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 :قذهه اوله
 هؼزفی هدمىػه قزآيی حافظىو

ـآيی حمت که عؼهات تغََی ػحييگاهی و ػیًی حؿحثه هی  های صا٥ٚىو ٝباؿتًؼ حف: ػهؼ- حهن ٥ٞالیتصا٥ٚىو یک هئمنه ٝلمی ٩

 ظبكتاو لؽآيی آیات -1

ـآيی حف مال ػبنتاو  ـآيی آیات با ؿویکـػ کلی تـبیت ٩ ـحو ىـوٛ بـه ٥ٞالیـت يمـىػ و ػؿ همـاو حولـیى  >;ػؿ هًٖ٪ه  ٩59 ىهـ ته

ـحی هضتىحی ٝمیـ٨ ػیًـی، مال ٥ٞالیت با حمت٪بال کن يٚیـ عايىحػه ها و ػحيو آهىفحو ه٪ٖٜ حبتؼحیی هىحره گـػیؼ- تىلیؼ و حر

های ؿىؼ، آهىفه ػو فباو حيگلینی ٔػؿ صـؼ هکالمـهٓ و ٝـبـی ٔػؿ ت همکى ماصتهضیٔ ىاػ و رؾحب، تؤکیؼ و تىره به حکخـی

های يىیى آهىفه و ػحؿح بىػو گیـی حف ىیىههای هاػؿ ٔژیمًامتیک و ىًآ، بهـهصؼ ٥هن هتىو ػیًیٓ، آهىفه آکاػهیک وؿفه

 ػمت ػیًی حف ویژگیهای حیى ػبنتاو حمت-هضیٔ کاهبًل یک

ـآو هضىؿ تىلیؼ ىؼه تىمٔ تین پژوهيی ػبنتاو آیات، تىمٔ هٞلماو و هـؼحؿك فیـاػی الفم به ؽکـ حمت هؼل تٞلی ن و تـبیت ٩

ـ٥ته حمت-ػؿ مٖش کيىؿ هىؿػ حمت٪بال و بهـه ـحؿ گ  بـػحؿی ٩

 پیم ظبكتاو لؽآيی آیات  -2

ـحو، ؿویکـػی هت٦اوت ػؿ فهیًه ـحی ػهی آهاپیو ػبنتاو آیات ٔصا٥ٚىوٓ يیق با ػحؿح بىػو ػو ىٞبه ػؿ مٖش ته مافی يىآهىفحو ب

ـکق بـ آهىفه ػبنتاووؿوػ به ػبنتاو ػحؿػ- ٥ٞالیت های آهىفىی پیو هـای های حٕبلٝات هضىؿ، بـ ؿوی ههاؿتآیات، به رای تم

ـکق ىؼه حمت- بغيی حف حیى ههاؿت ت وحکًو، صل هنؤله، صا٥ٚـه کىتـاه هايؼگاؿ ؽهًی هتم ـکق، مٝـ ها ٝباؿتًؼ حف: ػ٩ت و تم

های حرتماٝی، آهىفه آػحب، ههاؿت ىًیؼو و ٥هن کبلم هـبی، ههاؿت ٥هن، ص٦ـ٘ و ٝمـل بـه آیـات هؼت، ههاؿتهؼت و ػؿحف 

 هىّىٝی و--- -

 های الهیاتآهىؾنگاه کًکىؼ تسًیالت تکمیلِی اؼنع و ظکتؽِی کلیۀ گؽایم -3

ـتامـ ک٩ؼیمی يىؿ با صا٥ٚىو آىـًا ىـىيؼ، تـیى ٥ٞالیت هزمىٝه آهىفىی صا٥ٚىو، که هىرب گـػیؼه هئهًیى ٥ـهیغته ػؿ م

ـحیيهای حلهیات حمت- حکًىو بٞؼ حف صؼوػ یک ػهه ٥ٞالیت هـی -عؼهات صا٥ٚىو ػؿ فهیًه کًکىؿ کاؿىًامی حؿىؼ و ػکتـی گ

تىحيین با حٕمیًاو هؼٝی ىىین که صا٥ٚىو، کاهلتـیى، به ؿوف تـیى و ه٦یؼتـیى عؼهات ػؿ فهیًه تضَیبلت تکمیلی حلهیات ػؿ 

هـا، هضَـىالت بـه ؿوف، آهـىفه هزـافی ػؿ ػهؼ- تًىٛ عؼهات، تًـىٛ ؿىـتهها حؿحثه هیهًؼحو حیى ؿىتهه ٝبل٩همٖش کيىؿ ؿح ب

 هامت- هًقل و--- تًها بغيی حف حیى ویژگی

 های آهاظگی کًکىؼظوؼه .1

ـ٥ؼحؿتـیى کبلك  :0بـال٠ بــ های کًکىؿ ػؿ مٖش کيىؿ حمـت- تـا کًـىو کبلمهای آهاػگی کًکىؿ حؿىؼ و ػکتـی صا٥ٚىو پـ ٕ

ـآو و صؼیج، ٥٪ه و هبايی ػوؿه ـحیو ٩ ـگقحؿ گـػیؼه حمت- حیى کبلمها ػؿ مه گ ی کًکىؿ حؿىؼ و ػکتـی حلهیات تىمٔ صا٥ٚىو ب



ـآو    ٔاؿىؼٓػؿمًاهۀ تفنیـ ل
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ـگـقحؿ هـی ـآوٓ ، حؿىـؼ و ػکتــی ب گــػػ- همـه مـاله ص٪ى٧ و ٥لن٦ه و صکمت حمبلهی و ػؿ مه ه٪ٖٜ کاؿىًامیٔویژه ص٦اٗ ٩ـ

 ها هنتًؼ-های حیى کبلكًکىؿ حف عـوریهای تک ؿ٩می کبنیاؿی حف ؿتبه

 های آهىؾنیبكته .2

ـتامـ کيىؿ و ػؿ ػحييگاه به ػحييگاه کيىؿ بـیى ػحييـزىیاو و ػحوٕلبـاو ػمـت بـه ها و تنتػؿمًاهه ياهه های صا٥ٚىو ػؿ م

بـاو حيگلینـی، حلؾکـ و ػؿ ػؿوك ٝمىهی هخل حػبیات ٝــب و فتىحو هؼٝی ىؼ ػؿ مه ؿىته ٥ى٧ىىػ- با حٕمیًاو هیػمت هی

ـحی کنب باالتـیى ؿتبه باىؼ- به ؿوف ؿمايی مااليه و حيٖبا٧ بـ کًکىؿ هــ مـال، حىـتمال بــ همـه ها کاهبًل کا٥ی و وح٥ی يیق هیب

ىؼه ػؿ صؼوػ یک پـًزن های صنابياهه ها، تلغیٌمئحالت کًکىؿها، ٕب٪ه بًؼی هىّىٝی و پامغًاهه کاهبًل تيـیضِی تنت

ـکاؿبـػی و--- تًها بًؼی ىؼهتىّیضی بیيتـ رهت ت٦هین بهتـ، هضتىحی ٕب٪ههًابٜ حٍلی، هٖالب  ی هًنزن، صؾ٣ فوحثؼ ١ی

 بغيی حف ػالیلی حمت که هىرب گـػیؼه حمت صا٥ٚىو تًها گقیًه ػحوٕلباو ػؿ کًکىؿ باىؼ-

 آهىؾل هداؾی .3

ىؼ که حف بغيـی حف ىهـمتايی هىرب هیی هکـؿ ػحوٕلباو های صا٥ٚىو ػحیـ بىػه حمت، هٖالبهػؿ ٕىل حیى مالها که کبلك

ـحیياو حؿمال گـػػ- حیى هٖالبـه بـه هــوؿ هـا ؿح بــ آو ػحىـت کـه بـه مـمت تىلیـؼ هضتـىحی  کبلمها ٍىت یا ٥یلن تهیه ىؼه و ب

ـتامــ کيـىؿ  تـیى حماتیؼ ؿىتهػیزیتال ؿ٥ته و يـم ح٥قحؿهایی بنیاؿ با کی٦یت حف بـرنته حلهیات تهیـه ىـؼه و رهـت ييــ ػؿ م

باىؼ- ػو ویژگی ههن يـم ح٥قحؿهای صا٥ٚىو ٝباؿت حمت حف: حهکاو ىًیؼو و ػیؼو ػؿك ها هیآهاػه حؿحثه به هيتا٩او حیى ؿىته

 حمتاػ به ػ٥ٞات هکـؿ، بهـه گیـی حف بهتـیى حماتیؼ کيىؿ-

 های هفتگی، هاهايه و خاهغآؾهىو .4

ـحی کًکىؿ هی ـحی ػحوٕلبی که ػؿ صال آهاػه ىؼو ب ـياههباىؼ، ب ؼ کًؼ، هٖالٞـاتو ؿیقی و آفهىوب های ػحثمی که هؼحم حو ؿح ٍؿ

حی صـا٥ٚىو، های ه٦تگی و ػوؿهؿمؼ- آفهىوؿح رهت ػهؼ، حىکاالتو ؿح به حو گىىقػ يمایؼ، بنیاؿ ّـوؿی و صیاتی به يٚـ هی

ـياهه ؿیقی ػؿمت تـی ػمت پیـؼح کًًـؼ و بتىحيًـؼ بـهبه ػحوٕلباو کمک هی هـا ؿح هــوؿ حيـؼحفه کـا٥ی ػؿك کًؼ که هن به یک ب

ـ٥ته و با تنت ـحؿ گ ـحیٔ آفهىو ٩ ـيؼ- يمایًؼ و هن هؼحم ػؿ ى ـحیٔ عى بگی  فيی و تًٚین و٩ت و ػیگـ ى

  های آؾاظظوؼه -5

ؿوه تض٪ی٨، ه٪اله يىینی، آهاػگی هایی با ًٝاویًی هايًؼ های آفحػ و کاؿگاههای آهاػگی کًکىؿ، کبلكصا٥ٚىو ٝبلوه بـ ػوؿه

ـگقحؿ هیه، هتى عىحيهَاصب ـآو، ت٦نیـ و--- يیق ب ـکیب ٩  يمایؼ-ی ٝـبی، تزقیه و ت

 ؾباو هایهظوؼ -6

o ػؽبی 

تـیى ػوؿه آهىفه فباو ٝـبی حف ه٪ؼهاتی تا آهاػگی کًکىؿ ػکتـی؛ ىاهل ٍـ٣ و يضى، هکالمـه، ببل١ـت، ل٢ـت، کاهل

ـحب  ـآو و---حٝ  حل٪

o ايگلیكی 

ـ٥ته-ػکتـی کلیه ؿىتههای ویژه کًکىؿ حؿىؼ و ها و بنتهػوؿه  های ػحييگاهی، حف ه٪ؼهاتی تا پیي

 و همچًیى فباو تغََی حلهیات

o ؾباو کىظک 

ـآوٓ حف ههؼ تا ػوؿه ؿحهًماثیهًؼ فباوآهىفه يٚام  های حيگلینی و ٝـبی ٔفباو ٩
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ـکق ٕـس  با حهـ آهىفه و پــوؿه حؿتبـآ ػؿ حیى ه
ً
ػحؿػ حؿحثـه ىـؼه حمـت کـه بـعـی حف آيهـا  پژوهيی هتًىٝی که هنت٪یما

ـآو کـین تضت ًٝىحو ٥ـهًگ حهـل تکمیل ىؼه و به ًٝىحو کتاب یا بنته های آهىفىی هًتيـ یا٥ته حمت ٔهايًؼ صاىیه ٩

ـآو»ٓ و بـعی ػیگـ ػؿ صال حيزام حمت ٔهايًؼ ٕـس بیت ـحٓ هنـت٪ین ػؿ ٥هـن ٩ـ کـه ؿویکــػی کـاهبًل رؼیـؼ ػؿ « ٍـ

ـآو و فباو  ـآيی»ٝـبی حمت- یا آهىفه ٩  های آهىفىیٓو ػیگـ ٕـس« مبک فيؼگی ٩

 

  





 

 

 

 هقذهه هؤلف
 

ـآو یکی حف حٍلی ـآو و صؼیج حمت که هتؤمـ٦ايه تـا مـال  ت٦نیـ ٩ ػؿ کًکـىؿ  88تـیى ٝلىم حمبلهی و ػؿوك ػحييگاهی ؿىته ٝلىم ٩

ـآيی هضنىب هی ـحمـی بغيی حف ػؿك ٝلىم ٩ ػحوٕلباو با تىره به صزن فیاػ و ح٪الت هضتىحی هًـابٜ تٞیـیى ىؼ- به همیى ػلیل م

ـآو بـه ًٝـىحو یـک  89ػحػيؼ- تا حیًکه عىىبغتايه حف مال ىؼه، حهمیت چًؼحيی به هٖالٞه هًابٜ حیى ػؿك ػؿ کًکىؿ يمی ت٦نـیـ ٩ـ

 ػؿ کًکىؿ هٖـس ىؼ- 3ػؿك هنت٪ل با ّـیب 

ـح٥ت  ـحت عىبی ؿح ػؿ کًکـىؿ ح٥تاػيؼ که با هٖالٞهحف آو پل بنیاؿی حف ػحوٕلباو رؼی کًکىؿ، به ٍ ؼها و يم ی کاهل هًابٜ، ػٍؿ

ـحٟ هًابٜ ٥اؿمی یًٞی تـرمه ت٦نیـ ىـی٤ هزمٜ حلبیاو و همچًیى ت٦نیـ حؿفىمًؼ حلمیقحو ؿ٥تًؼ- ولی حیـى  ـحف يمایًؼ- لؾح به م حص

 کاؿ چًؼ حىکال حمامی ػحىت:

 : هٖالٞه 
ً
ـحی ؿوعـىحيی و ٥هـن حبتـؼحیی حف حیـى ٦ٍضه ت٦نیـ، کاؿ چًؼحو ماػ 2300حوال ه حی يبىػ- و چه بنی فهاو هىؿػ يیـاف بـ

ـحی هٖالٞه کل ػؿوك کًکىؿ ػحىتًؼ- تی بىػ که ػحوٕلباو ب  ٦ٍضات، بیيتـ حف ٥ٍـ

 : بنیاؿی حف تنت
ً
 تىحينتؼ به آيها پامظ ٍضیش ػهًؼ-حی بىػ که بؼوو هٖالٞه هًبٜ حٍلی به فباو ٝـبی يمیها به گىيهحايیا

ـتیبی ػو ت٦نیـ، ٍىؿت يمی  با هٖالٞه ت
ً
 : حف همه ههمتـ ٕب٪ه بًؼی هٖالب ػؿ ؽهى بىػ که هٞمىال

ً
ـ٥ت و ػحوٕلباو پل حف حالخا گ

 هٖالٞه آيها، هٖالبياو ؿح با یکؼیگـ آهیغته و ٩اػؿ يبىػيؼ يٚـ يهایی ه٦نـ ؿح به عإـ بنپاؿيؼ-

حيؼیيیؼيؼ و آو هٖالٞه هتى ٝـبی ت٦نیـ هزمٜ حلبیـاو و کًـاؿ گؾحىـتى ت٦نـیـ حلمیـقحو حی ػیگـ لؾح بْٞی ػیگـ حف ػحوٕلباو چاؿه

ـح که هن حکخـیت تنتها حف ت٦نیـ هزمٜ حلبیاو هی ـحیياو ماػه يبىػ-بىػ- چ  آهؼ و هن حیًکه هتى ت٦نیـ حلمیقحو چًؼحو ب

ـح که:  حها حیى کاؿ يیق ؿحه هًامبی يبىػ چ

 : هٖالٞه 
ً
ـحتب مًگیى٦ٍضه هتى ٝ 700حوال  ٦ٍضه ٥اؿمی بىػ- 2300تـ حف هٖالٞه ـبی به ه

 : مال به مال حف تٞؼحػ تنت
ً
 ىؼ-های حلمیقحو ح٥قوػه هیهای ت٦نیـ هزمٜ حلبیاو کامته و به تنتحايیا

پىىو ػهـؼ هقحؿ ٦ٍضه ت٦نیـ ٝـبی و تـرمه ٥اؿمی ؿح  4تىحينت حیى پیمىػيؼ يمیهایی که ػحوٕلباو هیٝلی أی صال هیچیک حف ؿحه

ـحکق ههن کبلكو عؤل یک کاتالیقوؿ و ماػه ماف ػؿ حیى ػؿك به ىؼت حصناك هی های کًکىؿ حلهیـات حف حیًزايـب ىؼ- تا حیًکه یکی حف ه

ـآو و صؼیج ؿح تلغیٌ يماین-  که هؼؿك ػؿوك حؿىؼ بىػم ػؿعىحمت يمىػ که کلیه هًابٜ کًکىؿ کاؿىًامی حؿىؼ ؿىته ٝلىم ٩

ت ؿح ه٢ تًن ىمـػه و تبله يمىػم که تمام آيچه به ًٝىحو يیاف رؼی حیى ػؿك ػؿ کًکىؿ ورىػ ػحىت ؿح ػؿ ٩الب یک بًؼه يیق ٥ٍـ

 
ً
ـآوؿػه يماین-٦ٍضه 300رقوه صؼوػح  حی ب

 هقحؿ ماٝته، آو رقوه ههیا ىؼ و حف مال 
ً
ـ٥ت- حها  89عىىبغتايه با تبلىی صؼوػح ـحؿ گ هىؿػ حمت٦اػه و حمت٪بال ػحوٕلباو ٝقیق ٩

ـحتی بًیاػیى ىؼ- و هًبٜ حٍلی حف ت٦نیـ هزمٜ حلبیاو به ػیـی  ػمتغىه ت٢یی
ً
 يپاییؼ که ؿویه مىحالت ػؿك ت٦نیـ، هزؼػح
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ـحٟ رقثیات حیى ت٦نیـ ٥غـین ؿ٥تـه و حکخــ مىحالتيـاو ؿح حف حیـى هًبـٜ  ت٦نیـ  ـحصاو هضتـم به م حلمیقحو ت٢ییـ یا٥ت- و به هـوؿ ٕ

ـحصی يمىػيؼ- به ٕىؿی که ػؿ کًکىؿ   تای آيها حف ت٦نیـ حلمیقحو بىػ- 14تنت ػؿك ت٦نیـ صؼوػ  20حف  92مال ٕ

ـحصی ىؼ و يکات هزمـٜ حلبیـاو بـه  ـآهؼین- حیى باؿ ماعتاؿ رقوه بـ حماك حلمیقحو ٕ  ػؿ ٍؼػ تؤلی٤ رقوه ػیگـی ب
ً
لؾح هزؼػح

 صاىیه ؿ٥ت-ٔبـ ٝکل رقوه ٩بلٓ حیى کاؿ يیق صؼوػ هقحؿ و پايَؼ ماٝت به ٕىل حيزاهیؼ-

رًاب آ٩ای کـاٙن عىحرـىی ػؿعىحمـت يمـىػم کـه یـک بـاؿ ػیگــ هـتى پل حف آو يیق رهت حٕمیًاو حف کاهل بىػو رقوه، حف 

ت٦نیـ حلمیقحو ؿح بؼ٩ت هٖالٞه يمىػه و آيچه همکى حمت حف رقوه ح٥تاػه باىؼ ؿح به آو حّا٥ه يمایًؼ که حلض٨ حیياو يیـق بـا ٍــ٣ 

ـآهؼيؼ-بیو حف هقحؿ ماٝت و٩ت، به عىبی حف پل   حیى کاؿ ب

 ماٝت و٩ت و هٖالٞه و ٥یو بـػحؿی حمت- 2500لؾح آيچه ػؿ پیو ؿوی ػحؿػ هضَىل یک تزـبه حولیه و صؼوػ 

 ویژگیهای خؿوه زاضؽ:

 حی ػؿ مٖش کيىؿ يؼحؿػ-باىؼ که تا کًىو يمىيهحیى رقوه ىاهل تنتهای ٕب٪ه بًؼی ىؼه کًکىؿهای ػوحفػه مال حعیـ هی -1

ـحیو هیها و هٖالب تنت -2  گـػػ-رقوه همه ماله بـ حماك کًکىؿ مال ٩بل تکمیل و وی

ـحو»ربللیـاو و « تـاؿیظ ت٦نـیـ»ػؿ بغو تاؿیظ ت٦نیـ، مٞی ىؼه که هباصج ػو کتاب  -3 ـ٥ـت بـا آیـت« ت٦نـیـ و ه٦نـ حللـه هٞ

 بًؼی گـػػ-هضىؿیت کتاب تاؿیظ ت٦نیـ ربللیاو تل٦ی٨، تلغیٌ و ػمته

ـحت هـ ػو ه٦نـ ؽیل هـ آیه ؽ -4 ـتیب حهکاو ه٪اینه و به صا٥ٚه  مپـػو آؿحء هـ ػو ه٦نـ ػؿ کًاؿ هـن يٚ کـ ىؼه حمت و بؼیى ت

ـحهن هی  کًؼ-گـػػ و حف تيّتت و به هن ؿیغتگی ؽهى رلىگیـی هی٥

ـحثه»هباصخی چىو  -5 ػؿ ت٦نیـ حلمیقحو که تا کًکىو « بضج ٥لن٦ی»یا « بضج ؿوحثی»ػؿ ت٦نیـ هزمٜ حلبیاو و « حلضزه»و « حل٪

 یچ کًکىؿی حف آيها مىحل يیاهؼه، به ٕىؿ کاهل صؾ٣ گـػیؼه حمت-ػؿ ه

ـتیب عىحيًـؼه هتىرـه  -6 ـحيتق يام ه٦نـ ػیگـ آهؼه حمت- بؼیى ت ـک هـ ػو ه٦نـ یک باؿ ؽکـ ىؼه و ػؿ آعـ ػحعل پ ـحت هيت يٚ

 حف حٕاله کبلم يیق رلىگیـی هیهی
ً
 ىىػ-ىىػ که هـ ػو ه٦نـ یک يٚـ ػحؿيؼ و ّمًا

ـحیو رؼیـؼ هـیحیى رقوه هـ م -7 ـگـقحؿ ىـؼه، ویـ گــػػ و اله با پیيًهاػهای ػحوٕلباو مال گؾىته و بـ حماك آعـیى کًکىؿ ب

آهىفىـی ػؿ ؿىـته حلهیـات ػؿ  ىىػ- به همیى ػلیل هماؿه بـه ؿوف تــیى بنـتهمىحالت هماو مال يیق به حيتهاء آو حّا٥ه هی

 مٖش کيىؿ حمت-

 ه آيها تىخه يماییع:يکاتی که پیم اؾ نؽوع هغالؼه خؿوه بایع  ب

ـحت هـرىس ؿح يیق ػؿ رقوه ؽکـ يمىػه -1 حین، لکـى آيچـه ػؿ کًکـىؿ هـىؿػ تىرـه حمـت، هـ چًؼ به ػلیل ص٦٘ حهايت ػؿ ي٪ل، يٚ

ـحت ؿحرش ٍاصباو ت٦نیـ ٕٔبـمی و ٝبلهه ٕبإباییٓ حمت- لؾح تىٍیه هی ـحت ؿحرش حیـى ػو ٥٪ٔ و ٥٪ٔ يٚ ىىػ ٥٪ٔ يٚ

 ه٦نـ ؿح به عإـ بنپاؿیؼ

ـحب»ـ چًؼ بغو ه -2 ـحصـاو هضتــم يبـىػه و مـىحالت « حٝ  هـىؿػ تىرـه ٕ
ً
يیق ػؿ حبتؼحی هـ آیـه ؽکــ ىـؼه حمـت، ولـی هٞمـىال

 هياهؼه ييؼه حمت-چًؼحيی تا کًىو حف حیى بغو

ـحی ٥هن بهتـ عىحيًؼه تىّیضات حّا٥ی آوؿػه -3  ب
ً
حین ولی آيچـه حهمیـت بـاالیی ػحؿػ، هًٞـی عـىػ هـ چًؼ ػؿ بغو ل٢ت بْٞا

 کًین و٩ت عىػ ؿح ٍـ٣ صىحىی ل٢ت يًماییؼ-به کاؿ ؿ٥ته ػؿ آیه آو هن به فباو ٝـبی حمت- لؾح تىٍیه هی وحژه

ـحی حیى کاؿ تىٍیه هی -4 ىىػ یک بهتـ حمت ػؿ یک رقوه هنت٪ل ٔیا ػؿ همیى رقوهٓ يکات ههن هـ کلمه ؿح ؽیل آو بًىینیؼ- ب

فیاػ تهیه و چاپ يماییؼ و يکات ههن ؿح ػؿ آو حّا٥ه يماییؼ- حیى رقوه که ٥٪ٔ ىاهل آیات مىؿ کًکىؿ باىؼ با ٥اٍله عٖىٓ 

 کًؼ تا بتىحيیؼ با یک يگاه، َٝاؿه رقوه ؿح ب٦همیؼکاؿ به ىما کمک هی
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 تنتتىٍیه هی -5
ً
ـح به ػ٩ت بـؿمی يمىػه و تبله يماییـؼ بـؼوو عىحيـؼو کًین ٩بل حف ىـوٛ به هٖالٞه هـ مىؿه، صتما های آي

ـحصاو کًکىؿ يقػیکؼ- حیى کاؿ به ىما کمک هیػؿك به آيها پامظ ػهی تـ ىؼه و با هماو ؿویکـػ به هٖالٞـه کًؼ به ؽحث٪ه ٕ

 ػؿك بپـػحفیؼ

 خعول 

 مال گؾىته حمت- 10رؼول فیـ ىمایی کلی حف هًابٜ حیى ػؿك، رقوه صاّـ و همچًیى مىحالت کًکىؿهای 

  ٜػهـؼ کـه ػؿ مـتىو پـًزن ٥اؿمـی و ٝـبـی ؿح ييـاو هـیچهاؿ متىو حول تٞؼحػ ٦ٍضات هـ مىؿه ػؿ هـ یـک حف هًـاب

 هزمىٛ آيها يگاىته ىؼه حمت

 ػهؼ-متىو ىين تٞؼحػ ٦ٍضات هـ مىؿه ػؿ رقوه صاّـ ؿح يياو هی 

 ػهـؼ رـقوه حیـن کـه ييـاو هـیػؿ متىو ه٦ت و هيت ينبت تٞؼحػ ٦ٍضات رقوه به هًابٜ حٍلی ىاو ؿح تٞییى کــػه

ؼ ت٦نیـ ٥اؿمی و  16صاّـ   ٍؼ هتى ٝـبی آو حمت- ػؿ 30ػٍؿ

 ػؿ متىو يهن تٞؼحػ تنتهای هـ مىؿه ػؿ کًکىؿهای ػه مال گؾىته بیاو گـػیؼه حمت 

  حیى ٝؼػ صاٍل ت٪نین تٞؼحػ تنت کًکىؿ هـ مىؿه بــ «- ّـیب حهمیت»و ػؿ متىو ػهن ٝؼػی تٞـی٤ کـػه حین بًام

ـحمــی تٞؼحػ ٦ٍضات آو مىؿه ػؿ رقوه حمت که يياو ػهًـؼه حهمیـت هــ مـىؿه ينـ بت بـه ٍـ٦ضاتو ػؿ کًکـىؿ م

 فهـايی کـه هزبـىؿین هٖالٞـه گىیؼ کؼحم ػؿكحمت- حیى ّـیب به ها هی
ً
ها حف حولىیت بیيـتـی بـعىؿػحؿيـؼ- عَىٍـا

 ها ؿح کًاؿ بگؾحؿین-بْٞی حف بغو

 ـحمـی مال آیًؼه بًا باىؼ بـ حمـاك ؿو  حگـ کًکىؿ م
ً
يـؼ ػه مـال و متىو آعـ ٔیافػهنٓ يیق تغمیى هی فيؼ که حصتماال

 گؾىته باىؼ، حف هـ مىؿه چه هیقحو مىحل ػؿ کًکىؿ عىحهؼ آهؼ- 
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 4-3 17-0 10 15-0 12-0 59 914 281 189 227 217 ب٪ـه

ـح  1-3 28-0 15 17-0 11-0 54 784 323 231 148 82 حم

 1-2 42-0 15 27-0 17-0 36 340 127 88 79 46 حيبیا

 1-2 73-0 27 33-0 20-0 37 297 105 72 80 40 صذ

 0-2 41-0 14 32-0 20-0 34 271 102 68 64 37 هىهًىو

 7-1 38-0 11 35-0 18-0 29 246 83 54 79 30 یل

ـحت  7-0 75-0 9 27-0 14-0 12 132 42 28 45 17 صز

 0-1 67-0 12 35-0 15-0 18 169 56 29 62 22 وح٩ٞه

 5-0 38-1 11 35-0 15-0 8 77 25 13 29 10 رمٞه

 6-0 36-0 4 28-0 13-0 11 125 40 25 46 14 حيناو

 2-0 25-1 5 40-0 15-0 4 37 11 6 16 4 ٕاؿ٧

 3-0 50-0 3 38-0 17-0 6 51 17 9 18 7 حٝلی

 4-2 12-1 46 17-0 17-0 41 235     ٦نیـت تاؿیظ

 20 52-0 182 30-0 16-0 349 3913 1212 812 1128 761 ٔهیايگیىٓرمٜ
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ـحی  حهیؼ حمت ػحوٕلباو ٝقیق حف حیى هزمىٝه بهـه کاهل ؿح بـػه و بتىحيًؼ هؼحؿد ٝلمی ؿح یکی پـل حف ػیگــی ٕـی يمـىػه و بـ

ن و تهؾیب و تقکیه هًٞـىی حمـت و اال عـىػ حیـى حمبلم ٝقیق هخمـ حمـ باىًؼ که 
ّ
١ایت حیًگىيه تضَیبلت يیق همیى تٞلین و تٞل

 ٝلىم بؼوو ٝمل صزاب بقؿگتـی عىحهؼ ىؼ ػؿ ؿحه تکاهل هًٞىی حيناوٕ

 ؼقىل هسمعؾاظه
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 - باىؼ کی که تَىؿ ىىػ هییه عؼحی تٞالی حف هـ ىـیؼ و تًقیله تىصجـحهىو هنیى مىؿه پیح    الن

 کباؿه يافل ىؼه حمت-یؼ که مىؿه یآ ات مىؿه بـهییحف ٙاهـ آ
 

 حمت- یهٓ هکیآ 5کل مىؿه ٔبزق  هح

ـحء: یات هؼيیآ  مىؿه حم

 صـهت ٩تل ٝمؼ  33ٓهیال ت٪لىح حل٦ًل--- ٔآ -1

 صـهت فيا  32ٓه یٔآ یال ت٪ـبىح حلقي -2

ـحو هن ػيبال وم  57ٓه یؼٝىو ٔآیى یحولج٬ حلؾ -3 ـحیکا٥  ًؼیؼو به عؼحیؿم یله رنتى ب

٩ن حلَلىه ٔآ -4
َ
 پًزگايه یػؿباؿه يمافها  ٓ 78ه یح

 ػؿباؿه عمل  26ٓه یٔآ یو آت ؽح حل٪ـب -5
 

 -باىًؼ یات هؼيیى آین که حیيؼحؿ یلیػل الن

ْءٚ (1)
َ
ي أ َِ اذلا َح ئ ْ ٔم   سو َ ْبؼم َ  ت م ٕو وهو ْا ْ  ي ت من   ام ٕو ِمم َي رم

و ي  ًم ََلو  ْٙ ي ِبَؿوْٓ  َص
ََّى اذلا ْ ف 

َ ْ
م او ْنُجم َ

ْ
َع امل ٍم ام ـا

َ م اْلْ ْنُجم َ
ْ
َ امل ًَ ِمم رو  ََلْ َّي  غ َ

ًْ يمعو ا  السَّ
ـام به مىی هنزؼااللَی ٔ ب کیهًّقه امت آو عؼای که بًؼه اه هضّمؼ ؿا ػؿ  ـکت ػاػآو ؿ  ـاهىویالممؼك ٓ که پ تیىب اف هنزؼالض ػاػ.  ـیم ن،یا ب

 ىیاف ا ًامت،یآياو ب لعؼاويؼ ػؿ عىامت بًؼگايو ؿا هی ىًىػ و به صا ى،یمی. به نیايیتا بغيی اف ييايه های عىػ ؿا به او بًما نیآؿی، ها او ؿا بؼاو را بـػ
ـاهت ؿا ػ ىیا نتگییىا اهبـیؿوی ػؿ پ  و آو ؿا به او فغا کـػ.  ؼیک

بیایـؼ، هتٞـؼی و بـه هًٞـی « بـاء»حمت؛ و هًگاهی کـه بـا « ـ کـػو ػؿ ىبیم» یه هًٞب« یحمـ»ح٥ٞال آو و باب «  یمـ»٥ٞل  لـغ

 حمت-« میـ ػحػو ػؿ ىب»
 

ـح   اع مّبش لله تنب یمبضاو : ه٦ٞىل هٖل٨ ب
 
ٓی٥ٞل هضؾو٣ ٔح

ً
، مّبضت حلله تنبیضا

ً
 ضا

 

 حلله ، مبضايهٓ- ىىػ ٔهايًؼ: مبضاویحمتٞمال ه یيه به ٍىؿت حّا٥یهم« مبضاو» الن

ٓمبضاو حلله ٔ
ً
 ػحين عؼح ؿح حف هـچه الی٨ حو يینت-  یًٞی هًقه هی مّبضت حلله تنبیضا

ؿوػ؛ حها ػؿ حیًزا با تىره به مـیا٧، کـاؿبـػ حیـى رملـه  رهت تٞزب به کاؿ هی ػؿ بنیاؿی حف هىحؿػ، حیى ٝباؿت ٔمبضاو حللهٓ به

ـحی تًقیه حمت- ٔبـ عبل٣ يٚـ هزمٜٓ  ب

ـگيتولیبًل ه٦  -٩بل حف ٕلىٛ ٥زـ ٞىل ٥یه حمت یًٞی همۀ میـ ػؿ ىب حيزام ىؼه هن ؿ٥تًو هن ب

ؾِ » ًه رملهیبه ٩ـ« هنزؼ ح٩َی»
 
ه   یحل

َ
 حمت- « ٩َى» حف هاػه« ح٩َی» حلم٪ؼك حمت و کلمه تیب «باَؿْکًا َصْىل

که ػؿ هکه فيـؼگی  –بـ و هغإبیى آیه عإـ ػوؿتـ بىػيو به پیاه به ٔهنزؼ ػوؿتـٓ گ٦ته ىؼه یحال٩َ حلم٪ؼك، هنزؼ تیبه ب

ـحم-به ينبت   –کـػيؼ  هی  هنزؼ حلض

ـحء ٔيياو ػحػو بـعی حف آیاتٓ اتًا :یه هى آیلًـ  بیاو ١ایت و هؼ٣ حیى حم

ات و یـات حف آیًکه آو آیا٧ کبلم ػاللت ػحؿػ بـ حیماهبـ ػحػ- یاتو ؿح ػؿ آو ىب يياو پیحف آ ی: عؼحويؼ بْٞیًٞی ←ه یهى بْٞ

  -می بىػهیهای ٝٚ ييايه

 اتًآ یه هى آیـ ٔلًـی---ٓ به هتکلن هٜ حل٢یبت ٔمبضاو حلؾیحلت٦ات حف ١

ِم » َى حلن  ه  ه  َِ یِاي  َب
ْ
ػهؼ که پیاهبـ حیى ؿح حف عؼح عىحمـته بـىػ و چـىو عـؼح ىـًىح و  حمت؛ يياو هی  ـ ػحػویاو ٝلت میب«: ـ  یٜ  حل

 بیًا به صال بًؼگاو حمت ػؿعىحمت حیياو ؿح حرابت کـػ-

 گـػػ؛ وره: ػؿ حیى آیه حلت٦ات حف ١یبت به هتکلن ورىػ ػحؿػ ٔباؿکًا صىلهٓ مپل ػوباؿه به ١یبت باف هی
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ـحء و يياو ػحػو ييايه ها حف ماصت ٝٚین و کبـیایی و هىٕى ٝقت و ربـوت ص٨ تٞالی ٍاػؿ ىؼه و عؼحويـؼ  بیاو حیًکه حیى حم

ـحی عىػ تزلی پیؼح کـػه؛ حگـ حیى ه٦هىم با ٍی٢ه ١یبت گ٦ته هی  ىؼ- ىؼ، حیى يکته صاٍل يمی با آیات کب
 

 هح
 نأو

 يؿول 

ـحد پ کـه حف حمـت  یبه هنزؼ حال٩َـ«ٓ ٔٛٓ یعىحهـ ٝل» یوهب ىىهـ حم هاي یحبى حب ِة َـ یبَ اهبـ ًٔٓ حف هکه ٔعايه ه  یػؿباؿه هٞ

ـحم عىحيؼيؼ-  بٞؼ حف يماف ه٢ـب و ٝياء  ىـوٛ و ٩بل حف يماف ٍبش بافگيتًؼ و يماف ٍبش ؿح ػؿ هنزؼ حلض

 ورىػ پيبىػه  یا و عىحب و ؿوصايیى م٦ـ ؿإیح
ً
 حيؼ-ى م٦ـ ؿح ػحىتهیاهبـًٔٓ ىبايه حیبلکه وح٩ٞا

ـحیکلمه تنب  ب
ً
ـح یو پا٫ ماعتى عؼحويؼ حمت؛ ول هیتًق یش حٍىال ىـىػ  یؿوػ؛ چىو تٞزـب مـبب ه یتٞزب هن بکاؿ ه یگاه ب

 مبب آوؿػه حمت- یکًؼ ػؿ وح٩ٜ هنبب ؿح به را یش هی٬ تٞزب، تنبیحيناو بٞؼ حف  یش کًؼ و و٩تیحيناو ياعىػ آگاه تنب

 ش ٔهنببٓیتنب ←تٞزب ٔمببٓ 

ـح بیبًاب ش = ٝز   ى مب 

ـحد:   و حف هزـتی٬ مال پیفهاو هٞ

ـحد پ قىال: ـح ٥ـهىػه:  یهايحف عايه حم  اهبـًٔٓیهگـ هٞ ـحم»ىـوٛ ييؼه حمت؟ پل چ  ؟«هى حلمنزؼ حلض

ـحم، ىهـ هکه حمت-  د: ه٪َىػ حف هنزؼ حلض

ـح٣ هنزؼ حال٩َ قىال: ـح حٕ  باؿکًا صىلهٓ یؼه حمت؟ ٔحلؾیؿح هباؿ٫ ياه یچ

ـح ىهیاهاو و هیٔگ یو هاػ یىیل ػيیهن به ػل ـحو، یٔه٪ـ پ یًیو ػ یتٓ؛ و هن به ػالیل حعـویى حهًیيٞمت و همچً یوحيها و ٥ اهب

 هضل يقول ٥ـىتگاو، ػوؿ حف ىـ٫ و---ٓ

ـحد،  اهبـًٔٓ ػحػ؟یؿح يياو پ یاتیعؼحويؼ چه آ   یحال٩َ ٬ ىبه به هنزؼیؿ٥تى ، اءیؼو حيبیػعىػ هٞ

َى (2) ًٚ ْلم ٔو  و َ ْْل  َ َ٘ ج  ت َب  ىم
ًْ ٙیَس ا ُو   ٓ ْ ٌ٘  َ٘  ت َن  ْ ػو ٘ا ِمم ؾو غم  ت َن ا

َلا
َ
َل أ ْءات ن  ًَ   ام وک َ٘ 

ـائ نیو به هىمی تىؿات ؿا اؿفايی ػاىت ـای بًی ام ـاؿ ػاػ تیهؼا هیها لیو آو ؿا ب ـا ػؿ تؼب ؼیـ یرق هى کاؿمافی هگ ایو ػي ىیکه: ػؿ اهـ ػ امیپ ىیبا ا نیل  ـیکه ه
ـ   . نتیي کییرهاو ى

و + الٓ تتغؾوح هى ػوي اع
َ
 ٔح

ّ
ال

َ
ـک 3بل ٔیوک یح  ب ىؼه حمتٓ :یيىٛ ت

و ياٍبه با ػحىتى کلمه 
َ
 »حل٤ٓ ح

ً
ـحهتا  أو ـ که ي٪و ه٦ٞىلیػؿ ت٪ؼ« ک

ً
ـحهتا  بلیوک یتغؾوح هى ػويیله ػحؿػ: ک

ها حف حیًکه به  يهی آو ؛یلیـ حف هى وکیؼ ١یـیى بىػ که يگیات کتاب حیهضتى یًٞیال تتغؾوح ٔ یٓ : أیأ یه ٔبه هًٞیـیبٓ أو ت٦ن

ـک   ٓبىؿفيؼعؼح ى

حلبتـه بٞـؼ حف « ى ىـؼ و--ییىؼ، حىاؿه ىؼ، تب یوص»باىؼ هايًؼ یگ٦تى ه یؼ که به هًٞیآ یه یبٞؼ حف کلمات« أو»ى یش: حیتىّ

 ٓوالمیؿاوؼ- ٔیآیيم« هیـیأو ت٦ن»،  « ٩ىل»ل٦٘ 

 ٩ٔلًآ ال تتغؾوح « : ٩لًا»ػحىته باىؼ هخل  یـیدٓ أو فحثؼه و ت٪ؼ
 

ـآو  الن ـح»به کتاب: ػؿ فباو ٩ ؿح به کاؿ يبـػ تا بـه « تىؿحت»حٕبل٧ ىؼه حمت؛ لؾح ػؿ حیى آیه، ل٦٘ « ٜ وحرب و حٝت٪اػحتیهزمىٝه ى

ـحیٜ وحرب ىؼه بـ آياو حىاؿه ػحىته باىؼ؛ ػؿ يتیزه ـ» رمله حىتمال آو بـ ى ًِ ؼًی ِلَب ًاه  ه 
ْ
ل َٞ ـحثِ  یَو َر  یِاْمـ

َ
ـ یبـه هًقلـه ت٦نـ «ل

ـحی ٥ـمتاػو کتاب حمت  - ب

وح«وأ»
 

ِغؾ  َتت 
 

ال
َ
َ  و،ه  هابٞؼآه حمت ویـیت٦ن---ػؿرمله أ ـآویل همه آو هٞاؿ٥ی حمت که کتاب هؼحض  مت-ح تياو هيتمل ب

ويِ » ← وح ِهْى ػ 
 

ِغؾ  َتت 
 

ال
َ
 یَوکِ  یأ

ً
ًِ » ـ رملهیت٦ن« بل ؼًی ِلَب ًاه  ه 

ْ
ل َٞ ـحثِ  یَو َر  یِاْم

َ
 ـیمت که ّـمح یى ػؿ ٍىؿتیعىحهؼ بىػ، حلبته ح« ل

ـحث به بًی« ال تتغؾوح» لهػؿ رم وحو ـگـػػیحم  که ٙاهـ هن همیى حمت- ل ب

ـ٥تى ١یـ حو»ياو، هٞاؿ٣ کتاب زمىٝههه٦هىم آیه:  ـک به عؼح و وکیل گ  حمت-« يهی حف ى

ـحث به هىمی و بًیهـرىس: ّمیـ  ـگـػػ یحم وح←ل هـ ػو ب
 

ِغؾ  َتت 
 

ال
َ
 عىحهؼ بىػ- ـ همه رمبلت ٩بلیت٦ن--- أ

 نیحل٢یـ: تٞٚ با ّمیـ هتکلن هٜٝلت بیاو حیى آیات 

 ٓ؛ ٝلت حلت٦ات:یًآ به هتکلن وصؼه ٔهى ػويیـ ٔو آتیحل٢حلت٦ات حف هتکلن هٜ

چىو حػحهه ػحػو با هماو میا٧ هًامب هًٞی تىصیؼ که حیى ٝباؿت هتْمى آو حمت، يبىػ؛ به همیى ػلیـل هًگـاهی کـه حیـى 
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 «- صملًا هٜ يىس»گـػػ؛ یًٞی  ٓ بـهیحل٢یـ ١ـُ بـٕـ٣ ىؼ، ػوباؿه به میا٧ ٩بلی ٔهتکلن هٜ

ـک حمت حیى حمت که وکیل  ـ٥تى به ١یـ عؼح ى ىجىو ّـوؿی هىکل عىػ و ؿ٥ٜ صارـاتو ؿح بـٝهـؼه حٍبلس ٝلت حیًکه وکیل گ

 ػحؿػ-

ٙؿًا ( 3) ؼًا َىىو َِ َْعْ ٕو   ْا ٍس ام
ْْل  ََمَ وو َ  َِمْ ََحَ يا ؿ   ؽو

ـائ تیآو کتاب هؼا که  نیتـ وفؼه ػاػه بىػ ویو پ ن،یکه آياو اف ينل کنايی بىػيؼ که با يىس بـ آو کيتی مىاؿىاو کـػ نیػاػ لیؿا اف آو ؿوی به بًی ام
ـکت ها هؼػ هی ؿماي ـاهاو يىس ؿا با ايىاؿ ب  ٕٓمپامگقاؿ بىػ.  اؿیيىس بًؼه ای بن ـایف  ن،یهم

 

 َة:یؽؿ اع

 ٔيٚـ هزمٜٓ« ال تتغؾوح»حل٤ٓ ه٦ٞىل ػوم 

 --- هیؽؿ      بًل یوکىىػ: ال تتغؾوح ی٩بل هه یه با آیى آیح یهًٞ
                       به ػومبه حول   مم 

ـحث یبً یح یًٞی  ؼ-یـیه يىس ؿح به رای هِى عؼح وکیل يگیلٕ ؽؿیحم

 ه َهى صملًا هٜ يىس---یا ؽؿیبٓ هًاػح باىؼ: 

ـحثیلٓ- بـاب   :المیؿاودٓ  ـحی ّـمیـ وحو ػؿ التتغـؾوح ٔبًـی حمـ ت عـاً هـتکلن ؿح یـًٝا ،حعتَـاًهى باب حعتَاً حمت ب

 -و به هًقله تٞلیل حمت ؿمايؼ هی

ـحی آیه ٩بل« ؽؿیه هى صملًا هٜ يىس» ← ها حف رهت وٝؼه فیبایی بـىػ کـه ٩ـببًل هًگـاهی کـه  آو ًٝایت عؼح به : تٞلیل حمت ب

ـ٬َ ا یَ »و ٥ـهىػ:  يزات ػحػ، ػحػه بىػحهل کيتی ؿح حف ٕى٥او  َٞ ـى ه  م  َهـن  هِّ
 
لـَی أ َٝ ْیـ٬َ َو 

َ
ل َٝ َکات   ـَ ا َو َب  ً ن  هِّ

َ
ْٔ ِبَنل ىس  حْهِب لـؾح « ي 

ـحؿ ػحػو آو به ًٝىحو هؼحیت بًی ـحی هىمی ٔٛٓ و ٩ ـحثیل، حيزام وٝؼه يیکی بىػ که عؼح ٩ببًل به پؼؿحو آو حيقحل کتاب ب ها  حم

 ػؿ کيتی ػحػه بىػ-
 

ـحی هىمی و بًی الن ـحثیل کتابی هاػی يافل کـػین یًٞی: ها ب ـحکه آوحم ـحهاو يىس ٔػؿ کيتیٓ ها ٥ـفيؼحو  چ ها  و ها به آو بىػيؼهم

ـکات ػحػه بىػین  -وٝؼه مبلهتی و ب

ىؿحح»
 
ک

َ
 ى

ً
ْبؼح َٝ ه  کاَو  ـحی « ي  مًت هؼحیت و حؿىاػ و ػٝـىت بـه تىصیـؼ همـاو یًٞی:  ←« ؽؿیة هى صملًا هٜ يىس»تٞلیل حمت ب

مًتی حمت که يىس حولیى کنی بىػ که به آو ٝمل يمىػ و بؼیى ومیله يٞمت عـؼح ؿح ىـکـ کــػ و ػؿ ٝبىػیـت عـالٌ بـىػ لـؾح 

ـحی هـ کلمه ٕیـعؼحويؼ حف حو ىکـ گؾحؿی کـػ و مًت  ب و ٝمـل حو ؿح تا ب٪ای ػيیا پایؼحؿ کـػ و ػؿ رهايیاو بـ حو ػؿوػ ٥ـمتاػ و ب

ـ٥ت ٔ ـحی حو حىحب ػؿ يٚـ گ که يىس آو ؿح ػحىت و عؼح بـه حو   تی٪ی هبلفم حمت با حعبلً ػؿ ٝبىػیىکـ ص٪ٍالش تا ؿوف ٩یاهت ب

 80ٓتا77ٓ ٍٔا٥ات:پاػحه ػحػ-

و ؿوىو هغلٌ هًٞی ػو آیه: ها يىس ؿح به رهت حیًکه بًؼه ىکىؿی بىػ پاػحه ػحػین به حیًکه ػٝىت حو ؿح پایؼحؿ کـػین و مًت 

ـحیى بـ هىمـی و بًی ـحه حو ػؿ کيتی بىػيؼ راؿی کـػین بًاب ـحثیل کتـاب ٥ـمـتاػین و آو ؿح هایـه  ؿح ػؿ ٥ـفيؼحو کنايی که هم حمـ

ـحؿ ػحػین-  هؼحیت آياو ٩

ىـىػ کـه هــػم ٥ـفيـؼحو پنــی و  ٓ هيـغٌ هی77ٍٔا٥ات:« رٞلًا ؽؿیته هن حلبا٩یى»و « ؽؿیة هى صملًا هٜ يىس»حف ٝباؿت 

 يىس ٔٛٓ هنتًؼػعتـی 
 

ـح يىس  هح  «حلضمؼ لله»حو حف عؼح  یػحثم یعإـ مپامگقحؿ بهبىػ؟ « ٝبؼ ىکىؿ»چ

 گ٦ت-یه« حلضمؼ لله»و بٞؼ حف آو « بنن حلله»ى ٔٛٓ : ٩بل حف ١ؾح یٍاػ٩

ع( 4) نْي  ام
َ  َّ َ َ٘   َبى  َ٘ ف   م 

َت  ْ َم َُما ْؿ
َ ْ
 ِفم او
ِا ْفِنؼو ت بم َِلو ىم

ًْ َل ِفم ا ْءات ن  رًا ام ا وَبي  ًّٙ و ّا يو ٌو َْ  َِلَ
ـائ ـفه نیافالم کـػ لیو ػؿ آو کتاب به بًی ام  ػو باؿ ػؿ م

ً
ـکيی بقؿگی ػمت عىاه ؼیفناػ به پا عىاه ىیفلنغ ىیکه لغقا  فػ.  ؼیکـػ و هـ باؿ به م

ـتـ لـغ    ٓیٝلى: حالؿت٦اٛ ٔب

ـيا، حٝلمًا  ٩ْاء: حعب
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 بٓ بيـی  حل٤ٓ حلهی    ٓگ٦تاؿی :1 ٩ْاء : الن

 بٓ بيـی  حل٤ٓ حلهی     ٓ ٝملی:  2 

 ها ٥همايؼین و وصی کـػین حیى ٩ْاء به حٝبلم و ٥یَله ػحػو با صکن حمت یًٞی: به آوحیى آیه ٩ْاء حف يىٛ گ٦تاؿی حلهی حمت- 

بـ ٥نـاػ  «ٝلى» ٤ٖٝ و ىاهؼ آو، « او به ٙلن و تٞؼیی٢ٕ»حمت حف  «هیکًا»ه هىؿػ بضج یو ػؿ آ «حؿت٦اٛ»به هًٞای  «ٝلى» کلمه

 - ـییهن ٤ٖٝ ت٦ن ىؼه، آو

 کتاب: تىؿحت
 

 )هدمغ(  ت حلم٪ؼكیب أؿُ:  هح

ـح٣ آویى ٥لنٖیمـفه   )المیؿاو( ى و حٕ

 لىس هض٦ىٗ ←حلکتاب 

يی، پی٥ناػ: متن، هال هـػم عىؿ  یقی، عىيـی٢مبـ ک 

 

:ـحث ی٥ناػ حول و ػوم بً  قىال  بىػه حمت؟ ییقهایل چه چیحم
 

 به قبب آو ظچاؼ ... نعيع فكاظ ظوم به قبب آو ظچاؼ ... نعيع فكاظ اول 

کتا٣» ا ی٩تل فکـ 1  بغت حلًَـ  ییضی٩تل  «ىاپىؿ ؽوحأل

 حف بابل یصمله هـػ  ییضیکيتى  بغت حلًَـ  یيب یای٩تل ىٞ 2

  صمله بغت حلًَـ  صمله رالىت 3

(5 ) ْ ْکُكو َ ْخٓ  َيَ َ٘لمهو  ت َ
و
ْ و أ َ٘ ؽا لاَء  بم

٘عفَ
و
َٙلً   ْعم ػًا ََّ  أ َو ْ ْ ًا َدف  َ٘  َِ   َ٘ ي ؿم 

ََي اَل  ٙا عم ج  مو
َ ٍك َىؼيٍؼ ف 

ْ
 َبؤ

ـفت. پل چىو فهاو تضمك وفؼه ايتمام ها به مقای يغنت نیهـ ػو باؿ اف ىما ايتمام عىاه قیها ي ـا ؿمؼ، بًؼگايی اف عىػ ؿا که  ىیگ ـکيی ف باؿ اف آو ػو م
ـکىب هی کًًؼ، و ا ًؼیعايه های ىما ػؿهی آ اوی. آياو ػؿ هنیهی کً ذیمغت رًگاوؿيؼ به مىی ىما بن  ىؼيی امت.  موفؼه ای ايزا ىیو ىما ؿا م

ل ٥   لـغ
ُّ
َغل  رامىح: ٕا٥ىح هآ گـػه ػؿ عايه اؿ ٔیحلّؼ  یرىك: حلت 

ًٖا ٝلیکن کنیأيهًْاهن و أؿملًاهن البٞخًا ٝلیکن: 
ّ
 مل

 

بـؤك و »و  «٥٪ــ و رًـگ»يـتـ ػؿ یى ت٦ـاوت کـه بـئك بیـبـا ح ًؼٓیو حهىؿ ياعىىا یحلمکـوه ٔمغتبئك، بؤك و بؤماء: حليؼه و  الن

 -ىىػ حمتٞمال هی «ٝؾحب»يتـ ػؿ یب «بؤماء

ما» واله 
 
ؼ  أ ْٝ ِبؽح راَء َو

َ
 ٥ناػ عىحهیؼ کـػ --- باؿ حول ٥ناػتاو---« : لت٦نؼو ---»ٞی حمت بـ رمله: یت٦ـ« ٥

هىٝـىػ ٔو٩ـت ؿمـیؼو  ←ها ػحػه بـىػ  وٝـؼ:  حی که عؼح هبًی بـ ٝ٪ىبت و ي٪مت و حيت٪ام به عإـ ٥ناػىاو به آو وٝؼ: وٝؼه

 وٝؼهٓ

ـحی آو  آهؼو وٝؼ: کًایه حف و٩ت حيزام و حر

 
َ
ل َٝ ْخًا  َٞ ولِ یَب

 
ًا أ

َ
 ل

ً
باػح ِٝ ْن 

 
ؼِ  یک

َ
ك  ى

ْ
ـيؼ-ها ؿح تا ىما ؿح ؽلی ٥ـمتین آو حيگیقین و هی : بـهیؼیَبؤ  ل کًًؼ و حف ىما حيت٪ام بگی

ولِ » رمله: ،بىػه «ل کـػویحيت٪ام و ؽل»هًٚىؿ ه ب «بٞج»ًکه یل حیػل
 
ؼِ  یأ

َ
ك  ى

ْ
  -حمت «ؼ  ---یَبؤ

ـيؼگاو»، ػاللت بـ «ٝباػح لًا»و  «بٞخًا»تٞابیـ  :يکته ـحيگیغتى و « هئهى بىػو حيت٪ام گی وحػحؿ يمىػو يؼحؿػ- و بٞج حلهی حف باب ب

ـحی ٩لٜ و ٩مٜ    کـػو حف باب هزافحت حمت-ک٦اؿ ب

ـتیى ّمیحوالهما: ح  ؼ،---ٓیوٝؼه حول ٝؾحب ؿم یو٩ت یًٞیگـػػ- ٔیى بـهیـ به ه

 ه٦ٞىال : تؤک
ً
 بىػو ٩ْاء یؼ بـ صتمیو کاو وٝؼح

 



ـآو  ػؿمًاهۀ  ٔاؿىؼٓتفنیـ ل
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ؼ--- یکه آيچه وٝؼه ػحػه ىؼه بىػ ٔهىٝىػٓ، ؿم ی: هًگاهیًٞیحمن ه٦ٞىل ٔهىٝىػٓ آهؼه حمت-  یحمت که بزا یوٝؼ: هَؼؿ هح

 ٢هٓیٔهزاف ٍ

هن أّفحیحلکا٥ـ یَى ٝلیإی: ايا أؿملًا حليهیآ ناهع فُّ  ى َتئ 

ـحو ٥ـمتاػ یمى ٖاو ها ؿح بهیها ى  ٬ کًًؼ-ین تا آو ها ؿح تضـیحن و بـ آو ها هنلٖياو ماعتهیکا٥

ـگاه کن  ه کًًؼ-ٓی٦ـ و تًبیکًؼ حو ؿح ک یؿح هؤهىؿ ه یکًؼ، عؼحويؼ کناي یاو حلهی٢ٕ یٔوره ىاهؼ بىػو: ه

 ه٦ٞىال : آيچه وٝؼه ىؼه بىػ، ٩ٖٞ
ً
 حمت- یو صتم یو کاو وٝؼح

ـًا  (6) ن  ف  َر ت َ َ وْي 
َ
ْ أ
و
َ ْْل   َ٘ ج َ   َ َ٘ ت َن    ٙاٍي  ُْ

َ
ؤ ْ بم
و
َؼْػِض  ُْ

َ
َ٘ أ  َْ ْيم

َ  َيَ ـا َى ًْ و ا ًَُكو ا َؿَػْػِض   وو
ـاواو  نیبـ ػىمًايتاو ؿا به ىما باف هی گـػاي ـگییو پل اف چًؼی چ ـايی ف ـات ىما ؿا ب نیهی ػه اؿییو ىما ؿا با اهىال و پن  . نیهی گـػاي يتـیو يف

ه: حلـرٞه و حلؼوله ٔبافگيت لـغ ـّ  -ٓ «ػولت» هن به هًٞایو  ک

 حف هـػحوٓ ِٔد َي٦َـٓ یـ: حلٞؼػ هى حلـرال ٔتٞؼحػیي٦

 : ---  باء حمتٞايت ٔهزمٜٓأهؼػياکن بؤهىحل 

رررررر    (7) ر ر ر ر ر ر ر ْ فََلَّر مو
ْ
رررررؤ ر ر ر ر ر ر ر ر َمر
َ
ِْ أ َ٘ ام  ْ
ررررررُكو ر ر ر ر ر ر ر ِنر و ف  ت ْ

َ
ْ وم ُتو ْٓ ررررر ر ر ر ر ر ر ر ر ْحَسر

َ
ْ أ ُتو ْٓ ررررر ر ر ر ر ر ر ر ْحَسر

َ
ِْ أ َ٘  .ام   ٍ َي َُما ٘ا

َ
ٔو أ رررررٙ ر ر ر ر ر ر ر ر ر و ََ ررررررام َػ ر ر ر ر ر ر ر َ وَر ررررررُجم ر ر ر ر ر ر ر ْنر َ

ْ
ٙا امل و َو ررررْؼ ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر َ َ٘ َلم  ْ

ُكو َٖ ررررررٙ ر ر ر ر ر ر ر ر رو ٘و ا  ررررررٙإو ر ر ر ر ر ر ر ر نو َ ـَ م َلم رررر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر  اْْلعم
ْ و َ٘ ؽا لاَء  ررررربم ر ر ر ر ر ر ر ر ر

فَ
 
ً
ـح ْىح َتْتبی

َ
ل َٝ وح ها  ـ  َتبِّ  ِلی 

. و چىو فهاو تضمك وفؼه ؼیبه عىػ بؼی کـػه ا ؼیو اگـ بؼی کً ؼیکـػه ا کییبه عىػ ي ؼیکً کییفملکـػ عىػتاو امت. اگـ ي زهیيت ـوفییىکنت و پ ىیا
ـا ؿمؼ، باف هن بًؼگايی اف عىػ ؿا بن ـکيی بقؼی ىما ف ـه های ىما ؿا ايؼوهگ نیهی کً ذیايتمام ها به مقای م و  ًؼیػؿآ لَیؼاالکًًؼ و به هنز ىیتا چه

ی آو ؿا تباه مافيؼ.  ـهیباؿ بؼاو را واؿػ ىؼيؼ و بـ هـ چه چ ىیکًًؼ، چًاو که يغنت ـاویصـهت آو ؿا بيکًًؼ و آو ؿا و
ّ
 هی ىىيؼ، به کل

ـوح، یَتّبـوح = ی  ـ: اهبل٫ ٔتباؿ = هبل٫ٓیتتب لـغ  هلکىحیَؼِهّ
 

ـحثی٩ؼؿت بً بافگيتًکه یحىاؿه به ح الن ٔاو  بافگيت آياو به حصناو بىػه بٞؼ حف حیًکـه ٝ٪ىبـت کاؿىـاو ؿح چيـیؼيؼل به مبب یحم

 أصنًتن أصنًتن أِلي٦نکنٓ

ـحو  الم حعتَاً« ٥لها»و « أِلي٦نکن»الم ػؿ  2 حمت؛ یًٞی يیکی و بؼی ىـما هغَـىً عىػتـاو حمـت بـؼوو حیًکـه بـه ػیگـ

حیـى  گـػػ؛ چه عیـ باىؼ و چه ىــ  ٝمل بـهیهًتنب گـػػ- و حیى هماو مًت راؿی حلهی حمت که ححـ ٝمل به ٍاصب آو 

عىحهؼ بگىیؼ که يیکی به ٍاصبو ي٦ٜ و بؼی به ٍاصبو  گـػػ و يمی آیه ػؿ ه٪ام بیاو حیى حمت که ححـ ٝمل به ٍاصبو بـهی

ـحکه ػؿ حیى ٍىؿت بایؼ هی ّـؿ هی  «٥لها»، يه «٥ٞلیها»٥ـهىػ:  ؿمايؼ؛ چ

« الم»ححـ حصناو یا بؼی بـه ١یــ ٥اٝـل آو هـن ؿمـیؼه و حیـى بـا هًٞـی حعتَـاً حف ح٥تؼ که  مئحل: ػؿ وح٩ٞیت بنیاؿ حت٦ا٧ هی

 ه٢ایـت ػحؿػ؟

ـآو ػؿباؿه آحاؿ حعـوی و ػيیىی حٝمال حیى حمـت کـه آحـاؿ حعــوی حٝمـال بـه ١یــ حف ٥اٝـل آو تزـاوف يمی کًـؼ  رىحب: ػیؼگاه ٩

يؼحؿػ هگـ حیًکه عؼح بغىحهـؼ ححــی حف آو حٝمـال بـه رهـت  ٓ و ػؿباؿه آحاؿ ػيیىی حٝمال يیق هیچ ححـی ػؿ ١یـ ٥اٝل آو44ٔؿوم:

ـحو بـمؼ لؾح حیى کاؿ ػؿ تىحو ٥ـػ يینت-   يٞمت یا ي٪مت یا حبتبل و حهتضاو به ػیگ

ـحی بًی يياو هی 7و  5ه٪اینه بیى ػو آیه  ـحثیل ىؼیؼتـ و تلظ ػهؼ که وٝؼه ػوم ب حی کـه يقػیـک بـىػ آيـاو ؿح  گىيـه تـ بىػه به حم

ـح»بىػ کًؼ و ٝباؿت کاهبًل يا  بـ حیى هنجله ػاللت ػحؿػ-  « لیتبـوح ها ٝلىح تتبی

ـحی حعتَاؿ صؾ٣ ىؼه   حمت ِٔحصقحوٓ ػحؿ کـػو به هًٞای ١َه «هناثه»حف  «نىإحیل» کلمه: و الم و هتٞل٨ به هضؾو٣ حمت که ب

ـحی ١ا  ى حمت:یـ آو چًیت حمت، و ت٪ؼیػؿ آو ب

ـحيگ ,« :هایو حلکابة ٥ نىإح ورىهکن بٚهىؿ حلضقویبٞخًاهن ل» ـحی حیغتیها آو بًؼگاو عىػ ؿح ب له ٩تـل ٝـام و یبـه ومـتـا ًکه ین ب

 -تاو آىکاؿ مافيؼیها های حيؼوه ؿح ػؿ چهـه ها ييايه یـیها و حم ١اؿت

 و لیؼعلىح حلمنزؼ کما ػعلىه حول هـة: هًٚىؿ حف هنزؼ، هنزؼ حال٩َی ٔبیت حلم٪ؼكٓ حمت-

 ػالالت حیى ٝباؿت:



ـاء یـتفن .2ػؿك        مىؿه هباؿکه ام
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ـتبه حول هن با ٩هـ و ١لبه وحؿػ هنزؼ ىؼيؼ و ٝؼم ؽکـ آو ػؿ ٩بل، به رهت حیزاف حمت- ها ػؿ آو - 1  ه

ـحی هتک و تغـیب بىػه حمت- - 2  ػحعل ىؼو آياو ػؿ هنزؼ ب

ـحی هزافحت بًی - 3 ـحيگیغته ىؼيؼ ههارمیًی که ب ـحثیل ب  ، ػؿ هـ ػو هـصله یک گـوه بىػيؼحم

ْىح تتبیل
َ
ل َٝ  حصتمال ػحؿػٓ 2ـح ٔیتبـوح ها 

ـکه ؿح بـ حو هنلٔ ىؼيؼ ٔبهتـٓ ها -1  هىٍىله: تا هبل٫ کًًؼ ه

ـ٥یها هَؼؿ -2 ـتـ یه ٔبه هًٞیه ٙ هٓ : تا هبل٫ کًًؼ ػؿ هؼت فهاو تنلٔ و ب ؼ   ٔهزمٜٓ ياو ؿحیياو حیه 
 

ـحثیعٖاب به بً هح  ل حمت-یحم

 حمتٓ-ا٧ عاؿد یى رمله هٞتـّه ىؼه ٔچىو حف میاهبـًٔٓ حمت، حیؼ عٖاب به حهت پیبگى یحگـ کن 

ـح ػؿ رمله ىـٕقىال:  حمت،  یق بؼیو چ یاو ه٦ًی٬ فیًگىيه هىحؿػ که ٍضبت حف یًکه ػؿ حیـ١ن حی، ٝل« و او أَمؤتن ٥لها»ه یچ

 حف صـ٣ 
ً
 حمت٦اػه ىؼه حمت؟« الم»ًزا حف صـ٣ یػؿ ح یکًًؼ، ولیحمت٦اػه ه« یٝل»هٞمىال

ـح هدمغ:-ج   یه٪ابله و هٖاب٪ت با رمله ٩بل ی٥٪ٔ ب

  ٔػؿ ٩نمت هـبىٕه گ٦ته ىؼٓ او:ؿ یالم-ج 

   نت؟ یچ« ورىه»هًٚىؿ حف 

ـحث یعىػ ىما بً»هزاف: رقء ؿح گ٦ت و حؿحػه کل کـػه و هًٚىؿه  -3  حمت- « لیحم

ـحو، ؿإما و حکابـ ح -4  ياو حمت-یهًٚىؿ چهـه های بـرنته، م

حمـت- « ت حلم٪ـؼكیـىـهـ ب»نـت، بلکـه یحلبته ه٪َىػ عـىػ هنـزؼ ي؛ ینت؟ هنزؼحال٩َیه چیى آیهًٚىؿ حف هنزؼ ػؿ ح

ـحم»ٔهزاف: رقء ؿح گ٦ته و کل ؿح حؿحػه کـػهٓ هخل   ؿوػ-یبکاؿ ه« هکه »ه حف یکه کًا« هنزؼ حلض

رًا   َع  (8) َّ َجَّي  ـي ى فم
ْ
َ ِلم
َََّّنا َ ْْل  ج َ َ َ٘ ج  ِض  ْ ْ  و مو ْ ِْ  و َ٘ ام  ْ

ََحَُكو ـْ ِْ َي
َ
ْ أ ُكو  َؿبإ

ؿوی  اویباؿ به فناػ و عغ گـیامت پـوؿػگاؿتاو بـ ىما ؿصمت آوَؿػ و ىما ؿا يزات بغيؼ، و اگـ ػ ؼیاه ؼ،ییو به اعافت عؼا بافآ ؼیپل اگـ بقؼ اف آو تىبه کً
ـاو تًگًا ؼیو بؼاي ن،یبه فمىبت ىما باف هی گـػ قیها ي ؼیآوؿ  ـای کاف ـاؿ ػاػه ا ییکه ها ػوفط ؿا ب ـ  آوکه يتىايًؼ اف  نیل  . قيؼیبگ

 تْیی٨و  ـ: صبلیصَ لـغ

ؼيا ٔال یٝؼتن ٔال  ٝ  حلٞ٪ابٓ یحل٦ناػٓ 
 

 ؿبکن ---ٓ یعؼحمت ٔٝن یىٓـ ؿو کـػو مه باؿه عؼح: بافگيت و ؿو کـػو هزؼػ ىما به مى الن

نی ْو   َٝ
َ
ْن أ

 
ک نیَؿبُّ

 
َصَمک حىـاؿه بـه ٝلـت :  ← ب ٔعؼحويؼ هتکلن بىػه، حیًزا ١ایب هی ىىػٓیـ به ١ای: حلت٦ات حف هتکلن هٜ حل٢  ـْ

ىؿتی که بًؼگاو به ه٪تْـای عل٪تيـاو ٝمـل  حیًکه حٍلی که ح٩تْای ؿبىبیت عؼحمت حیى حمت که به بًؼگايو ؿصن کًؼ ػٍؿ

ـکت کًًؼ  ـتياو ص  حىاؿه به حیى يکته يیاف به ؽکـ و٤ٍ ؿب ػحىت لؾح يیاف بىػ میا٧ ت٢ییـ کًؼ- ←کًًؼ و ػؿ هنیـ ٥ٖ

 بضج ؿوحیی:

ْیًا وَ " آیه ؽیل ػؿ که ىؼه ؿوحیتٓ ٛٔ ٍاػ٧ حهام حف َْ َ
ي  ِالی ٩ ًِ   َب

َ
ـحِثیل ِکتاِب  ٥ِي ِاْم

ْ
و   حل ٦ِْنؼ  ت 

َ
ُِ  ٥ِـي ل ْؿ

َ ْ
َتْیِى  حأل ـ   یکـی: ٥ـهـىػ" َهـ

ى   وَ " ت٦نـیـ ػؿ و حمـتٓ ٛٔ ٝلـی بـى صنـى عـىؿػو ّـبت یکی وٓ ٛٔ حلمئهًیى حهیـ ىؼو کيته
 
ل ْٞ ـَت

َ
ح ل ـىا

 
ل  ٝ  

ً
ـح : ٥ـهـىػه" َکِبیـ

ِبؽح:" رمله باؿه ػؿ وٓ ٛٔ ٝلی بى صنیى کيتى ه٪َىػ
َ
ؼ   راءَ  ٥ ْٝ ما َو واله 

 
ْخًـا" ىـىػ یـاؿی صنـیى که و٩تی: ٥ـهىػ" أ َٞ ْن  َب

 
ـْیک

َ
ل َٝ 

 
ً
باػح ًا ِٝ

َ
وِلي ل

 
ك   أ

ْ
ِؼیؼ   َبؤ

َ
ىح ى زام 

َ
٥  

َ
یاؿِ  ِعبلل ـحيگیغته ٩ىهی ٩اثن ٩یام حف ٩بل" حلؼِّ  حيت٪ـام بـی ؿح هضمؼ آل حف عىيی هیچ که ىىػ ب

ـيؼ ؿح بیت حهل حف ىؼه ؿیغته عىيهای همه حيت٪ام و يگؾحؿيؼ   کاَو  وَ " بگی
ً
ؼح ْٝ   َو

ً
ىال  ٞ  ىؼيی- حمت حی وٝؼه حیى و" َه٦ْ

 حمت- تٖبی٨ و رـی ه٪ام ػؿ تًها بلکه کًؼ هی ت٦نیـ ؿح بضج هىؿػ آیه که ىمـػ ؿوحیاتی رقو يبایؼ ؿح ؿوحیات حیى: حلمیقحو

ى( 9) ا ؼي ّلِلم ْٗ َِ َي ـْ  و ِا ذَها ا ْف  َ   ام رًا ِهم ـًا وَبي  ْر
َ
َْ أ ِا َْلو

َ
َِ اصَّا ْلم تم أ

َملو َْ َّ َي ي َ  اذلا ْئنم   و
ْ
و امل ِّش  ن َ َ٘ يو ٍو  ُْقَ

َ
 أ

ـآو به آ ىیبه ؿامتی ا ـای  ؼیهی کًًؼ يى نتهیهی کًؼ، و به آو هإهًايی که کاؿهای ىا تیها امتىاؿتـ و راهـ تـ امت هؼا ىییکه اف همه آ ًیییل هی ػهؼ که ب
 ؿگ عىاهؼ بىػ، آياو پاػاىی بق



ـآو  ػؿمًاهۀ  ٔاؿىؼٓتفنیـ ل
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 کب اع
ً
ـح  : صؾ٣ صـ٣ یأو لهن أر

ً
 و هًَىب به يقٛ عا٥ِ ٔبؤو لهن---ٓ-« باء »ـح

ـحی هىٍى٣ هضؾو٣؛ ت٪ؼیـ: للؼیاية حلتی---؛ للملة حلتی  ---؛ للٖـی٪ة حلتی---ٔحلمیقحوٓ حلتی: ٦ٍت ب
 

ـح حینتاػو ٩ٔیامٓ حفیکىتـیى و يیتـ أ٩ىم : هتٞاػل الن که حيناو هنلٔ به کاؿ  تـیى صاالت حيناو حمت هتٞاػل ى ىکل حيزام کاؿ؛ فی

حمت؛ کًایه حف عىب حػحؿه کـػو کاؿها ٔصنى حلتَؼیةٓ- حیى بؼحو ػلیل حمت که حیى ػیى بـ آيچه عیـ ػيیا و آعـت هـػم حمت 

بـا ح٩تْـای و حیـى بـه رهـت هىح٥ـ٨ بـىػيو  هنلٔ و چیـه حمت و هتَؼی ٩ّٔینٓ حٍبلس صال آياو ػؿ فيؼگی و هٞاػىاو حمت

ـحی هؼحیت و مٞاػت تزهیق هی  کًؼ- ٥ٖـت حينايی و عل٪ت حومت و حو ؿح ب

 -حلهی ماب٨های  هامت یا ػؿ ه٪اینه با ىـیٞت ها و آییى تـ یا ػؿ ه٪اینه با مایـ ػیى ل٦٘ ٩اثن ←

 حلَالضات: هىٍى٥و صؾ٣ ىؼه: حالٝمال حلَالضات

ـحی  ـگـػو عىػ گؾحىتهحرـ: ص٪ی ب  هئهًیى که عؼح ب

 بضج ؿوحیی:

 یهؼی للتی هی ح٩ىم: یهؼی حلی حلىالیة؛ ٝبلهه: حف ٩بیل رـی و تٖبی٨ حمت-

َلاًم ( 10)
َ
َْ ََعاًِب أ ْعَتْؼِض َْلو

َ
ـَ م أ ْْلعم  ِبم

َِ ٙ و ْئنم َّ َل يو ي
ِا اذلا
َ
 َ٘ أ
ـای کنايی که به رهاو آعـت ا ىیو ا  . نیيؼاؿيؼ فؾابی ػؿػياک آهاػه ماعته ا ماویکه ب

ـ٥ته- بـه هًٞـ« أَٝؼػيا»أٝتؼيا: ػؿ حٍل  لـغ ٔحاِلٝتـاػ:  «، تهیـه کــػیننیـه کــػیـن، ؽعیآهـاػه کــػ» یبىػه حمت و حبؼحل ٍىؿت گ

 حاِلٝؼحػٓ
 

ّو لهن---»آیه ٤ٖٝ حمت به ٝباؿت  الن
َ
 ػؿ آیه ٩بل-« ح

ـحو  ـػ و یـگ ى هـییـحف ػىـمًاو ػياو حيت٪اهی حمت کـه عـؼح یٝؾحب حبه حیى رهت که حمت بياؿت ػحػو هئهًیى به ٝؾحب کا٥

 ىىػ- ى هییؼگاو هئهًیباٝج ؿوىًی ػ

 کا٥ـ: حلؾیى ال یىهًىو باالعـه:

حيکاؿ تىصیؼ و يبىت هن ک٦ـ حمت حها ٝلت حکت٦ا به حيکاؿ آعـت حیى حمت که با حيکاؿ آعـت، ػیى ٩ین ٔکه مـیا٧ آیـات حمـتٓ حف 

ـحهىه کـػو ٩یبه هم ؿوػ؛ بیى هی ـحهیح ؿاهت ؿ یى رهت عؼحی تٞالی ٥  -ؼهیها ياه یيه تماهی گم

حيؼ، حرـی بـ عؼح يؼحؿيؼ بلـک کاؿىـاو هًـىٓ بـه تىبـه یـا ىـ٦اٝت  حيؼ حها ٝمل ٍالش حيزام يؼحػه يکته: کنايی که حیماو آوؿػه

 106ٓو102حمت تا به گـوه ٍالضاو هلض٨ ىىيؼ ٔتىبه

(11)  َ٘ رم 
ْ َي 
ْ
خل ٔو ِبم عَء   ػو

ًِّشا  ِبم
ِو م ْ   م

ْ
وَٙلً َ٘ َيْؼ و ا  ح 

َ
ِو ع م ْ   م

ْ
َِ ا    

ـای آو تاله هی کًؼ ىـ و بؼی ؿا ي کییو ي ـیو ايناو هماو گىيه که ع ـا که او ىتابقػه امت و بی آو که ب قیؿا هی علبؼ و ب ـّ  ـیو ع يؼیًؼیهی علبؼ، چ و ى

« واو»الطظ لؽآو،  اقت که ظؼ ؼقن« یعػى»هماو « یعُع » يکته : ؿا بيًامؼ، ىتاباو ػؿ پی عىامته های يفنايی عىػ هی ؿوػ.  ویعى

 .بؽ عبك هیچ لاػعه يسىی یا يؽفی يیكت« واو»افتاظه؛ و ایى اقماط 
 

ٛ  : ٕلب هی الن   - کًؼیؼ

 حمت« ٍله»به رهت ـ و باليـ: باء یبالغ

ـک- یًٞی همه حيناورًل حمت؛ « حاليناو»ػؿ   «حل»  ها، يه ٥٪ٔ کا٥ـ و هي

حمت، چه به ٍىؿت چه ل٦٘ و چه به ٍىؿت مٞی و ٝمل، چه ػٝا کًًـؼه هٞت٪ـؼ بـه عـؼح « هٖل٨ ٕلب»ػٝا: ػؿ حیًزا هًٚىؿ 

 باىؼ چه يباىؼ ٔ يه ػٝای حٍٖبلصیٓ-

 فيؼ- ؿمايؼ یا ّـؿ هی هًٚىؿ حف عیـ و ىـ، آيچه مٞاػت و ى٪اوت حو ػؿ آو حمت به صنب ص٪ی٪ت يه هٖل٨ آيچه ي٦ٜ هی

ت هض٪٨ ىىػ يه لزارت و ػؿعىحمت ٝؾحب ه هىك هیهًٚىؿ حف ٝزله: ػومت ػحىتى حيناو به حیًکه آيچ  کًؼ به مٝـ

حينـاو هـچـه بغىحهـؼ، بـؼوو تىرـه بـه عیــ  و ىــ بـىػيو، عىحهـؼ- یـ ؿح هـیٕلبؼ که عیٕىؿ ىـ ؿح ه ه٦هىم: حيناو هماو


