


❖

سورهمشخصات

البقرهسورهالقرآنسناموسناماشيلکلان:اهميت‹

ءزهراسيدالقرآن،فسطاط،سنام،ذروه،بقره،:اوصافواسامي‹

87:نزول،26256:حروف،6156:کلمات،286:آيات:آمار‹

:هجرتاولنيموسالويکمدينه،:نزولزمانومکان‹
:سورنزولفضاي‹

مکيسور‹
مدنيسور‹



❖

يثرب...واقتصادياجتماعي،شرايط:نزولفضاي‹

:سورهمعارفونزولفضايتاثير‹
سورهمعارفبرنزولفضاي‹
نزولفضايبرسورهمعارف‹

...انسان،خالفتانبياء،تاريخنبوت،:سورهمعارف‹

يالکرسآيهآخر،آيهسهانسان،خالفتآيات:آياتغرر‹

کتبورسلهمهبهايمان:بندگياقتضاي:سورههدف‹

متعددروايات:سورهقرائتفضيلت‹



❖

1شريفهآيه
:مقطعهحروفويژگي‹

قرآنمختصاتاز‹
مدنيومکيسورمشترک‹
حروفاينباسوره29شروع‹
حروفاينبودنحرفيپنجتايک‹
يکآيهازبخشيياآيهيادويک،‹



❖

تکرار يک، دو، شش يا هفت بار‹ 

حرف بدون تکرار14‹ 

رسالتوحي و : اين حروفحاوي محتواي مشترک سور ‹ 

رابطه حروف با محتواي سوره‹ 

هصراط علي حق نمسکه، صح طريقک مع السن: جمالت‹ 

اوصاف خاص اين حروف‹ 



❖

:مقطعهحروفدربارهاقوال‹
خداوندمخصوصمتشابهاتي‹
هاستسورهاسامي‹
استقرآنهاينام‹
(ص)حضرتياالهياسماءبهاشاره‹
الهياعظماسماجزاء‹



❖

قرآنحقانيتبهخداوندسوگند‹

اقوامبقايمدتبهاشاره‹

اسالميامتاجلبهاشاره‹

الفباستحروفهمان‹

خصماسکاتوتنبيهبراي‹



❖

الفباحروفباتحدي‹

سورهدرحروفهمانبيشترتکرار‹

هاسورهميانمرزبندي‹

سورهاجماليپياموخالصه‹

سورهمفتاحومقدمه‹



❖

قرآننسخصاحبانبهناظر‹

هاسورهآياتتعدادبهناظر‹

قرآنحدوثمويد‹

رسولوخدابينمحتوابردالرمزي‹

رسولوخداميانسر‹



❖

2شريفهآيه
:ذلک‹

غيرمحسوسومحسوسبهاشاره‹
:تعظيمباباز‹

اهللاناانني:حضور‹
نعبداياک:خطاب‹
:غياب‹

اهللاعبدواو:ظاهراسم‹
فاعبدوه:غايبضمير‹



❖

:الکتاب‹
مفهوم‹
:قرآنيمصاديق‹

انساناعمالثبتمحل‹
هستيامورثبتمحلحقيقت‹
انبياهمراهقوانينمجموعه‹
بشرينوشتهدست‹



❖

«ال»با،«ال»بدون:استعمالصور‹
:کتابمراتب‹

روايات‹
:قرآنياستعمال‹

اشارهاسمبدون‹
نزديکاشارهاسمبا‹
دوراشارهاسمبا‹

طهارت:مراتببهنيلراه‹



❖

:ريبال‹
شکمفهوم‹
ريبنفيريشه‹
کفارريبريشه‹
نهيصحت،نفي:«ال»حقيقت‹
:ريبانواع‹

قرآندعويدر‹
قرآندعوتدر‹



❖

:متقين‹

تقويتعريف‹

:متقينهدايتمراحل‹
خداوندسويازمتقينبهفطرتاعطاء‹
فطرتاساسبرمتقينعمل‹
متقينبرايخداوندثانويهدايت‹



❖

:هدايتاختصاصريشه‹
:البيانمجمع‹

قرآنهمگانيهدايت‹
اختصاصمفيدآيات‹

:کفارعملکرد‹
گرفتننشنيده‹
اثرترتيبعدم‹
کليومطلقانکار‹



❖

:الميزان‹
ابتداييتکوينيهدايت‹
ابتداييتشريعيهدايت‹
پاداشيتکوينيهدايت‹

:تسنيم‹
فطرتسرمايهحفظ‹
تشريعيهدايتکمکباعمليتقواي‹
مطلوببهايصال:پاداشيهدايت‹



❖

3شريفهآيه

:يومنون‹

ايمانتعريف‹

ايمانحقيقت‹

ايمانمراتب‹



❖

:بالغيب‹
مفهوم‹
:غيبمستندات‹

عقليبرهان‹
نقليدليل‹
کشفيوجدان‹

:غيبانواع‹
مطلق‹
نسبي‹



❖

:غيبمنکرانانواع‹
الحاديمکاتبگرانتوجيه‹
آباءمقلدمنکران‹
يقيندارايمنکران‹

:غيبمصاديقبرخي‹
النشوروالبعث‹
القائمقيام‹
الرجعه‹
...الوعيدوالوعد‹



❖

:بالغيبدراحتماالت‹
خلوت:غيبواستظرف«ب»‹
مومنقلب:غيبواستسبب«ب»‹
...:وخداوند:غيبواستتعديه«ب»‹

:شدنتکراري:اولاشکال‹
اجمالازبعدتفصيل‹
آنهمهنهمصاديقبرخي‹



❖

علمبدونايمانعدم:دوماشکال‹
غيرخدابرايغيبامکان‹
متقينعلمبهبعدآيهتصريح‹
غيببودنذومراتب‹

خداوندبهغايبامکانعدم:سوماشکال‹
غايبوحاضرمالزمهعدم‹
ظاهربهخداوندتعبير‹
خداوندغيابوحضوربودنيکي‹



❖

:يقيمون‹
:مقابلنقطه‹

استلقاءواضطجاعسجود،قعود،‹
سکونوتوقف‹
اعوجاجوانحراف‹

نانسادراثرعينيت:صالهاقامهمفهوم‹
حضوراحساس:صالهاقامهاثر‹



❖

:رزقناهممما‹
مرزوقمقتضايبهمستمرخاصانعام:رزق‹
تشريعيوتکويني:رزقانواع‹
معنويومادي:رزقگستره‹
:تکمله‹

بعضيهمن:مّما‹

انفاقاطالق:مّما‹
خداستمعطي:رزقناکم‹
نيستيدحقيقيمالک:رزقناکم‹



❖

:ينفقون‹
انفاقمفهوم‹
انفاقازنادرستتلقي‹
خداوندباپيوندعاملانفاق‹
انفاقبرصالهتاثير‹
انفاقموضوعحليت‹



❖

:محضعقليمطالبخطاپذيري‹
عقلي:استداللمقدماتهمه‹
عقلخطايمثلحسخطاي‹
عقل:حسدرتشخيصعامل‹
حسباحستاييدامکانعدم‹
جزئياتدرحسدرکانحصار‹



❖

:سوفسطائياناشکال‹
:ادراکاتترينقويبودنخطا‹

خودشتوسطدليلابطال‹
صوابعالمتخطابهاعتراف‹
علمبهمطلقاعتمادعدم‹

:موضوعحقيقتنهماذهنيافته:علم‹
نزاعمحلتغيير‹
نظرخالفبرروزمرهعمل‹



❖

:علمتغيير:شبهه‹

علمانقسامامکانعدم‹

علمناپذيريمکانوزمان‹

عموميحرکتذيلجعلعدم‹

الزمانمختلفحوادثتعقلامکان‹



❖

4شريفهآيه
:وحيبهايمان‹

:تنزلانواع‹
تجافي‹
تجلي‹

:وحيبهايمانانواع‹
تفصيلي‹
اجمالي‹



❖

«اليکانزلما»گستره‹

:کتبسايرباقرآنبهايمانرابطه‹
معارفکليخطيکساني‹
کتبمهيمنومصدق:قرآن‹
قبلانبياءبهقرآننگاه‹

وحيبهايمانضرورتريشه‹



❖

:يوقنون‹
يقينمفهوم‹
يقينمحصولمعادباوري‹
عقبيبهيقينوانسانها‹
يقينحقيقت‹
يقيناثر‹
عمليشهوتعلمي،شبهه:قيامتانکارراز‹



❖

5شريفهآيه
:مفلحون‹

فالحمفهوم‹
:مفلحانعالمت‹

اصالحگري‹
نهيوامر‹
رسولازحمايتوايمان‹
ايثار‹
حسناتسنگيني‹



❖

6شريفهآيه
:کفروا‹

کفرمفهوم‹
کفرواالذينمصداق‹
:کفرمراتب‹

اعتقادي‹
عملي‹

کفروجوه‹



❖

:ءانذرتهم‹

انذارمفهوم‹
انذاراهميت‹
انذارصعوبت‹
انذارتاثيرعدمدليل‹



❖

7شريفهآيه
:ختم‹

ختممفهوم‹
ختمبهناظرتعابير‹
ختممراتب‹
ختمريشه‹



❖

ختمزمانيمحدوده‹
:ختممتعلَّق‹

عسموقلببابصريکساني‹
سمعوقلبازبصرتفکيک‹

نفرينبدترين:ختم‹
اختياروختمجمع‹



❖

:قلب‹
:قلبانواع‹

مادي‹
:قرآندر:معنوي‹

درکوعقل‹
جانوروح‹
عواطفمرکز‹



❖

:قرآندرقلبتقسيمات‹
سليمقلب‹
منيبقلب‹
مريضقلب‹

:سمعبودنمفردوقلببودنجمع‹
جمعاسم‹
مصدريمعناي‹



❖

7شريفهآيه
:الناسمن‹

بشرانس،انسان،:ناس‹
:متعلَّق‹

متقي‹
کافر‹
منافق‹



❖

8شريفهآيه
:دينبرابردرانسان‹

مسلمان‹
کافر‹
نفاقمفهوم‹:منافق‹

مشرکوکافربااشتراک‹
منافقمختصات‹
کافرازمنافقبودنبدتر‹
خداوندتوسطنفاقافشاي‹
نفاقبودنمشکک‹
آياتدرمذکورصفات‹



❖

9شريفهآيه
:يخادعون‹

يکطرفهياطرفيني:خدعهمفهوم‹

منافقمومنين،ورسولخدا،:خدعهمخاطب‹

خدعهحيطه‹
مومنباخدعهاهميت‹
خدعهتاثير‹
خودفراموشيخودگرايي،:خدعهريشه‹

عقلشهادتاسارت،پيروزي،:خدعهريشهدفعراه‹



❖

10شريفهآيه
:مرضقلوبهمفي‹

:هاانسان‹
القلبسليممومن‹
قلبيجزئيبيماريدارايمومن‹
القلبمريضکافرومنافق‹

:مرضانواع‹
جسمي‹
روحي‹



❖

:انسانبهنسبتالهيتزايد‹
خير‹
شر‹

:بيماردليباخداوندبرخورد‹
پيشگيريبرايتقوادستور‹
آنعالئموبيماريبهنسبتتنبه‹
بازگشتراهدادننشان‹
اسرارافشاءبهتهديد‹
قتلوتبعيدبهتهديد‹
خودبهواگذاريورهاسازي‹



❖

جديدمرضجذب:قلبمرضخاصيت‹

لقمطمالکيت:خداوندبهمرضافزايشاستناد‹

استقرار:منافققلبدرمرضوضعيت‹

کذب:القلبمريضفردابزاروريشه‹

اليمعذاب:قلبيمرضدارندگانعاقبت‹



❖

11-12شريفهآيات
:نمامصلحمفسدين‹

افسادمفهوم‹
:منافقانحاالت‹

خودبابرخورددر‹
مومنانبابرخورددر‹
کافرانبابرخورددر‹



❖

:اصالحادعايريشه‹
نظريعقلفقدان‹
عمليعقلفقدان‹

:منافقعملحقيقت‹
مخبرينهخبريکذب‹
مخبريوخبريکذب‹



❖

حماقتتشديد:منافقعملنتيجه‹

:تکمله‹

منافقدعوتاطالق:قيلعبارت‹

حصروتنبيهبرهمزمانداللت:اال‹

استمراروتاکيد:المفسدونهم‹



❖

13شريفهآيه
:سفيهانهخودبرتربيني‹

سفهمفهوم‹
منافقانسفاهتريشه‹
اليعلمون:سفاهتنتيجه‹
کافرومنافقسفاهتاشتراک‹
سليمعمليعقل:سفاهتضد‹



❖

15-14شريفهآيات
يعمهوناستهزاء،شيطان،:شناسيمفهوم‹

:بابايندرمنافقانانواع‹
متظاهرکافرابتدااز‹
متظاهرکافرسپسومومنابتدا‹

:کافربهمنافقتمايلبهناظرتعابير‹
خلوالقوا،‹
معکماّناامّنا،‹
شياطينهم‹
مستهزئوننحناّنما‹



❖

استهزاءمتعلَّق‹
انمنافقاستهزاءباالهياستهزاءتفاوت‹
:منافقمستهزئانکيفر‹

بهميستهزئاهلل‹
يمدهم‹
يعمهون‹
شياطينهم‹



❖

16شريفهآيه
تجارتعرصه:دنيادرانسانزندگي‹

...وفروشندهخريدار،:تجارتارکان‹

بايرورابح:تجارتانواع‹

قافتراواشتراک:بشريوالهيتجارترابطه‹

مهتدينکانواما:بايرتجارتاثر‹



❖

18-17شريفهآيات
شناسيمفهوم‹
:قرآنتمثيالت‹

منافقاندربارهتمثيلانواع‹
تمثيلخاصيت‹
:تمثيلازتلقيانواع‹

طردجوازعدم‹
طرددرخواستريشه‹



❖

:منافقومومنبرايروشناييجايگاه‹
منافقومومننورنسبت‹
منافقنارومومننورتقابل‹
پاسخبدوننياز‹

:زدهظلمتمنافقانکيفر‹
دنيادر‹
عقبيدر‹
کيفرحقيقت‹



❖

20-19شريفهآيات
شناسيمفهوم‹
:منافقانزندگي‹

زندگيکيفيت‹
منافقالعملعکس‹
العملعکسحقيقت‹

خاصوعام:خداونداحاطه‹
کفر:منافقانهزندگيحقيقت‹



❖

21شريفهآيه
شناسيمفهوم‹
:الهينداهاي‹

اهميت‹
:انواع‹

واسطهبيياباواسطه‹
تشريعيياتکويني‹

مراتب‹



❖

:عبادت‹
:عبادتبهامرانواع‹

اصلسپسفرعاول‹
فرعسپساصلاول‹

عبادتمصاديقوگستره‹
عبادتارکان‹
عبادتتشريعدليل‹



❖

:عبادتشروط‹
صحت‹
قبول‹
کمال‹

:عبادتضرورتبراستدالل‹
فاعليمبدااز‹
غاييمبدااز‹
غاييوفاعليمبدااز‹

عبادتنتيجه‹



❖

:عالمدرالهيآيات‹
آفاقي‹
انفسي‹

:نياکانبهتمسک‹
دانستنمعبودومخلوق‹
غلطسننازپيروي‹



❖

:تتقونلعلکم‹
تقويفراگيري‹
تقويبودنآلي‹
:تقويبهواقعينگاه‹

تقويبهمنتهيغيرعبادت‹
لعّلمعنايدرتدقيق‹
کارعاقبتدرابهام‹



❖

22شريفهآيه
:شناسيمفهوم‹

خاصحالتدرشيدادنقرار:َجَعَل‹
سماءمقابل:ارض‹
زمينبااليفضاي:سماء‹
لمعتدنرمگرماستراحتبستر:فراش‹
ديگرچيزازحاصلچيزهر:ثمرات‹
نّدجمع:انداد‹



❖

:آيهدومطالبترتيب‹
اهللاعبدو:ايجاب‹
انداداهللتجعلوافال:سلب‹

:الهيهاينعمتدرجات‹
مخاطبندمردمتوده‹
مخاطبندمومنان‹

:اندادبودنجمعريشه‹
مشرکانتودهبهخطاب‹
بشرمتنوعنيازهاي‹



❖

:تعلمونانتم‹

«تجعلوافال»برايحال‹

:علمانواع‹

فطري‹

اکتسابي‹



❖

23شريفهآيه
:ريب‹

شناسيمفهوم‹
:ريبوشکانواع‹

درمانقابل‹
درمانقابلغير‹

قرآندرريبنفي‹
:مشرکاننفيوريبنفيجمع‹

استنهي«ال»‹
استنفي«ال»‹



❖

:«مثله»ضميرمرجه‹
:عبدنا‹

نيستحضرتبودناميمعجزهوجه‹
استقرآنمواردسايردرضميرمرجع‹

:نزلنامما‹
مکهدرتحدينوع‹
مشرکيناشکاالتنوع‹
شهدائکممعني‹
بودناميموضوعيتعدم‹

«نزلنامما»و«عبدنا»‹



❖

:تحديکليات‹
:انبيادعوتبهمردمواکنش‹

دعويابطالبرايتالش‹
معجزهرويتتاپذيرشعدم‹

:نبوتدعويواعجازرابطه‹
نبيورسولجانباز‹
مشرکينجانباز‹



❖

:عاديوقايعبامعجزهتفاوت‹
عللبودنمکشوفياعلني‹
عللاثربودنآنيياتدريجي‹
عللتاثيرنوع‹
عللتاخروتقدم‹

ابزارانحصار:اعجازپذيرشسختيدليل‹

محسوساتبهمعرفت



❖

:اعجازانواع‹
اقتراحي‹
الهيقهرومهر‹
نبوتبرهان‹

ازاعجتحققدرانبيانفوستاثير‹



❖

:اعجازُمثبتات‹
نبوتدعوي‹
:توحيدبهدعوت‹

مبدابهغيرمعتقدبراي‹
مبدابهمعتقدبراي‹

:تحديبهپاسخگوييمدعيان‹
نبوتدعويباهمراه‹
نبوتدعويبدون‹

علميتقواي:تحديکارکرد‹



❖

:(ص)حضرتاعجاز‹

:(ص)حضرتمعجزات‹

ناصحيحتلقي‹

صحيحتلقي‹



❖

:(ص)حضرتاعجازتفاوت‹
خودشانبهقائم:انبياساير‹
:(ص)حضرتاعجاز‹

گويا‹
جاوداني‹
جهاني‹
روحاني‹



❖

:تحديانواع‹
88اسراء:قرآنکل‹
13هود:سورهده‹
38يونس:سورهيک‹
34طور:حديث‹
49قصص:کتاب‹



❖

:اعجازوجوه‹
آورنده‹
علميآينده،گذشته،:غيبياخبار‹

اختالفازمصونيت‹
بالغت‹
تحديعموميت‹
علميامتناعوسهل‹



❖

:اعجازمتعلَّق‹
تحديحاويهايسوره‹
السورقصارحتيقرآنکل‹

:تحديدرعجزمفهوم‹
دبياورنتوانندنميداردمثل‹
بياورندکهنداردمثلاصال‹



❖

فاتوا:تحديعباراتماهيت‹

قرآنتحديبهپاسخهاينمونه‹

ديگرانمنظرازقرآن‹



❖

24شريفهآيه
:«ِاذ»جايبه«ِان»‹

معاندانگمانمطابقصحبت‹
تحّکموتهّکمبرتاکيد‹

واييپربيازاوليخائفانهپرواي:فاتقوا‹



❖

:النار‹

«ال»وجوددليل‹

:نارتفاوت‹
قابلوفاعلمحتاج:ملکي‹
صرففاعلمحتاج:ملکوتي‹



❖

:وقود‹
:مفهوم‹

زنهآتش‹
سوختنيماده‹
گيرهآتش‹



❖

:انساننقش‹
آتشبرافروختن‹
شدنآتشهيزم‹
:جانبههمهسوختن‹

جسمي‹
:روحي‹

روحي:منشا‹
تحملغيرقابل‹



❖

:حجارهبرناستقديم‹
:دليل‹

انسانيمعبودشگرد‹
انسانيعابدجهالت‹

:مويدات‹
98:انبياء‹
67:انبياء‹



❖

:حجاره‹
:احتماالت‹

کبريتسياهسنگ‹
زراندوزانجواهروطال‹
آتششدتبهاشاره‹
سنگدرونازآتشزبانه‹

سنگندازاغلبکههابت‹

حجارهوناسجمعظرافت‹



❖

:اعدَّت‹
جهنموبهشتشباهت‹
ماضيفعلداللت‹
:عذابمشموالن‹

کفار‹
منافقان‹
فاسقمومنان‹



❖

25شريفهآيه
:بّشر‹

َبَشرهدرموثرخبر:بشارتمفهوم‹
فرعيواصلي:مخاطب‹
قرآندرانذاروتبشيرانواع‹
انذاروتبشيرضرورت‹
انذاروتبشيراهميت‹



❖

...:عملواوامنوا‹
محصول:صالحعملريشه،:ايمان‹
صالحعملجامعيتعاملايمان‹
صالحعملقبولشرطايمان‹

تمالکيمنفعت،ارتباط،اختصاص،:«ل»:لهم‹



❖

:جّنات‹
شناسيمفهوم‹
بهشتفعليوجود‹
بهشتاحتجاب‹

مجاز:انهاربهجرياناسناد:تجري‹



❖

اشجار؟ذکرعدمچرايي:تحتها‹

:انهار‹
نهرمفهوم‹
انهارمصداق‹
انهارجرياننحوه‹



❖

:قبلمن‹
بهشتدرقبال‹

برزخعالم‹

شاموصبحرزقشباهت‹

دنياعالم‹



❖

:ُاتوا‹
متعديالزم،:استعمال‹
بهشتينوجوانان:فاعل‹

:متشابها‹
دنياهايميوهبهشباهت‹
بهشتيهايميوهيکساني‹



❖

:مطّهرهازواج‹
زوجمفهوم‹
تطهيرحيطه‹
بهشتيازواجمصداق‹

:خالدون‹
آنبهتصريحوخلودضرورت‹
جّنتدرخلودچرايي‹



❖

:بهشتيهاينعمت‹
معنويومادي:انواع‹
هانعمتوجوديمراتب‹
مومنانپاداشمراتب‹
بهشتاقسام‹
آيهدرمذکورمصاديق‹



❖

26شريفهآيه
:يستحيي‹

وقاحتمقابل:شناسيمفهوم‹
:حياانواع‹

مثبت‹
منفي‹

:حياريشه‹
آدابورسوم‹
تکوينيحقايق‹



❖

:مثال‹
مشبههصفت:شناسيمفهوم‹

:قرآندرَثلَمانواع‹
کالمي‹
عملي‹

:بعوضهتمثيلاشکالبهپاسخ‹
مَثلدرقرآنشيوه‹
خداوندبهنسبتعالميکساني‹
آنعدموعظمتبهجثهربطعدم‹

قرآنيامثالعموميت‹



❖

:امثالبهمخاطبانواکنش‹
عالمانه:مومنان‹
جاهالنه:کفار‹

:مَثلازاستفادهفايده‹
تاسيسي‹
تاييدي‹

:تشبيهوتمثيلتفاوتوجه‹
تمثيل‹
تشبيه‹



❖

...:يهدي...يضل‹
:کالمگوينده‹

کفار‹
خداوند‹

:هدايتواضاللانواع‹
ابتدايي‹
ثانوي‹



❖

انسانوشيطان:اضاللعامالن‹
:ثانويهدايتواضاللآيات‹

مطلق‹
مقيد‹

وصفبرحکمتعليق:اضاللحقيقت‹
اختيارعالمت:ثانوياضالل‹
هدايتبراضاللتقديمريشه‹



❖

نسبينهنفسي:کثيرا‹
ينسبنهنفسيکثير:مومنان‹
نسبيونفسيکثير:کافران‹

:الفاسقين‹
فسقمفهوم‹
:فسقانواع‹

کلي‹
جزئي‹



❖

27شريفهآيه
:ينقضون‹

محکمامرفسخ:مفهوم‹
:عهدنقضانواع‹

عهدخودگسستن‹
عهدباخودرابطهقطع‹

:عهدنقضاثر‹
سايرينوقاطعانحراف‹
قاطعخودانحراف‹



❖

مطلوبعهدنقض‹

:قرآنبهناظرنقض‹

نقضقابل:قرآنبهتعهد‹
:نقضقابلغير:قرآنخود‹

عقليدليل‹
نقليدليل‹



❖

:عهداهلل‹
مفهوم‹
:عهدانواع‹

يکديگربامردم‹
اولياءوانبياءباخدا‹

:الهيعهدعظمت‹
عهدبهخداوندوفاي‹
وفابهبندگانتکليف‹



❖

:موليوعبدعهدکيفيت‹

(السالمعليه)آدمذراتازذرعالمعهد‹

فطرتوعقلباعهد‹

آسمانيکتبوعقلوحي،باعهد‹

خاصوحيباعهد‹



❖

:عهداهللمخاطب‹

(السالمعليهم)انبياء‹

خاصاقشار‹

مردمعامه‹



❖

:عهدبهوفاياهميت‹
بودنسوالمورد‹
عقالنيتعالمت‹
سياسيتقوايعالمت‹
حقثنايموردکمال‹
مشرکقبالدرآنلزوم‹
آنازمتخّطيانلعن‹



❖

:يقطعون‹
منفيومثبت:مفهوم‹
:قطعمتعلَّق‹

خويشانوبرادرانمادر،پدر،‹
دينيبرادران‹
اسالميامت‹
مسلمينامام‹



❖

...:اهللامرما‹

يالهفيضعموميتاصلبودند؟وصلکفارمگر‹

(انحصار:برخي)رحمصله:امراهللمابارزمصداق‹

(ع)اميرالمومنينواليت:امراهللمااکملمصداق‹



❖

:يفسدون‹
اصالحمقابل:شناسيمفهوم‹
قرآندرافسادوفسادمصاديق‹
:افساددرکات‹

نقض‹
قطع‹
افساد‹



❖

:الخاسرون‹
ربحمقابل:شناسيمفهوم‹

معنويسرمايهزوال:خسرانحقيقت‹

افعالبودنمضارع:فاعلاسماستعمال‹

کيفرياضالل:خسرانداللت‹



❖

28شريفهآيه
:کيف‹

:داللت‹
توبيخ‹

تعجب‹

:کفارپاسخ‹
اتفاقيمماتوحيات‹
خودشتوسطموجوداحياء‹
ديگرمخلوقيتوسطاحياء‹



❖

:تکفرونمخاطب‹

استداللوبرهان:خالقيتمنکر‹

احسنجدال:ربوبيتمنکر‹

حسنهموعظه:عمليکفردارايمومنين‹



❖

:امواتا‹
خاکنطفه،:امواتمصداق‹
غيرمذکورمعدوم،:انسانسابقهبهاشاره‹
ترکيبيانفسي،آفاقي،:دهيتنبهُطرق‹
:انسانتطورمراحل‹

مرگسابقه‹
خداوندتوسطانساناحياء‹
خداوندتوسطانساناماته‹
خداوندتوسطانسانمجدداحياء‹
خداوندسويبهنهاييبازگشت‹



❖

:فاحياکم‹
عدمبعدحياتاولين:مصداق‹
:الهياحياءمصاديق‹

توحيدبهشرکاز‹
علمبهجهلاز‹
اتحادبهاختالفاز‹
قلببهنفساز‹
خدابهخدااز‹
باطنبهظاهراز‹
حقبهخودشهوداز‹



❖

:ترجعون‹
عام:رجوعاصل‹
خداامربهروحوجسم:رجوعحقيقت‹
:رجوعمحل‹

خداوندجالل‹
خداوندجمال‹
خداوندجمالاوج‹



❖

29شريفهآيه
:لکمخلق‹

:لکمتقدمدليل‹
حصرافاده‹
انسانتبشير‹
انساناهميت‹

:تسخيرماهيت‹
منتفي:فاعليغرض‹
الزم:فعليغرض‹



❖

:تسخيرابعاد‹
:عام‹

کل‹
بعض‹

خاص‹
:تسخيرانواع‹

اتموجودسايربهنسبتانسان:يکطرفه‹
اانسانهسايربهنسبتانسان:دوطرفه‹



❖

:مسخَّراتشوانسانمقايسه‹
ماديونبراي:مادي‹
الهيونبراي:معنوي‹

:مسخَّراتازانسانبهره‹
گياهي‹
حيواني‹
:انساني‹

معنويوماديمعرفت:علمي‹
جهادوايثارواقدام:عملي‹

تفويضباتسخيرتفاوت‹



❖

:استوي‹
اعتدالوتوسطجمع:مفهوم‹

:مصاديقبرخي‹
(ع)نوحکشتياستقرار‹
مرکببرانسانسواري‹
عرشبرخدااستيالي‹



❖

:سماء‹
سرباالي:مفهوم‹
:قرآنيمصاديق‹

زمينمجاور‹
ابعدواعليمنطقه‹
زميناطرافجو‹
باالُکرات‹



❖

:سمواتسبع‹

سبعسّيارات‹

هوامتراکمطبقات‹

کثرتبرهفتداللت‹

هفتعددواقعيصدق‹



❖

30شريفهآيه

:آيهتناسباحتماالت‹

اهللخليفه:انسانبرايچيزهمه‹

اللهيخليفهنعمتبهاشاره‹

:کافرانتکذيببهواکنش‹

کافرانبهناظر‹

(ص)حضرتبهناظر‹



❖

:قال‹
الفاظبهتلفظ:ناصحيح‹
حضورياشهاد:صحيح‹

:رّبک‹
گرفتهنشاتربوبيتازخلقت‹
الهيخلفاياشرف(ص)حضرت:َک‹



❖

:للمالئکه‹
(کَماَل)َمَلکجمع:لفظيتحليل‹
فرستادنورسالت:تسميهوجه‹
:همفهوم‹

تانيث‹
مبالغه‹
مفهومعدم‹



❖

:ملکوابليسرابطه‹
مالئکبهخليفهجعلاعالم‹

مالئکبهاسماءعرض‹

کمالئبه(ع)آدمتوسطاسماءِانباء‹

ابليسومالئکبهسجدهبهامر‹



❖

:آيهمخاطبمالئک‹
زميندرساکنمالئک‹
:مالئکهمه‹

صحيح:سجدهمورددر‹
ناصحيح:مواردسايردر‹

:ملکوجنمتقابلاطالق‹
ابليسبرملکاطالق‹
ملکبرجناطالق‹



❖

:اّني‹
...اسميه،جمله:خليفهجعلجديت‹
...وجعلقطعيت:جديتالقايازهدف‹
توحيدالقايوسايط،عدم:وحدهمتکلم:ي‹

:جاعل‹
مفعوليدو:گردانيدنوتصيير‹
مفعولييک:خلق‹



❖

:خليفه‹

سابقجانشين:شناسيمفهوم‹

:محضحاضرازاستخالف‹

نيستمطلقتفويض‹

انسانذاتيفقرربوبيت،اطالق‹

عرضيوذاتينقشتفکيک‹



❖

:باخالفتتفاوت‹

امامت‹

رسالت‹

امانتعرض‹



❖

:خالفتانواع‹
تاريخيخالفت‹
رتبيخالفت‹

واسطهبيخالفت‹

باواسطهخالفت‹

الهيخالفت‹

شيطانيخالفت‹



❖

:خالفتمراتب‹
حال‹

ملکه‹

ماهويتقويم‹

وجوديتقويم‹



❖

:خليفهمصداق‹
ناصحيح:(ع)آدم‹

:نقد‹
استمرار:فاعلاسمواسميهجمليه‹
نفريکتوسطاالرضفيمافعليتعدم‹
(ع)آدمبهاسماازآگاهياختصاصعدم‹
مالئکبياندرنوعبانوعمقايسه‹
الهيخلفاءبهکريمقرآنعامخطابات‹



❖

ناصحيح:کاملانسانهاي‹
ناصحيح:وارستهمومنينهمه‹
حيحناص:بالفعلصورتبهانسانهامطلق‹
صحيح:تشکيکعيندرانسانهاهمه‹

استدامهوايجادتفکيک‹
خليفهوخالفتتفکيک‹
بالفعلوبالقوهتفکيک‹



❖

:عنهُمسَتخَلفمصداق‹

شدهمنقرضفاسداجّنه‹
عالمموجوداتهمه‹
(نسناس)پيشينانسانهاي‹
زميندرمستقرفرشتگان‹
متعالخداوند‹



❖

:ملکوتوُملککل:خالفتحوزه‹
المنتهيربکاليان‹
تعليمحوزهعموميت‹
زمينبهمالئکاهتمامعدم‹
عنهمستخلفبهناظراطالق‹
خالفتنهجعلقيد:االرضفي‹
صرفزمينيبرَمَلکسجدهعدم‹



❖

:اهللخليفهشئون‹

فعلبهقوهتبديلوجزئياتبهاحاطه‹

امکانيهستيهمهتکوينيهدايت‹

هاانسانهمهتشريعيهدايت‹



❖

:تکمله‹
:جانشيننصبراز‹

ناصحيح:عنهمستخلفضعف‹

صحيح:خليفهضعف‹

اومانيسمواللهيخليفهمرز‹



❖

:َاتجعل‹

:سوالاصل‹

:ممنوع‹
خداوندغاييوفاعليمبدااز‹

حکيمخداوندفعلبهاعتراض‹

استفهام:مشروع‹



❖

عقلغضب،شهوت،:انسان:سوالمدلول‹

:سوالحقيقت‹

ناصحيح:عصمتغيرنافياوليترک‹

ناصحيح:پايينترمراتبمالئک‹

صحيح:استعالمياستفعام‹



❖

اعتقاداتغيرُمثِبتغيرقطعيرواياتوجود‹
مالئکاعتراضبردالرواياتتواتراثباتصعوبت‹
مالئکعالمدرعقابوثوابنظاموتشريععدم‹
اعتراضفقدانبردالتسبيحوتقديسهمراهي‹
مالئکبياندرالهيحکمتوعلمبهاقرار‹
خلقتبردالآياتسايردرمالئکسجده‹
خالصانهعبوديتازمالئکاستنکافعدم‹
مالئکخستگيبدوندائميعبادت‹
مالئکتوسطالهياوامرمطلقامتثال‹
الهياذنبدونمالئکقولبهشروععدم‹
متعالخداوندبرقولدرنجستنسبقت‹
انسانبامقابلهدرخالفتادعايفقدان‹



❖

:سوالايجادمنشا‹
مالئکبهخداونداعالم‹

نزميدرپيشينانسانهايسابقه‹

انساندرموجودقوايخاصيت‹

زمينزاييتعارضخاصيت‹



❖

:بحمدکنسبح
تسبيحشناسيمفهوم‹

:«ب»دراحتماالت‹
تعديه‹
استعانت‹
معيت‹
الصاق‹



❖

:لکنقدس
شناسيمفهوم‹
تسبيحباتفاوت‹
:مقدسمصداق‹

آنموجوداتوعالم‹
فرشتگانخود‹
فرشتگانافعال‹
باريتعاليذات‹



❖

:اعلماني‹

:اجمالدليل‹
خالقازبندهخواهيتفصيلعدم‹
بعدآياتدرامرحکمتبهاشاره‹

:مجهولمصداق‹
ابليسعجبوکبر‹
آدمنسلازصالحانمقام‹



❖

:تکمله‹
قرآندريادآوري‹
:مالئکوخداگفتگويدرس‹

دهياطالعدربزرگيمانعيتعدم‹
قليلشرپايبهکثيرخيرفدايعدم‹
خلقتاسرارازسوالازخداونداکراهعدم‹
مالئکبهنسبتاوليانسانبرامراخفاء‹
تفصيليپاسخاخذومالئکاوليهخضوع‹
مالئکسوالبيانبااعظمرسولدلداري‹
دليلبيوجابيهيبتايجادازخودداري‹

تقديسوتسبيحباسفکوافسادتقابل‹



❖

:مالئکعصيان‹
عصمتمفهوم‹
اختيارشواهد‹
:نظرات‹

مطلقعصيانعدم‹
:عصيانامکان‹

اوليترک‹
زمينيمالئک‹
مالئکمراتب‹


