
  فک مک مدسۀ  اص  رۀ

نریۀنصامدسۀ
قکوفکلم
 وم_ رن ض

دچ
رمد ،دصح  ع   صع ر مر
کامـ مـد ـ ـد یـن ـ .شـم ـّ ـمم ـّم ـم  ـدم 
سـبر .سـد موجـّدصوـیـصدــقف ـپ ًصـخ،ـمم
ب ـصعر ینمـد  ـ ـ کـ سـ ـهدشـ 
 ،عـرـعـ ،صـ ـر ـ ــگ ـ ،ـ هدـم

.سـ خـوبـهدفشـ  ـ
ّ


ـک سـبر ـ  ـهـگ ـ ـ سـ ـم ـ شـ یـن
یـن ـصـ ـّر صـد صـد  ،ـ  فـک سـمد   ـمم مـمّـن 
،سـمد ینخشــمـک ـ کامـ هـگ سـبر .سـسـمد 
ـ ـصـ ـر ـ ـّص  ـ ،ـ ممـن  ـح بـن ـه ، ـ

. ـ
 ،ص ،یأ  گهدصحصر
کک سـ ـ حدسـء، ، ف مصطسـ
ـز  ـ حـد مـو ــصـ فـ ـظ ـ  ،ـ ـ  ـهپ ـص
.سکام سمد ین ص شهد  

ّ
  خب ،شددم

.ذع ،سمد ،ص  ،فک سمد ،ص :دک گا

.)وم دو( .)بفا دگا( ا ا  ک ،ف  اس .
.)بفا دگا( ا،مام ک کتر خآم  .
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دمم
 خدـد ًسـس ـ کـ سـ  ـ ـصـ  حـم ـن  ـ
بـ کـ ـص کـ سـ  بــصـ ّـر ـ ـــص ـم
بـعـعـیـنص حـخجـدـد؛ مشـد، کـــدمخد
هد ... ح ـد ع ـخـ ـحجـ  ـخ دـه
ینصـمحق ،ـ  شـد.  ـغ ــنعـحکـ
  ،شـم ص ـد عصسـ خـد ـغ کـ ـ سـ
 ـ خـد ـع ،ـع .شـم صـ ـص شـن ـد ـحق
9،؛ :34 ،سش( .) ٌع(عصس )ذ ٌع(س

)33 :38 ،دم

ص ،سـشخدحودـ د ـدعـبـم 
سخد  غ جمدصدم عشه خب کس؛
)5 :43 ،مـد 84؛ :49 ،ـغ( شـم ـ »ـ «ـر ـ   کـ
رین  مگوـدینصـعنهـد. ،فاســه ـخـب 
هدـد  دک )4 :3 ،ماصد( .شـم  »ّع« ر 
ـّر ـ   کـ مـد ـدم ـ  جـم ـ  ـ ـص ـ ،یـُّج شـهب

)5،3 :43 ،مـد( .شـم ـ »حـ«
 کت  ـــ ،  فـــک ســـمد   ـــم ســـ صـــ ـــر شـــیـــن 

:فگ خهـــد ســـبر مـــو ،ســـمد ه مدســـدـــد
سمد ین ص گ شهد .
سمد ین ص ب شدم 

ّ
 .

.سمد ین  رین ّو س  .3

هپژپ
هـیـنپژ ضـم ــم  شـد ـمهـک ،ـدـجسـ بـ
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: عـد
،هاشـددمسـ ،»ها ـ ـاصـ ِـاسـبر« .1

شـنبن. ا
.امعادع ش اهب؟«، اص م« .2

ـص ـ ـ ـض حـد ـ ،هـپژ  یـن  شـد سـبر ـ
خّم   برسء مه ،سمم    فک سمد
 یـن ـصـ ـدگ ـ سـبر  یـن   دـد ـ  فـک سـمد 

خـمطـد. ـم سـمد

هدش  فک سمد اص
ّرسـبر  ـسـ  ،فک سـمدّمأ  ک 
سـ ص ـّرنبـ ،ـجـّ هـ ـ ــ

: ج مــپ    ،ـ
ـ  ـم ـج  ،ـ ّسـ ـ عـد  شـدـ هـگـ
ـم ًصـخ ـع ـم حـو  هـّسـ شـدــ ـ وـ؛
هع ـ حـو  ـّسـ شـدــ یـ صــ؛

شـد. شـف مـم ـ بـمـد

اهاگ سبر
امؤمن

شمود:
 ه ف ع  ... .فر من کث  ش «
 ـ  ـف دهـیر  هـّد ـمـن مـف هـ  هـّد  شـء ـ ـ
دهع دی  دی ـ  ّد ح شـ   ـء ن   

)9 37 :ن493ه :4 ،ش( ».
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سـ ـع ـ فـ خدـد ـه ... گـد: فـ  ـ  ـ شـ
ـپ شـد کـ   دیـ  ـ کـ مـد  همـشـء ـ جهــ؛
ـخدد چـع  کـ طـدیـنخ ـ دـد؛  هـآک ســم 
.سـ  ـه دیـ  ـ مـ  .ـ شـء شـد، ـ دیـ  ـشـء

: بشسعد بشگ   ک 

اصاسشجاحم اصّر :ّ
ص  ص ر  هظ » ف عا ّ« :ج هظ
ـع ـذ ، سـ هـ ـد ـ کـ سـ ـیـنع هـظ  یـ سـ؛
عسـسـِدعـدخددمکـ ـک بـم  سـعـ؛ ـ ـ ،سـ
 سـخدنعـعـددم ـ کـخـسـسـهـد )ٍـ ٌـع ّ(
فع« ـ ً مـد؛ ـ سـ جـمـ ـع ـ سـخد  ـغـع
سـ بص ظاحصّ ـر  »ـذـع« ــه »ـ
،سـش :( .سـ ـفم ک ــصـبـ کـ »ـ ـع« ـبـم 

)384،8 :35 ،ـجج 5،5؛ : 43 ،مـد 9،؛ :34

اصاساشم   سا :
ممن ،شگ سـ ب .سـسـ ب »ه«ج هظ
 خدـد  ـمکـد  ـعـمـصکـ یـن ـ شـ ـ ـ
مکد ـسـ  خدبعـم ،ـعسـ ـ ـ ذـعـمـد
 .»هــ ـفـ ـع ّ« مکـد.: ـ  ـع ،هــ ـ ـ 
ـصـ ـّر ـ ـعمـ  ،ـصسـ ـ کـ ـگ ـهخ مـ

.سـّریـنخشـم ـچ

ف  ع :ّس
ع ـع .ـعـ  خـدـفـعـ شـشـ ـع
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ّ ـ  ظ ،سـ ع ـف خدد ک  ین .سـ دم حف
 کـ ـدحکم ـدپ ـع هـ ـجـم   دیـ ـ خدـد کـ ـب یـن 

.سـ ع ّ ـ  ـع
ـــم بـــخدـــد ـــف ـــ  ـــ خــــــم ــــــص ـــدگیـــن مبـــق
ـــحم  ـــ خدـــد .ــــــص ـــحم  خدـــد ســـ ویـــبـــ
 ـــ ، ـــم  خدـــد چـــگ ـــد؛ ـــم ـــف ـــع هـــ ـــ خـــشـــء،
یـــن ،ســــــءصشــــــخ ـــ ـــعـــصطـــا ـــ ّم ـــ؛ هـــج هـــ
.»هــــــ ـــّ« :ـــگ  کـــ ـــب ـــجـــ  ســـ ـــ ـــ ـــد  ـــ ـــع
ـــ ـــ ـــ گ  شـــم ـــ ـــد خد ـــ  ـــ ک ـــع ـــهـــ ص ـــع
،ـــکم مـــ کـــ ـــص ســـ ...  ـــع ـــجــــــم ـــ ،شـــ ـــ
ـــدچـــیـــنه ــــــص ـــ  خدـــد دـــهـــم ـــف

.سص ّر
عـــممـــن مـــپ ـــگـــ ـــصـــ ـــ ّرگذشـــ ـــ طـــق
ـــ ســـ ـــ ـــماح ـــ ًــ ســـخصـ ســـ بـــ ـــص ـــ
 ـــصر 33هــــ( (شـــ گـــبـــن ـــ ـــم .ـــ ــــــص 
یـــن )فـــر مـــن ٌـــکث( فـــک ســـمد  ـــمم ـــم ـــغ ـــد کـــ ســـ 
)هــــــ ـــ فـــ ٌـــ ـــد)ع ســـ ـــ ـــ  ـــ  ـــع ـــم ـــ کـــ ـــ ب
خـــد   )هـــّد  شـــء ـــ ـــّ(ســــــم کـــ ـــعـــ ـــم ـــ

مکد.

بنعن 
سـ ،ع  کخدد بد صمد   ک سـمّدعشـ
خبـ ـیـنص ـ ــدخد صـحـهـد؛  ،ـ ـ 

)3 :4 ،شـ( شـد.   سـ ،ع ،ک 
،شـگـ ـ ـمگـ  ، عـد مـپ ـ ـد هـدع

| 3 |   ن ۀ   ن ن ن ۀ ر ن ن ثی حدها وهث ث پ ۀ ث و



شـدـم ـ  سـ ،ـعـصسـحـدشـگـ  کـ ـ یـن ـ
8؛ :48 ،ـد( .سـ ـ  ـ ـصـحـدـ ،بـ

)5 : هـن

،ســش(ســشــردعســــص  ســء ــحــد ــ ــع
بــنجــو(بــن  )78، :38 ،ســ(فشــَســ ،)8، :34

.ســ شــد  ــ ــ )85 : 43 ،جــو

سـ؛ ـحـدسـء ،ـصـ بـ ـ  ســ کـ مـد خهـد
ـم  کـ هــم  ــدمخدّسـ خـسـء بــ کـ ـ
ـ ـ ظـ  ـ یـن سـ بـ ـح  ،شـد  ـ سـشف

.سـ شـد ـم  ّسـ خدـد ـص
شـمدسـخد   ددحخدبـمـص ـدعـ
نحع  ـع .ـجعدسـم ـمـم ـ ـع
 ـم ـص ـم ـ ـع مـ  ـ  »هـ ـ« ـم ـ »ـع« کـ
ّ ـوفسـ کم خد   ـمم ح م
 ـع ـمـرپ   کـ بـ یـن ـشب  دشـد کا  ـص
  ـ ،ب ـعـ ـدخدکـ ـدیـنم سـیصــخدـدبـد؛
سـ شـد ّح   ،ع   ک بـخـخق ـیـنصسـ ،ّحــ
 کح کـد.   مـک  ـدخدـ ـع ـجـ یـن 
 ی ـجــخددـ؛ ـم کـم ـ  ـصـگه 
خدد ـ؛  عصمشـدعب خدد ، دگ
خخوّدمبـسـدفرب مکـ  ـ ــم
ص مّسـشـد.   ـدب صـد   هــدخ ــدگ ـ کـ ـ 
شـد ّحـ  ـ  ـعـیـنصـخ ــدخد ـدم حــم

...    حد، ؛  ، ،اف : .
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ـ ـّر ریـ ـیـنه شـدـح ـد  ـعـصــّ   ـ
)4 :4 ،شـ :( .ســص

ــص ـ  سـ  خدـد  ـجـ ـ ـع شـ بـ شـهد
ک سـمندمع شـنـپگ ،فـک ـّمـم  ـسـ
)فرمـن ٌکث(ـع  ـممـّمـغــمـنم بـ عـا  ـعیـن

)493 :4 ،شـ( .سـ ـ
ـمـصـ ـ ـگ بـ کـ ـ شـهد شـد، ـگ ـ بـ عـا

فمـد: کـ شـدـصـ مـ   ّسـ کـ سـ ـحد ،کـ مـ
َ ََخـ َمـا َشـٍْء ُْسـ ِـََْع َـََ َمـا

ُ
ُّک َ ُـِْم ٌـِْخ ُـََْخ َ ِـَِْخ ِمـْن ٌـِْخ َ َِّ«

ُِـ َّ َُهـ َ َشـٌْء ِـَِِْک َـَْ ـِذ
َ
ّ َـاََ َشـٍْء ُِّک َخاِـُق ُ َ ٌـوَُْم َـَُف
)8  ،  : ۴۷ ،ـک( ».ُـَِْ

 صـبـنخـق   یـن ـب )بـ ـخ( »ٌـِخ« ــ یـن 
نشـص چ  مـرـصسـ؛ ـ خـکـ ســم

.ســمهـگی  ـف ـنبـصطسـ

بنحاه
ــهــدخدــ ــع ــ ،ــ ــمکتــ  جــمهــگ خــب 
 مسخدد ک ک  ه ش .س شد  بنح
: 4 ،شــ( .ســ ــع هــ ــ ــع ســ ــ شــد، ــع شــء ــ  
ــه  ــصــّم ــ ــــجــ  )493 :ــنه 37؛

)34 :ه( حمکد.
:48،د(دهدع،)8 :987،خ(بنخسعین
سـشردع  )398 384 :4 ،بـنحـ(ـد بـنحـ ،)49

ام«ع ـا  ـهپژ  دا ّسـ مام مـک مـد  ـاص ـ ـر ـّ  ـام .
.سـ شـد دکا »مام ک  ـاص ـ ـّ 
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.سـ شـد ـه  )8 :34 ،سـش(

صگه ـم ـه ، مص ـم  هـگ یـن ـج
یـنسـن شـد هدـم کـ ـگ ـه .ســص ـع ـم بـ
سـمک ک ـ جـ  شـ .سـ شـدگـ  حـصـع ـ
،شـ( .سـ ع ه ع سـ   شـد، شـء  ع ـ خدد

)493 :ـنه 37؛ :4

ـه ـدگ  ــ ـع کـ  جـهــمهـگ ـیـن 
 گـ یـن ـ )7 : 34 ،سـش( .سـ ـ ـ ـح بـن
 نـپع ـم  ـهکـ شـد عـّیـن بـهدـدشـم ،سـش
،سـع چهـ ـدخدـ بـ عـا بـ ـمـد ،سـ ــ
« :سـ ـم جـ ـ کـ مکـد ـدپ هـ ـ ـ ـع هـ شـء ّـق ـ
عـیـ «ـع ســنمـ .»ـ هـک ـد ـشـء
  ع ـه ک شـ ّه هگ ین  » هک د شـء   ،ـ
ًـع« ـ کـ ــدـ ؛ ـچـهـ ـعـسـ ـمـ خـ
«بـم شــ ـصــمـ مـ  »ـذ ًـع« ـ »ـ

. شـدخــ ـعـمـ ًفـصـ ـ »ٍـ ٌـع
 ـد یـن جـ ،ســصـ ـم ـ »ـذ« ـد کـ ـم یـن بـ شـهد
شـگ ـه کامـ ـ  هـگ  ـم ـص ـ  ـ ـض
هـ( 3(مددینس ،)9، :34 ،سش( شس548(هـ(
ـدرم ـح بـء ،)384،8 :35 ،ـجج 5؛ ،5 : 43 ،مـد(

بـن )حـد بـنسـ5(هــ( حـد  ) : 995 ،ـدرمـح( هــ( ـ (
و »«شـ هـ عامـحّـ7(هــ( .سـ )74 :44 ،سـ

.بم ـب »ذ« ـ  گـمکد  ،ـصــ ،ـم کثـ  ـّرـ
)73 :33 ،ـح عامـ(

هظک سـدخبنمـحدع گـ ـیـنم بـ ـهدشـ
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.سـ بـ ـ ـف ـع ـم ـ ،ـ ـ ـع ـم ـ ـه کـ سـ یـن 
گ شـ ـرپ کـ ک ـدسـعگـ هـشـ )8 :987 ،ـخ(

 :4 ،شـ( .سـ کـ گـ ـ ــ ـع بـنحـهـد، ـه
)49  9

دگـفع ع ـ  ـه دگـمـضیـن ـ
شـ  ـمنمرـم  ـهـرـمیـنصـو ـ
 عـد  بـ خهـد ـ  )فـض  ـع( شـء ـ خـد ـع ـ  هـ
ـو کـ شـدسـ ـ ـحصخـبسـ ـف ـع ـ ـعــص

.سـ ب عــخدـد ـم ـهکـ کـد
 ـه ـدگ ـد مـد شـد ـ ـص ـ ـه  کـ هـ ـ
م ک ـمکـد ـهــع کـد. صـخدـدشـن ـ ـ

:مـفصـ
ُُِْی َ ِـَِِْ َُـَْ ْـَ آَـٍة ِـَِْ ٌـَِ َ َجاَِحـٍة ِـَِْ ٌَِسـ ٌـَِ ٌَِسـ َُهـ ...«

)8۴   : ۴۷ ،ـک( »... .ِـَِِْ
ـ شـئــدمخدکـ ـیـن »ـ ٌسـ«ـمـمیـنفـقط
ـ یـن ـّ ضـسـد ـه ،حشـ  خـب شـد. ـشـ شـم کـ
ر ن یـ صـد؛ عـرـا بــریـنب  مـ
خد شـسـ م سـ شـء ک یند بع

)495 :45 ،ـ( .سـهـدم

اسبر
ـ  فـک ـّم عـد ـ ـ هـب  ـ کـ شـد ـگ ـپ
  سـینمد ـصـ ظــح .سـسـیـنمد  شـدــح

: جـ ـم سـ چـد

 آمو«ـام  دا  ـم ـهپژ  آهـا ـ  سـبر  ـص ـ ـا ـ طـ .
.سـ شـد ـم »شـ حا  اص
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ص صرحا : س
 ـمکـد ـ  ـص ـگه فـ حـض ـ ،ـ  سـ یـن
.سـ  سـنه ،گم  سـ موـصــ ـ ًـم
هـهب ـصـههـهـد؛ بــهب ـ هـب ـ ًـمـیـن
... . ـصـم ،ـ ـفـم ،ـصـدم ،صـم ـصیـ

ضـفمد: مـ ـ ـع
ِـاَ ِّ ُـَْ ِ َِْحـد ُـاَِ َ ُـُدِحَْ ِ َمَِْفـِة ُْصـ

َ
 َ ُـَُفَِْم ِ َِـاَِع ُ َّ

َ
«

ُـَ َّ
َ
 ٍـوَُْم ُِّک َِاََشـ َ ٌـوَُْم ٍُصـَْم َ ِصَـٍة

َ
ُّک َّ

َ
 ِـوُُْ َِاَـَِ ُـَْع

َِاََشـ َ َِـِْ اِ ٍُصـَْم َ ِصَـٍة ُِّک َِاََشـ َ ٍُصـَْم
َ

 َ َِِـٍة َـَْ َخاِـًا
.»ـَدَْ ِمـَن ِـَُِْْ َِ

َ ْ
 ِمـَن ِـاَِْماِ ِـَدَْ َِاََشـ َ ِـَدَْاِ َِـِْ ِ

)3۴  :38 ،صـد(

ک ا  ا   ک ا اخشـ اک  سـ اخشـ ین آغا
 خ عـى حّد   ـ خـ ـ ـا ـغا   ـن ـا
صـم ـغ کـ مهـد هـگ خـ ـص هـ یـ  سـ؛  ـاص ـ 
خدى ک هـ  .سـ ص غ ینکـ بـ سـ شـاهد فـصم هـ  سـ
ـر ـا   کـ هـ   پـد ـر ـا   کـد صـ ـص ـا  اسـ
هـ  ـ ـج ى ،اـ ـا کـ هـ  اشـ ـا هـد پـد

.سـ ـد   ـح دـد جـء ى   کـ
جـ ـر ســحد ،ـچـع یـن  شـد ــص  مـ ـ 
 ـرـ بـ ـصــد ـنمـصـ ،ــقصمـ :
ـوظ سـ )( ـ ـّم ـج »ـ«  ـ چـ عـسـ؛ هـبـقظم
د؛ جـکا یـنشـکـ ـدمبـ هــ ـ ـد  شـ 
صـة( ّک( »ّک«  ،شـد کــصـ  ـد ـصاف کـ دسـ  بـ عـا
ـم بض یـن  ـصـ ــــمع  ـوظکـ مـد
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ـک« ،ـ  سـیـن ـجـ .ـ خــم ــصـ
مـد کد؛  خدد  صگهـ ک شـد ـ  حد« خا
بص   گـ  ین .سـ »صم نصب یـ«هــیـن
د ـ یـن کـصـشـد؛ کـ ـجـگ ـ  ـد ـشـد، خدـد
ـف ـ کـ کـ ـکـک ـفصـو  ـ  عـجســصـ

.خد ـ ـ گـب خـد

صا :س
خـ ـص مـ یـ   ـ ـّدم  ،ـ  ـجب ـد
ـم ــص یـ ـصـسـ؛ ـمـص ـ ـسـ   مـد
فـم مـ عـد ـع بهـن بـ عـا یـن صـسـ؛ ـ ـک خـ
ـ ـصـــد، بـخـ ـ عـصـو کـ ـممـ ، ـ
م ج  )-9 :39،ـ  ب( .شـدهخـصـ بــ
)4-39،  : 47 ،ـک( .»ُ

َ
َحـّد َفَـْد  ََصـَ َفَـْن ...« :مـفـع

ـ   بـ ـد ـص ـ ـ یـن کـ مکـد ـر ـ سـد ضـ
.گم ب  نعچ ب د چص ه  مع کد،
شـد دگ طحم  سـنخسـ دمخصسـدم 

)99، :45 ،( .س

سا :سس
ـ ،کـ سـ »ـ ٌـع«مـف  ـد کـ شـد کـد حـأ  هـگر 
عـّدخدد گـ حـنبنخد ــع .»ـذـع«ـگ ـد

:مـفضـ مـ مـد، »ـد ٌـ«  »ـ ٌـع« 
 : 38 ،صـد( .»...خر

ُ
 آَِـًة  ََمـ َـَذ َّ َفَـِد ِـِ َ  َـِ َـا »َمـن

)38۴  ،  : ۴3 ،سـط ۴؛

 بـص ینک بـ فز ،ـین کـ ســدمـدسـضـ
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مّـد ســقم ـخ یـ مکـد؛  ـ ـص ـّع ،شـمطـ 
ج ـ   ـ ـد ـدمه ین، بـ فـز کـغـشـد ـعـ ـد
ضـن  ـد ـهم ـیـن ـهـد، ـهم ـجـیـنص یـ سـ؛
،ـ( .سـدم ـد ـم کـ شـد شـ جـ _ـّع ـ ـ ـ _شـف

)48، :45

ـ »ٍـ ٌـع« ـ بـ چـ »ـذ ٌـع«ـع  »ـذ«ـد ـ ّجـبـ
صچـ عسـ؛ ـّ ـعـ ــصطســـمـ ،ـف ک

. بـ ـد چـ شـدـنع
ض دین ج ،سصم  »ذ«د ک ینم ب شهد
سـشهگ هکامـ ـ هـگ ـمـصـ ـ
،)5 ،5  : 43 ،مـد(مـد سـدین ،)9 ،  : 34 ،سـش(

:44 ،بـنسـ بـنسـ(حـد حـد  ) : 995 ،ـح(ـءحـب
گـ  ،ـصـ ـ ،ـم کثـ  ـّر ـ هـ ـّح عامـ .سـ )74

)73 :33 ،ـح( .بـم ـب »ـذ ٌّحـ ٌـع ٌـ« ـ  مکـد

احدساء :اچس
ین  شـ دخدّسـص  حدسـء خ نسـک 
مبـ دمخدـ ،ـدسـ ســدخدکـ ـم
سـ؛ ک ـخ خـبــص ءسـ بـد، صـد   ـد  شـ ـ  ـ
ـ ـ ،سـ ـ ـب بـ یـد  سـ ـفم ـ ـصسـ
خدد شد. نع  ب ّد  ک شد خع ّ  کح
دک ـب   دگـد ،ـ خـبـسـ گـ ـم
)،3 :45 ،ـ( ــصـوطمـدمشـد. ـدب صـد  

:مفضـ م ـحدسـء،  ــع ـ

...    حد، ؛  ، ،اف : .
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...ـ ـ اسـ ـد ـ  ـّ بـا، ـدع ،ـ سـاء ـ ـاخ ... «
ُـَُدَُْ َ ِـَِْ ِبَـا َُعـو ََََّ ِـَِْخ َبْـَن َ ُـََْب َِسـًَة َخَََـا َّـُ َخْـَق

َ
 َ ُ ََکا

)  : 38 ،صـد( »ُُْکـِ َِهـ َ
وظ ـبهصّسـ  سـ ـیـنچـ ـ خاصـ
.ســ ص رـبسـمـ ـصــد،  کـ

هدش  سمد اص
سمد  شد، ص  ظ  شد فک سمد  پ ک 
،ـک 4؛  44 : 398 ،صـد(سـ شـد ـ صـد  ـک ّسـ هـ ـ
ه سـینمد ّم   ه  ـمصینج  )3 :47

.ـ ـم
مـد ـّم ـ ـص ـ ـّر ـ ـدع هخشـ  ـ ـ
سـ  ـم یـ سـ؛ ـ ــصسـ ـ ،ـ سـمد ًصـخ ،کامـ
مـ کـ یـم  ـ  ـ ـص کـ سـ یـن خدـد ـ ـص سـ ـ
ـف جـم  کـ یـم ـ ـع ـ ؛ ـ خدـد ـ ـ ـفم
ـ ّسـ ــصسـ ــح  .کـ ــدخد ـد  شـم
جــک ـ ـ جــدخدــصـ ـ یـ صـسـ؛
م ـ د ـعـهـصکـ ـک یـن ممـد. ـم
 ـج ـ ـ ،  ضـد ـ ـم ـ ـ خدـد  جـ ـک
ـص ـگه  ــ بـ سـپ ـ سـخ ـ سـخ مـد، ،ـع

.سـ ـ ـع
شـ  عـ ،سـ ـص جـ بـ ـم کـ ـع ـر  ـ ضـن
،ـم صـ  ـم ـص ـ خـق ـص ـ سـ؛ شـد ـفذی ـ 
شـد ـم ـ  کثـ  ـ ـ ـ ـ ســ کـح
ـک گ  ــجبــمـ ــّعـر ـســـ سـ؛
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صسـ ـ ز دم ،خمــّعـّرــنع 
.سـ  مســخوـم ـغ بـ یـ شـد،

صرکام خوب سـشم ُد صسـشج ُد م
8؛ : 45 ،ـجخ( .سـ شـد ویـ ـ ـم بـن  سـط جـخ 

مـصـحـموـد:  جـخ )87 :4 ،ـ

 وذه ا  ـع ئد و  و ـا ّ ـ ـوذه »ذیـن
،جخ( سـة«. ا ـ ـّو  ذیـن  ئـد صـة ـا ّ

)8  : ۴۵

، بـ ـصـ  ـر ـ کـ ـک کـ سـ یـن عـد گـ یـن طـق
ن ـ دکم ـمسـشــ ـدخدـــد،صمـم

مـد. ـم ـ شـ ـ   ،ـ 

ک
صم  ،پمف ص  ک  ب ک
صممد. سم هع سحص
صسـ ـ شـد، شـ پ چ  )، :47 ،ک(

موـد: .سـصگه ـدبـ سـپ ـ ـع
ُـَِْْفا ... ٌـَِعا َ ٌَّحـ ُـاَُ َهـا ِضّدَ ِمَْـا ِصَـٍة ُِّـِ ُـَْع ـَِْ ِ

َ
ـّذ ُـاَِص َ«

: ۴۷ ،ـک( .»ُْـَْ َهـا ِضّدُ ُـاََْ َ ُـَْْ َهـا ِضّدُ َُـْدُْ َ ُـَْْ ُ ِضـّدُ
)  ، 

ـ ـ  ســ  فـک  ـص ـ ـ ـض ـد ـ حـه
،صسـ ـ ک خر ـ  ـسـ ــصسـ ـ

.ـگ ــصـف مـ  ـ ـسـخوبـدـم

صدش
 ـ ـصـ ـّرـ کـ  جـ صـدشـ ـ  ـ

ّ
م چـد

|  | حدث و ن
آ
ر ق مطالعاق امۀ صن ثین حدها وهث رث پ ۀ رث و



: عـد هـ
ّ
م یـن .سـم ـم

اصا .1
یـن ـد شـد؛ شــصــ ـجب ـد ـ فـک سـمد 
مین ـع دبم سـ شـدهصـدحـمســ
ـسـشـد:  ک مـضـمکد صـدشـــع شـد.

»ِِف ُظََْة
َ

 ٌوُ ِِف ََْم
َ

 ٌاََح ِِف ََْج
َ

 ٌِْع َ َّ
َ
 َا ِّ ُ«

: 398 ،صـد( .»َُهــَِکَذ« فمـد: ،کـ أیـد  ـ یـن سـ ـح
)4 : هـن 38؛

ـــنع ـــع کـــ ـــع ـــ ســـ ـــ ع ـــ ـــ  »ســـ ـــع خـــد« کـــ ـــ یـــن
.ـــنعـــص چـــ  بـــ صــــــد چـــ ـــصـــ؛  ـــوظ ،ســـ
ـــجـــه« شـــد: ـــگ  شـــد ـــ  مـــ  کـــ ســـ ـــ ـــض ـــ ًصـــخ

.»ـــد   

اصس .2
،صـد(سـ مـدصـدشــک حـصــصسـ ـ
ص رـ م ـ  ین  )7 :44 ،ه 35؛ : 398

کتـحدموـد: صـدشـ ـفهـمکـد. ـ
ـام ضـّد ـص هـ ـا ،ـکم ـص  ـاص ـ  خدـد کـ ـ
 ،سـ ـد  ّحـ خـد ـویم کـ ـ ـ مکـ؛ ـ    آ
ـگویم ـ  ـک ـ    مـ ـ ،ـاح ـام ضـّد ـح
گاهـ  ... ـک ـ  ـج ـ ،ایـ ضـّد   ،سـ ـا خدـد
گـ   ـک ـ    ـع ـ ،آ ضـّد ـح  اسـ  ـگ
 ایشـ ح  ) ـ ام    ـاص ـ(ـ چـن
ا ین (ـدب  ا ـه ک ک ـا )ـاص ـع ـ( خـد ـه ـ
 ـ  سـ  ـع  ّحـ سـپ  ـوی گاهـ  )ـ گاسـا حـد
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ا ،ک ـم آا ضـّد ـ ـ  ـاص یـن  بـ ...  ّـغ  ـح  عزیـ
ـ  ـه ـزچ ـ طو ـ ـک ـا  خـد ـحد صـو یـن 

)۴8  :38 ،ـه( .سـ
ـم  ،ـ ســ یـن  گـ  ،صـدشـ ـم  ـ ـم تـ
بهـن ـ کـح بـد،  ـ   کـ شـد ـخهـد ـ ـ شـء خدـد
سـحـسـ؛  ـغ چـه ســدـدخد ـ کـ سـ شـدــع
ـچـ ـ ًمـز هــ ـ ــگ ـصسـ ـ  عـدـ

.فـم ـح حـد ـ  ممـد خدـد ـه ـ ـ  ـد
 سـشج حـم ـم ـا  ـ ـ  ـدپ  کـ ح ـب یـن
ط صـدشـ بک حـمســج .ســـصسـشم
یـن کـ سـمـم ـنمــک کـ کـ ــنچـمســ
:47 ،ـک(ک م عـدـعکامـ حـم  ـصسـ ـ
ک م هب عدین ب ک سـمم نمـصدشـ  )،

.)87-85 : 398 ،صـد(

اصساط .3
 »ـ ٌـع« ـ ،خـوم ـچ ـ صـدشـ ـب  کـ ـ  ـ
فر  ،بـم ک   ـینصـدشـ سـ؛ »ـ ٌـع« ـبـم
ّر شـّح  ویــه ـدکمـمـص ـ ـ  ـم
 ـ ـیـنف  .سـ ــمـبویــنچ صـًا ـگو عّــد؛
)3 :398 ،صد( .سـص ّر ه ،شـم سـ ـ کا
صـخدـد کـ سـ هـن صـد شـ کا  هـ مـدم مـن ـّ

موـد:  دـد؛ خـ  جـ
 جـ خـد ـاص کـ بـ آ ـم مـد، گ شـا ـوه ،ـابو »بـن

)۴33  : 3۷ ،مـدم( .»... اشـد. شـ خـ
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اصککا  .4
ـصکـک ـ صـدشـ کا ـصـ ــگ مـ ـ 
 ـ گ چـگ ،کـ ـمکـک صـو ـدیـنصچ .ســـ
 ـم ّمـن«  »ـع«ـص مـًا سـ؛ ــزم ـسـ ـ ـ
ـهــنچ ) :398 ،صـد( .سـ کـ ـ ـن« ـ
ـذم ــدخد ـحـجـم ،سـ ـ
خـبـبـسـم ـ ــبـزیـنخوبــدجم  ـد 

شـد. ـص

  فک سمد ص 
حد مو .1

ه  مـجـء هـسـدح مـوـصـ ـرـریـنمم
.شـمهـ  ـد شـرــم

شـد ـ کامـ ـ  ضـ خدـد  ثـ ــصـمـما
یـن ـّم یـ سـ؛ ـص ـ  ـ  فـک سـمد ـم  شـک هـن 
ـه ،ــ ـم  حـهبـهـد ـ  ـه سـمد 

ضـفمـد: مـ ـ ـع .شـم ـّ هـ کامـ ـّر
ٍُصَْم َ ِصَـــٍة

َ
ُّک َّ

َ
 ِـــوُُْ َِاَـــَِ ُـــَْع ِـــاَ ِّ ُـــَْ ِ َِْحـــد ُـــاَِ«

ُِّک َِاََشـــ َ ٍُصَْم
َ

 َ ٍَِِة ََْ َخاًِا َُ َّ
َ
 ٍوَُْم ُِّک َِاََشـــ َ ٌـــوَُْم

ِاَِْماِ َِدَْ َِاََشـــ َ َِدَْاِ َِِْ ِ َِاََشـــ َ َِِْ اِ ٍُصَْم َ ِصَـــٍة
)3۴  :38 ،صـــد( .»َدَْ ِمَن ِـــَُِْْ َِ

َ ْ
 ِمـــَن

خهد ّثم صوجصخدد   حمید صم ص
.سـشـک عخهدشـد کث خد جخدحد، شـد

م   حد مو  ک ی ج فسد ین  ،صدش ، سمد 
ّد  شجمص  عس مد صمد. 

ّ
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   ص  خدد ین . فم ح حد   س دم
سصودخدصگسدم ددمخد  ه مضّد

)48 :398 ،صد( خهدشد. ّد  عجم ،م
ـص ـ ـر ـم  ـ ـم  خـق ـم یـن ـ  هشـ ـ
خـ ـم ـ کشـ ـ ـه ـم خدـد یـن، ـدگ سـ بـ .سـ
ـک .ـد خـقجیـبـّـق  ، جــم  چـ هـ ـ ،ـد
ـ گـ  ّمـ ،مـ شـ ـ ـک ـمبـ ،ـک یـن عـد ــ ـم
شـ ــ جـجبـ  ـد  جـنم ،ـرـک یـن

)43 :383 ،ـه :.( مـد.
ر موبه ّدم  ـ ز ص م ا
فک کام سـمدـم ـ ـا ــبـ یـن سـ ـفگ ـ
کـ مکـد ـضـ مـ  صـد شـ ـ مبـق ـ ـع .سـ ـ 
سـخـا گـر  ـفـم ـ ـوم ـم مفـخدـد ـ جــ
گـر  ـ  ـ ــ  خدـدـقـد  ــ ـ جـخـا
خق  شـد، بمن  شـفم  ه ی صسـ؛
م  ک سـنصشـ هینچ  سـ؛ قمخ   ـف

)4 :398 ،صـد( .ســـقمخ  ـنم

صام عد .2
 سـ  ـص ـم ،خـ ـم ـ صـ کـ شـد ـگ ـپ
.هدبخـمبـ هصـجـ ًـط ـصـمـنشـد،
خشـ گ  سـخشـ بّمچ هــصـص کـ سـضـپر
ـگ صـوـص هـ گـ  ـ صـمـن شـد، شـد جــچ 

.سـ ـصـ   بـ ـج بـ ـم
ـ خد غ ددمخدخشـک سـینم بّدم
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ین ب خد غ سـخدخ ،خشـ خد ـ ک ـک  
ـ ـم یـن سـ مـد ـ  فـک سـمد ـ یـن ـ .ـدخشـ

.سـ هـ  ـص
خشـ  ک  ه( »ٌَُْم ِـَِِْ ٍُرَْم

ُ
ُّک«ـعـ ــع ـ

خشـ ک  )35 :398 ،صد( ).سـ شـد خسـ  م ،شـ
.سـّم ّعمـم ، غسـ خدد

دمام
بـص کـ سـیـن ،سـ شـدمــصـ بـ کـ ـ

ّ
 ـ

صـمـص یـ ـسـ؛ کـبکـدم ـمــدمخد
بقم .سـ جمدح دسـیـن مـدمکـد. ـه  خـ

:مفـنمم ک حـم
)3  ،  :۴۷ ،ک( »اَ ِّ ُ َُّدُ

َ
«

چنمکد:  صدش
)8 :38،صد(»ٍْصَِب َُّدَ ْ

َ
 َِّدٍ ََْدُ ْ

َ
 َعْن َاََ َ ََاََ ُ ََُ«

صم صّم .3
مک جخـد سـمفصم صهــعـح
بـ ـم ـ .سـ ـّوم  بـ ـص ـ  شـم ـصـم ـ ،ـ
ینجصـمد سـصمــصـ کـ سـصـم ـص
 هــ صـسـ؛ ـ ـ هـصـم ـک ــج  سـصـم
ّــدغ کـ ـخ ســّم مـعامــح ـدم ـد ـ

.ـصـ سـصـمــ ،ــدمـجـه  ـذشـد،
:س مدنچ     فک سمد دسین

ٌوَُْم ٍُصَْمَ ِصٍَة
َ

ُّک َّ
َ
 ِوُُْ َِاََِ َُْع ِاَ ِّ َُْ  َِْحِد ُاَِ«

 : 38 ،صد( .»ٍُصَْم
َ

َ ٍَِِة ََْ َخاًِا َُ َّ
َ
 ٍوَُْم ُِّک َِاََشـَ
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)38 ،  : ۴3 ،سط 6؛  : 363 ،ح ش بن 3۴؛

:س مد   
: 38 ،صـد( َِـد«. ٍُصـَْم ُـَْغ ْشـَاِء

َ ْ
 ُـَِصا َ ٌـَُْم ٍُصـَْم

ُ
ُّک َ«

)۴3 

 فک سمد صّر ّو س
،سط( »ص«   ک رصمبد  سمد  ه
ـد ـ ـص ـد ،) ،  :47 ،ـک( »ـص ـ« )99 : 43

،493؛صد:4 ،ش( »صس«  )4 :398 ،صد( »ذ«
.س ه )37 :398

م تمکامـ مدف  ج هـصـ بـ دســح 
هـگ   ـد ـب شـخ ـ  ـجب هدسـ ،فـک سـمد
کا  ـر یـن بـ صـخ دسـ ـ ،ـ  ـم  ـ  فـکتـ ـ
 ـا فـک ـم کـ ـصـ ـ  ّمـ سـ ـد کـ فـک ـم
.فـگ ـ شـ مـو ـپ  جـ ـر یـن بـ عـّم هدسـ هـد،
سـمد  ـر یـن کـ سـ   فـک  ـ سـمد ـصـ ـرـ
ـ ب عـا ی .سـ خـوبـهدبشـ  فـک سـمدـــ
)3، :47 ،ک 4؛ : 398 ،صد(صدش ک ّسص
صـدشـ ـک حـم خـ  سـیـنمد ـصسـ ـ ـز ــر
،)48 :398 ،صد ؛ :ه(سـ جمـهکت   شـد
جمـهگ خـب ـ  ــبیـن کـ فـک سـمدخـاـ
شـک    ّ صطسـ ر  ضن .ب

)3 :ـه( .سـ مدضــصـد
سـمد ض کـ صـ ـرمـ  ــشـدـگ ـ بـ عـا
ضفـک سـمد ک ســصـ کـک ـ ،خـومـچـ ـ
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د ) :ه( .سـ مدحصصدشـک  ددچ
ـصـ  ـ ـ ـ »ـ ٌـع« ـه »ـ« ـد ـ صـخدـد

)3 :ـه( .شـم هدـم سـیـنمد صـدشــک  کـ سـ
؛ دکـ ـ فـک سـمد ـ ـ سـمد هــص ـ بـ دســح 
،سـ ـم سـمد  هـ بـن ،ـص ـ ـ  شـد ـم هدسـ
صدشک صبدس ،بعاسمد کح

)48  3 :ه( .س هدمب

رگ
کام ـع هـگ ،ـ عـّهدمشـ ــصـ ـر
چـههدشـ .سـ سـب   فک سـمد  ـمـم ـ
کـک سـ ـ ـصــد؛ بــعـ ــ هـ کـ ـ  سـ

. بـ ـ ـصـ ـ ـص
ســدم ، جـ سـمد یـن  ـریـنبـ هـعـّمهدسـ
صیهب صـم صم ـدمـ ــدح مـو ـ
 ـخـب  سـمد یـن  شـدـکامـ ـ  ،هـ خـب کـ صـم 

.سـصدبصـدشــک
فـک سـمد   ـرـم ـّ گـچـ هـ ـّو  ـ ـم 

.شـ هدـم ـ 
صع ممّمغک ینش گشد،   ّج 

.ذیب   فک سمد    هد، 

ام
.کر آ

..رب ،  ،  ،۴3 ،ب ،جو بن
.جام،اغ :ق/مم،و،363،نبنعح،حبنش

. مدسن،
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3.،ع بن ـد  ما مؤسـة ،ـ ـع فـ فـة حائـق ،۴۴ ،اسـ بـن حـد
صاء.

۴.ه : ـن، خ  سـمن ـام ،۴ بـن، ،رشـ
بجا. ،اشـ ـف ،ـ 

۵..رب ة، ت  ،  هء   ف  ،۴6،ح بن ،د
مـد.6 حـد ـق: دیـن، صـو فـ افـ اـ ،۴3 سـدین، ،آمـد

.اهـ ،تـ ،ـدم
بجا..۷ ،تا غة،  ش ،36 ،م بن ،
8.،دا،)دح(مک با،ضا؛اهو،مد،36،عد

.
..رب ، ،ر بن ر ،۴8 ،اهدع ،د
.. ،ض ر ، ش ،3۵ ،شر سّد م ،جاج
.. ،د ،فک مک سمد  هایاج ،36 ،هپژ  ج
.. ،ض ر ،  ،363 ،سی بن حن ،ّح
3..رب ،مس   حد، عد د ،۵ باء، ،درما ح
۴..اه دة، افة ،د بن ع   ا ،88-8۷،نب ،اخ
۵..ده اة، ا ئ ،ّم :م ،ا ،38 ،ردع ،اس
6.. ،ه ،صا ص مق: غة،  ،۴۴ ،ض شر
۷.. ،ض ر ،د ق: ،   ،36۴ مد، ،اسش
8.. مدسن، جام ،ح : حد، ،38 ،صد ش
.. مد، ش ک ،اع ،۴۴ ،صد ش
..دم ،م ،ساَخ مق: ،اح ،۴3 حد، ،سط
..رب ضء،  ،  ،۴۵ ،جخ ،سط
.،ار ادیـن ین  :دمـم ،م هـگ ،383 ،ـع بـن ـردع ،ـه ـاف

. ،سـا
3. ،ـح ـق:  ـ ،ـد حـد شـ ،۴۵ سـد، اضـ ،ـ

. ،شـا
۴.. ،ض  ،ا ،۴۵ ،هب ،ک
۵.. سمّة، ت ،دآخ  اغ : ،اف ،۴۷ مد، ،ک
6.. ا مد، ش مک هاد ،3۷ مان، ،مدم
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