
 سوره محمد

  هحوذ سَسُ خَاظ ٍ فضيلت

  - كفشٍا الزيي المتال، - ديگشش ّاي ًام ٍ هحوذ

 ./ 97 ظ لشآى، تا دسهاى. 1 پاٍسلي/

 . داسد آيِ 38 ٍ هذًي كِ است لشآى سَسُ ّفتويي ٍ چْل

 لشائت سا هحوذ سَسُ كس ّش: ضذُ ًمل سلن ٍ آلِ ٍ ػليِ اهلل صلي اسالم هكشم ًثي اص سَسُ ايي فضيلت دس

 ًْشّاي اص كِ خذاست تش ٍ تيٌذ هي سا خذا پياهثش چْشُ كٌذ هي سٍ سَ ّش تِ لثش اص خشٍج ٌّگام ًوايذ

  تٌَضاًذ اٍ تِ تْطتي

 ./ 159 ظ ،9 ج الثياى، هجوغ. 2 پاٍسلي/

 ٍجَد اهيِ تٌي دستاسُ اي ًطاًِ ٍ ها دستاسُ اي ًطاًِ هحوذ سَسُ دس: اًذ فشهَدُ السالم ػليِ اهيشالوؤهٌيي

  داسد

 ./ 384 ظ ،23 ج تحاساالًَاس،. 3 پاٍسلي/

 لشائت تِ سا خَد پيشٍاى اهيِ، تٌي ٍ السالم ػليْن تيت اّل همايسِ ٍ اسصياتي تشاي ًيض السالم ػليِ حسي اهام

  فشهَدًذ تطَيك هحوذ سَسُ

 ./ 484 ظ ،2 ج االخثاس، ضشح. 4 پاٍسلي/

 ٍ ضذ ًخَاّذ تشديذ ٍ ضك دچاس اتذ تا كٌذ لشائت سا هحوذ سَسُ كس ّش: فشهَدًذ السالم ػليِ صادق اهام

 ّوَساُ ٍ تشسذ ًوي سلطاًي ٍ حاكن ّيچ اص ٍ كٌذ ًوي هثتال فمش تِ سا اٍ خذاًٍذ ٍ كٌذ ًوي ضك ديٌص دس

 خذاًٍذ سفت دًيا اص هحوذ، سَسُ لاسي كِ ٌّگاهي هشگ، صهاى تا تَد خَاّذ اهاى دس ٍ هحفَظ كفش ٍ ضك اص

 تِ سسيذى تا سا اٍ ٍ اٍست تشاي ايطاى ًواص ثَاب ٍ تگزاسًذ ًواص لثشش دس تا كٌذ هي هأهَس سا فشضتِ ّضاس

 ٍ آلِ ٍ ػليِ اهلل صلي خذا سسَل اهاى ٍ خذاًٍذ اهاى دس ّوَاسُ ٍ كٌٌذ هي ّوشاّي خذاًٍذ ًضد اهي جايگاُ

 . تَد خَاّذ سلن

 ./ 114 ظ االػوال، ثَاب. 5 پاٍسلي/

 

  سَسُ تشكات ٍ آثاس

  جي ضش اص تَدى اهاى دس. 1



 هي دفغ اٍ اص جٌياى ضشّ آٍيضد گشدى تش ٍ تٌَيسذ سا هحوذ سَسُ كس ّش: اًذ فشهَدُ السالم ػليِ صادق اهام

 خطش ّش اص تگزاسًذ خَد سش تاالي سا ًَضتِ ايي خَاب ٌّگام اگش ٍ است اهٌيت دس تيذاسي ٍ خَاب دس ٍ ضَد

 ضَد هي حفع خذا ارى تِ ًاگْاًي

 ./ 53 ظ ،5 الثشّاى،ج تفسيش. 6 پاٍسلي/

  خطشات ٍ تشس اص تَدى اهاى دس. 2

 ٍ جٌگ ٌّگام ٍ تٌَيسٌذ سا هحوذ سَسُ اگش: است كشدُ ًمل السالم ػليِ صادق اهام لَل اص طاٍٍس تي سيذ

 هي گطَدُ تشايطاى ّا خَتي دسّاي ٍ هاًٌذ هي اهي دس اى اص ًاضي خطش ٍ خَف اص داسًذ اٍ ّوشاُ تِ ًضاع

 هفيذ اضطشاب ٍ تشس ضذى آسام تشاي تٌَضٌذ آى اص حاصل آب اص ٍ تطَيٌذ سا هحوذ سَسُ ًَضتِ اگش ٍ ضَد

 ... است

 ./ 89 ظ االصهاى، ٍ االسفاس أخطاس هي االهاى. 7 پاٍسلي/

 

  سَسُ هحتَاي

 . است ضذُ ًاصل هذيٌِ دس ٍ داسد آيِ ّطت ٍ سي سَسُ ايي

 آى دس آلِ ٍ ػليِ اهلل صلي هحوّذ حضشت اسالم ػضيض پياهثش ًام كِ است آى دٍم آيِ اص تشگشفتِ سَسُ، ًام

 . است ضذُ ركش

 سا آى تشخي لزا ٍ ضذُ هطشح سَسُ ايي دس كِ است هَضَػي تشيي  هْن اسالم، دضوٌاى تا جْاد ٍ جٌگ

 . اًذ  اهيذُ ًا - لتال - سَسُ

 تِ ًگاّي ٍ آخشت ٍ دًيا دس گشٍُ دٍ آى ٍضغ هياى همايسِ ٍ كفّاس ٍ هؤهٌاى ي  دستاسُ آى هطالة ػوذُ

 آصادي ٍ اساست پيشاهَى هسائلي ػالٍُ، تِ. تاضذ  هي داضتٌذ، تخشيثي كاسّاي هذيٌِ دس كِ هٌافماًي ػولكشد

 . است ضذُ هطشح آى دس دضوي تا ًاتجا ساصش ٍ هذاٌِّ اص ًْي ٍ اًفاق تِ دػَت جٌگي، اسشاي

 تالٍت سا هحوّذ سَسُ تٌگشد، سا ها دضوٌاى ٍ تيت اّل ها حال خَاّذ  هي كس ّش: خَاًين  هي حذيث دس

 . خَاًذًذ  هي سا سَسُ ايي هغشب ًواص دس پياهثش كِ ضذُ سٍايت ّوچٌيي. كٌذ

 

  سَسُ داستاى

 ( ديگش گزضتِ آيات تؼضي ٍ( اهلل اًضل ها كشَّا تاًْن رلك: )آيِ ريل دس سٍايت چٌذ) سٍايتي تحث



 ( اللِّ اًضل ها كشَّا تاًْن) رلك آيِ ريل دس الثياى هجوغ دس

 . داسًذ كشاّت كشدُ ًاصل السالم ػليِ ػلي حك دس خذا كِ آًچِ اص يؼٌي: فشهَد جؼفش اتي اهام: گَيذ هي

 هٌظَس: اًذ گفتِ كِ كشدُ ًمل تؼضي اص( ػولِ سَ لِ صيي كوي) جولِ ريل دس كِ است تفسيش ّواى دس ًيض ٍ

 . ضذُ سٍايت السالم ػليِ جؼفش اتي اهام اص هطلة ايي ٍ. ّستٌذ هٌافميي

 . تاضذ كلي تش هصذاق تطثيك تاب اص سٍايت دٍ ّش داسد احتوال: هؤلف

 دس كِ كسي: گفتِ( اهؼاّن فمطغ حويوا ها سمَا ٍ الٌاس في خالذ َّ كوي) جولِ ريل دس لوي تفسيش دس ٍ

 خذا ٍلي هثل خذا دضوي كِ ّوچٌاى ّست، آتطي چٌيي دس كِ ًيست كسي هثل داسد، لشاس تْطتي چٌيي

 . ًيست

 

 ...( اهلل سثيل في لتلَا الزيي ٍ: )آيِ ًضٍل ضاى ٍ كفاس، گشفتي اسيش دستاسُ سٍاياتي) سٍايتي تحث

 ها دس است اي آيِ هحوذ سَسُ: گفت كِ كشدُ سٍايت السالم ػليِ ػلي اص هشدٍيِ اتي كِ است الوٌثَس الذس دس

 . اهيِ تٌي دس است اي آيِ ٍ

 سٍايت سا آى هثل السالم ػليِ صادق اهام اص اهاهيِ اصحاب تؼضي اص پذسش اص خَد تفسيش دس ّن لوي: هؤلف

 . كشدُ

 السالم ػليْن ّذي ائوِ اص: گفتِ...( الشلاب فضشب كفشٍا الزيي لميتن فارا) جولِ ريل دس الثياى هجوغ دس ٍ

 ٌَّص ايٌكِ تا ضًَذ هي دستگيش جٌگ ضذى توام اص لثل گشٍّي: جَسًذ دٍ جٌگي اسيشاى كِ ضذُ سٍايت

 يك خَاست اگش ٍ سساًذ هي لتل تِ خَاست اگش داسد، اختياس آًاى تاسُ دس هسلويي اهام است؛ داؽ جٌگ تٌَس

 تَاًذ ًوي ٍلي تويشًذ خًَشيضي اثش دس تا كٌذ، هي سّايطاى ًوَدُ لطغ ػكس طَس تِ سا پايطاى يك ٍ دست

 . كٌذ سّايطاى ػَض گشفتي تا يا ٍ ػَضي تذٍى

 اختياس آًاى تاسُ دس هسلويي اهام كِ ضًَذ هي اسيش جٌگ ضذى توام اص تؼذ كِ آًْايٌذ اسيشاى اص دٍم لسن

 ّن ٍ تگيشد، اًساًي يا ٍ پَلي فذا تَاًذ هي ّن ٍ كٌذ آصادضاى فذا گشفتي تذٍى تَاًذ هي ّن داسد، تيطتشي

 ضكٌجِ آى تواهي ضذًذ هسلواى اگش حال دٍ ّش دس ٍ. تضًذ گشدى تَاًذ هي ّن ٍ كٌذ، تشدُ سا آًْا تَاًذ هي

 . تَد خَاّذ هسلويي حكن حكوطاى ضذُ، سالط ّا

 . كشدُ سٍايت السالم ػليِ صادق اهام اص هؼٌا ايي تِ حذيثي ّن كافي: هؤلف



 اللِّ سثيل في لتلَا الزيي) ٍ آيِ ريل دس كِ كشدُ سٍايت جشيح اتي اص هٌزس اتي كِ است الوٌثَس الذس دس ٍ

 ضذُ ًاصل سلّن ٍ آلِ ٍ ػليِ اللِّ صلّي خذا سسَل اصحاب اص كساًي تاسُ دس آيِ ايي گفتِ( اػوالْن يضل فلي

 . ضذًذ كطتِ احذ جٌگ دس كِ

 سيْذيْن) دس استمثال سياق گَيين هي تاص ايٌك است، ػام آيِ گفتين كِ داسد ياد تِ گشاهي خَاًٌذُ: هؤلف

 صذد دس كِ آيذ تشهي ضشيفِ آيِ اص پس،. خاظ ضْذائي تا ًِ است، ساصگاس ػوَهيت تا تٌْا ،(تالْن يصلح ٍ

 . است كلي لاػذُ يك تياى

 اسشي لِ يكَى اى لٌثي كاى ها ٍ) آيِ ًاسخ...( الَثاق فطذٍا اثخٌتوَّن ارا حتي) آيِ كِ ضذُ سٍايت ًيض ايي

 الَثاق فطذٍا) آيِ ًاسخ( ٍجذتوَّن حيث الوطشكيي فالتلَا) جولِ كِ ضذُ سٍايت ًيض ٍ. است...( يثخي حتي

 .ًيست كاس دس ًسخي اصال كِ فشهَدُ تَجِ ساتك دس هحتشم خَاًٌذُ ٍ. است( فذا اها ٍ تؼذ هٌا فاها


