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وقدوه

د ا

دی د فوهنثش یلیما ؟امهع؟ پییامباین هسیتنث کی دی قیام بی دیشیتم میآیهب

ریژ صف شث ینث؛ د ا

دی د؟ع؟ دکآمت

ییع دیشت زبا دیآینا

یی م فهمییثو

(نمییل )16 /کآ هییا مسییخا ی بییآدو(ینبیییا  )79 /مهییم بییای ی نییاح شییث (یییبأ .)10 /فوهنییث ی
د ییا

یییلیما ؟ع؟ نیییر مآیهییب بسیییای دیشییت یه جمل ی ق ییا

 )79دکآمت عریم (  )35 /فهم زبا دیآینا
(نمیل )17 /بی خییثمت گییافتم ّ
جنیییا (یییبأ )12 /تسییخیا بادهییا (

باتییا (ینبیییا 78 /

(نمیل )16 /تنیآح ک یا

هشیکوشا

 )36 /ذ ب مییسو

(یبأ )12 /قصا باشکآ (نمل .)44 /هما طزی کی مشیکای یییت بسییای یه یییم مآیهیب
ریژ یلیما ؟ع؟ بآد ییم ی یی یه پثیش دی د؟ع؟ متمایر م یاهد.

بی

یییلیما ؟ع؟ دی دییاه یه ییییم مآیهییب ر یییژ باخییزیدیی بییآد ک ی بییا تآج ی ب ی تآصیییفا

دیییت یییییث یه شیییآ هنییثگ ینبیییا پیشیییم منییا فاقییث نیییم مآهبتهییایس دی هنییثگ

دنیآ بآد ینث؛ یمیاح علی ؟ع؟ دی بییا یی یییم هنیثگان پییامبای مصیادیق یاد زشسیت
باخ یه یششا یی ذکا نمیآد یییت :مآیی ؟ع؟ جیر قیا

نیان کی گایینگ یی باطیا ییاهد

یر دشگا نخآییت عیس ؟ع؟ نا خشک م خزید ماه نثیشیت تیا ییاگام

شیآد

منگا یه یاد زشست پیامبا یکاح؟ص؟ شاد کاد ییت ک دنییا بیای یششیا گسیتاد شیث بیآد
یم ییا یه زیزیه ییا م فاص ییل گاف ییت ش ییکم

یه همییی خ ییاه ت ییا ب ییآد د ییییت دیشیییت تیییا

جاذب ها دنیا یه شمان پنها بمانث .با شکم گاین یه دنیا یفت با ییامت جسیم
ّ
جا یید مخیا شیث تیا جهیا یی تیات کیاد دعیآ پوریدگیایش یی پیبیافت کیا مجللی

نساخت (بنگوشث ب  :ییثی

 1379خقبۀ .)160

دی کییاح یمییاح عل ی ؟ع؟ علییت ییییم یییبک یه هنییثگ پیییامبای ؟مهع؟ نیییم تبییییم شییث

ییت :یگا پیامبای ثو تمنیث بآدنیث مهمیاش

میادح تح یق نم شافیت پیادیش عیبیب بیسیثیا

م شث با مؤمنا یجا پادیش یمتحا شث گا یجب نم شث .منگیا میاجای مآیی ؟ع؟
بایدیش هار ؟ع؟ یی ذکا م کنث ک یششا با فاعآ یید شثنث ی منا یی ب دهیل پآشی

پش ییمین

نثیش ییتم ط ییا د ی ییا ش ییماد .ی ییپس یدیمییی م ده ییث :ی گ ییا خ ییثی ییییبحا ییید
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م ی فامییآد ب ی هنگییاح ب ثییت پیییامبای ؟مهع؟ دیهییا گیینجهییا م ییاد جییآیهای
یایبر یی ب ر

منا م گشآد پانثگا مییما

دیآینیا

بامهییا

دشی همییم یی همیای منیا بی

داکییت دیم ی مرید یمییا ی پیییامبای ؟مهع؟ یی بییا هییاها یییاد ییید قییآ

قنییاعت ک ی دلهییا

شمها یی پا ییاهد مب یآث کیاد .ی گیا پییامبای قیثیت دیشیتنث کی مخاهفیت بیا منیا یمکیا

نم دیشت عرت ک هاگر مغلآب نم شثنث یلقنت ک همۀ شمهیا بی ییآ منیا

بآد یه یی ها دری ب یآ منا بای یفا م بستنث متکبای دی بایباشا یا فو د می مریدنیث
یه ر تاس شا عاق ب ّ
مادشا تراها بی یشمیا می کادنیث .دی م صیزی نییتهیا خیاهص

نمی شییث یهییثی غیییا یههی دی یشما هییا یی م ی شافییت؛ یمییا خییثی یییبحا ییید فامییآد ک ی
پیو

یه پیامبای با نیت خاهص تنها بای خثی صزی

یی نیابث ک ها م ثیی مهماش

خقبۀ .)192

عا با علت پی

مشکا

پیبیاد یهیثی غییا خیثییس دی م

بیزی،تیا باشیث پیادیش نییر بیزی،تیا یییت (همیا

گفت دی یهجو لبالغه ب ناپاشثیی

یفآل ییم مآیهب نیر یشای شیث

ب طزی خیا د یا ییلیما ؟ع؟ میزید یشیای قیایی گافتی یییت :ی گیا ییهی بیای هنیثگ
ً
جا دینی جیآد می دیشیت شیا یه میا ،گوییر بیآد دتمیا ییلیما بیم دی د؟ع؟ بی م دیییت
م شافییت ی ک ی خثی نییث دکآمییت بییا جییم ینییس یی همییای بییا نبییآ

م ییاح بلنییث قییاب

منرهت دی یختیایش قایی دید؛ یما منگا ک پیمانۀ عماش هبویر رره ی تماح شیث میا ،ی

یی فای گافت خان

دشای یه ی خاه گشت خان هیا ی بیسصیادب مانیث دشگیای م هیا یی

بییی ییث بادنیییث (همییا خقبیییۀ  .)182ب ییثیم ی یییل یمی ییا یهم ییؤمنیم؟ع؟ یرهش ذیتییی یییییم
مآیهب یی نف نمآد ییت.

دی همیییم دییال دی د یییلیما ؟امهع؟ نسییبت ب ی دشگییا پیییامبای یه مآهبتهییا دنیییآ
ً
ریژ ی باخزیدیی بآدنث؛ مسهل ی ک هیاهای بیا دکمتهیا پی گفتی بیای یاد زشسیت
کییمباخییزیدیی دشگییا پیییامبای
مآیهییب در بییای د ییا

نیییر ف ییثی یرهش ذیت ی م هییا منافییا

دیید .یه منجییا ک ی ییییم

یییلیما ؟ع؟ مصییادیق نمییآد بیشییتا دیشییت ییییم پییژ ه

بویی مزید مآیهب یلیما نب ؟ع؟ دی قام

تزیی

دی پیس پایی یییم ییؤی

بییا

یییت:
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مصییادیق مآیهییب یییلیما ؟ع؟ یس یتد علییت مآیهییب یییلیما ؟ع؟ یسییتد مشییا ییییم

مآیهب با یاد زشست دشگا پیامبای ؟ع؟ دی ت ای
دربای پیشینۀ مآ آح کل ییم پژ ه

ییتد

م تآی کتابود ودوووسلیه وف و لعه و لقو ننو

وو لقرآ و لکرنن ودر س ول سن وت رنخی ووق ری ( ) 1410یه یدمث عیس یأدمث یی ناح باد ک بی
بوییی باخ ی صییفا

یییلیما ؟ع؟ پادیختی یمییا ب ی علییت مآیهییب ی یشییای نکییاد ییییت.

م اه ی با عنآی «دکمتها دییتا یلیما

؟ع؟

» یه پوشسا دیری (1392ش) نیر با نگیا

یدبس بی علتهیا دیییتا ییلیما ؟ع؟ پادیختی یییت نی دکمیت مآهبتهیا ی  .یمیا

دربای مسهلۀ خا

ییم پژ ه

 .1و اهب سلیهان؟ع؟

خثی نث ب مآجب یدمانیت

یثا ریژ ی شافت نشث.

بی بنیثگا هبیۀ عیاح عقیا م کنیث .بیا یییم یییاس همی
نییر دیید هیا ییر کی بیا خییا

یر مآهبیت یههی یییت .بیا یییم دیال خیثی هبیۀ خیا

باکت هثیشت همای ییت یه مآیهب ریژ یهه یییت؛ ماننیث منچی بی ییلیما ؟ع؟ یعقیا

شث ییت (جآید ممل  .)292/7 :1397یلیما ؟ع؟ دی دعیایس کی بیای درشافیت یییم
ن ما ریژ یه خثی دیشت یه هفیش «ه ْ
یب» یییتفاد کیاد دی ینتهیا نییر خثی نیث یی بیا صیفت
ةَ َ َ ْ َ ْ َ
ّ
ب ( )35 /؛و« ...ت ییآ بس یییای بخشییینث ی !» .هبییی
ووتو ل َن ةهووو ُ و
...إیوووكومیو
هیییاب ییییتآدِ :
هثشی ی ی یی ییت کی ی خثی نیییث بی ی ینس ییا م بخش ییث مآهب ییت نی ییر بییی م نیییا هثشییی یییییت

(یبمییث  .)439 108 /4 :1421و
د

دی م اهۀ دا ا مآیهب خا

د ا

یلیما ؟ع؟ مقاح م شیآد نی منچی همچیآ

مآهبت عاح خثی ب پیامبای ییت ب همۀ منا عقا شث ییت.

1جو.1وتفهینو له ودروقض ونو و

پی

یه ییلیما ؟ع؟ پیثیش دی د؟ع؟ ماجیع یختافیا

م کاد .ی نرام ق ایس بای دل فصل یختافا

میادح بیآد بییم م هیا ق یا

یشجیاد کیاد بیآد .نییر ی کتیاب زبیزی یی

دیشت ک ب کمک م میا مادح دکم م کاد (ی دمیث  .)247 91 :1410یمیا تفهییم یههی

چیدت وووچر ییوون هبوحضرنوسلیه ؟ع؟ودروقرآ وووتسر ن

دی ق ا

شک یه مآهبتها خا

د ا

010
یلیما ؟ع؟ یییت .نا کی دی میاجای

گآیییفنثی بییسشییبان ک ی کشییتریی یی نییابآد کییاد بآدنییث دی د یییلیما ؟امهع؟ هییا د دکییم
ْ
َ َ ْ
ُ
کادنث یما تفهیم یهه ب یلیما ؟ع؟ ت لق گافتَ :و َد ُو َد َوو ُسل ْی َه ِوإذ َون ْحک َه ِ ِووف و ل َح ْور ِ و
ْ
َُ
َ َْ
َ
ْ
ْ
ْ ََ َ
َ َ َ ةَ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ة َ
الووآت ْی َنو ُوحکهو َوو ِعلهو و
ینو*وففههن ه وسلیه ووک و
ِإذویفش ْت ِوف ِیهوغ َن ُنو ل وق ْنم َووک ةن و ِل ُحک ِه ِه ْنوش ِه ِ و
ِ
(ینبیا  )79 78 /و« دی د ییلیما یی (بی خیاطا بییاری) هنگیام کی دربیای کشیتریی کی
گآیفنثی بس شبا قآح شبانگا دی م

وشث ( م یی تبا کاد ) بآدنیث دیری می کادنیث؛

ما با دکم منا شاهث بآدشم .ما (دکم یق

) م یی ب یلیما ؟ع؟ فهمانثشم؛ ب ها شیک

علم فای ین دیدشم».
یه منا (شاشستگ ) دیری
َ َ ةَ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ
ففههن ه و وسوولیه و دی ییییم مش ی ویشییای ب ی ییییم دیید ک ی ج ی باتییا ق ییا
عبییای

بی

یل تفهیم با ییم د هیت دیید کی فهیم ییلیما ؟ع؟ دی یییم
یلیما ؟ع؟ یههاح شث باب تف ِ
مسهل عمیقتا بآد .خثی نث ییم باتا یی یه م ر بی ییلیما ؟ع؟ دید کی پیثیش یی خایینث

فوهنثش یی ماشۀ میاش

ی گادینیث؛ ز ییای دی د؟ع؟ پسیای قبیل یه ییلیما ؟ع؟ یی یه دییت دید

بآد (یبمعاشزی .)85/17 :1420
مییاجای نیییم بییآد ک ی د ییا

شآنث یما د ا

دی د؟ع؟ دکییم کییاد گآیییفنثی ب ی صییادب مزیع ی دید

یلیما ؟ع؟ گفت یه منجا ک ف ط محصآ

مزیع تبا شیث ینث باشیث

گآیییفنثی دی یختیییای مزیع ی دیی قییایی گیانییث ی تییا همییان کی صییادب گآیییفنثی بییا کییای دی
مزیع م یی هماننیث ییابق مبیاد ییاهد بی ینیثیه محصیآ

ییتفاد کنث یپس م ها یی ب صادب

(ییآط

دی تزیی

.)324/4 :1404

تبیا شیث یه شییا پشیم م هیا

باه گادینث .دی د؟ع؟ نیر ییم دکم یی تصیثیق کیاد

ق ا ِ دشگا ییلیما ؟ع؟ در بیای د هنی یییت کی نیرد ی یفتنیث هیا د یدعیا

م کادنث ک مادی شک کآدت هستنث .م ها یه یلیما ؟ع؟ خآییتنث ک بیم م ها ق ا

کنییث .یییلیما ؟ع؟ شمشیییا خییآد یی دی مرید دیییتزی دید ک ی کییآدت ب ی د نیییم ت سیییم شییث

نیم یه ی ب ها ه دید شآد .شک یه م د ه یه یدعا خآد باگشت دیخآیییت کیاد کی

یییلیما ؟ع؟ کییآدت یی بی ه دشگییا بثهییث .یییپس ییلیما ؟ع؟ یعییاح کییاد ک ی ییییم ه مییادی
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کآدت ییت؛ زیای تاجی دید ییت ک کآدت هنث بمانث (ها کس .)488 :1394
1جو.2وحکنوتوعظین و

ملک شا دکآمت بزی ،مآهبت دشگا ییلیما ؟ع؟ یییت .قیام دعیایس یه ییلیما ؟ع؟

یی ن یل کییاد کی ی دی م پیس یه دیخآییییت مغفییا دکیآمت بییزی ،یی یه خثی نییث خآییییت
َ
ْ َ
ییتَ :ق َل َور ةبو ْغ ِف ْرو ِل َوو َه ْ
وبو ِلو ُوولکو وال َون ْن َب ِ و ِوِ َحو ِوو ْون َوب ْعو ِ ی ) )35 /؛ «پوریدگیایی!
ِ
دکآمت ب مم عقا کم ک ب یث یه میم ییری یی هیی کیس نباشیث» .علیت نکیا
مای ببخ
ْ
ممث «مل » عرمت دکآمت یلیما ؟ع؟ ییت نشا م دهث ک ییلیما ؟ع؟ ملکی
باتا یه ملک پثیش م خآییت؛ ایک ملک پثی یی پی
ییم ملک عریم یی با شک ریژگ خا

یه ییم ب ییث درشافت کاد بیآد .ی

م خآییت؛ یشنک ییم پادشاه تنهیا بیای ی باشیث

ب هی کس پس یه ی دید نشآد (کاشان
بزیگییی مل ییک ی ییلیما ؟ع؟ دی ت ییزیی

بستا.)56/8 :

نی ییر ین ک ییاس شافتییی یی ییت؛ طبیییق یییییم کتیییاب

یلیما ؟ع؟ بیا تمیاح بن یییایئیل پادشیا بیآد د یهد کییل بیا تمیاح بنی یییایئیل دیشیت کی
خزییت پآشیات خیآد خانیثین

یی تیثییت م دشثنیث د هیت ی یه همیۀ کشیزیها بیزی،تیا

بآد (ی ل پادشاها 7 1 :4؛ د ح تآیرش
1ج.3وفهنوزب وحین ی ن و

.)22 :9

دی د؟امهع؟ هییا د ز بییا دیآینییا

ة
َ
َ َ َُ
یی م فهمیثنییثَ :وق و ل َون و وم ةی َه و و ةلن و ُ ُوع ِل ْه َن و و

یییلیما
َ
َو ْن ِط َقو ةلط ْی ِور و(نمل)16 /؛و«گفت :ی مادح! ز بیا پانیثگا بی میا ت لییم دید شیث یییت» .دی
قییام تنهییا مصییادیق مو بییآ بی یییلیما ؟ع؟ مقییاح شییث ییییت یمییا یه جمییع بییآد ییمیا دی
ة
« ُع ِل ْه َن » م لآح م شآد ک د ا دی د؟ع؟ نیر ییم مآهبت یی دیشت ییت .مفسای دربیای
مفهییآح «منقییق» مبییادث یی مقییاح کاد ینییث« :م ْن ِقییق»وصییآت مفیییث شییا غیییا مفیییث ییییت ک ی

فییاد بیییا کنییث .تمییاح یفییاید صییثی صییآ پانییث یی م فهمنییث یمییا یییلیما ؟ع؟ م نییا
َ
یصییآی یی متآج ی م شییث .بنییاباییم « َو ْن ِطو َوقو ةلط ْیو ِوور» ب ی ییییم م نایییت ک ی ی م ییان صییثی
پانییثگا یی دیت م کییاد (یبییمعقیی 253/4 :1422؛ همخشییا  .)354/3 :1407یهبتی نی

چیدت وووچر ییوون هبوحضرنوسلیه ؟ع؟ودروقرآ وووتسر ن
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ب ییم م نا کی تنهیا یه عائیم یفتایشیا پیس بی م اصثشیا ببیاد بلکی یفکیای دیآینیا

هم ب ییلۀ دو

شا غیا دو

یلیما ؟ع؟ دی ماجای مزی

تشخیص م دید (جآید ممل

.)270/7 :1397

هثهث یه ییتث ل طوه تفکا ییم دیآینا

یی

با خبا بیآد

(هما جییا) .هنگ ییام کی ی هش ییکوشا ینبییآ یییلیما ؟ع؟ بییی ی ییوهمیم مزی گیییا ییییییثنث
َ َ ََ َ
مزی ی دشگا مزی گا یی ب ن هاششا فایخآینیث تیا هگیثکآب نشیآنث:و َح ةتو ِوإذ ومت ْون َوعلو و
َ
وت َوی ْه َل و خ َون و َوم ةُی َه و و ةَلن ْهو ُولو ْد ُخ ُلوون َوو َد و ک َن ُک ْن َوال َون ْحط َهو ةَون ُک ْن ُوسو َول ْی َه ُ َوو ُج ُنو ُ
َو دو ةَلن ْهوول َوق َلو ْ
وند ُ َ ووو ُهو ْونوال و
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
َنش ُع ُرو و (نمل .)18 /یلیما ؟ع؟ دی ییم هنگاح متآج کاح مزی شث .قام دی دیاه یه
م گاه یلیما ؟ع؟ نسبت ب یخم مزی

دکاشت م کنث ک یخم گفتم مزی

همیای

با صثییس ک دیت کم بای ما شینیثن باشیث نیسیت یمیا ییلیما ؟ع؟ دی مییا همهمیۀ
یییییبا

یی دیش ییت بیییثیم ر تماکیییر

هش ییکوشا نی ییر ت ییآی ش یینیث فاکانسه ییا متف ییا

شنآییس قآ یلیما دی م شایشط نیر خآد مآهبت ییت (طباطبایس .)349/15 :1390
همچنیییم قییام کییوشم گفتگییآ یییلیما ؟ع؟ بییا هثهییث یی دی مییاجای یییا دشییث

هشکوشا خزش

یه

غاشیب بیآد هثهیث گیرییش کیاد یییت .همیان کی ییلیما ؟ع؟ متآجی

غیییاب هثهییث شییث ی یی ب ی کیفییا شییثشث شییا ذب ی هشییثیی دید یمییا ینییثک ب ییث هثهییث ممییث

عبیش یی مآج کاد (نمل)22 21 /؛ ی گفت هن یی شافتم ب ناح بل ییس دختیا شیایدیل کی
دییی پادشاه عریم دی کل ییوهمیم شمیم یییت (ث لبی

 .)199/7 :1422ی دییی هیا م

یر ییت ک خثی نث دی دنیا ب میادح یه یمیآیل ن متهیا یعقیا م کنیث .ی دییی تختی

بزی ،میییت ب طا جآیها هؤهؤ ییت (مکی بیم یبیسطاهیب  .)5397/8 :1429مادمیا
ییییم یییوهمیم خزیشیییث یی م پایییتنث ک ی شیییقا ییییم پایییت

یی بییای یششییا زشنییت دید

ییت .ای بای خثی نث یجث نم کننیث کی منچی یی دی مییما ها همییم پنهیا یییت
مشکای م یاهد منچ یی پنها شا مشکای م کننث م دینثد (نمل.)25 24 /

باخ م ت ثنث م مآ یخم هثهث مشتمل بیا بسییای یه م یای یییئی شیث یه ییآ

ینبیا ؟مهع؟ ییت ی دی دث شک دکیم مت اه م ینثششیث ییت .ییم نشا م دهیث
یه ت لیم توبیت منق

یلیما ؟ع؟ ک بی ز بیا دیآینیا

م گیا بیآد باخیزیدیی بیآد یییت
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(جییآید ممل ی

 .)276 :1397بییا ییییم ییییاس م تییآی گفییت مییاید یه زبییا پانییثگا تنهییا

م نیییایس هیییاها نیسیییت بلک ییی دقی یییقتا یییییعتا یه صیییثی هیییاها م هایییییت؛ زیییییای

گفتگآهییا هثهییث م ییای ِ بسیییای بلنییث متنییآع یی دی بییادیید ک ی صییثی شییناخت شییث

هثهث ب یبب یادگ
1ج.4وتننعولشکرن

هافیت ینت ال م ها یی نثیید (طباطبایس .)349/15 :1390

و

شییاطیم پانیثگا بآدنیثَ :و ُح ِش َورو

هشکوشا یلیما ؟ع؟ تاکیب یه یفاید بشیا ّ
جنییا
َ َ
ُ َْ َ َ ُ ُ ُ ُ َ ْ ة َ ْ ْ
َ َ
وُ َوو ةلط ْی ِوروف ُه ْون ُویس ُعووس و و(نمیل)17 /؛ «هشیکوشا یییلیما یه
ِلدولیه وجنوند ِووونو ل ِجو ِونوو ِْلی ِ
ّ
ّ
جم ینس پانثگا نرد ی جمع شیثنث؛ م قیثی زشیاد بآدنیث کی باشیث تآقیف می کادنیث تیا بی
هییم ملحییق شییآنث!» .جمییع شییث گو هی دی شییها شییا یید گییا یی «دشییا» گزشنییث (یههییا

:2001

 .)348/10دشییا همگییا بییای یییلیما ب ی گآن ی ی بییآد ک ی هییا کییثیح دی جییا م ی ّییم قییایی
 .)271 :1397طبیق

همیاهنگ خیا داکیت م کادنیث (جیآید مملی
گافت بیا مییشی
یییییم مشی ی ی ییوباهی ی ییلیما ؟ع؟ یییی دییییت بآدنیییث :جی ّ
ییم کی ی ه ییثیشت نیو هیییا پنهیییا

تأثیاگبیی با یمزی م نآ یی با عهث دیشتنث طب ۀ مادح کی بیای ییییثگ بی یمیزی جنیس

بییا دشییمم محافرییت یه پادشییا بآدنییث پانییثگا ک ی مسییهآل درشافییت یییییال پیییاح ب ی

یهبای

شاهریدگا بآدنث (یبمعاشزی .)237/19 :1420

دی تزیی

دربای تنآح هشکوشا یلیما ؟ع؟ یشنک شامل صفآ

مختلف ّ
جم ینیس

پانییثگا  ...بییآد یییخم مسییت یم صییوشح ب ی میییا نیامییث ییییت یمییا ییییم ینییثیه یه م

فهمیث م شآد ک ی خثح دشم بسیای دیشت ییت (کتاب م ثس ی ل پادشاها ).
1جو.5وبهوخ وتوگرفتنو ة
جنی و و
ْ
ُ
ْ
َ
ّ
جنیا ب یذ پوریدگای بای یلیما کای م کادنثَ :و ِو َنو ل ِج ِةن َوو ْن َون ْع َهل َوب ْی َن َون ْن ِه ِوب ِوؤذ ِ و
َ
َ َ ُ ْ
ْ
بو ةَلد ِع ِویر (ییبأ)12 /؛ « گو هی یه جیم پیی ِ ر
َر ةِب ِه َوو َو ْن َوی ِز ِوو ْن ُه ْن َوع ْنوم ْو ِری وی ِذق ُه ِوو ْن َوعذ ِ و
ی ب یذ پوریدگایش کای م کادنث؛ ها کثیح یه م ها ک یه فاما ما ییوپیچ می کیاد ی یی
ْ
عبیب مت یزهی م شانثشم!»« .ی ِرم» یه «رهم» ب م نا ییا بیاه هد یییت (یبیم فیایس

چیدت وووچر ییوون هبوحضرنوسلیه ؟ع؟ودروقرآ وووتسر ن
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 .)106/6 :1404دی صیزیت کی ّ
جنیییا یه فامیا خثی نییث (أ ْم ِانییا) ییوپیچ م کادنییث یییری یی

عبیب بآدنث.

ّ
جنیییا دی یییاخت بناهییا یشیییائ ک ی یییاخت م هییا بییای بشییا عییاد دشییآیی بییآد ب ی
َ َ ْ
َْ َ ُ َ َُ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ
نب َووت َه ِثیل َوو ِجفو وکو ل َج َن ِبو
یلیما ؟ع؟ خثمت م کادنث:و نعهلس ولهوو ونش ء ِوونووح ِر
ُ ُ
َوقووو ور َور ِسو َوووی نو و(ی ییبأ )13 /و«م ه ییا ه ییا ییی ی ییلیما ؟ع؟ می ی خآیی ییت بیییایش دیییییت
م کادنث :م بثها تمثالها هو

بزی ،غبی هماننیث دآ

هیا دشسهیا ثابیت (کی یه

بزیگ قابل دمل ن یل نبیآد)»« .محار شیب» جمیع «محیایب» یییت بی کیا مسیتحکم
ک ی یه م دفییاح م کادنییث گفت ی م شییث ییییت (بی ییا

« .)243/4 :1418تماثیییل» نیییر

مجسییمشییث یشیییا ییییت (جییآها

.)1816/5 :1376

جمییع «تمثییال» ب ی م نییا صییزی
گفت ینیییث ّ
جنییییا مجسم یییاه بییای یییلیما ؟ع؟ تصییاریا مختلییف یه مائکییی

دییییآی یی

م یاختنث؛ نا ک تخت یلیما ب تمثیال هیاید شییا ییاخت شیث بیآد (یبیمعاشیزی

دیید (ییغیییب

ِ « .)31/22: 1420جفیییا » جم ییع «جفیییم» یی ییت بییی ه ییا غ ییبی یختص ییا
یصیفهان )197 :1412؛ جفییا دی ییییم عبیای بی و«جییآیب» تشییبی شیث کی جمییع «جابیییة»
ییییت .جابی ی دهان ی شییا دآ ییچۀ بزیگ ی دی کییآ ییییت ک ی مب بییایی دی م جمییع م شییآد

(یبمییییث 567/7 :1421؛ نحییاس « .)23/3 :1421قیثری» جمییع «قییثی» ییییت بی هییا

غبی گفت م شآد (یبم یییث  .)302/6 :1421یه یشنکی گفت ینیث منریزی هافی یییت کی دی

م بای یوباهی خثمتگرییی ییلیما ؟ع؟ غیبی م پخت ینیث (یبیمعاشیزی )31/22 :1420
فهمیث م شآد ها بزیگ بآد ک یاخت م تنها یه ّ
جنیا با م ممث ییت.
ّ
جنیا عا با ییاخت بنیا بی یییتخایج هؤهیؤ ماجیا یه عمیق در شیا نییر م پادیختنیث:
َ ةَ َ َ ُ ةَ َ َ
ّ
مسخا ی کادشم ها ّبنیا ّ
غآیصی یه
ینوکل َوب ةن ء َووغ ةَن صو ( )37 /؛ «شیاطیم یی
و لشی ِع
َ
َ ْ َ ُ ُ َ َُ
ة
م هییا یی!»؛ نیییر فامییآد ییییتَ :و ِوو َونو لشو َوی ِع ِینوووونون نصووس ولو وه (ینبیییا )82 /؛ « گو هی یه
ّ
ّ
غآیص م کادنث» .طبیق یییم مشیا
شیاطیم (یی نیر مسخا ی قایی دیدشم ک دی درشا) بایش
ّ
ّ
جنیا مسخا یلیما ؟ع؟ تآینایسها متنآع دیشت ینث.
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1جو.6وتدخیروب ده و و

خثی نث دی پای ب
َ ةَ َ َ
فامآد :وف َدخ ْری ول ُهو ة ِلرن
ی یاختیم تا ب فامان
َ
« ُرخ ءو» یییم یییت کی م بادهیا بیث

بادها یی ب فامیا ی مسیخا
ّ
)36 /؛ «پیس میا بیاد یی مسیخا

دعا یلیما ؟ع؟ دی مشۀ  35یزی
ُ َ
َ
َ
َ
ب (
َ وت ْج ِریو ِبأ ْو ِر ِ ُورخ ء َوح ْیَوم َصو َ و
ب نام داکت کنث بی هیا جیا ی می خآیهیث بیو د!» منریزی یه قییث
مخاهفیت بیا ی بی هیا طیا

کی م خآیییت داکیت

 .)30/5 :1418ییم بادها دی صبحگا شامگا مسیا شیک میا یی طی
م کادنث (بی ا
َ
ُُ ُ َ
َ َ
َ َ
م کادنث:و َو ِل ُدل ْی َه و ة ِلرن َ وغ ةو َه وش ْه خر َوو َر َو ُح َه وش ْه خور (ییبأ .)12 /دی مشیۀو َو ِل ُدول ْوی َه و ة ِلورن َ و
َ
َ
ةَ
ْ
ّ
َع ِص َف َوت ْجریوبوأ ْور ِ وإ َلو و ِْ ْ
َو ل ِتو و َب َرک َنو ِوف َیهو و(ینبییا )81 /؛ « تنیثباد یی مسیخا ییلیما
ر
ِ ِ ِ ِ
ِ
یاختیم ک ب فاما ی ب یآ یوهمین ک م یی پوباکت کاد بیآدشم جوشیا می شافیت»

م صث ییم تنثبادها یوهمیم مبایت م اف شث ییت .ب فاما یلیما ؟ع؟ بادهیا قیآ

بی یییمت یییوهمیم شییاح کی خثی نییث بی م باکییت دید بییآد م رزشثنییث (یبییمعجیبی :1419

.)29/5

1ج.7وذوبووُو و

همچن ییا کی ی خثی نیییث مهیییم یی بیییای دی د؟ع؟ نیییاح کیییاد (ییییبأ )10 /میییس یی هیییم بییییای
ْ
َ ْ َ
یلیما ؟ع؟ ذ ب کادَ :وم َسل َن ول ُه َوع ْی َنو ل ِق ْط ِور و(یبأ)12 /؛ « شیمۀ میس (میبیب) یی بیای
ی ر ی ی ییاختیم» .گزشنیییث ذ ب ش ییث م ییس ت ییا قب ییل یه ی ییلیما ؟ع؟ یتفیییا نیفتیییاد بیییآد
ْ
(یبآدی ییا 479/4 :1420؛ یب ییمعجیبی ی َ « .)479/4 :1419عو ْووی َنو ل ِق ْطو ِووور » شیییمۀ د ی ییی
نیست یما یییت ای بیای محیل رر د مب یییت .دی یقیع میس دیل شیث میاشع کی بی دهییل
مییبیب بییآدن

یه شییم خییایج م شییآد هماننییث مبییس یییت کی یه شییم خییایج م شییآد

ییم کای نبآد ک شک پادشا تآی ینجاح م یی دیشت باشث (یبمعاشزی  )28/22 :1420یمیا

یلیما ؟ع؟ دییی ییم قثی
1جو.8وقصروب شکن

بآد.

هما طزی ک گفت شیث ّ
جنییا بیای خانیثی دی د؟ع؟ بناهیا مت یثد م ییاختنث؛
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گزشا قصا ک شادکادش دی مشا یزی نمل ممث تآصیف هحریۀ رر د ملکیۀ ییبا بی م دی
َ َ
ُ
ُ َ
ةَ
ََ َْ
لصو ْور َ وفل ةَهو َورمتو ُوه َوح ِدو َوب ْت ُهول ةجو و
قییام ذکییا شییث ییییت یه همیییم بناهایییتِ :قیوولول َهو و ْدخ ِلو و
َ َ َ ةَ
َ
َ َ َ
یر (نمیل)44 /؛ «بی ی گفتی شیث« :دیخیل
َوکشوف ْت َوع ْون َوسو ق ْی َه وقو ل ِوإی ُوه َوص ْور خ ُوو َه ةَور خد ِوو ْونوق َون ِر َو
دییا (قصییا) شیآ!» هنگییام کی نرییا بی م یفکنییث پنثیشیت نهییا مبیس ییییت ییا پاهییا
خآد یی باهن کاد (تا یه مب بگبید؛ ّیما یلیما ؟ع؟) گفت(" :ییم مب نیست ) بلک قصیا
ییییت یه بلییزی صییا !"» .یه یفتییای ملکییۀ یییبا بام مشییث ک ی ییییم قصییا شکی یه بناهییا باجسییتۀ
یاخت شث دی م دریی بآد ییت؛ ایک نآح م مای م بای ملکۀ یبا بیا جیآد تمیثن

ک دی شمم جآد دیشت شناخت شث نبآد یییت (یبیمعاشیزی  .)270 269/19 :1420یییم

قصا با ریژگ هایس ک دیشت بای ملکۀ یبا ن ی
ب جآد پوریدگای یی ب همای دیشت.
بییا ییییاس تییزیی

یییلیما ؟ع؟ بناهییا مت ییثد دی شییها یریشییلیم یییاخت ک ی هیکییل

یلیما ؟ع؟ (خانۀ خثی) قصا ی یه م و

خثی نث خان ی بنیا نمیآد کی طیآه
ب ییآد در

شیک م جیر یی یشفیا کیاد کی یطمینیا ی

تویم م هایت (ی ل تیآیرش

شصیت ذییح عا ی

 .)6_1 :29ی بیای

بیسیت بلنیث م یی ذییح

خانی ی یی منبت کای ه ییا بسییییای نم ییآد م یی بیییا ط ییا خیییاهص پآشیییانیث

همچنیم ن ا طا هامنچ پیثیش دی د؟ع؟ قیف کیاد بیآد دی خزشنی ها خانیۀ خثی نیث
گبیشییت .همچنیییم قصییا خییزش
ش ییث

یی یییاخت ک ی در

م ییینسها گای بهییا تایشیییث

آبهییا ی ییو مهید ب ییآد .درشا ی ی ی نی ییر دی کن ییای م ی ییاخت کی ی یه مآهبتهیییا

یعقایس خثی نث ب ی بآد (ی ل پادشاها
دی مجمییآح تییزیی

38-1 :6؛ .)51-1 :7

ب ی یییلیما ؟ع؟ ب ی عنییآی شییک ینسییا قثیتمنییث پادشییاه م تییثی

نگوشست ییت ک پادشاه یی یه پثی خآد ب ییث باد دییی قثی

قییثی ها فییآ بشییا ییییت بییا مادمییا خییزش
دربای فهم زبا دیآینا ب خثمت گافتم ّ
جنیا
ممث دی تزیی

مقلب مشاهث نم شآد.

بسیای یییت یمیا فاقیث

تسییلط دیید (ی ل پادشییاها ) .بنییاباییم
تسیخیا بادهیا ذ ب میس کی دی قیام
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 -2علا و اهب سلیهان؟ع؟

همییا طییزی کی بیییا شییث د ییا

یییلیما ؟ع؟ مآهبتهییایس دیشییت ک ی ی یی یه دشگییا

پیامبای ؟ع؟ متمایر م یاخت .دی یشنجا بامنیم تا علت یییم مآیهیب یی م گآنی کی دی قیام
م صآمیم؟مهع؟ تیزیی

ر یشا

عاح باخ خا

د ا

 .1-2عل های عام
زشنییت مهمییاش

د ا

یهه ی

مین کس شیث یییت بوییی کنییم؛ باخی یه یییم علتهیا

یلیما ؟ع؟ ییت.

یه علتهییا عییاحویعقییا ومآیهییب یهه ی ب ی بنییثگا یه جمل ی

یلیما ؟ع؟ ییت .و

لف.وزننتو له و

مشۀ 32یزی یعای ت بیا «زشنة یهلل» یی بای مآهبتها ن ما یهه ب کای بیاد یییت:
ةَ
ْ
ْ ُْ
ُْ
َ
َ
ةَ َ ْ
ةُ ْ
ینو َآو ُنن ِوف و ل َح َی ِةو لو ی َی و
وه َ و ِلل ِذ َ و
نو َح ةَر َم ِوز َنن و ِمو ل ِت ومخ َر َاو ِل ِع َب ِد ِ َوو ةلط ِةی َب ِن ِوو َنو ة ِلرز ِقوقل ِ و
قل َوو ْ و
ْ
َ
خ ِل َص َوی ْون َمو ل ِق َی َوو ِ و (یعیای )32 /؛ «بگیآ « :ی کسی زشنتهیا یههی یی کی بیای بنیثگا
خآد مفو شیث

رره هیا پیا کیر یی دیایح کیاد یییتد!» بگیآ« :یییمهیا دی هنیثگ دنییا بیای

کسییان ییییت ک ی یشمییا مرید ینییث؛ (یگا ی دشگییای نیییر بییا م هییا مشییایکت دیینییث ه ی ) دی
قیامت خاهص (بای مؤمنا ) خآیهث بآد ».یه یشنک هفش یهلل یی ب « ِز شنیة» ی یاف

ره یی بی

طیب بآد صف کاد ییت م لآح م شآد ک ییمها دال هسیتنث؛ زییای زشنیت خثی نیث

هستنث .زشنت دی یقع م

یر دی یدآی

ینسا ییت ک ی یی نی دی دنییا نی دی مخیا

ناپییات نسییاهد بییا ی ی ج ی ییییت .1 :زشنییت نفسییان
قثیتمنیییث

قام ییت بلن ییث؛  .3زشنتهیییا خ ییایج

ماننییث علییم؛  .2زشنییت بییثن

ماننیییث ث ییو

ماننییث

ج ییا م یییاح .منچییی یی

یلیما ؟ع؟ یه م باخزیدیی بآد نیر م تآی یه مصادیق دیتۀ یآح زشنة یهلل دینست (ییغیب
ّ
یص ییفهان  .)388 :1412ح دی « ِهلی ِییبیم» ح یختص ییا یی ییت ب ییا ج ییآیه زشنیییت یههییی
طیبا

بای مؤمنیا د هیت دیید (یبیمعاشیزی  .)75 74/8 :1420گا ی زشنیت بی تنهیایس

نم تآینییث تآ ییی دهنث دکمییت مآیهییب یییلیما ؟ع؟ باشییث .همچنیییم ییییم زشنتهییا
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یهه ییت هما طزی ک دی قسمت ب ث ذکا خآیهث شث.

ب.وآ و نشو له و

قام کیوشم میال فوهنیث یی یییلۀ مهمیاش

َ َ َة َ ُ ُ َ َ ُ
شیماد یییتَ :و ْعل ُهون ومی َهو وم ْو َون لک ْن َووم ْوال ُدک ْونو

خ
ِف ْت َن و (ینفال)28/؛ « بثینییث یمیآیل ی د شیما یییلۀ مهمیاش
َ
َ َ ةَ
ُ َُْ ُ
ن (مل عم ییای )186 /؛ «بی ی ش یییم (همیییۀ شیییما) دی یمیییآیل
ل ُت ْبلو ُووس ِوفووو وم ْوو َوون ِلک ْن َوومیف ِدوووک ْ و

یییت» .نییر فامیآد یییت:

م شیزشث» .فتنی هیا پثشیث ی یییت کی بشیا بیا م یمتحیا م شیآد

جا ها خآد مهماش
ّ
(مثییی  )42/4 :1419مصیییبت قتییل عییبیب هییا عمییل ناخآشییاشنث دشگییا یی شییامل
م کنییث

م شییآد .دی یقییع خثی نییث ینسییا یی بییا ینییآیح باشییا دی مکا هییا مختلییف مهمییاش
(ییغییب یصییفهان « .)624 :1412هت ْبلییآ ّ » یه «بل ی » ب ی م نییا مهمییآد ییییت مهمآ هییا

خثی نث یه بنثگا گاه با مسا ییت تا شکاگریی باشنث گاه با ینج ییخت یییت تیا
صبا پیش کننث (هما  .)146_145ح نآ مشثد دی «هت ْبلآ ّ » تأ کیث یییت کی نشیا
ً
م دهث قق ا ینسا ها با مال جانشا مهماش م شآنث (یبمعاشزی .)302/3 :1420
 .2_2عل هایخاص

بررسیمیشود.

علتهایخاصومختصبهحضرتسلیمان؟ع؟

دی ییم قسمت

2جو2جو.1وفضلو له و
ْ
«ف ل» مت اد بیا ن یص بی م نیا دسیم نیکی یییت (یبمدر شیث .)907/2 :1987

تل یلیما ؟ع؟ یه مآهبتهایس ک درشافت کاد ف ل ییت؛ ی پیس یه یشیای بی باخی
ةَ َ َ ْ َ ْ ُ ْ
وین (نمییلِ« .)16 /ل ّ » یه یدی
مصیادیق ییییم مآهبتهیا م گز شییثِ :إ وهوذ ول ُهو َونو لفضولو ل ُه ِبو ُ و
ْ
تأ کیث ییت ح تأ کیث بای ب دثیک ا ییانث ف ل ییت« .یهم ِبیم» نییر بی مشیکای بیآد

ییییم ف ییل یشییای دیید (هما جییا) .ییییم ت بیییا بییا ییییم هم ی تأ کیییث م خآیهییث بگزشییث رییثییت

ها منچ ک خثی نث ب یششیا دید دسیم
یلیما ؟ع؟ یه دی د؟ع؟ فهم زبا دیآینا
َ
َ
َ
ة
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ة
َ
ُ
َ
ََ ْ َ َ
وَو ل ِذیوفضول َن َوعلو وک ِریورو
نیک مشکای ییت .مشۀ َولق وآت ْین َود ُو َد َوو ُسل ْی َه ِوعلهو َووق ال و ل َح ْه ِ
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ْ ْ
ین (نمل )15 /نیر شادمری م شآد ک ییمها میآهبت یییت یه ییآ خثی نیث
ِو ْن ِوع َب ِد ِ و ل ُهَ ِو ِن َ و
ک جر ب یذ خثی ب کس دید نم شآد.

2ج2ج.2وصفتو ة وو بیتو و
َ َ َ َْ َ ُ َ ُ َْ َ َ ْ َ َْ ْ ُ
طبق مشۀ ووهبن و ِل وودوسولیه و ِویعونو لعبو

ةَ َ َ
ب و(
ِوإی ُوهوم ةو خ و

)30 /؛ «میا ییلیما یی بی دی د

بنث خزبس! ز ییای همیآیی بی ییآ خیثی باهگشیت می کیاد ( بی شیاد ی بیآد)!».

بخشیثشم؛
ی ّ یب ب ییآد ی ییلیما ؟ع؟ باعییو ش ییث خثی نیییث م ییآیهب یی بییی ی عق ییا کنیییث (ققیییب :1425
« .)3021/5أ ّ ٌ
یب» یه رششۀ «ی ب» ب م نا کس ییت کی ز شیاد بیاه م گیادد ف یط بیای
شخص ک ییید دیید ییتفاد م شآد؛ ماننث ّتآیب ک ب کسی گفتی م شیآد کی زشیاد بی
یآ خثی بام گادد (ییغب یصفهان

.)97 :1412

 .)259/19یلیما ؟ع؟ یری یی یتاش

ییت؛ زیای ی یهل یطاعیت عبیاد

خثی نث یلیما یی ب دی د؟ع؟ بخشیث ییم ن مت بزی ،بآد ک مخصآ
ْ
محییب شییث ییییت:و« ِن ْ ییم یه ْبییث یییل ْیما »؛ویییلیما ؟ع؟ بنییث خییزبس بییآد علییت ییییم
یییتاش بی بهتییویم بنییث خثی نییث بییآد ی ّ یب بییآد یییلیما ؟ع؟ ییییت (ف ییلیهلل :1419

پوریدگای خآد بآد (مایغ

ب میثح م

تزبی بی ییآ

بستا .)118/23 :ی دی همۀ یدآیل بی ییآ خیثی باهم گشیت؛ دی

ن مییت شییکا خثی نییث یی م گفییت دی ینییج یییخت صییبزی بییآد دی م ابییل پوریدگییای ت ییاح
.)340/5 :1386

دیشت (نها نث
«ی ّ یب» کس ی ییییت ک ی ییییا یجییآح ص ی آد یی بییث
م دهث

همیم تزب

قف ی

غفلییت یه شییاد دییق یدیم ی

نیم ینسان شاشستۀ باخیزیدیی یه شیت یییت (جیآید مملی .)286 :1397
یطاعت ییلیما ؟ع؟ بیآد کی باعیو ت یاب ییاینجاح نیکیآ ی شیث .بیا جیآد

ییم صفت پادشاه

دکآمت عریم نتآینست مانع یه عاقبت ب خییا ی شیآد (طبیا

86/23 :1412؛ یییلقا عل ی شییا  .)310/3 :1408ب ی همیییم یییبب ییییت ک ی قییام ی یی
ةَ َ
َ َ َ َْ
م اب نیکآ فاجاح صف کیاد یییتَ :و ِإ ول ُوه ِوع ْنو ی ول ُزلفو وو َو ُح ْد َون َوووآبو ( )40 /؛ «
بای ی [یلیما ؟ع؟ن نرد ما م ام ییجمنث یاینجام نیکآیت!»
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2جو2ج.3و قتض یوشر ن و و

شییایشط همییا ی یییت .ر یشییت ّ
دمییاد بییم

علییت دشگییا مآیهییب یییلیما ؟ع؟ یقت ییائا

یت میری بها منیث ی هییا یههی کمیک م کنیث :دی

عثما ب دیت تأثیا شایشط دی

د زی یماح صاد ؟ع؟ بیآدح میاد بی د یا

گفیت :خثی نیث شیما یی یصیاح کنیث! شیما

م گزییث ک عل بم یبسطاهیب؟ع؟ هبیاس ز بیا خشیم م پآشییث جامی یش هیای دیهیم
بیشتا قیمت نثیشت دی داه ک با تیم شیما هبیاس نیآ می بینم! د یا

«علی بییم یبسطاهییب؟ع؟ دی همییان

دساب نم ممث

ییت» (مجلس

بی ی پایی دید:

نییا هباسهییا خشیین م پآشیییث ک ی کییای هشییت ب ی

نیا هبایی یی ی گیا کسی دی یییم ررهگیای بپآشیث هبیاس شیها

پآشییث

 .)336/40 :1403ییم یه م جهت بآد کی عصیا یمیاح صیاد ؟ع؟ نسیبت

ب هما یماح عل ؟ع؟ یه نرا میری بها منیث عمیآح میادح ییق م یشیت تفا

دیشییت .عصییا یییلیما ؟ع؟ نیییر نسییبت ب ی دری دشگییا پیییامبای متفییا

هیایس

بییآد ییییت .پییس

بناباییم یصل م تآی یه همۀ ن متها زشنتها یهه بها باد یهبتی مییری
م ب یقت ائا
د ا

هما نیر بستگ دیید.

یلیما ؟ع؟ دی همان م زشست ک پی

یییلقنت دیشییت یییلیما ؟ع؟ ییث جانشیییم

یه ی دی د؟ع؟ دی دبیو

شییث .همچنیییم یه نهییا فییای

گیآنگ

یریشیلیم
تییا همیییم

فلسییقیم یییادث مصییا؛ ش نی کییل بییاد شییاح تحییت دا کمیییت یییلیما ؟ع؟ بییآد پییس یه
یشما مرید ملکۀ یبا ک دی شمم دکآمت م کاد یییم منق ی نییر بی دییت ییلیما ؟ع؟

یفتاد (ی ل پادشاها 2:12؛  .)4:21یلیما ؟ع؟ بناها مت ثد دی شها یریشیلیم ییاخت
ک ی هیکییل یییلیما ؟ع؟ قصییا ی یه م و

تییویم م هایییت یریشییلیم دی ی ج یشییث تاق ی

خآد قایی گافت با جاشگیا ی دی یییم منق یۀ جغایفییایس تیأثیا گبیشیت (ی ل تیآیرش -1 :29

 .)6ی بای مملکت خیزش

ت سییما

یدیی خاصی دی نریا گافیت (بنگوشیث بی  :یأدمیث

 )130 :1410ک م تآی شک یه نتاشج م یی بهبآد
تجییای

ع م یشت عمآح مادح دینست.

دی بن ییییایئیل دی همییا یییلیما ؟ع؟ مغییاه شییث؛ ی ر یبییط خییایج مت ییثد بییا

دشگ ا کشزیها دیشت تجای

پایآد با مصا مهاجای فینی ی تشکیل دید تا جیایس کی
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با شک یه هنا فایعیم یهد یج نمآد .یلیما ؟ع؟ ماننث پثیش با ید ح یزرش دی جنس بیآد

یما ییتباط

با جزیا ،یه اب بسیای مشهآد بآد .ی با ملکۀ یبا نیر ر یبط تجیای دیشیت بی

ییییقۀ کار ی ه یا بییا بابییل مشییا همیییم یه یی تییثما تجییای

م کییاد .ب ی ییییقۀ تجییای

پیشییک ها د هتهییا یییوهمیم ی بسیییای ثو تمنییث دییی بامهییا تا کسییتا ها یییپاهیا

پیشخثمتها بسیای بآد .کشت ها تجیای ی دی بحایأ ییط درشیا هنیث

خا

مسییت ا بییآد کی دی هییا یییفا طییا ن یا ییغییآی بییانج عییاج ییییب ییییتا طییار س میمییآ

یدرش جا

م مریدنث محث د تجای

ب ب لبک تثما م یییث (همیا 122 _119 :

147_143؛ ه ییا کس  .)488 485 :1394ب ییا یییییم ش ییایشط بییی نر ییا م یییییث مآهبتهیییا

یییلیما ؟ع؟ بییا بافییت مییآق یت همییا خییآدش هییی منافییات نثیشییت ییییت .ییییم شییایشط
محییث د بیی منق ییۀ تحییت دا کمیییت یییلیما ؟ع؟ نیییر نبییآد؛ ملکییۀ یییبا پادشییا همعصیییا
یمآیل بسیای بآد (بنگوشث ب  :نمل.)23 /

یلیما ؟ع؟ نیر دییی قثی

2ج2ج.4ووعجزۀوخ صوهروپی وبرو

منچ ی یییلیما ؟ع؟ دی دعییا خییزش

یه خییثی خآییییت هماننییث م جریت ی بییآد ک ی بیی

صزی یختصاص ب ها پیامبا دید م شث .ب خصیآ
َ
َ
صییفت همییای کییاد :ال و َن ْن َب ِ و و ِِ َحو ِووو ْون َوب ْعو ِ وی (  )35 /کی ماننثناپییبیا م جییری
تثیع م کنث (طبای

یی

 .)743/8 :1372عا با ییم منچ نصییب ییلیما ؟ع؟ شیث یه

یی علآح عاد شا علیآح غییا عیاد

بآد ک ف ط نصیب ینبیا

یشنکی ی دیخآیییت

یی بیا یییم

ماننیث ییحا کهانیت طلسیم نبیآد بلکی یه یی

شیت

ی هیا م شآد .ب همیم دهیل گو ه کی دی عهیث ییلیما ؟ع؟

ب ی فکییا نیییل ب ی م م ییاح یه یی یییحا یفتادنییث کایهییا ز شییا بییای م کادنییث مییزید نکییآه

خثی نییث یقییع شییثنث ییییا علم ی عمل ی یییلیما ؟ع؟ یه م تبائ ی شییث (جییآید ممل ی
ین َوع َل وو ُو ْل ِك ُوس َول ْی َه َ َوو َوو َوک َف َور ُوس َول ْی َه ُ َوولو ِک ةَونو ةَلش َوی ِع َ
:)293 :1397و َو ةَت َب ُعن َوو َوت ْت ُلنو ةَلش َی ِع ُ
ینو
ة َ َ
ََ
کف ُورو ُون َع ِل ُهووس و ةلنو َ و ِةلد ْوح َور (ب ییا )102 /؛ « (یهییآد) یه منچی شییاطیم دی عصییا یییلیما بییا
مادح می خآینثنیث پییو

کادنیث .ییلیما هاگیر (دییت بی ییحا نییاهآد؛ ) کیافا نشیث هی

چیدت وووچر ییوون هبوحضرنوسلیه ؟ع؟ودروقرآ وووتسر ن
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شیاطیم کفا ررزشثنث ب مادح یحا ممآختنث».
2جو2جو.5و ج بتودع یوسلیه ؟ع؟ و

یییلیما ؟ع؟ یه خثی نییث ملک ی خآییییت ک ی پییس یه ی یییری یی هییی کییس نباشییث (

 .)35ییم ن یه م ر یت ک ی نسبت ب یشنکی پیس یه ی کسی

/

نیا ملکی دیشیت باشیث

بخل ررزشث ییت؛ ایک ی پیامبا ییت بخل دسث یه یخا پییامبای نیسیت .طبیا
بام ییت ک دیخآییت ی ب م نا خآییتم دنیا نبآد بلکی م خآیییت جاشگیاه

نیرد

خثی نث دی یجابت منچ م خآیهث پبیاش تزبۀ خآد یی بثینث م خآیییت ملکی کی بی
ً
ی دید شث بآد یه ی گافت نشآد نا ک قبا یه دشگای گافت شیث بیآد هیی کیس پیس
.)106/23 :1412

یه ی نتآینث م ملک عریم یی یه بیم بباد (طبا

همچنیم ب یث ییت هث یه ییم دیخآییت ملک باشث ک بیای هیی شیک یه ینبییا

ی هیا میسا نباشث .شیاشث میاید

دیت دشگای یگا

یییم باشیث کی م ملیک بی دییت

بی دشگیای هیم دید شیآد .بیا تآجی بی مشیا

یلیما ؟ع؟ یی یجابت کیاد .یهبتی ینبییا یههی ؟ع؟ بیث

من ییا

ب یث

ههیزی کنیث نی بی

خثی نیث خآیییتۀ

یذ خیثی ییر یی نم خآیهنیث

ی ییر یی یه خ ییثی مس ییهلت م کننیییث کییی دیخآییی یت م مجیییاه باشیییث منچییی یجیییاه

خآییتن

دید شث یجابیت هیم م شیآد .ی دعیا کیاد کی پادشیاه یی بی ی عناشیت کننیث

یمکا هم دیید ک منرزی ی یه ملک ثآیب مخیا

بهشیت باشیث کی یه خثی نیث م خآیهیث

ب ی ی عناشییت کنییث کس ی نتآینییث پییس یه ی مسییتحق نیییم پادیش ی شییآد (جییآید ممل ی

286 :1397؛ طبای

.)743/8 :1372

یه یماح ی یا؟ع؟ در بیای مشیۀ  35ییزی

پایییثنث یششیا گفتنیث« :دکآمیت بیا د نیآح

ییییت :دکییآمت ک ی یه طویییق هلییم یجبییای مییادح بی دیییت م مشییث دکییآمت کی یه یییآ
خثییییت ماننییث دکآمییت یبییایهیم طییاهآ

ذ یه ییانیم؟مهع؟» (دییزیر

 .)460/4 :1415بییا

ییم ییاس م تآی گفت یلیما ؟ع؟ دی یقع یه خثی ت ا ا کیاد دکیآمت بی ی بثهیث کی

هیی کس نتآینیث ب یث یه ی بگزشیث یه طویییق غلبی هلیم یجبیای مییادح بی دییت ممیث ییییت.
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بناباییم باد شیاطیم یی مسخا ی کاد یخم گفتم پانثگا یی ب ی ت لییم دید دکآمیت ی
هما ها ب ث مادح متآج شیثنث کی

یی دی همیم مست ا نمآد ب همیم جهت دی م هما

دکآمت ی هی شباهت با دکآمت ک مادح م یی ینتخاب م کننث شا یه طویق زری هلیم
همکایی

داصل م شآد نثیید (مکایح شیایه

.)140/7 :1386

2جو2ج.6ودلبدتگ وی شتنوبهوون هبودییسی و

شک یه علتهایس ک باعو شث ییت خثی نث نیم ملک یی ب دی د ییلیما ؟امهع؟

دهبسییتگ نثیشییتم منییا ب ی ییییم مآهبتهایییت .دی

عقییا کنییث یطمینییا یه یاد زشسییت

یهووجو لبالغووه دی میییا نمآنی ها یاد زشسییت ینبیییا ؟مهع؟ بی د ییا

دی د؟ع؟ کی بییا هنییا

دیییتا خییآد یه هیییف خامییا هنبیییل می بافییت یه هییمنشییینا خییآد دیخآییییت خوشییث هنبیییل
م کاد تیا بیا پیآل م بی خیزید نیان یکتفیا کنیث (یییث ی ی
شث ییت .د ا

یلیما ؟ع؟ نیر گا

 :1379خقبیۀ  )160نییر یشیای

ب هاها ملک عرییم دیشیت دی خلیآ

شییآ

دررشش یی پسنثشث همیم دلنبستم بی زشنتهاییت کی مهیم یییت؛ ی بسیا ف ییا کی
دهبستۀ مال ینثت خآد باشث! یلیما ؟ع؟ با جآد م هم شکآ جال ملکی

م خزید مغر گنثح خاهص یی ب مادح می دید هبایی

ب نماه م یشستاد تا صب شآد (قم

نیا جیآ

خشیم یه میآ بیآد هنگیاح شیب

538/3 :1417؛ طبا

.)1229/5 :1356

2ج2جو.7وسلیه ؟ع؟ویه دو قت روخ وی و

ی گییا بییام باشیییم ک ی هییا ش یک یه پیییامبای نمییاد شک ی یه ی صییا یهه ی هسییتنث د ییا

یییلیما ؟ع؟ نمییاد قییثی

یقتییثیی خثی نییث خآیهییث بییآد .خثی نییث م خآییییت جلییآ ی یه

دا کمیت خآد یی دی شک یه پیامباین مجسم یاهد دی د یلیما ؟امهع؟ یی بیای
قثی
ّ ً
م باگزشث نا دکآمت بسماننث یی ب یلیما ؟ع؟ بخشیث .مسلما یگا خثی نیث کسی
یی بای کای صاه بثینث جایس بای ییاید باق نخآیهث مانث (مکایح شیایه

.)139 _138/7 :1386

ب ت بیا مشتیهلل جآید ممل

همکیایی

ها پیامبا مرها نیاح مخصآصی یییت کی ینبییا دشگیا

چیدت وووچر ییوون هبوحضرنوسلیه ؟ع؟ودروقرآ وووتسر ن

مرها م نیستنث گا

024

دییی م هستنث ه بقآ غیا یه ههزی ییت .بناباییم ر ح تسیخیا
بیاد

بادها ین یاد شیاطیم ب ییم بام گادد ک دی دشگای ههیزی نکنیث خثی نیث دی پایی
ً
ّ
یی مسیییخا ی کیییاد بیییاد کیییاما دی یختیییای ی ب ییآد هاجییا کییی م خآییییت هاطیییزی کییی ییید
نسیم ماشم خآی بی صیزی

م کاد م رزشث خآی ب صزی
خثی ن ییث همی یۀ ّ
جنییییا ش یییاطیم یی دی یختی ییایش ق ییایی دید خ ییآی جن هیییا میییأمزی بنیییا
یاختما

طآفیا

خآی مأمزی غآیص دی درشا بای ییتخایج گآهاها م

دربنث دی یختیای د ا

.)286

تنیثباد .همچنییم

گو دشگیا یه یششیا

یلیما ؟ع؟ قایی دید شث بآدنث (جآید مملی

285 :1397

***

دی مجمآح باشث گفت یه منجیا کی قیام

هنثگان پیامبای ؟مهع؟ یی با هث

یدادشیو م صیآمیم؟مهع؟ مآ یآعا

موبیآ بی

هیثیشت توبییت مقیاح م کننیث م تیآی علیت مآیهیب

ییییلیما ؟ع؟ یی یه م ه یییا یی یییتخایج ک یییاد یم یییا نگی ییا ت یییزیی

هنثگ نام ی ییت؛ بناباییم تزیی

ب ییی مس یییائل بیشییییتا تییییارشخ

ف ط ب ذکا مآیهیب ی پادیختی یییت

نا کی یه شیک

کتییاب تییارشخ ینترییای م ی ر د یمییا علییل ییییم مآیهییب یی نم تییآی دی ییییم کتییاب شافییت .نیییر
بی ییلیما ؟ع؟ بی عنیآی شیک ینسیا قثیتمنیث پادشیاه

هما طزی کی بییا شیث تیزیی

م ت ثی نگوشست ییت ک پادشاه یی یه پثی خیآد بی ییث بیاد دییی قیثی

یما فاقث قثی ها فآ بشیا یییت بیا مادمیا خیزش
دی نگا قام ی عا با پادشاه

نتیجه گیری

نا ک دی قام

تزیی

بییا شیث یییت د یا

مآیهب بسیای یه جمل ق ا

هشکوشا ب خثمت گافتم ّ
جنیا

درشافت نمیآد .بیا یییم دیال

شک یه پیامبای یهه

بسییای یییت

تسیلط دیید (ی ل پادشیاها ) .یمیا
دییی یعجاه کایمت ییت.

ییلیما ؟ع؟ دی طیآل دکیآمت

باتا دکآمت عریم فهیم ز بیا دیآینیا

تنیآح ک یا

تسیخیا بادهیا ذ ب میس قصیا باشیکآ یی یه خثی نیث

نیا کی دی باخی خقیب یهوجو لبالغوه نییر ممیث یییت عمیآح
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پیییامبای هنییثگ دنیییآ بسیییای یییاد ی دیشییت ینث باخییزیدیی یه مییآیهب
د ا

یلیما ؟ع؟ مخاهفیت بیا دکمیت یههی دی مهمیاش

ییآ مآیهییب

بنیثگا شیماد شیث یییت.

بثیمیبب بوییی علتهیا مآیهیب د یا ییلیما ؟ع؟ جاهیب تآجی یییت .دی یییم
یییتا قام ر یشیا م صیآمیم؟مهع؟ بوییی م لیآح شیث کی ف یل یههی صیفت ی ّ یبییت
یقت ا شایشط م جر خا

ب ی مآیهییب دنیییآ

ها پیامبا یجابت دعیا ییلیما ؟ع؟ دهبسیتگ نثیشیتم

نمییاد یقتییثیی خثی نییث بییآد یییلیما ؟ع؟ یه جمل ی علتهییا خییا

مآیهب ییم پییامبا یههی یییت .م تیآی گفیت مجمیآح یییم علیل همین ییاه مآیهیب دنییآ

فیای ی یییلیما ؟ع؟ شییث ییییت دی نتیجی منچی مقیاح شییث بییا باخییزیدیی باخی دشگییا یه

پیییامبای یه باخ ی یه ییییم علییل منافییا
دیشت ییم پژ ه

تارشخ مآجآد دی تزیی

ب

نییثیید بلک ی یییلیما ؟ع؟ مآیهییب دنیییآ بیشییتا

اییس همییم مقلیب پادیخیت .نییر گفتنی یییت بی دهییل نگیاش

دی ییم کتیاب علتی بیای مآیهیب ییلیما ؟ع؟ ذکیا نشیث بلکی

تنهیا باخی مآیهیب یششیا مقیاح شیث یییت .همچنییم همیۀ د ییل دی کنیای هیم م تآیننییث
اییس ییم مآیهب یی پایخگآ باشنث.
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یبمعجیب یدمث البحر الهدخد فی تفسیر القکرآن الهجیکد تح ییق یدمیث عبیثیهلل قاشی یییا
دسم عباس هک قاها . 1419
یبیمعقیی عبیثیهحق بییم غاهییب الهحکرر الک جیم فکی تفسککیر الوتکاا الع یککم تح ییق محمییث عبثیهسییاح
. 1422
عبثیهشاف دیی یهکتب یه لمی منشزیی محمث عل بی آ بیو

چیدت وووچر ییوون هبوحضرنوسلیه ؟ع؟ودروقرآ وووتسر ن

 .9یبآیهفتییآح ییه دسیییم بییم علی روض الجنککان و رو الجنککان تصییحی محمییثج فا شییاد
محمثمهث ناص بنیاد پژ ه ها ییام میتا قثس ی آ مشهث . 1408
. 1420
 .10یبآدیا محمث بم یآیف البحر الهحیط فی التفسیر دیی یهفکا بیو
 .11یأدمییث یدمییث عیس ی داود و سککلیهان فککی العهککد القککدخن و القککرآن الوککرخن؛ دراسککة لغوخککة تارخطیککة
وقارنة ،م اینة ی دشا قاها . 1410
2001ح.
 .12یهها محمث بم یدمث تهذخب اللغة ،دیی یدیا یهتایث یه وبس بیو
. 1420
 .13بغآ دسیم بم مس آد وعالن التن خا ،دیی یدیا یهتایث یه وبس بیو
عبییثیهلل بییم عمییا أن ک ار التن خککا و أسککرار الت وخککا دیی یدیییا یهتییایث یه وبییس بیییو
 .14بی ییا
. 1418
 .15ث لب یدمث بم محمث الوشکف و البیکان تح ییق یبیس محمیث یبیم عاشیزی دیی یدییا یهتیایث
. 1422
یه وبس بیو
 .16جآید ممل عبثیهلل سیرۀ پیاوبران در قرآن ییای قم ا نهم 1397ش.
 .17جآها یییماعیل بیم دمیاد الصکحا تکار اللغکة و صکحا العربیکة تح ییق یدمیث عبیث یهغفیزی
. 1376
عقای دیی یه لم هلماییم بیو
 .18دز یر عبثعل بم جم نور الثقلینو ،تصحی تح یق هاشم ییآه ییماعیلیا قم
هایح . 1415
ا
 .19خ ا هکوشا علی محمیآد «یه ییم یهح یارشة فی قصیة یییثنا ییلیما ؟ع؟ میع ملکیة ییبأ»
.109 _91
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 .20دشنییزی عبییثیهلل بییم محمییث تفسککیر احککن وهککب دیی یهکتییب یه لمی ی منشییزیی محمییث عل ی
. 1424
بی آ بیو
. 1412
 .21ییغب یصفهان دسیم بم محمث وفردات ألفار القرآن دیی یه لم بیو
1979ح.
 .22همخشا محمآد بم عما أساس البالغة دیی صادی بیو
 .23ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی الوش ککاف عککن حق ککامق غک ک اول التن خ ککا ،تصیییحی مص ییقف دسییییم یدم ییث دیی
ا یآح . 1407
یهکتاب یه وبس بیو
 .24یلقا عل شا بیان السعادة فی وقاوکات العبکادة ،مؤیسیة یأعلمی هلمقبآعیا بییو
ا د ح . 1408
محمث بم دسیم نهج البالغة ،تاجمۀ محمث دشت مشهزی قم 1379ش.
 .25ییث ی
ّ
 .26ییآط عبثیهادمم الدر الهنثور فی التفسیر حاله ور کتابخانۀ مشت یهلل ماعش نجف قم . 1404
 .27صادب بم عباد الهحیط فی اللغة تح یق محمثدسم مل شاییم عاهم یهکتب بییو
. 1414
 .28طباطبایس محمثدسیم الهیمان فی تفسیر القکرآن مؤیسیة یأعلمی هلمقبآعیا بییو
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ا د ح . 1390
 .29طباین یلیما بم یدمث التفسیر الوبیر،ودیی یهکتاب یهث اف یربث 2008ح.
 .30طبای ف یل بیم دسیم تفسکیر ج اوکع الجکاوع ،تصیحی یبآیه اییم گاجی ماکیر میثیوشت
دزه علمیۀ قم قم . 1412
. 1412
 .31طبا محمث بم جویا جاوع البیان فی تفسیر القرآن،ودیی یهم اف بیو
ییا د ح
 .32ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ترجهک کۀ تفسککیر طب ککر  ،تصییحی دبی ییب شغمیییایس تیییآس تهیییای
1356ش.
. 1419
 .33ف لیهلل محمث دسیم ون وحی القرآنو دیی یهما ت بیو
ا ی پنجم . 1425
 .34ققب ییث فی ظال القرآن دیی یهشو بیو
 .35قم عباس سفینة البحار و ودخنة الحون و اآل ار ییآ قم . 1417
 .36قم عل بم یبایهیم تفسیر القهی تح یق طیب مآیآ جرییا دیی یهکتاب قم یا
یآح 1363ش.
 .37کاشییان فییت یهلل بییم شییکایهلل وککنهج الصککادقین ف کی ؤلککمام الهطککالفین کتییابفو ش ی ییییامی
تهای بستا.
ّ
 .38کاشف دسیم بم عل و اهب علیکه ،کتابفو ش نزی یای ی بستا.
 .39کتاا وقدس تاجمۀ فایی قثشم بسنا یشاح ا یآح 2003ح.
 .40مجلس محمث باقا ححار اون ار الجاوعة لدرر أ بکار اومهکة اوطهکار ،دیی یدییا یهتیایث یه و بیس
ا د ح . 1403
بیو
. 1416
 .41محل ییآط الجاللین ،مؤیسة یهنزی هلمقبآعا بیو
ّ .42
مثیی محمثت ون هد القرآن ،دیی محب یهحسیم؟ع؟ تهای . 1419
بستا.
 .43مایغ یدمث مصقف تفسیر الهراغی ،دیی یهفکا بیو
 .44مغنی محمثجآید التفسیر الواشف ،دیی یهکتاب یْلیام قم . 1424
 .45مکایح شیایه ناصا همکایی پیام قرآن ،دیی یهکتب یْلیامی تهای ا ششم 1386ش.
 .46مک بم یبسطاهب الهداخة ؤلی حلوا النهاخة ،جام ة یهشایق کلیة یهثیییا یه لیا یهبحو
یه لم شایج . 1429
ّ
 .47میبیث یدمیث بییم محمیث کشکف االسککرار و عکدة االبکرار ،بی یهتمیاح علی یصییغا دکمیت یمیییا
ا پنجم 1371ش.
کبیا تهای
. 1421
 .48نحاس یدمث بم محمث اعراا القرآن دیی یهکتب یه لمی بیو
 .49نها نث محمث نفحات الرحهن فی تفسیر القرآن مؤیسة یهب ثة ماکیر یهقباعیة یهنشیا قیم
1386ش.
ا یآح 1394ش.
 .50هاکس جیمر قاو س کتاا وقدس ییاطیا تهای

