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 8241ـ حسٍف  388ـ کلوات  25تؼداد آیات 

 52ٍ  53هدًی  ی ِ آیدٍ ی هکّی جص ُ  سَز

 ًاشل شدُ است(« ًَح»ی  )تؼد اش سَزُ

 نامگذاری
شکي ٍ دػَت ٍ دػـای آى   تت پیاهثس اتساّینًام حضست ذکس هٌاسثت  تِ

گراز تَحید است ٍ جسیاى تصزگ تـازییی ّرـست دادى    پیاهثس تصزگَاز کِ تٌیاى

ِ ٍ تٌـای کؼثـِ   گرازی ًیستیي لدم دز ایراد شْس هکّ ٍ فسشًد خَد ٍ پایِ سّوس

« اتساّین»اسن تدیي ی هثازکِ آهدُ  ( دز ایي سَز45ُتا  83وِ دز آیات )هؼظّ

 دُ است.گسدی یدًُاه

 و خواص لئفضا
ٍ « اتساّین»ّای  ًمل است: کسی کِ سَزُ اسالم  گساهی اش پیاهثس

ا ّ پسستیدًد ٍ آى ّا کِ تت هی تؼداد ّس یک اش آى زا تیَاًد خداًٍد تِ« رسحِ»

 1فسهاید. ػطا هی ٍی پسستیدًد، دُ حسٌِ تِ کِ ًوی
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ٍ « اتساّین»ّای  هسٍی است کسی کِ سَزُ ٍ اش حضست اهام صادق

ٍ زاُ دگص تال ٍ فمس ٍ دیَاًگی تِدز ّس جوؼِ دز دٍ زکؼت تیَاًد ّس زا« حرس»

 1ًیاتد ٍ اش حَادث هصَى خَاّد تَد.

ی هثازکِ زا دز حال طْازت تس پازچِ سفیدی تٌَیسد  ٍ ًیص ّس کس ایي سَزُ

ی آفات  ّوٍِ ایستد ٍ اش تسس  هیٍ تس تاشٍی طفل تثٌدد آى طفل اش گسیِ تاش 

 5شَد. آساًی اش شیس گسفتِ هی الی تِیازی حك تؼ دُ ٍ تَِایوي ت

آى زا تٌَیسد ٍ دز سفس ّوساُ خَد تدازد دز آى سفس خیس ٍ تسکت کس  ّسٍ 

 8دز کسة ٍ کازش خَاّد داشت.

هثازکِ  ی آهدُ است ّسگاُ استاد یا هؼلّن آیات اٍّل ایي سَزُ« هصثاح»ٍ دز 

تس آتی چْل هستثِ تیَاًد ٍ تا آى آب غرائی طثخ  «وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِیمُ»زا تا 

 زًد تاػج فصاحت ٍ تالغت ایشاى تِشاگسداى خَد تدّد تیَِ ٍ آى زا ت دٌکٌ

 4گسدد. آٍزی هی اػراب ًحَ

استِ تاشد شیسدستاى ٍ اتثاع خَد هطیغ ٍ فسهاًثسداز اٍ ٍَ ًیص اگس کسی خ

پاکی تیَاًد ٍ آى زا تس  ْل هستثِ تس ظسف آبگسدًد، ایي آیات ًاهثسدُ زا چ

 2جا است تیفشاًد. ی کِ خَد دز آىدیَاز هٌصل خَد یا دیَاز هحلّ

 

                                                 
 برهان. ر، تفسی232االعمال ص  اشی، ثوابتفسیر عیّ -1

 .455ص  یکفعممصباح   -2
 .77خواص اآلیات ص  -3

 .456ص  یمصباح کفعم -4

 همان -5


