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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدّمه:

الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات      

أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل 

وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق )لِيُظْهِرَهُ 

 هِ وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيدًا( صلى اهلل عليه وسلم تسليمًا.عَلَى الدِّينِ كُلِّ

از قدیم االیّام آسمان ایران مملوّ از ستارگان درخشان علم و ادب بوده و به اقصی نقاط گيتی      

، ابوالحسن مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري، بوعبداهلل محمد بن اسماعيل بخارياند. ا کرده نورافشانی می

محمد بن عيسی ترمذي ، ابوداود سليمان بن األشعث األزدي سيستانی، بدالرحمن نسائی خراسانیامام ابو ع

غزالی، حافظ، سعدي، مولوي، و...  ابو علی الفارسی، سيبویه،، قزوینی ، ابو عبداهلل محمد بن یزید بن ماجه

 درخشيدند. ستارگانی بودند که در آسمان ایران می

ي تفسير، فقه، هاي نفيسی در زمينهو کتاب در پيشرفت اسالم ارائه داده مردم ایران خدمات بزرگی     

اند. روزي تعدادي از اصحاب نزد و... با دستان پرتوان خود نگاشته ، ادبحدیث، اصول، عرفان، تاریخ

وَآخَرِینَ »منظور از نشسته بودند که سوره جمعه نازل شد. ابوهریره پرسيد: یا رسول اهلل رسول خدا 

( چه کسانی هستند؟ اندگروه دیگرى از مؤمنان که هنوز ملحق به آنها نشدهترجمه: )« مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ

لَوْ کَانَ الْإِیمَانُ عِنْدَ الثُّرَیَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ » دست بر زانوي سلمان فارسی گذاشت و فرمود:  رسول اهلل 

  1.«یافتندبود مردانی از اینها به آن دست میمان در ثریّا اگر ای» ترجمه: « هَؤُلَاءِ

اي را ایم و جز تعداد معدودي، درخشش ستارهاکنون مدّت مدیدي است که به این آسمان چشم دوخته

 بينيم. شاید بتوان دالیل پدید آمدن این معضل را در این نکات خالصه کرد:نمی

 .بيگانگی با زبان عربی .1

 .هاي دینیمفاهيم و آموزهعدم فهم صحيح  .2

    .گریز از تدبّر در قرآن .3

 .گرایش به مادیّات .4

 .دوري از مطالعه و تحقيققناعت به دستاوردهاي علمی گذشتگان و  .5
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 در رابطه با تفسیر قرآن باید بدانیم:

 خداوند قرآن را براي فهم و تدبّر سهل و آسان نموده است.  .1

شود با داللتی که از گيرد. مطلبی که مستقيماً از قرآن فهم میتفسير قرآن هرگز جاي قرآن را نمی .2

 هاي تفسير حاصل شود کامالً متفاوت است.کتاب

قطعاً در قرآن تناقض و اشتباه وجود ندارد؛ پس هرگاه تناقض یا اشتباهی به نظر رسيد با مطالعه  .3

 توان آن را برطرف کرد.  و تحقيق می

 ن نياز دارند در قرآن وجود دارد.دابراي سعادتمند شدن ب هالی که انسانئپاسخ به تمام مسا .4

سعی کنيم  ؛با پيش داوري سراغ قرآن برویمد نبایدرستی از قرآن برسيم براي اینکه به فهم  .5

 هاي قرآن جهت دهيم و از تحميل افکار خود بر قرآن بپرهيزیم.   باورهاي خویش را طبق آموزه

ون دینی را همان گونه که براي او نقل شده است، یک مبلّغ موظّف است نصوص شرعی و مت .6

انتقال دهد و از نقل فهم خود از متون دینی به اسم دین، بپرهيزد. چه بسا شنوندگانی باشند که 

 درک و فهم آنان از گوینده بهتر و بيشتر باشد.

ي ترجمه آیات قرآن را نباید بدون دليل و بدون قرینه، از معناي ظاهري و حقيقی به معناي مجاز .7

 و تفسير کرد.  

شایسته است انسان مؤمن کوشش کند با زبان عربی آشنا شده و قواعد صرف و نحو را یاد بگيرد  .8

تفسير قرآن براى فهميدن، اي از اقيانوس قرآن را بر قلب خود جاري سازد. و با این کار، چشمه

  و فهميدن براى اندیشيدن، و اندیشيدن براى عمل کردن است.

 رسیدن به فهم صحیح قرآن:مسیر 

 هایی را براي فهم خود معرفی نموده است.که قرآن چه روش توجه به این .1

 .آشنایی کامل با لغت عرب و شناخت قواعد نحو و صرف .2

 ، ناسخ و منسوخ، مکی و مدنی و ... .اسباب نزول ،بالغت چونآشنایی با علومی هم .3

 . آنندن قرکه مبيّ آشنایی با احادیث رسول اهلل .4

 سایر آیات مشابه در یک موضوع. بندي توجّه و جمع .5

 هاي متواتر.ئتتوجه به سایر قرا .6
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 داوري.ورود به قرآن، بدون پيش .7

 دوري از هر گونه تعصّب دینی، مذهبی و حزبی. .8

 .تدبّر و تفکّر .9

 تفسیر آسان:منهج 

 .دبيان شوو آسان کوشش شده است تفسير آیات، روان، سليس، گویا در تفسير آسان  .1

ها، مسائلی که مستقيم یا غير مستقيم به آیه مربوط است، توضيح داده با طرح سؤال و بيان نکته .2

 شود.می

براي استفاده طلّاب و علما، تفاسير زیادي نگاشته شده ولی تفسيري که قابل استفاده براي عموم  .3

ن با عباراتی کند آیات را حتی االمکاخورد؛ تفسير آسان سعی میمردم باشد کمتر به چشم می

 آسان توضيح دهد تا استفاده از آن براي عموم ميسر باشد. 

هاي مختلف جدید در سوره اکثر موضوعات قرآن مکرّر هستند. یعنی همان موضوع با زاویه .4

 تر خواهد شد. هاي بعدي کاملشود. توضيحات تفسير آسان نيز در آیات و سورهتکرار می

ها به ترجمه و تفسير ز استفاده نشده؛ یعنی سعی شده است برداشتدر ترجمه و تفسير آیه از پرانت .5

 آیه اضافه نشود. 

سعی شده سایر آیات قرآن در یک موضوع، قراءات متواتر دیگر و احادیث صحيح، که سبب فهم  .6

 شود. شود، هنگام تفسير در نظر گرفتهبهتر معنی می

 د.کوشش شده به اختالفات وسيع و کم فایده، پرداخته نشو .7

شود ایرادات موجود در تفسير آسان در چاپ بعدي اصالح و یا موضوعات اختالفی تالش می .8

 حذف گردد.

توانند نظرات اصالحی یا پيشنهادات خود را به این آدرس ایميل کنند: خوانندگان محترم می

tafsirasan@gmail.com 

اند تشکّر و تهيّه این کتاب زحمت کشيدهدر پایان جا دارد از تمامی دوستان و اساتيدي که در ویرایش و 

قدردانی کنم و از خداوند رحمان خواستارم ما را در جهت فهم صحيح قرآن یاري داده و توفيق تدبّر و 

 عمل به آن را نصيب فرماید.  

 وصلی اهلل علی محمد وآله أجمعين.
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 مأُ ،الکتاب مأُ ،الکتاب فاتحةفاتحه مکّی است. از اسامی دیگر این سوره عبارت است از:  يسوره     

 را خود با گفتن سخن و مناجات نحوه سوره، این خداوند در 1.الصالة سورةو  الرُّقْیَة ،الشفاء ،الحمد ،القرآن

 .است آموزش داده بندگانش به
 

          

 ( 1بسیار مهربان. ) به نام خداوند بسیار بخشنده

« الرحمن»کند، صفت که انسان را در دنیا و آخرت بسیار امیدوار می داونددو صفت از صفات خ نکته: *

شود. و پایان است و هرگز تمام نمیاست. رحمن یعنی پر از رحمت؛ کسی که رحمتش بی« الرحیم»و 

بخشد و در بخشش، رحیم یعنی بخشاینده رحمت؛ کسی که رحمت بیکران خود را به تمام مخلوقاتش می

 کند.گونه کوتاهی نمیهیچ
 

          

 ( 2ستایش فقط براي اهلل، مالك جهانیان است. )
 

آید از قبیل: مالك و صاحب، سامان دهنده، بزرگی که از او به معانی مختلفی می« ربّ»ي کلمه * نکته:

 2شود.گر، پروردگار و گاهی به خود خداوند نیز اطالق میاطاعت برند، اصالح
 

       

 (3بسیار مهربان است. ) بسیار بخشنده و
 

         

 (4و پادشاه روز جزاست. ) صاحب
 

                                                             
 (.1/101تفسیر ابن کثیر ) 1
 (.5/121اللغة ) نگا: تهذیب - 2
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گونه قرائت، چه تأثیری کنند؟ و اینقرائت می« مَلِک یوم الدین»* سؤال: چرا برخی قاریان، این آیه را

 در معنا دارد؟

ها نیز جزو نمونه این کلمات که به شکل دیگري قرائت شوند، در قرآن بسیار زیاد است. آن قرائت جواب:

 تواند بسیاري از معانی دیگر را به ما بفهماند. ها میقرآن است و خواندنش ثواب دارد. آشنایی با آن قرائت

دو صورت قابل خواندن است:  شود که این کلمه، بهن دقّت شود، مشاهده میآاگر به نوشتار کلمه در قر

  .ملِك یوم الدین و مالك یوم الدین

  شود که دارنده و صاحب چیزي است و هرگونه بخواهد در آن دخل و تصرّف مالك به کسی گفته می

چرخاند. ها را میکند و آنکند ولی ملِك یعنی پادشاه، حاکم و فرمانروا که تمامی امور را مدیریّت میمی

توانیم ها میمالك روز قیامت است و هم فرمانرواي آن روز. پس با توجّه به سایر قرائتخداوند، هم 

 تري را از آیات دریافت کنیم.معناي وسیع
 

               

 (5خواهیم. )کنیم و تنها از تو کمك میتنها تو را بندگی می
 

            

 (6ما را به راه راست هدایت بفرما. )
 

                         

 (7اي، نه راه کسانی که بر آنان خشم گرفته شده و نه گمراهان. )ها نعمت بخشیدهراه کسانی که به آن
 

 ی آنان قرار بگیریم؟توانیم در زمرهخداوند به چه کسانی نعمت داده است؟ و چگونه می :1 * سؤال

توانیم با اطاعت از خدا و و می نعمت داده است. نیکوکاران و شهیدان صدیقان، پیامبران،خداوند به  جواب:

 الَّذِینَ مَعَ فَأُوْلَئِكَ وَالرَّسُولَ اللّهَ یُطِعِ وَمَن»فرماید: بگیریم. خداوند می ي آنان قراردر زمره رسول خدا

 اهللاز  کس هر وترجمه: ) 1«رَفِیقًا أُولَئِكَ وَحَسُنَ وَالصَّالِحِینَ وَالشُّهَدَاء وَالصِّدِّیقِینَ النَّبِیِّینَ مِّنَ عَلَیْهِم اللّهُ أَنْعَمَ

 شهیدان ،ناقیصدّ ،انبیا از است؛ داده نعمت نآنا به اهلل که بود خواهد کسانی همراه نماید اطاعت رسولش و

 (.هستند دوستانی خوب چه هاآن و ناصالح و
 

                                                             
 .69 /نساء - 1
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 گیرد؟ : خداوند بر چه کسانی خشم می2 * سؤال

 جواب: 

 1به خدا نسبت دهد. وکسی که دروغی را بسازد  .1

 2ورزد. دشمنى و لجاجت حق، در برابر و پس از شناخت حق، مسیر کفر را در پیش گرفته کسی که .2

 3کسی که ظاهري اسالمی و درونی کفرآمیز دارد.منافق؛  .3

 4یهودیان یکی از کسانی هستند که مرتکب این جرائم شدند و مورد خشم خدا قرار گرفتند.
 

 : گمراهان چه کسانی هستند؟ 3 * سؤال

د ي مستقیم الهی منحرف شوشود که در اثر توجّه نکردن به ادلّه، از جادّهجواب: گمراه به هر کسی گفته می

ي مستقیم الهی منحرف شدند، هایی که از جادّهو در پیمودن مسیر نادرست، پافشاري کند. یکی از ملّت

مسیحیان بودند. زیرا آنان به دلیل، عقل و منطق بها نداده و به بسیاري از خرافات، روي آوردند. یکی از 

ند خدا و را فرز امبر عیسیاي که زیربناي دین مسیحیّت قرار گرفت این بود که پیبزرگترین خرافه

 معبود خویش قرار دادند.
 

جزو « آمین»، یعنی خدایا این نیایش مرا اجابت کن.  )إسْتَجِبْ(اسم فعل است به معناي « آمین »  * نکته:

را با « آمین»برخی کلمه 5قرآن نیست. تلفظ آمین به دو طریق صحیح است: با کشیدن الف و بدون کشیدن.

 يیعنی: )قصد کنندگان(. پس تلفّظ آمین بعد از سوره« آمّین»کنند که اشتباه است زیرا تشدید میم تلفّظ می

 حمد باید بدون تشدید باشد. 

…………..……*********……………… 
 یه دارد(.آ 286 و بقره ي)سوره                

 مختلف و مراحل در بلکه نشده، نازل است. این سوره یکجا قرآن يسوره تریني بقره طوالنیسوره     

بقره مدنی است، یعنی بعد از هجرت پیامبر به مدینه  يسوره .است گردیده نازل متناسب با نیاز جامعه،

                                                             
 .152اعراف: - 1

 .16شوري: - 2

 .60مائده: - 3

 .90بقره: - 4

 (.1/31تفسیر الکشاف) 5
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آیات  در اسرائیل، کهبنى گاو مورد در است داستانى بقره، به خاطر به سوره این نامگذارى نازل شده است.

  .ذکر شده است 73 تا 67

 «:بقره»گذاري این سوره، به هاي ناماز حکمت

 مورد آنان را به یاد داشته باشند تا از ایرادات اسرائیل و سؤاالت بیمسلمانان داستان گاو بنی .1

 اسرائیلی بپرهیزند. جا و سؤاالت بنیبی

 اسرائیل به نزد پیامبر که بنیتر به عنوان حَکَم رجوع کرد. چناندر هنگام اختالف، باید به بزرگ .2

 رجوع کردند. موسی

اید پذیرفت هر چند براي ما شود بتر ارائه میبراي رفع اختالف، راه حلّی که از طرف بزرگ .3

 آیند نباشد.  خوش

ها به حکمت آن پی نبرد. در میان احکام الهی، ممکن است حکمی را بیابیم که عقل برخی انسان .4

جا، هاي بیدر چنین صورتی نیز باید به حکم خدا عمل کرد و نباید با چون و چرا کردن و بهانه

 از انجام آن شانه خالی کرد.  

 اختالفات در جامعه، باید از لحاظ مادّي و معنوي هزینه نمود.براي رفع  .5
 
 

        

 بسیار مهربان  به نام خداوند بسیار بخشنده
 

    

  (1. ) میم ، الم ، الف
 

 گویند ؟: حروف مقطّعه به چه حروفی می1 * سؤال

سوره از قرآن آمده است حروف مقطّعه  29به حروفی همچون الم، حم، المص و... که در ابتداي  جواب:

)طاها(، « طه»)قاف(، برخی داراي دو حرف مثل« ق»ها داراي یك حرف مثل گویند. برخی از آنمی

صاد(  )الف الم میم« المص»)الف الم میم(، برخی داراي چهار حرف مثل« الم»برخی داراي سه حرف مثل 

 )کاف ها یا عین صاد(.« کهیعص»و برخی داراي پنج حرف هستند مثل 
 

 : آیا حروف مقطّعه به تنهایی دارای معنای خاصّی هستند؟2 * سؤال
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هاي دنیا، حروف به تنهایی داراي معنا نیستند، مگر خیر؛ نه تنها در زبان عربی، بلکه در تمام زبان جواب:

گونه است، ولی این 1اند حروف مقطّعه از متشابهاتآمیخته شوند. برخی گفتهاینکه با کلمات یا معانی دیگر 

 نیست؛ زیرا متشابهات داراي معنا هستند ولی حروف مقطّعه خیر.
 

 ها چه پیامی دارد؟: ذکر شدن حروف مقطّعه در ابتدای برخی سوره3 * سؤال

نویسند و با آن سخن ها را میآن حروف مقطّعه، از همان حروف الفبا تشکیل شده است که مردم جواب:

گویند. خداوند با استفاده از همین حروف، کتابی را فرو فرستاده است. و از کسانی که باور ندارند این می

ها ها و جنها نیز کتابی به مثل آن بیاورند. ولی اگر تمامی انسانکتاب از جانب خداست، خواسته است آن

 اي به مثل قرآن بیاورند هرگز نخواهند توانست. جمع شوند و بخواهند سوره
 

                   

  (2) .است ي هدایتمایه پرهیزگاران تردیدي در آن براي و شك گونهآن کتاب بدون هیچ
 

 کند؟شک در آن تأکید می * سؤال: چرا خداوند در اوّلین آیات، بر حقّانیت قرآن و عدم وجود

اند. هاي آسمانی بودهاند، پیامبران الهی و کتابها نقش داشتهجواب: دو عاملی که همیشه در هدایت انسان

رفتند. میرسیدو از دنیا ان میها به پایها، روزي عمر آني انساني پیامبران الهی، بشر بوده و مثل بقیههمه

ها باقی توانند در بین انسانمی -حتّی بعد از وفات پیامبر -نی هستند که هاي آسمانی تنها هدایتگراکتاب

ها را به راه راست راهنمایی کنند. قرآن، آخرین کتاب آسمانی است و پیامبران گذشته همچون بمانند و آن

اند؛ حال کسی که به حقّانیّت این کتاب شك داشته باشد، هیچ موسی و عیسی به نزول آن بشارت داده

راهی براي رسیدن او به هدایت وجود ندارد. به همین دلیل، خداوند در نخستین آیات قرآن، بر حقّانیت 

 کند.قرآن و عدم وجود شك در آن تأکید می
 

                       

                                                             
 در استفاده سوء و توجیه و انکار گونههیچ جاى که است روشن معناي آن چنان آن شود کهبه آیاتی گفته می (محکم:1: هستند دسته دو قرآن آیات - 1

 فراوان علمى سرمایه مندنیاز ،ها براي انسانداند. و فهم آنرا فقط خدا می هاآن حقیقت و اسرار و نهایى ىامعن (متشابه: آیاتی هستند که2 نیست، آن

کند.را بیان می خدا صفات نظیر آیاتی که است.
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 که روزي آنان  آنچه ازمقداري  وبه بهترین وجه بر پا داشته  را نماز و دارند غیب ایمان به که کسانی

 (3کنند. )انفاق می ایم،کرده
 

 : منظور از غیب چیست؟1 * سؤال

ها را تأیید کرده اند ولی قرآن وجود آنشود که از چشمان ما مخفیجواب: غیب به تمام چیزهایی گفته می

ها هستند. کسی که به غیب ایمان دارد، از مرگ، بهشت و جهنّم از غیباست. خدا، مالئکه، زندگی پس 

 آنکند. ولی کسی که به  نظر صرف دیگران به کمك و عبادت، خیرخواهى عدالت، حق،تواند از هرگز نمی

  بیند از لذّت خود به نفع دیگران بکاهد. ایمان ندارد دلیلی نمی
 

 حسنه، چرا فقط از نماز و انفاق یاد شده است؟: با وجود کثرت و زیادی اعمال 2 * سؤال

، با خداست. نماز در رأس تمامی حسنات قرار دارد. پذیرش نماز یعنی جواب: نماز پل ارتباطی انسان

اخالقی، حالل پذیرش بندگی. و بندگی یعنی پایبندي به تمام اعمال حسنه. روزه، حج، زکات،خوش

شاخه دیگر بندگی، اجتناب از منکرات و نواهی  1ه هستند.خوري و سایر کارهاي مثبت از اعمال حسن

 عَنِ تَنْهَى الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ)فرماید: کند. خداوند میها نهی میاست که باز هم نماز، از انجام گرفتن آن

   نهی  منکرات و هازشتىانجام  از را انسان ،نماز؛ قطعاً دار پا بر را نماز وترجمه: ) 2(وَالْمُنکَر الْفَحْشَاء

 ي منکرات.پس پذیرفتن نماز یعنی متعهّد شدن به انجام تمامی حسنات و دست کشیدن از همه کند(.می

ي انفاق، محبّت، دوستی و سازد. به وسیلهها را با یکدیگر مرتبط میانفاق و زکات پلی است که انسان

کند خود را در قبال رود. کسی که انفاق میدشمنی از بین میشود و کینه و امنیّت در جامعه برقرار می

داند و از کمك به ایتام، بیوه زنان و مستمندان نیز دریغ هاي دینی و فرهنگی جامعه مسئول میفعالیت

 ورزد. نمی

 بلکه کندکار نمى خود براى تنها ،ي انسانی همچون بدن یك انسان است. هیچ کدام از اعضاي بدنجامعه

هاي سلول کند بلکه به تمامنمى کار خود، براى رساند. قلب تنهابه سایر اعضا نیز یاري می دارد آنچه از

گونه اند و ما نیز باید اینبدن چنین ها و اعضاىدستگاه سایر و ریه، چشم، گوش مغز، کند،مى انفاق بدن

 باشیم.
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است ایمان دارند، و به روز  شده نازل تو از پیش چه کهچه به سوي تو نازل شده و آنکه به آن و کسانی

 (4قیامت نیز یقین دارند. )
 

 های آسمانی گذشته ایمان داشته باشند؟ * سؤال: چرا مسلمانان موظّف هستند به کتاب

هاي آسمانی، تمام ادیان الهی و تمام پیامبران خدا حامی و پشتیبان یکدیگرند. زمانی که جواب: تمام کتاب

 شما دین امروزترجمه: )« دِیناً الْإِساْلمَ لَکُمُ رَضِیتُ وَ نِعْمَتِی عَلَیْکُمْ أَتْمَمْتُ وَ دِینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ الْیَوْمَ»ي آیه

نازل  (پذیرفتم شما ینیآ عنوان به را اسالم و نمودماتمام  شما بر را خود نعمت و تکمیل کردمبراي شما  را

شروع شده بود، در آن روز به کمال رسید. در غیر این  ي ادیانی که از آدمشد؛ در حقیقت، سلسله

نیز  گوید که از پایان آن خبر دهد. رسول اهللاي در قرآن، از شروع دین سخن نمیصورت، هیچ آیه

رسد. قرآن آخرین کتاب آسمانی یا اندکی بعد از آن می خاتم النبیین است و نقطه شروع نبوت به آدم

هاي آسمانی و ي ادیان الهی و کتابگردد. پس رابطهاست که شروع آن به آدم یا پس از آن بر می

ي دوستی، تکمیل و تصدیق کنار زدن یکدیگر نیست؛ بلکه رابطه ي ناسخ و منسوخ وپیامبران، رابطه

 همدیگر است. 

هاي آسمانی گذشته ایمان و قرآن، به تمام پیامبران و کتاب اند عالوه بر رسول اهللمسلمانان موظّف

آسمانی داشته باشند تا به رستگاري برسند؛ متقابالً یهودیان و مسیحیان نیز عالوه بر پیامبران و کتابهاي 

و قرآن نیز ایمان بیاورند تا به رستگاري برسند. و این است مصداق  اند به رسول اهلل گذشته، موظّف

 به کتاب که کسانى اىترجمه: ) 1«...االیةمَعَکُم لِّمَا مُصَدِّقًا نَزَّلْنَا بِمَا آمِنُواْ الْکِتَابَ أُوتُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا »ي آیه

 (....شماست با که است چیزي کننده تصدیق و یماهکرد نازل آنچه بیاورید به ایمان! شده داده هاآن
 

                   

 (5اند. )ها همان رستگاران واقعیشان بر راه هدایت بوده و آنها از جانب صاحبآن
 

ها در این آیات ذکر شد بر راه راست بوده و شایستگی رستگار فقط کسانی که خصوصیّات آن * نکته:

ها بر هر عقیده و گویند: تمام ادیان، مذاهب و فرقهشدن در دنیا و آخرت را دارند. برخالف کسانی که می

 اند!عملی که باشند بر حقّ
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ها آن ،کندبه حالشان فرقی نمی ندهی چه هشدار و دهی هشدار را هاآنچه  شدند، فراک که قطعاً کسانی

 (6. )آورندنمی ایمان
 

 دهد. حرف عطف است یعنی دو جمله یا دو مطلب را به هم ربط می« واو» * نکته:
 

 چرا اوّل این آیه با حرف عطف ذکر نشده است؟: 1 * سؤال

گوید. و هیچ نقطه عطفی میان جواب: زیرا آیات قبل در مورد مؤمنان بوده و این آیه از کفّار سخن می

   1ها حرف عطف نیامده است.دوستان خدا و دشمنان خدا وجود ندارد، به همین دلیل بین آن
 

ها یکسان است و قرآن هستند که اندرز دادن و اندرز ندادن آن: منظور از کفّار چه کسانی 2 * سؤال

 شود؟ها نمیسبب هدایت آن

 شوند: ها به سه دسته تقسیم میجواب: انسان

اي که مسلمان و بر راه هدایتند؛ این افراد وظیفه دارند قرآن را سرمشق و الگوي خویش دسته .1

 د.قرار دهند و به وسیله قرآن بر هدایت خویش بیفزاین

ها را به سوي خدا، اي که اکنون بر راه هدایت نیستند ولی خواهان آن هستند و اگر کسی آندسته .2

 ي هدایت است. پذیرند. قرآن براي این دسته افراد نیز مایهقرآن و اسالم دعوت دهد صمیمانه می

ا دعوت اي که بر صراط مستقیم نبوده و خواهان آن هم نیستند. آنان هر گاه به سوي خددسته .3

ها چون گردانند؛ موضوع این آیه چنین اشخاصی است. آنداده شوند ناراحت شده و روي بر می

 ایمان کند،به حالشان فرقی نمی ندهی اندرز چه و دهی اندرز را آنانخواهان هدایت نیستند چه 

 .آورندنمی
 

                                 

ها عذاب براي آن و وجود دارد پرده شانچشمان بر و است. زده مهر شانگوش بر و هابر قلب خداوند

 (7بسیار بزرگی در انتظار است. )
 

 زند؟* سؤال: چگونه خداوند بر قلب کفّار مهر می

                                                             
 (.1/49نگا: تفسیرالکشاف، زمخشري) - 1
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   یابی به حقیقت، ابتدا آن مطلب را تحلیل و بررسی مطلب و دستجواب: هر انسانی براي اثبات یك 

« قلب»رسد چه به قناعت میو آن« مخ»کند رسد. آنچه مطلب را بررسی میکند و سپس به قناعت میمی

داوري، حسادت، است. کسی که به هنگام تحقیق و بررسی، خود را از مسائل متفرّقه همچون تعصّب، پیش

واهاي نفسانی دور نگه دارد، امید نفوذ حقیقت به قلب او وجود خواهد داشت. ولی کسی که تکبّر و سایر ه

گردد. چنین نخواهد خود را ازتعصّب، تکبّر و هواي نفسانی دور کند راه نفوذ حقیقت به آن مسدود می

لب او مهر گونه بر قشخصی هرگز به قناعت قلب نخواهد رسید و مسیر هدایت را پیدا نخواهد کرد. و این

 شود. زده می
 

                        

اي که ذرّهایم! در حالیگویند: ما به خدا و به روز قیامت ایمان آوردهو در میان مردم کسانی هستند که می

 (8ایمان ندارند. )
 

، مؤمناني سوّم، چهارم و پنجم، در وصف بقره، در توصیف قرآن، آیه يي اوّل و دوّم سورهآیه * نکته: 

ي هشتم تا آیه بیستم، در وصف منافقین آمده است. منافقین ي ششم و هفتم، در وصف کفّار و از آیهآیه

ساندن آنان تفصیل چون ظاهري اسالمی و درونی کفرآمیز دارند، خطر آنان از کفّار بیشتر است و براي شنا

 طلبد.بیشتري می
 

                           

ها متوجّه فریبند؛ ولی آنکه جز خود، کسی دیگر را نمیدهند! در حالیدارند خدا و مؤمنان را فریب می

 (9نیستند. )
 

                           

گفتند، هایی که میها افزوده است. و به سبب دروغدر دلهایشان مرض بوده پس خدا هم بر مرض آن

 (10شود. )دامنگیرشان می دردناکیعذاب 
 

 چه تأثیری دارد؟* سؤال: قلب بر سایر اعضای بدن 

 جواب: هر انسانی داراي دو قلب است: 
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غالباً زمانی که قلب سالم باشد سایر ي پمپاژ خون را بر عهده دارد. این قلب وظیفه قلب مادّی: .1

 صَلَحتْ إذا ةًمضغ الجسدِ فی إنّ وَ أَلَا»فرماید: اعضاي بدن نیز سالم خواهند بود. پیامبر خدا می

 تکه بدن در که بدانیدترجمه: ) 1«القلبُ هی و أَلَا کُلُّهُ، الجسدُ فسد فسدتْ إِذا وَ کلّه الجسد صلحَ

 فاسد بدن تمام فاسد باشد اگر و شودمی سالم بدن، تمام باشد سالم اگر که وجود دارد گوشتی

 (. است قلب گوشت، تکه آن همانا د،گردمی

این قلب محل پذیرش ایمان یا کفر است و صالح یا فساد اعمال به آن بستگی دارد  قلب معنوی: .2

 اعمال انسان، تمام دوش اصالح این قلب گیرد. اگرو تأثیرات آن، سراسر وجود انسان را فرا می

  به تباهی خواهد گرایید. اعمال انسان تمام فاسد شود اگر و دخواهد ش اصالح

کسی  شود وبدن آشکار مى سایراعضاى و چهره در آن هاىشد نشانه بیمارى دچار قلب مادّي اوکسی که 

هر کس براي شِفا  گردد.اعمال و گفتارش معلوم مى در آن يشد نشانهدچار  بیمارىبه  قلب معنوي اوکه 

 بلکه بر بیماري او نیز افزوده خواهد  ،شودو درمانِ قلبِ مریض خویش اقدام نکند، نه تنها قلبش سالم نمی

 شد.

فرماید: پذیرند یا ایمان را. خداوند میها فقط یك قلب معنوي در سینه دارند که با آن یا کفر را میانسان 

 (.است نداده قرار کسیسینه  درون را قلب دو خداوندترجمه: ) 2«جَوْفِه فِی قَلْبَیْنِ مِّن لِرَجُلٍ اللَّهُ جَعَلَ مَّا»
 

                       

گران واقعی ما  اصالح: دهندجواب می ؛نکنید کاريتبه و فساد زمین در: شود گفته هاو هر گاه به آن

  (11هستیم. )
 

                

 (12تبهکاران و مفسدان واقعی خودشان هستند ولی متوجّه نیستند. ) !همه آگاه باشید
 

                                  

      

                                                             
 علیه.متفق  - 1
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گویند: آیا ما اند ایمان بیاورید! میگونه که مردم ایمان آوردهها گفته شود: شما نیز همانو وقتی به آن

همچون مردم جاهل و نادان ایمان بیاوریم؟! آگاه باشید که این افراد، خودشان جاهل و نادانند و لیکن 

 (13دانند. )نمی
 

 آورند؟جامعه سر بر می* سؤال: منافقین، چگونه در یک 

بینند. براي مى خطر خود را در منافع گیرد افرادياي حرکت اصالحی انجام جواب: زمانی که در جامعه

گران بشکنند. به این منظور، نخست اصالح هم را در اصالح کنند صفمحافظت از منافع خویش، سعی می

 که هنگامى اما .اندازندبه راه می آنان تبلیغات گیرند و علیهاستهزا می و تمسخر را در مجالس مختلف به

 ظاهراً داده، تغییر را خود عملى روش و تاکتیك شد آشکار در همه جا گراناصالح پیروزى هاىنشانه

 زیرا دشمنان هستند، ها خطرناکترینپردازند. آنها میاز داخل به تخریب آن واقع، در اما شوندمى تسلیم

 مردم صفوف الىالبه در بلکه کنند، طرد خود از و بشناسند را هاآن مردم تا نیست، مشخص هاآن موضع

  کنند. از موفقیّت می ریزىاصالح، برنامه شکستن هم راستین قرار دارند و مخفیانه براي در و پاك

دو رو شوند. اینها همان منافقین و افراد دو رنگ و ها خوشحال میگران ناراحت و از شکست آناصالح

  هستند.
 

                                 

 با کههنگامی لیو. «ایمآورده ایمان ما»: گویندمی ندشومی روروبه با مؤمنان کههنگامیاین منافقان 

 (14) «.کنیمداریم مؤمنان را مسخره می ، فقطیمیشما با ما»: گویندمی کنندمی خلوت هایشانشیطان
 

                    

سازد تا به گمراهی سرگردان رها میها را حیران و گیرد و در وادي گمراهی، آنها را به استهزا میخدا آن

 (15خود ادامه دهند. )
 

 : چگونه ممکن است خداوند کسی را گمراه کند سپس او را به جهنّم وارد سازد؟ 1 * سؤال

طور که هرگز کسی سازد، همانجواب: خداوند هرگز کسی را که خواهان هدایت باشد، باإلجبار گمراه نمی

 کند. از هواي نفسانی باشد، باإلجبار به راه راست هدایت نمی را که خواهان گمراهی و تبعیّت
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به تعبیري دیگر، هیچ انسان خوبی نیست که باالجبار خوب شده باشد حتّی پیامبران، و هیچ انسان بدي 

ها بطور مساوي از حقّ اختیار برخوردارند و تصمیم نیست که باالجبار بد شده باشد حتّی فرعونیان. انسان

 که در راه خیر قدم بگذارند یا در راه شر.  گیرندمی

ها و ها را خلق کرده و عُمر، سالمتی، اعضاي سالم ) گوش و چشم و عقل ( و سایر نعمتخداوند انسان

ها اختیار داده تا هرگونه که بخواهند از این امکانات ها قرار داده است و به آنامکانات را در اختیار آن

انسان، از این امکانات در جهت درست استفاده نکند؟! اگر انسان با اختیار کامل در استفاده کنند. حال چرا 

 مسیر جهنّم گام نهاد آیا خدا موظّف است به زور هم که شده دوباره او را به مسیر بهشت باز گرداند؟!! 
 

 دارند؟ آیند. آیا این دو واژه با هم فرقیبه معنی کوری می« عَمَهَ » و « عَمَیَ : » 2 * سؤال

 جواب: کوري دو نوع است:

 کوري چشم  .1

 کوري دِل .2

که  رودبه کار میفقط براي کسی « عَمَهَ»و هم کوري دل. امّا  رودبه کار میهم براي کوري چشم « عَمَی» 

 1دچار کوري دل شده و در رأي و تصمیم دچار حیرت و سرگردانی شده است.
 

                             

  و رساند سودي هاآننه به  معامله این نهایتاً ها کسانی هستند که گمراهی را در مقابل هدایت خریدند؛آن

 (16. )نه به هدایتی دست یافتند
 

اش را نیز از دست بدترین ضرر تاجر در تجارت این است که نه تنها سود نکند بلکه اصل سرمایه نکته:* 

ي اصلی هدایت و سود آن تقرّب به درگاه خدا و بهشت فردوس است. ولی بدهد؛ در این تجارت، سرمایه

 2اند.منافقین هر دو را با هم از دست داده
 

 که از هدایت برخوردار نبودند؟فروختند در حالی* سؤال: چگونه منافقین هدایت را 
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ي شنوایی، بینایی، ها تمامی اسبابِ مورد نیاز، براي به دست آوردن هدایت از قبیل وجدان، قوّهجواب: آن

تعقّل، وقت، عمر و سالمتی را در اختیار داشتند، ولی با استفاده نکردن از این امکانات، هدایت را از دست 

  1دادند.
 

                                    

     

فراوان روشن کرده است، وقتی آتش اطرافش را روشن  زحمت با را آتشی ماند کهمی کسیبه  هانآ مثال

 کهتا جایی سازدمی رها هاتاریکی از انبوهی در را هاآن و کرده خاموشکامالً  را نآکرد، یکباره خداوند 

 (17بینند. )جا را نمیدیگر هیچ
 

هاي آموزش است. خداوند از این روش، استفاده توضیح مطلب با ذکر مثال، یکی از بهترین روش * نکته:

 نموده است. 
 

* سؤال: شباهت منافق، با شخصی که با کوشش فراوان آتشی را بر افروخته و در موقع نیاز، آن را از 

 دست داده است چیست؟ 

ها آنهاي ها براي پیدا کردن راه سعادت، شدیداً نیازمند نوري هستند که خدا در جلوي قدمجواب: انسان

ي یابی به حقیقت در اختیار داشتند، نداي حق و زمزمهروشن کند. منافقین تمام امکانات را براي دست

زدند. انوار قرآن در جلوي پاي آنان ها خود را به کري میشنیدند ولی آنهاي خود میقرآن را با گوش

هاي قبلی خود بمانند. همان تاریکیدادند در زدند و ترجیح میانداخت، ولی خود را به کوري میپرتو می

  2ور ساختن آتش و حاصل شدن نور، یکباره آن را از دست بدهد.درست به مانند کسی که بعد از شعله
 

            

 (18گردند. )ها برنمیپس آن ند؛کور اند،الل ند،رکَ
 

ي بینایی، راه را از چاه تشخیص دهد. شخص نابینا تواند با استفاده از قوّهشخصی که ناشنواست، می نکته:

رود او را خبر دهند. امّا کسی که نه تواند دیگران را با صدا زدن متوجّه خویش سازد تا اگر بیراهه میمی
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توان انتظار داشت از بیراهه چشم دیدن دارد و نه گوش شنیدن و نه زبان صحبت کردن، چگونه می

 برگردد؟!
 

                               

            

ها چنان آن و رعد و برق. هایتاریک، توأم با ریزدمی فرو آسمانندي است که از ت بارانیا همچون 

. نشنوند را صاعقه صداى تا خود فرو برده گوش در شان راانانگشت ،مرگ ترس از اند کهوحشت زده شده

 (19. )دارد ي کاملاحاطه کافران به خداوندو 
 

                                    

                     

 ی ایجاد کند، در آن به راه روشنها برق براي آن هرگاه. نزدیك است برق آسمان، چشمانشان را برُباید

 انشچشم و گوش خواستمی خدا اگرو  ایستند،می شانجاي روقتی بر سرشان تاریك شود س وافتند می

 (20) .استانجام هر کاري قادر  بر وندخدا قطعاً برد،می ینب از را
 

ای برق آسمان، راه * سؤال: وجه تشابه منافقین و کسی که در شب تاریک و بارانی، با روشنایی لحظه

 ایستد، چیست؟شود سر جای خویش میو وقتی تاریک میبَرد به پیش می

 گاه به موفقیّتی دست چشیدند؛ هرهاي مختلف، سردي و گرمی بسیاري میجواب: مسلمانان در صحنه

زدند، امّا هرگاه مؤمنان با سختی و ها جا مییافتند منافقین گام به جلو گذاشته و خود را در صف آنمی

 1ایستادند.جاي خود میشدند بر شکست مواجه می

طبق قانون الهی، در این جهان، نبرد بین حقّ و باطل پا برجا باقی خواهد ماند. هر چند باطل در زمانی 

 الْحَقُّ جَاء وَقُلْ»کوتاه، به پیروزي دست یابد امّا طولی نخواهد کشید که بار دیگر مغلوب حقّ خواهد شد. 

 نابود باطل قطعاً شد، نابود باطل و رسید فرا حق بگو )و: ترجمه« زَهُوقاً کَانَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلُ وَزَهَقَ

شود ولی به خاموشی خواهد ور میداشت، شعله نخواهد بقایى و دوام ولى دارد جوالن است(. باطل شدنى

آورد منافقین به . موفقیّت و دستبود خواهد او پیروان و طرفداران و حق آنِ از پیروزى سرانجام، و گرایید

                                                             
 (.1/191تفسیر ابن کثیر ) 1
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تواند مسیر کند چنین شخصی چگونه میي شخصی است که در روشنایی برق آسمان حرکت میاندازه

 طوالنی و تاریك را پشت سر گذاشته و خود را به سر منزل مقصود برساند؟!! 

کرد تا ها سلب میهمین موفقیّت اندك را نیز با از بین بردن چشم و گوششان از آن ،خواستاگر خدا می

در آن بیابان تاریك، نه نور برقی را ببینند و نه صدايِ انسان راه بلدي را بشنوند! چرا که خداوند بر انجام 

 هر کاري قادر است.
 

                              

 (21ید. )به تقوا برسکنید، تا  ه است بندگیآفریدرا  از شما پیش کسانِ و که شماخدایی را مردم!  اي
 

امر و نهی، خواست و مراد خدا را داشته باشد و اندیشه، رفتار و  تقوا یعنی اینکه شخص دغدغه :1 * نکته

گوید: کردارش را با آن وفق دهد و از مخالفت با خدا بیمناك باشد. مثل اینکه کسی همیشه به او می

این دغدغه، این  يمواظب باش در این پرتگاه نیفتی! و او دغدغه افتادن در پرتگاه را داشته باشد. نتیجه

 دارد. بود که او فرمان خدا را انجام داده و دست از نافرمانی او بر میخواهد 
   

مورد خطاب قرار داده  «النَّاس أَیُّهَا یا»ي دسته جمعی مردم را با صیغه بار، 20 حدود خداوند :2 * نکته

بندگی و ها حاضرند طوق امّا بسیاري از آنها را به بندگی دعوت کرده است. هاي مختلف آنو با شیوه

 ها خداست.که سازنده و خالق تمام انساننوکري غیر خدا را به گردن بیندازند در حالی
 

                            

              

و از آسمان آبی فرو فرستاد، سپس از  داد قرار بنایى شما فرش و آسمان را  برايهمان کسی که زمین را 

ات را از زمین رویاند تا نیازهاي شما را تأمین کند، پس براي اهلل کسانی دیگر ثمر و هامیوه انواعآن آب، 

 (22دانید. )که خودتان میدر حالی را شریك قرار ندهید.
 

                                   

      

 مثل قرآن سوره یك اقل الپس  دارید تردید ایمکرده نازل خود يبنده بر حقّانیت قرآنی که در اگر و

 ( 23! )یدیگومى راست اگراز هر کس دیگري کمك بخواهید!  ،خدا از غیر و به بیاورید
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براي اینکه به یقین برسند که  -که در حقّانیت قرآن شك دارند قرآن، از تردیدکنندگان و کسانی * نکته:

دانشمندان و باسوادان یك عصر، دور هم جمع شده و کوشش خواهد تمام می -قرآن از جانب خداست 

اي مثل قرآن بیاورند. در این راستا اجازه دارند، به غیر از خدا، از هر کس کنند تا با کمك همدیگر سوره

گذرد، هنوز کسی نتوانسته سال می 1400دیگري کمك بخواهند. ولی از آن زمان تا کنون که بیش از 

 ارائه دهد!.اي همچون قرآن سوره
 

                                

اي مثل قرآن بیاورید ــ که البته هرگز نخواهید توانست ــ پس بپرهیزید از آتشی امّا اگر نتوانستید سوره

 (24) ها هیزم آن هستند. آتشی که براي کافران آماده شده است.ها و سنگانسانکه 
 

 ي و پرداخته خود محمّد است! تالش کنید و شما نیز اي کسانی که ادّعا دارید قرآن ساخته * نکته:

است، اي همچون قرآن بیاورید. اگر شما توانستید پس بدانید که محمّد نیز آن را از پیش خود ساخته سوره

ولی اگر نتوانستید، پس بدانید که محمّد هم نتوانسته از پیش خود بسازد و واقعاً این قرآن از جانب 

 خداست. با این استدالل، اگر باز تکبّر ورزیدید، پس بدانید که جهنّم منزلگاه کافران است.
 

                               

                                      

    

یی هاباغمالك  که در جهان آخرت بده مژده دهندمی انجامارهاي خوب ک و آورده ایمان که کسانیو به 

گویند: قبالً از همین اي پذیرایی شود، میها با میوههر گاه از آن. است جاري نهرها آن زیر در کهشوند می

 پاك همسرانها، آن باغ و باز در -شود ها آورده میو مشابه میوه قبلی نزد آن –میوه روزي ما شده بود! 

  (25. )ماند خواهند دانیجاو ،آن در و داشته عیبی بی و
 

 شود دو خصوصیّت ویژه دارند:هاي بهشت که در قرآن از آن بسیار یاد مینهرها و رود :1 * نکته

   چه در این رودها جاریست عبارت است از: آب، عسل خالص، شیرهایی که فاسدآن .1

 بخش. شود و شراب لذّت نمی



    

    تفسیر آسان                     سوره بقره           

تواند آن را جاري کند. در بهشت، اي که خواست میشخص بهشتی هر جا و به هر سلیقه .2

گونه وسایل، هنوز به فکر ترین وسایل وجود دارد که در دنیا، اختراع آنترین و مدرنمترقّی

 دانشمندان هم خطور نکرده است.
 

ها، کامالً متفاوت است. و ممکن ي آنهي جنّت، هرچند در ظاهر مثل هم باشند ولی مزّمیوه :2 * نکته

 هاي دنیا باشند.است در ظاهر، مشابه میوه
 

و آن گویاي این است  اند.شده ذکر هم کنار در صالح عمل و ایمان آیه قرآن، 100بیش از  در :3 * نکته

تواند در جهان می -بدون نماز و زکات و سایر اعمال نیك -کس گمان کند تنها با تکرار شهادتین که هر 

 آخرت، سهمی از جنّت داشته باشد، سخت در اشتباه است. 
 

                                        

                                    

                 

اند پس امّا کسانی که ایمان آورده .تر از آن باشدهر چند مثالِ پشه یا باال دکننمی شرماز مثال زدن  خداوند

 از خدا هدف: گویندمیاند فر ورزیدهک است؛ ولی کسانی که شاندانند که آن حق، از جانب خدايخوب می

کند. و بوده است؟ خداوند بسیاري از مردم را با آن گمراه و بسیاري را هدایت می چه ناچیز لامث این

 (26سازد. )هاي فاسق، کسی را گمراه نمیي آن، جز انسانخداوند به وسیله
 

شود که با دست کشیدن از نماز، طاعت و بندگی، خود را در معرض فاسق به کسی گفته می :* نکته

ماند که پوست آن کنده شده و هر لحظه احتمال اي میگمراهی و فساد قرار داده است. انسان فاسق به میوه

  1فاسد شدن آن وجود دارد.
 

     ای دیگر کند( و در آیهرا هدایت می* سؤال: خداوند در این آیه فرموده است: )بسیاری از مردم 

چرا هدایت شدگان را زیاد و بندگان شکر گزار را  2فرماید: )و اندکی از بندگان من شکرگزارند(.می

 داند؟ اندک می
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 جواب: 

 کنند؛ پس هدایت شدگان بیشتر و ي شکرگزاري کوتاهی میبسیاري از هدایت شدگان در وظیفه .1

 .بندگان شکرگزار کمترند

 اند.   هاي گمراه و ناسپاس اندكبندگان هدایت شده و شکرگزار زیادند امّا در مقایسه با انسان .2
 

                                 

           

ي را که خداوند بر حفظ آن دستور شکنند و پیوندکسانی که عهد و پیمان خدا را پس از محکم شدنش می

اندازند، این اشخاص، همان خسارت دیدگان هستند. کنند و در زمین فساد به راه میقطع می ،داده است

(27) 
 

 : خداوند از چه کسانی عهد و پیمان گرفته است؟1 * سؤال

 ها عهد و پیمان گرفته است:جواب: خداوند از چهار دسته از انسان

 دادم، شما به دانش و کتاب گاه هر که گرفت پیمان پیامبران از خداوند که هنگامى وپیامبران: ) .1

 او و بیاورید ایمان او به د،رکمى تصدیق شماست با را آنچه که آمد شما سوى به پیامبرى سپس

 1(. ... کنید یارى را

 براي را کتاب باید که پیمان گرفت کتاب اهل از خداوند که گاه آن وعلما و دانشمندان دینی: ) .2

 بهاي در مقابل و انداختند سر پشت را آن هاآن امّا. یدکنن کتمان را آن و روشن سازید مردم

 2(.!دندبه دست آور را چیزي بد چه، فروختند اندکی

ي پیامبر زمان هر .فرستادیم هاآن سوى به پیامبرانی و گرفتیم پیمان اسرائیل بنى از ما) یهود: .3

 را ايدسته و کردندمی تکذیب را ايدسته ، نبود سازگار آنان هوس و يهوبا  آورد کهچیزي می

  3(.رسانیدندبه قتل می

                                                             
 .81عمران/ آل - 1

 .187عمران/ آل - 2

 .70مائده/  - 3



    

    تفسیر آسان                     سوره بقره           

 خودشان بر و برگرفت را شانذریه آدم فرزندان پشت از تخدای کههنگامیو ها: )از تمام انسان .4

 روز تا که مالك ما هستی. دهیممی گواهی ه؛بل: گفتند نیستم؟ شما مالك منآیا  که ساخت گواه

 1(.ایمبوده خبر بی و غافل این از ما یدینگو قیامت

    . و تمامی احکام بیان شده توسّط 2ست از نوع چهارم استاین آیه بیان شده ا عهد و پیمانی که در

 شود. را شامل می هاي خدا و پیامبران خداکتاب
 

 ی دستور داده است؟: خداوند بر حفظ چه نوع پیوند2 * سؤال

جواب: خداوند دستور داده است با نماز و نیایش، ارتباط با او و با انفاق و کمك به دیگران، ارتباط با 

   نیزهمنوعان را حفظ کنیم، خویشاوندان را از نظر مادي و معنوي یاري داده و پیوند خویشاوندي را 

 داریم.نگه
   

                                 

که قبالً مرده بودید. این خدا بود که شما را ورزید، در حالیجاي تعجّب است! شما چگونه به خدا کفر می

میراند و براي بار دوّم شما را زنده خواهد کرد و نهایتاً به سوي او باز خواهید کرد. سپس شما را میزنده 

 (28) گشت!
 

 گذارد: هر انسانی چهار مرحله را پشت سر می * نکته:

 قبل از دمیده شدن روح در جنین(؛مرگ ) -1

  (؛در جهان کنونی )پس از میده شدن روح در جنین و زندگی زندگی -2

 ي برزخ(؛مرگ )پس از اتمام عمر انسان در دنیا و دوره -3

 روز قیامت(.در ي مردگان )پس از دمیده شدن در صور اسرافیل و زنده شدن دوبارهزندگی  -4

 يبریم. بسیاري از مردم، مرحلهي دوّم به سر میي اوّل را پشت سر گذاشته و اکنون در مرحلهما مرحله

اند. پس بدانیم که منزل چهارم نیز به حقیقت ي سوّم وارد شدهاشته و به مرحلهدوّم را نیز پشت سر گذ

 خواهد پیوست.
 

                                                             
 .172اعراف/  - 1

 (.1/97( و کشاف )1/210تفسیر ابن کثیر ) - 2
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ی تولّد تا مرگ و برزخ تا قیامت با حرف و مرحله« فا» ی زندگی جنینی با حرف * سؤال: چرا مرحله

 آمده است؟ « ثم»

ي زمانی کوتاه، از حرف فاصله شود کوتاه است و برايجواب: مدّت زمانی که روح در جنین دمیده می

ها بعد از تولّد تا مرگ، زمان طوالنی و بعد از مرگ تا برپا شدن شود. ولی غالباً انساناستفاده می« فا»

 « ثمّ» ي زمانی، طوالنی باشد، از حرفتري را سپري خواهند کرد و هرگاه فاصلهقیامت، زمان طوالنی

 1شود.استفاده می
 

                              

        

 و پرداخت آسمان به سپساهلل کسی است که تمام آن چیزهایی که در روي زمین است را براي شما آفرید، 

 (29) نسبت به تمامی چیزها داناست. او و طبقه ترتیب داد هفت را آن
 

                                    

                      

 آیا: گفتندمالئکه  .دهم قرارجانشینی  زمین در خواهممن می: گفت مالئکه به پروردگارت که یهنگام و

و  تحمید و ستایش به ما حال آنکه ؟!یزدبر هاخون و کند تباهیفساد و  که گذاريمی کسی زمین در

 (30دانید. )دانم که شما نمیچیزهایی می! خداوند فرمود: من مشغولیم توتقدیس 
 

 : خلیفه یعنی چه؟1 * سؤال

 2شود که جانشین کسی دیگر بوده و در غیاب او، کارهاي او را انجام دهد.جواب: خلیفه به کسی گفته می
 

 : منظور از خلیفه چیست؟2 * سؤال

 جواب: 

و تمام عالم را خود آباد نموده و ها ها، کهکشانخداوند عِمران و آبادانی را دوست دارد. آسمان .1

 خداست. عمران و آبادانی زمین را به انسان سپرده است. پس انسان در زمین خلیفه

                                                             
 (.1/98کشاف ) - 1

 .222فروق اللغویّه، صفحه:  - 2
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گیرند و ها را میروند و افرادي دیگر جاي آنها محدود است. افرادي از این جهان میعمر انسان .2

 همدیگر هستند.ها خلیفه و جانشین شوند. پس انسانگونه نسل به نسل عوض میاین
 

                                 

  

 یدیگومی راست : اگرگفتعرضه کرد و  مالئکه به را هاسپس آن آموخت، آدم به را خداوند تمام اسامی

 (31ها را به من بگویید. )این نام
 

 ها را به آدم آموخت چیست؟که خداوند، ابتدا اسم* سؤال: حکمت این

 جواب: هر انسانی براي خواندن، نوشتن، صحبت کردن و فهم صحبت دیگران الزم است اسامی اشیاي 

ماند. اکنون نیز هر محروم میمختلف را بداند. اگر کسی اسم اشیا را نداند، از یادگیري بسیاري علوم 

ها را یاد انسانی براي اینکه به زبان دیگر تکلّم کند ابتدا باید اسم اشیا را یاد بگیرد. کودك نیز ابتدا اسم

آدم براي همیشه باقی ماند. )خلق اإلنسان گشاید. و این سنّت در بنیگیرد و سپس زبان به تکلّم میمی

 علّمه البیان(
 

                           

اي. یقیناً تو دانا و با حکمت چه تو به ما آموختهدانیم جز آنچیزي نمی مامنزّهی.  و پاك توخدایا؛ : گفتند

 (32) .هستی
 

 فضیلتی که آدم بر مالئکه پیدا کرد عبارت بود از: * نکته:

ها ها، در شکوفایی استعدادي که خداوند در وجود آنشایسته است انساناستعداد در یادگیری:  .1

 قرار داده است کوشا باشند. 

شان ها به تکلّم و صحبت کردنچه خوب بود انسان سخن گفتن و بیان کردن مطالب مورد نیاز: .2

 کردند.  سود را بر زبان جاري نمیشدند و هر سخن هرزه و بیارزش قایل می
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ها خبر داد، شان را به آناسامی آدم کههنگامیها خبر بده. شان را به آن! اسامیآدم اي: فرمودخداوند 

در  یا کنید آشکارآن را  شماهر چه  از و دانممی را زمین و هاآسمان پنهان من که نگفتم شما به گفت: آیا

 (33اهم!؟ )آگکنید،  پنهاندرون خود 
 

                                 

از دستور  ؛ابلیس مگرپس همگی به سجده افتادند . کنید سجده آدم براي: گفتیم مالئکه به و آن هنگامی که

 (34. )گردید کافران جزوورزید و در نتیجه  رتکبّ و کرد سرپیچی خدا
 

هاي عالم مالئکه و عالم جن خلق کرده بود و اکنون اراده نموده عالَم خداوند، دو عالَم را به نام * نکته:

سوّمی به نام عالم اِنس را بیافریند. براي کرامت بخشیدن و احترام به این مخلوق جدید، خداوند به جنّیان 

 دمیدم آن در خود روح از و خلق کردم را آن کههنگامی. آفرینممی گِل از را انسانی من: و مالئکه فرمود

 کافران از و ورزید رتکبّ که ،ابلیس جز کردند سجده مالئکه يهمه هنگام آن در .کنید سجده او براى

 آیاتو شد؟  کردن سجده مانع چیز چه !ابلیس اى: گفتي جنیان بود خداوند به ابلیس که سرکرده گردید.

ابلیس  ؟واقعاً تو خود بزرگی و این قدرت را داري که در برابر فرمان من ایستادگی کنی یا ؟دىورزی رتکبّ

! گل از را او و اىآفریده آتش از مرا! بهترم او از من: گفتبه جاي اینکه به این سؤال خداوند جواب دهد، 

 تو بر من لعنت قیامت روز تا و کرامت من نیستی.سزاوار رحمت و  تو که شو خارج آن از: فرمودخداوند 

ابلیس از خدا درخواستی کرد. او گفت: خدایا تا روز قیامت به من مهلت بده. خداوند به این  .بود خواهد

 تعزّ بهپس  دهم. ابلیس گفت:درخواست ابلیس جواب مثبت داد و فرمود: تا روز معیّنی به تو مهلت می

ها جا دشمنی شیطان با انسان. و از آنکرد خواهم گمراه را هاآن يهمه تو، مخلص بندگانجز  !سوگند وت

 شروع شد. 
 

ای بود؟ و آیا سجده کردن برای ای که خداوند به مالئکه و جنّ دستور داد چه نوع سجدهسؤال: سجده* 

 غیر خدا درست است؟

ها تکریم و احترام به آدم و تمامی انساني اي که خداوند به مالئکه و جنّ دستور داد، سجدهجواب: سجده

ي او باشد نه تنها درست، بلکه واجب است. در بود. و سجده کردن براي غیر خدا، اگر به امر خدا و اجازه

 دین اسالم، سجده و تعظیم براي غیر خدا درست نیست. 
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و  بخورید دوست دارید چه هر بهشت هاىنعمت از و باشید بهشت ساکن همسرت و تو !آدم اي: گفتیمو 

 (35) !شد خواهید رانکاستم از که نزدیك نشوید درخت اینبه  اامّخوش باشید، 
 

 شود؟: جنّت به چه چیزی گفته می1 * سؤال

ي درختان زیاد پوشیده شده باشد. اگر شود که به وسیلهجواب: در زبان عربی جنّت به باغی گفته می

گویند. چنانکه در قرآن، به باغ چند برادر که تصمیم گرفتند چنین باغی در دنیا باشد نیز به آن جنّت می

 أَصْحَابَ بَلَوْنَا کَمَا بَلَوْنَاهُمْ إِنَّا»نکنند، جنّت گفته شده است. خداوند فرموده است: سهم فقرا را پرداخت 

 را جنّت صاحبان که گونههمانایش کردیم آزم را هاآن ماترجمه: ) 1«مُصْبِحِینَ لَیَصْرِمُنَّها أَقْسَمُوا إِذْ الْجَنَّةِ

 (.بچینند زود صبح را آن هاىمیوه که کردند یاد سوگند که هنگامى .کردیم آزمایش

  و خدا خشنودي براي را خود ییدارا که کسانی »گونه توصیف کرده است: قرآن، بهترین جنّت دنیا را این

 در بلندي و ارتفاع که است باغی همچون هاآن لامث ،کنندمی صرفخود،  درون انسانى در فضایل پرورش

پس  د،ینبار آن بر شدیدي باران اگر و دهد ثمر برابر چندین نتیجه در و ببارد آن بر شدیدي باران و باشد

  2«.بیندمی خدا دهیدمی انجام را آنچه و سبکی هم براي ثمر دادن آن کافی است. باران
 

 : نام درختی که خداوند، آدم را از خوردن آن منع کرد چه بود؟ 2 سؤال *

نوع درخت در قرآن یا حدیث صحیحی ذکر نشده است. برخی آن درخت را انگور و برخی انجیر  جواب:

و شاید اگر نوع درخت ذکر  رساند.دانند. ولی دانستن یا ندانستن آن، هیچ ضرري به انسان نمیو... می

متناع       شد، برخی از مردم ساده، خوردن از آن درخت را حرام دانسته و یا خود، از خوردن آن امی

شد. پس بهتر است نام آن همچنان نامعلوم هاي خدا اجحاف میورزیدند و در حقّ نعمتی از نعمتمی

 بماند.
 

                                  

          

                                                             
 .17قلم/ - 1

 .265ه/ بقر - 2



    

    تفسیر آسان                     سوره بقره           

 بهآنگاه  و .ساخت خارج موقعیّتی که داشتند از و آن دو را به لغزش انداخت شیطاندر مورد آن درخت، 

محل سکونت  شما براي زمین دربرخی از شما دشمن برخی دیگر خواهید بود و  فرود بروید،: گفتیم آنان

 (36در نظر گرفته شده و اسباب و وسایل زندگی تا وقت مشخّصی در اختیار شما خواهد بود. )
 

 * سؤال: فرق بین کلمه ابلیس و شیطان در چیست؟

شود که بر آدم سجده نکرد و خداوند او را از درگاه خود بیرون راند جواب: ابلیس به همان جنّی گفته می

انها معرّفی کرد و اکنون هم با لشکر خود در کمین آدمیان است. ولی شیطان، به و او را دشمن ابدي انس

گویند که انسان را از راه خدا منحرف کند، او را از نماز و ذکر خدا باز دارد یا بین مردم اختالف کسی می

منحرف ها یك دوست، انسان را از راه راست بیندازد. شیطان ممکن است جن باشد یا انسان. گاهی وقت

کشاند. در این صورت، او شیطانی است که با کند و او را به طرف خالف و گناه و کارهاي زشت میمی

 کند.ابلیس همکاري می
  

رفاه در  هاي فراوانی وجود داشت و آن دو، نعمتآدم و حوا در آن آفریده شدنددرون باغی که  :1 * نکته

زیرا هر کس ایمان و تقوا داشته  کردند،خدا استفاده میهاي ز نعمتبردند و او آسایش کامل به سر می

بلکه  ،گشاید. این قانون الهی خاص آدم نیستباشد خداوند درِ برکت آسمان و زمین را بر روي او می

 مِنَ بَرَکاتٍ عَلَیْهِمْ لَفَتَحْنا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا الْقُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ»فرماید: شود. خداوند میها میشامل تمام انسان

ها ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند درهاي برکت را ترجمه: )و اگر اهل شهرها و آبادي 1 «..الْأَرْض وَ السَّماءِ

 گشاییم(.. از آسمان و زمین بر روي آنان می

استفاده کنند که بر هاي خدا توانند در رفاه و آسایش به سر برند و از نعمتمیاهل شهر یا آبادي تا زمانی 

خود یا دیگران ظلم نکرده باشند. چنانکه باغ برادرانی که تصمیم گرفتند با پرداخت نکردن حقّ فقرا ظلم 

آدم و حوّا نیز چون از دستور خدا سرپیچی کردند و با خوردن از آن  2کنند، در یك شب نابود شد.

 درخت، ظالم گشتند، از آن جنّت اخراج شدند.

هاي دیگر تکرار شده است که قوم ر آدم و حوّا گذشت تا کنون بر بسیاري از افراد و امّتسرگذشتی که ب

 در سمت یباغها داراي دو باغ سرسبز بودند: کردند آنهاست. قوم سبأ در یَمَن زندگی میسبأ یکی از آن
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ي آمد و چیزي از ویرانگر سیلکه با ناسپاسی مرتکب ظلم شدند، امّا زمانی .چپ در سمت یباغ و راست

 1.سدر درخت اندکى و گز شوره درختان و تلخ هاىمیوه باقی نگذاشت جز درختانی با باغ دوآن 
 

براي پایین  -کسی که آدم و حوّا را فریب داد تا از آن درخت بخورند شیطان بود. امّا برخی  :2 * نکته

که این گفته، برخالف قرآن و اند در حالیفریب دادن آدم را به حوّا نسبت داده -آوردن مقام و منزلت زن

 هاي دینی است. آموزه
 

                          

پذیر توبهنهایت ي او را پذیرفت. زیرا اهلل بیکلماتی را از خداي خویش دریافت کرد. پس خداوند توبه آدم

 (37)و مهربان است. 
 

 * سؤال: کلماتی که آدم از خدا دریافت کرد و به درگاه او توبه نمود، چه بود؟

 لَّمْ وَإِن أَنفُسَنَا ظَلَمْنَا رَبَّنَا قَاالَ »اعراف بیان نموده است:  يسوره 23ي جواب: خداوند آن کلمات را در آیه

 هب و نبخشى را ما تو اگر کردیم، ستم خود بر ما خداوندا)ترجمه: « الْخَاسِرِینَ مِنَ لَنَکُونَنَّ وَتَرْحَمْنَا لَنَا تَغْفِرْ

 (.گشت خواهیم زیانکاران ازقطعاً  ،نکنى رحم ما
 

                                     

  

 هدایت من از ها کهآن ،چه هدایتی از طرف من براي شما آمدبروید. چنان فرودجا آن از گیهم: گفتیم

 (38اندوهی. ) بود و نه خواهد هابر آن ترسینه  کنند پیروى
 

                         

ماندگار   در آن  هاآن ،اهل دوزخندرند؛ پندابرا دروغ آن و  کفر بورزندآیات ما نسبت به کسانی که  و

 (39. )شوندمی
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 به تا کنید وفا من پیمانعهد و  به و وریدبیا یاده ب امداشته ارزانی شما بر که را نعمتم !اسرائیل فرزندان اي

  (40) .بترسید من ازفقط  و کنم وفا شما مانیپعهد و 
 

پدر پیامبر یوسف است.        پیامبر یعقوبي خدا و لقب ي برگزیدهاسرائیل یعنی بنده :1 * نکته

 1اسرائیل فرزندان و نوادگان او هستند که به یهودیان معروفند.بنی
 

       اسرائیل را بیان کرد.خداوند بعد از بیان سرگذشت آدم و حوّا و ابلیس، سرگذشت بنی :2 * نکته

. برخی به سوي خدا رجوع کردند و خداوند افتادنداسرائیل نیز همچون آدم و حوّا و ابلیس به لغزش بنی

ي آنان را پذیرفت و برخی تکبّر ورزیده و بر گناه خود لجاجت ورزیدند که مورد خشم خدا قرار توبه

 گرفتند. 
 

                                  

    

اوّلین کافران به  و کند.ام ایمان بیاورید؛ کتابی که آنچه نزد شما است را تأیید میکتابی که نازل کرده به و

 (41. )فقط تقواي مرا پیشه کنید و فروشیدن ناچیز دنیا بهاي به مرا آیات و آن نباشید!
 

کنند و مؤیّد این است که همه از یك منبع هاي آسمانی همدیگر را تصدیق میتمام کتاب * نکته:

)یهودیان( کتاب خدا )تورات( را در اختیار داشتند. زمانی که  گیرند. پیروان پیامبرموسیسرچشمه می

یاري از آمد و کتاب آسمانی دیگري به نام انجیل که تأیید کننده تورات بود آورد، بس پیامبر عیسی

جاي اینکه از نزول این کتاب آسمانی جدید خوشحال باشند و به استقبال آن روند، اوّلین ه یهودیان، ب

مبعوث شد و  و پیروانش به دشمنی پرداختند. هنگامی که رسول اهلل کافران به آن گشتند. و با عیسی

آورد، بسیاري از یهودیان  -که در تورات و انجیل به آن بشارت داده شده بود -آخرین کتاب آسمانی را 

و مسیحیان نه تنها به آن خرسند نشدند، بلکه به دشمنی با آن پرداختند. امّا واقعیّت این است که قرآن نه 

نه تنها با  کند. محمّدأیید و تصدیق میها را تتنها با تورات و انجیل سرِ جنگ ندارد، بلکه آن

ها است. دین اسالم نیز در دشمن نیست، بلکه حامی و پشتیبان آن و عیسی ، موسیابراهیم

ادامه و تکمیل ادیان آسمانی گذشته آمده است. اگر یهودیان و مسیحیان این مطلب را بدانند و باز ایمان 

جاجت نخواهد داشت. و اگر ایمان بیاورند دو اجر از جانب نیاورند هیچ توجیهی جز حسادت، تکبّر و ل
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 الْکِتَابِ أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ: أَجْرَانِ لَهُمْ ثاَلثَةٌ»فرماید: می خداوند دریافت خواهند کرد. چنانچه رسول خدا

 وَرَجُلٌ مَوَالِیهِ، وَحَقَّ اللَّهِ حَقَّ أَدَّى إِذَا الْمَمْلُوكُ وَالْعَبْدُ ، - وسلم علیه اهلل صلى - بِمُحَمَّدٍ وَآمَنَ بِنَبِیِّهِ آمَنَ

 سه)ترجمه:  1«أَجْرَان فَلَهُ فَتَزَوَّجَهَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَعْلِیمَهَا، فَأَحْسَنَ وَعَلَّمَهَا تَأْدِیبَهَا فَأَحْسَنَ فَأَدَّبَهَا أَمَةٌ عِنْدَهُ کَانَتْ

 ایماننیز   دمحمّ به ،پیامبرشعالوه بر  که هودي و مسیحیفرد ی (1دارند:  اجر دوها دسته از انسان

به او  و نماید تربیت به خوبی را کنیزش که مردي (3.کند ادا را صاحبش و خدا حق که غالمی (2. بیاورد

 .کند( ازدواج وي با و نماید آزاد را او سپس. بیاموزد دانش و علم
 

                     

 (42) دانید.که میدر حالی کنیدن پنهان را حق ونپوشانید  باطله ب را حقو 
 

                   

 (43. )با رکوع کنندگان رکوع کنید و یدرا پرداخت کن زکات و دارید پا بر را نماز 
 

 هاي ضعیف، قوي و متوسط. شوند: انسانها از نظر جسمی و روحی به سه دسته تقسیم میانسان * نکته:

گیرد. زیرا اکثریّت کند سطح متوسط توانایی افراد را در نظر میگذار هنگامی که قانونی را وضع میقانون

آیند، افراد ي آن بر میتر هستند به راحتی از عهدهدارند؛ افرادي که قويافراد جامعه در سطح متوسط قرار 

ي انجام آن برآیند. مثالًوقتی ساعت کاري براي کارگران تعیین توانند از عهدهضعیف با تالش و کوشش می

 شود.شود توانایی متوسط افراد در نظر گرفته میمی

 وضع شده  -که اکثریّت هستند-هاي متوسط انایی انساندر دین اسالم نیز احکام و فرایض، بر اساس تو

هاي ضعیف با اندکی سعی و کوشش توانند آن را انجام دهند و انسانهاي قوي به راحتی میاست. انسان

 ي انجام آن برآیند.توانند از عهدهمی

توانند آن را هاي ضعیف با اندکی تالش و کوشش مینمازهاي واجب در هر روز هفده رکعت است. انسان

هاي قوي)روحی و جسمی( به راحتی ها است؛ و انساني توانایی آنبه اندازه به جا بیاورند. سطح متوسط

کنند. روزه، زکات و سایر احکام هاي نافله و مستحبّ را نیز ادا میآن را انجام داده و عالوه بر آن، نماز

 اند. دین نیز این گونه
 

                                                             
 . 83حدیث  21مختصر صحیح بخاري باب  - 1



    

    تفسیر آسان                     سوره بقره           

                         

 آسمانی کتاب کهدر حالی !کنیدمی فراموش را تانخود و دهیدمی فرمان نیك کارهاي انجام به را مردم آیا

 (44کنید؟ )آیا تعقّل نمی کنید!تالوت می را
 

  هایش عمل کند. خداوند بر کسی که بهکند باید خود نیز به گفتهکسی که مردم را موعظه می * نکته:

 سخنى چرا! ایدآورده ایمان که کسانى اىفرماید: )گیرد. اهلل میکند بسیار خشم میهایش عمل نمیگفته

 عمل را که به آنسخنی  که است خشم موجب بسیار خدا نزد !کنید؟نمى عملخودتان به آن  که یدیگومى

دالیل خشم خدا بر این افراد این است که مردم وقتی ببینند واعظان، یکی از  1به دیگران بگویید(. کنیدنمى

کنند، از دین، قرآن و اسالم متنفّر شده و یا آن دستورات در نظرشان سبك خود به سخن خویش عمل نمی

 شود.گر میو پوچ جلوه
 

                         

 (45مگر بر خاشعان. ) است دشوارو  سختکاري بسیار  به یقین، آن و و از صبر و نماز کمك بجویید.
 

                    

 (46) .گردندها به سوي او بر میکه آنکنند و اینمالقات می خویش خداي دارند با یقینکسانی که 
 

 * سؤال: چرا صبر کردن و نماز خواندن برای غیر مؤمن، سخت و دشوار است؟

هراسند، هیچ جواب: کسانی که به قیامت اعتقاد ندارند و امیدي به رفتن به بهشت نداشته و از جهنّم نمی

 ، چون به قیامت اعتقاد دارند، به بهشت امیدوار و مؤمناناي براي انجام عبادات نخواهند داشت. ولی نگیزها

 2دهند.از جهنّم هراسانند تکالیف شرعی خود را هر چند دشوار باشد، انجام می
 

                             

  (47) .وریدبیا یاد هب زیادت بخشیدم جهانیان بر را شماو  داشتم ارزانی شما بر که م رانعمت ؛اسرائیلبنی اي
 

 زیادت بخشیده است، چیست؟ جهانیاناسرائیل را بر * سؤال: منظور از اینکه خداوند، بنی
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است. هر گاه خصوصیّتی در کسی وجود داشت که در  1«معنای زیادت به»جواب: فضل در زبان عربی 

دیگري نبود، نسبت به دیگري فضل و زیادت دارد. خداوند به یهودیان مواردي را عطا کرده است که 

ممکن است به دیگران عطا نکرده باشد، مانند غرق کردن فرعون، که بزرگترین دشمن آنان بود در جلوي 

طلب آب کردند؛ غذاي آماده  دوازده چشمه از سنگ هنگامی که از موسیها؛ جوشیدن چشم آن

 ؛ دریافت دو پاداش در صورت ایمان آوردن به آخرین کتاب و آخرین پیامبر خدا و .. . «سلوي»و « منّ»

 قَوْمِ یَا لِقَوْمِهِ مُوسَى قَالَ وَإِذْ»گونه متذکّر شده است: اسرئیل ایننیز آن زیادت را بر بنی پیامبر موسی

ترجمه:  2«الْعَالَمِینَ مِّن أَحَداً یُؤْتِ لَمْ مَّا وَآتَاکُم مُّلُوکاً وَجَعَلَکُم أَنبِیَاء فِیکُمْ جَعَلَ إِذْ عَلَیْکُمْ اللّهِ نِعْمَةَ اذْکُرُواْ

 شما میان در که هنگامى به یاد بیاورید را خدا نعمت! قوم من اى گفت خود قوم به موسى که هنگامى)

 جهانیان از یكهیچ به که بخشید چیزهایى شما به رسانید و سلطنت به شما از شاهانی و داد قرار پیامبرانى

 (.است نداده

ها بندگان خدا بوده و همه با ها نیست، زیرا تمامی انساني برتري آنوجود فضل و زیادت در افراد، نشانه

 قوا.هم مساویند و هیچ کس بر دیگري برتري ندارد جز به ت
 

                                

    

شفاعت هیچ کس در مورد او پذیرفته  و کسی به فریاد کسی دیگر نخواهد رسید کهباشید  روزي مواظب و

 .ها امداد نخواهد رسیدجریمه و غرامت، براي او کارساز نخواهد بود و از جانب کسی به آننخواهد شد و 

(48)  
 

 * سؤال: منظور از شفاعت چیست؟

 جواب: براي اجراي تام عدالت و جلب رحمت الهی، خداوند به اشخاصی همچون مالئکه و پیامبران )به 

براي افرادي که اسباب جلب رحمت الهی را در دهد در مواردي خاص، عنوان شفاعت کننده( اجازه می

 اند، شفاعت کنند. خود ایجاد کرده

بت ناگواري را به بار به طور مثال، ممکن است شخصی در دنیا، به نیّت خوب، دست به کاري زده که عاق

       آن عمل را در پرونده سمت چپ به ثبت ،ها اطالع ندارندمالئکه چون از نیّت انسانآورده است. 
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گیرد، امّا خداوند مهربان که از نیّت همگان رسانند. این بنده در روز قیامت در معرض عقوبت قرار میمی

دهد تا در مورد آن عمل براي آن بنده شفاعت کند. در نتیجه، نه تنها گناه آگاه است به شخصی اجازه می

 یابد.  هنّم به بهشت تغییر میشود. و مسیر او از سوي جآن عمل محو شده بلکه به حسنات مبدّل می

که شود در حالیاي که در دنیا سوابق ایمانی و عملی بسیار خوبی داشته رسیدگی مییا به حساب بنده

دهد تا در مورد آن خطاها براي او خطاهایی نیز از او به ثبت رسیده است. خداوند به اشخاصی اجازه می

گونه طبقات اعالتري در جنّت، نصیب او نادیده گرفته و این شفاعت کنند. در نتیجه، خداوند، خطاهایش را

 خواهد شد.    

 گیرد داراي سه رکن است:شفاعتی که در روز قیامت انجام می

 الَّذِي ذَا مَنْ» تواند براي دیگران شفاعت کند که خدا به او اجازه دهد.کسی می شفاعت کننده: .1

 (نماید؟ شفاعت خدا اذن به جز تواندمى کسى چهترجمه: ) 1«بِإِذْنِهِ إِلَّا عِنْدَهُ یَشْفَعُ

 وَلَا»کنند که خدا از او راضی باشد. شفاعت کنندگان براي کسی شفاعت می شفاعت شونده: .2

 خدا که کسی آن براي مگر کنندنمی شفاعت کسی براي هرگز آنان و) 2«ارْتَضَى لِمَنِ إِلَّا یَشْفَعُونَ

 (.است خشنود او از

 ال یَوْمَئِذٍ»کنند که خدا به آن راضی باشد: شفاعت کنندگان در مواردي شفاعت می شفاعت:مورد  .3

 کسهیچ شفاعت روز، آن درترجمه: ) 3«قَوْالً لَهُ رَضِیَ وَ الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إِالَّ الشَّفاعَةُ تَنْفَعُ

 (باشد راضى او گفتار از و داده اجازه او به رحمان خداوند که کسى جز بخشدنمى سودى

 لِلَّهِ قُلْاست: )« اهلل»تنها کسی که براي شفاعت کردن اختیار مطلق دارد و نیازي به رضایت کسی ندارد

 خدا همه به دست شفاعت بگوترجمه: ) 4«تُرْجَعُون إِلَیْهِ ثُمَّ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مُلْكُ لَهُ جَمِیعاً الشَّفاعَةُ

پس  (.یدشودانده میگر باز او سوى به همه سپس و اوست آنِ از زمین و هاآسمان حاکمیت زیرا است،

 بهتر است با انجام اعمال نیك، رضاي خدا را به سوي خویش جلب کنیم.
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 رسانیدند،می شما به را هاشکنجه بدترین که فرعونیانی ،نجات دادیم فرعونیان دست از را شما که گاهآن و

تان خداي از جانب بزرگیدر آن، امتحان  و داشتندنگه می زنده را زنانتان و بریدندمی سر را پسرانتان

 ( 49. )بود براي شما
 

  شود؟یعنی چه و به چه کسی گفته می« آل»* سؤال: 

   تابع و پیرو. و به طرفداران یك شخص که در خدمت او هستند، او را یاري ،خاندانجواب: آل یعنی 

 گویند. ممکن است یك شخص آل فرعون باشد یاآن شخص می« آل»کنند دهند و اهدافش را پیاده میمی

 آل موسی یا آل عیسی و یا آل محمد.

دهند آل محمّد هستند و شامل هاي دینی او را ترویج میبوده و آموزه تمام کسانی که تابع رسول اهلل

خوانیم: )اللهم صل که در تشهّد میشود. چنانو صالحین درهر عصر و مکانی می مؤمنانصحابه، تابعین، 

 علی محمّد و علی آل محمّد(
 

                         

که آنگاه که دریا را به خاطر شما شکافتیم و شما را نجات دادیم و آل فرعون را غرق کردیم در حالی و

 (50) .کردیدشما تماشا می
 

                           

؛ امّا همین که موسی پشت کرد گوساله را گذاشتیم وعده موسی با شب چهلبه مدّت  که میگاهن آن و

  (51شما ظالم بودید. ) کهدر حالی معبود خود قرار دادید.
 

                   

 (52) باري دیگر از شما درگذشتیم و شما را بخشیدیم، شاید شکرگزار خدا باشید.
 

                       

 (53که هدایت شوید. )آن هنگامی که به موسی کتاب و فرقان عطا کردیم به امید این و
 

ها دهد بین آنافکند و اجازه نمیشود که بین حقّ و باطل جدایی میفرقان به چیزي گفته می * نکته:

بعد از هاي آسمانی فرقان هستند. ذکر فرقان و سایر کتاب التباس و اختالط پیش بیاید. تورات موسی

 باشد. کتاب، ذکر خاص بعد از عام است و درست است منظور از فرقان، سایر معجزات پیامبر موسی
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 به پس اید،کرده ستم خود بر یگوساله پرست با شما! من قوم اي»: گفت مشقو به موسی کههنگامی  و

 «.است بهتر شما براي آفریدگارتان پیشگاه در این برگردید و خودتان را بکُشید؛ خویش آفریدگار سوي

 (54. )است مهربان و پذیرتوبه بسیار اوزیرا  ،پذیرفت را شما يتوبهپس از انجام این کار، خدا 
 

است: حداقلّ مجازات، حداکثر  مجازاتی که ممکن است براي مجرم در نظر گرفته شود سه نوع * نکته:

 مجازات و حدّ متوسط.

کسی که بارها از انجام کاري نهی شده است و خود، به سنگینی جرم واقف و بر زشتی آن اطالع کافی 

    هاي موسی و هارون گردد. دو پیامبر به نامشود به اشدّ مجازات محکوم میدارد و باز هم مرتکب آن 

ها مشغول بودند و با تربیت آنکردند و همیشه به تعلیم و اسرائیل زندگی میدر میان بنی -علیهما السالم -

ترین و اسرائیل به بزرگرفت دست بنیآن همه معجزاتی که خداوند به آنان نشان داده بود، انتظار نمی

اي را معبود تندیس گوسالهترین گناه که شرك است آلوده شود. اکنون که به خدا شرك ورزیده و زشت

خود را بکشید »ی اعدام هستند. پس دستور خدا این است: اند، مستحقّ اشدّ مجازات یعنخویش قرار داده

 «تا گناه شما را ببخشایم.

اي سخت نامیده است تا داند، این روش توبه، روش بسیار سختی است. خداوند نیز آن را گونههر کس می

 فَعَلُوهُ مَّا دِیَارِکُم مِن اخْرُجُواْ أَوِ أَنفُسَکُمْ اقْتُلُواْ أَنِ عَلَیْهِمْ کَتَبْنَا أَنَّا وَلَوْ»کند: که در مورد منافقین بیان میجایی

 بیرون خود خانه و وطن از یا و خود را بکشید دادیممی دستور آنها ما به ترجمه: )اگر 1...« مِّنْهُمْ قَلِیلٌ إاِلَّ

 کردند... (. مى عمل آنها از کمى عده تنها روید،

دادند و تمام زحمات پیامبر موسی و هارون را بر باد می شان، داشتنداسرائیل با شرك آوردنولی بنی

 اسرائیلبنىانداختند. سرنوشت دین خدا و یکتاپرستی که اساس آفرینش بر آن استوار است را به خطر می

قطعاً به ضرر خودشان و  ،شدگونه برخورد نمیاین با گوساله پرستى بودند اگر جوبهانه لجوج و مردمى

( باید است بهتر شما براي آفریدگارتان پیشگاه در این شد، پس )خودتان را بکُشید؛آیندگان تمام می

 جهت مجازات سخت کند. تر از آن است که بخواهد بندگانش را بیبدانیم، قطعاًً خداوند بسیار مهربان

                                                             
 .66 نساء/ - 1
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 ي اجرا کردن حکم، ممکن است یکی از این سه طریق بوده است:نحوه

 .با دستان خود، خود را بکشند .1

 گنهکاران، همدیگر را به قتل برسانند. .2

 گناهان، گنهکاران را به قتل برسانند.بی .3
 

                               

 شما صاعقه پس ،یمورآنمی ایمان تو به نبینیم خود چشمانبا  را خداما تا ! موسی اي: گفتید که هنگامی و

 (55کردید. )که شما نگاه میدر حالی گرفت فرا را
 

اسرائیل با این اسرائیل هر دو خواستار رؤیت خدا شدند؛ چرا بنی: پیامبر موسی و بنی1 * سؤال

 خیر؟ درخواست دچارعذاب شدند ولی پیامبر موسی

 جواب:

بود. موسی با  اسرائیل براي رؤیت خدا، بعد از درخواست پیامبر موسیدرخواست بنی -1 

ها پیامبر موسی را ساخت ولی آنها را از این درخواست منصرف میي خویش، آنبیان تجربه

ها به خاطر تکذیب و لجاجت بود نه تکذیب کرده و بر حرف خود لجاجت ورزیدند. عذاب آن

 مجرّد درخواست رؤیت.  

در هنگام درخواست رؤیت، ایمان کامل داشت و براي اطمینان قلب آن را  وسیم -2     

ها به خاطر آوریم، پس عذاب آناسرائیل گفتند: ما تا خدا را نبینیم ایمان نمیدرخواست کرد. ولی بنی

  1ایمانی بود نه درخواست رؤیت.بی
 

 کرده است؟اسرائیل را در قرآن بیان ی بنی: چرا خداوند سابقه2 * سؤال

 جواب:

با مطابق دیدن سابقه خویش و بیانیّات قرآن، به حقّانیّت قرآن پَی برده و بسیاري از یهودیان،  .1

 .شدندمسلمان می

                                                             
-
 (.1/111تفسیر کشاف )  1
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ها دشمن دیرینه و ابدي اسرائیل )یهودیان( آشنا شویم. زیرا آنتا ما مسلمانان با خصوصیّات بنی .2

ها را براي ما روشن ي آنکه سابقه و پیشینهمسلمانان هستند. و چه کسی راستگوتر از خداوند، 

 (82کند. )مائده/ 

 ها را تکرار نکنیم.ها را بشناسیم، عبرت بگیریم و آنتا گفتار، کردار و پندار اشتباه آن .3
 

                  

 (56. )دخدا باشی ارگزسپاس شایدزنده کردیم  را شماپس از مردن، دوباره 
 

 !آورد نخواهیم ایمان هرگز خود نبینیم با چشمان را خدا تا: گفتند موسى به صراحتاً اسرائیلبنی * نکته:

 بدانند تا ببینند نداشتند را آن مشاهده تاب را که خدا مخلوقات از یکى که بود این راه حلبهترین  اینجا در

 پروردگار. پاك ذات به رسد چه دید را خدا مخلوقات از توان بسیارىنمی حتى ظاهر در دنیا با چشم

حاصل  ي شدیديزلزله و وحشتناك صداى کننده، خیره برق بر خورد کرد، کوه به و آمد فرود اىصاعقه

امّا باري دیگر، خداوندي که بر هر  .افتادند زمین بر جانبى فرا گرفت که را هاآن وحشت، چنان شد و

ها را زنده گرداند. گرچه این بار نیز محکوم به مرگ شدند ولی چون هنوز کفرشان در کاري قادر است، آن

ها و ها را زنده ساخت و همین مجازات براي آنگفتار بود و آن را عملی نساخته بودند خداوند دوباره آن

اند که این خاطر است که از آن زمان تا کنون، هنوز ملّتی پیدا نشدهعبرت آیندگان کافی بود. شاید به 

 اصرار بر دیدن خدا در این دنیا داشته باشند. 
 

                                 

           

 هاينعمت از؛ بخورید فرستادیم سلوي ومَنّ  شما براي و داشتیم نگه سرتان باالي کنان برابرها را سایه و

 (57نمودند. )ها به ما ظلم نکردند بلکه به خودشان ستم میو آن. ایمکرده شما روزي که پاکی
 

 چیست؟« سلوی ومَنّ »سؤال: * 

ممکن است « منّ»کردند. اسرائیل از آن تناول میدو نوع خوردنی است که بنی« سلوي ومَنّ »جواب: 

گرفتند و یا روییدنی دیگري که از زمین جمع ي مخصوصی که از برخی درختان میعسل باشد یا شیره

اسرائیل سرزمینی که بنی مرغان مخصوص شبیه کبوتر. در کتاب مقدّس آمده است:« سلوي»کردند. و می
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در چنین مکانی  1.روییددر آن می هاشکوفه و هاگل انواعکردند بسیار سرسبز بوده و در آن زندگی می

که با زیاد روند تا جاییجا میکنند و پرندگان مهاجر به آنزنبوران عسل بیشتر از هرجا کندو درست می

 نعمتها استفاده کند.تواند از وجود این ها، هر انسانی میشدن آن
 

                                     

                

 و تناول کنید خواهیدمى چه هر، آن هاىنعمت از و شوید داخل شهر این به: گفتیم به شما که هنگام آن و

 بهو  بیامرزیم را شما گناهان تا درگذر، ما گناهان از! خدایا: یدیبگو و شوید داخل دروازه ازکنان سجده

 (58. )داد خواهیم نیز بیشترى پاداش نیکوکاران
 

                                  

       

 بر ما لذاها گفته شده بود عوض کردند؛ کسانی که ظلم کردند آن را به سخنی غیر از چیزي که به آن اما

 (59. )کردندها نافرمانی میود آوردیم چرا که آنفر آسمان از سختی عذابکسانی که ظلم کردند 
 

                                       

                                  

 دوازدهسپس . بزن سنگ بر را خویش عصاي: گفتیم پس ،کرد آب طلب شقوم براي موسی کههنگامی و

 بخورید خدا روزي ازدانستند. شان را میاسرائیل محل آب نوشیدنگروه از بنی هر. جوشید آن از چشمه

 (60به راه نیندازید. ) فساد زمیندر  دراینق و بیاشامید و
 

                                      

                                 

                                        

                               

                                                             
 (.1/264) نمونه تفسیربه نقل از کتاب  612 صفحه ،مقدس کتاب قاموس - 1
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 قناعت غذا نوع یك به توانیمنمى هرگز ما! موسی اي: گفتید ید وکرد اعتراض موسی به کههنگامی  و

 و عدس سیر، خیار، ،سبزي همچون نباتاتیتا از حاصل زمین براي ما  بخواه خود خداي از ، پس،کنیم

 بروید شهر داخل !کنید؟ عوض آن از کمتر به ی که بهتر استغذای خواهیدمی آیا: گفت موسی. برویاند پیاز

 خشم گرفتارمجدداً  و رقم خورد انآن برنشینی و خانه تذلّ. هست آن در ایددرخواست کرده چهآن زیرا

آن در  کشتند،مى ناحق به را پیامبران و ورزیدندمى کفر الهى آیات به نسبت هاآن که چرا شدند خدا

 (61) .دادندنافرمانی بود و تجاوزي که پیوسته انجام می ينتیجه
 

کنیم در صورتی که )منّ و سلوی( دو اسرائیل بیان کردند بر یک نوع غذا صبر نمی* سؤال: چگونه بنی

 نوع غذا بود؟ 

کند، اگر سر سفره کسی چند نوع غذا باشد ولی هر جواب: منظور از طعام واحد غذایی است که تغییر نمی

اش صحیح خورم. گفتهبگوید: من همیشه یك نوع غذا میروز همان غذا تکرار شود اگر در اعتراض 

 نفی تبدّل و تنوّع است.« واحد»است. پس منظور از 
 

 اسرائیل برشمرد:تا کنون، قرآن این خصوصیّات را از بنی 40ياز آیه * نکته:

 ، اوّلین کافران به قرآن بودند!یهود .1

 شدند کتاب خدا را تحریف کنند!در مقابل کاالي ناچیز دنیا، حاضر  .2

 که خداوند از آنان پیمان گرفته بود حق را پنهان نکنند!حق را پنهان کردند در حالی .3

 کردند امّا خویشتن را به فراموشی سپرده بودند!مردم را نصیحت می .4

اي را ي گوسالههاي خدا، پرستش خدا را رها کرده و مجسمهمه نعمتبعد از استفاده از آن ه .5

 پرستش کردند!

 براي ایمان آوردن به خدا، شرط گذاشتند ابتدا باید خدا را ببینند!  .6

شان بخشیده بگویند، تا گناهان« حطّه»ي خداوند از آنان خواست در هنگام ورود به شهر، کلمه .7

 ها اجازه نداد و کلمه را تغییر دادند!شود. امّا تکبّر و غرورشان به آن

 ورزیدند!به آیات خدا کفر می .8

 رساندند!انبیاي خدا را به ناحق به قتل می .9

 کردند!از اوامر و دستورات خدا نافرمانی می .10

 هاي تجاوزگر و سرکشی بودند!انسان .11
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ر زیر آماج خشم خدا به هستند و شب و روز د است که قوم یهود همیشه خوار، ذلیل و آواره به این دالیل

 بَرند مگر کسانی که:سر می

 

                                 

                              

 و خدا به کهها کدام از آن هر صابئین، و مسیحیان و هستند یهوديکسانی که  واند آورده ایمان که کسانی

 بر ترسینه  و بوده محفوظ خدا پیشگاه در پاداششان هندد انجام نیك کردار و آورده ایمان قیامت روز

 (62. )اندوهی و غم نه و دبو خواهد آنان
 

مسیر رسیدن به سعادت براي همه هموار است و دین و آیین قبلی مهم نیست. مسلمان، یهودي،  * نکته:

اند. مسیحی، صابئی )صابئین کسانی هستند که بر دین حنیف بوده و با عقل خویش به حقانیت خدا پی برده

این سه چیز را اگر  (ابراهیم باشند سایر پیامبران خدا همچون یحیى، نوح و یا پیروانو یا ممکن است 

 داشته باشند سعادتمند خواهند شد:

هاي خدا همان هاي خدا را تصدیق کند و گفتهکسی که به خدا ایمان دارد باید گفته ایمان به خدا: .1

چیزهایی هستند که در تورات، انجیل و قرآن بیان شده است. تورات و انجیل پیروان خود را 

 ه آخرین کتاب آسمانی)قرآن( ایمان بیاورند.کنند به آخرین پیامبر خدا و بموظّف می

 ایمان به قیامت و زندگی پس از مرگ. .2

عمل صالح عبارت است از نماز، روزه، حج، زکات، خوش اخالقی با دیگران، عمل صالح:  .3

 نخوردن مال حرام و سایر اعمال صالحی که در قرآن و احادیث صحیح بیان شده است.

 و نکبت -نام او مسلمان یا هر چیز دیگر باشد -نداشته باشد  و اگر کسی یکی از این سه خصلت را

 در انتظار او خواهد بود.    پریشانی و بدبختی و خواري
 

                                     

 

 را آنچه دادیم؛ قرار شما سر باالي را طور کوه و گرفتیم پیمانعهد و  شما از که یزمان آن آورید یاده ب و

 (63. )شوید با تقوا تا باشید داشته یاد به است آن در آنچه و بگیرید محکم ایمداده شما بهکه 
 

 ی گرفت؟ پیماناسرائیل چه عهد و * سؤال: خداوند از بنی
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( و توراتاسرائیل گرفت عبارت بود از: نگهداري از کتاب خدا )ی که خداوند از بنیپیمانجواب: عهد و 

 ،پرستش خدا و اقرار به یگانگی اونفروختن آیات آن به بهاي ناچیز دنیا، تبلیغ و رساندن آن به مردم، 

  زکات، پرداخت نماز، داشتن پا بر نیك، گفتار مستمندان، و یتیمان و بستگان مادر، نیکی به و پدر به نیکى

 1ایمان آوردن به آخرین کتاب آسمانی. قتل و خونریزى، از دست کشیدن
 

 خُذُوا بِهِمْ واقِعٌ أَنَّهُ ظَنُّوا وَ ظُلَّةٌ کَأَنَّهُ فَوْقَهُمْ الْجَبَلَ نَتَقْنَا إِذْ وَ»فرماید: خداوند در آیه دیگر چنین می * نکته:

 چونهم هاباالي سر آن را کوه که هنگامى ترجمه: )و 2«تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ فِیهِ ما اذْکُرُوا وَ بِقُوَّةٍ آتَیْناکُمْ ما

 محکم ایمداده شما بهکه  را آنچه آمد، خواهد فرود آنها بر کردند گمان که تا جایی کردیم، بلند سایبانى

  (.شوید تقوابا  تا باشید داشته یاد به است آن در آنچه و بگیرید

 اسرائیل، باید بدانیم:در مورد کنده شدن کوه طور از جاي خویش و قرار گرفتن آن باالي سر بنی

این حادثه، حقیقی و واقعی بود. زیرا آیات قرآن را نباید بدون دلیل و بدون قرینه، از معناي  .1

 ظاهري و حقیقی به معناي مجازي ترجمه و تفسیر کرد.

اي خارق حادثه دریا، شکافتن مار و تبدیل شدن عصا به چونبلکه هم آن یك امر عادي نبوده .2

 العاده بوده است. 

 اسرائیل به اهمیّت مفادّ عهد و پیمان بود.انجام چنین کاري، به منظور متوجّه کردن بنی .3

آن  شان وفا کردند ولی بسیاري به آن پشت پا زدند. و اگر همه بهاسرائیل، به عهد و پیمانبرخی از بنی

کردند اوّلین گروندگان به دین اسالم و آیین محمّدي، یهودیان بودند و بین دو شریعت بزرگ عمل می

کردند و این مشکالت و آمد و یکپارچه و برادر وار، در کنار هم زندگی میآسمانی اختالف پیش نمی

آمد. )با توجّه به نمیشود پیش افروزیهایی که در فلسطین و دیگر نقاط مسلمان نشین مشاهده می جنگ

 اینکه، انحراف دین مسیحیّت نیز، به دست شخصی یهودي به نام پولس انجام گرفت(. 
 

                                    

شما  یاریگردستگیر و  خدا و رحمت لطف اگر خود سرپیچی کردید. پس امّا پس از مدّتی از عهد و پیمان

 (64شدید. )شد قطعاً از زیانکاران مینمی
 

                                                             
 .84،  83،  63، 41بقره :  - 1
 .171اعراف:  - 2
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 گفتیم هاه آنب پس. دانیدمی کردند تجاوز الهی حدود از کسانی را که در روز شنبه سرگذشت شماو قطعاً 

 (65. )شوید تبدیل ی ذلیلبوزینگان به
 

 شنبه روز، قضا از ولى به صید ماهی نپردازند. شنبه روزکه در  بود داده دستور یهود به خداوند * نکته:

 ، نهایتاً روز شنبه ماهی را به تله افتادند حیله فکر به هاآن شدند.ظاهر می آببیشتري بر روي  ماهیان

 و کرد مجازات حیله این خاطر به را آنان خداوند ،گرفتندانداختند و روز یك شنبه آن را از آب میمی

 .ساخت دگرگونبوزینه )میمون(  به انسان شکل از را شانچهره
 

                            

 (66) . باشد متّقیان براي پنديتا  و قرار دادیم آیندگانی براي بقیّه و براي عبرتدرس  آن را پس
 

                                          

        

ها در جواب د. آنببری سر را گاويماده  دهدمی دستور شما به خدا: گفتش قوم به موسی که هنگام آن و

 (67. )باشم نادانان ازاز اینکه  برمپناه می خدا به: گفتموسی  !کنی؟می مسخره را ما آیا: گفتند
 

قتلی رخ داده بود و مردم در شناسایی قاتل با هم اختالف کرده بودند.  در زمان پیامبر موسی نکته:* 

ها گفت: خداوند دستور داده گاوي را سر ببرید و عضوي از آن را به مقتول بزنید تا مقتول موسی به آن

تعجّب کرده بودند و چنین اسرائیل که از این گفته موسی بسیار زنده شود و قاتلش را معرّفی کند. بنی

ها در قدرت خدا شك کنی؟!! آندانستند؛ به موسی گفتند: آیا با ما شوخی میچیزي را غیر ممکن می

ها را از داشتند گویا خدا را نشناخته بودند. انگار فراموش کرده بودند که خداوند دریا را شکافته و آن

 ها روان کرده بود و...!براي آن وسط دریا عبور داده بود؛ دوازده چشمه را از سنگ

 که از جاهالن باشد.جا از صفت جاهالن است و موسی به خدا پناه برد از اینشوخی بی
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گوید؛ او می: گفت. موسی کند روشن مانبرايماهیّت آن گاو را  تا بخواه خدایت ازاي موسی! : گفتند

 (68) .دهید انجاماست  شده داده دستور شما به آنچه. باشد سالمیان بلکه جوان، نه پیر نهباشد  گاوي
 

 گفته شده است؟ « فارض»چرا به گاو پیر در عربی  * سؤال:

جواب: فَرض یعنی قطع کردن و گاو پیر سنّش چون در حال انقطاع و انتها است به آن فارض گفته شده 

 1است.
 

                                        

   

  گوید: رنگ گاو زرد او می: گفت مشخّص کند. موسی ما برايرا  آن رنگ بخواه خدایت از :گفتند

 (69هر کس به آن نگاه کند لذّت ببرد. ) کهباشد  رنگخوش

 أَجْلِ مِنْ فَحُرِّمَ یُحَرَّمْ لَمْ شَیْءٍ عَنْ سَأَلَ مَنْ جُرْمًا الْمُسْلِمِینَ أَعْظَمَ إِنَّ »فرماید:می رسول اهلل * نکته:

در مورد چیزي که حرام نشده سؤال کند و در  ترجمه: )بزرگترین جرم یك مسلمان این است که2«مَسْأَلَتِهِ

 اثر سؤال او، حرام شود(.
 

                                   

مشخّص کند. زیرا به خاطر کثرت  مانبراي راباري دیگر از خدایت بخواه کامالً ماهیّت آن گاو : گفتند

 (70به خواست خدا آن را پیدا خواهیم کرد. ) ما و دانیم گاو مورد نظر کدام است.تعداد، نمی
 

                                 

                  

. دهد آب نه زراعت را و شخم زند را زمین که نباشد رام آنقدر گاو :فرمایدمى خداوند: گفتموسی 

 را گاو پس ؛ساختى روشن را حقیقت اکنون :گفتند. باشدو از لحاظ رنگ، یکدست  عیببىگاو،  همچنین

 (71. )نکننداین کار را  بود نزدیك گرچه بریدند، سر
 

                       

                                                             
 (.1/116 کشاف ) -1

 ، باب مایکره من کثرة السؤال و التکلف.6745بخاري، حدیث  -1
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 لیو پرداختید و کشمکش نزاع به قاتل يباره در سپس به قتل رساندید، را انسانى که هنگامىو آن 

 (72کردید خارج ساخت. )آن چیزي را که کتمان می خداوند
 

که قاتل یک به کار برد و قتل را به همه نسبت داد در حالی« قتلتم»: چرا خداوند صیغه جمع 1 * سؤال

 بود؟نفر 

جواب: قانون الهی بر این است که هرگاه کسی مرتکب گناهی شود و دیگران بر انجام آن گناه اطالع یابند 

و قدرت نهی از آن را داشته باشند ولی از آن باز ندارند و به گناه او راضی باشند، در گناه با او شریکند. 

ي کفّار به این عمل راضی ون بقیّهرا کشت امّا چ شخصی به نام قدار بن سالف، شتر پیامبر صالح

 ها نسبت داد و عذاب را بر سر همه فرود آورد.ي آنبودند، خداوند کشتن شتر را به همه
 

ی قتل : در بیان ترتیب داستان، ابتدا به ذبح گاو و صفات آن اشاره شد و بعد به مسأله2 * سؤال

به ذبح گاو دستور داده شدند، دلیل تقدیم  بودند و سپس پرداخت. در صورتی که ابتدا مرتکب قتل شده

 و تأخیر در بیان داستان چیست؟ 

 جواب: تا به ما بفهماند که: 

 تر از قتل است.عدم اجراي دستورات خدا و مسخره کردن از آن، گناهش بسیار سنگین .1

 گرفتند. اسرائیل دستورات خدا و رسولش را به استهزا میبنی .2

 ایج بود. شان رکشی در بینقتل و آدم .3

   1شدیم.شد متوجّه این قضایا نمیگونه بیان نمیو اگر داستان بدین
 

اسرائیل در مورد شناسایی قاتل با هم اختالف کردند و به نزاع و کشمکش پرداختند. چیزي بنی * نکته:

 -اختالفات داخلی، سمّ مهلك براي هر جامعه است -ها آتش جنگ افروخته شود نمانده بود بین آن

اي صرف کنند تا مقتول را اسرائیل خواست هزینهخداوند براي جلوگیري از به وجود آمدن اختالف، از بنی

 زنده گرداند. 

 مسلمانان نیز براي رفع اختالفات، باید براي آن وقت بگذارند و هزینه کنند.
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 به را خود آیات و کندمی زنده را مردگان گونهاین وندخدا آرى .بزنید مقتول بهرا  آن از بعضی :گفتیم پس

 (73به امید اینکه تعقّل کنید. ) دهدمینشان  شما
 

ي ها را نیز زنده گرداند. زیرا در قضیّهانسان تواند بقیّهکسی که توانست یك انسان را زنده کند می * نکته:

 ها با یکدیگر تفاوتی ندارند.زنده شدن پس از مرگ، انسان
 

                                       

                                    

     

 کهآن، در حالی از ترسخت یا سنگ همچون ،شد سخت شما هايدلدهنده، باز ي تکاناین حادثه از پس

 دنشکافمی هاآن ازبعضی  و شودمى جارى نهرها الي آن،البه از و دنشکافمى که هستند هاسنگ از بعضی

      انجام آنچه از خداوندو  .دنریزمی فرو خدا خوف از هاآن از برخی و دراوتمی آب هاآندرون  از و

 (74. )نیست غافلاي ذرّه دهیدمى
 

                                 

      

 از پس و شنیده را خدا کالم ،ایشان از گروهی کهحالی دریهودیان شما را تصدیق کنند؟!!  دارید طمع آیا

 (75دانستند. )که میدر حالی نددزمیآن  تحریف به دست کامل، فهم
 

                                 

                  

 با کههنگامی و .ایمآورده ایمانما نیز مثل شما :  گویندمی شوندمی روه روبمؤمنان  باهنگامی که  و

     بازگو مسلمانان براي به شما گفته است خداوند که را مطالبی آیا: گویندمی کنندمی خلوت یکدیگر

 (76!! )ندارید عقل مگر ؟!!گیرند حجّت شماعلیه  بر پروردگارتان پیشگاه درقیامت  روزدر  تا !کنیدمی
 

گفتند: ما به کتاب شما و پیامبر شما شدند میبرخی از یهودیان، زمانی که با مسلمانان هم کالم می * نکته:

شکافتند و تر بودند مسأله را میکردند. ولی برخی از آنان که با انصافایمان داریم. و به همین اکتفا می

گفتند: صفات محمّد در کتاب ما وجود دارد و حتّی صفات یاران او نیز در کتاب ما ذکر شده و گونه میاین
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   ي یهودیان از فاش شدن این اسرار نگران شده و در خلوت و واقعاً دین اسالم بر حق است. بقیّه

در روز قیامت  ها را نزنید مبادا به خاطر این اعترافات،گفتند: این حرفها میهاي خصوصی به آننشست

 ها از خداست.علیه شما حجّت گیرند و دلیل بیاورند!. این مسأله باز، گویاي حماقت و عدم شناخت آن
 

                         

 (77) !است؟ آگاهسازند، کنند و آشکار میاز تمام آنچه پنهان می که اهلل دانندنمى آیا
 

اسرائیل پرداخته و مستقیم ي بقره به شرح حال قوم بنیسوره 150تا  40ي خداوند متعال از آیه * نکته:

اسرائیل زمان صدر اسالم و بعد از دارد. بیشتر این آیات، بنییا غیر مستقیم، پیشینه و حال آنان را بیان می

شان را به آنان نسبت داده است، زیرا آنان نیز رآمیز پدرانآن را مورد خطاب قرار داده و برخی اعمال کف

و  رو آنان بودند. در برخی آیات نیز روي سخن را به سوي رسول اهللشان راضی و دنبالهبه اعمال پدران

بردند آشنا کند و به آنان هشدار به کار می اسرائیلبنی هایی کهحیله اب را آناندهد تا مسلمانان تغییر می

که مسلمانان از عملکرد آنان عبرت گرفته و در مسیري که آنان د فریب آنان را نخورند و دیگر اینده

 اند، گام ننهند.رفته
 

                        

دانند و به حدس و گمان دل خیاالت نمی چیزي جز خدا از کتاب سوادانی هستند کهبی آنان از تعدادي و

 (78اند. )خوش کرده
 

به معناي « اُمّ»ي ي آن کلمهداند. ریشهشود که خواندن و نوشتن نمیبه کسی گفته می« أُمِّیّ» :1 *نکته

در متولّد شود که از نظر علمی به همان حالتی که از ماگفته می« أُمِّیّ»است و از آن جهت به او « مادر»

در « الْأُمِّ»ي شده است باقی مانده و از طریق خواندن و نوشتن بر معلومات او افزوده نشده است. کلمه

 باشد.می« أُمَّهَاتٌ»بوده و جمع آن « أُمَّهَةٌ»اصل 
 

از آن جهت  رود، ولی براي رسول اهللأُمِّی بودن، صفت نیکی براي یك شخص به شمار نمی :2 *نکته

ي سوره 48ي . این مطلب در آیهدرویم شمار بهکه دلیلی بر حقّانیّت نبوّت ایشان است، صفت نیك 

 عنکبوت بیان شده است.
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اساس است، و تصورات بی آرزوها و امید به کردن دلخوشو به معناي « أُمْنِیَّة»جمع « أَمَانِیّ» :3 * نکته

آن را به اسم دین،  گه داشتن مردم،دلخوش ن یهود به منظور دانشمندانکه اساس علمی ندارد. تصوراتی 

گونه افکار میان مردم اینکردند. ترویج سواد نیز باور میدادند و مردم عوام و بیمیخود رواج  ملّتِمیان 

بدانند.  جهنمی را خدا بندگان يهمهجز یهودیان،  آنان برانگیخته شود و دینی تعصبات شدعوام سبب می

به آن دچار  علماي امّت محمّدیهود را بیان نموده تا مبادا  دانشمندانخداوند متعال بارها خصوصیّات 

 شوند!
 

                                    

                  

 خداست! جانباز : این گویند  می و سپسنویسند  خود مـی انکسانی که کتاب را با دست به حالپس واي 

 و شان نوشته استدستان آنچه از آنان به حال پس واى در مقابل آن بهاي اندکی را به دست آورند،تا 

 (79)! آورندآنچه به دست می آنان از به حال واى
 

 ي قبل و این آیه، یهودیان به دو دسته تقسیم شدند: در آیه :1 * نکته

 کنند. مردم عوام که علمی ندارند و با خرافات زندگی می .1

 یاهمیتهیچ  دین خدا نزد ایشان و هستند خوددنیوي  مصالح دنبال به فقطکه  یپرست ماديدانشمندان  .2

 و حاضرند به خاطر کسب مادّیات دست به هر کاري، حتّی تحریف کتاب آسمانی بزنند. ندارد

»شان، به جاي ولی در مورد دانشمندان ،شروع کرد« »در مورد عوام، آیه را با لفظ  » آیه را با ،

»تهدید و با لفظ    » و شعار تقوا و پرهیزگاري بر زبان آغاز نمود، زیرا آنان لباس دین به تن کرده

دادند، از که به جهل و حرام آلوده بودند. آنان دروغ و اراجیف خود را به خدا نسبت میدر حالی ،داشتند

گرفتند و از این طریق کسب درآمد کردند و به نام دین از مردم پول و رشوه میدین خدا سوء استفاده می

 قرار گیرد، هالکت و نابودي او قطعی خواهد بود. نمودند. کسی که مورد تهدید خدامی
 

ولی  ،آوردند: دانشمندان یهود در مقابل تحریف کتاب آسمانی، ثروت هنگفتی را به دست می1 * سؤال

 »با این وجود، قرآن آن را     »چرا؟ ،نامیده است 



    

    تفسیر آسان                     سوره بقره           

چون کاالي دنیا هر اندازه زیاد باشد در برابر آخرت بسیار اندك است. خداوند متعال فرموده  جواب:

 بیشاندکی  آخرت برابر در دنیا زندگى ترجمه: )کاالي 1«قَلِیلٌ إِلَّا الْآخِرَةِ فِی الدُّنْیَا الْحَیَاةِ مَتَاعُ فَمَا»است: 

 (.نیست
 

گیرد، پس چرا تأکید شده که کتاب را با دست انجام می: بدیهی است که نوشتن کتاب با 2 * سؤال

 نویسند؟شان میدستان

   ام، ولی تواند بگوید من نوشتهدر زبان عربی اگر کسی به نوشتن چیزي دستور داده است می جواب:

»ام. اگر در آیه قید تواند بگوید با دستان خودم نوشتهنمی   »برداشت شود گونه نبود، ممکن بود این

اند، امّا خودشان به طور مستقیم در آن دست ي دستکاري دادهکه دانشمندان یهود، به دیگران اجازه

اند، لذا تا حدودي در تحریفی که دیگران که از کتاب تورات به درستی محافظت نکردهاند یا ایننداشته

است  ایمانی ایشان، آن قدر زیاد بودهو بی شود که جسارتاند مقصّرند. ولی با این قید روشن میانجام داده

 دادند.نوشتند و به خدا نسبت میکه خودشان با دستان خود چیزهایی را می
 

 کردند:یهودیان به دو طریق تورات را تحریف می :2 * نکته

 کردند.ي آن را تحریف میهاي دیگر برگردانند، ترجمهخواستند تورات را به زبانکه میزمانی .1

که ي مائده به آن اشاره دارد(. به همین جهت زمانیسوره 41و  13ي نساء و سوره 46)آیات 

 نه را کتاب اهلفرمود: )می کردند، رسول خدایهودیان تورات را براي مسلمانان ترجمه می

 .2(تکذیب کنید نه و تصدیق

یدند و به آن اضافه   تراشز خود میکردند یا اهنگام شرح و تفسیر تورات، جمالتی را کم می .2

 ي فوق به این حالت داللت دارد.نمودند که آیهمی

ممکن است میان ما مسلمانان نیز افرادي مشاهده شوند قرآن را طبق میل و افکار خود ترجمه و تفسیر 

نمایند و در راستاي پیشبرد اهداف شخصی، از قرآن سوء استفاده کند، چنین کاري به هیچ وجه جایز 

 باشد. بیه به فعل یهود مینیست و ش
 

                                                             
 .38توبه/ - 1

 .4485صحیح بخاري حدیث  - 2
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با خدا چنین  آیا کرد مگر چند روزي اندك! به آنان بگو:را لمس نخواهد  ما دوزخ هرگز آتش و گفتند:

دلیل بر خدا دروغی یا بی ،دکن اش نمی خالف وعـدهوند هرگز خدا اید؟! که در این صورتپیمانی بسته

 (80ندارید؟ ) آگاهی آن از بندید کهمی
 

را  قتل رسول اهللي در صحیح بخاري به نقل از ابوهریره آمده است: )روزي یهودیان نقشه :1 * نکته

ي آنان بر با آمدن وحی، نقشه. کردند ایشان هدیه بود به شده آلود زهر که را گوسفندي کشیدند و گوشت

گاه با آنان وارد گفت آن کنند! حاضر بودند، جمع جاآن را که دستور دادند یهودیانی اکرم مال شد. رسول

 پیامبر خدا. بله: گفتند گویید؟می آیا راست بپرسم، شما از چیزي مورد اگر در: وگو شدند و فرموند

 شما بلکه جدّ گویید!می دروغ: فرمودند رسول اهلل. 1است فالنی: گفتند کیست؟ شما جدّ: پرسیدند

 بپرسم، شما از چیزي مورد در اگر: پرسیدند بار دیگر خدا رسول. گوییمی راست: گفتند است. 2فالنی

 پدرمان مورد در که طورهمان دانید،می شما بگوییم دروغ اگر و ابوالقاسم اي بله،: گفتند گویید؟می راست

 بریم،می به سر دوزخ در کوتاه زمانی ما: گفتند اند؟دوزخ اهل کسانی چه: پرسیدند اکرم رسول. دانستید

 ما هرگز قسم، به خدا ماندگار شوید که آن در: فرمودند اکرم خواهید شد! نبی ما جانشین شما سپس

 آیا بپرسم، چیزي مورد در شما از اگر: پرسیدند براي بار سوّم خدا رسول شد! نخواهیم شما جانشین

 آلود زهر را گوسفند گوشت آیا: پرسیدند اهلل رسول. ابوالقاسم اي بله،: گفتند گویید؟می بار راست این

که بدانیم در ادعاي  بود این ما قصد: گفتند بود؟ چه کار این از قصدتان: فرمودند. بله: گفتند کرده بودید؟

   دروغ  نخواهد رسید، ولی اگر تو به گویی که ضرريراست می اگر گویی یا خیر.ت راست میاپیامبري

3کنیم.می پیدا نجات تو دست گویی ازمی
  

 

خودپسندي و حبّ نفس از صفات مذموم انسان است. کسی که به این صفت مبتال شود خود را  :2 * نکته

کند بر سر هر کس منّتی دارد! یهودیان به این صفت بیند و تصوّر مییك سر و گردن باالتر از دیگران می

رابر گناهانی که گفتند: ما هرگز به آتش دوزخ وارد نخواهیم شد و در بمبتال بودند، لذا خودخواهانه می

                                                             
 اند.اي خود را نام بردهنام پدري که یهودیان آن را معرفی کردند در جایی نیافتم و به ظاهر هر کدام جدّ قبیله - 1

 والسالم. الصالة علیهم خلیل ابراهیم فرزند اسحاق دفرزن )اسرائیل( یعقوب - 2

.3169صحیح بخارى، حدیث  - 3
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گاه از شویم تنها چند روزي اندك، گرماي آتش جهنم، پوست بدن ما را لمس خواهد کرد و آنمرتکب می

 ي بهشت خواهیم شد و افرادي دیگر جایگزین ما در جهنم خواهند شد! جهنم رها شده و روانه

»رسد. عذاب کمی به ایشان میکردند شدند، ولی باز ادعا میآنان با این که مرتکب بدترین گناهان می  

     »کند و حکایت از لمس سطحی پوست بدن دارد که انسان چندان احساس درد نمی« 

  » نیز حکایت از کوتاه بودن مدّت عذاب دارد؛ یعنی هم در مقدار عذاب و هم در مدت ماندن در

اند. به خاطر همین باور غلط بود که هر جنایتی را علیه بشریّت انجام عذاب، حداقل ممکن را بیان کرده

شدند و هیچ ترسی از مجازات نداشتند و آوردند و هر گناهی را مرتکب میدادند و خم به ابرو نمیمی

 اند.اکنون نیز چنین
 

هیچ کس و هیچ چیز در عالَم هستی وجود ندارد که بتواند خدا را به انجام کاري وادار نماید،  :3 * نکته

گونه که هیچ قدرتی وجود ندارد که خدا را از آنچه اراده نموده است، بازدارد. یك شخص زمانی همان

نع انجام آن شود ولی کند که از انجام آن کار عاجز بماند و یا نیرویی برتر از نیروي او ماخالف وعده می

کند، اش نمیدهد و خالف وعدهخداوند متعال زمانی که به انجام کاري وعده دهد، حتماً آن را انجام می

ماند و هیچ نیرویی نیست که از قدرت خداوند برتر چرا که خداوند متعال از انجام هیچ کاري عاجز نمی

و از این به بعد نیز عمل خواهد کرد. در  1عمل کرده هایشباشد، لذا خداوند متعال تا کنون به تمام وعده

ي بعد خداوند متعال وعده داده است مردگان را در روز قیامت زنده کند و بندگان نافرمانش را دو آیه

کردند اسرائیل ادعا میمجازات و بندگان فرمانبرش را به بهشت وارد سازد و آن را عملی خواهد کرد. بنی

اي به شوند، ولی خداوند متعال چنین وعدهوارد نمی دوزخ آتش ، بهاندك يروز ندچ در روز قیامت، جز

کند که اساس یهودیان را بیان میاي از آرزوهاي بیبستند. این آیه نمونهآنان نداده بود و بر خدا دروغ می

 به آن اشاره شد. 78ي در آیه
 

                                

 اند. آنان در آنجهنّم اهل پس چنین کسانی ،احاطه کنددنبال انجام گناه باشد و گناه او را  آري؛ هر کس

  (81ماندگارند. )
 

                                                             
  (.23و  22ي پیروزي مومنان بر کافران )فتح/( وعده13ي برگرداندن موسی به مادرش هنگام انداختن او در رود نیل )قصص/همچون وعده - 1
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ي قبل بیان شد، خطّ بطالن در آیهاساس یهودیان، که خداوند متعال در این آیه، بر تصوّر بی :1 * نکته

در قیامت براي همیشه در آتش جهنم ماندگار  شود خطاو  گناه مرتکبمدام  کس هرفرماید: کشیده و می

زمانی «  »ي خواهد بود. در این آیه، براي گناه، دو خصوصیّت ذکر شده است: کسب و احاطه. واژه

و طلبِ چیزي باشد و رسیدن به آن را هدف خود قرار وجو شود که انسان، مدام در جستاستعمال می

ور ي چیزي فرا گرفته باشد و در آن غوطهگیرد که اطراف آن به وسیلهدهد و احاطه زمانی صورت می

وجوي دوستان کند، از ارتکاب آن لذّت ببرد، مدام در جست پافشاري کسی که بر انجام گناه 1شده باشد.

ي آنان غرایز حیوانی و شهوانی خود را اشباع نماید و خدا را به سر سفرهیا محافلی باشد که بتواند 

فراموشی سپرده باشد، چنین شخصی چگونه ممکن است به بهشت خدا وارد شود؟! ولی بر اساس وسعت 

تواند با شستشو دادن وجودش به آب گرانبهاي توبه و رحمت الهی، همین انسان و یا هر انسان دیگري می

ي چه در آیهبه ایمان و عمل صالح، مسیر خود را از نابودي به سوي بهشت تغییر دهد، چنانروي آوردن 

 بعد آمده است.
 

ي بعد، معیارهاي صحیح براي ورود به بهشت و جهنّم بیان شده است. مشابه در این آیه و آیه :2 * نکته

 نیز آمده است. 124و  123ي نساء آیه این آیه در سوره
 

                         

 (82جاودانند. ) آنان در آن اند.بهشت آنان اهل دادند، انجام شایسته اعمال و ددنورآکسانی که ایمان  و
 

شوند. البته دهند، جاودانه به بهشت وارد میکسانی که به خدا ایمان دارند و اعمال صالح انجام می * نکته:

 شوند، بلکه منظور این است که هر چه زودتر از منظور این نیست که این دسته افراد هرگز مرتکب گناه نمی

 2ریزند.گناهان دست کشیده و به درگاه خدا اشك ندامت می
 

                                      

                           

     

                                                             
 (.5/179نگا: معجم مقاییس اللغه ) - 1

 .17نساء/ - 2



    

    تفسیر آسان                     سوره بقره           

 یتیمان نزدیکان، مادر، و پدر به و نکنید پرستش را اهلل که جز گرفتیم پیمان اسرائیلبنى از که هنگام آن و

 يامّا همه .بپردازیدرا  زکات و دارید پاي بر را نماز بگویید و سخن نیکو مردم با نیکی کنید و مسکینان و

 ( 83این پیمان سرپیچی کردید و روي گردان شدید. )اندك از  تعدادي جز شما
 

 » يهر چند جمله :1 * نکته   »، کنید(، ولی ي خبري است )جز اهلل کسی را بندگی نمیجمله

و استعمال فعل  1کندي خبري هنگام نهی، تأکید نهی را بیشتر میمعناي نهی را در بر دارد. استفاده از جمله

 2رساند.مضارع، هم لزوم و هم فوریّت را می
 

گونه بدي، ضرر، توهین و تحقیر در سخنی بزرگوارانه و محترمانه است که هیچ« قول حُسن» :2 * نکته

 گونه سخن بگوید.آن نباشد. هر فردي موظّف است با همنوعش این
 

کنند، ولی بعداً کسانی که از دستورات خدا سرپیچی میي اوّل اند: دستهافراد گنهکار دو دسته :3 * نکته

دهند. چنین اشخاصی گنهکار کشند و آن را ادامه نمیدچار عذاب وجدان شده و از آن گناه دست می

 کنند و این عمل ي دوّم کسانی که از دستورات خدا سرپیچی مینیستند. دسته« مُعرِض»هستند، ولی 

هستند. عقوبت  «مُعرِض»دهند. چنین کسانی آن را با افتخار ادامه می شان خوشآیند است و انجامبراي

ي بعد ي معرضان بودند. در آیهاسرائیل از دستهگروه دوّم به مراتب از گروه اوّل بیشتر است. بیشتر بنی

 اسرائیل بیان شده است.اي از اعراض بنینمونه
 

اسرائیل پیمان گرفته در قرآن کریم از ما تمام مواردي که خداوند متعال در تورات از بنی :4 * نکته

ي ادیان آسمانی از یك سرچشمه گر این است که همهمسلمانان نیز پیمان گرفته است و این امر نشان

 43تا  36ت کنند. به منظور پی بردن به صحّت این مطلب به آیاگونه همدیگر را تصدیق میهستند و این

 ي اسراء مراجعه نمایید.سوره 53ي ي نساء و آیهسوره
 

که پایبند اسرائیل را به بهترین فضایل دستور داده بود، ولی آنان به جاي اینخداوند متعال بنی :5 * نکته

دادند هیچ ملّتی دستورات خدا باشند، از آن گریزان بودند. آنان خواهان فضایل نبودند و اجازه نمی

                                                             
کنی )آماده هایت را آماده میآموز بگوید: تا فردا درسکه معلم به دانشي خبري هنگام نهی، در زبان فارسی نیز کابرد دارد، مثل ایناستعمال جمله - 1

 بکن(.

 (.1/514) عبد الرحمن بن حسن حَبَنَّکَة میدانینوشته البالغة العربیة  - 2
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ورزیده و علیه آنان به مبارزه بر     دیدند ملّتی پایبند فضایل هستند، حسد واهان آن باشند و اگر میخ

 خاستند.می
 

                                

  

 بیرون نکنید! تانسرزمین از را همدیگر و نریزید یکدیگر را که خون گرفتیم پیمان شما که از هنگامی و

 (84). دهیدآن را با جان و دل پذیرفتید و اکنون نیز بر صحّت آن گواهی می سپس
 

یك اصل که در ادیان آسمانی گذشته نیز وجود داشته این است که مؤمنان با یکدیگر برادرند و  * نکته:

نباید موجبات آزار و اذیّت یکدیگر را فراهم کنند. در آیات و احادیث فراوانی، این اصل مورد تأکید قرار 

 کَمَثَلِ وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَوَادِّهِمْ تَرَاحُمِهِمْ فِی المُؤْمِنِینَ تَرَى»فرموده است:  گرفته است. به طور مثال رسول اهلل

 و دوستی ،شفقت در مؤمنانترجمه: ) 1«وَالحُمَّى بِالسَّهَرِ جَسَدِهِ سَائِرُ لَهُ تَدَاعَى عُضْوًا اشْتَکَى إِذَا الجَسَدِ،

 تبمریضی و  در اعضا سایر آید، درده ب آن از عضوي اگر که پیکرند یك اعضاي مانند یکدیگر با مهربانی

(. در این آیه از یهودیان خواسته شده علیه یکدیگر اقدام نکنند تا مبناي اخوت و گردندمی قراربیبا او 

 دار نشود. شان خدشهبرادري
 

                               

                               

                                     

                       

 بیرون شانسرزمین از را همکیشان خود از گروهی رسانید ومى قتل به را پس از آن باز هم شما یکدیگر

 شما نزد اسیر صورت به اگر شوید، ولیدیگران یکدست میکنید و در این گناه و تجاوز علیه آنان با مى

 قسمتی به آیا بود. حرام شما بر شانراندن اساساً بیرون دهید، در حالی کهمی فدیه آنان آزاديبراي   بیایند

 از شما که کسانى پس جزاي! شوید؟مى کافر قسمتی دیگر به و آوریدمى ایمان آسمانى کتاب دستورات از
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ها عذاب گرفتاري در زندگی دنیا و روز قیامت به شدیدترین چیزي نخواهد بود جز دهند انجام را آن کار

 (85). نیست دهید، غافلآنچه انجام می اي ازذرّه اهلل و خواهند شد. مبتال
 

کردند و میي یهود بودند که در مدینه زندگی سه قبیله« نَضِیربنى»و « قَیْنُقَاعبنی »، «قُرَیظَهبنى» :1 * نکته

ي بومیِ مدینه بودند. این دو قبیله سالیان درازي با هم در نزاع و کشمکش دو قبیله« خزرج»و « اَوس»

ي اوس هم پیمان شده قریظه با قبیلهي بنىي خزرج و قبیلهنضیر با قبیلهقینقاع و بنىي بنیبودند. قبیله

گرفت یهودیان علیه همدیگر صف جنگ در میکه بودند تا هنگام جنگ از یکدیگر حمایت کنند. زمانی

این در حالی بود که خداوند از آنان عهد و پیمان  1کشتند.کردند و همکیشان یهودي خود را میآرایی می

شان بیرون کنند یا با دیگران همدست گرفته بود: یهودیان نباید سایر همکیشان یهودي خود را از سرزمین

کردند تعدادي از یهودیان به دست رسید و مشاهده میکه جنگ به اتمام مییشده و علیه آنان بجنگند. زمان

گاه با هم همدست شده و مان را آزاد کنیم! آنگفتند: بر ما واجب است اسیراناند میلشکر مقابل اسیر شده

مقدّس به  گفتند: خداوند در کتابکردند و مینمودند و یهودیان اسیر شده را آزاد میاموال زیادي جمع می

 کتاب از قسمتی به انجام این کار دستور داده است! خداوند آنان را مورد توبیخ قرار داد و فرمود: آیا

و در پایان آیه آنان را به گرفتاري دنیا و عذاب ! شوید؟مى کافر قسمتی دیگر به و دارید ایمان آسمانى

  2آخرت تهدید نمود.

به مدینه، اختالفات  شکل انجام گرفت که با ورود رسول اهلل هاي یهود در دنیا بدینیکی از گرفتاري

پناه ماندند و در نتیجه، یهودیان، بی میان اوس و خزرج از بین رفت و این دو قبیله با هم متحد شدند،

ي عربستان را ترك کنند و به نقاط دیگر کوچ نمایند. این مطلب در بیشتر آنان مجبور شدند شبه جزیره

 ي حشر مفصالً بیان شده است.ي سورهآیات اولیّه
 

هاي ي آنان با آموزههاي یهود که در این آیه بیان شده، برخورد دوگانهیکی دیگر از ویژگی :2 * نکته

هاي دینی است. مؤمن کسی است که تعامل او در برابر تمام احکام خدا یکسان باشد. اسالم در زمینه

الداري و اقتصاد و مسائل شخصی نظام و قوانینی دارد که رعایت مختلف همچون اخالق، جهاد، خانواده، م

ها را به همراه دارد. برخی از مردم در امر ازدواج و خانواده، نظام اسالم را ي انسانها آسایش همهآن

کنند ولی نماز، روزه و حج را قبول ندارند چون در آن مشقّت قبول دارند، چون منفعتی از آن حاصل می
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هایی همچون رباخواري را هایی از نظام اقتصادي همچون بیع را قبول دارند و قسمتو یا قسمت بینندمی

بینند. باید دانست که دین خدا قابل تجزیه و قبول ندارند، چون آن را مغایر با منافع شخصی خود می

یان احکام خدا ي احکام خدا تسلیم باشد. کسانی که متفکیك نیست و مسلمان کسی است که در برابر همه

 شوند، هم در قیامت به اشدّ مجازات محکوم خواهند شد.دنیا گرفتار می گذارند، هم درتفاوت می
 

 شوند:ها در نظر گرفته شده است به سه دسته تقسیم میگناهان و نوع عقوبتی که براي آن :3 نکته *

آخرت؛ همچون تبعیض قایل شود و هم در ي آن هم در دنیا گرفتار میگناهانی که انجام دهنده .1

همین سوره  114ي ي فوق بیان شده است. )نوعی دیگر در آیهشدن میان احکام خدا که در آیه

 بیان شده است(.

ي آن، در دنیا عقوبت در نظر گرفته شده و با این عقوبت، از عقوبت گناهانی که براي انجام دهنده .2

حد هستند مثل دزدي، شرب خمر، تهمت و  ماند، همچون گناهانی که داراياخروي در امان می

زنا. شخصی که مرتکب چنین گناهانی شد، سپس از انجام آن پشیمان گشت و حد بر او اجرا 

ماند. رسول خدا به یاران خود شود و از عقوبت اخروي در امان میشد، گناهانش کفاره می

 وَال أَواْلدَکُمْ، تَقْتُلُوا وَال تَزْنُوا، واَل تَسْرِقُوا، واَل شَیْئًا، بِاللَّهِ تُشْرِکُوا ال أَنْ عَلَى بَایِعُونِی»فرمودند: 

 عَلَى فَأَجْرُهُ مِنْکُمْ وَفَّى فَمَنْ مَعْرُوفٍ، فِی تَعْصُوا واَل وَأَرْجُلِکُمْ، أَیْدِیکُمْ بَیْنَ تَفْتَرُونَهُ بِبُهْتَانٍ تَأْتُوا

 سَتَرَهُ ثُمَّ شَیْئًا ذَلِكَ مِنْ أَصَابَ وَمَنْ لَهُ، کَفَّارَةٌ فَهُوَ الدُّنْیَا فِی فَعُوقِبَ اشَیْئً ذَلِكَ مِنْ أَصَابَ وَمَنْ اللَّهِ،

 اهلل از غیر اینکه بر کنید بیعت من باترجمه: ) 1.«عَاقَبَهُ شَاءَ وَإِنْ عَنْهُ عَفَا شَاءَ إِنْ اللَّهِ إِلَى فَهُوَ اللَّهُ

 نکنید، زنا نکنید، دزدى. نگردانید شریك او با را کسى عبادت، در و نکنید عبادت را دیگر کسى

 نافرمانى او رسول و اهلل از خیر کارهاى در و نزنید، بهتان و تهمت کسى به نکشید، را فرزندانتان

 کس، هر و داد خواهد را اعمالش پاداش خداوند کند، وفا هاوعده این به شما از هرکس. نکنید

 يکفاره باعث مجازات، این گردد، مجازات دنیا در و بشود فوق اعمال از عملى مرتکب

 را گناهش خداوند و نشود مجازات دنیا در آن شود و مرتکب اگر و .شد خواهد گناهانش

پس  .(کندمى مجازات را او بخواهد اگر و بخشدمى را او بخواهد اگر ،خداست با او کار ،بپوشاند

حدودي که در اسالم وضع شده، هم به نفع خود شخص گنهکار است و هم به نفع جامعه؛ به نفع 
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شود و به نفع جامعه است، چون سطح گنهکار است، چون سبب بخشوده شدن گناهان او می

برد.امنیّت را در جامعه باال می

شود، آخرت موکول می شود و این امر بهي آن در دنیا عقوبت نمیگناهانی که انجام دهنده .3

 همچون شرك، تکبّر، بداخالقی، غیبت و ... .
 

»ي کلمهبو جعفر وخلف ه، احمز، بو عمرو، اابن عامر، ابن کثیر :4 * نکته   » با «تَفدوهم»را( ،

اختالف معنا در این دو قرائت چنین است:  اند.ي حرف تاء و سکون حرف فاء( قرائت کردهفتحه

»دادید و می فدیه آنان، آزاديبراي  « تَفدوهم»   »  در پرداخت فدیه با هم  آنان، آزاديبراي

 کردید. مشارکت می
 

                                   

 عذاب ایشان تخفیفی داده در اند؛ بنابراینخریده زندگی دنیا را در مقابل آخرت که کسانی هستند آنان

 (86). شد نخواهند یارى و شودنمى
 

فروشد، پس از فروش، هیچ سهمی در آن کاال ندارد و سهم او تنها اي که کاالیی را میفروشنده :1 * نکته

است. آنان زندگانی سرشار از نعمت و آسایش آخرت را به چیزي است که در مقابل آن به دست آورده 

اند؛ عذابی که اند و جز رنج و عذاب هیچ سهمی را براي خود در آخرت باقی نگذاشتهزندگانی دنیا فروخته

که زندگانی تواند آنان را از آن نجات دهد. علت اینشود و کسی هم نمیدر مقدار آن تخفیف داده نمی

 107ي اند این است که زندگانی دنیا را بیش از آخرت دوست دارند. در آیهدنیا فروخته را در برابر آخرت

»ي نحل چنین آمده است: سوره                             

  ». خداوند اند وترجیح داده آخرت بر را دنیا ایشان زندگانى که خاطر است ترجمه: )و آن به این 

  کند(.نمى هدایت کافر را قوم

 

اند و این خود گویاي مطالب مهمّی بار در قرآن تکرار شده 115ي دنیا و آخرت، هر کدام کلمه :2 * نکته

دارند، باید به مسائل دنیوي، گونه که مسلمانان به مسائل آخرت توجّه که، هماناست، از جمله این

پیشرفت، صنعت و تکنولوژي نیز توجّه داشته باشند. تالش براي کسب مال و ثروت حالل، اگر شخص را 

از انجام واجبات باز ندارد و سهمی از حقّ جامعه که بر گردن اوست را پرداخت نماید، عبادت محسوب 

 ي قصص بیان شده است.سوره 77ي ي بقره و آیهسوره 201ي شود. این مطلب در آیهمی
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 مریم فرزند عیسى به و فرستادیم هم سر پشت پیامبرانى را او از بعد و و به تحقیق ما به موسی کتاب دادیم

چیزي  پیامبرى پس چرا هرگاه قوّت بخشیدیم. روح القدس يبه وسیله را او و بخشیدیم روشنی دالیل

   آورد که به مذاق شما خوش نیامد، تکبّر ورزیدید، پس گروهی را تکذیب کردید و گروهی را به قتل

 (87) رسانید؟!می
 

شدند که شکستن عهد و پیمان خدا و تبعیض قرار هاي فراوانی مرتکب میاسرائیل معصیتبنی: 1 * نکته

متعال براي اصالح آنان پیامبران متعددي فرستاد که عیسی اي از آن بود. خداوند دادن میان احکام او نمونه

یکی از آنان بود، ولی آنان، با تکبّري که داشتند، نه تنها خواهان هدایت  -علیهما السالم -فرزند مریم

پذیرفتند؛ در غیر این گفت، میشان سخن میکردند! اگر پیامبرشان موافق با میلنبودند، بلکه ابتدا نگاه می

 رساندند!! کردند و یا او را به قتل میا تکذیبش میصورت ی

اسرائیل را به تفصیل در قرآن بیان نموده است تا ما مسلمانان به آن خداوند متعال اعمال ناشایست بنی

افتد که دعوتگري مصلح و خیرخواه، حکمی از احکام خدا را دچار نشویم. امّا با این حال بسیار اتفاق می

رساند، امّا افرادي که آن را مطابق میل یا مذهب خود احادیث صحیح به اطالع عموم میبر اساس قرآن و 

هاي ایمان راستین کنند! حال آنکه یکی از نشانهبینند، مقابل او جبهه گرفته و سخنانش را رد مینمی

 36ي شخص این است که تسلیم حکم خدا شود، خواه مطابق میلش باشد یا خیر. خداوند متعال در آیه

 مِنْ الْخِیَرَةُ لَهُمُ یَکُونَ أَن أَمْراً وَرَسُولُهُ اللَّهُ قَضَى إِذَا مُؤْمِنَةٍ وَلَا لِمُؤْمِنٍ کَانَ وَمَا»ي احزاب فرموده است: سوره

 و خدا که کاري در مؤمنی، زن و مرد هیچترجمه: )«. مُّبِیناً ضَلَاالً ضَلَّ فَقَدْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یَعْصِ وَمَن أَمْرِهِمْ

کند  سرپیچی پیامبرش و خدا دستور از کس هر و ندارد انتخاب و اختیار حق باشند، کرده داوري پیامبرش

 یقین به گمراهی آشکاري افتاده است(. به
 

اند و نام آنان در قرآن ذکر اسرائیل مبعوث شدهبین بنی برخی از پیامبرانی که پس از موسی: 2 * نکته

 .-علیهم السالم-عبارتند از: داود، سلیمان، عُزَیر، الیاس، یَسَع، یونس، زکریّا، یحیى و عیسی شده است 
 

بود. وقتی مادرش به او باردار بود  مریم دختر عمران پسر مَاثَان از نوادگان پیامبر یعقوب: 3 * نکته

که شوهر  اد و پیامبر زکریّانذر کرد او را براي خدا وقف نماید. مریم قبل از تولّد، پدرش را از دست د
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سالگی بدون ازدواج و  13 . مریم پاکدامن و پرهیزگار در سناش بود او را تحت تکفّل خود در آوردخاله

 سال قبل از هجرت پیامبر، در بیت  620باردار شد. عیسی تماس با هیچ مردي به اذن خدا به عیسی

  1گاه خداوند او را به سوي خود باال برد.ماند و آنسال در دنیا  33لحم در فلسطین به دنیا آمد. او 
 

 : منظور از روح القدس کیست؟1 * سؤال

جبرئیل است، زیرا در جاي دیگر نیز جبرئیل به روح القدس نامیده شده  ،القدس روح ازمنظور  جواب:

 أَعْلَمُ وَاللَّهُ آیَةٍ مَکَانَ آیَةً بَدَّلْنَا وَإِذَا»نحل فرموده است:  يسوره 102و  101ي است. خداوند متعال در آیه

 آمَنُوا الَّذِینَ لِیُثَبِّتَ بِالْحَقِّ رَبِّكَ مِنْ الْقُدُسِ رُوحُ نَزَّلَهُ قُلْ * یَعْلَمُونَ لَا أَکْثَرُهُمْ بَلْ مُفْتَرٍ أَنْتَ إِنَّمَا قَالُوا یُنَزِّلُ بِمَا

 بهتر خود خدا و -دیگر قرار دهیم  يآیه به جاي را ايآیه )هرگاهترجمه: «. لِلْمُسْلِمِینَ وَبُشْرَى وَهُدًى

 بلکه نیست. چنین خیر؛ بندي!می دروغ خدا داري بر تو:  گویندمی -کندمی نازل را چیز چه که داندمی

کسانی را که ایمان  تا است کرده نازل حق به پروردگارت سوي از را جبرئیل آن: بگو دانند.نمی آنان بیشتر

 (.مسلمانان باشد بشارتی براي و هدایت و گرداند قدم ثابت اندوردهآ

کرد و از کفار که با اشعارش از رسول خدا دفاع می 2در حقّ حسان بن ثابت در حدیثی رسول خدا

ترجمه: )خدایا! او را توسّط روح القدس  3«.الْقُدُس بِرُوحِ أَیِّدْهُ اللَّهُمَّ»نمود چنین دعا فرمودند: بدگویی می

ترجمه: )آنان را هجو کن که جبریل با  4.«مَعَكَ وَجِبْرِیلُ اُهْجُهُمْ»تأیید کن( و در روایتی دیگر فرمودند: 

 توست(.
 

»: خداوند متعال فرمود: 2 * سؤال          » و  )گروهی را تکذیب کردید: ترجمه

رسانید(. چرا در مورد تکذیب، فعل ماضی )گذشته( و در مورد قتل، فعل مضارع گروهی را به قتل می

 )برای زمان حال و آینده( به کار برده شده است؟

هاي آزاده و تا به ما بفهماند یهودیان همچنان در صدد قتل انبیا و پیروان راستین آنان و انسان جواب:

نیز برآمدند. زکریا و یحیى از پیامبرانی بودند که به دست  صدد قتل رسول اهللحقگو هستند، چنانکه در 

 یهودیان به قتل رسیدند.
 

                                                             
 (.1/595) عاشور والتنویر ابن لتحریرانگا:  - 1

 حسان بن ثابت به شاعر رسول خدا مشهور است. - 2

 .4540و مسلم حدیث  6152بخاري حدیث  - 3

 .2486و مسلم حدیث  4123بخاري حدیث  - 4
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 شدند؟: چه هنگام یهودیان به زور و قتل متوسّل می3 * سؤال

 هرگاه انسان متکبّر نتواند با منطق و استدالل رقیبش را شکست دهد به زور متوسل شده و در جواب: 

پیامبري از پیامبران خدا مقابله        آید تا از دستش رهایی یابد. یهودیان وقتی بابر میصدد حذف او 

او بر  قتلصدد  شده و در متوسّل زور به توانستند علیه او پیروز شوندکردند و با استدالل و منطق نمیمی

 1باشد.آمدند. وجود این خصلت در شخص نشان از ضعف او میمی
 

اند و شود انبیا در انجام رسالت و تبلیغ دین به عوام زدگی دچار نشدهاز این آیه فهمیده می :4 * نکته

هاي آنان براي به دست آوردن رضایت مردم و داشتن پیروان بیشتر، سخنان خود را مطابق میل و خواسته

 دادند.تغییر نمی

                          

است، پس  لعنت کرده کفرشان به خاطر را آنان بلکه خداوند! است غالف و پوشش در ما هاىو گفتند: دل

 (88) .آورندمی ي کمی ایمانعدّه
 

 2دارد.کند انگار پوششی بر آن وجود شود که حقیقت در آن نفوذ نمیقلب غُلف به قلبی گفته می* نکته: 

     خواست تا در آن تدبّر کنند، ولی آنانکرد و از آنان میقرآن را بر یهودیان تالوت می رسول خدا

اي براي نفوذ این سخنان به درون آن وجود ندارد!. داشتن قلب گفتند: قلب ما مسدود شده و هیچ روزنهمی

أال وإنَّ فی الجسدِ مُضْغَة إذا »...اند: فرموده سلیم و پاك در هدایت انسان بسیار موثّر است. رسول خدا

 ،در بدنکه و بدانید ترجمه: )...  3«.صَلحتْ صلحَ الجسدُ کُلُّهُ وإذا فسدتْ فَسَدَ الجسدُ کلُّهُ أال وهی القلبُ

فاسد گردد، تمام بدن فاسد  اگرشود، و اصالح شود، تمام بدن اصالح می اگرتکه گوشتی وجود دارد که 

 (.بدانید که آن قلب است. دگردمی

اندازند ها را میبندند و پردههاي قلب خود را میهاي متکبّري که حق پذیر نیستند دروازه و دریچهانسان

تا انوار حقیقت و پرتو معرفت به آن نفوذ نکند. چنین اشخاصی ملعون و دور از رحمت الهی هستند و 

اي از قلب غُلف بیان ي بعد نمونهي بسیار اندك. در آیهشوند، مگر تعدادهرگز به سوي حق رهنمون نمی

 شده و مورد لعنت خدا قرار گرفته است.

                                                             
 (.449/ 1نگا: تفسیر شعراوي ) - 1
 (.4/419العین ) - 2

 بخاري و مسلم. - 3
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تر انتظار داشتند به کمك آمد و پیش آنان کتابى در راستاي کتاب خودشان براى خدا جانب از که زمانی و

 شناختند به آن کفر ورزیدند!شان آمد چیزي را که میآن بر کافران پیروز گردند؛ پس هنگامی که به نزد

  (89پس لعنت خدا بر کافران باد!. )
 

پذیري دارند، ولی در عمل، به جاي تسلیم هایی هستند که در گفتار، ادعاي حقبسا انسان :1 * نکته

خیزند! یهودیان در کتاب آسمانی خویش خوانده بودند که هجرتگاه پیامبر شدن، به مبارزه با حق بر می

خواهد بود. لذا در جست وجوي محل در دو طرف مدینه « احد»و « عیر»اي بین دو کوه خاتم در منطقه

مهاجرت پیامبر خاتم از سرزمین خود خارج شدند و در اقلیم جدیدي به امید بعثت پیامبر از میان 

و البته بیشترشان در مدینه « خیبر»، «فدك»، «تیما»خودشان، منزل گرفتند. آنان در مناطقی همچون 

هرگاه  هاي زیادي کشیدند وکه در انتظار بعثت پیامبر خاتم بودند، سختین شدند. آنان در مدّت زمانیساک

مبعوث خواهد شد و پس  محمدگفتند: )به زودي پیامبري به نام گرفتند، میمورد ظلم و تعدّي قرار می

  گیریم!(. انتقام خود را از شما میگاه آنرفت، گت خواهیم از ایمان آوردن به او قوّ

شان مبعوث در کتاب ذکورهاي مو پیامبر موعود با همان اوصاف و نشانهظار به پایان رسید انت ،سرانجام

 را از یهودیان شنیده بودند، دانستند که او پیامبري بعثت مشرکان عرب که وعدهي زیادي از عدّهگشت. 

در دشمنی با او کامل به او کفر ورزیدند و شناخت  ولی یهودیان بعد از ،حق است و به او ایمان آوردند

آرایی کردند. آنان ناراحت بودند که چرا خداوند پیامبر را از میان یهودیان انتخاب نکرده است؟! چرا صف

خداوند آیات خود را بر هر کس که خودش بخواهد نازل مى کند؟! چرا خداوند حقّ انتخاب پیامبر را به 

یهود، گردانندگان  چرا؟! بگیرندنان سبقت آغیر از یهود در پذیرش ایمان از  آنان نداده است؟! چرا افرادي

 .؟! چرا... ؟!چرا...؟! چرا...اصلی دین خدا نباشند؟! 
 

حضور  بدر جنگ در که کسانى است از و یکی از یاران رسول خدا سالمه بن سلمه :2 * نکته

 کرد.می زندگى عبداالشهل بنى يقبیله میان در که داشتیم اي یهودىهمسایه ما: گویدداشته است. او می

 از را بحثى ایستاد و عبداالشهل بنى يقبیله روى پیش و آمده بیرون اشخانه از که دیدم را او روزى

 نداشتند، به قیامت اعتقادي گونههیچ که پرستبت مردمى براى دوزخ و بهشت و کتاب و حساب و قیامت
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 یا به بهشت و شود دوباره زنده مردن از پس کسی مگر ممکن است: گفتند مشرکان به او .کشید پیش

 برود؟! دوزخ

  حاضرم که است آتشى دوزخ در خورند،می قسم ي مردم به اوقسم به ذاتی که همه بله،: گفت یهودى مرد

 پیدا کنم! نجات آتش آن از هاي آتش بسوزم، ولیکوره ترینبزرگ و ترینداغ درون این دنیا در

که )در حالی سرزمین این در که به زودي پیامبرىاز این: گفت گویی؟از کجا بدانیم راست می: گفتند مردم

   مبعوث زمانى چه او: گفتند مردم به او گردد.می کرد( مبعوثمی اشاره یمن و مکه دستش به سوي با

 این اگر: گفت سنّ و سال بودم( وانداخت )در آن ایّام من بسیار کم  به من آن مرد یهودي نگاهى شود؟می

 .دید خواهد را او بماند زنده پسر

 آوردیم، به ایشان ایمان ما و شد مبعوث خدا رسول که نگذشت چیزى سوگند، به خدا: گویدمی سلمه

 تو مگر! مرد اى تو بر واى: گفتیم روزي به او نیاورد. ایمان حسد و کینه روى از یهودى مرد همان ولى

که  پیامبرى آن مرد این ولى او جواب داد: چرا، زدي؟!ها را میاین حرف پیامبر يدرباره که نبودى همان

 1گفتم نیست!!می من
 

در جزیرةالعرب به پیامبري مبعوث شد،  تا سالی که رسول اهلل از وفات پیامبر موسی :3 * نکته

دانشمندان یهود مدعی بودند شخصی به نام ها بزرگان و گذشت. در تمام این سالبیش از هزار سال می

دانشمندان  پس از بعثت رسول اهللمّا احمد یا محمد در جزیرة العرب به پیامبري مبعوث خواهد شد! ا

که ایشان را همان پیامبر موعود دانستند و به او ایمان آوردند و  ايعدّهیهود به دو دسته تقسیم شدند: 

 مطابقت ندارد!  دیماین شخص با پیامبري که ما در انتظارش بوکه گفتند: اوصاف دیگر گروهی 

هیچ شخصی در جزیرةالعرب به پیامبري مبعوث نشده است و اکنون نیز هیچ تا کنون  بعد از رسول اهلل

دیان بر سر دو راهی قرار دارند. یهو ،فرد یهودي منتظر بعثت پیامبري در جزیرةالعرب نیست. با این وصف

شان، بیش از اقرار نمایند که تمام بزرگان و دانشمندان گذشتهو کنند لّت و حقارت را انتخاب یا باید راه ذ

که و یا این شود!گفتند به زودي پیامبري در جزیرة العرب مبعوث میهزار سال در اشتباه بودند که می

)البته از آن زمان تا  به عنوان رسول خاتم ایمان بیاورند! تعصّب و تکبّر را کنار بگذارند و به رسول اهلل

 اند(. کنون، تعداد زیادي از یهودیان به دین اسالم وارد شده
 

                                                             
 (.2/78بیهقی ) النبوه، ( و دالئل1/85إسحاق ) ابن يسیره - 1
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بد خود را فروختند که به کتابی که خدا نازل کرده است، کفر ورزیدند! آن هم از روي حسادت،  چه آنان

زیر خشم پیاپی خدا قرار  کند! پسمى نازل بخواهد که بندگانش از کس هر بر را خویش فضل که خداوند

 (90).  است اي در انتظار کافرانخوار کنندهعذاب  گرفتند و
 

در  1آید.گاهی به معنی خریدن و گاهی به معناي فروختن می« شَرَي»از ریشه « اشْتَرَوْا»فعل  :1 * نکته

است که خود را با ي فوق انسان به کاالیی تشبیه شده باشد. در آیهاین آیه معناي فروختن مورد نظر می

دهد براي او بسیار زیانبار است، زیرا با این کار، اي که انجام میکند، ولی مبادلهچیز دیگري مبادله می

 2.«مُوبِقُهَا أَوْ فَمُعْتِقُهَا نَفْسَهُ فَبَایِعٌ یَغْدُو النَّاسِ کُلُّ»اند: فرموده رساند. رسول خداخود را به هالکت می

  نجات  را آن یا دهند، حالدر معرض فروش قرار می را خودشان در آغاز روز، دممر يهمهترجمه: )

(. منظور از این گفته این است که هر انسانی روزانه در حال تالش و ندسازمی نابود را آن یا دهند ومی

کنند؛ چنین کوشش است، کسانی تالش خود را در راه طاعت خدا و به دست آوردن رضاي او صرف می

دهند و فروشند و با این کار، خود را از عذاب خدا نجات میکسانی در حقیقت دارند خود را به خدا می

کنند. این دسته در حقیقت دارند اي از مردم تالش خود را صرف هوي و هوس و نافرمانی خدا میدسته

  3.کشانندفروشند و با این کار خود را به هالکت و نابودي میخود را به شیطان می
ها همچون زندگانی، شنوایی، بینایی، تعقّل و ... که خداوند در اختیارشان گذاشته یهودیان از بهترین سرمایه

ها را در راه کفرورزي و دشمنی با خدا صرف نمودند. آنان ي صحیح نکردند، بلکه آنبود، نه تنها استفاده

به خدا بفروشند و رضایت خدا و بهشت را به  ها، خود راي صحیح از این سرمایهتوانستند با استفادهمی

ي نادرست، آن دو را از دست دادند و به خشم خدا و عذاب جهنّم گرفتار دست آورند، ولی با استفاده

 شدند.
 

                                                             
 (.3/206معجم مقاییس اللغه ) - 1

 .223صحیح مسلم حدیث  - 2

 (.3/102) نووي شرح مسلم صحیحنگا:  - 3
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و تورات، مورد خشم خدا قرار گرفتند و  اسرائیل با سرپیچی از دستورات پیامبر موسیبنی :2 * نکته

و قرآن نیز ایمان نیاوردند و بار دیگر گرفتار خشم خدا شدند. کسانی که  پس از آن، به رسول خدا

 ؟!نهایت و دردناك جهنم رهایی یابندبیعذاب از بارها مورد خشم خدا قرار گیرند، چگونه ممکن است 
 

                                   

                               

 ایمان فقط به چیزى ما گویند:مى بیاورید! ایمان است کرده نازل اهلل آنچه به شود: گفته آنان به چون و

که آن حالی در ورزند،مى است کفر آنچه بعد از آن نازل شده به و شده است! نازل خودمان بر که آوریممى

  قتل به را خدا پیش از این، پیامبران چرا پس به آنان بگو: و در راستاي کتاب خودشان است. هم حق

 ( 91مؤمن بودید؟!. ) رساندید، اگرمى
 

شان با شان یکی نیست و قول و فعلاز دیگر خصوصیّات منفی یهود این است که قلب و زبان :1 * نکته

که از آنان خواسته شد به قرآن ایمان بیاورند، بهانه آوردند که ما به کتابی که به هم مغایرت دارد. زمانی

نماید کند که ثابت میمیهایی را بیان ادله 93و  92، 91سوي خودمان نازل شده است، ایمان داریم! آیات 

 آنان به کتاب آسمانی خودشان هم ایمان نداشتند، چرا که:

گناه نهی هاي بیکه در کتاب تورات از قتل انسانرساندند، در حالیپیامبران خدا را به قتل می .1

شده بود، چه رسد به قتل انبیا که مبلغین تورات هم بودند.

پرستش هر چیزي غیر از اهلل در تورات ممنوع شده بود. کهپرستی زدند، درحالیدست به گوساله .2

تورات آنان را موظّف ساخته بود دستوراتش را بشنوند و فرمان ببرند، ولی آشکارا اعالن کردند  .3

کنیم.گرچه بشنویم، ولی نافرمانی می

داشتند و نه قصد در واقع آنان با این ادعا سعی داشتند مردم را فریب دهند و در حقیقت نه به تورات ایمان 

 داشتند به قرآن ایمان بیاورند. 
 

کردند، زیرا شنیدند، به ناچار به صحّت بیانات قرآن اعتراف مییهودیانی که این آیات را می :2 نکته *

اسرائیل ذکر شده بود.       تاریخ بنی هايخودشان و یا در کتاب ي این حوادث در کتاب آسمانیهمه

رساندند، لذا شد، به قتل میمدّت زمانی طوالنی، هر پیامبري را که به سوي آنان مبعوث میاسرائیل، تا بنی
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شد. یهودیان به دورانی که بعثت پیامبر میان آنان متوقّف تا مدّتی هیچ پیامبري به سوي آنان مبعوث نمی

 1گویند.یا دوران سکوت مطلق می« المطلق الصمت فترة»شده بود، 
 

» عبارت :3 نکته *    »رساند که یهودیان ( این را میدرساندیمى قتل به را خدا پیامبران )پیش از این 

ي خود موفق نخواهند را به قتل برسانند و اگر در صدد قتل او برآیند در انجام نقشه توانند رسول اهللنمی

را نمودند، ولی موفق نشدند. ضمانت حفظ جان رسول اهلل از  شد، چنان که بارها قصد جان رسول اهلل

 ي مائده بیان شده است.سوره 67ي ي اهل کتاب در آیهتوطئه
 

                               

معبود خود قرار  را آورد، ولی شما در غیاب او گوساله شما براى هاي روشننشانه موسى و به تحقیق

 (92بودید. ) ظالم کهدادید در حالی
 

 : منظور از بیّنات چیست؟1 * سؤال

ها داللت داشت. برخی از آن هاي روشنی بود که بر حقانیّت رسالت موسیمنظور نشانهجواب: 

-چشمه از سنگ، فرود آمدن عذاب 12دست نورانی، جوشیدن  عبارت بودند از: تبدیل شدن عصا به مار،

خون و در نهایت، شکافته شدن  قورباغه، شته، ملخ، هاي پیاپی بر فرعون و طرفدارانش از قبیل: سیل،

  دریا و غرق شدن و به هالکت رسیدن فرعون و سپاهش در آن. 
 

»: منظور از 2 * سؤال  » چیست؟ 

ي به کوه طور براي مناجات با اهلل است. این مطلب در آیه از رفتن پیامبر موسیمنظور بعد جواب: 

 ي طه بیان شده است.سوره 98تا  83 يي اعراف و همچنین آیهسوره 148
 

که از انسان گناهی سر زند، ممکن است ظالم باشد یا نباشد. اگر انسان از گناه بودن امري زمانی * نکته:

هاي قطعی، گناه بودن آن برایش آشکار نشده و از بزرگی آن باشد ولی هنوز با ادلهآگاهی سطحی داشته 

شود(، گناه اطالع کافی ندارد و آن را انجام دهد، ظالم نیست )هر چند گناه انجام آن کار براي او ثبت می

  الی به اسرائیل در حدست به گناه زد، ظالم است. بنی روشن هايولی اگر بعد از فهم کامل و دلیل

                                                             
 یکی از علماي بزرگ مسیحی که به دین اسالم مشرف شده است. ،حمدا خلیل إبراهیم: مؤلف 219ص  والقرآن واإلنجیل التوراة فی محمد - 1
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پرستی روي آوردند که از بزرگی گناه شرك آگاه بودند و حجّت بر آنان کامل شده بود، لذا خداوند گوساله

 بودید(. ظالم کهمعبود خود قرار دادید در حالی را فرمود: )گوساله

                             

                                    

   

 به که دستوراتى را این داشتیم و گفتیم:نگه  سرتان باالى را طور و کوه پیمان گرفتیم شما و هنگامی که از

شان، به خاطر کفر ورزیدن و! کردیم مخالفت و شنیدیم گفتند: گوش فرا دهید! و بگیرید محکم ایمداده شما

مؤمن  اگر دهد!مى شما به بدى چه دستورهاي شما ایمان گرفته است. بگو: جاي شاندر دلهاي گوساله

 (93) بودید؟!
 

»: منظور از 1 * سؤال         » چیست؟ 

رود که حبّ کسی یا چیزي در قلب انسان جاي گرفته این یك اصطالح است و زمانی به کار می جواب:

اسرائیل و سایر بندگانش گرفته این ترین موارد عهد و پیمان که خداوند متعال از بنییکی از مهم 1باشد.

اسرائیل به این پیمان پشت کرده و بر پرستش غیر خدا از او چیزي را پرستش نکنند، ولی بنی است که غیر

درخواست نمودند غیر از خدا، معبودي دیگر را براي آنان  کردند تا جایی که از موسیپافشاري می

پرستی درخواست آنان را به شدّت رد کرد و آنان در غیاب او به گوساله  ولی موسی 2انتخاب کند!

پرستی در دادند، حّب گوسالههایی که در مقابل خدا انجام میروي آوردند. آنان به خاطر تمام ناسپاسی

ي سوره 98الی  85شان نفوذ کرده بود. داستان سامري و چگونگی ساختن گوساله در آیات اعماق جان

 طه بیان شده است.
 

خاستند و مدام در پیِ ه و به مخالفت با آن بر مییهودیان اعتقادات پاك و صحیح را رها کرد :1 * نکته

کردند، انبیا را به قتل خرافات و امور شرك آمیز بودند. آنان از دستورات خدا و پیامبرانش سرپیچی می

کردند! نمودند و در مقابل، گوساله را مخلصانه پرستش میرساندند، کتاب آسمانی را تحریف میمی

                                                             
 (.3/267)  اللغة مقاییس معجمنگا:  - 1
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ایمان نیز داشتند! از این رو خداوند متعال به پیامبرش فرمود: به آنان بگو اگر ایمان که ادعاي تر اینعجیب

 دهد!. تان شما را به بد چیزهایی دستور میاین است، پس ایمان
 

اسرائیل بیان شده و همین موضوع در موضوع قتل انبیا توسّط بنی 61ی ی بقره، آیه: در سوره2 * سؤال

نیز تکرار  92ی بحث گوساله پرستی بیان و در آیه 51ی ه است. همچنین در آیهنیز تکرار شد 91ی آیه

بیان شده است. دلیل  93و  63اسرائیل در آیات شده است. ماجرای قرار گرفتن کوه طور باالی سر بنی

 این تکرار چیست؟

لکه در هر کدام از این گونه نیست، باند، ولی اینبسیاري از مباحث قرآن، به ظاهر بارها تکرار شدهجواب: 

هاي مختلف آیات، معانی مهم و جدیدي وجود دارد. همچنین قرآن کریم یك موضوع مهم را از زاویه

تر کند تا فهم آن براي خوانندگان آسانمورد بررسی قرار داده و هر یك را در محلّ مناسب خود بیان می

»گونه که فرموده است: باشد آن             »1  پند  براى را قرآن ماترجمه: )و

شد، پی بردن به (. اگر موضوعی تنها یکبار بیان میشود؟ رمتذکّ که هست کسى آیا یم،اهکرد آسان گرفتن

      تمام زوایاي قضیه، محال بود. کسی که به این نکته توجّه نکند، بسیاري از آیات قرآن را تکراري 

 پندارد.می

، 61آنان که در آیات  سر يباال طور کوه گرفتنبه طور مثال سه موضوع قتل انبیا، گوساله پرستی و قرار 

اند اسرائیل آمدههاي خدا بر بنیالي یادآوري نعمتدر البههایی هستند که بیان شده است مثال 63و  51

 هایی کرده است ولی آنان چگونه الطاف خدا را پاسخ تا مقایسه کنند که خداوند در حقّ آنان چه لطف

    پرداخته شده، امّا این بار براي اثبات سه موضوع باز به همین  93، تا 91در آیات دادند، ولی می

 گونه نبودند. اسرائیل که ادعاي ایمان به تورات داشتند، امّا در عمل اینگویی بنیدروغ
 

افتد، الزم است اندکی در احوال انسانی که گناه سراپایش را فرا گرفته و مدام به معصیت می :2 * نکته 

ه را ها محبّت گوسالقلب خویش تأمّل کند و ببیند محبّت چه چیزي در آن النه کرده است. یهودیان مدت

ي سامري باشد، از آن انتظاري جز ارتکاب جرم و در قلب خود داشتند. قلبی که مملو از محبّت گوساله

 اي برند، ولی براي خالصی از آن چارهرود. بسیاري از گنهکاران از ارتکاب گناه رنج میجنایت نمی

فایده را از آن زمینی و تعلقات بیهاي یابند، امّا اگر به قلب خود رجوع و در آن بازبینی کنند و عشقنمی
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ي خود را توانند قلب خود را نورانی و اندیشهخارج و حبّ اهلل و رسولش را جایگزین آن سازند، می

 کاري براي خالق خویش گردند.ي عبادتآسمانی کرده و دست از گناهان بشویند و بنده
 

                              

    

 اگر کنید مردن تمنّاي پس مردم، سایر نه به شما اختصاص دارد خدا، تنها جهان آخرتِ نزدِ اگر بگو:

 (94) گویید!مى راست

 

جاودان، تنها به آنان اختصاص دارد،  اسرائیل ادعا کردند جهان آخرت و بهشتکه بنیزمانی * نکته:

خواهد آرزوي مرگ کنند تا هر چه زودتر به منزلگاه ابدي و بهشت جاودان خویش خداوند از آنان می

 گویند.وارد شوند اگر راست می
 

                           

خداوند نسبت  اند. وبراي خود از پیش فرستاده که اعمالی کرد، به خاطر نخواهند مرگ آرزوى هرگز ولى

 (95) .هاي ظالم داناستبه انسان
 

 هراسند و میل دارند هر چه بیشتر در این دنیا زندگی کنند، زیرا:بسیاري از مردم از مرگ می :1 * نکته

دانند.هاي خود میي پایان زندگی و لذّتگ را نقطهبرخی حیات پس از مرگ را باور ندارند و مر .1

اند، از برخی حیات پس از مرگ را باور دارند، ولی چون در دنیا در منجالب گناه و فساد فرو رفته .2

هراسند.مرگ و مجازات پس از مرگ می

 شان سخت شده است.اند که دل کندن از آن برايبرخی آن قدر به دنیا دل بسته .3

پایان زندگی نیست، بلکه آغاز زندگی نوین است. اسالم، مردم را به انجام کارهاي نیك راهنمایی امّا مرگ 

دارد تا دل ي اخروي نداشته باشند و آنان را از وابستگی زیاد به دنیا باز میکند تا هراسی از محاسبهمی

 جمعه نیز آمده است. يسوره 7و  6ي فوق در آیات شان دشوار نباشد. مشابه آیهکندن از آن براي
 

شان آرزوي مرگ کنند، هیچ کدام از آنان که از آنان خواسته شد براي اثبات صداقتپس از این :2 نکته *

   ي خویش با خبر بودند و اگر کسی از آنان آرزوي مرگ حاضر به چنین کاري نشدند، زیرا از سابقه

 کرد، هالکت او قطعی بود.می
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 آرزو آنان از کدام هر حتی از مشرکان! یافت، خواهى زنده ماندن بر مردم ترینحریص را و به تحقیق آنان

طوالنى به او داده شود، باز هم نجات بخش  که اگر عمردر حالی داده شود! به او عمر سال کاش هزار دارد

 (96دهند، بیناست. )اهلل نسبت به کارهایی که انجام می و او از عذاب خدا نخواهد بود.
 

 ؟یهودیان بیش از مشرکان بر زنده ماندن حریصند * سؤال: به چه دلیل

هاي دنیا ي خوشیمشرکان، قیامت و زندگی پس از مرگ را باور ندارند و مرگ را خاتمه دهندهجواب: 

که مرگ را دانند، لذا آن را دوست ندارند. ولی یهودیان به زندگی پس از مرگ معتقدند و عالوه بر اینمی

اند، آن را شروع هایی که در زندگی دنیا به بار آوردهدانند، با رسوایینیا میهاي دي خوشیخاتمه دهنده

ست دارند و بیش از مشرکان از مرگ  دانند، لذا زنده ماندن را به شدّت دوها نیز میها و شکنجهعذاب

 هراسند.می
 

 »عبارت  :1 * نکته   » اشاره دارد که آنچه براي که به صورت نکره آمده است، به این مطلب

شان مهم است نه یهودیان مهم است، زنده ماندن است نه زندگی کردن. به عبارتی دیگر کمّیّت زندگی براي

دهند زنند، به هر ذلّتی تن میکه خود را زنده نگه دارند، دست به هر کاري میکیفیّت زندگی! لذا براي این

 کنند.و هر حقّی را ضایع می
 

کنند، بلکه به داشتن اند نه تنها آرزوي مرگ نمییهودیان به خاطر اعمالی که از پیش فرستاده :2 * نکته

عمر طبیعی یك انسان هم راضی نیستند و آرزوي عمر هزار ساله دارند! عمر ابلیس بسی طوالنی است، 

ر سال عمر کنند نه ولی این عمر دراز هرگز او را از عذاب خدا نجات نخواهد داد. یهودیان نیز اگر چه هزا

برکت خویش به گناهان بیشتري آلوده تنها نجات بخش آنان از عذاب خدا نخواهد بود، بلکه در حیات بی

 و در سراي آخرت متحمّل عذاب بیشتري خواهند شد. 
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باشد، پس به درستی که او قرآن را بر قلب تو به اذن خدا نازل کرده است، در  جبرئیل دشمن کس بگو: هر

بشارتی براي مؤمنان است.  ي تمام چیزهایی است که در پیش روي دارد و هدایت وتصدیق کننده کهحالی

(97 ) 
 

 اهلل رسول از سالم بن کند: یکی از بزرگان یهود به نام عبداهللروایت می انس بن مالك :1 * نکته

 با سؤاالت جواب این از مرا جبرئیل اکنون هم: فرمود اهلل سؤاالتی پرسید. پس از طرح سؤاالت، رسول

. است یهود دشمن او مالئکه، میان از: نام جبرئیل را شنید، گفت سالم بن هنگامی که عبداهلل. ساخت خبر

را تالوت نمود و سپس به « اللَّهِ بِإِذْنِ قَلْبِكَ عَلَى نَزَّلَهُ فَإِنَّهُ لِجِبْرِیلَ عَدُوًّا کَانَ مَنْ»ي آیه اهلل رسول

 که پاسخ سؤاالتش را شنید، دانست که محمّدپس از این پاسخ داد. عبداهلل سالم بن سؤاالت عبداهلل

هستند که زود به انسان  قومی یهودیان! خدا رسول اي: گاه گفتپیغمبر بر حقّ خداست و مسلمان شد. آن

کنند، با من نیز چنین کاري می امشده مسلمان من بدانند اگر و گویندکنند و به او ناسزا میاتهام وارد می

 من از آنان سؤال کن.ي شخصیّت که از اسالم آوردنم باخبر شوند، دربارهپس قبل از این

 سالم بن شخصیّت عبداهلل: از آنان پرسید اهلل رسول. رسیدند کرد و یهودیان از راه پنهان عبداهلل خود را

 چگونه است؟ شما میان در

 . ماست بهترین فرزند و ما بهترین و ما داناترین فرزند و ما داناترین او: گفتند

  گویید؟می چه شود، مسلمان عبداهلل بن سالم اگر: فرمود اهلل رسول

 که مسلمان شود.او را نجات دهد از این خدا: گفتند

 .«اللَّه رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ»: گفت و مقابل ایشان ایستاد عبداهلل بن سالم گاهآن

عبداهلل بن  به گاهآن. ماست بدترین فرزند و ما بدترین درباره شخصیّت او از ما پرسیدي؟ او: گفتند یهودیان

 .گفتند و رفتند بیراه و بد سالم

 1عبداهلل بن سالم گفت: اي رسول خدا! این همان چیزي بود که به شما گفتم.
 

اسرائیل آن را دستاویز خود هایی که بنیخداوند متعال با آن همه عظمت و بزرگیش، تمام بهانه :2 * نکته

گوید. چه خوب بود اگر بودند، مطرح نموده و به یکایك آن با منطق و استدالل پاسخ میقرار داده 

اي را در والدین، مربیان، معلمان، دعوتگران و مسئوالن براي ارشاد و اقناع مخاطبان خویش، چنین رویه

 گرفتند!.پیش می
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کردند. آنان با ي خدا نیز اعالن دشمنی میترین مالئکهیهودیان نه تنها با پیامبران، بلکه با مقرّب :3 * نکته

 بایست او را دوست داشته باشند، زیرا:که میجبرئیل دشمن بودند در حالی

جبرئیل مطیع فرمان خداست و به امر خدا، کتاب را نازل کرده است. .1

جبرئیل کتابی نازل نموده که در اصول با تورات متفق است و این امتیاز بزرگی براي یهودیان   .2

شود.حسوب میم

 دهد.گر است و مردم را از سرگردانی نجات میجبرئیل کتابی نازل کرده که هدایت .3

دهد. ها را به زندگی دنیا امیدوار و به حیاتِ پس از مرگ بشارت میاین کتاب، آن .4

 ولی اگر باز به دشمنی خود ادامه دهند، پس بدانند که:
 

                              

 کافران دشمن بدون شك، اهلل باشد، پس دشمن میکال و جبریل پیامبرانش، اش،مالئکه با خدا، که کسى

 (98) .است
 

وحی را بر کسانی نازل کردند این بود که او یکی از دالیلی که یهودیان با جبرئیل دشمنی می :1 * نکته

هاي دیگر انجام راضی نبودند! بسیاري از اوقات جبرئیل به همراه میکائیل و یا مالئکه کرد که آنانمی

ي این دشمنی این بود که با شد. نتیجهي دشمنی یهودیان به آنان نیز کشانده میکردند که دامنهمأموریت می

کنند، ي آنان به دستور خدا انجام مأموریت مید و چون همهکردنپیامبر انتخاب شده نیز خصومت پیدا می

 شد.متوجه خدا نیز می -ناخواهخواه  -این خصومت یهودیان 
 

ایمان داشته باشد و  میکائیل جبرئیل و پیامبران، ،کسی که ادعاي ایمان دارد باید به اهلل، مالئکه :2 * نکته

کافران است. مؤمن باید به تمام پیامبران  نیز دشمن گشته و اهللکسی که با یکى از آنان دشمنى ورزد، کافر 

دشمنی ورزد، کافر گشته و  هامالئکههاي خدا ایمان داشته باشد. کسی که با یکی از پیامبران یا و مالئکه

 ي نساء به این مضمون اشاره شده است.سوره 152تا  150آیات کافران است. در نیز دشمن اهلل
 

جبرئیل و میکائیل بیش از سایر مالئکه با پیامبران خدا ارتباط داشتند و گاهی در کنار هم  :3 * نکته

 در صحیح بخاري از قول سمره لیکائیم و لیجبرئاي از انجام مأموریت کردند. نمونهانجام مأموریت می

 آیا: پرسیدمی و کردمی مردم به رو نماز از بعد اهلل رسول چنین آمده است: گاهی اوقات جندب بن
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 که آن طور اهلل رسول و. کردمی بیان بود، دیده خوابی کسی اگر است؟ دیده خوابی شما از کسی دیشب

 .نمودمی تعبیر را آن خواستمی خدا

سپس  خیر،: گفتیم است؟ دیده خوابی شما از کسی دیشب آیا: پرسید عادت بر حسب اهلل روزي رسول

 طرف به مرا و گرفتند را دستم آمدند، من نزد نفر دیدم دو خواب دیدم. خوابی دیشب من ولی: فرمودند

 دست در قالبی و بود ایستاده دیگري نشسته و دو شخص را دیدم که یکی جاآن در. بردند مقدس سرزمین

 گردنش پشت تا و بردمی فرو نشسته شخص دهان طرف یك در را قالب ایستاده، شخص. داشت

 فاصله، این در. کشیدمی گردنش پشت تا و دادمی قرار دهانش دیگر طرف در را آن سپس کشید. می

با او  را کارش همان دوباره ایستاده مرد. گشتشد و به حالت اوّل بر میمی درست دهانش اول طرف

 . جلوتر برویم: گفتند کیست؟ این: پرسیدم. کردمی  تکرار

 کنارش دیگري شخص و است خوابیده پشت به که رسیدیم شخصی به اینکه تا دادیم ادامه راهمان به

وقتی  تا. افتدمی دور و غلتدمی سنگ آن و. کوبدمی سرش بر دارد دست در که را سنگ بزرگی و ایستاده

 مجدداً شخص، آن و گرددبر می اول حالت به دوباره سرِ شکسته، دارد،بر می را سنگ شخص آن که

 . برویم جلوتر: گفتند کیست؟ این: پرسیدم. کندمی تکرار همچنانرا  عمل این و کوبدمی سرش بر را سنگ

 و تنگ آن يدهانه. رسیدیم بود، تنور مانند که ي سوراخیدهانه کنار اینکه تا دادیم ادامه خود به راه

 آن در عریان مردان و زنان از ايعده. بود شده افروخته آتشی آن، زیر در و. بود وسیع بسیار داخلش

 از بود نزدیك طوري که آمدند،می از شدّت حرارت باال هاآن شد،ور میشعله آتش که هنگامی. بودند

چه کسانی  هااین: پرسیدم .گرفتندمی آرام کرد،می فروکش آتش که هنگامی و. بیایند بیرون خندق يدهانه

 . بده ادامه راهت به: گفتند هستند؟

 شخصی و است نهر وسط که دیدیم را شخصی و رسیدیم خون از نهري به اینکه تا افتادیم به راه سپس

 افتادمی به راه بود، نهر وسط که مردي. دارد قرار رویش پیش سنگ مقداري و است ایستاده نهر کنار دیگر

 به را او و کوبیدمی دهانش به سنگی بود، نهر کنار که شخصی اما بیاید، از نهر خونین بیرون خواستمی و

 . بده ادامه راهت به: گفتند کیست؟ این: پرسیدم. شدمی تکرار همچنان کار این و. گرداندبر می نهر وسط

 بزرگی بسیار درخت آن در که رسیدیم شاداب و سبز سر بسیار باغی به اینکه تا دادیم ادامه خود راه به

 روشن آتش مردي درخت، آن نزدیك و. بودند نشسته کودك چندین و پیرمرد یك آن زیر و داشت وجود

 ندیده آن زیبایی به ساختمانی هرگز که بردند داخل ساختمانی به درخت، باالي مرا نفر دو آن. کردمی

 ساختمان آن از مرا سپس. کردندمی زندگی ساختمان آن در کودك و زن جوان، پیرمرد، ايعده. بودم
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 هم ساختمان این در. بود زیباتر و بهتر بسیار اول ساختمان از که بردند دیگر ساختمانی به و بیرون

 هم دادید، نشان من به را مختلفی هايصحنه شب تمام: گفتم. کردندمی زندگی و جوان پیرمرد تعدادي

 . دهید توضیح برایم را ها صحنه آن اکنون

 او هايدروغ مردم که بود انسان دروغگویی شد،می با قلّاب پاره دهانش که آن شخصی: گفتند نفر دو آن

 دروغگو مجازات این. شددر جامعه پخش می هایشدروغ طوري که به کردند،و آن را نقل می باور را

 بود، یاد داده قرآن به او خداوند که بود کسی شدمی کوبیده سنگ با او سر که شخصی. قیامت روز است تا

 در قیامت تا او. کردنمی عمل قرآن احکام به و گذراندمی غفلت به را روزها و خوابیدمی هاشب او ولی

 در که را شخصی بودند و کاران زنا دیدي، تنور در برهنه که را کسانی .بود خواهد گرفتار عذاب، همین

 تعدادي با که را کهنسالی مرد .بود و این مجازات رباخواران است تا روز قیامت رباخوار دیدي، خون نهر

که در سنّ طفولیت از دنیا  که از فرزندان مسلمان بود ابراهیم دیدي، درخت زیر هاي خردسالبچه

 داخل که منزلی اولین. بود دوزخ نگهبان مالك، افروخت، می را آتش که آن و. کردسرپرستی می اند،رفته

 من. است شده ساخته شهدا براي زیباتر بود، دوّم که بسیار منزل اما و بود مؤمنان عموم منزل شدي، آن

 بلند را سرم وقتی: فرمایدمی اهلل رسول. کن بلند را سرت اکنون. است میکائیل این و هستم جبرئیل

 اجازه: گفتم. توست جایگاه و منزل این: گفتند من به دو آن. دیدم ابر به زیبایی چیزي سرم باالي کردم،

 پایان عمرت بهاي. زمانی که و آن را تمام نکرده است باقی هنوز عمر تو: گفتند. شوم منزلم وارد تا بدهید

 1.شد خواهی آن گاه واردآن رسید،
 

                          

 (99کنند. )را انکار نمی فاسقان آن جز و ایمنازل کرده را به سوي تو روشنى و به یقین ما آیات
 

هاي روشنی را نازل کرده است، ولی خداوند متعال براي اثبات حقانیت قرآن، آیات و نشانه * نکته:

 جو و حق پذیر نیستند، به آن کفر خواهند ورزید.کسانی که حقیقت

                             

آورند. بلکه اکثریّت آنان ایمان نمی پرت نکردند؟! را آن آنان از جمعی بستند، عهدي که بار هر مگرو 

(100)
  

                                                             
 .1386( حدیث 2/100صحیح بخاري ) - 1
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هاي همیشگی قوم یهود بوده است. وجود این صفت منفی در شخص، شکنی یکی از ویژگیپیمان * نکته:

 ایمانی اوست. لذا در آخر آیه فرمود: )نشان از نفاق و بی       و رسول خدا )  نیز آن را

 خَصْلَةٌ فِیهِ کَانَتْ وَمَنْ خَالِصًا، مُنَافِقًا کَانَ فِیهِ کُنَّ مَنْ أَرْبَعٌ »یکی از عالیم نفاق بر شمرده و فرموده است: 

 وَإِذَا غَدَرَ، عَاهَدَ وَإِذَا کَذَبَ، حَدَّثَ وَإِذَا خَانَ، اؤْتُمِنَ إِذَا: یَدَعَهَا حَتَّى النِّفَاقِ مِنَ خَصْلَةٌ فِیهِ کَانَتْ مِنْهُنَّ

 کسی هر و است خالص منافق او باشند فرد یك در اگر که هستند خصلت چهارترجمه: ) 1«فَجَرَ خَاصَمَ

مورد  هرگاه ترك کند: را آن که این تا دارد وجود او در نفاق از خصلتی ،باشد او در هاآن از خصلتی

و کند  ضنق را آن ببندد پیمان و عهد هرگاه گوید. دروغ بگوید، سخن هرگاه کند. خیانت گیرد،اعتماد قرار 

  از حق تجاوز کرده و به هر فسق و فجور دست زند(. هرگاه با کسی خصومت پیدا کرد

                                 

              

باز هم  بود که با خود دارند، مؤیّد چیزهایی که آمد نزدشان به خدا جانب از اىهنگامی که فرستاده و

دانند. انداختند، انگار نمی سر پشت را خدا کتاب ها داده شده است،کسانی که کتاب به آن از گروهی

(101) 
 

هاي آسمانی گذشته که یهود و نصارا در دست مبعوث شد و تأیید کرد که کتاب رسول خدا * نکته:

شان وجود داشت و هايدارند، همچون قرآن، از جانب خدا نازل شده است. آنان نیز با آنچه در کتاب

د، رسول خدا است و باید به او ایمان بیاورند، ولی آنان تحقیقاتی که انجام داده بودند، دانستند که محمّ

 .دداننینم هاي آن چیزيکتاب خدا را پشت سر انداختند، گویا از آموزه
 

                                   

                                

                                     

                                          

                       

                                                             
 بخاري و مسلم. - 1
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کفر نورزید،  سلیمان بودند. ساخته سلیمان فرمانروایی يدرباره شیاطین که کردند پیرويهایی دروغ ازو 

 ماروت( )هاروت و بابِل ملَك در دو بر آنچه و مردم سحر بلکه این شیاطین بودند که کفر ورزیدند، به

 آزمایش يوسیله ما گفتند:مى اینکه مگر دادندنمى یاد چیزى کسی به آن دو آموختند.شده بود می نازل

 همسرش و فرد میان آن، يوسیله به که آموختنداز آن دو مى چیزهایی را آنان ولى نشو! پس کافر هستیم،

 و – اهلل اذن برسانند مگر به توانندنمى احدي ي آن هیچ ضرري بهو آنان به وسیله –انداختند می جدایى

 گونه این خریدار کس هر دانستند کهمى خوب و شان.شان بود نه به نفعبه زیان که گرفتندیاد می چیزهایی

 (102)! دانستندمی اگر فروختند، بد چیزي به را خود آنان و داشت. نخواهد اىبهره آخرت در باشد چیزها
 

کفرآمیز یهودیان را  ي آیات قبل قرار دارد و بخش دیگري از اعمالدر ادامه 103و  102يآیه :1 * نکته

شنی که از جانب خدا آمده بود کفر      کند. در آیات قبل بیان شد که آنان به آیات روبراي ما بیان می

انداختند، ولی آنان به شکستند و کتاب خدا را پشت سر میورزیدند، پیمانی را که با خدا بسته بودند میمی

گفتند. هایی رفتند که شیاطین در مورد پادشاهی سلیمان میها قانع نشدند و دنبال آموزهاین نافرمانی

  دادند، با وجود این کههمچنین پی علومی را گرفتند که هاروت و ماروت در شهر بابل به مردم یاد می

دانستند اگر کسی دنبال چنین چیزهایی باشد جز گرفتاري دنیا و عقوبت آخرت چیزي نصیبش نخواهد می

 شد.
 

اند: حجر در کتاب فتح الباري )شرح صحیح بخاري( و حاکم در کتاب مستدرك آوردهابن  :2 * نکته

اند، بسیار بوده و هاروت و ماروت که قبل از سلیمان و موسی سحر و جادو از زمان نوح

براي مبارزه با جادوگري  دوباره جادو رونق گرفت، ولی سلیمان رایج بود. در زمان سلیمان

 ها را در زیر کرسی خویش دفن نمود. هیچآوري کرد و آنهاي جادوگران را جمعنوشتهها و کاغذ کتاب

 از دنیا رفت. که سلیمانکدام از شیاطین و جادوگران جرأت نداشتند به کرسی او نزدیك شوند تا این

رون ها را بیپس از وفات او و وفات دانشمندان بزرگ، بار دیگر جادوگران به کمك جنّیان آن نوشته

گفتند: سلیمان پیامبر آوردند و شروع به اشاعه و تعلیم سحر کردند. برخی از جادوگران گستاخ به مردم می

 نبود؛ بلکه جادوگر بوده و به کمك علم سحر، بادها و جنّیان را مسخّر خود کرده است! 

مودند و پیامبر هاي بعدي یهود این شایعه را باور کردند و آن را میان مردم پخش نبه تدریج، نسل

رسول خدا به پیامبري مبعوث شد و سلیمان را از پیامبران معرفی که را کافر دانستند. زمانی سلیمان

باهلل(. از این  ذاو ساحر و کافري بیش نبوده است! )نعوگفتند: نمود، یهودیان نبوت سلیمان را انکار کردند و 
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ن شیاطین بودند که کفر کفر نورزید! بلکه ای فرمود: )سلیمانرو خداوند متعال در دفاع از پیامبر سلیمان 

 1برداشت. گونه از دروغ یهودیان پرده( و این...مردم علم سحر آموختند ورزیدند و به
 

 : هاروت و ماروت چه کسانی هستند؟1 * سؤال

ننموده است. و حدیث صحیحی نیز آنان را معرفی در جاي دیگر از این دو سخن نگفته قرآن کریم  جواب:

گیرد. اختالف علما قرار می محل ،مطلبی که توضیح دقیق آن در قرآن و حدیث صحیح ذکر نشده باشد

دانند. آنچه در جن می زبرخی از علما هاروت و ماروت را دو ملَك و برخی دو پادشاه و برخی دو قبیله ا

 ایم بدین شکل است:این تفسیر برگزیده

و کردند میدر سرزمین بابل سحر و جادو بسیار رونق گرفته بود. جادوگران، بسیاري از مردم را جادو 

ردم از شرّ جادوگران، دو ملَك به   کشاندند. خداوند براي نجات ماخالق و روان آنان را به انحراف می

ي باطل نمودن آن را شیوههاي هاروت و ماروت را به شکل دو انسان به زمین فرستاد تا علم سحر و نام

 به مردم آموزش دهند.

دادند: ما رفت کسانی پیدا شوند که از این علم سوء استفاده کنند، به مردم تذکر میجا که احتمال میاز آن

ایمان خود را از دست د تا از این علم سوء استفاده نکنی پس مواظب باشید و ،ي امتحان هستیموسیله

دست به مردم  ،کردند و با استمداد از شیاطینافرادي از علم سحر سوء استفاده می ،ندهید! با این وجود

ي خدا برگی از دانیم که بدون اجازههر چند می -انداختند و میان زن و شوهر جدایی می دندزآزاري می

وارد  ي سحردر حوزهنان آ -گیردترین حرکتی انجام نمیي او کوچكافتد و خارج از اجازهدرخت نمی

  .شود تمام اعمال انسان نابود گردددانستند سحر برابر با کفر است و سبب میمی چندهر  ،شدند

 

 : آیا ممکن است مالئکه به شکل انسان در بیاید؟2 * سؤال

گفتند: اگر واقعاً پیامبر هستی پس چرا خداوند می که مشرکان قریش به رسول خدازمانی ،بله جواب:

 وَلَوْ»ها فرمود: ي انعام در جواب آنسوره 9ي فرستد! خداوند متعال در آیهملَکی را نمیبراي تأیید شما 

 ،فرستادیمترجمه: )اگر ما براي تأیید او ملَکی را می« یَلْبِسُونَ مَا عَلَیْهِمْ وَلَلَبَسْنَا رَجُلًا لَجَعَلْنَاهُ مَلَکًا جَعَلْنَاهُ

این  کردیم(.دچار می ،دارند که اشتباهیهمین  را به باز ایشان آوردیم ومی در انسانی شکل به را حتماً او

   ها سر و کار داشته باشند به شکل انسان درکه اگر قرار باشد مالئکه با انسانآیه صراحت دارد بر این

                                                             
(. امام ذهبی آن را صحیح دانسته 2/291الصحیحین ) على و المستدرك 5762( در شرح حدیث 10/223البخاري ) صحیح شرح الباري نگاه: فتح - 1

 است.
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به شکل  که روزي جبرئیلمشهور است نیز آمده است « حدیث جبریل»در حدیثی که به آیند. می

 1.پیامبر و یارانش وارد شد در جمعمردي خوش سیما به منظور آموزش دین به مردم، 
 

 شود و چه تأثیری بر انسان دارد؟: سحر به چه معناست؟ چه زمانی از سحر کمک گرفته می3 * سؤال

انجام کاري شود که انسان از زمانی از سحر کمك گرفته می 2به معناي حیله، نیرنگ و فریب است. جواب:

اش، آن را از خدا طلب نکند و دست به دامن به صورت طبیعی عاجز بماند و به خاطر گناه بودن خواسته

اش را از جنیان بخواهند. تأثیر آن بیشتر بر روان انسان است. اخالق را کاهنان و ساحران شده تا خواسته

باشند. ها جنّیان میي آنکه منشأ همهگیرد گیري درست را از انسان میدهد و قدرت تصمیمتغییر می

سازد. خداوند متعال فرموده بندى است و انسان را وارد خیاالت میگاهى اوقات جادو به صورت چشم

آنان  و کردند بندى چشم را مردم: )ترجمه 3«.سَحَرُوا أَعْیُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِیمٍ»است: 

 حِبالُهُمْ أَلْقُوا فَإِذا بَلْ قالَ »و در جاي فرموده است:  (.آوردند وجود به عظیمى سحر و انداختند را به هراس

ترجمه: )موسی گفت: اوّل شما بیندازید، پس یکباره  4«.تَسْعى أَنَّها سِحْرِهِمْ مِنْ إِلَیْهِ یُخَیَّلُ عِصِیُّهُمْ وَ

    حرکت کهآمد دادند، در خیال او میکه انجام میبه خاطر سحري  ،جادوگران عصاهاى و هاریسمان

 (.کنندمى
 

 شود؟: سحر چگونه سبب جدایی میان زن و شوهر می4 * سؤال

شود که زندگی با او برایش شخصی که جادو شده، در مورد همسرش دچار خیاالت یا حاالتی می جواب:

آید و این سبب چهره و اخالق او بدش میشود و یا از گردد. از همسرش متنفّر میغیر قابل تحمّل می

  انجامد.اختالف شده و رفته رفته به جدایی می
 

»: منظور از 5 * سؤال               » چیست؟ 

 کند، خارج ازجدایی انداختن میان زن و شوهر و یا هر ضرر دیگري که ساحر قصد آن را می جواب:

تواند به کسی ضرر ي خدا نیست و اگر کسی تصوّر کند جادوگر بدون اذن خدا میمشیّت، قدرت و اجازه

                                                             
 .است شده نقل مسلم حیصح تیروا به 60 ثیحد نیالصالح اضیر کتاب در ثیحد نیا - 1

 (.3/138معجم مقاییس اللغه ) - 2
 .116أعراف/  - 3

 .66طه/ - 4
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مرتکب خطاي بزرگی شده است. چه بسیار جادوگرانی هستند که جادو نمودن انسانی را اراده  ،برساند

 شوند، زیرا اذن خدا در انجام آن نبوده است. کنند، ولی در کار خود موفق نمیمی
 

 : بهترین راه نجات از شرّ جادوگران چیست؟6 * سؤال

رسول خدا به ما آموزش داده است که بعد از نمازهاي پنجگانه، به خصوص نمازهاي صبح و جواب: 

 ي خود را در پناه خدا قرار دهیم.هاي فلق و ناس، خود و خانوادهمغرب، با قرائت سوره
 

 رد؟: شهر بابل در کدام کشور قرار دا7 * سؤال

 عراق.جواب: 
 

                          

. دانستندمی اگر بود، اهلل بهتر کردند، قطعاً پاداشی از جانبتقوا پیشه می و آوردندمى آنان ایمان و اگر

(103) 
 

خواهد اسرائیل را به تفصیل بیان نمود، از آنان میکه اعمال کفرآمیز بنیخداوند متعال، پس از آن * نکته:

ها دست بکشند خواهد تا از آن نافرمانیتا به طور قطع و یقین ایمان بیاورند و با توصیه به تقوا از آنان می

نهایت اند و پاداش بیفع رساندهو به طاعت و بندگی او روي بیاورند که اگر چنین کنند به خودشان ن

 اند. خداوند را نصیب خود نموده
 

 * سؤال: تقوا به چه معناست؟

و در  1و به این معناست که انسان حایلی را میان دو چیز قرار دهد.« وَقَی»ي در لغت از ریشه تقوا جواب:

دهد ا و عذاب جهنّم نجات میها انسان را از خشم خدشود که انجام آناصطالح به سلسله اعمالی گفته می

 سازد. یك فرد مسلمان براي رسیدن به تقوا باید این امور را پشت سر بگذارد:و او را به بهشت وارد می

گونه که خدا معرفی کرده است، بشناسد. در حدّ استطاعت، اعمال خوب و بد را آن .1

در حدّ استطاعت، به انجام کارهاي خوب پایبند باشد. .2

د دست بکشد.از کارهاي ب .3

انجام کارهاي خوب و پرهیز از کارهاي بد باید به خاطر خدا باشد. .4
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بعد از هر لغزش و اشتباهی بالفاصله به درگاه خدا توبه کند.  .5

ي پیروان ادیان آسمانی گذشته را به رعایت تقوا سفارش نموده و فرموده خداوند متعال ما مسلمانان و همه

 »است:                                            

                    »1 ( :از است زمین در آنچه و هاآسمان در آنچهترجمه 

  سفارش  شما به همچنین و نداهبود آسمانى کتاب داراى شما از پیش که کسانى به ما و خداست آنِ

 در آنچه و هاآسمان در آنچهتمام  کفر بورزید، پس بدانید که اگر ورا رعایت کنید  خدا تقواي کهایم نموده

 (.است غنی و حمید خداوند ووجود دارد از آنِ خداست  زمین
 

                              

 عذاب کافران براى و و گوش فرا دهید. «اُنظُرنا»و بگویید:  «راعِنا»نگویید:  اید!کسانی که ایمان آورده اى

 (104). است دردناکى
 

باشد. است که براي تمام بندگانش می« النَّاس أَیُّهَا یَا»اولین خطاب خداوند در قرآن با عبارت  :1 * نکته

اسرائیل و چهارمین خطاب که این آیه باشد براي عموم مسلمانان آمده دومین و سومین خطاب به بنی

مورد « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»ي ن را با صیغهمرتبه مسلمانا 90است. پس از این آیه، خداوند متعال حدود

 خطاب قرار داده است.
 

تري داد، برخی که از استعداد کمعلوم دین را به یاران خود آموزش میرسول خدا هرگاه :2 * نکته

 یعنی: اي رسول خدا! حالِ ما را هم مراعات کن. )به ما «راعنا» گفتند:برخوردار بودند، خالصانه می

گفتند، ولی به میفرصت بده تا آن را یاد بگیریم و حفظ کنیم(. یهودیان نیز همین کلمه را به رسول خدا

معناي فحش و مسخره داشت. خداوند متعال  ایشان )عِبري( زبان کلمه در قصد استهزا و تمسخر؛ زیرا این

ود. همچنین به آنان دستور داد به را جایگزین آن نم« انظرنا»مسلمانان را از گفتن این کلمه باز داشت و 

گوش فرا دهند تا از یادگیري علوم دینی باز نمانند و در پایان آیه نیز تکلیف  دقّت به بیانات رسول اهلل

 ي نساء آمده است.سوره 46ي استهزا کنندگان را مشخص نمود. تفصیل این مبحث در آیه
 

هایی بودند آنان است. آنان همیشه دنبال فرصت هاي یهود فرصت طلبییکی دیگر از ویژگی :3 * نکته

بودند تا  تا بتوانند از آن علیه اسالم و مسلمانان استفاده کنند. یهودیان در صدد ترور شخصیّت رسول اهلل
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کردند از تأثیرگذاري او بر جامعه بکاهند. آنان براي رسیدن به این هدف خود از هیچ تالشی فرو گذار نمی

ي صدیقه، همسر بزرگوارشان نیز تهمت زدند. امروزه نیز بسیاري از به امّ المؤمنین عایشه و حتّی در نهایت

، اهداف شوم پراکنی و زیر سؤال بردن احکام دین و شخصیّت رسول اهللدینان با شبههمستشرقان و بی

،   ول خداکنند. مسلمانان راستین وظیفه دارند پیوسته از احکام دین، شخصیّت رسخود را دنبال می

 بیت و یاران او دفاع کنند.اهل

 

، ولی «راعنا»گفتند بر یادگیري علم بسیار حریص بودند و خالصانه می یاران رسول خدا :4 * نکته

اي براي تمسخر در دست افراد سودجو قرار خداوند متعال آنان را از گفتن این جمله باز داشت تا بهانه

رساند که ما مسلمانان نیز باید کارهاي خود را حساب شده و دقیق انجام دهیم، نگیرد. این واقعه این را می

قصورات علمی، فرهنگی و فکري خود را برطرف سازیم و فضاي سوء استفاده براي افراد مغرض و 

 طلب ایجاد نکنیم.فرصت

»عبارت        » که مغرضینی که دنبال به اینکه در پایان آیه آمده است تصریح دارد

 دین خدا و کتاب خدا استهزا کنند، عذاب دردناکی در انتظار دارند. گردند تا از خدا، پیامبر خدا،می بهانه
 

                                     

                       

 اهلل مشرکان دوست ندارند هیچ خیري از جانب پروردگارتان به شما برسد. ولی و کتاب اهل کافرانِ

 (105). است عظیم فضل داراي اهلل و دهدبخواهد اختصاص می کس که هر به را خود رحمت
 

 »در « مِن»حرف  * نکته:        »ِکتاب اهل قابل توجّه است؛ شاید کسی فکر کند کافران 

مشرکان با مسلمانان فقط در مسائل بزرگ و کالن اختالف و حسادت است، ولی با توجه به حرف  و

ترین که آنان دوست ندارند حتی کوچك رساندشود این را میکه در اینجا به معنی )هیچ( ترجمه می« مِن»

ترین خیرات خود را شامل حال مسلمانان کرده منفعتی به مسلمانان برسد! و اکنون که خداوند متعال بزرگ

 است، خصومت اهل کتاب و مشرکان نسبت به آنان دوچندان خواهد شد.
 

                                      

 که دانىنمى آوریم. آیامی آن همانند از آن یا به حال خود رهایش سازیم بهتر یا کنیم را نسخ اي آیه راگ

 (106است؟ ) قادر چیزي هر بر اهلل
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  به چه معناست؟« نسخ: »1 * سؤال

 شارع، هرگاه 1جایی و جایگزین شدن چیزي به جاي چیز دیگر است.هنسخ به معناي انتقال، جاب جواب:

را خاص یا مقید سازد و یا حکمی را  قبلی حکم سپس به صورت عام و مطلق صادر کند، را حکمی

و به دوّمی  «منسوخ» به حکم اولی شود نسخ صورت گرفته است کهجایگزین حکمی دیگر کند، گفته می

شرایط زمانی و مکانی خاصّی انجام  شود. هر کدام از این احکام بر اساس حوادث و گفته می« ناسخ»

 پذیرد.می
 

خداوند متعال دستور داده بود هنگام نماز باید به سوي بیت المقدس روي کرده شود. بنابر این  * نکته:

المقدس بایست به سوي بیت، میخواند، براي صحّت نمازشحکم، هر کس به خدا ایمان داشت و نماز می

و  داد. رسول اهللآمد و جهت قبله را تغییر میکه دوباره دستوري از جانب خدا میکرد، مگر اینروي می

ي خواندند. خداوند اراده نمود قبلهماه به سوي بیت المقدس نماز می 16مسلمانان در مدینه به مدّت 

المقدس را منسوخ تغییر دهد و حکم روي کردن به سوي بیت المقدس به سوي کعبهمسلمانان را از بیت

همین  144گرداند. لذا در این آیه به امکان نسخ در برخی احکام اشاره نموده و چند آیه جلوتر )آیه 

 نماید.سوره( دستور روي کردن به سوي کعبه را صادر می

 

 به چه معناست؟« نُنسِها: »2 * سؤال

 به دو معنا: جواب:

 تأخیر انداختن.به  -1

2.ترك کردن و واگذاشتن چیزي به حالت قبلی و تغییر ندادن -2

نسخ یا عدم نسخ یك حکم و یا به تأخیر انداختن نزول آن حکم تا فراهم شدن بستر مناسب، بنابر مشیّت 

گیرد.و حکمت خداوند متعال انجام می
 

 اکنون در قرآن آیات منسوخ وجود دارد؟: آیا هم3 * سؤال

اي وجود دارد که فقط براي خواندن و کسب بله، ولی منظور از منسوخ این نیست که در قرآن آیه جواب:

 حکم يبرا ايمقدمه است که یاتیآها ندارد، بلکه منظور ثواب است و هیچ کاربرد عملی در زندگی انسان
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. بیشتر آیات دنباشمی راقابل اج دیگر شرایطغیر قابل اجرا و در برخی  ،شرایطبرخی  در و هستند يبعد

هاي آن ـ ان شاءاهلل ـ در ذیل آیات مربوطه شوند که مثالناسخ و منسوخ به احکام فقهی مربوط می

 خواهد آمد.
 

                                 

 براى یاورى و هیچ دوست اهلل، به غیر از و براي اوست؟ زمین و هاآسمان پادشاهی که اهلل، دانىنمى آیا

 (107نیست. ) شما
 

شد که با حکم قبلی متفاوت بود، یهودیان ایراد که در مورد یك مسأله حکمی نازل میزمانی* نکته: 

ادر کند سپس آن را تغییر دهد؟! آنان با این گفتند: چگونه ممکن است خداوند دستوري را صگرفته و می

شان به شك بیندازند، ولی جز این نیست که پادشاهی خواستند مسلمانان را در دینشبهه پراکنی می

ها و زمین از آنِ اهلل است و بنابر مشیّت و حکمت خود، هر حکمی را که بخواهد نازل و هر حکمی آسمان

اگر کسی از دستورات خدا سرپیچی کند، عذاب سختی در انتظار اوست گرداند و را که بخواهد منسوخ می

 تواند او را از عذاب خدا نجات دهد.و هیچ کس نمی
 

                                

       

 با را کفر که مسلماً کسى شد؟!می موسى از این از پیش که کنید تقاضاهایى پیامبرتان از خواهیدمى آیا

 (108). راست را گم کرده است به یقین راه کند مبادله ایمان
 

پیامبرشان که همچون یهودیان از کند از ایناین آیه خطاب به مسلمانان است و آنان را نهی می: 1 * نکته

مورد کنند. صدور حکم و وضع قانون و تصمیم بر نسخ یا عدم نسخ آن، تنها مربوط به تقاضاهاي بی

خداست و هیچ کس حقّ اظهار نظر در مورد آن را ندارد. اکنون که یهودیانِ مغرض به قصد شك اندازي 

حت تأثیر این تبلیغات قرار کنند، شما اي مسلمانان، مواظب باشید و تبرداري میدر اسالم از آن بهره

تان را به خطر نیاندازید. برخی از جا، دین و ایمانهاي بینگیرید و با طرح سؤاالت جاهالنه یا درخواست

ي اعراف بیان شده سوره138ي نساء و سوره 153اسرائیل از پیامبر موسی در آیات هاي بنیدرخواست

  است.
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اند بذر شبهات را میان ي خود با اسالم همیشه در تالشي دیرینههیهودیان بر اساس بغض و کین :2 * نکته

شان برگردانند. یکی مسلمانان بپاشند تا آنان را نسبت به اسالم متردد کنند و از این طریق، آنان را از دین

هایی اند به وجود آوردن مکاتب متعدد فکري است. مکتباز اقدامات مهمی که در این راستا انجام داده

اند و با آب و که در آن حق و باطل را به هم آمیخته 1همچون لیبرالیسم، پلورالیسم، فمینیسم، امانیسم و ...

اند تاب دادن به این جریانات فکري از یك جهت و انتقاد از احکام اسالم از جهتی دیگر سبب شده

معلوماتی سطحی دارند به شك و هایی را که از اسالم فقط بسیاري از مسلمانان، به خصوص تحصیل کرده

هاي مثبت که در این مکاتب فکري وجود دارد و مورد پسند فتنه بیندازند. ولی باید دانست تمام جنبه

هاي بهتر و عقالي بشر است، همچون حقوق کودکان، حقوق زنان، حقوق طبیعت و ...، در اسالم نمونه

 مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان از اسالم گرفته ي ایراداتی که در تر از آن وجود دارد. عمدهکامل

هایی بیش نیست و پاسخ به هر یك از این ایرادات ان شاء اهلل در ذیل آیات مربوطه خواهد شود، تهمتمی

 آمد.
 

                                

                                           

دوست است،  شده آشکار آنان کامالً براى حق اینکه از روي حسادت و با وجود کتاب اهل از بسیارى

صادر کند آنان را  را فرمانش که اهللزمانی گردانند. پس تا باز سوي کفر به تانایمان از بعد را دارند شما

  (109). است قادر چیزى هر بر کنید. قطعا اهلل پوشی چشمشان و از اشتباهات عفو کنید
 

 : حسد به چه معناست؟1 * سؤال

اهل کتاب که خود پیرو کتاب  2کسى را داشتن. نعمت آرزوي زوال و تباهی حسد عبارت است از جواب:

بایست با نزول قرآن مسرور گردند، زیرا قرآن سبب دینداري مردم گشته و آنان را به آسمانی بودند، می

رساند، ولی حسادت، این سعادت را از آنان گرفت و راضی شدند مردم کافر سعادت دنیا و آخرت می

 باشند، ولی مسلمان نباشند! 
 

                                                             
ببرد ابتدا باید آگاهی پیدا کند که این مکاتب به چه هدفی و توسط چه کسانی به وجود آمده هاي این جریانات فکري پی خواهد به نقشهکسی که می - 1

 است.
 (.4/414اللغة ) مقاییس معجم - 2



    

    تفسیر آسان                     سوره بقره           

 باز سوي کفر به ایمان که مسلمانان را ازبراي این کتاب، سردمداران مغرضِ اهل از بسیارى * نکته:

هاي تبشیري میان اند که مهمترین آن، به راه انداختن حرکتهاي فراوانی انجام دادهگردانند، کوشش

میان مسلمانان فعالیّت ها پیش شروع شده است و اکنون نیز باشد. این حرکت فکري از قرنمسلمانان می

وسیعی دارند. از مهمترین اهداف این حرکت، تبلیغ مسیحیّت بین مسلمانان، جلوگیري از ورود غیر 

مسلمانان به اسالم، به بیراهه کشاندن جوانان مسلمان و بیگانه ساختن آنان از فرهنگ اسالمی و ورود 

م نیست که مردم چه دینی داشته باشند، مهم باشد. براي گروه تبشیر مهفرهنگ غربی به زندگی ایشان می

کنند که اي استفاده میاین است که مسلمان نباشند!! تبشیریان براي رسیدن به اهداف خود از هر وسیله

هاي آنان حرکت از دیگر فعالیت 1رود.اي دو نوع از آن به شمار میهاي ماهوارهنشریات و کانال

بر ممالك اسالمی، دامن زدن به اختالفات مذهبیِ مسلمانان  هنگیفر و سیاسی نظامی، يسلطه استشراق،

 باشد.و برافروختن جنگ میان آنان می
 

ی بسیاری از اندازهکه در این آیه، دشمنیِ عمیق و حسادت بی: خداوند متعال با وجود این2 * سؤال

شان و از اشتباهات عفو کنیددهد آنان را نماید، ولی دستور مییهودیان را نسبت به مسلمانان بیان می

 کنید ، چرا؟ پوشی چشم

بودند و  ناراحتنمود به شدّت به مسلمانان عطا می خداوند که یهاینعمت به نسبتاهل کتاب،  جواب:

دادند. مسلمانان در مقابل بسیاري از اوقات، حسادت خود را با رساندن آزار و اذیت به مسلمانان بروز می

 چاره داشتند: راهاین آزار و اذیت دو 

 تالفی کنند و بدي را با بدي پاسخ دهند.  -1

 در برابر آزار و اذیّت آنان صبر پیشه کنند. -2

جا که احساساتی و منفعل شدن و بدي را با بدي پاسخ دادن، امري سازنده نیست و امنیّت جامعه و از آن

شود، خداوند متعال از دگی میکند و همچنین سبب رکود و عقب مانحقوق شهروندي را پایمال می

پیشه کنند تا زمانی که شرایط عوض شود و خداوند  صبر آنان اذیتآزار و  در برابر خواهد تامسلمانان می

اي داشتند. آنان از جانب متعال فرمانش را علیه آنان صادر کند. مسلمانان در عهد مکّی نیز چنین تجربه

، ولی آنان به جاي بردارند دست شانایمان ازتا  گرفتندر میقرا اذیّت و آزارمشرکان مورد شکنجه و 

                                                             
.باهلل معتصمي حقیقت، نوشته يهآیین در مسیحیتنگا:  - 1
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ي مائده و سوره 13کردند. در آیات  هجرتمقابله، صبر پیشه کرده و در نهایت از آن شهر به شهر دیگر 

 ي آل عمران این دستور تکرار شده است.سوره 186
  

                               

        

 نزد را آن بفرستید، خود که پیشاپیش خیرى کار پرداخت نمایید. و هر را زکات بر پاي دارید و را نماز و
 (110). بیناست دهیدتمام آنچه انجام می اهلل به قطعا یافت. خواهید اهلل

 

                                

       

 ناشی از باشد. این گونه سخنان، مسیحی یا که یهودي شود مگر کسینمی بهشت هرگز داخل گویند:می و

 (111). بیاورید را تانگویید دلیلمى واقعاً راست اگر بگو: آرزوهاى خیالی آنان است.
 

جز  گفتند:شود! و مسیحیان نیز میوارد نمی بهشت کسی به جز آنان گفتند:یهودیان می :1 * نکته

اعمال خود توجّه که به چگونگی شود! یهودیان و مسیحیان بدون اینوارد نمی کسی به بهشت خودشان

دانستند! در صورتی که خداوند متعال براي ورود کنند، خودشان را اهل بهشت و دیگران را اهل جهنّم می

متأسفانه برخی از  به بهشت معیاري را در کتاب خود بیان نموده است که اهل کتاب نیز از آن باخبر بودند.

 کسی به جز ما مسلمانانگویند: اشته باشند میکه به اصالح اعمال خویش توجه دمسلمانان ـ بدون این

اسم و القاب نزد خدا  کنند، در صورتی کهو گفتاري همچون اهل کتاب را تکرار می شود!وارد نمی بهشت

که کند، چنانمهم نیست و آنچه نزد خدا مهم است اوصافی است که یك شخص خود را به آن متصف می

ي بعد نیز به همین مطلب اشاره دارد. خداوند متعال ان نمود و آیههمین سوره بی 82و  81و  62در آیات 

»گونه مسلمانان را مورد خطاب قرار داده است: این نساءي سوره 124و  123در آیات     

                                *            

                           »1( :اهل آرزوهاى و شما آرزوهاى به. ترجمه 

 نخواهد خود یاور و ولى خدا جز را کسى و شود مى داده کیفر دهد، انجام بدى عمل کس هر ؛نیست کتاب

                                                             
 .124-123نساء/ - 1
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 ،که ایمان داشته باشددر حالی زن، یا باشد مرد خواه ،دهد انجام صالح اعمال از چیزى که کسى و یافت

 (. شد نخواهد نآنا به ستمى کمترین و شوند مى بهشت داخل کسانى نیچن
 

 »عبارت  :2 * نکته      » ،حکایت از این دارد که هیچ انسانی نباید بدون دلیل و استدالل

 ادعایی کند و یا نسبت به دیگران قضاوت نماید.
 

                                      

 محفوظ پروردگارش نزد او باشد، پس پاداش محسن کهخود را تسلیم خدا کند در حالی هر کس آري؛

 (112اندوهی. ) نه و است آنان بر ترسى نه است و
 

 شود؟به چه کسی گفته می« محسن»* سؤال: در فرهنگ قرآنی 

ي . رتبهدشویم گفته محسنبه کسی که فرمانبري خدا را به خوبی و تحت مراقبت او انجام دهد،  جواب:

هاي غفلت و تاریك و خالی از ي بندگی است و براي رسیدن به آن باید از لحظهاحسان باالترین درجه

ي زندگی احساس کرد یاد و ذکر و حضور پروردگار در زندگی کاست و حضور او را باید در لحظه لحظه

حسان برسد باید سه مرحله را ي اخواهد به درجهو این کار جز با تمرین مستمر ممکن نیست. کسی که می

 پشت سر بگذارد:

ي ي نخست باید نسبت به انجام کارهاي پسندیده و رعایت حدود خداوند حریص باشد. )مرحلهدر مرحله

 اسالم(.

به خاطر او دست بد  يکارها ي دوّم باید کارهاي پسندیده را به خاطر خدا انجام دهد و ازدر مرحله

 ي ایمان(.بکشد. )مرحله

بیند و اگر چنین که خدا را میهاي زندگی خویش را چنان سپري کند گو ایني سوّم باید لحظهمرحله در

 ي احسان(.)مرتبه ببیند و هر لحظه ناظر اوست.نتوانست، پس بداند که خدا او را می

 اللَّهَ تَعْبُدَ أَنْ اإلِحْسَانُ»در جواب جبرئیل که از ایشان پرسیدند احسان چیست، فرمودند:  رسول خدا

 که کنی عبادت طوري را خدااحسان این است که )ترجمه:  1.«یَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَکُنْ لَمْ فَإِنْ تَرَاهُ، کَأَنَّكَ

باید دانست که لفظ عبادت، تنها در  (.بیندمی را تو حتماً او نبینی، را او تو اگر پس بینی،می را او گویی

                                                             
 .4777بخاري حدیث  - 1
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گیرد. کسی که اعمال شود، بلکه لفظ عام است که تمام اعمال شخص را در بر مینماز و روزه منحصر نمی

 شود.ي خود را به نیت کسب رضاي خدا انجام دهد براي او عبادت محسوب میروزمره
 

 تعیین نموده است: بهشت بهها انسان ورود يبرا را اریمعدو  متعال خداوند * نکته:

هر کس براي حصول این ویژگی، ابتدا باید در جست وجوي دین حق  خود را تسلیم خدا کند. .1

برآید و پس از یافتن، از جان و دل به آن پایبند و به ارکان و اصولش معتقد باشد و کارهاي خوب 

و بدي را که معرفی کرده بشناسد و تالش کند در حدّ توان به کارهاي خوب، پایبند باشد و از 

کارهاي بد دست بردارد.

هنگام انجام کارهاي خوب و به جاي آوردن تکالیف شرعی،  وسته خود را در محضر خدا ببیند.پی .2

باید آن را به خاطر خدا و در حضور خدا انجام دهد. کار بد را نیز، به خاطر خدا و کسب رضاي او 

ترك کند.

خدا، پیامبران خدا، روز هاي داند باید به ارکان دین اسالم )خدا، مالئکه، کتابکسی که خود را مسلمان می

آخرت و قضا و قدر( ایمان داشته باشد و به کارهاي خوبی که در این دین معرفی شده همچون شهادتین، 

اخالقی، حالل خوري، عدالت خواهی، راستگویی و نماز، روزه، حج، زکات، تحصیل علم و دانش، خوش

ن اسالم از انجام آن نهی نموده همچون شرك احترام به حقوق دیگران پایبند باشد و از کارهاي بدي که دی

ها ي آنبه خدا، سرقت، زنا، مشروب خواري، قتل، تهمت، غیبت و ظلم در حق دیگران دست بکشد و همه

را براي خدا و در محضر خدا انجام دهد.
 

                                 

                                      

      

پایه و اساس ندارند!  یهودیان: گویندمی ندارند! و مسیحیانپایه و اساس  مسیحیان: گویندمی و یهودیان

را تکرار کردند.  آنان سخن چونهم سخنی مردم ناآگاه نیز کنند.حال آنکه آنان کتاب آسمانی را تالوت می

 (113اند، داوري خواهد کرد. )میان آنان در آنچه با هم اختالف داشته قیامت پس اهلل در روز
 

 کند: روزي چند تن از دانشمندان مسیحیِ اهل نجران نزد رسول خداابن هشام روایت می * نکته:

اي در گرفت جا رساندند. ناگهان میان آنان مناظرهآمدند. یهودیانِ ساکن مدینه با خبر شده و خود را به آن
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کفر ورزیدند!  و انجیل گاه به عیسیو صدایشان باال رفت. یهودیان گفتند: شما بر حق نیستید! آن

  1و تورات کفر ورزیدند! مسیحیان نیز همین را گفتند و به موسی

دانستند آیین مسیحیّت حق و از جانب خداست و مسیحیان نیز به همین صورت. ولی تعصّب و یهودیان می

پرست هاي نادان که اکثراً بتخودخواهی چشم آنان را کور کرده بود و گفتاري عامیانه همچون انسان

گفتند: نه یهودیان بر پرستان آیین آسمانی را قبول نداشتند و میکردند، زیرا بتبودند بر زبان جاري می

 حق هستند و نه مسیحیان! ولی این خداوند است که میان آنان در روز قیامت داوري خواهد کرد.
 

                                   

                             

آن  ویرانى درآن برده شود و سعی  در او نام تر است از کسی که مانع مساجد خدا شود کهظالم کسى و چه

 در و رسوایى دنیا در آنان خوف و ترس! با هایی شایسته نیست به آن داخل شوند مگرکند! چنین انسان

 (114). عظیمی خواهند داشت عذاب آخرت
 

مسجد پایگاه توحید و آموزش معارف اسالمی و بهترین مکان براي عبادت خداست. کسی که  :1 * نکته

نمازگزاران را از نماز خواندن در مسجد باز دارد، در پیِ انهدام یا تعطیلی آن باشد یا در تضعیف شعائر 

شترین کسانی ترین مردم است، زیرا در حقّ خود، جامعه و خدا ستم کرده است. بیدینی کوشش کند، ظالم

که مصداق این آیه قرار دارند اهل کتاب و مشرکان هستند. ویرانی مساجد ممکن است به دو طریق باشد: 

مستقیم یا غیر مستقیم. مستتقیم این است که به تعطیلی یا تخریب مسجدي اقدام شود و غیر مستقیم این 

توان فعالیّت داشته باشد و نه به  که نه خوداست که شخصی مسئولیت مسجدي را بر عهده گیرد در حالی

 دیگران مجال فعالیّت دهد. 
 

»ی * سؤال: منظور از آیه                  »چیست؟ 

که به این اهل کتاب به خدا و روز آخرت ایمان دارند، پس شایسته است تقوا پیشه کرده و زمانی جواب:

که در پیِ از رونق شوند هیبت خدا را در قلب خویش احساس کنند، نه اینعبادي )مساجد( وارد میمکان 

دهد خود را از حیث فرهنگی، انداختن مساجد خدا باشند!!. از طرفی این آیه به مسلمانان دستور می

 شان نپرورانند.در ذهننظامی و ایمانی قوي گردانند تا آن جا که دشمنان اسالم حتّی خیال انهدام مساجد را 
 

                                                             
 (.1/549) هشام ابن النبویة، السیرة - 1
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که سدّ راه دیندار یکی از گناهانی که عقوبت دنیوي و اخروي براي انسان در بر دارد این است  :2 نکته* 

شدن مردم گردد.
 

و مسلمانان  سال )تا سال ششم هجري( پیامبر خدا 19مشرکان عرب از آغاز اسالم به مدّت : 3 * نکته

هر  عرب مشرکانو  مسلمانانداشتند. سال هفتم، هشتم و نهم هجري میي خدا باز را از ورود به خانه

کردند. از سال نهم هجري براي همیشه مشرکان ي خدا عبادت میکدام بر اساس فرهنگ خویش، نزد خانه

 از ورود به مسجدالحرام ممنوع شدند.
 

                                    

 کنید همان جا روي خداست. قطعاً خداوند واسع رو طرف هر به متعلق به خداست. پس مغرب و و مشرق

 (115). داناست و
 

چند آیه جلوتر، حکم تغییر قبله از بیت المقدس به سوي کعبه صادر خواهد شد و این آیه به : 1 * نکته

  ها به سوي اي براي آن حکم بیان شده است تا قبول و اجراي آن بر مسلمانانی که مدّتعنوان مقدمه

 پراکنی یهودیان و مغرضان را بگیرد. اند سنگینی نکند و از طرفی جلوي شبههالمقدس نماز خواندهبیت
 

 به چه معناست؟« واسع: »2 * نکته

 1گستردگی و فراخی و متضادّ محدودیّت و تنگی است.ي وَسَعَ به معناي وسعت، از ریشه« واسع»جواب: 

   براي ارتباط با خدا  پسخداوند متعال بزرگتر از آن است که جهت، زمان و مکان او را محدود کند، 

 .کنید يرو طرف هر به توانیدمی
 

                               

 و هاآسمان در تمام آنچه بلکه است اهلل؛ پاك و منزه است! اختیار کرده خود را براى فرزندى گفتند: اهلل و

 (116) مطیع و فرمانبرند. او براي است از آنِ اوست. همگان زمین
 

یهودیان و مسیحیان که هر کدام از آنان فرزندانی پرستان، ي باطل بتاین آیه ردّي است بر عقیده * نکته:

، یهودیان، عُزَیر2پرستان، مالئکه را دختران خدابودند. بت را براي خدا تراشیده
و مسیحیان،  1

                                                             
 (.109 /6فارس) اللغة، ابن مقاییس نگا: معجم - 1
 .150، 149صافات/  - 2
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عیسی
که تمام آنچه در دانستند. ولی چنین چیزي چگونه ممکن است در حالیرا پسران خدا می 2

تسلیم  و عزیر ي آنان از جمله مالئکه، عیسیخداست و همهها و زمین وجود دارد از آنِ آسمان

 و فرمانبر اویند و طوق بندگی او را بر گردن دارند. 

اند: )در مقابل آزار و اذیّت، هیچ کس مثل خدا صبور نیست؛ مردم به او در حدیثی فرموده رسول خدا

     دهد و روزي ه آنان سالمتی میشوند، ولی خدا همچنان بورزند و براي او فرزند قایل میشرك می

 3بخشد(.می
 

                             

! کافی است به آن بگوید: به وجود بیا امري را اراده کند که هنگامى و است زمین و هاآسمان يپدیدآورنده

 (117) آید.وجود میپس به 
 

 به چه معناست؟ (بدیع)ی * سؤال: کلمه

  است به معناي ابداع و ساختن چیزي براي بار اوّل، بدون  "و عین و دال باء"ي بدیع از ریشه جواب:

ي اولیّه و ها و زمین را بدون مادهخداوند آسمان 4تر براي آن همانندي وجود داشته باشد.که پیشاین

 به وجود آورده است. ي قبلىنمونه
 

                                        

                     

آید؟! افرادي که اى به سوي ما نمینشانه گوید یانمی سخن ما با خدا نادان اعتراض داشتند که: چراو افراد 

 را هانشانه و ما آیات است. قطعاً هاي آنان شبیه همگفتند. قلبمثل آنان سخن می قبل از آنان بودند نیز

 (118). ایمساخته اند، روشنیقین قومی که اهل براى
 

آید؟! آنان اي به سوي ما نمیگوید؟! چرا معجزهنمى سخن ما با خداوند گفتند: چرامشرکان می * نکته:

دانستند خداوند با تك گویا نمی 5اي هم در اختیارشان قرار داده شود!انتظار داشتند پیامبر شوند و معجزه

                                                                                                                                                                       
 . 30توبه/ -1
 .30توبه/ - 2
 متفق علیه. - 3
 (.1/209اللغه ) معجم مقاییس - 4
 .52مدثر / - 5
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امبر انتخاب نموده و احکام گوید و به جاي آن، یك انسان شایسته را به عنوان پیتك افراد بشر سخن نمی

 ي شوري به این مطلب اشاره شده است. سوره 52و  51رساند! در آیات خود را از طریق او به مردم می
 

                        

در مورد اهل جهنّم از تو پرس و  و ایم.هشدار دهنده فرستاده و دهندهبه عنوان بشارت  حق به را تو ما

 (119جو نخواهد شد. )
 

رسالت پیامبر این است که دین خدا را به مردم برساند و آنان را بشارت و انذار دهد. مردم در  :1 * نکته

 شوند: قبال این رسالت به سه دسته تقسیم می

 پذیرند. می که آورده است، ی رانیداي که پیامبر را قبول دارند و دسته .1

 پذیرند. نمی ورده است رای که آنیداي که پیامبر را به عنوان یك انسان خوب قبول دارند ولی دسته .2

 جنگند.کنند و میاي که نه تنها پیامبر را قبول ندارند، بلکه علیه او توطئه میدسته .3

 »عبارت            »او را نیدهایی که تأکید دارد بر این که پیامبر خدا در قبال دسته  

گونه مسئولیّتی نخواهد داشت.پذیرند، هیچنمی
 

تَسْأَلْ وال»در قرائت نافع و یعقوب خوانده شده است:  :2 * نکته       » ترجمه: )و از حال و

که عذابِ جهنّم آن ي دیگري از معنا توجّه دارد و آن اینجهنم سؤال مکن!(. این قرائت به زاویهوضع اهل 

شود: راجع قدر هولناك است که هیچ کس، حتّی پیامبر هم توان شنیدن آن را ندارد، لذا به پیامبر گفته می

 به وضعیّت اهل جهنّم سؤال هم مکن! 
 

                                   

                               

خداوند،  تنها هدایت بگو کنى. تبعیّت آنان آیین از این که شد مگر نخواهند راضى تو از نصارى و و یهود

 در برابر خدا هیچ که علم برایت حاصل شدبعد از این کنی پیروي آنان هايخواسته از اگر هدایت است. و

 (120یار و یاوري نخواهی داشت! )
 

یهودیان و مسیحیان تنها در یك صورت از پیامبر خدا و پیروان او راضی خواهند شد و آن  :1 * نکته

شود که در که دست از آیین خود بردارند و از آنان تبعیّت کنند! ولی خداوند متعال به مؤمنان یادآور میاین
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کرده است، پس هیچ جواب آنان بگویند: راه راست، راهی است که خداوند متعال آن را به سوي ما نازل 

شود آنان از شما قطع کنیم؛ این جواب دندان شکن، باعث میي شما تبعیّت نمیگاه از شریعت تحریف شده

کند که اگر از دین پاك اسالم دست کشند و از امیال آنان امید کنند. در پایان آیه به مؤمنان گوشزد می

مورد خشم خدا قرار گیرد، نه فریاد رسی خواهد  اند و کسی کهتبعیّت کنند، خشم خدا را به جان خریده

 داشت و نه راه نجاتی!
   

اند و این آیه بر تمام مکاتب فکري که به منظور جایگزینی قوانین آن با دین اسالم طراحی شده :2 * نکته

اتب کشد و به کسانی که از این مکاند، خط بطالن میها به دست یهودیان و مسیحیان ساخته شدهبیشتر آن

ي عمر خویش و پس از ایشان خلفاي تا آخرین لحظه دهد، لذا رسول اهللکنند انذار میفکري پیروي می

شان پیروي نکردند و از موضعِ راشدین، محکم و استوار در برابر آنان ایستادند و هیچ گاه از خواسته

 نصاراگاه از خطّ مشی یهود و نشینی ننمودند. اکنون ما باید این منهج را ادامه دهیم و هیچخویش عقب

 تبعیّت نکنیم.
 

                                  

       

کنند، چنین کسانی گونه که حقّ تالوت است آن را تالوت میایم، آنداده هاآن به آسمانى کتاب که کسانى

 (121) دیدگان هستند.آورند. و کسانی که به آن کفر بورزند، پس آنان همان خسارتبه آن ایمان می
 

گونه که کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شده است، اگر کتاب آسمانی خویش را آن :1 * نکته

 و در آن تدبّر کنند و سعی در فهمیدن آن نمایند، بدون شك به حقّانیّت قرآن پیي آن است مطالعه شایسته

و حقانیّت  هایی ذکر شده است که که با اوصاف رسول اهللخواهند برد، چرا که در تورات و انجیل نشانه

و  قرآن کامالً مطابقت دارد، ولی کسی که به کتاب آسمانی خویش توجّه نکند، به خاطر منافع شخصی

و یا فهم و شعور و منطق  نفهمد يزیچ کند یسعي خود را بر حقیقت ببندد و هاي دنیوي دیدهغرض

 به حقیقت پی ببرد. دتوانینم هرگز خویش را در غالفی از نفرت و تعصّب حبس نماید،
 

ت این گونه که حقّ آن است تالوت کنیم. منظور از حقّ تالوما مسلمانان موظفیم قرآن را آن: 2 * نکته

است که مدام آن را بخوانیم، در آیاتش تدبّر کنیم، به حالل و حرامش پایبند باشیم، گفتار و کردار خویش 
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را با اوامر و نواهی آن مطابقت دهیم و از دستورات آن سرپیچی نکنیم. کسی که به تالوت سطحی قرآن 

 آن را به جاي نیاورده است. پردازد، ولی به مفاهیم و دستورات آن توجّهی ندارد، حقّ تالوت می
 

                                  

 .زیادت بخشیدم جهانیان بر را شماو و  داشتم ارزانی شما بر که م راورید نعمتبیا یاد هب! اسرائیلبنى اى

(122)  
 

اسرائیل ارزانی بخشید و بیشترین فضل خود را ي خود را بر بنیهاي ویژهخداوند متعال نعمت * نکته:

اسرائیل که در سایر اقوام کمتر وجود دارد هایی از فضل خداوند بر قوم بنیشامل حال آنان نمود. نمونه

 عبارتند از: 

ن پیامبر یعقوب، اسحاق و ابراهیم    الهی همچوآنان قومی هستند که از نوادگان پیامبران بزرگ  .1

 اند. ـ علیهم السالم ـ هستند و تا کنون نسل خود را حفظ کرده

 خداوند متعال بیشترین پیامبران خود را از میان آنان انتخاب کرده است. .2

 خداوند متعال معجزات متعددي را به آنان نشان داده است. .3

رود بیش از دیگران خدا را بشناسند و در گیرند، امید میرار میقومی که این چنین مورد الطاف خدا ق

بکوشند، ولی آنان به خود مغرور شده و توان و  خدا نیدتر شده و در جهت تقویت پیشگاه او متواضع

 استعداد خود را در جهت تخریب دین خدا به کار گرفتند.
 

                                   

   

کسی به فریاد کسی دیگر نخواهد رسید و جریمه و غرامت از او  که روزي خود را نجات دهید از و

. نخواهند شد پذیرفته نخواهد شد و هیچ نوع وساطت و میانجیگري به او نفعی نخواهد رساند و آنان یاري

(123) 
 

ها، دو بار در قرآن تکرار شده است و در هر دو مورد، اسرائیل بر سایر امتموضوع تفضّل بنی * نکته:

ي قیامت را بیان نموده و هول و هراس آن روز را به تصویر کشانده است تا بالفاصله پس از آن، مسأله

شان ضّل آنان دلیل برتري آنان بر دیگران و بهتر بودناسرائیل به خود مغرور نشوند و گمان نکنند که تفبنی

: ي برتري نزد خداوند، تقواست. خداوند متعال فرموده استنزد خداوند است. روشن است، تنها نشانه
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«                                                  

 تا دادیم قرار قبیله قبیله شما را گروه گروه و و آفریدیم زن و مرد یك از را شما ما! مردم اىترجمه: ) .1«

 (. است خبیر و علیم خداوند . هماناشماست تقواترین با خداوند نزد شما ترینبه قطعاً بشناسید، را یکدیگر

 همین سوره توضیح داده شده است. 47ي این مطلب در آیه
 

                                       

         

 او به ها را به اتمام رساند. خداوندآن پس دستوراتی آزمایش کرد، با را ابراهیم خداوند که هنگامىو 

 ظالمان به من عهد: فرمود ؟من يذریهاز  و: گفت ابراهیم خواهم داد. قرار مردم امام را تو همانا من: فرمود

 (124) رسد.نمى
 

 خداوند متعال به ابراهیم 2سوره از قرآن ذکر شده است. 25بار و در   69نام ابراهیم :1 * نکته

دهد. منظور از امام این است که اسوه و الگویی براي مردم باشد تا مردم وعده داد او را امام مردم قرار می

 6تا  4آیات در امور مختلفی همچون توحید و ایستادگی در برابر شرك به او اقتدا کنند. خداوند متعال در 

 ي خود قرار دهیم، بیان نموده است.را اسوه ي ممتحنه برخی از مواردي که باید در آن ابراهیمسوره
 

  منظور از سؤال: *             چیست؟ 

»منظور از  جواب:   »آزمایش است. خداوند متعال ابراهیم  را همچون سایر مؤمنان مورد امتحان

»منظور از  3قرار داد.   »دستورات سخت و سنگینی بود که ابراهیم ها مورد امتحان قرار با آن

 گرفت. برخی از آنان عبارت است از:

 دستور به قربانى کردن فرزندش. .1

مکّه و رها کردن آنان  يبردن همسر و فرزندش به سرزمین خشك و بى آب و علف و خالی از سکنه .2

 در آن جا.

ها.افکنده شدن به آتش بخاطر شکستن بت .3

                                                             
 .13حجرات/ - 1

 ي بقره.سوره 124ي تفسیر نمونه در ذیل توضیحات آیه - 2
 .1عنکبوت/ - 3
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ي خود توسط پدرش آزر.بیرون رانده شدن از خانه و کاشانه .4
 

هاي او گونه که او را امام قرار داده است، فرزندان و نوادهاز خداوند خواست همان ابراهیم :2 * نکته

معرفتی براي مردم باشند. خداوند متعال درخواست او را اجابت کرد، ولی قرار دهد تا الگوهاي  را نیز امام

    رسد. لذا مشاهده نمى ظالمان به خدا زیرا عهد 1که ستمگر نباشند،یك شرط بر آن گذاشت و آن این

 اند. بوده کنیم اکثر پیامبران از نسل ابراهیممی

از  فرزند بزرگش بود که رسول اهلل دو فرزند داشت که هر دو پیامبر بودند. اسماعیل ابراهیم

به دنیا آمد و فرزندان و  بود که از او یعقوب نیز دوّمین فرزند ابراهیم نسل اوست. اسحاق

یمان، اسرائیل معروفند که خداوند متعال، پیامبران زیادي همچون یوسف، داود، سلنوادگان یعقوب به بنی

 اسرائیل و رسول اهللرا از میان آنان مبعوث کرد. از این جهت نسل بنی -علیهم السالم –یحیی و زکریا 

 رسند.در ابراهیم به هم می
 

                                   

                          

محلّ  ابراهیم مقام از دادیم. و امنی قرار مرکز و محل بازگشت براي مردم را کعبه يخانه که و هنگامى

 طواف براى مرا يخانه که کردیم سفارش اسماعیل و ابراهیم به و کنید. انتخاب خود براى نمازي را

 (125). نگه دارید پاکیزه کنندگانرکوع و سجدهو  کنندگاناعتکاف ،کنندگان
 

»: منظور از 1 * سؤال           » چیست؟ 

و منظور رجوع مداوم مردم به  2به معناي رجوع و بازگشت است.« ثَوَبَ»ي از ریشه«  » جواب:

پیمایند و هاي طوالنی را میي خدا مسافتکه مردم براي زیارت خانهباشد. با ایني خدا میسوي خانه

شود، بلکه هر ساله بر شوند، ولی باز هم نه تنها از تعداد زائرین کاسته نمیهاي سنگینی را متحمّل میهزینه

 شود.تعداد آنان افزوده می
 

ي کعبه را مرکزي امن قرار داد تا حجّاج بیت اهلل الحرام از هر جهت در آن خداوند متعال خانه :1 ته* نک

 شود.ي بعد بیان میگونه که در آیهاست همان احساس امنیت کنند و این از برکت دعاي پیامبر ابراهیم

                                                             
 .113اي ستمگر بودند. صافات/و دسته نیکوکار ايابراهیم دسته نسل از - 1

 (.393 /1معجم مقاییس اللغه ) - 2
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 : منظور از مقام ابراهیم چیست؟2 * سؤال

، ایستاد می آنکعبه باالي  باال بردن دیوار است که بر سنگی که هنگام منظور جاي پاي ابراهیم جواب: 

ي کعبه قرار گرفته است. حُجاج نقش بسته است. آن سنگ هنوز هم وجود دارد و در محلى نزدیك خانه

 روي آني خدا، مقام ابراهیم را وسط خود و کعبه قرار داده و روبهبیت اهلل الحرام، پس از اتمام طواف خانه

 خوانند. نماز می

اي به سوي مقام کردند و دستهاي از حُجاج طواف میابتدا مقام ابراهیم کنار دیوار کعبه قرار داشت و دسته

ي قلمرو اسالمی و افزوده شدن بر تعداد حُجّاج، این با توسعه خواندند. در زمان عمرابراهیم نماز می

ي دوّم دستور داد مقام ابراهیم را از دیوار ود، لذا خلیفهنممسأله براي طواف کنندگان مزاحمت ایجاد می

 1ي کعبه فاصله دهند.خانه
 

 من نظر مورد، سه در: فرمود خطاب بن در صحیح بخاري و مسلم روایت شده است که عمر :2 * نکته

 مقام رويروبه است خوب چه قدر! خدا رسول اي: گفتم کهاین یکی: گردید موافق پروردگار وحی با

»: نمود نازل را آیه این خداوند. نماز بخوانیم ابراهیم            » .اي: گفتم اینکه دوم 

از پشت پرده با مردم سخن بگویند،  تا دادیدمی دستور را خود همسران بود خوب چه قدر! خدا رسول

. شد نازل حجاب يآیه گاهآن. هاي خوبی نیستندانسانگویند می سخن آنان برخی از کسانی که با زیرا

 خوب بود: گفتم او مشکل خانوادگی پیش آمد به همسرانش میان رسول خدا و همسران کهزمانی سوم،

 يآیه گاه،کرد! آنرا جایگزین شما می بهتري همسران خداوند داد ومی طالق را شما يخدا همه رسول

 2.شد نازل« مِنْکُنَّ خَیْرًا أَزْوَاجًا یُبَدِّلَهُ أَنْ طَلَّقَکُنَّ إِنْ رَبُّهُ عَسَى»
 

ابراهیم( توجّه شده و دستور داده شده  )مقام : چرا در قرآن کریم به اثر پای پیامبر ابراهیم3 * سؤال

 روی آن نماز خوانده شود؟ روبه

  گیرد. بسیار اتفاق تحریف قرار میتاریخ، در هر عصري به دست افراد ناآگاه یا سودجو مورد جواب: 

شان نیست نقل شود، تحریف و آن را معکوس جلوه هاي سیاه تاریخ خود را که به نفعافتد ملّتی صفحهمی

ها را به خود نسبت دهند. به طور مثال، یهودیان در داستان دهند و از طرفی تمدّن و فرهنگ سایر ملت

از  اند! زیرا رسول اهللبه ذبح فرزند کوچکش اسحاق تغییر داده ابراهیم، ذبح فرزند بزرگش اسماعیل را

                                                             
 است. (، تعلیل از مؤلّف417 /1تفسیر ابن کثیر ) - 1

 . این حدیث از لفظ بخاري است.2399، مسلم حدیث 402بخاري حدیث  - 2
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خواستند این شرافت را به آنان با این کار می باشند!!نسل اسماعیل است و خودشان از نسل اسحاق می

اند: حوّا، آدم را فریب داد تا از خود نسبت دهند. یا در داستان فریب خوردن آدم و حوا از شیطان، نوشته

ممنوعه بخورد!! چرا که زن در تفکرات یهود شیطان است و براي او ارزشی قایل نیستند و درخت 

 هایی از این قبیل. اند داستان را با افکار خویش مطابقت دهند و نمونهخواسته

 باشد، زیرا بعثت پیامبر خاتم ها بر حقانیّت اسالم میترین دلیلبناي کعبه توسّط ابراهیم خلیل یکی از قوي

کند مسلمانان پیروان واقعی چرخند و این ثابت میاند که به گرد کعبه میاز همان دیار بوده و این مسلمانان

»طور که خداوند متعال فرموده است: هستند نه یهودیان! همان ابراهیم           

                     .»1  کسانی ابراهیم، به مردم سزاوارترینترجمه: )همانا 

 مؤمنان سرپرست و ولى خداوند، و اندآورده ایمان که کسانى و پیامبر این و کردند پیروى وي از که هستند

بناي کعبه توسّط ابراهیم را انکار (. لذا بعید نیست یهودیان این بار هم دست به تحریف تاریخ زده و است

به عنوان مستند تاریخی توجّه شده و دستور داده شده  کنند از این جهت به اثر پاي پیامبر ابراهیم

روي آن نماز خوانده شود تا این واقعیّت نسل به نسل منتقل شود و به فراموشی سپرده نشود. )واهلل روبه

 اعلم(
 

ي سفارش نمود تا خانه و اسماعیل هاي ابراهیمخداوند به دو پیامبر بزرگوارش به نام :3 * نکته

کارش پاکیزه نگه دارند. بدین ترتیب ما نیز موظّف به اجراي این دستور براي او را براي بندگان عبادت

 سایر مساجد خدا در زمین هستیم.
 

                                   

                                    

 خدا به که تنها به کسانی آن از اهل و بده قرار امنى شهر مکان را این پروردگارا!: گفت ابراهیم که گاهو آن

است نیز  کافر که و کسی عطا فرما. خداوند فرمود: مختلف روزى ثمرات آخرت ایمان دارند، از روز و

است! جایگاهی  بد چه و کشانممى آتش سوي عذاب به را او سپس بخشم،اندکی به او امکانات زندگی می

(126) 
 

 براي سرزمین حرم، دو مرتبه به درگاه خداوند دعاي خیر و برکت فرمود:  ابراهیم :1 * نکته

                                                             
 .68آل عمران/ - 1
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گونه آبادي ي خدا رها کند. در آن هنگام هیچخواست همسر و فرزندش را کنار خانهبار اوّل زمانی که می

 » و ساخت و سازي وجود نداشت، لذا فرمود:         »!شهري قرار  مکان را این . )خدایا

 بده که امن باشد(. و از خدا خواست این زمین برهوت را به شهري امن تبدیل کند.

ي خدا آباد شده بود. این بار فرمود: جا ساکن شده بودند و اطراف خانههایی آنبار دوّم زمانی که قبیله

 2بده(. قرار امنى شهر را شهر این )خدایا! 1«آمِنًا الْبَلَدَ هَذَا اجْعَلْ رَبِّ»
 

امنیّت و برکت در رزق و روزي را براي اهل مکّه از خداوند مسألت نمود، ولی آن  ابراهیم :2 * نکته

خواست! خداوند متعال ضمن اجابت، دعاي وي را اصالح نمود و فرمود: کسانی که  مؤمنانرا تنها براي 

بهره نخواهم گذاشت و مجازات کفرشان را به جهان آخرت محوّل دنیا بیاند نیز آنان را در کافر شده

  »ي یونس چنین آمده است: خواهم نمود. در سوره                

    *                         »3 

دارند،  دنیا این در کمى يبهره .شد نخواهند رستگار ،بندندمى دروغ خدا به که ترجمه: )بگو: قطعاً کسانى

 خواهیم چشاند(. به آنان اندورزیده که کفري سبب شدیدي به عذاب گاهآن و گردندبرمی ما سوي به سپس
موانع و مشکالت، آن  ،اي است، هرگاه یکی از این دو نباشدسبب آبادانی هر جامعه امنیّت و اقتصاد پویا

 جامعه را از رشد و شکوفایی باز خواهد داشت.
 

                                    

 بپذیر. ما از! )پروردگارا برد، گفت:مى باال به کمك اسماعیل را خانه هاىپایه ابراهیم کهو در حالی

 (127). دانایی( شنواي توگمان  بی
 

المقدس به سوي کعبه دستور همین سوره، به تغییر قبله از سمت بیت 144ي خداوند متعال در آیه * نکته:

اند را بیان نموده است تا مردم به هایی که آن را بنا نمودهآن، قدمت کعبه و شخصیّتداده است، امّا قبل از 

 ي جدید پی ببرند و دستور خدا را بهتر انجام دهند.اهمیّت قبله
 

                                                             
 .35ابراهیم/  - 1
 .(1/141خطیب ) الکریم للقرآن(، عبد القرآنی نگا: )تفسیر - 2
 .70و 69یونس/  - 3
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 بیاور و وجود به باشند تو تسلیم که ي ما امتىتن را تسلیم خودت قرار بده و از ذریه! ما دو )پروردگارا

 (128). بسیار توبه پذیر مهر ورزي( تو که بپذیر را ما يتوبه و ده نشان ما به مان راروش عبادت کردن
 

ي خویش و ي دعا این است که فرد ابتدا براي خود، سپس خانواده و نسل و ذریّهبهترین طریقه :1 نکته* 

گاه براي سایر مردم دعا کند، چنانکه پیامبر ابراهیم دعا نمود. خداوند دعاي ابراهیم و اسماعیل را آن

 ي ایشان را جزو مسلمانان قرار داد.مستجاب نمود و بسیاري از ذریّه
 

 کعبه، طواف احرام بستن، دهند از قبیل:انجام می اعمالی که حجّاج در ایام حج ارکان و به تمام :2 نکته* 

 گویند.غیره مناسك حج می و قربانی صحراي عرفات، ماندن در مروه، و صفا میان سعی جمرات، رمی
 

                                   

        

 و بخواند آنان بر را تو آیات تا کن مبعوث خودشان را از ي ما پیامبرىفرزندان و ذریه در میان! پروردگارا

 (129با حکمت هستی. ) عزیز تو قطعاً نماید.شان تزکیه و بیاموزد حکمت و کتاب را آنان
 

را که از  را نیز قبول فرمود و محمّد و اسماعیل خداوند این دعاي پیامبر ابراهیم :1 * نکته

است به پیامبري مبعوث کرد و کتاب را که همان قرآن و حکمت را که سنّت نبوي  1نسل ایشان و اهل مکّه

 ود.جزوي از آن است، به ایشان عطا فرم
 

 رشد و صالح هر جامعه در دو چیز است: :2 * نکته

ي درون و تربیت صحیح افراد جامعه. تزکیه .1

 هاي علمی.تحصیل دانش و پیشرفت .2
 

 کند:را بیان می ي فوق چهار مورد از وظایف رسول اهللآیه :3 نکته *

 برساند.گونه که نازل شده است، به مردم الفاظ قرآن را همان تالوت آیات خدا: .1

                                                             

 ، باید پیامبر منتخب، بومی اهل مکه باشد.«»با توجّه به قید  - 1
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 معنا و مفهوم قرآن را به مردم آموزش دهد. آموزش کتاب خدا: .2

 ي تطبیق آن در زندگی را به مردم یاد دهد.آموزش عملی قرآن و شیوه آموزش حکمت: .3

ها پاك کند و آنان را در با وعظ و ارشاد مستمر و تربیت صحیح درون آنان را از آلودگی تزکیه: .4

 ي اعالي انسانیّت برسند.تا به درجه راه رسیدن به خودسازي یاري کند

تمام این وظایف را به نحو احسن ادا نمود و رسالتش را با تمام و کمال به پایان رساند و  رسول اهلل

تربیت نمود که از جان و دل براي اسالم  شاگردانی را همچون ابوبکر، عمر، عثمان، علی و سایر صحابه

 دور دست جهان رساندند.فداکاري کردند و اسالم را تا نقاط 
 

                                     

     

 قایل نباشد. و قطعاً ما کسی که براي خودش ارزشی جز گردان شود، روى ابراهیم آیین کیست که از و

 (130). خواهد بود ي صالحانزمره از آخرت جهان در بدون شك و برگزیدیم جهان این در را ابراهیم
 

برساند و یا ادعاي تبعیّت از او را  مؤمن کسی نیست که نسب خویش را به ابراهیم خلیل * نکته:

داشته باشد ولی در عمل، خالف آن را انجام دهد. مؤمن واقعی کسی است به حقیقت از آیین ابراهیم 

چه داشت، تسلیم شدن در برابر امر پروردگار بود، چنان پیروي کند. بارزترین خصوصیّتی که ابراهیم

وار در برابر فرامین هاي اندیشمند کسانی هستند که ابراهیمي بعد ذکر شده است. پس تنها انساندر آیه

 الهی تسلیم باشند.
 

                      

 (131). تسلیم شدم جهانیان صاحب برابر در گفت: تسلیم شو! فرمود: او به پروردگارش که هنگامى
 

                                 

 

این  بدون شك خداوند! من اي فرزندان یعقوب که: و همین طور کرد آن وصیت را به فرزندانش و ابراهیم

 (132). که تسلیم باشیداست. پس مرگ شما فرا نرسد مگر این برگزیده شما براى را دین
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پیامبر  هر چند براي یهودیان و مسیحیان ثابت شده است که قرآن، کتاب خدا و محمّد: 1 * نکته

علیهما  –در برابر آن را ندارند. ابراهیم و یعقوب « تسلیم شدن»خداست، ولی بسیاري از آنان، ویژگی 

شان را نیز، در واپسین لحظات عمر خویش، به آن برابر اوامر خدا تسلیم بودند و فرزنداندر  -السالم

شود. پس اسرائیل از نسل یعقوب و ابراهیم هستند و این وصیّت شامل حال آنان نیز میوصیّت نمودند. بنی

گذارند. ر پاي مییهودیان و مسیحیانی که از دین اسالم روي گردانند، در حقیقت وصیّت پدران خود را زی

اي دارد، دهد تا اگر کسی وجدان زندهاسرائیل را مورد خطاب قرار میخداوند متعال به اَشکال مختلف بنی

 بیدار گردد.
 

نماید، زیرا آرزو دارد آنان نیز پس از انسان مؤمن، فرزندانش را بر اساس تقواي خدا تربیت می: 2 نکته *

پیش گیرند. لحظات واپسین زندگانی و سخنان آخر عمر، با حزن و او همچنان مسیر بندگی خدا را در 

گذارد که آن را هرگز فراموش اندوه و عطوفت در هم تنیده شده است و آنچنان بر بازماندگان تأثیر می

ي خویش را نخواهند کرد، لذا انسان مؤمن این فرصت را غنیمت شمرده و آخرین وصیّت خیرخواهانه

 دهد.رعایت تقوا قرار می
 

تان فرا نرسد شان وصیّت نمودند: )مرگبه فرزندان -علیهما السالم – یعقوب* سؤال: چگونه ابراهیم و 

 داند؟که هیچ انسانی زمان مرگ خویش را نمیکه مسلمان باشید( حال آنمگر این

هاي عمر خویش، مطیع امر خدا باشند تا هر زمان که منظور این است که همیشه و در تمام لحظه جواب:

 مرگ آنان فرا رسد در حالی باشند که تسلیم امر خدا هستند. 
 

                                   

                         

 من چه از بعد گفت: فرزندانش به هنگامی که آن فرا رسید شما حاضر بودید؟ یعقوب مرگِ که آیا هنگامى

همان خداي  اسحاق را. و اسماعیل ابراهیم، پدرانت خداى و تو خداى گفتند: کنید؟بندگی مى را چیزي

 (133). هستیم او تسلیم ما یگانه و
 

بر اساس تسلیم شدن در برابر خدا و حقیقت  اسرائیل یعنی یعقوبو پدر بنی منهج ابراهیم نکته: *

ي یعقوب نیز به این گانهشان را نیز بر همین منهج تربیت و وصیّت نمودند. فرزندان دوازدهبود و فرزندان
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هاي بعدي از این مسیر درست منحرف شدند و به جاي تسلیم وصیّت اقرار و عمل کردند. متأسفانه نسل

 دهند.شدن در برابر حق به مبارزه علیه آن برخاستند و همچنان این مسیر غلط را ادامه می
 

                                    

اند براي خودشان بود و هر آنچه هر کار خوبی انجام داده شان سپري شده است،که زمانه بودند امتى آنان

دادند شما بازخواست به خاطر کارهایی که آنان انجام می براي خودتان است و دهیدشما انجام می

 (134). نخواهید شد
 

معیار خوشبختی انسان در جهان آخرت، اعمال خوبی است که با دستان خویش از پیش فرستاده  نکته: *

اسرائیل چون از نسل گاه او را از عذاب خدا نجات نخواهد داد. بنیاست و صالح بودن اجداد و نیاکان هیچ

قیامت خواهد بود. کردند این مسأله نجات بخش آنان در روز یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بودند گمان می

ها امّتی بودند که عمر خود را در این دنیا سپري نموده و به سوي آخرت در این آیه به آنان گفته شده: آن

شود و اعمال نیك آنان تأثیري در اند نصیب خودشان میاند و هر آنچه انجام دادهجاوید کوچ کرده

  بِهِ یُسْرِعْ لَمْ عَمَلُهُ، بِهِ بَطَّأَ مَنْ»فرماید: در همین رابطه می سرنوشت شما نخواهد داشت. رسول خدا

 به جلو بیندازد(. را او تواندنمی نسبش بیندازد، عقب را او عملش ترجمه: )کسی که 1«.نَسَبُهُ
  

                              

که از تمام ادیان باطل  ابراهیم آیین ما از امّا بگو: شوید تا هدایت بیابید! مسیحى یا یهودى گویند:و می

 (135). نبود مشرکان از او و کنیممی رویگردان بود پیروى
 

مسیحیّت از جانب خداوند نبوده است، ها به نام یهودیّت و تجزیه و تعدد ادیان و نامگذاري آن: 1 * نکته

اند. دینی که خداوند متعال براي سعادت بشر ها را بر خود نهادهبلکه یهودیان و مسیحیان، خودشان این نام

، همگی بر گرفته تا رسول اهلل ي پیامبران، از نوحفرستاده است، یك دین و آن هم اسالم است. همه

 إِلَیْكَ أَوْحَیْنَا وَالَّذِي نُوحًا بِهِ وَصَّى مَا الدِّینِ مِنَ لَکُمْ شَرَعَ»فرموده است: اند. خداوند متعال آن دین بوده

 را ترجمه: )خداوند متعال دینی 2...«.فِیه تَتَفَرَّقُوا وَلَا الدِّینَ أَقِیمُوا أَنْ وَعِیسَى وَمُوسَى إِبْرَاهِیمَ بِهِ وَصَّیْنَا وَمَا

 و موسى و ابراهیم به و کردیم وحى تو ه سويب آنچه و بود کرده توصیه نوح به که کرد تشریع شما براى

                                                             
 .2699صحیح مسلم، حدیث - 1

 .13شوري/ - 2
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 140تا  130(. این مطلب در آیات نکنید ایجاد تفرقه آن در و دارید برپا را دین که نمودیم سفارش عیسى

 هاي مختلف تکرار شده است.همین سوره به شکل
 

کردند، به خود جسارت داده بسیاري از یهودیان و مسیحیانی که از دستورات خدا نافرمانی می :2 * نکته

اکنون نیز بسیاري از  خواهید هدایت شوید راه ما را در پیش گیرید!گفتند: اگر میو به مؤمنان راستین می

خود را محور حقیقت  کنند،اند و از مکاتب زمینی پیروي میکسانی که از مسیر دین آسمانی منحرف شده

 دهند.معرفی نموده و دیگران را به سوي افکار و عقاید خود دعوت می
 

                                 

                                  

 یعقوب اسحاق، اسماعیل، ابراهیم، به سوي آنچه و شده نازل ما به سوي آنچه به تمام و خدا به ما: بگویید

پیامبران از جانب  به سایر عیسى داده شده و آنچه که و موسى به گردیده و به آنچه نازل اسباط و

ما فقط در برابر او  بین هیچ کدام از آنان تبعیض قایل نیستیم و پروردگارشان داده شده است، ایمان داریم.

 (136) هستیم. تسلیم
 

به که در آیات متعددي اثبات نمود که اهل کتاب در ایمان خود خداوند متعال پس از این: 1 * نکته

هاي آسمانی و بسیاري از انبیاي گذشته خصومت دارند، به خداوند صادق نیستند و با برخی از کتاب

ها و کند اعتقاد راستین خویش را مبنی بر ایمان به خدا و تمام کتابو مسلمانان امر می رسول اهلل

 که میان آنان تبعیضی قایل شوند، اعالم دارند. پیامبران خدا بدون این
 

شود. نوادگانی که از فرزندان هاي یك شخص و فرزندان آنان سبط گفته میدر عربی به نوه :2 کته* ن

 اند، نوادگان یعقوب هستند که به اسباط معروفند.ي یعقوب متولد شدهگانهدوازده
 

     عبري زبان به را تورات کتاب، اهل: روایت شده است ابوهریرهدر صحیح بخاري از  :3 * نکته

 نه را کتاب اهل): ندفرمود اهلل رسول. دندنمومی تفسیر مسلمانان براي عربی زبان به را آن و خواندندمی

»: بگویید نآنا به بلکه ،تکذیب نه و کنید تصدیق                   

دارد این است که به آنان اي که خداوند از اهل کتاب بیان میتوجه به سابقه. موضع گیري پیامبر با 1...«

                                                             
 4485 بخاري، - 1
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اند یا خیر؛ و انسان تا از صدق یا توان اعتماد کرد که آیا متن تورات را به درستی ترجمه و تفسیر کردهنمی

بوي، متأسفانه کذب مطلبی اطمینان نداشته باشد، نباید آن را تصدیق و یا تکذیب کند. با وجود این تعلیم ن

که به صحّت آن پی ببرند در ها و روایات اهل کتاب را بدون اینباز هم برخی از مفسران مسلمان آموزه

-سازان مسلمان نیز طبق آن روایات بیاند و برخی از فیلمهاي خویش نقل و به آن استدالل کردهکتاب

 اند.ها ساختهاساس از زندگانی انبیا فیلم
 

                                    

        

 کنند سرپیچى اگر، ولی اندشده هدایت اید، پس یقیناًآورده ایمان شما آنچه به مثل بیاورند ایمان پس اگر

 (137) .داناست يشنونده او اهلل تو را از شرّ آنان حفظ خواهد کرد و اند. پسدر جنگ و اختالف افتاده
 

ي مکتب رسول خدا را به عنوان میزان خداوند متعال ایمان صحابه و یاران مخلص و تربیت یافته *نکته:

کند که همچون آنان، ایمان صورتی تأیید میو معیار صحّت ایمان معرّفی نموده است و دیگران را در 

 بیاورند. 
  

                        

 (138). کنیممى بندگی را او تنها ما و بهتر. خدایى رنگ از رنگى چه خدایى! و رنگ
 

  مردم هر جامعه بر اساس قوانین و احکامی که بر آنان حاکم است به همان شکل و ظاهر در  * نکته:

گیرد. پس اي مؤمنان: کند، رنگ خدایی به خود میاي که بر اساس احکام خدا عمل میآیند. جامعهمی

ا همگی ایم و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر؟! و مبگویید ما رنگ خدایی را براي خویش انتخاب کرده

 ایم.طوق بندگی او را بر گردن نهاده
 

                                

 ما اعمال و شماست؟! پروردگار و ما پروردگار او کهحالى در کنیدمى مشاجره ما با در مورد اهلل آیا بگو:

 (139). مخلص براي او هستیم ما براي خودتان است و شما اعمال براي خودمان و
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ي او به مشاجره پرداخت. هر کس در مورد خدا مشاجره توان در بارهاهلل تنها ذاتی است که نمی * نکته:

قوم ابراهیم با او در مورد خدا به مشاجره که زمانی 1کند، با هر دلیلی که باشد، دالیلش پوچ و باطل است.

)و قومش با  2...«هَدانِ  قَدْ وَ اللَّهِ فِی أَتُحاجُّونِّی قالَ قَوْمُهُ وَحاجَّهُ»پرداختند، ابراهیم به آنان چنین گفت: 

ه او مرا هدایت نمود که حالى در کنید؟!مى مشاجره من با در مورد اهلل او به مشاجره پرداختند. گفت: آیا

 است ...(.
 

                               

                                         

 بهتر شما بگو: اند؟!بوده مسیحی یا یهودى اسباط، و یعقوب اسحاق، اسماعیل، ابراهیم، گویید کهمى آیا

اهلل  و کند!! شهادتی را که از جانب اهلل نزد اوست، کتمان کسی که تر ازظالم کسى چه اهلل؟ و یا دانیدمى

 (140). نیست غافل دهیداي از آنچه انجام میذره
 

که سوء استفاده از شخصیّت بزرگان یکی دیگر از خصوصیّات اهل کتاب است. آنان براي این * نکته:

گفتند: ابراهیم، اسماعیل، اسحاق و یعقوب نیز مسیحی و خود و اعمال کفرآمیزشان را توجیه کنند می

ادعاي آنان را انکار کرده و به اند! ولی خداوند متعال اند و اعمالی همچون اعمال ما داشتهیهودي بوده

دانستند که ابراهیم نه پیامبرش دستور داد از آنان بپرسد: خدا داناتر است یا شما؟؟! البتّه خودشان هم می

کردند که هنوز کتابی به نام تورات و انجیل نازل نشده یهودي بوده نه مسیحی، زیرا آنان زمانی زندگی می

شان به خطر نیفتد که منافعو تنها براي این 3یحیت به وجود نیامده بود.بود و دینی به نام یهودیت و مس

تر است از کسی که حقیقت را بداند و آن را کتمان کردند، لذا فرمود: و چه کسی ظالمحقیقت را کتمان می

 »کند؟! و در پایان آیه با عبارت          » قرار داد.آنان را مورد تهدید 
 

                                   

                                                             
 .ي شورىسوره 16ي اشاره به آیه - 1

.80انعام/  - 2
 .67تا  65آل عمران  - 3
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اند براي خودشان بود و هر آنچه هر کار خوبی انجام داده شان سپري شده است.که زمانه بودند امتى آنان

دادند، شما بازخواست به خاطر کارهایی که آنان انجام می خودتان است و براي دهیدشما انجام می

 ( 141). نخواهید شد
 

گفتند: همین که ما از نسل اي اندك دو بار تکرار شده است. اهل کتاب گاهی میاین آیه با فاصله * نکته:

   کنند. و گاهی می یعقوب هستیم براي ما کافی است و ما را در روز قیامت شفاعت اسحاق و ابراهیم،

اند، پس سرنوشت آنان هر یعقوب داشته اسماعیل، اسحاق و گفتند: دین ما همان دینی است که ابراهیم،می

شود! تکرار این آیه به این خاطر است تا بر این دو ادعاي اهل کتاب چه شد سرنوشت ما هم همان می

 خطّ بطالن بکشد.
 

                                    

             

 و مشرق بگو !د؟گردان باز بودند آن بر که شانیقبله از را ناآن چيز چه: خواهند گفت سفيه مردم از برخی

 (142) .کندمی هدایت راست راه به بخواهد راکه  هر .خداست از آنِ مغرب
 

و هر نسخ  بخواهدبقره بيان شد که خداوند متعال هر حکمی را که  يسوره 106 يدر آیه :1 * نکته

آنِ ها و زمين از اهی آسماننماید، زیرا که اهلل بر هر کاري قادر است و پادشابقا می بخواهدحکمی را که 

تا  109 در آیاتو باشند ن گيراسرائيل بهانههمچون بنی که خواستمسلمانان از  108 ياوست. در آیه

از شخصيت واالي  124 ي. در آیهرا بيان نمود مسيحيانو  یانیهود هایی از ادعاهاي نابجاينمونه 123

کعبه و همچنين ساخته شدن آن به دست  يدر مورد اهميت خانهسپس د و سخن به ميان آم ابراهيم

هاي ویژگیدر خوشی و ناخوشی از تسليم امر خدا بودن . ه شدسخن گفت اسماعيل انایشان و فرزندش

 اسم و داشتن در ادامه تأکيد نمود که هایی از آن بيان شد.نمونه 133تا  128آیات  که در استانبيا  بارز

از  137 ي. در آیهدر برابر امر پروردگار است بودن تسليم و نایما داشتن ادعا مهم نيست، مهم رسم و

به هر آنچه اصحاب به  ،بر دیگران الزم دانست ان،پس از تأیيد ایشميان آورد و  بهسخن یاران رسول خدا 

 پيامبران بزرگی همچون ابراهيم، اسماعيل،صحيح مسير  140يآیه در .اند ایمان بياورندایمان آورده آن

یهودیان جدا نمود و بيان داشت که از خوب بودن مسير منحرف از را  -عليهم السالم–اسحاق و یعقوب 

 پرداخت. تحویل قبله شود و سپس به امرآنان چيزي عاید یهودیان نمی
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 ؟و در این آیه منظور چه کسانی هستند شود؟به چه کسی گفته می «سفیه»: 1 * سؤال

انسان کم به  در اصطالح و 1استسبکی خِفّت و به معناي و در لغت « سفه»ي ز ریشها« سفيه» جواب:

باشد که مییمان سست او مسلمانان منافقين  شامل یهودیان، مشرکين،سفيه در این آیه . شودگفته میخِرد 

از هر کدام در مورد تغيير قبله شان برگرداند؟! پرسيدند چه چيز آنان را از قبلهاز روي تعجب و استهزا می

 شود:ي بعد به آنها پاسخ داده میو تصوراتی داشتند که در این آیه و آیه هالهدبراي خود اآنان 

توان عبادت و خدا را تنها در آن سمت می دارنداي قبله براي خود هر دینیپيروان  ندکردگمان میاي عده

تواند جهت به هر جهت که اراده نمود می! ولی به آنان پاسخ داده شد مشرق و مغرب از آن خداست و کرد

 قبله را تغيير دهد. 

ي مسلمانان پنداشتند دین یهودیت و مسيحيت از اسالم بهتر است، چون کعبه که اکنون قبلهاي میعده

امت رسول اهلل و شهادت آنان در روز قيامت بر سایر  با بيان وسط بودناست! ولی مشرکان ي است، بتکده

 ندار را باطل نمود.ها، این پامت

 فردکه در نتيجه، ایمان  شودمی هاي گذشته یا آیندهسبب بطالن عبادت کردند تغيير قبلهمی تصوراي عده

 گرداند. ضایع را شما ولی به آنان پاسخ داده ممکن نيست خداوند ایمان !گرددپایمال می

امتحان تغيير قبله براي  :گویدشان میکسانی که واقعاً خواهان دانستن علت تغيير قبله هستند در جواب 

. براي خدا مکان و گرددمى باز کفرکسی به  و چه کندمى پيروى پيغمبر بدانيم چه کسی از تا ،بود مردم

 کند، زیرا مشرق و مغرب از آن خداست.زمان یا بيت المقدس و مسجدالحرام تفاوتی نمی

 گاه احکام خدانيست. یک انسان عاقل و خردمند هيچاستهزا نمودن و اعتراض کردن بر احکام خدا جایز 

 خرد و کم ،نمایدمیاستهزا د یا از آن کناعتراض میاحکام خدا  بهکه کسی کند. بدون شک مسخره نمی را

  2اشد.ب تحصيلکردهعاقل و چند از نظر مردم  هر، سبک مغز است
 

. دزننمی های اعتراض آمیزحرفپس از تغییر قبله سفیه  کند افرادبینی می: این آیه پیش2 * سؤال

 ؟ بینی چیستپیش ی اینفایده

                                                             
 (.3/79معجم مقاییس اللغة ) - 1

پرسد، و سؤاالت او از باب اعتراض بر هایی براي آن است و از دیگران میدر توضیح باید گفت کسی که سؤاالتی در ذهن دارد و دنبال یافتن جواب - 2

کند و جرا میدین خدا نباشد، این کار او ممانعت شرعی ندارد. او چه به جواب برسد و یا نرسد و چه حکمت حکم خدا را بداند یا نداند، فرمان خدا را ا

 داند.بناي پذیرش خود را مشروط به آن نمی
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 آگاهیحادثه، از آن قبل از وقوع  انساناگر مهم است.  بسيار وقوع حادثه،سازي قبل از آگاه جواب:

دست اعتماد به نفس خود را از  شود،میتر آن آسان تحمل کند،ه میآماد ، خود را براي آندداشته باش

 تحت تأثير آن حادثهد نداشته باش آگاهیولی اگر  منطقی بگيرد،تواند در مورد آن تصميم دهد و مینمی

تکرار را  بينی شدهي پيشهاحرف همانافرادي پيدا شدند که  ،تغيير قبله دستور به پس از 1.گيردقرار می

و زبان به اعتراض  قرار نگرفتندر يآگاهی داشتند تحت تأث نسبت آن به، ولی مؤمنان چون کردندمی

 .نگشودند
 

  » عبارت درخداوند متعال  :2 * نکته          »  مشيت هدایت مردم را تنها به

ي و ارادهرا به خواست ایمان و کفر مردم ي کهف سوره 29 ي. در آیهدهدمینسبت  شخودو خواست 

 »: ه استو فرمود همردم نسبت دادخود               .» 

 خواهدمى کس هر و بياورد ایمان خواهدمى کس هر است، پس پروردگارتان سوى از حق ترجمه: )بگو

براي هدایت یک شخص، هم خواست خدا مطرح است شود که جمع این دو آیه چنين می. پس (گردد کافر

توضيح  گونهاینهمين مطلب را  ي مائدهسوره 16 يدر آیهخداوند متعال  .خود شخص خواستنو هم 

» :دهدمی                           

          .» : هدایت نجات هاىراه به را کسانى ،خداوند توسط آن )قرآن() ترجمه 

 روشنایى سوى ها خارج و بهتاریکی از ،اذن خودش به آنان را باشند و خدا خشنودى خواهان کند کهمى

پس یک شخص براي یافتن مسير هدایت و . (دهدهدایت می راست راه به را آنان و کندراهنمایی می

متواضعانه آن را از خدا بخواهد و خود نيز براي خشنودي خدا الزم است تکبر را از خود دور کند و 

 »تالش کند. خداوند متعال فرمود: آن  رسيدن به                  

  »2کنند تالش ما راه در که . ترجمه: )کسانى  

 است(.  نيکوکاران با قطعاً اهلل و کنيم،مى هدایت خویش هايراه به را آنان ما

 
 

                                                             
 (. 1/152نگا: تفسیر الکشاف ) - 1

 .69عنکبوت/ - 2
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 که اىقبله وباشد.  گواه شما بر هم پيامبر و باشيد مردم بر گواه تا دادیم قرار ميانه یامت را شما گونهبدینو 

 اشگذشتهبه  یکس و چه دکنمى پيروى پيغمبر از یکسچه که بدانيم براي اینمگر  قرار ندادیم بودى آن بر

 در شأن خدا و .است کرده دشوار هدایت را نآنا خداوند که کسانى براي مسلماً آن امر جز .دگردمى باز

 (143) .است رحيم رئوف مردم به نسبت اهلل قطعاً .گرداند ضایع را شما ایماننيست که 

را ترک  مکه  اکرم نبی که یزمان :گفت عازب بن در صحيح بخاري نقل شده است که براء :1 * نکته

 به ورود از پس و سکونت نمود( نجار بنی) خود انصاري خویشاوندان نزد آورد، تشریف مدینه به نمود و

 کعبه طرفه ب داشت دوستلی و ،خواندمی نماز المقدس بيت سويه ب ماه هفده تا شانزده حدود مدینه،

. یافت تغيير کعبه به المقدس بيت از قبله و شد برآورده خواسته این که نگذشت دیري 1.بخواند نماز

 نماز ایشان با نيز صحابه از جمعی که بود عصر نماز ،اقامه نمود کعبه ایشان به سوي که نمازي نخستين

 که گذشتمی مسجدي کنار از بود خوانده نماز  خدا رسول با که کسانی از یکی سپس، 2.خواندندمی

 که گيرممی گواه را خدا: گفت او با صداي بلند .خواندندمی نماز المقدس بيت به طرف آن گزاران نماز

به  نماز، حين در مردم سخن، این شنيدن با. خواندم نماز کعبه بسوي  اهلل رسول با من قبل لحظه چند

 . نمودندرو  کعبه سمت

 اما. بودند خشنوداز او  کتاب اهل خواند،می نماز المقدس بيت طرف به  اکرم رسول که زمانیتا 

 3.نپسندیدند را امر این یافت، تغيير کعبه به المقدس بيت از قبله که هنگامی
 

»در « کاف»حرف  :1 * سؤال         »  که گونههمان»برای تشبیه است به معنی ،

 شبیه کرده است؟تچه چیزهایی را به هم در این آیه خداوند متعال «. که طورهمان

                                                             
ایستاد که همزمان هم به سوي کعبه باشد و هم به سوي بیت المقدس، ولی پس از هجرت به اي میدر مکه بود هنگام نماز به گونه وقتی رسول اهلل - 1

 مدینه دیگر چنین چیزي ممکن نبود.

در مسجد بنی سلمه نماز ظهر را به سوي بیت المقدس خواند و نماز عصر را در همان مسجد به سوي کعبه خواند. این مسجد به مسجد  رسول اهلل  - 2

 قبلتین مشهور است. 

 .40( حدیث 1/17صحیح بخاري ) - 3
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 بيان نمود ،را داشتندکه بنی اسرائيل ادعاي پيروي از آنان  از پيامبرانیدر آیات قبل، اسامی برخی  جواب:

را به آنان تشبيه و امتش  رسول اهللحق و اعتدال بودند و سپس  مسيربر آن پيامبران که  کردو اثبات 

1د.اعتدال و ميانه هستي مسيرهمچون آنان بر نيز و فرمود شما کرد 

 

»در عبارت  «امت وسط»: منظور از 2 سؤال*           » چیست؟ 

 .2 .بهتر بودن. 1: و امتش داده است که خداوند متعال به رسول اهلل است ویژگیدو از آن منظور  جواب:

 2.بودن روميانهمتعادل و 

 بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ کُنْتُمْ»فرموده است:  خداوند متعال در مورد بهتر بودن امت رسول اهلل

  3.« بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْکَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ

 د و نه راه تفریط.نگيرنه راه افراط را در پيش می ،در تمام مسایل بودن این است که روميانهو منظور از 

رو او بایست دنبالهن و مسيحيان پدید آمدند که میهاي یهودیاپس از پيامبر ابراهيم دو امت بزرگ به نام

ميانه منحرف شدند و راه افراط یا تفریط را در پيش گرفتند. خداوند متعال  يباشند، ولی هر کدام از جاده

را برگزید تا راه ميانه را در پيش گيرد و بر صراط مستقيم باقی بماند. خداوند متعال  رسول اهلل امت

»فرمود:                                  

                              

                              ».4 

هيچ  شما براى دین در و برگزید. را شما او نمایيد. ادا را جهادش حق و کنيد جهاد خدا راه در ترجمه: )و

 کتاب این در و پيشين کتب در را شما او است. ابراهيم شما پدر آیين همان نداد. این قرار سختى و مشقت

 پا بر را نماز بنابراین مردم؛ بر گواهان شما و باشد شما بر گواه و شاهد پيامبر تا ناميد مسلمان آسمانى

 یاور و یار چه و خوب موالى چه ،شماست يموال او که جویيد تمسک خدا به و بدهيد را زکات و دارید

 (.!اىشایسته
 

                                                             
 (.369 3) البسیط، نیشابوري، نگا: تفسیر - 1

 (.13/21تهذیب اللغة ) - 2

 .110آل عمران/ - 3

 .78حج/ - 4
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بخاطر پایبندي آنان  به شعار و ادعا نيست، ل اهللرو بودن امت رسو: اساس بهتر بودن و ميانه2 * نکته

زمانی ویژگی بهتر  ،یا گروهی از مردممسلمان باشد. یک شخص به دین خدا و اجراي دستورات او می

 را دارند که قرآن و رسول خدا را پيشواي خود بدانند. بودن 
 

   تواند کسانی که افراط یا تفریطي مستقيم در حرکت است، میجاده دررو و کسی که ميانه: 3 * نکته

خداوند متعال پس از بيان د، از این جهت تشخيص دهرا  شوندي مستقيم منحرف میکنند و یا از جادهمی

 در روز قيامت و امتش رسول اهلل کند.شان را مطرح میي گواه بودنمسأله ،امت رسول اهلل وسط بودن

دین حق به  گفتنی است .دهندمیگواهی  ،اندي اعتدال خارج شدهکه از جاده هاي مختلف مردمبر دسته

روز قيامت در پيشگاه آنان  کنند.از آن پيروي نمی، ولی یابندو از آن اطالع می رسدمی انبسياري از مردم

 خداوند متعالکه  اینجاست .ه استرسانددین حق را به آنان نآورند که در دنيا کسی خدا عذر می

نيز  دعوتگران .اند یا خيرپرسد که دین را به آنان رساندهو از آنان می دکنمسلمان را احضار میدعوتگران 

شود و به جزاي گونه بهانه از دست آنان گرفته میو ایناند هديرسان آنانرا به حق دهند که دین گواهی می

 رسند. اعمال خود می

هاي گذشته نيز صادق است، زیرا مسلمانان به تمام پيامبران خدا این نوع گواهی دادن حتی در مورد امت

تمام پيامبران  توانند به یقين برسند کهمی رسول اهلل هايفرمودهقرآن کریم و  يایمان دارند و با مطالعه

نقل شده است که  دريسعيد خابو زاند. اهخدا در رساندن دین به مردم از هيچ کوششی دریغ نکرد

 هل: ألمته فيقول رب، أي نعم فيقول بلغت؟ هل تعالى، اهلل فيقول وأمته، نوح یجیء»: فرمودند اهلل رسول

 وأمته، وسلم عليه اهلل صلى محمد: فيقول لک؟ یشهد من: لنوح فيقول نبی، من جاءنا ما ال فيقولون بلغکم؟

ترجمه:  1«.الناس على شهداء لتکونوا وسطا أمة جعلناکم وکذلک: ذکره جل قوله وهو بلغ، قد أنه فنشهد

به  ،بودم گفته تو به که را آنچه آیا: )پرسداز او میخداوند متعال  و شودمی فراخوانده نوح قيامت )روز

     رساند؟( شما بهنوح دین را  )آیا: پرسدمی امتش از سپس. بله: دهدمینوح جواب ( مردم رساندي؟

   گواهی  کسی به نفع تو )چه: فرمایدمی نوح به نيامد. خداوند ما نزد ايدهندهخير! هيچ بيم: گویندمی

است و  کرده ابالغ او که دهيممی گواهی ما آنگاهرسول خدا فرمود: . امتش و محمد: گویدمی دهد؟(می

»د: سپس این آیه را تالوت نمو                     

      .» 
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: گویدمی مسعود بن عبداهللشهادت دادن بر مردم یکی از مواضع سخت در روز قيامت است.  :4 * نکته

 نازل تو بر قرآن کهحالی در بخوانم قرآن برایت چگونه: گفتم. بخوان قرآن برایم: فرمود من به اهللرسول 

 تا کردم تالوت براي ایشان را نساء يسوره پس. بشنوم دیگران از آن را دارم دوست: فرمود! است؟ شده

 )چگونه ترجمه: «شَهِيدًا هَؤاُلءِ عَلَى بِکَ وَجِئْنَا بِشَهيدٍ أُمَّةٍ کُلِّ مِنْ جِئْنَا إِذَا فَکَيْفَ» رسيدم: آیه این به

  اهلل رسول .بياوریم( بر ایشان گواه به عنوان را تو و بياوریم گواهی ملتی، هر از که آنگاه بود خواهد

  1.است جاري شانچشمان از اشک دیدم نگاه کردم ويبه  کافی است.: فرمود
 

داند که پس از و میاز تمام حوادث گذشته و آینده آگاه است : شکی نیست که خداوند متعال 3 سؤال* 

 ما این کار را کردیم فرمود چراپس کند، کسی نافرمانی می و چه پیروى مبرپیا تغییر قبله، چه کسی از

 !؟کندچه کسی نافرمانی می و پیروى مبرپیا بدانیم چه کسی از تا

 دو نوع است: ،شوندمی شناخته متخلف از برفرمانافراد ي آن وسیلهبه ی که علم جواب:

شناسد و به را مینافرمان  و بردارانسان فرماني آن به وسیلهنزد خود شخص است و  علمی که .1

  .نداردنیاز  یمدرک و دلیل، شاهد هیچ

 نیازو مدرك دلیل  شاهد،به بر از نافرمان، شناخت فرمانراي بنزد دیگران است و علمی که   .2

 .است

از علم  شش در تعامل با بندگانرحمت خوی بر اساسهر دو علم را در اختیار دارد، ولی خداوند متعال 

از  در روز قیامت و پاداش جزابراي  . خداوند متعالدهدجزا و پاداش نمی کند و یااستفاده نمینوع اول 

دیگر اند و موجوداتی کرده و مالئکه آن را نوشتهش اثبات که انسان در رفتارکند استفاده میعلم نوع دوم 

 أَلْسِنَتُهُمْ عَلَیْهِمْ تَشْهَدُ یَوْمَ»فرماید: خداوند متعال میاند. همچون زمین و اعضاي بدن بر انجام آن شاهد بوده

 به آنان علیه شانپاهاي و هادست و هازبان که ترجمه: )روزي 2«.یَعْمَلُونَ کَانُوا بِمَا وَأَرْجُلُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ

خداوند متعال قبله را تغییر داد تا با دلیل و برهان اثبات  دهند(.مى گواهى ،شدندمى مرتکب که اعمالى

 .گیردش میدر پی نافرمانی راه و چه کسیکند می تبعیت شود چه کسی از رسول اهلل
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 چرخانيم،میمورد نظرت  يتو را به سوي قبلهپس حتماً بينيم،را در آسمان می اتچهره چرخاندنقطعاً ما 

بدون شک و کنيد.  سمت آن به را خود روى بودیدکه  جا هرو  کن مسجدالحرام به سمت را خود روي

  اهلل و .است پروردگارشاناز جانب  دانند که آن حقمیاست خوب کسانی که کتاب به آنان داده شده 

 (144)غافل نيست.  ،دهنداي از آنچه انجام میذرّه
 

دست به  به ترتيب، زیرا هستند جایگاه بزرگو  شرف کعبه و بيت المقدس هر دو داراي يخانه :1 * نکته

 ازپس ماه  16حدود  . پيامبر خداه استشد بنا و اسحاق ابراهيمدو پيامبر بزرگ الهی، 

ي کعبه به دست جدّ ، ولی از آن جهت که خانهبود هخواندنماز  به سوي بيت المقدس به مدینه شهجرت

دوست داشت  1بوداز قدمت بيشتري برخوردار  و داشتدر شهر مکه قرار  ساخته شده، ابراهيموي، 

دستور تغيير  بودصبرانه منتظر به آسمان دوخته و بی چشمقبله از بيت المقدس به سوي کعبه تغيير یابد، لذا 

قبله به سوي  و پاسخ مثبت داده شد رسول خدادرونی ي به خواسته ،. با نزول این آیهقبله صادر شود

 کعبه تغيير یافت.
 

شود و کمتر آنان کم رونق می فعلیِ يقبله که ندبود خوانده خودآسمانی  کتاب در اهل کتاب :2 * نکته

 به عيسی مسيحاز نوادگان یعقوب خواند. در انجيل یوحنا آمده است: زنی میکسی به سوي آن نماز 

؟! کنيدبه سوي اورشليم سجده شایسته است گویيد اند و شما میپدران ما در این کوه سجده کردهگفت: 

به کند و نه این کوه سجده می به سويآید که کسی نه به زودي زمانی می يدکن باورگفت:  به آن زن مسيح

از روي کردن به  مسلمانانزمانی که مطلع گشتند دانستند و را میقضيه اهل کتاب این  2اورشليم. يسو

شان به کتاب آسمانیدر  ترپيشدانستند که این همان چيزي است که  اند،سوي بيت المقدس منصرف شده

به آن ایمان نياوردند گذاشتند و ولی باز هم بر این حقيقت سرپوش  آن اشاره شده و دین اسالم حق است،

                                                             
 قبل از میالد مسیح ساخته شده است. 1900هاي در حدود سال - 1

 فِی إِنَّ تَقُولُونَ وَأَنْتُمْ الْجَبَلِ هَذَا فِی سَجَدُوا آبَاؤُنَا. 20نَبِیٌّ أَنَّكَ أَرَى سَیِّدُ یَا: »الْمَرْأَةُ لَهُ قَالَتْ. 19متن عربی آن چنین است: )  .21-4/19 یوحنا انجیل - 2

 (.لِآلبِ تَسْجُدُونَ أُورُشَلِیمَ فِی وَالَ الْجَبَلِ هَذَا فِی الَ سَاعَةٌ تَأْتِی أَنَّهُ صَدِّقِینِی امْرَأَةُ یَا: »یَسُوعُ لَهَا قَالَ. 21. «فِیهِ یُسْجَدَ أَنْ یَنْبَغِی الَّذِي الْمَوْضِعَ أُورُشَلِیمَ
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از  وندخدا که گرفتندقرار تهدید مورد آخر آیه در لذا  و با این کار، ایمان خود را تباه ساختند،

 غافل نيست.  ناعملکردش
 

                                     

                                    

ي تو تبعيّت از قبلهباز هم هر نشانه و دليلی بياوري،  براي کسانی که کتاب به آنان داده شده است، اگر و

یکدیگر  يقبله يکننده تبعيّتو خودشان هم  نيستیي آنان قبلهي تبعيّت کنندهو تو هم  نخواهند کرد

 از مسلماًدر این صورت  ،به تو رسيد آگاهیکه ي آنان تبعيّت کنی پس از اینهااز خواسته اگرو  .نيستند

 (145)خواهی بود!  ستمگران
 

خداوند متعال  .استپيوستگی دو آیه به هم  ياست که نشانهعطف آغاز شده « واو»این آیه با : 1 * نکته

حق و از  روي کردن به سوي کعبه، دارند کهکافی  اطالععلم و  ،ي قبل بيان نمود که اهل کتابدر آیه

 باز هم دشان بياوربراي ايهر نشانهپيامبر خدا  اگرکند که در این آیه بيان میو  است شانجانب پروردگار

لجاجت و  روي تکبر،که از ی نيست، بلاطالعبی ناآگاهی و عدم فرمانبري آنان از د، زیرانآورایمان نمی

یهود و خصوصيات  متعدددر آیات خداوند متعال شود. حسادت است و انسان لجوج با دليل قانع نمی

 ،آنان دوست ما نيستندبشناسيم و بدانيم که تا آنان را ه است بيان نمودبراي ما مفصل  به طور را نصارا

و جوانان ما در صدد نابودي هویت و فرهنگ اسالمی  حتیکنند و گاه به حقانيت دین ما اعتراف نمیهيچ

 .ورزندهيچ تالشی دریغ نمیاز  هستند و براي رسيدن به اهداف خود

دین  مسلمانان بدانندکنی تا آنان تبعيت نمیي تو از قبله :خداوند متعال به پيامبرش فرمود ي آیهدر ادامه

 . تقليد کنند آنان آیينفرهنگ و گاه نباید مسلمانان از و هيچ جداستاسالم از دین یهودیت و مسيحيت 
 

و مسلمانان به طرف کعبه  مشرق طرفبه  مسيحيان ، المقدس بيت ي یهودیان به طرف صخره :2 * نکته

د. هرچند در ننکتبعيت  يدیگري قبلهاز  نيستندحاضر آیين سه  اینپيروان  از یک چهي خوانند.نماز می

 عمل آنان مثل هم است، ولی در حقيقت بسيار با هم تفاوت دارند. تبعيت نکردن یهودیان و ،ظاهر

ي از قبلهآنان ي یکدیگر در اثر عداوتی است که بين آنان وجود دارد و تبعيت نکردن مسيحيان از قبله

کنند، ولی تبعيت که در هر صورت از فرمان الهی تخلف می استشان و لجاجت رقابتدر اثر  نيز مسلمانان

 ي دیگر.ي آنان بخاطر اجراي دستور خداست نه انگيزهنکردن مسلمانان از قبله
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 شک. و بیشناسندمى شان راپسران شناسند کهچنان می را او ایمداده آنان به آسمانى باکت ما که کسانى

 (146) .دانندکه میلیادر ح کنندمى کتمان را حق آنان از گروهی
 

افتد. به شک و تردید نمی و در شناخت او دادهمردم تشخيص  سایرخود را از  فرزندهر پدري : 1 * نکته

زیرا به   ، کمتر از شناخت پدر نسبت به فرزندش نيست نسبت به رسول اهلل نصارایهود و شناخت 

باقی  براي آنانکه جاي هيچ شک و تردیدي شان آمده هاي رسول خاتم در کتاب آسمانینشانه اياندازه

 کنند!باز هم آن را انکار می، ولی نگذاشته است
 

ي به گروهی از اهل کتاب نسبت داد و همه تنها را آگاهانهآیه، کتمان  انتهايدر خداوند متعال  :2 نکته* 

کنند از کسانی و کسانی که ناآگاهانه حق را انکار میمتهم نکرد  ناجوانمردانهاین عمل ارتکاب  به آنان را

متوجه  ،کنددقت مطالعه  اکه قرآن را ب. کسی جدا نمود ،کنندعمداً و با آگاهی کامل حق را کتمان میکه 

در تا  داده استمسلمانان نيز دستور این انصاف حتی در قبال دشمنان نيز رعایت شده و به  شود کهمی

 ». خداوند متعال فرموده است: کنندرعایت انصاف را  مقابل دشمنان          

                                 

                    »1( :همواره ایدآورده ایمان که کسانى اى. ترجمه 

وادار کند که عدالت  را شما قومی با دهيد. مبادا دشمنى گواهى عدالت روى از و کنيد قيام خدا براى

 آگاه دهيدمى انجام آنچه به اهلل تقواي اهلل پيشه کنيد که و است ترنزدیک تقوا به که کنيد نکنيد! عدالت

 (.است
 

                  

 (147) .مباش کنندگانتردید يدر زمره هرگز پس ،ستتو پروردگار جانب از حق
 

نازل  آنانچه از جانب پروردگار براي که هر  هدو مؤمنان یادآور ش در این آیه به رسول اهلل نکته:* 

 عملکرد آنان قرار نگيرند.د و تحت تأثير ن اهل کتاب به خود تردید راه ندهنهمچو تا ،شده حق است
 

                                                             
 .8مائده/ - 1
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از یکدیگر پيشی خير  هايانجام کار در پس ،کندرو می سمت آناي است که به قبله گروه هرو براي 

 (148) ست.بدون شک اهلل بر هر چيزي توانا .آوردمی را شما يهمه اهلل باشيد کجا هر. بگيرید

 

و چه بسا  داشته باشدافکار وجود  اختالف ادیان و تنوعدر این جهان، سنت خدا بر این است که  نکته:* 

بردارد  دخوباطل پيرو یک آیين باطل، بر اساس تعصبی که دارد، با هيچ دليلی حاضر نباشد دست از آیين 

ل اعمابه باید نتيجه و اتالف وقت، ، به جاي جدل بیدر چنين شرایطی اهل اسالم و از حق تبعيت کند.

است و در اینجا به صورت « شر»عکس  «خير» گيرند.سبقت  یکدیگراز  خير روي بياورند و در انجام آن

در شود. مطلق ذکر شده و شامل تمام کارهاي نيکی که در آن رضاي خدا و خدمت به خلق خدا است، می

 همين معنا تکرار شده است.نيز  مائده يسوره 48 يآیه
 

                                        

     

 جانب از حق استآن کن و بدون شک  مسجدالحرام سمت به را اتچهرهپس  ،بيرون رفتیکه  جا هر از و

 (149) غافل نيست. ،دهيداي از آنچه انجام میذرّه اهلل و ت.پروردگار
 

                                  

                                 

           

 آن به را خود روى بودید جا هر کن. و مسجدالحرام سمت به را خود روى ،شدى خارججایی که  از و

 از آنانکردند، پس  ستمها که مگر کسانی از آن .عليه شما حجّتی باقی نماند مردمبراي تا کنيد  سمت

 (150) .شوید هدایت تابه کمال برسانم و  شما بر را خود نعمت کهو تا این .بترسيد من از و نترسيد
 

 نماید:بيان می تغيير قبله برايهدف سه  خداوند متعال در این آیه :1 * نکته

 اي نداشته باشند.. اتمام حجت بر مردم تا عذر و بهانه1

 .زیرا تغيير قبله، دليلی دیگر بر حقانيت دین اسالم است ن به کمال برساند،. نعمت خود را در حقّ مؤمنا2
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 گيرند.هدایت قرار  شان افزوده شده و در مسيرها بر یقيناین نشانهدیدن ن با . مؤمنا3
 

( تکرار شده 150و  149 ،144سؤال: چرا حکم روی کردن به سوی قبله سه بار در سه آیه )آیات * 

 است؟

 : کند از موضوع را بياناي تا هر بار زاویه شدهسه بار تکرار این مسأله  جواب:

هر تکليف  144 يدر آیه .هستند قضيهدو طرف اصلی و اهل کتاب  در موضوع تغيير قبله، رسول اهلل

قبله تغيير کند و از طرفی اگر  شتآرزو دا از یک طرف رسول اهلل آنان را مشخص نموده است؛یک از 

 و سپس امتش فرمود: شما هر ، لذا به رسول اهللندگشوداهل کتاب زبان به طعن می کرد،میقبله تغيير 

دانيد که آن حق و از جانب شما می: گفتکنيد و به اهل کتاب  جا بودید به سوي مسجد الحرام رو

 اي غافل نيست. دهيد ذرههاي احتمالی، خداوند از آنچه انجام میخداست و در مقابل طعنه

   ،سست ایمان مسلمانان ومنافقان برخی از ممکن است ي اهل کتاب، تغيير قبله و موضع خصمانهپس از 

روي سخن را  149ي در آیه که کنند شبهه پراکنی بهاقدام  و بگشایند هبه طعنزبان کتاب،  اهلبه تقليد از 

  نيست.غافل نيز خدا از حال و وضع شما که  نمود را تهدیدو آنان  متوجه آنان کرد

ف خود را از اهدا 150يدر آیهخداوند متعال ، ایمانسست و مسلمانان  ، منافقانهل کتابا تهدیدپس از 

 تغيير قبله بيان نمود. 

 

 »منظور از  :2 * نکته      » همچنان بر قوي، هاي که با وجود استدالل ستنده یمعاندین

حاضرند دست به هر کاري  ،طرف مقابلموضع خصمانه با و بخاطر  ندورزمی اصرار باطل خودموضع 

دعوت  ،از چنين افرادي واهمه داشته باشد ند و اگر دعوتگراي چنين افرادي وجود دار. در هر جامعهبزنند

یقين به این ست و وامؤمن بر خدا توکل دارند و ترس ایشان تنها از  دعوتگران .نخواهد داشت یموفق

  منبع خير و شر نيستند.به ذات خود، ها انسان دارند که
 

                            

              

 تزکيه را شما و خواندمی شما بر را ما آیات که فرستادیم خودتان از پيغمبري شما مياندر  کهگونه همان

 (151 (.دهدمی آموزش، به شما دانستيدنمى چيزهایی را کهو  موزدآمی حکمت و کتاببه شما  و کندمی
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و نشان دادن  مؤمناناز قبيل اتمام نعمت بر خود را  برخی از الطاف ي قبلدر آیهخداوند متعال  :1 نکته* 

 که عبارت نمایدمیذکر را  شکراناز الطاف بی يو در این آیه موارد دیگر نمودراه هدایت براي آنان بيان 

 .  و... آموزش کتاب الهی خودشان،ميان پيغمبر از  فرستادن :از است
 

 را بيان نموده است:  رسول خدا رسالتپنج  خداوند متعال در این آیه :2 نکته *

 . آیات خدا را بر مردم تالوت کند.1

 .نمایدتزکيه  از خصایص ناپسند، پاک و . آنان را2

 کتاب خدا را به آنان آموزش دهد. .3

 که همان حکمت است، به آنان آموزش دهد. را  ي اجراي دستورات قرآننحوه. 4

به مردم  ،ن کسب کرده استکه از کانال وحی )غير از قرآن( و از طریق تدبر در قرآ را هاسایر آموزه. 5

 آموزش دهد. 
 

 129ي تکرار شده است که عبارتند از: آیه، رسالت رسول اهللي دیگر نیز عالوه بر این آیه، در سه آیه :3 * نکته

ابتدا تزکیه و  ،در سه آیه از آیات چهارگانهي جمعه. سوره 2 يآیه ي آل عمران وسوره 164 يي بقره، آیهسوره

 ابتدا تعلیم کتاب و حکمت و سپس تزکیه ذکر شده است. ،یك مورددر سپس تعلیم کتاب و حکمت آمده است و 

ي که تعلیم کتاب و اي که تزکیه بر تعلیم کتاب و حکمت مقدم شده است، از قول خداوند متعال و در آیهدر سه آیه

 باشد. می ابراهیمحکمت بر تزکیه مقدم شده است، از قول پیامبر 

لطف و منت خداوند بر مؤمنان بیان ، در مقام ابتدا تزکیه و سپس تعلیم کتاب و حکمت آمده استدر سه موردي که 

 ،تزکیه با داشتن که رسدو به خوشبختی می شودزمانی لطف و منت خداوند بر شخص کامل می است.ذکر شده 

  خود را تزکیه ولی  ،یاد گرفتهرا  حکمتهاي کتاب و آموزه کسی که را یاد بگیرد. حکمتهاي کتاب و آموزه

و از آن جهت که خداوند متعال دنبال رشد تواند او را به خوشبختی جاودان برساند. ها نمی، آن آموزهنمایدنمی

 بندگانش است، تزکیه را بر تعلیم مقدم داشته است

درخواست  براي امت رسول اهللاز خداوند متعال است که  پیامبر براهیم دعاياما تقدیم تعلیم بر تزکیه در 

 و تزکیه آموزش کتاب و حکمت خاتم، بعثت پیامبر ،روزي فراوان در آنوجود  ،نموده است. او امنیت در شهر مکه

شود توجه پیامبر ابراهیم به اسباب رشد و اسباب رسیدن گونه که مشاهده میهمان خواهد.را از خداوند متعال می

که وجود آن به  کمت یکی از اسباب رشد است. تعلیم کتاب و حکه در اختیار مردم قرار بگیرد خوشبختی است به

ي یادگرفتن کتاب و ولی تزکیه، نتیجه ،تواند آن را از خدا تقاضا کندي خدا بستگی دارد و پیامبر ابراهیم میاراده

یابد و کسی که تزکیه است به آن دست میکه خواهان  ي شخص بستگی دارد. کسیو به اراده باشدحکمت می
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تعلیم را بر  ،است اسباب رشددنبال پیامبر ابراهیم چون گردد. خواهان آن نیست، از دسترسی به آن محروم می

 . نموده استتزکیه مقدم 
 

مکارم اخالقی و دست یابی به  وترقی اي که خواهان رشد و مردم جامعهشود از این آیه فهمیده می :4 نکته* 

اي که در آن علم و جامعهشود نیز فهمیده می. بیاورند و دانش علمفراگیري  هاي انسانی هستند، باید روي بهارزش

گاه تبدیل به اخالق زیباي اسالمی نیستند، هیچو هاي انسانی ارزشدانش فراگیر است، ولی مردم آن خواهان 

 رچند از نظر صنعت و تکنولوژي توسعه یافته باشند.شوند هي رشد یافته و پیشرفته نمیجامعه
 

                   

 (152به من کفر نورزید! ) و برایم سپاس گذارید و کنم را یاد شما تا مرا یاد کنيد پس
 

 است. از مهمترین وظایف بندگیو اجتناب از کفر و کفران ذکر و شکر پرداختن به دو عمل  نکته:* 

رسول  کند کهنقل می ابوهریرهاش او را یاد کند. خداوند متعال انسان را آفریده است و دوست دارد بنده

 نَفْسِهِ فِی ذَکَرَنِی فَإِنْ ذَکَرَنِی، إِذَا مَعَهُ وَأَنَا بِی، عَبْدِي ظَنِّ عِنْدَ أَنَا» فرماید:می متعال خداوند: گفت اهلل

 وَإِنْ ذِرَاعًا، إِلَيْهِ تَقَرَّبْتُ بِشِبْرٍ إِلَیَّ تَقَرَّبَ وَإِنْ مِنْهُمْ، خَيْرٍ مَإلٍ فِی ذَکَرْتُهُ مإَلٍ فِی ذَکَرَنِی وَإِنْ نَفْسِی، فِی ذَکَرْتُهُ

 که گمانی اساس بر امبنده با من) :ترجمه 1.«هَرْوَلَةً أَتَيْتُهُ یَمْشِی أَتَانِی وَإِنْ بَاعًا، إِلَيْهِ تَقَرَّبْتُ ذِرَاعًا إِلَیَّ تَقَرَّبَ

 را او هم من کند، یاد مرا تنهایی اگر. هستم او با من کند،می یاد مرا که هنگامی .نمایممی رفتار دارد، من به

 به اگر و کنممی از آن یاد بهتر جمعی ميان را او من هم کند، یاد جمعی ميان مرا اگر و کنممی یاد تنهایی

 یک ياندازه به اگر و شوممی نزدیک او به گز یک ياندازه به من شود، نزدیک من به وجب یک ياندازه

 اگر و شوممی نزدیک او به( دوست دو کردن باز فاصله) باع یک ياندازه به من شود، نزدیک من به گز

 .(آمد خواهم او سوي به دوان دوان من بياید، من سوي به زنان قدم
 

                          

  (153) .است صابران باقطعاً اهلل  .یاري بجویيد نماز و صبر از اید!آورده ایمان کسانی که اى
 

ي قبله و طعنه موضوع تغييرکند. قبل از این آیه، مؤمنان را به صبر و نماز توصيه می این آیه نکته:* 

هاي نو آزموو پس از این آیه، مبحث جنگ و جهاد در راه خدا  مستلزم صبر است مطرح شده که سفيهان
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سوي به طلبد. انسان مؤمن باید هنگام مشکالت صبر پيشه کند و مطرح شده است که باز صبر میالهی 

 روي آورد.و راز و نياز با خدا نماز 
 

                              

 .کنيددرک نمی شما وليکن زندگانند، بلکه نگویيد! گانردمُ ،شوندمى کشته خدا راه در که کسانی به و

(154) 
 

و اولين جنگ ميان اسالم و کفر  رخ داد (ماه رجب یا شعبانسال دوم هجري )تحویل قبله در  :1 نکته* 

اختصاص تحویل قبله  موضوع به 152تا  142 آیات. اتفاق افتاد (ماه مبارک رمضاننيز در همين سال )

ن براي جهاد در راه خدا پرداخت تا مسلمانا جنگ و پس از اتمام بحث تحویل قبله، به موضوعو  داده شد

 1.آمادگی پيدا کنند ،اتفاق خواهد افتاد پس از آن که ییهاو جنگ جنگ بدر
 

د جان شومیحاضر دارد و براي تقویت آن مؤمن دین خدا را بر حيات خویش مقدم می انسان :2 * نکته

حياتی به او  ، خداوند متعالتقدیم کرد خدا در راهبراي خدا و  را جان خودکه  کسی .فدا کندنيز خود را 

 مَا» فرمود: کند که رسول اهللروایت می انس بن مالک . دهدمیروزي رزق و به او  و بخشدمیدیگر 

 أَنْ یَتَمَنَّى فَإِنَّهُ الشَّهِيدِ، غَيْرُ شَیْءٍ، مِنْ الْأَرْضِ عَلَى مَا لَهُ وَأَنَّ الدُّنْيَا، إِلَى یَرْجِعَ أَنْ یُحِبُّ الْجَنَّةَ یَدْخُلُ أَحَدٍ مِنْ

 دنيا به خواهد، نمیشود بهشت وارد هر کسترجمه: ) 2. «الْکَرَامَةِ مِنَ یَرَى لِمَا مَرَّاتٍ، عَشْرَ فَيُقْتَلَ یَرْجِعَ،

 رفيع خویش را درچون مقام  او شهيد. جز شود داده به او ،است زمين روي تمام آنچه که چند هر برگردد

و رزقی که  حياتشود(.  کشته بار دیگر در راه خدا ده و برگردد دنيا به ، دوست داردبهشت مشاهده کند

براي  نيست، لذا ي ماهمچون زندگانی دنيا ،نظر گرفته استحيات برزخ در خداوند متعال براي شهيد در 

 . (تَشْعُرُون لَا وَلَکِنْخداوند متعال فرمود: ) . از این جهتقابل درک نيستها انسانما 
 

ولی  کنند،تصور می «مُرده» را او یا گویندمی« مُرده»به او  مردم ،کسی از دنيا رفتزمانی که  :3 نکته* 

و گویيد ب مُرده به اونه  :فرموددر مورد شهيد آل عمران ي سوره 169ي و در آیهدر این آیه خداوند متعال 

 کنيد! تصور نه او را مُرده
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و نزد زنده هستند  در حيات برزخ شهيداني خداوند متعال، ما مسلمانان معتقدیم بنابر گفته: 4 * نکته

جا مسرور و شادمانند، ولی از کيفيت و چگونگی آن هيچ شوند و در آنمی پروردگارشان روزي داده

شنوند. یمنظور این نيست که آنان همچون گذشته در دنيا هستند و صداي ما را م البتهاطالعی نداریم؛ 

و همسران  شوداموال او به عنوان ميراث تقسيم می شود و، در زمين دفن میشخص پس از شهيد شدن

که جداي از زندگی توانند مجدداً ازدواج نمایند، زیرا زنده بودن آنان مربوط به حيات برزخ است آنان می

  ماست.
 

                                

  

 به و کنيممى آزمایشثمرات  و و افراد اموال کم شدن از گرسنگى، ترس، مقداري از با را شماما  قطعاًو 

 (155) !بده بشارت صابران
 

باشد. خداوند متعال در این آیه با تأکيد می« مقداري و قسمتیچيزي، »به معنی « شیء»کلمه  * نکته:

براي او نگران  خبر انسان ضعيف و این چون .دهيممورد آزمایش قرار میدهد که حتماً شما را خبر می

  کاسته شود.نگرانی او از گفته تا « شیء»، در ابتداي آن استکننده 
 

 ؟شده استاز همه ذکر  پیشچرا از میان موارد آزمایش، ترس را سؤال:  *

تواند در زندگی آسایش نمی ،امنيت است. کسی که امنيت ندارد ترین نياز هر انسانزیرا اساسی جواب: 

 داشته باشد، اگر چه از نظر امکانات تأمين باشد.
 

                       

 (156) !گردیمباز می او سوى به و يمیخدا متعلق به ما: گویندمى رسدب ناآن به مصيبتى هرگاه که کسانی
 

به صابران مژده  و در پایان آیه شدهذکر  شوندي قبل مواردي که مردم با آن امتحان میدر آیه :1 * نکته

ي بعد مواردي که به صابران که صابران چه کسانی هستند و در آیه شودبيان میدر این آیه  .دهدمی

  بيان شده است. ،شودبشارت داده می
 

، کنددر این دنيا زندگی میکه هر کس  .بال و مصيبت مخصوص مسلمانان یا قشر خاصی نيست :2 * نکته

کسی اما . چشدو طعم تلخ آن را می گرددبه انواع مصایب و مشکالت مبتال می ،غير مؤمنمؤمن باشد یا 
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شود از قبيل: حاصل میبراي او مصایب فوایدي  از آن ،کندهنگام مصيبت صبر پيشه میو است که مؤمن 

خشنودي خدا. این  رفع درجه در بهشت وکاسته شدن فشار روحی، شدن گناهان،  محوکسب ثواب، 

ز صهيب بن اکند وجود ندارد. بر پيشه نمیامتيازات براي غير مؤمن و یا مؤمنی که هنگام مصيبت ص

 إِلَّا لِأَحَدٍ ذَاکَ وَلَيْسَ خَيْرٌ، کُلَّهُ أَمْرَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنِ، لِأَمْرِ عَجَبًا»فرمودند:  روایت است که رسول اهلل سنان

 مؤمن ترجمه: )کار 1.«لَهُ خَيْرًا فَکَانَ صَبَرَ ضَرَّاءُ، أَصَابَتْهُ وَإِنْ لَهُ، خَيْرًا فَکَانَ شَکَرَ، سَرَّاءُ أَصَابَتْهُ إِنْ لِلْمُؤْمِنِ،

 اگر مؤمن براي هيچ کس نيست؛ براي جز ویژگی این است و برایش خير کارش ياست. همه آورشگفت

 اگر و است خير او براي نعمت همين و آوردمی جاي را به آن شکر و سپاس ،برسد او به خوشی و نعمت

زبان اعتراض است(. کسی که هنگام مصيبت  خير او براي هم و این کندمی صبر ،رسيد او به آسيبی و ضرر

. از ي نابودي قرار دهدش را در ورطهنممکن است ایما نه تنها اجري ندارد، بلکه ،گشایدبر خداوند می

 الجُيُوبَ، وَشَقَّ الخُدُودَ، ضَرَبَ مَنْ مِنَّا لَيْسَ»اند: فرموده روایت است که رسول خدا  مسعود بن عبداهلل

 پاره را گریبانش و بزند خود صورت و سر رب مصيبت هنگام که ترجمه: )کسی 2«الجَاهِلِيَّةِ بِدَعْوَى وَدَعَا

 نيست(.  ما از بياورد، زبان بر جاهلی سخن و کند
 

 * سؤال: صابران چه کسانی هستند؟

«     »آورند و با گفتن خدا را به یاد می ،هنگام مصيبتصابران کسانی هستند که  جواب:

 آنان .ندسته د که تحت مالکيت خداندانو می کنندرضایت خود را نسبت به تقدیرات الهی اعالن می

در مخلوقاتش دخل و تواند میهر طور که بخواهد معتقدند خداوندي که صاحب و مالک تمام چيزهاست 

خدایند و پس از  از آنِدانند که خودشان هم میآنان  .را نداردبر او حق اعتراض تصرف کند و هيچ کس 

، لذا گيرندقرار می محاسبه و حساب و کتابو مورد  گردندسوي خدا بر میگذراندن عمرشان، دوباره به 

کرداري پسندیده و گفتاري سنجيده صحيح،  باورشتن ادعالوه بر کنند و آماده می آن روز خود را براي

بندگان خدا،  وقخدا و حق وقکه بر گردن دارند، اعم از حقرا کنند و حقوقی دارند، در حق کسی ظلم نمی

هاي صلوات و رحمت ،هستند از جانب اهلل از زبان رسول اهلل بشارت الیقِکنند. چنين کسانی رعایت می

 .هستند یافته یتو هدا شودمیشان نصيب اهلل
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 همسر بزرگوار رسول خدا -رضی اهلل عنها–در صحيح مسلم روایت شده است که ام سلمه  :3 نکته* 

 لِلَّهِ إِنَّا: »دعا را بخواند این و برسد او به مصيبتی که ايبنده هر: فرمودمی که شنيدم پيامبر خدا از: گفت

 او سوي به و آنِ خدایيم از ترجمه: )ما«. مِنْهَا خَيْرًا لِی وَأَخْلِفْ مُصِيبَتِی، فِی أْجُرْنِی رَاجِعُونَ اللهُمَّ إِلَيْهِ وَإِنَّا

، (کن جایگزین برایم را آن از بهتر و مقابل مصيبتم به من اجر و پاداش بده در! خدایا گردیم،می باز

 سلمه ام. سپس کندمی برایش جایگزین را آن از بهتر و دهدمی اجر او به مصيبتشمقابل  در متعال خداوند

 را براي او از بهتر متعال خداوندمن این دعا را خواندم و  کرد، وفات ابوسلمههمسرم  که وقتی: گویدمی

 1به خواستگاري من آمد. و رسول خدا دنمو جایگزین من
 

                          

 .هستند شدگان هدایتهمان  آنان و شودشان مینصيب از جانب پروردگارشان صلوات و رحمتی آنان

(157) 
 

در حق خواهی و کسی خيربه زمانی که نسبت  2باشد.میدعا ه معنی بو « صالة»جمع « صلوات» * نکته:

 صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ»فرماید: داوند متعال به پيامبرش میخ. گویندمی« صالة»به آن  ،شوددعاي خير  او

   هاآن اموال ترجمه: )از 3.«عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَکَنٌ صَلَاتَکَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَکِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ

 يمایه تو دعاى که کن دعاآنان  براي و دهى، پرورش و سازى پاک را ناآن ،آن وسيله به تا بگير ايصدقه

شود به معنی به خدا نسبت داده می« صالة»زمانی که  (.است دانا و شنوا خداوند و است هاآن آرامش

اش خير و به بندهخواهد میي آن به وسيله است که خداوند متعالمغفرت و تزکيه  ،احسان ،رحمت ،فلط

گفته شده، زیرا در آن دعا و « صالة»خوانيم نيز در شریعت اسالم به نمازي که می 4 خوبی برساند.

به همراه  ار سراسر خير و خوبیي نمازگزو سجود است که براي بندهتسبيحات و قرائت قرآن و رکوع 

 . دارد
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، پس ایرادي را به جاي آورد عمره یا و خانه حج هر کس پس .استخد شعائر از مروه و صفابدون شک 

 خداوند پس ،دهد انجام را نيکی کاربا طيب خاطر  کس هر و .دکن طواف دو آن که به بر او نيست

 (158) .ستو دانا سپاسگزار
 

ميان صفا و مروه هر کس  کردندبنابر ميراث باقی مانده از جاهليت، تصور می مردم برخی از :1 نکته *

نماید. سعی ميان صفا و می تصحيحدر این آیه این پندار غلط را خداوند متعال، کار است، هاد گنسعی کن

، این عمل رسول خدا  ياست و بنابر گفتهبوده   سک حج و از زمان پيامبر ابراهيمامن جزومروه 

است که جهت یافتن آب، هفت بار ميان دو کوه صفا و مروه   یادگار عمل هاجر، مادر اسماعيل

این آیه پرسيد  يدرباره -عنها اهلل رضی- اش، ام المؤمنين عایشهاز خاله زبير بن عروةروزي  1چرخيد.

 -عنها اهلل رضی- عایشه. نيست گناهی برایش ،نکند سعی مروه و صفا بين کسی اگر سوگند بخدا: و گفت

 :فرمودمی خداوند ،کردید تفسير شما کهبود  اینگونه اگر !آوردي زبانه ب بدي سخن ،خواهرزاده اي: فرمود

مسلمان  اینکه از قبل ناآن. شد نازل انصار درمورد فوق، آیه ولی ،«بِهِمَا یَتَطَوَّفَ ال أَنْ عَلَيْهِ جُنَاحَ ال»

 صفا بين سعی بست،می احرام که کسی و بستندمی احرام قرار داشت، 2مُشَلَّل در که منات بت براي ،شوند

 اي: گفتند و پرسيدند مورد این در  خدا رسول از شدند، مسلمان که هنگامی. دانستمی گناه را مروه و

: فرمود نازل را آیه این خداوند ها،آن پاسخ در. دانستيممی گناه را مروه و صفا بين سعی ما ،خدا رسول

یکی از که  همسر گرامی رسول اهلل -عنها اهلل رضی- عایشه «..اللَّهِ شَعَائِرِ مِنْ وَالْمَرْوَةَ الصَّفَا إِنَّ»

 فرض را مروه و صفا بين سعی خود، عمل با خدا رسول: گویدمیدر ادامه است دانشمندان بزرگ اسالم 

 3.نماید ترک را آن ندارد حق کس هيچ پس. گردانيد
 

»عبارت  :2 * نکته           »  که در آخر آیه آمده است بر امور مستحبی داللت دارد

خداوند متعال آن را از رحمت دهد. به منظور کسب ثواب بيشتر انجام می که یک شخص به اختيار خود و

امور مستحب است.  قرار دادهآنان در بهشت  يرفع درجهسطح ایمانی بندگانش و  يبراي ارتقاو خویش 

بر نمازهاي پنجگانه وجود دارد. وجود دارد، همچون نمازهاي مستحب که عالوه  عباداتدر بسياري از 
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 صدقات مستحب که عالوه بر زکات واجبعالوه بر روزه رمضان وجود دارد. ستحب که هاي مروزه

 .وجود دارد عالوه بر حج واجبمستحب که حج وجود دارد. 
 

احسان و نه تنها کسی است که  «شاکر»آمده است. « عليم»و « شاکر» در پایان آیه دو صفت :3 * نکته

 که از است کسی «عليم»گوید و میین شکل پاسخ را به بهتر آنبلکه  گيرد،تالش دیگران را نادیده نمی

خواهد بعد از ماند. شخصی که میبر او مخفی نمی دیگران احوال و شرایط اطالع کافی دارد و عمل

تکاليف واجب، امور مستحب را نيز انجام دهد و متحمل زحمات بيشتر شود با مشاهده این دو صفت 

 .خدا شاکر و عليم استداند که آورد، زیرا میر بيشتر به مستحبات روي میزیباي خداوند، با اطمينان خاط
 

بار این  واجب است در عمر یکیکی از ارکان اسالم است و بر شخصی که توانایی دارد حج  :4 * نکته

شود. کسی که توانایی رفتن به حج فریضه را به جاي بياورد. مناسک حج در ماه ذي الحجه انجام می

به عمره را که واجب است  اي از علماو بنابر قول دستهتوانایی انجام عمره را دارد، مستحب رد، اما ندا

 . جاي بياورد
 

                                

         

 کتاب در آنکه از بعد ،ایمکرده نازل هدایت و روشن هايدليلاز  کنند آنچه را کهمى کتمان که کسانىقطعاً 

 بر آنان نيز کنندگان لعن يهمه و کندمى لعنت را ناآن وندخداچنين کسانی  ،ساختيم روشن مردم براى

 (159) .فرستندمی تلعن
 

آفرید و دنيا را براي او ميدان آزمایش قرار داد و بهشت را جایگاه متعال انسان را  دونداخ :1 نکته* 

هواي نفس شده اسير ی قرار داد که د و جهنم را براي کسبيرون آی این آزمایش سربلند ازکسی قرار داد که 

و  دهدسوق میدارد که او را به سوي شهوات وجود هر انسانی هواي نفس در باطن . و خود را آلوده سازد

ند خداو اند تا انسان را به گمراهی بکشانند، به این دليلدر تالش انس نيزجن و شياطين  از طرفی دیگر

چندین و ه فرستادزیادي پيامبران  به آنان، مسير هدایت ی و نمایاندنگمراهاز  بندگانش حفظمتعال براي 

    ها، پس از گذراندن عمُر خویش از این دنيا پيامبران همچون سایر انسانامّا . کتاب نازل نموده است

. استاه هدایت را پيدا کنند کتاب خدا رتوانند ي آن میبه وسيلهکه بندگان خدا  چيزيروند و تنها می

گيري آن براي همه ميسر باشد، ولی اکنون باید کتاب خدا در دسترس همگان قرار گيرد و فرصت فرا
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دادند از کردند و به هر کسی اجازه نمی خود منحصرکتاب آسمانی را ميان  نصارابرخی از علماي یهود و 

دانشمندان دینی دست به کار  آن .کردندد، لذا به راحتی آیات خدا را کتمان میکتاب خدا سر در بياور

همين سوره به این قضيه  79ي که در آیه بودتاب آسمانی ند و آن تحریف کزدنيز میخطرناک دیگري 

 .اشاره شده است
 

از آن را کردند قرآن را در جهان گسترش دهند تا هاي اول تالش میمسلمانان از سده :2 * نکته

بدون توجه به مليت، زبان یا  کردند وقرآن را حفظ می خارج کنند. بسياري از مسلمانانانحصاري بودن 

جهت گسترش فراوانی مراکز علمی آنان  دادند.آن را در دسترس همگان قرار می جغرافيایی، يمحدوده

این روند  مصر تأسيس کردند و و همچون کوفه، بصره، حمص، فلسطين مختلفعلوم قرآنی در مناطق 

آموزش هاي هاي حفظ قرآن کریم و حتی کالسدارد و مراکز علمی و کالس ادامهدر جهان اسالم کنون تا

  نمایند.ها در این راستا تالش میخانهقرآن و مکتب
 

 أَبُو أَکْثَرَ یَقُولُونَ النَّاسَ إِنَّ»فرماید: می یکی از صحابه بزرگوار رسول اهلل  ابوهریره  :3 * نکته 

 البَيِّنَاتِ مِنَ أَنْزَلْنَا مَا یَکْتُمُونَ الَّذِینَ إِنَّ» :یَتْلُو ثُمَّ حَدِیثًا، حَدَّثْتُ مَا اللَّهِ کِتَابِ فِی آیَتَانِ وَلَواْلَ هُرَیْرَةَ،

 مِنَ إِخْوَانَنَا وَإِنَّ بِاألَسْوَاقِ، الصَّفْقُ یَشْغَلُهُمُ کَانَ المُهَاجِرِینَ مِنَ إِخْوَانَنَا إِنَّ« الرَّحِيمُ» قَوْلِهِ إِلَى« وَالهُدَى

 الَ مَا وَیَحْضُرُ بَطْنِهِ، بِشِبَعِ  اللَّهِ رَسُولَ یَلْزَمُ کَانَ هُرَیْرَةَ أَبَا وَإِنَّ أَمْوَالِهِمْ، فِی العَمَلُ یَشْغَلُهُمُ کَانَ األَنْصَارِ

روي کرده زیاده دیثح در روایت ابوهریره گویندمی مردم): ترجمه 1.یَحْفَظُونَ الَ مَا وَیَحْفَظُ یَحْضُرُونَ،

 تالوت را دو آیه این سپس. کردمنمی روایترا  حدیثی هيچ ،بودن خدا کتاب در آیه دو این اگر !!است

 مشغول بازار در مانمهاجر برادران« الرَّحِيمُ» تا «وَالْهُدَى الْبَيِّنَاتِ مِنَ أَنْزَلْنَا مَا یَکْتُمُونَ الَّذِینَ إِنَّ»: کرد

 پيامبر همراه هميشه و نداشت کاري ابوهریره اما. کشاورزي مشغول هم ما انصار برادران و بودند تجارت

 او نبودند، حاضر بقيه که جایی. بود دانش و علم دنبال و کردمی بسنده شکمش سيرشدن به فقط و بود

  .کردمی حفظ او کردند،نمی حفظ دیگران که را آنچه و داشت حضور
  

 تمام شاملست و بر حال و آینده داللت دارد و فعل مضارع ا ،که در این آیه آمده« یکتمون» :4 * نکته

گردد. مسلمانی که حقيقت را کتمان کند نيز مشمول این آیه می شود.اهل کتاب در زمان حال و آینده می

 پنهانپيوسته در تالشند آیات خدا در تورات و انجيل را از مردم  اهل کتاب بریمپی می همچنين از این آیه

                                                             
 .118صحیح بخاري حدیث  - 1



    

    تفسیر آسان                     سوره بقره           

گونه که آنان پيوسته آیات خدا را انکار به شکل مضارع آمده است، یعنی همان زني« یلعنهم». فعل کنند

  کنند.کنند، خدا و لعنت کنندگان هم پيوسته آنان را لعنت میمی
 

 ؟چه کسانی هستند «یلعنهم الالعنون»سؤال: منظور از 

شامل چند دسته  ناکنندگلعنت شود. )لعنت کننده( گفته می« عنال»کند به هر کسی که لعنت می جواب:

 د: نشومی

اهلل .1

مالئکه. .2

کنند.دانند علماي غير متدین احکام خدا را انکار میعلماي متدینی که می .3

دانند احکام دین توسط علماي غير متدین تحریف شده است.مردمی که می .4

خدا، مردم را از لعنت به معناي دور شدن از خير و خوبی و از رحمت خداست. آنان چون با کتمان آیات 

 گيرند.خود نيز مستحق همان مجازات قرار میاند، رحمت خدا محروم ساخته
     

                            

 و پذیرممی را آنان يتوبهپس  ،ندساز آشکار و پيش گيرندصالح را در کنند و راه  توبه که کسانی مگر

 (160)مهربانم.  و پذیرتوبه بسی من
 

مورد لعنت  ،از مردم کتمان کند ،و هدایت نازل کرده است به عنوان بينهچيزي را که خدا هر کس  * نکته:

 مگر کسی که این سه کار را انجام دهد: ،گيردقرار می

 از اعمال قبلی خود پشيمان باشد. بردارد ودست از این کار . 1

 هاي گذشته به بار آورده اصالح کند. کتماناز که را فسادهایی . 2

 .کوشا باشددر رساندن احکام خدا به مردم  از آن پس. 3
 

                                    

 .مردم يهمه و مالئکه و خدا لعنت آنان است بر، در حال کفر مردند و شدند کافر که کسانى بدون شک

(161) 
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آیات و در مشخص نمود  ،کنندنی که آیات خدا را کتمان میکسا تکليف 160و  159 در آیات نکته:* 

دست از کفر خود بر رسد، ولی آیات خدا به آنان می کهنماید می بيان را مجازات کسانی 162و  161

 .روندبا همان حالت از دنيا می وایستند در مقابل آن میدارند و متکبرانه نمی
 

 * سؤال: کفر به چه معناست و چند نوع کافر وجود دارد؟

یعنی پوشاننده « کافر»پوشاند را می يبه معناي پوشاندن است. به کسی که چيززبان عربی در کفر  جواب:

اما کفر در  1شود.کند نيز کافر گفته میهاي بذر را زیر خاک مخفی میبه کشاورزي که دانهشود. گفته می

فر چهار ک پوشاند.شود که حقایق ایمانی را میاصطالح شرعی برعکس ایمان است و به کسی کافر گفته می

 نوع است:

گویند.گذارد که به آن کفر جحود میی بر آن سرپوش میول ،کندحقيقت را درک میقلباً  .1

 گویند.کند که به آن کفر معاند میآن را انکار می ، ولی با زبانکند می درک را حقيقتاً قلب .2

گویند.به آن کفر نفاق می کهکند، ولی قلباً آن را قبول ندارد در ظاهر و با زبان به حق اقرار می .3

2گویند.می کند که به آن کفر انکارانکار میهم قلباً و هم با زبان حق را  .4

ي این کفرها وجود دارد، لجاجت و تکبر در مقابل حقيقت است، یعنی همان مشترکی که در همه وجه

 ي آن مورد لعنت خدا قرار گرفت.ابليس به وسيلهچيزي که 
 

                       

 (162) .شد دبه آنان داده خواه مهلت نه و شودمى کم شانعذاب نه ،ماندگارند آن در
 

دستيابی به خوشبختی دنيا و آخرت گرانبهاترین مرواریدي است که در صدف وقت و زمان یافت  * نکته:

را جبران کند. مرگ سوت پایان زندگيست و پس از اش شود. انسان تا زنده است فرصت دارد گذشتهمی

فر زندگی کرد و با کفر از دنيا رفت به اشدّ مجازات محکوم ک یان، جبران معنا ندارد. کسی که باسوت پا

 بيان شده است: کافرانعقوبت براي شش  ي قبلو آیهدر این آیه شود. می

لعنت خدا .1

لعنت مالئکه .2
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لعنت عموم مردم .3

ماندگاري در عذاب  .4

عدم تخفيف در عذاب .5

 عذاب پيوسته و بدون وقفه. .6
 

                 

 (163) .است رحمان و رحيم .نيست او جز هيچ معبودي .است یگانه خداي شما خداىو 
 

اي که در این آیه آمده به مسأله ،ي آتش جهنم گردیدندو طعمه شدندمستحق لعنت  کافرانی که نکته:* 

او  سويو دست نياز را تنها به داشتند  ایماناو  یگانگیخداوند متعال و به آنان اگر ایمان نداشتند.  ،است

گشتند، زیرا انسان هاي طاقت فرسا مبتال نمیبه آن عقوبتهرگز دند، کرکرنش میبلند و در پيشگاه او 

 دریافت کند. ونداز رحمت خدارا تواند بيشترین سهم ي توحيد میبه وسيله ،مؤمن
 

                                    

                                 

                         

  بهند تا کنمی حرکت دریا در که هایىکشتی و روز و شب اختالف و زمين و هاآسمان خلقت در به راستی

 و نماید زندهمردنش  از پس را زمين آن باکرده که  نازل آب آسمان از آنچه خداوند و برسانند سود مردم

 آسمان و زمين بين که ابرهایى و بادهادر آوردن چرخش به  در پراکنده کرده و آن دررا  جنبندگان انواع

  (164) .اندیشندمى که انیممرد براى است هایىنشانه ،مسخرند
 

کند که هایی بيان میو در این آیه، نشانه شدمعرفی براي مردم حقيقی  معبودقبل  يدر آیه :1 نکته* 

 .کندسوي این معبود حقيقی راهنمایی انسان را به 
 

  ؟آیداختالف به چند معنا می: 1 * سؤال

 . تغيير کردن.2جایی ه. جاب1آید: معنا میدو  اختالف به جواب:
  

 : منظور از اختالف شب و روز چیست؟2 * سؤال

 چيز است:دو  منظور جواب:
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آید و شب میدر پی  روز و روز پیجایی. بدین معنا که شب در هجابروز در و اختالف شب  .1

استراحت به در روز به کار و فعاليت و در شب توانند میمردم کنند. را دنبال می دیگرگونه هماین

از که  شوداین اختالف شب و روز با حرکت انتقالی زمين به دور خورشيد حاصل می. بپردازند

قصص آمده است. ي سوره 72و  71ي این معنا در آیه. آیدبه وجود می نيز هافصلآن 

ین معنا که گاهی شب کوتاه و روز طوالنی و گاهی آن. بدزمان تغيير در شب و روز اختالف  .2

 زمين به دور خود وضعی حرکت با روز و شب اختالف شود. اینتاه و شب طوالنی میروز کو

.است آمده ي فاطرسوره 13 يآیه در معنا این .شودمی حاصل

را    معنا  یا چنددو  در آنِ واحد،اي است که به گونه و عبارات کلمات نظم ،در بسياري از آیات قرآن

خداوند متعال ما را امر نموده . نياز است مستمرو  زیادبه تدبرهاي متعدد، براي رسيدن به معانی  .رساندمی

   از آیات کشف  راکنند، معانی جدیدي بسياري از کسانی که در قرآن تدبر می 1تا در قرآن تدبر کنيم.

 کنند. می
 

ها توسط کشتیهاي گذشته در قرن داشته و دارد:چرخش باد فواید بسيار زیادي براي بشر  :2 * نکته

مانع از حرکت جزر و مد،  ماه و کمکبه د و کننمواج می رادریا بادها آب  اند،آمدهبادها به حرکت در می

آورند و میبه حرکت در را ابرهایی که بين آسمان و زمين مسخر هستند ، هاباد 2،شوندمتعفن شدن دریا می

آورد و اگر باد، ابرها را به حرکت در نمی امر خدا بود بارندگی شود برند تا هرجابه مناطق مختلف می

 ریخت.باران فقط بر روي دریا می
 

هستی  تمام در او رحمت راثآ و ستخدا وحدانيّتوجود و  بر گواه هستی جهان این يهمه :3 * نکته

ها خواسته شده تا از انسان در پایان آیه .بيان شده است هاي خدانشانه از نشانه 9در این آیه  .هویداست

 ،در آمدهعادي  يبه صورت امر بسياري از مردم. هر چند این مسایل در زندگی کنند ها تعقلاین نشانه در

و در چگونگیِ  نگاه کنند هااین نشانه بهبيند می بار نخستين همچون کسی که براي شایسته استولی 

براي پی بردن به عجایب خلقت دانشمندان بزرگ، طی ساليان درازي . آفرینش و فواید آن به تفکر بپردازد

بارد، د، آبی که از ابر مینجریان دار سطح دریا رب که هایىکشتی روز، و شب شگرد زمين، ها وآسمان

حيوانات و پرندگانی که در خشکی و   روید، از زمين خشک میبا آب باران ها و درختانی که سبزه

                                                             
 .24محمد/ - 1

 ها نخواهد بود.ي زمین محل مناسبی براي زندگی انسانآب تشکیل شده است و اگر آب دریا متعفن گردد، کرهي زمین از بیش از سه چهارم کره - 2
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 ،هستندمعلق  آسمان و زمين بين که ابرهایى و بادها حرکتکنند، دریا زندگی میهایی که در ماهی

به اختراعات  ،هایی که بر این جهان حاکم استفرمول کشف اند و بابسيار زیادي انجام داده تحقيقات

مجهول هاي هنوز نيز نکته .اندزدهدست پيما و ... فضاپيما، اقيانوس ،، هواپيمااتومبيلبسيار مهمی از قبيل 

    هاي سراسر دنيا وجود دارد که دانشمندان در صدد کشف آن هستند و امروزه در دانشگاهبسياري 

ها تحقيق و اي از علوم تجربی و فيزیک راه اندازي شده و دانشجوها در آن رشتههاي گستردهرشته

 دهند.پژوهش انجام می
 

                                

                                   

 که کسانی و دارند! دوست خدا همچون را هاآن گيرند کهان خدا میهمتایغير خدا را  ،مردم ازی بعض و

عذاب را آن زمانی که ببينند  اگر اندکردهکسانی که ظلم  و ست.اخدبراي  شاناوج حب اند آورده ایمان

 (165) ت.اس شدید مجازات داراى اهلل و ستخدا دست به قدرتقوّت و  تمام کهاین !کنندمی مشاهده

 

کند و در این هایی بيان شد که انسان را به سوي معبود حقيقی راهنمایی میقبل نشانهي در آیه :1 * نکته

ها توجه نکرده و از معبود حقيقی به سوي معبودهاي باطل روي به این نشانه کهبرد نام میی مردم آیه از

 کشد.می تصویرآنان را به  بارتأسفعاقبت ي بعد نيز دو آیه اند.آورده
 

 به چه معناست؟« أنداد»: 1 سؤال* 

دا به هر آنچه در اسم یا صفت یا عبادت برابر با خ 1.و مثلشبيه  است به معناي« دّنِ»جمع « أنداد» جواب:

 شود؛ خواه بت باشد یا انسان و یا هر موجود دیگر.گفته می« ندّ» ،قرار گيرد
 

همچون معبودانی دیگر مشرکان اي از هاي مختلفی داشتند: عدهن در پرستش انداد حالتمشرکا :2 * نکته

و همه را در یک  اعتراف داشتند اهللکردند و در عين حال به وجود را پرستش میها و ستارگان و... بت

  را که نماد  هابتولی  ،دیگر اهلل را به عنوان معبود بزرگ قبول داشتنداي عده 2.دادندردیف قرار می

ي آیه 3را به خداي بزرگ نزدیک کنند. کردند تا به این وسيله خودهاي صالح بودند، پرستش میانسان

                                                             
 (.1/115اللغة ) جمهرة - 1

 گونه است.تثلیث مسیحیان این عقیده - 2

 ي سه بر این مطلب اشاره دارد.ي زمر آیهسوره - 3
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روایت شده است که گفت: من از  از عبداهلل بن مسعودکند. می نکوهشمشرکان را هر دو گروه  فوق

ترجمه: )این  .«خَلَقَکَ وَهُوَ نِدًّا لِلَّهِ تَجْعَلَ أَنْ»: فرمود اهلل چيست؟ نزد گناه بزرگترین: رسول خدا پرسيدم

 1است(. که او تو را آفریدهالیدر ح ،که براي خدا همتایی قرار دهی
 

دوست داشتن ممکن است دارد. زمانی که انسان از چيزي خوشش آمد، آن را دوست می :3 * نکته

شدید و عميق باشد تا جایی که چيزي، اگر دوست داشتن بسيار شدید و عميق باشد. یا معمولی و ساده 

معبودان باطل را مشرکان . شودتعبير می «أشدّ حب»به  ، در زبان عربیتر باشدبيش ياز هر چيزحب آن 

را در  مؤمنانن و خداوند متعال در این آیه مشرکا ها را بسيار دوست داشتند.کردند و آنپرستش می

 مؤمناندوست دارند، ولی همچون خدا انداد را مشرکان، کند. دوست داشتن معبودشان با هم مقایسه می

 الطافي سایهزیر دانند و زندگانی خود را از او میوجود خود را  زیرانسبت به خدا أشدّ حب دارند، 

 . بينندمی رحمت او
 

: ممکن است انسان مؤمن، به غیر از خدا، اشخاص یا اشیای دیگر را نیز دوست داشته باشد. 2 * سؤال

 است؟دوست داشتن جایز نوع آیا این 

 دوست داشتن دو نوع است:جواب: 

، همچون دوست داشتن پدر، فرزند، برادر، همسر، مال و ثروت، شغل بشري معمولدوست داشتن  .1

. این نوع دوست داشتن تا زمانی که ميزان آن از دوست داشتن خدا و و...  و کار، خانه و منزل

ي توبه سوره 24ي اشکالی ندارد. این مطلب در آیه ،نباشدبيشتر  اوو جهاد در راه  رسول خدا

 آمده است.

ي ها سهمی از خدایی دارند یا صفاتی دارند که ویژهکه آنموجودات به اعتقاد ایندوست داشتن  .2

 این نوع دوست داشتن کم باشد یا زیاد، جایز نيست.خداست. 
 

کسانی و عبارت: ) شرط است «الْعَذَابَ یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذِینَ یَرَى وَلَوْ»عبارت در « لو»حرف  :4 * نکته

جواب شرط و  تاسم شرط اس ،(، ببينندکرد خواهند مشاهده آخرت در که را عذابی اند، اگرکه ظلم کرده

 ، در دنياشودقرار است در آخرت دامنگيرشان توانستند عذابی که مشرکان میاگر حذف شده است. 

آن را کشف و فهم را حذف کرده و  اتفاقاتولی آن  داد،ات خاصی رخ میاتفاق شکبدون  ،کنند مشاهده
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 به ذهن خواننده واگذار نموده است. این یک نوع از سبک بيانی قرآن است که در زبان عربی مرسوم است

اگر  ،ايانجام داده را که فالن کار به کسی گفته شود: تو ،نيز وجود دارد. به طور مثالدر زبان فارسی  و

 کنم!را که دستم به تو برسد با تو چه می ببينی آن روزي

 عبارت است از:  ،رسدبه ذهن خواننده میقرآن هایی که از این عبارت برخی از برداشت

 داراي هول و هراس فراوان است. بسيار وحشتناک و . عذاب قيامت 1

 ند. شوپشيمان می به شدتاز کار خود  مشاهده کنند،در روز قيامت وقتی عذاب را مشرکان . 2

 دادند. عمر خود را هدر نمیها، با کرنش در مقابل بتگرفتند، عذاب قيامت را جدي میمشرکان . اگر 3

 . و ... .4
 

«. الْعَذَاب یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذِینَ تَرَى وَلَوْ»آمده است. « تري»، «یري»جاي ه در قرائت دیگر ب :5 * نکته

تو اي  معناي آن چنين است: و و ي قرآن استمبر خدا و هر خوانندهمورد خطاب پيا ،در این قرائت

کنند، چه حالتی شاهده میخواننده! اگر ببينی کسانی که ظلم کردند، در روز قيامت، زمانی که عذاب را م

 دارند!
 

 »آیه با این عبارت ختم شده است:  :6 * نکته            .» این عبارت هول و

اشته نعی براي عذاب باقی نگذادیگر هيچ م زیرا ،کنددوچندان میمشرکان براي را  روز قيامت هراس

 وجود دارد:  رکنسه  شکنجهانجام براي است. 

 کند. می ي مردم را زنده و جمعدیگر همه خداوند متعال در روز قيامت بار :هدنشکنجه شو .1

 ابزارو امکانات وحشتناک و عجيب و غریبش  وسایلجهنم با تمام  :دادن عذاب ابزاروسیله و  .2

 . ي خدا قرار داردبراي مجرمان آماده شده است و تحت اختيار و ارادهعذاب است که 

دارد و را  این کارقدرت و ا .دهدمیرا عذاب مشرکان خداوند متعال وعده داده  شکنجه کننده: .3

 .است شدید مجازات داراى خداست و از آنِ قدرت و کند. تمام قوّتاش عمل میقطعاً به وعده

شان براي هدایت وند متعالخدا ی کهاحکامو به آیات ي دست خودشان بود، زیرا زایيده این عذاب سخت

را که خود مخلوق و محتاج  ها و معبودان باطلیبت ،کردندمیکمترین توجهی ن ،بود خود آورده در کتاب

 داشتند. میرا دوست  هاقرار داده بودند و همچون خدا آنهمسان با خدا  خدایند،
 

برخی . صفات عذابهم ذکر شده است و  صفات رحمت همخداوند متعال در قرآن کریم براي  :7 * نکته

سبب پندار غلط این . ورزندکنند و از صفات عذاب غفلت میت رحمت خدا توجه میاتنها به صفاز مردم 
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این که خدا آنان را  گمانبه  ،اي به خود راه ندهندشده است مرتکب بسياري از گناهان شوند و هيچ واهمه

 بخشد.می
 

                              

 اسباب تمام وبينند می عذاب راکنند و می و بيزاري اعالن برائت)پيروان( که رهبران از رهروان  یهنگام

  (166) .شودمی قطع آنان از نجات
 

در ها و بزرگان خود با سردسته در روز قيامت دارند این است کهمشرکان  ی کهیاهصحنهیکی از  * نکته:

 دهد. این آیه بهاي رخ میو بين آنان مشاجره کنندمالقات میگرفتند، میشان را از آنان دینکه دنيا 

این صحنه پرداخته است. توصيف
 

                                        

                

 کهچنان ،جستيممی بيزارى آنان از تا بازگشتی داشتيم دنيا به کاشگویند: می ،کردندکه تبعيّت می مردمی و

 و ي حسرتشان گرددتا مایه دهدمى نشان آنان به شان رااعمال خداوند چنيناین !جستند بيزارى ما از

 (167) شوند. خارج نمیاز آتش به هيچ عنوان آنان 
 

اند، در روز آخرت بوده آناناند و در دنيا خدمتگذاران مردم عوام که از سران کفر تبعيت کرده :1 نکته* 

به سمت  ،اسباب نجات از آنان قطع شده است رسند که تمامکنند و به یقين میعذاب را مشاهده میوقتی 

 بيزاريگریزند و اعالن از آنان می ولی رؤساروند تا شاید آنان بتوانند به دادشان برسند، رؤساي خود می

گيرد و با میدر بر یأس مطلق آنان را  ،خورندشان نيز به دردشان نمیبينند که رؤسايقتی می. وکنندمی

مسير کنيم و تبعيت نمی آنانگردیم دیگر از دیگر به دنيا بر  گویند: اگر بارشان میرؤساي در موردبغض 

اعمال  همچنين خداوند متعالد. کنناین کار را می آنانگونه که اکنون همان ،سازیمجدا می آناناز خود را 

شان افزوده دهد تا بر حسرتشان میدادند نشانشان انجام میهاي رؤسايکه با توصيه آنان راکفرآميز 

 گاه از آن خارج نخواهند شد.آتش شده و هيچی وارد شود و با چنين وضعيت روحی نامناسب
 

بازخواست  ،دهدانسانی که خداوند متعال به او عقل داده است، در قبال اعمالی که انجام می :2 * نکته

 به هيچ وجه ،که دیگري او را گمراه کرده و یا او را به سوي فساد کشانده استشود. عذر آوردن به اینمی
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 رود عقل خویش را در انتخاب مسيرشود، زیرا از انسان عاقل انتظار میپذیرفته نمیدر پيشگاه خداوند 

ي عهده کس برهر مسئوليت اعمال در روز قيامت  چون و چراي دیگران نباشد.و پيرو بی به کار بندد

 بيند.و بر اساس آن محاسبه شده و جزاي آن را می شودخودش گذاشته می
 

                                

  

 دشمن او نکنيد که پيروى شيطان هاىگام از و بخورید ،است پاکيزه و حالل ،زمين در آنچه از !مردم اى

 (168) .شماست آشکار
 

« طيب. »ه استشد ها بيانها و نوشيدنیبراي خوردنی« بحالل و طيّ »دو صفت  آیهدر این  :1 * نکته

ها و ي حالل و حرام در مورد خوردنیو آیات مشابه را قاعدهعلما این آیه  است.« خبيث»متضاد 

از آن خوشش  هاهر آنچه طبع انسان ها سخنی نگفته است.دانند که شریعت در مورد آنهایی مینوشيدنی

و  شودطيب محسوب می ،آید و براي انسان منفعت خالص دارد یا منفعت آن بيشتر از ضررش استمی

حالل است و هر آنچه با طبع انسان ناسازگاري دارد و براي جسم یا روان انسان کامال ضرر دارد یا ضرر 

است:  خداوند متعال در قرآن کریم فرمودهشود و حرام است. خبيث محسوب می ،آن بيشتر است

شان براي هاییپرسند چه چيزترجمه: )از تو می 1.«الطَّيِّبَاتُ...  لَکُمُ أُحِلَّ قُلْ لَهُمْ أُحِلَّ مَاذَا یَسْأَلُونَکَ»

ترجمه:  2«الطَّيِّبَاتُ لَکُمُ أُحِلَّ الْيَوْمَ »حالل شده است( و فرمود:  شماحالل شده است، بگو: طيبات براي 

 الل شد(.)امروز طيبات براي شما ح
 

 که شامل است را مورد خطاب قرار دادهمردم  يهمه، «یاأیها الناس»خداوند متعال با عبارت  :2 * نکته

تناول کنند هاي حالل و نوشيدنی هاخواهد از خوردنیاز آنان میخداوند متعال  شود.ان نيز میغير مسلمان

شود درون هاي شيطان سبب میوسوسه پرهيز ازخوري و هاي شيطان نروند. حاللو به دنبال وسوسه

کسی که این دو اصل را رعایت  ولی ي پذیرش ایمان در او ایجاد شود،شخص پاک باقی بماند و زمينه

ایمان مانع گردد و درون آلوده شود و قلب او تيره و تار میغرق میدر فساد و فحشا کند، دیر یا زود نمی
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سر بر موجود دعوتگران، مربيان و والدین موانع که چه زیباست  شود.ي شخص میآوردن و رشد و توسعه

 شان را شناسایی کنند و در صدد رفع آن برآیند.آموزان و فرزندانو دانش افرادراه رشد 
 

»* سؤال: منظور از            »چیست؟ 

شود و اشتياق او ذهن و قلب شخص ایجاد میدر هایی است که وسوسهشيطان، ز خطوات اور ظمن جواب:

هایی که مشخص . یکی از نشانهکه به عاقبت آن بيندیشدبدون این ،کندمی ا نسبت به انجام کاري زیادر

را براي  یزمان هنگام اقدام به عمل،ي شيطان قرار گرفته این است که شود یک شخص مورد وسوسهمی

تصميم ه انجام کار احساسات بر او غالب شده و عجوالنه ب دهد،اختصاص نمیو کسب آگاهی تأمل، تفکر 

اقدام عجوالنه  اینکند. انجام آن کار مالمت می بخاطرگيرد و پس از اتمام کار، پشيمان شده و خود را می

ي شيطان در ارتکاب شهوات، انجام محرمات، ها. اکثر وسوسهباشد یا اعتقادو رفتار ممکن است در گفتار، 

 باشد.حقوق دیگران می پایمال نمودنجبات و ترک وا
 

                            

 دهيد نسبت خدا خواهد چيزهایی بهو از شما می دهدمى فرمان هازشتی و هابدي به را شمااو در حقيقت 

 (169) .دانيدنمى که
 

 کند.دشمنی او را اثبات مید که شيطان دشمن آشکار شماست و این آیه شي قبل بيان در آیه: 1 * نکته

. در تشخيص دوست یا کند پيداتواند از آن اطالع است و هيچ کس نمی درونی يدوستی یا دشمنی امر

دهد و دستور میما را به کارهاي پر ضرر و قبيح . شيطان توجه کرد ي آننتيجهو و ااعمال  بهباید دشمن 

کامالً  ،دکنامر میچنين کارهایی ما را به کسی که دشمنی خواهد تا ندانسته بر خدا دروغ ببندیم. از ما می

 آشکار است.
 

 ؟یستچ« فحشاء»و « سوء»ی کلمهمعنی دو * سؤال: 

 1شود.می وجود دارد گفته آفت ضرر و و به هر عملی که در آناسم جامعی است « سوء»ي کلمه جواب:

 یک عملقتل  ،به طور مثال 2.شود که در آن قباحت و زشتی و جود داردعملی گفته میبه « فحشاء»لی و

 فحشاء. عملو زنا  است سوء
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»از عبارت  :2 * نکته              »ایم نکردهیقين حاصل تا زمانی که شود دانسته می

ي خدا از تشخيص گفتهبراي  را به خدا نسبت دهيم و حق نداریم آنمطلبی از جانب خدا هست یا خير، 

 وحی )قرآن و سنت صحيح( وجود ندارد.آگاهی از هيچ راهی جز دیگري، 
 

                                 

             

 خود پدران آنچه از ما بلکه :گویندمى کنيد! پيروىاست  کرده نازل اهلل آنچه از :شود گفته ناآن به چون و

 ؟نبودند هدایتبر راه  و کردندنمی یتعقل هيچ شانپدران هرچندآیا  کنيم.مى پيروى ،یماهیافت آن بر را

(170) 

 

نباید  ،از جانب خداستمطلبی اطمينان حاصل نکرده که  قبل بيان شد: انسان تا يدر پایان آیه نکته:* 

چه . هر نددادانجام میدقيقاً عکس آن را  ،بودندنی که تابع سران کفر به خدا نسبت دهد، ولی مشرکا آن را

ها را بسياري از حرامها را حرام و به اسم خدا، بسياري از حالل، نددادبه خدا نسبت می ،خدا نفرمودهرا 

 که با آنچه را هاچون آن فرموده ،ندکردرها میرا  به آن امر نمودهو هر آنچه خدا  1ندنمودحالل می

 ! دیدندمیمخالف  ،ندبود بر آن یافتهشان پدران
 

                                         

  

 و آوایی که جز زندمى فریاد )نهيب( حيوانسرِ  بر که است کسىهمچون  ،کسانی که کافر شدند و حکایت

 (171) !فهمندنمى چيزى لذااند، کورند، الل ند،رکَ .دشنونمى ییصدا
 

شان مکه و پيروانمشرکان براي  ،سال 13ي بقره در مدینه نازل شده است. در مکه به مدت سوره نکته:* 

همتایانی را براي خدا  نازل شد که یگانه معبود شما اهلل است، ولی کافران هنوز بيش از هزار آیه و دليل

بندند، هاي شيطانند، بر خدا دروغ میرو دسيسهخدا دوست دارند، دنباله ي، آنان را به اندازهدهندمیقرار 

کسی آیات قرآن و در مقابل در مقابل دهند و.... آنان شان را بر آیات خدا ترجيح میرسم خرافی پدران

   داد و فریاد فقط از دعوت او ند که همچون چهارپایانی هست ،دهدکه آنان را به سوي حق دعوت می
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شان فرو نرفته است، اي به گوشکرند و تا کنون هيچ آیه گویی کنند،وند و معنایی را دریافت نمیشنمی

 براي تعقل ندارند!! چيزياند یا کور!! انگار الل گویی
 

 به چه معناست؟« نداء»و « دعاء»سؤال: * 

به منظور متوجه نمودن او به  صدا زدن شخصی یعنی« دعاء» اند.در معنا به هم نزدیک کلمهاین دو  جواب:

 نداء و دعاء ،در این آیهرا متوجه خود کند.  واصدا زدن با آواز بلند تا  یعنی «نداء»و  1.سوي خود

با  ممکن استاصوات . این ندنکحيوانات از آن استفاده می چراندنهنگام  هاهایی هستند که چوپانصوت

که به  استو صداهایی  هاصوترسد گوش گوسفندان می باشد، ولی چيزي که بهداد زدن و توبيخ همراه 

و آواها و  تاصوا نوعولی با  فهمندمینآن را معنی  گوسفندان گرچه البتهذات خود هيچ معنایی ندارند. 

از این جهت کافران از  ؛دانند، ولی کافران همين اندازه نيز نمیکنند دانند که باید چهمی شدت و قلِق آن

ي سوره 44ي اعراف و سوره 179بدتر بودن کافران از چهارپایان در آیات بدتر هستند. نيزحيوانات 

 ده است.فرقان بيان ش
 

                                 

 براي خدا سپاس و بخورید ،ایمشما نموده روزى که اىپاکيزه هاىنعمت از د!ایکسانی که ایمان آورده اى

 (172) .يدپرستمی را او تنها اگر ،یدارگز
 

تناول کنند و نگفت:  ،ی که در زمين وجود داردهاي پاکاز حالل مردم بيان نمود تا 168ي یهدر آ نکته: *

و در ميان مردم، کافر و مشرک  بود« یا أیها الناس»ایم، چون خطاب به شان کردههایی که ما روزيپاکی

    ؛ ولی در این آیه فرمود: از که روزي از نزد خداست هم وجود دارد که این واقعيت را قبول ندارند

 ي آناناست و همه« یا ایها الذین آمنوا»تناول کنيد، چون خطابش به  ،ایمهایی که ما روزي شما کردهپاکی

 شيطان نروند اکتفا کرد که مردم دنبالبه این 168ي یهها از جانب خداست. در آاعتقاد دارند که تمام روزي

ولی در این  ،اند که خدا صاحب نعمت استآنان هنوز نپذیرفته، چون دستور نداد شکرگزاريو آنان را به 

در پایان آیه  که، چناناندنام نمودهچون آنان در مکتب اسالم ثبت ،ه شدهدستور داد شکرگزاريآیه به 

  »: ه استفرمود   ». 
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 ، پساست نمودهحرام  شما برده شده برخدا بر آن  نام غير آنچه و خوک گوشت ،خون ،مردار به یقين

 خداوندگمان  بینيست.  او بر گناهى پس که ظلم کننده و زیاده خواه باشد،بدون اینشد  مضطر که یکس

 (173) .است غفور و رحيم
 

هاي اي از خوردنیگوشه ها بخورید و در این آیهي قبل فرمود از پاکیخداوند متعال در آیه :1 نکته* 

را بيان هایی حرام بلکه تنها ،هاي حرام را بيان کندصد ندارد تمام خوردنیحرام را ذکر نمود. این آیه ق

مرده  شرعی دون ذبح)حيوانی که بخوردن مردار مشرکان . دانستندآن را حالل میمشرکان که  کندمی

ولی در  ،کردند خدا به آن دستور داده استو گمان می 1دانستندرا حالل میو گوشت خوک و خون باشد( 

بردند و را بر آن می هانام بت ،حيوان هنگام ذبحمشرکان . دانسته شده استآن حرام خوردن این آیه 

 کند. اعالم میآن را حرام خوردن گونه ذبح کردن و ایندر این آیه  لیو ،خوردندآن را میگوشت  سسپ
 

ند، براي طلسم کردن یا ادعانویسان که با جنيان در ارتباط و گيرانجن و احرانبرخی از س :2 * نکته

بر  را کنند حيوانی را قربانی کنند و نام خدابه مراجعه کنندگان خود سفارش می ،براي باطل کردن طلسم

ند؛ خوردن گوشت این نوع قربانی و نشان را اجابت کآن نبرند تا جنيان آن قربانی را قبول و خواسته

 گيران جایز نيست.  کمک گرفتن از جنيان و جن
 

»ؤال: عبارت * س           » کند؟حکم چه چیز را بیان می 

 او مرگ خطر که جایی تا باشد تغذیه داشته به شدید کند که نيازرا بيان میاین عبارت حکم کسی  جواب:

جایز آن خوردن در ابتداي آیه مواردي را نام برد که . گویندبه چنين شخصی مضطر می .کندمی تهدید را

هاي حرام تناول نوشيدنیها و نيست، ولی کسی که به اضطرار افتاد به چند شرط جایز است از خوردنی

 کند:

.مضطر باشد .1
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)مضطر حق دزدي یا غصب  1نگيرد.را که حق او نيست،  در حق دیگران ظلم نکند و چيزي  .2

اموال دیگران را ندارد(

ي نياز تناول ننماید.روي نکند و بيش از اندازهزیادهدر خوردن  .3

ممکن است دست به ظلم و تعدي ، زیرا شخص مضطر است براي حالت اضطرار این شروط گذاشته شده

 بزند.
 

                                  

                              

به  ناچيزي بهاىدر مقابل آن  و کرده است نازل کتاب از خداکه  را آنچه کنندمى کتمان که کسانىقطعاً 

 ناآن با خداوند قيامت روز و برندفرو نمیشان هايدر شکمچيزي  آتش جزچنين کسانی  آورنددست می

 (174) .خواهند داشت دردناکى عذاب و کندنمى پاک را ناآن و گویدنمى سخن
 

و حقيقت آیات خدا  عالمان و دانایان،شود اي که سبب میبيشترین انگيزهبا توجه به این آیه،  :1 * نکته

 :عبارتند ازکتمان کنند از مردم را 

گيرند و امتيازات دنيوي. آنان از افراد خاصی رشوه میطمع برخورداري از مال و ثروت و سایر . 1

پولی را دریافت     این کار، و در مقابل  کنندکتمان می ،هستند خواهان حقيقت ی کهاز مردم حقيقت را

 .کنندمی

توانند اموال بيشتري به دست که توسط آن می هاي قبلی. حفظ موقعيت و پست و مقام دنيا و داشته2

 بياورند. 

آنان را به مکانی  هارشوهها و پول، زیرا همين برندفرو میشان آتش هايت در شکمدر حقيقآنان ولی 

 سوزاندمیشان رادرون ،ي آتشو شعله شودمیپر برد که در آنجا شکم و بلکه تمام وجودشان از آتش می

عذاب در د و نشوگاه از گناه پاک نمیو هيچگوید با آنان سخن نمی وگرفته و خداوند بر آنان غضب 

 .مانندباقی میدردناک 
 

 چیست؟« والیزکیهم»ؤال: منظور از س *
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اي ایمان ولی برخی چون اندک ذره ،شونداز گنهکاران وارد جهنم میدر روز قيامت بسياري  جواب:

، از گناه سوختند آتششان در ي گناهانکه تاوان گناهان خود را پس دادند و به اندازهپس از این ،اندداشته

گاه از گناه پاک هيچ ،ولی کسی که دست به کتمان آیات خدا بزند 1شوند،از جهنم خارج میو  پاک شده

 :زیراتا از جهنم خارج شود،  شودنمی

حق جویان بسياري به حقيقت نرسند و در گمراهی خود باقی بمانند و این  شده استکتمان او باعث . 1

این  .بسيار زیادي را نيز پس دهدی افراد باید تاوان گمراه او . اکنونادامه پيدا کند هاقرنروند ممکن است 

 جهنم در هميشه براي و شودهيچ گاه از گناه پاک نمی . چنين شخصیگاه پایان یافتنی نيستهيچتاوان 

 .ماندمی باقی

ي بعد، ایمان خود کنند گرچه به ظاهر اهل ایمان هستند، ولی بنابر آیه. کسانی که آیات خدا را کتمان می2

و لياقت مغفرت  دیگر اهل ایمان نيستند، پس اندعوض کردهمغفرت خدا را با عذاب  را با گمراهی و

براي شود و نمی پاک گناه از گاه هيچشود و ، لذا حکم کسی که اهل ایمان نيست بر او اجرا میندارند

 ماند.باقی میدر جهنم هميشه 
 

 این کار خودکنند، خواه از که آیات خدا را کتمان می شدمجازات کسانی بيان  159ي در آیه :2 نکته* 

قابل کتمان نماید که در مدر این آیه مجازات کسانی را بيان می ، ولیي مادي حاصل بکنند یا نکنندبهره

 ،بيان شد 159ي ند. این دسته افراد عالوه بر مجازاتی که در آیهآوري مادي به دست میآیات خدا بهره

 در انتظار دارند: نيز گر مجازات دیچهار 

شان؛هايدر شکم آتش فرو بردن .1

محروميت از سخن گفتن خدا با او؛ .2

؛پاک نشدن از گناه .3

عذاب دردناک. .4

کنندگان قرار داده است  کسی که آیات خدا را کتمان کند، خود را در معرض لعنت خدا و لعنت سایر لعنت

همان  شاید تأثير ،هایی که در این آیه ذکر شده استمجازاتتأثير نخواهد بود. ها بیو مطمئناً این لعنت

زد و آن دست زمانی که انسان به گناه خطرناک  اند.کنندگان بر او فرستاده لعنت سایر و لعنتی باشد که خدا

تر نيز باز خواهد شد و پس از مدتی چنان را ادامه داد، طولی نخواهد کشيد که دستش به گناهان بزرگ
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شایسته است انسان ز آن نجات دهد، لذا اتواند خود را ه خواهد شد که تنها با تالش بسيار میغرق در گنا

 .زود به درگاه خدا توبه کند ،ارتکاب گناه در صورتگناه اصرار نورزد و  انجام مسلمان بر
  

                                

. پس چقدر در انددهخری آمرزش مقابلدر  را عذاب و هدایت مقابلدر  را گمراهى که هستند آنان کسانی

 (175)برابر آتش صبورند!! 
 

»عبارت  نکته: *       » کسانی که در آن تهدید نيز وجود دارد.  براي اظهار تعجب است و

 خواهند چشيدي قبل بيان شد، که در آیه را بدون شک عذاب طاقت فرسایی ،کنندآیات خدا را کتمان می

به خاطر کسب که آیات خدا را د نشوهمچنان افراد زیادي مشاهده میشود، ولی و ترحمی هم به آنان نمی

چه چيز سبب  فروشند!خرند و هدایت و مغفرت را میعذاب را میو گمراهی و  کنندکتمان میمال دنيا 

آتش شعله و حرارت کنند میفکر  با آیات خدا بازي کنند؟! شاید وشده است تا به خود جرأت دهند 

 بسيار و !خداست ،است روشن کردهرا  آتش جهنم دانند کسی کهآنان می خير! اندک است؟! ولی جهنم

 دهد تا با آیات خدا بازي کنند؟! ممکن استمیجرأت چه چيزي به آنان پس  !است ور و سوزناکشعله

اگر چنين باشد طاقت و صبر آنان و را تحمل کنندآتش جهنم توانند میزیاد است و به راحتی  آنان طاقت

 بر آتش واقعاً شگفت انگيز است!!
  

                                 

 در ندکرد اختالفکتاب  درکسانی که  و کرده است نازل حق به را کتاب ،خداوند که آن بدین خاطر است

 (176) .برندسر میه باي دور ستيزه
 

 گروه بيان شد:سه  اي از عاقبتتا کنون مباحث تکان دهنده 159ي از آیه :1 * نکته

 کنند.که احکام خدا را کتمان میمتوليان امور دینی  .1

 کنند.میوادار که بدون برهان و دليل مردم را به اطاعت از خود رؤسا  .2

. کنندشان تبعيت میا یا پدرانرؤس کورکورانه ازي مردم که توده .3

در مسير هدایت، حق و راستی  گيرد، چشم بصيرت بگشاید وباید این مباحث را جدي بهر انسان عاقلی 

 گيرد. نتا جزو یکی از این سه گروه قرار گام بردارد 
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 ،. تا زمانی که کتاب خدا اعتبار خود را از دست نداده استمرجع اصلی مردم است کتاب خدا :2 نکته *

قرار گرفت و در آن اختالف  بازیچه هدایت وجود دارد، ولی اگر کتاب خداسوي به مردم اميد بازگشت 

یهودیان و مسيحيان  .ندارد یگاه پایانکه هيچ افتندمیستيزي  ، مردم درو مرجعيت خود را از دست داد شد

 .با اختالف در کتاب آسمانی خود و تحریف آن، خود و ملت خود را در گمراهی هميشگی قرار دادند

 1.«کُفْرٌ فِيهِ الْمِرَاءَ فَإِنَّ فِيهِ تَمَارَوْا لَا»فرموده است: و  نهی کردهاز اختالف در قرآن ما را  رسول خدا

هم اکنون در تمام جهان،  است(. کفر آن در منازعه زیرا نکنيد، نزاع و با یکدیگر جدال قرآن ترجمه : )در

 اختالفی ندارند، قرآن است.   ي آنبارهتنها کتاب آسمانی که پيروان آن در
  

                                 

                                  

                          

                               

 به کـه است کســی يکوکارن بلکه کنيد، مغرب و مشرق سمت به را تانهاي که چهره نيست اینبه نيکی 

 دارد به آن که اي عالقه وجود با را مال و باشد آورده ایـمان پيامبران و کتاب ،مالئکه ،آخرت روز ،خدا

 نماز و دنمای صرف بردگان آزادسازي راه در و سائالن ،ماندگاندر راه  ،مسکينان ،یتيمان خویشاوندان، بـه

 در صبر کنندگان به ویژهبه عهدشان وفادارند، بستند عهد  که هنگامی وبپردازد  را زکات ودارد  يپا بر را

 (177) اند.و آنان همان متقيان گفتند راست که هستند کسـانی آنان جنگ. هنگام و سختی و مصيبت
 

 به چه معناست؟« ربِ: »1 * سؤال

نيکی قرار دارد و خدا از آن کارها بسيار  در مراتب اعاليکه شود گفته می اعمال خيريبه « ربِ» جواب:

  2گردد.خشنود می
 

د، هرچند این عمل نبه سوي قبله نمای است که رو آنند بهترین عمل خير کنبرخی تصور می :1 * نکته

 . مسایلی که در این آیه ذکر شد، تر استمسایل دیگري وجود دارد که از آن نيز مهمبسيار مهم است، ولی 
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اي وسيله ،روي کردن به سوي قبله .اندمبعوث شده هابه خاطر آنپيامبران خدا تمام  است که هاییهمان

 .است ترآن کارهاي مهمبراي رسيدن به 
 

»عبارت : 2 * سؤال        » به چه معناست؟ 

اموالش قسمتی از مؤمن این است که  هايتیکی از خصل را دوست دارد. شهر انسانی مال و ثروت جواب:

براي او  ی را براي این کار انتخاب کند کهاموالب رضاي خدا به همنوعانش کمک کند و را جهت کس

   خود را که نزد آنان هيچ محبوبيتی ندارد، صدقه  ارزشبی مردم اموالاز برخی دوست داشتنی باشد. 

 .نداردقرار « بر»ي اب داشته باشد، ولی در زمرههر چند این عمل ممکن است ثو. دهندمی
 

 بار از بخشش اموال سخن گفته است: دو  در این آیه :2 نکته* 

»بار اول: صدقات مستحب       »..... 

»بار دوم: زکات واجب       .» 

باید عالوه بر واجبات، به امور مستحب نيز اهميت  جزو ابرار )نيکوکاران( باشد،خواهد شخصی که می

 دهد. 
 

 قرار داده است: « بر»دسته اعمال را جزو شش  در این آیه :3 * نکته

 و پيامبران خداست.ها خدا، روز آخرت، مالئکه، کتاب. اعتقادات که مهمترین آن ایمان به 1

 .بردگانآزادسازي ایتام، مساکين، مسافران، سائالن و  ،. خرج کردن اموال در حق خویشاوندان2

 . برپا داشتن نماز و دادن زکات.3

 و ماندن سر قرار. . وفاي به عهد4

 مصایب زندگی.هنگام کردن . صبر 5

 هنگام نبرد با دشمن. ورزیدن . استقامت6

گيرد. خداوند متعال در مورد قرار می« ابرار»پایبند باشد، جزو « بر»کسی که به این شش دسته اعمال 

»ابرار فرموده است:           ».1 ًالی  5هستند(. در آیات  فراوان نعمت در ابرار ترجمه : )مسلما 

 هاي ابرار و پاداش آنان به طور مفصل بيان شده است.ي انسان، ویژگیسوره 22
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فقير باشند یا ثروتمند، زیرا مهم  است، خواه امري پسندیدهخویشاوندان  به مالبخشيدن  :4 * نکته

 است. ايامري پسندیده نيز ارتباط خویشاوندي است و دادن هدیه به خویشاوند ثروتمند ساختنمستحکم 
 

»ی: سه کلمه3 * سؤال   » و«   » و«      » ؟ی هستنداینمعچه به 

» جواب:   » آید، مثل ضرر مالی، می پيش جسم و روح انسان خارج ازکه شود گفته میبه مشکالتی

 و ... گی، ورشکستتنگدستی

«   »  و افسردگی.  د، همچون مریضیشووارد می روح انسان یاجسم  برشود که مشکالتی گفته میبه 

«     »  شودگفته میدر ميدان جنگ و سخت  شدید لحظاتبه.  
 

                                        

                                  

                

 و بـرابر آزاد، در است. آزاد شده شما نوشته بر قصاص  ،کشتگان ياید، درباره آورده ایمان که کسانی اي

، داده شد قرار عفو موردچيزي برادرش  جانب اگر کسـی از پس زن. برابر در زن و ، برده بـرابر در برده

 از رحمتی است وی آن تخفيف باشد. نيکى پرداخت به او باید به و پسندیدهگيري باید به شکل پس پی

 (178) بود. خواهد دردناکی براي او عذاب ،کند آن تجاوز از بعد کس که هر پس پروردگارتان. جانب
 

ي قبل انواع حقوق فردي و اجتماعی بيان شد که هر انسان موظف است آن را رعایت در آیه :1 نکته* 

دارند. ظلم در میق آنان ظلم نيز روا حکنند، بلکه در مین کند. برخی افراد نه تنها حقوق دیگران را رعایت

از شخص است. کسی که چنين  ترین آن گرفتن حق حياتحق دیگران درجات متفاوتی دارد که عظيم

 ،ی که انجام داده استباید عمل او مورد پيگرد قرار گيرد و به مقدار جنایت انجام داد، در حق دیگريظلمی 

 يورثه همان دم ي اولياي دم گذاشته شده است. اوليايمجازات جانی، بر عهده گيريپی. مجازات شود

توانند میتوسط حاکم و حکم قضایی،  دارند. اولياي دم،برخور جانی عفو یا قصاص حقاز  که اندمقتول

 قصاص کنند.جانی را 
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 گيريآید: پیمعنا میگرفته شده است و در لغت به دو « قَصَّ»ي ي قصاص از ریشهکلمه :2 * نکته

مرتکب قتل، نقص عضو، جراحت  دیگر زمانی که شخصی در حق کسی 2و قطع کردن. 1چيزي اثر نمودن

 قاتل اعدام مثال عنوان بهگویند. شود که به آن قصاص )انتقام( میمثل می به مقابله و یا ضرب و شتم شد،

 .شودقصاص ناميده می است گرفته او از را دیگري بينایی که فردي کردن کور یا قتل انجام سبب به

بوده  مطرح نویسانقانون و دانانبين حقوق تاریخ طول در تمام ادیان الهی وجود داشته و در قصاص اصل

 بر مجرم، اجراي قصاصگيري جرم و پیبا وجود دارد.  کشورها از بسياري جزایی قوانين در و امروزه نيز

 شود. می ها قطعها و تعديبسياري از عداوت
 

 ، درمقابلشدوقتی یک فرد شریف کشته می .برابر نبودبا هم ها در فرهنگ جاهليت خون انسان :3 * نکته

براي تالفی، کسی  ،کشتمرد شریفی را می ،اگر یک فرد عاديکشتند. ها نفر را میده حتیدو، سه و  ،او

براي  کشتند، بلکهزن را نمی کشت،مردي را می ،کشتند. اگر زنیمیبود، همتاي او  در شرف کهرا دیگر 

ي قاتل قبيلهو کشته شوند  يگناه دیگرشد که افراد بیکشتند. این سبب میمی را جبران آن، مردي از خویشاوندان آن زن

از و افراد زیادي را  نمودهحمله  هاآنشبانه به است، از آنان کشته شده  گناهیهاي بیانساننيز که اکنون 

آنان جنگجویان . هرگاه تعداد زي ادامه داشتها تا ساليان درااین جنگ هموارهکشتند و میي مقابل قبيله

گونه چندین قبيله بخاطر ند و اینشدهم پيمان میگشت با قبایل دیگر ضعيف میتشد و قدرت آنان کم می

  .ندشدکشته میو هزاران نفر  افتادندیک نفر به جان هم می
 

حق ندارد در مقابل یک نفر، دو نفر  یکسها با هم برابر است و در فرهنگ اسالمی خون انسان :4 * نکته

جاي قاتل، کسی دیگر را به قتل برساند. اگر زنی، مردي را به قتل رساند، ه را بکشد و کسی حق ندارد ب

فرموده است:  دارسول خ شود.، آن مرد کشته مید و اگر مردي زنی را کشتشوآن زن کشته می

این حکم نه تنها در اسالم،  (.برابر استبا هم  شانخون ترجمه: )مسلمانان 3«.دِمَاؤُهُمْ تَتَکَافَأُ الْمُسْلِمُونَ»

 ي مائدهسوره 45ي خداوند متعال در آیهادیان آسمانی گذشته نيز وجود داشته است. دیگر بلکه در 

 »فرمود:                               

 .»  :بينی و چشم، برابر در چشم و ،نفس برابر در نفس که نوشتيم آنان بر (تورات) آن در )وترجمه 
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ولی در عصر  ،قصاص دارد( هاجراحت و دندان، برابر در دندان و گوش، برابر در گوش و بينی، برابر در

کودکان و مردان فلسطينی را به ن در ازاي کشته شدن یک نفر یهودي، تعداد زیادي از زنان، کنونی یهودیا

 رسانند. قتل می
 

»فرمود:  آیه خداوند متعال در ابتداي: 5 * نکته         » خون  که کردتأکيد و

که نظر از اینصرف ،قصاص بر او واجب است ،هر قاتلی که مرتکب قتل شدها با هم برابر است. انسان

. این معنا در آیات استبودن انسان  ،زیرا مهم زن باشد یا مرد؛ آزاد باشد یا برده؛ ،مقتول چه کسی باشد

 بِغَيْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِی عَلَى کَتَبْنَا ذَلِکَ أَجْلِ مِنْ»فرمود: خداوند متعال آمده است.  متعددي

ترجمه: )به  1.«جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَکَأَنَّمَا أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ فَکَأَنَّمَا الْأَرْضِ فِی فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ

 زمين روى در فساد یا قتل ارتکاب بدون را انسانى کس هر که داشتيم مقرر اسرائيل بنى بر جهت همين

 ،بخشد رهایى مرگ از را انسانى کس هر و کشته است را هاانسان يهمه گویى که است چنان ،بکشد

و  به صورت نکره آمده« نفساً»ي کلمهدر این آیه  است(. کرده زنده را مردم يهمه گویى که است چنان

 شود. هر شخصی را شامل می

 جَعَلْنَا فَقَدْ مَظْلُومًا قُتِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِی النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا»اسراء فرمود:  يسوره 33ي آیهدر 

 شمرده حرام را خونش خداوند که کسى ترجمه: )و« مَنْصُورًا کَانَ إِنَّهُ الْقَتْلِ فِی یُسْرِفْ فَلَا سُلْطَانًا لِوَلِيِّهِ

 در اما دادیم، قرار قدرت شاولی براى شد، کشته انهمظلوم که کس آن و حق، به جز سانيدنر قتل به است،

 و آمدهبا الف و الم جنس  «النفس»ي کلمهآیه این یاري شده است(. در  او ، به یقيننکند اسراف قتل

 شود. شامل هر شخصی می

: ثَالَثٍ بِإِحْدَى إِلَّا اللَّهِ، رَسُولُ وَأَنِّی اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ الَ أَنْ یَشْهَدُ مُسْلِمٍ، امْرِئٍ دَمُ یَحِلُّ الَ»خدا فرمود:  رسول

دهد  گواهی مسلمانی که ترجمه: )هر 2«لِلْجَمَاعَةِ التَّارِکُ الدِّینِ مِنَ وَالمَارِقُ الزَّانِی، وَالثَّيِّبُ بِالنَّفْسِ، النَّفْسُ

 از به یکی مگر نيست، جایز خونش ریختن هستم، او يفرستاده من و ندارد وجود اهلل جز معبودي هيچ

 رها را مسلمانان جماعت و شود خارج دین از که کسی و زناکار متأهل ،جاندر مقابل  جان: مورد سه این

 .نمایدمیها را بيان و تساوي انسان مجرد نفس در مقابل نفس کند(. این حدیث نيز
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. با نظر از زن یا مرد بودنش و یا برده و آزاد بودنشصرف اساس را نفس انسان قرار دادو در این آیه نيز 

عبارتی که در صدر آیه آمده است این آیه قصد دارد عادت و با توجه به  گذشتمطالبی که توجه به 

ن کند که قصاص بر قاتل واجب است. بيا باطل و ،دانستبرابر نمی ها را با همجاهليت را که خون انسان

  آزاد باشد یا برده تا قاتل قصاص شود ،مردزن باشد یا که مقتول گویی به این سؤال این آیه در مقام پاسخ

 را مورد بررسی قرار داد. آیات و احادیث دیگر و براي رسيدن به جواب، باید ، نيستیا نشود

 است: مسایلگوي این این آیه در ردّ فرهنگ جاهليت آمده است و پاسخبه عبارت دیگر، 

ي که در رتبهکشت  را یک مرد آزاد ،پایين جامعه استکه در سطح  زمانی که یک مرد آزاد .1

پس « الحر بالحر»گوید: جاي او چند نفر باید کشته شوند؟ آیه میه باالي اجتماعی قرار دارد، ب

شود.ک نفر کشته میفقط همان ی

ي یک شخصيت مهم را کشت، آیا جایز است در مقابل آن برده، ي مردي ضعيف، بردهوقتی برده .2

پس صاحب برده مهم نيست که چه کسی « العبد بالعبد»گوید: صاحب برده را کشت؟ آیه می

شود.باشد و در مقابل برده، برده کشته می

این  به که آیا نياز است ،را کشتدیگر اي برده ،داردکه در جامعه هيچ جایگاهی ن اياگر برده .3

« العبد بالعبد»با توجه به صدر آیه و عبارت  ي قاتل را قصاص کنيم؟بردهاهميت دهيم و مسأله 

بله.

جاي او، شوهرش یا پدرش یا ه زن اشراف زاده را کشت، آیا جایز است ب ،زن معمولییک اگر  .4

ها با هم برابر است، خواه اشراف زاده باشد یاخير زن :گویدآیه می فرزندش را قصاص کنيم؟

)االنثی باالنثی(.

شود که جواب آن در این آیه نيست و باید در آیات و االت دیگري نيز مطرح میمبحث قتل سؤدر 

 ها را یافت، مثالً: احادیث دیگر جواب آن

شود؟ آیا قصاص می ،اي را کشتاگر شخص آزاد، برده .1

شود؟ زنی را کشت آیا قصاص می ،اگر مردي .2

 و ...  .3

مگر  ،است که قاتل باید قصاص شودمطلب این است که با توجه به آیات مختلف اصل بر این  يخالصه

 مُسْلِمٌ یُقْتَلُ لَا»اند: ها را استثنا کند. به طور مثال رسول خدا فرمودهبياید و برخی قاتلدیگر که دليلی این
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شود یا که آیا آزاد در مقابل برده کشته میاین 2شود(.)مسلمان در مقابل کافر کشته نمیترجمه:  1.«بِکَافِرٍ

تواند به عدم قصاص آزاد در مقابل برده به این آیه استدالل د و کسی نمیدنبال دليل دیگري بوخير؟ باید 

    کشته  استدالل کرد، پس در همين آیه گفته شده که )زن در مقابل زن چنين کند، زیرا اگر از این آیه

این  سنت براهل جمهور علمايکه شود! در حالیمقابل زن نباید کشته  مرد در و طبق استدالل او،( شودمی

 3شود.که مرد در مقابل زن کشته می هستند
 

      دین خارجاز کافر و  ،دوهمچون قتل ش ايپندارند کسی که مرتکب گناه کبيرهبرخی می: 6 * نکته

که مرتکب قتل  یقاتلبين « أخيه»ا لفظ ب ، زیرااست همين آیه این سخني بطالن یکی از ادله د.گردمی

 4نامد.می یکدیگر دینی انآنان را برادر کند وي اخوت برقرار میرابطه ي مقتولو خانواده عمد شده

ؤمنان را برادر یکدیگر ناميده است، زیرا آنان در اساس ي حجرات مسوره 10 يخداوند متعال در آیه

ند، پس ابا هم متفق (مادر وپدر در اساس تولد )بی سَگونه که برادرهاي نَدارند، همان اتفاقاعتقادات با هم 

ت ي اختالفاکسی حق ندارد مسلمانان اهل قبله را که به اساس معتقدات اسالمی پایبند هستند، به بهانه

کاب گناه کبيره کافر خوارج از کسانی بودند که مسلمانان را با ارت جزئی دراحکام یا عقيده کافر بداند.

 کرد. ي آنان را رد میبا استدالل به این آیه گفته . ابن عباس دانستندمی
 

ي قتل در مسألهاي توافق کرده باشند، ولی چون مقتول و قاتل با هم بر دیه يهر چند خانواده :7 نکته* 

شان و از طرفی قاتل را جلوي چشمان است شان را از دست دادهاز عزیزانیکی  خانوادهو ميان است 

بينند، از این جهت ممکن است اولياي دم، پس از عفو نيز، به قاتل فشار بياورند و شروط سختی زنده می

این آیه به اولياي دم سفارش  نيست؛ توانش در که نمایند وادار چيزي به را جلوي پاي او بگذارند و او

 کند بدونامر می نيز به قاتل «بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاء»عبارت با  و کنند دنبال «بِالْمَعْرُوفِ» قضيه راتا کند می

  ممکن است با این وجود باز .بپردازد را دیه ،اخالق حسنه و ادب با وکاست  و کم بدون و تاخير

کنند و یا ممکن سوء قصد پشيمان شوند و به جان قاتل و گرفتن دیه پس از رضایت  مقتولي خانواده

                                                             
 . شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته است.1413( حدیث 4/25ذي )ترم - 1

-شود و برخی میاینکه منظور، کافر حربی است یا کافر ذمی، بین علما اختالف است. برخی بر این باورند که مسلمان در مقابل کافر ذمی کشته می - 2

 شود.مه متفق هستند که مسلمان کشته نمیشود ولی در مقابل کافر حربی هگویند کشته نمی

ام مخالف این باشد فرموده است: کسی از اهل علم ندیده -رحمه اهلل–( امام شافعی 7/5671) اند. فقه اسالمی وادلتهو برخی نیز ادعاي اجماع کرده - 3

 (.6/22شود. األم )که مرد در مقابل زن، کشته می

 معتقد به جواز قتل نباشد.البته این به شرطی است که قاتل  - 4
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در پایان آیه خداوند متعال ، از این جهت زندبدست  يهاي دیگربه خالف ي سنگيناست قاتل بخاطر دیه

»با عبارت                » تهدید مورد  ،کسی را که پس از صلح، از حق تجاوز کند

 .ه استقرار داد
 

مؤمنان را به رعایت تقوا و ترس از خدا  ،متعال براي کاهش مشاجرات و شکایاتخداوند  :8 * نکته

اي که مردم آن تقواي الهی را ترساند. در جامعهکند و آنان را از عذاب دنيوي و اخروي میسفارش می

بينند و چپاول اموال در زندگی زودگذر دنيا نمیاختالفات اندک است، زیرا همه چيز را  ،کنندرعایت می

اخالق تقوا و چه زیباست مسلمانان موقع مشاجره با برادران خود، پندارند. نمیزیرکی مردم را نوعی 

 سخت نگيرندود ختنگدست نه و رفتار نيکو را فراموش نکنند. طلبکاران بيش از اندازه به بدهکاران حس

 استفاده نکنند. باشند و از اموال دیگران سوء شانو بدهکاران به نيکی به دنبال پرداخت بدهی
 

ي مقتول واجب شود که بر خانوادهبرداشت می« الْقَتْلَى فِی الْقِصَاصُ عَلَيْکُمُ کُتِبَ»از عبارت  :9 * نکته

 إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَاعٌ شَیْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عُفِیَ فَمَنْ»ي است قاتل را قصاص کنند، ولی از جمله

توانند از این است که می مقتول يحق خانواده چونشود که قصاص واجب نيست، فهميده می« بِإِحْسَانٍ

متعال از  خداوندو به جاي قصاص، دیه دریافت کنند. توانند برادرشان را ببخشند حق استفاده کنند و می

ل شده است، ولی برخی از اطرافيان این تخفيف ویژه را قایقاتل و مقتول  يرحمت خویش به خانواده

     ،کنند تا به دیه راضی نشوندکنند و به آنان سفارش میمیتشویق هستند که اولياي دم را به قصاص 

مخالف رحمتی  آنان کنيد!! این عملگذاري میگویند: دیه مثل این است که شما خون مقتول را قيمتمی

گوید و حکم این آیه در مورد قتل عمد سخن می) است که خداوند متعال براي بندگانش قرار داده است.

 .(شودي نساء بيان میسوره 92 يآیهقتل غير عمد در 
 

صورتی  داده است، در تخفيف دیهپرداخت به براي مسلمانان خداوند متعال حکم قصاص را  :10 * نکته

اسرائيل فقط قصاص بود فرماید: در ميان بنیمی که این تخفيف در ادیان گذشته نبوده است. ابن عباس

 21 سوم فصل إصحاح خروج فرسِ چنانچه در تورات 1بخشش قاتل یا گرفتن دیه را نداشتند. يو اجازه

 فأنا یده اهلل فی أوقع بل یتعمد لم الذي ولکن (13) قتالً یُقتل فمات إنسانًا ضرب من (12)»آمده است: 

ولی کسی ( 13) شود.مُرد، کشته میو کسی که انسانی را زد و ( 12)ترجمه: ) «.إليه یهرب مکانًا له أجعل

                                                             
 (.10/23ئی )الکبرى للنسا السنن - 1
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را براي او فراهم  ايچارهراه  پس من ،خدا او را در دستانش انداخت یعنیکه بدون عمد کسی را کشت، 

 (.سازممی
 

                      

 (179) .کنيد پيشه اتقوباشد که  ،مندانخرد اى است حيات شما براى قصاص در و
 

حیات خود را از  قاتل ،قصاصبا اجرای که قصاص، حیات وجود دارد در حالیاجرای چگونه در : سؤال* 

  !؟دهددست می

 عبارتند از: هابرخی از آنشود که ها سبب حيات میهاي مختلفی براي انسانبه شيوه قصاص جواب:

 مقابل در بداند کسی اگر که شود، چرا می جرم وقوع از بازدارندگی موجب قصاص قانون اصل .1

و حيات  کند می دوري جرم ارتکاب از داشت، خواهدوجود  مثل به مقابله و قصاصجنایتش، 

. ماندمیها در امان انسان

قاتل و مقتول ممکن است افراد زیادي جان خود را از دست بدهند،  يدر مشاجره ميان خانواده .2

افراد کند و با کشتن فرد گنهکار، جان خانواده خاتمه پيدا میدو مشاجره ميان  ،ولی با قصاص

 شود.، حيات دیگران حفظ میگونهاین و مانددر امان میگناه بی

شود.می دیگرانو باعث حیات شود از او سلب می دیگرقتل فرصت وقتی قاتل قصاص شود  .3

کنند و به حيات خود مقتول با قصاص تا حدودي آرامش قلب پيدا می يدم و خانوادهاولياي  .4

دهند.ادامه می
 

  » از عبارت: * نکته:              »حدود اسالم گاه خردمندان از هيچشود فهميده می

 خردمند نيستند. ،گيرندو کسانی که ایراد میگيرند مینهمچون قصاص، سنگسار، قطع دست دزد و ... ایراد 
 

                                     

       

 کردن به طور وصيّت گذارد به جاى خود از و دارایی فراوانی رسد فرا شما از یکى مرگ که هنگامى

 (180) .متقيان بر است حقّى .نزدیکان و مادر و پدر براىواجب است،  شما بر شایسته
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بيان نمود و سپس در مورد قصاص  ،که یک شخص بر عهده داردرا حقوقی  177ي در آیه :1 نکته* 

عدالت در حق او اجرا شود و اکنون در  ،ترین حق را از انسان بگيردخواهد مهمکسی که میسخن گفت تا 

 گوید تا از نظر مالی در حق کسی ظلم نشود.موضوع وصيت و احکام آن سخن می
 

»در عبارت  :2 * نکته       » را به معنی « خير»اینجا مال است. برخی از علما  در منظور از خير

و متضاد  اند. اصل خير به معناي چيزي است که انسان به سوي آن ميل و رغبت داردمال زیاد دانسته

بحث وصيت است و به استفاده شده چون « خير»از « مال»ي در این آیه به جاي کلمه باشد.می« شر»

1باشد.ش دقت کند تا بعد از او اموالش براي او خير در وصيتکند یصاحب مال گوشزد م
 

 

نقش  ،وردآبه دست می اوکه اموالی در اطرافيان فرد نيز  نسان موجودي اجتماعی است وا :3 * نکته

 شود:به دو دسته تقسيم می ،توانند داشته باشندمیدارند. نقشی که خویشاوندان 

شان را به او منتقل تجربيات دهند،پرورش میپدر و مادر فرزند را  یا نقش معنوی: غیر مستقیم. نقش 1

، در کند. همسر در خانه آرامش را فراهم میکنددرآمد کسب می ،و فرزندشان وقتی بزرگ شد کنندمی

ا خاطري آسوده سراغ کار و ب شوهر و کندمی محافظتغياب همسر، از فرزندان و خانه و اموال شوهر 

عصاي  وقتی بزرگ شدندکنند و مادر کمک میپدر و به نيز در کارهاي کوچک رود. فرزندان درآمد می

 کنند. . برادر و سایر خویشاوندان نيز هنگام مشکالت از او حمایت میخواهند شد آناندست 

ت مناسبی تر و سایر خویشاوندان اگر از نظر مادي وضعيپدر، برادر بزرگ. نقش مستقیم یا نقش مادی: 2

 ي مادي ترقی دهند.دهند تا او را در زمينهمقداري سرمایه در اختيار شخص قرار می ،داشته باشند
 

کرد تمام اموالش به وصيت می ،کرد مرگش نزدیک استدر جاهليت وقتی شخصی احساس می :4 * نکته

فرزندان کوچکش را از ارث ي پسر بزرگش یا برادرش و یا به رئيس قبيله برسد و همسر و دختران و بقيه

نزدیکان را در نظر بگيرد و  و مادر هنگام وصيت، پدر، هر کس دهدکرد، ولی این آیه دستور میمحروم می

 براي هر نفر سهمی به صورت عادالنه و معروف تعيين کند تا حسادت و اختالف بين آنان پيش نياید. 

شان به چه نحوي کردند اموالگرفتند وصيت میار میمرگ قر بسترپس از نزول این آیه، مسلمانانی که در 

و خداوند متعال ميراث بران  2شان تقسيم شود، ولی طولی نکشيد که آیات ميراث نازل شدبين خویشاوندان

                                                             
 .(11/239) القاموس جواهر من العروس تاج - 1

 .176و  12و  11ء/نسا - 2
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تر یا حق ندارد کم هيچ کسو سهم هر یک را مشخص نمود و از آن پس، این آیه منسوخ گشت و دیگر 

 إِنَّ» : »فرمود است وصيت کند و رسول خدا دا در آیات ميراث تقسيم کردهاي که ختر از آن اندازهبيش

 حقش را حقی، صاحب هر به خداوند ترجمه: )همانا 1«لِوَارِثٍ وَصِيَّةَ فَلَا حَقَّهُ حَقٍّ ذِي کُلَّ أَعْطَى قَدْ اللَّهَ

 نيست(.  جایز وارث به وصيت لذا است؛ داده
 

 نزول آیات میراث کاربرد دارد؟* سؤال: آیا این آیه پس از 

از در برخی شرایط ممکن است موقعيتی پيش بياید که شخص الزم باشد در اموالی که پس  بله، جواب:

 هاي فراوانی داشته باشد:گذارد وصيت کند و ممکن است مثالخود به جاي می

کنند زندگی میمختلف مناطق در  هاي اوخانوادهاز  بيش از یک همسر دارد و هر یک شخصی اول: مثال

اموال او بين یک  اگر بدون وصيت از دنيا برود این شخص. ندارندهيچ یک از آنان از همدیگر خبر و 

او به در چنين موقعيتی این آیه  شوند.از اموالش محروم می هاسایر خانوادهشود و خانواده تقسيم می

 يبين همهه معروف )طبق تقسيم آیات ميراث( ب را اموالش کهدهد تا اطرافيانش را وصيت کند دستور می

 .تقسيم کننداش خانواده

ممکن است یک شخص جهت درآمد، نياز به سرمایه داشته باشد. پدر، مادر، برادر و یا یکی  مثال دوم:

ي خود را در اختيار آن اي باشند و بخواهند سرمایهدیگر از خویشاوندان دور یا نزدیک او داراي سرمایه

کار کند، ولی چون آن دو شریک، پدر و فرزند یا به صورت شراکت یا مضاربه رار دهند تا با آن شخص ق

اند، جهت حساب و کتاب به صورت رسمی مادر و فرزند هستند و یا برادر یکدیگرند و یا قوم و خویش

يچ کس، کنند و پس از مدتی ممکن است سرمایه و سود حاصله آنقدر در هم آميخته شود که هعمل نمی

جز خود شخص، نتواند حق هر شریک را از هم تفکيک کند. اگر آن شخص بميرد و اموال به صورت ارث 

وصيت کند که باید شخص  در این حالتگذار ظلم شده است، بين خویشاوندان تقسيم شود در حق سرمایه

از اموال  سرمایهحق صاحب قبل از تقسيم ميراث، ابتدا  خویشاوند است.چه درصدي از اموالش حق آن 

 وَصِيَّةٍ بَعْدِ مِنْ: »ه استفرمودنيز شود. خداوند متعال شود سپس بين ميراث بران تقسيم میميت کسر می

فرموده است:  تقسيم ميراث پس از انجام وصيت و پرداخت قرض است. رسول خدا 2«دَیْنٍ أَوْ بِهَا یُوصِی

 مسلمانی )برايترجمه:  3«.عِنْدَهُ مَکْتُوبَةٌ وَوَصِيَّتُهُ إِلَّا لَيْلَتَيْنِ یَبِيتُ فِيهِ، یُوصِی شَیْءٌ لَهُ مُسْلِمٍ امْرِئٍ حَقُّ مَا»

                                                             
 اند.آلبانی و شیخ شعیب ارنووط آن را صحیح دانستهشیخ  .داود أبی سنن - 1
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 وصيتش اینکه مگر بگذرد او بر شب دو که نيست جایز کند، وصيت آن يدرباره باید و چيزي دارد که

نزدش باشد(.و نوشته شده 
 

 وصيت دو نوع است:  :5 * نکته

 فوتش از بعد زمان براي خود مال از را منفعتی یا عينبراي کسب ثواب، شخص  یک. وصیت مستحب: 1

        نيز تمليکی وصيت وصيت، نوع این . بهکندمی تمليک خيریه به صورت مجانی شخص یا امور به

دارد ناجازه . کسی که در بستر مرگ قرار گرفت، جایز نيستبر براي ميراثوصيت مستحب . گویندمی

 شود. هکار نمیاکسی که وصيت مستحب نکرد گن. وصيت کند را شیک سوم اموال بيش از

. نماید مأمور کاري واجب انجام براي را نفر چند یا یکشخص یک  وصيتی است که. وصیت واجب: 2

وصيت، کند. به این نوع  پرداخت را او هاي بدهی مرگش از بعد تا نماید وصی را شخصی که این مثل

ضایع  وق دیگرانحق وصيت نکند انجام این نوع وصيت، واجب است، زیرا اگر گویند.وصيت عهدي نيز می

حقا »و « کتب عليکم»ی که در این آیه آمده وصيت واجب است و وجوب آن از عبارت وصيت .شودمی

 شود.دانسته می« علی المتقين
 

                                    

. دهندمى تغيير را آن که است کسانىي عهده بر آن گناه پس د،دا تغيير ششنيد بعد ازآن را  که کسى پس

 (181) .داناست يشنوا خداوند قطعاً
 

هر وصيتی باید با حضور دو شاهد عادل و مسلمان انجام گيرد. خداوند متعال فرموده است:  :1 نکته* 

 اىترجمه: ) 1«مِنْکُمْ عَدْلٍ ذَوَا اثْنَانِ الْوَصِيَّةِ حِينَ الْمَوْتُ أَحَدَکُمُ حَضَرَ إِذَا بَيْنِکُمْ شَهَادَةُ آمَنُوا الَّذِینَ یَاأَیُّهَا»

 ميان از را عادل نفر دو وصيت موقع در رسد فرا شما از یکى مرگ که هنگامى ،ایدآورده ایمان که کسانى

تکليف شرعی خود انجام داد، در حضور دو شاهد عادل وصيت خود را د(. کسی که يبطلب شهادت به خود

گناه  را انجام داده است. شاهدان نيز موظفند بر اساس آن وصيت، عمل کنند، ولی اگر وصيت را تغيير دادند

 .است شاهدانبر گردن 
 

این است که اگر آن دو در با موضوع آیه که در پایان آمده، « سميع و عليم»ارتباط دو صفت  :2 * نکته

که خداوند بدانند  ،ندوصيت را تغيير دهي واهی با توجيهات و ادلهخواستند  با هم تبانی کردند وشاهد 
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این آیه تهدیدي است براي کسی که داند. آنان را می اساستوجيهات بیو  است را شنيدهوصيت  متعال آن

 .سازدمیرا از مصارف خود منحرف  و امورکند استفاده می از موقعيت خود سوء
 

                               

 او بر گناهى ن صلح ایجاد کرد، پساآن ميانآنگاه  ،ترسيد کننده وصيتیا گناه  انحراف از که کسىپس 

 (182) .است رحيم غفور خداوندقطعاً  .نيست
 

 هم دارند؟ اچه تفاوتی ب« اثم»و « جنف»سؤال:  *

     نسبت داده« جنف»به یک شخص زمانی و  1.است ز حقبه معناي ميل و انحراف ا «جنف» جواب:

 ی کند کهوصيتو  شدهاه اشتبدچار  تشخيص عدالتدر ولی قصد اجراي عدالت داشته باشد، که شود می

  نباشد.عادالنه 

دهد، عدالت را تشخيص میکه  شودنسبت داده می« اثم»و زمانی به یک شخص 2گناه است.به معنی « اثم»

 کند. میکند که حق کسی را ضایع اي وصيت میولی از روي عمد به گونه
  

داشتند و ظن غالب آنان این بود که این وصيت ترس از ناعدالتی مجریان وصيت زمانی که  * نکته:

 آیهند. در پایان به یقين قطعی برسعادالنه نيست، حق دارند آن را بر وجه اصالح تغيير دهند و نياز نيست 

را به  احتمال قوي عادالنه نيستی که به به آنان جرأت دهد وصيتتا است آمده  «غفور و رحيم»دو صفت 

نداشته باشند. رسول خدا فرموده است:  مفاد وصيت راتغيير  گناهاز  ياواهمهعادالنه در بياورند و  یصورت

 هرگاهترجمه: ) 3«.أَجْرٌ فَلَهُ أَخْطَأَ ثُمَّ فَاجْتَهَدَ حَکَمَ وَإِذَا أَجْرَانِ، فَلَهُ أَصَابَ ثُمَّ فَاجْتَهَدَ الحَاکِمُ حَکَمَ إِذَا»

 و کند اجتهاد اگر و رسدمی او به پاداش دو باشد، درست که نماید صادر را حکمی و کند اجتهاد حاکم

 (.رسدمی او به پاداش پس یک باشد، اشتباه که نماید صادر را حکمی
 

                                        

 

                                                             
 (.499-488 /1اللغة ) جمهرة - 1

اندازد به آن نامگذاري شده در اصل به معناي دنبال افتادن و عقب افتادن است و گناه چون انسان را از خیرات و از خوشبختی به عقب می« اثم» - 2

 (1/60)معجم مقاییس اللغة است. 
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نوشته شده است  شما از قبل کسان بر که گونههمان شد نوشته شما بر روزه اید،آورده ایمان که کسانی اى

 (183) تا به تقوا برسيد.
 

به مدینه  وقتی رسول اهلل 1گرفتند.قریش در عاشورا )روز دهم محرم( روزه میمشرکان : 1 نکته* 

 گيرند. علت را پرسيد، گفتند: این روز، روزز را روزه مید که یهودیان نيز همان روهجرت کرد مشاهده نمو

 این موسی و پيامبر داد نجات دشمن دست از را اسرائيل بنی متعال روز خداوند در این. است خوبی

 به و گرفت روزه خودش پس. ترمنزدیک موسی به شما از من: فرمود  خدا رسول. گرفت روزه را روز

ي شد و روزهل ازناین آیه  زمانی که سال دوم هجري 2.بگيرند روزهاین روز را  که داد دستور یارانش

 3«یَصُمْهُ لَمْ شَاءَ وَمَنْ صَامَهُ، شَاءَ مَنْ»فرمود: ي عاشورا در مورد روزه گشت، رسول خداواجب رمضان 

ي عاشورا به از آن پس، روزه خواست روزه نگيرد(.نهر کس  و ترجمه: )هر کس خواست روزه بگيرد

 در اسالم باقی ماند. 4شود،گناهان یک سال می يي مستحب که کفارهعنوان روزه
 

دادند و دین آن را انجام میمشرکان اي بود که اهل کتاب و ي عاشورا، عمل پسندیدهروزه :2 * نکته

هاي خوب را در خود جمع کرده اسالم دین کاملی است و تمام خصيصهآن را در خود جاي داد.  نيز اسالم

. وجود دارددر اسالم همان یا بهتر از آن  مگر این کهوجود ندارد در ادیان دیگر هيچ عمل خوبی  است.

همان یا همانند آن ممکن نيست، عملی صحيح و زیبا، در دین یا مکتبی وجود داشته باشد و در دین اسالم 

آن هر چند  مضراتی است، داراي ، بدون شکاست لی که در دین اسالم مورد تأیيد قرار نگرفتهنباشد. عم

 .بخورند آن مردم فریب رنگ و جاليبسياري از عمل، ظاهري زیبا و فریبنده داشته باشد و 
 

 های گذشته در چه چیزهایی با هم شبیه است؟ی امتی ما و روزهروزه :1 * سؤال

واجب  ما ما عملی به نام روزه داریم و انجام آن بر که گونه. یعنی همانو امساک در واجب بودن جواب:

و از  اند که بر آنان واجب بودته نيز روزه داشتههاي گذش، امتو از برخی کارها باید دست بکشيم است

و تعداد روزها و جزئيات آن نيازي نيست که مثل هم  روزه کيفيتدر . اما ندکشيدبرخی کارها دست می

  باشد.
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ثابت تاریخ دعوت انبيا دین اسالم، دین حق و از جانب خداست. ارکان دین اسالم در طول  :3 * نکته

توحيد، نماز، زکات، ها شامل این ارکان که برخی از آن سوي شان را بهپيامبران خدا پيروانتمامی بوده و 

 دند.نموشود دعوت میمیو ...  اخالق حسنه، روزه، حج
 

های گذشته نیز گونه که روزه بر شما واجب است بر امتخداوند متعال فرموده است همان :2 سؤال* 

  ای برای مسلمانان دارد؟ واجب بوده است. این عبارت چه فایده

 شوند:به دو دسته تقسيم میمسلمانان  جواب:

صالح و به دست آوردن ل عمخواهند با دیگران در انجام و می قوي هستندکه از نظر ایمانی ی ادسته

خواهند در کسب رضایت ند که اگر نمیکآنان را وارد رقابت میاین آیه  1کنند،رضاي خداوند رقابت 

 د.نبگير را روزهد به نحو احسن رمضان نهاي گذشته عقب بيفتامتخداوند از 

تکاليف شرعی خود را انجام  حداقلخواهند قرار دارند و میتري در سطح پایين یاز نظر ایمان کهی ادسته

گوید: با این آیه به آنان می فرسا نيستند.دهند و خواهان مسابقه با دیگران و انجام تکاليف سخت و طاقت

شما اي که بر روزه زیرااز دیگران است،  زیادترو  ترگمان نکنيد که تکاليف شما سختوجوب روزه، 

نيز از  شما اند، پسي انجام آن بر آمدهآنان از عهده .نيز واجب بوده است گذشتههاي بر امت ،واجب شده

 .آیيدي آن بر میعهده
 

دن انسان به تقوا است. کسی که هنگام روزه به رعایت حدود يدارد و آن، رسان یوزه رسالتر :4 نکته* 

 بِهِ، وَالعَمَلَ الزُّورِ قَوْلَ یَدَعْ لَمْ مَنْ»فرماید: برد. رسول خدا میاش نخواهد اي از روزهبهره ،نداردتوجه خدا 

 نکند، آن را ترک به عمل گفتار ظالمانه و که . ترجمه: )کسی2«وَشَرَابَهُ طَعَامَهُ یَدَعَ أَنْ فِی حَاجَةٌ لِلَّهِ فَلَيْسَ

 ها ویرا از خوردن انسانروزه وقتی  (.!کند ترک را شنوشيدن و خوردناو  که ندارد نيازي خداوند

و  ي حرامهاها و نوشيدنیاز خوردنی ارد، از باب اولیدجایز باز می تاشهواز و  هاي حاللینوشيدن

      رسول اهلل. خواهد داشتغيبت، تهمت، دروغ، ظلم و ... باز  همچون انو سایر گناه ناجایزت اشهو

 فَلْيَقُلْ قَاتَلَهُ، أَوْ أَحَدٌ سَابَّهُ فَإِنْ یَصْخَبْ، واَلَ یَرْفُثْ فاَلَ أَحَدِکُمْ صَوْمِ یَوْمُ کَانَ وَإِذَا جُنَّةٌ، الصِّيَامُ»فرماید: می

 ناسزا نباید دار است، پسزمانی که کسی از شما روزه .بازدارنده است ،ترجمه: )روزه 3«صَائِمٌ امْرُؤٌ إِنِّی
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: بگوید درجوابششد،  درگير او باگفت یا  ناسزا او به کسی اگر. يندازدب راهاد دعوا و داد و فری و بگوید

 یَدَعُ بِهِ، أَجْزِي وَأَنَا لِی الصَّوْمُ»فرماید: خداوند عزوجل در حدیث قدسی می هستم(. دارروزهشخصی  من

چرا که  هم،دمی آن را پاداش خودم من و است من براي ترجمه: )روزه .1«أَجْلِی مِنْ وَشُرْبَهُ وَأَکْلَهُ شَهْوَتَهُ

 کند(. می ترک من به خاطر را آشاميدن خوردن و جنسی و تمایالت دارروزه
 

                              

                                   

      

روزه  دیگر روزهاى ،به همان تعداد، دباش ر سفرد یا بيمار کهپس کسی از شما  .معينهایی است روز

 پس ؛است مسکينی غذايو آن  الزم است فدیه ،گيرندمیآن را با مشقت بسيار  که کسانى بر و بگيرد

 بهتر شما براى بگيرید که روزهاین و است، بهتر او براى به دلخواه کار خيري را انجام دهد، آن که کسى

  (184) .بدانيد اگر است
 

دین وجوب روزه را براي همگان بيان نمود، ولی از آن جهت که حکم ي قبل مطلقاً در آیه :1 * نکته

براي کسانی که از روزه گرفتن را هایی تبصرهدر این آیه  ،ي رحمت خداوندي استوار استاسالم بر پایه

 شده است: قایلقشر تبصره  براي سهدر این آیه  ند بيان نمود.عاجز

و روزه گرفتن براي او طاقت  آمدهدر سالمتی او اختالل به وجود  شود کهشامل هر کسی می. مریض: 1

رده که روزه سبب آسيب جدي به . زن باردار و زن شيدکنبيماري او را شدیدتر می ،ا روزهیو  استفرسا 

بهبودي، به همان تعداد، از اش را پس او باید روزه .شودشامل مریض می ،شودجنين یا نوزادش می، وي

» بعد از رمضان بگيرد.        .» 

 »عبارت . مسافر: 2   »ي با توجه به کلمهاست و  حال مسافرتدر  کند کهبر کسی صدق می« »

 ،مریضشود. او نيز همچون نمی ،استولی هنوز سفرش را شروع نکرده  ،شامل کسی که عازم سفر است

 آورد. به جاي میدر ایام دیگر اش را قضاي روزه
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پس از  ي روزهچون انتظار قضا 1ندارد. را گرفتنقدرت روزهور کلی طبه و  عاجز استکسی که . 3

او تشویق شده است  .(دهدغذا  یک مسکينبه ، در ازاي هر روزباید کفاره دهد. )رود، رمضان از او نمی

 ي خود بيفزاید.در صورت توانایی، بر مقدار کفاره
 

 به چه معناست؟« یطیقونه»سؤال: * 

انداخته ور چيزي فراگرفتن است. به بندي که دور گردن معناي دبه « طوق»ي از ریشه« ونهیطيق»جواب: 

کاري براي شخص طاقت فرسا باشد و او را به سختی و مشقت انجام  زمانی که 2گویند.طوق می ،شودمی

است، شان در حد استطاعتکه ها به انجام فعلی در دین اسالم انسان. شوداز این فعل استفاده می ،بيندازد

    گویند. خداوند متعال می «مستطيع» ،دهدکاري را به راحتی انجام میبه شخصی که مکلف هستند و 

. دارید رعایت کنيد( اي که استطاعتترجمه: )تقواي خدا را به اندازه 3«اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا»فرماید: می

زمانی است که انجام  مطيق گویند.می «مطيق»دهد انجام می فراوان زحمت ابه شخصی که کاري را ب لیو

کسانی که گرفتن روزه آنان  باشد.ي عجز در نهایت استطاعت شخص و در حال رسيدن به درجه آن کار

ی که بعد از انگيرند و کساندازد، روزه را افطار نموده و قضاي آن را بعد از رمضان میرا به حرج می

به در ازاي هر روز را افطار نموده و  انشروزهاجازه دارند د، نرا بگيرد قضاي آن نتوانيز نمیرمضان ن

 دهند. مسکينی غذا
 

» عبارت :2 نکته*               » زه رو براي ی استتشویق ،آیه آمده پایانکه در

ست و این واجب ا آخرت و جسم و روح آنانو  ادنيد روزه گرفتن به نفع ننبدا هاانسان و تا این کهگرفتن 

 د.نداردست برمورد و عذر تراشی بیو از بهانه جویی د نرا با جان و دل بپذیر
 

                                    

                                        

                               

هاي دليل وشده است که سراسر هدایت است براي مردم  نازل آن در قرآن که است ماهی رمضان ماه

 بگيرد روزه، پس باید باشد حاضر ماهآن  در که کس هر باطل، و حق ميانکننده  جدا و هدایت روشنی از

                                                             
 (.2/166التحریر والتنویر ) - 1

 (.5/193العین ) - 2

 .16تغابن/ - 3
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 راحتى خداوند بگيرد، روزه آن بجاى را دیگرى روزهاىبه همان تعداد  ،باشد سفر در یا بيمار که یکس و

 به پاس را خداتا  و کنيد تکميل را روزها شما نيست و تا آن تعداد مشقتو خواهان  خواهدمى را شما

 (185) .ار باشيدزشکرگکه و تا این بزرگ دارید ،است کرده هدایت را شما اینکه
 

  را معرفی  ایامی آن، اکنونپس از بيان حکم روزه و برخی احکام متعلق به خداوند متعال  :1 نکته* 

ماه  .کندماه رمضان اشاره می برکاتبه فضيلت و  اما قبل از آنر آن روزه گرفت. که باید دنماید می

 و از این جهت این در این ماه است اهلل رسولنزول قرآن بر  شروعرمضان براي روزه انتخاب شده چون 

 ویژگی مهم است:سه  داراياست. قرآن  فضيلت داده شدهها سایر ماهبرماه 

 .دست یابند هدایتکند تا به . مردم را راهنمایی می1

 آورد.می و آشکارهاي روشن . براي معرفی راه هدایت، دليل2

 کند.جدا میهم . مرزهاي دقيق بين حق و باطل را از 3
 

  .گرددمیتکرار نيز و باري دیگر در این آیه  شد بيانحکم مریض و مسافر  184ي در آیه :2 * نکته

تا تکليف آنان و رخصتی که به آنان تعلق گرفته است را بيان  تمرکز سخن بر روي مکلفين بود 184ي آیه

»در عبارت « منکم»قيد  ، ازي قبلو به این جهت در آیهکند            » استفاده

ي آیهدر نيست.  185ي نيز بيان نمود که این دو در آیهرا حکم مطيق پس از آن، و همچنين  شده است

 است. به عبارتی دیگر: در براي مریض و مسافر رخصت  علتبر حکمت و  تربيش تمرکز سخن 185

 حکمت رخصت را.  علت و کند و در این آیه ي قبل رخصت را بيان میآیه
 

 رخصت چیست؟حکمت و علت * سؤال: 

 اشاره شده است: موردچهار  در این آیه به جواب:

 بندگانش انداختن زحمتبه خواهان که خداوند اثبات لطف و رحمت خدا در حق بندگان و این .1

.خواهدرا می آنان یسرآسانی و  چون، نيست

 در سایر شان را هاي، روزهبگيرندرمضان روزه  ماهند در اهفرصتی باشد تا کسانی که نتوانست .2

کامل کنند.ها ماه

ی که پس تکبيراتشامل به بزرگی و عظمت و جالل اهلل پی ببرند و خدا را تکبير بگویند. ) مؤمنان .3

(.شودنيز میشود، گفته میدر روز عيد فطر  از اتمام روزه
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و الطاف او را با وجود دارد، خدا را سپاس گویند ین یی که در دهارخصت مسلمانان بخاطر .4

 .دهندعبودیت و بندگی پاسخ 
 

                                     

      

 خواندبفرا  هرگاه مرا را کننده دعا دعاى .نزدیکم من ،کنند سؤال من يباره در تو از من بندگان هر گاه و

 (186. )برسند کمالرشد و به  تا بياورند ایمان من به و بپذیرند رام دعوت باید کنم، پساجابت می
 

، در یک فضاي معنوي، خداوند ي آنهاي زیباتمروزه و بيان حک هايپس از بيان رخصت :1 نکته* 

  که من نزدیک و در دسترس شما هستم و دعاي هر دعا  کندخودش را معرفی میدر این آیه متعال 

خداوند متعال نزدیک است و  چون کنند، ولیهر چند مردم از رسول خدا سؤال می. پذیرماي را میکننده

  دهد.می نزدیک نياز به واسطه ندارد، جواب آنان را خودش و بدون واسطه
 

رشد و راه رسيدن به ي خود هستند و رشد و توسعهها دنبال رسيدن به بسياري از انسان :2 * نکته

پول و به دست آوردن در تنها برخی رشد و توسعه را  دانند.را در مسایل گوناگون می انسانیي توسعه

خداوند دانند، ولی ثروت و برخی در جسم و برخی در پست و مقام و برخی در سواد و مدرک و... می

داند. )کسب علم و دانش، تالش در خود میو استجابت فرمان  در ایمان ها راي انسانرشد و توسعهمتعال 

به دست آوردن مال و ثروت، توجه به رشد جسمی و سایر امور پسندیده در فرامين خدا وجود دارد که 

 انسان مؤمن باید به آن اهتمام ورزد.(
 

                                  

                                

                                       

                                   

      *      

 و هستند شما براي پوششی ناآن است،شده  حالل براي شما تانهمسران با آميزش داريروزه هايشب در

را  شما يتوبه پس ،کردیدمى خيانت خود به شما که دانستمى خداوند براي آنان هستيد. پوششینيز  شما
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 داشته مقرر شما بر خداکه  را آنچه و کنيد آميزش ناآن با اکنونپس  مورد عفو قرار داد، را شما و پذیرفت

 گردد، آشکار سياه يرشته از فجر يدسف يرشته شما براى تا بياشاميد و بخوریدو . يدنمای طلب ،است

 آميزش زنان با هستيد مشغول اعتکافبه  مساجد در که حالى در و به اتمام برسانيد شب تا را روزه سپس

 روشن مردم براى را خود آیات چنين این خداوند نشوید، نزدیک آن بهپس  است، الهى حدودآن  نکنيد،

 (187) .کنندپيشه  تقوا تا سازدمى
 

که این آیه به آن سؤاالت  شودمیمطرح آن پس از بيان حکم روزه، سؤاالتی در مورد احکام  نکته:* 

خواهد فردا روزه بگيرد، پس از پاسی کسی که میکردند یاران رسول خدا تصور می در ابتدا. دهدپاسخ می

از شب باید از خوردن، نوشيدن و مباشرت با زنان پرهيز کند. امّا برخی از آنانی که به این حکم معتقد 

دانست که شما به خودتان خيانت خدا می فرمود:دادند. خداوند متعال را انجام میبودند گاهی خالف آن 

 ي آیه حکم مسأله را تبيين کرد کهدر ادامه پوشی کرد و شما را بخشيد. سپسماز شما چش لیو ،کردیدمی

نمایان شدن شعاع روشنایی فجر موقع تا هاي روزه شبو آميزش با همسران در  خوردن، آشاميدن

 .داردنمحدودیتی 

                                    

        

 مردم اموال از بخشىتا د کشانيمی حکامبه سوي  را آن و! خوریدم ناحق به خود بين را یکدیگر اموال و

 (188) .دانيدمى که حالى در بخورید گناه بهرا 
 

به دست برخی از مردم بخاطر تواند یکی از اسباب رفاه در زندگی باشد. دارایی می مال و :1 نکته *

اموال دیگران از طریق غارت، قمار، غصب، فریب، خوردن کنند. به اموال مردم دست درازي می آوردن آن

اول  بخشدر خداوند متعال است. ناميده « باطلاکل به »را  آنخداوند متعال حرام است و دروغ، ربا و ... 

هاي دست درازي به اموال در بخش دوم آیه یکی از راه کند.نهی می «باطل به کلأ» آیه، مسلمانان را از

، تصاحب کنداموال دیگران را به باطل سهمی از کند گاهی یک شخص تالش مینماید. مردم را بيان می

به آن مال دست  آنانکند تا با کمک رسد. اینجاست که از قدرت کسانی دیگر استفاده میولی توانش نمی

از طریق به قاضی متوسل شده و آن شخص . باشدمیقاضی  ،ین کسی که داراي قدرت است. بهتریابد
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سازد. کند و زمانی که قاضی را حامی خود دید، قصدش را اجرا مینزدیک می اورشوه خودش را به 

 خواهد کرد.د قاضی به نفع او حکم اکنون اگر کار به شکایت بکش
 

 شود.می منجردر حق دیگران  ظلم و فساد به دارد و ناگواري پيامدهاي اجتماعی نظر از رشوه :2 نکته* 

ي به وسيله ،گاه مشکلی برایش پيش بيایدداند که هر، زیرا میدکنمی جسور جرم، انجام در را انسان رشوه

 الرَّاشِی  اللَّهِ رَسُولُ لَعَنَ»کند: میعبداهلل بن عمرو روایت  .تواند مشکلش را حل کندرشوه می

قاضی در دین اسالم و در  را لعنت کرد(. گيرنده رشوه و دهنده رشوهترجمه: )رسول خدا  1.«وَالْمُرْتَشِی

دهد و صالح سوق میجامعه را به سوي  ،صالحي انسانی از شأن مهمی برخوردار است. قاضی جامعه

 فِی قَاضِيَانِ: ثَلَاثَةٌ القُضَاةُ» اند: کشاند. رسول خدا فرمودهسوي تباهی میجامعه را به  ،غير صالحقاضی 

 حُقُوقَ فَأَهْلَکَ یَعْلَمُ لَا وَقَاضٍ النَّارِ، فِی فَذَاکَ ذَاکَ فَعَلِمَ الحَقِّ بِغَيْرِ قَضَى رَجُلٌ الجَنَّةِ، فِی وَقَاضٍ النَّارِ،

دو دسته در  اند:دسته سه هاقاضیترجمه: ) 2«الجَنَّةِ فِی فَذَلِکَ بِالحَقِّ قَضَى وَقَاضٍ النَّارِ، فِی فَهُوَ النَّاسِ

 در آتش است و ،کندحکم می را عکس آن داند، ولیحق را می که مردي .بهشت دراند و یک دسته آتش

 که اصولاي او نيز در جهنم است. قاضی ،کندو حقوق مردم را پایمال می داندرا نمیقضاوت  که مردي

، گرفته باشد رشوه قاضیکه بدون اینگاهی . (کند، او در بهشت استو به حق حکم می داندرا می قضاوت

حقش داند که می خصش که خود، در حالیکه مستحق نيست دهدمی کسی دیگرحق را به  از روي اشتباه،

 أَنَا إِنَّمَا»اند: فرموده را تصاحب کند. رسول خداحق  اجازه ندارد آن نيست. در چنين موقعيتی شخص

 فَمَنْ بِذَلِکَ، لَهُ فَأَقْضِیَ صَدَقَ، أَنَّهُ فَأَحْسِبُ بَعْضٍ، مِنْ أَبْلَغَ یَکُونَ أَنْ بَعْضَکُمْ فَلَعَلَّ الخَصْمُ، یَأْتِينِی وَإِنَّهُ بَشَرٌ،

هستم.  بشري مثل شما ترجمه: )من 3.«فَلْيَتْرُکْهَا أَوْ فَلْيَأْخُذْهَا النَّارِ، مِنَ قِطْعَةٌ هِیَ فَإِنَّمَا مُسْلِمٍ، بِحَقِّ لَهُ قَضَيْتُ

 خيال به من و باشد ماهرتر نطق، در شما از یکی است ممکن آمدید، من نزد خصومتی حل براي هرگاه،

 در دادم، او به ناحق به را مسلمانی حق من که کسی هر پس. بکنم قضاوت او نفع به گوید،می راست اینکه

 کند(. رها یا بگيرد ام، پس آن راداده او به را آتش از ايقطعه واقع
 

                                    

                              

                                                             
 و شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته است. 3580( حدیث 3/300سنن ابوداود ) - 1

 .1322حدیث  (3/605سنن ترمذي ) - 2

 .2458صحیح بخاري حدیث  - 3
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 و. هستند حجموسم و  مردم براى زمانی هاي شناسه هاآن :بگو کنند،مى سؤال تو از ماه هاىهاللي درباره

 و پيشه کند تقوا که است کسیکار  ،نيکىاوج  بلکه شوید، واردها خانه پشت از که نيست نيکی ایناوج 

 (189) .گردید رستگار تا کنيد، پيشه تقوابشوید و  انشدرب از هاخانه وارد
 

»سؤال:  *       »به چه معناست؟ 

چرخش ماه و  دهند.مواقيت به معناي زمانی است که مردم در آن زمان کارهاي خاصی انجام می جواب:

 ده است:مردم دارد که در این آیه دو فایده ذکر شهالل آن فواید بسياري براي 

کنند. شروع و پایان برخی تعيين میماه قمري  مردم بين خود بر اساسگذاشتن قرارهایی که  .1

.همچون شروع و پایان ماه مبارک رمضان ،گرددها نيز با ماه تعيين میعبادت

و اگر شوند دور هم جمع می مراسم حجساليانه یکبار مسلمانان جهان براي  زمان حج. دانستن .2

ها و روزهاي مختلف ، افراد در ماهي زمين مشخص نشودزمان آن توسط ماه براي تمام اهل کره

شود، لذا حج را به صورت ویژه ذکر کرده و هدف اساسی حج برآورده نمی به حج خواهند آمد

 1است.
 

آن را نيک پندارد، عمل نيک آن است که خدا و  ي خودبه سليقهعمل نيک آن نيست که شخص  نکته:* 

نباید است  برخی از مردم در زمان جاهليت معتقد بودند کسی که در حالت احرامرسول آن را نيک بدانند. 

   کردند و از آن طرف واردشان را سوراخ میو قسمتی از دیوار پشت خانه 2از درب منزل وارد شود

دادند. در اسالم برخی از مسلمانان هنوز جزو بهترین کارهاي نيک قرار میشدند و این کار را شان میمنزل

ور داد مؤدبانه از درب منزل این آیه آنان را از این کار خرافی بازداشت و دست کهتا اینبودند، معتقد به آن 

 .شوندوارد 
 

                                    

 .داردن دوسترا  تجاوزکاران خدا که نکنيد تعدّي و جنگند،مى شما با که کسانى با خدا راه دربجنگيد  و

(190) 
 

                                                             
 (.2/196نگا: التحریر والتنویر ) - 1

 .4512صحیح بخاري حدیث  - 2
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اجازه نداشتند با  ولی مسلمانان ،دادندمسلمانان را شکنجه میمشرکان در عهد مکی هر چند  :1 نکته *

در اواخر عهد نداشتند.  را بجنگند، چون آنان در ضعف بودند و توان دفاع از خود و مقابله با آنانآنان 

 آن دسته از مشرکاني حج به مسلمانان اجازه داده شد با سوره 39ي عهد مدنی با نزول آیهمکی و اوایل 

 کار از اجازه جلوتر رفت و به . با نزول این آیه،بجنگندکنند، جنگند و در حق آنان ظلم میکه با آنان می

جنگند، که با آنان میی مشرکاندر راه خدا با  شد تا داده دستور نمسلمانا عنوان یک واجب شرعی به

 جهاد کنند.
 

 »این آیه با عبارت  :2 نکته*             »  دهد حتی در دستور میبه مسلمانان

ي جنگ باشند یا در شروع کنندهکه مسلمانان اینکنند. خداوند متعال از را رعایت اخالق کریمه نيز  جنگ

و در پایان آیه کند نهی می ،انجام دهندکشتن زن، کودک، پير و...  همچون ،ناجوانمردانه یحين جنگ اعمال

عبداهلل بن  را دوست ندارد. آنان خدا که تجاوزکار ناميد و فرمودرا  دز این حدود تجاوز کرا کهکسی 

رسيد. ایشان  . خبر به رسول خدابودزنی کشته شده  که کند: در جنگی مشاهده شدروایت می عمر

 1که در جنگ، زنان و کودکان کشته شوند.ناراحت شدند و نهی نمودند از این
 

                                  

                                     

 

که شما را اخراج  از همان جاییکنيد  اخراجو آنان را  برآنان مسلط شدیدبکشيد هر جا که  را ناآن و

. بجنگندشما  يد تا زمانی که بانکن جنگ مسجدالحرامنزد  آنان با . واست دترشدی قتل از فتنه اند ونموده

 (191). سزاي کافرانچنين است ؛ وقتی با شما جنگيدند شما نيز با آنان بجنگيدپس 
 

دستور به جنگ و جهاد مخصوص دین اسالم نيست، بلکه در سایر ادیان الهی همچون یهودیت  :1 نکته *

 وَأَمْوَالَهُمْ أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اشْتَرَى اللَّهَ إِنَّ»فرماید: خداوند متعال میو مسيحيت نيز وجود داشته است. 

 أَوْفَى وَمَنْ وَالْقُرْآنِ وَالْإِنْجِيلِ التَّوْرَاةِ فِی حَقًّا عَلَيْهِ وَعْدًا وَیُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ اللَّهِ سَبِيلِ فِی یُقَاتِلُونَ الْجَنَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ

   منانؤم از ترجمه: )خداوند 2«.الْعَظِيمُ الْفَوْزُ هُوَ وَذَلِکَ بِهِ بَایَعْتُمْ الَّذِي بِبَيْعِکُمُ فَاسْتَبْشِرُوا اللَّهِ مِنَ بِعَهْدِهِ
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    پيکار خدا راه باشد. در آنان براى آن بهشت برابر در که کرده است خریدارى را شاناموال و هاجان

 چه و قرآن. و انجيل و تورات در او بر است حقى يوعده این شوند،مى کشته و کشندپس مى د،کننمى

 این و ایدکرده خدا با که ستدى و داد به شما بر باد بشارت اکنون است. وفادارتر عهدش به خدا از کسى

 است(. بزرگ همان پيروزى

افرادي نابکار و  وجود حکم جهاد در یک دین جامع و کامل ضروري است، زیرا در هر زمان و مکانی

 یکی از فرزندان آدم .ندنمایمیاقدام به جنگ  مؤمنانو  عليه ادیان آسمانی که دارندوجود  تجاوزکار

کشت. پس از آن پيامبرانی همچون پيامبر نوح، هود،  اقدام کرد و او راش مؤمن برادر عليه بار اولين براي

دادند، ولی مورد مردم را به سوي دین خدا دعوت می -عليهم السالم–صالح، لوط، شعيب، موسی و ... 

دشمنان دین را  صورتدو  خداوند متعال بهقرار گرفتند.  افراد تجاوزکار مهري، تمسخر، شکنجه و قتلبی

 : نموده استنابود در دنيا مجازات وآنان را 

شان توسط یارانافراد زیادي به آنان ایمان نياوردند و غالب پيامبرانی که  با عذاب آسمانی: .1

همچون نوح، هود، کرد نابود با عذاب آسمانی  شان راخداوند متعال دشمنان ،قدرت نگرفتند

صالح و شعيب. 

خداوند  ،قدرت گرفتندهاي فرهيخته پس از ایمان آوردن انسانپيامبرانی که  :مؤمنانبا جهاد  .2

 مقابله کنند و در مقابل اجر فراوانی را به آنان وعده دشمنان دینبا بر آنان واجب کرد تا متعال 

  . و رسول اهلل داد، همچون پيامبر موسی
 

 ؟ داده شده استدر ادیان الهی به جهاد علیه کافران دستور  * سؤال: چرا

 ها عبارتند از:مورد از آنسه  هدف و حکمت از وجوب جهاد زیاد است که جواب:

خلق نموده تا او را عبادت کنند و به طور مساوي ها را خداوند متعال انسان برقراری مساوات: .1

از بسياري  1شوند.مند براي عبادت بهتر امکاناتی را در دنيا فراهم ساخته است تا از آن بهره

 کنند و امکانات را به تصرف خویش در آورده و سران کفر خود را بر دیگران تحميل می

با سران  با صدور حکم جهاد،ادیان الهی شند. کَن را به استثمار و بندگی خود میوار دیگرافرعون

ند. نمردم را از استثمار آنان خارج ک تاد نجنگکفر می
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را  پيامبرانشآزاد است. خداوند متعال  خوددر انتخاب دین در این دنيا هر انسانی  :آزادیتحقق  .2

 هندداجازه نمی ظالمان، ولی برخی از دهندرا به سوي دین حق دعوت  مردمتا  ه استفرستاد

 مجبور او را شکنجه و  عذاب با ،شدمردم دین اسالم را انتخاب کنند و اگر کسی مسلمان می

مردم  تاد نبرظالمان را از بين می ،با دستور جهادادیان الهی بردارد. دست دینش از  تا کردندمی

دنيا و آخرت برسند.  خوشبختیآزادانه دین خود را انتخاب کنند و با پذیرش دین اسالم به 

جهانی است. خداوند  یدین اسالم دین امر به معروف و نهی از منکر: دین خدا و شدنجهانی  .3

برساند. ولی  تمام مردم جهانمتعال دین حق و کالم خود را بر پيامبرش نازل کرد تا آن را به 

شدند و به و مانع گسترش آن می شدهخدا دین هاي کفر سد راه دولت قدرتمندان و بسياري از

ادیان کردند. می ا بر مردم تحميلاز طرفی دین باطل خود ر استند وخبه پا می مؤمنانجنگ با 

د دین خدا را به مردم نهاي قدرتمند کفر را از بين برده تا بتوانالهی با صدور دستور جهاد، دولت

د.نجهان عرضه و آنان را امر به معروف و نهی از منکر نمای
 

 فتنه را بدتر و شدیدتر از قتل معرفی  ،، ولی این آیهتر از قتل نباشدشاید چيزي بدبه ظاهر  :2 نکته* 

کند. یکی از مصادیق فتنه تحميل فکر خود بر دیگران است.می
 

               

 (192) .است مهربان يآمرزندهبس  خداوندکشيدند،  پس اگر دست
 

به اشتباه خود  ولی ،اندحرمت مسجدالحرام نموده کافرانی که هتکدر این آیه، خداوند متعال  * نکته:

وند متعال کند. خدارا نيز از مغفرت و رحمت خود نااميد نمیند ابرداشتهدست از این کار اعتراف نموده و 

 یمسلمانپس گيرد، غفور و رحيم است. وقتی رحمت خدا این چنين افرادي را نيز در بر میآنان نيز  براي

اميدوار باشد که که خود را با گناهان آلوده ساخته، زمانی که به سوي خدا توبه کند و اشک ندامت ریزد، 

 خداوند متعال مغفرت و رحمتش را از او دریغ نخواهد کرد.
 

                                

 جز عدوان و دشمنیپس  ،کشيدند دست اگر. گردد خدا اي باقی نماند و دین از آنِفتنه تاآنان بجنگيد  با و

 (193) .نيستستمکاران روا  بر
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اي باقی دستور داد تا آنجا با کفار بجنگند که هيچ فتنه مؤمنانو  خداوند متعال به رسول اهلل :1 نکته* 

جزیرة مشرکان اکثریت در هم شکسته شد و مشرکان که قوت با کافران جنگيد تا ایننيز  رسول خدانماند. 

-العرب مسلمان شدند. در زمان خلفاي راشدین نيز این روند در خارج از جزیرة العرب ادامه داشت تا این

و مردم آزادانه دین اسالم را  شکسته شد ،ایران و رومدولت  زمان، که شوکت دو امپراطوري قدرتمند

 پذیرفتند.
 

مردم را  ،ندارند دشمنی غير مسلمانانی که با مسلمانانبا  يدنخداوند متعال در این آیه از جنگ :2 * نکته

، نهی نموده دارندشوند و حرمت مقدسات مسلمانان را نگه میمانع تبليغ دین خدا نمی ،اندازندبه فتنه نمی

         : »فرمایدمیي ممتحنه سوره 8ي آیهدر  خداوند متعال. است

                            » :از را شما خداوند)ترجمه 

 اند،نکرده تانبيرون دیارتان و شهر از و اندنجنگيده شما با که کسانى نسبت به و رعایت عدالت کردن نيکى

 .دارد( دوست را پيشگان عدالت شک خداوندبی کند.نمى نهى
 

                                   

                       

همان مقداري که  به کرد، تعدي شما رب کس هر پس. داردقصاص  هاحرمت حرام در بـرابر ماه حرام و ماه

 (194)! است متقيان با اهلل که بدانيد و را پيشه کنيد اهلل تقواي و! کنيد تعدى او بر ،بر شما تعدي کرده است
 

کسی آن را نگه داشت. هستند که باید  خاص داراي حرمت هاها و زمانمکانها و برخی از انسان نکته:* 

پاسخ حرمت  تا اجازه داده شده است 194تا  191 آیات درحرمتی ندارد.  را نگه ندارد،ها آنحرمت که 

 شکنان داده شود.
 

                                      

 را نيکوکاران خداوند که کنيد نيکى و .نيندازید هالکت بهخود  اندست اب را خود و کنيد انفاق خدا راه در و

 (195) .دارد دوست
 

 آیه مبحث جنگ و جهاد را مطرح نمود و اکنون به مسلمانان دستور پنج  خداوند متعال در :1 نکته* 

ي جنگ و فراهم ساختن تجهيزات نظامی دهد انفاق کنند و خود را به هالکت نيندازند. تأمين هزینهمی
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پذیر است. اگر مسلمانان و مشارکت همگانی مسلمانان امکان بسيار مهم است که با انفاق ،پيروزي براي

با دستان خود، خود را به هالکت  گویاخود را از نظر تجهيزات آماده نکنند و به ميدان نبرد بروند، 

دهد تا از اخذ . هر چند نصرت و پيروزي از جانب خداست، ولی این آیه به مسلمانان درس میاندانداخته

 طلب نکنند و براي پيروزي، مقدمات آن را مهيا سازند.  اسبابو صعود را بدون نباشند  اسباب مادي غافل
 

احسان . را دوست داردن محسنا که کرد و فرمودخداوند متعال در پایان آیه ما را به احسان امر  :2 * نکته

 ویژگی باشد:دو  داراي شود کههر عمل نيکی گفته میبه 

 کمال انجام شود.و به تمام و به نحو احسن  .1

 . شودانجام با اخالص خدا و  مراقبتتحت . 2

آن کار را به باید  ،رودي خود میبر سرِ شغل و حرفه یا پذیرد ووليتی را میمسئزمانی که انسان مؤمن 

که شغل آهنگري  خداوند متعال به پيامبر داود .انجام دهدو با احساس مراقبت خدا نحو احسن 

شغل خود را به درستی انجام دهد و در انجام وظيفه کوتاهی نکند. خداوند متعال  کندسفارش می ،داشت

 هاىترجمه: )زره 1«.بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنِّی صَالِحًا وَاعْمَلُوا السَّرْدِ فِی وَقَدِّرْ سَابِغَاتٍ اعْمَلْ أَنِ»فرماید: می

 به من که انجام دهيد صالح عمل و رعایت کن. خوب را هاحلقه يترتيب و اندازه و بساز خوب و گشاد

. رسول نيز واجب استها احسان در حق غير انسان در دین اسالم، رعایتهستم(.  بينا دهيدمى انجام آنچه

 کُلِّ عَلَى الْإِحْسَانَ کَتَبَ اهللَ إِنَّ: »دهددستور می کند چنين خواهد حيوانی را ذبحکه می به قصابی خدا 

ترجمه:  2«.ذَبِيحَتَهُ فَلْيُرِحْ شَفْرَتَهُ، أَحَدُکُمْ وَلْيُحِدَّ الذَّبْحَ، فَأَحْسِنُوا ذَبَحْتُمْ وَإِذَا الْقِتْلَةَ، فَأَحْسِنُوا قَتَلْتُمْ فَإِذَا شَیْءٍ،

 ذبح هرگاه و بکشيد، روش بهترین به کشتيد هرگاه لذا است، کرده واجب چيز هر بر را احسان )خداوند

 مورد ذبحش  حيوان و کند، ذبح تيز از قبل را کاردش شما از یکی باید و کنيد، ذبح روش بهترین به کردید

 بگرداند(. راحت را
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تان براي که قربانى از هر چهپس  شدید، باز داشته اگر و .برسانيد اتمام به خدا براى را عمره و حج و

 و بود بيمار شما از کسى اگر و برسد محلش به قربانى تا نتراشيد را خود سرهاى و .انجام دهيد ميسر باشد

پس کسی که  بودید، امان در هرگاه و .قربانی یا صدقه یا روزه از دهد فدیهپس  داشت، سر در ناراحتى یا

 سک هر وانجام دهد  ،است ميسر او براى که قربانى از آنچهالزم است  ،ببرد  عمره به همراه حج بهره از

 یکامل روز ده این! گردیدمى باز که هنگامى روز هفت و حج، ایام در روز سهپس روزه گرفتن  نيافت،

 اهلل که بدانيد وتقواي اهلل پيشه کنيد  و دننباش مسجدالحرام مقيم اشخانواده که است کسى براى این. است

 (196) شدید العقاب است!

 

پس از اتمام مبحث جنگ، به مبحث مهم دیگري در اسالم به نام حج و عمره خداوند متعال  :1 * نکته

 ادامه دارد.  203ي شروع شده و تا آیه 196 يکه از آیه پردازدمی
 

و مسلمانان  این آیات در سال ششم هجري هنگام صلح حدیبيه نازل شده است. رسول خدا :2 نکته *

جلوي آنان را گرفتند و نگذاشتند وارد مشرکان ي خدا به منظور به جاي آوردن عمره بودند که عازم خانه

را  اشعمره حج یاراه بر او بسته شد و نتوانست  ،کسی که عازم حج یا عمره شد، ولی در مسير .مکه شوند

)اگر امکان دارد باید قربانی را به مکه و به  دهدانجام می ،که برایش ميسر است ايقربانی ابتدا ،انجام دهد

   کند و از احرام بيرون میو سپس موي سرش را کوتاه جا قربانی شود( همان محل قربانی بفرستد تا 

باید فدیه بدهد و  ،از قربانی کوتاه کندکسی که بخاطر مریضی مجبور شد موي سرش را قبل  آید.می

  مختار است که روزه بگيرد یا به مستمندان صدقه دهد و یا قربانی کند.
 

ي خدا، بخاطر دشمن، مریضی و یا هر مشکل دیگر، از در مسير رفتن به سوي خانه کسی که :3 نکته* 

همچون قربانی و حلق سر را به ، برخی از اعمال حج یا عمره باز داشته شد ي خدارفتن به سوي خانه

چنين شخصی در صورت امکان، قضاي  1مند گردد.حج بهرههاي فواید و ثوابورد، تا از برخی آجاي می

 ورد.هاي آینده به جاي آباید در سالآن حج یا عمره را 
  

                                                             
 (.2/224نگا: التحریر و التنویر ) - 1
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من  متوجه حدیبيه در خدا کند که رسولبزرگوار نقل می يیکی از صحابه  عُجْرَةَ بن کعب :4 * نکته

 موهایت پس: آنگاه فرمود. بله: کردم عرض کنند؟ها اذیتت میشپش: فرمود. است زده شپش سرم که شد

 آنچه یا کن و تقسيم مسکينشش  ميان غذا 1صاع سه یا بگير روزه روز، سه آن، بتراش و به خاطر را

 بِهِ أَوْ مَرِیضًا مِنْکُمْ کَانَ فَمَنْ»: شد نازل من يدرباره آیه این: گویدمی کن. کعب قربانی است ميسر برایت

 کند.و از آن پس هر کس به چنين مشکلی دچار شد به این آیه عمل می 2«.رَأْسِه مِنْ أَذًى
 

  :دهدانجام تواند می شکلچهار  یکی از این بهمناسک حج و عمره را یک شخص به طور کلی  :5 * نکته

 ببندد.احرام فقط براي حج  . حج مفرده:1

 دد.ببناحرام تنها براي عمره عمره مفرده: . 2

پس از مناسک حج را  ،احرام براي حج و عمره با هم ببندد و بدون اینکه از احرام بيرون بياید قِران:. 3

 به جاي بياورد.اعمال عمره 

هاي حج ابتدا عمره را به جاي بياورد و پس از فراغت از اعمال عمره، از احرام بيرون در ماه حج تمتّع:. 4

  ي حج احرام ببندد و به مناسک حج بپردازد.و سپس برا آمده
 

هاي حج مخصوص در ایام جاهليت بسياري از مردم معتقد بودند حج تمتع جایز نيست و ماه :6 * نکته

 3این اعتقاد با نزول این آیه از بين رفت. به جاي آورد.هاي حج ماهاعمال حج است و نباید عمره را در 

از آن  4است. و مدت بيشتر در خير ماندن ت بردنو منفعکردن به معنی استفاده  «عتَمَ»ي ریشه زتمتع ا

هم منفعت او  ؛کندحاصل میحج تمتع نامگذاري شده است که شخص از حج خود منغعت اضافی  ،جهت

و هم منفعت معنوي است  دهدانجام میکمتر  يو با هزینهمادي است که حج و عمره را با یک سفر  منفعت

 چنين منفعتی به شخصی که کند.کسب می هر دو را ثوابو آورد حج و عمره را با هم به جاي میکه 

 ،براي او تعيين شدهاي که باید فدیه بدهد. فدیه ،مندي از این فرصت را داردي بهرهیابد و اجازهدست می

این تبصره براي کسی است که ساکن مکه  روز. 10روزه گرفتن  ،و در صورت عدم تواناییقربانی است 

 تواند در ایام دیگر عمره را به جاي بياورد. نيست، زیرا کسی که ساکن مکه است به راحتی می
 

                                                             
 گرم گنجایش دارد. 700کیلو و  2صاع پیمانه است که حدود  - 1

 .1201و صحیح مسلم حدیث  1815صحیح بخاري حدیث  - 2

 (.2/227التحریر والتنویر ) - 3

 (.5/293معجم مقاییس اللغة ) - 4
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حج آميزش اثناي در  بداند که، کرد حجها نيت در آن ماهکه  پس کسیی است. معين هايماه حج

 توشه و. داندمى را آن خدا دهيد،می انجام نيک کارهاى از آنچه و وجود ندارد. جدال و گناه و جنسی

 (197) اي خردمندان.تقواي مرا پيشه کنيد  و .است تقوا توشه بهترینبدون شک  که کنيد تهيه
 

به شود و بسته میاحرام حج  رايب هاکه در آن است هاییماهمعين است و آن  حجهاي ماه :1 * نکته

 حجه.شوال، ذي قعده و ذي  :از ندعبارتترتيب 
 

سخنان  از ها انسان باید زبان خود رانماز، روزه و حج اعمالی هستند که در حين انجام آن :2 * نکته

این تمرینی است تا انسان  .خود را از اعمال ناپسند باز دارد و آن را مدیریت کند اعضايناشایست و 

 د.سایر اعضاي خود را کنترل نمایبتواند در سایر اوقات و حاالت نيز زبان و 

 

                                   

                          

 را خدا ،سرازیر شدید عرفات از که هنگامى و باشيد پروردگارتان فضل در طلب که نيست گناهى شما بر

 از این از پيش شما هر چند و نمود هدایت را شما که گونههمان کنيد یاد را او .کنيد یاد مشعرالحرام کنار

 (198) .بودید گمراهان يزمره
 

یا تجارت  کنند گمان. شاید کسانی بودکسب تقوا  وي معنوي گيري قبل سخن از بهرهدر آیه :1 نکته* 

بيان آن را جایز بودن حکم این آیه و با تقوا منافات دارد. است سفر حج ممنوع در  مادي پرداختن به امور

 کند.می
 

  هایی باشند که در گذشته گمراه بوده و مرتکب اعمال ناشایست زیاديممکن است انسان :2 * نکته

با توجه به اند و اکنون اعمالی شایسته دارند. اند، ولی از آن پشيمان شده و به سوي خدا بازگشتهشده

»عبارت               »انسان در وضعيتی است که اکنون در آن شود که شرف دانسته می

 شان مورد نکوهش قرار دهد.قرار دارد، لذا کسی حق ندارد آنان را بخاطر اعمال گذشته
 

 به چه معناست؟ «مشعر الحرام»* سؤال: 
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در چون سرزمين مزدلفه  .منظور از آن، سرزمين مزدلفه استو  استلَم و بارز ی عَبه معن« مشعر» جواب:

. ایستادن در مزدلفه یکی از اعمال حج گویندمی «مشعرالحرام»است به آن  گرفتهي حرَم قرار منطقه

 پردازند.می نيایشجا به ذکر و کنند و در آندر مزدلفه وقوف میحاجيان  1.است
 

                             

 خدا که بطلبيد آمرزش خداوند از و شوید روانهشما نيز  ،شوندسرازیر می مردم که ییجا همان از سپس

 (199) !است مهرباني آمرزنده
 

  تفسير وجود دارد:دو  در این آیه :1 * نکته

، ولی کردندمیوقوف  آنجادر و  رفتندعرفه می زمين بهحجه در روز نهم ذي  غير از قریش مردمي همه. 1

زیرا زمين مزدلفه ، رفتندو به جاي آن به مزدلفه می دنوقوف کندانستند که در زمين عرفه ننگ می يانقریش

 مکانیآنان معتقد بودند  .ي حرم استخارج از محدوده، ولی زمين عرفه قرار داردحَرَم در سرزمين 

    کاستهشأن سرزمين حرم و قریش از مورد توجه قرار گيرد، اگر  ،که جزو حرم نيست همچون عرفه،

  هم و فرمود: قریش -رضی اهلل عنها–در صحيح بخاري و مسلم نقل شده است که عایشه  شود.می

 در عرب سایر اما. گفتندمی( تندرو و متعصب) حُمس هاآن به و کردندمی وقوف مزدلفه، در شانکيشان

 در و برود عرفات به تا داد دستور پيامبرش به خداوند آمد، اسالم که هنگامی. کردندمی وقوف عرفات

      »خداوند متعال فرمود:  .شود مزدلفه يروانه آنجا از سپس و کند وقوف آنجا

 درمردم نيز  و دسرازیر شونشوند، سرازیر می مردم که جایی همان دستور داد ازبه قریشيان و  2«.

که چنين  یقریشياندر پایان آیه به با این تفسير، شدند. سرازیر میکردند و از آنجا توقف میسرزمين عرفه 

: »فرمایدمی ،زدنداز رفتن به عرفه سر باز میداشتند و  ايانهعمل متکبر              .» 

ي قبل بيان سرازیر شدن به سوي مشعرالحرام )مزدلفه( که در آیهپس از ایستادن در سرزمين عرفه و . 2

رفتن از مزدلفه  در موردو این آیه  شوند ي سرزمين مِنیمزدلفه نيز روانه اکنون نوبت این است که از ،شد

 بِعَرَفَاتٍ یَقِفَ حَتَّى لِيَنْطَلِقْ ثُمَّ) ده است که فرمود:نقل ش ابن عباس در صحيح بخاري از . باشدمی مِنیبه 

 یُتَبَرَّرُ الَّذِي جَمْعًا یَبْلُغُوا حَتَّى مِنْهَا أَفَاضُوا إِذَا عَرَفَاتٍ مِنْ لِيَدْفَعُوا ثُمَّ الظَّالَمُ، یَکُونَ أَنْ إِلَى العَصْرِ صَالَةِ مِنْ

 یُفِيضُونَ، کَانُوا النَّاسَ فَإِنَّ أَفِيضُوا ثُمَّ تُصْبِحُوا، أَنْ قَبْلَ وَالتَّهْلِيلَ التَّکْبِيرَ وَأَکْثِرُوا کَثِيرًا، اللَّهَ لِيَذْکُرُوا ثُمَّ فِيهِ،

                                                             
 (.1/554)تفسیر ابن کثیر  - 1

 .1219و صحیح مسلم حدیث  4520صحیح بخاري حدیث  - 2
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 (الجَمْرَةَ تَرْمُوا حَتَّى« رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا النَّاسُ أَفَاضَ حَيْثُ مِنْ أَفِيضُوا ثُمَّ»: تَعَالَى اللَّهُ وَقَالَ

عرفه  سپس از. دارد وقت عرفه به وقوف براياز نماز عصر تا تاریکی شب  گذارحجشخص )... ترجمه:  1

الاله اال »و  «اهلل اکبر»، با تکرار و زمانی که به آنجا رسيد کندمزدلفه حرکت میتجمع مردم در  سويبه 

  نيز حرکت آنجا  پس ازسد. دهانجام می را کار این صبح نماز از قبل تاند و کمییاد خدا را زیاد « اهلل

 »فرمود:  وند متعال. و خداهستندحرکت در حال ند، زیرا مردم نيز از آنجا کمی     

 »و  دستور دادرا به استغفار  آنان ،مناسک حج رو به پایان استچون  .(و در آنجا جَمَره را رمی کنند

»فرمود:              .» ي بعد نيز سخن از اتمام اعمال حج است.در آیه 
 

به هاي مهم، به استغفار دستور داده شده است. در دین اسالم، پس از انجام بسياري از عبادت :2 * نکته

هاي پس از عبادت 2مرتبه استغفار کند.سه  ارمستحب است شخص نمازگز ،پس از اتمام نمازطور مثال 

در این آیه نيز پس از اتمام مناسک حج به استغفار  3.شبانه، مستحب است هنگام سحر به استغفار بپردازد

، چون امکان کندمی از خداوند متعال طلب بخشش شاست. انسان مؤمن در پایان عبادتشده دستور داده 

تا مبادا به کند چنين از خدا طلب بخشش میو هم ندهدانجام  است،دارد آن عبادت را آنگونه که شایسته 

 . برداردسر به طغيان  وود شمغرور  هاي خویشعبادت
 

                                  

                        

 از حتی تانپدران کردن یاد همانند کنيد، یاد را خداپس  ،به پایان رساندید را خود مناسک که هنگامى و

 اىبهره آخرت در ولى .کن عطا نيکى دنيا در ما به! خداوندا :گویندمى مردم از بعضى. تربيش هم آن

 (200) .ندارند
 

گونه که افتخارات پدران خویش ، همانیاد کنند هميشهکند تا خدا را این آیه مردم را تشویق می نکته:* 

تا در شناخت خدا به آن معرفتی برسند که نسبت  کندکنند و همچنين آنان را تشویق میرا هميشه یاد می

 گاه از خدا غفلت يچهاند و حتی از آن هم بيشتر. کسی که به چنين معرفتی رسيد به پدران خود رسيده

 . کندمییاد  هميشه او رابا قلب و زبان کند و میاحساس و در هر جا و حضور او را هميشه ورزد مین

                                                             
 .4521یث دصحیح بخاري ح - 1

 .135( حدیث 414 /1مسلم )صحیح  - 2

 .18 - 17ذاریات/ - 3
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 را ما و! کن عطا نيکى نيز آخرت در و کن عطا نيکى دنيا در ما به! پروردگارا :گویندمى برخی از آنان و

 (201)! دار نگاه آتش عذاب از
 

شان تنها به دنياست و به آن دل بين ندارند و نگاهاي که چشمان حقيقتد: دستهانمردم دو دسته نکته:* 

د و نه از پاداش آخرت شوشان تزکيه مینه درون اند. آنان حتی اگر به سفر معنوي حج هم بروند،بسته

 هاست. غایت آن و ستایش مردم ي حاجی شدنهشود، زیرا شُهرشان میچيزي نصيب

دهند. آنان در دنيا هدف غایی خود را دنيا قرار نمیبين دارند و چشمان حقيقت که اندي دوم کسانیدسته

دنبال پيشرفت و اعمال حسنه هستند و نسبت به آخرت نيز خواهان رضاي خدا و بهشت هستند و براي 

هراسانند و نجات از آن را  ،دچار شوندو از اینکه به عذاب جهنم  دهنداعمال نيک انجام میرسيدن به آن 

  در پایان خواهند دید.کارهاي خود را ي لذا نتيجه خواستارند، از خداوند متعال
 

                      

 (202). است الحسابسریع خداوند، و دارند، اىبهره و نصيب اند،آنان بخاطر کارهایی که انجام داده
 

                                       

                     

 و نيست او بر خالصه کند گناهى روز دو در آن را کس که هر پس کنيد. روزهایی معين یاد در را خدا و

را  خدا تقواي و. کند پيشه تقوا است که کسى براى نيست. این او بر به تأخير اندازد نيز گناهى کس هر

 (203شوید. )می سوق داده او سوى به که شما بدانيد و رعایت کنيد
 

در ي مذکور، حُجّاج را به ذکر و نيایش دستور داده است. و آیه 200ي خداوند متعال در آیه :1* نکته 

گوید. هر چند که باید هميشه خدا کيفيت ذکر را بيان نمود و در این آیه از کميت ذکر سخن می 200ي آیه

را یاد کرد، ولی در ایام حج روزهاي مشخصی به ذکر خدا اختصاص داده شده است. این روزهاي 

جاج در این ایام مشخص، سه روز است که پس از عيد قربان قرار دارد و به ایام تشریق مشهور است. ح

 دهند. برند و عالوه بر ذکر خدا، قربانی و رَمْیِ جَمَرات انجام میدر سرزمين منا به سر می
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پس از اتمام مناسک حج، بسياري از حاجيان آهنگ بازگشت به وطن یا بازدید از اماکن مهم و تاریخی 

ند متعال در این آیه به آنان اجازه را دارند و فرصت زیادي براي ماندن در سرزمين منا را ندارند، خداو

روز خالصه نموده، طواف وداع را انجام داده و از احرام خارج شوند.  2داده است اعمال نهایی حج را در 

ي کافی وقت دارند و خواهان ماندن بيشتر در سرزمين منا هستند، آنان نيز از طرفی بسياري دیگر به اندازه

 ت را تا روز سوم به تاخير بيندازند. اجازه دارند قربانی و رمی جمرا
 

و به معناي « شَرَق»ي شود. تشریق از ریشه: ایام تشریق به سه روز پس از عيد قربان گفته می2* نکته

کردند و هاي حيوانات قربانی را تکه تکه میهاي گذشته حاجيان گوشتروشنایی آفتاب است. در زمان

 1ند، از این جهت، این سه روز به ایام تشریق مشهور شده است.دادبراي خشک شدن، زیر آفتاب قرار می
 

گيرد رمی جمرات است. رمی به معناي پرتاب کردن : یکی از اعمالی که در ایام تشریق انجام می3* نکته

شوند و تکبيرگویان به طرف هر یک اي است که حجاج اطراف آن جمع میهاي سه گانهو جمرات ستون

کنند. این عمل، نماد سنگ انداختن به سوي شيطان است. رمی جمرات پرتاب میعدد سنگ  7از آنها 

 در سرزمين منا قرار دارد.« خيف»هاي سه گانه در نزدیکی مسجد باشد. این ستونجزو واجبات حج می
 

»* سؤال: قيد     »چه مناسبتی با آیه دارد؟ 

روز خالصه کند، ممکن است بخاطر  2ایام تشریق را در خواهد اعمال کسی که عجله دارد و می جواب:

عجله، مناسک پایانی حج را به درستی انجام ندهد و یا حين انجام مناسک به حقوق دیگران تعدي کند. 

 روز خالصه کند که مرتکب این اعمال نشود. 2تواند اعمالش را در یک شخص به شرطی می

شوند. در یک کاروان افراد متفاوتی وجود دارند که برخی از اکثر مردم به صورت کاروان رهسپار حج می

تواند اعمالش را تا آنان ممکن است مایل نباشند سه روز در زمين منا بمانند، لذا یک شخص به شرطی می

 سه روز به تأخير اندازد که سبب رنجش دیگران نشود.
 

را انجام دهد و از تجاوز به حقوق شخص حاجی در ایام حج، باید به بهترین شکل عباداتش  :4* نکته 

دیگران خودداري کند. پس از بازگشت از حج نيز باید همين مسير را ادامه دهد و بداند که در پيشگاه اهلل 

 2.«أُمُّهُ وَلَدَتْهُ کَيَوْمِ یَفْسُقْ رَجَعَ وَلَمْ یَرْفُثْ فَلَمْ لِلَّهِ حَجَّ مَنْ»فرموده است:  شود. رسول اهلل حاضر می

                                                             
 (.38/ 5نگا العین ) - 1
 .1521صحیح بخاري حدیث  - 2
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بپرهيزد، در حالی  و گناه جنسی مسایل در اثناي حج از و نماید حج خدا رضاي بخاطر ترجمه: )هرکس

 است(. شده متولد مادر از گردد که گویا تازهاز حج بر می

ترجمه:  1.«الجَنَّةُ إِلَّا زَاءٌجَ لَهُ لَيْسَ المَبْرُورُ وَالحَجُّ بَيْنَهُمَا، لِمَا کَفَّارَةٌ العُمْرَةِ إِلَى العُمْرَةُ»و نيز فرموده است: 

 پاداشی شده است واقع اي که مقبول خداوندصادقانه حج و شودمی گناهان يکفاره موجب عمره تا )عمره

 ندارد(.  بهشت جز
 

                                         

 

 در آنچه بر را خدا آورد ودنيا تو را به شگفت می زندگى يدرباره او سخن که هستند کسانى مردم از و

 (204) .است دشمنی بسيار سرسخت او حال که گيرد،مى گواه است دلش
 

و در  هاي پسندیدهخصلتشوند. برخی داراي هاي بسيار مختلفی تقسيم میمردم به دسته* نکته: 

آیه از  10ترین مراتب قرار دارند. بيش از ناپسند و در پست هايباالترین درجات و برخی داراي خصلت

هاي مختلف مردم پرداخته است. این به معرفی دسته...« از مردم کسانی هستند که »قرآن کریم با عبارت 

دهان به سخن  علومات بسيار عالی دارد. وقتیگوید که در مورد زندگی دنيا مآیه از مردي سخن می

کند و خدا را بر کند. او خود را دلسوز و خيرخواه مردم معرفی میگشاید، شنونده را شگفت زده می می

گيرد. اگر این اشخاص در ادعاي خود صادق باشند ایرادي بر آنان نيست، اما صدق سخنان خود گواه می

 هستند، زیرا: دا و خلق خدا دشمنی سرسختحقيقت این است که آنان نسبت به خ
 

                                    

 ها رانسل و دستآوردها تا در آن فساد راه بيندازد و در زمين تالش کرده است است، کرده پشت هرگاه و

 (205) .ندارد دوست را فساد در حالی که خدا کند، نابود
 

بخشد، امنيت جانی، مالی، کارهایی که به زندگی مردم نظم میبه  2.صالح است دمتضافساد  :1* نکته 

برد و جامعه را به کند، سطح معنویت را در افراد باال میشغلی، شخصيتی و ... را در جامعه برقرار می

گر شود، مصلح یا اصالحدهد، صالح و به کسی که باعث ایجاد صالح در جامعه می توسعه سوق میجهت 
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بندوباري و ... را در جامعه ترویج دهد شود. فساد عکس آن است و به کسی که ناامنی، فحشا، بیگفته می

 شود. و یا با مصلحان مقابله کند مفسد یا مخرّب گفته می
 

 چه معناست؟* سؤال: حرث و نسل به 

 شود: شامل دو چيز می« حرث»ي کلمه جواب:

 آید. . محصوالتی که از راه زراعت و کشاورزي به دست می1

  1آید.هایی که از طریق کسب و کار، خرید و فروش و ... به دست می. دارایی2

 داراي نسل هستند. انسان و حيوانات  2شود.آید گفته میبه فرزندي که از زاد و ولد به وجود می« نسل»و 
 

ها آفریده تا مردم از آن بهره برداري کرده و خداوند متعال طبيعت را با تمام امکانات و زیبایی :2* نکته 

اند مردم از در احادیث فراوان دستور داده از آن لذت ببرند. خداوند متعال در آیات متعدد و پيامبر خدا

تخریب طبيعت در دین اسالم از گناهان بزرگ است و براي طبيعت محافظت کنند و آن را توسعه دهند. 

سوره روم نيز بيان  41آیات ر داین معنا داده شده است.  ي عذابکسی که دست به چنين کاري بزند وعده

 شده است.
 

                                   

 پس. گيردشود تقواي خدا را رعایت کن! غروري که ناشی از گناه است او را فرا می گفته او به هرگاه و

 (206) است. جایگاهی بد چه براي او کافی و دوزخ
 

 کند:ي یک انسان مخرّب را چنين بيان میاین مجموعه آیات، صفات رذیله* نکته: 

 با هم متناقض است. . گفتار، کردار و نيتش1

 دهد.. فساد را در زمين ترویج می2

 . از مردم و سایر مخلوقات خدا متنفر است. 3

 سازد.ي حيات انسان به آن بستگی دارد را نابود می. حرث و نسل که ادامه4

 ي او انتقاد کند.رحمانه. هيچ کس جرأت ندارد از رفتار بی5

 نيز بيان شد.  20 تا 8ها در آیات بسياري از این ویژگی
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 خداوند و فروشندمى خدا به دست آوردن خشنودى خاطر به را خود کسانی هستند که جان مردم و از

 (207) .است مهربان بس بندگان به نسبت
 

کند. ي دیگر مردم را معرفی میدسته...« و از مردم کسانی هستند که »این آیه نيز با عبارت  نکته:*  

ي قبل است. آنان براي دست یافتن به رضاي خدا حتی حاضرند جان خصوصيت آنان بر خالف دسته

 نموده است.  خود را نيز فدا کنند. خداوند متعال در پایان آیه، مهربانی خود را نسبت به آنان اعالن
 

 چه تفاوتی با هم دارند؟« یشتری»و « یشری»* سؤال: فعل 

 باشد.به معناي خریدن می« یشتري»به معناي فروختن و « یشري» جواب:
 

                                

    

 نکنيد. پيروى شيطان هاىگام از شوید و داخل تمام و کمال به اسالم به اید،آورده ایمان که کسانى اى

 (208) است. آشکار براي شما دشمنی او گمان بی
 

 کند: بيان شد که انسان مفسد در دو زمينه فعاليت می 205ي در آیه :1* نکته 

 شود. بيشتر با تهاجم فرهنگی و دینی و ترویج فساد اخالقی انجام می. فساد در زمين که 1

 گيرد. . از بين بردن حرث و نسل که با اختالف اندازي و جنگ نظامی شکل می2

هاي دارد و آن را جزو تبعيت از گامخداوند متعال در این آیه مسلمانان را از ورود به این دو زمينه باز می

 کند.شيطان معرفی می
 

و حفص  عامر عمرو، ابن أبو به دو قرائت خوانده شده است. عاصم، حمزة،« السلم»ي کلمه :2* نکته 

 اند. ي سين( خوانده)با فتحه« السَّلم»کثير، نافع و کسائی  و ابن سين( ي)با کسره« السِّلم»
 

 ی سین( چیست؟)با فتحه« السَّلم»و  سین( ی)با کسره« السِّلم»ی * سؤال: تفاوت معنای کلمه

ي شما به تمام و کمال به معناي اسالم است و معنا چنين است که همه سين( ي)با کسره« السِّلم» جواب:

اي نباشيد که از برخی دستورات اسالم فرمانبري و از برخی دیگر نافرمانی در اسالم وارد شوید و به گونه

 إِنَّ»و خالص است. خداوند متعال فرموده است:  شود، دین کاملکنيد، زیرا دینی که نزد خدا پذیرفته می
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ترجمه: )همانا دینی که نزد خدا مقبول است، تسليم شدن کامل است(. کسی که  1«الْإِسْلَامُ اللَّهِ عِنْدَ الدِّینَ

نماز بخواند، ولی رباخوار باشد یا روزه بگيرد، ولی حقوق مردم را پایمال کند یا بالعکس، کامالً به دین 

 هاي شيطان تبعيت کرده است.وارد نشده و از گام اسالم

ي شما با هم با برادري و برابري ي سين( به معناي صلح است و معنا چنين است که همه)با فتحه« السَّلم»

زند بپرهيزید. کسی که دنبال زندگی کنيد و از انجام کارهایی که امنيت و صلح پایدار را بر هم می

 هاي شيطان تبعيت نموده است.باشد، به این آیه عمل نکرده و از گاماختالفات و جنگ افروزي 

 

یکی از موضوعاتی که در قرآن بارها تکرار شده موضوع دشمنی شيطان با انسان است. یک  :3* نکته 

انسان مسلمان باید باور داشته باشد که شيطان دشمن اوست و دشمنی شيطان را ساده نپندارد. شيطان، 

اه سازي دارد. شيطان براي گمرافروزد و آنان را از عمل به دین خدا باز می آتش جنگ را ميان مردم می

اي دهد، به گونهکند و گام به گام او را به سمت گناهان بزرگ سوق میانسان از گناهان کوچک شروع می

 شود. که خود انسان متوجه فریب شيطان و گمراهی خود نمی
 

                            

 و قدرتمند اهلل که پس بدانيد روشن سراغ شما آمد، هاىنشانه از اینکه لغزش افتادید بعد هرگاه به پس

 (209) .است باحکمت
 

ي قبل به داخل شدن کامل در اسالم و صلح پایدار امر نمود و در این آیه از خداوند متعال در آیه * نکته:

اي از دستورات اسالم دهد، زیرا اگر مسلمانان مجموعهکنند هشدار میاینکه افرادي این دستورات را نقض 

ي افروزي و اختالفات باشند، چهرهاي دیگر را زیر پاي بگذارند و یا دنبال جنگرا انجام دهند و مجموعه

نازیبایی را از اسالم به نمایش خواهند گذاشت و سبب خواهند شد دیگران از دین اسالم نفرت پيدا کنند، 

 شود آرامشی که قرار است دین اسالم براي مردم به ارمغان بياورد به ناامنی مبدل شود. همچنين سبب می
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 کار از کار بگذرد؟! بيایند و شانسراغ به ابرها از هایىسایه در مالیکه و اهلل که کشندمی انتظار جز اینآیا 

 (210) .شودگردانده می باز اهلل سوى قطعاً به کارها همه و
 

 شود:آید که متوجه جرم و گناهش میمجرم و گنهکار دو موقعيت پيش میانسان براي  :* نکته

پيامبران و دعوتگران، دستورات خدا را به مردم . زمانی که از طرف خداوند آیات روشن برای او بیاید: 1

رسانند تا مردم زندگی خویش را بر اساس آن مدیریت کنند. هر کس چنين کند، مسير خوشبختی را می

 براي خویش فراهم کرده است.

ورشيد، ماه و ستارگان به هم خواهد ریخت، مالیکه در روز قيامت، نظم خ. زمانی که قیامت برپا شود: 2

ي ابر خواهد آمد. مجرمان اگر در براي حسابرسی مردم تحت سایه از آسمان نازل خواهند شد و خدا

دنيا عبرت نگرفتند و از گناهان خویش دست نکشيدند، حتماً در روز قيامت متوجه اشتباهات خود 

 158ي ي انعام آیهدر سوره نمود، ولی در آن روز چه سود؟! خداخواهند شد و اظهار ندامت خواهند 

     »فرماید: می                               

                                    »این جز . ترجمه: )آیا 

 بياید؟ پروردگارت هاي نشانه از برخی یا و پروردگارت یا آید شانسراغ به مالیکه که کشندمی انتظار

 یا است و نداشته ایمان قبالً که آوردن هيچ کسی ایمان بياید پروردگارت هاينشانه از برخی که روزي

 . منتظریم( هم ما بکشيد که انتظار: داد. بگو نخواهد سودي کسب نکرده است به او ایمانش در خيري
 

 آیند؟می انسان سراغ ابر از هایىسایه در مالیکه و * سؤال: چگونه خداوند متعال

این یکی از حوادث روز قيامت است که چگونگی آن براي هيچ کس مشخص نيست. البته موضوع  جواب:

آیه نيز بيان کيفيت برپایی حساب و کتاب روز قيامت نيست، بلکه موضوع آیه این است که انسان مجرم 

و نابودسازي قبل از اینکه کار از کار بگذرد دست از گناهانش بردارد و به طور کامل به اسالم وارد گردد 

 روي از شيطان را کنار بگذارد.نسل و حرث و دنباله

                                    

      

 به آنکه از پس را اهلل نعمت که کسى و ایمداده آنان به روشن هاىاز نشانه چقدرکه  بپرس اسرائيلبنى از

 (211) .است العقاب شدید دهد، پس همانا اهلل تغيير آمد سراغش
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دارند تا اینکه بدشان دست بر نمی بسياري از گناهکاران و ظالمان در این دنيا از کارهاي :1* نکته 

ي کافی آیات به اندازه نکشيدن از گناه و ظلم این نيست که خدا رسد. علت دست شان فرا میمرگ

هاي فراوانی را به سوي آنان شان نفرستاده است، بلکه بالعکس. خداوند آیات و نشانهروشن را براي

اند، آیات خدا را از مسير عبرت خارج و خود را به کارها و ، ولی خودشان به آن توجه نکردهفرستاده

براي اینکه دیگران را قانع کند که آیات زیادي فرستاده فرموده  اند. خدامشغول ساخته باورهاي پوچ

 شان آمده است. هاي روشن براياسرائيل بپرسيد که چقدر نشانهاست: از بنی

ي بندگان این است که به آن توجه و اي فرستاد، وظيفهزمانی که خداوند متعال براي هدایت بندگانش آیه

توجهی از کنار آیاتش بگذرند او را به خدا در پایان آیه اعالن فرموده است: هر کس با بی عمل کنند.

 شدت عقوبت خواهد کرد. 
 

هاي گذشته آمده براي ما هم هست و گذر زمان دليلی بر هایی که براي امتمعجزات و نشانه :2* نکته 

هاي هاي گذشته، نشانهنيز عالوه بر نشانه توجه باشد نيست. در امت رسول اهللاینکه شخص به آنها بی

ي در سوره کند. خدادیگري نيز اضافه شده است که براي هر کس خواهان هدایت باشد کفایت می

  »فرموده است:  49ي عنکبوت آیه                         

    »هاي کسانی که دانش به آنان داده شده است و سينه در است روشنی آیات آن . ترجمه: )بلکه

  »ي عنکبوت فرموده است: سوره 51ي و در آیه کند(.نمی انکار را ما آیات ظالمان، کسی جز

                            » شانبراي ترجمه: )آیا 

 آن در گمانبی! شود؟می تالوت ایشان بر که ایمکرده نازل تو بر را کتاب این ما که همين کافی نيست

 آورند(.ایمان می که قومی است براي پندي و رحمت
 

                                           

            

 مسخره اندایمان آورده کهاست و کسانی را  ورزیدند زینت داده شده کفر براى کسانی که دنيا زندگى

 که بخواهد کس به هر اهلل هستند و ایشان از باالتر روز قيامت اندکنند، حال کسانی که تقوا پيشه کرده مى

 (212) .بخشد مى روزى حساب بدون
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هاي دنيا لذت ببرند و توانند از زیباییي مردم میدنيا را زیبا آفریده است. همه خدا: 1* نکته 

دنيا اختصاص به کافران ندارد، اما آنچه مهم است نباید دنيا را بر دین خدا ترجيح داد. کسی که هاي  لذت

 کند کاش هزار سال زندگی کند! به دنيا وابستگی پيدا کرد، آرزو می

قيد و شرط هاي بیلذتها، امکانات مادي، در این آیه بيان شده است کافران، معيار خوشبختی را داشته

ها محروم کند عقب افتاده دانند و هر کس خود را از این خوشبختیمیري، شنيداري و ... جنسی، دیدا

ي رفيع در سراي آخرت معرفی نموده در این آیه معيار خوشبختی را داشتن درجه خداپندارند. می

 است که کافران از آن محرومند. 
 

مسخره کردن هيچ انسانی جایز نيست، زیرا مسخره ریشه در تکبر دارد. در اختيار داشتن  :2* نکته 

ي برتري انسان نيست. کسی که از نظر جسمی سالم است، حق ندارد ناقص الخلقه یا امکانات دنيوي نشانه

و اندام ي بهتر بودن او نيست. کسی که از نظر چهره مریض را مسخره کند، زیرا سالمت جسمانی نشانه

ي بهتر زیباست حق ندارد کسی را که از زیبایی کمتري برخوردار است مسخره کند، زیرا زیبایی نشانه

بودن او نيست. کسی که داراي ثروت، امکانات رفاهی، مسکن و ماشين گرانقيمت است حق ندارد کسی را 

ي حجرات در سوره دا ي بهتر بودن او نيست. خکه فقير است مسخره کند، زیرا پول و ثروت نشانه

 معيار بهتر بودن را چنين معرفی نموده است:  13ي  آیه                 

                          . زنی و مرد از را شما ما! مردم ترجمه: )اى 

 نزد شما ترینبشناسيد. قطعاً گرامى را یکدیگر تا دادیم قرار قبيله و شما را به صورت نژاد و آفریدیم

است(. تقوا یک امر درونی است که فقط  آگاه و دانا بدون شک خداوند شماست. تقواترین با خداوند،

از حقيقت آن با خبر است. پس کسی که خود، اهل نماز و عبادت بسيار است حق ندارد کسی را  خدا

که در ظاهر، عبادتش کمتر است مسخره کند و خود را بهتر و باالتر از او بداند، زیرا ميزان تقوا در روز 

شود. میشود. کسی که با مسخره کردن، دیگران را کوچک بشمرد به بهشت وارد نقيامت مشخص می

 الرَّجُلَ إِنَّ: رَجُلٌ فقال «.کِبرٍ منْ ذَرَّةٍ مثْقَالُ قَلْبِهِ فی کَانَ مَنْ الجَنَّةَ یَدْخُل ال»فرموده است:  رسول خدا

 1«.النَّاسِ وغَمْطُ الحَقِّ بَطَرُ الکِبْرُ الجَمالَ یُحِبُّ جَمِيلٌ اللَّه إِنَّ»: قال حسنا ونعلهُ حسناً، ثَوْبُه یَکُونَ أَنْ یُحِبُّ

هست که  یک مردي: گفت شخصی شود.نمی بهشت داخل باشد، قلبش در تکبر ايذره که ترجمه: )کسی
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 را زیبایی و زیباست خدا: آیا این نيز تکبر است؟ فرمود 1باشد؛ زیبا و خوب کفشش و لباس دارد دوست

 است(.  دیگران شمردن کوچک و حق دارد. تکبر، نپذیرفتن دوست
 

                               

                                             

                                      

   

را به حق  و کتاب برانگيخت دهنده هشدار و بشارت دهنده را پيامبران پس خداوند بودند، امت یک مردم 

نکردند جز  کند. اما در آن اختالف داورى داشتند با هم اختالف آنچه در مردم ميان نازل کرد تا با آنان

شان آمد در اثر عداوتی که ميان هاي روشن به سراغکسانی که کتاب به آنان داده شده پس از اینکه دليل

از حق که  آنچه در کرد هدایت ي خویشاجازه با ردند راآو ایمان که کسانی اهلل پس خودشان داشتند.

 (213)کند. راهنمایی می راست سوي راه به بخواهد را کس هر اهلل و بودند. ورزیده اختالف
 

کند. در این آیه مطالب زیر بيان ي بشر، در تعامل با ادیان آسمانی را بيان میاین آیه تاریخچه :1* نکته 

 شده است: 

کنند. در یک جامعه، به طور طبيعی، انواع مردم زندگی می امت بودند:ها یک انسان یابتدا همه .1

شوند و تصميمات مهم را آنان جو هستند. آنان تبدیل به رؤسا و بزرگان شهر می برخی سلطه

کنند. رؤسا بخاطر پذیرند. آنان تصميمات رؤسا و بزرگان را اجرا میگيرند و برخی سلطهمی

کنند کنترل همه چيز را به دست بگيرند و چه بسا با هر گونه تفکري که عی میمدیریت شهر س

کند کند مخالفت کنند و فکر و اعتقادي که جایگاه آنان را حفظ میموقعيت آنان را متزلزل می

ترویج دهند و بدین شکل، مردم را به استثمار بکشند. از طرفی طبيعی است که افرادي آزاده پيدا 

به این وضعيت ندهند، ولی قدرت تغيير وضعيت را نداشته باشند. آزادگان، کسی را شوند که تن 

ندارند تا از آنان حمایت کند. لذا در ظاهر، مردم امت واحده هستند و هيچ گونه جنگ و 

اختالفی بين آنان نيست. 
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تعال خداوند م دهنده باشند: هشدار و فرستد تا بشارت دهندهمی را متعال پیامبران خداوند .2

اند، بين مردم فرستد تا تفکرات و اعتقادات صحيحی را که از منبع وحی گرفته پيامبران را می

بينند. کنند، چون جایگاه خود را در خطر میترویج دهند. بيشتر رؤسا با پيامبران مخالفت می

عقوبت الهی گران مخالف را از آورند، لذا پيامبران، سلطهمردم آزاده به پيامبران ایمان می

ترسانند و از حق جویان حمایت نموده و آنان را به پيروزي عليه متکبران و به رستگاري در  می

دهند. آخرت مژده می

زمانی که  کند: داورى دارند با هم اختالف آنچه در مردم میان فرستد تاخداوند متعال کتاب می .3

ي حق کدام است. افتند که جبههمی جنگ ميان حق و باطل آغاز شود، بسياري از مردم به تردید

ي حق را با دليل براي گوید و جبههفرستد و در آن با مردم سخن می خداوند متعال کتاب می

کند. کند. بدین شکل بين حق و باطل جدایی انداخته و بين مردم داوري میآنان معرفی می

های روشن س از اینکه دلیلنکردند جز کسانی که کتاب به آنان داده شده پ در کتاب اختالف  .4

ریزد  گردد و قدرت کافران فرو میمی ز مدتی مبارزه، حق بر باطل پيروزپس ا شان آمد:به سراغ

هاي  ب خود را به مؤمنان سپرده تا نسلکتا افتد. خدا و مدیریت جامعه دست مؤمنان می

یابند که متون کتاب را حفظ بعدي نيز بر اساس همان عمل کنند. در این ميان افرادي پرورش می

هاي بعدي انتقال دهند. در این ميان گيرند تا آن را به نسلکنند و معنا و مفهوم آن را یاد میمی

خيزند. آنان دهند و با گروه اول به مخالفت بر میافرادي سودجو و حسود نيز ادعاي علم سر می

کنند و بدین شکل، خویش تحریف می از کتاب خدا سوء استفاده نموده و آن را بر اساس منافع

آید.بار دیگر ميان کسانی که کتاب به آنان داده شده است نزاع و اختالف پيش می

وقتی ميان پيروان یک کتاب  کند:بودند، هدایت می کرده اختالف در آنچه با هم مؤمنان را اهلل .5

اي دست ه است، لذا دستهتوانند تشخيص دهند که حق با کدام گرواختالف ایجاد شود، مردم نمی

پيوندند و روه باطل میاي ناخواسته به گگردند، دستهدین میکشند و بیاز هر دو گروه می

اي که صادقانه دنبال هدایت باشند و اصول تحقيق را رعایت کنند، به خواست خدا به سوي  دسته

 شوند. حق هدایت می
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هاي متعددي در ميان خویش اختالف کردند، لذا آیينعلماي یهود و نصارا در کتاب آسمانی  :2نکته * 

، 1آنان به وجود آمد. آنان حتی در مبانی دین همچون توحيد و معاد نيز با هم اختالف دارند. دونمه

هاي و صهيونی سه گروه یهود هستند. ارتودوکس، کاتوليک، پروتستان، مارونی و مورمون گروه 2ماسونی

امروزه در دنيا وجود دارند و از نظر اعتقادي ميان آنان اختالفات عميقی ي آنان نصاري هستند که همه

وجود دارد. خداوند متعال این مطلب را بدین منظور بيان نمود که علما و دانشمندان مسلمانان به چنين 

 ي مردم صادقانه به دنبال هدایت باشند تا خداوند آنان راسرنوشتی دچار نشوند و اگر دچار شدند، عامه

 به سوي حق راهنمایی کند. 
 

 : اختالف دو نوع است: 3* نکته 

شود و وحدت و انسجام ميان این نوع اختالفات به جزئيات دین مربوط می . اختالف تنوع و تعدد:1

 کند.برد. اختالف تنوع و تعدد به نقش مدیریتی دین در جامعه کمک میپيروان یک دین را از بين نمی

شود که وحدت را از بين هاي یک دین مربوط مینوع اختالفات به اصول و پایه این . اختالف تضاد:2

 کند. برده و نقش مدیریتی دین در جامعه را تضعيف می

اختالفی که در این آیه بيان شده و پيروان ادیان الهی را بخاطر آن مذمت نموده و ما را از آن نهی کرده 

فقهی متعددي همچون مذهب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی  اختالف نوع دوم است. در دین اسالم مذاهب

ي آنها از نوع اول است و در مبانی ایمان همچون توحيد، نبوت، معاد و ... با به وجود آمده است که همه

 اند.هم مشترک
 

هاي جز قرآن، در تمام کتابهاي آسمانی گذشته اختالف به وجود آمده است. پيروان کتاب :4* نکته 

 : ي هود فرمودآسمانی گذشته، خودشان نيز در صحت کتاب خویش شک دارند. خداوند متعال در سوره

                                          
3 

این  بر پيش از پروردگارت سخنی از اگر و شد اختالف آن در ولی دادیم، کتاب موسى به ترجمه: )و ما

شدت در  به هنوز آنان و شدمى )با آمدن عذاب در همين دنيا( داورى آنان بدون شک ميان بود، نرفته

مسلمانان را از اختالف در قرآن نهی نموده و این کار را کفر  برند(. رسول خداو تردید به سر می شک

                                                             
1 - Donmeh 

2 - Mason 
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 قَرَأْتُمْ، حَرْفٍ أَيِّ عَلَى أَحْرُفٍ، سَبْعَةِ عَلَى أُنْزِلَ الْقُرْآنَ هَذَا نقل شده است: )إِنَّ دانسته است. از رسول خدا

حرف )قرائت( نازل شده است که  7ترجمه: )این قرآن به  1رٌ(.کُفْ فِيهِ الْمِرَاءَ فَإِنَّ فِيهِ، تَمَارَوْا أَصَبْتُمْ وَلَا فَقَدْ

 است(. کفر قرآن، در جدال که نکنيد مجادله قرآن اید و دراي کردهبر هر حرفی که خواندید کار پسندیده
 

                                    

                                  

 بر آمده بر سر گذشتگان چيزهایی که مشابه در حالی که هنوز شویدمى داخل به بهشت بریدگمان می آیا

 کسانی و پيامبر که افتادند تکاپو به آنچنان و رسيد فراوان مصيبت و سختی آنان به است؟! نيامده شما سر

 (214) .است نزدیک اهلل یاري که بدانيد «رسد؟!می کی اهلل یاري» :گفتند بودند او همراه که
 

آیه از هدایت تا رسيدن به بهشت ي قبل، از گمراهی تا رسيدن به هدایت سخن گفت و این در آیه * نکته:

آید و این قانون ها سراغ او میها و مصيبتگوید. هر کس به هدایت دست یافت، انواع سختی سخن می

هایی گرفتار هاي گذشته مثال زده که به سختیخداست و هيچ کس از آن مستثنی نيست. این آیه از امت

ده است، آنگاه از سوز دل ندا خبري از یاري خدا نبواند و ها در آن سختی به سر بردهاند و مدتشده

آید؟! وقتی سختی به این مرحله رسيد و باز هم بندگی خدا را رها اند که چه موقع یاري خدا می زده

 یابد. نکردند، آنگاه یاري خدا آنان را در می
 

                                  

                     

 پدر، مادر، براى کردید، پس آنچه از چيزهاي خوب انفاق هر بگو کنند؟ انفاق پرسند چهمى تو از

 نسبت به پس قطعاً اهلل دهيد، انجام خيرى کار هر و. راه باشد در درماندگان و مستمندان یتيمان، نزدیکان،

 (215) .داناست آن
 

سؤال و جوابی که در این آیه مطرح شده بسيار آسان است، ولی بسياري از انفاق کنندگان آن  :1* نکته 

پشتکار، پولی را به دست آورده است، یا آن گذاري و ریزي، سرمایهکنند. شخصی که با برنامه را اجرا نمی

کند و یا اگر خرج کند، جایی که منفعت مادي یا معنوي همچون شهرت و قدرت براي او در را خرج نمی
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کند، در حالی که خداوند متعال فرموده است انفاق کننده باید انفاق خود را بدین بر داشته باشد، خرج می

 ترتيب اولویت بندي کند: 

 که وجود انسان به سبب ایشان شکل گرفته است. ر و مادر. پد1

ها باید حامی یکدیگر باشند، . خویشاوندان که خوشی و ناخوشی آنان با هم گره خورده و در سختی2

 همچون خواهر، برادر، عمو، عمه، خاله، دایی و ... .

فقرا و  همچون ایتام،. نيازمندانی که جهت تأمين مایحتاج زندگی خویش نيازمند حمایت هستند، 3

 اند.مسافرانی که در راه مانده

در این نوع انفاق کردن، منفعتی که در نظر گرفته شده، منفعت انفاق گيرنده است. انفاق کننده نباید بر 

هاي خود را تنظيم کند، بلکه باید به منفعت اخروي خود بيندیشد و بداند اساس منافع دنيوي خویش، انفاق

  :ق او آگاه است و در روز قيامت از او قدردانی خواهد کرد، لذا در پایان آیه فرمودخداوند از انفا

           .    
 

در این آیه یک سؤال مطرح شده است: چه انفاق کنيم؟ و در مقابل، دو پاسخ به آن داده شده  :2* نکته 

 است:

 پاسخ اول: هر چيز خوبی که در توان شماست انفاق کنيد. 

انفاق کنيد. این پاسخ، اگر چه سوالش در آیه نيست، اما از  نيازمندان و نزدیکان مادر، پاسخ دوم: به پدر،

 آنجا که انفاق کننده باید بداند که اموالش را در چه راهی مصرف کند، پاسخ آن را نيز بيان نموده است.
 

                                       

                   

تان نياید خوش است و ممکن است از چيزىتان ناخوشایند که برايشده در حالی واجب شما بر جنگيدن

که همان براي شما تان بياید درحالیخوش که همان براي شما خير باشد و ممکن است از چيزىدرحالی

 (216) .دانيدنمى شما و داندمى خدا شر باشد و
 

 کرده است. چرا؟ خداوند آن را واجب ناخوشایند است، ولی «جنگ»* سؤال: با وجود اینکه 

زیرا خداوند متعال اراده نموده که دین در دنيا ماندگار باشد. همه دوست دارند در دنيا صالح، حق  جواب:

فرما باشد، ولی خواه ناخواه افرادي مفسد که اجراي عدالت به ضرر آنان است به مقابله با و عدالت حکم
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کرد و قدرت خواهند گرفت و  حق خواهند پرداخت و گروهی از مردم نيز از اهل باطل جانبداري خواهند

اي به نام جنگ استفاده نکنند به جنگ با اهل حق خواهند پرداخت. در این مرحله اگر اهل حق از گزینه

 از بين خواهند رفت.

پيروان دین اسالم، همچون سایر ادیان، حق دارند دین خود را معرفی کنند تا هر کس دوست داشت بتواند 

در این ميان ممکن است افرادي زورگو و قدرت طلب، جلو ترویج دین را  آزادانه آن را انتخاب کند.

بگيرند یا آزادي را از مردم سلب کنند و اگر کسی دین اسالم را پذیرفت، مورد شکنجه قرار دهند. اگر 

تر هاي بعدي دین ضعيفهاي زورگو قيام نکنند، در نسلي جنگ، عليه قدرتپيروان دین اسالم به وسيله

 واجب را جنگ شد و به مرور زمان از بين خواهد رفت. بخاطر اینکه چنين اتفاقی نيفتد خداخواهد 

 است. کرده
 

عبارت * نکته:                            .یک قانون عام است

ناخوشایند باشد، ولی ممکن  و هر چند از نظر او سخت او کوتاه است. یک عملعمرِ فرد محدود و بينش 

اش باشد. هر چند که جنگ، آرامش شخص را از بين است در دراز مدت به نفع او، خانواده و جامعه

دهد، ولی به نفع کند و جسمش را در معرض نابودي قرار میاش دور میبرد، او را از اهل و خانواده می

اش و سایر اقشار جامعه را از ظلم ظالمان دارد، خانوادهانسانيت است، زیرا حق و عدالت را زنده نگه می

آورد و خودش نيز به رضایت و بهشت خدا  هاي بعدي آرامش به ارمغان میدهد، براي نسلنجات می

داشته باشد، یابد. عکس این قضيه نيز صادق است. ممکن است شخصی نسبت به کاري عالقه دست می

دانيم ختم شود، لذا ما سود و ضرر خيلی چيزها را نمی اشجامعه ولی در دراز مدت به ضرر او، خانواده یا

 داند.ولی خدا می
 

                                  

                                         

                                  

                  

بازداشتن از  ولى است، بزرگبسيار آن  در جنگيدن: بگو پرسند.حرام می در ماه جنگيدن يدرباره تو از

 تربزرگ خداوند نزد آن از اخراج نمودن اهلش الحرام و مسجد از و ممانعت او ورزیدن به کفر خدا و راه
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 و برگردانند. تاندین از را شما بتوانند اگر تا جنگندمى شما با پيوسته و است ترقتل بزرگ فتنه از و است

آخرت نابود  و دنيا در شانآنان اعمال کافر است بميرد، حالی که برگردد و در شما که از دینش کس از هر

 (217) .ماندگارند آن در هميشه اندآتش اهل آنان و شودمی
 

هاي حرام نيز باید شود که آیا در ماهپس از بيان وجوب جنگ، اکنون این سؤال مطرح می: 1* نکته 

 دهد.جنگيد؟ این آیه به این سؤال پاسخ می
 

 شود؟میهایی : ماه حرام یعنی چه و شامل چه ماه1* سؤال 

هایی که داراي حرمت ویژه هستند. ثواب کارهاي خوب و گناه کارهاي بد در ماه حرام یعنی ماه جواب:

هاي حرام داند. ماههاي حرام را گناهی بزرگ میشود. خداوند متعال جنگيدن در ماهآن مضاعف می

 عبارتند از: ذي القعده، ذي الحجه، محرم و رجب. 
 

 های حرام ممنوع کرده است چیست؟خداوند متعال جنگ را در ماه: حکمت اینکه 2* سؤال 

 هاي فراوانی است که دو مورد آن چنين است:داراي حکمت جواب:

هاي جنگ، فرصت فکر گردد و طرفشود، امنيت برقرار می. حداقل در یک سوم سال، جنگ متوقف می1

 شود. آورند تا شاید جنگ به طور کامل متوقف و مذاکره به دست می

 ي حج و عمره را با خاطري آسوده انجام دهند. . مسلمانان بتوانند در این فرصت، فریضه2
 

بودند که از  -عليهما السالم–هاي ابراهيم و اسماعيل قریش از نسل دو پيامبر بزرگ خدا به نام :2* نکته 

هاي مشرکين قریش براي ماهکردند و از بسياري دیگر منحرف شده بودند. برخی اعتقادات آنان پيروي می

شمردند، ولی آنان براي خيلی چيزهاي ها را گناه بزرگی میحرام ارزش قایل بودند و جنگ در این ماه

گذاشتند. خداوند متعال برخی اعمال آنان را در این آیه با هم دیگر ارزشی قایل نبودند و آن را زیر پا می

شوند: ها تبعيض قایل میونه ميان ارزشکند تا آنان را متوجه کند که چگمقایسه می

گذارند کسی به دین یکتاپرستی وارد شود.کنند و نمیآنان سد راه خدا می .1

ورزند.به خدا کفر می .2

کنند. الحرام وارد شوند ممانعت می از اینکه مسلمانان به مسجد  .3

کنند. شهروندان را از شهر خود اخراج می  .4

اندازند.یشان به فتنه ممردم را در دین .5
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جنگند. شان برنگردانند، با آنان میتا مردم را از دین .6

شود که تعصب، چگونه چشمان آنان را کور ساخته و از بسياري اعمال ارزشمند در این مقایسه معلوم می

محروم کرده است. آنان اکنون اگر طالب اعمال خوب و رضاي خدا هستند، باید دست از تعصب خویش 

 بردارند. 
 

دهد که خداوند متعال که مطّلع از احوال بندگانش در گذشته، حال و آینده است خبر می :3نکته * 

اند دست از جنگ با شما مسلمانان بر نخواهند داشت. امروزه تان منحرف نکردهمشرکان تا شما را از دین

اندازند ن جنگ به راه میکنيم که کافران هر جا که بتوانند عليه مسلمانان در خاک مسلمانانيز مشاهده می

کنند آنان را از نظر ها به جنگ فرهنگی عليه مسلمانان آمده و تالش میي رسانهو اگر نتوانستند، به وسيله

عبادي، فکري و اخالقی منحرف کنند. در پایان آیه خداوند متعال هر کس را مسئول اعمال خویش دانسته 

ر گرفت و دست از دینش برداشت و با حالت کفر از دنيا رفت، کند: کسی که تحت تأثير آنان قراو بيان می

شود و براي هميشه در آتش دوزخ ماندگار خواهد شد.ي او نابود میتمام اعمال شایسته
 

                                   

     

اهلل  به رحمت آنان ند،کرد جهاد اهلل راه در و نمودند هجرت که کسانى و آوردند ایمان که شک کسانىبی

 (218) .است مهربان يآمرزنده اهلل و اميدوارند
 

کاش کند در روز قيامت، پس از اینکه مردم از آرامگاه خویش بلند شدند، هر کس آرزو می * نکته:

تناک صحراي محشر، پل صراط و قرار گيرد تا از حوادث وحش مشمول رحمت و عنایت خدا

ي قبل از کسانی سخن گفته شد که با ورود به هاي طاقت فرساي جهنم نجات پيدا کند. در آیه عذاب

داشته باشند، توانند اميدي به رحمت خدا شان بر باد رفته بود. آنان دیگر نمیي کفر، تمام اعمال نيکدایره

 تواند اميدواراهلل می اما در این آیه صفاتی بيان شده است که هر کس خود را بدان متصف کند به رحمت

 باشد. 
 

 مهاجران در راه خدا چه کسانی هستند؟هجرت به چه معناست و : 1* سؤال 
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کانی هجرت ضد وصلت است. هجرت به معناي ترک کردن چيزي یا ترک مکانی و رفتن به م جواب:

 شوند:هاي زیر تقسيم میمهاجران در راه خدا به دسته 1دیگر است.

این هجرت  در صدر اسالم که از مکه به مدینه هجرت نمودند: ای از یاران رسول خدادسته .1

تا زمان فتح مکه معتبر بود، زیرا قبل از فتح مکه، قدرت سياسی مکه دست مشرکين بود، ولی 

در ماه رمضان سال هشتم هجري مکه را فتح نمود، قدرت سياسی  پس از این که رسول خدا

و مسلمانان افتاد و دیگر هجرت از مکه معنا نداشت. ابن عباس نقل  آن به دست رسول اهلل

 بعد ترجمه: )هجرتی 2.«الفَتْحِ... بَعْدَ هِجْرَةَ الَ»در روز فتح مکه فرمود:  کند که رسول خدامی

 شدید، دعوت جهاد به هرگاه و باقی است خود حال به جهاد نيت و جهاد ولی نيست، فتح از

.بشتابيد( آن به سوي پس

کنند که مجال دینداری و اجرای احکام خدا را در شهر یا کشوری زندگی میکسانی که  .2

چنين کسانی باید به مکانی دیگر هجرت کنند.  شان میسر نیست:ندارند و تغییر شرایط نیز برای

 فرماید: سوره نساء می 97 يدر آیه خدا             

                               

                             

                                  

         . در گرفتند را آنان روح مالیکه که ترجمه: )بدون شک کسانى 

جواب  بودید؟ حال و وضعيتى چه در شما گویندبودند، به آنان می کرده ستم خویشتن به کهحالى

 در آن هجرت که نبود پهناور خدا سرزمين مگر گویند:زمين، مستضعف بودیم. می در ما دهند:می

 و مردان از دسته آن مگر .خواهند داشت بدى سرانجام و است جهنم شانجایگاه آنان پس کنيد؟

را  آنان اهلل است که اميد پس .اندنجات نداشته و چاره راه بوده و فشار تحت که کودکانى و زنان

است(.  آمرزنده و کننده عفو اهلل و دهد قرار عفو مورد

ی خود را ترک شهر و کاشانهبرای رساندن دین خدا به مردم و آزادسازی مظلومان،  کهکسانی .3

کنند و همچنین کسانی که صادقانه نیت جهاد را داشته باشند: کردند و در راه خدا جهاد می

                                                             
 (.6/34نگا: معجم مقاییس اللغة ) - 1

 علیه.متفق  - 2
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 1.«فَانْفِرُوا اسْتُنْفِرْتُمْ وَإِذَا وَنِيَّةٌ، جِهَادٌ وَلَکِنْ الفَتْحِ بَعْدَ هِجْرَةَ الَ»فرموده است:  رسول خدا

 به هرگاه و باقی است خود حال به جهاد نيت و جهاد ولی نيست، فتح از بعد ترجمه: )هجرتی

 .بشتابيد( آن به سوي پس شدید، دعوت جهاد

: آورندها و عبادات روی میکنند و به سوی حاللکسانی که محرّمات و گناهان را ترک می .4

 نَهَى مَا هَجَرَ مَنْ وَالمُهَاجِرُ وَیَدِهِ، لِسَانِهِ مِنْ المُسْلِمُونَ سَلِمَ مَنْ فرموده است: )المُسْلِمُ رسول خدا

 مهاجر و باشند امان در دستش و زبان از مسلمانان که کسی است ترجمه: )مسلمان 2عَنْهُ(. اللَّهُ

 نهی کرده است دست بکشد(. خدا آنچه که از است کسی
 

»: منظور از جهاد در راه خدا در عبارت 2* سؤال         »  چیست؟ 

افتد، جهاد دهد و بخاطر آن در مشقت میبه هر نوع تالش دینی که یک مؤمن در راه خدا انجام می جواب:

هاي شود. جنگيدن با کفار یکی از باالترین انواع جهاد است و شامل سایر فعاليتدر راه خدا گفته می

 شود.دینی نيز می
 

                                   

                                     

 مردم هم براى منافعى و است بزرگ گناهی بس آن دو، در: بگو پرسند،می قمار و شراب يدرباره تو از

 کنند؟ انفاق چيزهایی را چه پرسند کهمى تو از و است تربزرگ شاننفع از آن دو گناه ولى در بر دارد،

 (219)کنيد.  تفکر تا سازدمى روشن شما براى را آیات خداوند چنين این. خود را نيازمندى زاد ما: بگو
 

 : خمر چیست؟ 1سؤال * 

به هر آنچه عقل انسان را بپوشاند و آن را دچار  3ي خمر به معناي پوشاندن است.اصل کلمه جواب:

ترجمه:  5.«حَرَامٌ مُسْکِرٍ وَکُلُّ خَمْرٌ، مُسْکِرٍ کُلُّ»فرموده است:  رسول خدا 4شود.اختالل کند خمر گفته می

است(. خمر ممکن است به صورت نوشيدن  حرام ايمست کننده و هر است خمر ايمست کننده )هر

                                                             
 متفق علیه. - 1

 .6484( حدیث شماره 8/102صحیح بخاري ) - 2

 (.2/215معجم مقاییس اللغة ) - 3

 (. از قول عمر بن خطاب 4/261داود ) أبی سنن شرح السنن، معالم - 4
 .2003( حدیث 3/1587صحیح مسلم ) - 5
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هاي مصرف شود، همچون مشروبات الکلی و یا به صورت خوردن و بلعيدن، همچون مواد مخدر و قرص

یا عضله  هاروان گردان و یا از راه استنشاق، همچون دود کردن مواد مخدر و یا به صورت تزریق در رگ

 ... . همچون استفاده از سرنگ و 
 

 : خمر چه منافعی برای مردم دارد؟ 2سؤال * 

ي آن منافع، زودگذر هستند. بطور مثال کسانی که تجارت خمر منافعی براي مردم دارد، ولی همه جواب:

شود ميزان عقل آورند، همچنين نوشيدن خمر سبب میکنند سود فراوانی را از آن به دست میخمر می

کند، اما در دراز ها یا مشکالت زندگی را براي لحظاتی فراموش میمسئوليتانسان کاهش یابد، در نتيجه 

شود تا جایی که از تر و مشکالت او بيشتر میشود، بلکه شخص ضعيفمدت، نه تنها مشکالت او حل نمی

 ماند. هاي واقعی زندگی و سعادت اخروي باز میلذت
 

 : حکم استعمال خمر در دین اسالم چیست؟ 3سؤال * 

به اجماع علماي جهان اسالم، حرام است. جمهور علما نظر دارند: مصرف هر چيزي که عقل انسان  جواب:

زمانی که چيزي  1را تحت شعاع قرار دهد و انسان را مست کند، حکم آن همچون حکم خمر، حرام است.

فرموده  حکم خمر را به خود گرفت، مصرفش صحيح نيست اگر چه مقدار آن اندک باشد. رسول خدا

کند، مقدار اندکش نيز حرام ترجمه: )هرآنچه مقدار زیادش مست می 2حَرَامٌ( فَقَلِيلُهُ کَثِيرُهُ، أَسْکَرَ مَا»است: )

 است(. 
 

 : چرا خمر در دین اسالم حرام است؟ 4سؤال * 

 تا کرامت انسان حفظ شود. کرامت انسان به دو چيز مربوط است:  جواب:

دهد و به او بایدها و نبایدها را معرفی دین، عقل انسان را مورد خطاب قرار می دیندار بودن: .1

ي کند تا با اجراي دستورات خداوند دیندار گردد و به خوشبختی برسد. کسی که به وسيلهمی

تواند مورد خمر، مست و عقلش پوشيده شده تا زمانی که این حالت از او برطرف نشده است نمی

گيرد و دیندار گردد. نه تنها در دین اسالم، بلکه در ادیان گذشته نيز خمر حرام خطاب شرع قرار 

                                                             
 (.2/341والتنویر ) نگا: التحریر - 1

 اند.و شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته 3681( حدیث شماره 3/327داود ) أبی سنن - 2
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و  1اي منوش(ميخا آمده است: )و هيچ مست کننده بوده است. در کتاب مقدس یهودیان در سفر

 2ي خمر، مست نکنيد(.)و به وسيله :ي پولس به اهل افسس چنين نوشته شدهدر نامه

 چيزیک فکيک انسانيت از انسان است؛ یعنی انسان ، تانسانهاي ژگییکی از وی داشتن انسانیت: .2

 ي است. انسان بودن به شکل و ظاهر انسان، ولی انسانيت به رفتار صحيح،و انسانيت چيز دیگر

شود. مربوط میدیگران بودن  فکر مردي و به نيکو، جوان اخالق عاطفه، ادب،

تواند انسانيت داشته داراي عقل سالم باشد. انسانی که عقلش از بين رفت، نمیکسی انسانيت دارد که 

 باشد، چون ممکن است دست به هر کاري بزند و امنيت خود و دیگران را به خطر اندازد. لذا خدا 

 ایل نماید، ممنوع کرده است. جهت حفظ کرامت انسان، نوشيدن مشروب و هر چيزي که عقل انسان را ز

 

 چیست؟ چه منافعی در آن نهفته است؟ چرا در دین اسالم حرام است؟« مَیسِر: »5سؤال * 

شود و اصطالحاً به هر می به معناي چيزي که انسان به سوي آن جذب« مسر»ي از ریشه ميسرجواب: 

یا هر ( ورق) پاسور بازي مثال براي 3شود.شود ميسر )قمار( گفته میوصف یا فعلی که بر آن شرط بندي 

 شود. ي قمار میبازي دیگر که بر سر بُرد و باختش شرط بندي شود، حرام و وارد دایره

شوند. از منافع قمار این است که افراد زیادي، بخاطر هيجانی که دارد، سرگرم انجام یا تماشاي آن می

است، چون  حرام اسالم دین آورند. قمار درست میشوند نيز سود خوبی به دکسانی که در قمار برنده می

 بازد ممکنو کسی که می کند، بازي هم باز که شودمی تحریک بازد،بَرَد یا میکسی که در بازي قمار می

اموال ضروري زندگی خویش را نيز به شرط بگذارد تا جبران کند، ولی پی در پی شکست بخورد و  است

شود بين او و کسی که اموالش را اک ذلت بنشيند. این مسأله سبب میهمه چيزش را از دست دهد به خ

 ها در یک جامعه باال رود. شود و اینگونه آمار اختالفات، جرم و قتل ایجاد و کينه گرفته اختالف
 

 چیست؟« عفو»: منظور از 6* سؤال 

مازاد مخارج خانواده فرماید: منظور از عفو، می پسر عموي بزرگوار رسول اهلل ابن عباس  جواب:

اش باشد الزم است مقداري از آن را به کسی که دارایی او بيش از مقدار مصرفی خود و خانواده 4است.
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 السُّفْلَى، اليَدِ مِنَ خَيْرٌ العُلْيَا وَاليَدُ غِنًى، تَرَکَ مَا الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ»»فرموده است:  دیگران بدهد. رسول اهلل

پایين  دست باال )دهنده( از و دست که مازاد نياز باشد آن است صدقه جمه: )بهترینتر 1«تَعُولُ بِمَنْ وَابْدَأْ

 سرپرستی او را بر عهده داري(. که کن از کسی شروع را و صدقه است بهتر )گيرنده(
 

دهد، در این آیه از خمر و قمار نهی شد، زیرا امنيت جامعه را کاهش و اختالفات را افزایش می :1* نکته 

را افزایش و اختالفات را کاهش سپس به انفاق دستور داد، زیرا انفاق، برخالف خمر و قمار، امنيت 

داران قسمتی از اموال خود را به نيازمندان دهند تا نياز خود را برطرف سازند،  دهد. زمانی که سرمایه می

داران که و اضطراب سرمایه ي سرقت و غارت در جامعه کاهش خواهد یافت و در پیِ آن، ترسانگيزه

 شان مورد دستبرد قرار گيرد، کاهش خواهد یافت. ممکن است مورد حسد قرار گرفته شوند و اموال

 

از وجوب جنگ سخن به ميان آمد. ورود به جنگ نيز بدون امکانات جنگی  216ي : در آیه2* نکته 

نظور تأمين مخارج جهاد جایز است؟ در ممکن نيست. اگر کسی بپرسد آیا تجارت خمر یا قمار بازي به م

ست جایز نيست و براي تأمين شان بيشتر ااین آیه جواب داده شده که چون گناه این دو از منغعت

 هاي جهاد کافی است که از مازاد مخارج زندگی خود خرج کنيد.  هزینه
 

                                       

                        

 و نيک باشد آنان صالحهر آنچه به : بگو پرسند،می یتيمان يدرباره تو از و آخرت. و امور دنيا در

 مصلح از را مفسد و خداوند،. هستند شما برادران با آنان مخالطه کنيد، پس آنان اگر و است پسندیده

 (220) .است با حکمت و با عزت شک اهللبی انداخت.مى زحمت به را شما خواستمی خدا اگر و. داند مى
 

گذاران غير اسالمی بر اساس اندیشد. بسياري از قانوندر این دنيا هر کس به منفعت خویش می :1* نکته 

دانند، لذا بسياري از کارها همچون جویی را حق هر فردي میکنند. آنان لذتگذاري میمنافع دنيوي قانون

گذار، خداست و قوانين او دانند. در دین اسالم قانونرانی و ... را مجاز میشرب خمر، قمار بازي، شهوت

کند، زیرا او به احوال ليت دارد و بر اساس منافع دنيا و آخرت بندگانش قانونگذاري میجامعيت و شمو

هاي فردي که خواهد. در دین اسالم، لذتتر است و خير و صالح آنان را میمردم از خود مردم آگاه
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دارد ممنوع آورد یا منفعت اندکِ امروز که ضررهاي فراوان فردا را به همراه هاي جمعی به بار میخسارت

  است. هر چند عبارت       به       ي قبل مربوط است، ولی آن را در در آیه

اي مجزا بيان نمود تا بدین شکل، این مطلب را برجسته کند که دین اسالم، به منفعت دنيا و آخرت آیه

 اندیشد. مردم می
  

ي انعام و سوره 152ي خداوند متعال در آیات متعددي که پيش از این نازل نموده، همچون آیه :2* نکته 

ي اسرا، بارها از حق یتيم دفاع و مردم را از نزدیک شدن به اموال یتيم نهی کرده است. سوره 34ي آیه

در منزل یتيم به  این هشدارها ممکن است سبب شود مؤمنان در هيچ شرایطی به مال یتيم دست نزنند: نه

عنوان مهمان چيزي بخورند و نه با دارایی او تجارت یا شراکت کنند که هر دو رفتار به ضرر یتيم است، 

 ها اشکالی ندارد.لذا در این آیه بيان شده است که اینگونه تصرف
 

:به سرپرستان و شریکان یتيم فرمود خدا :3* نکته         . .     حکایت از

»اختالط، معاشرت و آميختگی دارد.   »  نيز سخن از اخوت و برادري است که پيوند عميقی بين دو

رسانی است را بين کند. این عبارت زیبا، پيوندي محکم که سراسر محبت، دلسوزي و نفعنفر برقرار می

کند و براي یتيم شخصيت قایل یتيم را در چشمان سرپرست، بزرگ میکند، یتيم و سرپرست او برقرار می

شود. به طور کلی شخصيت مؤمن نزد خداوند، بسيار بزرگ است، اگر چه شخص، کم سن و سال باشد. می

 کند. اي از شخصيت مؤمن را بيان میي بعد نمونهآیه
 

* سؤال: منظور از          چیست؟ 

 جواب:  » داخ 1شود.و به معناي مشقتی است که بر انسان وارد می« عَنَت»ي از ریشه  در

ثال کسی که با اموال یتيم کار هيچ یک از دستوراتش بندگانش را در مشقت نينداخته است. به طور م

کند امکان دارد از آن سوء استفاده کند. یک مدیر در چنين موقعی ممکن است یکی از این سه تصميم  می

 را اتخاذ کند: 

ي احتمالی، کار کردن با اموال یتيم را کامالً ممنوع کند. به منظور پيشگيري از سوء استفاده .1

ضع کند. ها ضابطه و قانون وي احتمالی، دهبه منظور پيشگيري از سوء استفاده .2
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آن را ممنوع نکند، منتها شخص را متوجه ایمان و انسانيتش کند و به او تذکر دهد که سوء  .3

استفاده نکند. 

ي ي سوم استفاده کرده است و بهترین گزینهخداوند متعال در مورد یتيم و سایر احکام مشابه از گزینه

کند تا با شعور، وجدان د و او را وادار میکنمدیریت نيز همين است، زیرا عزت و کرامت انسان را حفظ می

گيرد. اگر در و ایمانش، خود را مدیریت کند. این سبک مدیریت از عزت و حکمت خداوند سرچشمه می

هاي فراوانی براي یتيم یا سرپرست و شریک یتيم شد مشقتي اول یا دوم استفاده میمورد یتيم از گزینه

 آمد. پيش می
 

                                

                                 

                                  

 گر است، بهتر مشرک زنی از مؤمن کنيزي و قطعاً بياورند ایمان نکنيد تا زمانی که ازدواج مشرک زنان با و

زمانی که  نياورید تا در مشرک مردان تان را به ازدواجدختران و آورد شگفت به را شما مشرک چه زن

 به آنان. آورد شگفت به را شما گرچه است، بهتر مشرک مردي از مؤمن ايبرده قطعاً و بياورند، ایمان

 را آیاتش دهد ومى دعوت آمرزش و سوي بهشت ي خویش بهاهلل با اجازه و کنندمى دعوت آتش سوى

 (221) اندرز گيرند. سازد تامى روشن مردم براى
 

یکی دیگر از مسایل مهم اجتماعی ازدواج است. خداوند متعال پس از بحث ایتام به موضوع  :1* نکته 

 گوید. در مورد ازدواج و متعلقات آن سخن می 242ي تا آیه 221ي ازدواج پرداخته است. از آیه
 

 فرمود:  هدف از ازدواج، رسيدن به آرامش و خوشبختی است. خدا  :2* نکته       

                                    
 از ترجمه: )و 1

 در و برسيد به آرامش آنان با تا آفرید تانبراى خودتان جنس از همسرانى را این است که او هاىنشانه

کنند(. انتخاب، مى تفکر که قومى براى است هایىنشانه آن قطعاً در داد. قرار رحمت و مودت ميان شما

اولين گام ازدواج و انتخاب درست، شرط رسيدن به خوشبختی است. هر کس براي انتخاب همسر مورد 
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هایی است که هنگام ي خود معياري دارد. زیبایی، موقعيت و اصالت خانوادگی، مدرک و ... از مالکعالقه

  روند.از بين میدر همين دنيا را که چد، ناپایدارني آنها گيرد، ولی همهانتخاب همسر مورد توجه قرار می

اي باید هم به فکر منفعت دنيا بود و هم آخرت. زیبایی، موقعيت ي قبل بيان شد که در هر مسألهدر آیه

خانوادگی و دیگر موارد مذکور مالک دنيوي هستند و باید در کنار آن منفعت آخرت نيز در نظر گرفت. 

در آخرت است. بهترین انتخاب، انتخابی است که هم معيار دنيوي و دینداري و ایمان، مالک خوشبختی 

هم اخروي در آن لحاظ شده باشد. گاهی اوقات جمع بين این دو ممکن نيست و یکی را باید ترجيح داد. 

 در چنين موقعيتی کدام یک در اولویت قرار دارد؟ این آیه به آن پاسخ داده است. 
 

ست: یک برده یا کنيز که در ایمان را بر هر معيار دیگري ترجيح داده و فرموده ا خدا :3* نکته 

 باشد از زن و یا مرد آزاد و زیباي مشرکی که از موقعيتمؤمن ترین جایگاه اجتماعی قرار دارد اگر  پایين

ا و اجتماعی باالیی برخوردار است، بهتر است. زیرا یک شخص مؤمن خود و همسرش را به رعایت تقو

کشاند، در نتيجه، مؤمن به سوي خدا، بهشت و تقوایی مییک شخص مشرک خود و همسرش را به بی

نيز فرموده است:  کند. رسول خدامغفرت او و مشرک به سوي شيطان، خشم خدا و جهنم دعوت می

 ترجمه: )بخاطر 1«.یَدَاکَ تَربَتْ الدِّینِ، بذاتِ فَاظْفَرْ وَلدینها، ولِجَمَالها، ولِحَسَبها، لمالها،:  ألرْبَعٍ الْمَرْأَةُ تُنْکحُ»

تو با آنکه دیندار است  دینش. پس و اشزیبایی نسبش، ثروتش،: شودمی ازدواج ویژگی با زن چهار

 که نفع خواهی برد(. ازدواج کن
 

 دهد؟: چگونه مرد یا زن مشرک، همسرش را به سوی جهنم دعوت می1* سؤال 

 به دو شکل: جواب:

پذیرند. کسی که در موقعيت باالتر است و شوهري که به هم عالقمندند خواه ناخواه از هم تأثير می . زن1

 چه گر»مرتبه عبارت  2پذیرد. در این آیه تر است تأثير میگذارد و کسی که در موقعيت پایين تأثير می

ت. مشرکی که داراي تکرار شده است که هر دو مرتبه در مورد همسر مشرک اس« آورد شگفت به را شما

جمال، سِمت، نسب، منصب، ثروت، قدرت، مدرک و دانش باالتر است، همسر مسلمانش را که در این 

کشاند. یک مسلمان نسبت به دهد و او را به سوي خود میتر است تحت تأثير قرار میها از او پایينرتبه

کند، اما و در مقابل شرک سکوت نمیشمارد پرستی را دین باطل میتوحيد و اسالمش غيرت دارد و بت

وقتی با شخص مشرک ازدواج کرد، رفته رفته گناهِ شرک، در نظرش سبک و به شرک همسرش راضی 
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پندارد تا جایی که از مسلمانی او چيزي شود و پس از مدتی آن را یک اعتقاد صحيح و قابل دفاع میمی

 1.ماندجز اسم و رسم برایش باقی نمی

ن مؤمن بخاطر خدا از آنها دست هاي نامشروع زیادي وجود دارد که انساها و خوشیلذت. در دنيا 2

دهد، ولی ممکن است انسان مشرک ي زیادي است که بخاطر خدا انجام میکشد و امور پسندیده می

ی نخواهد پایبند هيچ یک از آنها باشد. طبيعی است که در طول زندگی مشترک، زن و شوهر از هم انتظارات

داشته باشند و طبيعی است که مرد یا زن براي جلب رضایت همسرش انتظاراتش را برآورده کند و همسر 

 ي آن آتش جهنم باشد. مشرک، مسایلی را از همسر مسلمانش طلب کند که نتيجه
 

»: در عبارت 2* سؤال                            »  دعوت همسر مشرک به

سوی آتش را بیان کرد، ولی دعوت برده یا کنیز مؤمن به سوی بهشت را بیان نکرد و به جای آن فرمود: 

 دهد( چرا؟ )خدا به سوی بهشت و مغفرت دعوت می

با زن یا مرد آزاد و مشرکی خواهند اول: موضوع این آیه مردان و زنان آزاد و مؤمن هستند که می جواب:

که داراي موقعيت عالی هستند وصلت کنند. اگر این وصلت شکل گيرد، مشرک، همسر مسلمان خود را به 

ي مسلمان ازدواج دهد، ولی اگر وصلت با مشرک شکل نگيرد و به جاي آن با کنيز و بردهآتش دعوت می

ت که بيان کند او را به سوي بهشت و مغفرت کند، در این صورت، مشرکی در خانواده وجود نخواهد داش

دهد و اگر قرار باشد زن یا مرد مؤمن، همسر مؤمنش را به سوي بهشت دعوت دهد، در خدا دعوت می

دهد و موقعيت مرد یا زن آزاد و مؤمن از غالب موارد کسی که در موقعيت باالتر است این کار را انجام می

کرد که برده یا کنيز مؤمن، همسر آزاد و مؤمنش را به سوي بهشت و برده باالتر است، لذا اگر بيان می

دهد، در غالب موارد صادق نبود، لذا فرمود: )خدا به سوي بهشت و مغفرت دعوت مغفرت خدا دعوت می

 دهد( و این عبارت در تمام موارد صادق است. می

دهد، نوعی به سوي بهشت دعوت می کرد برده یا کنيز مؤمن، همسر آزاد و مؤمنش رااگر بيان می دوم،

نه تنها به ازدواج با کنيزان تشویق  تشویق بود تا مردان آزاد با کنيزان ازدواج کنند، در حالی که خدا

ننموده، بلکه جز در موارد ضروري، از آن نهی نموده است. ضرورت ازدواج با کنيز زمانی است که 

از وقوع در زنا را داشته باشد، که در این مورد ضروري،  شخص، مخارج ازدواج با زن آزاد نداشته و ترس

 »فرماید: ي نساء میسوره 25ي در آیه و با کنيز ازدواج نکند بهتر است. خدا  کند صبر اگر باز هم  
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                    » ازدواج توان که از نظر مالی، هر کس از شما ترجمه: )و 

 به کند. خداوند نسبت ازدواج که در مِلک شما هستند ایمان کنيزان با با پس را ندارد، مؤمن آزادِ زنان با

شان به نکاح خود در خانواده يپس آنان را با اجازه از یکدیگرید. شما يهمه است. ترشما دانا ایمان

عفّتان و بی و باشند امنپاکد کنيزانی انتخاب کنيد که نحو شایسته پرداخت کنيد. شان را بهمهریه آورید و

 شدند، زنا مرتکب اگر پس از شوهردار شدن گيرند را انتخاب نکنيد!نامشروع می پنهانى دوست کسانی که

ترس از مشکالت  که از شماست کسانی براى این اجازه بر آنان خواهد بود. آزاد زنان مجازات نصف

 .است( فراوان رحمت و مغفرت داراي خداوند و است بهتر شما براى کنيد صبر باز هم اگر داشته باشند. و

آید و نه بيان محاسن ازدواج با موضوع آیه بيان مشکالتی است که در ازدواج با مشرک پيش می سوم:

آید را بيان کرد ولی به محاسنی که در ازدواج کنيز و برده، لذا مشکالتی که در ازدواج با مشرک پيش می

 نکرد.اي آید اشارهبا کنيز پيش می

ممکن است مؤمنی به یک زن یا مرد مشرک بسيار عالقمند شود و آرزو داشته باشد با او ازدواج  چهارم:

کند، ولی حکمی که در این آیه بيان شده است مانع رسيدن به آرزویش شود، لذا جهت تسلی خاطر آن 

خواهد تو که این ازدواج را ممنوع ساخته می خدا و دهدمى دعوت آتش سوى به مؤمن فرمود: او تو را

 را به سوي بهشت و مغفرتش دعوت کند. 
 

»: در عبارت 3* سؤال                   » سوی بهشت را  خویش به چرا خدا دعوت

 ی خویش کرده است؟منوط به اجازه

همين  213ي شود. به طور مثال خدا در آیهاین نوع سبک بيانی در آیات دیگر نيز مشاهده می جواب:

»سوره فرمود:                         » ي مائده نيز سوره 16ي و در آیه

»فرموده است:                                         
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    .» امن هايراه به باشند او رضایت که جویاي را کسانی ي قرآنبه وسيله ترجمه: )خداوند 

 هدایت راست راه به ها به سوي نور خارج و آنان راتاریکی از را ي خویش آنانو با اجازه هدایت

 کند(. می

ها فرو فرستاده است بسيار زیاد، روشن و قوي هستند و براي هدایت انسان هایی که خداآیات و نشانه

بایست همه یا کند. در چنين وضعيتی میها را به راه راست و بهشت دعوت میانسان از طرفی خدا

نيست و اکثریت مردم به هدایت که چنين به هدایت و رضاي خدا دست یابند، در حالیاکثریت مردم 

ها رسند. زیرا خدا براي هدایت دادن مردم، براي خودش ضوابط و قوانينی وضع کرده است. اگر هدایت نمی

دا ي خدا نيست و خي خدا هست و اگر بر اساس آن نباشد به اجازهبر اساس آن ضوابط باشد به اجازه

براي هدایت  دهد. )واهلل اعلم بمراده( به طور مثال یکی از ضوابطی که خداانسان را هدایت نمی

 ي خدا بر هدایت او نيست. خدابندگانش گذاشته این است که آن بنده عاري از تکبر باشد و اال اجازه

»فرموده است:                                       

                                 ».1 

 هر چنانچه و دارممی باز خود آیات از ورزندمی تکبر ناحق به زمين در که را : )به زودي کسانیترجمه

 راه اگر و گيرندنمی پيش در را آن ببينند را هدایت راه اگر و آورند،نمی ایمان آن به ببينند را ايمعجزه نوع

 آن از و کردند تکذیب را ما آیات آنان که است سبب بدان این گيرند،می پيش در را آن ببينند را گمراهی

 بودند(.  غافل
 

  :خداوند متعال در مورد مردان فرمود :4* نکته     ازدواج نکنيد( و خود مردان را مورد(

 : خطاب قرار داد، ولی در مورد زنان فرمود   مورد را )به ازدواج در نياورید( و اولياي آنان 

اش اقدام به ازدواج داد. آیه گویاي این است که زن حق ندارد به تنهایی و بدون اطالع ولی قرار خطاب

 کند، بلکه عالوه بر رضایت زن، ولی و سرپرست او نيز باید راضی باشد و براي ازدواج اقدام کند.
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 اذیت است، پس در آن زمان و مکانبگو آن سراسر  پرسند.نزدیکی در اثناي حيض می يتو درباره از و

اي کردند، به گونه خود را پاکيزه پس هرگاه شوند. پاک تا نکنيد نزدیکى آنان با و کنيد گيرى زنان کناره از

 (222) دارد. را دوست و پاکيزگان کنندگان داده است نزدشان بيایيد. قطعاً اهلل توبه فرمان شما به خدا که
 

خداوند متعال اراده نموده است نسل انسان را همچون بسياري از مخلوقات دیگر از طریق زاد  :1* نکته 

ي مهم بارداري و تولد انسان و ولد حفظ کند، از این روي، جنس بشر را به زن و مرد تقسيم کرده و وظيفه

آزاد  تخمک ه یکگویند: در بدن زن هر مارا به مادر سپرده است. متخصصين بارداري و جنين شناسی می

شود تا در صورت باروري، جنين از خون اطراف تخمک و مقداري خون اطراف آن جمع می شودمی

هایی که اطراف آن جمع شده است باید از بدن دفع گردد تا موجب تغذیه کند. اگر تخمک بارور نشد خون

 ین خون زاید از بدن دفع گردد.کشد تا به طور کامل اروز طول می 7الی  6ها بيماري نگردد. در غالب زن

شود، و به مدت زمان و همچنين به مسيري که خون دفع می« حيض»در زبان عربی به این خون 

  1شود.گفته می« محيض»
 

سخن شد و اند در ایام قاعدگی نباید با زن همسفره، هم اتاق و یا همدر برخی باورها گفته :2* نکته 

ایام قاعدگی هيچ ممنوعيتی در ارتباط بين زن و شوهر وجود ندارد، لذا براي اند در برخی دیگر نيز گفته

توانند با هم تعامل پيروان دین اسالم سؤال مطرح شد که در ایام قاعدگی زن و شوهر تا چه اندازه می

توانند با هم داشته باشند؟ در این آیه چنين پاسخ داده شده که بجز مقاربت، هرگونه تعامل دیگري می

ترجمه: )هر کاري انجام دهيد  2«النِّکَاحَ إِلَّا شَیْءٍ کُلَّ اصْنَعُوا»نيز فرموده است:  داشته باشند. رسول خدا

 جز عمل زناشویی(. 
 

 * سؤال: منظور از    چیست؟ 

گيرد و اسم مصدر و به معناي اذیت و ضرر فراوان است. این اذیت زن و مرد را در بر می  جواب:

شود. زن بنابر سرشتی که آفریده شده چند روز در هر ماه شرایط مناسبی شامل اذیت جسمی و روحی می

                                                             
 به معناي محل حیض است. ي محیض اگر به مصدر حمل شود به معناي زمان حیض و اگر به اسم حمل شود(. کلمه1/259القدیر شوکانی ) نگا: فتح - 1
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د ممکن است زن به برخی از براي انجام برخی کارها را ندارد و اگر مرد شرایط او را درک نکن

ها در امان برخی بيماريهاي جسمی و یا روحی مبتال شود، در مقابل، مرد نيز از مبتال شدن به  بيماري

هایی را که ناشی از مقاربت در ایام قاعدگی است، شناسایی کرده نيست. امروزه علم پزشکی انواع بيماري

 نظر دارند. مسلمان و غير مسلمان بر پرهيز از مقاربت در این ایام اتفاق است. پزشکان
 

 عبارت  :3* نکته           از پاک شدن زن حکایت دارد. او باید اطمينان حاصل کند که

از عادت ماهانه پاک شده است. عبارت        به معناي خود را پاکيزه کردن است، زیرا فعل

    شود که شخص آن را با مقداري زحمت و تکلّف انجام دهد. این از باب )تفعّل( به عملی گفته می

 از غسل پس از ایام قاعدگی حکایت دارد که بر زن واجب است آن را انجام دهد.عبارت 

 عبارت                  رفع ممنوعيت ارتباط جنسی است که حين ایام قاعدگی

توانند با هم مقاربت داشته باشند، ولی باید و قبل از انجام غسل وجود داشت. پس از انجام غسل، می  

     امر کرده است و خداوند جز از طریقی که توليد نسل  خدا باشد، یعنی آنگونه باشد که

ي بعد بيان خواهد شد. پس از بيان ارتباط سالم و صحيح گيرد، امر نکرده است چنانچه در آیهشکل می

  : زوجين فرمود       ،تا هر آنکس که در این رابطه از او لغزشی صادر شده است توبه کند

زیرا خداوند متعال توبه کنندگان را دوست دارد. عبارت          رساند که یک این را می

رعایت کند تا خدا هميشه  -خصوصاً در مورد روابط جنسی -شخص پس از توبه، بهداشت و پاکيزگی را

 او را دوست داشته باشد، زیرا خداوند پاکيزگان را دوست دارد. 
 

                                  

       

اي براي خود توشه و زارتان بيایيدخواستيد به کشت که گونه هر پس هستند، شما زار برايشما کشت زنان

 (223) مؤمنان. به و مژده بده کنيدکه با او دیدار می بدانيد و تقواي اهلل پيشه کنيد مهيا کنيد و
 

ي قبل بيان شد، ي مبحث قبل است. به استثناي دو مورد ممنوع که در آیهاین آیه در ادامه :1* نکته 

 اجازه داده شده است زن و شوهر هر زمان و به هر شکل که خواستند با هم ارتباط برقرار کنند.
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شوند حتماً که دو چيز به هم تشبيه میاست. زمانی  شده تشبيه زارکشت در این آیه همسر به: 2* نکته 

شناسایی کرد. تشبيه، یکی از  توان آنها رابين آندو وجوه مشترکی وجود دارد که با تفکر و تدبر می

دهد. شباهت زیادي ميان زن و ي آن ما را به سوي تدبر سوق میهایی است که قرآن کریم به وسيله روش

 ها عبارتند از:برخی از آن زار و کشاورز وجود دارد کهشوهر و کشت

کند. کند و بهترین زمين ممکن را انتخاب میهر کشاورزي قبل از اقدام به کشاورزي، بررسی می .1

انتخاب نيز باید پس از تحقيقات الزم انجام گيرد.

هایی که یک زمين ممکن است به آن دچار شود آگاهی دارد و براي عالج آن کشاورز از بيماري .2

مرد یا زن نباید انتظار داشته باشد همسرش هيچ عيبی نداشته باشد، بلکه تالش کند.  تالش می

کند عيوب او را برطرف سازد.

کند تا به ها محافظت میکند و از جوانهکشاورز بستر مناسبی را براي رشد بذرها فراهم می .3

برخوردار درستی مسير رشد خود را بپيماید. تولد و تربيت صحيح فرزند نيز از اهميت خاصی 

 است. 

در این آیه مقصد از ازدواج، برآورده کردن شهوت معرفی نشده، بلکه هدف اول، بقاي نسل و  :3* نکته 

نامی والدین بسيار مؤثر است. خداوند متعال پرورش فرزند صالح بيان شده است. فرزند نيکوکار در خوش

اي فراهم کنيد(. این توشه هم شامل دنيا و هم آخرت وشهي خود ت. )براي آینده«لِأَنْفُسِکُمْ وَقَدِّمُوا»فرمود: 

 عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا»در مورد تأثير اخروي فرزند صالح فرموده است:  شود. رسول خدامی

 مُرد، انسان ترجمه: )هرگاه 1«لَهُ یَدْعُو صَالِحٍ وَلَدٍ أَوْ بِهِ، یُنْتَفَعُ عِلْمٍ أَوْ جَارِیَةٍ، صَدَقَةٍ مِنْ إِلَّا: ثَلَاثَةٍ مِنْ إِلَّا

 برسد یا نفع دیگران به آن يبه وسيله که جاریه یا علمی يصدقه طریق: سه از مگر شود،می قطع عملش

 کند(. دعا برایش که صالحی فرزند

 

دهد، شهوت جنسی میي آن رخ انسان که بيشترین گناه به وسيله غرایز ترینیکی از پرجاذبه :4* نکته 

ي شهوت هستند که در پایان آیه از آن یاد شده است. تقواي خدا و یادآوري قيامت، دو عامل کنترل کننده

هاي غير مشروع خود را کنترل کند مؤمن است و مستحق گرفتن بشارت است. هر کس توانست شهوت

 »گردد، آنجا که فرمود: می خدا از زبان رسول خدا .» ول خدارس  :نيز فرموده است
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 که دهد ضمانت من به کس . ترجمه: )هر1«الجَنَّةَ لَهُ أَضْمَنْ رِجْلَيْهِ بَيْنَ وَمَا لَحْيَيْهِ بَيْنَ مَا لِی یَضْمَنْ مَنْ»

 کنم(.می ضمانت برایش را بهشت هم من کند،می حفظ را شرمگاهش و دهان
 

                                

 

 خدا و کنيد اصالح مردم ميان و سازید پيشه تقوا و کنيد نيکى که ندهيد مانعی قرار را خدا سوگند بهو 

 (224) .داناست شنواي
 

خورد دست از برخی در این آیه مسلمانی را مورد خطاب قرار داده است که سوگند می خدا  * نکته:

دارد. او نه تنها خود را از انجام کارهاي نيک محروم کرده، بلکه شأن نام اهلل را نيز کارهاي نيک بر می

از بندگانش کار  ايهاست، اکنون نام او سبب شده تا بندهپایين آورده است، زیرا اهلل که منبع تمام نيکی

 نيک را ترک کند. 

 مَنْ»فرموده است:  اش را بشکند و کفاره دهد. رسول خدااگر کسی مرتکب چنين عملی شد باید قسم

 خورد، سوگندي ترجمه: )کسی که 2.«یَمِينِهِ عَنْ وَلْيُکَفِّرْ فَلْيَأْتِهَا مِنْهَا، خَيْرًا غَيْرَهَا فَرَأَى یَمِينٍ، عَلَى حَلَفَ

 يکفّاره و دهد انجام را بهتر است که چيزي تر است، آنکاري غير از آن را دید که به تقوا نزدیک سپس

 ي بعد یک مصداق براي چنين قسمی بيان شده است.بدهد(. در دو آیه را سوگندش
 

                                  

 هایتاندل چيزهایی که شما را به خاطر ولی کند،نمی لغوتان مؤاخذه سوگندهاي خاطر به را شما خداوند

 (225) .است درگذرنده و بردبار اهلل و کند مى مؤاخذه کرده است کسب
 

 اند: سوگندها دو دسته :1* نکته 

شود. بر زبان جاري می قصد اي که بدوندسته .1

 شود.حضور قلب انجام می اي که با اراده ودسته .2

ي اول سخن گفته است. این سوگندها گناه و کفاره ندارد. حکم این آیه در مورد سوگندهاي دسته

 بيان شده است.  89ي ي مائده آیهي دوم در سورهسوگندهاي دسته
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 :2* نکته          افتد که شخص، نسبت به مطلبی باور داشته باشد و با حضور زمانی اتفاق می

قلب، بر صحت یا عدم صحت آن قسم یاد کند. به طور مثال اگر شخصی یقين داشت که اتفاقی افتاده و بر 

ندارد، اما اگر یقين داشت که  اتفاق نيفتاده است، مؤاخذه که وقوع آن قسم خورد، ولی بعد معلوم شد

دارد، زیرا  واقعاً آن اتفاق نيفتاده است، مؤاخذه که اتفاقی افتاده و قسم خورد که نيفتاده، و بعد معلوم شد

 شخص اول در سوگند خود صادق بوده دومی سوگند دروغ خورده است.
 

                                

بازگشتند  اگر کنند، چهار ماه فرصت دارند، پسیاد می سوگند شانزنان جهت دوري گزیدن از که کسانى

 (226) .است که اهلل غفور و رحيم
 

 به چه معناست؟  «یؤلون» :سؤال* 

قسم یاد کند مدتی عبارت است از اینکه شخصی « ایالء»است و « ایالء« »یؤلون»ي مصدر کلمه جواب:

این مدت ممکن است کمتر از چهار ماه باشد یا چهار ماه و یا بيشتر از آن.  .گيري کندکناره از همسرش

گيرد، ولی اگر این مدت به چهار ماه رسيد اگر کمتر از چهار ماه باشد حکم خاصی به آن تعلق نمی

هاي متفاوتی انجام الء ممکن است با انگيزهگيرد که در این آیه بيان شده است. ایاحکامی به آن تعلق می

د او را اصالح کند، اما موفق کنشود: گاهی زن داراي رفتار یا عادتی ناپسند است و مرد تالش می

کند تا او را متوجه کند که چقدر از رفتار او ناراحت است؛ شود؛ در نهایت از روش ایالء استفاده می نمی

گيرد. در هر صورت مرد حق ندارد بيش از چهار ماه از انتقام سرچشمه می بيشتر اوقات، ایالء از نفرت یا

 گيري کند.همسرش کناره
 

شود تا تکليف خود را با همسرش مشخص کند. به مردي که ایالء نموده چهار ماه، زمان داده می * نکته:

گذر زمان، بهترین حکمت از چهار ماه زمان این است که از فرو پاشيدن سریع خانواده جلوگيري شود. 

دوست »و « بخشيدن»نشاند و بستر را در وجود شخص فرو می ي کينه و نفرتعاملی است که شعله

 سازد.را فراهم می «داشتن

ي خود و همسرش را مرور کرده و مورد ارزیابی قرار دهد و از روي تواند گذشتهدر این فرصت، مرد می

س بوده و اکنون باید از همسرش عذرخواهی کند و قسم خود را اساعلم به نتيجه برسد که تصورات او بی
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بشکند و دوباره به زندگی قبلی خود برگردد و به خاطر سوگندي که یاد کرده و رفتارهاي ناشایستی که با 

 و مهربان است. همسرش داشته به درگاه خدا توبه کند و بداند که خداوند بس آمرزنده
 

              

 (227) .داناست شنواي عزم طالق کردند، پس اهلل اگر و
 

شود دست از این ظلمش بردارد، سوگندش را بشکند و با ماه، به مرد گفته می 4پس از گذشت  * نکته:

قبول نکرد، خود شود، ولی اگر همسرش به زندگی معمولی زناشویی برگردد. اگر قبول کرد مسأله حل می

شود. اکنون مرد به اجبار باید زن را طالق دهد و اال قاضی زن را مطلقه به خود عزم بر طالق جزم می

 تواند با مرد مورد نظرش ازدواج کند.کند و زن پس از اتمام عِده میاعالم می
 

                                   

                                        

                       

 آنان دارند براى ایمان آخرت روز و اهلل به اگر و انتظار بکشند ماهانه سه دوره عادت باید مطلقه و زنان

 شانگرداندن شان در بازو شوهران کنند کتمان آفریده است را شانهايرحِم در خدا آنچه که نيست حالل

آنان حقوقی است که باید به  براى باشند و اصالح داشته يسزاوارترند در صورتی که واقعاً ارادهدر آن 

طور شایسته از آن برخوردار باشند همانگونه که حقوقی بر گردن دارند که باید به طور شایسته آن را ادا 

 (228) .است باحکمت و غالب خداوند اي دارند ودرجه آنان بر مردان کنند و
 

 گوید. ي پس از طالق سخن میي قبل از طالق گفت و این آیه از عِدهدر آیه :1نکته  *
 

 اند:زنان مطلقه دو دسته :2* نکته 

 شوند. آنان عده ندارند. خداوند متعال فرموده است:. زنانی که پس از عقد و پيش از همبستري مطلقه می1

                                                

            
 ازدواج ایمان با زنان که با زمانی اید،آورده ایمان که کسانى ترجمه: )اى 1

                                                             
 .49احزاب/ - 1
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 نيست آنان بر شما براى اىعِده شوید، پس اینکه با آنان همبستر از دادید قبل آنان را طالق سپس کردید،

 کنيد(. رها را آنها اىشایسته طرز به و را مُتعه دهيد پس آنان کنيد، حساب را آن بخواهيد که

بنابر وضعيتی که ي آنان ي عِدهشوند. آنان عده دارند، ولی محاسبه. زنانی که پس از همبستري مطلقه می2

 دارند متفاوت است:

اي نيز هر چند در سن یائسگی نيستند، ولی برخی از آنان ممکن است حامله باشند و بعضی یائسه و عده

ي دیگر بيان شده است. دسته 4ي ي طالق آیهشان در سورهاین سه دسته مقدار عده عادت ماهيانه ندارند.

 کند. ي آنان را مشخص میاین آیه مقدار عدهکه داراي عادت ماهيانه هستند که در 
 

خداوند متعال در این آیه تذکر داده مبادا زنی از شوهر خود حامله باشد و آن را انکار کند،  :3* نکته 

 زیرا: 

دارد و تا  اي طوالنیي زن حامله تا وضع حمل است. اگر زن در روزهاي اول حاملگی باشد، عده. عده1

 ي طوالنی ممکن است حاملگی خود را کتمان کند. ج نيز ندارد. بخاطر پرهيز از عدهوضع حمل، حق ازدوا

. زن ممکن است عالقه داشته باشد با مرد دیگري ازدواج کند، ولی با آمدن بچه، نتواند به مرد مورد نظر 2

 برسد، لذا ممکن است حاملگی خود را از دیگران کتمان کند و جنين را سقط نماید.

هاي شيطان غالب شود و شوهر اگر به خدا و روز جزا ایمان دارد، باید بر هواي نفس و وسوسهچنين زنی 

 اش را از بارداري خویش مطلع سازد.  و خانواده
 

 : آیا واجب است زن در عده بنشیند؟1* سؤال 

. بله. خداوند متعال فرموده است: جواب:        باب )تفعّل( بر تکلّف و ي )تربّص( از و واژه

سختی داللت دارد. یعنی هر چند زن دوست نداشته باشد عده بنشيند، ولی باید این ایام را سپري کند. در 

 ایام عده زن اجازه ندارد خود را براي خواستگاران آراسته کند.
 

 : حکمت اینکه زن مطلقه باید عده بنشیند چیست؟2* سؤال 

 است که برخی از آنها عبارتند از:هاي عده بسيار حکمت جواب:

دین اسالم براي خانواده  کند:های صحیح شرعی را از سایر روابط نامشروع جدا میازدواج  .1

داند. هرگونه رابطه با جنس مخالف را ممنوع می احترام فراوانی قایل است و بجز ازدواج،

خاصی بيان نموده است. هر خداوند متعال براي شروع، ادامه و پایان خانواده احکام و ضوابط 
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باشد و گناه رابطه با جنس مخالف که داراي این ضوابط نباشد از نظر دین اسالم مردود می

شود. عده جزو احکام پایانی خانواده است. زن پس از جدایی از همسرش باید محسوب می

دارد در پیِ مقدار آن را تعيين نموده است، سپري کند، آنگاه اگر عالقه  اي که خدا فاصله

اند از هم ي جنسی داشتهي جدید باشد. ولی در زنا، زن و مردي که با هم رابطهتشکيل خانواده

برقرار  اً با کسی دیگر رابطهشوند و بدون گذراندن سه دوره عادت ماهيانه، مجددجدا می

کنند.  می

دوم، فرصتی پيش از طالق اول و در ایام عده، پس  کند:از فروپاشی خانواده جلوگیری می .2

شان را شناسایی نموده و آن را برطرف سازند و تصميم بگيرند زندگی آید تا زن و مرد عيوب می

اند و زندگی خویش را با عشق از سر بگيرند. چه بسا همسرانی که در ایام عده پشيمان شده

اند. خویش را از سر گرفته

ت زن، حامله بوده و خود از آن سهنگام طالق، ممکن ا برد:زن به حاملگی خویش پی می .3

خبر باشد. زن در ایام عده به حاملگی خود پی خواهد برد. پی بردن به وجود فرزند ممکن  بی

است سبب شود زن و مرد حداقل بخاطر بچه به فکر سازش و بازسازي خانواده بيفتند.

یگر ازدواج از طالق، با مردي داگر عده نبود، زن پس  کند:از اختالط نسب جلوگیری می .4

دانست فرزند متعلق شد، در حالی که کسی نمیکرد و پس از مدتی از حاملگی خود باخبر می می

شود چنين آمد، ولی عده سبب میبه شوهر اول است یا دوم! و اینگونه اختالط نسب پيش می

مشکل بزرگی پيش نياید. 

جدایی زن و شوهر  کند:ه میاضطراب و نگرانی را از زن دور و او را برای زندگی جدید آماد .5

با تنش و نگرانی همراه است و زن تا مدتی از نظر عاطفی وضعيت مناسبی ندارد. انتظار در عده 

هایش کاهش یابد و براي زندگی شود زن به تدریج با شرایط جدید خو بگيرد، نگرانیسبب می

جدید آماده شود.
 

شود. تفاوت بین این دو کلمه عربی به شوهر گفته می ی )زوج( و )بَعل( هر دو در زبان: کلمه3* سؤال 

 چیست؟  
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شود، خواه یکجا شده باشند یا می گفته )زوج( در زبان عربی به مجرد انعقاد پيمان زناشویی به مردجواب: 

شود، گر به شوهر گفته می همچنين )زوج( 1شود که با هم یکجا شده باشند.خير، ولی )بعل( زمانی گفته می

شود که بين زن و ي )بعل( زمانی استعمال میاي وجود نداشته باشد، ولی کلمهاو و همسرش عالقه چه بين

لذا اگر مردي قبل از یکجا شدن زنش را طالق داد و یا پس از یکجا  2شوهر عالقه وجود داشته باشد.

اي به او نداشت، شامل عبارت شدن، زنش را طالق داد، در حالی که هيچ عالقه     شود. نمی
 

: در عبارت 4* سؤال                     منظور از    چیست؟ 

برد، شوهرش از هر کسی دیگر منظور در ایام عده است. تا زمانی که زن در عده به سر می جواب:

را به خانه برگرداند. در این ایام هيچ مردي حق ندارد از زن خواستگاري کند. زن نيز سزاوارتر است که او 

 ي ازدواج دهد.حق ندارد در ایام عده به کسی وعده
 

خداوند متعال فرمود:  :4* نکته             ،  لذا از نظر اسالم، زنان نيز همچون مردان

اي هستند که باید از آن برخوردار باشند. همانگونه که مرد دوست دارد همسرش او را داراي حقوق ویژه

درک و به احساسات و انتظاراتش توجه کند، مرد نيز باید به احساسات و انتظارات همسرش توجه و او را 

 يدر شرایط مختلف درک کند. کلمه   کند. مرد باید به صورت کيفيت اداي حقوق را بيان می

 شایسته و با عالقه حقوق همسرش را ادا کند و به صورت نمایشی یا منّت نباشد.
 

: منظور از عبارت 5* سؤال         چیست؟ 

خداوند متعال در عبارت قبل فرمود:  جواب:           .  و این عبارت بيانگر این است

که در زندگی هر حقی که مرد دارد، زن نيز دقيقاً همان حق را دارد. در بيشتر مسایل زندگی، زن و مرد از 

مشارکت هر دو آید که امکان حقوق برابر برخوردارند و با هم مشارکت کامل دارند. گاهی اوقات پيش می

تر پيش نفر وجود ندارد و یک نفر باید تصميم نهایی را بگيرد و اگر چنين نباشد، مشکالتی بس بزرگ

تواند همسرش را برگرداند اگر چه زن آید. بطور مثال در همين آیه آمده است در ایام عده، مرد میمی

شرط بود، دو مرحله طالق که به  راضی نباشد، زیرا در ایام عده هنوز زن و شوهرند. اگر رضایت زن

عنوان فرصت، جهت حفظ خانواده، در اختيار مرد قرار داده شده، معنا نداشت و در طالق اول، اختيار 

                                                             
 .(1/283اللغویة عسکري ) الفروق - 1
 (.2/149نگا: العین فراهیدي ) - 2
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شد و در صورت عدم رضایت زن، مرد براي هميشه همسرش را از برگرداندن زن از دست مرد خارج می

پاشيد. این یکی از مواردي است حتی از هم فرو میها به راداد و بدین شکل، بسياري از خانوادهدست می

که مرد نسبت به همسرش یک درجه برتري دارد، لذا خدا پس از               شفاف و

صادقانه فرمود:          . 
 

در کانون خانواده است و مرد نسبت به همسر شرعی خود  درجه داشتن مرد نسبت به زن، فقط: 5* نکته 

از این درجه برخوردار است. در غير امر خانواده هيچ دليلی وجود ندارد که جنس مرد بر جنس زن 

تقوا را معيار فضيلت قرار داده است. هر کس باتقواتر باشد داراي  فضيلت داشته باشد، بلکه خدا

 یا زن.  فضيلت بيشتري است خواه مرد باشد
 

 که در پایان آیه ذکر شده چه مناسبتی با آیه دارد؟« عزیز و حکیم»: دو صفت 6* سؤال 

در آیه بيان شد که مرد در مقابل همسرش یک درجه دارد، ولی این نباید سبب شود مرد از  جواب:

، غالب و قدرتمند است و او را به سختی «عزیز»موقعيتش سوء استفاده کند و اگر چنين کند بداند که خدا 

این درجه کند. سپس فرمود خدا حکيم است، تا اگر کسی برایش جاي سؤال باشد که چرا خدا عقوبت می

تواند را به مرد داده است، بداند که این حکم از حکمت خدا نشأت گرفته است. هر شخص حکيمی نيز می

 پی ببرد که بهترین حکم نيز همين است. 
 

                                  

                                         

                          

 نيست حالل شما براى شایسته. و طور یا جدا شدن به یا نگهداشتن به خوبی پس است، مرحله طالق دو

 پس اگر. ندارند پا بر را اهلل حدود بترسند آن دو اینکه مگر بگيرید، پس ایدداده آنان به را که چيزى

آزاد  زن در مقابل در آنچه که آن دو نيست بر گناهیپس  ندارند، پا بر را اهلل آن دو حدود ترسيدید که

 مرزهاى و حد از کس هر و! نکنيد تعدي آن از هستند پس، اهلل مرزهاى و حد آنها پردازد.ساختنش می

 (229) .پس آنان همان ستمگرانند کند، تجاوز اهلل
 

: منظور از1سؤال    چیست؟ 
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از  «مَرَّة»شود. گفته می «مَرَّة»و اگر یک بار انجام گرفت « مرّتان»بار انجام گرفت  2به کاري اگر  جواب:

 «مَرَّة»انجام کار و به اتمام رسيدن آن در  1و به معناي رفتن و سپري شدن چيزي است.« مَرَّ»ي ریشه

رَّة( گویند. وقتی همان کار باري شرط است. وقتی کاري آغاز شود، ادامه یابد و به انتها برسد به آن )مَ

دیگر آغاز شود، ادامه یابد و به انتها رسد )مَرَّتان( اتفاق افتاده است. به طور مثال در این حدیث رسول 

 شَیْءٍ کُلِّ عَلَى وَهُوَ الحَمْدُ، وَلَهُ المُلْکُ لَهُ لَهُ، شَرِیکَ الَ وَحْدَهُ اللَّهُ، إِلَّا إِلَهَ الَ: قَالَ مَنْ»فرموده است:  خدا

 لَهُ وَکَانَتْ سَيِّئَةٍ، مِائَةُ عَنْهُ وَمُحِيَتْ حَسَنَةٍ، مِائَةُ لَهُ وَکُتِبَتْ رِقَابٍ، عَشْرِ عَدْلَ لَهُ کَانَتْ مَرَّةٍ، مِائَةَ یَوْمٍ فِی قَدِیرٌ،

 2«.ذَلِکَ مِنْ أَکْثَرَ عَمِلَ أَحَدٌ إِلَّا بِهِ، جَاءَ مِمَّا بِأَفْضَلَ أَحَدٌ یَأْتِ وَلَمْ یُمْسِیَ، حَتَّى ذَلِکَ یَوْمَهُ الشَّيْطَانِ مِنَ حِرْزًا

 کُلِّ عَلَى وَهُوَ الْحَمْدُ، وَلَهُ الْمُلْکُ لَهُ لَهُ، شَرِیکَ ال وَحْدَهُ اللَّهُ، إاِلَّ إِلَهَ ال مرتبه 100 روزانه ترجمه: )هرکس

 شودمی نوشته برایش نيکی 100 و رسدمی ثواب برده 10 ساختن آزاد ياندازه به او به بگوید، قَدِیرٌ شَیْءٍ

 قيامت روز در کس هيچ و ماندمصون می شرّ شيطان از شب تا آن روز و گرددمی پاک او از گناه 100 و

خواهد از این اجر کسی که می. انجام دهد( بيشتر از آن که فردي مگر آوردنمی عمل او از بهتر عملی

 100شود باید در هر بار ذکر را آغاز کند، ادامه دهد و به پایان برساند و همين کار را بزرگ برخوردار 

 گيرد.مرتبه انجام دهد و اال مشمول این حدیث قرار نمی
 

دین اسالم براي جلوگيري از بروز اختالف ميان زن و شوهر، بر دو عنصر محبت و احترام : 1* نکته 

ي اختالف توسط زن یا مرد زده شد، طرف مقابل باید با صبوري و جرقه بسيار تأکيد دارد. اگر در خانواده

ي ور شدن آتش اختالف، جلوگيري و کانون خانواده را از فروپاشی حفظ کند. اگر دامنهگذشت، از شعله

باشد. در این دادگاه، یک ها میحل اختالفات وسعت یافت، تشکيل دادگاه خانوادگی یکی از بهترین راه

شوند تا با زن و ترین آنان انتخاب میي مرد از بهترین و مصلحي زن و یک نفر از خانوادهخانواده نفر از

 شوهر گفتگو کنند و در صورت امکان، به اختالفات خاتمه دهند. 
 

 چیست؟ مَرَّتَانِ الطَّالَقُ: منظور از عبارت 2* سؤال 

حت را در این ببيند که زن و شوهر از هم جدا ممکن است دادگاه خانوادگی با موافقت مرد، مصل جواب:

عال جزیيات مراحل طالق را در شود. خداوند متي اول طالق شروع میشوند. در این صورت، مرحله
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ي طالق بيان فرموده است. مسایلی که مرد هنگام طالق باید رعایت کند عبارتند ي اول و دوم سوره آیه

 از: 

برد صبر کند تا این ایام به پایان رسد.اگر زن در ایام قاعدگی به سر می .1

اگر زن در ایام پاکی است و در آن پاکی، عمل زناشویی انجام گرفته است، صبر کند تا زن،  .2

قاعده شود و بار دیگر پاک شود و بدون نزدیکی، زنش را طالق دهد.

خواهد ر میفقط یک طالق را اجرا کند و تاریخی که در آن طالق واقع شده را ثبت نماید و اگ  .3

از زن جدا شود با همين یک طالق از او جدا شده و طالق دوم را اجرا نکند.

و اتمام عده گواه بگيرد.  شخص عادل را بر طالق 2در ایام پایانی عده،  .4

طالق بدین شکل وجود دارد که با عبارت  این موارد، مراحل طالق هستند. در دین اسالم دو مرحله

    ي تواند همسرش را بازگرداند، ولی در مرحلهبيان شده است. در این دو مرحله، مرد می

 ي بعد بيان شده است. آید که در آیهشود و احکامی دیگر پيش میسوم، مسأله دشوارتر می

اگر مردي مراحل یک طالق صحيح را رعایت نکند و براساس عصبانيت و هواي خویش زن را طالق 

نچه خدا دستور داده عمل نکرده است. جمهور علما به طالقی که در ایام قاعدگی یا در ایام پاکی دهد، به آ

گویند. می 1که عمل زناشویی در آن انجام شده است طالق بِدعِی
 

 شود؟: اگر مردی زنش را یکجا سه طالق داد، آیا هر سه طالق واقع می3* سؤال 

ي اهل سنت اتفاق دارند که هر سه علما بر وقوع چنين طالقی اختالف نظر دارند. مذاهب چهارگانه جواب:

 عَلَى الطَّلَاقُ کَانَ»است که فرمود:  ترین دالیل آنان حدیث ابن عباسشود. یکی از مهمطالق واقع می

 النَّاسَ إِنَّ: الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ فَقَالَ وَاحِدَةً، الثَّلَاثِ طَلَاقُ مَرَ،عُ خِلَافَةِ مِنْ وَسَنَتَيْنِ بَکْرٍ، وَأَبِی ، اهللِ رَسُولِ عَهْدِ

 رسول زمان ترجمه: )در 2«.عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، أَمْضَيْنَاهُ فَلَوْ أَنَاةٌ، فِيهِ لَهُمْ کَانَتْ قَدْ أَمْرٍ فِی اسْتَعْجَلُوا قَدِ

 آمد،می حساب به در یک مجلس یک طالق طالق سه عمر خالفت از سال دو و ابوبکر و خدا

 هر سه طالق اگر. کنندمی است شتاب شده داده آنان مهلت که به در کاري مردم: فرمود عمر آن از بعد

کرد( برخی از صحابه  واقع در یک مجلس را سه طالق سه طالق آنان بر آنگاه است. بهتر کنيم واقع را

و تعدادي از علما  عوام بن و زبير عوف ابن الرحمن مسعود، عبد طالب، عبداهلل ابن ابی بن علی همچون
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 مجلس یک سه طالق در -رحمهم اهلل–ابن تيميه و ابن قيم  طاووس، ابن حزم، اسحاق، بن همچون محمد

 رسول زمان فرمود: )در کنند و دليل آنان نيز همان حدیث است. ابن عباسرا یک طالق محسوب می

آمد( و می حساب به در یک مجلس یک طالق طالق سه عمر خالفت از سال دو و ابوبکر و خدا

در  طالق ، سهعمر خالفت اول از سال دو و ابوبکر و خدا گویند همين که زمان خود رسولمی

پس از گذشت  آمد، براي ما حجت است و اجتهاد و فتواي عمرمی حساب به یک مجلس، یک طالق

اما امروزه که مردم از  1کردند.دوسال از خالفتش، براي تنبيه مردانی بوده که به مراحل طالق توجه نمی

اند، اگر بخواهيم با این روش، مردم را تنبيه فاصله گرفته و خلفاي راشدین عصر طالیی رسول خدا

زنان و ها، افزایش بيوهخانواده تر، همچون متالشی شدن سریع بسياري ازکنيم فسادهایی بس بزرگ

 سرپرست، افزایش فساد در جامعه و ... به بار خواهد آمد.کودکان بی
 

: منظور از عبارت 4* سؤال            چیست؟ 

زیرا آنان هنوز زن و تواند همسرش را برگرداند، برد مرد میتا زمانی که زن در عده به سر می جواب:

شوهرند. برگرداندن زن باید به قصد نيک باشد و براي آسيب و ضرر نباشد، و اال جایز نيست. اگر مرد 

خواهد از همسرش جدا شود نيز باید با خوبی، احترام و همراه با هدیه باشد. آنان نباید در لحظات می

 دو آیه بعد بر این مطلب تأکيد شده است.  شکنی کنند و اسرار یکدیگر را فاش سازند. درآخر، حرمت
 

مهریه، حق زن است و همانطور که خوردن و پایمال کردن حق هيچ کسی جایز نيست، ندادن  :2* نکته 

 ي زن بدون رضایت وي جایز نيست.یا استفاده و یا پایمال کردن مهریه
 

 ت باز پس بگیرد؟ای را که به زن داده اس: در چه صورت جایز است مرد مهریه5* سؤال 

ترس از . رعایت نکنند( را اهلل حدود فرموده است: )در صورتی که زن و مرد بترسند خدا جواب:

 شود:شود که دو شکل آن اشاره میهاي مختلفی انجام میرعایت نشدن حدود خدا به صورت

که  عالقه باشد تا جایی که حاضر نباشد حقوق زوجیت رازمانی که زن نسبت به شوهرش بی .1

در چنين موقعی اگر زن خواهان جدایی )خُلع( باشد  خدا به آن دستور داده است رعایت کند:

باید مرد را به آن راضی کند. مرد اگر براي جدایی شرط بگذارد که زن مهرش را ببخشد یا پس 

رضی اهلل –قيس  بن ثابت زن دهد، گناهی بر آن دو نيست. در صحيح بخاري نقل شده است
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 بن ثابت دینداري و اخالق از من! خدا رسول اي: کرد عرض آمد رسول خدا  دنز -عنهما

 به اگر که دارم آن بيم و) دارم، می ناپسند را اسالم از بعد کفر بلکه ندارم، ایرادي هيچ قيس

 مبتال کبيره گناهان دیگر یا و شوهر نافرمانی آميزي مانند کفر عمل به دهم ادامه او با زندگی

 مهریه عنوان به او از که باغی آیا:  فرمود  خدا رسول( شوم جدا او از خواهممی لذا شوم،

 را او و کن قبول را باغ: فرمود ثابت به رسول خدا . بله:  گفت گردانی؟او بر می به اي،گرفته

1بده. طالق

در این ی زندگی با او نیست: زمانی که زن مرتکب فساد اخالقی شده و مرد حاضر به ادامه .2

اي را که به زن داده است پس بگيرد. اگر زن حاضر به چنين صورت نيز مرد اجازه دارد مهریه

ي نساء سوره 232ي تواند او را تحت فشار قرار دهد. خداوند عزوجل در آیهکاري نشد می

 بِبَعْضِ لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ ال وَ کَرْهاً النِّساءَ تَرِثُوا أَنْ لَکُمْ یَحِلُّ ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یافرموده است: 

 حالل شما براى اید،آورده ایمان که کسانى )اى :ترجمه مُبَيِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ یَأْتِينَ أَنْ إاِلَّ آتَيْتُمُوهُنَّ ما

 ایشان به آنچه از بعضی که مگيرید سخت ایشان بر و ببرید ارث به را زنان اکراه به که نيست

شده باشند(.   آشکارى زشت کار مرتکب آنکه را پس بگيرید مگر ایدداده
 

  : در عبارت 6* سؤال                      چرا ابتدا با عبارت   

    :دو نفر )زن و مرد( را مورد خطاب قرار داد سپس صیغه را از دو نفر به جمع تغییر داد و فرمود

    ؟ 

    ابتدا فرمود:  جواب:      .  زیرا تصميم به جدایی و پس گرفتن مهریه ابتدا بين زن

ي زن و شوهر در این پس گرفتن مهریه از زن، باید بزرگانی از خانواده افتد، ولی هنگامو مرد اتفاق می

مسأله دخالت کنند تا مرد نتواند از احساسات زن سوء استفاده کند، لذا صيغه را از دو نفر به جمع تغيير داد 

 و فرمود:          . 
 

 ؟  چیست حکم این حکمت برگرداند. مرد به را مهریه باید باشد، نکاح فسخ خواهان زن چنانچه :7* سؤال 

 هاي بسياري دارد که برخی از آنها عبارتند از:حکمت جواب:
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مرد زمانی که تصميم بگيرد از  شود:مسیر رهایی زن از زندگی نامطلوب میسر می .1

که زن تصميم بگيرد کند، اما زمانی اي به نام طالق استفاده میهمسرش جدا شود، از گزینه

کند. اي که در فقه اسالمی به نام خُلع مشهور است استفاده میاز همسرش جدا شود از گزینه

تواند از مرد جدا شود و به زندگی دلخواهش وي پس از رضایت شوهر یا حکم قاضی می

برسد.

ا مرد نباشد و ي زندگی ب: وقتی زن مایل به ادامهرودبستر ظلم و گناه در خانواده از بین می .2

مرد هم راضی به طالق نباشد، ممکن است حدود خداوند توسط زن یا مرد زیر پا گذاشته 

شود، اما با پس گرفتن مهریه و جدایی زن از مرد، ظلم و گناهی از آن دو سر نخواهد زد.

اي را که به زن داده زمانی که مرد مهریه شود:ی جدید فراهم میی تشکیل خانوادهزمینه .3

شود. ت پس گرفت، امکان تشکيل زندگی جدید براي او فراهم میاس
 

                                        

                         

تا زمانی که زن با همسر دیگري ازدواج کند.  نيست حالل او براي زن داد، طالق باري دیگر او را پس اگر

بر آن دو نيست که به سوي یکدیگر بازگردند اگر گمان کردند  داد، گناهى طالق را شوهر دوم او پس اگر

 دانند.قومی که می کند برايرا واضح می آن هستند که خدا حدود اینها کنند ومیرا رعایت  که حدود خدا

(230) 
 

اي بيان نمود. در آن دو مرحله مانعی براي از سرگيري ي قبل، طالق را دو مرحلهدر آیه :1* نکته 

رحله گوید. اگر طالق به این مزندگی مجدد بين زوجين وجود نداشت. این آیه از طالق سوم سخن می

رسيد، مانعی سخت براي از سرگيري زندگی مجدد ميان آنان وجود خواهد داشت و آن این است که زن 

باید با مردي دیگر ازدواج کند، شوهر دوم نيز او را طالق دهد و در ایام عده مراجعه نکند، در این صورت 

 ج کنند.تواند باري دیگر با هم ازدوااگر زن و مرد اول به هم عالقمند باشند می
 

: بعد از طالق سوم، اگر زن با مردی دیگر عقد ببندد و قبل از همبستری از او جدا شود. آیا 1* سؤال  

 تواند به شوهر اولش برگردد؟می



    

    تفسیر آسان                     سوره بقره           

زن باید با مردي دیگر ازدواج کند و در آن ازدواج، همبستري انجام شود،  سوم، طالق از خير. بعد جواب:

ي )نکاح( در زبان تواند به شوهر اولش برگردد. کلمهپس از اتمام عده، می آنگاه اگر از هم جدا شدند، زن

فُلَانَةَ( )فالن مرد با  فُلَانٌ عربی هم به معناي عقد بستن و هم به معناي همبستري است. اگر گفته شود )نَکَحَ

)فالن کس با همسرش « هُزَوْجَتَ فُلَانٌ نَکَحَ»فالن زن نکاح کرد( یعنی با او عقد بست، ولی اگر گفته شود: 

 فرموده است:  نکاح کرد( یعنی با همسرش عمل زناشویی انجام داد. در این آیه چون خدا  

    .  شرط است که عالوه بر عقد شرعی، عمل زناشویی نيز انجام گيرد تا زن بتواند به شوهر اول

داد  طالق را سه زنش مردي: فرمود -عنها اهلل رضی- در صحيح مسلم نقل شده است که عایشه 1برگردد.

 با خواست اولش شوهر داد. طالق را زن همبستري از پيش مرد آن نمود. ازدواج دیگر مردي با زن آن و

 او از اول شوهر دوم همانند شوهر تا خير، :ایشان فرمودند شد سؤال رسول اهلل  کند. از ازدواج او

  2تواند با او ازدواج کند.کامجویی نکرده است نمی
 

: پس از وقوع طالق سوم، زن تا با مردی دیگر ازدواج ننموده است حق بازگشت به شوهر 2* سؤال 

 قبلی را ندارد. حکمت چیست؟

 هاي فراوانی است. برخی از آنها عبارتند از:این حکم داراي حکمتجواب: 

رویه و احساسی جلوگیری های بیگردد و از وقوع طالقهای خانواده میباعث استحکام پایه .1

هر مرد مؤمنی نسبت به زنش غيرت دارد و دوست ندارد همسرش با مردي دیگر  شود:می

شود و باید با مردي ازدواج کند. زمانی که مرد بداند پس از طالق سوم زنش بر وي حرام می

 کند.کرده و عقد ازدواج را به راحتی باطل نمی دیگر ازدواج کند، هنگام طالق احتياط

ماه و اگر حامله  3زن پس از هر مرحله طالق، حدود  شود:از ظلم مرد در حق زن جلوگیری می .2

نشيند. در سه مرحله طالق، این ماه طول بکشد، به عده می 9باشد تا وضع حمل که ممکن است 

 3گذشت. اگر تعداد طالق محدود به شود که بر زن بسيار سخت خواهد  مدت سه برابر می

ها بار زنش را طالق دهد و پس از توانست دهمرحله نبود و این حکم وجود نداشت، مرد می

شد زن بود، اتمام عده، مجدد با همان زن ازدواج کند. در این صورت تنها کسی که متضرر می

                                                             
 الدین نظام الفرقان نوشته ورغائب القرآن ( و غرائب2/478أندلسی ) حیان التفسیر نوشته أبو فی المحیط ( و البحر6/449رازي ) الغیب نگا: مفاتیح - 1

 (.1/608نیسابوري )
 .1433حدیث  (1057 /2) صحیح مسلم - 2
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این حکم  ي کند، لذا خدا زیرا الزم بود مدت زیادي از عمر خود را در عده و بالتکليفی سپر

گيرد براي مردم بيان کرد تا از ظلم احتمالی مرد ظالم بر را که از علم و حکمت او سرچشمه می

زن جلوگيري کند. 

ها با ممکن است زن با جدایی از همسري که مدتزن بتواند یک زندگی دیگری را تجربه کند:  .3

کند که با او به آرامش برسد و به زندگی اند، با مردي ازدواج هم اختالف و مشاجره داشته

دلخواه و خوشبختی دست یابد تا آنجا که حاضر نباشد به شوهر اول برگردد.
 

مرد و زنی که بين آنان سه مرحله طالق واقع شده ممکن است پشيمان شوند و دنبال راه حلی  :2* نکته 

د که با زن ازدواج کند و پس از نزدیکی او را گردنباشند که دوباره با هم ازدواج کنند، لذا دنبال مردي می

 اللَّهُ لَعَنَ»آنان را لعنت نموده و فرموده است:  طالق دهد. قطعاً چنين کاري حرام است، زیرا رسول خدا

 کند(.  مى اقدام او براى محلل که را کسى آن و 2مُحَلِّل کند لعنت ترجمه: )خداوند .1«لَهُ وَالْمُحَلَّلَ الْمُحَلِّلَ
 

کند، ولی همه آن را درک خداوند متعال حد و حدود احکام شرعی را براي همگان بيان می :3* نکته 

ها و وضعيت روحی کنند که داراي علم باشند و به شرایط واقعی انسانکنند. تنها کسانی آن را درک مینمی

در عبارت پایانی آیه فرمود:  و روانی آنان واقف باشند، لذا خدا             .  

 

                                       

                                            

                                        

 و یا دارید نگه را آنان نيکی به عده را به روزهاي پایانی رساندند، پس یا و دادید طالق را زنان هرگاه و

 چنين کس کنيد و هر تعدى که ندارید نگه رساندن زیان به قصد را آنان و کنيد طور شایسته رهایشان به

آنچه که از  و بر خود را خدا نعمت و نگيرید تمسخر به را خدا آیات و است کرده ستم خودش کند به

 تقواي اهلل پيشه کنيد و و دهدبياورید؛ شما را به آن پند می یاد و حکمت بر شما نازل کرده است به کتاب

 (231) .داناست چيزي هر اهلل به بدانيد که
 

                                                             
 . شیخ آلبانی آن را صحیح دانسته است. 2076( حدیث 2/227سنن ابوداود ) - 1
 دهد.کند و سپس او را طالق میمحلل در این حدیث منظور کسی است که به قصد حالل ساختن زن براي شوهر اول با زن ازدواج و مجامعت می - 2
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لحظات پایانی عده براي مرد بسيار مهم است، زیرا با اتمام عده، اختيار زن از دست او خارج  :1* نکته 

چنين حالتی برخی از مردان، بدون اینکه تصميم داشته باشند خود را تغيير دهند، همسرشان را شود. در می

در حق زن  گردانند، اما پس از مدتی کوتاه ممکن است همان بداخالقی و ظلم رابه زندگی مشترک باز می

انجام دهد. عبارت        کند.آنان را از این کار نهی می 

ي انتقام برخی از مردان تصميم دارند از همسرشان جدا شوند، ولی در واپسين لحظات نيز در اندیشه

کنند و اگر مردي بخواهد با همسر سابق هستند، لذا هر آنچه از اسرار یا عيوب زن سراغ دارند را فاش می

 کند او را از این کار منصرف کند. عبارت وي ازدواج کند، تالش می       آنان را از چنين

 دارد.اعمال ناپسندي باز می

توانند آنان را شکنجه دهند، لذا برخی از مردان هيچ تمایلی به همسرشان ندارند، ولی دوست دارند تا می

طالق ر و اذیت دوباره گردانند و پس از مدتی آزادر ایام پایانی عده، زن را به قصد شکنجه، باز می

کنند. گردانند و باز همان آزار و اذیت را تکرار میدهند و بار دیگر در ایام پایانی عده، زن را بر می می

 عبارت           کند. مردان را از چنين اعمال ناشایستی نهی می 

اما رعایت آن براي مردي که بين او و انگيزي دارد، این احکام، گرچه ظاهري زیبا و باطنی شکوه

تواند همسرش اختالف افتاده و از او نفرت پيدا کرده بسيار دشوار است، زیرا او دنبال انتقام است و نمی

هاي بار به صورت 7این آیات را اجرا کند. خداوند متعال جهت فرو نشاندن آتش خشم چنين شخصی، 

 اي ایمان در قلبش جاي دارد دست از خشم و انتقام جویی بردارد:متفاوت، هشدار و تذکر داده تا اگر ذره

1.                

2.              

3.          

4.             

5.      

6.       

7.             
 

فرمود:  کنند، ولی خداکنند، در ظاهر، در حق زن ظلم میمردانی که به احکام باال عمل نمی :2* نکته 

گيرند، لذا مسخره میکنند، زیرا آنان با این کار، آیات خدا را به باد آنان در حقيقت، به خودشان ظلم می

 در روز قيامت مجازات خواهند شد.
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 بگیرد؟ * سؤال: چگونه ممکن است یک مسلمان، آیات خدا را به باد مسخره

خداوند متعال از وضع هر حکمی حکمتی داشته است. زمانی که مسلمانی ظاهر یک حکم را انجام  جواب:

د تا به اغراض شخصی خود برسد، آن حکم را دهد، ولی در باطن، قصد سوء استفاده از آن داشته باش

مورد مسخره قرار داده است. به عنوان مثال، خداوند متعال اجازه داده است مرد در ایام عده همسرش را 

ي خانواده پس از سست شدن دوباره محکم شود هاي این حکم این است که پایهبرگرداند. یکی از حکمت

خانواده امتداد یابد. برخی مردم، بر اساس حکم و فرصتی که خدا و آسایش زن و مرد و جامعه در پرتو 

ي خود گردانند، ولی به این انگيزه که اغراض انتقام جویانهبه آنان داده است، در ایام عده، همسر را بر می

عقوبت اند را اشباع کنند. چنين کسانی در روز قيامت به جرم اینکه آیات خدا را به تمسخر گرفته

 . شوند می
 

 «»باشد. هر دو با فعل می هاي رسول اهللمنظور از کتاب، قرآن و منظور از حکمت، سنت :3* نکته 

 یَنْطِقُ وَمَافرموده است:  اند. خدانيز از آسمان نازل شده هاي رسول اهللبيان شده است چون سنت

 وحيی جز نيست آن. گویدنمی سخن هوس و هوا روي از ترجمه: )و .1یُوحَى وَحْیٌ إِلَّا هُوَ إِنْ الْهَوَى عَنِ

. خداوند متعال با عبارت شود(می به او وحی که   هاي رسول به اطاعت از احکام کتاب و سنت

»سفارش نمود، ولی از ضمير مفرد  اهلل  » تا به ما بفهماند که اطاعت از  ،«بهما»استفاده کرد و نفرمود

شوند و این دو از هم قابل جدا همان اطاعت از خداست و هر دو، یک اطاعت محسوب می رسول خدا

 شدن نيستند. 
 

                                       

                                     

     

توافق  با هم پسندیده شکل خودشان به عده را به آخر رساندند، وقتی و دادید طالق را زنان هرگاه و

 و خدا به که شما از کسانی این احکام، به .کنند ازدواج خویش همسران با که نشوید آنان شما مانع کردند

                                                             
 .4و 3نجم/ - 1
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 و داندتر است و اهلل مىپاک و ترپربرکت شود. آن احکام براي شمادارند، اندرز داده می ایمان آخرت روز

 (232) .دانيدنمى شما
 

شوهر سابقش پشيمان شده و خواهان ازدواج ي زن به پایان رسيد ممکن است زمانی که عده :1* نکته 

مجدد با همسرش باشد. اگر زن نيز به این وصلت راضی بود، از نظر شرعی هيچ مانعی وجود ندارد که 

دوباره با هم ازدواج کنند. در چنين حالتی ممکن است خویشاوندان و اطرافيان زن، بخاطر خاطرات تلخ 

شان خواهد مانع ازدواج. خداوند متعال در این آیه از آنان میگذشته، اجازه ندهند این وصلت شکل بگيرد

هایش از هم گسسته شده بود، باري دیگر مستحکم شود.  اي که پایهنشوند و اجازه دهند تا خانواده

 عبارت بسيار اثربخش استفاده کرد: 3خداوند متعال براي اینکه آنان را راضی کند از 

 ر راستاي ایمان به خدا و روز آخرت است.. عدم ممانعت از ازدواج آنان د1

 شود. ي رشد و پاکی شما و جامعه میي آن دو مایه. ازدواج دوباره2

داند و شما کرده، لذا او می ي علم نامحدودش وضعي احکام را بر پایهاین حکم و همه . خدا 3

 داند بسپارید.دانيد، پس کار را به دست کسی که می نمی
 

شود ميزان فحشا در جامعه افزایش یابد، نسل انسان کم شود و پاشی خانواده سبب میفرو :2* نکته 

ها نيز سرپرست در جامعه زیاد شود. با فروپاشی خانواده و افزایش فحشا، کانون دیگر خانواده فرزندان بی

ند. اما تشکيل کگيرد. این آیه و آیات مشابه، اهميت خانواده را در اسالم بيان میدر معرض خطر قرار می

شود ميزان زنا در جامعه کم شود، نسل انسان و جمعيت جوان افزایش یابد و فرزندانی خانواده سبب می

»تر از نظر روحی و عاطفی پرورش یابند. عبارت سالم          » .به این نوع مسایل توجه دارد 

اند، لذا آن را هدف قرار داده و براي انهدام آن از هيچ خانواده پی بردهدشمنان اسالم و انسانيت به اهميت 

 ورزند. کوششی دریغ نمی
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 کامل را شيردهى دوران بخواهد کسی کهدهند، البته براي می شير کامل سال دو را فرزندان خود و مادران،

 فراهم شایسته يبه گونه را آنان پوشاک و خوراک است الزم شده متولد او براى فرزند که کسی بر کند. و

 ببيند و زیان فرزندش خاطر به نباید مادري هيچ شود.ي توانش مکلف نمیکسی جز به اندازه کند. هيچ

 است. الزم مثل آن وارث بر و ببيند زیان فرزندش خاطر به نباید شده نيز متولد او براى فرزند که کسی

 آن دو بر پس گناهى بگيرند، شير از را دو از روي رضایت و مشورت تصميم گرفتند کودک آن اگر پس

آنچه  شرطی که به نيست، شما بر گناهى بگيرید، تانفرزندان براى شيردهی ىدایه خواستيد اگر و. نيست

 کارهایی که به که اهلل بدانيد اید را به نيکی پرداخت کنيد. و تقواي اهلل را رعایت کنيد وکردهبا هم توافق 

 (233) بيناست. دهيد،مى انجام
 

شود داراي فرزندان شيرخوار هایی که سرنوشت آنان به طالق منتهی میبسياري از خانواده :1* نکته 

گيرند. خداوند متعال این آیه را در معرض آسيب قرار میهستند. فرزندان شيرخوار، با جدایی پدر و مادر 

شان به کودکان شيرخوار اختصاص داده و براي آنان حق و حقوقی قایل شده است تا از شدت آسيب

 کاسته شود. 
 

دوران کامل شيرخوارگی دو سال است. براي اینکه نوزاد خوب رشد کند، باید از تغذیه و  :2* نکته  

پوشاک مناسبی برخوردار باشد. مادر نيز براي اینکه بتواند فرزندش را خوب پرورش دهد، باید از تغذیه و 

تأمين کند. هاي سنگين را پوشاک مناسبی برخوردار باشد. در این ميان باید کسی باشد که این هزینه

 ي افراد زیر گذاشته است:ها را به ترتيب بر عهدهخداوند متعال تأمين هزینه

ها و هاي مادر و کودک نباید بخل بورزد. او باید خوردنیپدر کودک در تأمين هزینه . پدر بابضاعت:1

نقدي پرداخت هاي مناسب خریداري کند و در اختيار آنان قرار دهد و یا قيمت آن را به صورت پوشيدنی

 کند. 

تواند از زیر بار مسئوليت فرزند خویش بضاعت است، باز هم نمیاگر پدر کودک کم. پدر کم بضاعت: 2

 وضعيت او را درک کرده و بنابر وسعش او را مکلف کرده و فرموده است:  شانه خالی کند. ولی خدا

      .  او مجبور نيست همچون پدر ثروتمند، خوراک و پوشاک اعلی را براي مادر و

ي سوره 7و  6اي از این معانی در آیات کودک تأمين کند، بلکه مکلف به استطاعت خویش است. پاره

 طالق نيز بيان شده است.
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شود، هزینه معاف میآید، از تأمين ي حداقل هزینه هم بر نمیاگر پدر کودک از عهده بضاعت:. پدر بی3

کند و آن مشارکت دادن ولی کودک نباید آسيب ببيند، لذا خداوند متعال حکم زیباي دیگري را بيان می

ي فاميل براي حل مشکل کودک است. فاميل مرد و کودک که جزو وارثين هستند از نظر شرعی همه

نگين بين چند نفر تقسيم شود به مکلف هستند سهمی از هزینه را بر عهده بگيرند. زمانی که یک بار س

 شود بدون این که کسی متحمل فشار شود. آسانی حمل می
 

توانند تصميم بگيرند پدر و مادر پس از بررسی وضعيت خود و کودک و با مشورت یکدیگر می :3* نکته 

ت طرفين کودک را قبل از تکميل دو سال از شير بگيرند. خداوند متعال در این مسأله بر مشورت و رضای

تأکيد فرموده است. هيچ یک از مرد و زن حق ندارند بدون مشورت دیگري کودک را زودتر از دو سال از 

اند. شير بگيرند، زیرا کودک متعلق به هر دو نفر است و هر دو بطور مساوي در پرورش سالم کودک سهيم

ند بار دیگر با هم ازدواج اي باشد که عواطف این دو تحریک شود و تصميم بگيراین حکم شاید جرقه

کنند و کودک در کنار هر دو پرورش یابد. اگر این منفعت براي کودک حاصل نشد احتمال دارد منفعت 

دیگري نصيب کودک شود و آن این است که یکی از والدین با از شير گرفتن او قبل از دو سال مخالفت 

 غذا که همان شير مادر است تغذیه کند.  ترینکند تا در این مدت، کودک بتواند از بهترین و سالم
 

گاهی پدر تصميم دارد فرزندش تا دو سال از شير مادر تغذیه کند، منتها مادر بخاطر تصميم  :4* نکته 

ازدواج با مردي دیگر و یا به هر دليلی، حاضر نيست سرپرستی کودک را بر عهده بگيرد. گاهی بالعکس، 

مسر سابقش خواهد شيردهی را به همادر دوست دارد به فرزندش شير دهد، ولی پدر به دالیل موجه نمی

اي شيرده کرایه کند، بسپارد. براي حل این مشکالت، خداوند متعال اجازه داده است پدر براي کودکش دایه

 ولی باید بين هم قرارداد تنظيم کنند و پدر، دستمزد دایه را با احترام پرداخت کند. 
 

* سؤال: عبارت پایانی                      چه مناسبتی با آیه دارد؟ 

گردد. توجه به این عبارت این عبارت یک هشدار است و به کل مباحث ذکر شده در آیه بر می جواب:

تر انجام گيرد و فکر حيله و کارهاي ناپسند از ذهن شخص تر و صحيحشود رفتارها سنجيدهسبب می

ناپسندي که پدر یا خویشاوندان او ممکن است مرتکب شوند عبارت مؤمن دور شود. برخی از کارهاي 

 است از:

پدر بخاطر غذا و پوشاک بر سر مادر منت بگذارد.  .1
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توان مالی دارد، امّا آن را کتمان کند و خود را فقير معرفی کند.   .2

اند پرداخت نکند.دستمزد دایه که بر آن اتفاق کرده .3

سال از شير بگيرد. 2شورت، کودک را قبل از یکی از والدین خودسرانه و بدون م .4

وارثان از تقبل کفالت کودک سر باز بزنند. .5

توان شخص را از تخلّف باز داشت و باید او را از هاي قانونی نمیبسياري از اوقات، تنها با بندها و تبصره

ال اوست! اگر آن عذاب خدا ترساند، رعایت تقوا را به او یادآوري کرد و تذکر داد که خدا ناظر اعم

 شخص، مؤمن باشد، وظایف خود را به درستی انجام خواهد داد.
 

                                          

                           

 انتظار روز ده و ماه گذارند، باید چهاررا به جاي می همسرانى و شوندگرفته می شما که از بين کسانى و

خودشان انجام در حقّ  آنچه به نيکی در نيست شما بر گناهى رسيدند، شانمدت آخر به که بکشند. هرگاه

 (234) .است آگاه دهيدانجام می آنچه به اهلل دادند. و
 

افتد. آیات قبل در مورد طالق ي طالق و یا وفات اتفاق میجدایی بين زن وشوهر، به وسيله :1* نکته 

زنی که شوهرش وفات نموده است باید  گوید. بنابر حکم خدابود و این آیه در مورد وفات سخن می

تواند ازدواج کند، آرایش کند، در محافل عمومی و و ده روز عده بنشيند. او در این مدت نمیچهار ماه 

جشن و سرور شرکت کند و خود را در معرض خواستگاران احتمالی قرار دهد. در صحيح بخاري و مسلم 

ام  پدر  حرب بن ابوسفيان زمانی که: گفت -رضی اهلل عنها–سلمه  ابی دختر روایت شده است که زینب

روز سوم پس از  رفتم. حبيبه ام نزد وفات نمود رسول اهلل همسر ـ رضی اهلل عنها ـ حبيبه المؤمنين ام

 من سوگند خدا به: سپس گفت برداشت و به رخساره و ساق دستش ماليد. زعفران فوت پدرش، عطر

 أَنْ اآلخِرِ وَاليَوْمِ بِاللَّهِ تُؤْمِنُ لِامْرَأَةٍ یَحِلُّ الَ»: که فرمود شنيدم ندارم، ولی از رسول اهلل این عطر به نيازي

 خدا به که زنی ترجمه: )براي«. وَعَشْرًا أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ عَلَيْهِ تُحِدُّ فَإِنَّهَا زَوْجٍ، عَلَى إِلَّا ثاَلَثٍ فَوْقَ مَيِّتٍ عَلَى تُحِدَّ

 براي مگر از زینت دست بکشد، روز سوم،بخاطر ميّت، بعد از  که نيست حالل دارد، ایمان آخرت روز و

اگر زن مسلمانی در ایام عده تصميم به ازدواج  1دوري کند(. زینت از روز ده و باید تا چهار ماه که شوهر
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گرفت، اطرافيان او باید تالش کنند او را از این کار منع کنند و پس از اتمام عده، اگر زن تصميم به ازدواج 

 و شود. گرفت، کسی نباید مانع ا
 

شود. کسی که عده، حکمی است که به ازدواج شرعی متصل است و هيچگاه از آن جدا نمی :2* نکته 

زندگی زناشویی خود را با حکم خدا آغاز نموده است، پایان آن را نيز باید با حکم خدا خاتمه دهد. اگر 

همبستر نشده باشد. زن با عده مرد بعد از عقد شرعی وفات نمود، زن باید عده بنشيند، اگرچه با همسرش 

نشستن، احترام و وفاداري خود را نسبت به شوهرش اعالن و ایمان خود را نسبت به احکام خدا اثبات 

کند. براي زنی که شوهر او وفات نموده چهار ماه و ده روز زمان مناسبی است تا وضعيت روحی و می

 جسمی خود را جهت زندگی جدید آماده کند.
 

                                

                                   

                                           

 خداوند سازید. تان پنهانهايدر دل کنيد و یا خواستگاري زنان از کنایه با نيست که شما بر گناهى و

 و بگویيد. نيکویی سخن اینکه مگر ندهيد، ي سريلذا به هم وعده خواهيد کرد، یاد را شما آنان کهدانست 

شماست  درون که را آنچه خداوند که بدانيد و برسد، پایان به اینکه عده تا نکنيد نکاح عقد اقدام به

 (235) .است بردبار و آمرزگار خداوند که بدانيد و آن حذر کنيد از پس، داند، می
 

-. ولی و خانواده2. زن 1موافقت یا مخالفت سه فرد در شکل گيري ازدواج بسيار مؤثر است:  :1* نکته 

 گوید. ي او بيان شد و این آیه در مورد مرد سخن میي قبل در مورد زن و خانواده. مرد. آیه3ي زن 
 

* سؤال: منظور از عبارت                    چیست؟ 

منظور از  جواب:          این است که مردي که قصد ازدواج با زنی را دارد

بگوید: اي هستی. یا تواند به صورت کنایه از زن خواستگاري کند. مثالً بگوید: شما زن صالح و شایستهمی

زیبایی  ی را نصيبم گرداند. یا بگوید: زنخواهم زن صالحمن تصميم ازدواج دارم. یا بگوید: از خدا می

کند که مرد تصميم دارد با او ماند. زن فهميده از این جمالت برداشت می همچون شما بدون شوهر نمی

 دهد.میي ازدواج نازدواج کند و اگر به او عالقمند باشد، به کسی دیگر وعده
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و منظور از         آرزویی است که مرد در دل دارد. اگر مردي قصد ازدواج با زنی که در

ي ازدواج بگذارد، لذا برد داشته باشد، گناهی ندارد، ولی نباید به شکل سرّي با زن وعدهعده به سر می

   : فرمود            .  
 

علما اجماع دارند اگر مرد و زنی در ایام عده با هم عقد بستند و یا ازدواج کردند، عقد و  :2* نکته 

  شان باطل است، چرا که خداوند متعال فرموده است: ازدواج           

    . 
 

مردي که به زنی بسيار عالقمند است، ولی قادر به وصلت با او نيست، ممکن است افکار  :3* نکته 

ي یک مؤمن نيست. این افکار منفی ممکن است بر عبادات نازیبایی در ذهن خود بپروراند که زیبنده

: اش نيز تأثير بگذارد، لذا باید از آن دوري کند. خداوند متعال فرمودشخصی            

      . 
 

                                 

                         

 آنان براي ايمهریه تماس نداشته و یا با آنان دادید، زمانی که طالق را زنان نيست اگر شما بر گناهی

 به تنگدست و ي توانشاندازه مند سازید، توانمند بهآنان را از اموال خویش بهره تعيين نکرده باشيد.

 (236) .اي شایسته. واجبی است بر نيکوکاراناي به طریقهبهره ي توانش،اندازه
 

طالق ممکن است قبل و یا بعد از عمل زناشویی اتفاق بيفتد. این آیه در مورد مشروعيت طالق  :1* نکته 

شوهر در مورد حقوق زن پس از جدایی از  242ي گوید. از این آیه تا آیهقبل از عمل زناشویی سخن می

 سخن گفته است.
 

   * سؤال: منظور از عبارت     چیست؟ 

فعل  جواب:    و کنایه از آميزش جنسی  1به معناي دست زدن به چيزي است« مَسَّ»ي از ریشه

کلماتی باشد. انسان سليم الطبع از بيان برخی کلمات احساس شرم دارد، قرآن کریم هنگام بيان چنين می

 دهد. کند و بدین شکل، ادب بيان وعفت کالم را به بندگانش آموزش میاز کنایه استفاده می
 

                                                             
 (.1/414) اللغة مقاییس معجم - 1



    

    تفسیر آسان                     سوره بقره           

 آميزش، از بنابر این آیه، انعقاد پيمان زناشویی، بدون تعيين مهریه صحيح است. اگر مردي قبل :2* نکته 

به نام مُتعه به زن پرداخت  همسرش را طالق داد، در حالی که مهریه را تعيين نکرده بود موظف است حقی

«فرموده است:  49ي ي احزاب آیهکند و سپس محترمانه از او جدا شود. خداوند متعال در سوره   

                                             

        » کردید ازدواج ایمان با با زنان که هنگامى اید، آورده ایمان که کسانى ترجمه: )اى 

 دارید، نگاه را آن حساب بخواهيد که نيست آنان بر شما براى اىعده دادید طالق شدن همبستر از قبل و

 اى از آنان جدا شوید(.شایسته طرز به و متعه دهيدپس به آنان 
 

                                   

                                          

       

آنچه تعيين  تعيين کرده بودید، پس نصف آنان براي ايمهریه دادید و طالق را تماس، آنان از قبل و اگر

 گذشت کنيد به تقوا ببخشد. و اینکه اوست دست به نکاح ببخشند یا کسی که عقد آنکه مگر اید؛کرده

 (237) !بيناست دهيد،مى انجام آنچه به نکنيد. خداوند فراموش خود را فضل بين است و ترنزدیک
 

بر مرد واجب است نصف مهریه را به زنی که در نکاح او بوده، اما با او همبستر نشده بپردازد،  :1* نکته 

  اش را به مرد ببخشد. عبارت تواند قسمتی یا همهمنتها بر زن واجب نيست که آن را بگيرد. او می

    کند. این مطلب را بيان می 
 

  عبارت: 2* نکته                کسی که عقد ازدواج به دست اوست(، در حالت(

عادي منظور از آن شوهر است، زیرا عقد نکاح به دست اوست، اما گاهی اوقات، مرد یا زن، صالحيت 

گيرد. اگر چنين شد، منظور تصميم گيري براي ازدواج را ندارد که در این صورت ولیّ او برایش تصميم می

 از عبارت                 باشد.اولياي مرد یا زن می 
 

 : منظور از عبارت 1* سؤال          چیست؟ 

نيستند. برخی بابضاعت و برخی  مردم جامعه از نظر موقعيت و شخصيت اجتماعی مثل هم جواب:

 بضاعتند. برخی داراي شخصيت و اال و برخی در سطح متوسط یا پایين اجتماعی هستند و ... .  بی
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داند، آید و هر یک، دیگري را مقصر میبسياري اوقات، هنگام طالق، بين دو خانواده، ناراحتی پيش می

شود. کنند و حس انتقام جویی در آنها قوي میش میلذا بسياري از مردم، موقعيت اجتماعی خود را فرامو

ي زن دنبال آنست که تمام مهریه را از مرد بگيرد و مرد دنبال آنست که در صورت اجبار فقط خانواده

نيمی از مهریه را پرداخت کند. در این موقعيت حساس، خداوند متعال آنان را به فضل و امتيازاتی که دارند 

کند که بزرگواري کنند و از حق خود به نفع طرف مقابل بگذرند. اگر ن را سفارش میشود و آنایادآور می

فنظر شان است، صرهاي اجتماعی هستند، از گرفتن نصف مهریه که حقاش جزو شخصيتزن و خانواده

هاي اجتماعی است، به جاي نصف، تمام مهریه را به زن بپردازد تا بدین کنند و اگر مرد جزو شخصيت

 ها حفظ شود. آیه با عبارت ، حرمتشکل           ختم شده است. چه زیباست که انسان

 مؤمن، تحت نظارت خدا، با بندگان خدا اخالق کریمانه داشته باشد.
 

: مردی که قبل از همبستری زنش را طالق دهد، باید متعه یا نصف مهریه را به زن پرداخت 2* سؤال 

 کند. حکمت آن چیست؟

 ترین آنها عبارتند از:هاي مختلفی دارد و مهمحکمت جواب:

دهد. و اختالفات احتمالی پس از وقوع طالق را کاهش می هاکدورت .1

کند تا هنگام ازدواج و طالق بيشتر توجه کند. براي مرد مسئوليتی ایجاد می .2

اي از آن شود، ولی ممکن است ذرهنمیهاي روحی و عاطفی با مادیات برطرف هرچند که آسيب .3

 اش جبران کند.را براي زن و خانواده
 

                  

 (238) .خشوع بپاخيزید روى از اهلل براى نمازها و بر کيفيتِ نماز محافظت کنيد و بر
 

 این آیه در مورد نماز است و با سه عبارت به سه مطلب امر کرده است: :1* نکته 

1 .      :  روزانه پنج وعده نماز واجب است که باید بر آن محافظت و آن را در وقتش ادا

ظاهري کرد. شخص مسلمان تا زنده است نباید نمازش را ترک کند. این عبارت، کميت نماز و اداي شکل 

 کند. آن را بيان می
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2.         :رساند. این عبارت بر کيفيت نماز داللت دارد، زیرا حضور قلب در نماز را می

ي  کلمه  در قرآن کریم هر جا  1تر و بهتر.به معناي ارزشمند« وسط»ي اسم تفضيل است از ریشه

ي قلم فرموده باشد، به طور مثال خداوند متعال در سورهاین کلمه آمده است به معناي بهتر و افضل می

 چرا نگفتم شما به مگر: گفت چنين آنان بهترین)ترجمه:  تُسَبِّحُونَ لَوْلَا لَکُمْ أَقُلْ أَلَمْ أَوْسَطُهُمْ قَالَاست: 

 . (گویيد؟نمی خدا تسبيح

نمازي است که شخص، حضور خدا را در آن احساس کند، خود را در پيشگاه خدا « وُسطی»پس نماز 

ببيند، کلمات و عبارات را به همراه حضور ذهن و توجه به معنایش ادا کند و تمام فکر و حواسش را به 

نقل شده  -رحمه اهلل–البر  عبد ابن و جبل بن عمر، معاذ بن اهلل عبد نماز معطوف کند. این دیدگاه از

 2است.

جمهور علما        اند. گروهی آن را نماز ظهر، گروهیرا ذکر خاص بعد از عام دانسته 

 باشد. اند که این تفاسير نيز صحيح میصبح و اکثراً آن را نماز عصر دانسته عشا، گروهی مغرب، گروهی

3.         : کند. قيام باید همراه با طمأنينه باشد و این عبارت، ادب ایستادن در قيام را بيان می

براي حفظ آرامش و رعایت ادب، باید از سخن گفتن، روي گرداندن، حرکت و توجه به اطراف پرهيز کرد. 

بن  شنود تمرکز کند. زیدخواند یا میشود شخص بتواند با حضور دل بر آنچه میاین امور سبب می

 أَحَدُنَا یُکَلِّمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النَّبِیِّ عَهْدِ عَلَى الصَّالَةِ فِی لَنَتَکَلَّمُ کُنَّا إِنْ»کند: چنين نقل می ارقم

 فَأُمِرْنَا» «قَانِتِينَ لِلَّهِ وَقُومُوا الوُسْطَى، وَالصَّالَةِ الصَّلَوَاتِ، عَلَى حَافِظُوا» :نَزَلَتْ حَتَّى بِحَاجَتِهِ، صَاحِبَهُ

 وقتی. کردیممی با دوستمان صحبت نماز ما اگر کاري داشتيم، در اسالم ابتداي ترجمه: )در 3.«بِالسُّکُوتِ

 امر شدیم(.  ما به سکوت. «قَانِتِينَ لِلَّهِ وَقُومُوا الوُسْطَى، وَالصَّالَةِ الصَّلَوَاتِ، عَلَى حَافِظُوا»: شد نازل آیه این
 

 با عبارت  خدا :2* نکته           بر قيام همراه با آرامش تأکيد فرموده است، زیرا قيام تنها

شود و تالوت قرآن، تنها راه دستيابی به هدایت است. هر مسلمانی موقعی است که در آن قرآن تالوت می

کند، تا بدین شکل، علم و ایمان او تقویت شود و با کمک علم رکعت نماز، قرآن تالوت  17باید روزانه در 

 وَ الْکِتابِ مِنَ إِلَيْکَ أُوحِیَ ما اتْلُفرموده است:  اش را مدیریت کند. خدا و ایمان، سایر اعمال روزمره
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 شده وحى تو به کتاب که از این را ترجمه: )آنچه .1الْمُنْکَرِ وَ الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ أَقِمِ

تر دارد(. هر چه قيام نماز طوالنیمى باز بد و کارهاي زشت از نماز که دار پا بر را نماز کن و تالوت است

 إِنَّ»چنين انسانی را ستوده و فرموده است:  شود، لذا رسول خداي کسب معرفت بيشتر میباشد، زمينه

 2«سِحْرًا الْبَيَانِ مِنَ وَإِنَّ الْخُطْبَةَ، وَاقْصُرُوا الصَّلَاةَ، فَأَطِيلُوا فِقْهِهِ، مِنْ مَئِنَّةٌ خُطْبَتِهِ، وَقِصَرَ الرَّجُلِ، صَلَاةِ طُولَ

اوست، پس نماز را  دانا بودن ينشانه اشخطبه بودن کوتاه و شخص نماز بودن طوالنی ترجمه: )همانا

 کنند(. جادو می سخنان از اىطوالنی و خطبه را کوتاه کنيد و واقعاً پاره
 

 * سؤال: چرا مبحث نماز در خالل موضوع جدایی زن و شوهر آمده است ؟ 

تواند به احکامی که خداوند متعال در جدایی به سبب ناراحتی و عصبانيت، هر کسی نمی وقت : درجواب

است که فرد را قادر ي تقوا و محبت و خشيت خداوند آیات قبل بيان فرموده است، عمل کند. تنها، توشه

ي ورود به تقوا و خدا ترسی سازد حدود خدا و حقوق مردم را رعایت کند و مهمترین و بهترین دروازهمی

 نيز نماز است، از این جهت مبحث نماز، وسط بحث جدایی آمده است. 
 

                                     

 

 را پس خدا به امنيت رسيدید، و هرگاه سواره بخوانيد یا راه رفتن و نماز را در حالت ترسيدید، پس اگر

  (239) دانستيد.داده است آنچه را که نمی یاد شما به به همان شکل که کنيد یاد
 

ي قبل بيان شد، ایستادن رو به قبله همراه با آرامش بود. ممکن نماز که در آیهیکی از شروط : 1* نکته 

هایی براي انسان پيش بياید که نتواند این شرط را رعایت کند و اگر رعایت کند به او آسيب  است حالت

اجازه داده است شخص نمازگزار، نمازش را به هر شکلی که  شود. در چنين حالتی خدا وارد می

رود یا تواند در حالی که راه میها است. یک رزمنده میش ميسر بود بخواند. جنگ یکی از این حالتبرای

اش به طرف قبله نباشد. در سوار بر ماشين، تانک و امثال آن است، نمازش را بخواند، هر چند که چهره

 مِنْ أَشَدَّ هُوَ خَوْفٌ کَانَ إِنْفَ»کند که فرمود: نقل می از عبداهلل بن عمر 3 -رحمه اهلل –صحيح بخاري نافع
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. ترجمه: )هرگاه ترس «مُسْتَقْبِلِيهَا غَيْرَ أَوْ القِبْلَةِ مُسْتَقْبِلِی رُکْبَانًا، أَوْ أَقْدَامِهِمْ عَلَى قِيَامًا رِجَالًا صَلَّوْا ذَلِکَ،

رحمه –شدت یافت نماز بخوانيد پياده یا سواره، خواه به جهت قبله باشد یا غير جهت قبله(. سپس نافع 

 1نقل کرده است. این روایت را از رسول اهلل دانم که عبداهلل بن عمرگوید: من میمی -اهلل
 

تواند براي نماز، قيام کند و یا قيام سبب این آیه منحصر به جنگ نيست. هر جا نمازگزار نمی :2* نکته 

تواند به هر شکلی که برایش ميسر شد نمازش را بخواند. به عنوان مثال شود به او آسيب وارد شود، میمی

شود، حق دارد نمازش شخص مریض اگر قيام در نماز برایش ميسر نيست یا با قيام، مریضی او تشدید می

کلی که برایش ميسر است بخواند و یا مسافري که بر کشتی، هواپيما یا امثال را نشسته، خوابيده یا به هر ش

آن سوار است و برایش ميسر نيست توقف کند، نمازش را در حال حرکت و به هر شکل که استطاعتش را 

 دارد ادا نماید.
 

                              

                                

 شانگذارند، براي همسرانمى جاي را بعد از خود به همسرانى و شوندگرفته می شما که از بين کسانى و

مند شوند و کسی حق ندارد آنان را از خانه بيرون کند، پس اگر خودشان وصيت کنند که تا یک سال بهره

 و. گيرندتصميم می شایسته طور به خود يدرباره آنچه به خارج شدند پس گناهی بر شما نيست نسبت

 (240) .است حکيم و توانمند خداوند
 

ي زنی که شوهرش وفات نموده چهار ماه و ده عدّه بيان نمود که 234ي خداوند متعال در آیه :1* نکته 

روز است. در ایام عده، براي تأمين مسکن و مخارج زندگی، زن حق دارد از اموال شوهرش استفاده کند و 

هيچ کس حق ندارد او را از این حق محروم کند، ولی پس از سپري شدن این مدت، ممکن است وارثان 

تواند از منزل بيرون و مخارج او را قطع کنند. براي اینکه چنين اتفاقی نيفتد شوهر می تصميم بگيرند او را

وصيت کند همسرش پس از وفاتش تا یک سال از منزل و مخارج زندگی برخوردار باشد، در صورت 

وصيت، وارثان حق ندارند او را از حقوقش محروم کنند، زیرا تقسيم ارث بعد از اجراي وصيت است. 

اجراي  از پس ]تقسيم ميراث[ترجمه: « دَیْنٍ أَوْ بِهَا تُوصُونَ وَصِيَّةٍ بَعْدِ مِنْ»ند متعال فرموده است: خداو

 دین است(.  اداى و پس از ایدکرده که وصيتی
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این حق را به شوهر داده است که وصیت کند پس از مرگش همسرش را تا یک سال  : خدا 1* سؤال 

 مت این حکم چیست؟از منزل بیرون نکنند. حک

دهند بسيار متفاوت است. بسياري از آنان جوان وضعيت زنانی که شوهران خود را از دست می جواب:

هستند که یا فرزندي ندارند و یا داراي فرزندان یتيم هستند، که چنين فرزندانی توان حمایت از مادر 

مخارج و مسکن او را تأمين نکند. در برد، خویش را ندارند. همچنين ممکن است سهمی که زن از ارث می

روز دیگر فرصت در اختيار زن قرار داده است تا بتواند به مکان دیگري  20ماه و   7این صورت، خدا

کند؛ البته در این مدت ممکن است فرصت ازدواج مجدد نيز براي او منتقل شود و مخارج خود را تأمين 

 پيش بياید. 
 

 دو قرائت وجود دارد. « وصية»ي در کلمه: 2* نکته 

 عَلَيْکُمْ اند و تقدیر چنين است: )کُتِبَو عاصم آن را با رفع خوانده کثير، نافع ابن با حالت رفع:« وصیةٌ. »1

 وَصِيَّةٌ( )وصيت کردن بر شما واجب است(.

 بِهِنَّ اللَّهُ یُوصِيکُمُ»اند و تقدیر چنين است: باقی قُرّاء آن را با نصب خوانده با حالت نصب:« وصیةً. »2

 کند(. )خدا شما را نسبت به زنان وصيت می 1«وَصِيَّةً

بران، همسرش را پس از مرگش، از منزل دهد ميراثشود: اگر مرد احتمال میدر قرائت رفع معنا چنين می

ل بيرون خواهند کرد و همسرش گرفتار خواهد شد، پس بر او واجب است وصيت کند همسرش تا یک سا

شود که اگر شوهر در منزل بماند؛ تا کسی حق نداشته باشد او را از منزل بيرون کند. در این معنا فهميده می

بران حق دارند زن را پس از اتمام عده، از منزل بيرون کنند، ولی در قرائت نصب، خدا وصيت نکرد، ميراث

اگر شوهر به هر دليل وصيت نکرد، آنان بران وصيت کرده که زن را از منزل بيرون نکنند، لذا به ميراث

نيز  خدا وصيت به توانند زن را تا یک سال از منزل بيرون کنند، چون این وصيت خداست و عملنمی

 . است واجب
 

تواند تا یک سال در منزل شوهر بماند، خداوند متعال این حق را که به زن داده است که می :3* نکته 

از منزل شوهر بيرون رود و جایی دیگر سکنی گزیند اشکالی ندارد. در ولی اگر خود زن تصميم گرفت 

 ي آن را بين خود تقسيم کنند.توانند منزل و اثاثيه بران میاین صورت ميراث
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: عبارت پایانی آیه 2* سؤال          چه مناسبتی با متن آیه دارد؟ 

دفاع استفاده کند و او را قبل از ممکن است یکی از بازماندگان ميت، قدرت خود را عليه زن بی جواب:

اتمام یک سال از منزل بيرون کند و زن، قدرت دفاع از حقش را نداشته باشد، لذا خداوند متعال صفت 

و قدرتمندتر است. صفت تر را بکار برد تا به او بگوید دست از کارش بردارد، و اال خدا از او قوي« عزیز»

تواند از منزل شوهر و امکانات آن استفاده بکار برد تا بيان کند این حکم که زن تا یک سال می« حکيم»

 کند از حکمت خداوند سرچشمه گرفته و حکمی بهتر از این حکم وجود ندارد. 
 

                 

 (241) .ي متقيانعهده بر است است. حقى مناسب ي سودمند به شکلبهره طالق داده شده زنان و براي
 

زنی که از شوهرش جدا شود حق مُتعه دارد، یعنی حق دارد از اموال شوهرش به صورت ویژه  * نکته:

 متعه دارند:دسته از زنان را معرفی نمود که حق  3مند گردد. در آیات گذشته، بهره

بقره  236اش تعيين نشده و قبل از یکجا شدن طالق داده شده است. )آیات زنی که مقدار مهریه .1

احزاب(. 49و 

بقره( 237ي اش تعيين شده و قبل از یکجا شدن طالق داده شده است. )آیهزنی که مقدار مهریه .2

بقره(  240يزنی که شوهرش وفات نموده است. )آیه .3

وجود دارد که در این آیه بيان شده است: ي دیگردو دسته

اش تعيين شده و پس از یکجا شدن طالق داده شده است. زنی که مقدار مهریه .1

اش تعيين نشده و پس از یکجا شدن طالق داده شده است.زنی که مقدار مهریه .2

                       

 (242) کنيد. اندیشه کند تامى روشن، بيان شما براى را خود آیات خداوند چنين این
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آنگاه  بودند. نفر هزاران در حالی که خارج شدند دیارشان از مرگ ترس از که کسانی نگاه نکردي به آیا

 بر کرد. بدون شک اهلل داراي فضل و کرم است زنده را آنان پس از مدتی! بميرید: گفت آنان به خداوند

 (243)کنند. شکرگذاري نمی مردم بيشتر ولی مردم،
 

در مورد جنگ و مسایل پيرامون آن سخن گفت، آنگاه به مسایل  219تا  216در آیات  :1* نکته 

توان مسایل اجتماعی و خانوادگی پرداخت و اکنون باري دیگر به موضوع جنگ برگشت. زمانی می

اجتماعی و خانوادگی که در آیات قبل بيان شده است را به اجرا در آورد که جامعه در وضعيت امنيت 

پایدار باشد و امنيت جامعه پایدار نخواهد شد مگر اینکه از نظر نظامی و تجهيزات جنگی پيشرفته باشد. 

 د سخن گفته است. بدین جهت قبل و بعد از موضوعات اجتماعی و خانوادگی در مورد جها
 

 براي اینکه یک جامعه به اقتدار سياسی برسد دو شرط الزم است:  :2* نکته 

ي انفال بيان سوره 60ي این مطلب در آیات متعددي از جمله آیه . داشتن تجهیزات جنگی پیشرفته:1

 شده است. 

ان شده است که شخص هایی بيدر این آیه و آیات بعد داستان. وجود مجاهدانی صبور و سخت کوش: 2

 اي قوي گردد. سازد تا تبدیل به رزمندهمؤمن را از نظر فکري و ایمانی آماده می
 

هاي گذشته بيان شده است که معنایی بس بزرگ در این آیه به صورت مجمل داستانی از امت :3* نکته 

 ميدان جنگ، مرگ بار است. در ظاهر،هاي مرگهاي هر شخص، فرار از موقعيتدارد. یکی از دغدغه

کند. در شهري که آفرین است، لذا بسياري از مردم از آن هراس دارند، ولی این آیه، عکس آن را اثبات می

امکان مرگ عمومی وجود داشت، هزاران نفر از شهر بيرون رفتند تا از مرگ نجات پيدا کنند، ولی خداوند 

ها به تقدیر و به امر خداست که مرگ و زندگی انسان هاي بعدي اثبات کندمتعال براي اینکه به آنان و نسل

ي آنان را قبض روح نمود و پس از مدتی دوباره زنده شود، همهي خدا نمیو فرار کردن از آن، مانع اراده

 کرد. 
 

خداوند متعال براي اینکه به بندگانش اثبات کند که پس از مرگ، دوباره زنده خواهند شد، در  :4* نکته 

ا، بارها مردگان را زنده کرده است تا همه باور کنند که خدا بر انجام آن قادر است و خود را براي همين دني

آن روز آماده کنند. این لطف خدا در حق بندگان است. هر کس به این نوع دالیل توجه کند، خود را براي 

دانند هاي روشن را نمیدليلکند، ولی متأسفانه بيشتر مردم قدر و ارزش این  حيات پس از مرگ آماده می
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د: فرمودر پایان آیه  کنند. خدا و به جاي توجه، به آن پشت می             

       .  
 

                       

 (244) .داناست شنواي که خداوند بدانيد و بجنگيد خدا راه در و
 

                                      

      

 که است خداوند افزایش دهد و برابر چندین او براى را آن دهد قرضی نيکو تا قرض خدا به کيست آن که

 (245) شوید.گردانده مى باز او سوى به دهد وکند و وسعت میروزي را تنگ می
 

ي قبل به جنگ در راه خدا دستور داده شد. پرورش رزمنده، پرورش متخصصين و در آیه :1* نکته 

پيشرفته جنگی، شرط موفقيت در جنگ است. مخترعين جهت ساخت ابزار آالت جنگی و ساخت ابزار 

فراهم کردن نيروي انسانی و ابزارآالت جنگی به هزینه نياز دارد که مردم باید دست به دست هم دهند و 

کند. خداوند متعال هر ي آن را تأمين کنند، لذا در این آیه مردم را به انفاق در راه خدا تشویق میهزینه

ي کنند قرض براي خودش ناميده است. خداوند متعال با استفاده از واژهانفاق  آنچه را که مردم در راه خدا

 کند که این مال به شما برخواهد گشت.بيان می« قرض»

اش عطا کرده است، باري دیگر از او هر آنچه انسان دارد از خداست و خدا همان چيزهایی را که به بنده

 شود:کند. دارایی شخص شامل دو بخش مادي و معنوي میگيرد و بهتر از آن را به او عطا می قرض می

هاي مختلف، طرح فرضيه و نظریه، دست زدن به اختراعات کسب علم، گذراندن تحصيالت عالی در رشته

 شوند. هاي مادي میهاي نقدي و غير نقدي شامل قرضهاي معنوي و کمکو اکتشافات و ... شامل قرض
 

دهد و( و به شکل پسندیده باشد. هر آن چيزي که مؤمن به خدا قرض میقرض باید حسن )نيک: 2* نکته 

 باید با اخالص باشد و خودنمایی و فخرفروشی در آن نباشد.
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 :پيامبري که داشتند گفتند به آن هنگام که موسى، از بعد اسرائيلبزرگان بنى از به جمعى نکردى نظر آیا

شود و  فرض دهيد که جنگآیا احتمال نمی: گفت. بجنگيم خدا راه در تا کن انتخاب ما براى فرمانروایى

 پس ایم.دور افتاده مانفرزندان و دیارمان از که حالى نجنگيم، در خدا راه چرا در :گفتند نجنگيد؟شما 

 ظالمان آگاه به حال خداوند پشت کردند و اندکی، همه تعداد شد، جز واجب آنان بر جنگ که هنگامى

 (246) .است
 

اسرایيل سخن گفته است. براي بنیهاي از این آیه تا پایان جزء دوم، در مورد یکی از جنگ :1* نکته 

پيروزي در جنگ اصول و فنونی وجود دارد که باید آن را رعایت کرد. خداوند متعال آن اصول را در این 

 داستان بيان نموده است تا ما مسلمانان اگر خواهان پيروزي هستيم از آن استفاده کنيم.
 

اسرایيل در آنجا زندگی نی بر شهري که بنیدشمنا مدت زمانی پس از وفات پيامبر موسی  :2* نکته 

ور شدند، تعدادي را کشتند، تعدادي اسير و مابقی را از شهر فراري دادند و شهرشان را کردند حملهمی

غصب کردند. طولی نکشيد که خداوند متعال پيامبري را به نام شموئيل ميان آنان مبعوث کرد. او آنان را به 

داد. آنان از پيامبرشان خواستند تا فرمانروایی براي آنان تعيين و ت دعوت میتوحيد و عمل به کتاب تورا

دستور جنگ را صادر کند تا زیر پرچم او با دشمن بجنگند و شهرشان را پس گيرند. پيامبرشان از 

سنگينی جنگ و اینکه امکان دارد از جنگيدن تخلف کنند خبر داد، ولی آنان اطمينان دادند که چنين 

 1از جنگيدن تخلف کردند.اکثریت آنان نخواهد افتاد. ولی در نهایت  اتفاقی
 

                                    

                               

                         

 چگونه: گفتند است. کرده انتخاب شما فرمانروایی براى را طالوت همانا خداوند: گفت آنها به پيامبرشان و

نشده  داده مالی وسعت او و به تریمباشد؟! در حالی که ما از او به فرمانروایی شایسته فرمانروا ما بر او

                                                             
 (.1/665تفسیر ابن کثیر )نگا  - 1
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 مُلکش و خداوند است داده وسعت جسم و علم در را او برگزیده و شما بر را او همانا خداوند: گفت است.

 (247) داناست.بخشد و خداوند توسعه دهنده و مى بخواهد کس هر به را
 

                                  

                               

 آن آورد که درمی شما براي تابوت را که است این او فرمانروایی يهمانا نشانه: گفت آنان به پيامبرشان و

از خود بر جاي  هارون خاندان و موسى خاندان بقایایی از آنچه است و در آن پروردگارتان از آرامشى

 مؤمن باشيد. اي است اگرنشانه قطعاً در آن براي شما. کنندمی حمل را آن اند وجود دارد که مالیکهگذاشته

(248) 
 

                                   

                                         

                               

                               

 کند.نهري شما را امتحان می وسيله به همانا خداوند: گفت راه افتاد، با سپاهيان طالوت که هنگامى پس

 یک پس او از من است مگر کسی که نچشد آن از نيست و کسی که من از بنوشد آن پس کسی که از

 او با که افرادى و او چون پس. کمى از ایشان تعداد جز آشاميدند آن بردارد. پس همگی از آن از مشت

نيست. اما  طاقتی لشکریانش و جالوت مقابل در را امروز ما: گفتند گذشتند، نهر از بودند آورده ایمان

 خدا فرمان به که اندکی هاىاز گروه بسيارند چه هستند گفتند: خدا يمعتقد بودند مالقات کننده که کسانی

 (249) .است صبر کنندگان با خداوند و اند.غلبه کرده فراوانی هاىگروه بر
 

                                  

     

سرازیر  ما بر را صبر و شکيبایی! پروردگارا: گفتند گرفتند قرار سپاهيانش و جالوت برابر در که هنگامى و

 (250) یاري فرما. قوم کافران بر را ما استوار گردان و را ما هاىقدم و کن
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براي موفقيت در یک کار جمعی شروطی وجود دارد. از مهمترین مواردي که تا کنون ذکر شده  * نکته:

 است عبارتند از: 

 قدم شوند.افرادى خبره، فهميده و بزرگ در آن کار پيش .1

ي قوي و هدف مشخص باشند.اعضاي گروه داراي انگيزه .2

ن به هدف، از هيچ کوششی ي اعضا تعهد دهند که یکدیگر را یاري برسانند و براي رسيدهمه .3

 دریغ نکنند. 

از بين خود مدیري دانا و قوي تعيين کنند. .4

شان نافرمانی نکنند. ترین شرایط هم از رئيسدر سخت .5

انگيزه را شناسایی و آنان را از اعضاي اصلی جدا ي ممکن، اعضاي سست و بیمدیر به هر شيوه .6

يدا کنند، زیرا باعث سست شدن باقی اعضا ي مهم و حساس راه پسازد و اجازه ندهد به مرحله

شوند.می

اعضاي اصلی به یکدیگر انگيزه دهند و گروه را تقویت کنند. .7

ي اخروي افرادش را تقویت و به مالقات با پروردگار عالقمند کند. مدیر، ایمان و انگيزه .8

ي کار خود قرار دهند.صبر را سرلوحه .9

 راموش نکنند.خود را نيازمند خدا ببينند و دعا را ف .10
 

                                 

                              

 او به را حکمت و حکومت خداوند و کشت را جالوت و داود، خدا آنان را شکست دادند ياجازه با سپس

 کرد، قطعاًبعضی مردم را با بعضی دیگر دفع نمی شر خدا اگر و. داد یاد او به خواستمی آنچه از و داد

 (251) .است احسان و لطف جهانيان، داراي به نسبت خداوند شد. ولىفاسد می زمين
 

داود یکی از سربازان طالوت بود که توانست جالوت ظالم که فرمانرواي لشکر کفار بود را به قتل  * نکته:

 برساند و در پی کشته شدن جالوت، لشکریانش نيز شکست خوردند. خداوند متعال به داود

و  اسرائيل در زمان پيامبر داود است. بنی فرمانروایی و پيغمبري عطا کرد. او پدر پيامر سليمان

 به اقتدار سياسی رسيدند. پيامبر سليمان
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 (252) .فرستاده شدگان هستى از تو و همانا کنيمتالوت می تو بر حق به که خداست آیات آن
 

                                           

                                     

                                  

      

برخی از  و گفت با کسانی از آنان سخن خداونددادیم.  فضل دیگر بعضی بر از ایشان را  پیامبران، بعضی آن

 روح القدس يبه وسیله را او و بخشیدیم روشنی دالیل مریم فرزند عیسى درجاتی باال برد و به ایشان را

با  آمد برایشان روشن آمدند بعد از اینکه دالیل آنان از بعد که کسانی خواست می اهلل و اگر تقویت نمودیم

 خدا اگر و شدند کافر اي عده و آوردند ایمان اي اختالف ورزیدند، پس از آنان عدهجنگیدند، ولی  هم نمى

 (253دهد. ) می انجام خواهد می هر چه خداوند جنگیدند، ولی نمی خواست با هم می
 

خداوند ي پیامبران در این که رسالت دارند پیام خدا را به مردم برسانند با هم برابرند.  همه :1 * نکته

متعال به برخی از آنان فضل بیشتري عنایت فرموده است. با برخی به صورت مستقیم سخن گفته، به برخی 

ي برتري آن  ها لزوماً نشانه درجات واال عطا کرده و به برخی معجزات بیشتري داده است. این عنایت

ند متعال اسامی پیامبران برتر را به خبریم. خداو پیامبر بر سایر پیامبران نیست و اگر هم باشد ما از آن بی

 ما ذکر نکرده و به صورت کلی فرموده است:           ترجمه: )و برخی از آنان را .

 ال»و نیز فرموده است:  1«اللَّهِ... أَنْبِیَاءِ بَیْنَ تُفَضِّلُوا الَ»نیز فرموده است:  درجاتی باال برد(. پیامبر خدا

  ندهید(. برتري یکدیگر بر را ترجمه: )شما انبیا. 2«األنبیاء بین تُخیّروا
 

 به صراحت ذکر نشده است؟ برتر * سؤال: چرا در این آیه نام پیامبران

دانستند  ورزیده و خود را ملت برتر می شان تعصّب شد، پیروان زیرا اگر نام آنان به صراحت ذکر می جواب:

 یك و مسلمان )یك: شمردند. در صحیح بخاري روایت شده است ها را کوچك می ملتو سایر پیامبران و 

 جهانیان بر را  محمّد که خدایی به قسم: گفت مسلمان کردند. پیدا اي با هم اختالف در معامله یهودى

                                                             
 متفق علیه. - 1

 متفق علیه. - 2
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 به سیلی مسلمان مرد داد. برتري جهانیان بر را موسی که خدایی به قسم: گفت نیز یهودي برتري داد.

و  آن مسلمان را احضار کرد رفت. رسول خدا  خدا رسول نزد شکایت جهت یهودي مرد زد. یهودي

هوش  بی ي مردم که همه قیامت روز در زیرا ندهید، برتري موسی بر مرا: فرمود با عصبانیت به مسلمان

 هوش به که هستم کسی نخستین آیند و من شوم. سپس همه به هوش می هوش می شوند، من نیز بی می

هوش  بی اصالً آیا دانم را به دست گرفته است. نمی عرش اي از گوشه که بینم را می موسی ناگهان آیم، می

 1آمده است(. هوش به من از قبل و یا هوشی که در کوه طور داشته براي او حساب شده و بی نشده
 

ي روشن به  گوید که از جانب او و با ادله ي اول آیه در مورد پیامبران سخن می در نیمه خدا :2 * نکته

هاي روشن و تأییدات روح القدس مسائل  کالم با خدا شدن، رفعت درجه، دلیلاند. هم ها آمده سوي انسان

مردم به  ي اینها بخاطر این است که به پیامبرانش عنایت فرموده است و همه بزرگی هستند که خدا

 تر دین خدا را بپذیرند و مؤمن و رستگار گردند. پیامبران اعتماد کنند و راحت

افتند و به  گوید که پس از آن همه دالیل روشن، چگونه به جان هم می ي دوم از مردم سخن می در نیمه

ي که پس از شد. این آشفته بازار خواست چنین نمی شوند، البته اگر خدا نمی هاي مخالف تبدیل می گروه

پیامبران به وجود آمده است خارج از مشیت خدا نیست، پس باید دانست به وجود آمدن این اختالفات، 

 طبیعی و به خواست خدا بوده است.
 

 شوند: : مردم پس از پیامبران دو دسته می3 * نکته

: آنان کنند وی میای که صادقانه و با خلوص نیت از کتاب آسمانی و دالیل روشن پیامبران پیر. دسته1

هاي متفاوتی از در ایمان خود صادقند، ولی از آن جهت که داراي استعدادهاي مختلفی هستند، برداشت

گردد و ممکن  آیات و دستورات دارند. برداشت متفاوت از یك آیه و یك دستور سبب اختالف نظر می

ها جنگ در بگیرد. اختالفاتی که بین اعضاي این دسته پیش است اختالفات عمیق شود تا جایی که بین آن

ها اگر چه با هم دچار نبرد شوند،  آید در جزییات دین است و در مبانی ایمان با هم مشترکند. این گروه می

   ي  ولی زیر مجموعه   کَلِمَةُ»جنگند تا  گیرند، زیرا آنان طالب حق هستند و می قرار می 

 رخ داد از این دسته است. باشد. اختالفاتی که در صدر اسالم میان اصحاب پیامبر« الْعُلْیَا هِیَ اهلل

                                                             
 صحیح بخاري  - 1



    

    تفسیر آسان                     سوره بقره           

شان است به  آنان هر جا به منفعت ای که در ایمان خود صادق نیستند و دنبال منافع دنیا هستند:. دسته2

 ي  کنند. آنان زیر مجموعه هاي دین را رها می آورند، در غیر این صورت آموزه پیامبران ایمان می  

     کنند و ستیز آنان با دیگران بر اساس منافع  هستند، زیرا به صورت دوگانه با دین برخورد می

 کند: روزي مردي نقل می یکی از اصحاب بزرگوار رسول خدا است نه رضاي خدا. ابوموسی اشعري 

به  به دست آوردن منفعت، یکی به خاطر یکی از ما ،آمد و گفت: اي رسول خدا رسول خدا  نزد

  اهلل رسول خدا است؟ راه مجاهد یك کدام. جنگد می خودنمایی به خاطر و دیگري اسم و آوازه خاطر

 ترجمه: )هر کس. «اللَّهِ سَبِیلِ فِی فَهُوَ الْعُلْیَا هِیَ اللَّهِ کَلِمَةُ لِتَکُونَ قَاتَلَ مَنْ» نگاهی به شخص کرد و فرمود:

 1است(. خدا راه مجاهد او ي اهلل برتر شود، کلمه بجنگد تا
 

 هر انسانی داراي این سه ویژگی است: :4 * نکته

 . اصالتاً هم گرایش به خیر و هم به شر دارد. 1 

 . استعدادش با دیگران متفاوت است.2

 . اختیار دارد استعدادش را در راه خیر یا شر شکوفا سازد. 3

خواست که هیچ اختالف و جنگی بین  این سنت خدا در آفرینش انسان است و استثنا ندارد. اگر خدا می

کرد. کسی که به  ها نباشد، استعداد آنان را یکسان و یا اختیار انجام کارهاي شر را از آنان سلب می انسان

ایی که میان پیروان ادیان ه این سنت خدا در آفرینش انسان توجه نکند از وضعیت حاکم بر جهان و جنگ

 آسمانی وجود دارد نگران و اندوهگین خواهد شد. 
 

                                     

       

که نه در آن بیاید ایم انفاق کنید پیش از آن که روزي  تان کرده از آنچه روزي ،اید اي کسانی که ایمان آورده

 (254). اند ظالمانو کافران همان  !و نه رفاقتی و نه شفاعتی اي است معاوضه
 

در این آیه با عبارت : 1 نکته*           کنند  کسانی را که صادقانه از پیامبران پیروي می

اي پویا و هدفمند شد،  دهد تا از نظر اقتصادي توانمند گردند. وقتی اقتصاد جامعه به انفاق دستور می

                                                             
 متفق علیه. - 1
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نیروهاي انسانی نیز رشد خواهند کرد و در پی رشد آنان علوم مختلف نیز رشد خواهد کرد و با توسعه، 

ي فرهنگی و نظامی در صدر  هاي مختلف به ویژه در دو زمینه فات در زمینهعمران، اختراعات و اکتشا

 هاي جهان قرار خواهند گرفت. قدرتمند شدن مؤمنان منافع بسیاري دارد، از قبیل: قدرت

گونه که در زمان پیامبر و توانند با هم زندگی مسالمت آمیزي داشته باشند، آنهاي مختلف می. ملت1

 است. خلفاي راشدین بوده

 کنند در امور داخلی کشورهاي مسلمان دخالت کنند.. دشمنان مغرض جرأت نمی2

گونه که یاراي جنگ علیه مسلمانان را نخواهند اندازد، آناقتدار مسلمانان ترس بر دل دشمنان می. 3

داشت و این به نفع خود دشمنان نیز است، زیرا اگر علیه مسلمانان بجنگند، شکست خورده و کشته 

 شوند و در جهان پس از مرگ براي همیشه به دوزخ وارد خواهند شد. می

 . تبلیغ و ترویج دین اسالم از طریق کارهاي فرهنگی و گفتمان دینی انجام خواهد شد.4

 . اگر ملتی در دنیا مورد ظلم قرار گرفت، مؤمنان بنابر حکم شریعت آنان را نجات خواهند داد.5
 

کند آن بال را از  ر انسان به دردسر افتاد با دادن پول، کاال یا منفعتی تالش میدر حالت عادي اگ :2نکته * 

کند تا او را از آن گرفتاري نجات دهد و یا خود دفع کند و یا دست کمك به سوي دوست صمیمی دراز می

این آیه بیان شده است: اگر انفاق  درکند تا آن بال را از او دفع کنند.  از افراد مهم تقاضاي میانجیگري می

ها کارآیی خود را از دست خواهند داد و هیچ کس به داد  نکنید روزي فرا خواهد رسید که تمام این روش

 شما نخواهد رسید. 
 

آن چه روزی است که هیچ راه نجاتی برای مسلمانان وجود ندارد و کسی به داد آنان نخواهد  :* سؤال

 رسید؟

 ي کافران منفعت طلب  جموعهروزي که م جواب:        بر مؤمنان پیروز گردند. اگر چنین

کنند،  روزي آمد و کافران بر مسلمانان چیره گشتند، در نابود سازي و متالشی کردن آنان هیچ کوتاهی نمی

       گونه که در پایان آیه فرمود: کنند، آن زیرا کافران، ظالمان واقعی هستند و به حال هیچ کس رحم نمی

      .  رسول اهلل تَدَاعَى کَمَا الْأُمَمُ عَلَیْکُمُ تَدَاعَى أَنْ یُوشِكُ»اند:  نیز فرموده 

  وَیُنْزَعُ قُلُوبِکُمْ، فِی الْوَهَنُ یُجْعَلُ السَّیْلِ کَغُثَاءِ غُثَاءٌ وَلَکِنَّهُ لَا: »قَالَ قِلَّةٍ؟ مِنْ: قِیلَ: قَالَ «قَصْعَتِهِمْ إِلَى الْقَوْمُ
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هاي کفر براي  ملت که است ترجمه: )نزدیك 1.«الْمَوْتَ وَکَرَاهِیَتِکُمُ الدُّنْیَا لِحُبِّکُمُ عَدُوِّکُمْ قُلُوبِ مِنْ الرُّعْبُ

 سفره سر بر غذا خوردن مردم براي که همانطور کنند، دعوت را تاراج و تکه پاره کردن شما یکدیگر

تعداد شما  خیر؛ بلکه: گفت تعداد ماست؟ بودن کم بخاطر آیا این: پرسید کسى کنند. می دعوت را یکدیگر

هستید. سستی در قلب شما وجود دارد  سیل روي خس و خاشاك مثل ولی بسیار زیاد است، روز آن در

 بیرون رفته است(. تان دشمنان هاى دل از شما خوفمرگ،  دانستن و بد دنیا حب شما نسبت به بخاطر و
 

                                       

                                           

                                 

ها و  را نه چرتی و نه خوابی فرا گیرد. آنچه در آسماناهلل، معبودي جز او نیست؛ زنده است؛ پابرجاست. او 

اش! آنچه پیش روي  آنچه در زمین است از آنِ اوست. کیست آن که شفاعت کند نزد او جز با اجازه

کنند جز به آن چه خود  داند و به چیزي از علمش احاطه پیدا نمی مردمان وآنچه پشت سرشان است را می

کند و او بلند  و زمین را در بر گرفته است و نگهداري آن دو وي را خسته نمیها  بخواهد. کرسیّ او آسمان

 (255) مرتبه و عظیم است.
 

ترین آیات قرآن است. در صحیح  مشهور است. آیة الکرسی از عظیم« آیة الکرسی»این آیه به  :1 * نکته

 دانیمی آیا منذر، ابا اي: به من فرمود اهلل گفت: روزي رسول مسلم روایت شده است که اُبی بن کعب

است؟ من عرض کردم: خدا و رسولش بهتر  تر بزرگ همراه داري )حفظ هستی( که خدا کتاب از آیه کدام

دستی بر  سپس الْقَیُّومُ. الحَیُّ هُو إاِلَّ إِلهَ ال اللَّه: دانند. رسول خدا دوباره سؤالش را تکرار کرد. من گفتم می

  2باد. گواراي جانت علم،! ابا منذر اي: فرمود و زده ام سینه
 

خواندن آیة الکرسی فوایدي دارد. یکی از فواید آن حفظ انسان از شر شیطان است. ابوهریره  :2 * نکته

 کند: رسول اهلل نقل می هاي شب شخصی قرار داد. نیمه رمضان زکات مرا مسئول نگهبانی از اموال 

دهم، اما آن  تحویل می به رسول اهلل را تو: گفتم و کردم دستگیر را او من هاي زکات را بدزدد، گندم آمد

شخص التماس کرد که رهایش کنم و رهایش کردم. شب بعد نیز آمد و همین حادثه تکرار شد. شب سوم 
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 تو را به او را رها نکردم، ولی او براي اینکه خود را از اسارت نجات دهد گفت: مرا رها کن که من کلماتی

 الکرسی آیة بود. گفتم چیست؟ گفت: هر گاه خواستی به رختخوابت بروي خواهد مفید برایت که آموزم می

بخوان که خداوند براي تو محافظی خواهد گماشت و تا صبح شیطان به تو نزدیك نخواهد شد، آنگاه او  را

 دروغگوست، تعریف نمودم، ایشان فرمودند: آن شخص بسیار را رها کردم. این حادثه را به رسول اهلل

 1است. آن شخص شیطان است. گفته راست تو این را به اما
 

بسیار عظیم است، زیرا اوصافی از عظمت اهلل در آن بیان شده است. در « آیة الکرسی»معانی  :3 * نکته

 آمده و سپس او را چنین توصیف نموده است: « اهلل»ي  ابتداي آیه، کلمه

1.          .اهلل، هیچ معبودي جز او نیست :«  » معبودي است که از روي محبت، اشتیاق و

تعظیم پرستیده شود و جز اهلل، هیچ موجودي نیست که لیاقت آن را داشته باشد.

2.     اند، در آینده خواهند مُرد  ي جاویدان است، ولی معبودان باطل زنده نیستند و اگر زنده : اهلل، زنده

اند. ي زندگان، زندگی را از او دریافت کرده همهو 

3.    سازد. او  : اهلل، براي همیشه پابرجاست، امور خلق را مدیریت و نیازهاي آنان را برآورده می

است، ولی انسان هر چقدر « قائم»ي  ي مبالغه صیغه« قیّوم»براي انجام این کار به هیچ کس نیازمند نیست. 

عاجز خواهد ماند. ي برخی امور خود نیز توانایی، قدرت، علم و مدیریت داشته باشد، حتی از اداره

4.           گیرد که از تدبیر امور خلق غافل شود یا  یا خواب او را فرا نمیو : اهلل، چُرت

برد و  ي ظرفیت خویش امورش را پیش می کنترل امور هستی از دستش خارج شود، ولی انسان در اندازه

رود و هنگام چرت یا خواب، کارهایش متوقف و یا از کنترل  زند یا خواب می وقتی خسته شود چرت می

شود.  او خارج می

5.           ها و زمین وجود دارد، از آنِ اوست. در  : اهلل، تمام آنچه در آسمان

ها و زمین موجودات بسیار عظیم و ارزشمندي وجود دارند که همه متعلق به خدا هستند، ولی انسان  آسمان

ي خاکی را دارد، زیرا اندکی از ثروت زمین، بین  هر چقدر ثروتمند باشد، سهم بسیار کوچکی از این کره

ها نیز متعلق به خداست.  ي آن ثروت اردها انسان تقسیم شده است، البته در حقیقت، همهمیلی
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6.                   ي او مدد  : اهلل، کسی است که هر امدادگري باید به اجازه

افتد که شخصی خواهان منفعتی باشد، ولی به آن دسترسی نداشته  رساند. در این جهان بسیار اتفاق می

اش برسد. در جهان آخرت و در پیشگاه خدا  خواهد تا او را کمك کنند که به خواسته باشد و از دیگران می

د ندارد که بدون اذن خدا امدادگري کند. هیچ امدادگري وجو

7.                  ،اهلل، از ماهیت و کیفیت تمام مخلوقات و از تمام حوادث حال :

گذشته و آینده و حوادثی که در جهان آخرت به وقوع خواهد پیوست، علم کامل دارد، ولی انسان تنها از 

برخی حوادثی که قبالً اتفاق افتاده است آگاهی دارد، هر چند که از تمام جزییات آن حادثه نیز باخبر 

ن از اکثریت حوادثی که براي مردم در حال وقوع است و از حوادثی که در آینده براي او و نیست. انسا

خبر است.  دیگران اتفاق خواهد افتاد کامالً بی

8.                    اهلل، علمش بر همه چیز احاطه دارد، ولی انسان :

تواند به معلومات خدا دست پیدا کند جز اندك معلوماتی که خدا خواسته است. انفجار اطالعاتی که  نمی

هاي الهی به انسان  ترین موهبت شود از بزرگ اتفاق افتاده و آن حجم وسیع معلوماتی که روزانه جابجا می

شر افزایش یابد، حتی اگر روزانه معلومات او دو برابر دیروزش شود، هنوز عبارت است. هر اندازه دانش ب

                   ي لقمان  سوره 27ي  صادق است. خداوند متعال در آیه

    فرموده است:                              

            شود ها تبدیل به قلم وجود دارد زمین درختی که در هر . ترجمه: )و اگر 

 اما شوند، مى تمام همه اینها ها کلمات خدا نوشته شود،شود و با آن افزوده آن به دریاي دیگر هفت دریا، و

 .است( با حکمت و قدرتمند خداوند یابد. قطعاً نمى پایان خدا کلمات

9.         ها و زمین را در بر گرفته است. آیات  : اهلل، کرسی او آسمان

تنها در این آیه ذکر شده است. در عالم « کرسی»گوید، ولی  بسیاري از عرش عظیم خداوند سخن می

نشیند و  است؛ همان چیزي که پادشاه هنگام فرمانروایی بر روي آن می  تخت پادشاهی« عرش»آدمیان 

ارد که پادشاه زمانی که بر عرش نشست، دو پاي خود را بر روي آن قرار حالت چهارپایه د« کرسی»

در قرآن کریم فرموده که هم عرش و هم کرسی دارد و کرسیّ او آنقدر وسعت دارد که  دهد. اهلل  می

تر  گیرد. البته عرش خداوند به مراتب بزرگ ها و سیارات در آن جاي می ها و ستاره آسمان با تمام کهکشان
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هیچ نیازي به آن دو ندارد و بدون عرش  اند. اهلل  رسیّ اوست. عرش و کرسیّ خداوند هر دو مخلوقاز ک

شود. در مورد کیفیت عرش و کرسی باید گفت: براي هیچ  و کرسی هیچ خللی در فرمانروایی او وارد نمی

گوید، بلکه هدف، خواهد از کیفیت آن براي ما سخن ب انسانی کیفیت آن مشخص نیست و این آیه نیز نمی

توان به عظمت اهلل پی برد. آري، وقتی  بیان عظمت اهلل است که از طریق بیان عظمت مخلوقات اهلل، می

کرسی این پادشاه، چنین عظیم است که عقل از درك وسعت آن عاجز است، پس چگونه خواهد بود 

انتهاي پادشاه و صاحب کرسی و عرش و جهان!.عظمت بی

10.          کند، بدون این که خسته  : اهلل، از تمام این هستی به بهترین شکل محافظت می

هایی که دارد، همچون مسئولیت محافظت از  شود یا احساس ضعف و سنگینی کند، ولی انسان در مسئولیت

کند.  شود و احساس ضعف، خستگی و سنگینی می ره، شرکت و ... برخی اوقات عاجز می خود، خانواده، ادا

 ي فاطر فرموده است:  سوره 41ي  اوند متعال در آیهخد                 

                             ها آسمان ترجمه: )قطعاً خداوند 

 نگه را هاآن تواند هیچ کس نمى خدا شوند جز خارج اگر و نشوند نظم خارج از تا دارد مى نگاه را زمین و

.است( درگذرنده و بردبار او دارد. همانا که

11.         :،العلیّ از علو و بلندي است. ذاتی که داراي داراي مقام اعال و واالست.  اهلل

هایی که در عبارات باال ذکر شد را دارد، شکی نیست که بلند  صفات واال است و تمام ویژگی

مرتبه و واال مقام است و هیچ احدي از او بهتر و باالتر نیست. 

12.      : ،ها و زمین است،  کل آسمانداراي عظمت و شکوه است. خدایی که کرسی او به وسعت اهلل

 داند. عظمت خودش چقدر است؟ قطعاً این را فقط خدا می
 

کند. انسان مؤمن زمانی که سازنده و معبود  آیة الکرسی به زیبایی، اهلل را براي ما توصیف می :4 * نکته

کند، به  مقایسه میکنند،  ها را پرستش میخود را با معبودان باطل، اعم از زندگان و مردگان که مردم آن

را پرستش « اهلل»گردد و با حسی زیبا و قلبی پر از شوق،  برد، از این معرفت شادمان می عظمت اهلل پی می

 برد. کند و از راز و نیاز با او لذت می می
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هیچ اجباري در دین نیست، حقا که رشد از گمراهی مشخص شده است، پس هر کس به طاغوت کفر 

دستاویزها متمسك شده است که گسستنی نیست و ترین  بورزد و به خدا ایمان بیاورد، قطعاً به محکم

 (256) خداوند بسیار شنواي داناست.
 

رسانند و مردم به دو گروه کافر  بیان شد که پیامبران، هدایت خدا را به مردم می 253ي  در آیه :1 * نکته

خالصه و اهمّ مسایل  255ي  مؤمنان را به انفاق تشویق نمود. آیه 254ي  شوند. آیه و مؤمن تقسیم می

 شود.  ي دین به مردم بیان می ایمانی را بیان نمود و در این آیه روش عرضه
 

 : دین به چه معناست؟1 ال* سؤ

دین مجموعه قوانین، دستورات و ارشاداتی است که از جانب خداوند متعال توسط پیامبران در  جواب:

ي اعتقادي، عبادي، اخالقی، حقوقی، شغلی و تمام آنچه که مربوط به حیات فردي و اجتماعی مردم زمینه

 ساند.است، بیان شده تا آنان را به خوشبختی دنیا و آخرت بر
 

هاي عدالت، اختیار و اي را تأسیس کند که بر پایه خداوند متعال دین را فرستاده تا جامعه: 2 * نکته

اي مجال پیشرفت براي همه وجود دارد. کسی از دیگران سوءاستفاده آزادي استوار باشد. در چنین جامعه

مسالمت آمیزي دارند، اعضاي آن با شناسند، با هم زندگی  کند، مردم حقوق یکدیگر را به رسمیت می نمی

هم تعاون داشته و مکمل یکدیگرند، زمینه براي شکوفا سازي استعدادها براي همه فراهم است و ثروت، 

تواند در آن زندگی  اي که مطلوب خداست، هر کس با هر آیینی می شود. در جامعهعادالنه توزیع می

  مسالمت آمیزي داشته باشد و بنابر عبارت       تواند مردم را به پذیرش  هیچ شخصی نمی

هاي مختلف در جزیره العرب در کنار  نیز مردم با آیین دین خود اجبار کند. در زمان رسول اهلل 

 شد. کرد با او مبارزه می کردند، ولی اگر کسی خیانت می مسلمانان با صلح و امنیت زندگی می
 

ي عقل، فهم و تشخیص است.  ارزشمندترین چیزي که خدا در اختیار انسان قرار داده قوه :3 * نکته

خداوند متعال عقل انسان را مورد خطاب قرار داده و با دلیل و منطق، مسیر رشد و تکامل و مسیر انحطاط 

تار نوعی دهد تا بعد از فهم دقیق، مسیر صحیح را انتخاب کند. این رف و گمراهی را به او توضیح می

ي مردم  توانست کاري کند که همه خواست می انسان است؛ البته اگر خدا می به نسبت خداوند بزرگداشت
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 ي شعراء فرموده است:  سوره 4ي  باالجبار دین او را بپذیرند. خداوند متعال در آیه         

                 نازل اي آیه آنان بر آسمان از بخواهیم، ما ترجمه: )اگر 

 از چنین روشی استفاده نکرده است.  (، ولی خدا!گرددمی خاضع آن برابر در هایشان گردن که کنیم مى
 

زور و اجبار، منهج افراد ضعیف و منطق و برهان، منهج افراد قوي است. از آنجایی که دین خدا  :4 * نکته

تواند اهل فکر، شعور و منطق را قانع کند، همه جا با زبان  ضعیف نیست و به خود اطمینان دارد که می

هیچ ارزشی براي  کند منطق سخن گفته است. ایدئولوژي و آیینی که خود را به اجبار بر مردم تحمیل می

پذیرند، ولی در حقیقت از آن بیزارند؛  مردم و صاحبان ایدئولوژي ندارد. هر چند مردم به ظاهر آن را می

 کند. هاي مهلکی بر پیکر آن ایدئولوژي وارد می این نارضایتی و بیزاري، ضربه
 

ي فرهنگ با  توسعه کند. ي فرهنگ را بیان می این آیه روش صحیح پرورش انسان و توسعه :5 * نکته

گذاران و دعوتگران، به عنوان معلمان جامعه،  گیرد. والدین، مربیان، فرهنگیان، قانون ي فکر انجام می توسعه

کنند که پذیرش و انجام آن  با تبیین و توضیح منطقی مسأله و بیان حکمت آن، مخاطب خود را متقاعد می

دهند که عکس  کنند و توضیح می ت که در آن زندگی میاي اس کار هم به نفع خودشان و هم به نفع جامعه

اي براي شخص به همراه  تواند به همراه داشته باشد. روش زور و تهدید هیچ توسعهآن چه مضراتی می

 باشد. ي تفکر و تعقل و با سرشت انسان در تضاد میندارد، چرا که با قوه
 

 به چه معناست؟« غی»و « رشد»ی  : کلمه2 * سؤال

خالف رشد و به معناي مبهم، غیر واضح « غی»و  1 به معناي واضح، محکم و استوار است« رشد» :جواب

  2باشد.و فاسد می
 

   : در عبارت3 * سؤال     به چه معناست؟« طاغوت»و « کفر»کلمات 

و در معناي شرعی پوششی است که بر ابزار  3معناي پوشاندن و پنهان کردن است.به  «کفر»اصل  جواب:

 فرماید:  شود. خداوند متعال می فهم گذاشته می                   

                                                             
 (2/398معجم مقاییس اللغة ) - 1

 .(4/399)همان  - 2

 .(5/191همان ) - 3
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 ترجمه: )آیا 1

 بر و ساخت گمراهش خدا علم، با وجود و هوایش را به عنوان معبودش گرفت که کس اي آن دیده

 کرد؟ آیا خواهد هدایت را او پس چه کسی جز خدا افکند. پرده دیدگانش بر و نهاد مُهر قلبش و گوشش

 شوید؟(. عبارت  متذکر نمی      در این آیه مورد توجه است، زیرا داللت بر مُهر و پوششی دارد

زند. این کار، کفر است و به مرور زمان به  ي ادراك خویش می که انسان با وجود علم و آگاهی بر قوه

، «طاغوت»رسد.  کند تا به طاغوت می تر می آید و خصوصیت کفر را غلیظ و غلیظ هایی در می صورت الیه

که غلیظ و قوي شده تا جایی که خود را معبود معرفی کرده و مردم را به اطاعت از خود همان کفر است 

 2کند.  دعوت می

کند دیگران را مقابل فرمان خود تسلیم کند.  دهد و تالش می طاغوت، خود را مقدس و جاي خدا قرار می

 ن فرعون که گفت: تر از همه معرفی کند همچو طاغوت ممکن است موجودي فعال باشد و خود را بزرگ

        جان باشد، ولی افرادي اطراف او فرا گرفته و او را به  یا ممکن است جسمی بی و

 عنوان خدا معرفی نمایند.
 

  نپذیرفتن طاغوت، کفر به طاغوت نیست، بلکه باید با طاغوت مبارزه کرد تا عبارت  :6 * نکته

     .ي فرهنگی، نظامی و نیروي  قدرتمند شدن و پیشگام بودن در زمینهاجرایی شود

ي انسانی کنده شود. پس از ي طاغوت از جامعهتا بدین شکل، ریشهانسانی شرط مبارزه با طاغوت است 

 کفر به طاغوت است که عبارت       گیرد. ي دیندار شکل می کند و جامعه تحقق پیدا می 
 

 ور از عبارت ظ: من4 الؤ* س                ست؟چی 

 : جواب

به معناي محکم چنگ زدن است.« مَسَك»ي  از ریشه«: اِستَمسَك» .1

 3شود. کوزه و مَشك گفته میي دَلو،  در اصل به دستگیره«: عُروَه» .2

                                                             
 .23جاثیه / - 1

 هـ. ش.  4/8/1396نگا: مقاله کفر و طاغوت نوشته استاد شیخ شمس الدین احراري تاریخ  - 2

 (.2/234العین ) - 3
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اسم تفضیل است به معناي « وثقی» 1به معناي قابل اعتماد و محکم است.« وَثِقَ»ي  ریشه زا«: الوُثقی» .3

ترین و قابل اعتمادترین دستگیره. محکم

2باشد. به معناي جدایی، گسستن و شکاف می« فصم»ي  از ریشه«: انفصام»  .4

د: هر کس در پیِ مبارزه با طاغوت و تقویت دین خدا باشد، شك نکند فرمای خداوند متعال در این آیه می

گاه از آن جدا  ها که به هدایت و راه نجات متصل است چنگ زده است و هیچ ترین دستگیره که به محکم

 ي نجات را رها کند.  که شخص به اختیار خود بخواهد دستگیرهشود، مگر این نمی
 

                                

                       

کند و کسانی  ها به سوي نور خارج می اند. ایشان را از تاریکی آوردهاهلل دوست دار کسانی است که ایمان 

کنند. آنان یاران  شان طاغوت است، آنان را از نور به سوي تاریکی خارج می که کافر شدند دوست دار

 (257اند. ایشان در آن ماندگارند. ) آتش
 

ا براي بندگانش مشخص کرده است. ي قبل بیان شد که خداوند متعال راه رشد و هدایت ر در آیه * نکته:

ها  ي وضع قوانین حکیمانه آنان را از تاریکی پذیرند، خدا از آنان حمایت کرده و به وسیله کسانی که می

شوند، ناخواسته جذب  گردان می سازد و کسانی که از هدایت روي خارج و به سوي نور رهنمود می

دارد تا خود  ا به هر حقه و تزویري اطراف خود نگه میها رآن  گردند. طاغوت معبودان باطل )طاغوت( می

تر کند و براي اینکه یارانش را از دست ندهد، روي تفکرات آنان تأثیر گذاشته و عقل آنان را  را قوي

کشاند. خداوند متعال هر دو دسته  ها می گونه بردگان خود را از نور به سوي تاریکیکند و این تسخیر می

اند به پاس زحماتی که در  کند. کسانی که پیروان طاغوت بوده پس از مرگ زنده می مردم را باري دیگر

ها خودشان اند انتظار دارند در آن جهان از آنان حمایت کنند، ولی طاغوت دنیا براي معبودان خود کشیده

همیشه در آن شان برسانند، لذا باید وارد جهنم شوند و براي  توانند هیچ مددي به پیروان گرفتارند و نمی

 بسوزند. 
 

 * سؤال: چرا ظلمات به صورت جمع، ولی نور مفرد آمده است؟

                                                             
 (.6/85معجم مقاییس الغة ) - 1

 .(139-3/138)ا: العین گن 2-
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هاي گمراهی فراوان، ولی خدا یکی است و شاهراه رسیدن به او نیز  ها زیادند و راه چون طاغوت جواب:

 است. ذکر شده مفرد جمع و نور به صورت یکی، به همین خاطر ظلمات به صورت
 

                                        

                                    

                        

آیا ندیدي کسی را که با ابراهیم در مورد پروردگارش مجادله کرد بدان سبب که خداوند به او حکومت و 

میراند. او  و می کند پادشاهی داده بود؟! هنگامی که ابراهیم گفت: پروردگار من کسی است که زنده می

آورد پس تو آن را از  میرانم. ابراهیم گفت: خداوند خورشید را از مشرق می کنم و می گفت: من زنده می

(258کند. ) مغرب بیاور. پس آن که کافر بود متحیر گشت و خداوند قوم ستمکاران را هدایت نمی
 

 نوع است: 3توحید  :1 * نکته

ها و  آسمان و ي زمین آفریننده اهلل، باشد که داشته باور انسان اینکهعبارت است از . توحید ربوبیت: 1

کند. او قدرت برتر است و مرگ و زندگی  ي تمام مخلوقات است. تمام امور را مدیریت می پرورش دهنده

همه به دست اوست. این نوع توحید باید انسان را به پرستش خداي یگانه سوق دهد واال هیچ سودي 

برد که جهان و نظمی که در آن جاري است خود به خود به  دارد، زیرا هر انسان عاقلی پی میبراي انسان ن

فرماید:  ربوبیت را قبول داشتند. خداوند متعال می اي دارد. اکثریت مشرکین توحید وجود نیامده و سازنده

                             
1 

 است؛ کرده مسخر را ماه و آفریده و خورشید را زمین و ها آسمان کسى چه بپرسى آنان از ترجمه: )و اگر

ي توحید الوهیت  شوند؟( توحید ربوبیت مقدمه مى منحرف چگونه از حق پس اللَّه،: گویندبدون شك مى

 است.

اي که او و همه چیز را آفریده است، پرستش  این است که یك شخص، همان آفریننده الوهیت: . توحید2

کند و هیچ کسی دیگر را با او شریك نسازد. مشرکین قبول داشتند آفریننده، اهلل است، ولی در پرستش، 

 دادند.  ها را به عنوان واسطه بین خود و خدا قرار می بت

                                                             
 .61عنکبوت/ - 1
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ها و زمین که اکنون باید او را پرستش  ي آسمان ین است که همان آفرینندها توحید اسما و صفات خدا:. 3

کند تا بهتر اهلل را بشناسیم و با  ها به ما کمك میها و صفاتی نیکو و واالست که شناخت آن کرد داراي اسم 

آموزش  رهاي خداوند که به ما در قرآن کریم و احادیث پیامب کیفیت بیشتر او را پرستش کنیم. تعداد اسم

گردد.  ها را شناخت و در زندگی خویش به کار برد داخل بهشت میاسم است. هر کس آن 99داده شده، 

 أَحْصَاهَا مَنْ وَاحِدًا، إاِلَّ مِائَةً اسْمًا وَتِسْعِینَ تِسْعَةً لِلَّهِ إِنَّ»فرمود:  کند که رسول خدا نقل می ابوهریره

 بهشت احصا کند به ها راآن کس هر. صد از کمتر یکی. دارد اسم نه و نود )اهلل : ترجمه .1«الْجَنَّةَ دَخَلَ

 .رود( می
 

ها خداوند متعال در این آیه داستانی را به عنوان مثال بیان فرموده است که چگونه طاغوت: 2 * نکته

ي مؤمنش را به سوي نور  برند و چگونه خدا بنده شان را از نور خارج ساخته و به سوي تاریکی میپیروان

 سازد.  رهنمون می
 

کند  کند. یك شخص زمانی توحید ربوبیت را انکار می کمتر کسی توحید ربوبیت را انکار می :3 * نکته

 که:

خود اثبات کند و بگوید من رب شما هستم،  کند تا براي او ربوبیت خدا را انکار می . هوس خدایی کند:1

  در عبارت« رب»ي  پس مرا پرستش کنید. کلمه          .قابل توجه است 

چنین شخصی براي اینکه خود را مدیون خدا و پایبند دین او نیاز ببیند:  . خود را از خدا و دین او بی2

د موجودات از نگوی شود که می هم نظر و هم عقیده می کسانیگذارد و با  نداند، بر ربوبیت او سرپوش می

اند و در یك فرایند طبیعیِ تنازع بقا روي به سوي  طبیعت و بدون دخل و تصرف خدا به وجود آمده

 اي به نام خدا ندارند. ها آفرینندههیچ یك از آن اند، لذا تکامل نهاده
 

جدل کرد، در قرآن و حدیث صحیحی ذکر نشده است، زیرا آنچه  نام شخصی که با ابراهیم :4 * نکته

مهم است صفات این شخص است نه اسم او. همچنین ذکر شدن نام شخص در قرآن، نام او را جاودانه 

کند. فرد مد نظر چون هیچ تأثیري در تاریخ نداشته است ارزش این را پیدا نکرد که نامش در تاریخ  می

 اریخ یهود نیز نام این شخص ذکر نشده است.  هاي ت ثبت شود. در کتاب
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و پادشاه کافر رخ داد، ابراهیم براي اثبات ربوبیت خدا فرمود:  اي که میان ابراهیم در مجادله :5 * نکته

میراند. پادشاه کافر احساس کرد این کلمات آشنایند، زیرا او  کند و می پروردگار من کسی است که زنده می

دانست که این  خوب می کشت. ابراهیم کرد و برخی را می شان زنده می ا با نکشتنهم برخی از مردم ر

است، « به قتل رساندن و از قتل منصرف شدن»نیست، بلکه « زنده کردن»و « میراندن»عمل، اسمش 

واقعی این است که جسم شخص، سالم باشد و بدون اینکه آسیبی به آن وارد کند روحش « میراندنِ»چون

این است که بر پیکر شخص آسیبی وارد کند تا جسد را ناکار کند و « به قتل رساندن»ند، ولی را قبض ک

این است که جسم، « زنده کردن»روح، امکان ماندن در آن را نداشته باشد و از جسم خارج شود و 

ظرفیت تحمل روح را نداشته باشد و شخص زنده کننده، جسم را صالحیت دهد تا ظرفیت جاي دادن 

ح را در خود داشته باشد، آنگاه روح را نیز متناسب با جسم خلق کند و آن را در جسم جاي دهد تا رو

این است که جسم و روحی « از قتل منصرف شدن»اي را به وجود آورند، ولی هر دو با هم موجود زنده

 کنند را به حال خود واگذارد تا به حیات خود ادامه دهند. که با هم زندگی می
 

 تواند بمیراند و زنده کند؟ با پادشاه کافر بحث نکرد تا به او اثبات کند نمی سؤال: چرا ابراهیم* 

خواست بپذیرد که اهلل پروردگار جهانیان است و کسی که نخواهد مطلبی را  زیرا پادشاه کافر نمی جواب:

لی آورد که مجال مناقشه کند. براي چنین شخصی باید استدال بپذیرد تا جایی که امکان دارد مناقشه می

نیز چنین کاري کرد و از موضوع زنده کردن و میراندن که قابل مناقشه است  نداشته باشد. دقیقاً ابراهیم

موضوع طلوع و غروب  خارج شد، زیرا در نگاه سطحی، قاتل، سببی براي میراندن است. ابراهیم

دارد. اکنون اگر پادشاهی ادعا کند خورشید را مطرح کرد که هیچ کس و هیچ چیزي در آن نقشی ن

خندند، به همین خاطر زبانش بند آمد و ندانست چه بگوید، زیرا  خورشید به فرمان اوست دیگران به او می

 پیروز گشت. گفت به ضررش بود و بدین شکل طاغوت شکست خورد و ابراهیم هر چه می
 

ي عقلی هستند و به درون  ي سخت و پیچیده برخی براي اثبات وجود و توحید خدا دنبال ادله :6 * نکته

هایی که در آن به کار رفته است براي اهل  کنند. توجه به آفرینش و نظم و زیبایی و اطراف خود توجه نمی

رون و پیرامون باشد؛ کافی است که شخص به د بصیرت دلیل بسیار مستحکمی بر یگانه بودن آفریننده می

هاي  هاي آفرینش را مورد توجه قرار دهد تا به عظمت اهلل پی ببرد. متخصصین رشته خود بنگرد و زیبایی

توانند آن را براي  ها و نظم آفرینش پیشگام هستند و بهتر می علوم تجربی و انسانی در کشف زیبایی

 دیگران به تصویر بکشند.
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یا مانند کسی که از کنار شهري گذر کرد، در حالی که بر سقفهایش فرو ریخته بود، گفت: چگونه خداوند 

اش کرد. فرمود: چقدر  کند؟! پس خداوند او را صد سال میراند آنگاه زنده این را پس از مرگش زنده می

اي! به  بلکه تو صد سال اینجا ماندهام. فرمود:  اي؟ گفت: یك روز یا قسمتی از یك روز بوده این جا بوده

اي  شك تو را نشانه ات نگاه کن، سال بر آن گذر نکرده است و به االغت نگاه کن! و بی غذا و نوشیدنی

کنیم، سپس به دورش  ها نگاه کن چگونه آن را از جایش بلند می دهیم. و به استخوان براي مردمان قرار می

 (259) انم که اهلل بر هر چیزي تواناست.دآشکار شد گفت: میپوشانیم. هنگامی که برایش  گوشت می
 

 * سؤال: نام مردی که داستان او در آیه ذکر شده است چیست؟

اي از مفسرین  ي قبل در قرآن یا حدیث صحیحی ذکر نشده است. عده ز همچون آیهنام او نی جواب:

اند، ولی  اي أرمیا دانسته اي خضر و عده و عدهاسرائیل بوده است  معتقدند که او عُزَیر یکی از پیامبران بنی

هیچ یك دلیل محکمی ندارند. با توجه به گفتگویی که میان او و خداوند متعال رخ داده است معلوم 

شود که او پیامبر بوده است. خداوند متعال از بیان نام او صرف نظر کرد تا کسی از نام او به نفع خود  می

 ه که عبارت گونسوءاستفاده نکند، همان                نام پیامبران فضیلت

 یافته را مشخص نکرده است.
 

 توصیف یك شهر با عبارت  :1نکته *           حکایت از تخریب صد درصد آن

و  2و )عروش( جمع عرش به معناي چیز مرتفع 1استي )خَوَي( به معناي سقوط  )خاویه( از ریشه دارد.

ها ریخته و دیوارها بر  شود. تصویر چنین است: سقف نسبت به اجزاي یك ساختمان، به سقف آن گفته می

اند و هیچ کس نیست که سقف و  ي اهل آن مرده روي سقف سقوط کرده است. از ظاهر شهر پیداست همه

 اش را تعمیر کند.  دیوار خانه
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زنده شدن انسان پس از مرگ، یکی از امور شگفت انگیز است. انسانی که جسم او در آتش  :2نکته * 

هایش نیز پوسیده  سوخته، در دریا غرق و یا در زمین دفن شده است و اعضاي بدن او تجزیه و استخوان

ان به قدرت رود. هر چقدر انس شود و با جسمی سالم بر روي دو پایش راه می شده است، روزي زنده می

خدا ایمان داشته باشد، ولی شگفتی زندگانی پس از مرگ همچنان باقی است. خداوند متعال به پرسش آن 

پیامبر که از چگونگی زندگانی پس از مرگ سؤال داشت، پاسخ مثبت و عملیات مرگ و زندگی را بر او و 

براي هر مؤمنی است که بپرسد:  االغش انجام داد. انجام این عملیات فقط براي آن پیامبر نبود، بلکه

  کند؟ آن قدر این صحنه تازه و زنده است که ابتداي آن فرمود:  چگونه خداوند مردگان را زنده می

     گردد که فرمود:  ي قبل بر می و این عبارت به اول آیه         آیا نگاه نکردي( ،

 کند. ي زنده شدن او و االغش را تماشا می بیند و صحنه انگار شخص او را میبه آن کس که ... ( 
 

هاي فراوانی ذکر شده است. عادت قرآن بر این است که تمام جزییات  در قرآن کریم داستان :3نکته * 

کند تا بدین  توان به آن پی برد حذف می هایی را که با فکر کردن می کند، بلکه صحنه داستان را ذکر نمی

 . شیوه، هم از طوالنی شدن متن جلوگیري کند و هم مخاطب را به تفکر و تخیل وادار نماید
 

فرد مورد نظر، یك االغ و مقداري آب و غذا به همراه داشت. خداوند متعال او را میراند.  :4نکته * 

االغش نیز مرد. زمان بر االغ سپري شد و به طور طبیعی که بعد از گذشت صد سال هر االغی پوسیده 

  ان بر آن متوقف شد. شود، جسد االغ مذکور نیز پوسید، اما آب و غذا هیچ تغییري نکرد، زیرا زممی

   شود که زمان بر آن عبور نکرده و آن را  به معناي زمان است. به چیزي گفته می( سَنَه)ي  از ریشه

آن مرد پس از مرگ صد ساله وقتی چشمانش را گشود، قبل از اینکه به اطرافش توجه  1تغییر نداده است.

کند خداوند متعال از او پرسید: چقدر اینجا بودي؟ او به دقت نتوانست جواب دهد، لذا با شك گفت: یك 

این  روز یا کمتر از یك روز. اما چیزي که یقین داشت این بود که بیش از یك روز نمانده است، چون او

شهر را در روز مشاهده کرده بود و اکنون نیز روز است. خداوند متعال به او فرمود: خیر؛ تو صد سال اینجا 

اي. براي اینکه او را متوجه حقیقت کند، به او گفت: به آب و غذایت نگاه کن. این دو تغییري نکرده  مانده

انده است. باري دیگر خدا به او بودند، انگار حدس شخص درست بود و فقط یك روز یا نصف روز م

گفت: اکنون به االغت نگاه کن! متعجب شد! جز استخوان، چیزي از االغش باقی نمانده بود. او به یقین 
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اراده  دانست که صد سال گذشته است. او نتوانسته بود مُردن و زنده شدن خود را مشاهده کند، لذا خدا 

هاي االغ که بر روي زمین ریخته بود از جاي خود  کند. استخواننمود االغ را در مقابل دیدگان مرد زنده 

ها و پوست و  ها گوشت پوشانده شد و رگ حرکت کرد و بر روي هم قرار گرفت، سپس اطراف استخوان

 شد. گشت و االغ زنده  ي اعضاي بدن االغ به حالت اول بر همه
 

انتهاي اهلل را  خود دید و قدرت بی ي زنده شدن االغ را با چشمان وقتی آن شخص صحنه :5نکته * 

را با فعل « أَعْلَمُ»و کسائی فعل مضارع  دانم که اهلل بر هر چیزي قادر است. حمزهمشاهده کرد، گفت: می

یعنی خدا به او فرمود: )بدان که اهلل بر هر کاري  .1قَدِیرٌ شَیْءٍ کُلِّ عَلَى اللَّهَ قال اعْلَمْ أَنَّاند:  امر خوانده

 قادر است(. 
 

                                  

                                       

               

کنی. فرمود: مگر ایمان  و آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگارا به من نشان ده چگونه مردگان را زنده می

ها را نزد خود چرا، ولی تا قلبم اطمینان یابد. فرمود: پس چهار نوع پرنده را بگیر و آناي؟ گفت:  نیاورده

ها را فرا بخوان، به سرعت سوي تو ها را قرار بده، آنگاه آنریز ریز کن، سپس بر هر کوهی قسمتی از آن

(260خواهند آمد و بدان که اهلل قدرتمند و با حکمت است. )
 

  ي قبل پادشاه کافر با عبارت  در دو آیه :1نکته *        سبب شد که پیامبر ابراهیم از

 استدالل             کوتاه بیاید و به طلوع خورشید از طرف مشرق استناد کند، اما

کند تا ثابت کند گردد و این دو واقعه را بیان میباز می ي قبل به استدالل ابتدایی ابراهیم این آیه و آیه

 به جا و از صحت باالیی برخوردار بوده است! که استدالل ابراهیم
 

ي چگونگی زنده کردن مردگان بود. او نیز  از خدا داشت مشاهده درخواستی که ابراهیم :2نکته * 

شدن مردگان را با چشمانش  ي قبل، دوست داشت عمل شگفت انگیز زنده همچون شخص مورد بحث آیه

ایمان کامل داشت که اهلل قدرت انجام هر کاري را دارد، ولی مشاهده چیز دیگري است.  ببیند. ابراهیم 
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ي اعجاب انگیز زنده شدن مردگان را ببیند. ابراهیم این لیاقت را در خود به  هر انسانی دوست دارد لحظه

خویش را براي او و سایر   اي از قدرت ا قبول کرد و گوشهوجود آورده بود که خداوند متعال تقاضایش ر

ي خویش انتخاب  را به عنوان دوست ویژه هاي داراي بصیرت نشان داد. خداوند متعال ابراهیم انسان

  کرده و فرموده است:                             

           .
 کند، خدا تسلیم را اشچهره که کسی است از بهتر کسى چه دین ترجمه: )و 1

 به عنوان دوست صمیمی را ابراهیم خدا بود و حنیف گردد که ابراهیم ملت پیرو باشد و در حالی که محسن

 .کرد( انتخاب خویش
 

خداوند متعال نام آن چهار پرنده را بیان نکرده و پرسش از آن نیز الزم نیست، زیرا پرداختن به  :3نکته * 

دهد، در حالی که ما مکلف  محتوا وقت و نیروي انسان را هدر می فایده و پرسش از سؤاالت بی مطالب بی

نام نهاده شده است « رهبق»هستیم تمام اوقات و نیروي خود را در راه مثبت و مفید مصرف کنیم. این سوره 

 اسرائیل را فراموش نکنیم و به سرنوشت آنان دچار نشویم.  تا هرگز داستان گاو بنی
 

  :4نکته *       اند،  ي صاد قرائت کرده به دو شکل قرائت شده است. اکثریت قراء به ضمه

اند و هر دو قرائت متواتر است و  ي صاد خوانده کسرهبا  إِلَیْكَ  فَصِرْهُنَّ و خلف  جعفر اما حمزه، ابو

  کنند. معنا را با هم کامل می
 

 مرحله در این آیه ذکر شده است: 6براي زنده ساختن پرندگان  :5نکته * 

1.            :ابراهیم ي متفاوت را بگیرد. ابراهیم چهار  باید چهار نوع پرنده

ها را بیاورد، بلکه باید چهار پرنده را به دلخواهِ خویش بگیرد. پرنده را در اختیار ندارد که آن

2. َّإِلَیْكَ فَصِرْهُن2را ذبح و قطعه قطعه کند. : چهار پرنده 

3.       3یکجا جمع و مخلوط کند. پرنده راچهار هاي هر  : تکه 
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4.               :ي چهار پرنده را به دلخواه به چند  هاي مخلوط شده تکه

ها از هم دور و فاصله بین قسمت تقسیم کند و هر قسمت را باالي یك کوه بگذارد تا اجزاي آن

ها محسوس باشد.آن

5.        : دانند، اما  ها را با اسم صدا بزند. در حالت عادي پرندگان اسم خود را نمیآن

شود که اسم خود را  ها ایجاد میاکنون که قرار است به امر پروردگار زنده گردند، این شعور در آن

بدانند.

6.       هاي  الي تکه البهشان را صدا بزند اجزاي بدن همان پرنده از  : زمانی که اسم یکی

آیند، هاي مختلف به حرکت در آمده و در یك مکان گرد هم می سایر پرندگان جدا شده از سر کوه

شود، سپس شتابان به  آنگاه به هم وصل شده و روح به جسم برگشته و همچون روز اول زنده می

 کند. سمت ابراهیم حرکت می         آمدن است بر روي پاها. این چهار پرنده براي

اینکه با سایر پرندگان در حال پرواز اشتباه نشوند حق پرواز ندارند و با پاهاي خویش باید به 

سوي ابراهیم بیایند.

 يقله بر فاصله با گردیدن، مخلوط هم با شدن، قطعه ترکیباتی که در آیه ذکر شده از تنوع پرندگان، قطعه

دادن، هر یك را با اسم خود صدا زدن و به سمت انسان آمدن براي انسان بسیار اعجاب  قرار کوه چند

انگیز است، اما براي خداوند کاري بسیار آسان است و زنده کردن تمام آدمیان در روز قیامت نیز به همین 

 سادگی خواهد بود.
 

 * سؤال: آیه با عبارت               خاتمه یافته است. ربط این عبارت با موضوع آیه

 چیست؟ 

جواب سؤال خویش را به بهترین شکل دریافت نموده است الزم است با علم  اکنون که ابراهیم جواب:

حکایت از نیرومندى خدا « عزیز»کند. صفت  اي بداند که خداوند مردگان را زنده مییقینی و علم مشاهده

دهد و هیچ کسی و هیچ کاري نیست که او را عاجز  نیرومندى، هر کاري اراده کرد انجام می اثر در دارد که

کنند انجام آن غیر ممکن است،  کند. زنده کردن مردگان یکی از کارهایی است که اکثریت مردم تصور می

از این که  است و« حکیم»ولی چون خداوند، عزیز و نیرومند است آن را انجام خواهد داد. خداوند متعال 
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کند هدفی دارد، زیرا از حکمت  ها را زنده می قانون زندگی و مرگ گذاشته و پس از مرگ، دوباره انسان

 گیرد. او سرچشمه می
 

ي اخیر، یك بار میراندن و شش بار زنده کردن غیر متعارف بیان شده است: میراندن  در دو آیه :6نکته * 

 چهار پرنده. مرد صالح و زنده کردن مرد صالح، االغ و
 

                                      

                 

 هر در برویاند خوشه هفت که است اى دانه همچون کنند، مى انفاق خدا راه در را شان اموال که کسانى مَثَل

بسیار  گشایشگر خداوند و کند مى بخواهد چند برابر که کس هر براى خداوند و باشد دانه صد اى خوشه

 (261). داناست
 

هاي مردم طبیعی است که در یك جامعه افرادي غنی و  با توجه به تفاوت استعداد و توانمندي :1* نکته

ي دینداري که قرار است طبق دین خدا  افرادي فقیر و افرادي باسواد و افرادي کم سواد باشند. در جامعه

داشته باشند، چرا که اي  ها به فکر ضعفا باشند تا ضعفا نیز زندگی خوب و محترمانه باید قوي ساخته شود 

ي بین افراد یك جامعه زیاد باشد و نظام طبقاتی در آن ایجاد شود، راه نفوذ طاغوت براي به  اگر فاصله

در دین خودش به انفاق، بسیار اهمیت داده و  شود؛ از این جهت خدا  بردگی کشیدن مردم فراهم می

 گوید.   در مورد انفاق سخن می 274تا  261براي آن اجر فراوانی تعیین نموده است. آیات 
 

 شود؟ شامل چه چیزهایی می« انفاق فی سبیل اهلل: »1 * سؤال

 شود:اهلل می سبیل فی هر بخششی که این دو شرط را داشته باشد، شامل انفاق جواب:

باعث توسعه و پیشرفت جامعه از لحاظ انسانی، دینی، فرهنگی، بهداشتی، اقتصادي، تکنولوژي   .1

و رفاه فردي و اجتماعی شود.

بخاطر کسب رضاي خدا باشد. .2

کند تا پول به دست بیاورد  گیرد. کسی که کار می ي انسانی شکل می به طور مثال، با تشکیل خانواده توسعه

شوند را تأمین نماید، پولی که  خارج همسر و فرزندانی که در خانواده متولد میو تشکیل خانواده دهد و م

شود. سعد بن  می« انفاق فی سبیل اهلل»کند اگر با نیت کسب رضاي خدا باشد، شامل  در این راه صرف می

     کند که  ي بهشت داده است روایت می به او مژده نفري که رسول خدا  10یکی از  وقاص ابی



    

    تفسیر آسان                     سوره بقره           

 فِی فِی تَجْعَلُهَا اللُّقْمَةُ حَتَّى بِهَا، أُجِرْتَ إِلَّا اهللِ، وَجْهَ بِهَا تَبْتَغِی نَفَقَةً تُنْفِقُ وَلَسْتَ»فرمود:  رسول خدا

 حتی در برابر برد، خواهی اجر که خرج کنی پولی بخاطر کسب رضاي خدا هر ترجمه: )تو 1.«امْرَأَتِكَ

 گذاري(.  می همسرت دهان ي غذا که در لقمه

ي ازدواج را ندارد کمك کند تا تشکیل خانواده دهد، این  و یا به کسی که در پیِ ازدواج است، ولی هزینه

 است.« انفاق فی سبیل اهلل»کمك مالی وي اگر به نیت کسب رضاي خدا باشد 

ی که براي تأمین کس. ي روابط انسانی را به دنبال دارد تأمین نیازهاي پدر و مادر و خویشاوندان، توسعه

کرده است. رسول خدا فرموده « انفاق فی سبیل اهلل»نیازهاي آنان به نیت کسب رضاي خدا خرج کند 

ي افراد متمول  ترجمه: )بهترین صدقه، صدقه 2.«تَعُولُ بِمَنْ وَابْدَأْ غِنًى، ظَهْرِ عَنْ کَانَ مَا الصَّدَقَةِ خَیْرُ»است: 

 شان را بر عهده داري(. و دارا است و شروع بکن از کسانی که سرپرستی

ي علمی، بهداشتی، فرهنگی و ... را به  ي نزدیك، توسعه ي محصلین و دانشجویان، در آینده تأمین هزینه

 کرده است. « انفاق فی سبیل اهلل»اید، همراه دارد. کسی که به منظور کسب رضاي خدا آنان را تأمین نم
 

رویند. بذرهاي ضعیف که حاصل اندکی  هستند: بذرهاي فاسد که هیچگاه نمی  بذرها چند دسته :2نکته * 

تقسیم   ها نیز به چند دسته دهند. انسان رویند و خوب ثمر می دارند و بذرهاي سالم و خوب که خوب می

شان  کنند و هیچ حاصلی براي جامعه ندارند، برخی حاصل ی میاي فقط براي خود زندگ شوند: عده می

اي تشبیه شده  اند. در این آیه شخص انفاق کننده به دانه اندك و برخی براي جامعه پر برکت و پر منفعت

برابر بهتر از شخص بخیل است، البته  700دهد، پس او  دانه حاصل می 700است که در ازاي هر دانه، 

هزار برابر  ( و000/7(، ده برابر )1400عدد پایه است و ممکن است تا دو برابر )برابر بودن،  700

     ارتقا پیدا کند و این به میزان اخالص شخص و اهمیت مورد انفاق بستگی دارد. عبارت ( 000/700)

                   .به این مسأله اشاره دارد 
 

 : وجه تشابه بین شخص انفاق کننده و بذر روینده چیست؟ 2 سؤال* 

است که بین این دو وجود دارد. نتایج انفاق در راه خدا « ي پر برکت توسعه و نتیجه»وجه تشابه  جواب:

 ها عبارتند از:بسیار زیاد است که برخی از آن

کم شدن فساد در جامعه. .1

                                                             
 متفق علیه و لفظ از مسلم است.  - 1

 .5356حدیث  (7/63)صحیح بخاري  - 2
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تقویت و تنظیم روابط اجتماعی. .2

روانی افراد جامعه.سالمت  .3

کاهش مشکالت مادي و معنوي مردم. .4

کاهش میزان استرس در افراد. .5

افزایش امید به زندگی و کاهش افسردگی، اعتیاد و خودکشی. .6

افزایش میزان تولد و پرورش فرزندانِ سالم. .7

باال رفتن حس تعاون میان افراد جامعه. .8

هاي او پس از مرگش در زمین ها و بذرافشانییگرچه شخص انفاق کننده جاودانه نیست، اما آثار نیک

دهند.  اي ادامه میاند، راه او را همچون بذر توسعه یافته باقی خواهد ماند و افرادي که از او تاثیر پذیرفته

 صَالِحٌ وَوَلَدٌ بِهِ، یُنْتَفَعُ وَعِلْمٌ جَارِیَةٌ، صَدَقَةٌ: ثَلَاثٍ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ انْقَطَعَ اإلِنْسَانُ مَاتَ إِذَا»اند:  رسول خدا فرموده

جاریه،  ي صدقه: مورد سه در مگر شود، عملش منقطع می کند وفات انسان ترجمه: )هرگاه 1«لَهُ یَدْعُو

 کند(. دعا برایش که صالحی برداري شود و فرزند آن بهره از که علمی
 

اي دارد و خیلی  را به بذري تشبیه کرده است که رشد فوق العاده کتاب انجیل، اصحاب پیامبر :3نکته * 

... گردد. خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است:  زود قوي و نیرومند می         

                           ... .2  :ترجمه

 آن تقویت به سپس ساخته، ظاهر را خود هاى جوانه است که زراعتى )و مثال آنان در انجیل همانند

دارد(.  می شگفت وا به را کشاورزان که کرده رشد بقدرى و ایستاده خود پاى بر و شده محکم تا پرداخته

 قرآن بسیار نزدیك است.تشبیه انجیل به تشبیه 
 

                                         

               

 آورند، اذیتی نمی و منّتی اند کرده آنچه که انفاق دنبال به سپس کنند، مى انفاق خدا راه در را خود اموال که کسانى

 (262) .شوند مى آنان غمگین نه و بر آنان است ترسى نه و است پروردگارشان محفوظ نزد شان براي آنان پاداش
 

                                                             
 .1631( حدیث 3/1255)صحیح مسلم  - 1

 .29/فتح - 2
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توان براي آن سقفی تعیین  کند آنقدر زیاد است که نمی پاداش کسی که در راه خدا انفاق می :1نکته * 

ي بسیار  کرد، اما از روزي که شخص، انفاق کرده تا آن روزي که قرار است پاداشش را دریافت کند فاصله

از آنان به ثبت شماري که  ها و اعمال بی زیادي وجود دارد. از طرفی وجود آن همه جمعیت انبوه انسان

کند که امکان دارد پاداشش فراموش و یا مقداري از آن کم  رسیده است این نگرانی را در انسان ایجاد می

 شود. خداوند متعال با بیان عبارت             دهد که اجر او را  به انفاق کننده اطمینان می

کند و نه از انجام آن عاجز  خود به عهده گرفته و وقتی اهلل کاري را بر عهده گرفت نه خالف وعده می

 ماند.   می
 

کنند دو شرط گذاشته شده تا خدا پاداش ایشان  در این آیه براي کسانی که در راه خدا انفاق می :2نکته * 

 را نزد خویش نگه دارد و ترس و اندوه را از آنان دور کند: 

 . منت نگذارند. 1

 . آزار ندهند. 2

مزد از خدا دارد، دهد نباید دو مزد را دریافت کند. کسی که با انفاقش انتظار  کسی که یك عمل انجام می

گذارد،  اند منت می نباید از دیگران چشم داشتی داشته باشد. برخی انفاق کنندگان به خاطر انفاقی که کرده

شان پیش آمد انتظار دارند  انتظار دارند مردم به آنان احترام ویژه بگذارند و یا وقتی کار یا مشکلی براي

ي اینها منت و اذیت است و خدا هیچ  را حل کنند. همه شان اند مشکل کسانی که انفاق را دریافت کرده

 دارد. شان را نزد خود محفوظ می اي به آنان نداده که پاداش وعده
 

 * سؤال: عبارت               چه ارتباطی با انفاق دارد؟ 

فرهنگ، امنیت و رفاه جامعه باال رود، در نتیجه شوند سطح خود باعث می  انفاق کنندگان با انفاق جواب:

 کنند، خدا شود. به پاس قدردانی از خدمتی که به خلق خدا می اضطراب و اندوه از سطح جامعه دور می

 کند.   نیز در مقابل، اضطراب و اندوه را از آنان در زندگی دنیا و حیات پس از مرگ دور می
 

                             

 .است بردبار نیاز بى خداوند، و باشد دنبالش به آزارى که اى صدقه از است بخشش بهتر و پسندیده گفتار

(263) 
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اي که اذیت به همراه دارد و گفتار نیك مقایسه شده و گفتار نیك ترجیح  در این آیه بین صدقه * نکته:

 داده شده است. 
 

کند. چرا گفتار نیک بر  * سؤال: صدقه اگر چه با منت و اذیت باشد، مشکل اقتصادی شخص را حل می

 آن ترجیح داده شده است؟

ي با منت و گفتار نیك بیان نشده است، زیرا گاهی  صدقه در آیه فقط اذیت ذکر شده و مقایسه بین جواب:

شود. صدقه اگر با منت همراه  شود و گاهی اوقات منت به اذیت ختم نمیاوقات منت به اذیت ختم می

بهتر است.  نیکی که کمك مالی به همراهش نیست، باشد، ولی اذیتی در وسط نباشد، برخی اوقات از گفتار

سازد، ولی با  کند اذیت است. انسان با نَداري می روانی را در شخص ایجاد میچیزي که اضطراب و فشار 

 سخنان امیدوار کننده را بهتر از چنین صدقاتی دانسته است.  اهانت، اذیت و تحقیر خیر! لذا خدا
 

                                 

                                 

                      

 خود مال که کسى همانند مکنید. باطل اذیت و منت با را خود هاى بخشش اید، آورده ایمان که کسانى اى

 مَثَلِ همچون او مَثَلِ پس آورد، نمى ایمان آخرت روز و خدا به و کند، مى انفاق مردم، به نمایش براى را

صاف رها  باران تندي بر آن ببارد، آنگاه سنگ را ، سپس نشسته خاکى آن روى بر که است صافی سنگ

  (264. )کند نمى هدایت را کافران قوم اهلل و برند، اي نمی اند بهره که کسب کرده بر چیزي نیز آنان کند.
 

کنند وعده داد که اجرشان تنها به کسانی که بدون منت و اذیت انفاق می ي قبل خدا در دو آیه * نکته:

کند که صدقات منت گزاران و اذیت کنندگان  کند و در این آیه به صراحت بیان می می را نزد خود محفوظ

 شود. شود. این بطالن هم شامل تأثیرات اجتماعی و هم شامل پاداش اخروي آن می باطل می
 

 پشت سر هم از ممنوعیت اذیت فقرا سخن گفت. چرا؟  : خداوند متعال در سه آیه1 سوال *

 از شخصیت فقرا دفاع و از اینکه از طرف مؤمنین مورد تحقیر و اذیت قرار گیرند تا بدین گونه جواب: 

 جلوگیري کرده باشد. 
 

 است؟   کنند به چه چیز تشبیه شده : باطل شدن صدقات کسانی که با منت و اذیت انفاق می2 * سؤال
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به عمل کافري که ایمان به خدا و روز آخرت ندارد و تنها به خاطر خودنمایی و تعریف و تمجید  جواب:

بارد  کند و به سنگ چربی تشبیه شده است که غباري بر آن نشسته و باران تندي بر آن می  مردم انفاق می

کافر و سنگ خارا(  گذار، ي هر سه )مؤمن منت ماند. نتیجه که در پایان هیچ غباري روي سنگ باقی نمی

  شود که:  این می           برند. این  هاي خود نمی اي از داشته هیچ بهره

ترین تشبیهات قرآن است که براي مؤمن بیان شده است. خداوند متعال  ترین و دردناك تشبیه یکی از سخت

 ها را نشکنند.  کنند حرمت این مثال را بیان فرمود تا اهل ثروت را تذکر دهد در ازاي پولی که خرج می
 

                                        

                                   

 همچون کنند، مى انفاق شان روح استوارى و خدا جلب خشنودى براى را خود اموال که کسانى مثال و

 و دهد می چندان دو را هایش خوردنی رسیده، پس آن به دانه درشت هاى که باران است بلندایى در باغى

 است.بین دهید، مى انجام آنچه به خداوند نرسد، باران نم نم نیز کافی است و آن به باران دانه درشت اگر

(265) 
 

برند و  اي از انفاق خود نمی هیچ بهره ،گذار منت انفاق کنندگانِ که ي قبل با مثال بیان فرمود آیه :1نکته * 

 برند، همچون  هاي فراوان می فرماید که انفاق کنندگان مخلص از انفاق خود بهره اکنون با مثال بیان می

خاك حاصلخیزي که باران شدید همیشه آن را آبیاري هاي بلند و  هاي سرسبز و بزرگ بر روي تپهباغ

دهد. اگر باران شدید نبارد باران نم نم  ها و صدها کیلو ثمر می ها هر یك دهکند. درختان نیرومند باغ می

 هم کافی است، چون درختان، بسیار نیرومند، زمین بسیار حاصلخیز و وضعیت هوا بسیار متعادل است.
 

 به چه معناست؟ «طل»و « وابل»* سؤال: 

 به باران نم نم و پیوسته گفته « طل»و  1هایش درشت باشد. شود که قطره به بارانی گفته می« وابل» جواب:

  2شود. می
 

 کند: گونه معرفی میاین آیه معیارهاي صحیح انفاق را این :2نکته * 

                                                             
 (.8/338العین ) - 1

 (.7/404همان ) - 2
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1 .         به قصد کسب رضاي خدا انفاق کند.  : انفاق کننده، طالب رضاي خدا باشد و

  1، مصدر و به معناي رضایت دایمی است که با هیچ خشمی همراه نباشد.«مرضات»ي  کلمه

2 .        انفاق کننده براي تقویت خویش انفاق کند. صدقه اگر چه در ظاهر به نفع :

انسانى  که انفاق کننده به فکر تعالِی خویش باشد تا کماالتنیازمند است، ولی در این آیه بیان شده است 

کند، زیرا انسان تمرین  سازد و توکل را در او تقویت میرا در خود تثبیت کند. صدقه انسان را شجاع می

دوستی را  کند که قسمتی از دارایی خود را بدون معاوضه به دیگران بدهد. صدقه روح محبت و انسان می

کند، زیرا سهمی از تالش خود را بدون هیچ چشم داشتی به  دهد و بخل را از او دور میمیدر فرد پرورش 

بخشد. شجاعت، توکل، محبت و سخاوت از جمله صفاتی است که انسان را به رشد و  آشنا و غریبه می

 رساند. تعالِی می
 

                                  

                                

              

 است، روان نهرها آن زیر از که باشد داشته انگور و خرما درختان از باغى که دارد دوست شما از کسى آیا

 فرزندانى در حالی که به او رسیده، پیرى و وجود داشته باشد، اى میوه گونه هر از  باغ آن در او براى و

 خداوند گونه این آتش بگیرد؟به همراه دارد به باغ برسد و باغ  که آتش گردبادى ناگهان دارد، ضعیف

 (266) تا تفکر کنید. کند مى روشن شما براى را آیات
 

هاي فراوانی کشیده است و زمانی که به  این آیه زندگی شخصی را شرح داده است که زحمت :1 * نکته

رود. شرح واقعه چنین است: پیرمردي باغی دارد.  شدت به آن نیازمند است حاصل زحمات او بر باد می

ي ها میوهبا  دیگري در باغ او درختان نخل و انگور فراوانی وجود دارد، عالوه بر نخل و انگور، درختان

شود  ها جاري می هاي دایمی که از فراز کوه متنوع و فراوان هم در باغ او هست. آبیاري باغ توسط چشمه

گیرد. پیرمرد فرزندان خردسال و ضعیفی نیز دارد که باید آنان را سرپرستی کند. او تمام مایحتاج  انجام می

امید پیرمرد به این باغ است، زیرا او و فرزندانش کند. تنها  زندگی خود و فرزندانش را از این باغ تأمین می
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آید و باغ سرسبز آنان را به  می آتشین توان انجام هیچ کار دیگري را ندارند. از قضا روزي گردبادى

هاي فراوان براي این باغ کشید بود در چنین روز سختی تمام  کند. پیرمرد که زحمت خاکستر تبدیل می

ي پیرمرد و فرزندان ضعیفش بسیار سخت و تاریك به نظر  رود. اکنون آینده هاي جوانیش بر باد می زحمت

پرسد آیا شما دوست دارید به سرنوشت غم انگیز این پیرمرد دچار  رسد. در این مثال خداوند متعال می می

 شوید؟ مسلماً هیچ یك از ما دوست ندارد چنین سرنوشت تلخی را داشته باشد. 
 

اش را از دست داده و ورشکسته و مأیوس گشته در باب  آمدن تمثیل مردي مسن که سرمایه :2نکته * 

ها نیاز به نانفاق قابل تأمل است. یافتن وجوه مشترك بین این دو صحنه بسیار زیاد است که براي کشف آ

  در عبارت پایانی آیه فرمود: تفکر است، لذا خداوند متعال              

     . 

تواند هم  ي جوانی است. یك جوان می انسان مراحل مختلفی در زندگی خویش دارد. مهمترین آن مرحله

ي جوانی پیري از راه  از خودش و هم از دیگرانی که ضعیفند )پیران و کودکان( حمایت کند. بعد از مرحله

اند، پس نوبت جوانان امروز  کودکان ضعیف دیروز قوي و جوان دیروز ضعیف شدهرسد. در این مرحله،  می

نسل خود را پرورش دهند تا در آینده قوي شوند و از آنان  است که از پیران حمایت کنند و ضعیفانِ

ها بدین شکل در حرکت است. زمانی که دو ضعیف با هم تالقی کنند، مسیر  حمایت کنند. مسیر رشد انسان

اي وجود ندارد که از ضعیف نگهداري کند و ضعیف نیز توان مدیریت و  شود، زیرا قوي متوقف میرشد 

روند و زندگی پویا خاموش  نگهداري از خود و دیگران را ندارد، در نتیجه هر دو ضعیف از بین می

 شود.  می

ي رشد  تنها وسیلهدر این آیه صاحب باغ به سن پیري رسید، در حالی که فرزندانش هنوز ضعیف بودند. 

توانست از دیگري حمایت کند، لذا سرنوشت  ضعفا که یك باغ بود، نیز نابود شد، دیگر هیچ یك نمی

 شود. ي آنان به نابودي منتهی می همه

 جامعه نیز قوي و ضعیف دارد. اقویا باید از ضعفا حمایت کنند تا قوي گردند و به جامعه خدمات رسانی 

کنند و از سایر ضعفاي دوران خود حمایت کنند. اگر چنین شد جامعه رو به رشد است، در غیر این 

 صورت مسیر رشد جامعه متوقف خواهد شد. 
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گفت: به نظر شما  به اصحاب رسول خدا در صحیح بخاري نقل شده است: روزي عمر :3نکته * 

  ي موضوع آیه               ... چیست؟ گفتند: خدا و رسول خدا  بهتر

گفت: من  دانیم. ابن عباس م یا بگویید نمیدانی عصبانی شد و گفت: یا بگویید می دانند. عمر می

 و خودت را دست کم نگیر. ابن عباسچیزهایی بلدم اي امیر مؤمنان. عمر گفت: اي برادر زاده، بگو 

حرف ابن  عمرگفت: مثالی است براي یك عمل. عمر گفت: کدام عمل؟ گفت: براي یك عمل. 

را تکمیل کرد و گفت: مثالی است براي عمل مردي ثروتمند که ابتدا طبق دستور خدا عمل  عباس

 تا جایی که تمام اعمالش تباه شود فرستد و او غرق در گناه می کند، ولی خدا شیطانی را سراغش می می

 1شود. می
 

                                  

                                  

 شما براى زمین از آنچه از و اید، آورده دست به که اى پاکیزه چیزهاى از اید، آورده ایمان که کسانى اى

خود، اصالً  که حالى در نروید، چیزهاي نامرغوب کنید، سراغمی وقتی انفاق و کنید انفاق ایم خارج ساخته

 (267. )شده است ستوده نیاز بى خداوند، که بدانید و پوشى کنید چشم اینکه در آن جز ي آن نیستید، گیرنده
 

ي او از  در آیات قبل به طور مفصل بیان کرد که شرایط درونی انفاق کننده و انگیزه خدا  :1نکته * 

کند که مؤمنین چه اموالی را انفاق بکنند و چه  انفاق چه باید باشد و چه نباید باشد و در این آیه بیان می

اري از آن را انفاق کند که باید مقد اموالی را انفاق نکنند. به طور کلی انسان به دو شکل کسب درآمد می

 نماید:

1 .        :  ،از طریق کسب و کار که شامل خرید، فروش، معامله، واردات، صادرات

ریزي،  سرقفلی، امتیاز، اجاره، سرویس، خدمات، پرورش، مستغالت، تولیدات، صنعت، صیادي، برنامه

 شود.  کشی و ... می مهندسی، نقشه

2 .          :روید. خداوند متعال در  از طریق برداشت محصوالتی که از زمین می

روید را بیان نموده و بعد از بیان نام برخی از  ي انعام انواع محصوالتی که از زمین می سوره 141ي  آیه
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 …  فرماید:  ها میآن                               

     .در روز برداشتش را آن حق و بخورید آن ثمر از نشست ثمر به که ترجمه: )...هنگامى 

 .ندارد( دوست را اسراف کنندگان خداوند که نکنید اسراف بپردازید و

مازاد بر مخارج یك سالش بود، به عبارتی دیگر به حدنصاب زکات هرگاه درآمد انسان به حدي رسید که 

واجب است مقداري از آن را در راه خدا انفاق کند. انسان با دادن زکات، کریم و سخاوتمند  1رسید،

هاي زندگی تعادل برقرار و از به وجود آمدن نظام  شود. زکات، بین پولداران و فقرا در تأمین ضرورت می

 کند. عه جلوگیري میطبقاتی در جام
   

 عبارت  :2نکته *              کند از اینکه اجناس  مؤمنین پولدار را نهی می

و خراب را به فقرا دهند. رسالت انفاق این است که  فایده، پس مانده نامرغوب، بُنجُل، انداختنی، بی

شود  هاي زندگی افراد از قبیل غذا، پوشاك، مسکن و ... را تأمین کند، پس اموالی که انفاق می ضرورت

 باید مدیریت شود تا دردي از جامعه را دوا کند که در این آیه به آن پرداخته است. 
 

نیاز است و هر کس  را بیان فرمود تا بیان کند خدا بی« غنی»خداوند متعال در پایان آیه صفت  :3نکته * 

)ستوده شده( است. او با وجود این که غنی است و به « حمید»کند و فرمود: خدا  نیاز می را که بخواهد بی

توجه باشد، بلکه آنقدر در نیازي او سبب نشده که به دیگران و نیاز آنان بیهیچ کس نیازي ندارد، ولی بی

ستایند. ي عالَم او را میگستراند که همهپیِ برآورده سازي حاجت آنان است و الطاف خود را بر آنان می

نیاز نیز باید رنگ خدایی به خود گیرند و نیازِ مؤمنین ثروتمند و بیي بقره، سوره 138ي بنابر آیه

د سبب شود که خودخواه و مغرور گردند و به دیگران و نیاز نیازمندان را برطرف سازند. غناي آنان نبای

توجه باشند، بلکه باید متواضعانه خدمتگذار جامعه باشند تا مردم آنان را دعاي خیر گویند و آنان بی

 بستایند. 
 

ي کلی در دین اسالم وجود دارد که تمام روابط اجتماعی باید بر اساس آن تنظیم  یك قاعده :4نکته *  

: )هیچ ترجمه 2«.لِنَفْسِهِ یُحِبُّ مَا لِأَخِیهِ یُحِبَّ حَتَّى أَحَدُکُمْ، یُؤْمِنُ الَ»اند:  چنین فرموده رسول اهلل شود.

پسندد(. آیه معیار یك انفاق  می برادرش بپسندد، آنچه که براي خود شود تا اینکه براي نمی کس مؤمن
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را به خود انفاق کننده بدهند او با طِیب خاطر بپذیرد و به کند و آن اینکه اگر همان مال  مطلوب را بیان می

کند، مثالً شخص  شخصیت او بر نخورَد. این قاعده عام است، ولی مصداق آن به نسبت هر شخص فرق می

اش بسیار ارشمند است، چون اگر کسی دیگر یك کیلو برنج به  فقیر اگر یك کیلو برنج صدقه دهد، صدقه

پذیرد، ولی شخص پولدار اگر کسی یك کیلو برنج به او بدهد به شخصیت او بر  یل میاو بدهد او با کمال م

پذیرد. پس صدقه دادن یك کیلو برنج براي شخص  خورد و اگر بپذیرد، هم با تساهل و اغماض می می

 پولدار مطلوب نیست.
 

                                      

خود و  جانب از اهلل شما را به مغفرتی  ولى کند ، امر می فحشا به را شما و دهد مى بیم فقر از را شما شیطان

 (268. )داناست گشایشگر خداوند و دهد فضلی وعده می
 

خواهد انسان را رشد دهد،  ي عالَم هستی است. خدا می ارزشمندترین سرمایهانسان یکی از  :1نکته * 

ترساند  خواهد او را نابود سازد. انسان ذاتاً به پول عالقمند است، لذا شیطان او را از فقر می ولی شیطان می

بدحسابی تا نه تنها انفاق نکند، بلکه براي به دست آوردن پول، دروغ بگوید، موقع معامله قسم بخورد، 

 کند، اختالس کند، بدهیش را انکار نماید و ... .

آن را به مقصد بقاي نسل در وجود انسان نهادینه کرده  شهوت درون هر انسانی وجود دارد که خدا

کشاند. چه بسا فقر و کند و مردم را از این طریق به فساد می است، ولی شیطان از آن سوء استفاده می

 و شخصی را پس از ترساندن از فقر، راه حلی به نام فحشا به او پیشنهاد دهد.  فحشا را به هم بیامیزد
 

 : فحشا چیست؟1 سؤال* 

 سخن و عملی که نوعی قباحت در به هر  1به معناي قباحت و زشتی است.« فحش»ي  اصل کلمه جواب:

 فحش، زنا، سرقت، مشروب خواري و  شود. فاحشه گفته می دار کند،آن باشد و شخصیت مؤمن را خدشه

 ... از جمله مصادیق فحشاء هستند.
 

 : با توجه به عبارت 2 * سؤال                   ،شیطان چه زمان

 کند؟ترساند و چه زمان، او را به فحشا امر میانسان را از فقر می
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فقر و فحشا ارتباط نزدیکی با هم دارند. انسان در فرآیند رشد از سن خردسالی به نوجوانی و  جواب:

گردد. به موازات رشد این دو قوه، باید از نظر فکري، رسد و قواي جسمی و جنسی او قوي میجوانی می

    یان و فرهنگی، روحی و ایمانی نیز رشد کند. رشد فکري و معنوي توسط والدین، فرهنگیان، مرب

شود که خود به سطوح باالیی از رشد رسیده باشند. رشد فکري و معنوي کودکان گرانی انجام میدعوت

گیري به تردید نیز مستلزم صرف هزینه است که در این جا شیطان وارد عمل شده و شخص را در تصمیم

کند و یا دست بدهد او را منصرف میاندازد و با ترساندن او از فقر و این که قسمتی از مالش را باید از می

کند و به قدرت جسمی و سازد که به آموزش و رشد حداقلی اکتفا کند. کودك رشد میاو را قانع می

شود و ي چندانی ندارد. طعمه آماده و دام نابودي گسترده میرسد، اما از تفکر و معنویت بهرهجنسی می

 کشاند.کند و جامعه را توسط آنان به انحراف میهایش مینها و فرماي خواستهشیطان، آنان را بازیچه
 

هر چند که شیطان، پیوسته در پیِ شکار انسان است و روزانه افراد بسیار زیادي فریب او را  :2نکته * 

ي  خورند، ولی خدا بندگانش را رها نکرده و به هر یك از آنان که خواهان بازگشت باشند وعده می

ي خداوند راستین است و به هر آن کس که به سمت او روي آورد، هر چقدر که گناه  دهد. وعده مغفرت می

دهد. عالوه بر بخشش گناهان، فضل خویش را نیز نصیب او  کرده باشد مورد بخشش خود قرار می

دهد و فضل، انسان را به سمتِ صعود و تکامل  گرداند. مغفرت، انسان را از سقوط و انحطاط نجات می می

سازد. مغفرت و فضل خداوند نیز بسیار وسیع است و شامل هر کس که خواهان آن باشد  می رهنمون

 شود.  می
 

                                

     

 شده داده فراوان خیرى یقین به شود، داده حکمت کس هر به و بخشد مى حکمت بخواهد که کس هر به

 (269. )شودجز صاحبان اندیشه کسی متذکر نمی و است
 

حکمت عبارت است از عمیق فهمیدن و به موقع و سنجیده سخن گفتن و به موقع و درست  :1نکته * 

  1عمل کردن.
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کنند که  زنند و یا اظهار نظرهایی می بسیاري از مردم در زندگی خویش دست به کارهایی می :2نکته * 

هاي مالی یا  کنند، هزینه آورند، زندگی را به کام خویش یا دیگران تلخ می ناخواسته مشکالتی را به بار می

 شوند. میکنند و موجب فرسودگی و آزار خود و دیگران  زمانی براي خود یا دیگران ایجاد می

داند کجا چه بگوید و چه کاري انجام دهد. او کسی را به  انسان حکیم گفتار و کردارش سنجیده است. می

کند. این حداقل حکمت است که مطلوب دین اسالم  اندازد و براي دیگران فرسایش ایجاد نمی دردسر نمی

ونه زندگی کنند که هم خود از باشد، ولی حکمت در حد اعالي آن این است که به مردم یاد دهد چگ می

توانند زندگی ساز باشند و به حداعالي  زندگی لذت ببرند و هم خدا را از خود راضی گردانند. کسانی می

حکمت دست پیدا کنند که به دستورات آیات قبل عمل کنند، یعنی در راستاي بهبود وضعیت روحی و 

کت در جامعه هستند، خود نیز از خیرات آن هم در معیشتی مردم انفاق کنند. افراد حکیم منشأ خیر و بر

 اند. گردند. چنین افرادي خردمندان جامعه مند می دنیا و هم در آخرت بهره
 

                                  

 ستمکاران براى و داند، مى را آن خدا قطعاً نذر کردید، که آنچه هر یا انفاق کردید کهاي نفقه از آنچه هر و

 (270. )نیست یاورى هیچ
 

با توجه به آیات قبل، ممکن است کسی برداشت کند خدا به انفاق اشخاص کم بضاعت توجهی  :1نکته * 

داند که انفاق او در  ها، کم یا زیاد مورد عنایت خداوند است و می کند تمام انفاق ندارد، ولی این آیه بیان می

تند، زیرا بسیاري از کدام قسمت پیکر جامعه در حال نقش آفرینی است. نذورات نیز مورد عنایت خدا هس

شود. نذورات مالی، کم یا زیاد، باید براي مستمندان و در راه پیشبرد دین خدا  ها به انفاق منتهی میآن

 استفاده شود. 
 

 : نذر چیست؟1 * سؤال

واجباتی که  1شود که انسان به اختیار خود آن را بر خود واجب کرده است.نذر به عملی گفته می جواب:

وضع شده است.  -که اکثریّت هستند -هاي متوسط اسالم وجود دارد، بر اساس توانایی انساندر دین 

ي بیشتري را بر هاي قوي به این واجبات اکتفا نکرده و از طریق نذر کردن، اعمال پسندیدهبرخی از انسان

زه بگیرند، پاسی از کنند نماز شب بخوانند، غیر از ماه مبارك رمضان روکنند، مثال نذر میخود واجب می
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شب را قرآن تالوت کنند و یا مبالغی را که بیش از مقدار واجب صدقه دهند. آنان با نذر، اعمال مستحب 

نجام عمل تعیین شده شود انسان التزام بیشتري به امی کنند. نذر سببو اختیاري را بر خود واجب می

 شود. انسان نباشد، زیرا انجام آن بر شخص واجب میداشته باشند، ولی باید دقت کرد نذرها مافوق طاقت 
 

کنند که اگر آن مصیبت را کنند و با خدا شرط میبرخی فقط موقع مشکالت یا مریضی نذر می :2نکته * 

دهند؛ چنین نذري کراهت دارد. دهند و یا کارهاي خیر دیگري انجام میاز سرشان برطرف کند صدقه می

عوض  را چیزي نذر همانا از نذر نهی و فرمودند: کند: )رسول خدانقل می -رضی اهلل عنهما-ابن عمر 

  1آورد(.می بیرون بخیل انسان دست ازرا  فقط چیزي نذر دهد؛نمی تغییر را تقدیر کند ونمی
 

 : در عبارت 2 * سؤال        ظالم کیست که هیچ یاوری ندارد؟ 

کند، ولی هیچ توجهی به آن ندارد و برایش  ظالم در این عبارت کسی است که در جامعه زندگی می جواب:

کند و در اصالح آن مهم نیست که چه بالیی بر سر جامعه بیاید. او براي پیشرفت جامعه انفاق و نذري نمی

خواهد شد و هیچ  اي در حق خود ظالم است و خواه ناخواه وارد بحرانهیچ نقشی ندارد. چنین جامعه

ي خود را  شود که آنان را از بحران نجات دهد، مگر اینکه اعضاي آن تالش کنند جامعهیاوري یافت نمی

 با تعاون بسازند. 
  

                                 

               

 مستمندان به شرطی که به کنید مخفى را آن اگر و پس این چه خوب است کنید، آشکار را ها صدقه اگر
 انجام آنچه به اهلل و کند را از شما کفاره می تان گناهان از بخشى و است بهتر شما براى بدهید، پس آن

 (271. )است آگاه دهید مى
 

آیات گذشته به شدت اهل انفاق را از منت و اذیت نهی کرد و ثواب آنان را باطل اعالم فرمود.  * نکته:

گیرد، ولی در این  اکنون ممکن است تصور شود هر کس انفاقش را آشکار کند شامل همین حکم قرار می

هیچ مانعی ندارد، به شرطی که همراه با منت و اذیت  فرماید آشکار نمودن صدقه آیه خداوند متعال بیان می

 نباشد. 
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اند با زدن تابلو یا بیان در مکان عمومی  اند و یا آنچه را که ساخته برخی از خیرین، آنچه که انفاق نموده

کنند. این عمل در این آیه مورد تأیید قرار گرفته است، لذا هیچ کس حق بدگویی از آنان را  آشکار می

 میزان اخالص و صدق نیت آنان به هیچ کس جز خدا مربوط نیست. ندارد.
 

  دهند، قید  شان را مخفیانه می در مورد کسانی که صدقات  * سؤال: خدا      بیان

دهند این قید را  شان را آشکارا می نمود و شرط کرد که باید به فقرا بدهند، ولی برای کسانی که صدقات

 بیان نکرد، چرا؟

کند تا مردم آن را مشاهده کنند، حتماً در مورد مصرف،  اش را آشکار  کسی که قرار است صدقه جواب:

      گیرد، پس نیاز نیست عبارت کند، زیرا اگر مورد مصرفش درست نباشد مورد انتقاد قرار می توجه می

       تواند زکاتش را بین دوستان و  کند میذکر شود، ولی کسی که مخفیانه انفاق می

  خویشاوندان نزدیك خویش که نیازمند نیستند، تقسیم کند، به همین دلیل قید       را

 ذکر نمود.
 

                               

                              

 به کنید، انفاق که چه از اموال هر و کند، مى هدایت بخواهد را که هر خدا بلکه نیست، تو بر آنان هدایت

 طور به کنید، انفاق اموال از چه هر و خدا خشنودىِ طلب براى کنید جزنمی انفاق و شماست خود سود

 (272. )شد به شما ستمی نخواهد و شد خواهد داده شما به کامل
 

عمل به هر یك از دستورات خداوند هدایت است. کسی که دستوري از دستورات خدا را رها  :1نکته * 

کند، هدایت را رها کرده است. ظالمانی که در دو آیه قبل بیان شد همان کسانی هستند که هدایت در بخش 

گر گروهی راه اند که انفاق در راه خدا چقدر نزد خدا مهم است. ا اند و متقاعد نشده انفاق را رها کرده

ي پیامبر نیست که آنان را به زور بر  ي عهدههدایت را که همان راه انفاق است، در پیش نگیرند، وظیفه

 کند. مسیر هدایت بیاورد، بلکه خداست که هر کس را که بخواهد هدایت می
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، عادت قرآن بر این است که راه رشد را از انحراف 256ي  در آیه ي خدا  بنابر فرموده :2نکته * 

دهد که انفاق چه فوایدي براي  در این آیه، براي قانع سازي بندگانش توضیح می  مشخص کند. خدا

 فایده بیان شده است: 4شخص انفاق کننده دارد. در این آیه 

ازخورد آن به خودش بر    کند و بمی انفاق کننده در حقیقت دارد در حق خودش انفاق .1

 گردد.می

 خداست. هاي دست یابی به خشنودىانفاق، یکی از راه .2

 شد. خواهد انفاق کننده داده جایگزین آن در دنیا به .3

 پاداش آن را در آخرت دریافت خواهد کرد. .4
 

                                    

                              

      

 شدّت از. را ندارند زمین در چنان که توان فعالیت اند، محصور شده خدا راه در که فقرایی است براى

گاه هیچ. دهیتشخیص می شان سیماي از را آنان. پندارد مى نیاز بی را آنان توجه، بى شخص دارى، خویشتن

 ( 273. )است آگاه آن از خدا قطعاً کنید، انفاق مالى هر و کننددرخواست نمی مردم از مصرّانه
 

در آیات قبل تأکید شد هر کس باید به سهم خویش انفاق کند تا سطح فرهنگی و معیشتی  :1نکته * 

پذیرد، بلکه باید نیروهایی کارشناس و متخصص شبانه  جامعه رشد کند، ولی این کار به تنهایی انجام نمی

هنمایی کنند روز تالش کنند سطح آگاهی دینی و فرهنگی مردم را ارتقا دهند. همین گروه باید مردم را را

این گروه را  خدا، راه تا انفاق خود را در چه راهی صرف کنند که بهتر و زودتر جامعه رشد کند. فعالیت در

اي ضروري است. اگر از  هاي درآمدزا باز داشته است. وجود چنین افرادي در هر جامعه از سایر فعالیت

کند زندگی خویش را مخلصانه فی سبیل اهلل صرف کند، لذا به این  آنان حمایت نشود کمتر کسی رغبت می

  قشر در این آیه به صورت ویژه و جدا از سایر فقرا توجه شده است.

هاي تحصیل کننده وجود دارند که در مسیر متخصص شدن هستند. آنان نیز زندگی در همین راستا گروه

اند تا در آینده به جامعه خدمت کنند و مخلصانه سطح دینی و فرهنگی  خود را در راه تحصیل علم گذاشته

 شوند. مردم را بهبود ببخشند؛ آنان نیز شامل این آیه می
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شوند که شرایط زیر را داشته باشند، در غیر این صورت مشمول  شامل این آیه میفقرایی  :2نکته * 

 شوند:  ي قبل می فقراي دو آیه

1.       :  .فقیر باشند و منبع درآمدي نداشته باشند 

2.            اند.  : زندگی خویش را به صورت کامل در راه خدا گذاشته 

3.             آنقدر مشغول خدمت رسانی به جامعه هستند که :

 فرصت هیچگونه فعالیت اقتصادي براي خویش ندارند.

4.            در عین حال که نیازمند هستند، ولی چنان با شخصیت و متین :

 کنند آنان ثروتمند هستند.  کنند که اشخاص سطحی نگر، گمان می زندگی می

5.      اي ندارند. گویند و از زندگی خویش گالیه گاه از فقر خود نمی : هیچ 

6.         : شناسند که اهل فرهنگ و  شان می آنان را از سیماياهل درك و بصیرت

 دیانت هستند و باید حمایت شوند.

7.          :گزینند،  کنند و از زشتی گدایی دوري می فقر را تحمل می

زیرا آنان زندگی سازانند و باید زندگی آبرومندانه را به مردم آموزش دهند. پس راه چاره این 

است که اهل انفاق و ثروتمندانِ با بصیرت، آنان را شناسایی و این شرافت را نصیب خود کنند که 

 مایحتاج زندگی آنان را تأمین کنند.

کنند و با اندك تالشی انتظار دارند سرمایه  با شروطی که در آیه ذکر شد کسانی که از روي تنبلی کار نمی
کسانی که نگاه تخصصی به فعالیت اجتماعی ندارند و براي فخرفروشی داران، معیشت آنان را تأمین کنند، 

کنند از آیه  ي اجتماعی یا مردم سوءاستفاده میشوند و کسانی که از سرمایه ها وارد می در برخی فعالیت
 شوند. خارج می

 

                                       

            

 نزد شان براي آنان پاداش کنند، مى انفاق آشکار و پنهان روز، و شب را خویش اموال که کسانى

 (274) شوند. مى آنان غمگین نه و بر آنان است ترسى نه و است پروردگارشان
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انسان ذاتاً مال دوست است. انسان به سادگی اموال دوست داشتنی خویش را به بیگانه  :1نکته * 

ي  اند وعده شان قرار داده ي منظم زندگی در این آیه براي کسانی که انفاق را جزو برنامه دهد. خدا نمی

، چندین برابر به جایگزین داده است. چه بهتر از این که اجر انسان نزد خدا نگهداري شود و در هنگام نیاز

روزهاي زندگانی و مرگ که بر   اضطراب، استرس و اندوه او باز گرداند و چه زیباتر از این که خدا 

 کند را از دوش او بردارد. ها سنگینی می دوش خیلی

در چندین آیه از صدقه سخن گفت. افراد مستمند بسیاري وجود دارند که به خاطر  خدا :2نکته * 

کارهاي دیگري را معرفی نموده است که حکم  ضعف مالی توانایی صدقه دادن را ندارند. رسول خدا

 تَسْبِیحَةٍ بِکُلِّ إِنَّ نَ؟تَصَّدَّقُو مَا لَکُمْ اهللُ جَعَلَ قَدْ أَوَلَیْسَ»به آنان فرموده است:  صدقه را دارد. رسول خدا

 مُنْکَرٍ عَنْ وَنَهْیٌ صَدَقَةٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَمْرٌ صَدَقَةً تَهْلِیلَةٍ وَکُلِّ صَدَقَةً تَحْمِیدَةٍ وَکُلِّ صَدَقَةً، تَکْبِیرَةٍ وَکُلِّ صَدَقَةً

 لَوْ أَرَأَیْتُمْ: قَالَ أَجْرٌ؟ فِیهَا لَهُ وَیَکُونُ شَهْوَتَهُ أَحَدُنَا أَیَأتِی اهللِ رَسُولَ یَا: قَالُوا صَدَقَةٌ. أَحَدِکُمْ بُضْعِ وَفِی صَدَقَةٌ

 ترجمه: )آیا مگر 1.«أَجْرٌ لَهُ کَانَ الْحَلَالِ فِی وَضَعَهَا إِذَا فَکَذَلِكَ وِزْرٌ؟ فِیهَا عَلَیْهِ أَکَانَ حَرَامٍ فِی وَضَعَهَا

 یك صدقه «اهلل سبحان» که صدقه دهید؟! بدون شك راهکاري براي شما قرار نداده است خداوند

 از نهی»است.  صدقه «معروف به امر»است.  یك صدقه «اهلل اال اله ال»است.  یك صدقه« اکبر اهلل»است،.

 اگر آیا! خدا رسول اي: است. گفتند صدقه شما از یك هر «عمل زناشویی» و حتی است صدقه «منکر

سازي  براي برآورده مگر کسی: فرمود رسول خدا هم اجر دارد؟! شهوتش را برآورده سازد ما از یکی

  باشد(.می اجر باشد برایش حالل طریق از اگر پس نیست؟ گناه برایش رود،می حرام سراغ آن

 فِیهِ تَطْلُعُ یَوْمٍ کُلَّ صَدَقَةٌ، عَلَیْهِ النَّاسِ مِنَ ساُلَمَى کُلُّ»فرمود:  نیز نقل کرده که رسول خدا ابوهریره

 صَدَقَةٌ، مَتَاعَهُ عَلَیْهَا یَرْفَعُ أَوْ عَلَیْهَا، فَیَحْمِلُ دَابَّتِهِ عَلَى الرَّجُلَ وَیُعِینُ صَدَقَةٌ، الِاثْنَیْنِ بَیْنَ یَعْدِلُ الشَّمْسُ،

ترجمه:  2.«صَدَقَةٌ الطَّرِیقِ عَنِ األَذَى یطُوَیُمِ صَدَقَةٌ، الصَّالَةِ إِلَى یَخْطُوهَا خُطْوَةٍ وَکُلُّ صَدَقَةٌ، الطَّیِّبَةُ وَالکَلِمَةُ

بدین  تا) .گرددمی الزم انسان بر صدقه ،بدن هاىمفصل تعداد به کند، مى طلوع خورشید که روز )هر

 کردن کمك است. صدقه نفر دو بین در عدالت رعایت .(آورده باشد جاي به را هاي خدانعمت شکر وسیله

صدقه  خیرى کلمه هر است. صدقه شاني سواريوسیله پشت از بارى برداشتن یا گذاشتن در مردم به
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 شود برداشته راه سر از که موذي چیز صدقه است. هر شود برداشته نماز براى که گامى به ازاي هر است.

 است(.  صدقه
 

                                

                                        

                             

 تسخیر کرده  تماس، اثر او را بر شیطان که کسى برخاستنِ مانند مگر خیزندنمی بر خورند می ربا که کسانی

 فروش و خریدخداوند  که در حالی رباست، نیز مانند فروش و خرید: گفتند بدان سبب است که است. آن

 آنچه دست کشید،  به او رسید و پروردگارش از اندرزى کس هر پس. است کرده حرام را ربا و حالل را

آتشند،  اهل چنین کسانی ، پس تکرار کند که خداست، اما کسى با تکلیف او و براي خودش تر بودهپیش

 (275. )ماندگارند آن در آنان
 

 : ربا به چه معناست؟1 * سؤال

و در اصطالح به هر سودي که از طرف  1به معناي برآمده، مرتفع و اضافه شدن است. لغت در ربا :جواب

 شود:مقابل گرفته شود و یکی از شروط زیر در آن نباشد ربا گفته می

شود، هاي مختلفی وجود دارد که یك شخص، منفعتی را مالك میصورت نباشد: ستد و . در قالب داد1

ها ستدي در کار نبوده است. قرض دادن و منفعت اضافی گرفتن یکی از آن صورت در حالی که هیچ داد و

. )هر قرضی که منفعتی به همراه داشته «کل قرض جر منفعة فهو ربا»باشد. دانشمندان اسالمی معتقدند: می

سی گیرد. اگر شخصی به کباشد، ربا است(، زیرا قرض، داد و ستد نیست و فقط بخاطر گذر زمان، سود می

قرض داد، حق ندارد غیر از اصل پولش چیز دیگري بگیرد و هر سودي که از طریق قرض حاصل کند ربا 

دهم به شرطی که شما در مقابل و حرام است. براي مثال شخصی بگوید: صد میلیون تومان به تو قرض می

 ونیلیمتومان اضافی ربا است. همچنین اگر بگوید: صد  ونیلیم 20تومان به من پس بدهی؛  ونیلیم 120

گذارم( به شرطی که خانه، )و یا به اصطالح امروزي نزد شما رهن می مدهیقرض متومان یك ساله به تو 

ات را رایگان یا نیم بها به مدت یك سال به من اجاره دهی و پس از یك سال من پول یا مغازه ماشین

گردانم. صاحب پول عالوه بر صد ملیون تومان که پس ات را بر میزل یا مغازهگیرم و منخود را پس می
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کند که ربا و حرام است. مهم نیست که این منفعتِ یا مغازه نیز استفاده می گیرد، از منفعت خانه، ماشینمی

یا  اشداضافی، پول باشد یا استفاده از منفعت مِلك و تفاوتی ندارد که پیشنهاد دهنده، صاحب پول ب

 صاحب ملك.

ي منفعت، باید رضایت واقعی داشته باشد، در غیر پرداخت کننده. رضایت واقعی وجود نداشته باشد: 2

گردد. به طور مثال اجناس ضروري مردم را احتکار کردن و آن را به ي ربا میاین صورت وارد دایره

باشد مردم مجبور به خرید آن هستند  قیمت باال فروختن، ربا است، زیرا اجناس ضروري به هر قیمتی که

شود. اگر فروشنده در معامله دروغ بگوید و جنس تقلبی را اصلی معرفی کند و رضایت آنان سلب می

مرتکب ربا شده است، زیرا رضایت خریدار، واقعی نیست و اگر او آگاهی کامل از جنس داشت، هیچ گاه 

 حَتَّى: قَالَ أَوْ - یَتَفَرَّقَا، لَمْ مَا بِالخِیَارِ البَیِّعَانِ»است:  فرموده خرید. رسول خداآن را به این قیمت نمی

 معامله ترجمه: )طرفین 1«بَیْعِهِمَا بَرَکَةُ مُحِقَتْ وَکَذَبَا کَتَمَا وَإِنْ بَیْعِهِمَا، فِی لَهُمَا بُورِكَ وَبَیَّنَا صَدَقَا فَإِنْ - یَتَفَرَّقَا

 معامله در دارند. اگر آن دو معامله را فسخ حق اند،نشده جدا هم از و هستند معامله مجلس که در مادام

 مورد عیب اگر ولى دهد،مى برکت ي ایشانمعامله به خداوند کنند، بیان را جنس معایب و باشند صادق

 سازد(. مى محو را شانمعامله برکت خداوند گفتند دروغ نمودند و کتمان را معامله
 

گوید. ربا و صدقه در آیات قبل به طور مفصل از صدقه سخن گفت و اکنون از ربا سخن می :1نکته * 

مقابل هم قرار دارند. صدقه زمانی است که شخص بدون هیچ چشم داشتی به دیگران منفعت برساند و ربا 

در راه  نباید انتظار داشت کندعبارت است از منفعت بردن از دیگران بدون حق. از کسی که رباخواري می

  را به تاراجدیگران  ق ربا اموالطری سوخت ازاگر دلش به حال دیگران می خدا صدقه بدهد، زیرا او

 برد. نمی
 

 : عبارت 2 * سؤال                          

   در مقام بیان چه چیزی است؟ 

نشینی شیطان با شخص رباخوار است. در حالت عادي، انسان این عبارت در مقام بیان تسلط و همجواب: 

مورد عنایت شیطان قرار    مورد عنایت خدا قرار دارد، ولی ربا خواران چون با خدا سرِ جنگ دارند، 
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کند و هاي تصمیم گیري است، تسخیر میترین قسمتگیرند. شیطان نیز عقل و وجدان آنان را که مهممی

 رساند. گونه ترحمی، آنان را به هالکت میبدون هیچ
 

: آیا این که برخاستن شخص رباخوار همچون کسی است که شیطان او را تسخیر کرده است 3 * سؤال

 افتد؟واقعی است؟ این حادثه کجا اتفاق می

 دثه ممکن است هم در دنیا اتفاق بیفتد و هم در آخرت. بله، کامالً واقعی است. این حا جواب:

شتابند و آن جا منتظر شوند، به سوي صحراي محشر میدر روز آخرت وقتی مردم از قبرهایشان بلند می

اند دادهیا اعمال نیکی که در دنیا انجام  بنابر گناهاي از مردم عدهشان انجام شود.مانند تا حساب و کتابمی

برند که پس از بلند شدن از قبر با دیگران متفاوت است. مردم از حالت غیر عادي آنان پی می حالت آنان

شان هیچ تکه گوشتی شوند در حالی که در چهرهاند. برخی از قبرشان محشور میدر دنیا چه کاره بوده

راه دارند؛ همه برخی یك پرچم به هم 1شان گدایی بوده است.دانند که آنان در دنیا شغلنیست؛ همه می

 هر بار به رفتن، راه در خورند ومی ها تلوتلوو برخی شبیه دیوانه 2انددانند که آنان در دنیا خائن بودهمی

 اند. دانند که آنان رباخوار بودهرفتن استقامت ندارند؛ همه می راه و در شوندمی متمایل راست و چپ

اند که هر چه برخی آنقدر در رباخواري غوطه ور شدهدر دنیا نیز رباخواران درجات متفاوتی دارند. 

اند که درآمد از طریق ربا را اصل اي رسیدهپذیرند و به درجهشان بیان شود نمیحرمت و ضرر ربا براي

  گویند: دانند و میاند و خرید و فروش را چون شبیه ربا است، جایز میقرار داده      

 . چنین اشخاصی منبع درآمد آنان از زحمت دیگران است و براي این که مردم حاضر شوند دسترنج خود

و سپس چندین و چند برابر از مردم  کنند ي آنان بریزند، ابتدا خدماتی را به آنان عرضه میرا به کیسه

شد افکارش آن قدر منفی خواهد کنند. هر کس چنین ستانند و بدین گونه از نیاز مردم سوءاستفاده میمی

ي دست شیطان قرار گرفته است. چنین توان گفت که شیطان کامالً بر او تسلط یافته و بازیچهشد که می

شخصی آمادگی انجام هر گناه و ظلمی را دارد. کسی که در دنیا به احوال و رفتار شخص رباخوار دقت 

 شود.کند متوجه این مسایل می
 

رید و فروش را حالل کرده تا مردم بتوانند آنچه را الزم دارند، بخرند و آنچه را نیاز خ خدا :2نکته * 

ربا را حرام دانسته است، زیرا ربا  ندارند، بفروشند و بدین شکل زندگی همدیگر را تأمین کنند. خدا
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کند و شخص رباخوار توانمندي و زحمت دارایی شخص را بدون عوض به شخصی دیگر منتقل می

 تريقو را يقوشود، زیرا شخص کند. به عبارتی دیگر، ربا باعث بردگی میران را مجانی تصاحب میدیگ

 آورد. که در نتیجه، نظام طبقاتی شدیدي را در جامعه به وجود می کندیم ترفیضع را فیضع و
 

بخواهد توبه ي پروردگار ها رباخواري کرده است، اگر پس از دریافت موعظهکسی که مدت :3نکته * 

بایست تمام آنچه که حق مردم بوده و او از طریق ربا آن را خورده است، پس دهد، ولی خداوند کند، می

»متعال رحمت خویش را شامل او ساخته و با بیان         » او را از پرداخت رباهاي گذشته معاف

ي صادقانه، خدا در مورد او است. پس از توبهنموده است و تصمیم در مورد او را به خود ارجاع داده 

پایان و لطف      کند و رحمت بیر نمیاي شود او را خوادار کار بندهگیرد و وقتی خدا عهدهتصمیم می

 بخشد. کرانش را بر او ارزانی میبی
 

                           

 را گنهکاري ناسپاس انسان هیچ خداوند و بخشدمی فزونی را صدقات و کند می نابود را ربا خداوند

 (276) .ندارد دوست
 

، ولی آیه دقیقاً شودیمکم  ،انفاقي ظاهر امر این است که با ربا، دارایی شخص اضافه و به وسیله * نکته:

کنند و از این کار برداري میرنج دیگران بهرهجایی که مردم آن از دستفرماید. در عکس آن را بیان می

اي سالم و با ثبات شکل بگیرد، بلکه امراض اجتماعی از قبیل دزدي، برند، امکان ندارد که جامعهلذّت می

را ي رباخوار گونه خداوند جامعهنوردد و اینوجدانی آن را در میایمانی و بیزنا، رشوه، حسادت، بی

زند و افراد آن وظیفه شناسند و در نوع در آن موج می اي که کمك به همسازد. عکس آن، جامعهنابود می

توانند در کنند و با امنیت و کیفیت بهتر میقبال هم صداقت، دلسوزي و مسئولیت پذیري دارند رشد می

شد. عالوه بر آن، شخص رباخوار در بخکنار هم برادرانه زندگی کنند. خداوند این گونه آنان را فزونی می

برابر و بیشتر اجر  700شود، ولی شخص انفاق کننده اي نصیبش نمیآخرت غیر از خشم خدا هیچ بهره

 خود را در قیامت دریافت خواهد کرد. 
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 و داشتند برپاي باید که چنان را نماز و دادند انجام شایسته هايکار و نددورآ ایمان که کسانی گمانبی

 .شوندمی اندوهگین نه و است آنان بر بیمی نه و است پروردگارشان نزد اجرشان ند،ختپردا را زکات

(277) 
 

                              

واقعاً  اگر د،یکن رها را است مانده باقی ربا از آنچه و تقواي خدا را رعایت! ایدآورده ایمان که کسانی اي

 (278) .هستید مؤمن
 

  آیه با :نکته*           آغاز شده و با           ختم یافته است. با کمی

شود اگر کسی آگاهانه دست به رباخواري زند، اگر چه معتقد به حرمت آن باشد، از دقت در آیه معلوم می

تقواي خدا را  بودند باید مؤمنواقعاً  اگرکند، زیرا اسالم تنزل پیدا میي ي ایمان سقوط و به مرحلهدرجه

 کشیدند.دست از رباخواري می وکردند می رعایت
 

                                     

         

 تانسرمایه اصل ، پسکردید توبه اگر و اعالن جنگ کنید! پیغمبرش و خدا باپس  نکردید، چنین اگر پس

 (279) .بینیدمی ستم نه و کنیدمی ستم نه براي خودتان.
 

ي قبل خدا از مؤمنین خواست دست از رباخواري بکشند. طبیعی است که بین افراد در آیه :1نکته * 

دارند. این آیه جامعه کسانی باشند که مؤمن واقعی نیستند و با وجود تذکر قرآن، دست از رباخواري برنمی

گوید. آنان با این کار، خود را از رحمت خدا محروم و مستحق عقوبت وي در مورد آنان سخن می

ي او گسسته شده و با خدا و فرستاده اند، تا جایی که پیوند دوستی بین آنان و خدا و رسول خداساخته

ي او مورد عقوبت دردناکی قرار گرفتند جز اند. از این پس اگر از جانب خدا یا فرستادهاعالم جنگ کرده

 خود، کسی را مالمت نکنند. 
 

گسسته شدن پیوند دوستی بین خدا به عنوان صاحب مردم و صاحب دین اسالم و رسول خدا  :2نکته * 

ي بین خدا و بندگان خدا و پیام آور از جانب او و بین رباخوار بسیار منطقی است، زیرا سطهبه عنوان وا

ها را ولی رباخوار تمام این ،است خواهان برقراري اخالق، امنیت، آزادي و برابري در جامعه دین خدا
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کند. کسی که گیري میکند. رباخوار آشکارا دارد با دین خدا مبارزه و از تطبیق آن در جامعه جلونابود می

 با دین خدا مبارزه کند چگونه ممکن است خدا با او پیوند محبت برقرار کند؟! 
 

دهد، اگر : شخص گرفتاری که نیازمند پول است و هیچ کس به او قرض الحسنه یا صدقه نمی1 * سؤال

چنین شخصی شود. راه حل هایی که با ربا همراه است روی نیاورد، مشکل او حل نمیبه طرف قرض

 چیست؟

اي اند. پیروان واقعی این دین باید به این احکام زنجیرهاحکام دین اسالم زنجیروار به هم پیوسته جواب:

همدلی، تعاون، قرض الحسنه، انفاق، قناعت، پایین آوردن انتظارات، برنامه ریزي و مدیریت  عمل کنند.

ي صحیح، هاي ربوي، پرداخت زکات به شیوهقرضاقتصادي خانواده، پرهیز از افزایش سرمایه از طریق 

اند. اگر حل مشکالت خویشاوندان و ... احکامی هستند که در دین اسالم بسیار مورد عنایت قرار گرفته

    خورد، تنها راه حل صحیح، بازگشت به اینتر به چشم میي اسالمی چنین عناوینی کمدر جامعه

باشد. ربا حل صحیحی نمیتن دادن به ربا و رباخواري راه ل باشند.که افراد جامعه بدان عامهاست ارزش

هاي اقتصاد و انسانیت کند، اما در واقع ریشهاگر چه به صورت ظاهري و مقطعی مشکل شخص را حل می

گرداند. بنابر توضیحات قبل ذیل آیات انفاق، باید خشکاند و جامعه را مستحق لعنت خدا میرا می

می، فرهنگیان، دعوتگران، اقتصاد دانان و جامعه شناسان دست به دست هم داده و جامعه دانشمندان اسال

 حل بنیادي سوق دهند. را به سوي راه
 

زند. شخصی که هاي خدا در سراسر آیات قرآن موج میبریم که رحمتبا اندکی تأمل پی می :3نکته * 

شود و اگر توبه کند ي توبه راهنمایی میازهاندکی قبل با او اعالم جنگ شده بود، اکنون به سوي درو

اش نیز به رسمیت شناخته و کسی حق دست درازي به شود؛ عالوه بر بخشش، اصل سرمایهبخشوده می

 آن را ندارد. 
 

برای  تر بودهپیش به رباخواری که توبه نموده است، فرمود: )آنچه 275ی در آیه : خدا2 * سؤال

شود، اما در این آیه فرمود: )فقط اصل سرمایه برای سرمایه و سود آن میخودش است( که شامل اصل 

 خودتان است(. چرا؟

در مورد معامالت ربوي است که قبالً گذشته و قرارداد به اتمام رسیده است، ولی این  275ي آیه جواب:

   ود لغو آیه در مورد قراردادهاي جاري است. در معامالت جاري سودهایی که قرار است پرداخت ش

 گیرد.اش را پس میشود و صاحب سرمایه فقط اصل سرمایهمی
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. بدانید اگر است بهتر تانيبرا دیببخش واگر رسد فرا یشیگشا تا دیبده مهلت پس باشد دست تنگ اگر و

(280) 
 

 گوید؟روند؟ این آیه در مورد کدام قشر سخن میغالباً چه اقشاری به سمت گرفتن ربا می: * سؤال

 روند:دو قشر به سمت ربا می اًغالب جواب:

پرداخت ( بدهکاران یا فقرایی که به منظور 2گیرند. . فعاالن اقتصادي که به منظور سرمایه افزایی ربا می1

 شوند. بدهی خود و یا برطرف ساختن نیازهاي معیشتی وارد قراردادهاي ربوي می

توانند اند خرج کرده و اکنون نمیگوید. آنان آنچه را که قرض گرفتهاین آیه در مورد گروه دوم سخن می

  هکاردهد به بدجهت رعایت حال آنان به صاحبان سرمایه دستور می اصل قرض را برگردانند. خدا

شان را پیدا کنند، همچنین صاحبان سرمایه را تشویق مهلت دهند تا قدرت بازپرداخت بدهی تنگدست

نظر کنند و تمام یا قسمتی از طلب خود را به بدهکار کند تا اگر ممکن است از اصل سرمایه نیز صرفمی

 دهد. نجات دارند گردن بر که دَینی را از ببخشند، تا بدین صورت فقرا
 

                                 

 داده انجام کارى هر کس هر آنگاه شوید، مى بازگردانده خدا سوى به روز آن در که بترسید روزى از و

 (281) شد. نخواهد ظلم آنان به و شود مى گردانده باز او خود است به

روزِ بازگشت به سوي خداوند براي گروهی بسیار روز مسرت انگیزي است، زیرا به مالقات  :نکته* 

کنند و براي برخی دیگر روزِ بسیار هاي خود را مشاهده میي تالشروند و نتیجهخالق خویش می

هاي خود را مشاهده خواهیزیادهي شوند و نتیجهحسرت انگیزي است، زیرا به خشم خداوند دچار می

شود تا رباخوارانی که در ي مبحث ربا، روز قیامت را به همگان یادآور میدر آخرین آیه کنند. خدامی

آیات قبل از آنان یاد شد بهتر بتوانند براي آن روز آمادگی پیدا کنند، به خصوص گروه آخر؛ تا راضی 

کنند. شوند بدهکار خود را از پرداخت بدهی عفو 
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 تا زمان مشخص معامله دار با یکدیگرصورت قرضی و مدت به گاه هر اید، آورده ایمان که کسانى اى

 از نباید اى نویسنده هیچ و. بنویسد شما میان عدالت اساس بر اى نویسنده باید و بنویسید را آن کردید،

 بنویسد و پس او باید است، داده آموزش او خدا به که گونه کند و باید بنویسد، همان خوددارى نوشتن

 و نماید رعایترا  اوست پروردگار که خدا تقواي و کند ي اوست باید امالکسی که پرداخت دَین بر عهده

 کند، امال تواند نمى خود یا باشد و ضعیف یا سفیه بدهکار است، که کسى اگر کم نکند، اما چیزى آن از

 اگر پس بگیرید، شهادت به را تانمردان از نفر شاهد دو و. نماید امال عدالت، بر اساس باید او ولىّ پس

 تا دارید، رضایت  آنان عدالت به که گواهانى میان از زن گواه بگیرید، دو با را مردى نبودند، مرد آن دو،

از  فرا خوانده شدند، نباید هرگاه گواهان و. او را تذکر دهد دیگري  به بیراهه رفت،  زن دو آن از یکى اگر

بزرگ،  یا باشد خواه کوچك حوصلگی به خرج ندهید؛اینکه آن را بنویسید، بی از و. کنند رفتن، خوددارى

 نشوید شك دچار اینکه براى و استوارتر، شهادت براى و تر، عادالنه خدا نزد آن رسد.تا زمانش فرا 

 این کنید، دردست به دست می خود میان را آن که باشد نقدى ستد و داد اینکه مگر است، ترمطمئن

 و نویسنده هیچ و. بگیرید گواه کردید ستد و داد گاه هر و. ننویسید را آن که نیست گناهى شما بر صورت،

 تقواي خدا را رعایت و شکل گرفته است طرف شما از نافرمانى کنید چنین اگر و ببیند، زیان نباید گواهى

 (282. )داناست چیزى هر به خدا و دهد مى آموزش شما به خدا و کنید
 

مشهور است. آیات قبل به طور مفصل از ربا سخن گفت و اکنون از داد و « مداینه»این آیه به  :1نکته * 

گوید. داد و ستد اگر با ضوابط و آداب نباشد، همچون ربا سبب بروز اختالفات و عداوت ستد سخن می
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بیان فرمود تا ي قرآن به طور مفصل آداب داد و ستد را ترین آیهشود، لذا خدا در طوالنیدر جامعه می

 ي اختالفات را در جامعه کاهش دهد. زمینه
 

معامالت غیر نقدي در دین اسالم جایز و رحمتی براي مردم است تا قبل از پرداخت هزینه  :2نکته * 

شان را تأمین کنند. در غالب موارد، معامالت نسیه به نفع فقرا و به ضرر بتوانند مایحتاج زندگی

ن دلیل، فروشندگان براي انجام معامالت غیر نقدي سقف و محدودیتی دارند، لذا فروشندگان است، به همی

ي نقدي را دارد بهتر است معامالتش را نقدي انجام دهد تا فقراي کسی که فقیر نیست و قدرت معامله

 ي فروشندگان استفاده کنند. بیشتري بتوانند از ظرفیت نسیه
 

  : عبارت1 * سؤال            شود؟شامل چه چیزهایی می 

شود که دادن یا ستاندنِ آن به آینده موکول شده است. مداینه داد و ستد و تبادلی می: شامل هر جواب

هاي مختلفی دارد از قبیل: پیش خرید، پیش فروش، خرید یا فروش غیر نقدي، وام، اجاره، حواله، صورت

  مهریه و ... .، امانت، عاریت
 

 ها چنین است:در این آیه آداب مداینه بیان شده که برخی از آن :3نکته * 

طرفین معامله قراردادي را بین خود تنظیم کنند و تمام جزئیات آن را در قرارداد ذکر کنند.  .1

جهت اگر خودشان بلد نیستند قرارداد بنویسند، باید دنبال کسی دیگر باشند، چه بسا الزم باشد  .2

نوشتن قرارداد، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

کسی که توانایی نوشتن قرارداد را دارد، اگر از وي تقاضا کردند قراردادي بنویسد، شایسته است  .3

آن را قبول کند و از پذیرش آن امتناع نورزد. 

. او باید تمام جزییات گونه که خدا به او امر نموده است، بنویسدنویسنده، قرارداد را عادالنه و آن .4

اي بنویسد که در صورت بروز شود را مکتوب نماید و به گونهو قرارهایی که شفاهاً بیان می

اختالفات احتمالی، سند قرارداد گویاي همه چیز باشد و اختالفات را از بین ببرد. کاتب باید 

د آن را بر آنان قرائت کند و اند مکتوب کند. در پایان بایمواردي را که دو طرف با هم اتفاق کرده

یا از آن دو بخواهد تا با دقت آنچه نوشته شده است را مطالعه کنند.

بدهکار، مفاد قرارداد را براي کاتب امال کند. زمانی که بدهکار با زبان خویش مبلغ و زمان  .5

به  تر و التزامشاش را به کاتب امال کند، احتمال انکار کردنش در آینده کمپرداخت بدهی
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تواند ادعا کند طلبکار یا کاتب هنگام نوشتن قرارداد او شود. او در آینده نمیتر میپرداخت بیش

اند. را فریب داده

بدهکار، موقع امال کردن قرارداد بر کاتب، باید خدا را مد نظر داشته باشد و از بیان جمالت دو  .6

کند، همچنین او نباید از حقوقی که بر دهد پرهیز پهلو که بعدها امکان سوءاستفاده را به او می

تر بگوید. گردن دارد چیزي کم

توانست شرایط قرارداد را بر کاتب امال کند، ولیّ او این کار را با اگر بدهکار به هر دلیل نمی  .7

دهد. ولیّ بدهکار ممکن است پدر، برادر، پسر و یا وکیل او باشد.رعایت عدالت انجام می

شان قرار دهند و در پایان از آن دو عنوان شاهد در جریان جزییات معامله دو شخص معتبر را به .8

ي قرارداد را امضا کنند. براي یافتن شاهد باید بسیار تالش کنند و دو مرد بخواهند تا زیر برگه

شایسته، عادل، شجاع و حقگو را شاهد بگیرند. اگر آن دو چنین اوصافی را نداشتند و غالب ظن 

  ه شهامت و مردانگی ندارند و در صورت نیاز، از زیر بار مسئولیت، شانه خالی بر این بود ک

کنند، پس تنها یکی از آن دو نفر را به شهادت بگیرند و به جاي شخص دوم، دو زن را به می

شهادت بگیرند.

در نوشتن قرارداد سستی نکنند، اگر چه مبلغ معامله کم باشد. .9

ام شده است و اگر پس از آن بین طرفین اختالفی پیش آمد با با رعایت این مراحل، معامله تم .10

کنند. در صورتی که مشکل برطرف نشود شاهدان مراجعه به مفاد قرارداد، مشکل را برطرف می

خوانند. شاهدان نباید از حاضر شدن و شهادت دادن شانه خالی کنند. را فرا می

ها را ر داشت، باید طرفین معامله هزینهاي در باگر نوشتن قرارداد و شهادت شاهدان هزینه .11

پرداخت کنند، همچنین باید مال، جان و شخصیت کاتب و شاهدان در امنیت کامل باشد و هیچ 

گونه گزندي به آنان وارد نشود.
 

اگر معامله دست به دست و به صورت نقدي انجام شود نیز باید تمام موارد باال رعایت شود،  :4نکته * 

منتها در مورد مکتوب نمودن آن خداوند متعال فرموده است: اگر ننویسید، گناهی بر شما نیست! پس 

 اي است. عبارت نوشتن قرارداد در امور نقدي نیز امر پسندیده            ، گرفتن شاهد را

 داند.در معامالت نقدي و غیر نقدي الزم می
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دهند، همچون خرید از بقالی یا : آیا خریدهای جزیی که مردم به صورت روزمره انجام می2 * سؤال

 میوه فروشی، نیازی به شاهد یا نوشتن دارد؟

از تلف شدن و پیشگیري از  حفظ اموال مردم شاهد گرفتن و خیر؛ زیرا حکمت از نوشتن جواب:

اختالفات احتمالی است. جایی که این دو مسأله وجود نداشته باشد نیازي به شاهد یا کاتب نیست. روي 

دهد که نوشتن یا شاهد گرفتن چه زمان سخن خداوند با عقال است و انسان عاقل به سادگی تشخیص می

 الزم است و چه زمان ضرورتی ندارد. 
 

نویسند، دهند، قراردادي نمیکنند و یا به او قرض میاز مردم وقتی با فرد آشنا معامله میبرخی  :5نکته * 

ترین آیه را به این موضوع طوالنی احترامی است! خداکنند نوشتن قرارداد نوعی بیزیرا گمان می

نیست، بلکه اصلی  احترامیها بفهماند که نوشتن قرارداد و شاهد گرفتن، نه تنها بیاختصاص داده تا به آن

 از اصول داد و ستد است که براي حفظ حقوق طرفین معامله باید رعایت شود.
 

 فرمود:  : خدا3 * سؤال             .  حکمت این که شهادت دو زن را

 معادل یک مرد قرار داده چیست؟

کند شهادت زن نصف شهادت مرد است. این آیه صراحت بیان می اي است که بهاین تنها آیه جواب:

گویند: گونه کسر شأنی براي زن یا مرد نیست. دانشمندان میواقعیت سرشت انسان را بیان کرده و هیچ

 ناشی واقعیت همین از نیز آنان و رفتار متفاوت نگرش و دارد با هم تفاوت مردان و زنان مغزي سیستم

ي چپ و راست تشکیل شده است که هر یك وظایف خاصی بر عهده از دو نیم کره انسان مغز .شودمی

ي ي چپ مردان تفکرات منطقی، محاسبات و پرداختن به حقایق را بر عهده دارد و نیم کرهدارند. نیم کره

تر در ها کمدهد و هر یك از نیم کرهي خالقیت، احساسات و خیال پردازي انجام میراست آنان وظیفه

ارد، ولی ارتباط عصبی بین این دو  ها وجود دکند. در مغز زنان تمام این قابلیتکار دیگري دخالت می

ي دیگر مغز او ي مغز زن تصمیم به انجام کاري گرفت، نیم کرهتر است و زمانی که یك نیم کرهکره بیشنیم

تواند همین خاطر در آنِ واحد زن میشوند، به کند و هر دو نیم کره در انجام کار سهیم مینیز مداخله می

کند، زیرا وقتی یك طرف مغز چند کار را با هم انجام دهد و مدت زمان بیشتري را صرف تصمیم گیري می

کند، اما اگر زن به انجام دادن کاري خواهد تصمیمی بگیرد، طرف مقابل، مداخله و او را مردد میمی

ي مغز نیز در     دهد، زیرا طرف مقابل نیم کرها انجام میي تمام آن رتصمیم بگیرد با دقت و سلیقه

کنند.گیري با او همراه بوده است و هنگام انجام کار، هر دو طرف مغز با هم همکاري میتصمیم
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دهد، ممکن است شخصی که علیه او شهادت داده شده محکوم و به زمانی که شاهد علیه کسی شهادت می

ي ي نیم کرهتحق پرداخت هزینه گردد. شهادت دادن، یك کار منطقی و وظیفهزندان انداخته شود و یا مس

داند که با شهادت او ممکن است شخصی گرفتار دهد و میچپ مغز است. هنگامی که زن شهادت می

کند و او را ي راست مغز او که مسئولیت عواطف و احساسات را بر عهده دارد نیز مداخله میشود، نیم کره

اي اش منحرف کند و به گونهگردد تا شهادت را از مسیر صحیحسازد و به دنبال راه چاره میمردد می

شود و ي چپ غالب میگیرد، یا نیم کرهشهادت دهد که شخص محکوم نگردد. در این تردّدي که انجام می

کنیم، پس باید رسیم تا شخص را محکوم ي راست، لذا ما با این شهادت به اطمینان قطعی نمییا نیم کره

یك زن دیگري در کنار او باشد تا با هم سخن بگویند و همدیگر را به ایمان و تقوا متذکر شوند تا واقعیت 

را بگویند، آنگاه اگر شهادت هر دو مثل هم شد و یك مرد دیگر نیز مثل آنان شهادت داد اطمینان حاصل 

 اند. کنیم که واقعیت را گفتهمی                  همین مشکل، هر .

چند کمتر، ولی ممکن است براي مردان نیز پیش بیاید، لذا شهادت یك مرد کافی نیست و هنگام شهادت 

 باید دو مرد یا یك مرد و دو زن شاهد باشند.
 

                                        

                                             

   

 پس اعتماد کرد، دیگر به برخى شما از برخى اگر و بگیرید رهن نیافتید، پس کاتبی و بودید سفر در اگر و

 پروردگار که خدا تقواي باید و امانتش را به نحو احسن ادا کند قرار گرفته است اعتماد مورد که کس آن

 و شودمی گناهکار قلبش کند کتمان را آن کس و هر نکنید! کتمان را شهادت و کند رعایت اوست را

 (283. )داناست دهید مى انجام آنچه نسبت به خداوند
 

به صورت مفصل بیان فرمود که نوشتن قراردادها ضرورت دارد. در این  ي قبل خدادر آیه :1* نکته

کند که نوشتن قرارداد در سفر نیز الزم است، منتها اگر طرفین معامله توان نوشتن قرارداد را آیه بیان می

ماند میتوانند رهن بگیرند.رهن به عنوان سندي در دست طلبکار شان نبود میکاتبی در دسترس نداشتند و

تا بدهکار ملزم به پرداخت بدهی خود شود. در گام بعد، اگر در سفر نه کاتبی یافتند و نه امکان گرفتن 

عتماد داشتند، اجازه دارند رهن بود و به هم اعتماد نداشتند، باید از معامله صرفنظر کنند، ولی اگر به هم ا
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ي معامله را داده است، ولی به شخصی که مورد اعتماد قرار اجازه معامله را انجام دهند. اگر چه خدا

گرفته سفارش نموده است حقی را که بر گردن دارد به نحو احسن ادا نماید و تقواي خدا را به او یادآور 

 رد.ي شیطان شکست نخوشود تا در مقابل وسوسهمی
 

 تواند از آن استفاده کند؟ : شخصی که از بدهکار رهن گرفته است آیا می1 * سؤال

 خیر، مگر این که از صاحب مال اجازه بگیرد.جواب: 
 

: اگر بدهکار نتوانست سر موعد مقرر بدهی خود را پرداخت کند. آیا طلبکار حق دارد مالی 2 * سؤال

 تصاحب کند؟ که به عنوان رهن از بدهکار گرفته است را

اش را پرداخت کند، طلبکار اي را ندارد. در صورتی که بدهکار نتوانست بدهیخیر؛ چنین اجازه جواب:

اش را پرداخت کند طلبکار از صاحب رهن باید به او مهلت دهد و اگر با مهلت دادن نیز نتوانست بدهی

دهکار حاضر به فروش رهن نشد باید اش را پرداخت کند، ولی اگر بخواهد تا رهن را بفروشد و بدهیمی

رسد و دَین طلبکار پرداخت و باقیمانده به به قاضی مراجعه کنند که مال رهن به حکم قاضی به فروش می

 شود.صاحب رهن برگشت داده می
 

اگر بین دو یا چند نفر اختالفی پیش آمد و راهی براي تشخیص این که حق از آنِ کیست، جز  :2نکته * 

ادت دادن، وجود نداشت باید کسی که شاهد ماجرا بوده است، شهادت دهد تا حق به صاحبش از راه شه

 شود و برگردد و عدالت در جامعه زنده بماند. اگر شاهد، شهادت را کتمان کند، حق شخص پایمال می

 گناهکار قلبش»در مورد چنین شخصی فرمود:  آید. خداعدالتی، نفرت و کینه در جامعه به وجود میبی

 إِذا وَ کلّه الجسد صلحَ صَلَحتْ إذا ةًمضغ الجسدِ فی إنّ وَ أَلَا»نیز فرموده است:  و رسول خدا«. است

 سالم اگر که وجود دارد گوشتی تکه بدن در که بدانیدترجمه: ) 1.«القلبُ هی و أَلَا کُلُّهُ، الجسدُ فسد فسدتْ

(. است قلب گوشت، تکه آن همانا د،گردمی فاسد بدن تمام فاسد شد، اگر و شودمی سالم بدن تمام شد،

تواند محل مناسبی براي رویش ایمان و نیت کارهاي صالح باشد، زیرا قلب تاریك و گنهکار هرگز نمی

  خواهد.رویش ایمان و نیت کارهاي صالح، قلب رحیم و عدالت خواه می
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 هاىدل در چیزهایی را که اگر و وجود دارد زمین در آنچه و هاآسمان در آنچه خداست آنِ بدون شك از

 را که هر گاه آن کند، مى محاسبه سبب آن به را شما خداوند سازید پنهان کنید و یا آشکار دارید، خود

 (284. )تواناست چیزى هر بر خداوند و دهد مى عذاب بخواهد را که هر و بخشد مى بخواهد
 

گیرد. شکل میها، صدها و گاهی هزاران فکر و خیال در ذهن انسان در طول یك روز، ده :1* نکته

دارد. کند و برخی را در وجود خود مخفی نگه میسازد، برخی را عملی میبرخی بر زبان جاري می

 شوند: تقسیم می آید به دو دستهتفکرات و تصورات منفی که در قلب و ذهن انسان می

که شیطان در همچون تصوراتی  ی اول: تفکرات و تصورات منفی که خارج از اختیارات انسان است،دسته

کند. این دسته چون خارج از توانایی شخص است، مورد بازخواست قرار به انسان القا می مورد خدا

   ي بعد با عبارتگیرد. در دو آیهنمی              به صراحت بیان شده است که هر

 لِأُمَّتِی تَجَاوَزَ اهللَ إِنَّ» نیز فرموده است: آنچه خارج از اختیارات انسان است مؤاخذه ندارد. رسول خدا

 و ذهن اختیار درکه بی ترجمه: )قطعاً خداوند آنچه 1.«بِهِ یَعْمَلُوا أَوْ یَتَکَلَّمُوا، لَمْ مَا أَنْفُسَهَا، بِهِ حَدَّثَتْ مَا

 نکنند(. عمل یا نیاورند زبان به را آن که زمانی تا کرده عفو را آیدمی من امت خاطر

هاي شیطانی سراغش آمده است باید تالش کند آن را از ذهن و قلب خود خارج کند. شخصی که وسوسه

 آفریده کسی چه را چیز فالن: گویدمی و آیدمی شما از هر یك نزد فرموده است: )شیطان رسول خدا

 است؟ آفریده کسی چه را پروردگارت: گویدمی که جایی تا است؟ آفریده کسی چه را چیز فالن است؟

  2دارم(. ایمان رسولش و خدا به: و بگوید جلوتر نرود و ببرد پناه خدا به رسید اینجا به هرگاه

 هاي شهوت همچون بدبینی، تحقیر، نگاه ی دوم: تفکرات و تصورات منفی که در اختیار انسان است،دسته

دهد، زیرا این مورد بازخواست قرار میدر قیامت آلود و افکار منفی. پرداختن به این موارد شخص را 

 شود.اش ثبت میتفکرات جزو اعمال شخص محسوب و در پرونده
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ایجاد آن در اختیار ي افکار و تصورات منفی که همه در این آیه بیان شده است که خدا :2نکته * 

  کشد.ها به محاسبه میانسان است را ثبت و روز آخرت او را به خاطر تك تك آن    از نظر

رود، منتها است و باب مفاعله براي مشارکت دو طرفه به کار می« مفاعله»دستور زبان عربی از باب 

کند. به طور مثال در مقابل در آن نقش ایفا میمشارکتی که یکسان نیست و یك طرف قضیه بیش از طرف 

را در چشمانش شکسته است، محاکمه     هاي شهوت آلود، حرمت افرادروز قیامت شخصی که با نگاه

کند بهانه بیاورد و خود داند که اگر جُرم اثبات شود، باید عذاب شود، تالش میشود و او نیز چون میمی

دهد و در هایش پاسخ میرا از این گناه تبرئه کند. خدا نیز به تمام بهانهتقصیر جلوه دهد تا خودش را بی

ي شود. صحنهخورد و با اثبات جُرم، مستحق عذاب مینهایت، شخص گنهکار در این مناقشه شکست می

محاسبه و محاکمه که یك طرف، خدا و طرفی دیگر مجرم قرار دارد، بسیار هولناك است، لذا رسول 

و نیز  .گردد( می عذاب گرفتار شود، محاسبه کس ترجمه: )هر 1«عُذِّبَ حُوسِبَ مَنْ»است: فرموده  خدا

. (گرددمی هالك : )هر کس موقع حساب، مناقشه شود،ترجمه 2«یَهْلِكْ الحِسَابَ نُوقِشَ مَنْ» فرموده است:

افکار، تصورات، گفتار تنها راه نجات این است که به مقصد آیه عمل کند. مقصد آیه این است که شخص، 

 اي را رقم بزند. و کردارش را تحت کنترل داشته باشد و براي خود و دیگران زندگی سالم و بزرگوارانه
 

 بازخواست شما از که این از پیش کنید، محاسبه را خود )نفس: فرموده است عمر بن خطاب: 3* نکته

شوید. خود را براي حساب پس  یابیارزش که این از پیش کنید، سنگین سبك و را خود اعمال شود.

 را ي بسیار سنگینی است. حساب و کتاب قیامت براي کسی سبك است که خوددادن آماده کنید که صحنه

 3.کند( محاسبه در دنیا
 

 در عبارت:  خدا  :4* نکته               مجازات یا بخشش را به مشیّت ،

خود واگذار کرد. ممکن است شخصی یك نیت بد یا عمل گناهی را انجام دهد و خدا او را ببخشد و 

شخصی دیگر همان نیت بد یا همان گناه را انجام دهد، اما مورد خشم خدا قرار گیرد و گرفتار عذاب 

ص اول بخشوده تواند اعتراض کند و ادعا نماید که او نیز باید مثل شخشود نمیشود. شخصی که عذاب می

شود، لذا هیچ انسانی حق ندارد از دیگران تقلید و خود را با آنان مقایسه کند و به این دلیل که چون مردم 
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تواند انجام دهد. استعداد، فکر و توانایی هر شخص با دیگران متفاوت دهند، او نیز میفالن کار را انجام می

 کند. به او داده است مؤاخذه میي توانایی که هر کس را به اندازه است و خدا
 

                                  

                              

 و اشمالیکه و خدا به آوردند. همگی ایمان شده نازل او بر پروردگارش جانب از به آنچه و مؤمنان پیامبر

: گفتند و گذاریم نمى فرقی فرستادگانش از یك هیچ اند. میان آورده ایمان فرستادگانش و هایشکتاب

 (285. )توست سوى به محل بازگشت و  خواهانیم را تو آمرزش پروردگارا، اطاعت کردیم. و شنیدیم
 

ي از کلمه« سوره»شود که شروع و پایانی دارد. به مجموعه آیات مستقل قرآن گفته می« سوره» * نکته:

هر یك  1به معناي دیواري است که اطراف چیزي یا شهري کشیده شده باشد.« سُور»گرفته شده و « سُور»

کنند. آیات اول هر سوره، بیانگر موضوع اصلی سوره اي از معانی را دنبال میهاي قرآن مجموعهاز سوره

ابتدا و پایان سوره را به  سوره، دهند و آیات پایانیاست، آیات بعد موضوع اصلی را شرح و تفصیل می

و مفاهیم اصلی که محور سوره  ندکمیي سوره را بیان یا نتیجهجمع بندي  دهد و به نحويهم ربط می

 هاي قرآن رعایت شده است.. این منهج در تمام سورهنمایدبوده را تکمیل می

ي سوم به بعد هر آنچه ي بقره از حقانیت و هدایتگري قرآن سخن گفته است. از آیهآیات اول و دوم سوره

در همچون آیات اول نیز  ي بقرهسوره ي پایانیدو آیهاي به این دو موضوع مرتبط است. گوید به گونهمی

 راستاي هدایتگري قرآن سخن گفته است.
 

                                            

                                        

                                    

 آنچه و او سود به آورده دست از نیکی به آنچه. کند نمى مکلّف اش توانایى قدر به جز را کس هیچ خداوند

 ما را مؤاخذه مکن. رفتیم خطا به یا کردیم فراموش اگر پروردگارا!. اوست زیان به آورده دست از بدي به

 پروردگارا!. نهادى بودند ما از پیش که کسانى بر که گونهمگذار، آن ما  دوش بر گرانی بار هیچ پروردگارا!
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 به حال ما رحم بکن، تو موالي و ببخش را ما و درگذر ما از و مکن تحمیل ما بر نداریم آن تاب آنچه و

 (286. )یاري ده کافران گروه بر را ما پس مایی،
 

تر از قدرت جسم خلق کرده است. خدا چنین قدرت و توانایی ذهن را بسیار قوي خدا :1نکته * 

کند انسان عطا کرده است تا انسان بتواند جسم خود را از خطراتی که روزانه او را تهدید میموهبتی را به 

نجات دهد، همچنین انسان بتواند فرضیه بسازد، نظریه بدهد و دست به تولید علم، اکتشاف و اختراع بزند 

هایی ن در میدانو دنیا و آخرتش را آباد نماید. در این خالل طبیعی است که ذهن فعال و پویاي انسا

هاي ذهن که خارج از کنترل و اختیار انسان است محاسبه ندارد گاهجوالن دهد که ممنوع باشد، لذا جوالن

 ي اختیار انسان باشد. و تنها آن چیزي محاسبه دارد که در حیطه
 

   عبارت :2نکته *               تمام رفتار شخص را در ي عام است و یك قاعده

اش مکلف است و به ي دانشي علم و دانش، یك شخص به اندازهگیرد. به طور مثال در زمینهبر می

آن اندازه که دانش دارد مکلف است عامل باشد، در  نیست، منتها او به مکلف نیست دانش او در که چیزي

 گیرد.غیر این صورت در روز قیامت مورد بازخواست قرار می

بگوید و به باالتر  شکل که در توان دارد سخن ي سخن گفتن، یك شخص مکلف است به بهتریندر زمینه

آن اندازه که توان دارد، مکلف است که کلمات و عبارات زیبا را  از آن سطح، مکلف نیست، منتها او به

 شود.انتخاب کند و اال در روز قیامت بازخواست می

ي توانش به دین خدا خدمت کند و به یك شخص مکلف است به اندازه ،ي خدمت به دین خدادر زمینه

و اال در روز تواند، باید به دین خدا خدمت کند آن اندازه که می باالتر از توانش مکلف نیست، منتها او به

 شود. قیامت بازخواست می
 

 : در عبارت 1 * سؤال                  چرا برای کارهای خوب فعل«    » و

»برای کارهای بد فعل    »بیان شده است؟ 

»فعل  جواب:     » در ساختار، بیان و معنایش سهولت و لطافت وجود دارد و براي کارهاي خوب به

فعل و  تر استکار رفته چون انجام کارهاي خوب با سرشت انسان سازگارتر و انجامش راحت

«   »  در ساختار، بیان و معنایش سختی و سنگینی وجود دارد و براي کارهاي بد به کار رفته چون

 انجام کارهاي بد با سرشت و وجدان انسان ناسازگار است.
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هاي مثبت فراوانی عطا کرده و هر کس را به خداوند متعال به هر یك از بندگانش توانمندي :3نکته * 

هی فراموش  رود و گامکلف ساخته است. از جهتی انسان، ضعیف است، گاهی به خطا می همان اندازه

 با عبارت  کند. خدامی               دهد متواضعانه به به ما آموزش می

پوزش بطلبیم. براي مؤمن ها و خطاهاي خود از درگاه خدا ضعف خود اقرار کنیم و از فراموشکاري

زیبنده است که با کوشش و تمرین درصد خطا و فراموشی خود را به حداقل ممکن برساند تا بتواند به 

 بهترین شکل ممکن، بندگی خود را به پیشگاه باري تعالی به نمایش بگذارد.
 

 به چه معناست؟« اصر: »2 * سؤال

 1به معناي سنگین، حبس، وضعیت سخت و بحران است. جواب:
 ` 

 : دعایی که در پایان سوره بقره آمده است، چه مناسبتی با سوره دارد؟3 * سؤال

ي بقره مسیر رشد و تعالِی را مشخص کرد. اگر مسلمانان خواهان ترقی و در سوره خدا جواب:

اي جز عمل کردن به قرآن را ندارند و اگر چارهپیشرفت در امور فردي، اجتماعی، مادي و معنوي هستند، 

شك غیر مسلمانان، گوي پیشرفت را از دست آنان خواهند ربود و بر آنان احکام خدا را رها کنند، بی

رحم سقوط خواهند گونه مسلمانان از بلنداي سعادت به ذلت بندگی کفار بیتسلط خواهند یافت و این

ه شده است که مسئولیت شناس باشیم و به خدا پناه ببریم از این که کرد. در این دعا به ما آموزش داد

روزي فرا رسد که مسئولیت خود را رها کنیم و خدا ما را به وضعیت سخت دچار کند که توان تحملش را 

 نداشته باشیم. 
 

 است؟اند که خدا آنان را در همین دنیا به زندگی طاقت فرسا دچار کرده : کدام امت بوده4 * سؤال

هاي زیادي از رفتار ناشایست یهود در ترین آن یهود است. نمونهاند که مهمهاي بسیاري بودهامت جواب:

ها و اند. علت آن نیز رها ساختن مسئولیتهمین سوره بیان شده که در نهایت به ذلت و خواري دچار شده

توانند سرنوشت ودن پلکان ترقی میپذیري و پیمو پیروي از هواي نفس بوده است. مسلمانان با مسئولیت

 خود را به جهت بهتر تغییر دهند.
 

 سُورَةِ آخِرِ مِنْ اآلیَتَانِ»: فرمودند پیامبر خدا  که است شده روایت بدري ابومسعود از :4نکته * 

 تالوت کند، شب در را بقره يسوره آخر يآیه دو ترجمه: )هرکس 1«.کَفَتَاهُ لَیْلَةٍ فِی قَرَأَهُمَا مَنْ البَقَرَةِ،
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    تفسیر آسان                     سوره بقره           

کند که این دو آیه اصول ایمان، مسئولیت پذیري و توکل را کند(. او را از این جهت کفایت میکفایتش می

 خود هايخانه: فرمودند پیامبر خدا  که است شده نیز روایت  ابوهریره کند. ازبراي او یادآوري می

 2گریزد.شود، می خوانده بقره يسوره آن درکه منزلی هر از  شیطان نکنید؛ قبرستان تبدیل به را
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