
 قانون در قرآن 3

 (ثبسؽ)دٌّذگي تَاىِ لبًَى( 1

( کبهل) ًيکي ثِ ّشگض: عوشاى ال عٓلِينٌ ثِِِ اللِّٓ فَإِىَّ ؿَيءٍ هِي تٌُفِمَُاْ ٍٓهٓب تُحِجَُّىَ هِوَّب تٌُفِمَُاْ حٓتَّي الْجِشَّ تٌََبلَُاْ لَي

 آل) داًبػت ثذاى خذاًٍذ حتوبً ًوبييذ اًفبق چِ ّش ٍ ًوبييذ اًفبق داسيذ دٍػت خَد آًچِ اص تب سػيذ ًوي

 (29 ، عوشاى

 ّب هَفميت ثِ تَاًيذ ًوي ثگزسيذ صًذگي دس ّب ثْتشيي اص ًتَاًيذ ؿوب تب کِ کٌذ هي ثيبى دٌّذگي تَاى لبًَى

 کجب ّش کٌيذ هي پيذا دػت ثيـتشي کبهيبثي ثِ ؿوب ثبؿذ ثيـتش ؿوب ثخـؾ تَاى چِ ّش. کٌيذ پيذا دػت

. ثبؿذ تحؼيي يک حتي يب ّذيِ يک تَاًذ هي کِ ثذّيذ اؿخبف ثِ سا چيضّبيي کٌيذ ػعي سٍيذ، هي کِ

 ٍ دادى ي چشخِ کٌيذ تالؽ ٍ ثبؿيذ ػپبػگضاس ٍ هوٌَى ايذ، کشدُ دسيبفت صًذگيتبى دس کِ چيضّبيي ثشاي

 ثِ تَاًيذ هي تعلمبتتبى ٍ ٍاثؼتگي کشدى سّب ثب گَيذ هي لبًَى ايي ديگش ثيبًي ثِ. کٌيذ حفظ سا گشفتي

 اص ثبيذ ٍلي ثکـيذ دػت تبى ّبي خَاػتِ ٍ آسصٍّب اص ًجبيذ. يبثيذ دػت خَاّيذ هي کِ چيضّبيي

 تضلضل ٍ تشع ثبعث اٍلبت اغلت ّب ٍاثؼتگي. ؿَيذ سّب آيذ، هي ٍجَد ثِ ّب آى ًتيجِ دس کِ ّبيي ٍاثؼتگي

 .ّؼتٌذ

 حبصل سٍيـي تب ثبؿيذ داؿتِ سيضؽ ٍ ثبسؽ صًذگي دس ؛ هثجت فکش ٍ ًـٌبػي سٍا اػبتيذ اص يکي لَل ثِ

 . ؿذ ثيبى کِ اػت لشآى ي آيِ ايي هطبثك دليمبً ػخي ايي.  ؿَد

 العول عکغ ٍ عول يب هب کبس لبًَى( 9

 آى اص کٌيذ ثذي اگش ٍ ايذ کشدُ خَد ثِ ًيکي کٌيذ ًيکي اگش:  فَلَْٓب أَػٓأْتُنٕ ٍٓإِىْ لِأًَفُؼِکُنٕ أَحٕؼٌٓتُنٕ أَحٕؼٌٓتُنٕ إِىْ

 (7 ، اػشا) اػت، خَدتبى

 اص ًَع ّوبى کِ کٌذ هي تَليذ سا اي ٍيظُ اًشطي ٍ ًيشٍ دّيذ هي اًجبم کِ عولي ّش کِ دّذ هي ؿشح لبًَى ايي

 عولي ؿوب اگش. کٌيذ هي دسٍ کبسيذ، هي کِ سا چيضي ّوبى يعٌي. ؿَد هي گشداًذُ ثبص ؿوب ػَي ثِ اًشطي

 . ؿذ خَاّيذ هَفك ٍ ؿبد ّن ؿوب ؿَد، ديگشاى هَفميت ٍ ؿبدي ثبعث کِ دّيذ اًجبم

 . ثبؿذ هي صًذگي دس اثشات اص ثبصتبثي ؿشٍع حميمت دس صًذگي دس هب اعوبل ي ّوِ

 چشا ًکٌين ػشصًؾ سا کؼي هَى خَد جض ، کشدُ سخٌِ ًبساحتي ٍ غصِ ٍ غن ّبهَى صًذگي دس ثيٌين هي اگش

 : ؿذُ فشهَدُ کِ



 صًذگيؾ دس سا هي جبي ٍ _ گشدًٍِ ثش سٍي هي يبد اص کغ ّش:  ضٌَکًب هٓعِيـَةً لَِٔ فَإِىَّ رِکْشِي عٓي أَعٕشَضٓ هٓيْ ٍٓ

 (191 ، طِ.)هيـِ غصِ ٍ غن اص ػشؿبس ٍ تٌگ ثشاؽ صًذگي _کٌِ حزف ًکشدُ خذايي يب ٍ سًگ کن

 تالؽ لبًَى( 3

 

 (32 ، ًجن) ًيؼت اٍ تالؽ حبصل جض اًؼبى ثشاي ايٌکِ ٍ: ػٓعٓي هٓب إِلَّب لِلْإًِؼٓبىِ لَّيغٓ أَى ٍٓ

 ٍ ػعي اگش ٍ کٌيذ هي پيذا دػت ّب هَفميت ثِ کَؿـتبى ٍ تالؽ اًذاصُ ثِ ؿوب کِ کٌذ هي ثيبى تالؽ لبًَى

 .ثبؿيذ ًذاؿتِ سا ثضسگ ّبي هَفميت ثِ سػيذى آسصٍي ٍجِ ّيچ ثِ داسيذ کوي تالؽ

. کٌذ پيذا دػت هَفميت ثِ ثبؿذ تَاًؼتِ رکبٍت ٍ تالؽ ثذٍى کِ ًيؼت کغ ّيچ. ًيؼت تصبدفي هَفميت

 . ؿوبػت ثب اًتخبة. ًبهَفك يب ثبؿيذ هَفك صًذگيتبى دس کِ ثگيشيذ تصوين تَاًيذ هي کِ ّؼتيذ خَدتبى ايي

 آيذ هي ثذػت هتعبل خذاًٍذ عجبدت ٍ ثٌذگي پشتَ دس ػبلن سٍح ايي کِ)ثبؿين ثشخَسداس ػبلوي سٍح اص اگش

 ثب ٍ ثشػين آساهؾ ثِ تَاًين هي کِ اػت ٍلت آى( الملَة تطوئي اهلل ثزکش اال فشهبيذ هي هتعبل خذاًٍذ صيشا

 .کٌين پيذا دػت صًذگي دس ثضسگي ّبي هَفميت ثِ سٍص ثِ سٍص تَاًين هي آساهؾ ايي


