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 گفحارُایی از: ىعػّد ةعیطی درس

ظزً رّاُیو گفث؛ و ةَ ایً  یٌّراٌ کحاب ًیا ثیُسا از يىٍس ةِصه ي ٌدّه و كصآن ًییجت ي درةاره دوره ًیا در

و طی  جّان ىٍظّر خلیلی رسا را از کالىغ دریافث. ایً ىتدخ در ُفث گفحار ىّفّع ىی پصدازیو کَ چگٌَّ ىی

 گصدد.   ي غالكيٍسان ارائَ ىی ي ىحّانی جِث اظحفاده ُفث ُفحَ

 

 !لجمَمُ ، کتابی جامع؛ امادرس ايل: قرآن

 

 كصآن، کالم انِی اظث کَ رساوٌس ىحػال آن را ةص كهب رظّنغ ىديس ىؿطفی ٌازل فصىّده اظث.

ي راجو  و ىػجضه 1ر ٌازل ػسهي اغؿا َمٍي ةٍسگان در  َمٍکَ ةَ ىٍظّر ُسایث  علمو  وًرکالىی از جٍط 

  پیاىتصان ٌام گصفحَ اظث.

 اظث: « ي ُيَ چیض ةیان کٍٍسه»کَ  جايیدو  زودٌکالىی 

 2 "ءٍ وَ ٌَضَّنٍْا غَهَیْكَ انْكِحابَ جِتْیاٌاً نِكُمِّ ػَیْ" -

 ایً کحاب را ٌازل کصدیو کَ ةیان کٍٍسه و روػٍگص ُيَ چیض اظث. [اي پیاىتص]و ةص جّ 

  3" وَ الَ یَاةِطٍ إاِلَّ فِی کِحَابٍ ىُتِیًٍ الَ رَطْبٍ " -

 [ اظث.آىسهکَ در کحاب روػً ]، و ُیچ جص و رؼكْ ٌیعث ىگص ایًزىیً ُاىجاریكیاى در  و ُیچ داٌَ

 4"ػَیْءٍ ىًِ انكِحَابِ فِی فَصَّطٍَْا ىَّا" -

 ایو. و ىا در ایً کحاب ُیچ چیضي را فصوگشار ٌكصده



اىع کَ كصار اظث کحاب ُسایث ةؼصیث ةاػس، در ةعیاري از ىّارد ةَ ؾّرت ىُجيَم اىا از ظّي دیگص، ایً کحاب ج

اي کَ در ةصری آیات، رّاٌٍسه ٌَ جٍِا ىلؿّد خلیلی رسا را از کالىغ  و خحی ظاُصا ىتِو ظزً گفحَ؛ ةَ گٌَّ

 ػّد.  ةصد، ةهكَ خحی ىحّجَ ىػٍاي ظاُصي آن ٌیض ٌيی کٍس و ةَ جأویم آیات پی ٌيی درك ٌيی

فِيیو ةَ چَ ىّفّغی اػاره  ػٌّس کَ خحی ٌيی ةَ طّر ٌيٌَّ خصوف ىلطػَ در كصآن، از جيهَ آیاجی ىدعّب ىی

 و ... .  7«طعو»، 6«انص»، 5«انو»ىاٌٍس کٍٍس.  ىی

ٍس. ىثال گفحَ کٍ ي رّاٌٍسه کفایث ٌيی اٌس کَ ةصاي اظحفاده و رالؾَ ةیان ػسه لجمَمُو یا ةصری آیات، آٌلسر 

ي ایٍكَ چگٌَّ، در چَ زىاٌی، چٍس رکػث و ةا چَ کیفیحی ایً فصیقَ را ةَ جا  ونی درةاره 8"ٌياز ةزّاٌیس"ػسه 

 ةیاوریو، ؾدتحی ٌؼسه اظث.

غتارات، ةَ ىػٍاي كطػی ىّرد ٌظص رسا دظث  ظاَرجّان از روي  ُعحٍس و ٌيی متشابٍةصری دیگص از آیات ٌیض 

ایً آیات داػحَ ةاػٍس کَ نضوىا ىّرد جاییس  ُاي ىحفاوجی از ةصداػثكً اظث افصاد ىزحهف، ىي از ایً رویافث. 

چیعث؟ « أَیْسِیِِوْ»در « یَس»اىا ىلؿّد از  .9"أَیْسِیِِوْ فَّْقَ انهََِّ  یَسُ" رسا ٌتاػس. ةَ طّر ٌيٌَّ در كصآن چٍیً آىسه:

یار و »، «اىص ٌافش و غهتَ»، «ٌیازي ةی»، «كسرت»، «ٌػيث و اخعان» ،«دظث»ةَ ىػٍاي ، «یَس»در نغث غصب، 

آیا ٌیازي یا یار؟  ةیٌػيث یا چیصگی؟ . خال، کساىیك ىسّ ٌظص رساوٌس ةّده؟ دظث یا كسرت؟ 10... اظث« یاور

 ىلؿّد خلیلی رسا از ایً کالم دكیلا چیعث؟ جّان ىطيئً ةّد  ىی

ُیچگاه پصوردگارت "كصآن کصیو چٍیً آىسه:  ةصری از آیات ٌیض ةَ ظاُص ىحٍاكـ ُعحٍس. ةَ طّر ٌيٌَّ در

رسا را فصاىّش کصدٌس؛ پط رسا ٌیض آٌِا را فصاىّش "رّاٌیو:  ي دیگص چٍیً ىی اىا در آیَ 11"فصاىّػكار ٌیعث

 کٍس؟! کٍس یا ٌيی ػّد کَ: ةاالرصه رسا چیضي را فصاىّش ىی . و ایً ظّال ایجاد ىی12"کصد

 ةٍاةصایً، آیات ىحػسدي در كصآن وجّد دارٌس کَ:

  )ىاٌٍس خصوف ىلطػَ(؛ داٌیو يیىػٍاي آٌِا را ٌاؾال یا  -

)ىاٌٍس ةصری آیات ىصةّط ةَ  جّاٌیو از آٌِا اظحفاده کٍیو يیکَ ٌاٌس  یا آٌلسر ىجيم و رالؾَ ةیان ػسه -

 اخكام(؛

ز ةیان ایً آیات چَ ةّده اظث )ىاٌٍس ةصری جّان ىطيئً ةّد دكیلا ىٍظّر رسا ا يیىحؼاةَ ُعحٍس و ٌیا  -

 ؛آیات ىصةّط ةَ كیاىث(

 و یا ظاُصا در جٍاكـ ةا ُو ُعحٍس )ىاٌٍس ةصری آیات ىصةّط ةَ فػم رسا(. -

 

 



 : چانغ

ةَ ىػٍا و خكيث آٌِا پی ةتصد و رساوٌس، ةی دنیم آٌِا را در ٌتایس آیا آیاجی در كصآن وجّد دارد کَ آدىی  -

 فِيیو.( يیکَ ىػٍا و ىلؿّد آن را ٌ ىاٌٍس خصوف ىلطػَ) ؟كصار داده اظثُا  کحاب ُسایث اٌعان

کحاةی ٌاكؽ اظث و ةصاي زٌسگی  -ُيَ چیض اظثي  کَ ةیان کٍٍسه -کٍس  ىیآیا ةصرالف آٌچَ كصآن ادغا  -

 اػاره داػحَ اٌس.(اخكام ىجيهی کَ ةَ  آیاتىاٌٍس )کٍس؟  يیُا کفایث ٌ اٌعان

ةایس طتق ظهیلَ و فِو رّد،  جّاٌس و یا ىی ا از کالىغ چَ ةّده، ُص کعیآیا فارغ از آٌچَ ىلؿّد رس -

 داٌیو واكػیثِ آٌِا چیعث.( يیآیات كصآن را جأویم و ىػٍا کٍس؟ )ىاٌٍس آیات ىحؼاةَ در ةاب كیاىث کَ ٌ

 گّیس.( ي فػم رسا ظزً ىی آیا در کالم رساوٌس، جٍاكـ وجّد دارد؟ )ىاٌٍس آیاجی کَ درةاره -

 ُاي فّق رّاُیو پصدارث. آیٍسه ةَ ةصرظی و پاظذ چانغدر جهعات 

 ٌكات ىِو ایً جهعَ:

 اظث. لجمَمُاىا  ،جامعكصآن، کحاةی  -

 ىتِو اظث. داراي آیاجی ةَ ظاُصكصآن، کحاةی ةصاي ُسایث، اىا  -

 اٌس. ُعحٍس و ىّفّع ىّرد ةدخ را ٌاكؽ ةازگّ ٌيّده لجمَمُآیات ىحػسدي در كصآن وجّد دارد کَ  -

جّاٌیو  داٌیو ٌيی ُعحٍس و ىا ىػٍاي خلیلی آٌِا را ٌيی متشابٍػسدي در كصآن وجّد دارد کَ آیات ىح -

 جؼزیؽ دُیو.

 دارٌس. متىاقضآیات ىحػسدي در كصآن وجّد دارد کَ ظاُصي  -
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