
 نقش علوم قرآنى در فقه القرآن

 مًؾى نسض ـ حؿه ٖلًمى 

 

مًيـًٔ ومـف ٖلـً      ،زض مجبحج لطآن ي فمٍ يىى اظ محًضَبى ثبيؿتٍ ي ويبظمىس پػيَف ي ثطضؾـى 

لطآن زض اؾتىجبٌ ي ثطزاقت اظ آيبت االحىب  اؾت. تطزيسى ويؿت وٍ پيـسايف َطيـه اظمحًضَـبى    

وبقى اظ ًٖامل ذبل ثًزٌ اؾت ي تحميك زضآن  ،عيل يغيطٌاؾجبة و ،وؿد ،ٖلً  لطآوى مبوىس: تحطيف

ضيقىگط اثُبمبت ي گبٌ پطؾكُب ياقىبالت چىسى اؾـت. اماـب آيـب پـػيَف زضآن محًضَـب ي       ،  ثبحج

زؾتبيضزَبى آن زض فمٍ المطآن ويع تأحيط يربيگبَى زاضز يب وٍ؟ ايه ؾؤالى اؾت وٍ مـى ثبيـس ثـسان    

تب ثب مُطح وطزن ؾٍ محًض اظ محًضَبى ٖلـً  لـطآن زض حـسا    پبؾد زاز. وًقتٍ حبيط وًقيسٌ اؾت 

تًان ي مزبل ثٍ ايه ؾؤال پبؾد زَس. ثب ايه اميس وٍ ؾطآغبظى ثبقس ثطاى تحميمـبت گؿـتطزٌ تـط ي    

 ٖميك تط.

 

 تأحيط ٖلم وبؾد ي مىؿًخ زض ثطزاقت اظ آيبت االحىب 

زض انُالح فمُبء مُـطح اؾـت    وؿد آن گًوٍ وٍ زض مجبحج ٖلً  لطآوى مًضز ثحج لطاض مى گيطز ي

 ٖجبضت اؾت اظ:

 1ثطزاقتٍ قسن حىم حبثت قطٖى اظ ضيى مًئً آن زض مطحلٍ تكطيٕ ي اوكبء.

ليسَبيى ضا ثٍ تٗطيف يبزقسٌ ايـبفٍ مـى    ،گطچٍ ثطذى تٗجيطات ،ايه تٗطيف تمطيجبً مًضز اتفبق اؾت

 اماب ايه ليسَب زض حميمت اظ لًاظ  وؿد اؾت وٍ حميمت وؿد. ،وىس

يىـى اظ مـؤحطتطيه    ،ثب تًرٍ ثٍ تٗطيف يبزقسٌ ثٍ ييًح مى تًان زضيبفت وٍ وؿد زض آيبت االحىب  

ظيطا فميٍ َمًاضٌ زض پى حىمى اؾت وٍ َم اوىًن حزات  ؛ًٖامل زض اؾتىجبٌ ي اؾترطاد حىم اؾت

طٖى ثًزٌ ي لبثل ٖمل ثبقس ياماب حىمى وٍ ثٍ ياؾٍُ حىم زيگط اظ اضظـ افتـبزٌ ي زيگـط اٖتجـبض قـ    

ٕ    ،ومى تًاوس مًضز تًرٍ اي لطاض گيطز. ثىبثطايه ،وساضز  ،وؿد حىم ثٍ ٖىًان يه پسيـسٌ زضٖـبلم تكـطي

اماب وىتٍ مُم زضايـه ظميىـٍ يرـًز     ،تأحيط مؿتميم زض اؾتىجبٌ اظ آيبت زاضز ،اظوٓط يالٕ يممب  حجًت

 وؿد اؾت. آيب زض مًضزى اظ احىب  لطآوى وؿد يالٕ قسٌ اؾت؟

وؿـد   ،سان ازٖب وطزٌ اوس وٍ زض ثيكتط لطيت ثٍ اتفبق مًاضزى وـٍ تهـًض مـى قـًز    ثًٗى اظ زاوكمى

مخل: ترهيم ي  ،ثلىٍ گًوٍ اى زيگط اظ تمبثل ،وؿد ثٍ مٗىى يالٗى ولمٍ ويؿت ،نًضت گطفتٍ اؾت

زض ٖمـل   ،مؿألٍ وؿد ثٍ ضغم تأحيط آن زض ممب  حجـًت  ،اگط ايه وٓطيٍ ضا ثپصيطيم2تمييس ي غيطٌ اؾت

 ؾتىجبٌ حىم اظ آيبت ورًاَس زاقت.ومكى زض ا

ظيطا ٖىًان وبؾد ي مىؿًخ زض ضزيـف   ،يلى يالٗيت ايه اؾت وٍ ايه وٓطيٍ ربى زضوگ ي تطزيس اؾت

 وـبض  ثٍ ائمٍ ؾرىبن زض ثبضَب …محىم ي متكبثٍ ي ،مُلك ي مميس ،ٖىبييه زيگط َمچًن ٖب  يذبل

ٍ  اوس زاقتٍ تأويس وىتٍ ثطايه ايكبن ي ضفتٍ بؾـد ي مىؿـًخ لـطآن َمبوىـس ؾـبيط و      و اظ آگـبَى  وـ

ثٍ گًوٍ اى وٍ اگط مفؿط اظ وبؾد ي مىؿـًخ آگـبٌ    ،ضيضتُبى زيگط قطٌ الظ  ثطاى تفؿيط لطآن اؾت



ومى تًاوس مطاز يالٗى آيبت ضا زضن وىس. ثب تًرٍ ثٍ ايه يالٗيت چگًوٍ مى تًان رطيبن وؿد  ،وجبقس

 ب  يذبل يب مُلك ي مميس ثٍ حؿب ة آيضز.ضا زض آيبت االحىب  اوىبض وطز يَمٍ مًاضز آن ضا ٖ

مًاضز ثؿيبضى يرًز زاضز وٍ ائمٍ ذًز ثٍ وؿد يه آيٍ ثٍ يؾيلٍ آيـٍ زيگـط    ،زض ضيايبت ،افعين ثطآن

ايه مًاضز ٖاليٌ ثط آن وٍ مى تًاوس قًاَسى ثط ومف ي تأحيط وؿـد زض اؾـتىجبٌ اظ    ،تهطيح وطزٌ اوس

ثٍ ٖىًان ومًوٍ ثٍ مًاضز ظيط تًرـٍ   ،يبز قسٌ ويع َؿتىسزليل محىمى ثط ثُالن وٓطيٍ  ،آيبت ثبقىس

 وىيس:

 

 . حىم ظوب1

 زض ضيايتى امب  ٖلى)ٔ(فطمًز:

 )زضآغبظ اؾال  حسا ظن ظوبوبض حجؽ ي ظوساوى وطزن اي زضذبوٍ ثًز ثحىم آيٍ شيل:

الجيًت )يالالتى يأتيه الفبحكّ مه وؿبئىم فبؾتكُسيا ٖليُهّ أضثّٗ مىىم فبن قُسيا فبمؿىًَهّ فى 

 15حتّى يتًفبَهّ المًت اي يزٗل اللٍّ لُهّ ؾجيالً( وؿبء/ 

اماب پؽ اظ آن وٍ تٗساز مؿلمبوبن ظيبز قس ياؾال  تمًيت گطزيس يوبضَـبى ربَليـت ثـيف اظ پـيف     

[ ضا فطؾتبز وٍ زضآن زؾـتًض ثـٍ تبظيبوـٍ    2ذسايوس آيٍ مجبضوٍ ؾًضٌ وًض ]وًض/  ،مًضز تىفّط لطاض گطفت

 قسٌ اؾت. ظزن ظوبوبض زازٌ

 3ثٍ ايه تطتيت آيٍ حجؽ ثًؾيلٍ ايه آيٍ وؿد گطزيس.

 آيّ اهلل ذًئى ثطايه ثبيض اؾت:

ظيطا وبؾد ثًزن آن ثؿتٍ ثٍ زي چيع اؾت: ورؿت آن وـٍ   ،)آيٍ رلس ]تبظيبوٍ[ وبؾد آيٍ حجؽ ويؿت

س ي ممهًز اظآن رلـ  ،حجؽ ثٍ ٖىًان حسا ظوب ثبقس يزيگط آن وٍ ؾجيل وٍ زض آيٍ ورؿت آمسٌ اؾت

چًن حجؽ ثٍ ٖىًان يه حىم  ،ضرم ]زضمًضز ظوبى محهىٍ[ ثبقس ي َيچ يه اظ ايه زي حبثت ويؿت

حىم تـأزيجى وؿـجت ثـٍ مطتىـت      ،ثبظزاضوسٌ اؾت يَم اوىًن ويع ثبلى اؾت زضحبلى وٍ رلس ي ضرم

 فبحكٍ مى ثبقس ي ضثُى ثٍ حىم پيكيه وساضز.

چـًن   ،جيل يٖسٌ زازٌ قسٌ زض آيٍ ورؿت ثبقسحىم رلس ي ضرم ومى تًاوس مهساق ؾ ،ٖاليٌ ثط ايه

رلس ي ضرم وًٖى ٖصاة ي ٖمًثت اؾت ي ومى تًان آن ضا ضاٌ ذالنى اظ حجؽ وٍ وؿجت ثـٍ ٖـصاة   

 4زاوـؿت.( ،ؾجه تط ي لبثل تحمل تط اؾت

ب اظ چىس رُت لبثل پصيطـ ويؿت.  ايه ازٖا

يه حىم قـطٖى تـأزيجى وؿـجت ثـٍ     چىبوىٍ اظ ضيايت اؾتفبزٌ مى قًز حجؽ ظوبوبض ثٍ ٖىًان  ،اياالً

 ظوبوبض تلمى مى قسٌ اؾت يايه چيعى رع حسا ويؿت.

امب )ٔ(ذًز تٗجيط ثٍ وؿد آيٍ حجؽ ثٍ يؾيلٍ آيٍ رلس مى وىس چگًوٍ مى تًان ايه يالٗيت ضا  ،حبويبً

 اوىبض وطز يحىم حجؽ ضا يه حىم وؿد وبقسوى يمبوسگبض تلمى وطز.

ىى تبوىًن ايه چىيه مى فُميسوس وٍ آيـٍ حـجؽ مىؿـًخ اؾـت     َمٍ مؿلمبوبن اظ قيٍٗ ي ؾ ،حبلخبً

يزيگط ومى تًان ثٍ ٖىًان يه حىم قطٖى آن ضا ثط ظوبوبض ربضى ؾبذت. ايـه اتفـبق ذـًز زليـل ي     

 قبَس محىمى ثط يالٕ قسن وؿد زضآيٍ يبز قسٌ اؾت.



ويـع ؾـره    ي امب ايه وٍ ايكبن مى وًيؿس: )رلس ي ضرم ومى تًاوس ؾـجيل يٖـسٌ زازٌ قـسٌ ثبقـس.(    

آيٍ رلـس اؾـت يحىـم ضرـم      ،ظيطا آوچٍ زض ضيايت ثٍ ٖىًان وبؾد مٗطفى قسٌ اؾت ،زضؾتى ويؿت

ثـٍ مطاتـت اظ حـجؽ اثـس      ،ثسيُى اؾت وٍ ٖصاة وبقى اظ تبظيبوٍ ذـًضزن  ،زضآيبت لطآن ويبمسٌ اؾت

 زضذب وٍ آؾبن تط اؾت.

 . حىم ٖسٌ يفبت2

 زض ضيايت زيگط اظ اميطالمؤمىيه)ٔ(آمسٌ اؾت:

ض ظمبن ربَليت َىگبمى وٍ قرهـى يفـبت مـى وـطز َمؿـط اي تـب يـه ؾـبل اظ اظزياد مزـساز          )ز

ذًززاضى مى وطز ي زض ايه مسات زضذبوٍ َمؿطـ ظوسگى مى وطز ي ايليبى ميات اظ تطوٍ ميات ثطاى 

اي ذًضان ي پًقبن تُيٍ مى وطزوس. اؾال  ويع زض اثتساء َميه ٖمل ضا تأييس وطز يآيٍ ظيط زض َميه 

 ىٍ وبظل قس:ظمي

 240/  ثمطٌ( …)يالصيه يتًفًن مىىم ي يصضين اظياربً ينياّ الظيارُم متبٖبً الى الحًل غيط اذطاد

 ذسايوس متٗبل ايه آيٍ ضا وبظل فطمًز: ،اماب پؽ اظ مساتى يلتى اؾال  تمًيت قس

لغه ارلُهّ فالرىبح )يالصيه يتًفًّن مىىم ي يصضين اظياربً يتطثاهه ثبوفؿُهّ اضثّٗ اقُط ي ٖكطاً فبشا ث

 5آيٍ لجل وؿد قس.( ،آيٍ ايه ثطاؾبؼ ي( 234/ ثمطٌ( )…ٖليُهّ

ايه ضيايت ويع ثٍ ذًثى زاللت ثط يرًز وؿد زضآيبت االحىـب  زاضز يمطحـً  َجطؾـى ويـع زض شيـل      

 َطزيآيٍ تهطيح ثٍ َميه مٗىى وطزٌ اؾت.

 

 . حىم اضث3

رطيبن اضث اؾت. ثـٍ   ،زض آيبت االحىب  يبز وطزمًضز زيگطى وٍ مى تًان اظ آن ثٍ ٖىًان ومًوٍ وؿد 

 فطمًزٌ امب  ٖلى)ٔ(:

ميبن مُبرطيه ي اوهـبض لـطاضزاز ثـطازضى ثؿـتىس ي      ،)يلتى پيبمجط اوط )ل( ثٍ مسيىٍ َزطت فطمًز

ميطاث ضا ويع ثٍ حىم آيٍ: )انّ الصيه آمىًا ي َبرطيا يربَسيا ثبمًالُم ياوفؿُم فى ؾجيل اللٍّ يالصيه 

يلـى پـؽ    ،زازوس ض لطا زيىى ثطازضى ثطاؾبؼ(72/ اوفبل( )…ا ايلئه ثًُٗم ايليبء ثٗى آييا يوهطي

ؾًضٌ احعاة وؿد قس ي اضث ثـط اؾـبؼ ضحـم ي لطاثـت زازٌ قـس وـٍ        6اظمساتى حىم يبزقسٌ ثب آيٍ 

 6ثطازضى وبتىى.(

قـبَس   ثُتـطيه  ،ايه ومًوٍ َب وٍ ثٍ تهطيح امب )ٔ(يه آيٍ تًؾٍ آيٍ زيگطى زض آن وؿد قسٌ اؾت

 اظ ؾًى زيگط اؾت. ،ثط ومف وؿد زض اؾتىجبٌ حىم اظ يه ؾً ي وبزضؾتى زيسگبٌ وجًز وؿد زض لطآن

 

 قىبذت آيٍ َبى مىى يمسوى ي ومف آن زض فمٍ لطآوى

 آيبت مىى يمسوى ؾٍ گًوٍ تٗطيف قسٌ اؾت: ،زضوتبثُبى مطثًٌ ثٍ ٖلً  لطآن

پيبمجط اوط  وبظل قسٌ اؾت يآيٍ َبى مسوى . آيٍ َبى مىى آيٍ َبيى َؿتىس وٍ پيف اظ َزطت ثط 1

زضايه تٗطيف ٖىهط ظمبن ي مطاحـل زٖـًت    7آيٍ َبيى َؿتىس وٍ پؽ اظ َزطت وبظل گطزيسٌ اؾت.

 لحبِ قسٌ اؾت.



. آيٍ َبى مىى آيٍ َبيى َؿتىس وٍ زض مىٍ ثط پيبمجطاوط )ل( وبظل گطزيسٌ اگط چٍ پؽ اظ َزطت 2

زضايـه  8آيٍ َبى مسوى قمطزٌ مى قًوس. ،مسيىٍ وبظل گطزيسٌ آيٍ َبيى وٍ زض ،ثًزٌ اؾت. زض ممبثل

 تٗطيف ٖىهط مىبن زذبلت زازٌ قسٌ اؾت.

آيٍ َبى مىى ي آن آيٍ َب وٍ ذُبة ثٍ اَل مسيىٍ وـبظل   ،. آيٍ َبيى وٍ مربَت آن اَل مىٍ اوس3

ً  ،ايه تٗطيف ثطاؾبؼ ومف ٖىهط اوؿبوى زض تمؿـيم آيـٍ َـب   9آيٍ َبى مسوى اوس. ،قسٌ اؾت ضت نـ

 گطفتٍ اؾت.

تٗطيـف ورؿـت    ،اظ تٗطيفُبى ثبال ْبَطاً آوچٍ وٍ مًضز پصيطـ ثيكتط اوسيكٍ يضان لطاض گطفتٍ اؾـت 

چـًن تٗطيـف زيا  آيـٍ َـبيى ضا وـٍ       ،ظيطا زي تٗطيف زيگط اظ وٓط مىُمى ربمٕ يمبوٕ ويؿتىس ؛اؾت

وبزضؾـت  اذـتم ال   ذبضد اظ مىٍ يمسيىٍ وبظل قسٌ اؾت زض ثط ومى گيطز ي تٗطيف ؾـًا  ثـط پبيـٍ    

 مربَجبن لطآن ثٍ اَل مىٍ ي مسيىٍ اؾتًاض اؾت.

 

 مٗيبض تكريم آيٍ َبى مىى ي مسوى

زض ايه وٍ چگًوٍ ياظچٍ ضاَُبيى مى تًان آيٍ َبى مىى يمسوى ضا تكريم زاز ييىى ضا اظ زيگـطى  

 زي وٓطيٍ مُطح اؾت: ،رسا وطز

يٍ َبيىس. ايه زيسگبٌ زض ميـبن اَـل ؾـىّت    . ضيايبت زضايه ظميىٍ تٗييه وىىسٌ مىى يمسوى ثًزن آ1

 َطفساضان ثيكتطى زاضز.

ظيطا ضيايتُبى ضؾيسٌ َيچ يه  ،وٍ ضيايتُب ،. ذًز آيٍ َب مٗيبض تكريم ي تٗييه مىى ي مسوى اؾت2

 اظ وٓط ؾىس اٖتجبض الظ  ضا وساضوس.

 ٖالمٍ َجبَجبئى زضايه ظميىٍ مى وًيؿس:

تـسثاط   ،تيت ؾًضٌ َبى لطآوى ي مىى ي مسوى ثـًزن آوُـب  )پؽ ثىبثطآوچٍ گصقت تىُب ضاٌ تكريم تط

زضمًبميه آوُب ي تُجيك آن ثب اييبٔ ياحًال پيف اظَزطت ي پـؽ اظ َزـطت اؾـت. ايـه ضيـ تـب      

اوساظٌ اى وٍ پيف مى ضيز ثطاى تكريم تطتيت ؾـًض يآيـبت لطآوـى ي مىـى ي مـسوى ثـًزن آوُـب        

 10ؾًزمىس ا ؾت.(

طيه اظ زيمٗيبض يبز قسٌ ثٍ تىُبيى ومى تًاوس زض َمٍ آيـٍ َـبى   ثٍ وٓط مى ضؾس وٍ تىيٍ وطزن ثطَ

مًبميه آن لبثـل   ،ظيطا زض ثطذى مًاضز ضيايبت متٗبضو اؾت ي زض ثًٗى اظ آيٍ َب ،لطآن ؾًز ثركس

ثُتط اؾت وـٍ اظَـطزي ي ؾـيلٍ     ،تُجيك ثط َط زيظمبن پيف اظ َزطت ي پؽ اظَزطت اؾت. ثىبثطايه

تـطريح ثـب مًـبميه ي     ،فبيت احتمبلى ضاَُبى يبزقسٌ زضمًضز ذبنىثُطٌ گطفتٍ قًز ي زض نًضت ت

ثًيػٌ زضمًاضزى وٍ ثب رطيبوُب يب وٓبمُـبى ؾيبؾـى ثطذـًضز     ،ؾيبق آيٍ َب اؾت. ظيطا ضيايبت تبضيرى

 ومتط لبثل اٖتمبز اؾت. ،مى وىس

 

 آحبض مىى ي مسوى ثًزن آيٍ َب

ل زًٖت پيبمجط اوط  )ل( ي ثٍ زؾـت  زض قىبؾبيى مطاح ،قىبذت ي تكريم آيٍ َبى مىى ي مسوى

آيضزن ذهًنيبت ضيحى يارتمبٖى مطز  آن ظمبن ي مًاوٕ مرتلـف فىـطى ي ارتمـبٖى مًرـًز زض     



ظيـطا   ؛ومف ثٍ ؾعايى زاضز اماب زض وكف ي اؾتىجبٌ احىب  قطٖى تأحيط چىـساوى وـساضز   ،مؿيط زًٖت

قـىبذت وبؾـد اظ    ،حط زاقتٍ ثبقستىُب مً ضزى وٍ ثٍ وٓط مى ضؾس مىى ثًزن ي مسوى ثًزن آيٍ َب ا

ثٍ ًَض َجيٗى آيـٍ   ،مىؿًخ زض نًضت تفبيت زي حىم لطآوى زض يه مًئً اؾت وٍ زضايه نًضت

اماب آوچٍ وٍ مُم اؾت يرًز چىيه وؿرى زض لطآن اؾت.  ،مسوى وبؾد يآيٍ مىى مىؿًخ ذًاَس ثًز

 ،ؾد ثطذى زيگط اظ آيٍ َب اؾتثطذى اظ ف ليُبن مٗبنط مسٖى اوس وٍ آيٍ َبيى وٍ ازٖب قسٌ اؾت وب

زض حميمت وبؾد ويؿتىس ثلىٍ اظ لجيل ٖب  ي ذبل يب مُلك ي مميس يب ٖىبييه زيگطى اظ ايه گًوٍ اوس 

 11يزضايه ظميىٍ تىُب آيٍ )وزًى(ضا مى تًان وبؾد آيٍ زيگط ثٍ حؿبة آيضز.

ييىـى اظ قـطايٍ آن ضا   گطچٍ ايه وٓطيٍ ثب تًرٍ ثٍ ضيايبتى وٍ زضثبضٌ تفؿيط لطآن ياضز قـسٌ اؾـت   

ظيـطا اگـط وبؾـد ي مىؿـًذى زض لـطآن       ،لبثل تأمال اؾـت  ،اؾت زاوؿتٍ …قىبذت وبؾد يمىؿًخ ي

ايه يالٗيت ضا ومى تًان اوىـبض وـطز وـٍ     ،زيگط مفًُمى ورًاَس زاقت. ثلى ،تٗجيطات يبزقسٌ ،وجبقس

 صيطـ اؾت.ثؿيبض محسيز اؾت يتىُب زض مًاضز اوسوى لبثل پ ،وؿد ثٍ مٗىى يالٗى ولمٍ

وــبگعيطيم احىــبمى ضا وــٍ زض زيضان مىــٍ ثــط پيــبمجط  ،ثــطاى آن وــٍ ايــه حميمــت آقــىبضتط گــطزز

مًضز ثطضؾى ي ؾىزف ثب احىب  مسوى مطثًٌ ثٍ َمبن مًئً لطاض زَيم تـب ميـعان    ،اوط )ل(قسٌ

 وبؾبظگبضى آوُب ضيقه گطزز.

ى قًز ي گبَى ثٍ نًضت ارمبل ثٍ ثيكتط ثٍ يبز وطز مىى يمسوى ثًزن ؾًضٌ َب ثؿىسٌ م ،زضتفبؾيط

آيٍ َبى  ،مىى يمسوى ثًزن ثطذى اظآيٍ َب ويع اقبضٌ مى قًز. اماب ثب تًرٍ ثٍ آن وٍ زضمًاضز ثؿيبضى

ثب زضن مىى ي مسوى  ،مىى زض ؾًضٌ َبى مسوى ي آيٍ َبى مسوى زض ؾًضٌ َبى مىى لطاض گطفتٍ اوس

ثـطاى قـىبذت    ،يبت آگبَى يبفت اظ ايه ضيىثًزن ؾًضٌ َب ومى تًان اظ ظمبن زليك وعيل ته ته آ

 ضاَى زيگط ثبيس رؿت. ،ثًيػٌ احىب  قطٖى ايه زي زيضٌ ،آيبت مىى ي مسوى

زضگصقتٍ اظمٗيبض تكريم مىى ي مسوى ثًزن آيبت ؾره گفتيم. ثطذى زض تكريم آيـبت ايـه زي   

َـيچ   ،آيـبت االحىـب    اماب ثٍ وٓط مى ضؾس زض مًضز ،زيضٌ ثط ضيايبت تىيٍ زاقتىس ي ثطذى ثط مًبميه

ظيطا مًبميه آيبت االحىب  مىى َـيچ گًوـٍ ذهـًل     ،يه اظ زي ضاٌ يبزقسٌ زض ذًض اؾتفبزٌ وجبقس

َمـبن گًوـٍ وـٍ زض ثـبضٌ احىـب        ،يتى وساضز وٍ ثتًان ثط اؾبؼ آن مىى ثًزن آوُب ضا تكـريم زاز 

ى اؾـت وـٍ مىـى ي    قطٖى زض زيضان مىٍ ويع ضيايبت ثؿيبض اوسوى ضؾيسٌ اؾت وٍ َمـبن ضيايتُـبي  

 مسوى ثًزن يه ؾًضٌ ضا ثيبن مى وىس.

مـى   ،ثًٗى اظ اوسيكٍ يضان ضاٌ زيگطى وكبن زازٌ اوس وٍ ايه ضاٌ اگط ثط انًل زضؾتى اؾـتًاض ثبقـس  

تًاوس مب ضا ثٍ نًضت زليك تط ثٍ قىبذت آيبت مىى يمسوى ضَىمًن گطزز. ايه ضاٌ قىبذت ي ثطضؾى 

 ُبؾت.آيبت ثط اؾبؼ وًتبَى ي زضاظاى آو

ييىى اظ وًيؿىسگبن مٗبنط وًقيسٌ اؾت ثب اؾتفبزٌ اظ محبؾـجٍ احتمبلُـب ي تطؾـيم مىحىـى َـبى      

ثٍ لبٖسٌ اى ولى ايه ظميىٍ زؾت يبثس وٍ ثتًان ثط مجىبى آن  ،گًوبگًن ي ممبيؿٍ آيبت مىى ي مسوى

 آيبت مىى يمسوى ضا اظ يىسيگط تكريم زاز يحتّى ظمبن وعيل آوُب ضا ويع تٗييه وطز.

وتبيذ ثٍ زؾت آمسٌ زضوتبة وًيؿىسٌ يبزقسٌ تب حسا ظيبزى ثـب يالـٕ مىُجـك اؾـت ي مـى تًاوـس زض       

 12قىبذت آيبت مىى اظمسوى مب ضا يبضى ضؾبوس.



 احىبمى وٍ زض مىٍ وبظل قسٌ اؾت زض چىس محًض ظيطاؾت: ،ثطاؾبؼ پػيَف يبزقسٌ

 . ومبظ وٍ آيبت ظيبزى زض ايه ظميىٍ وبظل قسٌ اؾت.1

ظوـبت مٗـطيف ثـب قـطايٍ مـصوًض زض       ،اوفبق. الجتٍ َجيٗى اؾت وٍ ممهًز اظ ياغٌ ظوبت . ظوبت ي2

 مًضز وٓط اؾت. ،ثلىٍ مُلك اوفبق مبل  ،وتبثُبى فمُى ويؿت

 . وم فطيقى.3

 . حفّ امبوت.4

 . ظوب.5

 . اٖطاو اظ لغً.6

 . يفبى ثٍ ُٖس.7

 . مبل يتيم.8

 . رُبز.9

 . ضثب.10

 . لطو الحؿىٍ.11

 . حذ.12

 . امط ثٍ مٗطيف.13

 . لًاٌ.14

ثب ؾـىزف ميـبن آيـبت مىـى ي      ،ايه مًيًُٖب چىبوىٍ پيساؾت زض آيبت مسوى ويع مُطح قسٌ اؾت

مسوى ايه حميمت ثٍ ًَض وبمل آقىبض مى گطزز وٍ زض ثيكتط ايـه مًيـًُٖب آيـبت مـسوى تأييـس ي      

وساضز يتىُب زضمًضز ازا ٖب  تأويس وىىسٌ آيبت مىى اوس يَيچ گًوٍ وبؾبظگبضى ثيه زي زؾتٍ آيبت يرًز

قسٌ اؾت وٍ آيبت مسوى متىبفى يوبؾد آيبت مىى اؾت يىى زض ضاثٍُ ثب وبفطان وٍ آيبت مىـى ثـط   

زضحبلى وٍ آيبت مسوى رُبز يممبتلٍ ثب آوبن ضا يارت مى وىـس يزيگـط    ،مساضا ثب آوبن زؾتًض مى زَس

 زضمًضز ظوبت اؾت وٍ زض آيبت مىى مخل آيٍ: 

ٍ  ثـب  ؾپؽ ي اؾت ثًزٌ يارت ذبل ثگًوٍ( 141/  اوٗب ( )…ً  حهبزٌ)يآتًا حمٍّ ي  مـه  ذـص : )آيـ

 .اؾت قسٌ وؿد( 104/ ثطائت( )…نسلّ امًالُم

زضثبضٌ مًئً رُبز ي ثطذًضز ثب وبفطان يالٗيت ايه اؾت وٍ َيچ گًوٍ ضاثٍُ وبؾد يمىؿًذى ميبن 

ثـٍ مٗىـى    ،وؿـد يـه حىـم    ظيـطا  ،آيبت ويؿت يومى تًان گفت آيبت مسوى وبؾد آيـبت مىـى اوـس   

مبوىس مًئً لجلٍ. زض نًضتى وٍ چگًوگى ثطلطاضى  ،وبقبيؿتگى ٖمل ثط َجك آن زض َط قطايٍ اؾت

ضا ثٍُ ثب وبفطان ثط اؾبؼ قطايٍ ي ممتًيبت ظمبن فطق مى وىس ي وطمف ثب آوبن يٖفً آوبن زض ثطذى 

 ى مىؿًخ َؿتىس.ثىبثطايه ومى تًان گفت آيبت مى ،قطايٍ ثط اؾبؼ ثطذى مهبلح اؾت

ياماب زض مًيًٖى َمبوىس ظوبت ممىه اؾت وٓطيٍ وؿد آيٍ يب آيبت مىى تًؾٍ آيبت مسوى پصيطفتـٍ  

 قًز چًن چگًوگى ي قىل پطزاذت ظوبت زض زيؤً آيٍ ثٍ ًَض وبمل متفبيت اؾت.

 ثطضؾى حزم آيبت وبؾد ي مىؿًخ زض زي زيضٌ ،آوچٍ وٍ زضايه ظميىٍ زاضاى اَميت اؾت ،ثٍ َطحبل

ايه يالٗيت ضا ثيف اظ پيف تأييس مى وىس وٍ وؿد  ،مىٍ يمسيىٍ اؾت. ممبيؿٍ ايه زي ثرف اظ آيبت



ايه ثبقس وٍ آيـبت مـه ى ي    ،زضثيه آيبت مىى ي مسوى ثؿيبضوبچيع اؾت يقبيس يىى اظ ٖلتُبى آن

زازٌ ظيطا آيبت مىى ثيكتط ثٍ احىب  فطزى تًرٍ وكـبن   ؛مسوى وبمل وىىسٌ زي ثٗس ظوسگى ثكط اؾت

اؾت يآيبت مسوى زض ثيكتط مًاضز احىب  ارتمبٖى ي لًاويه مطثـًٌ ثـٍ حىًمـت ي تكـىيل ربمٗـٍ      

 ،تىميل وىىسٌ يىسيگط ي ؾبظگبض ثب يه زيگطوـس  ،يازاضٌ آن ضا تكطيٕ وطزٌ اؾت يايه زي گًوٍ احىب 

بن زي چىـسان ظميىـٍ اى زضميـ    ،ثىبثطايه وؿد وٍ وبؾبظگبضى وبمل ي نس زضنس زي حىم ضا مى َلجس

 زؾتٍ يبز قسٌ آيبت وساضز.

مُم تطيه احط تكريم آيبت مىى ي مسوى اظ يىسيگط ويـع اظ ثـيه    ،لُطاً ،اگط وؿد ظميىٍ وساقتٍ ثبقس

ذًاَس ضفت يايه ثسان مٗىى اؾت وٍ ٖلى ضغم آحبض فطَىگى ي مٗطفتى ايه زيزؾتٍ آيـبت زض زيگـط   

 مى تًان لبئل قس.زض ثٗس اؾتىجبٌ احىب  ومف چىساوى ثطاى آوُب و ،اثٗبز

 

 ومف تىبؾت زض فمٍ المطآن

زض اثٗبز گًوـبگًن   ،ثب يىسيگط ،يب چىس رملٍ اظ يه آيٍ ،ثٍ مفًُ  پيًؾتگى مىُمى چىس آيٍ ،تىبؾت

اؾت. گبٌ تىبؾت زض ضاثٍُ ثب آيبت يه ؾًضٌ زض وٓط گطفتٍ مى قًز يگبَى تىبؾت چىس آيٍ اظ يـه  

 َى ويع ثيه مًئً ي محمًل يه رملٍ.ؾًضٌ ي گبٌ زضذهًل نسض ي شيل يه آيٍ يگب

يٗىى مىى يب مسوى ثًزن يـه آيـٍ    ،زض تٗييه محل وعيل آيبت ،ثٍ رع ؤً ايال وٍ ثيكتطيه ومف ضا

َمگـى زض وكـف ي زضيبفـت حىـم اظ آيـبت       ،ؾبيط اوًأ تىبؾـت  ،زاضز تب زض اؾتىجبٌ حىم اظ آيبت 

ايه وًقتبض ومف تىبؾت ثٍ ٖىـًان مـح يضى اظ   يلى اظ آن رب وٍ زض ،ثٍ گًوٍ اى تأحيط زاضوس ،االحىب 

لصا اظ تىبؾت حىم ي مًئً وٍ ثيكتط ثٍ ٖىًان يه مًئً  ،محًضَبى ٖلً  لطآوى ثطضؾى مى قًز

 نطف وٓط مى قًز. ،انًلى مُطح اؾت تب ٖلم لطآوى

 ومف تىبؾت آيبت زض اؾتىجبٌ حىم قطٖى اظزيرُت زضذًض تًرٍ اؾت: 

 ف حىم.. اظ وٓط زضرٍ تأحيط زض وك1

 . اظ رُت مىبويؿم تأحيط.2

ظيـطا   ؛چيعى زض حسا يـه لطيىـٍ اؾـت يوـٍ ثيكـتط      ،اظ ثٗس ورؿت مى تًان گفت تأحيط تىبؾت آيبت

فمٍ ظميىـٍ ؾـبظ يـه تهـًض رسيـس       ،پيًؾتگى َجيٗى زيآيٍ يب زي رملٍ اظ رُت مفًُ  يب ربيگبٌ

ثىبثط ايه  ،زضمزمًٔ آيبت اؾت يايه تهًض مى تًاوس مًافك ثب لطائه ي زالئل زيگط ثبقس يب مربلف ثبآن

زض تٗـبضو ثـب زاليـل     ،َمبن گًوٍ وٍ مزبل ثطاى شَىيت فميٍ زض اوتربة يه مٗىى ثبلى مى مبوـس 

مًاضز مكىًن  ،ظميىٍ تأحيط تىبؾت آيبت ،طتيتزيگط ويع ومى تًان تىُب ثط تىبؾت تىيٍ وطز. ثٍ ايه ت

 يذبلى اظ زليل لًى اؾت.

ومًوٍ َبى ثطضؾى قـسٌ زض آيـبت االحىـب      ،ياماب اظ ظاييٍ زيا  يٗىى مىبويؿم ي چبضچًة تأحيطگصاضى

يزيگط  ،چىيه مى ومبيبوس وٍ تأحيط تىبؾت اظ زيَطيك نًضت مى گيطز يىى تجييه ي تًييح مًئً

ٌ قمًل ي گؿتطزگى حىم. پؽ ومف تىبؾت زض اؾتىجبٌ احىب  ثـٍ ٖىـًان يـه    تٗييه حسيز يزائط

 ٖمل شَىى َمًاضٌ ثٍ نًضت غيطمؿتميم ايفب مى گطزز.

 



 ومًوٍ َب

اقـبضٌ مـى    ،ايىه ثٍ مًاضزى اظ آيبت وٍ تىبؾت مى تًاوس زض يىى اظ زيرُت يبزقسٌ تـأحيط گـصاضز  

 ،ثيكتط تفبؾيط ثًزٌ اؾت تـب وتبثُـبى فمُـى    قًز. الظ  ثٍ يبزآيضى اؾت وٍ مىبثٕ مب زضايه تحميك

مب ضا اظ زؾـتيبثى ثـٍ مؿـبئلى اظ ايـه زؾـت زض       ،ظيطا فمسان تحميمبت لطآوى زض حًظٌ فمٍ ياؾتىجبٌ

 وتبثُبى فمُى محطي  ؾبذتٍ اؾت.

كّ * )لبتلًا الصيه اليؤمىًن ثبللٍّ يالثبليً  اآلذط ياليحطّمًن مب حطّ  اللٍّ ي ضؾًلٍ ياليسيىًن زيه الحـ 

 مه الصيه ايتًا الىتبة حتّى يًُٗا الزعيّ ٖه يس يَم نبغطين.(

 29تًثٍ / 

ثب وؿبوى اظ اَل وتبة وٍ ثٍ ذسا ي ضيظ ياپؿيه ايمبن ومى آيضوس يحطا  ذسا ي پيبمجط ضا حـطا  ومـى   

رىگ وىيس تب آن وٍ ثٍ زؾت ذًز يثب وـًچىى يذـًاضى رعيـٍ     ،زاوىس يثٍ زيه حكّ پبيجىس ويؿتىس

 ثپطزاظوس.

 زضايه آيٍ مجبضوٍ زي وىتٍ اظ وٓط فمُى زضذًض زضوگ ي تحميك اؾت:

مزًؾيبن ضا ويع  ،. آن وٍ ممهًز اظ )الصيه ايتًا الىتبة( چٍ وؿبوى َؿتىس؟ آيب ثٍ رع يًُز ي وهبضا1

زضثط مى گيطز يب وٍ ياگط قبمل اؾت آيب رعيٍ اظ مزًؾى َم پصيطفتٍ مى قًز يب وٍ؟ زضايـه ظميىـٍ   

وٓط اظ ضيايبت وٍ مزًؾى ضا اَل وتبة مى زاوس ي ثب آوبن مٗبملٍ اَل وتـبة ضا تًنـيٍ   قبيس ثب لُٕ 

ثطايه ثبيضوس وٍ  ،مؿألٍ تب حسيزى مزًُل ثبقس. اماب ثًٗى اظمفؿطان مخل ٖالمٍ َجبَجبيى ،مى وىس

اظ تىبؾت نسض ي شيل آيٍ)يب ؾيبق آيٍ ثٍ تٗجيط ايكبن(مى تًان زضيبفت وـٍ َمـٍ فطلـٍ َـبى اَـل      

ظيـطا زض   ؛ة اظ رملٍ مزًؾيبن مىلّف ثٍ پطزاذت رعيٍ َؿتىس يرعيٍ اظَمٍ آ وبن پصيطفتٍ اؾتوتب

اثتساى آيٍ حىم لتبل ثٍ َمٍ اَل وتبة مطثًٌ اؾت پؽ زض شيل آيٍ ويع حىم ثٍ پطزاذت رعيـٍ ضا  

وٍ ثٍ ٖىًان َسف وُبيى لتبل ثيبن قسٌ اؾت ثبيس مطثًٌ ثٍ َمٍ اَل وتبة زاوؿت يايه ممتًـبى  

 13ىبؾت نسض ي شيل آيٍ اؾت.ت

. وىتٍ زيگطى وٍ ويبظ ثٍ تحميك زاضز ولمٍ)نبغطين( اؾت آيب ممهًز اظآن اُْبض حمبضت ي وًچىى 2

يب آن وٍ مطاز ذًًٔ ي فطيتىى زض ثطاثط لًاويه ربمٍٗ اؾالمى ي مربلفت  ،َىگب  پطزاذته رعيٍ اؾت

ى اَل ؾىّت ي ثًٗى اظ مفـؽ ضان مبوىـس   وىطزن ثب ؾىتُب ي لبوًوُبى مؿلمبوبن اؾت؟ ثطذى اظ فمُب

 َجطؾى مفًُ  ايال ضا ثطزاقت وطزٌ اوس ايكبن مى وًيؿس:

اى شليلًن ممًُضين يزطين الى المًيٕ الصى يمجى مىُم فيٍ ثبلٗىف حتّى يؤزايَب  ،)يَم نبغطين( 

 (14ي ليل ًَ أن يًُٗا الزعيّ لبئميه ي اآلذص ربلؽ()

ؾت وٍ زضحبل ذًاضى ي تحت وٓط ثـٍ ظيض ثـٍ ربيگـبٌ پطزاذـت     مىًٓض اظ رملٍ)يَم نبغطين( آن ا

رعيٍ ضياوٍ مى قًوس تب آن ضا ثپطزاظوس.يثطذى گفتٍ اوس:)يٗىى آوبن زضحـبل ايؿـتبزٌ مـى پطزاظوـس ي     

 گيطوسٌ زض حبل وكؿتٍ مى گيطز.(

وـٍ ثـٍ   اماب يالٗيت ايه اؾت وٍ تىبؾت رمالت آيٍ وطيمٍ مفًُ  زيا  ضا المبء مى وىس ظيطا اينـبفى  

يٗىى ايمبن وساقته ثٍ ذسا ي آذطت ي وپصيطفته زيه حكّ ي حالل  ،ٖىًان مزًاظ لتبل ثيبن قسٌ اؾت

اماـب   ،مؿتلع  آن اؾت وٍ اَل وتبة مؿلمبن قًوس ي زض ثطاثط ذسايوس ذبيٕ گطزوس ،قمطزن حطامُب



حبلت وٍ وـم   وعزيه تطيه ،اظآن رب وٍ حىم رعيٍ ثٍ ٖىًان ربيگعيه ايمبن ياؾال  ثيبن قسٌ اؾت

يٗىى ذًًٔ زض ثطاثط حبوميت اؾال  ثٍ ٖىًان زيه ذـسا ثبيـس    ،تطيه فبنلٍ ضا ثب مؿلمبن قسن زاضز

اٖتجبض گطزز يايه ثسان مٗىى اؾت وٍ وًچه قسن اَل وتبة ثٍ مفًُ  اَبٖت ا ظ لًاويه اؾالمى ي 

قـبيس ثـٍ َمـيه     وٍ حبومبوى وٍ رعيٍ ضا مى گيطوس. ،يٗىى حبوميت زيه ؛ؾىتُبى مؿلمبوبن اؾت

 15لحبِ اؾت وٍ فمُبيى مبوىس قيد ًَؾى ي زيگطان تٗجيط زيا  ضا پصيطفتٍ اوس.

* )ييؿئلًوه ٖه المحيى لل ًَ أشى فبٖتعلًا الىّؿبء فى المحيى يالتمطثًَهّ حتى يُُـطن فـبشا   

 222تُُاطن فأتًَه مه حيج امطوم اللٍّ ان اللٍّ يحتا التًاثيه ي يحتا المتُُطيه( ثمطٌ / 

اظايه ضي زضحبل لبٖـسگى اظ ظوـبن    ،ثگً: چيع ظيبوجبض ي آلًزٌ اى اؾت ،ياظ تً زضثبضٌ حيى مى پطؾىس

اظ ضاَى وٍ ذسايوـس   ،وىبضٌ گيطى وىيس يثب آوبن وعزيىى وىىيس تب پبن قًوس يَىگبمى وٍ پبن قسوس

يه وـٍ ممهـًز اظ   فطمبن زازٌ ثب آوبن آميعـ وىيس. ذسايوس تًثٍ وىىسگبن يپبوبن ضا زيؾت زاضز. زضا

 ،)تُُاط( زضرملٍ )فبشا تُُاطن( چيؿت؟ اذتالف وٓط يرًز زاضز. ثًٗى گفتٍ اوس ممهًز غؿل اؾـت 

ب ثطذـى گفتـٍ اوـس ثـب تًرـٍ ثـٍ         ؛پؽ ممىًٔ ثًزن آميعـ ثب حبئى تب پؽ اظ غؿـل ازامـٍ زاضز   امـا

وـٍ غؿـل.    ،اؾتمطاز اظ )تُُاط(قؿته محل  ،وٍ ثسين تطزيس ثمٗىى اومُبٔ ز  اؾت ،ولمٍ)يُُطن(

 ثىس آمسن ذًن اؾت. ،ثىبثطايه پبيبن ممىًٔ ثًزن وعزيىى

 ثطاؾبؼ تىبؾت نًضت گطفتٍ اؾت . ،ايه اؾتىجبٌ زي  وٍ ؾره نحيحى اؾت

 ٖالمٍ َجبَجبيى مى وًيؿس:

مفبز آيٍ اؾتحجبة ايه وـبض اؾـت. ياگطمىٓـًض اظآن غؿـل      ،)مىًٓض اظ تُُط زض آيٍ اگط قؿته ثبقس

َمچىبوىٍ زض ضيايت آمسٌ)غؿل وعز مه  ،آيٍ اؾتحجبة آميعـ پؽ اظ غؿل اؾتوطزن ثبقس مفًُ  

يٗىى پؽ اظ پبن قسن ي پيف اظ  ،محجًة تط اؾت.( يمىًٓض اظآيٍ حطا  ثًزن آميعـ پيف اظ غؿل

ظيطا زضايه نًضت ثب پبيبن ممىًٖيت پبن قسن اظ ذًن)وٍ زض نسض آيـٍ گفتـٍ    ؛٘ ؾل وطزن ويؿت

 (16)قسٌ(مىبفبت ذًاَس زاقت.

 زض تفؿيطومًوٍ ويع ايه يالٗيت ايه گًوٍ آمسٌ اؾت:

آميعـ ثب آوُـب   ،)اظ رملٍ)اشا تُُاطن( اؾتفبزٌ مى قًز وٍ ثٍ مزطز پبن قسن ظوبن اظ ٖبزت مبَيبوٍ

يٗىى ثـٍ َىگـبمى وـٍ     ؛ظيطا ايه رملٍ پؽ اظ تًنيف ذًن حيى ثٍ آلًزگى آمسٌ اؾت ؛ربيع اؾت

ثطَطف قًز ي تفؿيط)تُُاطن( ثٍ غؿل وطزن ظوبن ثب ْـبَط آيـٍ   اظايه آلًزگى پبن قسوس ممىًٖيت 

 (17ظيطا زض آغبظ آيٍ َيچ گًوٍ ؾرىى اظ يرًة غؿل زض ميبن وجًزٌ اؾت.() ؛ؾبظگبض ويؿت

ثٍ َط حبل تمطيت ٖالمٍ ضا ثپصيطيم يب ثيبن تفؿيط ومًوٍ ضا آوچٍ مُم اؾت ومف تىبؾـت زض وكـف   

 يه مًئً قطٖى اؾت.

يى اي ٖلى ؾفط اي ربء احس مىىم مه الغبئٍ ايالمؿتم الىؿـبء فلـم تزـسيا مـبء     مط وىتم يان …* )

 43/وؿبء(  …فتيمامًا نٗيساً َياجبً

يب لًبى حبرت وطزٌ ايس ييب ثب ظوبن آميعـ رىؿى زاقتٍ ايس ي زضايه حـبل   ،ياگط ثيمبضيس يب مؿبفط

 آة ويبفتيس ثب ذبن پبوى تيمم وىيس.



ٌ اوس وٍ ثٍ مٗىى رمبٔ ي آميعـ اؾت يب لمؽ ثب ثسن. ثىبثطَطيه اظ ز ض ياغٌ )المؿتم( اذتالف وطز

حىم فمُى آن متفبيت ذًاَس ثًز. زض ايه ظميىٍ َجطؾى ثب اؾتفبزٌ اظ تىبؾت ي ؾـيبق   ،زي احتمبل

آيٍ احتمبل ايل ضا ثطگعيسٌ اؾت يايه قبيس يىى اظ مًاضزى اؾت وـٍ ؾـيبق ثـٍ نـطاحت ثـٍ يـبضى       

 ى آمسٌ اؾت.تجييه مفًُ  يه مًئً فمُ

 َجطؾى آيضزٌ اؾت:

 ،)مىًٓض اظ )المؿتم الىؿبء(رمبٔ اؾت. يثطذى گفتٍ اوس ممهًز لمؽ وطزن ثب زؾت يب رع آن اؾت

ظيطا ذساى ؾجحبن يْيفٍ رىـت ضا ثـب ثـًزن آة زضايـه آيـٍ ثيـبن        ،يلى مٗىى ورؿت زضؾت اؾت

يفٍ محسث]ثٍ ثًل يغـبيٍ[ضا ثـب   فطمًزٌ اؾت )يالرىجبً االّ ٖبثطى ؾجيل حتّى تغتؿلًا( يپؽ اظآن يْ

وجًزن آة زضايه آيٍ)اي ربء احس مىىم مه الغبئٍ( ثيبن وطزٌ اؾـت . ثىـبثطايه مىبؾـت ويؿـت وـٍ      

ذسايوس اظ يْيفٍ رىت زض نًضت وجًزن آة ؾرىى وگًيس. ثب آن وٍ پيف اظ ايه يبزى اظ رىت وطزٌ 

آة ثيبن وطزٌ اؾت ثـب آن وـٍ    اؾت. زض حبلى وٍ يْيفٍ محسث]ثٍ ثًل ي غبيٍ[ضا زض نًضت وجًزن

ؾرىى اظ اي زضميبن وجًزٌ اؾت. پؽ مٗلً  مى گطزز وٍ مىًٓض اظ)المؿـتم الىّؿـبء(رمبٔ اؾـت تـب     

 18ثتًان آيٍ ضا ثيبوگط يْيفٍ رىت زض قطايٍ وجًز آة زاوؿت.(

ضثٗـّ حـط    * )انّ ٖساِ الكًُّض ٖىس اللٍّ احىبٖكط قُطاً فى وتبة اللٍّ يً  ذلك الؿمًات ياألضو مىُب أ

شله السيه الميم فالتٓلمًا فيُهّ اوفؿىم يلبتلًا المكطويه وبفّّ ومبيمبتلًوىم وبفّّ ياٖلمًا أنّ اللّـٍ  

 36مٕ المتميه( تًثٍ /

مـبٌ   ،قمبض مبَُب وعز ذسا اظ آن ضيظ وٍ آؾمبوُب ي ظميه ضا آفطيسٌ زياظزٌ مبٌ اؾت وٍ چُبضمـبٌ اظآن 

زضايه مبَُب ثٍ ذًز ؾتم  ،ييه حبثت يپبثطربؾت. ثىبثطايهحطا  اؾت يرىگ زضآن ممىًٔ اؾت ايه آ

وىىيس يثب مكطوبن زؾتٍ رمٗى پيىبض وىيس َمبن گًوٍ وٍ آوبن زؾتٍ رمٗى ثب قـمب ح يىـبض مـى    

 وىىس يثساويس ذسايوس ثب پطَيعوبضان اؾت.

َمـٍ   ،َطگًوٍ ْلم ي ؾتمى ثط وفؽ وٍ گؿـتطٌ آن  ،زضايه آيٍ ثب ثيبن حطا  ثًزن مبَُبى چُبضگبوٍ

گىبَبن ضا مى گيطز مًضز وُى يالٕ قسٌ اؾت. اگط تٗجاس ثٍ لفّ نًضت گيطز ي ثسين تًرٍ ثٍ ؾـيبق  

ثـٍ اؾـتىجبٌ    ،فمٍ ثب مًاظيه ي مٗيبضَبى انًلى مبوىس اَالق لفٓى يمبوىس آن ،آيبت لجل ي ثٗس اظآن

َُبى حطا  ذًاَس حطا  ثًزن مًبٖف َطگًوٍ گىبٌ زض مب ،ثٍ ًَض لُٕ وتيزٍ آن ،حىم پطزاذتٍ قًز

زضحبلى وٍ تىبؾت ايه آيٍ ثب آيبت  ،ًُْض زض حطمت زاضز يمتٗلك وُى ويع اَالق زاضز ،ظيطا وُى ،ثًز

ٍ   ،وٍ اظ لتبل ثب مكطوبن ؾره گفتٍ اؾت ،لجل ي ثٗس  ،وكبن مى زَس وٍ مه ًْض اظ ْلم زضايـه آيـ

 اؾت.فتًى وسازٌ  ،رىگ ي وكتبض اؾت ياظَميه ضي وؿى ثٍ اَالق آن زض فمٍ

 ٖالمٍ َجبَجبيى زض ضاثٍُ ثب ايه آيٍ مى وًيؿس:

اظَطگًوٍ ْلم ي مٗهيت وُى مـى   ،)رملٍ ]فالتٓلمًا فيُهّ اوفؿىم[گطچٍ ثىبثطمُلك ثًزن لفّ آن

 19رىگ زضمبَُبى حطا  اؾت.( ،يلى ؾيبق آيٍ زليل آن اؾت وٍ ممهًز انلى ،وىس

يبت لجل يثٗس مى تًاوس ضاَگكبى ذًثى ثطاى ومًوٍ َبى ثبال وكبوگط آن اؾت وٍ تىبؾت يه آيٍ ثب آ

يلى َمبن گًوٍ وٍ يبزقس تأحيط تىبؾـت فمـٍ زض    ،فُم ممهًز ولمبت ي الفبِ زضآيبت االحىب  ثبقس



ثلىٍ زض تجييه محسيزٌ ي گؿتطٌ حىم ويع ومف مؤحطى زاضز وٍ ايىه  ،َميه مُم ذالنٍ ومى قًز

 ثٍ ومًوٍ َبيى اظآن اقبضٌ مى وىيم:

 283/ ثمطٌ(  …م ٖلى ؾفط يلم تزسيا وبتجبً فطَبن ممجًيّ. )يان وىت1

  …گطي ثگيطيس ،ياگط زض ؾفط ثًزيس ي وًيؿىسٌ اى ويبفتيس

چىبوىٍ ثٍ ضيقىى پيساؾت آيٍ وطيمٍ مؿألٍ ضَه ضا زض َىگب  ؾفط مُطح وطزٌ اؾت وٍ اگط ثگًييم 

 ؛ٍ ارمبل ثبلى مى مبوـس زؾت وم وفى ي احجبت آن زض ثًت ،مٗىى آن ربيع وجًزن ضَه زض حًط اؾت

يلى اگط ؾيبق ي تىبؾت ضا زض وٓـط   ،يٗىى ومى تًان اظآيٍ فُميس وٍ ضَه زض حًط نحيح اؾت يب وٍ

ثلىٍ زضحًط ويع  ،ثگيطيم مى تًان زض پطتً آن زضيبفت وٍ مكطئ ثًزن ضَه اذتهبل ثٍ ؾفط وساضز

ذًثى وكبوگط آن اؾت وـٍ ؾـفط   ظيطا رملٍ )ي لم تزسيا وبتجبً( ثٍ  ،ضَه زازن ي گطفته نحيح اؾت

زؾت ويبفته ثـٍ تىٓـيم ن وىـسٌ ي     ،ثلىٍ آوچٍ زض مكطئ ثًزن ضَه اَميت زاضز ،ذهًنيت وساضز

ثيـبن   ،وًيؿىسٌ ؾىس اؾت ي ؾفط ثٍ ٖىًان ومًوٍ ثبضظ مًاضزى وٍ ثٍ وًيؿىسٌ ومتط زؾتطؾى َؿـت 

ثٍ ظمبوُب ي مىبوُبى گًوبگًن فطاگيطى حىم ضا وؿجت  ،قسٌ اؾت. ثىبثطايه تىبؾت زي رملٍ اظيه آيٍ

 20احجبت مى وىس.

. )اوّمب الهسلبت للفمطاء يالمؿبويه يالٗبمليه ٖليُب يالمؤلفّ للًثُم ي فـى الطلـبة يالغـبضميه يفـى     2

 ؾجيل اللٍّ ياثه الؿجيل فطيًّ مه اللٍّ ي اللٍّ ٖليم حىيم.(

 60تًثٍ / 

رمـٕ آيضى آن ظحمـت مـى وكـىس ي     ظوبتُب مرهًل فمطا ي مؿبويه ي وبضوىبوى اؾت وـٍ ثـطاى   

وؿبوى وٍ ثطاى رلت محجتكبن السا  مى قًز ي ثطاى آظازى ثطزگبن يثسَىبضان يثطاى مهطف زض ضاٌ 

 ذسا ي ثطاى زض ضاٌ مبوسگبن اؾت. ايه يه فطيًٍ مُم الُى اؾت يذسايوس زاوب ي حىيم اؾت.

ى قـًز(ضا اظ ظوـبت لُـٕ    ؾُم )مؤلفّ للًثُم( )وؿبوى وٍ محجتكبن رلت م ،مٗطيف اؾت وٍ ٖمط

وطز ثٍ ايه زليل وٍ ايه ؾُم زض ظمبن يٗف مؿلمبوبن ثٍ قمبضى زازٌ مى قس تب اظ آؾيت آوـبن زض  

زيگط زليلى ثـط پـط زاذـت     ،اماب پؽ اظ التساض مؿلمبوبن ي پيطيظى آوبن ثط وفبض يمكطوبن ،امبن ثبقىس

 ايه ؾُم ويؿت.

وؿجت زازٌ اؾت وـٍ لبئـل ثـٍ ؾـمًٌ ايـه ؾـُم       ثٍ اثًحىيفٍ يانحبثف  ،َجطؾى زض مزمٕ الجيبن

ي وبقبوى ويعزض وتبة ثسائٕ الهىبئٕ َميه حىم ضا ثٍ َمـٍ ٖبلمـبن اَـل ؾـىت وؿـجت زازٌ       21اوس

 22اؾت.

اگط تىبؾت رملٍ َبى آيٍ ضا مٗيبض لطاض زَيم ثبيس گفت ؾُم زاقته )مؤلفـّ للـًثُم( اظ    ،ثٍ َطحبل

ظيطا تىبؾت نسض ي شيل آيٍ التًب زاضز  ؛هبل وساضزحىم َميكگى اؾت يثٍ ظمبن ذبنى اذت ،ظوبت

وٍ ثٍ انل تكطيٕ  ،وٍ رملٍ)فطيًّ مه اللٍّ( ثٍ تمؿيم ظوبت ثٍ انىبف َكتگبوٍ اضتجبٌ زاقتٍ ثبقس

 ،تمؿيم ظوبت ثٍ زؾتٍ َبى يبزقسٌ زؾتًض الُى ي فطيًٍ اى تغييطوبپصيط اؾت ،ظوبت. وتيزٍ آن وٍ

 23ثطاى ظمبوى ذبل.وٍ حىم ياليى اظ ؾًى پيبمجطاوط  

. )العاوى اليىىح االّ ظاويّ أي مكطوّ يالعاويّ اليىىحُب االّ ظان أي مكطن يحطّ  شله ٖلى المـؤمىيه.(  3

 3وًض / 



مطز ظوبوبض رع ثب ظن ظوبوبض يب مكطن اظزياد ومى وىس ي ظن ظوبوبض ضا ويع رع مطز ظوبوبض يب مكطن ثـٍ  

 ت.ظوى ومى گيطز يايه ثطمؤمىبن حطا  قسٌ اؾ

حطا  ثًزن اظزياد ثب ظوبوبض ي مكطن  ،اظايه آيٍ مجبضوٍ َمبن گًوٍ وٍ زض ضيايبت ويع تأويس قسٌ اؾت

اظآن  ،ايه حىم ثط ظوبوبضى تُجيك قسٌ اؾت وٍ حـسا ثـط اي رـبضى     ،اماب زض ضيايبت ،فُميسٌ مى قًز

 رملٍ ضيايت ظيط اؾت:

 امب  ثبلط )ٔ(فطمًز:

ذسايوـس مـطز  ضا اظ    ،ٍ زض ظمبن پيبمجط ثٍ ظوبوبضى قُطت زاقتىس)مىًٓض آيٍ مطزان يظوبوى َؿتىس و

اظزياد ثب آوبن وُى فطمًز ي امطيظٌ ويع ثطَميه مىًال اؾت. اگط وؿى مكًُض ثٍ ايه وبضَب ثًز يحـسا  

 24تب ثساويس تًثٍ وطزٌ اؾت.( ،ثط اي ربضى قسٌ ثًز ثٍ ايَمؿط وسَيس

 ليس ضا اظ وزب اؾتفبزٌ فطمًزٌ اؾت؟ ايه پطؾف زضايه رب مُطح اؾت وٍ امب )ٔ( ايه

پبؾد ايه ؾؤال ثب تًرٍ ثٍ ٖلم ثى پبيبن ي لسوّى ائمٍ )ٔ( يايه وٍ آوبن مٗسن ٖلم ي مُجٍ يحى اوس 

 ضيقه اؾت. ،ي ٖلم لطآن ي قطيٗت ضا اظ پيبمجط ثٍ اضث ثطزٌ اوس

ظيـطا حىـم    ؛ًزيلى قبيس ثتًان گفت ليس يبزقسٌ اظ تىبؾت ي پيًوس َجيٗى آيـبت اؾـتفبزٌ مـى قـ    

يبزقسٌ زض پى حىم ثٍ البمٍ حسا ثيبن قسٌ اؾت. َجيٗى اؾت وٍ زض چىيه ييٕ يحـبلتى آوچـٍ زض   

شَه مى آيس آن اؾت وٍ حطا  ثًزن اظزياد زض مًضز ظوبوبضى اؾت وٍ حىم پيكيه ويع زض ثبضٌ اي ة 

س ويؿـت وـٍ   ثٗيـ  ،پؽ پيًؾتگى ايه زيآيٍ ثبٖج تمييس حىم زي  ثٍ حىم ايل مى قـًز  ،يزٌ اؾت

امب )ٔ(زضوىبض مىبثٕ زيگطى وٍ زض اذتيبض زاضز اظايه ٖىهط ويع زض ثيبن حىـم يبزقـسٌ ثُـطٌ گطفتـٍ     

 ثبقس.

 ( …غيطمؿبفحيه محهىيه ثبمًالىم تجتغًا ان شلىم مبيضاء لىم ياحلّ …. )4

 24وؿبء/ 

ل ذًز آوبن ضا اذتيبض اماب ظوبن زيگط]غيطاظ ايىُب وٍ ثط قمب حطا  قس[ ثطاى قمب حالل اؾت وٍ ثب امًا

 ثب پبوسامىى ي ذًززاضى اظ ظوب. ،وىيس

حـالل ثـًزن اظزياد ثـب ظوـبن اَـل وتـبة ضا        ،ٖالمٍ َجبَجبيى يبزآيض قسٌ اؾت وٍ ثطذى اظايه آيٍ

اؾتفبزٌ وطزٌ اوس. آن گبٌ ايكبن وٓطيٍ يبزقسٌ ضا ثبَل اٖال  مى زاضز ثٍ ايه زليل وٍ رملٍ يبزقسٌ 

 آيبت مفًُ  زيگطى زاضز: زض پطتً ؾيبق ي تىبؾت

)ظيطا آيٍ ْبَطاً زض رُت ثيبن ظوبن حطا  ي ظوبن حالل اظ رُت وؿـجى ي ؾـججى اؾـت وـٍ اظ رُـت      

 25گطايكُبى زيىى ي مصَجى.( 

َمبن گًوـٍ وـٍ ايكـبن يـبزآيض      ،پبؾرى وٍ ايكبن زازٌ ي زضوتيزٍ ٖمًميت ضا اظآيٍ فًق وفى وطزٌ 

ت ثب يىسيگط نًضت گطفتٍ اؾت يايـه مـى تًاوـس وكـبن زَىـسٌ      ثب اؾتفبزٌ اظ اضتجبٌ آيب ،قسٌ اؾت 

 ومف تىبؾت زض ثيبن حسيز حىم ثبقس.

ثب تًرٍ ثٍ ومًوٍ َبى يبزقسٌ مى تًان وتيزٍ گطفت وٍ تىبؾت آيبت يب ثٍ تٗجيط زيگط  ،ثٍ ايه تطتيت

ٗجيط مى اضتجبٌ ي پيًؾتگى مىُمى ي َجيٗى چىس آيٍ يب رملٍ وٍ ثًٗى اظ مفؿطان اظآن ثٍ ؾيبق ت

ومف زضذًض تًرُى زض پطتًافىىى ثطمًيًٖبت ي احىب  لطآوى زاضز. الجتٍ چىبن وٍ پيكتط ويع  ،وىىس



ومى تًان زض ضييبضييى ثب زاليل زيگط  ،اقبضٌ قس ايه تأحيط زضحسا يه لطيىٍ ي امبضٌ اؾت ي اظ ايه ضيى

 يٍ ثبقس.اماب زض مًاضز مكىًن مى تًاوس ضاَگكبى فم ،تىُب ثط ضيى آن تىيٍ وطز
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