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 :مذهه اوله
 هعرفی هجمىعه لرآيی دافظىو

 های ظا٨ٝىو ٠باقجًؿ حل: ؾهؿ- حهن ١٨الیثجؽّّی ؾحيٍگاهی و ؾیًی حقحثه هیظا٨ٝىو یک هئوىه ٠لمی ٬كآيی حوث که ؼؿهات 

 دبغتاو ٝشآيی آیات -1

ٌهك جهكحو ٌكوٞ بـه ١٨الیـث يمـىؾ و ؾق همـاو حولـیى  >;ؾق هًٙ٭ه  ?Cؾبىحاو ٬كآيی آیات با قویکكؾ کلی جكبیث ٬كآيی حل وال 

ه٭ٟٙ حبحؿحیی هىحشه گكؾیؿ- جىلیؿ و حشكحی هعحىحی ٠میـ٫ ؾیًـی  آهىلحو وال ١٨الیث با حوح٭بال کن يٝیك ؼايىحؾه ها و ؾحيً

ؿ  آهىلي ؾو لباو حيگلیىی ٕؾق ظـؿ هکالمـهٔ و ٠كبـی ٕؾق هعیٗ ٌاؾ و شفحب  جؤکیؿ و جىشه به حکركیث همکى واظث های ٌق

ى آهىلي و ؾحقح بىؾو های يىیگیكی حل ٌیىههای هاؾق ٕژیمًاوحیک و ًٌأ  بهكهظؿ ٨هن هحىو ؾیًیٔ  آهىلي آکاؾهیک وقلي

 ؾوث ؾیًی حل ویژگیهای حیى ؾبىحاو حوث-هعیٗ کاهاًل یک

اللم به ـکك حوث هؿل ج١لین و جكبیث ٬كآو هعىق جىلیؿ ٌؿه جىوٗ جین پژوهٍی ؾبىحاو آیات  جىوٗ ه١لماو و هـؿحقن لیـاؾی 

 بكؾحقی ٬كحق گك٨حه حوث-ؾق وٙط کٍىق هىقؾ حوح٭بال و بهكه

 ت پیؼ دبغتاو ٝشآيی آیا -2

والی يىآهىلحو بكحی ی آهاؾهپیً ؾبىحاو آیات ٕظا٨ٝىؤ يیم با ؾحقح بىؾو ؾو ١ٌبه ؾق وٙط جهكحو  قویکكؾی هح٩اوت ؾق لهیًه

ی پیً هـای های ح٘ال٠ات هعىق  بك قوی ههاقتآیات  به شای جمكکم بك آهىله ؾبىحاووقوؾ به ؾبىحاو ؾحقؾ- ١٨الیث های آهىٌل

ها ٠باقجًؿ حل: ؾ٬ث و جمكکم  وك٠ث وحکًً  ظل هىؤله  ظا٨ٝـه کىجـاه حوث- بؽٍی حل حیى ههاقتهايؿگاق ـهًی هحمكکم ٌؿه 

های حشحما٠ی  آهىلي آؾحب  ههاقت ًٌیؿو و ٨هن کالم هكبی  ههاقت ٨هن  ظ٩ـٛ و ٠مـل بـه آیـات هؿت و ؾقحل هؿت  ههاقت

 هىٔى٠ی و--- -

 های الهیاتایؼآهىصؽگاه کًکىس تضقیالت تکمیلِی اسؽذ و دکتشِی کلیۀ گش  -3

ی ظا٨ٝىو  که هىشب گكؾیؿه هئهًیى ٨كهیؽحه ؾق وكجاوك کٍىق با ظا٨ٝىو آٌـًا ٌـىيؿ  ٬ؿیمی جكیى ١٨الیث هصمى٠ه آهىٌل

ؿ و ؾکحكی گكحیٍهای حلهیات حوث- حکًىو ب١ؿ حل ظؿوؾ یک ؾهه ١٨الیث هـی ًاوی حٌق -ؼؿهات ظا٨ٝىو ؾق لهیًه کًکىق کاٌق

ه ظا٨ٝىو  کاهلحكیى  به قول جكیى و ه٩یؿجكیى ؼؿهات ؾق لهیًه جعّیالت جکمیلی حلهیات ؾق جىحيین با ح٘میًاو هؿ٠ی ٌىین ک

حهوٙط کٍىق قح به ٠ال٬ه ـحهها حقحثه هیهًؿحو حیى ٌق هـا  هعّـىالت بـه قول  آهـىلي هصـالی ؾق ؾهؿ- جًىٞ ؼؿهات  جًـىٞ ٌق

 هاوث- هًمل و--- جًها بؽٍی حل حیى ویژگی

 های آهادگی کًکىسدوسه .1

ؿ و ؾکحكی ظا٨ٝىو پك ٘ك٨ؿحقجكیى کالنک  :<های کًکىق ؾق وٙط کٍىق حوـث- جـا کًـىو بـال٣ بـك الوهای آهاؾگی کًکىق حٌق

ؿ و ؾکحكی حلهیات جىوٗ ظا٨ٝىو بكگمحق گكؾیؿه حوث- حیى کالوها ؾق وه گكحیً ٬كآو و ظؿید  ٨٭ه و هبايی ؾوقه ی کًکىق حٌق
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ـؿ و ؾکحـكی بكگـمحق هـی ظ٭ى٪ و ٨لى٩ه و ظکمث حوالهی و ؾق وه ه٭ٟٙ ًاویٕویژه ظ٩اٚ ٬ـكآؤ   حٌق گـكؾؾ- همـه وـاله کاٌق

 ها هىحًؿ-های حیى کالنهای جک ق٬می کًکىق حل ؼكوشیبىیاقی حل قجبه

 های آهىصؽیبغته .2

ياهه های ظا٨ٝىو ؾق وكجاوك کٍىق و ؾق ؾحيٍگاه به ؾحيٍگاه کٍىق بـیى ؾحيٍـصىیاو و ؾحو٘لبـاو ؾوـث بـه ها و جىثؾقوًاهه

حه ٨ى٪ٌىؾ- با ح٘میًاو هیؾوث هی حلفکك و ؾق ؾقون ٠مىهی هرل حؾبیات ٠ـكب و لبـاو حيگلیىـی  جىحو هؿ٠ی ٌؿ ؾق وه ٌق

باٌؿ- به قول قوايی وااليه و حيٙبا٪ بك کًکىق هـك وـال  حٌـحمال بـك همـه ها کاهاًل کا٨ی و وح٨ی يیم هیبكحی کىب باالجكیى قجبه

ٌؿه ؾق ظؿوؾ یک پـًصن های ظىابياهه ها  جلؽیُی و پاوؽًاهه کاهاًل جٍكیعّی جىثوئحالت کًکىقها  ٘ب٭ه بًؿی هىٔى٠

ی هًىصن  ظف٦ لوحثؿ ٤یكکاقبكؾی و--- جًها بًؿی ٌؿههًابٟ حِلی  هٙالب جىٔیعی بیٍحك شهث ج٩هین بهحك  هعحىحی ٘ب٭ه

 ق باٌؿ-بؽٍی حل ؾالیلی حوث که هىشب گكؾیؿه حوث ظا٨ٝىو جًها گمیًه ؾحو٘لباو ؾق کًکى

 آهىصػ هزاصی .3

ٌؿ که حل بؽٍـی حل ی هکكق ؾحو٘لباو ٌهكوحايی هىشب هیهای ظا٨ٝىو ؾحیك بىؾه حوث  هٙالبهؾق ٘ىل حیى والها که کالن

کالوها ِىت یا ٨یلن جهیه ٌؿه و بكحیٍاو حقوال گكؾؾ- حیى هٙالبـه بـه هـكوق هـا قح بـك آو ؾحٌـث کـه بـه وـمث جىلیـؿ هعحـىحی 

حهح٨محقهایی بىیاق با کی٩یث حل بكشىحهؾیصیحال ق٨حه و يكم  حلهیات جهیـه ٌـؿه و شهـث يٍـك ؾق وكجاوـك کٍـىق  جكیى حواجیؿ ٌق

حه باٌؿ- ؾو ویژگی ههن يكم ح٨محقهای ظا٨ٝىو ٠باقت حوث حل: حهکاو ًٌیؿو و ؾیؿو ؾقن ها هیآهاؾه حقحثه به هٍحا٬او حیى ٌق

 کٍىق-حوحاؾ به ؾ١٨ات هکكق  بهكه گیكی حل بهحكیى حواجیؿ 

 های هٚتگی، هاهايه و راهِآصهىو .4

ؿ کًؿ  هٙال١ـاجً قیمی و آلهىوباٌؿ  بكياههبكحی ؾحو٘لبی که ؾق ظال آهاؾه ٌؿو بكحی کًکىق هی های ؾحثمی که هؿحم حو قح ِق

ظـا٨ٝىو  حی های ه٩حگی و ؾوقهقوؿ- آلهىوقح شهث ؾهؿ  حٌکاالجً قح به حو گىٌمؾ يمایؿ  بىیاق ٔكوقی و ظیاجی به يٝك هی

هـا قح هـكوق کًؿ که هن به یک بكياهه قیمی ؾقوث جكی ؾوث پیـؿح کًًـؿ و بحىحيًـؿ بـه حيـؿحله کـا٨ی ؾقنبه ؾحو٘لباو کمک هی

 ليی و جًٝین و٬ث و ؾیگك ٌكحیٗ ؼى بگیكيؿ- يمایًؿ و هن هؿحم ؾق ٌكحیٗ آلهىو ٬كحق گك٨حه و با جىث

  های آصاددوسه -5

قوي جع٭ی٫  ه٭اله يىیىی  آهاؾگی هایی با ٠ًاویًی هايًؿ های آلحؾ و کاقگاهی کًکىق  کالنهای آهاؾگظا٨ٝىو ٠الوه بك ؾوقه

 يمایؿ-ی ٠كبی  جصمیه و جكکیب ٬كآو  ج٩ىیك و--- يیم بكگمحق هیهّاظبه  هحى ؼىحي

 صباو هایهدوس -6

o ّشبی 

يعى  هکالمـه  بال٤ـث  ل٥ـث   جكیى ؾوقه آهىلي لباو ٠كبی حل ه٭ؿهاجی جا آهاؾگی کًکىق ؾکحكیF ٌاهل ِك٦ وکاهل

 حل٭كآو و---ح٠كحب 

o ايگلیغی 

حهها و بىحهؾوقه ؿ و ؾکحكی کلیه ٌق  های ؾحيٍگاهی  حل ه٭ؿهاجی جا پیٍك٨حه-های ویژه کًکىق حٌق

 و همچًیى لباو جؽّّی حلهیات

o صباو کىدک 

 های حيگلیىی و ٠كبی ٕلباو ٬كآؤ حل ههؿ جا ؾوقه قحهًماثیهًؿ لباوآهىلي يٝام
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 با حهك آهىلي و پكوقي حقجباٖ ؾحقؾ حقحثه ٌؿه حوث که بكؼی حل آيها جکمیل  ؾق حیى هكکم ٘كض
ً
پژوهٍی هحًى٠ی که هىح٭یما

ی هًحٍك یا٨حه حوث ٕهايًؿ ظاٌیه ٬كآو کكین جعث ٠ًىحو ٨كهًگ حهل بیثٌؿه و به ٠ًىحو کحاب یا بىحه ٔ های آهىٌل

که قویکـكؾی کـاهاًل شؿیـؿ ؾق آهـىلي ٬ـكآو و D ِكحٖ هىح٭ین ؾق ٨هن ٬كآوEيصام حوث ٕهايًؿ ٘كض و بكؼی ؾیگك ؾق ظال ح

یٔو ؾیگك ٘كضD وبک ليؿگی ٬كآيیEلباو ٠كبی حوث- یا   های آهىٌل

 





 

 

 

 همذهه هؤلف
 

E٠لىم ٬كآو Dحه حل ٬ؿین حألیام شمء هًابٟ آلهىو ؿ و ؾکحكی ٌق ًاوی حٌق حوث- وىحالت حیـى بىؾه D ٠لىم ٬كحو و ظؿیدEهای کاٌق

 حل 
ً
ؿ ه١مىال ًاوی حٌق حه جٍکیل هی 4ؾقن ؾق کًکىق کاٌق کحـاب بحكجیـب حولىیـث ٠باقجًـؿ  4ٌـىيؿ کـه حیـى هًبٟ حِلی حیى ٌق

 حوث حل:

Eحالج٭او D   ویى٘یEجاقیػ ٬كحو D  ؾکحك ظصحیEحوباب ححلًمول D ؾکحك ظصحی وEيىػ Dآیث حلله ؼىیی 

 باٌؿ-کحاب هی 4ا جهیه ٌؿه حوث  جلؽیُ  جًٝین و جىهیل حیى ٨لفح شموه ظأك يیم که ؾق حیى قحوح

حها بكحی حیًکه به هیمحو جؤذیك گفحقی هك یک حل حیى ؾقون ؾق آلهىو وكحوكی پی ببكین  اللم حوث که بـؿحيین بـه ٘ـىق جؽمیًـی حل 

 ٌىؾ-هك یک حل حیى هًابٟ چه ج١ؿحؾ جىث ؾق آلهىو ؾحؾه هی

جىـث ؾقن ٠لـىم ٬ـكحو ؾق  20ؾ٬ی٫ بك قوی جىحهای ؾه وال گفٌحه و جًاوب بىحى بـه ج١ـؿحؾ به همیى ؾلیل با یک کاق آهاقی 

 آلهىو  به شؿول لیك قویؿین:

 

 دسط
 11تغتهای هش دسط دس  دسفذ

 عال گزؽته دس کًکىس عشاعشی

های تخمیى صده تْذاد تغت

 ؽذه بشای کًکىس عال آیًذه

 20 % 100 ٠لىم ٬كحو

 10 % 50  1ٔحج٭او ٕشلؿ  ,1

 3 % 15 حؾوحتٔ  2حج٭او ٕشلؿ ,2

 5 % 25 جاقیػ ٬كآو  ,3

 5.1 % 5.7 حوباب يمول  ,4

 5.0 % 5.2  يىػ ,5

 

جـىحو جىـث ج٭لیـل یا٨ـث  هـی 20جىث به  25های حیى ؾقن ؾق آلهىو وكحوكی حل ج١ؿحؾ جىث ٨92لفح با جىشه به حیًکه حل وال 

و حل کؿحهیک حل کحب ٨ى٪ ؾق آلهىو ؾحؾه ؼىحهًؿ ٌؿ- هك چًؿ هیچگـاه حیـى جىث به ٘ىق جؽمیًی با چه جكکیبی  ٨20همیؿ حیى 

 جىحو بك حوان شؿول ٨ى٪ به ظؿوؾ و ذ٥ىق کلی حیى هًابٟ ؾق کًکىق پی بكؾ-يىبث ؾق هیچ آلهىيی ق٠ایث يٍؿه حوث ولی هی
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 تىمیضاتی دسباسه هش یک اص دسوط:

 االجماو: -1
ؿ حوـث- همـايٙىق کـه ؾق  حذك شاللD حالج٭او ٨ی ٠لىم حل٭كحوEکحاب  ًاوی حٌق حلؿیى ویى٘ی  ههمحكیى هًبٟ ٠لىم ٬كحو ؾق کاٌق

٨ّلی که حل حیى کحاب به ٠ًىحو هًابٟ  18باٌؿ- شؿول ٨ى٪ هٍاهؿه هی ٌىؾ ظؿوؾ ؾو وىم جىحهای ٠لىم ٬كحو حل حیى کحاب هی

 حيؿ ٠باقجًؿ حل:کًکىق ج١ییى ٌؿه

 جًاوب آیات و وىق   وشىه و يٝاثك   ٠ام و ؼاَ  ه٭ؿم و هىؼك  جٍبیه و حوح١اقه    ظ٭ی٭ث و هصال   حیصال و حً٘اب   ه١كبات

هعکـن و    حوـباب يـمول   یاتآ ٨ىحِل   حً٘اب  حیصال و  ظّك و حؼحّاَ   کًایه و ج١كیٓ   هصمل و هبیى   ه٩هىم و هًٙى٪  

   حؾوحت و ظكو٦- هٙل٫ و ه٭یؿ   هحٍابه

کحاب حج٭او حوـث- و بـه همـیى D حوباب حلًمولEؾکحك ظصحی ي٭ؿ و بكقوی  ٨ّل D مولحوباب حلEًٌایاو ـکك حوث که کحاب 

های حیى ؾو هٙلب با یکؿیگك همپىٌايی ؾحقيؿ- لفح بكحی شلىگیكی حل پكحکًؿگی هٙلب و جکكحق هکكقحت  آيها قح بـا ؾلیل حکرك بؽً

 حین-شای ؾحؾه ,صحیی١ًی جلؽیُ حوباب حلًمول ظ–یکؿیگك حؾ٤ام کكؾه و ؾق بؽً وىم حیى شموه 

-وال گفٌحه و ج١ؿحؾ جىث هك ٨ّـل کحـاب وـیى٘ی قح حقحثـه هـی 10آهاقی ِىقت گك٨حه بك قوی کًکىقهای  ؾق آؼك بكقوی

 ها و ج١ؿحؾ ٩ِعات هك ٨ّل  به حهمیث آو ؾق کًکىق پی بكيؿ-يمایین جا ؾحو٘لباو بحىحيًؿ با ه٭ایىه حیى جىث

وال گفٌحه ؾق هك ٨ّل بك ج١ؿحؾ ٩ِعات شموه حوث  يٍاو  10ن ج١ؿحؾ جىث ٔكیب حهیمث ؾق شؿول لیك که ظاِل ج٭ىی

 ؾهًؿه حهمیث هك بؽً ؾق کًکىق حوث-

 ٙقىل کتاب االتٞاو تْذاد تغت فٚضات رضوه مشیب اهمیت
 

 1 حلًمول حوباب 22 14 6.1

 2 کلمات ٤یك ٠كبی 9 10 9.1

 3 وشىه و يٝایك 3 14 2.0

 4 هعکن و هحٍابه 11 14 8.0

 5 ه٭ؿم و هىؼك 19 12 6.0

 6 و ؼاَ ٠ام 12 12 1

 7 هصمل و هبیى 16 8 2

 8 هٙل٫ و ه٭یؿ 1 4 3.0

 9 ه٩هىم و هًٙى٪ 14 8 75.1

 10 هصالهای ٬كآو 19 20 1

 11 جٍبیه و حوح١اقه 7 16 4.0

 12 کًایه و ج١كیٓ 7 8 9.0

 13 ظّك و حؼحّاَ 10 8 3.1

 14 حیصال و حً٘اب 23 38 6.0

 15 هًاوبث آیات و وىق 7 8 9.0
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 جاعیز لغاو: -2
%  25باٌؿ- بـه ٘ـىقی کـه جـا کًـىو ؾقن جاقیػ ٬كحو ؾق کًکىق وكحوكی ب١ؿ حل حالج٭او ویى٘ی ؾوهیى ؾقن پك حهمیث هی

٘ـىق  حی بـهها کًکىق حل حیى کحاب ؾحؾه ٌؿه حوث- ؼىٌبؽحايه ج١ؿحؾ ٩ِعات لیاؾ حیـى کحـاب بـه ٘ـكل ٬ابـل هالظٝـهجىث

 ٩ِعه ج٭لیل یا٨حه حوث- ٩ِ50عه به ظؿوؾ  625ؽیُ ٌؿه و حل کاهل جل

 اؿباب الًؼول: -3
هماو گىيه که گ٩حه ٌؿ  حیى بؽً حل شموه ٌاهل يىٞ يهن حل کحاب حالج٭او ویى٘ی و همچًیى کحـاب حوـباب حلًـمول ؾکحـك 

ىيی و يٝمـی ق٠ایـث ٌـىؾ کـه باٌؿ- ؾق حؾ٤ام حیى ؾو کحاب و١ی ٌؿه حوـث هـاقهظصحی که ؾق وح٬ٟ ي٭ؿ حالج٭او حوث  هی

 ؼىحيًؿه قح حل وكؾقگمی ؾق بیى آقحء هؽحل٧ هً٭ىل حل ؾو هىل٧ يصات ؾهؿ-

 «البیاو»هبذد يـز اػ کحاب -4
جىحو یکی حل هّاؾق ههن ٠لىم ٬كحو ؾق ٌی١ه ؾحيىث- ؼىٌـبؽحايه یکـی حل ٨ّـىل کحاب حلبیاو ظٕكت آیث حلله ؼىیی قح هی

ًاوی ؿ ج١ییى هی حیى کحاب يیم شمء هًابٟ کاٌق باٌؿ و آو هبعد يىػ حوث- چهاقهیى و آؼكیى بؽً حل حیى شـموه  بـه حٌق

 حیى هًبٟ ههن حؼّاَ ؾحقؾ-

 ویژگیهای رضوه صامش:

حی ؾق وـٙط باٌؿ کـه جـا کًـىو يمىيـهحیى شموه ٌاهل جىحهای ٘ب٭ه بًؿی ٌؿه کًکىقهای ؾوحلؾه وال حؼیك هی -1

 کٍىق يؿحقؾ-

 گكؾؾ-بك حوان کًکىق وال ٬بل جکمیل و ویكحیً هیها و هٙالب شموه همه واله جىث -2

گكؾؾ جا ـهى ؼىحيًؿه يٝام هًىصن جكی به ؼىؾ آقحثی هًاوب هىشب هیها و جیحك بًؿی ؾ٬ی٫ و ٩ِعهجًىٞ ٨ىيث -3

 بگیكؾ-

حیى شموه هك واله با پیًٍهاؾهای ؾحو٘لباو وال گفٌحه و بك حوان آؼـكیى کًکـىق بكگـمحق ٌـؿه  ویـكحیً شؿیـؿ  -4

ـی ؾق  ٌىؾ- به همیى ؾلیل هماقه به قول جكیى بىحهو وىحالت هماو وال يیم به حيحهاء آو حٔا٨ه هیگكؾؾ هی آهىٌل

حه حلهیات ؾق وٙط کٍىق حوث-  ٌق

ؾحين حل وكکاق ؼاين پكيٝك که لظمات ٨كحوحيی بكحی جلؽیُ و آهاؾه والی حولیه حیى هًابٟ هحعمـل ٌـؿيؿ جـا ؾق حيحهاء اللم هی

 يماین-ؾق ٠یى ظال بلی٣ و ٬ابل ٨هن حقحثه ؾهًؿ  جٍکك و ٬ؿقؾحيی  یک شموه ٠المايه و
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  عًاویى و اساهی لرآو کرین .1درش
 

  خىايین:  دس ایى دسط هی

 ًٌاوی حیى حواهی ها و ٠ًاویى ٬كآو کكین و قیٍه آًٌایی با يام

 ٝشآو  - 1

 باق جکكحق ؾق ٬كآؤ 58 ٕظؿوؾ

 کلمات و آیات حلهی که حل هك شهث ح٠صالآهیم بىؾه و بك پیاهبك َٕٔ يالل ٌؿه و جعكی٩ی ؾق آو ِىقت يگك٨حه حوث- تْشی٘ ٝشآو:

 آو اكحماق هبضأ و لغآو هً٘ی صعباعه ٗلماء ئغات

 گىیًذه تْشی٘ ٝشآو سیؾه کلمۀ ٝشآو

 ٌا١٨ی لهی ؤٟ ٌؿه و حل هیچ هبؿثی هٍح٫ يٍؿه-ل٩ٛ ٬كآو حبحؿحًء بكحی کالم ح ٨ا٬ؿ قیٍه

 ٬كء

شمـــٟ و گـــكؾآوقی 

 کكؾو
 لشاز و ٬حاؾه ٬كآو شاهٟ ذمكحت کحب پیٍیى حوث

ــن  ــكو ه ــث و پی ٬كحث

 آوقؾو و ؼىحيؿو

آوقؾ- ٬اقی ٬كآو به هًگام جالوت آو  ظكو٦ و کلمات آو قح به ؾيبال هن هـی

 ٬كآو = ه٭كوء ٕ= جالوت ٌؿهٔ

لعیــايی و حبــى 

 ن٠با

ـــكؾو و  ـــمیمه ک ـــكو= ٔ ٬

پیىوحى و یا يمؾیک واؼحى 

 چیمی به چیم ؾیگك

ظكو٦ و کلمات و آیات و وىق ٬كآو  ه٭كوو به هن هىحًؿ و با کی٩یحی ؼاَ 

 با هن حقجباٖ و پیىوحگی ؾحقيؿ-
 ح١ٌكی

 ٨كحء هك یک حل آیات ٬كآيی  ٬كیًه و هئیؿ آیات ؾیگك ٬كحثى ٕ= ّز ٬كیًهٔ

 ٙشٝاو -2

  کاق ق٨حه ؾق ٬كآو ؾو هىقؾ هًٝىق  کحاب جىقحت حوث و ؾو هىقؾ يیم ٬كآو حوث-هىقؾ به  7حل 

  ََع َٓ ٓشاق ُ ٍَ الٓف  ضَّ َٕ ي  اَسَى اَّلَّ زيشا    ت َب  َٕ َن  ي 
َ
ْٓلاَل َّ  َٓ ٜ

ٌُ ّٗ ِّلَ ّذ    ََعٓ
 وشه جىمیه: 

  ٬كآو ٨اق٪ هیاو ظ٫ و با٘ل حوث- ٕحبى ٠بانٔ ,1

ُُكٓ كُٓشاَقن    والؾF ٌاهؿ: ی٬كآو حيىاو قح به يصات و هى٨٭یث ياثل ه ,2 ََّ َ يَضَؼل  ُُقٓا اَّللَّ ٜٓا ّئٓ ت َب َّ َٔ َءاََمُ ي ّ
ا اَّلَّ َّٚ ي

َ
 َيأ

 کتاب -3

 حوث-  ؾق حکرك آيها هًٝىق ٬كآوباق ؾق ٬كآو آهؿه که  255

 حيؿ- ياهًؿ که ظكو٦ و کلمات ؾق آو گكؾ هن آهؿهحی قح حل آو شهث کحاب هی  هك يىٌحهDگكؾ هن آوقؾوEکحاب =  
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 هًابٟ ٨٭ه حوالم ٠باقجًؿ حل کحاب  وًث  حشماٞ و ٠٭ل- کحاب : ٬كآو 

 رکش -4

  های حِیل جالی٠ٕكبیٔ حوث- و به ؾو ه١ًایحل وحژه
یاؾآوقی

ٌك٦
 کاق ق٨حه حوث- به  {

 هًٝىق حل آو ؾق ٬كآو ؾق ب١ٕی هىحقؾ  ؼىؾ ٬كآو کكین حوث  هايًؿ :

   ًٓ ا اَّلِّ ْٓلَ ضَّ َٕ  ُٔ ٓح َٓ ّئنَّ ن َ ٜ ُ ظ  اف ّ
َ
َٛ ّئنَّ ََلُ َل ٔ 50ٕحيبیاء. َٛ ذها ّرًِٓش ُُماَسِى ٔ 9ٕظصك. َش 

َكE٦ـکك به ه١ًی 
َ

ٌ D :هن ؾق ٬كآو به کاق ق٨حه  هايًؿ 
ُ

ّ٘ ّرًُٓشك َخاًب  ِّف ًّ ُُكٓ  ا ّئَِلٓ َٕضْٓلَ
َ
ٓذ أ َ  10ٕٔحيبیاء. لَف 

 گكؾؾ- حظکام یاؾآوق هی ؼؿحويؿ هح١ال با وؽى ؼىؾ بًؿگاو ؼىیً قح به ٨كحثٓ و وشه جىمیه:

 تًضیل -5

 حیى کلمه ؾحقحی حِالث ؾق لباو جالی ٠ٕكبیٔ حوث- 

 بك پیاهبك َٕٔ يالل گكؾیؿ-  به جؿقیسآیات ٬كآو حل ٘كی٫ وظی  وشه جىمیه:

 ٕجًمیل = يمول جؿقیصی  حيمحل = يمول ؾ١٨یٔ
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 هجمل و هبّیى .6درش

 (46)يىُ 
 خىايین:  دس ایى دسط هی

 هكحؾ حل هصمل و هبیى چیىث؟ -1

 ٌىؾ؟ چه چیمهایی وبب حشمال ؾق آیه یا ل٩ٛ هی -2

 هبیى و ح٬ىام آو -3

 ایى دسط دس یک يگاه:

جىحو ه١ًای آو قح به هك ؾلیلی ٨همیـؿ  و هبـیى ی١ًـی ل٩ٝـی کـه ه١ًـای ل٩ـٛ هصمـل قح جبیـیى و قوٌـى  هصمل ی١ًی ل٩ٝی که يمی

ٌىؾ- وپه ح٬ىـام هبـیى بیـاو ٌـؿه و  کًؿ- ؾق حیى ؾقن په حل آًٌایی با حیى ؾو حِٙالض  وبب پؿیؿ آهؿو حشمال بكقوی هی هی

 ٌىؾ- هایی بیاو هی بكحی هك کؿحم  يمىيه

 

 ل٩ٝی حوث که ؾاللث آو بك ه١ًایً قوٌى يباٌؿ- ٕی١ًی يحىحو ه١ًای آو قح ٨همیؿٔ ُهزَمل

ى  ٌىؾٔکًًؿه ل٩ٛ هصمل حوث- ٕبه وویله آو  ه١ًای ل٩ٛ هصمل ٨همیؿه هیل٩ٝی حوث که قوٌى ُهَبِیّ

 یچ ل٩ٛ هصملی وشىؾ يؿحقؾ- یکی حل ٠لما به يام ؾحوؾ ٜاهكی گ٩حه : ؾق ٬كآو ه
 

 آیا شایم حوث ل٩ٛ ٬كآو هصمل بمايؿ؟ عىال:

جكیى يٝك: حل٩اٜی که ؾق ظیٙه حظکام و ٠مل ٬كحق ؾحقؾ و ٠مل به آو جکلیـ٧ حوـث  هصمـل يمايـؿه و ه١ًـای آو قوٌـى ٌـؿه ِعیط

 حوث- 

 :اعباب ارمال 

 (یا آیه هٍؽُ يٍىؾٌىؾ حشمال پؿیؿ آهؿه و ه١ًا و ه٩هىم ل٩ٛ ٠ىحهلی که با٠د هی)

 
 

 کًکىعی  
 

 
 

 های اِلی،  ؼیمی ایه بؽً باالوث. م١مىاًل اگك بؽىاهىؿ ال ؾقن مصم  و مبیه وىال بؿهىؿ، یکی ال گمیىه ؾقِؿ جىث
ی ٕ....ٔ به چه وبب مصم  اوث؟ په ٌما بایؿ اواًل ٠ىاویه  ؾهىؿ که آیه ٘كاظی وىال ال بؽً اوباب اشمال اوث. وىال می

ها، ال اوباب اشمال هىث یا ویىث. ذاویًا ظ٩ٛ  اشمال قا ظ٩ٛ کىیؿ چىن ممکه اوث وىالی بؿهىؿ که کؿامیک ال گمیىه اوباب
 کىیؿ که هك آیه به چه وبب مصم  ٌؿه اوث. 
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 اؽتشاک دس لٌٚ -1
ٕی١ًـــی ل٩ـــٛ ؾو یـــا چًـــؿ ه١ًـــای 

 هؽحل٧ ؾحٌحه باٌؿٔ

ّل ّئرا َعٓشَؼظ ٓ ٔ 17ٕجکىیك. َٛ اَّللَّ
 ٕقوی آوقؾؤ ,٠1ى١ه : 

َ
ؾَبَك ٕپٍث کكؾؤ ,2  أ٬بل

َ
 أ

َّٔ َرََلَرَت ُهُشٛء َِّّه ُ ب ف 
َ
َٔ ّبأ ٓص َّ َشن  َواُث َيب َ َُّ ُمَظ َٓ ٔ 228ٕب٭كه.َٛ ا

كء : 
ُ
 ظیٓ ,2  ٘هك ,٬1كوء: ز ٬

َذُة اْلٌَِّاط ٓ ّٗ ُةف  ّذ َ ّب  ٝ ت  ّ
ٓا اَّلَّ ٛٓ َيٓؼُُفَ

َ
 ٔ 237ٕب٭كه. أ
 ولْی لو ,2 همىك ,1حلفی بیؿه--- :  

 صزٗ -2
ٔ ُٙ ُُح ٌّ ٓ ت َب 

َ
َٓ أ ٔ 127ٕيىاء. َٛ َحٓشَؿُبٜ
 ق٤ب ٨ی: هیل ؾحٌحى ,2 ق٤ب ٠ى: قوی گكؾحيؿو   ,1جك٤بىو : 

 اختالٗ هشرِ ممیش -3

ُع٘ ُظ َيٓشف َ َّ ا َٛ الَٓعَمُل الصَّ  ُ ْيِّ َّّلُ الظَّ ٌَ َٓ ّ٘ َيٓقَؼُذ ا ٔ ٨ٕ10ا٘ك. ّئَِلٓ
هىـححك کـه ٔـمیك D هى١Eل ؾو ٔمیك ؾحقؾ- یکی ٔمیك حیى D٨- بكؾ آو قحباال هیEی١ًی D یك١٨ه١٨Eل 

که ٔمیك ه١٩ىلی حوث- هكشٟ ٔمیك ٨ـا٠لی ؾق حیـى کلمـه وـبب D ه٨Eا٠لی حوث و ؾیگكی ٔمیك 

بكؾ- ؾقبـاقه حیًکـه هـكحؾ حل حشمال حوث- ی١ًی ؾق وح٬ٟ ه١لىم يیىث چه چیمی  چه چیمی قح باال هی

 حیى ٔمایك چیىحًؿ  وه يٝك هٙكض حوث:

 بكؾ-ؼؿحويؿ ٠مل ِالط قح باال هی ←٠Dمل ِالطEو ه١٩ىلDٔ الیهEحلله ٕهماو هكشٟ ٔمیك ؾق ٨ا٠ل  ,1

 بكؾ- ٠مل ِالط کالم ٘یب قح باال هی ←Dکلن ٘یبEو ه١٩ىلD ٠مل ِالط٨Eا٠ل  ,2

 بكؾ- کالم ٘یب ٠مل ِالط قح باال هی ←٠Dمل ِالطEو ه١٩ىلD حلکلن حلٙیب٨Eا٠ل  ,3

٘ و اعتیًاٗ -4 ُ  اصتمال ّي  اَّللَّ
َّ

يَلُ ّئَّل ّٛ
ٓ
ا َيٓؼََّلُ َحأ َْ َٓ ىّف الّٓعَّٓلّ َيُُقُُلٓ َٛ  اِعُُخ ٔ ٠7مكحو.ٕآل َٛ ارلَّ

 ٕشابت دس لٌٚ -5
 ٕه١ًای کلمه آًٌا يباٌؿٔ

ُهٔ اخ َ َٛ ٓص
َ
َٔ أ ٓغ ٌّ ٓ َيب 

َ
َّٔ أ ُٙ ُُل ُ ٔ 232ٕب٭كه. كَََل َحٓعص 

 ٨ال ج١ٕلىهى: حیى کلمه ٤كیب حوث- 

 ّذم کخشت اعتْمال -6

 ٓمَغ َٓ الشَّ ُُق ُٓ   F ی١ًی : یىم١ىو ١ٌٕ223ٔكح.ُي

 َََثىّن ّ٘  ٔ 9ٕظس.  ّغٓظّل
ً
  F ی١ًی : هحکبكح

٘ ٓ ب  ُب ًَلَّ ُِّ ٓفَبَظ ُيَو
َ
  42ٕٔکه٧. كَأ

ً
  F ی١ًی ياؾها

 تٞذین و تأخیش -7

 ًَ 
َ

ِت َٛ َُلٓ َّل َٛ  ِّلَ ا   ْ ا َٓ زّلَ ٌَا ََ َي  بِّ َوٓج ِّم سَّ َشِمًّ َسب َ َُجِ مُّ
َ
ٔ 129ٕ٘ه. أ

E  هىمی 
ِ

    Dکلمه٧ٙ٠E بك D أشل

 
ً
 ؾق حِل: و لىال کلمه وب٭ث هى قبک و حشل هىمی لکاو لمحها

 َي َعّفٌّ َػهٓنَ َئ َيٓش َّٕ َي ًَأَ َٕ  187ٕٔح٠كح٦.اُُل

  جؤؼیك ٠ًها حل ١٨لً: یىجلىيَک ٠ًها کاْيَک ظ٩ِی 

 ٝلب هًٞىل -8
حی کـه حل ی١ًی ؾگكگىو کكؾو کلمـه

 هؿهلباو ؾیگك به لباو ٠كبی آ

ن ي  ّٖ  ویًیى ه٭لىب ویًاء حوث- ←2ٕٔجیى. َٛ ُطّٜس ِسب 

 ٍٓ ِِ ََعَ ّئ ن َعََل  حل یاویى ه٭لىب الیان حوث- ←130ِٕٔا٨ات. َياِعي 

تکشاسی که دس ٍاهش  -9

 کًذاتقال کالم سا ٝيِ هی
ّ ُ ٔٓ َءاَِمَ نِّمٓ ّؼُُفٓا َّلَ ٓ ص  َٔ آعي ُ ّزي ٔ 75ٕح٠كح٦. ِّلَّ

Eلمى آهى هًهن D بؿل حلEلفیى حوح٩١ٕىحل D حوث حها جکكحق الم هىهن ج١ل٫ آو بهEحوح٩١ٕىح D -حوث 
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ى و اٝغام آو  هبِیّ

 بك٘ك٦ کكؾو حشمال حل ل٩ٛ یا ٠باقت هصمل :تبییى

 کًًؿ- ل٩ٛ یا حل٩اٜی که حشمال قح بك٘ك٦ هی :هبیى

 اٝغام هبیى
 کًؿ-هحّل: هبیى ؾق کًاق ل٩ٛ هصمل ٬كحق گك٨حه و حشمال قح بك٘ك٦ هی ,1

 ه٩ًّل: هبیى ؾق کًاق ل٩ٛ هصمل يیىث و ؾق آیات ؾیگك ٬كآيیا ؾق وًث پیاهبك َٕٔ حوث- ,2

 هبیى هحول
ُُبٓا َعىَت  َٛ آَشَ ٓجّ   َٛ ًُُُلٓا 

َ ّد ِّمَ الٓف  َٜ ٓع
َ ٓ
ّط اْل َي ٓ

ٓ
ُل ِّمَ اْل َ ت ٓب 

َ ٓ
ُط اْل َي ٓ

ٓ
ُُكُ اْل ََ َن  َبي َ ٔ 187ٕب٭كه.َيب َ

Eهى حل٩صك D هبْیّىE٩یؿحلؽیٗ حالبیٓ: ؼٗ و D وEحلؽیٗ حالوىؾ: ؼٗ ویاهD حگك ٠باقت FEهى حل٩صك D يبىؾ  هٍؽُ يبىؾ که هـكحؾ

 ٌىؾ که وپیؿه هكحؾ حوث-ه١لىم هیD هى حل٩صكEحل شؿحیی ؼٗ و٩یؿ حل ؼٗ ویاه چیىث- حها با آهؿو 

 هبیى هًفول
 ال٘( هبیى هًٚقل اص ٝشآو:

 هبیى هزمل

َتٓ ََلُم رَمَّ ٓعُذ َعىَت كَّآ َط ٔ 229ٕب٭كه. الظَّ لُّ ََلُ ِّم ب َ حّ
َها كَََل ن َ َ ق  َرٗ  َُّ ٓ ا  َؿب  ٓٛ َظ َص ٌّ ٔ 230ٕب٭كه. ت َب 

 ٌىؾ که ٘ال٬ی که قش١ث ؾحقؾ  ؾو باق حهکاو ؾحقؾ-هٍؽُ هی

ِةّئىَل  ُّضَ ََمٍز نَّ ٜٓ ِٗ َي ُصٜ ا َنّظَشة  ُٛ َ  َسَبِّ
ٔ 22و٬ٕ23یاهه.

 حشمال ؾق کی٩یث ؾیؿحق ؼؿح 

 

 ٓ ن 
َ ٓ
ُ٘ اْل  ُحٓذّسًُ

َّ
 103ٕٔحي١ام.َصاُس َّل

ٝك ویى٘ی و حٌا٠كه  حیى حوث که حیى آیه هبیى آیه وىقه حي١ام بىؾه و حل ؾو آیه  شىحل ي

جؿقکه حظا٘ه حوث يه  حل حؾقحک ؾق ال آیؿ- به حیى ِىقت که هكحؾقإیث ؼؿحويؿ بؿوث هی

 ٬یاهه  ؾیؿو ؼؿحويؿهصالحوث- 23ؾیؿوFچىو بكحوان آیه

يَمُت  ُُك ََبّ ََ ِّحَّٓج 
ُ
  أ

َّ
ِّ ّئَّل َعا ب ٓ

َ ٓ
ىَل  اْل ا ُيب ٓ ٓيُُك   َْ   ََعَ

ٓيَخُت ٔ 1هاثؿه.ٕ َ
ٓ
ٓيُُكُ اَل ٓج ََعَ َْ  3ٕٔهاثؿه.ُعشِّ

ن  ْاَک ویِ ادلب 
 حشمال ؾق ظؿوؾ هالکیث ؼؿح  

 

ٓدَسئَي 
َ
ا أ َْ  ...   َّ ََمٍز َّللِّ ٜٓ رٓمُ َي

َ ٓ
َٛ اْل ا ئ  ب ٓ ٓلٍظ س َ َ ِظ ْلِّ ٓ ف  ِّلُ ب َ  َْتٓ

َ
َِ َّل ٜٓ ّٔ َي ي

ادلِّ ُْ ٜٓ اَي َْ 
ٔ 17 18 19ٕحي٩ٙاق. 

 ًَ ّ٘ بِّ ُِ ِّم سَّ ِقَّ َءاَد َُ اٍث ََفَ ٓي٘ ِّلَ اَب ََعَ   ََفَ
ٔ 37ٕب٭كه.

ا َٖ َغ ُ ب ف 
َ
ا أ َٖ ا َظَِلٓ  َست َّب َ

َ
ٔ 23ٕح٠كح٦.اَقَّل

 هٍؽُ هی ٌىؾ کلماجی که ؾقیا٨ث کكؾ  حیى ٠باقحت بىؾ-

ُُه  َِحُ
َ
َ أ َل  َٛ ّئَرا شُُبِّ ّٓ َْمَ ا َ ٓ َب ِّلشَّ ا َُضَ  ِّبَ

ي ّ ظ 
َٛ ُُهَ كَ ا  دًّ َٜ ُ٘ ُمٓش ُه خ ٓ َٛ ٔ 17ٕلؼك٦. َظلَّ 

ُُه  َِحُ
َ
َ أ ٕىََٛ ّئَرا شُُبِّ

ُ ٓ
ي  ًّبْل ّ ظ 

َٛ ُُهَ كَ ا  دًّ َٜ ُ٘ ُمٓش ُه خ ٓ َٛ ٔ 58ٕيعل. َظلَّ 
ؾحؾيؿ  ؾؼحك بىؾه ٕچىو آيها ٌىؾ هكحؾ حل آيچه به ؼؿحويؿ قظمى يىبث هیهٍؽُ هی

 ؾحيىحًؿٔ-هالثکه قح ؾؼحكحو ؼؿح هی

نَصاه  َن ٛ ... اب عمج َعهيّ اَّلب  ّبي ِّ َ اْلَّ ّ ِمِّ هٓيّ
ُ ََعَ َّ اَّللَّ َع ب ٓ

َ
َٔ أ ي ّ

ََلَي اَّلَّ ٓٛ ٔ 58ٕهكین.أُ
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ٓا ّب  ُْ ٓٛ ّٛف  َعٓهّذَٝٛ أَ
ُ
ٓ أ

ُ
ٔ 40ٕب٭كه.ّبَعٓهّذك

َٛ َػ  هبیى ٠هؿی: َٛ َءاََمُم ّبُشُعىّل  ًََٜة  ُمُ ازلَّ ٓ َٛ َءات َب  َُلَة  ََقُٓمُ الصَّ
َ
ٓن أ ي ّ

ُُٜهٓ ...ََ ٓسُْتُ  12ٕٔهاثؿه.ضَّ

ُش  هبیى ٠هؿکن: َّٓنَ
َ ٓ
ا اْل ٓحَّتَ ّٓشٝ ِّم ن َ ح 

اٍث ن َ ُُكٓ ََجَّ َّٖ ٓدلّخَ
ُ َ
َٛ ْل َئاّحُُكٓ  َّٓ َْعُُكٓ َسب ِّ َ ُِّ ًَ

ُ َّ
 ْل

 12ٕٔهاثؿه.

 

 ب( هبیى هًٚقل اص عًت:

ًَٜة هصمل: َٛ َءاُُتٓا ازلَّ َُلَة  ٜٓا الصَّ َّقُم
َ
ٔٓ ه  43ٕٔب٭كه.َٛ أ ُصُٓم  ََفَ ي َ

ُٓ ٓهَش كَ ُُكُ اََّ َّ ّهَذ َّمٓ شٗ/  ش َ ف  ٓيجه  ٔ 185ٕب  اّط ّعشُّ آِلَ ّ ََعَ اْلَّ  (97ٕ ٍ َعشآ/  َٛ َّلّلَّ

 -کی٩یث يمال و ظس و ه٭ؿحق لکات هصمل حوث و هٍؽُ يیىثاُجاٍ:   

 هبیى: وًث پیاهبكَٕٔ

 آیاجی که هجمل بىصو آيها هىعص اسحالف اؿث:
1-  َٛ اّسُم  اّسَهُت َٛ الشَّ َمالشَّ ُٚ ٓيّذَي

َ
ٜا أ َظُؼ ٓ ّ  َفف  ٌاَّل  ِّمَ اَّللَّ َٕ  38ٕٔهاثؿه.َصضاء  ِّبا ًََغبا 

هصمـل حوـثF یذقوؾ- همچًیى هصمل حوثF لیكح هن ؾق ه١ًای شؿح کكؾو و هن هصكوض کكؾو به کاق هیٙاٝيْىا حيؿ بكؼی گ٩حه

گىیًؿ هٍؽُ حوث کـه ٬ٙـٟ بـه حیى حشمال قح ٬بىل يؿحٌحه و هی ٌىؾ- بكؼی يیملیكح بك ؾوث جا هچ  جا آقيس و جا ٌايه ح٘ال٪ هی

 ه١ًای شؿح کكؾو حوث-

 6ٕٔهاثؿه.ٛ امشُحا بشؤٛعُك ,2

عرًت هصمـل حوـثF لیـكح هٍـؽُ يیىـث جمـام وـك یـا بؽٍـی حل وـك قح بایـؿ هىـط کٍـیؿ وهبـیىبشؤوعرکن حيـؿ بكؼی گ٩حـه

 بكؼی ؾیگك حشمال قح ٬بىل يؿحقيؿ- حوث که هٍؽُ کكؾ بؽً شلىی وك قح بایؿ هىط کٍیؿ-پیاهبش)ؿ(

 23ٕٔيىاء.ُعّشْج َعيُك ُاَمهاحُك ,3

حيؿ که چىو ظكحم بىؾو قح به ـحت هاؾق يىبث ؾحؾه و هٍؽُ يیىث چه چیم هاؾق ظـكحم حوـث  حیـى آیـه هصمـل حوـث بكؼی گ٩حه

 يکـاض: حلؾوحز بـا هاؾقحيحـاو---ٔ- حلبحـه ؾق های هح١ؿؾ ٬ابل ج٭ؿیك حوث- ٕهرالً واللم حوث ١٨لی ؾق ج٭ؿیك گك٨حه ٌىؾ و ؾق حیًصا ١٨ل

 ٌؿه که هبیى هماو ٠ك٦ حوث و هٍؽُ حوث که هكحؾ حل جعكین هاؾق  حلؾوحز با حووث- شىحب گ٩حه

 هىحقؾ هٍابه که ظكهث به ـحت چیمی يىبث ؾحؾه ٌؿه  هايًؿ همیى هىقؾ حوث-

 275ٕٔب٭كه.ٛ أِح اَّلُل اِليَغ ٛ عْشِ ارلًب ,4

ٌـىؾ- ؾق حیٔ هًصك بـه لیـاؾی حهـىحل هـیآیه هصمل حوث چىو  قبا ؾق ل٥ث به ه١ًای لیاؾی حوث و هك بی١ی ٕه١اهله حيؿ حیىگ٩حه

ٌىؾ  هگك آو چیمی که ؼـىؾ ٌـكٞ هٍـؽُ کـكؾه و آو قح ها قح ٌاهل هیشىحب گ٩حه ٌؿه که بیٟ ؾق حیًصا ٠ام حوث و همه کىب

 ظكحم ح٠الم يمىؾه حوث-

 حل ٌا١٨ی ي٭ل ٌؿه: ؾقباقه حیى آیه چهاق يٝك 

حل حل٩اٚ ٠مىم حوث بًابكحیى هك بی١ی ظالل حوث هگك آيکه با ؾلیلی جؽّیُ بؽـىقؾ- ؾق D حلبی٠Eٟام حوث بكحی آيکه کلمه  - یکن:1

 ٠اهی که ه٭ّىؾ حل آو ؼاَ حوث-  ,٠2ام جؽّیُ ؼىقؾه   ,1يىٞ ِی٥ه ٠مىم آو هن ؾو يٝك حوث: 

 بك ٠ؿم ث بیٟؾیؿگاه بكحی حذبات ظلی 2هٙاب٫ با هك 
ْ

های هىقؾ حؼحال٦ حوحؿالل به آیه شایم حوث  جا لهايی که با ؾلیل ؼاَ ؾحل

 ظلیث هىحشه يٍؿه باٌین- 
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 بؿوو جىشه به گ٩حاق پیاهبكَٕٔ هصمل حوث- ؾقباقه وبب حشمال آیه ؾو يٝك حوث: - ؾوم:2

 هصمل حوث-  -1
ً
 ـحجا

ی هىشب حشمال ٌؿه حوث- ؾق حیًکه هًٍؤ حشما -2 ٔ ه١ًای آیه هصمل حوث  1ل آیه چیىث  ؾو وشه حوث : یک ٠اهل ٠أق

 حوث- D حلبیEٟٔ هًٍؤ ل٩ٛ 2

جـىحو بـكحی با حیى ٨كْ که آیه قح هصمل بؿحيین  يه ٠ام  چه هًٍؤ حشمال ل٩ٛ باٌؿ- چه ه١ًا و ه٭ّىؾ آیه  ؾق هك ؾو ِـىقت يمـی

 کًؿ- ل بك ِعث هك يىٞ بی١ی ؾاللث هیحذبات ِعث یا ٨ىاؾ بی١ی به حیى آیه حوحؿالل کكؾ  هك چًؿ حیى آیه ؾق حِ

ج٩اوت هیاو ٠ام و هصمل يیم ؾق همیى حوث که ؾق ٠ام شایم حوث به ٜاهك ٠مىم حوحؿالل کكؾ حها ؾق حشمال شایم يیىث به ٜـاهك 

 ل٩ٛ هصمل حوحؿالل کكؾ- 

 آیه هن ٠ام حوث و هن هصمل- ج٩ىیك حیى قأی : - وىم:3

 ىؾ حل آو هصمل حوث- ل٩ٛ ٕحلبیٟٔ ٠ام حوث حها ه١ًا و ه٭ّ -1

 بؽً حول آیه ٕو حظل حلله حلبیٟٔ ٠ام حوث و بؽً ؾوم آیه ٕو ظكم حلكبأ هصمل حوث-  -2

 آیه ؾقح بحؿح و٨ی ي٩ىه هصمل بىؾ حها په حل جبییى پیاهبك حیى آیه هصمل جبؿیل به آیه ٠ام ٌؿ-  -3

D حلEٌىؾ- بًابكحیى آیه يه ٠ام حوث و يه هصملF بلکه های ًٌاؼحه ٌؿه ؾق لهاو پیاهبكَٕٔ هیآیه جًها ٌاهل بكؼی بیٟ - چهاقم:4

 جىحو با حوحًاؾ به حیى آیه بی١ی قح ظالل ٌمكؾ- ٠هؿ حوث و با حیى ٨كْ حوحؿالل به ٜاهك آیه شایم يیىث و يمیD حلبیEٟؾق 

 آیاجی که ؾق آيها حِٙالظات ٌك٠ی آهؿه حوث: -5

ٜا الصهَلٗ ٛ  ُتا ازلکهٜٗ حوث یـا  دّاییحيؿ حیى ل٩ٛ هصمل حوث چىو هٍؽُ يیىث هكحؾ حل آو هك گ٩حه :فاله ؛ 43ٕٔب٭كه.ٛ اَقمه

 حوث- يماصهكحؾ همیى 

صُم هش كُي  هذ َمُك اََّ   ِىم: قوله. هك يىٞ حهىاک و ؼىؾؾحقی؛  185ٕٔب٭كه.َفٔ ش 

يَل ظاع اِل٘ سب   F ظس: لیاقت ؼايه ؼؿح. هك يىٞ ٬ّؿی ٠97ٔمكحو.ٕآلٛ َّلل َع اْلاط عش اِليج ِم اعي 

 هزمل و هضتمل اص ٝىل ابى صقاد:

ٌىؾ و هعحمل ل٩ٝی حوث که ؾق ؤٟ حول بكحی ؾو ه١ًا و بیٍحك ؤـٟ ٌـؿه هصمل ل٩ٛ هبهمی حوث که ه٭ّىؾ حل آو ٨همیؿه يمی

 حي ظ٭ی٭ث باٌؿ یا ؾق بكؼی ظ٭ی٭ث باٌؿ- حوث  ؼىحه ؾق همه ه١ايی

٩ٛ هیاو آيهـا هٍـحكک حوـث ولـی هصمـل ؾاللـث بـك ه١ًـای ٌـًاؼحه حی ؾحقؾ ولٌؿه هعحمل ؾاللث بك ه١ايی ًٌاؼحه ٙشٛ ایى دو:

 حی يؿحقؾ-  ٌؿه
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 ز

سالهه کًکىعی 
 

  

 ل٩ٝی اوث که ؾاللث آن بك م١ىایً قوٌه وباٌؿ. ُمصَم 
ه  کىىؿه ل٩ٛ مصم  اوث.ل٩ٝی اوث که قوٌه ُمَبّیْ

 اؿباب اجمال:
ٓیّ  ّئـا ٠َٓى١َه ل َو آلُم : اكحغاک صع لفْ -1 کَاضَو اللَّ ّفی ّبَیّؿّه ٠ُٓ٭َؿُة الىِّ ٓو َی٩ُ١َٓىٓا الَّ

َ
و٩ُّىّههَّ َذاَلَذَة ٬ُُكوء ل أ

َ
َه ّبأ ّٓ َ٭اُت َیَحَكبَّ لَّ َٙ 

ن َجىّکُعىُههدظف -2
َ
 : َو َجٓك٤َُبىَن أ

اّلُط َیٓك١ُ٨َهاسحالف هغجٖ ًمیغ -3 َّّ ُب َو آل١ََمُ  ال یِّ َّٙ ١َُؿ آلَکّلُم ال ّٓ  : ّئَلٓیّه َی
هُ ف و اؿحیًافادحمال ِٗ -4 ّویَلُه ّئالَّ اللَّ

ٓ
اّوُؽىَن ٨ّي آل١ّٓلّم َیُ٭ىُلىن : َو َما َی١َٓلُم َجأ  َو الكَّ

ٓلَواَشُههغغابث صع لفْ -5
َ
ن َیىّکٓعَه أ

َ
ُلىُههَّ أ ُٕ  : ٨َاَل َج١ٓ

َبَط ُیَ٭لِّ ٬ٕلث اوح١مالٔ:  ٗضم کرغت اؿح٘مال -6 ِٓ َ
٩ّّه ل ٨َأ ٓٙ َٟ ل  َذاّوَی ٠ّ ٓم ٓیهُیٓلُ٭ىَن الىَّ  ُب َک٩َّ

َٯ َلکَاَن ّلَماًما  َکّلَمةِ : َو َلٓى اَل جمضین و جأسیغ -7 بِّ یَوَبَ٭ٓث ّمه قَّ َىمًّ َشِ  مُّ
َ
َٯ َظ٩ّیٌّ ٠َٓىَها َو أ وَّ

َ
 ل َیٓىَئُلىَوَٯ َکأ

ىّق ّویّىیه ل َواَلِ  ٠َلَی ّئٓل للب هًمىل -8 ُ٘  َیاّویه : َو 
٩ُ١ّىٓا ّلَمٓه َءاَمَه ّمٓىُهمکى ٕکه ؾق ٜاهك اجّال کال  قا ٬ٟٙ میجکغاع -9 ٕٓ ّفیَه آوُح  ؿٔ: ّللَّ

 : محّ  ل مى٩ّ * الـام هبیى
َكُبىٓا َظحَی : هبیى هحول ٌٓ َٓوَىّؾ ّمَه آل٩َٓصكّ   َیَحَبیَه   َو ُکُلىٓا َو ا

ّٗ اأٓل ُٓ ّمَه آلَؽٓی ُٗ اأٓلَٓبَی  َلُکُم آلَؽٓی
 :هبیى هًفول اػ لغآو

َجان // - اَلُ٪ َمكَّ َّٙ َ٭َها ٨َاَل َجّع ُّ َلُه ّمه َب١ُٓؿ َظحَی  مصم : ال لَّ َ٘  َجىّکَط َلٓوًشا ٤َٓیَكه  مبیه: ٨َّان 
َكِةّئلَی  - ّٔ ا اُق // ُوُشىِه َیٓىَمئف  وَّ َّ َكة  الَّ ُجٓؿقُّکُه اأٓلَٓب ّٜ َها َوا  َقبِّ
ٓو١َاّ  ّئالَّ َما ُیٓحلَی  - ٓث َلُکم َبّهیَمُة اأٓلَ ّظلَّ

ُ
َمٓث   أ  ٠ََلٓیُکُم آلَمٓیَحةُ ٠ََلٓیُکم // ُظكِّ
لَّ  - َٓمُك َیٓىَمئف  لِّ

ٓیًئاَو اأٓل ٌَ َى٩ٓه   یّه َیٓىَ  اَل َجٓمّلُٯ َو٩ِٓه لِّ ٓؾَقئَٯ َما َیٓىُ  الؿِّ
َ
 همالک یى  الؿیه // َما أ

ّه  - بِّ ی َءاَؾُ  ّمه قَّ و٩َُىَىا َکّلَمات  ٨ََحَل٭َّ
َ
َلٓمَىا أ َٜ َىا   ٨ََحاَب ٠ََلٓیه // ٬َااَل َقبَّ

َظُؿُهم  وَ  -
َ
َك أ ٍِّ ا ُب ـَ ٓظَماّن َمَراًل ّئ َكَب ّللكَّ َٔ َظُؿُهم  ّبَما 

َ
َك أ ٍِّ ا ُب ـَ یم // َو ّئ ّٝ ا َو ُهَى َک ورَی َٜ َّ َوٓشُهُه ُمٓىَىؾًّ یم  ّباأٓلُ ّٝ ا َو ُهَى َک  َٜ َّ َوٓشُهُه ُمٓىَىؾًّ

ُه ٠ََلیٓ  الفیهِكاٖ  - ٓو١ََم اللَّ
َ
ّفیَه أ ٓوَلئَٯ الَّ

ُ
َه و...او١مث ٠لیهم // أ ّبیِّ َه الىَّ  ّهم مِّ

ٓو٨ُىٓا  -
َ
و٦ّ  ّب١َٓهّؿیَو أ

ُ
ٓقُجُمىُهٓم // مبیه ٠هؿکم ّب١َٓهّؿُکٓم أ َکىَة َو َءاَمىُحم ّبُكُولّی َو ٠َمَّ َلىَة َو َءاَجٓیُحُم المَّ َّّ ٬َٓمُحُم ال

َ
َكنَّ // مبیه ٠هؿی: َلّئٓه أ َک٩ِّ ُ : ألَّ

کُ  َئاّجُکٓم َو أَلُٓؾّؼَلىَّ ٓوَهُك ٠َىُکٓم َویِّ ات  َجٓصّكی ّمه َجٓعّحَها اأٓلَ  ٓم َشىَّ
: آیات جٍكیٟ ومال، قوله، ظس، لکات و... مصم  اوث و مبیه، وىث پیلامبكَٕٔ اولث کله کی٩یلث آوهلا قا هبیى هًفول اػ ؿًث

 ؾهؿ. جىٔیط می
 ٌان مىقؾ اؼحال٦ اوث: بىؾن آیاجی که مصم 

اّق٬َُة  - اّقُ٪ َو الىَّ یٓ َو الىَّ
َ
١ُىا أ َٙ َٟ و  ّؿَیُهما٨َا٬ٓ ّه ل و امىعىا بكئىوکم ل ُظّكمث ٠لیکم ُاَمهاجکم ل و أظ  اللُه البیل َشماًء ّبما َکَىبا َوکااًل ّمَه اللَّ

 ظْك  الكبا ل و ا٬یمىا الّاله و آجىا المکىه ل ٨مه ٌهؿ مىکم الٍهك ٨لیّمه ل و لله ٠لی الىان ظس البیث مه اوحٙاٞ الیه وبیال
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 اسباب الًسول .15درش

 (االتٞاو و کتاب اعباب الًضول دکتش صزتی 9يىُ تلخیـ )
 خىايین:  دس ایى دسط هی

 ه٩هىم وبب يمول آًٌایی با -1

 حيىحٞ آیات و وىق ٬كآيی ؾق قحبٙه با حوباب حلًمول -2

 وبب يمول ِعیط بكؼی حل آیات ٬كآو کكین -3

 ٨ىحثؿ ؾحيىحى حوباب يمول -4

 هباظری ؾقباقه ٠مىهیث ل٩ٛ و ؼّىِیث وبب -5

 قحهکاقها ؾق ظاالجی که چًؿ وبب يمول بكحی یک آیه ي٭ل ٌؿه حوث- -6

 دس یک يگاه:

یا آیاجی يالل ٌىؾ- حیى وبب همکى حوث ظاؾذه یا حج٩ا٪ ؼاِی باٌؿ  یا وـىحلی کـه حل   ٌىؾ آیه با٠د هی وبب يمول ی١ًی وببی که

پیاهبك حکكمَٕٔ پكویؿه ٌؿه حوث  یا حؤاٞ و ٌكحیٗ ؼاِـی باٌـؿ کـه اللم باٌـؿ ؼؿحويـؿ هح١ـال هىـلمیى قح ؾق ؼّـىَ حجؽـاـ 

 ایی بكحی هك کؿحم حل آيها بیاو ؼىحهؿ ٌؿ-ه هىٟٔ قحهًمایی يمایؿ- ؾق حیى ؾقن  حیى هىحقؾ با يمىيه

 هْايی عبب 

 دس ٝشآو کشین دس لٖت

َمّء...  قوى یا قیىماو َشَبٍب ّئىَل الشَّ ٓمُذٓد ت ّ ٔ 15ٕظس.... كََٓلَ
ُٗ ِّمٓ لُكِّ ََشٓ  وویله و حبمحق ٖا ٓ با   َٛ  ت َب  ٔ 83ٕکه٧.ٍء َسب َ

  پیىيؿ و ؼىیٍاويؿی
َ ٓ
ُّ اْل َؼٓج َّبّ ظَّ َ َٛ َحق  اُب ...  ٔ 166ٕب٭كه.ٓسب 

اّب  حبىحب و ؾقها ٓسب 
َ ٓ
ٓرَحُُقا ىّف اْل َ ب  ُٓ ٔ 10َٕ.... كَ

اَب  ٘كی٫ و قحه ٓسب 
َ ٓ
ُؾ اْل ُُ ٓب

َ
ٔ ٤ٕ36ا٨ك.... لََعىلِّ أ

 -- ظیات  با٠د و هىشب-

اعباب الًضول»ی کتب تذویى ؽذه دسباسه» 

 ویژگی يام يىیغًذه يام کتاب

 حلحًمیل
   ٠ٕلی بّكیٔ هذیًی٠لی بى 

 حوحاؾ و ٌیػ قوحیث بؽاقی
 کحاب ؾق حیى باقه تشیىٝذیمی

 کحاب ؾق حیى باقه هؾهىستشیى واصذی حوباب حلًمول

 حوباب حلًمول
حلـؿیى  حلىكحز  ج٭یش١بكی ٌٕیػ حلؽلیل  حبى

 حلؿیىٔبكهاو
 ظف٦ حوايیؿ کحاب وحظؿی
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 ویژگی يام يىیغًذه يام کتاب

 شاهٟ و هؽحّك عیىىیشالل حلؿیى  لباب الًٞىل ٙی اعباب الًضول

 حل ؾيیا ق٨ث- ياجمام هايؿهF چىو يىیىًؿه بى ظصكح ,,
 

٨ی حل٭كحثات حل١ٍكه  ؼمیلة ٨ی باب حلم٭اِؿ  ٠٭ىؾ حلصمـاو ٨ـی  ةآذاق ؾیگك ش١بكی: کًمحلم١ايی ٨ی ٌكض ظكلحالهايی  يمهة حلبكق ,

 جصىیؿحل٭كآو
 

 اٝغام يضول ٝشآو
 آیاجی که حبحؿحًء و بؿوو حج٩ا٪ ؼاِی يالل ٌؿه-  ,1

 ؾيبال ظاؾذه و یا ؾق پاوػ وئحلی يالل ٌؿه- ٕبه حیى ٠ىحهل  وبب يمول گىیًؿٔبه آیاجی که ,2

 ايىإ آیات و ؿىع لغآيی صع عابِه با اؿباب الًؼول 

 ها و هىمىّاتهخال ايىاُ آیات و عىس

٨ا٬ؿ حوباب حلًمول 

 ؼاَ

 های گفٌحه-جاقیػ ليؿگايی و قویؿحؾهای هكبىٖ به حهث

 كلغ  بهٍث  ؾولغ و قول ٬یاهث-حؼباق ٤یبی و آیات ب

ؾحقحی حوباب 

 حلًمول ؼاَ

 ظىحؾخ و قویؿحهای ههن

 ظىحؾخ واليؿه و حلگىپكؾحل  ,1

 ٕآیه والیث  وىقه ؾهك  وىقه ٠بهٔ

ث و ویكحيگك  ,2  ظىحؾخ ٌل

 ٕٔؾویىه یهىؾیاو  يمال ؾق ظال هىحی  هاشكحی هىصؿ ٔكحق

 پاوػ به وئحالت هكؾم

 و ؾق پیٍك٨ث کاقها و جع٭٫ حهىقهٍیث حلهی و ي٭ً آ ,3

 هٙالب قول ٕوئحل حل قوضٔ ,4

 هٙالب هكبىٖ به آیًؿه ٕلعٝه و٬ىٞ ٬یاهثٔ ,5

هٍؽُ کكؾو هىٟٔ هىلمیى ؾق 

 هىاثل ظىان و ههن 

 ظىحؾخ و قویؿحهای ههنF آیات ٜهاق  ل١ى و-- ,6

 ظىحؾخ واليؿه و حلگىپكؾحل ,7

   های فىق جىًیذات هرال
 ث عاصيذه و الگىپشداص )آیه والیت، عىسه دهش، عىسه ّبظ(صىاد -1

 ٝائلیى ؽأو يضول آیه / عىسه

اَّْنا ِٛلُك اَّلل ٛ سعَٜل آیه والیث: 
مٜٓ الصُل ٜا اَّلئ يوب   ةٛاَّلئ  َم

 ٛ ُه ساعکٜٓ ةٛ يُٜتٓ ازلکٜ

ؾوث  جىوٗ حهام حهؿحی حيگٍحكی ؾق يمال به هكؾ جهی

 ٠لیٕٞٔ

ـــ ـــىبکك قحلی  قْه ـــی  حب ايی  ذ١لب

 ٘بكی و---

 وىقه ؾهك ٕحيىاو  هل حجیٔ
ح١٘ام هىکیى  یحین و حویك ؾق وـه قول هحـىحلی جىوـٗ 

 حلعصهـی 25ؾق ی آيها حهل بیث و ٨ٕه ؼاؾهه

ــاب  ــمًؿحو ٕق-ک- کح ــك ؾحيٍ حکر

 حوباب حلًمول ظصحیٔ

 وىقه ٠به

 حههبكقوی حیى يٝك ؾق حؾ هکحىم ٨هكی٠حاب ؼؿح به پیاهبك ؾقباقه ٠بؿحلله بى حم

قوحیث حهام ِاؾ٪ٕٞٔ: ٠حاب ؼؿح به ٨كؾی حهىی ؾقباقه 

 هکحىم ٨هكی٠بؿحلله بى حم

٘بكوی  ٠الهه ٘با٘بایی  ویؿ 

 حلهؿیهكجٕی ٠لن
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 يسخ .16درش

 (اص کتاب البیاو ٙی تٚغیش الٞشآو )
 خىايین:  دس ایى دسط هی

 آًٌایی با ه٩هىم يىػ ؾق ل٥ث و حِٙالض ٠لىم ٬كآيی -1

 ح٬ىام يىػ -2

 ییحلله ؼى های آیث هىحقؾ هىقؾ حؾ٠ای يىػ و پاوػ -3

 

 هٞذهه:

ج١ؿحؾ حیى آیـات قح بـه D حلًاوػ و حلمًىىغ٬Eىمحی حل آیات ٬كآو به ٠ًىحو آیات هًىىؼه هٙكض ٌؿه حوث- حبىش٩١ك يعان ؾق کحاب 

 حيؿ- ؾهین جا قوٌى ٌىؾ که هیچ یک حل آيها يىػ يٍؿهآیه قح هىقؾ بكقوی ٬كحق هی 36قوايؿه حوث- ها ؾق حیى شا جًها  138

 

 يغخ دس لٖت

 ىٌحى چیمی حل قوی يىٌحه ؾیگك  ٕحوحًىاغ و حيحىاغٔي , 1

هىق: ذكوت , 2  و حلؿُّ
ُ

 حيؿ-ٔها هح٥یك گٍحهها و لهاوي٭ل و ج٥ییك ؾحؾو ٕجًاوػ حلمىحقید

: آ٨حــاب وـایه قح حل بـیى بــكؾٔ- حیـى ه١ًــی ؾق هیـاو ِــعابه و  , 3
 

حلحلـه و حل بـیى بــكؾو َٕيَىـؽث حلمٍــُه حلٝـل

ؿ و هـك چـه حوـحرًاء و جبّـكههاهىلماياو ؾق ؾوقحو ُ و ُه٭ّیْ ْ
ّّ حی بـك ی ب١ؿ هكوىم بىؾ و با حیى ه١ًی ل٥ىی  ُهؽ

 بكيـؿ-آوقؾيـؿ  لیـكح حیًهـا ؾق وح٬ـٟ ظکـن قح ج٥ییـك ؾحؾه و حل بـیى هـیکلیات و ٠مىهات بىؾ قح ياوػ به ظىاب هـی

ُٓ  ٕآیه  يىػ ؾق  ویى٘ی ه١ح٭ؿ حوث ظا ي ٓ َّ ِّق الش  ُٓ ُ ْا ُي َغُخ اَّللَّ ٖٓ ُ  ياّح٘ َِفَ  به همیى ه١ًاوث- 52ٔٔ ٕظس.ُْثَّ ُيٓغُّكُ اَّللَّ

ًا ّاـح:  جبؿیل و شایگمیى کكؾو,4
ٓ
ل  هًٝىق حل حیى شایگمیًی يىػ با آیه حی ؾیگك حوث ٕویى٘یٔ آَیةٍ  َهکاَو  آَیًة  َبؿ 

 

به حیى ه١ًا که کىی بـه او بؿحء حوث ج١كی٧ یهىؾ حل يىػ: یهىؾیاو شىحل و٬ىٞ يىػ قح حيکاق هی کًًؿ لیكح گماو کكؾه حيؿ که يىػ هم

 چیمی ه١ح٭ؿ باٌؿ حها په حل هؿجی ياؾقوحی آو بكحیً آٌکاق ٌىؾ- 

حل پاوػ ویى٘ی به یهىؾیاو: يىػ ٤یك حل بؿحء حوث و ٠باقجىث حل بیاو هؿت ظکن و شایم حوث ؼؿح به چیمی حهك کًؿ و په حل هؿجی 

 آو يهی کًؿ و بال١که- 

 

 

 ؾیًی ؾق حذك وپكی ٌؿو و٬ث و ُهؿت آو-  ذابثٌؿو ُظکمی حل حظکام بكؾحٌحه  يغخ دس افيالس

 

ٌـىؾ  هايًـؿ بكؾحٌـحه ٌـؿو وشـىب لیكح حگك ظکن ذابث يباٌؿ و با ج٥ییك هىٔىٞ ج٥ییك پیؿح کًؿ  يىػ ياهیؿه يمی ؟DذابثEچكح ظکّن 

همیٍگی يیىث و هىٔىٞ آو هاه قهٕاو حوث ياهًؿ لیكح وشىب قوله قوله هاه قهٕاو با وپكی ٌؿو هاه قهٕاو  که آو قح يىػ يمی

 کًؿ- که با جمام ٌؿو آو  وشىب قوله هن ج٥ییك پیؿح هی
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 های آیت الله خىییسد هىسد ادّای يغخ و پاعخاهى

 آیه ٗفى اهل کحاب - 1
هههههّهّ ِمِّ  ه َِّه ُ ب ف 

َ
هههههّذ أ ٓ ّْعه ا ِمِّ هههههذ  ه ا َحَشه هههههاس  ه هههههُُكٓ ًُلَّ ه ّٕ هههههّذ ّئيََم ه ٓعه َ ُُك ِمِّ ب  َٕ ٛ هههههُشدُّ هههههّب َُلٓ َيه ه َخه ٌّ

َٓ هههههّل ا ه ٓٙ
َ
ٓ أ هههههِر ِمِّ ه دَّ ًَّزب  ههههّذ َٛ ه ٓعه َ َن  ب  هههههي َّ ه َ ههههها ت َب  ه ه هههههىَت   َْ ُُحٓا َعه َ هههههف  ه َٛ آضه هههههُُفٓا  ههههههنُّ  َفٓػه َه

ٓ
ُّ اَل ههه ه ه ه ُ   َهُ ّتَ اَّللَّ

ٓ
هههههأ ه َيه

َ ََعَ  َّٓ اَّللَّ ّٗ  ّئ رٓمّ
َ
يِش   ّبأ ٍء َْئّ ٔ 109ٕب٭كه. لُكِّ ََشٓ
E بـه ؼـا٘ك  حکرك حهل کحاب با حیى که ظ٫ بك آيها ٜاهك گكؾیؿه حوث  ؾووث ؾحقيؿ که ٌما قح په حل حیمـاو آوقؾو بـه ک٩ـك بكگكؾحيًـؿ

 Dظىؿی که ؾق ؾل ؾحقيؿ  ولی ٌما ٩٠ى و ح٤ماْ کًیؿ جا ؼؿحويؿ ؾوحىق ؼىؾ قح ِاؾق يمایؿ  لیكح ؼؿحويؿ بك همه چیم جىحياوث- 

 ٔ يىػ ٌؿه- 29ٕجىبه. آیه وی٧حبى ٠بان  ٬حاؾه  وؿی: حیى آیه با 

ه آیـــه وـــی٧: ه ه  ًّبِٓلَ
َ

َٛ َّل  ّ َٓ ًّبَّللَّ هههٜ  ُيٓإَّمُ
َ

َٔ َّل يههه ّ
ُُٛتٓا اَقّحههُُلٓا اَّلَّ

ُ
َٔ أ يههه ّ

َهههنِّ ِّمَ اَّلَّ
ٓ
َٔ اَل َٓ ّديههه ٜ  َيهههّذيب ُ

َ
َٛ َّل َٛ َسُعهههَُٜلُ   ُ َِ اَّللَّ ههها َعههشَّ َْ  َٓ هههٜ ُْ  ُيَْحِّ

َ
َٛ َّل َّخهههّش  ِّ اَّلٓ َخهههَب َعهههىَت ٜٓ ٌّ

َٓ   ا

 ٓ ُشٛ ّ َٛ ُُهٓ َضع  ّٓضَيَت َػٔ َيٍذ 
ٓ
ٜٓا اجل ٔ 29ٕجىبه.  ُيٓعُظ

ٌـمكيؿ و یم حیماو يؿحقيؿ و يه آيچه قح ؼؿح و قوىل حو ظكحم کكؾه  ظـكحم هـیبصًگیؿ با کىايی حل حهل کحاب که يه به ؼؿح و يه به قوحاؼ

 کًًؿ ٕبصًگیؿ با چًیى ح٨كحؾیٔ جا با ؾوث ؼىؾ و با ؼىحقی و ـلث شمیه قح بپكؾحليؿ- يه حل ؾیى ظ٫ پیكوی هی

 دالیل احبات ّذم يغخ:

 يىػ يیىث-  (عىت يأت اَّلُل بأرمٗ) بكؾحٌحه ٌؿو یک ظکن که حل حول هى٬ث و ٤یكذابث بىؾو آو هىلن بىؾه ,1

 حهل کحاب هايًؿ هٍكکاو هٍمىل ؾوحىق شهاؾ يبىؾيؿ هگك ؾق چًؿ هىقؾ: ,2

ُ  آياو حبحؿح ح٬ؿحم به شًگ با هىلماياو بکًًؿ: -1
ٓ
 ُيّغبُّ اَل

َ
َ َّل َّٓ اَّللَّ ٛٓا  ّئ ٓعَخُذ  ب َ

َ
َٛ َّل ُُكٓ  َٕ َٔ ُيَواّحُُل ي ّ

ّ اَّلَّ يّل اَّللَّ   ٓؼَخّذئَٛ اَقّحُُلٓا ىّف َسب ّ

ّل  آياو ؾق هیاو هىلماياو ٨حًه و حؼحال٦ بیًؿحليؿ: -2 ب ٓ َ َؽذُّ ِّمَ الٓف 
َ
ُت أ َٖ ٓ ب   َٛ الٓف ّ

ٓ   ... َعىَت  حل ؾحؾو شمیه هىقؾ ٬كحقؾحؾ با هىلماياو ؼىؾؾحقی کًًؿ: -3 ُشٛ ّ َٛ ُُهٓ َضع  ّٓضَيَت َػٔ َيٍذ 
ٓ
ٜٓا اجل   ُيٓعُظ

3, Eحهك D ؾق آیه به ه١ًایEؾوحىق و ٨كهاو Dث: بلکه به ه١ًای يیىEج٭ؿیك و وكيىٌث D -لیكححوث : 

1- Eحهك D بهEحجیاو Dج١ل٫ یا٨حه که حجیاو با ج٭ؿیك و وكيىٌث بیٍحك هًاوبث ؾحقؾ جا با ٨كهاو و ظکن 

 ٌیٍء ٬ؿیِك Eهحمن آیه  -2
ْ

بـا هىـجله ج٭ـؿیك و ٠ٝمـث ؾحؾو بـه هىـلماياو و پیـكول وـاؼحى D جىحياییEحوث و D او حللَه ٠لی کل

 حق و ـلیل گكؾحيؿو ؾٌمًاو  والي بیٍحكی ؾحقؾ جا به ٨كهاو ؾحؾو و وؽى گ٩حى و ظکن ِاؾق کكؾو-ؾووحاو و ؼى

 ظکن هك ؾو آیه ؾق شای ؼىؾ ذابث حوث و یکی ُهبیى و ُه٩ىك آو ؾیگكی حوث- : يتیزه يهایی

لٔ هگـك ؾق هـىحقؾ ؼاِـی حل شملـه ؾق با حهل کحاب بایؿ هىالمث يمىؾ و يبایؿ با آياو شًگیـؿ ٕبـه ه٭حٕـای آیـه حو ه٩هىم حیى ؾو آیه:

 ِىقت ؼىؾؾحقی يمىؾو آيها حل ؾحؾو شمیه ٕبه ه٭حٕای آیه ؾومٔ

ؾحقيؿ  ٩٠ىٌـاو هایی که به ٌما قوح هیآهیم ق٨حاق کًیؿ و ؾق بكحبك بؿیها و ؾٌمًیٌما با حهل کحاب به ٘ىق هىالمث ه١ًای يهایی آیه:

جىحيًـؿ بـا و ٠ٝمث حوالم حوث به و٬ىٞ بپیىيؿيؿ و ب١ؿ حل آو ؾیگك حهل کحاب يمی کًیؿ جا قولی که ج٭ؿیك ظحمی ؼؿحويؿ که پیٍك٨ث

 ٌما حٜهاق ٠ؿحوت و ؾٌمًی کًًؿ و حل آلحق آياو آوىؾه ؼىحهیؿ بىؾ- 
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 َ َّٓ اَّللَّ ّ  ّئ َّٓجُ اَّللَّ َٛ ٓا كَََثَّ  ََم ُُتَُلُّ ٓيب َ
َ
ّشُب كَأ ـٓ َ َٛ اَلٓ ُم  َٓشّ

َ ّ اَلٓ ي َٛ َّلّلَّ ِعِغ ََعّ ٔ 115ٕب٭كه. َٛ


