
414



415



قرآن کریم خود را به چهار صفت، 

:توصیف می کند

  

416



417

است؛ قرآن، 

:بایعنی قرآن، کتابی است که 

و 



418

: یعنیقرآن

  

؛

؛

  



  وبعد از دو صفت 

:استسومین صفت، 

419



 ،

 

.استنقطه ی مقابل و  

420



:و رحمت است برای مؤمنان

 ، 

.است

:و در مورد حق تعالی

.است 
421



  ،

:  زمانی که به مطلق خلق نسبت داده می شود، به معنای

.است 

د، به طور خاص نسبت داده می شو  زمانی که به 

به معنای 

است، 

.که خداوند به آنان بخشیده است 422



:این نعمتها عبارتند از

  

 

  

423



424



چهارگانه یزمانی که صفات  گفتیم

 

می کنید؛را بررسی 

 

: آیه، بیانی جامع برای

.استو

از آغاز راه وقتی که به گوش آنها می رسد،

: تا پایان مسیر که

. و در قلبهایشان استقرار می یابد 425



426



427



فإنه يدركهم أول ما يدركهم و قد غشيهم يم الغفلة و  

.الح�ةأحاطت بهم لجة 

را، ابتداییقرآن در در نخستین قدم مؤمنان 

:در آغوش خویش� می گیرد، در حالی که

428



أمرضت و فأظلمت باطنهم بظل�ت الشك و الريب،  

.قلوبهم بأدواء الرذائل و كل صفة أو حالة ردية خبيثة

رده؛ظل�نی ک باطن ایشان را با 

 و قلبهایشان را با

.تبی�ر کرده اس

429



حسنة، فيعظهم موعظة  

؛الغفلةبها عن رقدة ينبههم 

بیدار می کند؛ آنان را از 

430



بهم، و يزجرهم ع�  

سوء الرسيرة و األع�ل السيئة، من 

.يبعثهم نحو الخ� و السعادةو 

نهی می کند؛ و آنان را از 

.تشویق می کندو به 

431



432

است؛ قرآن، 

:بایعنی قرآن، کتابی است که 

و 



433



ثم يأخذ يف تطه� رسهم عن خبائث الصفات،  

 ال يزال يزيل آفات العقول و أمراض القلوب واحدا بعد آخرو 

.حتى يأ� عىل آخرها

ند؛می ک سپس رشوع به 

را یکی پس از دیگری، دا�ا 

زائل می سازد تا جایی که به کلی آنها را برطرف کند؛ 

434



435



ثم يدلهم عىل املعارف الحقة  

.األخالق الكر�ة و األع�ل الصالحةو 

سپس آنها را به 

 و

راهن�یی می کند؛

436



داللة بلطف برفعهم درجة بعد درجة،  

.و تقريبهم منزلة فمنزلة

:راهن�یی همراه لطف که آنان را

؛

  و 

نزدیکشان می کند؛
437



حتى يستقروا يف مستقر املقرب�،  

.املخلص�يفوزوا فوز و 

:تا جایی که

؛

    

438



439



الرحمة، ثم يلبسهم لباس  

الكرامة، ينزلهم دار و 

.يقرهم عىل أريكة السعادةو 

بر تن آنها می پوشاند؛ سپس 

جای می دهد؛ آنان را در  

مستقرشان می سازد؛ و بر   440



الصديق�، حتى يلحقهم بالنبي� و  

،الشهداء و الصالح� و حسن أولئك رفيقاو 

  وووتا آنها را به 

ملحق می کند؛

چه دوستان خوبی هستند؛ و 
441



.لي�عو يدخلهم يف زمرة عبادة املقرب� يف أعىل  

 

 آنان را در  

.می دهدجای  و در 

442



443



الصدور، فالقرآن واعظ شاف ملا يف  

.حانهسبإىل مستقيم الرصاط مفيض للرحمة بإذن الله هاد 

:است، که پس قرآن 

است؛ 

،

به اذن الله تعالی است؛ و

444



الصدور، فالقرآن واعظ شاف ملا يف  

.حانهسبإىل مستقيم الرصاط مفيض للرحمة بإذن الله هاد 

:است، که پس قرآن 

است؛ 

،

به اذن الله تعالی است؛ و

445



446



 و إ�ا يعظ �ا فيه و يشفي الصدور و يهدي و يبسط 

.الرحمة بنفسه ال بأمر آخر

  و قرآن 

؛

 ، و

 ،

خود به تنهایی و بدون یاری امر دیگری انجام می دهد؛

447



وعظة و فإنه السبب املوصول ب� الله و ب� خلقه فهو م 

.للمؤمن�الصدور و هدى و رحمة   شفاء ملا يف

:  پس قرآن

.تاس

قرآن 

،

.است ، و 448



449



450

:نددر توصیف قرآن می فرمای )علیه افضل صلوات املصلین(امیراملؤمنین 

بدانيد اين قرآن، 



451



452



453



454



455

:و در کالمی عجیب، در توصیف قرآن می فرمایند

: زند روز قيامت، منادى صدا مى



456


