
 . ن٘طنٌّ

گعایاىٌ ه ةعیطً از  ؿُد، زاقل ىگعؿى  اىتغاَى ه کلى ٍاى ٗعآن ةٌ دؼت دادً نى اّلب تٕاؼیعى کٌ از ؼُرً 

ةؽتع تاریضى ىغهل آىَا ه ةا تل٘ى ناهرائى ه آؼهاىى ىؽتت ةٌ زةان ٗعآن اؼت؛ زال آن کٌ ایو ىسًُ از ىگعش 

 دارد.   ه تل٘ى آدنى را از َٔم قائب ه قسیر نعاد الَى ةاز نى

در ایو ىُؿتار ةع آن ٍؽتیم کٌ ىادرؼتى چيیو تل٘ى ه ىگعؿى را در صكُص زةان ٗعآن ه تٕؽیع آن ةا  

 ٍى َلٖ آؿکار ؼازیم. ٍى تٕؽیعى تاریضى ه َعٔى از ؼُرً َعمٌ

ٔعض اؼاؼى نتتيى اؼت: یکى آن کٌ زةان ٗعآن زةاىى َعٔى  ٍى َلٖ ةع ده پیؾ تٕؽیع تاریضى ه َعٔى ؼُرً 

ن َعؼ َام َعب زذاز در َكع ىغهل ىازل ؿطً اؼت؛ التتٌ زةاىى کٌ در نعکغ ه َاقهٌ َعب اؼت ه ةٌ زةا

ؿطً اؼت؛ ةع ٍهیو  زذاز آن َكع یُيى نکٌ ه نطیيٌ رهاج داؿتٌ اؼت ه زةان نُیار آن نعدم تل٘ى نى

ٍاى  ىاؼت کٌ نَُُد َعب َكع ىغهل ٗعآن ةُدً ه هیژگ اؼاس، از الٕاظ ٗعآن ٍهان نُياٍایى ارادً ؿطً

ؿياصتى نُدُد در زةان آن نعدم اؼت؛ یُيى چيان کٌ در زةان  ٍاى زةان ؿياصتى ٗعآن ٍهان هیژگى زةان

ٍا ةٌ چـم  َعب نذاز ه کيایٌ، زظؼ ه ت٘طیع، ایذاز ه تٕكیل، ه دغ آىَا هدُد دارد، در ٗعآن ىیغ ایو هیژگى

 صُرد. نى

تُان  ه ّیع هزیاىى ةُدن ٗعآن ىیؽت. تعدیطى ىهىپيَان ىهاىط کٌ َعٔى ةُدن زةان ٗعآن ةٌ نُياى ةـعى  

داؿت کٌ ٗعآن در َیو زالى کٌ هزیاىى اؼت، ةٌ نيٌُر َٔم ةـع در ٗالب زةان ةـعى"لؽان َعةى# ىازل 

ٍى نتیو،  ، قسیٌٕ»َعٔى ةُدن زةان ٗعآن«ه ىکُىام؛  1ِّؿطً اؼت"هزیط ةَتَاىى؛ الُٕائط السائعیٌ، ص

 ".ةٌ ةُط ّٓ، صِْش

دیگع آن اؼت کٌ آیات ٗعآن نتياؼب ةا ن٘تنیات ه زادات زنان ىغهلؾ ىازل ؿطً اؼت ه لظا پیؾ ٔعض  

ةٌ ةُط#. ٍع  7ٔگظارى ٗعآن، ص ىاًع ةٌ نُارد ه نكادیٖ زنان ىغهل صُیؾ اؼت"ىکُىام، درآنطى ةع تاریش

دات نعدم ٍى صىیتى زکیم ه ةلیِ اؼت کٌ زؽب ن٘تناى زاالت ه زا ٍى صىتٌ هازط ىغهل ٗعآن ةٌ نحاةٌ

َكع ه نكع ىغهل ٗعآن ایعاد ؿطً اؼت؛ ةٌ ٍهیو ره ن٘تنیات ه اؼتاب ىغهل آیات ٗعآن در صُد آیات 

 ".ٍّْٓهان، ص#اىُکاس پیطا کعدً اؼت

اىط کٌ ىغهل آیات  اى اىط: ةعصى از آىَا رصطادٍاى صاص ه ةعدؽتٌ ن٘تنیات ه اؼتاب ىغهل ٗعآن ده دؼتٌ 

اب ىغهل ٗعآن ةٌ نُياى صاص ىاًع ةٌ ٍهیو ٗؽم اؼت ه ةعصى از آىَا ؿعایٍه اىط ه اؼت نُیيى را ایذاب کعدً

اؼتاب َام ىغهل «یا » ٔناى ىغهل ٗعآن«تُان از آن ةٌ  رهىط کٌ نى َاٍم زاکم ةع ٔناى ىغهل ٗعآن ةٌ ؿهار نى



غهل ةعصى از اىط؛ نيتَا اؼتاب ى ٍى ٗعآن اؼتاب ىغهل داؿتٌ تُان گٕت: ٍهٌ تُتیع کعد؛ ةياةعایو، نى» ٗعآن

 آىَا صاص ه اؼتاب ىغهل ةعصى دیگع از آىَا َام ةُدً اؼت.

ؿُىط، ةطهن لساظ ؿعایه نسیىى ه  تعدیط، آیاتى کٌ در تُاةیع نـَُر ٔاٗط اؼتاب ىغهل صُاىطً نى ةى 

ٔعٍيگى ه ادتهاَى ه دیيى َعب َكع ىغهل ىازل ىگعدیطً اؼت ه اؼاؼاو رنغ ةالّت ٗعآن ىیغ در رَایت 

کييط"ٍاؿهى؛  اؼت؛ چعا کٌ ةالّت کالم را ةٌ رَایت ن٘تناى زال نضاوب تُعیٓ نى تٌ ةُدًٍهیو ىک

 ".ْٓدُاٍع التالّة، ص

نضٕى ىهاىط کٌ لساظ ؿعایه َكع ىغهل ه رَایت ن٘تناى زال نضاوتان ٗعآن نؽتلغم اصتكاص آیات  

ه ازکام ٗعآن نُأٖ ٔىعت  "؛ چُن نُارؼ1ٔٗعآن ةٌ آىان ه َطم داهداىگى ٗعآن ىیؽت"ىکُىام، پیـیو، ص

ًًَک ٍللطِّیٍو ًزيیٕاو ٍُٔىًعًت  آدنى اؼت ه ٔىعت آدنى از َكعى ةٌ َكعى دیگع دگعگُىى ىهى ٍُٗم ًهُد پظیعد"ًًٔأ

ٌٍ ، رهم، آیٌ ٍٖ اللَّ ًًَلُیَا ال ًتُتطیًل ٍلًضُل ٌٍ الَّتى ًًٔىًع اليَّاًس   ".ٍِٓى  اللَّ

" ه لغهناو 4ٍى  نتعى ةٌ لؽان ُٗم صُد نتُُث ؿطً "اةعاٍیم، آیٌدر ٗعآن از وعٔى تكعیر ؿطً اؼت، ٍع پیا 

قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ  َلیَم الؽالم ةٌ زةان ُٗنؾ ىازل گعدیطً ه پیانتع اؼالم کتاب آؼهاىى ٍعیک از پیانتعان

ىیغ ةٌ ٍهیو ره صُد از نیان َعب ةٌ پیانتعى ةعاىگیضتٌ ؿطً ه کتاب آؼهاىى اه ٍم ةٌ لؽان َعةى ىغهل 

ًًَعٍةىٍّ ٌنتیوي ، ؿُعا، آیٌی ". از وعؼ دیگع تكعیر گعدیطً اؼت کٌ ٗعآن ةعاى ٍطایت ه 7ٍّٖى  أتٌ اؼت"ٍةٍلؽاني 

ًِ، اىُام، آیٌ اىظار ٍهٌ ٌٍ ًه ًنُو ًةًل ٌُ٘عآٌنٍ أٌلُىٍظًرٌکُم ٍة ". راً دهٍ ٍّٖى  ٍى آدنیان ىازل ؿطً اؼت"ًه ٌأهٍزًى ٍإًلىَّ ًٍظا اُل

 یو اؼت کٌ گٕتٌ ؿُد، زةان ٗعآن َعةى اؼت؛ انا نُارؼ ه ازکانؾ ٔعاَعةى اؼت.نیان ایو ده ز٘ی٘ت ا

ٍى نتُطد آىَا در ایو ن٘الٌ نُدب صعهج از ةسث  ٍاى ةسث ه ادلٌ ٔعض پيَان ىیؽت کٌ ةیان تٕكیلى پیؾ 

 گعدد. گعدد؛ لظا در ایيذا ةٌ ٍهیو اىطازً ةؽيطً نى اقلى نى

 

 ٍى َلٖ . ةؽتع تاریضى ىغهل ؼُرًْ

صطاقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ؼپعى ؿطً ه در ایو  ٍى َلٖ زناىى ىازل ؿطً اؼت کٌ نطتى از ةُحت رؼُل ؼُرً 

گغارد ه ُٗنؾ  ٍى زهط ه همُ ه ىهاز ةٌ آن زنعت آنُصتٌ ؿطً ةُد ه ایـان در نؤل َام ىهاز نى نطت ؼُرً

صُاىط؛ انا آىان اه را درهّگُ  ٔعانى آگاٍاىیط ه آىان را ةٌ آییو صُد را ةٌ پيَاىى ه اىٕعادى ةٌ ىتُت صُد نى

کعدىط ه زتى ةعاى ن٘اةلٌ ةا آن  ؿهعدً ه از اه رهى گعداىیطً ه از ىهاز گغاردن اه در نؤل َام دلُگیعى نى

ٍى  زنعت اىذهو کعدىط ه تكهیم گعٔتيط کٌ ةٌ ىسُى دلُى ىهاز گغاردن آن زنعت را ةگیعىط کٌ ؼُرً



ٗطم ةاؿط ه  ُاؼتٌ ؿط، ةا اؼتُاىت از اؼم رَب ةع ىهازگغارى صُد جاةتَلٖ ىازل ؿط ه وى آن از آن زنعت ص

ٍى ُٗنؾ ةیم ةٌ صُد راً ىطٍط کٌ صطاهىط آىان را کٕایت صُاٍط کعد ه چياىچٌ ةازىایؽتيط، آىان را  از تُوئٌ

 َظاب صُاٍط ىهُد.

عارى اؼت کٌ در پى کيط، ةٌ ٗ ٍى َلٖ تأییط نى ؿُاٍطى کٌ ایو پیـیيٌ ه ةؽتع تاریضى را ةعاى ؼُرً 

 آیط. نى

 

 ٍى َلٖ . ننانیو ؼُرًْ. ّ 

اؼت؛  ٍاى ٗعآن ةٌ اٗتناى اهماع ه ؿعایه ةؽتع تاریضى زنان ىغهلؾ ىازل ؿطً چيان کٌ اؿارً ؿط، ؼُرً 

 ٍا نيُکػ گعدیطً اؼت. لظا آن اهماع ه ؿعایه در آیات ؼُرً

لٖ اهماع ه ؿعایه زنان ىغهلؾ را ایو چيیو ٍى َ ٍى َلٖ ىیغ ٍهیو گُىٌ اؼت. آیات ؼُرً در صكُص ؼُرً 

 گغارش کعدً اؼت:

ٌٌ ًه اُؼٌذُط ًه «"؛ َِّلٖ، »"ًَُتطاو ٍإذا ًقلَّى«قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ىهاز گغاردً اؼت:  پیانتع اؼالم   ُُ ًکالَّ ال ٌتٍى

ًُٗتٍعُب  ".َّٖلٖ، »"ا

 ".َٖلٖ، »"ًأ ًرًأُیًت الَّظی ًیُيَى«کعدً اؼت:  یکى از نـعکان پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ را از ىهازگغاردن ىَى   

ٌَطى«پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ةٌ ىتُت نتُُث ؿطً ةُد:     ًًَلى اُل  ".َّّلٖ، »"ًأ ًرًأُیًت ٍإُن کاًن 

ُُ٘ى«پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ةٌ تتلیِ رؼالتؾ اٍتهام هرزیطً اؼت:      ".َّْلٖ، »"ًأُه ًأًنًع ٍةالتَّ

ًُلَّى«نـعکان اه را درهّگُ صُاىطً ه از اه رهى گعداىیطً اؼت: یکى از      ".َّٓلٖ، »"ًأ ًرًأُیًت ٍإُن ًکظًَّب ًه ًت

ًُٕاو ٍةاليَّاٍقًیٍة«کعدً اؼت:  آن نـعک ةع َهل صُد نطاهنت نى    ٌٍ ًلًيُؽ  ".7َّلٖ، »"ًکالَّ ًلٍئُو ًلُم ًیُيًت

ًٌٌُٔلًیُط«آن نـعک از ؼعان نـعکان ةُدً اؼت:      ".َّٔلٖ، »"ٌع ىاٍدًی

زاقل آن کٌ پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ پػ از آن کٌ ةٌ پیانتعى نتُُث ؿطً ه ةٌ اه ىهاز تُلیم دادً ؿطً  

ٍى آن از پیانتعقلى  گغاُرد؛ از ایو ره، نـعکان از آن آگاٍى یأتٌ ه ةغرگ آىان درةارً ةُد، در نؤل َام ىهاز نى

آن زنعت، در پاؼش، مهو ةیان رؼالت صُیؾ اه را ةٌ پعهاپیـگى ٔعنان  اؼت. اللٌ َلیٌ هآلٌ پعؼؾ کعدً

صُاٍط  گعداىى از اه، ةٌ وُر نکعر، از آن زنعت نى دادً اؼت؛ انا اه مهو درهّگُ ؿهعدن آن زنعت ه رهى



دٍط: از اه اواَت نکو ه ةٌ  از ىهازگغاردن در نؤل َام ةازایؽتط؛ انا صطاهىط ةٌ آن زنعت ٔعنان نى

 غاردن صُد ادنٌ ةطً.ىهازگ

 

 ٍى َلٖ . ؿأن ىغهل ؼُرًْ. ْ 

 ٍى َلٖ آنطً اؼت، در رهایات ؿأن ىغهل ىیغ نيُکػ اؼت: درؼت ٍهان ننانیيى کٌ در آیات ؼُرً 

 قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ آهردً اؼت: َتاس َهُى پیانتع اؼالم 

رهزى در نؽذط ةُدم کٌ اةُدَل آنط ه گٕت: ةع نو اؼت کٌ اگع نسهط را در زال ؼذطً ةیيم، پاى ةع  

 صطاقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ درآنطم ه ؼضو اةُدَل را ةٌ اه ةازگٕتم. گعدىؾ گظارم. نو ةیعهن رٔتٌ، ةع رؼُل

 اه صـهگیو آنط کٌ ةٌ نؽذط درآیط. صُاؼت هارد ؿُد، دیُار ٔعهریضت.  

 ٕتم: ایو رهز ةطى اؼت؛ آىگاً ٌليگ ةؽتم ه پى اه رٔتم. نو گ 

ًٖ. هٗتى ةٌ ٗؽهت نعةُط ةٌ  صطاقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ هاردؿط ه نى رؼُل  ًُٗعُأ ٍةاُؼٍم ًرةًِّک الَّظی ًصًل صُاىط: ا

 ت. اةُدَل رؼیط[یُيى:] ًکالَّ ٍإنَّ ُاإٍلُىؽاًن ًلًیُىْى، ؿضكى ةٌ اةُدَل گٕت: اى اةازکم ایو نسهط اؼ

 اؼت.  ةیيى؟ ةٌ صطا ٔناى آؼهان را ةع نو ةؽتٌ ةیيم، تُ ىهى اةُدَل گٕت: نگع آىچٌ را نو نى 

 صطاقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ هٗتى ةٌ پایان ؼُرً رؼیط، ؼذطً کعد. رؼُل 

ىٌیع ایو ننانیو را اةٍُعیعً، اةو َتاس، ٗتادً، َکعنٌ، نذاٍط ه انام ةاٗعَلیٌ الؽالم ىیغ ى٘ل  

 ".7ْ، صّٕه نذلؽى، ج ِٔٓ، ص1ه ؼیُوى، الطر الهيحُر، ج ْْٓ، صِٓتعى، دانٍ التیان؛ جاىط"و کعدً

گغارد.  در رهایتى از اةو َتاس آنطً اؼت: اةُدَل ةٌ پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ گظر کعد، آن زنعت ىهاز نى 

ةیؾ از نو یک  اى کٌ در نکٌ ٍیچ گٕت: اى نسهط نگع تُ را از ىهاز گغاردن ىَى ىکعدم؟ داىؽتٌ

 ".4ٔٔ، صّصُیـاهىط"ىادى# ىطارد"اةو کحیع، ج

 

 . رهایات تـعیٍ ىهازْ. ٓ 



َلیٌ الؽالم ةٌ پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ همُ ه ىهاز را  ةٌ گُاٍى رهایات، در رهز ىضؽت ةُحت، دتعئیل 

 ".ْْٖ، صٓآنُصت ه آن زنعت در ٍهان رهز ىهاز گغارد"اةو اةى السطیط، ج

َلیٌ الؽالم ةا پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ىهاز گغارد  یو ىهازى کٌ هادب ؿط، ىهاز ًَع ةُد ه َلىاىط: اهل آهردً 

، َّٕلیَا الؽالم ىیغ در ٍهان رهز ىهاز َكع را ةا پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ةعگغار کعد"نذلؽى، ج ه صطیذٌ

رکُع ه ؼذُد داؿت"ٍهان، ". ىهاز پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ در آن ٍيگام، ده رکُتى ةُد ه 1ّٖص

داد"ٍهان،  گغارد ه کُتٌ را نیان صُد ه ؿام ٗعار نى ". اه نیان ده رکو اؼُد ه یهاىى ىهاز نى4ّٖص

 ".4ِْص

" در نـاٍطات صُد از ىهاز پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ در اهایل ةُحت آهردً اؼت کٌ آن ىهاز رکُع ه َّٕیٓ# 

َلیَا الؽالم  یُيى پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ه صطیذٌ -ن ؼٌ ىٕع ؼذُد داؿتٌ اؼت ه در آن ٍيگام دغ ٍها

 ".7ٓٔ-7ٕٓ، صّةع دیو اؼالم ىتُدىط"وتعى، تاریش الىتعى؛ ج -َلیٌ الؽالم  ه َلى

 

 ٍى زهط . رهایات نعةُط ةٌ ؼُرًْ. 4 

ٍى زهط در ٍهان ىضؽتیو رهز ةُحت پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ىازل  در رهایات چيطى آنطً اؼت کٌ ؼُرً 

َلیَم  ؽ# ه انام ٍادى از پطراىؾ از َلى1ٕؽ# از اةو َتاس "تِِّؿطً اؼت. از دهلٌ مساک"ت ةُط 

َلیٌ  نتُُث کعد، دتعئیلاىط کٌ هٗتى صطاى َغ ه دل پیانتع نا نسهطقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ را  الؽالم آهردً

ٌٍ ًربِّ اُلُاًلهیًو «الؽالم ةٌ اه ٔعنُد: ةگُ!  ٌٍ العَُّزهٍو العَّزیٍم   اُلًسُهٌط ٍللَّ وتعى، دانٍ التیان وتعى، »"ٍةُؽٍم اللَّ

ؽ# 1ٓ" ه َهعه ةو ؿعزتیل اةُ نیؽعً"ت ّٖ، صّه زُیغى، ج 7ِّه  ٔٔ  ٖٕ  ْٖ  ٖٖ  ِّّ، صّج

ٌٍ العَُّزهٍو العَّزیٍم«ن زنعت گٕت: ةگُ: آهردً اؼت کٌ دتعئیل ةٌ آ اه ٍم آن را گٕت ه اه آن را ؼٌ ». ٍةُؽٍم اللَّ

ٌٍ ًربِّ اُلُاًلهیًو«ةار ةع آن زنعت تکعار کعد؛ ؼپػ گٕت: ةگُ:  ؼٌ ةار تا آن کٌ آن "ؼُرً# را ةٌ ». اُلًسُهٌط ٍللَّ

 ".4ْ4، صّه اةو کحیع، التٕؽیع، ج ّّپایان ةعد"هازطى، ص

ًُ٘عُأ ٍةٕاٍتًسٍة «صطاقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ٔعنُد:  ر رهایات ٔعاهاىى آنطً اؼت کٌ رؼُلىیغ د  القالًة ٍلًهُو ًلُم ًی

". 4ٕ، صّٗعوتى، ج»"اُلٍکتاب؛ ٍیچ ىهازى ةعاى کؽى کٌ "آن را# ةا ٔاتسة الکتاب ىضُاىط، [رها] ىیؽت

ؽ#، 4ٓ -ؽ ً  ٕٓاز: َتادة ةو قانت# اىط، َتارت اىط کؽاىى کٌ ایو ننهُن یا نـاةٌ آن را رهایت کعدً

ؽ#، أةى أیُب ّٖؽ#، اةى ةو کُب"ت 1ٕؽ#، َهع ةو الضىاب ، َتطاللٌ ةو َتاس"ت ٕٔ-ؽ ً ِْاةٍُعیعً#

الُاص"ت  أةى ؽ# ه َحهان ةو14ؽ#، اةُؼُیط صطرى"ت 17ؽ#، َتطاللٌ ةو َهعه ةو الُاص"ت 7ِاىكارى"ت 



َُات ةو7ّ ؽ# از انام ةاٗعَلیٌ 1ِ-7ِّنؽلم"ح  ةٌ آن را نسهط ةووُر نـا ؽ#. ٍهیو4ِدتیع"ت  ؽ# ه ص

 ".ْٓٔ، ص4اىط"زع َانلى، ج ؽ# از انام رماَلیٌ الؽالم رهایت کعد1ًِْالؽالم ه ٔنل ةو ؿاذان"ت 

ٍى ٔاتسٌ در ىهاز ةایط گٕت کٌ ةٌ ازتهال ُٗى پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ٍیچ  ىٌع ةٌ اٍهیت ٗعائت ؼُرً 

ً ىگغاردً ه در ىتیذٌ ةایط گٕت کٌ ةٌ ازتهال ُٗى آن ؼُرً در ٍهان آّاز ىتُت ىازل ىهازى را ةطهن آن ؼُر

 ؿطً اؼت.

 

 ٍى ىهاز در آّاز ةُحت . رهایات نعةُط ةٌ اٗانٌْ. 7 

در رهایات نتُطدى آنطً اؼت کٌ در اهایل ةُحت، ىضؽتیو نؽلهاىان کٌ َتارت ةُدىط از پیانتعقلى اللٌ  

گغاردىط  ٍى کُتٌ ةٌ دهاَت ىهاز نى َلیٌ الؽالم در نؤل َام در کيار صاىٌ لؽالم ه َلىَلیَا ا َلیٌ هآلٌ، صطیذٌ

ه ایو ؼتب ؿطً ةُد کٌ تُدٌ نـعکان ةٌ ایـان دلب ؿُد؛ زتى ةازرگاىاىى کٌ ةٌ نکٌ آنطً ةُدىط، ةٌ آن 

 کعدىط. ٍا ؼؤال نى ٍى آىان از نکى تُدٌ پیطا کعدً ةُدىط ه لظا درةارً

 يط: ک َٕیٓ ى٘ل نى 

نو ةازرگان ةُدم ه در ایام زخ ةٌ ٍنيى آنطم. َتاس ةو َتطالهىلب ىیغ ةازرگان ةُد. ىغد اه رٔتم کٌ ةا اه داد  

ه ؼتط کيم کٌ دیطیم نعدى آنط ه ةعاةع کُتٌ ةٌ ىهاز ایؽتاد. ؼپػ زىى آنط ه ةٌ ىهاز ایؽتاد ه "ىیغ# ىُدُاىى 

داىم ایو چٌ دیيى اؼت؟ پاؼش داد: ایو  و چیؽت؟ نو ىهىةا اه ةٌ ىهاز ایؽتاد. پعؼیطم: اى َتاس! ایو دی

ٍاى کؽعى ه ٗیكع را ٔتر صُاٍط کعد  نسهط ةو َتطاللٌ اؼت. َ٘یطً دارد کٌ صطا اه را ٔعؼتادً اؼت ه گيخ

َلیَا الؽالم دصت صُیلط اؼت کٌ ةٌ اه گعهیطً اؼت ه ایو ىُدُان پؽعَهُیؾ َلى ةو  ه ایو زىؾ صطیذٌ

، ّه وتعى، تاریش الىتعى، ج ِْٕ، صّّالم اؼت کٌ ةٌ اه ایهان آهردً اؼت"نذلؽى، جَلیٌ الؽ اةى والب

 ".44ٔ، صّه اةو کحیع، الؽیعة اليتُیة، ج 7ٕٓص

ٍاى نتُطدى در ایو زنیيٌ، نیان  ىهاز گغاردن پیانتع در کيار کُتٌ َهلى نؽتهع ةُدً اؼت ه لظا ٗكٌ 

 ؼت.پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ه نـعکان رخ دادً ا

 َتطاللٌ ةو نؽُُد گُیط:  

صطاقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ در زال ؼذطً ةُد ه اةُدَل ه گعهٍى از ٗعیؾ پیعانُىؾ ةُدىط ه در  زناىى رؼُل 

اىطازد کٌ َ٘تة ةو اةى  گیعد ه ةع پـت اه نى آىذا دٕت ؿتعى أتادً ةُد، گٕتيط: چٌ کؽى ایو دٕت را ةعنى

َلیَا الؽالم آنط ه آن را از پـت آن  نُیه آنط ه آن را ةع پـت پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ اىطاصت ه ٔاوهٌ



ه ازهطةو زيتل،  ِْٖه  7ٔ، صّٕزنعت ةعداؿت ه ةع آن کٌ چيیو کعدً ةُد، ىٕعیو کعد"نذلؽى، ج

 ".ٖٓٓ، صّج

یا اةى  -اةو نؽُُد ایو گعهً را اةُدَل، َتتة ةو رةیٌُ، ؿیتة ةو رةیٌُ، َ٘تة ةو اةو نُیه ه أنَیة ةو صلٓ  

 ةعؿهعدً اؼت"ٍهان#. -اؼت# ةو صلٓ "تعدیط از راهى 

اىط کٌ رهزى پیانتع در زذع ىـؽتٌ ةُد کٌ دٕت گُؼٕيطى را ةعدىط ه ةع آن زنعت أکيطىط کٌ  ىیغ آهردً 

 نالط"ٍهان#. ٍى آن ٗعیـیاىى کٌ چيیو کعدً ةُدىط، نى ؿُد ه آن دٕت را ةٌ ؼتیل ٍهٌ زهغً از آن آگاً نى

صطاقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ىغد کُتٌ ةُد. َ٘تة ةو  ٘ل اؼت کٌ رؼُلوُر، از َتطاللٌ ةو َهعه ةو َاص ى ٍهیو 

صطاقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ را در گعدىؾ پیچیط ه ةٌ ؼضتى کـیط"وتعى، تاریش  اةى ٌنُیه آنط ه لتاس رؼُل

 ".74ٕ، صّالىتعى، ج

ى اللٌ َلیٌ قل آیط کٌ در ٍهان رهز اهل ةُحت ةٌ پیانتع اؼالم ةيطى ایو رهایات چيیو ةٌ دؼت نى از دهٍ 

َلیٌ  َلیَا الؽالم ه َلى ٍى زهط ىیغ تُلیم دادً ؿط ه ةا گعهیطن صطیذٌ هآلٌ ةٌ ٍهعاً همُ ه ىهاز ؼُرً

ٍى کُتٌ ةٌ دهاَت ىهاز  الؽالم ةٌ آن زنعت تا نطت ٗاةل تُدَى، آن ؼٌ در نؤل َام در کيار صاىٌ

ان تُدٌ پیطا کيط ه از َهل آىان پعؼؾ گغاردىط. ٍهیو انع نُدب ؿطً ةُد کٌ رئیػ نـعکان نکٌ ةٌ آى نى

ىهایط. وتیُتاو پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ٍم اه را ةٌ هاُٗیت انع آؿيا کعد ه زتى اه را ةٌ اؼالم دَُت ىهُد؛ 

انا هى پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ را درهّگُ ؿهعد ه از دَُت اه رهى ةعتأت ه زتى از َهل پیانتعقلى اللٌ 

ٍى کُتٌ ةازدارد. اه  ه درقطد ةعآنط، پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ را از ىهازگغاردن در کيار صاىٌَلیٌ هآلٌ ةعآؿٕت 

کيط؛ انا ًاٍعاو چُن پیانتعقلى  ةٌ وُر نکَعر پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ را از ىهازگغاردن در کيار کُتٌ ىَى نى

آنط، ةا صـُىت از ىهازگغاردن اه دلُگیعى داد تا ایو کٌ درقطد ةع اللٌ َلیٌ هآلٌ ةٌ ىَى اه تعتیب اجع ىهى

 کيط.

ؿُد ه صطاهىط وى آن مهو انع ةٌ پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ  ٍى َلٖ ىازل نى درؼت در ٍهیو ؿعایه ؼُرً 

کيط کٌ اگع از کار صُد ةازىایؽتط، اه را َظاب  ٍى ىهاز در کيار کُتٌ، اةُدَل را تَطیط نى ٍى اٗانٌ ةٌ ادانٌ

دٍط، درقطد تُعض ةٌ پیانتع ةعىیایيط کٌ آىان را ىیغ َظاب صُاٍط  ؿان ىیغ ٍـطار نى اىذهوصُاٍط کعد. ةٌ 

ًُٕاو ٍةاليَّاٍقًیٍة  ىاٍقًیةي کاٍذًةةي صاٍوًئةي ٌٍ ًلًيُؽ ًٌ ًیعى  ًکَلا ًلٍئُو ًلُم ًیُيًت ًُُلُم ٍةًأنَّ اللَّ ٌٌ  ًؼًيُطٌع ىهُد: ًأ ًلُم ًی ًُٔلًیُطٌع ىاٍدًی   

 ".7ّ-َّٕلٖ، الغَّةاٍىًیًة"

 



 . ؿضكیت اةُدَلْ. 1 

 -1ٍْْى هلیط ةو نْیعً نضغهنى# م# َهُزاد71ًِ -1ْ4اةُدَل َهعه ةو ٍـام ةو نْیعً نضغهنى"زطهد  

م# از 7ِّ"؛ انا ةٌ لساظ آن کٌ هلیط ةٌ ٍيگام ةُحت#7ّٓ، ص7ّم#، رئیػ هٗت ٗعیؾ ةُد"نذلؽى، ج7ْٔ

اؼت ٗعیؾ را پیطا کعدً ةُد. اةُدَل را ةغرگ نکیان "ؼیط ٍـتاد ؼالگى گظؿتٌ ه پیع ؿطً ةُد، اةُدَل ری

اىط کٌ نعاد از ةغرگ نکٌ در  " ه زتى در رهایتى آهرد4ًِِ، صّصُاىطىط"ازهط ةو زيتل، ج اٍل ال٘عى# نى

ًٌَیمي« ًُ٘عًیًتُیٍو  ه نذلؽى،  4ٔ، صّ"، اةُدَل ةُدً اؼت"اةو ؿَع آؿُب، جٍّٓى  زصعؼ، آیٌ»"ًرٌدلي ٍنًو اُل

". ىیغ ى٘ل 7ْ  ٕٓ". التتٌ نـَُر آن اؼت کٌ اه هلیط ةو نْیعً ةُدً اؼت"وتعى، دانٍ التیان، 7ْٓ، صّٕج

ًُغیٌغ اُلًکعیٌم«ٍى  اؼت کٌ آیٌ  ".ّٓٔ" ىاًع ةٌ اةُدَل اؼت"ٍهان، ص4ٍٖى  دصان، آیٌ»"ٌذُؽ ٍإىًَّک ًأُىًت اُل

قلى  نیان نـعکان نکٌ ه پیانتع اؼالم ؿُد، ت٘عیتاو، اةُدَل در تهام رهیطادٍاى ةٌ ٍهیو ره، نالزٌٌ نى 

اللٌ َلیٌ هآلٌ، ى٘ؾ ةؽیار ُٔالى را ةع ََطً داؿتٌ اؼت؛ ىٌیع دلُگیعى از ىهازگغارى پیانتعقلى اللٌ َلیٌ 

"، دٕت ؿتع أکيطن ةع ؼع رؼُل صطاقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ةٌ 7ٕ، صٍّٕى کُتٌ"نذلؽى، ج هآلٌ در کيار صاىٌ

"، اٍتهام ةٌ 1ّٕعار ةع هلیط نتيى ةع ؼضيى ةع رَد ٗعآن گٕتو"ٍهان، ص"، اق7ٍٔيگام ؼذطً"ٍهان، ص

قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ دَت تؽلیم یا تىهیٍ آن زنعت"ٍهان،  نظاکعات نتُطد ةا اةُوالب ه رؼُل اکعم

، ّٖوالب"ٍهان، ج َتطالهىب در ؿُب اةى ٍاؿم ه ةيى "، تالش در نُرد زكع ةيىٖٓ، صّٖ، جْٕٓص

ٍى ٗتل  "، ُٔالیت در تُوئٌِّْ، صّٕطن ؼهیٌ نادر َهار اهلیو ؿَیط اؼالم"ٍهان، ج"، ةٌ ٗتل رؼاى4ّص

" ه ؼعاىذام ةعپایى ديگ ةطر کٌ در آن ةٌ ٖٓ، صّٖپیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ در لیلة الهتیت"ٍهان، ج

"ازهط ةو ىانیط» ٔعَُن ٍظً االنة«ٍالکت رؼیط ه در ٍهیو زنان ةُد کٌ پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ اه را 

 ".444، صّزيتل، ج

ٍى اه ةُدً اؼت، انا ةُیط ىیؽت کٌ در  ولتاىٌ ه نتکتعاىٌ تـتیٌ اةُدَل ةٌ ٔعَُن اگع چٌ ةٌ لساظ رٔتار داً 

قلى اللٌ َلیٌ  گیعى اةُدَل، ةٌ َيُان رئیػ نضالٕان پیانتع اؼالم ىگاٍى ٍم ةٌ ىُع نُمٍ ایو تـتیٌ ىیم

ٍى آیات نعةُط ةٌ  َلیٌ الؽالم أکيطً ؿطً ةاؿط. ن٘ایؽٌ ٕان زنعت نُؼىهآلٌ ه ٔعَُن ةٌ َيُان رئیػ نضال

ٍى َلٖ  " ةا آیات ؼُر7ًّ- 4َْلیٌ الؽالم در آّاز ىتُتؾ"ىازَات، آیات  ٔعنان صطاى تُالى ةٌ زنعت نُؼى

دٍط.  نىقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ اؼت، تـاةَات ٔعاهاىى را ىـان  کٌ زاکى از رهیطادٍاى آّاز ىتُت پیانتع اؼالم

گُ  ٍع ده، ٔعَُن ه اةُدَل، در آّاز ىتُت ةٌ دیو الَى دَُت ؿطىط؛ انا ٍع ده، پیانتع الَى هٗت صُد را درهغ

 ؿهعدىط ه از ایـان رهى گعداىطىط ه ةٌ ن٘اةلٌ ةا اه ةعصاؼتيط.



گعى ىیغ َلیٌ الؽالم از دَت دی قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ه زنعت نُؼى ؿایان ذکع اؼت کٌ ىتُت پیانتع اؼالم 

ٍى ىهاز ٔعنان دادً ؿطىط.  ةا ٍم ؿتاٍت دارىط ه آن ایو اؼت کٌ ٍع ده پیانتع در ٍهان آّاز ىتُت، ةٌ اٗانٌ

 َلیٌ الؽالم تكعیر دارد، ایو چيیو اؼت:  آیاتى کٌ ةٌ چيیو ٔعناىى در آّاز ىتُت زنعت نُؼى

ٍُ ٍلها ٌیُزى  ٍإىَّيى ًأًىا     ٍٍٗم الكَّالًة ٍلٍظُکعی "وٌ، آیات ًه ًأًىا اُصًتُعٌتًک ًٔاُؼًتٍه ٌَُتُطىى ًه ًأ ًٔا ًٌ ٍإالَّ ًأًىا  ٌٌ ال ٍإل -4ّاللَّ

ؿُد، گُش ٔعا دً.  نيم، نو، صطایى کٌ دغ نو صطایى  ام، پػ ةٌ آىچٌ هزى نى "؛ ه نو تُ را ةعگغیطًّٓ

 ىیؽت، پػ نعا پعؼتؾ کو ه ةٌ یاد نو ىهاز ةعپا دار.

 

 ةؽتع تاریضىٍى ىضؽت در  . تٕؽیع پيخ آیٌٓ

ٍى َلٖ را ىیغ در چيیو ةؽتع ه ٔنایى کٌ  ٍى ىضؽت ؼُرً ةا تُدٌ ةٌ ؿُاٍط ه نؤیطاتى کٌ آنط، ةایط پيخ آیٌ 

گغارش ؿط، تٕؽیع کعد. دعیان از ایو ٗعار ةُدً اؼت کٌ پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ةٌ پیانتعى ُٗنؾ 

گُ ؿهعدً ه از اه رهى  اؼت؛ انا اه هى را درهغةعاىگیضتٌ ؿطً اؼت ه رئیػ ُٗنؾ را ةٌ اؼالم دَُت کعدً 

گعداىیطً اؼت. زتى ةٌ وُر دطى در قطد ن٘اةلٌ ةا آن زنعت ةعآنطً اؼت. ةُیط ىیؽت ؿعهع دعیان از 

آىذایى ةُدً اؼت کٌ نـاٍطً کعدىط، پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ةٌ ٍهعاً ٍهؽع ه پؽع َهُیؾ در کيار 

ٍى آن، نُمُع را ةٌ اوالع اةُدَل ه دیگع ؼعان ٗعیؾ  عکان ةا نالزٌٌگغارد. نـ ٍى کُتٌ ىهاز نى صاىٌ

ؿُد، ةا رؼُل صطاقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ در ایو زنیيٌ گٕتگُ کيط کٌ ؼعاىذام ةٌ  رؼاىيط ه اةُدَل ةع آن نى نى

د کٌ اىذانط. زال ةایط تأنل کع ٍى کُتٌ نى تکظیب آن زنعت ه دلُگیعى از ىهازگغاؿتو ایـان در کيار صاىٌ

 کيط. آن آیات در ایو ةؽتع ه ٔنا چگُىٌ نُيا پیطا نى

ىُیؽيطً ةع ایو ىٌع اؼت کٌ ایو آیات ىیغ ىاًع ةٌ دعیاىى اؼت کٌ نظکُر أتاد؛ یُيى در ایو آیات ةٌ  

ده ةار » اٗعء«قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ دؼتُر دادً ؿطً اؼت کٌ کهاکان ىهاز ةگظار ه ایو انع ةا لٕي  پیانتعاؼالم

تأکیط ٗعار گعٔتٌ اؼت ه در َیو زال در ایو آیات تلُیساو ةٌ نـعکان تُدٌ دادً ؿطً اؼت کٌ  نُرد

پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ را ٍهان صطایى کٌ آدنى را از َلٖ آٔعیطً، ةٌ پیانتعى ةعاىگیضتٌ اؼت ه آىچٌ را اه 

 گُیط، صطاهىط ةٌ اه آنُصتٌ اؼت ه لظا اه درهّگُ ىیؽت. نى

 کيط، َالهً ةع نُاردى کٌ پیؾ از ایو آنط، ةٌ ایو ٗعار اؼت: یو ىٌع را تأییط نىؿُاٍطى کٌ ا 

 

 ٍى َلٖ . آیات ذیل ؼُرًٓ. ّ 



ًَُتطاو ٍإذا ًقلَّى«چيان کٌ نالزٌٌ ؿط، در آیات   ٍى پایاىى  "؛ ه ىیغ در آیٌِّه  َٖلٖ، »"ًأ ًرًأُیًت الَّظی ًیُيَى   

»ُٗ ٌٌ ًه اُؼٌذُط ًه ا ُُ " ؼضو از ىَى اةُدَل از ىهازگغارى پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ه َّٖلٖ، »"ًتٍعُبًکالَّ ال ٌتٍى

 ٍى ىهاز اؼت.  ٍى اٗانٌ ٔعنان صطا ةٌ آن زنعت نتيى ةع َطم اواَت از اه ه ادانٌ

ٍى ىضؽت ایو ؼُرً ىیغ ىاًع ةٌ ٍهیو نُمُع اؼت ه در آن ةٌ  اى اؼت ةع ایو کٌ پيخ آیٌ ایو صُد ٗعیيٌ 

قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ دؼتُر دادً ؿطً اؼت کٌ ةع ىهازگغارى صُد پایطارى هرزد ه ةٌ ىَى اةُدَل  المپیانتع اؼ

 تعتیب اجع ىطٍط.

ًُٗعُأ ٍةاُؼٍم ًرةًِّک«در » ةاء«ةا ایو تُقیٓ،   ؿُد کٌ ةا  ةاء اؼتُاىت اؼت ه ةٌ ایو تعتیب، نُياى آن ایو نى»  ا

 ٍى نـعکان ةیم ةٌ صُد راً نطً. ار ه از تُوئٌاؼتُاىت از ىام پعهردگارت، ىهاز را ةٌ پاد

 

 »قالة«ةٌ نُياى » ٗعآن«. اؼتُهال ٓ. ْ 

ٍى ىهاز  ٍى دیگع ٗعآن، ةضؾ ةعدؽتٌ ٍى زهط ةا یک یا ده ؼُرً رؼط، ةٌ لساظ آن کٌ، ؼُرً ةٌ ىٌع نى 

کعدً اؼت ه ایو  ؿُد، صطاى تُالى از ةاب اؼتُهال دغء در کل، ةع ىهاز"قالة#، ٗعآن ىیغ اوالؽ نسؽُب نى

 در آیات ٗعآن ىٌائع نتُطدى دارد؛ ناىيط:

ٌَُداو "اؼعا   ـُ ًُٕذٍع کاًن ًن ًُٕذٍع ٍإنَّ ٌُٗعآًن اُل ٍٖ اللَُّیٍل ًه ٌُٗعآًن اُل ًًّؽ َـُّهٍػ ٍإلى  ٍٍٗم الكَّالًة ٍلٌطٌلٍُک ال "؛ ٍٕٔى  ء، آیًٌأ

هاز قتر را، زیعا ىهاز قتر ٍهُارً [ن٘عهن ةا] ىهاز را از زهال آٔتاب تا ىَایت تاریکى ؿب ةعپادار، ه [ىیغ] ى

 زنُر [ٔعؿتگان ]اؼت. 

ٌٍ ًه ًرتٍِّل   ًًَلُی ٌٌ ًٗلیالو  ًأُه ٍزُد  ٌُ٘ف ٍنُي ٌٌ ًأٍه اُى ًٕ ًَا اُلٌهغَّنٌِّل  ٌٍٗم اللَُّیًل ٍإالَّ ًٗلیالو  ٍىُك ٌُ٘عآًن ًتُعتیالو"نغنل، آیات یا ًأیُّ -4اُل

طً،  ةٌ پا صیغ ؿب را نگع اىطکى،  ىیهى از ؿب یا اىطکى از آن را ةکاً،  "؛ اى دانٌ ةٌ صُیـتو ٔعه پیچیّ

 یا ةع آن [ىكٓ ]ةیٕغاى ه ٗعآن"ىهاز# را ؿهعدً ؿهعدً ةضُان. 

ٌُ٘عآٍن"نغنل، آیٌ   ًُٗعٌؤا نا ًتًیؽًَّع ٍنًو اُل  ؿُد، ةضُاىیط. "؛ ٍع چٌ از ٗعآن"ىهاز# نیؽع نىٍِْى  ًٔا

را در ایو آیات صُاىطن ٗعآن در » ٗعآن«نٕؽعان، ةا اؼتياد ةٌ ؼیاؽ آیات نظکُر ه رهایات نعةُط، نعاد از  

ه اةو  1ْه  1ِ، صِْه ج 7ّٔ، ص ّٓه وتاوتایى، ج ْٕٓ، ص1اىط."وتعؼى، ج ىهاز یا صُد ىهاز داىؽتٌ

 ".ّٓ، صّکحیع، التٕؽیع، ج



ًُٗعُأ«ٍاى ٗعآن اؼت، اؼتُهال  کٌ ؼُرًٍى ىهاز  ةٌ ایو تعتیب، ةا لساظ ةضؾ ةعدؽتٌ  ةٌ داى » ًرتُِّل«ه » ٍإ

ٍُٗم« ًُٗعُأ«تُان  دایغ صُاٍط ةُد؛ ةياةعایو نى» ًأ ٍى َلٖ ىیغ ةٌ نُياى صُاىطن ٗعآن  را در آیات ىضؽت ؼُرً» ٍإ

 در ىهاز یا صُد ىهاز داىؽت.

قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ىازل ؿطً اؼت،  ع اؼالمٍى زهط ةعاةع رهایات، در آّاز ةُحت پیانت ةا تُدٌ ةٌ ایو کٌ ؼُرً 

 تُاىط ةاؿط. ٗعائت ٍهیو ؼُرً در ىهاز نى» اٗعأ«ن٘كُد از 

ٍُٗم«ؿایان ذکع اؼت کٌ در ٗعآن، ةٌ دا آهردن ىهاز، تيَا ةا لٕي   ه نـت٘ات آن، ةیان ىـطً اؼت. در ٗعآن » ًأ

ًه اُذٌکٍع «در آیات » ًؼتِّر«ه » اُؼٌذُط«ه » اُذٌکع«صُرد؛ ناىيط:  الٕاظ دیگعى ىیغ داَل ةع ٍهیو نُيا ةٌ چـم نى

ٌٌ ًلُیالو ًوُیالو "اىؽان، آیات  ٌٌ ًه ًؼتُِّس  ".7ْ-1ْاُؼًم ًرةًِّک ٌةُکًعةو ًه ًأقیالو  ًه ٍنًو اللَُّیٍل ًٔاُؼٌذُط ًل

 

 ٍى ىضؽت ةٌ آیات ةُط . پیُؼتگى پيخ آیٌٓ. ٓ 

تُاىط ىغهل نؽت٘لى داؿتٌ ةاؿط؛ ةلکٌ ةٌ  آیط، ىهى ر پى نىٍى َلٖ ةٌ دالیلى کٌ د ٍى ىضؽت ؼُرً پيخ آیٌ 

 وُر یکذا ٍهعاً آیات ذیل ؼُرً ىازل ؿطً اؼت.

ًُٗعُأ ٍةاُؼٍم ًرةًِّک«ٍى اقلى در ایو پيخ آیٌ  اهالو، دهلٌ  اؼت ه ة٘یٌ، چیغى دغ اهقاؼ رَب ىیؽت. ایو دهلٌ » إ

ٍى  تُاىط دهلٌ یاةط؛ لظا ىهى یيطً را درىهىىیغ تام ه کانل ىیؽت؛ چُن نضاوب ةا ؿيیطن آن ن٘كُد گُ

اى داؿتٌ ةاؿط. رهؿو اؼت کٌ ؼضو ةلیِ ؼضيى اؼت کٌ ن٘كُد  نؽت٘لى تل٘ى ؿُد ه ىغهل دطاگاىٌ

 َٔهاىط. گُیيطً را ةٌ نضاوب ةَٕهاىط؛ انا ایو پيخ آیٌ ةطهن اىنهام ةٌ آیات ةُط چیغ رهؿيى را ىهى

ًُٗتٍعُبًک«ٍى پایاىى یُيى  چيان کٌ آنط، آیٌ  ٌٌ ًه اُؼٌذُط ًه ا ُُ ًُٗعُأ ٍةاُؼٍم ًرةًِّک«ةٌ رهؿيى ن٘كُد از » الَّ ال ٌتٍى را » إ

ؼازد؛ ةياةعایو در ایو آیات ؼضو از ایو ىیؽت کٌ پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ تا ٗتل از ىغهل ایو  رهؿو نى

ًُٗعُأ ٍةاُؼٍم«ٍى  گغاردً اؼت ه ةا ىغهل ایو ؼُرً ه آیٌ ؼُرً ىهاز ىهى ةٌ اه دؼتُر دادً ؿطً اؼت کٌ ىهاز » ًرةًِّک إ

گغاردً اؼت ه  گغارد؛ ةلکٌ ؼضو از ایو اؼت کٌ پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ٗتل از ىغهل ایو ؼُرً ىیغ ىهاز نى

ًُٗعُأ ٍةاُؼٍم ًرةًِّک«ةٌ هاٍٗ صطاهىط ةا َتارت  کيایتاو ٔعنُدً اؼت: ةع ىهازت نطاهنت کو ه از ىَى اةُدَل » إ

 کو. اواَت ن

اىط کٌ  ؿایان ذکع اؼت کٌ نٕؽعان ةعاى تام ه کانل ىـان دادن پیام ایو پيخ آیٌ تُدیَاتى را ذکع کعدً 

 ؿُد: ایيک ذکع ه ى٘ط نى



"هاٌُٗ، » ًًٔؽتُِّر ٍةاُؼٍم ًرةًِّک«ناىيط ةاء در » ٍةاُؼٍم ًرةًِّک«را » ةاء«ؽ# 74ٕةعصى از نٕؽعان ناىيط وتعؼى "ت 

» اُؼٍم ًرةًِّک«داىؽتٌ، ه نُُٕل آن را » ٌاُدٌع«یا » ٌاُذًکُع«را ةٌ نُياى » ًُٗعُأٍا«" زائط گعٔتٌ ه 4ٔ

 ".ّٓه ص ْٓه ٔضع رازى، ج ٕٔ، ص7-1اىط"وتعؼى، ج ؿهعدً

ًُٗعُأ«انا ایو ىٌع نعدهد اؼت؛ زیعا در کالم َعب ه ىیغ ٗعآن، نُُٕل   ٍهعاً ىیانطً اؼت ه آن را ةا » ةاء«ةا » ٍا

ةٌ کار رٔتٌ  -» ةاء«ه ةطهن » ةاء«ةا  -ن ٗیاس کعد؛ زیعا نُُٕل آن ةٌ ٍع ده قُرت تُا ىهى» ًؼتُِّر«

ًُٗعُأ«"؛ ةٌ َالهً ٍّى  اؼت"اَلى، آیٌ گعٔتو ةا نُياى لُْى آن ةیگاىٌ ةُدً ه » ٌاُدٌع«یا » ٌاُذٌکُع«را ةٌ نُياى » ٍا

قلى اللٌ َلیٌ  رهایات پیانتع اؼالماى از  ؿاٍطى در کالم َعب ه ٗعآن ىطارد؛ گظؿتٌ از آن، ةٌ ؿَادت پارً

صُاىطً اؼت"وتعى، تاریش  کعدً ه نى کعدً ه ىام اه را یاد نى هآلٌ زتى ٗتل از ةُحت صطا را َتادت نى

 ؿُد. تسكیل زاقل تل٘ى نى» ٌاُدٌع«یا » ٌاُذٌکُع«"؛ ةع ایو اؼاس، 7ّٓ، صّالىتعى، ج

نا ٌیُزى «یا » ال٘عآن«ٍى نَ٘طرى ىٌیع  ةؽیارى از نٕؽعان ناىيط ٔضع رازى ه َالنٌ وتاوتایى کلهٌ یا دهلٌ 

ًُٗعُأ«را نُُٕل » الیک اىط؛ ةٌ ایو تعتیب، نُياى آیٌ  نالةؽٌ گعٔتٌ» ةاء» «ٍةاُؼٍم ًرةًِّک«را در » ةاء«داىؽتٌ ه » ٍا

 کيیم، ةضُان. ؿُد کٌ ٗعآن یا آىچٌ را ةٌ تُ هزى نى ایو نى

ٍى َلٖ اهلیو  َالنٌ وتاوتایى در پاؼش ایو ؼؤال نَ٘طر کٌ چگُىٌ در زالى کٌ وتٖ ىٌع نـَُر ؼُرً 

اى از ٗعآن ىازل ىـطً ةُد، در آّاز ایو ؼُرً ةٌ پیانتعقلى اللٌ َلیٌ  ٍى ىازلٌ اؼت ه ٗتل از آن زتى آیٌ ؼُرً

 یؽط: ىُ هآلٌ ٔعنان دادً ؿطً اؼت کٌ ٗعآن را ةضُاىط، نى

ٍى هزى ةٌ پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ هزى  ٔعنان ٔعاگیعى آیاتى از ٗعآن اؼت کٌ ٔعؿتٌ» اٗعأ«نعاد از  

کيط، ه ایو دهلٌ ٔعنان ٗعائت کتاب اؼت؛ انا صُد ةضـى از کتاب اؼت؛ ناىيط ؼضو کؽى کٌ در آّاز  نى

ایو ؼضو اه » ا ةضُان ه ةطان َهل کوام ر ایو ىانٌ«اش ةٌ آن کٌ آن را ةعایؾ ٔعؼتادً اؼت، گُیط:  ىانٌ

 ".ْٓٓ، صِْٔعنان ٗعائت ىانٌ اؼت؛ انا صُد ةضـى از ىانٌ اؼت"وتاوتائى، ج

صُد آن آیات » اٗعأ«آیط کٌ نُُٕل  ٍى َلٖ ةعىهى ایو ىٌع ىیغ پظیعٔتيى ىیؽت؛ زیعا از ًاٍع آیات ؼُرً 

تُان ٗیاس کعد؛ ةٌ  ىهى» ام را ةضُان یو ىانٌا«اى کٌ در قطر آن تكعیر ؿطً اؼت کٌ  ةاؿط، ه آن را ةا ىانٌ

تُان ن٘ایؽٌ کعد. در پیام ؿٕاٍى ٗتل از  َالهً ٗعآن ةٌ قُرت ؿٕاٍى ىازل ؿطً اؼت ه لظا آن را ةا ىانٌ ىهى

ال٘ا، چیغى در اصتیار نضاوب ىیؽت؛ زال آن کٌ در پیام کتتى، نکتُب ىغد نضاوب هدُد دارد؛ لظا ةٌ 

ٍى پیام ؿٕاٍى چيیو  کييطً دادً ؿُد؛ انا ةٌ دریأت» صُاىطن«تتى رهاؼت کٌ دؼتُر ٍى پیام ک کييطً دریأت

 دؼتُرى ةى هدٌ اؼت.



ٍى َلٖ پیام تام ه کانلى را ال٘ا کيط، ةاز دلیلى ةع ىغهل دطاگاىٌ  ٍى ىضؽت ؼُرً جاىیاو، ةٌ ٔعض آن کٌ پيخ آیٌ 

ً اؼت ه ایو زاکى از پیُىط آن پيخ آیٌ ةا ؿعهع ؿط» کالَّ«ٍى ؿـم ةا لٕي  ه نؽت٘ل آن ىیؽت؛ چُن آیٌ

قالزیت هاٍٗ ؿطن در اةتطاى کالم را ىطارد؛ ةٌ لساظ آن کٌ ٍیچ ؼُرً یا » کالَّ«آیات ةُط از آن اؼت؛ زیعا 

 تُان یأت کٌ ةا ایو لٕي ؿعهع ؿطً ةاؿط. صىتٌ یا ؿُعى را ىهى

ز پیُؼتگى آن ةٌ ناٗتل صُد اؼت؛ زتى آن ةاؿط، زاکى ا» ًرُدع«نُياى نـَُر ایو لٕي ىیغ کٌ َتارت از  

اىط: ٍهُارً رهاؼت کٌ ةع آن هٗٓ کعد ه از ناةُطش اةتطا کعد"ؼیُوى،  را نيٕكل از ناةُطش ؿهعدً ه گٕتٌ

ٍى اؼتٕتازیٌ گعٔتٌ ؿُد، ةٌ دَت آن کٌ ؿاٍطى »اال«یا » ز٘او«ةٌ نُياى » کالَّ«"؛ زتى اگع 4ِاالت٘ان، ىُع

در آّاز کالم هاٍٗ ؿطً ةاؿط، دلیلى ةع قالزیت هُٗع آن در آّاز کالم ىیؽت؛ چُن ؿُد کٌ  ةع آن یأت ىهى

 نالٍک قالزیٍت هُٗع در آّاز کالم، اؼتُهال اٍل زةان اؼت.

 

 . پاؼش ةٌ یک اؿکال4

ٍى  قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ةا ىغهل پيخ آیٌ نهکو اؼت اؿکال ؿُد کٌ در رهایات چيطى آّاز ىتُت پیانتع اؼالم 

ٍى َلٖ نكادؼ داىؽتٌ ؿطً یا ایو پيخ آیٌ، اهلیو آیات ىازلٌ ةع آن زنعت صُاىطً ؿطً اؼت.  ُرًىضؽت ؼ

ٌَهیع ةو ٗتادً لیحى"ت ٗتل  ایو ننانیو از َایـٌ، َتطاللٌ ةو ؿَطاد، اةو ٌَتیط ةو  ؽ# ه ؼُیط ةو َٓٔتاس ه 

ه اةو کحیع،  ٔٔص ،ّ، ٍهُ، دانٍ التیان، ج7ْٓ، صّنؽیب ى٘ل ؿطً اؼت"وتعى، تاریش الىتعى، ج

". زتى در رهایت لیحى آنطً اؼت کٌ پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ رادٍ ةٌ آنطن 4ْٕ، صّالؽیعة اليتُیة، ج

 َلیٌ الؽالم در آّاز ىتُت ٔعنُد:  دتعئیل

اى اةعیـهى را کٌ در آن ىُؿتٌ ةُد، ىغدم آهرد ه ةٌ نو  َلیٌ الؽالم در هٗتى کٌ صُاب ةُدم، پارچٌ دتعئیل 

ًٖ ٔعنُ ًُٗعُأ ٍةاُؼٍم ًرةًِّک الَّظی ًصًل ًَلًَّم ُاإٍلُىؽاًن نا ًلُم  -تا  -د: ةضُان. َعض کعدم: چٌ ةضُاىم؟... ٔعنُد: ا

ًُُلُم  ".7ْٓ، صّوتعى، تاریش وتعى، ج»"ًی

 ٍى ٍى ىضؽت ؼُرً َٔهاىط کٌ اهالو، ىتُت پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ةا ىغهل پيخ آیٌ ةياةعایو رهایات نظکُر نى 

َلٖ نكادؼ ةُدً اؼت؛ جاىیاو، ةا تُدٌ ةٌ ایو کٌ رهایت لیحى ًَُر در ایو نُيا دارد کٌ ایو پيخ آیٌ در 

اى اةعیـهى ىُؿتٌ ؿطً ةُد، ؼضو َالنٌ وتاوتایى کٌ ىغهل ایو آیات را ةٌ ارؼال ىانٌ تـتیٌ کعدً  پارچٌ

 آیط. ةُد، درؼت ةٌ ىٌع نى



ٍى زهط را نكادؼ ةا ةُحت پیانتعقلى اللٌ  اتى صُاٍط ةُد کٌ ؼُرًةٌ ایو تعتیب، ایو رهایات نُارض رهای 

صطاقلى  صُاىيط ه راً زل ایو تُارض آن اؼت کٌ ٗائل ؿُیم، اهلیو آیات ىازل ؿطً ةع رؼُل َلیٌ هآلٌ نى

 ٍى زهط اؼت. ٍى کانلى کٌ ىازل گعدیطً، ؼُرً ٍى َلٖ ه ىضؽتیو ؼُرً ٍى ىضؽت ؼُرً اللٌ َلیٌ هآلٌ پيخ آیٌ

گٕتٌ را ىٌیع کانل  تُان ةعصى از ایعادات پیؾ چيان ىهى پاؼش ایو اؿکال آن اؼت کٌ اهالو، ةا ایو تسلیل ٍم 

ٍى َلٖ ه پیُؼتگى ایو پيخ آیٌ ةٌ آیات ةُط پاؼش گٕت؛ چُن  ٍى ىضؽت ؼُرً ه تام ىتُدن ننهُن پيخ آیٌ

کػ ةا ایو  و ٔعنان نتَم اؼت ه ٍیچاؼت، ه ای» ةضُان«ةٌ ٍع ت٘طیع پیام اقلى ایو پيخ آیٌ تيَا ٔعنان 

 أغایط.  ةعد. چيیو َتارتى را ةع ٍعکؽى ةضُاىيط، دغ زیعت ه ؼعدرگهى ىهى ٔعنان رً ةٌ کارى ىهى

ٍى زهط ىُؿتٌ ؿطً ةُد، ایو نـکل هدُد ىطاؿت؛ چُن ةٌ  ٍى اةعیـهى ؼُرً ؿط، در آن پارچٌ اگع گٕتٌ نى 

، ّاؼت"ؼیُوى، الطرالهيحُر، ج» اَم الکتاب«ه » اَم ال٘عآن«زهط  ٍى تُتیع پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ؼُرً

" ه در آن اَنَات تُالیم الَى نيطرج اؼت ه وتیُتاو پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ةا صُاىطن آن چیغٍاى 1ٓص

 آنُصت. ةؽیارى نى

انطً اؼت، در ؿطً ه ةٌ ىگارش درىی جاىیاو، در زالى کٌ رهایات در زطهد یک ٗعن ةٌ وُر ؿٕاٍى ى٘ل نى 

ٍى قسیسى ىیؽت؛ ةٌ هیژً، آىذایى کٌ یک دؼتٌ از  ٍى نُارد، دهٍ نیان ده دؼتٌ از رهایات گغیيٌ ٍهٌ

اى از ادلٌ ه ؿُاٍط ىاؼازگارى دارد. ةایط ایو را در ىٌع گعٔت کٌ ى٘ل ؿٕاٍى در َیو زال کٌ  رهایات  ةا پارً

آنیغد. ةع ایو  انُر نتٕعؽ ه ىانعةُط را ىیغ ةٌ ٍم نىگؽلط، ةؽیارى از  ةؽیارى از انُر نعتته را از ٍم نى

ٍى َلٖ ةا رهایات  ٍى ىضؽت ؼُرً اؼاس، ةایط ایو ازتهال را پعهرد کٌ ةؽا نیان رهایات نعةُط ةٌ ىغهل پيخ آیٌ

ٍى اةعیـهى  آّاز هزى صلىى قُرت گعٔتٌ ةاؿط. ةؽا هاُٗیت ٗنایا از ایو ٗعار ةُدً ةاؿط کٌ در پارچٌ

صطاقلى اللٌ َلیٌ  ٍى زهط ىُؿتٌ ؿطً ةُد ه در ٍهان رهز ىضؽت ةُحت دتعئیل ةٌ رؼُل ؼُرًگٕتٌ،  پیؾ

ٍى َلٖ  دتعئیل در آّاز ةُحت ةٌ ىغهل ؼُرً» ةضُان«ٍى زهط را ةضُاىط ه ٍعگغ  هآلٌ ٔعنُدً اؼت کٌ ؼُرً

ن ایو ده ٗكٌ را ةٌ تع آنط؛ انا راهیا ٍى َلٖ ٍهان ةُدً ةاؿط کٌ پیؾ رةىى ىطاؿتٌ اؼت ه ؿأن ىغهل ؼُرً

ًُٗعُأ ٍةاُؼٍم ًرةًِّک«دتعئیل ىاًع ةٌ » ةضُان«اىط کٌ  اىط ه چيان هاىهُد کعدً ٍم آنیضتٌ  ةُدً اؼت.» ا
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قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ از ٍهان  ٍى َلٖ ةیان ؿط، ایو اؼت کٌ ىتُت پیانتع اؼالم ٍى تٕؽیعى کٌ ةعاى ؼُرً الزنٌ 

آّاز ةُتث َليى ه آؿکار ةُدً ةاؿط؛ زال آن کٌ در رهایاتى از اةو نؽُُد، اةو َتاس، اةو اؼساؽ ه انام 

ؼٌ یا پيخ ؼال ةيا ةع اصتالؼ رهایات  -ؼالى َلیٌ الؽالم آنطً اؼت کٌ پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ چيط  قادؽ



" ىازل ؿط. 4ٍٖى  زذع، آیٌ»"ًٔاُقًطُع ٍةها ٌتُؤًنٌع«ٍى  کعد تا آن کٌ آیٌ داؿت ه آؿکار ىهى ىتُتؾ را پيَان نى -

، اةو ْٓ، صٓکعد"زُیغى، ج پػ از آن، پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ىتُت صُد را ةع ٗتایل َعب َعمٌ نى

 ".ِّٔ، ص4، ه ؼیُوى، الطر الهيحُر، ج7ٖٔ، صْج کحیع، التٕؽیع،

قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ را ىٌ َ٘ل ه ىٌ ةؽیارى  در پاؼش ةٌ ایو اؿکال، ةایط گٕت: پيَان ةُدن ىتُت پیانتع اؼالم 

 پظیعد؛ زیعا:  از آیات ه رهایات دیگع ىهى

صُد را از آن نعدم پيَان دارد.  اهالو، نُيا ىطارد، کؽى ةٌ پیانتعى ةعاى نعدنى نتُُث ؿُد؛ انا پیانتعى 

چيیو رٔتارى ةا ٍطؼ ةُحت کٌ ٍطایت نعدم اؼت، نيأات دارد. چگُىٌ نعدنى کٌ از ةُحت ه ىتُت پیانتع 

 صُد صتع ىطارىط، از اه راٍيهایى ةگیعىط؟

در اهایل ةُحت قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ در نؽذط السعام  ٍى ىهاز پیانتع اؼالم ٍى اٗانٌ جاىیاو، رهایاتى کٌ در زنیيٌ 

َلیٌ  َلیَا الؽالم ه َلى اىط، صطیذٌ رؼیطً، گُاً آؿکار ةُدن ىتُت آن زنعت اؼت؛ ةٌ هیژً آن کٌ آهردً

ایؽتادىط. ةطیَى اؼت کٌ ىهاز گغاردن ةٌ دهاَت در نؤل َام "کيار  الؽالم ىیغ پـت آن زنعت ةٌ ىهاز نى

ؿط، کانالو تهایغ دارد. تسَيث انعى ٔعدى تل٘ى  م نىٍى کُتٌ# ةا تسَيث کٌ ةٌ تيَایى در ّار کًُ اىذا صاىٌ

اَتيایى ةٌ  اىگیضت؛ انا ىهاز دهاَت در کيار کُتٌ کٌ ٗىُاو در کهال ةى ؿط ه لظا ٍیچ نضالٕتى را ةع ىهى نى

کعد؛ لظا  ٍى دیيى دطیط را زکایت نى ٍا ه نـعکان ه اؿاٌَ ؿط، لغهناو تس٘یع ةت ٍاى نـعکان ةعگغار نى ةت

 ا ةٌ تکظیب ه زتى نتارزً ةا رؼُل صطاقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ةعاىگیضت. نـعکان ر

قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ةٌ وُر ٔعدى ه پيَاىى اه را ةٌ اؼالم  جالحاو، کأى اؼت، یکى از نـعکاىى کٌ پیانتع اؼالم 

اؼالم  کعد، دَُت آن زنعت را ىپظیعد ه درقطد ن٘اةلٌ ةا آن زنعت ةعآیط یا یکى از کؽاىى کٌ دَُت نى

قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ را  آهردً ةُد، اؼالنؾ ىغد نـعکان ٔاش ؿُد. ٍهیو کأى ةُد کٌ ىتُت پیانتع اؼالم

 َليى ه ةعنال کيط. 

ٍى دهم ایو ؼُرً  ٍى َلٖ ه نعةُط داىؽتو ٔ٘عً راةُاو، ةٌ ٔعض آن کٌ از رٍگظر تطریذى داىؽتو ىغهل ؼُرً 

اللٌ َلیٌ هآلٌ ةتُان ةع پيَاىى ةُدن ىتُت آن زنعت در چيط ؼال  ٍى َليى ىتُت پیانتعقلى ةٌ ةُط از دهرً

اىط ه  ٍى َلٖ ىازل ؿطً ٍاى دیگعى کٌ ةالٔاقلٌ، پػ از ؼُرً اهل ةُحت پاى ٔـعد؛ انا در صكُص ؼُرً

، ّتُان گٕت"یُؼٕى، ج ننانیو آىَا ًَُر در َليى ةُدن ىتُت پیانتعقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ دارد، چٌ نى

ٍى َلٖ ىازل ؿطً،  ٍى ٗلم کٌ ةُط از ؼُرً ". ةعاى نحال در آیات ىضؽت ؼُرًْْٓ، صًّ، جه درهز 7ْٖص

 آنطً اؼت: 



ًٌَیمي  ًًٔؽٌتُت  ٖي  ًُلى ٌصٌل ًُّیًع ًنُهٌيُني  ًه ٍإىًَّک ًل ًُُهٍة ًرةًِّک ٍةًهُذٌيُني  ًه ٍإنَّ ًلًکً أًلُدعاو  ٍكٌع ًه ٌیُتٍكٌعهًن  ٍةًأیٌِّکٌم نا ًأُىًت ٍةٍي

ٍٍ اُلٌهًکظِّةیًو اُلًه ًَُتطیًو  ًٔال ٌتٍى ًَُلٌم ٍةاُلٌه ًُ ًأ ٌٍ ٌٍ ًه  ًَُو ًؼتیٍل ًَُلٌم ٍةًهُو ًملَّ  ًُ ًأ ٌٍ ٌٍٍو  ٌُٕتٌُن  ٍإنَّ ًرةًَّک  ُُ ٌتُط ًهدُّها ًل

ًُُتطي  َّاءي ٍةًيهیمي  ًنيَّاعي ٍلُلًضُیٍع ٌن ًٍهَّازي ًن ٍُ ٌکلَّ ًزالَّؼي ًنَیوي   ٌٍٍيًُن  ًه ال ٌتٍى ًُُط ذٍلًک ًزىیمي   ًأُن کاًن ًٌٔیُط ٌٌَتلٍّ ًة ًأجیمي  

ٌٍ آیاٌتيا ٗاًل ًأؼاویٌع ُاأًلهَّلیًو "آیات  ًًَلُی  ".ْ-7ّذا نالي ًه ًةيیًو  ٍإذا ٌتُتلى 

نيت صُاٍط ةُد.  ه راؼتى کٌ تُ را  گهان، تُ را پاداؿى ةى تُ، ةٌ لىٓ پعهردگارت، دیُاىٌ ىیؽتى.  ه ةى 

ُاٍى دیط ه صُاٍيط دیط،  [کٌ] کطام یک از ؿها دؼتضُش ديُىیط.  پعهردگارت صُیى هاالؼت  ةٌ زهدى ص

داىط، چٌ کؽى از راً اه نيسعؼ ؿطً، ه [ٍم] اه ةٌ راً یأتگان داىاتع اؼت.  پػ، از درهّغىان  صُد ةَتع نى

عنان نتع: [کٌ] اى ٔ ٍى ٔعه نایٌ صُرىطً ٔعنان نتع.  دهؼت دارىط کٌ ىعنى کيى تا ىعنى ىهایيط. ه از ٍع ٗؽم

دارد،  ناىٍ صیع، نتذاهز، گياً پیـٌ،  گؽتاخ، [ه] گظؿتٌ از آن زىازادً  َیتذُؼت ه ةعاى صتعچیيى گام ةعنى

ٍاى پیـیيیان  أؽاىٌ«اؼت،  ةٌ قعؼ ایيکٌ نالطار ه پؽعدار اؼت،  چُن آیات نا ةع اه صُاىطً ؿُد، گُیط: 

 »اؼت.

ٍى َلٖ ه ٗلم، ه ناىيط آىَا ةا رهایات نُرد ةسث هدُد  یات ؼُرًرؼط، تُارمى کٌ نیان ًاٍع آ ةٌ ىٌع نى 

قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ زتى از ٍهان آّاز ىضؽتیو  ؿُد کٌ ةگُییم: پیانتع اؼالم دارد، ایو گُىٌ ةعوعؼ نى

ٍاٍى ٗعآن نحل َلٖ، ٗلم، نغنل ه نطجع ىتُتؾ َليى ةُدً اؼت ه ةٌ ٍهیو ره از ٍهان اةتطا، ىتُتؾ را  ؼُرً

داؿتيط؛ نيتَا رؼُل صطاقلى اللٌ َلیٌ هآلٌ تا ٗتل از ىغهل  ٍى ىهازش ةاز نى ؿهعدىط ه اه را از ادانٌ غ نىدره

اى از ایو رهایات ه  صُاىط؛ هلى ،چيان کٌ در پارً ٍى زذع نعدم را ةٌ وُر ٔعدى ه پيَاىى ةٌ اؼالم ٔعانى ؼُرً

رً، نعدم را ةٌ وُر دهُى ه َليى ةٌ اؼالم دَُت ىیغ رهایات دیگع آنطً اؼت، آن زنعت ةُط از ىغهل ایو ؼُ

صُاؼت کٌ ةٌ اه ایهان  رٔت ه مهو نُعٔى اؼالم از آىان نى کعد؛ ایو گُىٌ کٌ ةٌ نیان ٗتائل َعب نى نى

ٍى  ةعآهرد ه ةٌ ایو ؿکل ٍهٌ» هاقتازا«اؼت کٌ ةع ٔعاز کًُ قٕا رٔت ه ٔعیاد  ةیاهرىط؛ زتى در رهایتى آنطً

 ٍى ؿُعا#. ؼُرً 7ٍّْى  َليى ةٌ اؼالم ٔعاصُاىط" ؼیُوى، الطر الهيحُر، ذیل آیٌنکیان را ةٌ وُر 

َُت  ٍى نتهایغ ةٌ ؿهار نى ةياةعایو، ةایط گٕت: ىتُت ه دَُت ده نُ٘لٌ  رهىط؛ لظا نيأاتى نیان َليى ةُدن ىت

هدُد ىطارد؛  ٍاى ىضؽت ةُحت قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ه پيَاىى ةُدن دَُت آن زنعت در ؼال پیانتع اؼالم

قلى اللٌ َلیٌ هآلٌ ه  تُان اًَار داؿت: رهایات نُرد ةسث ىاًع ةٌ دَُت َليى پیانتع اؼالم ةعایو اؼاس، نى

 ٍاى ىضؽت ٗعآن زاکى از َليى ةُدن ىتُت آن زنعت اؼت. آیات ؼُرً

 

 . نُياؿياؼى نٕعدات ؼُرً َل1ٖ



ةا تکیٌ ةع ؼیاؽ آیات ؼُرً ه ىیغ آیات نتسط ایيک َالهً ةع آىچٌ آنط، ةٌ نُياؿياؼى هاژگان ؼُرً َلٖ 

 الهُمُع پعداصتٌ نى ؿُد تا از رٍگظر آن تٕؽیع تهام ؼُرً ةٌ دؼت آیط.

 

 . هاژً إٗعأ1. ّ

اهلیو هاژً ی نُدُد در ایو ؼُرً "إٗعأ" اؼت. ةٌ ىٌع نى رؼط، آىچٌ ةع پیانتع#ص" هزى نى ؿط، ةٌ قُرت 

یا زط اٗل تل٘ى نـعکان ایو چيیو ةُد کٌ گُیا آىچٌ پیانتع#ص" ىُؿتٌ ای آؼهاىى در دل اه ى٘ؾ نى ةؽت 

نى صُاىط، از رهی ىُؿتٌ ای آؼهاىى اؼت. ؿایط ةٌ ایو دَت کٌ نالزٌٌ ای کعدىط، آن ةا هیژگى ٍای 

نتٕاهتى از لساظ آٍيگ ه ننهُن ةا ؼضيان َادی اهؼت. کیٕیت آیات ٗعآن ةٌ آىان چيان ىـان نى داد کٌ 

ش ىیؽت ه گُیا کؽى آىَا را از رهی یک ىُؿتٌ آؼهاىى ةع اه انال کعدً اؼت. چيان آىَا از ؼُی صُد

ازؽاس نى کعدىط کٌ نتو ٗعآن ؿتیٌ آىَایى اؼت کٌ از اٍل کتاب نى ؿيیطىط کٌ از رهی کتاب ٍایـان 

اهاىى از نى صُاىطىط؛ لظا زتى ةٌ اه ىؽتت دادىط کٌ اٍل کتاب آن را ةٌ اه نى آنُزىط.  ةٌ ٍع زال ؿُاٍط ٔع

آیات ٗعآن ةٌ چـم نى صُرد کٌ داللت دارد، ٗعآن ةٌ نُيای ٗعائت از رهی ىُؿتٌ آؼهاىى اؼت ه لُ آن کٌ 

آن ىُؿتٌ نـَُد ه دیطىى ىتاؿط ه نحال آن ىُؿتٌ را ٗاری از ةع کعدً ةاؿط. ةعصى از نَم تعیو ؿُاٍطی کٌ  

 اؼت، ةٌ ایو ٗعار اؼت:داللت دارد، ٗعآن ه إٗعأ ةٌ نُيای ٗعائت ىُؿتاری آؼهاىى 

 الٓ. ٍهعاً آنطن ٗعآن ه إٗعأ ةا ٗلم در آیات ٗعآن؛ ىٌیع:

 

 "إٗعأ ةاؼم رةک الظی صلٖ ... الظی َلم ةال٘لم. ّ

 

 " ىُن ه ال٘لم ه نا یؽىعهن ه نا اىت ةيُهة رةک ةهذيُن.ْ

 

لم ٍهعاً آنطً اؼت. ایو ٍهان وُر کٌ نالزٌٌ نى ؿُد، ٗعآن ه هزى ةٌ پیانتع اؼالم در ایو آیات ةا هاژً ٗ

 زکایت از ایو دارد کٌ ٗعآن ةٌ نُيای صُاىطن یک ىُؿتٌ آؼهاىى اؼت.

 



 ب. اؼاویع االهلیو ىانیطن ٗعآن از ؼُی نـعکان نکٌ

گٕتيى اؼت کٌ  نـعکان نکٌ ٗعآن را " اؼاویع االهلیو " نى صُاىطىط . اؼاویع دهٍ اؼىُرً اؼت ه  

كُد از اؼاویع االهلیو ىُؿتٌ ٍای َذیب ه ّعیب کتب آؼهاىى پیـیو ؼىعالکتاب یُيى کتاب را ىُؿت. ن٘

ىٌیع تُرات اؼت. در کتاب ٍای گظؿتٌ از نُذغات اىتیاء ؼضو گٕتٌ ؿطً کٌ َادی ىتُدً ه ؿگٕتى ةٌ 

ٍهعاً داؿتٌ اؼت؛ نحل تتطیل ؿطن چُةطؼتى  ةٌ نار. در ٗعآن ةٌ ى٘ل از نـعکان نکٌ آنطً اؼت: ه ٗال 

 ظا االأک أتعاً ه اَاىٌ َلیٌ ُٗم آصعهن ٔ٘ط دائُا ًلها هزرا. الظیو کٕعها ٍ

ةطیَى اؼت کٌ ٍع کؽى ٍعگاً چیغی را تُدیٌ ه تٕؽیع نى کيط ةا اؼتٕادً از اوالَاتى اؼت کٌ صُد در 

ذٍو دارد. نـعکان نکٌ ىیغ از اؼاویع االهلیو اوالَاتى داؿتيط ه لظا ٗعآن را ٍهؽان آن نى یأتيط. آىَا 

دریأتٌ ةُدىط ایو ؼُرً ٍایى کٌ پیْهتع#ص" نى صُاىط از ؼيش تُرات ه اىذیل اؼت . َلت ایو کٌ آىَا ٗعآن 

را اؼاویع االهلیو نى ىانیطىط،  ایو ةُد کٌ نتو ٗعآن نحل تُرات ةٌ ىٌع نى رؼیط؛ لظا ةٌ پیانتع ىؽتت دادىط 

ا نى صُاىط: ه ٗالُا اؼاویع االهلیو اکتتتَا َٔى کٌ اٍل کتاب ٗعآن را را ةعای اه نى ىُیؽيط ه اه آن را ةع ن

 "7-تهلى َلیٌ ةکعة ه اقیال #ٔعٗان 

 

چيان کٌ آنط، ٗعآن را از آن ره اؼاویع االهلیو نى ىانیطىط کٌ  ننهُن آن ناىيط تُرات اؼت ه از ؼيش 

 ٍهان نىالتى اؼت کٌ در تُرات آنطً اؼت.

اؼت . در رهایات آىان را َطاس ّالم زُویب ةو َتط الُغی ه نعاد از "ُٗم آصعهن" در آیٌ ی اهل اٍل کتاب 

یؽار ّالم َالء ةو زنعنى ه دتع ّالم َانع ةعؿهعدىط. آىان یَُدی ةُدىط ه تُرات نى صُاىطىط. ةا تُدٌ ةٌ 

آیٌ ی ةُط آؿکار نى ؿُد کٌ نعاد از "اَاىٌ َلیٌ ُٗم آصعهن" کهک کعدن ةٌ اه در ىُؿتو ٗعآن اؼت. 

َا" ةٌ نُيای اکتؽتتَا اؼت؛ یُيى پیانتع#ص" از آىان نى صُاؼت اؼاویع االهلیو را ةعای اه گٕتيط "اکتتت

ةيُیؽيط ه نعاد از اؼاویع االهلیو کتاب ٍای آؼهاىى پیـیو ةٌ صكُص تُرات ةُدً اؼت. یکى از ؿُاٍط ایو 

 "ٓنيـُر# "ٔى رؽْ"ه کتاب نؽىُر#ّنُيا آیات ؼُرً ی وُر اؼت کٌ در آن آنطً اؼت:  ه الىُر#

 

 "ْْ" ٔى لُح نسُٕظ#ّْج.  ٍهعاً آنطن ٗعآن یا إٗعأ ةا لُح؛ ىٌیع: ةل ٗعآن نذیط #

 



پيَان ىیؽت کٌ لُح ةعای َعب آؿيا ةُدً اؼت هگعىٌ ةٌ کار ةعدن آن در ٗعآن هدَى ىطاؿت. ازتهاال یکى 

ع الُازى ةع زنعت نُؼى از ىُؿت أغارٍای نـَُر آن زنان لُح ةُدً اؼت . در ٗعآن آنطً اؼت کٌ تُرات ة

ىُؿتٌ ه ىازل ؿطً ةُد. درةارً ديػ لُح  در رهایات آنطً اؼت کٌ از ديػ چُب یا ؼيگ ةُدً اؼت؛ انا ةٌ 

ٗعیيٌ ی ایو کٌ لُح درةارً ی کـتى ىُح #ع" ٍم ةٌ کار رٔتٌ اؼت،  ازتهال ایو کٌ از ديػ چُب ةُدً 

. ىیغ ازتهاال رىگ چُب ٍم ؼیاً ةُدً اؼت؛ زیعا نُيای ةاؿط، ُٗی تع اؼت:  ه زهلياً َلى ذات الُاح ه دؼع

 اؿت٘اٗى لُح نتنهو ٍهیو نُياؼت؛ چيان کٌ آنطً اؼت: لُازة للتـع

 

ةٌ ىٌع نى رؼط،  ازتهاال چُب کـتى ٍا را ىیغ ةعای دلُگیعی از پُؼیطگى ؼیاً یُيى ٗیعاىطهد نى کعدىط. 

طً ةُد. چيان نى ىهایط کٌ تُتیع لُح نسُٕظ ٍم از در صكُص کـتى ىُح آهردً اىط کٌ ٗیعاىطهد ه ؼیاً ؿ

ٔعٍيگ یَُدی اصظ ؿطً ةُد؛ زیعا ًاٍعا آىان تُرات را در دای نسُٕظ ه دهر از دؼتعس أعاد َادی ٗعار نى 

 دادىط ه تيَا َالهان یَُد یُيى "ازتار" ةٌ آىَا دؼتعؼى داؿتيط.

 

" 1ٔ" اىٌ لُ ٗؽم لُ تُلهُن ٌَیم #7ٔةهُاٍٗ اليذُم #د. ٍهعاً آنطن ٗعآن ةا إٗعأ ةا کتاب؛ نحل: ٔال أٗؽم 

 هاُٗة –" ِٕ" تيغیل نو رب الُالهیو#ٖٔ" الیهؽٌ اال الهىَعهن #ٕٔ" ٔى کتاب نکيُن #ٔٔاىٌ ل٘عآن کعیم #

 اؼت پُؿیطً کتاةى در نایٌ گعان ٗعآن کٌ – ةطاىیط اگع اؼت ةغرگى ٗؽم ایو کٌ –ٗؽم ةٌ دایگاً ؿَاب ٍا 

 .ؼایيط ىهى آن ةع دؼت پاکان دغ –

 

ٍػ. کتاب ىانیطن ٗعآن: در آیاتى چيط ٗعآن کتاب صُاىطً ؿطً اؼت؛ نحل: #ه اذا ؼعٔيا الیک ىٕعا نو الذو 

"ٗالُا یا ُٗنيااىا ؼهُيا کتاةا ْٖیؽتهُُن ال٘عآن ٔلها زنعها ٗالُا اىكتُا ٔلها ٗنى هلُا الى ُٗنَم نيظریو #

 از٘اؼ -"ِٓاىغل نو ةُط نُؼى...#

 

ةٌ صاوع ةیاهر زناىى کٌ گعهٍى از دو را نيكعؼ کعدیم ةٌ داىب تُ کٌ نى ؿيیطىط ٗعآن را هٗتى ىغدیک #

ٗعآن ؿطىط گٕتيط گُش ٔعادٍیط هٗتى تهام ؿط ةعگـتيط ةٌ وعؼ ُٗنـان ه گٕتيط ای ُٗم نا ؿيیطیم 

 کتاةى کٌ ىازل ؿطً ةُط از نُؼى ..."



ٌ نُعهؼ تعیو ه نـَُرتعیو نكطاٗؾ یُيى کتاب آؼهاىى ةٌ ىٌع نى رؼط کتاب در ىغد َعب َكع ىغهل ة

اىكعاؼ داؿتٌ اؼت . ىیغ ةٌ ىٌع نى رؼط نعاد از ام الکتاب ىؽضٌ ی اقلى کتاب ٍای آؼهاىى اؼت . گُیا 

صطاهىط ایو گُىٌ تكُری را ال٘ا کعدً اؼت کٌ اقل کتاب ىغد ناؼت ه نا از زناىى کٌ رؼُلى را ةع نى 

را نتياؼب ةا زةان ه ن٘تنای ُٗم اه ٔعه نى ٔعؼتیم؛ از ایو ره ٗعآن نكطؽ کتاةَای  اىگیغیم ىؽضٌ ای از آن

پیـیو اؼت ه ٍهان آنُزً ٍایى را در ةعدارد کٌ ةٌ آن رؼُالن یاددادً ؿطً ه در کتاب ٍایـان ةُدً اؼت: 

اب لطیيا لُلى زکیم " ه اىٌ ٔى ام الکتٓ" اىا دُلياً ٗعآىا َعةیا لُلکم تُ٘لُن #ْ"ه الکتاب الهتیو #ّزم #

". در ایيذا نيٌُر از "الکتاب الهتیو" ٍهان هزى الَى اؼت ه کتاب نتیو صُاىطن آن ةٌ اَتتار ایو کٌ #4

کتاب آؼهاىى اؼت ه هٗتى ةع نعدم ىازل نى ؿُد، نتیو اؼت ه گعىٌ تا هٗتى کٌ ةٌ زالت هزى در آؼهان 

 .اؼت، ٍیچ کؽى زتى ةعای پیانتع نتیو ه ٗاةل َٔم ىیؽت

 

 . تٕاهت کلهٌ ی " ٗعأ" ه " تلُ "1. ْ

کلهٌ ی ٗعأ نتعادؼ ةا کلهٌ ی تلُ ةٌ ىٌع نى رؼط؛ یُيى آن ىیغ ةع صُاىطن ىُؿتٌ ای آؼهاىى از رهی کتاب 

 آؼهاىى  یا از زٕي  اوالؽ نى ؿُد.

 

 ؿُاٍط ٗعآىى کٌ ایو تعادؼ را تأییط نى کييط، ةٌ ایو ٗعار اؼت:

ئیل َلى ىٕؽٌ نو ٗتل ان تيغل التُراة ٗل ٔأتُا ةالتُراة ٔاتلٍُا ان کيتم "کل وُام کان زال لتيى اؼعا

 "ٖٓ – َهعان آلقادٗیو"# 

تالهت در ٗعآن ةٌ نُيای صُاىطن نتو آؼهاىى اؼت. در ایو آیٌ تالهت نعةُط ؿطً ةٌ تُرات کٌ کتاب 

آؼهاىى تُرات اؼت ه آؼهاىى اؼت. چياىچٌ نالزٌٌ نى ؿُد، در ایو آیٌ تالهت ةٌ نُيای صُاىطن کتاب 

 صطاهىط ةا ٍهیو ذٍيیت تالهت را ةعای  ٗعآن ةٌ کار ةعدً ه ٔعنُدً اؼت: 

 "ّٓ-" ه اذا تتلى َلیَم آیاتيا ٗالُا ٗط ؼهُيا لُ ىـاء ل٘ليا نحل ٍظا ان ٍظا اال اؼاویع االهلیو"#اىٕال

چيان کٌ پیؾ تع یاد ؿط، تالهت کتاب آؼهاىى ةٌ َيُان َتادت ه ىهاز ةُدً اؼت ه آیٌ ی ذیل ةٌ گُىٌ ای 

 ایو نُيا را نُرد اؿارً ٗعار نى دٍط: 

 "47-"اتل نا اهزى الیک نو الکتاب ه اٗم الكالة "#َيکتُت 



اؼت، ٍهعاً آنطن تالهت ةا از دهلٌ ی ؿُاٍط دیگع ةع ایو کٌ تالهت ىیغ ةٌ نُيای صُاىطن نتو آؼهاىى 

کتاب اؼت؛ ىٌیع:" ه نا کيت تتلُ نو ٗتلٌ نو کتاب ه التضىٌ ةیهیيک اذا الرتاب الهتىلُن ةل ٍُ آیات 

 "4ٖ-4ٕةیيات ٔى قطهر الظیو اهتُا الُلم ..." # َيکتُت 

کهة ه ان کاىُا نو " ٍُ الظی ةُث ٔى االنییو رؼُال نيَم یتلُا َلیَم آیاتٌ ه ىغکیَم ه یُلهَم الکتاب ه الس

 "ْ-ٗتل لٕى مالل نتیو" # دهُة 

 "ّّٓ-" لیؽُا ؼُاء نو اٍل الکتاب انة ٗائهة یتلُن آیات اللٌ آىاء اللیل ه ٍم یؽذطهن " #آل َهعان

در گظؿتٌ تالهت کتاب آؼهاىى ةٌ َيُان َتادت ه در ىهاز ه ةعای تَظیب ةُدً اؼت. ازتهاال ةٌ ٍهیو اَتتار 

 یا تعتیل ٗعآن ةٌ نُيای اٗانٌ ی قالة آنطً اؼت.تالهت یا ٗعائت ه 

 "ٕٔ-"اٗم الكالة لطلُک الـهػ الى ّؽٖ اللیل ه ٗعآن الٕذع ان ٗعآن الٕذع کان نـَُدا"#اؼعاء 

 

 " #نغنل "4" اه زد َلیٌ ه رتل ال٘عآن تعتیال#ٓ" ىكٌٕ اه اى٘ف نيٌ ٗلیال#ْ"ٗم اللیل االٗلیال #

 

کٌ هٗتى کؽى کتاب آؼهاىى را ةعای اٍل کتاب ٗعائت نى کعدىط ه آىان ةٌ ىٌع نى رؼط، وتٖ رؼم گظؿتٌ 

در نُامٍ صاقى ةٌ ىـاىٌ ی اًَار تكطیٖ ه اواَت ةٌ ؼذطً نى رٔتيط،  در صكُص ٗعآن ىیغ ٍهیو رؼم 

 ؿطً اؼت. از دهلٌ ؿُاٍط آن آیات زیع اؼت :

 "  ِْ -" ه اذا ٗعئ َلیَم ال٘عآن ال یؽذطهن"#اىـ٘اؽ

 ٌ اهالتؤنيُا اال الظیو اهتُا الُلم نو ٗتلٌ اذا یتلى َلیَم یضعهن لالذٗان ؼذطا " " ٗل آنيُا ة
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اؼم از ؼهُ ةٌ نُيای َلُ اؿت٘اؽ یأتٌ اؼت. اقل آن ؼهُ اؼت ه دهٍ آن اؼهاء اؼت؛ ناىيط ٗيُ کٌ دهٍ 

ةٌ نُيای َالنت اؼت؛ انا هدٌ اهل آن اٗياء اؼت. نُيای آن را نـتٖ از ؼهة ه یا هؼم داىؽتٌ اىط کٌ 

قسیر تع اؼت؛ زیعا کلهٌ ای کٌ زعؼ اهلؾ زظؼ ؿطً ناىيط َطً ه قهٌ ٍهغً ی هقل ةعؼع آن در ىهى 

 آیط.



 

ؼتب ىام گظاری:  ىام یا اؼم ى٘ؾ ٍای گُىاگُىى نى تُاىط داؿتٌ ةاؿط ه ىام گظاری ةٌ اَتتار آىَا قُرت نى 

 ار اؼت:گیعد کٌ نَم تعیو آىَا ةٌ ایو ٗع

 

الٓ.  ت٘طیػ: گاٍى نعدم َهلى را  کٌ نى صُاٍيط آّاز کييط آن را ةا ىام ن٘طس یا ةغرگى یا قازب ن٘انى 

 آّاز نى کييط تا ةٌ ایو هؼیلٌ نتارک ه پع ارزش ؿُد ه آةعه ه ازتعام ةگیعد.

 اٗى ةاؿط. ب. تظکع: گاٍى ىام کؽى را ةع چیغی نى ىَيط تا آن ىام داهدان ةهاىط ه در صاوعً ٍا ة

ج. تـضیف: گاٍى ىیغ ىام چیغی یا کؽى ر اةع چیغی نى ىَيط تا آن را در اذٍان تهییغ دٍيط ه در هٗت ىام 

 ةعدن آن چیغ یا کػ ةٌ صاوع ةیایط.

ةٌ ىٌع نى رؼط در صكُص صطاهىط هدٌ اهل قادؽ اؼت؛ یُيى ىام صطا را در ؿعهع یک کار یاد نى کييط تا 

 دد ه ٗطاؼت پیطا کيط.آن کار نیهُن ه نتارک گع

 

ؼاةٌ٘ ؿعهع ةا اؼم صطا: ؿعهع ةا ىام صطا ٗتل از اؼالم ٍم ؼاةٌ٘ داؿتٌ اؼت کٌ ؿعهع کارٍا ه ىانٌ ٍا ةا ىام 

 صطا ةُدً اؼت؛ از دهلٌ آىگاً کٌ زنعت ىُح#ع" ةٌ ُٗنؾ ٔعنان داد کٌ ةٌ کـتى ؼُار ؿُیط، ٔعنُد: 

 " 4ّ –ا#ٍُد ه ٗال ارکتُا ٔیَا ةؽم اللٌ نذعاٍا ه نعؼاٍ

 ىیغآىگاً کٌ زنعت ؼلیهان#ع" ةٌ ةل٘یػ ىانٌ ىُؿت، ةا ىام صطا ؿعهع کعد: 

 "ِٓ –اىٌ نو ؼلیهان ه اىٌ ةؽم اللٌ العزهو العزیم #ىهل 

ةاؼهک »ایو ؼيت در دهرً ی داٍلى ٍم هدُد داؿتٌ اؼت؛ چيان کٌ آهردً اىط، پیهان قلر زطیتیٌ ةا 

 ؿعهع ؿطً ةُد.« اللَم

دهرً داٍلى ؿعهع ىهاز ٍم ةا ىام صطا ةُدً اؼت ه صطا ةا لساظ ٍهیو ؼيت ؼُرً ی زهط را ةا  ازتهاال در

 ىام صطا ؿعهع کعدً اؼت. در ٗعآن در اؿارً ؿعهع ىهاز ةا ىام صطا آنطً اؼت: 

 "7ّ-4ّ-ٗط ألر نو تغکى ه ذکع اؼم رةٌ ٔكلى #اَلى 



دادً ؿطً کٌ ىهاز را ةا ىام صطا ؿعهع کيط، آىذا  ةُیط ىیؽت کٌ در ؼُرً ی َلٖ ىیغ ةٌ پیانتع #ص" دؼتُر

 کٌ ٔعنُد : اٗعا ةاؼم رةک الظی صلٖ

 در ذةر زیُاىات ىیغ ٍهیو ؼيت تاکیط ؿطً اؼت؛ چيان کٌ در ٗعآن آنطً اؼت:

یؽألُىک ناذا ازل لَم ٗل ازل لکم الىیتات ه نا َلهتم نو الذُارح نکلتیو تُلهٍُو نها َلهکم اللٌ ه 

 "4-کو َلیکم ه اذکعها اؼم اللٌ َلیٌ#نائطً کلُا نها أنؽ
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 در ایيذا نياؼب نى ىهایط کٌ نُيای اؼهاء در ؼُرً ة٘عً ىیغ نُياؿياؼى ؿُد. در ؼُرً ی ة٘عً آنطً اؼت : 

" ٗالُا ّٓ-و #ة٘عً ه َلم آدم االؼهاء کلَا جم َعمَم َلى الهالئکة ٔ٘ال اىتئُىى ةاؼهاء ٍؤالء ان کيتم قادٗی

" ٗال یا آدم اىتئَم ةاؼهاء ٍؤالء ... ٗال الم ْٓ-ؼتساىک ال َلم ليا ال نا َلهتيا اىک اىت الُلیم السکیم #ة٘عً 

 "ٓٓ-اٗل لکم اىى اَلم ّیب الؽهاهات ه االرض ...#ة٘عً

ىٌ نٕاٍیم ذٍيى.  َالنٌ وتاوتایى ةع ایو ىٌع اؼت کٌ نعاد از اؼهاء ز٘ایٖ صاردى ةُدً اىط؛ ىٌ الٕاظ ه

 ایـان از ایو آیات اؼتٕادً کعدً اىط کٌ: 

 . ٓٓاهالو، آن اؼهاء نعةُط ةٌ ز٘ایٖ ّیتى ةُدً اؼت. ًاٍعا ازآیٌ ی 

 ىیغ اؼتٕادً کعدً اؼت کٌ آىَا زیات ه َلم داؿتٌ اىط.« َعمَم»جاىیاو، از 

« اىى داَل ٔى االرض صلیٌٕ»َتارت  جالحاو، آن اؼهاء ةٌ صالٔت الَى نعةُط ةُدً اؼت. ًاٍعا ةا تُدٌ ةٌ 

 چيیو اؼتٕادً ای کعدً اؼت. 

 َالنٌ اؼهاء را ةا ایو ن٘طنات ىاًع ةٌ ز٘ای٘ى نى داىط کٌ ىغد صطاؼت؛ چيان کٌ ایو آیٌ ةٌ آن اؿارً دارد: 

 ه ان نو ؿىء اال َيطىا صغائيٌ ... 

صُد  ةُد کٌ در آن ٍيگام کٌ  از انام قادؽ#ع" ى٘ل ؿطً اؼت کٌ نعاد از آن اؼهاء اؼانى زذت ٍای

 ارهازى ةُدىط. َالنٌ رهایت را ةا آیٌ نُأٖ نى داىط. 



چيان کٌ آیات ؼُرً ة٘عً ىـان نى دٍط، ّعض از صل٘ت اىؽان صلیٌٕ ٗعار دادن اه در زنیو ةُدً اؼت ه      

در ادانٌ أعادی از اىؽان ٍا را ةٌ آدم تُلیم دادً اؼت کٌ ٔؽاد ىهى کييط ه صُن ىهى ریغىط. در پى آن آدم 

ةٌ ؼذطً نى أتيط. از ایو ٗعائو داىؽتٌ نى آن أعاد را ةٌ ٔعؿتگان یاد نى دٍط ه ٔعؿتگان ةا ؿياصتو آىان 

ؿُد کٌ نعاد از اؼهاء در ایو آیٌ اىتیاء ه اهلیاٍؽتيط؛ چيان کٌ در پارً ای از آیات ٗعآن اىتیاء صلیٌٕ ی الَى 

 صُاىطً ؿطً اىط؛ ناىيط زنعت داهد#ع": 

 "1ْ-یا داهد اىا دُلياک صلیٌٕ ٔى االرض ٔازکم ةیو الياس ةالسٖ ... #ص
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تُلیم کتاب آؼهاىى اؼت؛ چيان کٌ در آیٌ ی دیگعی « َلم االىؽان نا لم یُلم»ةٌ ىٌع نى رؼط نعاد از 

 آنطً اؼت: 

کها ارؼليا ٔیکم رؼُال ٔیکم یتلُ َلیکم آیاتيا ه یغکیکم ه یُلهکم الکتاب ه السکهٌ ه یُلهکم نا لم تکُىُا 

 " 7ّّ-تُلهُن #ة٘عً 

 ة٘عً آنطً اؼت:  ٍْٖٓهچيیو در آیٌ ی 

ٔاذاانيتم ٔاذکعها اللٌ کها َلهکم نا لم تکُىُا تُلهُن#آىگاً کٌ ایهيى یأتیط صطا را یاد کيیط آن گُىٌ کٌ ةٌ 

 ؿها یاد داد چیغی را کٌ ىهى داىؽتیط " 

ىط در آیاتى صىاب ةٌ پیانتع #ص" گٕتٌ ؿطً صطا ةٌ تُ آىچٌ را کٌ ىهى داىؽتى آنُصت. ایو آیات ىیغ نى تُا

 تُلیم ٗعآن ةٌ پیانتع# ص" ةاؿط؛ ىٌیع: « َلم االىؽان  نا لم یُلم»ؿاٍط ةع ایو نُيا ةاؿط کٌ نعاد از 

"  ّّٓ –ه اىغل اللٌ َلیک الکتاب ه السکهة ه َلهک نا لم تکو تُلم ه کان ٔنل اللٌ َلیک ٌَیها # ىؽاء 

 تل ٍظالهَا اىت ه ال ُٗنک نو ٗتُ کيت نا الیک ىُزیَا الْیب اىتاء تلک

ةٌ تُلیم ؼُرً ی زهط ه ىهاز در آّاز ةُحت ةع پیانتع#ص" ةٌ « َلم االىؽان نا لم یُلم»ةُیط ىیؽت آیٌ ی 

تُؼه دتعئیل اؿارً داؿتٌ ةاؿط. در ؼُرً ی ىذم ىیغ کٌ ىاًع ةٌ آّاز ىتُت پیانتع #ص" اؼت آنطً اؼت کٌ 

 دتعئیل چیغٍایى را ةٌ پیانتع اؼالم آنُصتٌ اؼت: 

 ".7ه 4ه  َٓو الَُی ان ٍُ اال هزى یُزى َلهٌ ؿطیط الُ٘ی #  ه نا یيىٖ
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نى ىُیؽط: ایو آیٌ ةعای از ةیو ةعدن امىعاب پیانتع#ص" اؼت کٌ « َلم ةال٘لم»َالنٌ وتاوتائى در ذیل آیٌ 

ةٌ اه دؼتُر صُاىطن دادً ةُد؛ در زالى کٌ انى ةُد. گُیا ٔعنُدً اؼت: کتاب پعهردگارت را ةضُان ه از ایو 

ئت را ةٌ هؼیلٌ ی ٗلم ةٌ اىؽان آنُصت؛ ٔعنان امىعاب ةٌ صُد راً نطً؛ چُن پعهردگار تُ کؽى اؼت کٌ ٗعا

زال چعا ىتُاىط ٗعائت کتاب صُد را ةطهن هؼیلٌ ی ٗلم ةٌ تُ ةیانُزاىط. ٍهان وُر کٌ نالزٌٌ نى ؿُد، 

ٍم نعاد « َلم االىؽان نا لم یُلم»را در ایو آیٌ َام داىؽتٌ اىط ه ذیل آیٌ ی « ٗلم»ه « َلم»َالنٌ هاژً ی 

را نىلٖ آىچٌ را ىُع اىؽان ىهى داىط، تل٘ى کعدً اؼت « نا لم یُلم»ه ٍم ن٘كُد از را ىُع اىؽان « اىؽان»از 

زتى در ادانٌ اُٗال کؽاىى را کٌ نعاد از اىؽان را صكُص آدم#ع" یا ادریػ #ع" داىؽتٌ اىط کٌ ةياةع رهایات 

َٔم نُعٔى کعدً اؼت. ةعای اهلیو ةار ةا ٗلم ىُؿت یا ٍهٌ ی اىتیاء کٌ نى تُاىؽتيط ةيُیؽيط مُیٓ ه دهراز 

را، چيان کٌ اه نى گُیط، َام ه ّیع نيكعؼ « َلم»ه « ٗلم»التتٌ ایو اُٗال مُیٓ ٍؽتيط. نيتَا ىهى تُان 

ةٌ کتاب آؼهاىى ىٌیع « َلم ةال٘لم»ةٌ نَُُدات نضاوتان ٗعآن در َكع ىغهل داىؽت. ةٌ ىٌع نى رؼط، 

ه « الُلهاء»اىكعاؼ دارد؛ چيان کٌ در ٗعآن نعاد از تُرات ه ٗلهى کٌ ةا آن کتاب آؼهاىى را نى ىُؿتيط، 

ىیغ تُرات اؼت. َالنٌ « کتاب نؽىُر»اٍل کتاب ةٌ هیژً یَُدیان اؼت؛ کها ایو کٌ ن٘كُد از « اهتُا الُلم»

را « ال٘لم»ٍم اًَار  داؿتٌ اؼت ه نيٌُر از « ىُن ه ال٘لم ه نا یؽىعهن»ٍهیو ىٌع را در صكُص آیٌ ی 

را نىلٖ ٍع ىُؿتٌ ای داىؽتٌ اؼت ه ایو در زالى اؼت کٌ نعاد از ىُهت « نا یؽىعهن»از  نىلٖ ٗلم ه نعاد

 را در آیٌ ی ةُطش # ه اىت ةيُهت رةک ةهذيُن " نىلٖ ىگعٔتٌ ه نعاد از آن را ىُهت ىتُت داىؽتٌ اؼت. 

َُُد نعدم نکٌ ه در نکان ه زنان ىغهل ٗعآن ٍهان ٗلم ن« ال٘لم»یکى از ؿُاٍطی کٌ ىـان نى دٍط نعاد از 

 ٗلم ؿياصتٌ ؿطً ىغد اٍل کتاب اؼت، آیٌ ی ذیل اؼت: 

ذلک  نو اىتاء الْیب ىُزیٌ الیک ه نا کيت لطیَم اذ یلُ٘ن اٗالنَم ایَم یکٕل نعیم ه ناکيت لطیَم اذ 

 "44 –یضتكهُن#آل َهعان 

ةٌ کلیؽا  ؼپعدً  ایو آیٌ ىاًع ةٌ اىتضاب ؼعپعؼت ةعای زنعت نعیم اؼت. ٍيگانى کٌ زنعت نعیم #س"

ؿط تا ةٌ صطنت کلیؽا در آیط، ةٌ ؼتب آن کٌ ىاةالِ ةُد، ةعای ایو کٌ ؼعپعؼتؾ نـضف ؿُد، راٍتان 

را در ایو آیٌ « ال٘لم»کلیؽا ٗعٌَ اىطاصتيط ه ؼعاىذام ٗعٌَ ةٌ ىام زنعت زکعیا أتاد. نٕؽعان نيٌُر از 

اصتيط. در تٕؽیع نذهٍ التیان آنطً اؼت کٌ چُب یا تیعی داىؽتٌ اىط کٌ ةٌ هؼیلٌ ی آن ٗعٌَ نى اىط

یَُدیان ةٌ ٍيگام ٗعٌَ زدن ٍهان ٗلم ٍایى را کٌ تُرات را ةا آن نى ىُؿتيط، در ًعؼ آب نى أکيطىط. ٍع 



ًعٔى کٌ ٗلم ٗعٌَ در آن نى أتاد، قازب ًعؼ ةعىطً ٗعٌَ ةُد. در تٕؽیع ىهُىٌ گغارش دیگعی آنطً اؼت 

کٌ ةع رهی ٗلهؾ ىُؿتٌ ؿطً ةُد، قازب ٗعٌَ ةُد ه آىان ةٌ کيار ىَعی نى ةٌ ایو ةیان کٌ ىام ٍع کػ 

 رٔتيط ه ٗلم ٍع کؽى کٌ رهی آب نى ناىط ه ٔعهىهى رٔت ةعىطً ی ٗعٌَ ةُد.
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ىُع اىؽان را زکایت نى کيط؛ انا زتى در آن نُارد ىیغ ةطهن اىكعاؼ ه « االىؽان»در نُارد ةؽیاری لٕي 

یا اؿضاص صاص در َكع ه نكع ىغهل ٗعآن ىیؽت. در نُاردی ىیغ ؼیاؽ آیٌ نعاد آیٌ را  ىٌارت ةٌ ؿضف

 نتُیو در ؿضف صاقى در َكع ه نكع ىغهل ٗعآن نى کيط؛ ىٌیع: 

 – نعیم –ه یُ٘ل االىؽان أ إذا نا نَت لؽُؼ اصعج زیا اهال یظکع االىؽان اىا صل٘ياً نو ٗتل ه لم یک ؿیئا 

 1ٔ ه 11

َلم »اؼم ديػ یا َام اؼت، انا ایو لٕي در ؼیاؽ آیٌ « االىؽان»ىیغ َلیعّم ایو کٌ لٕي در ؼُرً ی َلٖ 

 اىكعاؼ ةٌ اةُدَل دارد.  « کال ان االىؽان لیىْى»اىكعاؼ ةٌ پیانتع#ص" ه در ؼیاؽ « االىؽان نا لم یُلم
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ص" ةُدً اؼت.  چيان کٌ درةارً از ؼیاؽ آیات َلٖ چيیو ةٌ دؼت نى آیط کٌ نعاد از وْیان تکظیب پیانتع#

ی ٔعَُن ٍم آنطً اؼت : اذٍب الى ٔعَُن اىٌ وْى ٔ٘ل ٍل لک الى ان تغکى ه اٍطیک الى رةک ٔتضـى 

 "ّْ الى ّٔ –ٔأراً اآلیة الکتعی ٔکظب ه َكى#ىازَات 

در صكُص اةُدَل ىیغ در ؼُرً ی َلٖ آنطً اؼت : أرأیت الظی یيَى َتطا اذا قلى ارایت ان کان َلى 

 "  ّٓ الى ٖ –الَطی اه انع ةالتُ٘ی ارایت ان کظب ه تُلى #َلٖ 

 آیات ٗعآن ىسًُ ی وْیان اةُدَل ه ؼعان ٗعیؾ را ایو چيیو ةازگُنى کيط : 

 ٗالُا ؼازع اه نذيُن اتُاقُا ةٌ ةل ٍم ُٗم واُّن ٔتُل َيَم کظلک نا اتى الظیو نو ٗتلَم نو رؼُل اال

 کٌ ایو نگع ىیانط آىَا پیـیيیان ىغد پیانتعی ٍیچ ىیؽت چيیو ایو" #  74 الى 7ْ –ٔها اىت ةهلُم #ذاریات 

 پیانتع ای ٍؽتيط گع وْیان ُٗنى آىَا ةلکٌ آن ةٌ ىکعدىط ؼٕارش آیا ٍؽتى نذيُن یا ؼازع تُ اه ةٌ گٕتيط

 "  گعدان رهی نکٌ نـعکان از اؼالم



ٔظکع ٔها اىت ةيُهت رةک ةکاٍو ه ال نذيُن ام یُ٘لُن ؿاَع ىتعةف ةٌ ریب الهيُن ٗل تعةكُا ٔاىى نُکم 

 " ْٓ الى ْٖ –نو الهتعةكیو ام تأنعٍم ازالنَم ةَظا ام ٍم ُٗم واُّن #وُر 

 ت آنطً اؼت:در ؼُرً ٗلم ىیغ کٌ ةُط از ؼُرً ی َلٖ ىازل ؿطً ٍهیو تُتیعا

 " ٕ –ٔال تىٍ الهکظةیو # ٗلم 

 از ایو آیات ٗعآن داىؽتٌ نى ؿُد کٌ وْیان نـعکان نکٌ ةٌ یکى از اؿکال زیع ًَُر پیطا کعدً اؼت : 

 .    تکظیب ّ

 .    تُلى ْ

 .    اتَام ؿاَعیٓ

 .    اتَام ؼازعی4

 .    اتَام ديُن 7

 .    اتَام کَاىت1

 

 . اؼتْيى 1. ٖ

 ّيا ةٌ نُيای نال داؿتو اؼت ه لظا در ن٘اةل ٔ٘ع آنطً اؼت: 

 " # اگع ّيى ةاؿط یا ٔ٘یع صطا ةعای آىَا ؼغاهار تع اؼت " 7ّٓ-ان یکُن ّيیا اه ٔ٘یعا ٔاللٌ اهلى ةَها #ىؽاء 

؛ ةٌ دَت آىکٌ ٔعزىط پؽع هؼیلٌ کار ه دهٍ نال ةُدً اؼت،  ّيا ةٌ نُيای ٔعزىط داؿتو ٍم ةٌ کاررٔتٌ اؼت

 " ِّ –چيان کٌ: ان الظیو کٕعها لو تْيى َيَم انُالَم ه ال اهالدٍم نو اللٌ ؿیئا # آل َهعان 

 در ؼُرً ی ٗلم در هقٓ ّيای ؼعان نـعک نکٌ آنطً اؼت : 

نياع للضیع نُتط اجیم َتل ةُط ذلک زىیم ان کان ذا نال ه ةيیو اذا تتلى َلیٌ آیاتيا ٗال اؼاویع االهلیو 

 "  ّٔ الى ّْ –وُم اىا ةلُىاٍم کها ةلُىا اقسب الذيٌ اذ اٗؽهُا لیكعنيَا نكتسیو # ٗلم ؼيؽهٌ َلى الضع



# ةاز دارىطً ی از صیع یُيى اَىای نال ةٌ تَیطؼتان ٍؽتيط. تذاهزگع گيَکار درؿتگُی گيَکار دارای نال 

اؼت. ةٌ ةیيى ٍایـان داغ ه ٔعزىط. هٗتى آیات نا ةع آىان صُاىطً ؿُد، نى گُیيط: ایو ىُؿتٌ ٍا ی پیـیيیان 

 نى زىیم ه آىَا را نذازات صُاٍیم کعد " 

ن٘كُد از اقساب الذيٌ ةاغ داراىى ٍؽتيط کٌ صطاهىط ةاغ ٍایـان را ىاةُد کعد ه ایو ةٌ ٍيگانى ةُد کٌ ٗكط 

ن چیطن نیًُ ٍایؾ را داؿتيط ه نى صُاؼتيط آىَا را هٗتى ةچیيطىط کٌ نؽکیيى از آن صتعدار ىـُد. از زةا

 "  ّٓ –آىان آنطً اؼت : ٗالُا یا هیليا اىا کيا واّیو# ٗلم 

ایو آیات وْیان کييطً را کؽى نُعٔى کعدً اؼت کٌ پؽع ه نال ٔعاهان داؿتٌ اؼت؛ هلى از آن درؼت 

 اؼتٕادً ىهى کيط ه ةٌ گياً ه ةى ةيط ه ةاری نـُْل ةُدً اؼت ه ؼعکـى نى کعدً اؼت. 

ىى ه نو صل٘ت هزیطا هدُلت لٌ ناال نهطهدا ه ةيیو ؿَُدا ه نَطت لٌ در ؼُرً ی نطجع آنطً اؼت : ذر

 "  ّٔ الى ّّ –تهَیطا جم یىهٍ ان ازیط کال اىٌ الیاتيا َيیطا ؼارٌٍ٘ قُُدا #نطجع 

 ایو آیٌ در نُرد هلیط ةو نْیعً اؼت کٌ رئیػ نـعکان نکٌ ةٌ ؿهار نى رٔت.

نـعکان نکٌ ةعای پؽع اٍهیت ةاالیى ٗائل ةُدىط؛ چُن نال آهر ةُد ه اگع کؽى پؽع داؿت آن را نایٌ ی 

 نتاٍات ٗعار نى داد؛ چيان کٌ در ؼُرً ی ٔذع آنطً اؼت : 

" ه انا اذ نااةتالً ٔ٘طر َلیٌ رزٌٗ ٔیُ٘ل رةى 7ّٔأنا االىؽان اذا نااةتالً رةٌ اکعنٌ ه ىُهٌ ٔیُ٘ل رةى اکعنو #

 " ّٕ" ه ال تسامُن َلى وُام الهؽکیو #ّٔ" کال ةل ال تکعنُن الیتیم #1ّاىو #اٍ

هٗتى کٌ صطاهىط اه را انتسان نى کيط ه اه را گعانى نى دارد ه ىُهتى ةٌ اه نى دٍط، نى گُیط: پعهردگار نعا 

 گعانى داؿتٌ ه هٗتى رهزی اه تيگ نى ؿُد، نى گُیط: پعهردگار ةٌ نو ةطی کعدً اؼت.

 اؼت.  1ّه  7ّنحال در آیات ؿاٍط 

چيان کٌ در آیٌ ی ٔذع آنطً اؼت، تل٘ى نـعکان ایو ةُد کٌ ٍع کػ را صطاهىط جعهتى دادً ةاؿط، اه را 

دهؼت دارد ه ٍع کػ را ةٌ ٔ٘ع نتتال کعدً ةاؿط، از اه صـهياک اؼت؛ ةٌ ٍهیو دَت تكُر نى کعدىط، 

 کى صطاهىط ةع اهؼت هلظا در ؼُرً ی مسى آنطً اؼت: پیانتع #ص" کٌ ةٌ ٔ٘ع گعٔتار آنطً اؼت، از صـهيا

 " 7" هلؽُؼ یُىیک رةک ٔتعمى #4" ه لالصعة صیعا لک نو االهلى #ٓناهدَک رةک ه نا ٗلى #

 پعهردگارت ةع تُ صـم ىگعٔتٌ ه ةا تُ هداع ىکعدً اؼت. آصعت ةعای تُ از دىیا ةَتع اؼت. 



هعاً رؼالت دیگع چيطان از جعهت صطیذٌ چیغی در دؼت آیات ایو ؼُرً ىـان نى دٍط کٌ ةٌ پیانتع ةٌ ٍ

ىطاؿت؛ ةٌ ایو تعتیب راز اؼتْيای اةُدَل رهؿو نى گعدد. اه صُد را جعهتهيط ه پیانتع را ٔ٘یع نى داىؽت. 

ةٌ ٍهیو دَت ةعپیانتع ّعهر ه ٔضع نى هرزیط. َالهً ةع ایو اه صُیـاهىطی ىغدیکى ةا هلیط ةو نْیعً رئیػ 

 لیط از نُُٗیت ؼیاؼى ىیغ ةعصُردار ةُد ه در هاٍٗ رئیػ نکیان ةٌ ؿهار نى رٔت.نکیان داؿت. ه

 

 . ردُى1. ِّ

ةٌ ىٌع نى رؼط آیٌ ی" ان الى رةک ردُى" تَطیطی ةعای اةُدَل اؼت ه ٍم تؽلى ةعای پیانتع #ص"  ىٌیع 

 عدُُن. ایو آیٌ : ٔاقتع ان هَط اللٌ زٖ ٔانا ىعیيک ةُل الظی ىُطٍم اه ىتُٔیيک ٔالیيا ی

# ای پیانتع ؿکیتایى کو هَطً ی صطا زٖ اؼت. ایو دهٍ ؿکؽت نى صُرىط. نا پارً ای از آن را در زنان 

زیاتت در ایو دىیا ةٌ تُ ىـان نى دٍیم؛ کها ایو کٌ در ديگ ةطر اتٕاؽ أتاد یا ُٔت نى کيى ه ةُط از ُٔت 

 تُ ةٌ ؼُی نا ةع نى گعدىط ه نا آىَا را َظاب نى دٍیم". 

 اىى مهيى ردُع ةٌ رب  ه ؿُاٍط ٗعآىى آن:نُ

 "7ٔ-.    نعدن: کل ىٕػ ذائٌ٘ الهُت جم الیيا تعدُُن # َيکتُت ّ

.    زىطً ؿطن نذطد: نتاع ٔى الطىیا جم الیيا نعدَُم جم تظی٘يَم الُظاب الـطیط ةها کاىُا یکٕعهن # یُىػ ْ

– ِٔ" 

 .    ؼؤال از اَهال ٓ

ُ٘ا یُنا تعدُُن ٔیٌ الى اللٌ جم تُٔى کل ىٕػ نا کؽتت ه ٍم الیٌلهُن # ة٘عً .    نذازات # ٗیانت ": ه ات4

– ّْٕ" 

 .    تيظیع کٕار ه تتـیع نُنيان در دىیا7

نعاد از ردُع ةٌ ؼُی رب زنُر اىؽان در َالم آصعت در ةعاةع صطاؼت؛ چياىچٌ در ؼُرً ی ٔذع آنطً اؼت 

" یُ٘ل ّٓیُنئظ ةذَيم یُنئظ یتظکع االىؽان ه اىى لٌ الظکعی #" ه دیئ ّْ: ه داء رةک ه الهلک قٕا قٕا #

 "ْٕ" اردُى الى رةک رامیٌ نعمیٌ #ْٔ".... ةا ایتَا اليٕػ الهىهئيٌ#4ّیا لیتيى ٗطنت لسیاتى #

 



 . نُيای اهلیٌ ه ز٘ی٘ى "ردُى" 1. ّّ

ی رٔتو. در ٗعآن ةٌ ةٌ ىٌع نى رؼط، نُيای ز٘ی٘ى ه اهلیٌ ردُع ةعگـتو اؼت، در ن٘اةل ذٍاب ةٌ نُيا

 ٍهیو نُيا ةٌ کار رٔتٌ اؼت؛ نحل:

". ایو آیٌ درةارً ی ةعادران زنعت یُؼٓ اؼت کٌ ةٌ نكع رٔتٌ ةُدىط ه ایو 1ٓ-ٔلها ردُُالى اةیَم #یُؼٓ 

 آیٌ ةازگـتو آىان را ةٌ ىغد پطرؿان گغارش نى کيط.

ً ای کٌ صطا ٗعار دادً ةُد، ةٌ ههَط نیُاد وتٖ نُؼى زنعت". 7ِّ –ه لها ردٍ نُؼى الى ُٗنٌ # اَعاؼ 

 وُررٔتٌ ةُد ه ایو آیٌ ةازگـت اه را از کًُ وُر ةٌ ؼُی ُٗنؾ ةازگُ نى کيط. 

درةارً ی ایو کٌ چعا ةعای نعگ کلهٌ ی ردُع ةٌ کاررٔتٌ ازتهاالت گُىاگُىى ٗاةل وعح اؼت، نَم تعیو 

د صطاهىط ٔعؿتگان ةُد. اىؽان ةع اجع گياً ه ازتهال ایو اؼت کٌ آن ىاًع ةٌ صل٘ت اهلیٌ اىؽان ةاؿط کٌ ىغ

 صُردن نیًُ ی درصت نهيٌَُ از ىغد صطا اصعاج ؿط. چيان کٌ ایو نُيا در ایو آیات نيُکػ ؿطً اؼت:

ٔازلَها الـیىان َيَا ٔاصعدَها نها کاىا ٔیٌ ه ٗليا اٍتىُا ةُنکم لتُل َطه لکم ٔى االرض نؽت٘ع ه نتاع 

 "1ٓ –الى زیو #ة٘عً 

زُا را ؿیىان لْغاىط. آن ده را از آىچٌ کٌ در آن ةُدىط، اصعاج کعد ه نا ةٌ ایو ده گٕتیم ٔعهد ةیاییط. آدم ه 

ةُنى از ؿها ىؽتت ةٌ یکطیگع دؿهو نى ؿُیط. ؿها یک نطتى در رهی زنیو ٗعار داریط ه ةُط از آن دهةارً 

 ةعنى گعدیط. 

" ٗال ٔیَا تسیُن ه ٔیَا 4ْنتاع الى زیو #ٗال اٍتىُا ةُنکم  لتُل َطه ه لکم ٔى االرض نؽت٘ع ه 

  اَعاؼ –" 7ْتهُتُن ه نيَا تضعدُن #

از ایو ةاغ ٔعهد ةیایط. ىؽتت ةٌ ٍهطیگع دؿهو صُاٍیط ةُد ه در زنیو نؽت٘ع نى ؿُیط ه تا زناىى ةَعً ای 

 نى ةعیط ه آىگاً نى نیعیط ه از ایيذا ةٌ ؼُی پعهردگار ةعنى گعدیط.

 

رب : ؿُاٍطی از آیات ىـان نى دٍط ردُع ةٌ ؼُی رب ةا تُاةیع دیگعی نحل ل٘اء رب تعادؼ ردُع ه ل٘اء 

 نتعادؼ اؼت:

.  ٗل ان الهُت الظی تٕعهن نيٌ ٔاىٌ نالٗیکم جم تعدهن الى َالم الْیب ه الـَادً ٔان ٔیيتئکم ةها کيتم ّ

 ٕ- دهٌُ –تُهلُن 



ػ ةعنى گعدیط ةٌ داىب آگاً پيَان #صطا" ه ؿها ةگُ نعگى از آن ٔعار نى کيیط، ؿها را نالٗات نى کيط؛ ؼپ

 را آگاً نى کيط از آىچٌ کعدیط.

.  ه ٍُ الظی یتُٔاکم ةالیل ه یُلم نا دعزتم ةاليَار جم یتُحکم ٔیٌ لی٘نى ادل نؽهى جم یيتئکم ةها ْ

 1ِ- اىُام –کيتم تُهلُن 

هز اىذام نى دٍط؛ ؼپػ ؿها را در صطا کؽى اؼت کٌ نى نیعاىط ؿها را در ؿب ه نى داىط کارٍایى کٌ در ر

 نطت تُییو ؿطً  ةع نى گعداىط.

 " 41 –. الظیو یٌيُن اىَم نالُٗا رةَم ه اىَم الیٌ رادُُن # ة٘عً ٓ

 

 . ٍطی 1. ّْ

 ٍطی ةٌ در اقل نُيای راً پیطا کعدن اؼت ه ةٌ ده نُيای ز٘ی٘ى ه نذازی ةٌ کار نى رهد.

 ن "؛ ىٌیع: الٓ. ٍطی ةٌ نُيای ز٘ی٘ى#دادً پیطا کعد

 " 1ٖ –ٍُالظی دُل لکم اليذُم لتَطها ةَا ٔى ًلهات التع ه التسع # اىُام 

 "   ِّ-دُل لکم ٔیَا ؼتال لُلکم تَتطهن # زصعؼ 

 "ِّ-لُلى  اتیکم ة٘تػ اهادط َلى اليار ٍطی # وٌ  

 

 ب. ٍطی ةٌ نُيای نذازی #ٍطایت پیطا کعدن " ناىيط: 

 "7ْ –اء نو َتطىا #ؿُری هلکو دُلياً ىُرا ىَطی ةٌ نو ىـ

چياىچٌ نالزٌٌ نى ؿُد، در آیات زصعؼ، اىُام ه وٌ ٍطی ةٌ نُيای ز٘ی٘ى یُيى دادً یأتو ةٌ کاررٔتٌ 

اؼت ه در آیٌ ی اصیع ةٌ نُيای نذازی ٍطایت یأتو اؼتُهال ؿطً اؼت. چيان نى ىهایط کٌ ٍطایت 

نُيای ٍطایت یأتو ٍم  ىضؽت ةعای یأتو راً ه دادً ةٌ کار نى رٔتٌ ه ةُط اؼتُهال نذازی پیطا کعدً ه ةٌ

 اوالؽ ؿطً اؼت. 

 گاٍى ةٌ نُيای دیو زٖ؛ ىٌیع: 



" صطا کؽى اؼت کٌ ارؼال کعد پیانتعش را ةا ٍطایت ه ٓٓ-ٍُالظی ارؼل رؼُلٌ ةالَطی هدیو السٖ #تُةٌ 

 دیو زٖ.

راً راؼت " نو را ٍطایت کعدً پعهردگارم ةٌ  1ّّ-ٗل اىيى ٍطاىى رةى الى قعاط نؽت٘یم دیيا ٗیها #اىُام 

 دیو اؼتُار. 

 گاٍى ةٌ نُيای کتاب آؼهاىى نحل: 

 " ِْ –هنو الياس نو یذادل ٔى اللٌ ةْیع َلم ه الٍطی ه ال کتاب نٕیط # ل٘هان 

 ن٘اةل ٍطی ماللت اؼت؛ چيان کٌ: 

 " 7ّٔ –اهلئک الظیو اؿتعها الناللٌ ةالَطی # ة٘عً 

 " 1ّٕه نو ینلل اللٌ ٔال ٍادی لٌ # اَعاؼ 

 آیٌ ی # ارأیت ان کان َلى الَطی " ىیغ ةٌ نُيای نذازی ٍطایت یأتگى ةٌ کار رٔتٌ اؼت.ٍطی در 

 ماللت ىیغ ناىيط ٍطایت درنُيای ز٘ی٘ى ه نذازی ةٌ کار رٔتٌ اؼت: 

 نُيای  ز٘ی٘ى؛ ناىيط: 

 "    1ْ-ٔلها رأهٍا ٗالُا اىا لنالُن# ٗلم 

 نُيای نذازی نحل: 

 " ْ-نا مل قازتکم ه نا ُّی # ىذم 

ةٌ ٍع زال ٍطایت در آیٌ ی ؼُرً ی َلٖ ىاًع ةٌ همُیت دطیطی ةُد کٌ از رٍگظر ىتُت در زنعت نسهط 

 #ص" رخ دادً ةُد. ایو همُیت در آیات ذیل ایو چيیو گغارش ؿطً اؼت:

 "ٔ-ه هدطک ماال َٔطی # مسى  

ه کظلک اهزیيا الیک رهزا نو انعىا نا کيت تطری الکتاب ه ال ایهان هلکو دُلياً ىُرا ىَطی ةٌ نو ىـاء  

 "7ْ-نو َتادىا ه اىک لتَطی الى قعاط نؽت٘یم #ؿُری 



#ایو چيیو هزى کعدیم ةٌ تُ هزى از داىب صُد، در زالى کٌ ىهى داىؽتى کتاب آؼهاىى چیؽت ه ایهان 

اؿتى؛ انا نا آن را ىُری ٗعار دادیم هٍطایت نى کيیم ٍع کؽى را ةضُاٍیم ه تُ ةٌ راً ةٌ کتاب آؼهاىى ٍم ىط

 راؼت ٍطایت نى کيى"

 

 . تُ٘ا 1. ّٓ

 تُ٘ا ةٌ نُيای تعس از َظاب صطاؼت. ؿُاٍطی کٌ ایو نُيا تأییط نى کيط، ةٌ ایو ٗعار اؼت:

 

"؛  1ّ -ٌ ةٌ َتادً یا َتاد ٔاتُ٘ن #زنعالٓ.  لَم نو َُٔٗم ًلل نو اليار ه نو تستَم ًلل ذلک یضُؼ الل

ةعای کٕار از ةاالی ؼع ه از پاییو پایـان ؼایٌ ٍایى از آتؾ اؼت. صطا ةٌ ایو هؼیلٌ ةيطگاىؾ را نى تعؼاىط.  

 ای ةيطگاىم ةتعؼیط! 

 ". ٓٓ –ب.    یا ایَا الياس اتُ٘ا رةکم ه اصـُا یُنا ال یذغی هالط َو هلطً  ه...#ل٘هان 

 " ّّٓ –ُا اليار التى اَطت للکأعیو # آل َهعان ج.    ه ات٘

 

تُ٘ا در اقل ةٌ نُيای هٗایٌ گعٔتو اؼت ه هٗایٌ هؼیلٌ ی ىگَطاری آؼیب اؼت، ناىيط ؼپع در ديگ ه 

 لتاس زنؽتاىى در ٍُای ؼعد؛ چيان کٌ در ٗعآن ٍم ةٌ ٍهیو نُيا ةٌ کار رٔتٌ اؼت؛ ىٌیع: 

هاللٌ دُل لکم نها صلٖ ًالال ه دُل لکم نو الذتال اکياىا ه لکم ؼعاةیل ت٘یکم السع ه ؼعاةیل ت٘یکم 

 "  ّٕ –ةأؼکم  #ىسل 

# ه صطا ؼایٌ ٍایى از آىچٌ صلٖ کعد، ةعای ؿها ٗعار داد ه ىیغ ةعای از کًُ ٍا پياٍگاً ٍایى را ٗعار داد. ٍهیو 

ؿها را از از گعنا زٕي نى کيط ه ٍهچيیو پیعاٍو ٍایى را ةعای وُر ةعای ؿها پیعاٍو ٍایى ٗعار داد کٌ 

 ؿها ٗعار داد کٌ ؿها را از آؼیب در ديگ زٕي نى کيط."

تُ٘ا َالهً ةع ایو کٌ نتنهو نُيای تعس اؼت، نتنهو نُيای صُد را از صىع ه َظاب زٕي کعدن ىیغ 

 "  4ْ-ذارة اَطت للکأعیو #ة٘عً اؼت؛ چيان کٌ آنطً اؼت: ٔاتُ٘ا اليار التى هُٗدٍا الياس ه الس



« اتُ٘ا»ؿاٍط نُيایى کٌ یاد ؿط، َالهً ةع صُد ایو آیات ایو اؼت کٌ درؼت در دای دیگع در ٗعآن ةٌ دای 

 ةٌ نُيای صُد را از صىع زٕي کعدن آنطً اؼت. « ُٗا»در َتارت ةاال کلهٌ 

"؛ ای نُنيان صُد ه اٍلتان 1 –السذارة #تسعیم  یا ایَا الظیو آنيُا ُٗا اىٕؽکم ه اٍلیکم ىارا هُٗدٍا الياس ه 

 را از آتـى کٌ ٍیغنؾ اىؽان ٍا ه ؼيگ اؼت، زٕي کيیط. 

ةٌ ایو تعتیب نـضف نى ؿُد کٌ تعس از صطا ةٌ هاٍٗ ةٌ نُيای تعس از َظاب صطاؼت. ىٌع ةٌ ایو کٌ صطا 

اٍان ىیغ اؼت؛ چيان کٌ در ةيطگان صُدش را ةٌ ؼتب گياٍاىـان َظاب نى کيط، تُ٘ا نتنهو پعٍیغ از گي

 آیات ذیل ٍهیو نُيا نيُکػ اؼت:

  ًٌ ٌُ٘ا اللَّ ٍُطًَّة ًهاتَّ ٍَوَّ ًهًأُزٌكُا ال ٍُطٍَّت ٌٍوَّ ٍل ٌُ٘ ٌُ٘تٌم اليًِّؽاًء ًًٔىلِّ ًَا اليٍَّتىُّ ٍإًذا ًولَّ ٍَوَّ ًهاًل ًُیا ًأیُّ ٌٍوَّ ٍنُو ٌةٌیٍُت ًرةٌَّکُم اًل ٌتُضٍعٌدُ

ـًةي نًُّتیًِّيةي ًیُضٌعُدًو ٍإالَّ ًأن  ًٕاٍز  "  ّ – والؽ#…ًیُأٍتیًو ٍة

وتیُتاو تُ٘ا نتنهو نُيای کار ىیک ٍم ٍؽت؛ ةٌ ٍهیو ره تُ٘ا ةا ةَع ه ازؽان ه ناىيط آىَا نتعادؼ آنطً 

 اؼت؛ ناىيط : 

 "  ّْٕ –ان اللٌ نٍ الظیو اتُ٘ا ه الظیو ٍم نسؽيُن # ىسل 

 " ْ-َلى االجم ه الُطهان ه اتُ٘ا اللٌ ان اللٌ ؿطیط الُ٘اب # نائطً ه تُاهىُا َلى التع ه التُ٘ی ه التُاهىُا 

 "  ّ –ٔاتُ٘ا اللٌ ه اقلسُا ذات ةیيکم ه اویُُا اللٌ ه رؼُلٌ ان کيتم نُنيیو # اىٕال 

 ةياةعایو انع ةٌ تُ٘ا یُيى انع ةٌ ةَع ه ىیکى. 

 ت: َهل اؼت؛ چيان کٌ آنطً اؼ« انع»پيَان ىیؽت کٌ نُهُال نتُلٖ ُٔل 

 "ِٖ –ان اللٌ یأنع ةالُطل ه االزؽان ه ایتاء ذی ال٘عةى # ىسل 

 " 4ِّ –ه لتکو نيکم انة یطَُن الى الضیع ه یأنعهن ةالهُعهؼ #ال َهعان 

 

 . کظب1. 4ّ

آىچٌ دای ةعرؼى دارد، ایو اؼت کٌ اةُدَل چٌ چیغی را تکظیب کعدً اؼت. نُارد تکظیب در ٗعآن ىـان 

 چيط چیغ را ةٌ ایو ٗعار تکظیب کعدً اىط:نى دٍط کٌ نـعکان نکٌ 



الٓ. تکظیب ىتُت پیانتع#ص": آیاتى کٌ ایو نُيا را تأییط نى کيط ، آیات ؼُرً ی َلٖ ه ىیغ آیات ؼُرً ٍای 

ىازل ؿطً ةُط از آن اؼت. َالهً ةع ایو نياؼتت زناىى ىغهل ؼُرً َلٖ ٍم ةا ٍهیو نُيا نُأٖ اؼت. وتیُى 

هاٍٗ ؿُد. در قطر آیٌ نُرد ةسث  اؼت کٌ در آّاز ىتُت زنعت نسهط اقل ىتُت اه نُرد اىکار ه تکظیب

 آنطً اؼت : 

 أرأیت ان کان َلى الَطی اه انع ةالتُ٘ی.

در آیٌ ی نظکُر ىتُت اؼت. ةياةعایو آىچٌ را اةُدَل تکظیب کعدً اؼت، ىتُت « ٍطی»چيان کٌ آنط، نعاد از

 پیانتع اؼالم ةُدً اؼت. 

 ت:در ؼُرً ی ٗلم ٍم کٌ ةُط از ؼُرً ی َلٖ ىازل ؿطً،آنطً اؼ

 ىُن ه ال٘لم ه نا یؽىعهن نا اىت ةيُهٌ رةک لهذيُن ... ٔالتىٍ الهکظةیو. 

ایو آیات ىـان نى دٍط کٌ نـعکان ٗعیؾ در آّاز ىتُت نسهط #ص" ایو ادَای زنعت را اىکار نى کعدىط 

طً کٌ نى ٔعنُد: ةعنو ٔعؿتٌ ای ىازل ؿطً ه نعا رؼُل اللٌ صُاىطً اؼت. نى گٕتيط: تُ نذيُن ه نٕتُن ؿ

 ای ه ٔعؿتٌ ای ةع تُ ىازل ىـطً اؼت. 

در ؼُرً ی نطجع کٌ چَارنیو ؼُرً ی ىازل ؿطً ةعپیانتع اؼت، داؼتان نُعهؼ هلیط ةو نْیعً رئیػ هٗت 

 نـعکان ٗعیؾ آنطً اؼت: 

 "7ْ" ان ٍظا اال ُٗل التـع#4ْ" ٔ٘ال ان ٍظا اال ؼسع یُجع #ْْجم ادةع ه اؼتکتع #

ؼُرً ی ىازل اؼت، از اهلیو رؤیت دتعیل تُؼه پیانتع در اهلیو هزى ؼضو  در ؼُرً ی تکُیع کٌ ؿـهیو 

 رٔتٌ اؼت: 

" ه نا ٍُ ةُ٘ل 4ْ" ه نا ٍُ َلى الْیب ةنيیو #ْٓ" ه ل٘ط رءآً ةاالٖٔ الهتیو #ْْه نا قازتکم ةهذيُن #

 "7ْؿیىان ردیم #

 ىیغ در ؼُرً ىذم آنطً اؼت:

ًُى # ًٍ ًُى #" ًنا ًملَّ ًّهاليَُّذٍم ٍإًذا  ًّ ًُى #ًْقاٍزٌتٌکُم ًهًنا  ًَ ًٍَو ال  ٌٖ ًُ ٍإالَّ ًهُزىى ٌیًُزى #ٓ" ًهًنا ًیيٍى ٌٍ ٌٌ 4" ٍإُن  ًَلًَّه  "

ًُى # ٌ٘ ًُى #7ًؿٍطیٌط ال ًَُلى #1" ٌذه ٍنعَّةي ًٔاُؼًت ٍٖ اأًل ٌٔ ًُ ٍةاأٌل ٌٍ ًًٔتًطلَّى #ٔ" ًه ًُُؼُیٍو ًأُه ًأُدًىى #ٕ" ٌجمَّ ًدًىا  ًٗ " ٖ" ًًٔکاًن ًٗاًب 

ًٍ ًنا ًأُهًزى #ًًأُه ًَُتٍط ًٌٕؤاٌد ًنا ًرًأى #ًِّزى ٍإًلى   "ّّ" ًنا ًکًظًب ال



 

ب. تکظیب ٗیانت : در آیات ٔعاهاىى از ایو ؼضو رٔتٌ اؼت کٌ نـعکان ٗعیؾ ٗیانت را اىکار نى کعدىط. 

کار کعدً ةُیط ىیؽت کٌ آىَا َالهً ةع اىکار اقل ىتُت زنعت آنُزً ٍای اه را ىیغ کٌ هدُد ٗیانت ةاؿط، اى

ةاؿيط؛ چُن ةٌ ٍع زال آن زنعت ةٌ وُر وتیُى َالهً ةع ایو کٌ صُد را رؼُل صطا نى صُاىطً، زیات 

 پػ از نعگ را ىیغ اىکار کعدً ةاؿيط. در صُد ؼُرً َلٖ ىیغ اؿارً ةٌ ایو زیات ؿطً اؼت : 

ًُى #  "ّٕ" ه ًؼًيُطٌع الغًَّةاٍىًیًة #ٍٕإنَّ ٍإًلى ًرةًِّک العُُّد

 ر در ؼُرً ی ٗلم کٌ ةُط از َلٖ ىازل ؿطً، آنطً اؼت: ٍهیو وُ

ًُُلٌهًُن # ُُ ًکاٌىُا ًی ًًُظاٌب اآلٍصًعٍة ًأُکًتٌع ًل ًًُظاٌب ًهًل ٍُیٍم #ًٓٓکًظٍلًک ال ٍَُم ًديَّات اليَّ ٍَيًط ًرةِّ ٍ٘یًو   " 4ٓ" ٍإنَّ ٍلُلٌهتَّ

ًُُن ٍإًلى الؽٌُّذٍُد ًٔاًل ًَ ًَو ًؼاؽي ًهٌیُط  ٌٓ ـً ًُُم ٌیُک ًٌُُن # ه ًی ًُٗط ًکاٌىُا 4ًْیُؽًتٍىی ٌَُم ٍذلَّةى ًه ٌ٘ ًٍ ٌٍُم ًتُع ًُةو ًأُةًكاٌر " ًصاٍؿ

ٌٍُم ًؼاٍلٌهًُن # ًُُن ٍإًلى الؽٌُّذٍُد ًه ًَ  " 4ٌٓیُط

ًُُلٌهًُن # ٌَم نُِّو ًزُیٌث اًل ًی ًًَظا الًسٍطیٍث ًؼًيُؽًتُطٍرٌد  "44ًًٔظُرٍىى ًهًنو ٌیًکظٌِّب ٍة

 

ُٗی پیانتع در ٍهان رهزٍای اهل از یگاىگى صطا ىیغ ؼضو نى گٕتٌ اؼت؛ لظا ج. تکظیب تُزیط: ةٌ ازتهال 

 ىاًع ةٌ ٍهیو آنُزً ةاؿط. « ان کظب ه تُلى»ازتهال دارد، آیٌ ی 

 در ؼُرً ی ص ىیغ آنطً اؼت: 

ًًٍظا ًؼاٍزعى ًکظَّابى # ًٗاًل الًکأٌٍعهًن  ٌَُم ًه ٌٍم نُّيٍظرى نُِّي ًٍَذٌتُا ًأن ًداًء ًًُل4ًه ـًُىءى  " ًأًد ًًٍظا ًل ًًَة ٍإًلَاو ًهاٍزطاو ٍإنَّ  اآلٍل

ـًُىءى ٌیًعاٌد #7ًٌَذابى # ًًٍظا ًل ًٍَتٌکُم ٍإنَّ  ًًَلى آٍل ـٌُا ًهاُقٍتٌعها  ٌَُم ًأٍن اُن ًٖ الًهؤٌل ٍنُي ًًَظا ٍٔى الٍهلٍَّة 1" ًهاىًىًل ًُُيا ٍة " ًنا ًؼٍه

ًًٍظا ٍإالَّ اُصٍتالؽى # ًًَلٔاآلٍصًعٍة ٍإُن  ًًَظاٍب #"ً ٌأىٍغًل  ٌٍُم ٍٔى ًؿکَي نِّو ٍذُکٍعی ًةل لَّهَّا ًیٌظهٌُٗا  ٌٍ الظُِّکٌع ٍنُو ًةُیٍيًيا ًةُل   "ُٕی

 

 . تُلى1. 7ّ

 ةٌ تعتیب ىغهل در چيط ؼُرً از کؽى ؼضو رٔتٌ اؼت کٌ از دَُت پیانتع ؼع ةع تأتٌ اؼت: 

 ".  ّٓ -ارأیت ان کظب ه تُلى # َلٖ



 اد از آن کػ اةُدَل اؼت. َلٖ چيان کٌ در رهایات آنطً، نع

 در ؼُرً ی لیل ىیغ آنطً اؼت : 

ًُْيى # ٌُُؽًعى #ٖ" ًهًکظًَّب ٍةاُلٌسُؽًيى #ًٕهًأنَّا ًنُو ًةٍضًل ًهاُؼًت ًٌ ٍلُل ٌٌ ٍإًذا ًتًعدَّى #ِّ" ًًٔؽٌيًیؽٌِّع ٌٌ ًناٌل ًَُي ٍُْيى  " ّّ" ًهًنا ٌی

ًٌَطى # ًًَلُیًيا ًلُل َّى #ًّٓهاأٌلهًلى # " ًهٍإنَّ ًلًيا ًلآلٍصًعًةٍّْإنَّ  ًًٔأىًظُرٌتٌکُم ًىاراو ًتًل ً٘ى 4#ّ"  ًٍا ٍإالَّ اأًلُؿ " الٍَّظی 7ّ" اًل ًیُكال

ًُلَّى #  "1ًّکظًَّب ًهًت

نٕؽعان ایو آیات را نطىى داىؽتٌ اىط ه آن را نعةُط ةٌ نعدی اىكاری تل٘ى کعدً اىط؛ انا یکپارچگى ؼُرً ه 

« االؿ٘ى»ُل را رد نى کيط. در رهایتى ىیغ از اةو َتاس نعاد از تياؼب ننانیو آن ةا همُیت نکى ایو ٗ

انیة ةو صلٓ ه ىٌایع اه داىؽتٌ ؿطً اؼت. ةُیط ىیؽت نعاد آیات ؼُرً ی لیل ىیغ ناىيط ؼُرً ی َلٖ ٍهان 

اةُدَل ةُدً ةاؿط؛ چُن تُاةیع ه ننانیو نـتعک چيطی نیان آیات ؼُرً ی َلٖ ه آیات ؼُرً لیل 

َُلى»، «اؼتْيى»ىٌیع  ه تَطیط ةٌ َظاب اصعهی ةٌ چـم نى صُرد.« الَطی»، «کَظب ه ت


