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 ريسي علَم قرآى سهن اهاهاى در پي

 علي حيذري

٦ِ ًرؿتيي آيات ٢طآى تط پياهثط )ل( ٞطٍز آهس، هراَثاى آى گطاهي، ٢طيف ٍ هطزهاى ه٧ِ تَزًس ٍ هحَض آى ضٍظ 

 زاز. آيات ضا هؿائلي چَى هثسأ ٍ هٗاز تك٧يل هي

ٍ اگط زض هَاضز اًس٦ي، ًياظ تِ ياٞتٌس  هطزم ه٧ِ تا ظتاى ٞطٌّگ هكتط٤، تِ ضٍقٌي هَْٟم پيام ٍحي ضا زضهي

 زاز. پطؾف تَز، پاهثط تطاي آًاى تَييح هي

تا گصقت ظهاى ٍ گؿتطـ اؾالم زض ؾطتاؾط رعيطُ الٗطب ٍ ضّياٞت ٢طآى تِ آى ؾَي هطظّاي ٖطب، قطايٍ 

 ًثَز. ًياظ اظ ضاٌّوايي ٍ قٌاذت ٢َاٖس ٍ ٢َاًيي ٍيػُ رسيسي ضا پسيس آٍضز ٦ِ ْٞن ٢طآى تطاي ّوگاى چٌساى تي

گًَي ضذسازّا ٍ  ٢ثايل هرتلٝ ٖطب تا لْزِ ٍ گَيكْاي هتٟاٍت ٍ قطايٍ هتٟاٍت رٛطاٞيايي ٍ ا٢ليوي ٍ گًَِ

ّا ٍ آيات هسًي تا ه٧ي تٟاٍت زاقتِ تاقٌس ٍ هسًي  هؿتلعم آى تَز ٦ِ ق٧ل ٍ هحتَاي ؾَضًُياظّا، تِ ََض َثيٗي 

 ذال ٍ ٖام ٍ يا ًاؾد ٍ هٌؿَخ تَزى آًْا هؤحط قوطزُ قَز. يا ه٧ي تَزى آيِ زض ْٞن آيات ٍ تٗييي هُل١ ٍ ه٣يّس،

تَاًؿت هؤحط تاقس، گصقت ظهاى ٍ ٞطاهَقي قأى  ّاي ًعٍل ي٥ آيِ زض ْٞن تطذي آيات هي اظ آى را ٦ِ ظهيٌِ

اظ  آٍضز ٍ ايكاى ضا تطاي ْٞن ايي زؾتِ ضا پسيس هيًعٍل ٍ يا ًاآگاّي تؿياضي اظ هطزم ًؿثت تِ قأى ًعٍل، اتْاهْايي 

 زاز. آيات تِ آگاّاى ضرَٔ هي

تِ ّطحال ٍرَز آيات ٖام ٍ ذال، هُل١ ٍ ه٣يس، ًاؾد ٍ هٌؿَخ، هح٧ن ٍ هتكاتِ، زض ظهيٌِ هؿائل گًَاگَى 

اٖت٣ازي ٍ ٖثازي ٍ ضٍاتٍ ٍ ٢طاضزازّاي ارتواٖي ٍ ... ؾثة گطزيس تا هؿلواًاى زض ؾالْاي آذط حيات پياهثط )ل( 

طٍ رٛطاٞيايي ٍ اًؿاًي ٍ ٢َهي گؿتطـ ياٞتِ تَز، تطاي اؾتٟازُ اظ آيات ٢طآى، ًياظهٌس ٦ِ حزن آيات ًاظل قسُ ٍ ٢لو

ز٢ت ٍ زضًگ ٍ قٌاذت هال٦ْا ٍ يَاتٍ ذاني تاقٌس ٦ِ تتَاًٌس هطازّاي ٢طآًي ضا آى گًَِ ٦ِ تايس زضياتٌس ٍ ايي 

٦ِ هيساى ٣ًل حسيج ٍ چِ تؿا  ًياظ تا ضحلت پياهثط )ل( تِ ٌَٖاى هطرٕ ٢ُٗي ْٞن ٢طآى، ٞعًٍي ياٞت، تِ ٍيػُ

تط قس ٍ پيَؾتي هلّتْاي ٚيطٖطب تِ  رٗل حسيج ٍ ضاّياتي ا٧ٞاض اّل ٦تاب ٍ آضا ٍ آًاض انحاب ًٓط، گؿتطزُ

 رطگِ هؿلواًاى، ْٞن ٢طآى ضا هٌٌَ تِ آگاّيْاي ؾاذت ٦ِ تٗسّا ٖلَم ٢طآى ًام گطٞت.

ضٞت  چَى پياهثط پَقيسُ تاقس، اظ ايي ضٍي اًتٓاض هيتَاًؿت تط قرهي  ايي ًياظّاي ضٍظاٞعٍى ٍ زقَاضيْا ًوي

گيطي اظ ٢طآى، هٗلّواى  گيطي اظ اًحطاْٞاي ارتواٖي ٍ ضاٌّوايي اهّت تِ قيَُ نحيح تْطُ ٦ِ آى حًطت تطاي پيف

 اي ضا تطتيت ٦طزُ ٍ تِ اهّت قٌاؾاًسُ تاقس. ٍيػُ

ٍ اّل تيت )ٔ( ضا تطاي ايي هْن هٗطٞي ٦طزُ  زاًؿت اهاهيِ تط ايي اٖت٣ازًس ٦ِ پياهثط )ل( ايي يطٍضت ضا هي

 اؾت.

ضيعي تٌيازّاي آى  گيطي ٖلَم ٢طآى ٍ پي ا٦ٌَى ّسٜ ها زض ايي ًَقتاض، ًكاى زازى ٣ًف اّل تيت )ٔ( زض ق٧ل

 اؾت.
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زاضًس ٦ِ تٗسّا ًكاى آى ائوِ )ٔ( زض قٌاذت ٢طآى ٍ تثييي ٍ تٟؿيط ٍ تٗلين آى اقاضتْا ٍ گاُ تياًْاي تٟهيلي 

 ٍ ًيع هحتَاي آى، قاّس تاقين.« ٖلَم ٢طآى»تَاًين زض ؾطٞهل زاًف  اقاضتْا ٍ تياًْاي تٟهيلي ضا هي

گيطي  ٦ٌس ٦ِ ق٧ل پيكگاهي اّل تيت زض َطح ايي ؾطٞهلْا ٍ پطزاظـ تِ آًْا، ايي ًٓطيِ ضا تخثيت هي

ّاي ًرؿتيٌي اؾت ٦ِ ائوِ زض اذتياض قاگطزاى ذَز ٍ  يٍِام گطٞتِ اظ ؾطها« ٖلَم ٢طآى»اي تحت ٌَٖاى  هزوَِٖ

 اًس. پػٍّاى آيٌسُ ٢طاض زازُ ٢طآى

تِ زؾت ها ضؾيسُ، يا تِ « ٖلَم ٢طآى»ؾرٌاًي ٦ِ اظ اّل تيت زضتاضُ ضٍـ قٌاذت ٍ تٟؿيط ٢طآى، يا ّواى 

ؾت. هؿائل هطتٌَ تِ قَز ٍ يا قٌاذت هٌٗي، ٦ِ ّط زٍ ًَٔ تا زيسي ظتاى قٌاذتي ا قٌاذت ٍاغگاى هطتٌَ هي

ٖوَهي ظتاى اؾت، چِ زض ٢طآى ٍ چِ زض ٚيط آى، ٦اضتطز زاضز ٍ يا تِ قٌاؾي ٢طآى ّن، يا هطتٌَ تِ ٌٖانط  ظتاى

 ٌٖانط ؾث٧ي ٍيػُ ٢طآى؛ يٌٗي آًچِ تِ قيَُ تياى ٍ چگًَگي تسٍيي ٍ ًعٍل ٍ ... ٢طآى اذتهال زاضز.

ذال، َْْض نيِٛ اهط زض ٍرَب ٍ ... ٦ِ تطذي اظ هثاحج آى  هؿائل ٖوَهي ظتاى، اظ ٢ثيل اَا٠ ٍ ت٣ييس، ٖام ٍ

 زض هثاحج انلي يا ه٣سهاتي ٖلن انَل )هثاحج الٟاِ( تحج قسُ ٍ گؿتطـ ياٞتِ اؾت.

هؿائل ٍيػُ ؾث٥ ٢طآى، هخل اضتثاٌ هٌٗي تا قأى ًعٍل، هح٧ن ٍ هكتاتِ، ًاؾد ٍ هٌؿَخ ْْط ٍ تُي، تأٍيل ٍ 

 تٌعل ٍ ...

 

 يات ائوههاي هختلف رٍا گًَه

 قًَس: ضٍايات اّل تيت زض تثييي هتي ٢طآًي تِ پٌذ زؾتِ ت٣ؿين هي

ٞطيْايي اؾت ٦ِ هٟؿط ٢طآى تايس آگاّيْايي زض هَضز آًْا  زاض تياى پيف اي اظ ضٍايات اّل تيت، ْٖسُ . پاض1ُ

 زاقتِ تاقس.

ِ تاقس، ٍ تِ ؾطا٘ چِ ًَٔ هٗاضٞي تَاًس زاقت ًواياًس ٦ِ هٟؿط ٢طآى چِ اًتٓاضّايي اظ ٢طآى هي . ضٍاياتي ٦ِ هي2

 تايس تاقس.

اًس ٍ هٟاّين تطذي اظ ٍاغگاى ضا ٦ِ زض ظهاى  . احازيخي ٦ِ ٍيػگيْا ٍ قطايٍ ظهاًي ًعٍل ٢طآى ضا هُطح ٦طز3ُ

زٌّس ٍ ايي،  گطٞتِ ٍ ٢طآى زضنسز ًٟي آى هٟاّين ٍ يا ٣ًس آًْا تَزُ اؾت تَييح هي راّليت هَضز اؾتٟازُ ٢طاض هي

 قٌاؾي زض ْطٜ ظهاًي ًعٍل ٍ ه٢َٗيت تاضيري. ٌييٌٗي هٗ

 ؾاظز. اي ٍاحس زاضاي هٌٗي هي . تأ٦يس اّل تيت تط هحَض انلي هثاحج ٢طآى، ٦ِ آى ضا ّوچَى پي٧ط4ُ

 ٦ٌٌس. . ضٍاياتي ٦ِ آياتي ضا، تطحؿة ْٞن ظهاى ذَز اهام هٌٗا هي5

 زضذَض ت٣ؿين تِ زٍ تركٌس:« م ٢طآىٖلَ»تٌسي ٍ ٌَٖاى ٦طزى هُالة هطتٌَ تِ  تياًْاي ائوِ زض ت٣ؿين

 ًٓط زاضًس.« قٌاذت هٌٗي»تط تِ  تٌسي ٦لي هٗاضٜ ٢طآى، ٦ِ هُالة آى تيف ي٧ي ت٣ؿين

 پطزاظز. قٌاذتي، ٦ِ تِ تياى هؿائل هطتٌَ تِ ظتاى، ٍ ظتاى ٢طآى هي قٌاذتي ٍ ظتاى زيگط ت٣ؿيوات ؾث٥
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تٌسي ٦لي هحتَاي ٢طآى اؾت، تا  ى زض ٦الم اّل تيت ٍرَز زاضز، ت٣ؿيني٧ي اظ ت٣ؿيوْايي ٦ِ زضتاضُ ٢طآ

 تستّط٦ٌٌسگاى زض ٢طآى تساًٌس ٦ِ چِ اًتٓاضي تايس اظ آى زاقتِ تاقٌس.

 يا قٌاذت ّسٜ تياًي ٢طآى زاًؿت.« قٌاؾي ٚايت»تَاى آى ضا ًَٖي  تٌسي تؿياض٦لي اؾت، ٍ هي ايي ت٣ؿين

هيطالوؤهٌيي )ٔ( ي٣َل: ًعل ال٣طآى احالحاً، حلج ٞيٌا ٍ ٞي ٖسًٍا، ٍ حلج ؾٌي ٍ ٖي انثٙ تي ًثاتِ، ٢ال ؾوٗت أ. »1

 1«اهخال، ٍ حلج ٞطائى ٍ اح٧ام.

انثٙ تي ًثاتِ گٟت اظ اهيطهؤهٌاى )ٔ( قٌيسم: ٢طآى زض ؾِ ظهيٌِ ًاظل قسُ اؾت: ي٥ ؾَم زضتاضُ ها ٍ زقوٌاى 

 ائى ٍ اح٧ام.ها، ي٥ ؾَم زضتاضُ ؾٌتْا ٍ اهخال ٍ ي٥ ؾَّم زضتاضُ ٞط

ٖي اتي ٖثساهلل )ٔ( ٢ال: اىّ ال٣طآى ًعل أضتِٗ أضتأ، ضتٕ حالل ٍ ضتٕ حطام، ٍ ضتٕ ؾٌي ٍ اح٧ام ٍ ضتٕ ذثط ها . »2

 2«٦اى ٢ثل٧ن ٍ ًثأ هاي٧َى تٗس٦ن ٍ ٞهل ها تي٧ٌن.

 اظ اهام ناز٠ )ٔ( ضٍايت قسُ ٦ِ آى حًطت ٞطهَز:

تاضُ حالل ٍ ي٥ چْاضم زضتاضُ حطام، ي٥ چْاضم زضتاضُ ٢طآى تط چْاض ٢ؿوت ًاظل قسُ اؾت: ي٥ چْاضم زض

اًس ٍ آًاى ٦ِ تٗس اظ قوا ذَاٌّس آهس ٍ حلّ  ؾٌتْا ٍ اح٧ام، ي٥ چْاضم زضتاضُ اذثاض آًاى ٦ِ ٢ثل اظ قوا تَزُ

 ٍ ٞهل هؿائل راضي قوا.

ٌا ٍ ضتٕ ٞي ٖسًٍا، ٍ ضتٕ ٖي اتي الزاضٍز، ٢ال ؾوٗت أتارٟٗط )ٔ( ي٣َل: ًعل ال٣طآى ٖلي اضتِٗ أضتأ، ضتٕ ٞي. »3

 3«ٞطائى ٍ اح٧ام، ٍ ضتٕ ؾٌي ٍ اهخال، ٍ لٌا ٦طائن ال٣طآى.

اهام تا٢ط)ٔ( ٞطهَز: ٢طآى تط چْاض هحَض ًاظل قسُ اؾت: تركي زضتاضُ ها، تركي زضتاضُ زقوٌاى ها، ٢ؿوتي 

طاهتْاؾت، تٗل١ّ تِ ها زضتاضُ ٍارثات ٍ اح٧ام ٍ ٢ؿوتي ؾٌّتْا ٍ اهخال اؾت ٍ آيات ٦طيوِ ٢طآى ٦ِ تياًگط ٦

 اّل تيت زاضز.

تٌسي ضا  تٌسي تطحؿة هَئَ اؾت ٍ تٌْا تٗييي هحَضّاي ٦لي ٍ ها ايي ًَٔ ت٣ؿين زض ايي ؾِ ضٍايت، ت٣ؿين

تَاًس ها ضا زض  ًاهين ٍ ايي هي تٌسي هٌٗا قٌاذتي هي قَز، ت٣ؿين ٦ِ تطاؾاؼ هحَضّاي هَضزًٓط گَيٌسُ اًزام هي

٦و٥ ٦ٌس. َثيٗي اؾت ٦ِ ٢ٍتي تْٟوين ٦الم گَيٌسُ يا ًَيؿٌسُ آى زض چِ ظهيٌِ ٍ تط  قٌاذت ه٣انس انلي ٢طآى

 چِ هحَضي اؾت، ْٞن هٌٗاي ؾري اٍ آؾاى ذَاّس تَز.

زض ْٞن ٍ تٟؿيط ٢طآى ايي ٧ًتِ تؿياض هْن اؾت ٦ِ اًتٓاض اظ آى ضا هكرم ٦ٌين. ايي ضٍايات پػٍّكگط ٢طآًي ضا 

 ضٍ اؾت، تا چِ ًَٔ هُالثي هَارِ ذَاّس تَز. آى تساًس تا چگًَِ هتٌي ضٍتِزّس تا زض هطارِٗ تِ ٢ط ياضي هي

اح٧ام ٍارة ٍ حطام، ح٠َ٣ ٍ ؾٌتْاي ارتواٖي، اهخال ٍ ح٧وتْا ٍ ٍاليت اٍلياي الْي ٍ قٌاذت هرالٟاى ٍ 

 زقوٌاى ايكاى.
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ّاي ٦لي هَيَٖات، ّسْٞاي  تطاي قٌاذت ٍ ْٞن ٢طآى تِ گًَِگًَِ ٦ِ زض آٚاظ اقاضُ قس، اّل تيت )ٔ(  ّواى

قٌاذتي ٖام )٦ِ ّن زض ٢طآى ّؿت ٍّن زض ٚيط ٢طآى( ٍ هؿائل هطتٌَ تِ ؾث٥ ٍيػُ  ّسايتي ٢طآى، هؿائل ظتاى

 اًس. ٢طآًي اقاضُ زاقتِ

٦ِ تٗسّا تِ ًام  هُطح قسُ زض ه٧تة اّل تيت )ٔ( ٍ ه٣ايؿِ آى تا آًچِتٌسيْا ٍ ٌٖاٍيي  تَرِ تِ ايي ت٣ؿين

زّس ٦ِ ضيكِ هثاحج ٖلَم ٢طآى زض گٟتاض اّل تيت پياهثط )ٔ( اؾت. آًاى  گؿتطـ ياٞت، تِ ها ًكاى هي« ٖلَم ٢طآى»

 ٦ِ ٖلَهكاى اظ تٗالين ٍحي ٍ آهَظـ هحوسي ؾطچكوِ گطٞتِ اؾت.

سُ اؾت( اظ اهام ناز٠ تحاضاالًَاض ٣ًل ق 93اي اؾت هؿت٣ل، ٍ تواهي آى زض رلس  زض تٟؿيط ًٗواًي )٦ِ ضؾالِ

 )ٔ( ايي ضٍايت آهسُ اؾت:

 ّاي آيات ٢طآى ؾؤال ٦طزًس آى حًطت زض پاؾد ٞطهَز: قيٗياى ٖلي )ٔ( اظ آى حًطت زضتاضُ گًَِ»

ّا زاضٍي زضز اؾت ٍ تؿٌسُ  ذساي تثاض٤ ٍ تٗالي ٢طآى ضا تِ ّٟت گًَِ ٞطؾتازُ اؾت ٦ِ ّط ٦سام اظ آى گًَِ

 ٖثاضتٌس اظ: ]تطاي ؾٗازت تف[ آى ّٟت ٢ؿن

 . ٢هم.7. هخل، 6. رسل، 5. تطّية )تطؾاًسى ٍ اًصاض(، 4. تطٚية، 3. ًْي، 2. اهط، 1

، هح٧ن ٍ هتكاتِ، ذال ٍ ٖام، ه٣سم ٍ هؤذط، ٖعائن )ٞطايى( ٍ ضذم )هثاحْا(، ٍ زض ٢طآى ًاؾد ٍ هٌؿَخ

حطٞي ٦ِ تِ راي حالل ٍ حطام، ٞطائى ٍ اح٧ام، ه٣ٌُٗي ٦ِ هَُٜٗ اؾت، ه٣ٌُٗي ٦ِ هَُٜٗ ًيؿت ٍ 

 حطٞي زيگط ٢طاض گطٞتِ اؾت، ٍرَز زاضز.

تطذي اظ ٢ؿوتْاي ٢طآى، لٟٓف ذال اؾت ٍ هٌٗايف ٖام ٍ تطذي زيگط ٦ِ لٟٓف ٖام ٍ احتوال ٖوَهيت 

زاضز. تطذي اظ ٢ؿوتْاي لٟٓف ٍاحس ٍ هٌٗايف روٕ اؾت ٍ تطذي زيگط لٟٓف روٕ ٍ هٌٗايف ٍاحس. 

هٌٗايف آيٌسُ، تطذي اظ ٢ؿوتْا لٟٓف ذثط اؾت، ٍلي هٌٗايف ًٓط تِ تطذي اظ ٢ؿوتْا لٟٓف هايي اؾت ٍ 

 ٢َهي زيگط زاضز.

اًس )تٟؿيط يا رْت تٟؿيطي آًْا  اًس، ٍلي اظ رْتي ٦ِ زاقتِ تطگطزاًسُ قسُ تطذي اظ ٢ؿوتْا تِ حال ذَز تا٢ي

ّواى  ّاي آى، هٌٗايف تطذالٜ تٌعيلف ّؿت ٍ تطذي زيگط تأٍيلف زض ٍ تطذي اظ ٢ؿوت َٖو قسُ(

 تٌعيلف اؾت، تطذي اظ ٢ؿوتْا تأٍيلف ٢ثل اظ تٌعيلف ٍ تطذي زيگط تٗس اظ تٌعيلف.

اي زيگط  اي ّؿتٌس ٦ِ ٢ؿوتي اظ آيِ زض ي٥ ؾَضُ، ٍ ٢ؿوتي زيگط اظ آى زض ؾَضُ تطذي اظ ٢ؿوتْا تِ گًَِ

زض تطذي اظ ٢ؿوتْا، آياتي ٍرَز زاضًس ٦ِ ًهٝ آًْا هٌؿَخ ٍ ًهٝ زيگط تِ حال ذَز  ٢طاض گطٞتِ اؾت.

تَاى قاّس تَز ٦ِ اظ ًٓط لّٟ هتٟاٍت، ٍلي اظ ًٓط هٌٗا تِ ي٥ رْت ًٓط زاضًس ٍ ًيع  اًس. آياتي ضا هي تا٢ي

 تَاى ياٞت ٦ِ الٟاْي ّواًٌس ٍ هٌٗا ٍ ًٓطگاّي هتٟاٍت زاضًس. آياتي ضا هي

ّا ٍ  زض آًْا ضذهتي تٗس اظ ٍرَب اؾت چِ اي ٦ِ ذساًٍس ٖعٍرلّ، زٍؾت زاضز اراظُآياتي ٦ِ 

گيطًس. زض تطذي اظ ٢ؿوتْاي  ضذهتْايف ّواى گًَِ هَضز ٖول ٢طاض گيطًس ٦ِ ٍارثاتف هَضز ٖول ٢طاض هي

ط ًرَاؾتٌس، زٌّس ٍ اگ ٢طآى ضٌّوَزّايي اؾت ٦ِ هطزهاى زض تِ ٦اضگيطي آًْا هرتاضًس، اگط ذَاؾتٌس اًزام هي

آياتي ٍرَز زاضًس ٦ِ ْاّط آًْا تطذالٜ تاٌَكاى اؾت، زض ٌّگام ت٣يِ تِ ٦ٌٌس. زض تطذي اظ ٢ؿوتْا،  تط٤ هي
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قَز ٍ ًِ تِ تاَي آًْا. تطذي اظ آيات ٢طآى، ذُاب تِ ٢َهي ذال زاضًس، ٍلي هًوَى ٍ  ْاّط آى ٖول هي

)ل( ذُاب زاضًس، ٍلي زض ح٣ي٣ت ًٓط تِ اهّت آى هٌٗاي آًْا تطاي زيگطاى اؾت. تطذي اظ آيات، تِ پياهثط 

قَز ٍ تطذي اظ  اي اؾت ٦ِ تحطين آًْا رع تا تحليلكاى قٌاذتِ ًوي حًطت زاضًس، تطذي اظ ٢ؿوتْا تِ گًَِ

 4...«اًس  ٢ؿوتْا تأليٝ ٍ تٌعيلكاى تط ٚيطهٌٗايي اؾت ٦ِ زض آى ًاظل قسُ

 ٞطهايٌس ٦ِ زضذَض تَرِ ٍ غضٜ ًگطيٌس. َٖي هُطح هيتٌسي هَي پؽ اظ ايي، اهام )ٔ( هؿائلي ضا زض ت٣ؿين

 زض آٚاظ ّواى ٦تاب اهام ناز٠ )ٔ( ضٍايت قسُ اؾت:

ذساي هتٗال هحوّس )ل( ضا تِ پياهثطي تطاًگيرت ٍ اٍ ضا ذاتن اًثياء ٢طاض زاز، تٌاتطايي پياهثطي تٗس اظ اٍ »

ْاي آؾواًي ٢طاض زاز ٍ اظ ايي ضٍ تٗس اظ آى ًرَاّس تَز، ٍ تط آى حًطت ٦تاتي ٞطٍ ٞطؾتاز ٍ آى ضا ذاتن ٦تات

٦تاتي ًاظل ًرَاّس قس. ذساًٍس زض آى چيعّايي ضا حالل ٍ چيعّايي ضا حطام ٦طزُ اؾت؛ پؽ حالل آى تا 

ضٍظ ٢ياهت حالل ٍ حطام آى تا ضٍظ ٢ياهت حطام اؾت. قطيٗت قوا ٍ اذثاض گصقتگاى ٍ آيٌسگاى زض آى 

 اؾت.

زاًكي زض هياى اٍنياي ذَيف ٢طاض زاز. اٍنياي پياهثط، قاّساى تط اّل توام پياهثط )ل( آى ضا تِ ٌَٖاى 

ٖهطّايٌس ]اها هطزم[ اظ آًاى ضٍي گطزاًسًس ٍ ايكاى ضا تِ ٢تل ضؾاًسًس ٍ اظ زيگطاى پيطٍي ٦طزًس ٍ زض پيطٍي 

طز، ايٌاى تِ آق٧اض ٦« اٍلياء اهط»زيگطاى اذالل ًكاى زازًس، تا رايي ٦ِ ّط٦ؽ اٖت٣از ذَز ضا تِ ٍاليت 

 ٞطهايس: زقوٌي تا ٍي تطذاؾتٌس، تِ َلة زاًف اظ ٚيط اٍنيا پياهثط )ل( پطزاذتٌس. ذساًٍس هي

 31مائده /    ...« وٓنَسٔوا حٓظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وٓال تَزَالُ تَطَّلِعٔ عٓلَى خَائِنَةٍ مِنْهٔمٕ»

 س ٍ ّط ظهاى اظ ذياًتي ]تاظُ[ اظ آًْا آگاُ قَي.ٍ تركي اظ آًچِ ضا تِ آًْا گَقعز قسُ تَز، ٞطاهَـ ٦طزً

اًس، تِ  اًس، تِ هٌؿَخ احتزاد ٦طزُ ٍ ايي تساى ؾثة اؾت ٦ِ آًاى ٢ؿوتي اظ ٢طآى ضا تا ٢ؿوتي زيگط ضز ٦طزُ

اًس ٍ  اًس تِ ايي اٖت٣از ٦ِ هح٧ن اؾت، تِ ذال توؿ٥ ٦طزُ پٌساض ايي ٦ِ ًاؾد اؾت، تِ هتكاتِ احتزاد ٦طزُ

اًس، تِ هُلٕ ٍ  اًس، ٍلي ؾثة تأٍيل آى ضا ٞطٍگصاقتِ اًس ٦ِ ٖام اؾت، تِ اٍل آيِ احتزاد ٦طزُ گواى ٦طزُ

اًس، زض ًتيزِ  اًس، ظيطا آى ضا اظ اّلف ٞطاًگطٞتِ اًس، تِ هَاضز ٍ ههازض ؾري ًيٌسيكيسُ ذتام ؾري تَرِ ٧ًطزُ

 اًس. گوطاُ قسُ ٍ گوطاُ ٦طزُ

زض ٦تاب ذسا، ًاؾد ضا اظ هٌؿَخ، ذال ضا اظ ٖام، هح٧ن ضا اظ هتكاتِ، ذسا قوا ضا تياهطظز، تساًيس ٦ِ ّط٦ؽ 

ضذم )هثاحات( ضا اظ ٖعائن )ٍارثات(، ه٧ي ضا اظ هسًي، اؾثاب ًعٍل، هثْوات ٢طآى زض الٟاِ ه٣ُِٗ ٍ 

ٍ ٚيطه٣ُِٗ، هُالة هطتٌَ تِ ٢ًا ٍ ٢سض، ت٣سين ٍ تأذيط، هثيي ٍ ٖوي١، ٍ ْاّط ٍ تاَي، اتتسا ٍ اًتْا، ؾؤال 

راضي اؾت، هؤ٦س، هَنَل ضا رَاب، ٢ُٕ ٍ ٍنل، هؿتخٌي ضا اظ ٚيطهؿتخٌي، ٍ نٟت ها٢ثل ضا ٦ِ زض هاتٗس 

ضٍز.  اظ هحوَل تط ها٢ثل ٍ هاتٗسـ ًكٌاؾس ٍ اهتياظ ًسّس، آگاُ تِ ٢طآى ًيؿت، ٍ اّل ٢طآى تِ قواض ًوي

ٟتطي اؾت ٦ِ تط ذسا ٍ پياهثطـ گَ ٍ ه ّطگاُ ٞطزي تسٍى آقٌايي تا ايي اهَض ازٖاي ْٞن ٢طآى ٦ٌس زضٍ٘

 5«تٌسز، رايگاُ اٍ رٌّْن اؾت، ٦ِ تسرايگاّي اؾت. )ل( تِ زضٍ٘ اٞتطا هي
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٦ٌت اشا ؾألت ضؾَل اهلل )ل( أراتٌي ٍ اى ٌٞيت هؿائل  ٖي ؾلين تي ٢يؽ ٖي اهيطالوؤهٌيي )ٔ( ٢ال:. »3

ًيا ٍ الآذطُ ٍ الرٌِّ ٍ الًاض، ٍ الؾْل ٍ الرثل اتتساًي، ٞوا ًعلت ٖليِ آيِ ٞي ليل ٍ الًْاض ٍ الؾواء ٍ الأضو ٍ الز

ٍ اليياء ٍ الْلوِ االّ ا٢طأًيْا ٍ اهالّا ٖلي ٍ ٦تثتْا تيسي، ٍ ٖلوٌي تأٍيلْا ٍ تٟؿيطّا ٍ هح٧وْا ٍ هتكاتْْا ٍ 

ٞوا ذانّْا ٍ ٖاهّْا، ٍ ٦يٝ ًعلت ٍ ايي ًعلت ٍ ٞيوي ًعلت الي يَم ال٣ياهِ زٖا اهلل لي اى يُٗيٌي ْٞوا ٍ حٟٓا 

 6«ًؿيت آيِ هي ٦تاب اهلل ٍ الٖلي هي اًعلت اال اهالُ ٖلي.

 ؾلين تي ٢يؽ اظ اهيطهؤهٌاى ٖلي )ٔ( ضٍايت ٦طزُ اؾت:

پطؾيسم آى حًطت  زاز ٍ اگط هي ًوي پطؾيسم، پاؾرن ضا هي هي، ّطگاُ چيعي ضا اظ حًطت ضؾَل )ل( هي

زض قة ٍ يا ضٍظ، زض آؾواى يا زض ظهيي، اي تط آى حًطت ًاظل ًكس،  ٦طز. ّيچ آيِ ذَز آٚاظ تِ ؾري هي

زضتاضُ زًيا ٍ آذطت، تْكت يا رٌّْن، زض زقت يا زض ٦َُ، زض تاضي٧ي يا ضٍقٌايي، هگط ايي ٦ِ آى آيِ ضا تطاي 

 ام. هي تالٍت ٞطهَزُ ٍ آى ضا تطاي هي اهال ٦طزُ ٍ هي آى ضا تا زؾت ذَز ًَقتِ

ضا تِ هي آهَذت ٍ ايي ٦ِ چگًَِ زض ٦زا ٍ زضتاضُ چِ  امپياهثط، تأٍيل، تٟؿيط، هح٧ن ٍ هتكاتِ، ذال ٍ ٖ

٦ؿي ًاظل قسُ اؾت، تا ضٍظ ٢ياهت )زض رْت حّٟ ٍ ًگْساضي ايي هٗاضٜ گؿتطزُ( پياهثط اظ زضگاُ الْي 

 ام. ام ضا ًيطًٍس گطزاًس، اظ ايي ضٍي، ّيچ ي٥ اظ آيات ٢طآى ضا اظ ياز ًثطزُ ذَاؾت تا ذساًٍس ْٞن ٍ حاِٞٓ

ًٓط اظ ضٍايات زيگط زض ايي ظهيٌِ( تْيِ ٦ٌين ٍ آى ضا  ٞكطزُ ْٞطؾتي اظ ّويي زٍ ؾِ ضٍايت )نطٜاگط تِ ََض 

تطيي ٦تاتْاي ٖلَم ٢طآى ه٣ايؿِ ٦ٌين، اّويت َطح هثاحج ٖلَم ٢طآى زض ًگاُ اّل تيت )ٔ(  تا ْٞطؾت ٌٖاٍيي هْن

 ها ضٍقي ذَاّس قس.تطاي 

  [1. اهط ]1

 [1. ًْي ]2

 4 [1. تطٚية ]3

 [1طّية ]. ت

  [1. رسل ]5

 [1. هخل ]6

 [1. ٢هم ]7

 [2،  1. ًاؾد ٍ هٌؿَخ ]8 

  [3، 2، 1. هح٧ن ٍ هتكاتِ ]9

 [3، 2، 1. ذال ٍ ٖام ]10

 [2،  1. ه٣سم ٍ هأذط ]11

 [2،  1. ٖعائن ٍ ضذم ]12 

  [2،  1. هَايٕ حالل ٍ حطام ]13

 [1. ٞطائى ٍ اح٧ام ]14

 [1. ه٣ٌُٕ هَُٜٗ ]15

 [1هَُٜٗ ]. ه٣ٌُٕ ٚيط16 

 [1. حطٞي تِ راي حطٞي ]17

 [1. تٌعيل ]18 

 [3، 2، 1. تأٍيل ]19

 [3. تٟؿيط ]20

 [2. اتتسا ٍ اًتْاي ٦الم ]21

 [2. هَاضز ٍ ههازض ٦الم ]22

 [3،  2. ه٧ي ٍ هسًي ]23

 [3. چگًَگي ًعٍل ]24

 [3. قأى ٍ ًعٍل ٢طآى ]25

. هحل ًعٍل: آؾواى، ظهيي، زقت، ٦َُ، 26

 [3ضٍظ، قة ]

 [2. هثْوات ٢طآى ]27
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 [2. ه٣ُِٗ ٍ هؤلِٟ ]28

 [2. زاًف ٢ًا ٍ ٢سض ]29

 [2. هثيي ٍ ٖوي١ ]30

 [2. ْاّط ٍ تاَي ]31

 [2. ؾؤال ٍ رَاب ]32

 [2. ٢ُٕ ٍ ٍنل ]33

 [2. هؿتخٌي ٍ ٚيطهؿتخٌي ]34

 [2. هؤ٦س ]35

 [2. هٟهل ]36

 [2. هَنَل ]37

 [2. هَُٜٗ ]38

     

 

طي، چَى: اٖزاظ ٢طآى، ٦ٌايات ٢طآى، ٖسم تٌا٢ى زض ٢طآى ٢طاءت ٍ ... تياى زيگط، هؿائل زيگ زض ضٍاياتي

 قسُ اؾت ٍ هَاضز يازقسُ زض ضٍايات ائوِ تِ آًچِ گٟتين هحسٍز ًيؿت.

اًس، اظ آى رولِ  ض ها گصاقتِتيااذ اي ضا زض اّل تيت )ٔ( زض تَييح تطذي اظ ايي ٌٖاٍيي آگاّيْاي گؿتطزُ

د ٍ هٌؿَخ، ْْط ٍ تُي، تٟؿيط ٍ تأٍيل، قأى ًعٍل، ه٧ي ٍ هسًي ٍ ... ٦ِ زضتاضُ هح٧ن ٍ هتكاتِ، ًاؾ

ّايي اظ آى هثاحج تِ ََض هؿت٣ل هَضز تحج ٢طاض گطٞتِ اؾت. اگط توام هَاضز ت٣ؿين تٌسيْاي ٦لي  ًوًَِ

اًس، تِ يويوِ قطحْاي آى  قٌاذتي( ٦ِ اهاهاى هٗهَم تياى زاقتِ قٌاذتي ٍ ؾث٥ )ظتاى قٌاذتي، هٌٗي

َاضاى زضتاضُ ّط ي٥ اظ ٌَٖاًْاي يازقسُ گطزآٍضي ٍ تسٍيي قَز، تِ ي٣يي ٦تاتي هؿت٣ل ٍ اضروٌس زض تعضگ

 ٖلَم ٢طآى ق٧ل ذَاّس گطٞت.

 قاياى تَرِ ايي ٦ِ تياى ائوِ زضتاضٓ قٌاذت ٢طآى ٍ ٖلَم ٢طآى ؾِ ظهيٌِ ضا زضتطزاضز:

ل، هَنَل ٍ هَُٜٗ، ٢ُٕ ٍ . آًچِ هطتٌَ تِ َثيٗت ظتاى اؾت ٍ ٖوَهيت زاضز، هخل ٖام ٍ ذا1

اي ٍ حتي  ٍنل، هؿتخٌي ٍ ٚيطهؿتخٌي، هُل١ ٍ ه٣يس، هثْوات ٍ هثيٌات ٍ ... ايي هَاضز زض ّط ٦تاتي ٍ ًَقتِ

ايي ٌٖانط « ظتاى هطزم»اـ اظ  تَاًس هَرَز تاقس. ٢طآى ًيع هخل ّط ٦تاب زيگط، تِ زليل اؾتٟازُ تياى قٟاّي هي

 ظتاًي ضا زض ذَز زاضز.

هرهَل ٢طآى اؾت ٍ تِ ؾث٥ ٍيػُ ٢طآًي، ًٓط زاضز، هاًٌس هح٧وات ٍ هتكاتْات، ًاؾد ٍ . آًچِ 2

 هٌؿَخ، ْْط ٍ تُي، ه٧ي ٍ هسًي، حطٍٜ ه٣ُِٗ، تأٍيل ٍ ...

ايي ًٓط اظ اٖزاظ تياًي ٢طآى، ٦ِ اظ ٍيػگيْاي آى اؾت،  ايي گًَِ هثاحج ٍيػُ ؾث٥ ٢طآًي اؾت، نطٜ

قٌاؾي ٍ هُالة  تط ظتاى ى ًعٍل ٢طآى ّؿتٌس: زؾتِ اٍل هُلة ٖوَهيزٍ زؾتِ هطتٌَ تِ ظتاى، ظهاى ٍ ه٧ا

 قَز. قٌاؾي هي زؾتِ زٍم هطتٌَ تِ ؾث٥

 تطي زض ؾث٥ تياى ٢طآى ؾري زاضز هاًٌس: تطذي اظ ضٍايات زيگط زضتاضُ ٌٖانط ٦لي

 اؾت:گَيس: لحي ٢طآى ٦ٌايي  ضٍايتي ٦ِ هي

 َز:ٖثساهلل تي ت٧يط اظ اهام ناز٠ ضٍايت ٦ِ حًطت ٞطه

 7«ًعٍل ال٣طآى تايّا٤ اٌٖي ٍ اؾوٗي يا راضُ.»

 گَين ٦ِ زيَاض تكٌَز.( گَين، ٍلي ّوؿايِ تكٌَ )تِ زض هي اي ًاظل قسُ ٦ِ تَ ضا هي ٢طآى تِ گًَِ
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تط تط هٌٗاقٌاؾي ٢طآى  ّاي هُالة هَرَز زض ٢طآى تياى قسُ اؾت، تيف آًچِ زضتاضُ هحتَا، ّسْٞا ٍ گًَِ

 تٌسيْاي ٦لي هُالة ٢طآى ٣ًل ٦طزين. ٦ِ زض اٍل ًَقتاض زض ت٣ؿينًٓط زاضز، هخل ضٍاياتي 

ّا ٍ هيساًْاي قاياى ٦اٍـ ٍ زضًگ ٍ ضاّي  اي تاقس تِ ظهيٌِ تَاًس اقاضُ آًچِ تا تسيي را آٍضزين، هي

 تاقس پيف ضٍي پػٍّكگطاى ٢طآًي زض ضزياتي تٌياًْاي ٖلَم ٢طآى، زض هٗاضٜ اّل تيت پياهثط )ل(.

 
                                                 

 .٦2/627ليٌي، هحوّستي ي٣َٗب، انَل ٦اٞي، تِ تهحيح ٖلي ا٦ثط ٟٚاضي، تْطاى، زاضال٧تة االؾالهيِ،  .1

 ّواى. .2

ٖياقي، هحوّسى هؿَٗز، التّٟؿيط )هٗطٍٜ تِ تٟؿيط ٖياقي(، تهحيح ؾيسّاقن ضؾَلي هحالتي، تْطاى، الو٧تثِ الٗلويِ  .3

 .92/114ؿي، هحوستا٢ط، تحاضاالًَاض، ؛ هزل1/9االؾالهيِ، 

هزلؿي، هحوستا٢ط، تحاضاالًَاض الزاهِٗ لسضض اذثاض االئوِ األَْاض، تهحيح هحوستا٢ط تْثَزي ٍ ٖثسالطحين ضتاًي قيطاظي،  .4

 .93/4تيطٍت، زاض احياء التطاث الٗطتي، د 

 .93/493هزلؿي، هحوستا٢ط، تحاضاالًَاض،  .5

تهائط السضرات ال٧ثطي ٞي ًٞائل آل هحوّس )ل(، تِ تهحيح هيطظا هحؿي ٦َچِ تاٚي، تْطاى، نٟاض ٢وي، هحوستي حؿي،  .6

 .198هؤؾؿِ االٖلوي / 

؛ ٦ليٌي، هحوستي ي٣َٗب، ٦اٞي، 2/18؛ ٢وي، ٖلي تي اتطاّين، تٟؿيط ٢وي، 1/40ٖياقي، هحوستي هؿَٗز، تٟؿيط ٖياقي  .7
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