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ٌنك ٌ قن ةهقاننكه ػکمر ٌ « ةػشر » ٌان منر گمانی ؿكا ك طيل، گمهاىی، فٌاق ٌ دتاىی اًر. ٌ ًىا انلالب ةىنگ ةٗه
ی اًر .دهةیر اًر ٌایای مـذلف كاةل ةهًن   .ةؼص قنةانه آن گٌرتقه ٌ غمیم ٌ او و

  :این نٍُذان داَل قانق دا این مطالث نا ةً ٍٓنخ ةٌیان فرشقه، مٍنق پژٌىّ كهان قىك

  .آؾاو ةػشر -الف 

  .نـٌذین آیاخ ناول ُكه -ب 

ٌنك ةً ؿاطه نػمر ةىنگ ةػشر -ض    .منر گمانی ؿكا

  .فلٌفً ٌ اىكاف ةػشر -ق 

 آغاز ةعثت -الف 

رسآؾاو دانیف اًالم او نٌوی رشٌع می ٍُق کً پیامرباًالم ٓلی هللا غلیً ٌ آلً قنؿلٍخ مؼتٍب، قن قل ؾانی کً قن قامن 
  :مکً ةٍق، ٓكایی ُنیكقن ُامل  کٍىی

ٍانم؟ گفر: ای مؼمك« ; یامؼمك اكها» ٍان! )اٌ ُگفر وقه( گفر: چً ةـ   !ای مؼمك! ةـ

  ; (1) «.اكها ةاًم نةک المی ؿلم، ؿلم االنٌان من غلم، اكها ٌ نةک االکهم، المی غلم ةالللم، غلم االنٌان ما مل یػلم»

نقگانخ کً )طيان نا( آفهیك. ى ٍان ةً نام پٌه نقگانخ او ىمً ةـ ٍان کً پٌه امن کً انٌان نا او ؿٍن ةٌذً ای ؿلم کهق. ةـ
ٍانده   (2) .اًر، ىامن کً ةً ًٌیلً كلم دػلیم منٍق ٌ ةً انٌان آنچً نا منی قانٌر، یاق قاق ةىنگ

  :طربئیل ةً ػرضخ مؼمك ٓلی هللا غلیً ٌ آلً فهمٍق

ٍال» لنی هللا الیک لیذـمک ًن   (3) «اًن

ٌنك مها ةً  ذاقه اًر، دا دٍ نا پیامرب این امر كهان قىمؿكا   .ًٍی دٍ فًه

الً مكدی ةً کٍه  می نفر ٌ ةً غتاقخ ٌ ناو ٌ نیاو ٌ دفکه می پهقاؿر دا  (4) «ػها»ػرضخ مؼمك ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ىًه
ٍانم؟ فه  این کً نٌوی ٍان! مؼمك ٓلی هللا غلیً ٌ آلً گفر: چً ةـ ذً ای ةً اٌ گفر: ای مؼمك! ةـ ُذً آیاخ آؾاوین ًٍنه فُه

ٍانك غلم نا ةه ٌی كهائر   (5) .کهق ٌ پیامرب ٓلی هللا غلیً ٌ آلً نیى آن ىا نا ؿ

ٌان قن ستر نٌیكاقىای دانیف اًالم، ةً ٌیژو دانیف ونكگی پیامرباًالم ٓلی هللا غلیً ٌ آلً  دانیف نگانان ةا آن کً داَل فها
نٌَ ىا ٌ منّ ىای آن ػرضخ اُانه منٍقه انك، اماةٌیان طای داًف اًر کً دا آن طا کً ةً طىئیاخ نفذانىا،  قاُذً انك،

ٍانق  ةهؿی او نٌیكاقىای ميم ٌ اًاًی، ماننك: دانیف ٌالقخ، متػص ٌ مػهاض، مکان مػهاض، دانیف نػلر، دانیف دؿییه كتلً ٌ م
ٍان قن اؾهاٖ ًیاًی یا اؿذالف ىایی نا میان مٍنؿان ةهانگیـذً اًر کً ُایك منِ قیگه ةا قكر ستر نِكه ٌ ا اؿذالف نا ةذ

ٍاب غلم پیامرب ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ٌ  ةی دٍطيی ةً مٌائل مٍطٍق، ٌگهقانی او اة اطذياقىای ُـٔی ٌ او ىمً ميمرت، ن
ٍانق قیگه طٌذظٍ منٍق نیامٍؿنت مفاىیم او رسچِمً والل   .اىل ةیر غٔمر ٌ طيانخ غلیيم الٌالم ٌ م



ٍل ؿكا ٓلی ف ٌ مٍنق ادفاق ُیػً امامیً  آؾاو ةػشر ًن نطث اًر. اما قن  27هللا غلیً ٌ آلً چً ومانی اًر؟ قیكگاه مػٌه
قانِمنكان اىل ًنر، قن ومان قكیم آن اؿذالف ویاقی اًر. ةهؿی او اىل ًنر متػص نا قن نم٘ان ٌ ةهؿی قیگه قن  میان

ٌدی انائً ُ نةیؼ االٌل   :كه اًرقانٌذً انك. قن مٍنق نٌو متػص نظهىای مذفا

ل ٌ امللٍک ٌ اةن ًػك قن طتلاخ الکربی 17 -1   .ةً این كٍل اُانه منٍقه انك (6) نم٘ان: طربی قن دانیف الًه

 -او مؼكسان اىل ًنر  -این قیكگاه نا ةً اةٍكالةً غتكهللا ةن ویك طهمی  (7) نم٘ان: اةن اسیه قن الکامل فی الذانیف 18 -2
  .ُانه منٍقه اًرنیى ةكان ا (8) قاقه ٌ طربی نٌتر

  (9) .نم٘ان: اةن اسیه ةً این قیكگاه نیى اُانه منٍقه اًر 19 -3

ٌایر کهقه اًر کً قه نٌو مانكه ةً آؿه نم٘ان، قن نٌو طمػً پیامرب ٓلی هللا غلیً ٌ  22 -4 نم٘ان: یػلٍةی قن دانیف ؿٍق ن
  (12) .متػٍز ُك آلً

ن: ةل انىل النةؼ ٌغرشین لیلح ؿلر منً» نم٘ان: طربی قن این ةانه چنین می نٍیٌك: 24 -5 ةهؿی گفذً انك:  ; (11) « ٌكال آؿٌه
  .نم٘ان ناول ُكه اًر 24قن ُث  كهآن

  .این قیكگاه نا ةً ةهؿی او مؼللان ٌ مفرسان اىل ًنر نٌتر می قىك (12) نم٘ان: غالمً طتاطتایی 25 -6

ل نـٌذین آیاخ ك  هآن نا ماه نم٘ان می قاننك، این اًر کً كائلین، میان ومان ةػشرمنِا اُذتاه این چنك قیكگاه کً آؾاو نٌى
ٍان کذاةی کامل ٌ مٌذلل ؿلط کهقه انك; چٍن آن ىا ةهای دانیف  ل قفػی كهآن ةً غن پیامرب ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ٌ ومان نٌى

ل كهآن قن ُث ككن ٌ ماه نم٘ان می ةاُك ةػشر ةً ٌنك می فهمایك (13) .آیادی اًذكالل کهقه انك کً ناظه ةً نٌى   :ویها ؿكا

  (14) «انا انىلناه فی لیلح اللكن»

  « ما كهآن نا قن ُث ككن ناول کهقیم»

  :ٌ نیى می فهمایك

  (15) « ُيه نم٘ان المی انىل فیً اللهآن»

  «.ماه نم٘انی کً كهآن قن آن ناول ُكه اًر»

  .ةناةهاین كهآن قن ُث ككنی کً قن ماه نم٘ان اًر، ناول ُكه اًر

ٍان یک کذاب مٌذلل ٌ کامل اًر کً او آن، ةً  این اًذكالل ٓؼیؽ نیٌر; ویها این آیاخ ناظه ةً ناول ُكن متام كهآن ةً غن
ل قفػی » ٍل ؿكا ٓلی هللا« نٌى غلیً ٌ آلً ناول ُكه اًر،  دػتیه می کننك; قنػالی کً قن آؾاو ةػشر دنيا چنك آیً ةً ًن

ل دكنیظی »آؾاوین ًٍنه غلم( کً ؿٍق آؾاو  )پنع آیً اًر. قننذیظً، ومان نىٌل كهآن ةا ومان ناول ُكن متام كهآن ةً « نٌى
ٍان کذاةی   .کامل ٌ مٌذلل فهق قانق غن

ٌایر کهقه اًر 3 -7   (16) .نةیؼ االٌل: ػلتی این نظه نا ن

ٍل ؿكا ٓلی هللا غلیً ٌ آلً قن نٌو قٌُنتً نةیؼ االٌل: اةن اسیه ا 8 -8 نةیؼ االٌل  8و اةن غتكالرب نلل کهقه اًر: ةػشر ًن
ال   (17) .او غام الفیل ةٍقه اًر 41 قًن



ٍل ؿكا ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ةً  12 -9 یك، قن نٌو قٌُنتً  42نةیؼ االٌل: مٌػٍقی می نٍیٌك: چٍن ًن نةیؼ  12ًالگی ًن
طل اٌ ن  االٌل   (18) .ا ةهىمً مهقم متػٍز کهقؿكای غٌى

کً ةػشر پیامرب اًالم ٓلی هللا غلیً ٌ آلً نا قن نٌوی کً پیامرب ةً چيل ًالگی  (19) نةیؼ االٌل: این، نظه کٌانی اًر 12 -11
یك، ٍلك آن ػرضخ ةنا ةً قیكگاه اکرث اىل ًنر،  ًن نةیؼ االٌل اًر، ةػشر آن ػرضخ نیى قن ىمین  12قانٌذً انك ٌ چٍن د

  .نٌو اًر

ف ُیػً اًر کً غكه ای 27 -12 او قانِمنكان اقغای اطامع ٌ ادفاق غلامی ممىث ُیػً ةهآن نا  (22) نطث: این، قیكگاه مػٌه
ٌایادی او امامان مػٍٔم غلیيم الٌالم قن این ومینً  نیى منٍقه انك ٌ ةً قالیلی، ٓؼیؽ دهین قیكگاه می ةاُك. او طملً این کً ن

من دػیین دانیف ةػشر، ةً اغامل مٌذؼتی ماننك نٌوه قن این نٌو نیى ًفاَن ُكه کً منایِی او غظمر اًر کً ٗ ٌانق ُكه
  .این نٌو اًر ٌ گهامی قاُر

  :امام ٓاقق غلیً الٌالم می فهمایك

ٍاةً مشل ًذین ُيه »   (21) «اٌ ال دكع ٓیام یٍم ًتػح ٌ غرشین من نطث فانً ىٍ الیٍم المی انىلر فیً النتٍج غلی مؼمك ٌ س

ٍاب نٌوه آن نٌو ماننك  27نٌوه  نطث نا دهک نکنیك; ویها نٌوی اًر کً نتٍخ ةهمؼمك ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ناول ُكه اًر ٌ س
  .ماه نٌوه گهفنت اًر 62

ا غلیً الٌالم می فهمایك   :امام ٗن

ٌنك مؼمك ٓلی هللا غلیً ٌ آلً نا طير نػمر طيانیان ةً نتٍخ ةهگىیك. کٌی کً ق» ن این نٌو نٌوه ةگیهق، ؿكاٌنك نٌوه ؿكا
  (22) «.نا ةهای اٌ ستر می کنك ماه 62

ٌایر قن این ومینً لکه ُكه اًر 7قن ًٌائل الِیػً    (23) .ن

ٌایادی او اىل ًنر نیى ىمین دانیف نا داییك می کننك، او طملً قن ًیهه ػلتی او اةٍىهیهه نلل ُكه اًر کً گفر: کٌی  ن
ٌنك نطث نا نٌو  27کً نٌو  ٌ ىٍ الیٍم المی نىل فیً طرباییل غلی النتی »ماه نٌوه، ةهای اٌ ستر می کنك.  62ه ةگیهق، ؿكا

الح ٌ اٌل یٍم ىتط فیً طربائیل ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ٌ این، ىامن نٌوی اًر کً طربئیل ةهپیامرب ٓلی هللا غلیً ٌ  ; (24) « ةالًه
الر ناول ق آمكُك ٌ نـٌذین نٌوی ةٍق  آلً ةً ؿاطه ًن   .کً اٌ فٌه

  نخستین آیات -ب 

 ىامىنگی آؾاو ةػشر ةا ناول ُكن نـٌذین آیاخ كهآن کهیم، ةاغص ُكه اًر دا مٍنؿان، مفرسان ٌ قانِمنكان غلٍم كهآنی ٌ
ی ٌ دػیین نـٌذین آیاخ ناول ُكه ةهپیامرب ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ةپهقاونك. قیكگاه ىایی قن این ةانه ٌطٍق قا نق ػكیص ةً ةهًن

  :ميم دهین آن ىا غتاندنك او کً

  .پنع آیً نـٌر ًٍنه غلم -1

  (25) .ًٍنه فادؼح الکذاب -2

  (26) .ًٍنه مكسه -3



 ;قیكگاه نـٌر پهطهفكاندهین قیكگاه قن میان مٍنؿان، مفرسان ٌ قانِمنكان غلٍم كهآنی ٌ ػكیص می ةاُك. او میان مٍنؿان
، ٌ یػلٍةی قن کذاب ىای ؿٍق ٌ او میان مفرسان ُیػً، ٓاػتان دفاًیه:  (32) ، طربی (29) ه، اةن اسی (28) ، اةن ىِام (27) مٌػٍقی

ٌایر قن این ةانه  دتیان، ٍنً ٌ او میان مفرسان اىل ًنر; ٓاػتان دفاًیه: طربی )کً ػكٌق یاوقه ن مظمؼ التیان، املیىان، من
ٍانالذنىیل ٌ ارسانالذاٌیل )مػه  (.لکه می کنك ٌف ةً دفٌیه ةی٘اٌی( ٌ دفٌیهاللهآن الػظیم طٌى طهفكانان این ، قناملنشٍن، ان

  .نظهیً ىٌذنك

ٍان ةً    .، ٌ... اُانه منٍق « (33) الربىان»،  « (32) الذميیك فی غلٍم اللهآن»،  « (31) االدلان»او میان کذاب ىای غلٍم كهآنی می د

ن ةه آن کً، م٘مٍن آیاخ نـٌر ًٍنه غلم نیى این قیكگاه نا الر ٌ نتٍخ کً او ةىنگ دهین  افٌى داییك می کنك; چٍن ًن
اليی اًر، قن این ًٍنه ةا اًم نب رشٌع می ٍُق ٌ او آفهینّ، قانّ ٌ كلم کً ميم دهین مفاىیم ٌ مػانفنك،  نػمر ىای

  .میان می آیك قن این ًٍنه ًـن ةً

یكه او امامان مػٍٔم غلیيم الٌالم آ ٌایاخ ًن یاخ آؾاوین ًٍنه غلم نا نـٌذین آیاخ ناول ُكه ميم دهین قلیل این اًر کً ن
ٍل هللا ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ةٌم هللا الهػمن »ؾان ػها می قاننك. امام ٓاقق غلیً الٌالم می فهمایك:  قن اٌل ما نىل غلی ًن

ٍل ؿكا ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ناول ُك،  ; (34) «...ةاًم نةک الهػیم، اكها   .ةٍق« ا ةاًم نةک...اكه »...نـٌذین چیىی کً ةه ًن

  :امام ىاقی غلیً الٌالم نیى فهمٍق: طربئیل ةً مؼمك ٓلی هللا غلیً ٌ آلً گفر

  (35) «.اكها كال: ٌ ما اكها كال: اكها ةاًم نةک المی ؿلم»

ٌایر ٌ ًیٍطی 11او غلامی اىل ًنر قن دفٌیه ؿٍق،  (36) طربی ٌایر نلل می کنك، متنی ةهاین کً قن آؾاو ةػشر 15 (37) ن  ن
  .نـٌذین آیاخ ًٍنه غلم ةه پیامرب ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ناول ُكه اًر

 :اًر (38) « کِاف»قن دفٌیه « ومـرشی »طهفكانان قیكگاه قٌم انكک اًر. رصیؽ دهین کٌی کً قن این ومینً ًـن گفذً، 
 ةیِرت مفرسان ةهآننك کً ًٍنه فادؼً نـٌذین چیىی اًر کً ةه پیامرب ٓلی هللا« ; نىل  اکرثاملفرسین غلی ان الفادؼح اٌل ما»

  .غلیً ٌ آلً ناول ُك

ك   .ةا آن کً ةیّ ده مفرسان قیكگاه اٌل نا پمیهفذً انك، نٌتر قاقن این كٍل ةً ةیّ ده مفرسان، نآؼیؽ ةً نظه می ًن

ٌایذی اًر کً او طاةه اًر. اگهچً ىهکكام او این قٌ قیكگاه ممکن اًر طهفكانان انكکی نیى  نلل ُكه (39) قیكگاه ًٍم ن
ٌانی کً ةً ةهؿی او آن  قاُذً ٌایاخ فها ةاُنك، اما قن ةهاةه ًیل نظهیاخ مٍنؿان ٌ مفرسان ٌ قانِمنكان غلٍم كهآنی ٌ نیى ن

ٍان  -ر ةً قیكگاه اٌل چنان چً ةهؿی اقغا کهقىانك، نٌت -مٌلامن  (42) نیى اقغای اطامع امر ىا اُانه ُك ٌ ةً ًاقگی منی د
  .کنان آن گمُر آن نا نىا کهق ٌ او

ٌدی نكاننك ٌةكین ٍٓنخ كاةل طمؼ ىٌذنك کً آیاخ  ممکن اًر ةا دؼلیلی قكیم ده گفذً ٍُق کً این ًً قیكگاه ةاىم دفا
ٌلین آیادی اًر کً ةهپیامرب ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ناول ُك ٌ ًٍنه فادؼ ً نـٌذین ًٍنه کاملی اًر کً پٍ ؿٌر ًٍنه غلم ا

  .ناول ُك ٌ ًٍنه مكسه نـٌذین ًٍنه ای اًر کً پٍ او فرتخ ٌػی ناول ُك او آن،

 ةعثت و منت -ج 

ٌنك مذػال  ا ٌ ىكایر ٓؼیؽ ىٌذنك. ؿكا ٍنی كهان قاقه ُكه اًر کً ىمگی طالث اٗن ٍناگ قن نفٍ انٌان نیاوىا ٌ ؾهایى گ
ی ؿٍق ىكایر انٌان، ةيرتین اةىان  ةهای ٍانك نیٌه نا قناؿذیان اٌ كهان قاقه ٌ امکاناخ مذػكقی ةً اٌ غطا کهقه اًر، دا ىم ةذ

ٌنی  نا رصف ٍاىّ ىای نفٌانی نا ةگیهق ٌ کِّ ىای قن ی قاقه ُكه، طلٍ ؿ ای نفٌانیاخ کنك ٌ ىم ةا امکاناخ ٌ نیٌه اٗن



نق. قٌ ناىنام نیى قن اؿذیان اٌ كهان قاقه  نا دؼر نظم ٌ اًر دا ػم نا او ةاطل ٌ رسه نا او نارسه مذامیى کنك; ٗاةطً قن ٌآ
اگه چً اةىانىای ظاىهی ماننك مؼًٌٍاخ ٌ انكام ىای ػٌی نیى قنىكایذگهی این  -غلل اًر  یکی قن قنٌن انٌان کً

ذاقه می ٍُق دا متام ٌ قیگهی -ناىنام قؿالر قاننك.  نفذانىا نا ةً  پیامربان اليی کً این ناىنام او طهیم ٌػی ةهای انٌان فًه
نیى نٌُن منایك، چٍن غلل قانای ؿطا ٌ نلٔان اًر. ةهدهین ىاقی، آن اًر کً  انٌان ةیامٍوق ٌ ػكٌق ٌ ملهناخ آن نا

ٌنك ةهةرشاًر ٌ  قانای ملام غٔمر ٌ مهدتط ةا ٌػی ةاُك; دنيا ناه آن، ةػشر اًر. پٍ ةػشر ةىنگ دهین نػمر ؿكا
ٌنك ةهاین نػمر منر گم   :نا ةً نؾ آنان ةکِك، چنان کً می فهمایك انق ٌ این اػٌان ٌ نیکٍییطاقانق کً ؿكا

ٍا » ٍال من انفٌيم یذلٍ غلیيم آیادً ٌ یىکیيم ٌ یػلميم الکذاب ٌ الؼکمح ٌ ان کان للك من هللا غلی املؤمنین ال ةػص فیيم ًن
  (41) « كتل لفی ٗالل متین من

ٌنك ةهمؤمنان منر نياق )نػمر ةىنگی ةـِیك(، ى نگامی کً قنمیان آن ىا پیامربی او ؿٍقُان ةهانگیـر کً آیاخ اٌ نا ؿكا
کان ةٍقنك ةهآن ىا ٍانك ٌ آن ىا نا پاک کنك ٌ کذاب ٌ ػکمر ةیامٍوق ٌ التذً پیّ او آن قن گمهاىی ُآ   .ةـ

ٌنك قن آیً فٍق ةً ؿاطه ةػشر پیامرباًالم ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ةهمؤمنان منر می نيك ٌ این نػمر ة ىنگ ٌ مػنٍی نا ةً ؿكا
  .می کِك نؾ آنان

ٌنك قن این طا منر می گمانق؟ مگه ةػشر چً  ممکن اًر کٌی دٍٔن کنك کً منر گمانی، کان ٓؼیؼی نیٌر، چها ؿكا
  ىایی قانق ٌ ىكف او آن چیٌر؟ ٌیژگی

مر ًنگین ٌ ةاغظمر نیى ةً مػنای چیىی اًر کً ةا آن ٌون می کننك )ًنگ کیلٍ( . ٌ نیى ةً مػنای نػ« من »ٌاژو منر او 
ٍلی ٌ فػلی ةً کان ٍنً اًر: ك ٌاژو قٌ گ   . (42) می نٌق. ةناةهاین ىه نػمر ًنگین ٌ گهانتيایی نا منر گٍینك. کانةهق این 

اگه کٌی غمال نػمر ةىنگی ةً قیگهی ةكىك، این ىامن منر غملی اًر کً ةیِرت قن مٌائل دهةیذی ٌ ىكایذی ٌ مػنٍی 
یكه ٌ انونكه اًر. کً ةهؿی گفذً انك: این منر مـذٕ ةً ؿكای مذػال اًر. اگه کٌی کان کٍچک ؿٍق قانق ٌ پٌنك کانةهق

ر، کً این او منر ىای ةرشی  نا ةا ًـن ٍاىك ةً نؾ قیگهی ةکِك ٌ آن نا ةىنگ طلٍه قىك، کانی اًر ةٌیان ُو گفنت ةـ
الر اًر، منذی ویتاًر ٌ منر گمانی ةهةـِیكن نػمر ىای ةىنگ کً او طملً آن  اًر. قن نذیظً، « من هللا »ىا نػمر ًن

ٌنك ٌنك ةً ؿاطه ىكایر  یػنی انػم هللا; ؿكا نػمر ةىنگی ةـِیك ٌ قن اؿذیان مؤمنان كهان قاق. چنان کً قن طای قیگه ؿكا
  . (43) « ةل هللا یمن غلیکم ان ىكاکم لالیامن»منر می گمانق.  کهقن انٌان ىا ةً ایامن، ةه آن ىا

ٌنك ةىنگ اگه مٌلام نان ةً ؿاطه پمیهفنت اًالم، مِکالخ ٌ ؿٌانخ ىای ویاقی مذؼمل ُكه انك نتایك فهامٍَ کننك کً ؿكا
نػمر نا قن اؿذیان آن ىا گماُذً ٌ پیامربی متػٍز کهق دا انٌان ىا نا دهةیر کنك ٌ او گمهاىی ىا ةاو قانق. ةناةهاین ىه  دهین

ٍ  انكاوه ةهای   (44) .ُّ ٍُق ٌ ىه ةيایی پهقاؿذً ٍُق، ةاوىم ناچیى اًرػفظ این نػمر ةىنگ داَل ٌ ک

ٍان گفر: منر ةه قٌ كٌم اًر: پٌنكیكه ٌ نا پٌنك. منر پٌنكیكه ماننك منر قن آیً مٍنق ةؼص ٌ نیى منر  ةناةهاین می د
ٌنك ةه ٌنك ةه مًٍی 17ٌىكایر کهقن مؤمنان ةً ًٍی ایامن )ًٍنه ػظهاخ، آیً  ؿكا ىانٌن )ًٍنه  ( ٌ نیى ماننك منر ؿكا

ٌنك ةه ػرضخ یًٍف ةً ؿاطه ةً ػکٍمر  ( ة114ًٓافاخ، آیً  الر ٌ نظاخ آن ىا ٌ منر گمانی ؿكا ؿاطه نتٍخ، ًن
یكن اٌ )ًٍنه یًٍف، آیً  منر ناپٌنك ٌ نکٍىیكه ماننك منر گمانی ٌ ةً نؾ کِیكن انفاق، کً ةاطل کننكه انفاق  ( 92ًٌن

ٌنك یا پیامرب )یا قیگهان( )ًٍنه ػظهاخ، آیً  ةً( ٌ 262نیى می ةاُك. )ًٍنه ةلهه، آیً    . (17نؾ کِیكن اًالم ٌ ایامن ةً ؿكا

ٌنك ٌ کانىای اٌ ةٌیان ناچیىاًر، ىهگٍنً منر گمانی انٌان ىا ةه یکكیگه ٌ  او آن طا کً کانىای انٌان قن ةهاةه غظمر ؿكا
ٌنك ناپٌنك اًر.  ةه   (45) « ةاملن الليم اطهللناي غلی یكی الـیه ٌ ال متؼلً»ؿكا



ٌنك فهمٍق:  نقه اًر، ةا این کً ةػشر پیامرب ةهای ىكایر غمٍم ةرش « غلی املؤمنین »چها ؿكا ٌ نام مؤمنان نا ةً دنيایی ٌآ
ُایك ةكین طير ةاُك کً ىكایر پیامربان او طير داسیه ٌ نذیظً دنيا مذٍطً مؤمنان اًر کً او این نػمر ةىنگ ةيهه  اًر؟

  (46) .ا ةً ؿٍق اؿذٔاْ می قىنكٌ آن ن  منك می ٍُنك

 فلسفه و اهداف ةعثت -د

ی قنةانه مٌائل قینی، ىنٍو پهقه او ارسان ةٌیانی او آن ىا ةهقاُذً نِكه اًر، کً او طملً آن  پٍ او كهن ىا دؼلیم ٌ ةهًن
ٍان اًذفاقه کهق کً ةػشر پیامرب  ىا ارسان ٍاىه آیاخ كهآن می د ان اليی، ةً ٌیژو نيفذً نتٍخ ٌ ةػشر اًر; اگهچً او ظ

ٌنك ةه مؤمنان  پیامرباًالم ٓلی هللا ٍاىك ُك ٌ دنيا قن آیً مٍنق ةؼص کً ؿكا غلیً ٌ آلً قانای اىكافی می ةاُك کً ةیان ؿ
  :ةهنامً او ميم دهین آن ىا اُانه ُكه اًر منر گمانقه اًر، ةً ًً

  « یذلٍ غلیيم آیادً ٌ یىکیيم ٌ یػلميم الکذاب ٌ الؼکمح»

  تالوت آیات الهی -1

ٌاژو « یذلٍ» ٍانكن ةا نظم اًر،« دالٌخ »او  ی کهقن ٌ ؿ نقن، پیٌه ی کهقن قن ػکم  (47) ةً مػنای پی قنپی ٌآ کً ُامل پیٌه
ٍانكن ف ٌ کلامخ نا قن پی  ٌؿ منظم آیاخ اليی ىمهاه ةادكةه نیى می ٍُق، گٍیا دالٌخ کننكه او آیاخ پیهٌی کهقه یا ػٌه

نا ًاؿنت گٍَ قل ٌ افکان مهقم ةا این  یکكیگه كهان قاقه نقگان ٌ ُآ ٍانكن آیاخ پٌه اًر. پیامرب اًالم ٓلی هللا غلیً ٌ آلً ةا ؿ
  .دهةیر می منایك، کً ملكمً دػلیم ٌ دهةیر اًر آیاخ، آن ىا نا آماقه

 ترةیت -2

دهةیر ةً مػنای فهاىم کهقن ومینً ىا ٌ یکی او ميم دهین ةهنامً ىای پیامرب اًالم ٓلی هللا غلیً ٌ آلً دهةیر انٌان ىاًر. 
ٍامل انكن ٌ ُکٍفا منٍقن اًذػكاقىای انٌان قن طير مطلٍب اًر غ اٌ ةایك ومینً ىا نا ةهای ُکٍفا  (48) .ةهای ةً فػلیر ًن
ك دا او اًذػكاقىا آماقه کنك، اًذػكاقىای ؿلیفح هللا ُكن کً قانای اةػاق مـذلف اًر. اٌ ةایك انٌان ىا نا آماقه کن منٍقن

ٍانین ٌ ملهناخ اطذامغی  نظه غملی ةيرتین ناةطً نا ةا ؿكای ؿٍق )غتاقاخ(، ةا ىم نٍع ؿٍق )غلٍق ٌ ایلاغاخ(، ةا ك
ٍاننك  ،()ػکٍمر ٌ ًیاًاخ ٍاقگی( ٌ ةا نفٍ ؿٍق )اؿالق ٌ ديمیث نفٍ( قاُذً ةاُنك، دا ةذ ٍاقه ؿٍق )ػلٍق ؿان ةاؿان

ذگان كهان گیهنك ةىنگ »هللا غلیً ٌ آلً منظی ةرشیر اًر. یکی او قانِمنكان فهانٌٍی می گٍیك: پیامرب ٓلی  .مٌظٍق فُه
ىامن ػلایلی اًر کً ةً نام ٌػی، كٌمر ةً كٌمر ةه مؼمك ٓلی هللا غلیً ٌ آلً  دهین كانٍن آالغ ٌ دػلیم ٌ دهةیر

و ةً نام كهآن قن ةین ةرشاًر   (49) «.ناول ُكه ٌ امٌه

ی، پیامرباًالم ٓلی هللا غلیً ٌ  آلً قن مكدی کٍداه، انٌان ىایی ةىنگ، ماننك غلی غلیً الٌالم وىها غلیيا الٌالم ًلامن فاًن
الناي مػاقن »ملكاق ٌ... نا دهةیر کهق. ػرضخ مؼمك ٓلی هللا غلیً ٌ آلً کاُف مػكن ىای نيفذً انٌانیر ةٍق. ویها  اةٍلن،

  .ه ىٌذنكمهقم ماننك مػكن ىای طال ٌ نله « ; ٌ الفً٘  کمػاقن المىث

انٌان قانای اًذػكاقىای نيفذً اًر کً ةهای ةيهه ٌنی ٓؼیؽ او آن، نیاو ةً کِف آن می ةاُك دا ةً انَو ػلیلی ؿٍق 
  .قًر یاةك

ك ٌ ویاقی اًر« ٌ وکأء« وکٍج »او ماقه « یىکیيم »کلمً  ، کً قن این طا ةً مػنای دهةیر ٌ پاکٌاوی اًر ٌ  (52) ةً مػنای ُن
ٌاژو دهةیر اوماقه ُكن ا ُامل پاک نیى ةً مػنای افىایّ ٌ « نةٍ»و آلٍقگی ىای اغذلاقی، اؿالكی ٌ نفذانی می ةاُك. اگهچً 

ٌاژو دىکیً آمكه اًر منٍ اًر، اما قن   :كهآن کهیم مفيٍم ديمیث نفٍ ةا 



  (51) «كك افلؽ من وکیيا»

  (52) « كك افلؽ من دىکی»

ذگان»   «.ُك کٌی کً ؿٍق نا دىکیً کهق ًن

ٌاژو دهةیر قن كهآن قن طنتً ىای طٌامنی ٌ ماقی ةً کان نفذً اًر، نظیه   :کً قن طنتً ىای نٌػی ٌ مػنٍی اًر. 

ٌلیكا»   (53) «امل نهةک فینا 

  «آیا قن قٌنان کٍقکی دٍ نا قن میان طمؼ ؿٍق دهةیر نکهقیم؟»

ی ٌ امکاناخ ماقی دٍ نا ةىنگ کهقم. کً ًـن فهغٍن اًر کً ؿٍق نا مهةی مًٍی مػهفی می کنك، یػنی او نظه طٌامن
ٍامؼ مـذلف ةً آن نیاومنكنك، ویها دنيا ناه نظاخ او گمهاىی ىا،  اىمیر اؿالق ٌ دىکیً نفٍ ةهکٌی پٍُیكه نیٌر. ط

ٌ ؿٍنهیىی ىا ٌ... قن پهدٍ اؿالق ٓؼیؽ ٌ آناًذً ُكن ةً انَو ىا ٌ مکانم اؿالكی اًر. پیامرباًالم  فٌاقىا، طيل، طنگ
  :ةػشر ؿٍق نا کامل کهقن مکانم اؿالق ةیان کهقه اًر  غلیً ٌ آلً ىكف اوٓلی هللا

  (54) « ةػشر المتم مکانم االؿالق»

  .من ةهای کامل کهقن ف٘ایل اؿالكی متػٍز ُكه ام

ننكه كهآن! کظایی؟ ةیا ٌ قًر ما نا ةگیه ٌ ةً ةاؽ ٌ ٓؼها ٌ »یکی او قانِمنكان فهانٌٍی می گٍیك:  چمن ٌ ای مؼمك! ای ٌآ
ٍاىیم نفر، ویها دٍ غامل ةً ػیاخ ٌ ونكگی ما ىٌذی ةً ىه ٍاىی ةرب. دٍ اگه ما نا ةً میان قنیا ةربی، ؿ   (55) «!طایی کً ؿ

  :پی نٍُذيا
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