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رهت ػؿیا٥ت لیًک کايال تلگـحم هىمنه صاٚ٥ىو
ٝؼػ  7ؿح به ماهايه  02133442005حؿمال يماییؼ-

هقذهه اول:
هؼزفی هدمىػه قزآيی حافظىو
صاٚ٥ىو یک هئمنه ٝلمی ٩ـآيی حمت که عؼهات تغََی ػحييگاهی و ػیًی حؿحثه هیػهؼ -حهن ٞ٥الیتهای صاٚ٥ىو ٝباؿتًؼ حف:
 -1ظبكتاو لؽآيی آیات
ػبنتاو ٩ـآيی آیات با ؿویکـػ کلی تـبیت ٩ـآيی حف مال  59ػؿ هًٖ٪ه <; ىهـ تهـحو ىـو ٛبـه ٞ٥الیـت يمـىػ و ػؿ همـاو حولـیى
مال ٞ٥الیت با حمت٪بال کن يٚیـ عايىحػه ها و ػحيوآهىفحو ه ٜٖ٪حبتؼحیی هىحره گـػیؼ -تىلیؼ و حرـحی هضتىحی ٝمیـ ٨ػیًـی،
هضیٔ ىاػ و رؾحب ،تؤکیؼ و تىره به حکخـیت همکى ماصتهای ؿىؼ ،آهىفه ػو فباو حيگلینی ٔػؿ صـؼ هکالمـهٓ و ٝـبـی ٔػؿ
صؼ ٥هن هتىو ػیًیٓ ،آهىفه آکاػهیک وؿفههای هاػؿ ٔژیمًامتیک و ىًآ ،بهـهگیـی حف ىیىههای يىیى آهىفه و ػحؿح بىػو
ً
هضیٔ کاهبل یکػمت ػیًی حف ویژگیهای حیى ػبنتاو حمت-
الفم به ؽکـ حمت هؼل تٞلی ن و تـبیت ٩ـآو هضىؿ تىلیؼ ىؼه تىمٔ تین پژوهيی ػبنتاو آیات ،تىمٔ هٞلماو و هـؼحؿك فیـاػی
ػؿ مٖش کيىؿ هىؿػ حمت٪بال و بهـهبـػحؿی ٩ـحؿ گـ٥ته حمت-
 -2پیم ظبكتاو لؽآيی آیات
پیو ػبنتاو آیات ٔصاٚ٥ىوٓ يیق با ػحؿح بىػو ػو ىٞبه ػؿ مٖش تهـحو ،ؿویکـػی هت٦اوت ػؿ فهیًهی آهاػهمافی يىآهىفحو بـحی
وؿوػ به ػبنتاو ػحؿػٞ٥ -الیت های آهىفىی پیوػبنتاو آیات ،به رای تمـکق بـ آهىفههای حٕبلٝات هضىؿ ،بـ ؿوی ههاؿتهـای
هايؼگاؿ ؽهًی هتمـکق ىؼه حمت -بغيی حف حیى ههاؿتها ٝباؿتًؼ حف :ػ٩ت و تمـکق ،مـٝت وحکًو ،صل هنؤله ،صاٚ٥ـه کىتـاه
هؼت و ػؿحف هؼت ،ههاؿت های حرتماٝی ،آهىفه آػحب ،ههاؿت ىًیؼو و ٥هن کبلم هـبی ،ههاؿت ٥هن ،ص٦ـ٘ و ٝمـل بـه آیـات
هىّىٝی و- ---
ظکتؽی کلیۀ گؽایمهای الهیات
تکمیلی اؼنع و
 -3آهىؾنگاه کًکىؼ تسًیالت
ِ
ِ
٩ؼیمی تـیى ٞ٥الیت هزمىٝه آهىفىی صاٚ٥ىو ،که هىرب گـػیؼه هئهًیى ٥ـهیغته ػؿ مـتامـ کيىؿ با صاٚ٥ىو آىـًا ىـىيؼ،
عؼهات صاٚ٥ىو ػؿ فهیًه کًکىؿ کاؿىًامی حؿىؼ و ػکتـی گـحیيهای حلهیات حمت -حکًىو بٞؼ حف صؼوػ یک ػهه ٞ٥الیت هـی-
تىحيین با حٕمیًاو هؼٝی ىىین که صاٚ٥ىو ،کاهلتـیى ،به ؿوف تـیى و ه٦یؼتـیى عؼهات ػؿ فهیًه تضَیبلت تکمیلی حلهیات ػؿ
مٖش کيىؿ ؿح به ٝبل٩ههًؼحو حیى ؿىتهها حؿحثه هیػهؼ -تًى ٛعؼهات ،تًـى ٛؿىـتههـا ،هضَـىالت بـه ؿوف ،آهـىفه هزـافی ػؿ
هًقل و ---تًها بغيی حف حیى ویژگیهامت-
 .1ظوؼههای آهاظگی کًکىؼ
کبلمهای آهاػگی کًکىؿ حؿىؼ و ػکتـی صاٚ٥ىو پـ ٕـ٥ؼحؿتـیى کبلكهای کًکىؿ ػؿ مٖش کيىؿ حمـت -تـا کًـىو بـال ٠بــ 0:
ػوؿه ی کًکىؿ حؿىؼ و ػکتـی حلهیات تىمٔ صاٚ٥ىو بـگقحؿ گـػیؼه حمت -حیى کبلمها ػؿ مه گـحیو ٩ـآو و صؼیج٪٥ ،ه و هبايی

ػؿمًاهۀ تفنیـ لـآو ٔاؿىؼٓ

ص٪ى ٧و ٥لن٦ه و صکمت حمبلهی و ػؿ مه ه ٜٖ٪کاؿىًامیٔویژه ص٦اٗ ٩ــآوٓ  ،حؿىـؼ و ػکتــی بـگـقحؿ هـیگــػػ -همـه مـاله
بنیاؿی حف ؿتبههای تک ؿ٩می کًکىؿ حف عـوریهای حیى کبلكها هنتًؼ-
 .2بكتههای آهىؾنی
ػؿمًاههها و تنت ياهه های صاٚ٥ىو ػؿ مـتامـ کيىؿ و ػؿ ػحييگاه به ػحييگاه کيىؿ بـیى ػحييـزىیاو و ػحوٕلبـاو ػمـت بـه
ػمت هیىىػ -با حٕمیًاو هیتىحو هؼٝی ىؼ ػؿ مه ؿىته ٥ى٧حلؾکـ و ػؿ ػؿوك ٝمىهی هخل حػبیات ٝــب و فبـاو حيگلینـی،
ً
بـحی کنب باالتـیى ؿتبهها کاهبل کا٥ی و وح٥ی يیق هیباىؼ -به ؿوف ؿمايی مااليه و حيٖبا ٧بـ کًکىؿ هــ مـال ،حىـتمال بــ همـه
ً
تيـیضی تنتياهه ها ،تلغیٌهای صنابىؼه ػؿ صؼوػ یک پـًزن
مئحالت کًکىؿهإ ،ب٪ه بًؼی هىّىٝی و پامغًاهه کاهبل
ِ
هًاب ٜحٍلی ،هٖالب تىّیضی بیيتـ رهت ت٦هین بهتـ ،هضتىحی ٕب٪هبًؼی ىؼهی هًنزن ،صؾ ٣فوحثؼ ١یـکاؿبـػی و ---تًها
بغيی حف ػالیلی حمت که هىرب گـػیؼه حمت صاٚ٥ىو تًها گقیًه ػحوٕلباو ػؿ کًکىؿ باىؼ-
 .3آهىؾل هداؾی
ػؿ ٕىل حیى مالها که کبلكهای صاٚ٥ىو ػحیـ بىػه حمت ،هٖالبهی هکـؿ ػحوٕلباو ىهـمتايی هىرب هیىؼ که حف بغيـی حف
کبلمها ٍىت یا ٥یلن تهیه ىؼه و بـحیياو حؿمال گـػػ -حیى هٖالبـه بـه هــوؿ هـا ؿح بــ آو ػحىـت کـه بـه مـمت تىلیـؼ هضتـىحی
ػیزیتال ؿ٥ته و يـم ح٥قحؿهایی بنیاؿ با کی٦یت حف بـرنتهتـیى حماتیؼ ؿىته حلهیات تهیـه ىـؼه و رهـت ييــ ػؿ مـتامــ کيـىؿ
آهاػه حؿحثه به هيتا٩او حیى ؿىتهها هیباىؼ -ػو ویژگی ههن يـم ح٥قحؿهای صاٚ٥ىو ٝباؿت حمت حف :حهکاو ىًیؼو و ػیؼو ػؿك
حمتاػ به ػٞ٥ات هکـؿ ،بهـه گیـی حف بهتـیى حماتیؼ کيىؿ-
 .4آؾهىوهای هفتگی ،هاهايه و خاهغ
بـحی ػحوٕلبی که ػؿ صال آهاػه ىؼو بـحی کًکىؿ هیباىؼ ،بـياههؿیقی و آفهىوهای ػحثمی که هؼحم حو ؿح ؿٍؼ کًؼ ،هٖالٞـاتو
ؿح رهت ػهؼ ،حىکاالتو ؿح به حو گىىقػ يمایؼ ،بنیاؿ ّـوؿی و صیاتی به يٚـ هیؿمؼ -آفهىوهای ه٦تگی و ػوؿهحی صـاٚ٥ىو،
به ػحوٕلباو کمک هیکًؼ که هن به یک بـياهه ؿیقی ػؿمت تـی ػمت پیـؼح کًًـؼ و بتىحيًـؼ بـه حيـؼحفه کـا٥ی ػؿكهـا ؿح هــوؿ
يمایًؼ و هن هؼحم ػؿ ىـحیٔ آفهىو ٩ـحؿ گـ٥ته و با تنتفيی و تًٚین و٩ت و ػیگـ ىـحیٔ عى بگیـيؼ-
 -5ظوؼههای آؾاظ
صاٚ٥ىو ٝبلوه بـ ػوؿههای آهاػگی کًکىؿ ،کبلكهای آفحػ و کاؿگاههایی با ًٝاویًی هايًؼ ؿوه تض٪ی ،٨ه٪اله يىینی ،آهاػگی
هَاصبه ،هتى عىحيی ٝـبی ،تزقیه و تـکیب ٩ـآو ،ت٦نیـ و ---يیق بـگقحؿ هیيمایؼ-
 -6ظوؼههای ؾباو
 oػؽبی
کاهل تـیى ػوؿه آهىفه فباو ٝـبی حف ه٪ؼهاتی تا آهاػگی کًکىؿ ػکتـی؛ ىاهل ٍـ ٣و يضى ،هکالمـه ،ببل١ـت ،ل٢ـت،
حٝـحب حل٪ـآو و---
 oايگلیكی
ػوؿهها و بنتههای ویژه کًکىؿ حؿىؼ و ػکتـی کلیه ؿىتههای ػحييگاهی ،حف ه٪ؼهاتی تا پیيـ٥ته-
و همچًیى فباو تغََی حلهیات
 oؾباو کىظک
آهىفه يٚامهًؼ فباوهای حيگلینی و ٝـبی ٔفباو ٩ـآوٓ حف ههؼ تا ػوؿه ؿحهًماثی
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ً
ً
هرگينو کپی برداری شرعا ى قانينا مجاز نیست.

هقـفی هزمىفه لـآيی صافؾىو
 -4پژوههکعه لؽآو و زعیث
ً
ػؿ حیى هـکق ٕـس پژوهيی هتًىٝی که هنت٪یما با حهـ آهىفه و پــوؿه حؿتبـآ ػحؿػ حؿحثـه ىـؼه حمـت کـه بـعـی حف آيهـا
تکمیل ىؼه و به ًٝىحو کتاب یا بنتههای آهىفىی هًتيـ یا٥ته حمت ٔهايًؼ صاىیه ٩ـآو کـین تضت ًٝىحو ٥ـهًگ حهـل
ً
بیت ٓ و بـعی ػیگـ ػؿ صال حيزام حمت ٔهايًؼ ٕـس «ٍــحٓ هنـت٪ین ػؿ ٥هـن ٩ــآو» کـه ؿویکــػی کـاهبل رؼیـؼ ػؿ
آهىفه ٩ـآو و فباو ٝـبی حمت -یا «مبک فيؼگی ٩ـآيی» و ػیگـ ٕـسهای آهىفىیٓ

ً
ً
هرگينو کپی برداری شرعا ى قانينا مجاز نیست.
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هقذهه هؤلف
ت٦نیـ ٩ـآو یکی حف حٍلیتـیى ٝلىم حمبلهی و ػؿوك ػحييگاهی ؿىته ٝلىم ٩ـآو و صؼیج حمت که هتؤمـ٦ايه تـا مـال  88ػؿ کًکـىؿ
مـحمـی بغيی حف ػؿك ٝلىم ٩ـآيی هضنىب هیىؼ -به همیى ػلیل ػحوٕلباو با تىره به صزن فیاػ و ح٪الت هضتىحی هًـاب ٜتٞیـیى
ىؼه ،حهمیت چًؼحيی به هٖالٞه هًاب ٜحیى ػؿك ػؿ کًکىؿ يمیػحػيؼ -تا حیًکه عىىبغتايه حف مال  89ت٦نـیـ ٩ــآو بـه ًٝـىحو یـک
ػؿك هنت٪ل با ّـیب  3ػؿ کًکىؿ هٖـس ىؼ-
حف آو پل بنیاؿی حف ػحوٕلباو رؼی کًکىؿ ،به ٍـح٥ت ح٥تاػيؼ که با هٖالٞهی کاهل هًاب ،ٜػؿٍؼها و يمـحت عىبی ؿح ػؿ کًکـىؿ
حصـحف يمایًؼ -لؾح به مـح ٟهًاب٥ ٜاؿمی یًٞی تـرمه ت٦نیـ ىـی ٤هزم ٜحلبیاو و همچًیى ت٦نیـ حؿفىمًؼ حلمیقحو ؿ٥تًؼ -ولی حیـى
کاؿ چًؼ حىکال حمامی ػحىت:
ً
حوال  :هٖالٞه ٦ٍ 2300ضه ت٦نیـ ،کاؿ چًؼحو ماػ ه حی يبىػ -و چه بنی فهاو هىؿػ يیـاف بــحی ؿوعـىحيی و ٥هـن حبتـؼحیی حف حیـى
ٍ٦ضات ،بیيتـ حف ٥ـٍتی بىػ که ػحوٕلباو بـحی هٖالٞه کل ػؿوك کًکىؿ ػحىتًؼ-

ً
حايیا  :بنیاؿی حف تنتها به گىيهحی بىػ که بؼوو هٖالٞه هًب ٜحٍلی به فباو ٝـبی يمیتىحينتؼ به آيها پامظ ٍضیش ػهًؼ-
ً
ً
حالخا  :حف همه ههمتـ ٕب٪ه بًؼی هٖالب ػؿ ؽهى بىػ که هٞمىال با هٖالٞه تـتیبی ػو ت٦نیـٍ ،ىؿت يمیگـ٥ت و ػحوٕلباو پل حف
هٖالٞه آيها ،هٖالبياو ؿح با یکؼیگـ آهیغته و ٩اػؿ يبىػيؼ يٚـ يهایی ه٦نـ ؿح به عإـ بنپاؿيؼ-
لؾح بْٞی ػیگـ حف ػحوٕلباو چاؿهحی ػیگـ حيؼیيیؼيؼ و آو هٖالٞه هتى ٝـبی ت٦نیـ هزم ٜحلبیـاو و کًـاؿ گؾحىـتى ت٦نـیـ حلمیـقحو
بىػ -چـح که هن حکخـیت تنتها حف ت٦نیـ هزم ٜحلبیاو هیآهؼ و هن حیًکه هتى ت٦نیـ حلمیقحو چًؼحو بـحیياو ماػه يبىػ-
حها حیى کاؿ يیق ؿحه هًامبی يبىػ چـح که:
ً
حوال  :هٖالٞه ٦ٍ 700ضه هتى ٝـبی به هـحتب مًگیىتـ حف هٖالٞه ٦ٍ 2300ضه ٥اؿمی بىػ-
ً
حايیا  :مال به مال حف تٞؼحػ تنتهای ت٦نیـ هزم ٜحلبیاو کامته و به تنتهای حلمیقحو ح٥قوػه هیىؼ-
ٝلی أی صال هیچیک حف ؿحههایی که ػحوٕلباو هیپیمىػيؼ يمیتىحينت حیى  4هقحؿ ٍ٦ضه ت٦نیـ ٝـبی و تـرمه ٥اؿمی ؿح پىىو ػهـؼ
و عؤل یک کاتالیقوؿ و ماػه ماف ػؿ حیى ػؿك به ىؼت حصناك هیىؼ -تا حیًکه یکی حف هـحکق ههن کبلكهای کًکىؿ حلهیـات حف حیًزايـب
که هؼؿك ػؿوك حؿىؼ بىػم ػؿعىحمت يمىػ که کلیه هًاب ٜکًکىؿ کاؿىًامی حؿىؼ ؿىته ٝلىم ٩ـآو و صؼیج ؿح تلغیٌ يماین-
بًؼه يیق ٥ـٍت ؿح ه٢تًن ىمـػه و تبله يمىػم که تمام آيچه به ًٝىحو يیاف رؼی حیى ػؿك ػؿ کًکىؿ ورىػ ػحىت ؿح ػؿ ٩الب یک
ً
رقوه صؼوػح ٦ٍ 300ضهحی بـآوؿػه يماین-
ً
عىىبغتايه با تبلىی صؼوػح هقحؿ ماٝته ،آو رقوه ههیا ىؼ و حف مال  89هىؿػ حمت٦اػه و حمت٪بال ػحوٕلباو ٝقیق ٩ـحؿ گـ٥ت -حها
ً
ػیـی يپاییؼ که ؿویه مىحالت ػؿك ت٦نیـ ،هزؼػح ػمتغىه ت٢ییـحتی بًیاػیى ىؼ -و هًب ٜحٍلی حف ت٦نیـ هزم ٜحلبیاو به
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ت٦نیـ حلمیقحو ت٢ییـ یا٥ت -و به هـوؿ ٕـحصاو هضتـم به مـح ٟرقثیات حیى ت٦نیـ ٥غـین ؿ٥تـه و حکخــ مىحالتيـاو ؿح حف حیـى هًبـٜ
ٕـحصی يمىػيؼ -به ٕىؿی که ػؿ کًکىؿ مال  92حف  20تنت ػؿك ت٦نیـ صؼوػ  14تای آيها حف ت٦نیـ حلمیقحو بىػ-
ً
لؾح هزؼػح ػؿ ٍؼػ تؤلی ٤رقوه ػیگـی بـآهؼین -حیى باؿ ماعتاؿ رقوه بـ حماك حلمیقحو ٕـحصی ىؼ و يکات هزمـ ٜحلبیـاو بـه
صاىیه ؿ٥تٔ-بـ ٝکل رقوه ٩بلٓ حیى کاؿ يیق صؼوػ هقحؿ و پايَؼ ماٝت به ٕىل حيزاهیؼ-
پل حف آو يیق رهت حٕمیًاو حف کاهل بىػو رقوه ،حف رًاب آ٩ای کـاٙن عىحرـىی ػؿعىحمـت يمـىػم کـه یـک بـاؿ ػیگــ هـتى
ت٦نیـ حلمیقحو ؿح بؼ٩ت هٖالٞه يمىػه و آيچه همکى حمت حف رقوه ح٥تاػه باىؼ ؿح به آو حّا٥ه يمایًؼ که حلض ٨حیياو يیـق بـا ٍــ٣
بیو حف هقحؿ ماٝت و٩ت ،به عىبی حف پل حیى کاؿ بـآهؼيؼ-
لؾح آيچه ػؿ پیو ؿوی ػحؿػ هضَىل یک تزـبه حولیه و صؼوػ  2500ماٝت و٩ت و هٖالٞه و ٥یو بـػحؿی حمت-
ویژگیهای خؿوه زاضؽ:
 -1حیى رقوه ىاهل تنتهای ٕب٪ه بًؼی ىؼه کًکىؿهای ػوحفػه مال حعیـ هیباىؼ که تا کًىو يمىيهحی ػؿ مٖش کيىؿ يؼحؿػ-
 -2تنتها و هٖالب رقوه همه ماله بـ حماك کًکىؿ مال ٩بل تکمیل و ویـحیو هیگـػػ-
 -3ػؿ بغو تاؿیظ ت٦نیـ ،مٞی ىؼه که هباصج ػو کتاب «تـاؿیظ ت٦نـیـ» ربللیـاو و «ت٦نـیـ و ه٦نــحو» آیـتحللـه هٞـ٥ـت بـا
هضىؿیت کتاب تاؿیظ ت٦نیـ ربللیاو تل٦ی ،٨تلغیٌ و ػمتهبًؼی گـػػ-
 -4يٚـحت هـ ػو ه٦نـ ؽیل هـ آیه ؽکـ ىؼه حمت و بؼیى تـتیب حهکاو ه٪اینه و به صاٚ٥ه مپـػو آؿحء هـ ػو ه٦نـ ػؿ کًاؿ هـن
٥ـحهن هیگـػػ و حف ّ
تيتت و به هن ؿیغتگی ؽهى رلىگیـی هیکًؼ-
 -5هباصخی چىو «حل٪ـحثه» و «حلضزه» ػؿ ت٦نیـ هزم ٜحلبیاو و «بضج ؿوحثی» یا «بضج ٥لن٦ی» ػؿ ت٦نیـ حلمیقحو که تا کًکىو
ػؿ هیچ کًکىؿی حف آيها مىحل يیاهؼه ،به ٕىؿ کاهل صؾ ٣گـػیؼه حمت-
 -6يٚـحت هيتـک هـ ػو ه٦نـ یک باؿ ؽکـ ىؼه و ػؿ آعـ ػحعل پـحيتق يام ه٦نـ ػیگـ آهؼه حمت -بؼیى تـتیب عىحيًـؼه هتىرـه
ً
هیىىػ که هـ ػو ه٦نـ یک يٚـ ػحؿيؼ و ّمًا حف حٕاله کبلم يیق رلىگیـی هیىىػ-
 -7حیى رقوه هـ ماله با پیيًهاػهای ػحوٕلباو مال گؾىته و بـ حماك آعـیى کًکىؿ بـگـقحؿ ىـؼه ،ویــحیو رؼیـؼ هـیگــػػ و
مىحالت هماو مال يیق به حيتهاء آو حّا٥ه هیىىػ -به همیى ػلیل هماؿه بـه ؿوف تــیى بنـته آهىفىـی ػؿ ؿىـته حلهیـات ػؿ
مٖش کيىؿ حمت-
يکاتی که پیم اؾ نؽوع هغالؼه خؿوه بایع به آيها تىخه يماییع:
 -1هـ چًؼ به ػلیل ص ٘٦حهايت ػؿ ي٪ل ،يٚـحت هـرىس ؿح يیق ػؿ رقوه ؽکـ يمىػهحین ،لکـى آيچـه ػؿ کًکـىؿ هـىؿػ تىرـه حمـت،
 ٔ٪٥و  ٔ٪٥يٚـحت ؿحرش ٍاصباو ت٦نیـ ٕٔبـمی و ٝبلهه ٕبإباییٓ حمت -لؾح تىٍیه هیىىػ  ٔ٪٥يٚـحت ؿحرش حیـى ػو
ه٦نـ ؿح به عإـ بنپاؿیؼ
ً
 -2هـ چًؼ بغو «حٝـحب» يیق ػؿ حبتؼحی هـ آیـه ؽکــ ىـؼه حمـت ،ولـی هٞمـىال هـىؿػ تىرـه ٕـحصـاو هضتــم يبـىػه و مـىحالت
چًؼحيی تا کًىو حف حیى بغوهياهؼه ييؼه حمت-
ً
 -3هـ چًؼ ػؿ بغو ل٢ت بْٞا بـحی ٥هن بهتـ عىحيًؼه تىّیضات حّا٥ی آوؿػهحین ولی آيچـه حهمیـت بـاالیی ػحؿػ ،هًٞـی عـىػ
وحژه به کاؿ ؿ٥ته ػؿ آیه آو هن به فباو ٝـبی حمت -لؾح تىٍیه هیکًین و٩ت عىػ ؿح ٍـ ٣صىحىی ل٢ت يًماییؼ-
 -4بهتـ حمت ػؿ یک رقوه هنت٪ل ٔیا ػؿ همیى رقوهٓ يکات ههن هـ کلمه ؿح ؽیل آو بًىینیؼ -بـحی حیى کاؿ تىٍیه هیىىػ یک
رقوه که  ٔ٪٥ىاهل آیات مىؿ کًکىؿ باىؼ با ٥اٍله عٖىٓ فیاػ تهیه و چاپ يماییؼ و يکات ههن ؿح ػؿ آو حّا٥ه يماییؼ -حیى
کاؿ به ىما کمک هیکًؼ تا بتىحيیؼ با یک يگاهَٝ ،اؿه رقوه ؿح ب٦همیؼ
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ً
 -5تىٍیه هیکًین ٩بل حف ىـو ٛبه هٖالٞه هـ مىؿه ،صتما تنتهای آيـح به ػ٩ت بـؿمی يمىػه و تبله يماییـؼ بـؼوو عىحيـؼو
ػؿك به آيها پامظ ػهیؼ -حیى کاؿ به ىما کمک هیکًؼ به ؽحث٪ه ٕـحصاو کًکىؿ يقػیکتـ ىؼه و با هماو ؿویکـػ به هٖالٞـه
ػؿك بپـػحفیؼ
خعول
رؼول فیـ ىمایی کلی حف هًاب ٜحیى ػؿك ،رقوه صاّـ و همچًیى مىحالت کًکىؿهای  10مال گؾىته حمت-


چهاؿ متىو حول تٞؼحػ ٍ٦ضات هـ مىؿه ػؿ هـ یـک حف هًـاب٥ ٜاؿمـی و ٝـبـی ؿح ييـاو هـیػهـؼ کـه ػؿ مـتىو پـًزن
هزمى ٛآيها يگاىته ىؼه حمت



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



ػؿ متىو ه٦ت و هيت ينبت تٞؼحػ ٍ٦ضات رقوه به هًاب ٜحٍلی ىاو ؿح تٞییى کــػهحیـن کـه ييـاو هـیػهـؼ رـقوه
صاّـ  16ػؿٍؼ ت٦نیـ ٥اؿمی و  30ػؿ ٍؼ هتى ٝـبی آو حمت-



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



و ػؿ متىو ػهن ٝؼػی تٞـی ٤کـػه حین بًام «ّـیب حهمیت» -حیى ٝؼػ صاٍل ت٪نین تٞؼحػ تنت کًکىؿ هـ مىؿه بــ
تٞؼحػ ٍ٦ضات آو مىؿه ػؿ رقوه حمت که يياو ػهًـؼه حهمیـت هــ مـىؿه ينـبت بـه ٍـ٦ضاتو ػؿ کًکـىؿ مـحمــی
ً
حمت -حیى ّـیب به ها هیگىیؼ کؼحم ػؿكها حف حولىیت بیيـتـی بـعىؿػحؿيـؼ -عَىٍـا فهـايی کـه هزبـىؿین هٖالٞـه



بْٞی حف بغوها ؿح کًاؿ بگؾحؿین-
ً
و متىو آعـ ٔیافػهنٓ يیق تغمیى هی فيؼ که حصتماال حگـ کًکىؿ مـحمـی مال آیًؼه بًا باىؼ بـ حمـاك ؿويـؼ ػه مـال
گؾىته باىؼ ،حف هـ مىؿه چه هیقحو مىحل ػؿ کًکىؿ عىحهؼ آهؼ-

قىؼه

هدمغ

تؽخمه هدمغ

المیؿاو

تؽخمه المیؿاو

هدمىع يفسات
فاؼقی و ػؽبی

يفسات خؿوه

تلطیى اؾفاؼقی

تلطیى اؾ ػؽبی

تكت ظولتی

ضؽیب اهمیت

تطمیى کًکىؼ

ب٪ـه

217

227

189

281

914

59

0-12

0-15

10

0-17

3-4

حمـح

82

148

231

323

784

54

0-11

0-17

15

0-28

3-1

حيبیا

46

79

88

127

340

36

0-17

0-27

15

0-42

2-1

صذ

40

80

72

105

297

37

0-20

0-33

27

0-73

2-1

هىهًىو

37

64

68

102

271

34

0-20

0-32

14

0-41

2-0

یل

30

79

54

83

246

29

0-18

0-35

11

0-38

1-7

صزـحت

17

45

28

42

132

12

0-14

0-27

9

0-75

0-7

وحٞ٩ه

22

62

29

56

169

18

0-15

0-35

12

0-67

1-0

رمٞه

10

29

13

25

77

8

0-15

0-35

11

1-38

0-5

حيناو

14

46

25

40

125

11

0-13

0-28

4

0-36

0-6

ٕاؿ٧

4

16

6

11

37

4

0-15

0-40

5

1-25

0-2

حٝلی

7

18

9

17

51

6

0-17

0-38

3

0-50

0-3

235

41

0-17

0-17

46

1-12

2-4

3913

349

0-16

0-30

182

0-52

20

تاؿیظ ت٦نیـ
رمٜٔهیايگیىٓ

761

1128

812

1212
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حهیؼ حمت ػحوٕلباو ٝقیق حف حیى هزمىٝه بهـه کاهل ؿح بـػه و بتىحيًؼ هؼحؿد ٝلمی ؿح یکی پـل حف ػیگــی ٕـی يمـىػه و بــحی
ّ
حمبلم ٝقیق هخمـ حمـ باىًؼ که ١ایت حیًگىيه تضَیبلت يیق همیى تٞلین و تٞلن و تهؾیب و تقکیه هًٞـىی حمـت و اال عـىػ حیـى
ٝلىم بؼوو ٝمل صزاب بقؿگتـی عىحهؼ ىؼ ػؿ ؿحه تکاهل هًٞىی حيناوٕ
ؼقىل هسمعؾاظه
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درص .2تفظیز طىره هبارکه اطزاء
الن حیى مىؿه پیـحهىو هنجله تىصیؼ و تًقیه عؼحی تٞالی حف هـ ىـیکی که تَىؿ ىىػ هیباىؼ-
حف ٙاهـ آیات مىؿه بـهیآیؼ که مىؿه یکباؿه يافل ىؼه حمت-
هح کل مىؿه ٔبزق  5آیهٓ هکی حمت-
آیات هؼيی مىؿه حمـحء:
 -1ال ت٪لىح حلً٦لٔ ---آیهٓ33
 -2ال ت٪ـبىح حلقيی ٔآیه ٓ32
 -3حولج ٬حلؾیى یؼٝىو ٔآیه ٓ57
َ
 -4ح٩ن حلَلىه ٔآیه ٓ78
 -5و آت ؽح حل٪ـبی ٔآیه ٓ26

صـهت ٩تل ٝمؼ
صـهت فيا
کا٥ـحو هن ػيبال ومیله رنتى بـحی ؿمیؼو به عؼحیًؼ
ػؿباؿه يمافهای پًزگايه
ػؿباؿه عمل

الن ػلیلی يؼحؿین که حیى آیات هؼيی باىًؼ-
َ
َ
ا
و ْ َ ا
ا و و َ َّ
و َْ
َْ
و
ْ ْ َ
َ َْ ْ
َ ْ َْ ً َ ْ َ ْ
َ ْ َ َو و َ و ْ
ْ
ُج اوفَّى اذلي ِبؿوٓ ص َْٙل مًي مريٕ مِم ي متن مإْ وه السيمع اًغَّير
ُج اْلـ ماٍ ماع املن م م
( )1سئَحِ اذلي أء ٚمت ب مؼ مٔ َلَ مِم املن م م

ّ
هًقه امت آو عؼای که بًؼه اه ّ
هضمؼ ؿا ػؿ یک ىب اف هنزؼالضـام به مىی هنزؼااللَی ٔ بیت الممؼك ٓ که پیـاهىو آو ؿا بـکت ػاػین ،میـ ػاػ.
آؿی ،ها او ؿا بؼاو را بـػین تا بغيی اف ييايه های عىػ ؿا به او بًمایايین .به یمیى ،عؼاويؼ ػؿ عىامت بًؼگايو ؿا هی ىًىػ و به صال آياو بیًامت ،اف ایى
ؿوی ػؿ پیاهبـ ىاینتگی ایى کـاهت ؿا ػیؼ و آو ؿا به او فغا کـػ.

لـغ ٞ٥ل «مـی» و باب حٞ٥ال آو «حمـی» به هًٞی «میـ کـػو ػؿ ىب» حمت؛ و هًگاهی کـه بـا «بـاء» بیایـؼ ،هتٞـؼی و بـه هًٞـی
«میـ ػحػو ػؿ ىب» حمت-
ً
ً
ضاّ ،
اع مبضاو  :هٞ٦ىل هٖل ٨بـحی ٞ٥ل هضؾؤ ٣ح ّ
مبضت حلله تنبیضآ
مبش لله تنبی
الن «مبضاو» همیيه به ٍىؿت حّا٥ی حمتٞمال هیىىػ ٔهايًؼ :مبضاو حلله  ،مبضايهٓ-
ً
مبضاو حلله ٔ ّ
مبضت حلله تنبیضآ یًٞی هًقه هیػحين عؼح ؿح حف هـچه الی ٨حو يینت-
ػؿ بنیاؿی حف هىحؿػ ،حیى ٝباؿت ٔمبضاو حللهٓ بهرهت تٞزب به کاؿ هیؿوػ؛ حها ػؿ حیًزا با تىره به مـیا ،٧کـاؿبـػ حیـى رملـه
بـحی تًقیه حمتٔ -بـ عبل ٣يٚـ هزمٜٓ
ً
لیبل هٞ٦ىل ٥یه حمت یًٞی همۀ میـ ػؿ ىب حيزام ىؼه هن ؿ٥تًو هن بـگيتو ٩بل حف ٕلى٥ ٛزـ-
َ
َْ
باؿکًا َص ْىله» بیتحلم٪ؼك حمت و کلمه «حَ٩ی» حف هاػه «َ٩ى» حمت-
«هنزؼ حَ٩ی» به ٩ـیًه رمله «حل ِؾی
به بیتحلم٪ؼك ،هنزؼحالَ٩ی ٔهنزؼ ػوؿتـٓ گ٦ته ىؼه بهعإـ ػوؿتـ بىػيو به پیاهبـ و هغإبیى آیه – که ػؿ هکه فيـؼگی
هیکـػيؼ – ينبت به هنزؼ حلضـحم-
لًـیه هى آیاتًا  :بیاو ١ایت و هؼ ٣حیى حمـحء ٔيياو ػحػو بـعی حف آیاتٓ
هى بْٞیه ← یًٞی :عؼحويؼ بْٞی حف آیاتو ؿح ػؿ آو ىب يياو پیاهبـ ػحػ -میا ٧کبلم ػاللت ػحؿػ بـ حیًکه آو آیات حف آیـات و
ييايههای ٚٝیمی بىػه-
حلت٦ات حف ١یبت ٔمبضاو حلؾی ٓ---به هتکلن ه ٜحل٢یـ ٔلًـیه هى آیاتًآ
ْ
« ِايه ه َى حلن ِمی ٜحل َب َِیـ» :بیاو ٝلت میـ ػحػو حمت؛ يياو هیػهؼ که پیاهبـ حیى ؿح حف عؼح عىحمـته بـىػ و چـىو عـؼح ىـًىح و
بیًا به صال بًؼگاو حمت ػؿعىحمت حیياو ؿح حرابت کـػ-
ػؿ حیى آیه حلت٦ات حف ١یبت به هتکلن ورىػ ػحؿػ ٔباؿکًا صىلهٓ مپل ػوباؿه به ١یبت باف هیگـػػ؛ وره:
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بیاو حیًکه حیى حمـحء و يياو ػحػو ييايهها حف ماصت ٚٝین و کبـیایی و هىٕى ٝقت و ربـوت ص ٨تٞالی ٍاػؿ ىؼه و عؼحويـؼ
با آیات کبـحی عىػ تزلی پیؼح کـػه؛ حگـ حیى ه٦هىم با ٍی٢ه ١یبت گ٦ته هیىؼ ،حیى يکته صاٍل يمیىؼ-
هح ػؿباؿه هٞـحد پیاهبـ ًٔٓ حف هکه ٔعايه ه َبی َـ ِة حبى حبی وهب ىىهـ حم هايی «عىحهـ ٝلی ٔ ٓ»ٓٛبه هنزؼ حالَ٩ـی حمـت کـه حف
نأو
يؿول بٞؼ حف يماف ه٢ـب و ٝياء ىـو ٛو ٩بل حف يماف ٍبش بافگيتًؼ و يماف ٍبش ؿح ػؿ هنزؼ حلضـحم عىحيؼيؼ-
ً
حیى م٦ـ ؿإیا و عىحب و ؿوصايی يبىػه بلکه وحٞ٩ا ورىػ پیاهبـًٔٓ ىبايه حیى م٦ـ ؿح ػحىتهحيؼ-
ً
کلمه تنبیش حٍىال بـحی تًقیه و پا ٫ماعتى عؼحويؼ حمت؛ ولی گاه بـحی تٞزب هن بکاؿ هیؿوػ؛ چىو تٞزـب مـبب هیىـىػ
حيناو ياعىػ آگاه تنبیش کًؼ و و٩تی حيناو بٞؼ حف ی ٬تٞزب ،تنبیش هیکًؼ ػؿ وح ٜ٩هنبب ؿح به رای مبب آوؿػه حمت-
تٞزب ٔمببٓ ← تنبیش ٔهنببٓ
بًابـحیى مبش = ٝزب
فهاو هٞـحد :ی ٬مال پیو حف هزـت
قىال :هگـ هٞـحد پیاهبـًٔٓ حف عايه حمهايی ىـو ٛييؼه حمت؟ پل چـح ٥ـهىػه« :هى حلمنزؼ حلضـحم»؟
د :هَ٪ىػ حف هنزؼ حلضـحم ،ىهـ هکه حمت-
قىال :چـح حٕـح ٣هنزؼ حالَ٩ی ؿح هباؿ ٫ياهیؼه حمت؟ ٔحلؾی باؿکًا صىلهٓ
هن به ػلیل ػيیىی و هاػی ٔگیاهاو و هیىهها و ٥ـحوحيی يٞمت و همچًیى حهًیتٓ؛ و هن به ػالیل حعـوی و ػیًی ٔه٪ـ پیاهبـحو،
هضل يقول ٥ـىتگاو ،ػوؿ حف ىـ ٫وٓ---
عىػ هٞـحد ،ػیؼو حيبیاء ،ؿ٥تى ی ٬ىبه به هنزؼحالَ٩ی
عؼحويؼ چه آیاتی ؿح يياو پیاهبـًٔٓ ػحػ؟
َ َْ و َ ْ
َ َ اَ ا و
ً
َ َ َ َ ْ و
ْ و
ْ
َ
( ٘ )2تنٓ ُٙیس اً مىت ب ٘ ج ْل ؤ  ًٚم َْلى ماءاتنل أَل تن مغؾ٘ا مِم ػٌ٘ ٘وکَ

و به هىمی تىؿات ؿا اؿفايی ػاىتین و آو ؿا بـای بًی امـائیل هایه هؼایت لـاؿ ػاػین با ایى پیام که :ػؿ اهـ ػیى و ػيیا رق هى کاؿمافی هگیـ یؼ که هـا ػؿ تؼبیـ
رهاو ىـ یکی يینت.

َّ َ
اع حال ٔحو  +الٓ تتغؾوح هى ػويی وکیبل ٔ 3يى ٛتـکیب ىؼه حمتٓ :
ً
ً
َ
حل ٓ٤حو ياٍبه با ػحىتى کلمه «کـحهتا» ػؿ ت٪ؼیـ که ي٪و هٞ٦ىلله ػحؿػ :کـحهتا أو یتغؾوح هى ػويی وکیبل
بٓ أو ت٦نیـیه ٔبه هًٞی أیٓ  :أی ال تتغؾوح ٔیًٞی هضتىیات کتاب حیى بىػ که يگیـیؼ ١یـ حف هى وکیلی؛ يهی آوها حف حیًکه به
عؼح ىـک بىؿفيؼٓ
تىّیش :حیى «أو» بٞؼ حف کلماتی هی آیؼ که به هًٞی گ٦تى هیباىؼ هايًؼ «وصی ىؼ ،حىاؿه ىؼ ،تبییى ىـؼ و »--حلبتـه بٞـؼ حف
ل٩« ٘٦ىل» « ،أو ت٦نیـیه» يمیآیؼٔ -والمیؿاوٓ
دٓ أو فحثؼه و ت٪ؼیـی ػحىته باىؼ هخل «٩لًا» ٩ٔ :لًآ ال تتغؾوح
الن کتاب :ػؿ فباو ٩ـآو به «هزمىٝه ىـحی ٜوحرب و حٝت٪اػحت» حٕبل ٧ىؼه حمت؛ لؾح ػؿ حیى آیه ،ل« ٘٦تىؿحت» ؿح به کاؿ يبـػ تا بـه
َ
َ َ َْ
ْ
ً َ
ــحثیل» بـه هًقلـه ت٦نـیـ
حىتمال آو بـ ىـحی ٜوحرب ىؼه بـ آياو حىاؿه ػحىته باىؼ؛ ػؿ يتیزه رمله «و رٞلًاه هؼی ِلب ًِـی ِام ِ
بـحی ٥ـمتاػو کتاب حمت-
َ َ
«أو»ػؿرمله أال تت ِغؾوح---ت٦نیـیه حمت وهابٞؼآو،هضَل همه آو هٞاؿ٥ی حمت که کتاب هؼحیتياو هيتمل بـآو حمت-
َ ً
ْ َ
َ َ َْ
َ َ
ْ
ً َ
ـحثیل» عىحهؼ بىػ ،حلبته حیى ػؿ ٍىؿتی حمت که ّـمیـ
← «أال تت ِغؾوح ِهى ػ ِويی و ِکیبل» ت٦نیـ رمله «و رٞلًاه هؼی ِلب ًِی ِام ِ
وحو ػؿ رمله «ال تتغؾوح» به بًیحمـحثیل بـگـػػ که ٙاهـ هن همیى حمت-
ه٦هىم آیه :هزمىٝه هٞاؿ ٣کتابياو« ،يهی حف ىـک به عؼح و وکیل گـ٥تى ١یـ حو» حمت-
َ َ
هـرىسّ :میـ به هىمی و بًیحمـحثیل هـ ػو بـگـػػ ←أال تت ِغؾوح ---ت٦نیـ همه رمبلت ٩بل عىحهؼ بىػ-
ٝلت بیاو حیى آیات با ّمیـ هتکلن هٜحل٢یـ :تٚٞین
حلت٦ات حف هتکلن هٜحل٢یـ ٔو آتیًآ به هتکلن وصؼه ٔهى ػويیٓ؛ ٝلت حلت٦ات:
چىو حػحهه ػحػو با هماو میا ٧هًامب هًٞی تىصیؼ که حیى ٝباؿت هتْمى آو حمت ،يبىػ؛ به همیى ػلیـل هًگـاهی کـه حیـى
ً
ً
هرگينو کپی برداری شرعا ى قانينا مجاز نیست.
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ػؿمًاهۀ تفنیـ لـآو ٔاؿىؼٓ

١ـُ بـٕـ ٣ىؼ ،ػوباؿه به میا٩ ٧بلی ٔهتکلن هٜحل٢یـٓ بـهیگـػػ؛ یًٞی «صملًا ه ٜيىس»-
ٝلت حیًکه وکیل گـ٥تى به ١یـ عؼح ىـک حمت حیى حمت که وکیل حٍبلس ىجىو ّـوؿی هىکل عىػ و ؿ ٜ٥صارـاتو ؿح بـٝهـؼه
ػحؿػ-
ا و َ َ ً َ و ً
و ا ََ ْ َ َْ َ َ
َم ووس إْ ِ ْ
ْعؼا ىىٙؿا
( )3ؽؿي ِم َحْل
ٍ م

آو کتاب هؼایت ؿا اف آو ؿوی به بًی امـائیل ػاػین که آياو اف ينل کنايی بىػيؼ که با يىس بـ آو کيتی مىاؿىاو کـػین ،و پیو تـ وفؼه ػاػه بىػین که
همـاهاو يىس ؿا با ايىاؿ بـکت ها هؼػ هی ؿمايین ،ف یـا يىس بًؼه ای بنیاؿ مپامگقاؿ بىػٕٓ .

َ
اع ؽؿیﺔ:
حل ٓ٤هٞ٦ىل ػوم «ال تتغؾوح» ٔيٚـ هزمٜٓ
ً
هًٞی حیى آیه با آیه ٩بل هیىىػ :ال تتغؾوح وکیبل

ؽؿیه ---

مبه حول مبه ػوم

هى عؼح وکیل يگیـیؼ-
یًٞی حی بًی حمـحثیلٕ ؽؿیه يىس ؿح به رای ِ
بٓ هًاػح باىؼ :یا ؽؿیه َهى صملًا ه ٜيىس---
دٓ المیؿاو :هى باب حعتَاً حمت بـحی ّـمیـ وحو ػؿ التتغـؾوح ٔبًـی حمــحثیلٓ -بـاب حعتَـاًًٝ ،ایـت عـاً هـتکلن ؿح
هیؿمايؼ و به هًقله تٞلیل حمت-
ً
← «ؽؿیه هى صملًا ه ٜيىس» تٞلیل حمت بـحی آیه ٩بلًٝ :ایت عؼح به آوها حف رهت وٝؼه فیبایی بـىػ کـه ٩ـببل هًگـاهی کـه
َ
ْ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ َ َ ْ َ
ـَ ٬و ََ ٝ
لـی أ َهـن ِّهمـى ه َٞـ »٬لـؾح
حهل کيتی ؿح حف ٕى٥او يزات ػحػ ،ػحػه بىػ و ٥ـهىػَ « :یا يىس حه ِبٔ ِبنلن هًا و بـکات ٝلی
ً
حيقحل کتاب بـحی هىمی ٔ ٓٛو ٩ـحؿ ػحػو آو به ًٝىحو هؼحیت بًیحمـحثیل ،حيزام وٝؼه يیکی بىػ که عؼح ٩ببل به پؼؿحو آوها
ػؿ کيتی ػحػه بىػ-
الن یًٞی :ها بـحی هىمی و بًیحمـحثیل کتابی هاػی يافل کـػین چـحکه آوها ٥ـفيؼحو همـحهاو يىس ٔػؿ کيتیٓ بىػيؼ و ها به آوها
وٝؼه مبلهتی و بـکات ػحػه بىػین-
ً َ
«حيه َ
کاو َْ ٝبؼح ىکىؿح» تٞلیل حمت بـحی «ؽؿیﺔ هى صملًا ه ٜيىس» ← یًٞی :مًت هؼحیت و حؿىاػ و ػٝـىت بـه تىصیـؼ همـاو
مًتی حمت که يىس حولیى کنی بىػ که به آو ٝمل يمىػ و بؼیى ومیله يٞمت عـؼح ؿح ىـکـ کــػ و ػؿ ٝبىػیـت عـالٌ بـىػ لـؾح
عؼحويؼ حف حو ىکـ گؾحؿی کـػ و مًت حو ؿح تا ب٪ای ػيیا پایؼحؿ کـػ و ػؿ رهايیاو بـ حو ػؿوػ ٥ـمتاػ و بـحی هـ کلمه ٕیـب و ٝمـل
ٍالش تا ؿوف ٩یاهت بـحی حو حىحب ػؿ يٚـ گـ٥ت ٔىکـ ص٪ی٪ی هبلفم حمت با حعبلً ػؿ ٝبىػیت که يىس آو ؿح ػحىت و عؼح بـه حو
پاػحه ػحػٍٔ ٓ-ا٥ات77:تآ80
هغلٌ هًٞی ػو آیه :ها يىس ؿح به رهت حیًکه بًؼه ىکىؿی بىػ پاػحه ػحػین به حیًکه ػٝىت حو ؿح پایؼحؿ کـػین و مًت و ؿوىو
ؿح ػؿ ٥ـفيؼحو کنايی که همـحه حو ػؿ کيتی بىػيؼ راؿی کـػین بًابـحیى بـ هىمـی و بًیحمــحثیل کتـاب ٥ـمـتاػین و آو ؿح هایـه
هؼحیت آياو ٩ـحؿ ػحػین-
حف ٝباؿت «ؽؿیﺔ هى صملًا ه ٜيىس» و «رٞلًا ؽؿیته هن حلبا٩یى» ٍٔا٥ات ٓ77:هيـغٌ هیىـىػ کـه هــػم ٥ـفيـؼحو پنــی و
ػعتـی يىس ٔ ٓٛهنتًؼ
هح چـح يىس «ٝبؼ ىکىؿ» بىػ؟ بهعإـ مپامگقحؿی ػحثمی حو حف عؼح «حلضمؼ لله»
ٍاػ٩یى ٔ٩ : ٓٛبل حف ١ؾح «بنن حلله» و بٞؼ حف آو «حلضمؼ لله» هیگ٦ت-
ْ َ
َ َ ْ ََ و ا و و َ ً
َ
ْ
َ َ َ
َ
َّ ْ
ْ
َ
ل ِف اًىت ب وِل ْفن وؼ اِ ِف او ْؿَ ا
( ٘ )4ف
ني
ُمت م َ٘ ِل ٌَّْ ي ًّٙا وبيرا
ن
ت
ا
ء
ا
ى
ب
ع
ا
م
ِ
م
م
م
م م م

ً
و ػؿ آو کتاب به بًی امـائیل افالم کـػین که لغقا ػو باؿ ػؿ مـفهیى فلنغیى فناػ به پا عىاهیؼ کـػ و هـ باؿ به مـکيی بقؿگی ػمت عىاهیؼ فػ.

لـغ ٝلى :حالؿت٦أ ٛبـتـیٓ
ْ٩اء :حعبـيا ،حٝلمًا
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بٓ بيـی
حل ٓ٤حلهی
الن ْ٩اء ٓ1 :گ٦تاؿی :
بٓ بيـی
حل ٓ٤حلهی
ٝ ٓ2ملی:
حیى آیه ْ٩اء حف يى ٛگ٦تاؿی حلهی حمت -حیى ْ٩اء به حٝبلم و ٥یَله ػحػو با صکن حمت یًٞی :به آوها ٥همايؼین و وصی کـػین
کلمه «ٝلى» به هًٞای «حؿت٦ا »ٛو ػؿ آیه هىؿػ بضج «کًایه» حمت حف «ٕ٢یاو به ٙلن و تٞؼی»  ،و ىاهؼ آو ٝ« ٤ٖٝلى» بـ ٥نـاػ
ىؼه ،آوهن  ٤ٖٝت٦نیـی-
کتاب :تىؿحت
(هدمغ)
هح أؿُ :بیت حلم٪ؼك
مـفهیى ٥لنٖیى و حٕـح ٣آو (المیؿاو)
حلکتاب ← لىس هض٦ىٗ
٥ناػ :متن ،هال هـػم عىؿی ،پی٢مبـ کيی ،عىيـیقی
قىال٥ :ناػ حول و ػوم بًی حمـحثیل چه چیقهایی بىػه حمت؟
فكاظ اول

به قبب آو ظچاؼ  ...نعيع

فكاظ ظوم

به قبب آو ظچاؼ  ...نعيع

1

٩تل فکـیا

«ىاپىؿ ؽوحألکتا»٣

٩تل یضیی

بغت حلًَـ

2

٩تل ىٞیای يبی

بغت حلًَـ

کيتى یضیی

صمله هـػی حف بابل

3

صمله رالىت

صمله بغت حلًَـ

و و
ًَ و
َ َ َ ْ ًَ ْ و ً
و ََ ْ ََْ و
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َ ْ َ
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َ و
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خ
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ى
ك
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ها يیق هـ ػو باؿ اف ىما ايتمام عىاهین گـفت .پل چىو فهاو تضمك وفؼه ايتمام ها به مقای يغنتیى باؿ اف آو ػو مـکيی فـا ؿمؼ ،بًؼگايی اف عىػ ؿا که
مغت رًگاوؿيؼ به مىی ىما بنیذ هی کًین .آياو ػؿ هیاو عايه های ىما ػؿهی آیًؼ و ىما ؿا مـکىب هی کًًؼ ،و ایى وفؼه ای ايزام ىؼيی امت.

لـغ رىك :حلت َغ ُّلل ٥ی ّ
حلؼیاؿ ٔگـػه ػؿ عايههآ رامىحٕ :ا٥ىح
ّ
بٞخًا ٝلیکن :أيهًْاهن و أؿملًاهن الیکن ملًٖا ٝلیکن

الن بئك ،بؤك و بؤماء :حليؼه و حلمکـوه ٔمغتی و حهىؿ ياعىىایًؼٓ بـا حیـى ت٦ـاوت کـه بـئك بیيـتـ ػؿ «٪٥ــ و رًـگ» و «بـؤك و
بؤماء» بیيتـ ػؿ «ٝؾحب» حمتٞمال هیىىػ-
« َ٥بؽح َ
راء َو ْٝؼ أوالهما» ت٦ـیٞی حمت بـ رمله« :لت٦نؼو ٥ : »---ناػ عىحهیؼ کـػ  ---باؿ حول ٥ناػتاو---
ِ
وٝؼ :وٝؼهحی که عؼح هبًی بـ ٪ٝىبت و ي٪مت و حيت٪ام به عإـ ٥ناػىاو به آوها ػحػه بـىػ وٝـؼ ← :هىٝـىػ ٔو٩ـت ؿمـیؼو
وٝؼهٓ
آهؼو وٝؼ :کًایه حف و٩ت حيزام و حرـحی آو
ًَ
ْ َ
ْ َ
َب َٞخًا َٝلیک ْن ِٝباػح لًا أو ِلی َبؤك ى ِؼیؼ :بـهیحيگیقین و هی٥ـمتین آوها ؿح تا ىما ؿح ؽلیل کًًؼ و حف ىما حيت٪ام بگیـيؼ-
ْ َ
ػلیل حیًکه «بٞج» به هًٚىؿ «حيت٪ام و ؽلیل کـػو» بىػه ،رمله« :أو ِلی َبؤك ى ِؼیؼ  »---حمت-
يکته :تٞابیـ «بٞخًا» و «ٝباػح لًا» ،ػاللت بـ «هئهى بىػو حيت٪ام گیـيؼگاو» يؼحؿػ -و بٞج حلهی حف باب بـحيگیغتى و وحػحؿ يمىػو
ک٦اؿ بـحی ٩ل ٜو ٩م ٜکـػو حف باب هزافحت حمت-
حوالهما :حیى ّمیـ به هـتیى بـهیگـػػٔ -یًٞی و٩تی وٝؼه حول ٝؾحب ؿمیؼٓ---،
ً
و کاو وٝؼح هٞ٦ىال  :تؤکیؼ بـ صتمی بىػو ْ٩اء

ً
ً
هرگينو کپی برداری شرعا ى قانينا مجاز نیست.
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ػؿمًاهۀ تفنیـ لـآو ٔاؿىؼٓ

هح وٝؼ :هَؼؿی حمت که بزای حمن هٞ٦ىل ٔهىٝىػٓ آهؼه حمت -یًٞی :هًگاهی که آيچه وٝؼه ػحػه ىؼه بىػ ٔهىٝىػٓ ،ؿمیؼ---
ٔهزاف ٍی٢هٓ
ناهع آیه :ايا أؿملًا حليیإی َى ٝلی حلکا٥ـیى َتئ ُّفهن أفحّ
ها ىیٖاو ها ؿح بهمىی کا٥ـحو ٥ـمتاػین و بـ آو ها هنلٖياو ماعتهحین تا آو ها ؿح تضـی ٬کًًؼ-
ٔوره ىاهؼ بىػو :هـگاه کنی ٕ٢یاو حلهی کًؼ ،عؼحويؼ کنايی ؿح هؤهىؿ هیکًؼ حو ؿح کی٦ـ و تًبیه کًًؼٓ-
ً
و کاو وٝؼح هٞ٦ىال  :آيچه وٝؼه ىؼه بىػٖٞ٩ ،ی و صتمی حمت-
و َ
َ
ََ َ َ َ َ ْ و َ َََْ ً
وا َ َ ْ َ وو ْ َا َ َ َْ ْ َ ْ َ ْ ْ ْ
ٙاي ٘ تن ٘ ج ْل ْ أوير تفنـا
ُ
ؤ
ب
ِض
ػ
ؼ
ُ
أ
يَ ٘
( )6و ؿػػِض ًُك اًىـ ي م
ٍ
م

و پل اف چًؼی چیـگی بـ ػىمًايتاو ؿا به ىما باف هی گـػايین و ىما ؿا با اهىال و پنـايی فـاواو یاؿی هی ػهین و يفـات ىما ؿا بیيتـ هی گـػايین.

لـغ ّ
کـه :حلـرٞه و حلؼوله ٔبافگيت و هن به هًٞای «ػولت»ٓ-
ََ
ي٦یـ :حلٞؼػ هى حلـرال ٔتٞؼحػی حف هـػحوٓ ٔد ي٦ـٓ
ِ
أهؼػياکن بؤهىحل : ---باء حمتٞايت ٔهزمٜٓ
()7

َ
ْ و ْ
و َ ْ ََ ْو َ
ْ َ ْ َ ْ و ْ َ ْ َ ْ و ْ َْ و
َ َ و و و و َ و َ َ ْ و و َْ ْ
َ َ َ َ و و ا َي َ ا َ
م فَلَّ ر ر  .فَ ر رربؽا َ
رُك ٘اِ أم ر ررؤ ْ
لاء َ٘ اْل مع ر ررـ م َلن ر ررٙإا ٘ر ر ررْ ٖٙ
ُت موتف ِن ر ر ْ
َل
٘
ُك
رُج و ر ررام ػَ ر رر ٔٙأ٘
ر
ر
ن
امل
ٙا
َ
رؼ
ر
ر
ُم ٍ ٘
ماِ أحس ر رُٓت أحس ر رٓ
م
م
م
م
م

َ َ ً
ِلی َت ِّبـوح ها َٝل ْىح ت ْتبیـح

ایى ىکنت و پیـوفی يتیزه فملکـػ عىػتاو امت .اگـ يیکی کًیؼ به عىػ يیکی کـػه ایؼ و اگـ بؼی کًیؼ به عىػ بؼی کـػه ایؼ .و چىو فهاو تضمك وفؼه
ايتمام ها به مقای مـکيی بقؼی ىما فـا ؿمؼ ،باف هن بًؼگايی اف عىػ ؿا بنیذ هی کًین تا چهـه های ىما ؿا ايؼوهگیى کًًؼ و به هنزؼااللَی ػؿآیًؼ و
ّ
صـهت آو ؿا بيکًًؼ و آو ؿا ویـاو کًًؼ ،چًاو که يغنتیى باؿ بؼاو را واؿػ ىؼيؼ و بـ هـ چه چیـه هی ىىيؼ ،به کلی آو ؿا تباه مافيؼ.

لـغ تتبیـ :اهبلٔ ٫تباؿ = هبلٓ٫

ی َت ّبـوح = ی َؼ ِّهـوح ،یهلکىح

الن حىاؿه به حیًکه بافگيت ٩ؼؿت بًیحمـحثیل به مبب بافگيت آياو به حصناو بىػه بٞؼ حف حیًکـه ٪ٝىبـت کاؿىـاو ؿح چيـیؼيؼ ٔاو
أصنًتن أصنًتن ِألي٦نکنٓ
 2الم ػؿ « ِألي٦نکن» و «٥لها» الم حعتَاً حمت؛ یًٞی يیکی و بؼی ىـما هغَـىً عىػتـاو حمـت بـؼوو حیًکـه بـه ػیگــحو
هًتنب گـػػ -و حیى هماو مًت راؿی حلهی حمت که ححـ ٝمل به ٍاصب آو ٝمل بـهیگـػػ؛ چه عیـ باىؼ و چه ىــ  حیـى
آیه ػؿ ه٪ام بیاو حیى حمت که ححـ ٝمل به ٍاصبو بـهیگـػػ و يمیعىحهؼ بگىیؼ که يیکی به ٍاصبو ي ٜ٦و بؼی به ٍاصبو
ّـؿ هیؿمايؼ؛ چـحکه ػؿ حیى ٍىؿت بایؼ هی٥ـهىػٞ٥« :لیها» ،يه «٥لها»
مئحل :ػؿ وحٞ٩یت بنیاؿ حت٦ا ٧هیح٥تؼ که ححـ حصناو یا بؼی بـه ١یــ ٥اٝـل آو هـن ؿمـیؼه و حیـى بـا هًٞـی حعتَـاً حف «الم»
ه٢ایـت ػحؿػ؟
رىحب :ػیؼگاه ٩ـآو ػؿباؿه آحاؿ حعـوی و ػيیىی حٝمال حیى حمـت کـه آحـاؿ حعــوی حٝمـال بـه ١یــ حف ٥اٝـل آو تزـاوف يمیکًـؼ
ٔؿوم ٓ44:و ػؿباؿه آحاؿ ػيیىی حٝمال يیق هیچ ححـی ػؿ ١یـ ٥اٝل آو يؼحؿػ هگـ حیًکه عؼح بغىحهـؼ ححــی حف آو حٝمـال بـه رهـت
يٞمت یا ي٪مت یا حبتبل و حهتضاو به ػیگـحو بـمؼ لؾح حیى کاؿ ػؿ تىحو ٥ـػ يینت-
ه٪اینه بیى ػو آیه  5و  7يياو هیػهؼ که وٝؼه ػوم بـحی بًیحمـحثیل ىؼیؼتـ و تلظتـ بىػه بهگىيـهحی کـه يقػیـک بـىػ آيـاو ؿح
ً
کاهبل يابىػ کًؼ و ٝباؿت «لیتبـوح ها ٝلىح تتبیـح» بـ حیى هنجله ػاللت ػحؿػ-
کلمه« :لینىإح» حف «هناثه» به هًٞای َ١هػحؿ کـػو ِٔحصقحوٓ حمت و هتٞل ٨به هضؾو ٣حمت که بـحی حعتَاؿ صؾ ٣ىؼه و الم
ػؿ آو بـحی ١ایت حمت ،و ت٪ؼیـ آو چًیى حمت:
«بٞخًاهن لینىإح ورىهکن بٚهىؿ حلضقو و حلکابﺔ ٥یها»  ,:ها آو بًؼگاو عىػ ؿح بـحيگیغتین بـحی حیًکه تـا بـه ومـیله ٩تـل ٝـام و
١اؿتها و حمیـیها ييايههای حيؼوه ؿح ػؿ چهـههایتاو آىکاؿ مافيؼ-
و لیؼعلىح حلمنزؼ کما ػعلىه حول هـة :هًٚىؿ حف هنزؼ ،هنزؼ حالَ٩ی ٔبیت حلم٪ؼكٓ حمت-
ػالالت حیى ٝباؿت:
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ً
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ػؿك .2تفنیـ مىؿه هباؿکه امـاء

 -1آوها ػؿ هـتبه حول هن با ٩هـ و ١لبه وحؿػ هنزؼ ىؼيؼ و ٝؼم ؽکـ آو ػؿ ٩بل ،به رهت حیزاف حمت-
 -2ػحعل ىؼو آياو ػؿ هنزؼ بـحی هتک و تغـیب بىػه حمت-
 -3ههارمیًی که بـحی هزافحت بًیحمـحثیل بـحيگیغته ىؼيؼ ،ػؿ هـ ػو هـصله یک گـوه بىػيؼ
َ
لیتبـوح ها َٝل ْىح تتبیـح ٔ 2حصتمال ػحؿػٓ
 -1ها هىٍىله :تا هبل ٫کًًؼ هـکه ؿح بـ حو هنلٔ ىؼيؼ ٔبهتـٓ
 -2ها هَؼؿیه ٙـ٥یه ٔبه هًٞی هؼهٓ  :تا هبل ٫کًًؼ ػؿ هؼت فهاو تنلٔ و بـتـیياو حیياو ؿح ٔهزمٜٓ
هح عٖاب به بًیحمـحثیل حمت-
حگـ کنی بگىیؼ عٖاب به حهت پیاهبـًٔٓ حمت ،حیى رمله هٞتـّه ىؼه ٔچىو حف میا ٧عاؿد حمتٓ-
قىال :چـح ػؿ رمله ىـٕیه «و او َأمؤتن ٥لها» ٝ ،لیـ١ن حیًکه ػؿ حیًگىيه هىحؿػ که ٍضبت حف ی ٬فیاو هً٦ی و چیق بؼی حمت،
ً
هٞمىال حف صـٝ« ٣لی» حمت٦اػه هیکًًؼ ،ولی ػؿ حیًزا حف صـ« ٣الم» حمت٦اػه ىؼه حمت؟
ج -هدمغ ٔ٪٥ :بـحی ه٪ابله و هٖاب٪ت با رمله ٩بلی
ج -المیؿاؤ :ػؿ ٩نمت هـبىٕه گ٦ته ىؼٓ
هًٚىؿ حف «ورىه» چینت؟
 -3هزاف :رقء ؿح گ٦ت و حؿحػه کل کـػه و هًٚىؿه «عىػ ىما بًیحمـحثیل» حمت-
 -4هًٚىؿ چهـه های بـرنته ،مـحو ،ؿإما و حکابـ حیياو حمت-
هًٚىؿ حف هنزؼ ػؿ حیى آیه چینت؟ هنزؼحالَ٩ی؛ حلبته هَ٪ىػ عـىػ هنـزؼ يینـت ،بلکـه «ىـهـ بیـت حلم٪ـؼك» حمـت-
ٔهزاف :رقء ؿح گ٦ته و کل ؿح حؿحػه کـػهٓ هخل «هنزؼ حلضـحم» که کًایه حف «هکه» بکاؿ هیؿوػ-
َ
( )8ع

ً
َ َ
َإ و َ ْ َْ َ َ و َ ْ و ْ وْ و ْ َ َ َ ْ َ َ ا ْ
ُك ٘اِ م ِض ٘ ج ْل جَّ َ
ؿب ْ
ُك أِ يـَح ْ
َّن مِلى مفـيّ جَّيرا
م

پل اگـ بقؼ اف آو تىبه کًیؼ و به اعافت عؼا بافآییؼ ،اهیؼ امت پـوؿػگاؿتاو بـ ىما ؿصمت َ
آوؿػ و ىما ؿا يزات بغيؼ ،و اگـ ػیگـ باؿ به فناػ و عغیاو ؿوی
آوؿ یؼ ها يیق به فمىبت ىما باف هی گـػین ،و بؼايیؼ که ها ػوفط ؿا بـای کافـاو تًگًایی لـاؿ ػاػه این که يتىايًؼ اف آو بگـ یقيؼ.

لـغ صَیـ :صبل و تْیی٨
ٝؼتن ٔالی حل٦ناػٓ ٝؼيا ٔالی حل٪ٞابٓ

الن ىـٓ ؿو کـػو مه باؿه عؼح :بافگيت و ؿو کـػو هزؼػ ىما به مىی عؼحمت ٔٝنی ؿبکن ٓ---
َ
َٝنی َؿ ُّبک ْن أ ْو ی ْـ َص َمکن  :حلت٦ات حف هتکلن ه ٜحل٢یـ به ١ایب ٔعؼحويؼ هتکلن بىػه ،حیًزا ١ایب هی ىىػٓ ← ٝلـت  :حىـاؿه بـه
حیًکه حٍلی که ح٩تْای ؿبىبیت عؼحمت حیى حمت که به بًؼگايو ؿصن کًؼ ػؿٍىؿتیکه بًؼگاو به ه٪تْـای عل٪تيـاو ٝمـل
کًًؼ و ػؿ هنیـ ٖ٥ـتياو صـکت کًًؼ ← حىاؿه به حیى يکته يیاف به ؽکـ وٍ ٤ؿب ػحىت لؾح يیاف بىػ میا ٧ت٢ییـ کًؼ-
بضج ؿوحیی:
ْ
ْ َ
َ ْ
ْ َْ َ َ
َ َ َ
َ
ْ
ْ
ُ هــتی ِى" ٥ـهـىػ :یکـی
حف حهام ٍاػ ٓٛٔ ٧ؿوحیت ىؼه که ػؿ ؽیل آیه" و ْ٩یًا ِالی ب ًِي ِام ِ
ـحثیل ِ٥ي حل ِک ِ
تاب لتِ ٦نؼو ِ٥ـي َحألؿ ِ
ا َ ً
َ
ْ
کيته ىؼو حهیـ حلمئهًیى ٔ ٓٛو یکی ّـبت عـىؿػو صنـى بـى ٝلـی ٔ ٓٛحمـت و ػؿ ت٦نـیـ" َو لـتٞلى ٝلـىح ک ِبیــح" ٥ـهـىػه:
َ
ْ
هَ٪ىػ کيتى صنیى بى ٝلی ٔ ٓٛو ػؿ باؿه رمله٥َ ":بؽح َ
راء َو ْٝؼ أوالهما" ٥ـهىػ :و٩تی که صنـیى یـاؿی ىـىػ" َب َٞخًـا َٝل ْـیک ْن
ِ
َ
ًَ
َ
َْ َ
بلل ِّ
یاؿ" ٩بل حف ٩یام ٩اثن ٩ىهی بـحيگیغته ىىػ که هیچ عىيی حف آل هضمؼ ؿح بـیحيت٪ـام
حلؼ
ع
ىح
زام
٥
یؼ
ؼ
ى
ِٝباػح لًا أ ِولي بؤك
ِ
ِ
ِ
ً ْ ً
يگؾحؿيؼ و حيت٪ام همه عىيهای ؿیغته ىؼه حف حهل بیت ؿح بگیـيؼ" َو َ
کاو َو ْٝؼح َهٞ٦ىال" و حیى وٝؼهحی حمت ىؼيی-
حلمیقحو :حیى ؿوحیات ؿح يبایؼ رقو ؿوحیاتی ىمـػ که آیه هىؿػ بضج ؿح ت٦نیـ هیکًؼ بلکه تًها ػؿ ه٪ام رـی و تٖبی ٨حمت-
َ
َ ا
َ ا َ َ ْ ً َ ً
ا
و َ
َ ْ َو َ و َ و ْوْ
ا
ا َ ْو َ َ ْ
َ َ
ِّش املئ من اذليّ ي َْ َملِ اصَّ مْل مت أِ وْل َْ أرـا وبيرا
( )9ماِ ذها ا ف ْـ ِ يٗؼي مّلِلى مِه أُقٍ ٘ ين

به ؿامتی ایى لـآو به آییًی که اف همه آییى ها امتىاؿتـ و راهـ تـ امت هؼایت هی کًؼ ،و به آو هإهًايی که کاؿهای ىاینته هی کًًؼ يىیؼ هی ػهؼ که بـای
آياو پاػاىی بقؿگ عىاهؼ بىػ،

ً
ً
هرگينو کپی برداری شرعا ى قانينا مجاز نیست.
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ػؿمًاهۀ تفنیـ لـآو ٔاؿىؼٓ

ً
ً
اع أو لهن أرـح کبیـح  :صؾ ٣صـ« ٣باء» و هًَىب به يق ٛعأ ِ٥بؤو لهن-ٓ---
حلتی٦ٍ :ت بـحی هىٍى ٣هضؾو٣؛ ت٪ؼیـ :للؼیايﺔ حلتی---؛ للملﺔ حلتی ٔحلمیقحوٓ---؛ للٖـی٪ﺔ حلتی---
الن أ٩ىم  :هتٞاػلتـیى و يیکىتـیى ىکل حيزام کاؿ؛ فیـح حینتاػو ٔ٩یامٓ حف هتٞاػلتـیى صاالت حيناو حمت که حيناو هنلٔ به کاؿ
حمت؛ کًایه حف عىب حػحؿه کـػو کاؿها ٔصنى حلتَؼیﺔٓ -حیى بؼحو ػلیل حمت که حیى ػیى بـ آيچه عیـ ػيیا و آعـت هـػم حمت
هنلٔ و چیـه حمت و هتَؼی ّ
ٔ٩ینٓ حٍبلس صال آياو ػؿ فيؼگی و هٞاػىاو حمت و حیـى بـه رهـت هىح٥ـ ٨بـىػيو بـا ح٩تْـای
ٖ٥ـت حينايی و عل٪ت حومت و حو ؿح بـحی هؼحیت و مٞاػت تزهیق هیکًؼ-
← ل٩ ٘٦اثنتـ یا ػؿ ه٪اینه با مایـ ػیىها و آییىهامت یا ػؿ ه٪اینه با ىـیٞتهای حلهی ماب-٨
حلَالضات :هىٍى٥و صؾ ٣ىؼه :حالٝمال حلَالضات
حرـ :ص٪ی بـحی هئهًیى که عؼح بـگـػو عىػ گؾحىته
بضج ؿوحیی:
یهؼی للتی هی ح٩ىم :یهؼی حلی حلىالیﺔ؛ ٝبلهه :حف ٩بیل رـی و تٖبی ٨حمت-
َ ا ا
ْ و َ ْ
َ ْ َ ْ َو َ ًَ ً
َ و
َ
( ٘ )10أِ اذليّ َل يئ من ِٙمِبْل مع َـ م أعتؼِض ْل َْ َعاِب أَلام

و ایى که بـای کنايی که به رهاو آعـت ایماو يؼاؿيؼ فؾابی ػؿػياک آهاػه ماعته این.

َ
ٔحالٝتـاػ:
لـغ أٝتؼيا :ػؿ حٍل «أٝؼػيا» بىػه حمت و حبؼحل ٍىؿت گـ٥ته -بـه هًٞـی «آهـاػه کــػین ،ؽعیــه کــػین ،تهیـه کــػین» ِ
حالٝؼحػٓ
ِ
َّ
الن آیه  ٤ٖٝحمت به ٝباؿت «حو لهن »---ػؿ آیه ٩بل-
بياؿت ػحػو هئهًیى به ٝؾحب کا٥ـحو حمت به حیى رهت که ٝؾحب حیياو حيت٪اهی حمت کـه عـؼح حف ػىـمًاو ػیـى هـیگیــػ و
باٝج ؿوىًی ػیؼگاو هئهًیى هیىىػ-
کا٥ـ :حلؾیى ال یىهًىو باالعـه:
حيکاؿ تىصیؼ و يبىت هن ک٦ـ حمت حها ٝلت حکت٦ا به حيکاؿ آعـت حیى حمت که با حيکاؿ آعـت ،ػیى ٩ین ٔکه مـیا ٧آیـات حمـتٓ حف
بیى هیؿوػ؛ به همیى رهت عؼحی تٞالی ٥ـحهىه کـػو ٩یاهت ؿح ؿیيه تماهی گمـحهیها ياهیؼه-
يکته :کنايی که حیماو آوؿػهحيؼ حها ٝمل ٍالش حيزام يؼحػهحيؼ ،حرـی بـ عؼح يؼحؿيؼ بلـک کاؿىـاو هًـىٓ بـه تىبـه یـا ىـ٦اٝت
حمت تا به گـوه ٍالضاو هلض ٨ىىيؼ ٔتىبه102وٓ106
ََْ و ْ ْ
( ٘ )11يؼ ا م م

و َْْ َ َ ْ ْ
و ا
ًِّش وػ َ
عءٔ مِبخلي مر ٘ ِ ا م م
ِ مِب

و َو ً
ِ عحَٙل

و ايناو هماو گىيه که عیـ و يیکی ؿا هی علبؼ و بـای آو تاله هی کًؼ ىـ و بؼی ؿا يیق هی علبؼ ،چـا که او ىتابقػه امت و بی آو که بیًؼیيؼ و عیـ و ّ
ىـ

ُ
عىیو ؿا بيًامؼ ،ىتاباو ػؿ پی عىامته های يفنايی عىػ هی ؿوػ .يکته « :یعع» هماو «یعػى» اقت که ظؼ ؼقنالطظ لؽآو« ،واو»
افتاظه؛ و ایى اقماط «واو» بؽ عبك هیچ لاػعه يسىی یا يؽفی يیكت.

الن یؼٕ : ٛلب هیکًؼ -
بالغیـ و باليـ :باء به رهت «ٍله» حمت
«حل» ػؿ «حاليناو» رًل حمت؛ یًٞی همه حيناوها ،يه  ٔ٪٥کا٥ـ و هيـک-
ػٝا :ػؿ حیًزا هًٚىؿ «هٖلٕ ٨لب» حمت ،چه به ٍىؿت چه ل ٘٦و چه به ٍىؿت مٞی و ٝمل ،چه ػٝا کًًـؼه هٞت٪ـؼ بـه عـؼح
باىؼ چه يباىؼ ٔ يه ػٝای حٍٖبلصیٓ-
هًٚىؿ حف عیـ و ىـ ،آيچه مٞاػت و ى٪اوت حو ػؿ آو حمت به صنب ص٪ی٪ت يه هٖل ٨آيچه ي ٜ٦هیؿمايؼ یا ّـؿ هیفيؼ-
هًٚىؿ حف ٝزله :ػومت ػحىتى حيناو به حیًکه آيچه هىك هیکًؼ به مـٝت هض ٨٪ىىػ يه لزارت و ػؿعىحمت ٝؾحب
ه٦هىم :حيناو هماوٕىؿ ىـ ؿح هیٕلبؼ که عیـ ؿح هـیعىحهـؼ -حينـاو هـچـه بغىحهـؼ ،بـؼوو تىرـه بـه عیــ و ىــ بـىػيو،
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ً
ً
هرگينو کپی برداری شرعا ى قانينا مجاز نیست.

