ا٠ا٠اف ةْغ از ایكاف اؿث. ای٢ ٨٠و٨ع در ظٌت٥ ک٨جاق ةا ٠ْؼٗی دٛٞی٢  )ع(ة٥ كالیث ا٠اـ ّٞی

د٦غ ك ةیاف  )ع( را در ک٤ار ٚؼاف ٚؼار ٠یةیث ا٦ٜ ،یا٠تؼم٨رت پػیؼٗح٥ اؿث. ةغی٢ ٤ْ٠ا ک٥ پ

دارد ک٥ پیا٠تؼ در ةؼاةؼ ای٢ دك دٜٛ ٠ـئ٨ؿ اؿث ك ای٢ ٠ـئ٨ٝیث ٠ح٨ز٥ ٠ؼدـ ٣یؽ ٦ـث ك  ٠ی

ٗؼ٠ایغ ک٥ ای٢ دك دٜٛ ٠یؼاث پیا٠تؼ  ةایغ ركز ٚیا٠ث ة٥ ظغاك٣غ پاؿعگ٨ ةاق٤غ، ١٦چ٤ی٢ ٠ی

ٗؼ٠ایغ ج١ـک ة٥ ای٢ دك ق١ا را از گ١ؼا٦ی  ك ٠یگػارد  ق١اؿث ک٥ ةؼام ق١ا ة٥ یادگار ٠ی

ق٨د زیؼا  م ای٢ ٗؼ٠ایكات، ٠كؼكّیث كالیث ا٠اـ ّٞی)ع( داةث ٠ی ک٥ از ٥١٦ ؛د٦غ ٣سات ٠ی

ردیٖ کحاب اهلل ٚؼار دادق قغق ك ر٦ا کؼدف یکی  ٦ا ٦ٟ ةعكی ة٥ ا٣ـاف صىؼت ّٞی)ع( در ٦غایث

 از ای٢ دك دٜٛ گ١ؼا٦ی در پی ظ٨ا٦غ داقث.

٥ ٠ح٨ؿي، ةا ج١ؼکؽ ةؼ ركم دٜٛ امٕؼ، ٠كؼكّیث صىؼت ّٞی)ع( را داةث در ظٌت

ک٤غ ك ة٥ ٨ًر ظاص ة٥ ٠ْؼٗی اكماؼ كز٨دم صىؼت ا٠یؼ)ع( ك دالیٜ ٠كؼكع ة٨دف ا٠ا٠ث  ٠ی

ک٤غ. ٨٠ارد ٠كؼكّیث كالیث ک٥ در ٚـ١ث ٚتٞی  ك كالیث ایكاف ةؼ ٤٠٨٠اف ة٥ ج٘نیٜ ةضخ ٠ی

 در ٠ْؼٗی صىؼت ّٞی ة٥ چ٤غ ٨٠رد ج٨ز٥ کؼدق اؿث:د٦غ پیا٠تؼ اکؼـ  آكردق قغ ٣كاف ٠ی

دالیٜ ٗؼاكا٣ی ٤غ ك جتْیث ک٤ )ع(ک٤غ ک٥ از صىؼت ّٞی ٦ام اکیغ ٠ی ة٥ ٠ؼدـ ج٨می٥اكال 

 )ع(راق ٣سات، جتْیث از صىؼت ّٞی ٗؼ٠ایغ: ج٧٤ا ٠ی از ز٥ٞ١ ق١ؼد؛ ٠یؼرا ةؼام ای٢ ج٨می٥ ة

آف ك ٧ٟٗ آیات در گؼك جتْیث از ا٠اـ م ج٨ٛاؿث ك جغةؼ در ٚؼ ٣كا٥٣ )ع(ةیث ا٦ٜاؿث ك صب 

 ٤حـبکال٠كاف را ة٥ ظغاك٣غ ٠ از ؿ٨یی ٣ٟ٦نؼت ظغا را در پی دارد.  )ع(اؿث. ٣نؼت ة٥ ّٞی

ک٤غ ک٥ ج٨ٖٚ  ك جاکیغ ٠ی از زا٣ب ظغاك٣غ اؿث )ع(ٗؼ٠ایغ كالیث ك ا٠ا٠ث ا٠اـ ّٞی ک٤غ ك ٠ی ٠ی

 اوصاف حضرت علی

 جایگاه حضرت علی

والیت در نسل 
 و پیامبر( ع)علی

نهی از 
مخالفت با 

 والیت

 توصیه به والیت 

رابطه پیامبر با 
 حضرت علی

 فشاٍاًی هضبهیي هقَلِ هقجَلیت دسخغجِ عَالًی
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ک٤غ ک٥  جتٞیٓ را ةؼایكاف ةیاف ٠ی ٥یك ؿتب ٣ؽكؿ آ ٔغیؼ ة٥ ٗؼ٠اف ظغاك٣غ ة٨دق اؿث در مضؼام

ث. ٝػا ة٥ ٠ٛاـ كالیث ة٨دق اؿ )ع(ظغاك٣غ اّالف كالیث صىؼت ا٠یؼجاکیغ  رد٨٠ «٠ا ا٣ؽؿ اهلل»

ك در  ا٣غ زا٣ب ظغاك٣غ ة٥ ٠ؼدـ رؿا٣غق ٦ا را از ٤غ ک٥ ای٢ ج٨می٥ک ك اّالـ ٠ی ةعكغ ٠كؼكّیث ٠ی

ك ٠٘ـؼ  اهلل)ص( ةؼادر ك ٠الزـ رؿ٨ؿ ف٨٤ّا ة٥ٚـ١حی از کالـ ظ٨یف ة٥ جتیی٢ زایگاق صىؼت 

، ة٥ كز٨ب جتْیث از اكا٠ؼ دیگؼمصىؼت در ةعف ٗؼ٠ایغ.  ٠ی اقارق ٠ؤ٤٠افٚؼآف ك ٨٠الم 

٤٠اف)ع( ةؼ ج١اـ ؤٗؼ٠ایغ ک٥ اًاّث اكا٠ؼ ا٠یؼ٠ ٠ی ة٥ مؼاصثك  ک٤غ صىؼت ّٞی)ع( جنؼیش ٠ی

پػیؼش کـی در كز٨ب  جا ؛٠عاٝ٘ث ةا ظغاؿث )ع(یکحاپؼؿحاف كازب اؿث ك ٠عاٝ٘ث ةا ّٞی

 ك صسث ةؼ آ٣اف ج١اـ ق٨د. كالیث جؼدیغ ٣ک٤غ

ةیكحؼی٢ ٣ٛاط ج١ؼکؽ صىؼت در ظٌت٥ ٨ًال٣ی، در راة٥ٌ ةا ادتات ٠كؼكّیث كالیث 

ك  )ص(ة٥ ٨٤ّاف ةؼادر ك ٠الزـ رؿ٨ؿ )ع(اؿث. در ای٢ ظٌت٥ ٦ٟ ة٥ جتیی٢ زایگاق صىؼت ا٠یؼ

اهلل،  اف، زا٠ِ ٨ّٞـ ا٧ٝی پیا٠تؼ، ا٠ی٢ٝی ك ا٠اـ ٤٠٨٠م ١٣از، ك ةؼپادار٣غقظٞی٥٘ ك زا٣كی٢ ایكاف، 

اهلل اقارق قغق اؿث. در ةعف دیگؼم از  ا١ٝتی٢، ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢ ك كٝی ٛی٢، ا٠اـا١ٝح اهلل، ا٠اـ ز٤ب

د٦غ.  ٗؼ٠ایغ ك از ٠عاٝ٘ث ةا ایكاف ا٣ػار ٠ی ػیؼش كالیث ا٠اـ ّٞی)ع( ج٨می٥ ٠یظٌت٥ ة٥ پ

ةؼق١ؼدق اؿث،  )ع(ةیث ا٦ّٜال٠ث اظالص را ای١اف ة٥ كالیث ّال٠ث ج٨ٛا را دكؿحی ةا ّٞی ك 

٦ام ٦غایث آگا٦ی دارد ك ٠عاٝ٘ث ةا ّٞی، ٠عاٝ٘ث ةا ظغا دا٣ـح٥ قغق ك ج٨ة٥  ج٧٤ا ّٞی)ع( ة٥ راق

ق٨د.  ق٨د ك ٔىب ك ٤ْٝث ك ّػاب ظغاك٣غ ةؼ آ٣اف ٣ازؿ ٠ی پػیؼٗح٥ ١٣ی ةیث ا٤٠ٜ٦کؼ كالیث 

ك ةا جاکیغ ةؼ  ٗؼ٠ایغ ك ا٠ا٠اف ٠ْن٨ـ جاکیغ ٠ی ف ظ٨د١٦چ٤ی٢ صىؼت ة٥ مؼاط ٠ـحٛیٟ ة٨د

 ٤٠ح٘ی پیاـ ای٢ جكؼیِ ك ةیاف در ایكاف دظاٝث گ٥٣٨ ٦ؼٗؼ٠ایغ یا٧ٝی ة٨دف ا٠ؼ كالیث، ٠

ما ل فَ فعَ تَ   ف ملَ إف)ج١اـ رؿاٝث ایكاف اؿث.  م ك ا١٦یث اةالغ ای٢ پیاـ ة٥ ا٣غازق (من ربک)اؿث
 (وتَ سالَ رِ  غتَ لَّ بػَ 

ةعكی كالیث ٦ٟ پؼداظح٥ قغق اؿث. در ای٢ ةعف از  ٣ی ٔغیؼ ة٥ ٠ٛت٨ٝیثدر ظٌت٥ ٨ًال

ؼت ٦ام صى ٗؼ٠ایغ ك از ًؼیٙ ةیاف كیژگی اقارق ٠ی )ع(ظٌاة٥، پیا٠تؼ ة٥ ٗىائٜ صىؼت ا٠یؼ

٠الزـ ك  ز٥ٞ١ ة٥ اكؿ ٢٠٨٠ ة٨دف صىؼت ّٞی، اكٝی٢ ک٤غ. از ٠ٛت٨ٝیث ایكاف را ٦ٟ ادتات ٠ی

٦ا، پیکار ک٤٤غق ةا دق٤١اف  ک٤٤غق از ةغم ظغاك٣غ ك ٧٣یغار اًاّث دكؿح ١٣ازگؽار ١٦ؼاق پیا٠تؼ،

پؼدازد ك ةیاف  ٗؼ٠ایغ. ١٦چ٤ی٢ ة٥ جتیی٢ زایگاق صىؼت ٠ی اقارق ٠یظغا، ةا ج٨ٛا ك پاکیؽق، 

ةؼجؼی٢  م ظغا، )ع( ٠ای٥ ةؼکث ز٠ی٢ ٦ـح٤غ، ةؼگؽیغقةیث ا٦ٜدارد صىؼت ّٞی)ع( ك ج١اـ  ٠ی

م دی٢ ظغا  آیات ٠غح ك اكؿ ٠عاًب آف آیات اؿث. یارم د٤٦غق ٠ؼد٠اف، ؿتب ٣ؽكؿ ةـیارم از

ق١ار  ک٤غ ک٥ ٗىائٜ ا٠یؼ٤٠٨٠اف ةی صىؼت جاکیغ ٠ی رؿ٨ؿ ظغا)ص( اؿث.ك ة٧حؼی٢ زا٣كی٢ 

 م صىؼت ّٞی)ع( ٣یؽ ٦ـث. اؿث ك ٦ؼ آ٣چ٥ در ٚؼآف ظٌاب ة٥ ٤٠٨٠اف ةیاف قغق درةارق
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 ًتیجِ گیشیجوغ ثٌذی ٍ 

 :ا٣غق از ؿع٤اف صىؼت در ركز ٔغیؼ ٣حایر زیؼ صامٜ گكثاز جضٞیٜ ؿ٥ ظٌت٥ ةاٚی ٠

٥ صسٟ ٠ح٘اكت دتث ك وتي قغق اؿث ك در دك ؿع٤اف پیا٠تؼ در ركز ٔغیؼ در ؿ. 5

کٟ  ٨٤ِّاف کٞی صغیخ ٔغیؼ ك ظٌت٥ ٔغیؼ ٚاةٜ جٛـیٟ ٦ـح٤غ. ٨ُ٤٠ر از صغیخ ٔغیؼ، دؿث 

صغیخ ٠ح٨اجؼ اؿث ك ٠نادر  اؿث. ای٢« فهذا علی مواله همن کنت موال» ١٦اف ّتارت ٠ْؼكؼ

٦ایی  ٠ا ٨ُ٤٠ر از ظٌت٥ ٔغیؼ ٠س٥ّ٨١ا ؛ا٣غ ٗؼاكا٣ی از ٗؼیٛی٢ گؽارقی از ای٢ صغیخ را آكردق

 ا٣غ. را گؽارش کؼدق )ص( ؼم از ظٌت٥ پیا٠تؼ٦ام ةیكح اؿث ک٥ ةعف

ا٣غ ک٥ ة٥  ت وتي قغقدر ؿ٥ صسٟ ٠ح٘اك )ص( ٦ام ٨٠ز٨د از ؿع٤ؼا٣ی پیا٠تؼ . ظٌت2٥

. ظٌت٥ ک٨جاق در ٤٠اةِ قی٥ْ ك قغق اؿثك ٨ًال٣ی اًالؽ  ٦ا ظٌت٥ ک٨جاق، ٠ح٨ؿي فجؼجیب ة٥ آ

 ةؼظی ك غ٣ق٨ در ٠نادر ٠کح٨ب قیْی یاٗث ٠یج٧٤ا ا٠ا دك ظٌت٥ دیگؼ  ؛٨٠ز٨د اؿثؿ٤ث ا٦ٜ 

 .اؿث ظٌاة٥ ٔغیؼ ٠ضح٨ام یغؤ٠ة٥ ٨ًر کٞی  ٦ٟ ٔغیؼ اصادیخ

٦ام ٨ًال٣ی را گؽارش  ی٢ ظٌت٥م ٠ىا٠ . ظٌت٥ ک٨جاق ة٥ ٨٤ّاف ٠ح٤ی ٠ـحٜٛ، ّنارق9

 ک٤غ ك از ٣ُؼ صس١ی، جٛؼیتا ٣نٖ ظٌت٥ ٠ح٨ؿي اؿث. ٠ی

 ظٌت٥ رؿغ ٠ی ٣ُؼ ة٥ ك دار٣غ ٦ٟ ة٥ زیادم ةـیار قتا٦ث ٨ًال٣ی ك ٠ح٨ؿي ظٌت٥. 4

 در زؽ ة٥ زیؼا ةاقغ ٨ًال٣ی ظٌت٥ از ةعكی ؛اؿث ٨ًال٣ی ظٌت٥ پ٤سٟ یک صغكدا ک٥ ٠ح٨ؿي

 .اؿث دؿحیاةی ٚاةٜ ٨ًال٣ی ظٌت٥ در آف ٨٠و٨ّات ج١اـ کا٠ٜ ٨ًر ة٥ ع،٨٠٨و دك

 ٥ٝأ٠ـ ،اؿث پؼر٣گ ٠ح٨ف ج١اـ در ک٥ ٔغیؼ ظٌت٥ در ٥ٝأ٠ـ جؼی٢ ٧٠ٟ. 6

 ک٨جاق ظٌت٥ در ٨٠و٨ع ای٢. اؿث ایكاف از ةْغ ا٠ا٠اف ك )ع(ّٞی ا٠اـ كالیث ة٥ ةعكی  ٠كؼكّیث

 ٚؼار ٚؼاف ک٤ار در را( ع) ةیث ا٦ٜ ،پیا٠تؼ ک٥ ٤ْ٠ا ةغی٢. اؿث پػیؼٗح٥ م٨رت دٛٞی٢ ٠ْؼٗی ةا

 ٣یؽ ٠ؼدـ ٠ح٨ز٥ ٠ـئ٨ٝیث ای٢ ك اؿث ٠ـئ٨ؿ دٜٛ دك ای٢ ةؼاةؼ در ک٥ دارد ٠ی ةیاف ك د٦غ ٠ی

 ٠یؼاث دٜٛ دك ای٢ ک٥ ٗؼ٠ایغ ٠ی ١٦چ٤ی٢ ةاق٤غ، پاؿعگ٨ ظغاك٣غ ة٥ ٚیا٠ث ركز ةایغ ك ٦ـث

 ٣سات گ١ؼا٦ی از را آ٣اف دك ای٢ ة٥ ج١ـک ك گػارد ٠ی یادگار ة٥ ٠ؼدـ ةؼام ک٥اؿث  پیا٠تؼ

 صىؼت زیؼا ق٨د ٠ی داةث( ع)ّٞی ا٠اـ كالیث ٠كؼكّیث ٗؼ٠ایكات، ای٢ م ٥١٦ از. د٦غ ٠ی

 ای٢ از یکی کؼدف ر٦ا ك قغق دادق ٚؼار اهلل کحاب ردیٖ ٦ٟ ٦ا ا٣ـاف ة٥ ةعكی ٦غایث در( ع)ّٞی

 .داقث ظ٨ا٦غ پی در گ١ؼا٦ی دٜٛ دك

 داةث را( ع)ّٞی صىؼت ٠كؼكّیث مٕؼ،ا دٜٛ ركم ةؼ ج١ؼکؽ ةا ٠ح٨ؿي، ظٌت٥ در. 7

 ا٠ا٠ث ة٨دف ٠كؼكع دالیٜ ك( ع)ا٠یؼ صىؼت كز٨دم اكماؼ ٠ْؼٗی ة٥ ظاص ٨ًر ة٥ ك ک٤غ ٠ی

 ٚتٞی ٚـ١ث در ک٥ كالیث ٠كؼكّیث ٨٠ارد. ک٤غ ٠ی ةضخ ج٘نیٜ ة٥ ٤٠٨٠اف ةؼ ایكاف كالیث ك

 كیژق ج٨ز٥ ٨٠رد چ٤غ ة٥ )ع( ّٞی صىؼت ٠ْؼٗی در اکؼـ پیا٠تؼ د٦غ ٠ی ٣كاف ق،قغ آكردق

 :اؿث داقح٥

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

191   

 

 دالیٜ ك ک٤٤غ جتْیث( ع)ّٞی صىؼت از ک٥ ک٤غ ٠ی اکیغ ٦ام ج٨می٥ ٠ؼدـ ة٥ ؛اٍالً

 اؿث( ع)ّٞی صىؼت از جتْیث ٣سات، راق ج٧٤ا: ز٥ٞ١ از ق١ؼد؛ ٠یؼة ج٨می٥ ای٢ ةؼام را ٗؼاكا٣ی

. اؿث ا٠اـ از جتْیث گؼك در آیات ٧ٟٗ ك ٚؼآف در جغةؼ ك ج٨ٛاؿث م ٣كا٥٣( ع)ةیث ا٦ٜ صب ك

 .دارد پی در را ظغا ٣نؼت( ع)ّٞی ة٥ ٣نؼت

 ٗؼ٠ایغ ٠ی ك ک٤غ ٠ی ٤٠حـب ظغاك٣غ ة٥ را کال٠ف ؿ٨یی از؛ پیا٠تؼ اکؼـ )ص( ثبًیبً

 ٔغیؼ مضؼام در ج٨ٖٚ ک٥ ٗؼ٠ایغ ٠ی جاکیغ ك اؿث ظغاك٣غ زا٣ب از( ع)ّٞی ا٠اـ ا٠ا٠ث ك كالیث

 ةیاف ةؼایكاف را جتٞیٓ آی٥ ٣ؽكؿ ؿتب ای٢ ظٌت٥،ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ در  .اؿث ة٨دق ظغاك٣غ ٗؼ٠اف ة٥

 ة٥ ٝػا. اؿث ة٨دق )ع(ا٠یؼ صىؼت كالیث اّالف ،ظغاك٣غ جاکیغ ٨٠رد «اهلل ا٣ؽؿ ٠ا» ک٥ ک٤غ ٠ی

 ٠ؼدـ ة٥ ظغاك٣غ زا٣ب از را ٦ا ج٨می٥ ای٢ ک٥ ک٤غ ٠ی اّالـ ك ةعكغ ٠ی ٠كؼكّیث كالیث ٠ٛاـ

 .ا٣غ رؿا٣غق

 ة٥ ّٞی )ع( صىؼت زایگاق جتیی٢ ة٥ ظ٨یف کالـ از ١حیٚـ در؛ پیا٠تؼ اکؼـ )ص( ثبلثبً

 جتْیث كز٨ب ة٥ د كپؼداز ٠ی ٤٠٨٠اف ٨٠الم ك ٚؼآف ٠٘ـؼ ك( ص) اهلل  رؿ٨ؿ ٠الزـ ك ةؼادر ٨٤ّاف

 ةؼ( ع)ا٠یؼ٤٠٨٠اف اكا٠ؼ اًاّث ک٥ ٗؼ٠ایغ ٠ی مؼاصحا ك ک٤غ ٠ی جنؼیش( ع)ّٞی صىؼت اكا٠ؼ از

 كز٨ب در کـی جا ظغاؿث ةا ٠عاٝ٘ث( ع)ّٞیا٠اـ  ةا ٠عاٝ٘ث ك اؿث كازب یکحاپؼؿحاف ج١اـ

 .ق٨د ج١اـ آ٣اف ةؼ صسث ك ٣ک٤غ جؼدیغ كالیث پػیؼش

 كالیث ٠كؼكّیث ادتات ةا راة٥ٌ در ٨ًال٣ی، ظٌت٥ در صىؼت ج١ؼکؽ ٣ٛاط ةیكحؼی٢. 8

 ظٞی٥٘ ك رؿ٨ؿ ٠الزـ ك ةؼادر ٨٤ّاف ة٥ )ع(ا٠یؼ صىؼت زایگاق جتیی٢ ة٥ ٦ٟ ظٌت٥ ای٢ در. اؿث

 ز٤ب اهلل، ا٠ی٢ پیا٠تؼ، ا٧ٝی ٨ّٞـ زا٠ِ ٤٠٨٠اف، ا٠اـ ك كٝی ١٣از، م ةؼپادار٣غق ایكاف، ا٣كی٢ز ك

 از دیگؼم ةعف در. اؿث قغق اقارق اهلل كٝی ك ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢ ا١ٝتی٢، ا٠اـ ا١ٝحٛی٢، ا٠اـ اهلل،

. ٦غد ٠ی ا٣ػار ایكاف ةا ٠عاٝ٘ث از ك ٗؼ٠ایغ ٠ی ج٨می٥( ع)ّٞی ا٠اـ كالیث پػیؼش ة٥ ظٌت٥

 اؿث، ةؼق١ؼدق )ع(ةیث ا٦ٜ كالیث ة٥ ای١اف را اظالص ّال٠ث ك ّٞی ةا دكؿحی را ج٨ٛا ّال٠ث

 ك قغق دا٣ـح٥ ظغا ةا ٠عاٝ٘ث ،)ع(ّٞی ةا ٠عاٝ٘ث ك دارد آگا٦ی ٦غایث ٦ام راق ة٥( ع)ّٞی ج٧٤ا

 ٣ازؿ آ٣اف ةؼ ظغاك٣غ ّػاب ك ٤ْٝث ك ٔىب ك ق٨د ١٣ی پػیؼٗح٥ )ع(ةیث ا٦ٜ كالیث ٤٠کؼ ج٨ة٥

 .ق٨د ٠ی

 ةا ك ٗؼ٠ایغ ٠ی جاکیغ )ع(٠ْن٨ـ ا٠ا٠اف ك ظ٨د ة٨دف ٠ـحٛیٟ مؼاط ة٥ صىؼت ١٦چ٤ی٢

 پیاـ ای٢ جكؼیِ ك ةیاف در ایكاف دظاٝث ٦ؼگ٥٣٨ ٗؼ٠ایغ ٠ی كالیث، ا٠ؼ ة٨دف ا٧ٝی ةؼ جاکیغ

 .اؿث ایكاف رؿاٝث ج١اـ ا٣غازق ة٥ پیاـ ای٢ اةالغ ا١٦یث ك اؿث ٤٠ح٘ی

 ةعف ای٢ در. اؿث قغق پؼداظح٥ ٦ٟ كالیث ةعكی ٠ٛت٨ٝیث ة٥ ٔغیؼ ٨ًال٣ی ظٌت٥ در. 9

 ٦ام كیژگی ةیاف ًؼیٙ از ك ٗؼ٠ایغ ٠ی اقارق( ع)ا٠یؼ صىؼت ٗىائٜ ة٥ )ص(پیا٠تؼ ظٌاة٥، از

 اكٝی٢ ّٞی، صىؼت ة٨دف ٢٠٨٠ ی٢اكٝ ة٥ ز٥ٞ١ از. ک٤غ ٠ی ادتات ٦ٟ را ایكاف ٠ٛت٨ٝیث صىؼت
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 ةا ک٤٤غق پیکار ٦ا، ةغم از ک٤٤غق ٧٣ی ك ظغاك٣غ اًاّث دكؿحغار پیا٠تؼ، ١٦ؼاق ١٣ازگؽار ك ٠الزـ

 ك پؼدازد ٠ی صىؼت زایگاق جتیی٢ ة٥ ١٦چ٤ی٢. ٗؼ٠ایغ ٠ی اقارق پاکیؽق، ك ج٨ٛا ةا ظغا، دق٤١اف

 ظغا، م ةؼگؽیغق ٦ـح٤غ، ز٠ی٢ ةؼکث ٠ای٥( ع)ةیث ا٦ٜ ج١اـ ك( ع)ّٞی صىؼت دارد ٠ی ةیاف

 م د٤٦غق یارم. اؿث آیات آف ٠عاًب اكؿ ك ٠غح ازآیات ةـیارم ٣ؽكؿ ؿتب ٠ؼد٠اف، ةؼجؼی٢

 ا٠یؼ٤٠٨٠اف ٗىائٜ ک٥ ک٤غ ٠ی جاکیغ صىؼت .اؿث رؿ٨ؿ ظغا)ص( زا٣كی٢ ة٧حؼی٢ ك ظغا دی٢

 ٣یؽ( ع)ّٞی صىؼت م درةارق قغق ةیاف ٤٠٨٠اف ة٥ ظٌاب ٚؼآف در آ٣چ٥ ٦ؼ ك اؿث ق١ار ةی

 .٦ـث

ز ٔغیؼ ٠ح٨ف ٠ح٘اكجی گؽارش قغق از آ٣سا ک٥ در ٨٠رد ظٌاة٥ پیا٠تؼ اکؼـ )ص( در رك. 51

)ص( در ركز ٔغیؼ اؿث؛ ٥ کغاـ ٠ح٢، ةیا٣گؼ ؿع٤ؼا٣ی صىؼتة٨د، ٝػا ةؼام جكعیل ای٤ک

٠ضح٨اؿث، در ای٢ ٦ام ركش جضٞیٜ  ق٤اؿی ک٥ یکی از زیؼقاظ٥ ٥وؼكرت اؿح٘ادق از ٢ٗ الی

یکؼد كجالش قغ در ةعف جضٞیٜ ٠ضح٨ام کی٘ی، ٗؼاجؼ از رجضٛیٙ اصـاس قغق؛ ة٤اةؼای٢ 

ق٤اظحی ة٥ ٠ح٨ف ٨٠ز٨د ٣گؼیـح٥ ق٨د. در ای٢ جضٛیٙ ةؼام پؼداظح٢  ج٨می٘ی ؿادق، ةا ٣گاق الی٥

، ظٌت٥ ٦ا ك چگ٣٨گی ةیاف گؽارش ٦ا ٣ـع٥ اٗحؼاؽ ك اقحؼاؾ ٣ٛاط ة٥ق٤اؿی،  ة٥ ٠تاصخ الی٥

 .اؿث قغق ج٨ز٥ جاریعی كا٥ْٚ

اؿث ك « هعلی موالفهذا  همن کنت موال»٠ٕؽ ٠كحؼؾ ٦ؼ ؿ٥ ظٌت٥ ّتارت اگؼچ٥ . 55

٨٠و٨ع دٛٞی٢ ٣یؽ در ٦ؼ ؿ٥ ظٌت٥ ةیاف قغق اؿث، ا٠ا ٨٣ع ٠ْؼٗی ك جتیی٢ زایگاق دٛٞی٢ در ٦ؼ 

 ؿ٥ ظٌت٥ ٠ح٘اكت از دیگؼم اؿث.

در ٠ؼدـ  ٦ام ٠حْغداٚؼار ،)ص(اکؼـ ظتؼ دادف از كٗات پیا٠تؼ ،ج٨میٖ ص٨ض ک٨دؼ. 52

کحاب ك در ٚتاؿ ٠ـئ٨ٝیث  ،٠ؼگ ٚیا٠ث ك ،ة٧كث ك ز٤٧ٟ ا٣یثصٛ، رؿاٝث ٨٠و٨ّات ج٨صیغ،

 .را ٠ی ج٨اف از ٨٠اد ظاص ظٌت٥ ک٨جاق ةؼق١ؼد ك ٠ؼدـ )ص(صسث ظغا ةؼ ٧ّغق پیا٠تؼ

 م ٠ؼجت٥ظٌت٥ ك  اةحغام در یکتار ق٣٨غ: ٗی ٠ی٠ْؼ دٛٞی٢ ، دك ٠ؼجت٥در ظٌت٥ ک٨جاق. 59

ر ای٢ ظن٨ص آ٣چ٥ د...«. همن کنت موال»ةیاف ز٥ٞ١ ك  )ع(دكـ پؾ از اّالـ كالیث صىؼت ا٠یؼ

ٚاةٜ جأ٠ٜ اؿث، کارکؼد ك ٗایغق ٠ٌؼح کؼدف ٠سغد دٛٞی٢ پؾ از ٠ْؼٗی صىؼت ّٞی)ع( اؿث. 

ظٌت٥ اكؿ ةیاف قغق، ٝػا ٠ح٢ ای٢ ةعف ٨٠رد ةعف پایا٣ی از آ٣سا ک٥ چ٤ی٢ ؿاظحارم ج٧٤ا در 

 جكکیک اؿث.

ك  نؼؼدر ج جؼی٢ ا٣ـاف اكٝیگیؼم از ٠ؼدـ در ظن٨ص ج٘ـیؼ آیات ؿ٨رق ّنؼ، اٚؼار. 54

ك ١٦چ٤ی٢ ٨٣ع پاؿط ٠ح٘اكت ٠ؼدـ ة٥ ای٢ اٚؼار، از ز٥١ ٨٠ارد ظاص ذکؼ قغق  جـٞي ةؼ ٠ؼدـ

 در ظٌت٥ ٠ح٨ؿي اؿث ک٥ در دیگؼ ظٌت٥ ٦ا كز٨د ٣غارد.

ق٤اؿی م٨رت گؼٗح٥ در ای٢ جضٛیٙ ٣كاف  ٦ا ك ٣یؽ الی٥ ی٢ ؿاظحار ٤٦غؿی ظٌت٥جتی .59

ؿث، ٠ؼة٨ط ك٣غ اک٥ در ٨٠رد ٚؼآف ك صسث ظغا ت اةحغایی ظٌت٥ ک٨جاقاّتار ٠ی د٦غ، اصح١االن
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حْٞٙ ة٥ ای٢ ٠ح٢ گؽارش قغق کٟ ١٠ک٢ اؿث ٠ ٔغیؼ ٣تاقغ یا دؿثركز ة٥ ؿع٤ؼا٣ی صىؼت در 

 ٦ا ٣غارد. زگارم کٞی ةا دیگؼ ظٌت٣٥تاقغ، چ٨ف ١٦ع٨ا٣ی ك ؿا

)ص( ك اٚؼار گؼٗح٢ از ٠ؼدـ ٣یؽ در ٦ؼ ؿ٥ چ٤ی٢ ٨٣ع ق٧ادت دادف پیا٠تؼ اکؼـ١٦. 56

 ٥، ٠ح٘اكت از دیگؼم اؿث.ظٌت

 جؼ از دك ظٌت٥ دیگؼ اؿث، ٦ا ك اٚؼار٦ا ةـیار پؼر٣گ در ظٌت٥ ک٨جاق ٨٣ع ق٧ادت. 56-5

د ک٥ ای٢ ا٠ؼ ٣كاف گیؼ جٛؼیتا ةؼام ٦ؼ ٗؼ٠ایف ظ٨دقاف از ٠ؼدـ اٚؼار ٠ی )ص(ک٥ پیا٠تؼ ٨ًرم ة٥

٥ ؿاة٥ٛ جکػیب ا٣غ ک ، ٠ؼد٠ی ة٨دقظٌت٥در ای٢  )ص(ف پیا٠تؼ اکؼـگ٨یا ٠عاًتاد٦غ،  ٠ی

 ؿع٤اف پیا٠تؼ را در گػقح٥ داقح٥ ك اصح١اؿ جکػیب ٠سغد ٣یؽ از ًؼؼ ایكاف كز٨د دارد.

 اّالف ٤٦گا٥٠ در ةار یک اؿث: قغق ٠ٌؼح ٨٠وِ دك در اٚؼار٦ا ٠ح٨ؿي ظٌت٥ در. 56-2

 ام ٠ٛغ٥٠ ٨٤ّاف ة٥( ص)رؿ٨ؿ ك ظغا كالیث ظن٨ص در پؼؿف ًؼح ةا( ع)ا٠یؼ صىؼت كالیث

٣یؽ ٠سغدان ةؼ ای٢  ظٌت٥ ا٣ح٧ایی ك پایا٣ی ٚـ١ث در ؿپؾ ك( ع)ا٠یؼ صىؼت كالیث ةیاف ةؼام

 در جا٠ٜ ا٠ا ٠ـائٜ جأکیغ قغق اؿث. اگؼچ٥ ةعف دكـ در ظٌت٥ ٨ًال٣ی ٣یؽ جکؼار قغق اؿث،

 از ةعف ای٢ در اٚؼارم چ٤ی٢ كز٨د ،(ص)اکؼـ پیا٠تؼ ج٨ؿي( ع)ّٞی صىؼت ٠ْؼٗی ؿیؼ

 ٚتٜ )ص( صىؼت زیؼا ؛د٦غ یا صغاٜٚ ٨٠رد جكکیک ٚؼار ٠ی ک٤غ ١٣ی داةث را پیا٠تؼ ٗؼ٠ایكات

 ة٥ را اٚؼار٦ا ای٢ یا ةغا٣یٟ اٝضاٚی را ٚـ١ث آف ةایغ یا ک٥ دار٣غ ٗؼ٠ایكی ،اٚؼارگیؼم ای٢ از

 .ةگیؼیٟ ٣ُؼ در ظٌت٥ ٠ح٢ از زغا ام جک٥ ٨٤ّاف

٥ اكؿ درظٌت ٠ْؼٗی دٛٞی٢ ٣یؽ در ٦ؼ کغاـ از ؿ٥ ظٌت٥ ٠ح٘اكت از دیگؼم اؿث.. 57

٥ ٠ـئ٨ٝیث ٝةؼ ٠ـأ ام ّاـ ی٤ْی ٚؼآف ك ّحؼت در ک٤ار ٦ٟ ٠ْؼٗی قغق ك ٨٠و٨ع دٛٞی٢ ة٥ گ٥٣٨

اةحغا ة٥ قی٨ق  دٛٞی٢ ك ؿ٨ـ در ظٌت٥ دكـ٠٨١ّی ٠ؼدـ ٣ـتث ة٥ دٛٞی٢ جاکیغ قغق اؿث، ا٠ا 

ك ؿپؾ در ادا٥٠ ك ة٥ ٨ًر ج٘نیٞی، دٜٛ امٕؼ ی٤ْی ا٠اـ ّٞی)ع( ٠ْؼٗی قغق   ّاـ ٠ْؼٗی قغق

 ؿث.ا

د٦غ ک٥  ٨٠ز٨د از كا٥ْٚ ٔغیؼ ظٟ ٣كاف ٠ی ٦ام ق٤اؿی ظٌت٥ جضٞیٜ ٠ضح٨ا ك الی٥. 58

٦اؿث ك پیا٠تؼ  ؿع٤ؼا٣یؼح قغق در ای٢ ٌجؼی٢ ٨٠و٨ع ٠ جؼی٢ ك کٞیغم صىؼت ا٠یؼ)ع( ٠ض٨رم

ة٥ ٨٤ّاف كمی ك ظٞی٥٘ ظ٨د  ف٦ام ٠عحٖٞ ؿْی در جتیی٢ زایگاق ایكا اکؼـ )ص( ة٥ ركش

 .ا٣غ داقح٥

د٦غ ک٥ ای٢ ٠ح٨ف، یک ٗؼای٤غ  ـ ّٞی)ع( در ای٢ ؿ٥ ظٌت٥ ٣كاف ٠یق ٠ْؼٗی ا٠ا. قی59٨

در ظٌت٥ ک٨جاق ظیٞی کٞی کٞی در جتیی٢ ٠ٛاـ كالیث ا٠اـ ّٞی)ع( را ة٥ د٣تاؿ دار٣غ. صىؼت)ع( 

ك ّاـ ٠ْؼٗی قغق ك زایگاق ایكاف در ک٤ار ٚؼآف کؼیٟ ةیاف قغق اؿث، ا٠ا در ظٌت٥ دكـ ك ؿ٨ـ 

در ّی٢ صاؿ در ظٌت٥ ك  كّیث كالیث ایكاف ٦ٟ ةضخ قغق اؿثص ٠كؼة٥ ج٘نیٜ در ظن٨

. ای٢ ٗؼای٤غ را ٠ی ج٨اف ٥ٝ ٠ٛت٨ٝیث ٦ٟ پؼداظح٥ قغق اؿثأ٨ًال٣ی در ک٤ار ٠كؼكّیث، ة٥ ٠ـ

 ةغی٢ م٨رت ًت٥ٛ ة٤غم ٨١٣د:
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 ظٌت٥ اكؿ: ٠ْؼٗی کٞی ك جتیی٢ زایگاق 

 ظٌت٥ دكـ: ٠ْؼٗی ج٘نیٞی ةا جأکیغ ةؼ ٠كؼكّیث 

 ْؼٗی ج٘نیٞی ةا جأکیغ ةؼ ٠كؼكّیث ك ٠ٛت٨ٝیثظٌت٥ ؿ٨ـ: ٠ 

٥ٝ ٠كؼكّیث ك ٠ٛت٨ٝیث أد٦غ ک٥ ٠ـ ضٞیٜ ٠ضح٨ام ای٢ ؿ٥ ظٌت٥ ٣كاف ٠ی٧٣ایحان ج. 21

( ة٨دق ك ایكاف جالش ةـیار ٦ام پیا٠تؼ اکؼـ )ص جؼی٢ دٔغ٥ٔ ٧ٟكالیث صىؼت ّٞی)ع( یکی از ٠

 ام ظ٨د ةیاف ک٤٤غ.٦ ٦ام ٠عحٞ٘ی در ظٌت٥ ٥ٝ را ة٥ گ٥٣٨أا٣غ جا ای٢ ٠ـ داقح٥
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 فْشست هٌبثغ

 ٨ٗالدك٣غ. ٚؼآف کؼیٟ. جؼز٥١

 ،ةیؼكت ،كا٨ٞ١ٝؾ األ٠ٟ جاریط ٗی ا٤١ٝحُٟ ،٠ض١غ ة٢ ّٞی ة٢ اٝؼص٢١ ّتغ اة٢ ز٨زم، .5

 .ؽ5452 ،داراٝکحب ا١ْٞٝی٥

چآ  ،صـی٤ی اص١غ ؿیغ جضٛیٙ ،االی١اف ٧٣ر ،ة٨ؿٖ ة٢ ّٞی اٝغی٢ زی٢ زتؼ، اة٢ .2

 .ؽ5458 ،دم٦ا ا٠اـ ٠سح١ِ، ٠ك٧غاكؿ، 

، چآ اكؿ، ةیؼكت، دارا١ْٝؼ٥ٗ ٌٝٞتا٥ّ ك ٗحش اٝتارماة٢ صسؼ ّـٛال٣ی، ق٧اب اٝغی٢،  .9

 جا. ا٤ٝكؼ، ةی

زا، داراٝ٘کؼ ٌٝٞتا٥ّ ك  ، چآ اكؿ، ةیج٧ػیب اٝح٧ػیبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،  .4

 ؽ.5414ا٤ٝكؼ ك اٝح٨زیِ، 

چآ دكـ،  ،كاٝؽ٣غٚۀ اٝتغع أ٦ٜ ٩ّٞ اٝؼد ٗی ا١ٝضؼٚۀ اٝن٨اّٙاة٢ صسؼ ٦یذ١ی، اص١غ،  .9

 ؽ.5989 ٠نؼ، ٠کحت٥ ٚا٦ؼق،

 .مادر دار ،ةیؼكت ،ص٤تٜ ة٢ اص١غ ٠ـ٤غ ،اص١غ ص٤تٜ، اة٢ .6

 ،االؿال٠ی ا١ٝکحب زا، ةی ،ظؽی١ۀ اة٢ مضیش ،إؿضاؽ ة٢ ٠ض١غ ةکؼ اةی ظؽی٥١، اة٢ .7

 .ؽ5452

 جا. ، ةیداراٝذٛا٥ٗ ،افٝت٤ ،اٝؽ٠اف أة٤اء كأ٣تاء األّیاف كٗیات اص١غ ة٢ اةؼا٦یٟ، ظٞکاف، اة٢ .8

 .جا ةی دارمار، ةیؼكت، اٝکتؼم، اٌٝتٛات ؿْغ، ٠ض١غة٢ ؿْغ، اة٢ .9

 جا. ةی .اٝضیغریۀ ا١ٝکحتۀ، ٣سٖ ،ًاٝب أةی آؿ ٤٠اٚب ٠ض١غة٢ ّٞی، ،اة٢ ق٧ؼآق٨ب .51

 جتٞیٕات دٗحؼ ٟٚ،چآ اكؿ،  ،اٝضـ٤ۀ ةاأل١ّاؿ اإلٚتاؿ ،٨٠ؿ٩ ة٢ ٩ّٞ ًاككس، اة٢ .55

 .5976 اؿال٠ی،

، ا١ٝؤ٤٠ی٢ ةإ٠ؼة اٝـالـ ّٞی٥ ّٞیّ ٨٠ال٣ا ةاظحناص اٝیٛی٢ ػػػػػػػػػػػػػػػػ.ػػػػػػػػػػػ .52

 .ؽ 5459 داراٝکحاب، ٟٚ،چآ اكؿ،   ظ٨ئی٩٤، ز٣سا٩٣ ا٣نارلاؿ١اّیٜ جضٛیٙ 

اؿ١اّیٜ ، جضٛیٙ اٝیٛی٢ کحاب ٢٠ زاد ٠ا ألؿؼار اٝحضنی٢ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. .59

 .ؽ5459 داراٝکحاب، ٟ،ٚچآ اكؿ،  ظ٨ئی٩٤،  ز٣سا٩٣ ا٣نارل

، . جضٛیٙ ّٞی ّاق٨ر ٗی ٠ْؼٗۀ ٠ػا٦ب ا٨ٌٝائٖاٌٝؼائٖ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.  .54

 ؽ.5411 ،ظیاـ ،ٟٚچآ اكؿ، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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، ةیؼكت ،كاٝح٨زیِ كا٤ٝكؼ ٌٝٞتاّۀ ا١ْٝؼٗۀ دار ،ا٤ٝت٨ی٥ اٝـیؼق ،اؿ١اّیٜ کذیؼ، اة٢ .59

 .ـ5976

 .  ؽ5418اْٝؼةی،  اٝحؼاث إصیاء دار  ،ؼكتةی ،ا٧٤ٝای٥ ك اٝتغای٥.  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ .56

 .  5967، رؿحگار، ٠ك٧غ ٤٠اٚب اال٠اـ ّٞی ة٢ اةیٌاٝب)ع(، ،٠ٕازٝی، ّٞی ة٢ ٠ض١غاة٢  .57

زا،  چآ اكؿ، ةی ،ص١یغ ة٢ ّتغ ٠ـ٤غ ٤٠حعب، ص١یغ ة٢ ّتغ ،اٝکـی ا٤ٝنؼ اة٢ .58

 .ؽ5418، اْٝؼةیۀ ا٧٤ٝىۀ ٠کحتۀ

 جا. ١ٌٞٝت٨ّات، ةی اٝحْارؼ دار ةیؼكت، ،اٝكی٥ْ االّیاف ،٠ضـ٢ ؿیغ ،٠ی٢ا .59

 پژك٦كی ػ ١ّٞی ٣ا٥٠ ٗنٜ دك، «ٔغیؼ در صاوؼ ز١ْیث جْغاد ةؼرؿ٩»، زالؿ ؿیغ ،ا٠اـ .21

 .4 ق١ارق، 5986 ،چ٧ارـ ؿاؿ، پژك٦ف آی٥٤ در اؿالـ  جاریط

 . 5987، ا٣حكارات جک ،ج٧ؼاف چآ یازد٦ٟ، ،اؿؼار ٔغیؼ ،ا٣نارم، ٠ض١غةاٚؼ .25

، ةیؼكت ،اكؿچآ  ،اُْٝیٟ اٝٛؼآف اٝح٘ـیؼ ٗی ٣یا١ْٝا ركح ،ؿیغ٠ض٨١د آ٨ٝؿی، .22

 .ؽ5459 ،ا١ْٞٝی٥ داراٝکحب

 دا٣كگاق دكزم، ی٤١ی ٠ض١غ ك آقحیا٣ی ٠ٞیض٥ جؼز٥١ ،٠ضح٨ا جضٞیٜ ٨ٝر٣ؾ، ةاردف، .29

 .ش5979 ة٧كحی، ق٧یغ

ی اإل٠اـ ّٞی ة٢ أة-٨ّاٟٝ ا٨ْٞٝـ ك ا١ْٝارؼ كاألص٨اؿةضؼا٣ی ام٧٘ا٣ی، ّتغاهلل ة٢ ٨٣راهلل،  .24

٠ؤؿـۀ ٠ض١غةاٚؼ ٨٠صغ اةٌضی ام٧٘ا٣ی، چآ دكـ، ٟٚ، جضٛیٙ ٥ اٝـالـ، ًاٝب ّٞی

 ش.5982،  اإل٠اـ ا٧١ٝغل ّسّٜ اهلل جْا٩ٝ ٗؼز٥ اٝكؼیٖ

 .ؽ5456 ،ة٤یاد ةْذث ،ج٧ؼاف ،اكؿچآ ، اٝتؼ٦اف ٗی ج٘ـیؼ اٝٛؼآفةضؼا٣ی، ؿیغ ٦اقٟ،  .29

 ٌٝٞتاّۀ رقاداإل ،ةیؼكت ،اٝعٌاب ة٢ ١ّؼ اٝعٞی٘ۀ صیاة ٢٠ ،أص١غ اٝؼص٢١ ةکؼم، ّتغ .26

 .ـ2112 كا٤ٝكؼ،

، ٣ژاد ؿ١ٞاف ٠ؼجىی ک٨قف ة٥ ،جا٠الجی در ٠تاصخ ٗؼ٤٦گ اؿال٠ی ،پاکحچی، اص١غ  .27

 .ش5992 ،(ع)مادؽ ا٠اـ دا٣كگاق، ج٧ؼاف اكؿ،چآ 

 ٠ؤؿـۀ چآ اكؿ، ةیؼكت، ،اال٠یؼ ظٌت٥ جذتیث ٗی ٨٣راال٠یؼ ،ا٠یؼ ٠ْن٠٨ی، جٛغ٠ی .28

 .ؽ5425 ،اٝکْتۀ ٨ٝ٨٠د

چآ  ،اٝکكٖ ك اٝتیاف ٢ّ ج٘ـیؼاٝٛؼآف ،اة٨اؿضاؽ اص١غ ة٢ اةؼا٦یٟ دْٞتی ٣یكاة٨رم، .29

 .ؽ5422، داراإلصیاء اٝحؼاث اْٝؼةی ،ةیؼكتاكؿ، 
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ٧ٟٗ در «٠ضح٨ا جضٞیٜ» ركش از اؿح٘ادق ر٦اكرد٦ام»، قکؼا٣یك روا  ٠ض١غ پ٨ر، زا٣ی .91

 . ١2ارقق، ش5992. قكٟ ك چ٧ٜ ؿاؿ ،صغیخ ك ٚؼآف ٦ام پژك٦ف، «اصادیخ

 صک١ث ٣ا٥٠ پژك٦ف ،«)ع(٦ادم ا٠اـ ٠کاجتات ةؼ صاکٟ ؿاظحار جتیی٢». ػػػػػػػػػػػػػػػ .95

 .١2ارقق، 5999 اكؿ، ؿاؿ ،ةیث ا٦ٜ

 ك ّٞی ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢ ٠کاجتات ٠ضح٨ام جضٞیٜ) ز٤گ در اظالؽ. ػػػػػػػػػػػػػػػ .92

 .5991 ،مادؽ ا٠اـ دا٣كگاق ،ج٧ؼاف چآ اكؿ، ،(٠ْاكی٥

 .جا ةی دارا١ْٝؼ٥ٗ، ةیؼكت، ـحغرؾ،ا١ٝ ،اة٨ّتغاهلل صاٍٗ ٣یكاة٨رم، صاکٟ .99

ؿاز٠اف  ،ج٧ؼاف چآ اكؿ ،ق٨ا٦غاٝح٤ؽیٜ ٨ٛٝاّغاٝح٘ىیٜ هلل ة٢ اص١غ،ّتیغا ،صـکا٣ی .94

 .ؽ5455 ،چآ ك ا٣حكارات كزارت ٗؼ٤٦گ ك ا٣حكارات اؿال٠ی

 ٨٠ؿـ٥ ،ةیؼكت، صٞب جاریط ٗی اٌٝٞب ةٕیۀ ،اٝضٞتی اْٝٛیٞی أص١غ ة٢ ١ّؼ. صٞتی .99

 .ؽ5418 ،اٝتالغ

 چآ .اٝی٠٨یۀ ا١ٝعاكؼ ٝغِٗ ا٨ٛٝیّۀ اْٝغد ا٧ٌ١ٝؼ، ة٢ ی٨ؿٖ ة٢ ٩ّٞ اٝغی٢ ٩رو ص٩ٞ، .96

 .ؽ5418 ٟٚ، ،اكؿ

 ،ٝت٤اف ٠کحت٥ ،ةیؼكت ،األٌٚار ظتؼ ٗی ا١ٌْٝار اٝؼكض ،ا٤١ْٟٝ ّتغ ة٢ ٠ض١غ ص١یؼم، .97

 .ـ5984

 ا٤ٝكؼ ٠ؤؿـۀ ،ٟٚ، چآ دكـ، ا٤١ٝاٚب ،ا١ٝکی ٠ض١غ ة٢ أص١غ ة٢ ٨٠ٗٙ، ظ٨ارز٠ی .98

 .ؽ5455 ،اإلؿال٠ی

 جنضیش ،ا٨ٞٛٝب اٝی اٝن٨اب إرقاد ،اٝضـ٢ اة٩ ٠ض١غ ة٢ صـ٢ ٠ض١غ اة٨ دی١ٞی، .99

 کحاة٘ؼكقی، ج٧ؼاف ، چآ ؿ٨ـ،روایی ّتغاٝضـی٢ ؿیغ جؼز٥١ ،ة٧ت٨دم ٠ض١غةاٚؼ

 .ش5977، اؿال٠ی٥

 ،اٝؼؿاٝۀ ٠ؤؿـۀ ،ةیؼكت ،ا٤ٝتالء اّالـ ؿیؼ ،ّذ١اف ة٢ أص١غ ة٢ ٠ض١غ اٝغی٢ ق١ؾ ،ذ٦تی .41

 .ؽ5459

، ك كٗیات ا١ٝكا٦یؼ ك االّالـ االؿالـ جاریط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ،ػػػػػػػػػػ .45

 .ؽ5417، اْٝؼةی داراٝکحاب، ةیؼكتچآ اكؿ، 

 اةیٌاٝب، ة٢ ّٞی ا٠یؼا٤٠٨١ٝی٢ كالی٥ ادتات ٗی ا٤١ٝیؼ اٝکا٠ٜ اةؼا٦یٟ، ة٢ ٚاؿٟ رؿی، .42

 .ؽ5429 دٝحا، ةیؼكت، اكؿ، چآ ا٧ٝادم، یضیی ّتغا٨ٝٝی جضٛیٙ
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 قؼکث ج٧ؼاف،چآ اكؿ،  ،ازح١اّی ٨ّٞـ در جضٛیٙ ظاص ٦ام جک٤یک ٗؼا٠ؼز، پ٨ر، یِرٗ .49

 .ش5982 ا٣حكار، ؿ٧ا٠ی

 .5982 ،ک٨دؼ ٣ـیٟ ،ٟٚچآ اكؿ،  ،زْ٘ؼم ی٨ْٛب م جؼز٥١ ،اٝعناؿ ،٠ض١غ مغكؽ، .44

دٗحؼ  ،ٟٚ ، چآ پ٤سٟ،ا١ٝیؽاف ٗی ج٘ـیؼ اٝٛؼآف ،ًتاًتایی، ؿیغ ٠ض١غ صـی٢ .49

 .ؽ5457 ،م ٠غرؿی٢ ص٨زق ١ّٞی٥ ٟٚ ا٣حكارات اؿال٠ی زا٥ْ٠

 ا٧ٝادم، ٣كؼ ،ٟٚ ، چآ دكـ،االؿال٠ی اٝحؼاث ٗی إٝغیؼ ،ّتغاْٝؽیؽ ؿیغ ًتاًتایی، .46

 .ؽ5459

 ٣كؼ ٠ؼجىی، چآ اكؿ، ٠ك٧غ، ،اإلصحساج ٩ّٞ أ٦ٜ اٝٞساج، اص١غ ة٢ ٩ًّٞتؼؿی،  .47

 ؽ.5419

٢ أةی ًاٝب ا١ٝـحؼقغ ٗی إ٠ا٠ۀ ّٞیّ ة، ًتؼم آ٠ٞی کتیؼ، ٠ض١غ ة٢ زؼیؼ ة٢ رؿحٟ .48

   .ؽ5459جضٛیٙ اص١غ ٠ض٨١دم، ٟٚ، ک٨قا٣پ٨ر،چآ اكؿ، ،  ّٞی٥ اٝـالـ

 جا. ةی .١ٌٞٝت٨ّات األ١ّٞی ٠ؤؿـۀ ،ةیؼكت ،جاریط اٌٝتؼم ،ًتؼم، ٠ض١غة٢ زؼیؼ .49
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 ،زالٝی صـی٤ی ٠ض١غ ؿیغ یٙجضٛ ر،األظتا قؼح ،٠ض١غ ة٢ ١ْ٣اف ص٤ی٘ۀ، أةی ٚاوی .99

 ،ٟٚ ١ّٞی٥ ص٨زق ٠غرؿی٢ زا٥ْ٠ ة٥ كاةـح٥ اؿال٠یا٣حكارات  ٨٠ؿـ٥ ،ٟٚدكـ، چآ 
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Abstract 

Ghadir sermon is as one of the most important sayings of the Prophet 

(PBUH) that includes the most important massages. The historical 

quote of the Prophet (PBUH) in three different volume, have doubled 

the necessity of analyzing the content of this sermon. Access to the 

contents of the sermon of Ghadir subject relies on using of modern 

methods of analysis. The content analysis is one of the best ways to 

understand the depth of content, especially in deep structural search of 

different texts. There are different methods of content analysis 

techniques that can be tailored for target research This article is based 

on content analysis. Also it is based on the primary and secondary 

keywords and deep structural search of this honorable sermon that was 

left. Analysis of this sermon says that it is focused on thaqalayn and 

legitimacy of Imam Ali (as), that is specifically spotted in longer 

samples of this sermon. 

key words: sermon of Ghadir, content analysis, deep structural search, 

Thaqalayn, wilayah. 
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