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تفسیرقرآن کریم

سوال و پاسخهای تشریحی کتاب

درآمدی بر شناخت قرآن

(صفحات  71تا ) 17

 -7چه انحرافاتی می تواند انسانها را تهدید کند ؟
وبه جای حق به انواع باطل گرایش می یابد – به جای آموختن علم مفید،به سراغ دانستنیهای بی سودمیرود.
 -2آیاتی از قرآن را ذکر کنید که به معرفی قرآن می پردازد ؟ ( 7مورد کافی است )
( زمر آیه  – 22نساء آیه  – 711جمعه آیه  – 2یونس آیه )71
نساء آیه  : 711یَا اَیُّهَاالنّاسُ قَد جاءَکُم بُرهنٌ مّن رَبِکُم وَ أنزَلنا إِلَیکُم نُوراً مُبینا
 -1آیاتی از قرآن را ذکر کنید که برجامعیت قرآن داللت میکند؟
 اَفال یَنظُرونَ إِلَی اإلِبِل کَیفَ خُلقَت*وَإِلَی السَّماء کَیفَ رُفعَت أقیمُوا الصَّاله أقیمُوا الوَزنَ وَالسَّماء رَفَعَها ووَضَعَ المیزانَ*اَالّ تَطغَوا فی المیزانِ -1آیاتی از قرآن که درباره چگونه سخن گفتن است را نام ببرید؟(حداقل  1مورد)
کریمانه سخن بگویید * سخن باید محکم و مستدل باشد * نرم ومتین باشد * پسندیده باشد * گویا ورسا باشد
* از بهترین کلمات باشد * صادقانه باشد نه منافقانه
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 -7علوم دردست بشر چند دسته اند نام ببرید وتوضیح دهید؟
سه دسته اند  -7 :علوم مفید  -2علوم مضر  -1علومی که نه مفیده ونه مضر
علم مفید  :علم مفید به اندازه ای ارزشمند است که شکارسگ،اگر براساس آموزش باشد محترم شمرده می
شود ،قرآن میفرماید  :شکاری که به دست سگ های آموزش دیده گرفته می شود حالل است(.مائده آیه )1
علم مضر  :آموزش هر چیزی که برای فرد وجامعه ،جسم وجان،دنیا وآخرت ،نسل امروز وفردا  ،به هر نحو
مضر باشد ،علم مضراست.
علمی که نه مفید است و نه مضر  :همانند اطالع از برخی آمارها و اطالعات عمومی که تنها ذهن را پر میکند
وهیچ فایده ای برای انسان ندارد .چنانچه قرآن از کسانی که درباره تعداد اصحاب کهف مجادله میکردن انتقاد
میکند.
 -6مهجوریت قرآن را توضیح دهید ؟
یعنی توان تالوت ندارند ،بعضی نمی خوانند وبعضی از اسرار ونکات آن محروم اند و بعضی ها همه آنه را
میدانند ولی عمل نمیکنند.
قرآن مجموعه ای از آیات است وآیه به معنی نشانه است .نشانه برای نشان دادن راه است که انسان راه برود  ،نه
آنکه پای نشانه بنشیند .آنچه از تالوت وترتیل وتجوید مهم تر است ،تدبر و تفکر درآیات برای حرکت درمسیر
الهی است.
 -1قرآن نااهالن قرآن را به چه چیزی تشبیه کرده؟(مثال بزنید)
قرآن نا اهالن را به حیوان وجماد(جامدات) تشبیه کرده است ،وکلماتی نظیر :کَمَثَلِ الحمار – کَمَثَلِ الکَلبِ –
کَالحجارَه – کَاالَنعام
 -2قرآن درباره کسانی که کتاب آسمانی را به پا نمیدارند چه میگوید ؟
ای اهل کتاب هیچ و پوچید مگر آنکه کتاب آسمانی را به پا دارید(.مائده آیه )62
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 -9قرآن از نگاه پیامبر(ص) را بنویسید ؟ ( 1مورد)
 هرگاه فتنه ها همچون شبهای سیاه برشما روی کرد،به سراغ قرآن بروید. قرآن سفره مهمانی خداوند است،تا میتوانید از ضیافت او بهره بگیرید. اگرانسان به راهنما نیاز دارد،کتاب آسمانی ،امام وراهنماست. چهار چیز درنیا غریبند  -7 :قرآن دردل انسان ستمگر  -2مسجد درجمعی که نماز نخوانند  -1مرد نیکوکاردربین انسانهای بدکار  -1قرآن درخانه ای که تالوت نشود.
 قرآن ثروتی است که بعد از آن فقری نیست وبدون آن ثروتی نیست. -71قرآن از نگاه امیرالمومنین (ع) را بنویسید؟(1مورد)
 قرآن درعلوم آینده واخبار گذشته مطرح است،دوای دردها ونظم امور درقرآن است. شفاعت قرآن ازگروهی وشکایت آن از گروهی دیگر درقیامت پذیرفته است. عزتی است که شکست نداردوحقی است که خوار نمی شود. کسی با قرآن ننشست مگر آنکه از انحرافش کاسته وبه هدایتش افزوده شد. -77قرآن از نگاه اندیشمندان مسلمان را بنویسید ؟(ممکن است یکی از دیدگاهها خواسته شود)
 -7مالصدرا  :بسیار به مطالعه کتب حکما پرداختم تاآنجا که گمان کردم کسی هستم،ولی همین که بصیرتم باز
شد،خودرااز علوم واقعی خالی دیدم،درآخر به فکر افتادم که به سراغ تدبر درقرآن وروایات بروم.یقین کردم که
کارم بی اساس بوده است؛زیرا درطول عمر به جای نوردر سایه ایستاده بودم.
 -2فیض کاشانی  :مدت ها درمطالعه ومجادالت متکلمتن فرورفتم وکوشش ها کردم،ولی همه آن بحث ها
ازجهل من بود،کتابها ورساله ها نوشتم وگاهی میان سخنان فالسفه ومتکلمین جمع بندی کردم و حرف ها رابه
هم پیوند دادم،ولی درهیچ علومی دوایی بر دردم وآبی برا عطشم نیافتم،به سوی خداوند فرار کردم تا خداوند مرا
از طریق تعمق درقرآن وحدیث هدایتم کرد.
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 -1امام خمینی (قدس سره)  :اینجانب از روی جد ،نه تعارف معمولی از عمر به باد رفته خود تاسف دارم،وشما
ای فرزندان برومند اسالم،حوزه ها و دانشگاه ها را ازتوجه به شئونات قرآن وابعاد بسیار مختلف آن بیدار
کنید.مبادا آخر عمر که ضعف وپیری برشما هجوم آورد،تاسف برایام جوانی بخورید.
 -72راه های آشنایی با قرآن کریم را نام ببرید و توضیح دهید؟
 -7آشنایی با ادبیات عرب ( :قُراناً عَرَبیاً) شناخت لغات،اصطالحات وقواعد،به گونه ای که بتوان معنای آیه را
فهمید.
 -2آشنایی با شان نزول آیات قرآن  :شناخت مفهوم برخی آیات،بدون دانستن شان نزول آن امکان پذیر
نیست.مثال آیه (فَال یُسرِف فی القَتل) درکشتن اسراف نکنید.فردی از یه قبیله  ،فردی دیگر ازقبیله دیگر را کشت
و قبیله به خونخواهی شخص برخواستند وگفتند چون او یه نفر راکشته ما باید چندین نفر را بکشیم و در همین
حال آیه باال نازل شد.
 -1آشنایی با احکام و روایات اسالمی  :آشنایی به زبان عربی باید توجه کامل به روایات شود؛زیرا روایات به
فهم و بینش انسان توسعه صحیح میدهد.مثال ((فَلیَنظُر االنسانُ الی طَعامه))
 -71چه نکاتی از آیه ((فَلیَنظُر االنسانُ الی طَعامه)) استنباط میشود ؟
 -7به غذای خود بنگرد که آیا حالل است یا حرام؛  -2به غذای خود بنگرد که آیا دیگران دارند یا محروم؛
 -1به غذای خود بنگرد که چه دست هایی درتهیه آن به کاررفته است؛  -1به غذای خود بنگرد وچشم به غذا
خوردن دیگران ندوزد
 -71نگاه اهل بیت (ع) درباره آیه ((فَلیَنظُر االنسانُ الی طَعامه)) چه می باشد ؟
مراد از اینکه انسان به طعام خود بنگرد ،آن است که طعام روحی و فکری خود را چه کسی می گیرد وتحت
تاثیر چه فکر وکالمی قرار دارد و چشم و گوش و قلب خود را مزرعه چه بذری قرار داده است.
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 -77چه نکاتی از حدیث (( المُؤمنُ مراه المُؤمن )) استنباط میشود ؟ ( 1مورد)
 -7آینه ،عیب را بزرگ نمی کند.عیب مردم را بیش از آنچه هست نبینیم -2 .آینه ،عیب را روبرو میگوید نه
پشت سر.عیب افراد را به خودآنان بگوییم نه دیگران -1 .آینه ،به دلیل صاف و صیقلی بودن،عیب را
میگوید.براساس صفا وصمیمیت انتقاد کنیم -1 .اگر آینه را بشکنیم،آینه شکسته هم عیب مارا نشان نیدهد.
 -76نگاه عرفا به حدیث ((المُؤمنُ مراه المُؤمن )) چیست ؟
شاید معنای حدیث این باشد که انسان مؤمن آینه خداست؛زیرا یکی از نام های الهی درقرآن مؤمن است.آری
مؤمن واقعی محل تجلی صفات الهی است وجلوه ای از حلم و حکمت و رحمت وقدرت و تدبیر الهی در انسان
مؤمن نمودار است.
نکته  :البته روشن است که قرآن ظاهری دارد وباطنی،وباطن آن باطن هایی.علی (ع) میفرمایند ((:قرآن دریایی
است که دست هیچ کس به عمق آن نمیرسد)).گرچه ماقدرت غواصی درعمق رونداریم ولی بایددرسطح شناکرد.
 -71تفاوت قرآن با سایر کتابها را بنویسید ؟ ( 1مورد)
 -7کتابهای دردست بشر تخصصی هستند اما قرآن به همه علوم اشاره میکند  -2فصاحت و بالغت درقرآن
وجود دارد  -1درقرآن کلمه یا حرفی اضافه نیست  -1 .کتابهای دست بشر تاریخ مصرف دارند ولی قرآن نه.
 -7قرآن کتابی است که عجایب آن قابل شمارش نیست  -6 .ساده ترین مطالب قرآن ،داستانهای آن است که با
کتاب داستان تفاوت بسیاری دارد.
 -72تفاوت داستان های قرآن با سایر داستانها چیست ؟
 -7قصه های قرآن یافتنی است نه بافتنی ؛  -2عبرت آموز است  ،نه سرگرمی؛  -1حق است ،نه باطل؛
 -1آموزنده است ،نه بدآموز؛
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 -79چه نکاتی از آیه (( إِذ قالَ البیه و قَومه ما هذه الَّتماثیلُ الَّتی أنتُم لَها عاکفُون )) استنباط میشود ؟
این جمله نقل گفتگو های ابراهیم(ع) با عمویش به چشم میخورد.
اصل اول  :درارشاد مردم سن شرط نیست ؛ اصل دوم  :درنهی از منکر ،تعداد شرط نیست چون ابراهیم یک تنه
دست به تذکر و ارشاد زد؛ اصل سوم  :درارشاد از نزدیکان خود شروع کنید؛ اصل چهارم  :درنهی از منکر
اولویت ها را درنظر بگیرید ،درمیان منکران بدترین آنها شرک است ؛ اصل پنجم  :از شیوه های غیر مستقیم
غافل نشوید؛ ابراهیم درقالب سوال پرسید این بت ها چیست ؟
 -21دالیل نیازمندی انسان به وحی را بنویسید ؟ (موارد 7و2و)1
 -27آیا ایمان به وحی به معنای نادیده گرفتن ابزارهای مادی ،علم وتجربه است ؟ (مورد )7
 -22دالیل عدم اطمینان به قوانین بشری را بنویسید ؟ (مورد)2
 -7ایمان به وحی به معنای نادیده گرفتن ابزارهای مادی و نفی حسّ وعقل وعلم و تجربه نیست ،بلکه ایمان به
وحی به معنای آن ایت که غیر از این راه ها ،راه دیگری نیز وجود دارد که به راستی مشکل گشای انسان است.
انسان از هیچ راهی نمی تواند به حوادث آینده و پس از مرگ پی ببرد ،تنها از طریق وحی میتوانیم پی ببریم.
 -2زندگی انسان اجتماعی است وجامعه به قانون نیاز دارد وقوانین بشری از اطمینان کافی برخوردار نیست؛
زیرا هوس های درونی ،فشارهای بیرونی ،گرایشهای فردی ،حزبی ،نژادی ،ترس ها وطمع ها درکنار خطایا
بیانگر آن است که قانون گذار باید فوق بشرباشد نه خود بشر وجز خداوند کسی نیست .
 -1درهمه کشورها ،قوانین درحال تغییر است وحتی قانون اساسی بعضی کشورهای پیشرفته ده ها بار عوض
شده ،اما قرآن تنها کتابی است که هیچ باطلی به آن راه نیافته و از سوی خداوند حکیم نازل شده است.
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بخش اول  :باورها و بایدها

(صفحات  17تا )79

 -7مواضع انسانها درمقابل رسالت پیامبر(ص) را نام ببرید ؟
 -7گروهی آن را پذیرفته وایمان آوردند  -2گروهی از سر انکار ولجاجت به آن کفر ورزیدند  -1گروهی از
روی نفاق ،اظهار ایمان میکنند ولی دردل کافرند.
 -2چه نکاتی از آیه (( ذالک الکتابُ ال رَیبَ فیه هُدیً للمُتَّقین )) استنباط میشود ؟ (موارد 7و2و)1
 -1محرومان از هدایت قرآن چه کسانی هستند ؟ (مورد )2
 -1چرا خداوند دراین آیه میفرماید (قرآن الریب فیه) است ؟ (مورد )1
معنی آیه  :آن کتاب که در (حقانیت) آن هیچ تردیدی راه ندارد ،راهنمای پارسیان است.
 -7قرآن کتاب هدایت است نه کتاب طبیعت؛واگر به موضوعات طبیعی وکیهانی اشاره کرده است فقط برای
توجه به قدرت و حکمت وعلم خداوند مشروط میشود.
 -2قرآن برای هدایت همه مردم آمده است،ولی تنها کسانی از آن بهره میگیرند که فطرت پاک داشته باشند
ودربرابر حق خاضع باشند.چنانچه نور خورشید از شیشه شفاف عبور میکند ،نه از خشت وگل تیره.بنابراین
فاسقان ،ظالمان ،کافران ،مسرفان و تکذیب کنندگان از هدایت قرآن بی بهره اند.
 -1مراد از (الریب فیه) آن نیست که کسی درقرآن شک نکرده ویا شک نمیکند،بلکه منظور آن است که حقانیت
قرآن به اندازه ای محکم است که جای شک ندارد ،واگر کسی شک کند ،با قدری تامل وتدبر ،به حقانیت آن پی
میبرد،مگر اینکه حاضر نباشد حق را بپذیرد.
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 -7چه نکاتی ازآیه ((ألذینَ یُؤمنونَ بِالغَیبِ ویُقیمُونَ الصَّلوهَ وممّا رَزَقناهُم یُنفقُون)) استنباط میشود؟ (موارد)7-1
 -6تفاوت بین علم به خدا و ایمان به خدا چیست ؟ (مورد )2
 -1چرا درمیان واجبات دینی به نماز وزکات تاکید بسیاری شده است ؟ (مورد )1
معنی آیه ( :متقین) کسانی هستند که به غیب ایمان دارند و نماز را به پای می دارند واز آنچه به آنان روزی
داده ایم ،انفاق می کنند.
 -7قرآن هستی را به دو بخش تقسیم میکند  :عالم غیب وعالم شهود.غیب ،یعنی آنچه از دیدگاه پنهان است،
وشهود یعنی آنچه محسوس و مشهود است .پاکان و حق جویان ،افزون برمحسوسات ،به وجود خداوند و وقوع
قیامت که از امور غیبی اند ،ایمان دارند ،ولی دیگران فقط آنچه را میپذیرند که برایشان محسوس است.
 -2ایمان به خدا ،مرحله ی باالتر از علم به خداست.علم به اینکه خدا هست.میان من خدا رابطه ای
برقرارنمیکند ،اما ایمان به اینکه هستی من از خداست چنان رابطه ای برقرار میکند که مرا به تقدیس وپرستش
او وا میدارد.
 -1یکی از نشانه های ایمان ،اقامه نماز است؛ گرچه خداوند به نماز ما نیاز ندارد وحتی دیگر مخلوقات نیز به
انسان نیاز ندارند.اگر تمام مردم پشت به خورشید خانه بسازند به نور خورشید اثری ندارد؛نماز  ،انسان را
ازفحشا ومنکر باز میدارد،همانگونه که پوشیدن لباس سفید انسان را از نشستن روی خاک آلوده.
 -1درمیان واجبات دینی ،بیش از همه برنماز وزکات تاکید شده است،ومعموال این دو کنار هم میایند.شاید
اضطراب ها وناهنجاریهای روحی وروانی با نماز دوا پیدا میکند وخالء های اقتصادی جامعه ونابسامانی های
ناشی از آن با انفاق پرو مرتفع میشود.

تفسیرقرآن کریم

سوال و پاسخهای تشریحی کتاب

 -2چه نکاتی از آیه ((وألذینَ یؤمنونَ بِما أُ نزِلَ إلَیکَ وَما أُنزِلَ من قَبلکَ وَ بِا ال خرَه هُم یُؤقنُون)) استنباط
میشود ؟
معنی آیه ( :ای پیامبر) آنان به آنچه برتو نازل شده وآنچه (برپیامبران) پیش از تو نازل گردیده ،ایمان دارند وهم
آنان به آخرت یقین دارند.
 -7ابزار شناخت انسان ،محدود به حس وعقل نیست،بلکه وحی نیز یکی از راه های شناخت است که متقین به
آن ایمان دارند.باید انبیا دست اورابگیرند و با سخن منطقی و سیره عملی خویش ،اورا رهنمایی کنند.
 -2از این آیه و آیه های سوال  7و  2به دست می آید که خشوع دربرابر خداوند متعال(نماز) و داشتن روحیه
ایثاروانفاق وامید به آینده ای روشن از ویژگی های پارسیان است.

 -9چه نکاتی از آیه (( ألئکَ عَلی هُدی مّن رَبِّهِم وألئکَ هُمُ المُفلحُون)) استنباط میشود ؟ (موارد 7و)2
 -71درقرآن رستگاران دارای چه ویژگی هایی هستند ؟ (مورد )2
معنی آیه  :آنان برهدایتی (استوار) از سوی پروردگارشان هستند وهمانان رستگاران اند.
 -7پاداش اهل تقوا که به غیب ایمان دارند واهل نماز وانفاق ویقین به آخرت هستند،رستگاری وفالح
است.رستگاری ،بلندترین قله سعادت است؛زیرا خداوند ،هستی را برای بشرآفریده وبشر را برای عبادت و
عبادت را برای رسیدن به تقوا وتقوا را برای رسیدن به فالح ورستگاری.
 -2درقرآن رستگاران دارای ویژگی هایی هستند  - :دربرابر مفاسد جامعه به اصالحگری میپردازند – امربه
معروف ونهی از منکر میکنند – از بخل دور هستند – ترازوی اعمال آنها درقیامت از نیکی ها سنگین است
 -افزون بر ایمان به رسول خدا (ص) از او حمایت میکنند.

تفسیرقرآن کریم

سوال و پاسخهای تشریحی کتاب

 -77چه نکاتی ازآیه ((إنَ الّذینَ کَفَروا سَواءُ عَلَیهِم ءأنذرتَهُم أم لَم تُنذرهُم ال یؤمنُون)) استنباط میشود ؟
 -72وجه تسمیه (علت نامگذاری) کافر را بنویسید؟ (مورد )2
معنی آیه  :همانا کسانی که کفر ورزیدند،برای آنها یکسان است که آنان راهشدار دهی یا ندهی،آنها ایمان
نخواهند آورد.
 -7قرآن پس از پرهیزکاران،کافران را معرفی میکند.آنها که درانکار و کتمان حق ،چنان سرسخت اند که حاضر
به پذیرش حق نیستند.
 -2کفربه معنای پوشاندن و نادیده گرفتن است ،به کشاورز وشب کافر می گویند ،چون کشاورز دانه وهسته را
زیر خاک می پوشاند وشب ،فضا ونور را دربرمیگیرد.کفران نعمت به معنای نادیده گرفتن آن است.
 -1اگرزمینه مساعد ومناسب نباشد دعوت انبیاء نیز سودمند نخواهد بود.
 -71چه نکاتی ازآیه ((خَتَمَ اهللُ قُلُوبِهِم وعَلی سَمعهِم وعَلی أبصارِهم غشاوَهٌ ولَهُم عَذابٌ عَظیم)) استنباط میشود؟
معنی آیه  :خداوند بر دلها وبرگوش آنان مهر زده ودربرابر چشمانشان پرده ای است و عذابی بزرگ برای آنان
فراهم است.
 -7خداوند به انسان چشم وگوش وقلب وعقل داده تا حقایق را درک کند.اما کسی که حق را میبیند ولی انکار
میکندکسی که این نعمت الهی را کفران میکند خداوند قدرت تشخیص حق از باطل را ازاومیگیرد.
 -2مهر شقاوت که خداوند بردل کافران میزند،کیفرتعصب لجاجت و هواپرستی خود آنان است.
 -1مراد از قلب درقرآن ،روح ومرکز ادراکات است .روح انسان همچون جسم او گاهی دچار بیماری میشود.
 -71ویژگی های قلب سلیم از منظر قرآن وروایات را بنویسید ؟
 -7قلبی که درآن جزء خدا نیست  -2قلبی که پیرو حق وتسلیم آن است  -1قلبی که از حب دنیا دوراست.
 -1قلبی که دربرابر خدا خاشع است  -7قلبی که هم از یاد خدا آرام میگیرد وهم از قهر او میترسد.

تفسیرقرآن کریم

سوال و پاسخهای تشریحی کتاب

 -77ویژگی های قلب ناپاک از منظر قران را بنویسید ؟
 -7انکار  -2تعصب  -1انحراف  -1قساوت  -7مرده دلی  -6زنگار  -1مرض  -2فتنه انگیزی  -9ضیق
 -76درچه سوره هایی از قرآن کریم به ذکر ویژگی های منافقین پرداخته میشود ؟
سوره بقره  ،سوره های منافقون ،احزاب ،توبه ،نساء ،محمد
 -71سیمای منافق درقرآن را بنویسید ؟
منافقان درباطن ایمان ندارند ،ولی درظاهر خودرا مؤمن ومصلح نشان میدهند ،با افراد بی دین رفت وآمد
میکند،نمازشان با کسالت و انفاقشان با کراهت است ،از جبهه و جهاد فراری هستند ،مالک عالقه شان کامیابی و
مالک غضبشان  ،محرومیت است،نسیت به پیشرفت مؤمنان نگرانند و نسبت به مشکالتشان ،خوشحالند.
درکل  -7 :دروغ گویی  -2فریبکاری  -1بیماردلی  -1فسادگری درزمین  -7بی خردی  -6تحقیر مؤمنان
 -1دو چهرگی  -2سردرگمی  -9دین فروشی  -71آتش افروزی  -77باطل گرایی  -72ترس و وحشت
 -71درراه ماندگی
 -72وجه تسمیه (علت نامگذاری) منافق را بنویسید ؟
منافق،همانند موش صحرایی است که برای النه اش دوراه قرار میدهد ویکی از آن دو را را بازمیگذارد،ودیگری
را بسته نگه میدارد،هرگاه احساس خط کند باسر راه دوم راباز کرده وفرار میکند.نام سوراخ مخفی موش نافقاء
است که کلمه منافق از همین وازه گرفته شده است.
 -79معانی گسترده منافق را بنویسید ؟
هرکس زبان وعملش هماهنگ نباشد ،سهمی از نفاق دارد ،اگر به امانت خیانت کردیم ،درگفتار دروغ گفتیم ،به
وعده های خود عمل نکردیم ،منافق هستیم.گرچه اهل نمازوروزه باشیم،تظاهر وریاکاری نوعی نفاق است.

تفسیرقرآن کریم

سوال و پاسخهای تشریحی کتاب

 -21چه نکاتی از آیه (( یُخادعونَ اهللَ وألذینَءامَنُوا ومَا یَخدَعُونَ إال أنفُسَهُم وَما یَشعُرُون)) استنباط میشود ؟
معنی آیه ( :منافقان به پندار خود) با خداوند و مؤمنان نیرنگ میکنند درحالی که جز خودشان را فریب نمیدهند،
اما نمی فهمند.
 -7مراد از خدعه(نیرنگ) منافقان با خدا ،این است که احکام خدا ودین الهی را مورد تمسخر و بازیچه قرار
میدهند ،این گونه فریب درواقع فریب خود است،چنانچه اگر طبیب به بیماری دارو تجویز کند و بیمار به دروغ
بگوید آن را مصرف کردم به گمان خود طبیب را فریب داده ولواینکه خودش فریب خورده است.
 -2برخورد اسالم با منافق،همانند برخورد منافق با اسالم است ،اودرظاهر اسالم می آورد،اسالم نیز درظاهر
اورا مسلمان میشناسد.
 -1قرآن،بازتاب کار نیک وبد انسان را برای او میداند ،چنانچه درآیه باال میفرماید  :خدعه با دین،خدعه با خود
است نه با خداوند.
 -27چه نکاتی از آیه (( فی قُلُوبِهِم مَّرَضُ اهللُ مَرَضا ولَهُم عَذابٌ ألیمٌ بِما کانُوا یَکذبونَ )) استنباط میشود ؟
معنی آیه  :دردلهای منافقان ،بیماری است ،پس خداوند بیماری آنان را بیفزاید.وبرای آنان عذابی دردناک
است،به سزای آنکه دروغ می گویند.
 -7داستان منافق ،به الشه ومرداری بدبو میماند که باران برآن ببارد.هرچه باران بیشتر شود،بوی نامطبوع
وآلودگی آن افزایش می یابد.نفاق مرداری است که به روی انسان نفوذ کرده وهرچه آیه وحکم الهی برآن نازل
شود انسان به جای تسلیم شدن دست به ریاکاری وتظاهر میزند؛ ویک گام برنفاق خود بیافزاید.
 -2درقرآن اوصاف پسندیده ای چون  :علم ،هدایت ،ایمان ،و اوصاف ناپسندی مانند  :رجس(پلیدی) ،نفرت،
ترس ،خسارت قابل افزایش است.و از همین رو سنت خداوند،آزادی دادن به دوگروه خیر وشر است.

تفسیرقرآن کریم
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 -22چه نکاتی ازآیه ((وإذا قیلَ لَهُم ال تُفسدُوا فی األرضِ قالُوا إنَّما نَحنُ مُصلحُون)) استنباط میشود ؟
معنی آیه  :هرگاه به آنان (منافقان) گفته شوددرزمین فساد نکنید،میگویند  :همانا ما اصالحگریم.
 -7گرچه منافقین پند پذیر نیستند ،ولی ماوظیفه داریم آنان را نهی از منکر کنیم -2 .نفاق،عامل فساد درزمین
است -1 .منافق،تنها خود را مردم دار واصالح طلب معرفی میکند  -1منافق با ادعای اصالح طلبی ،درصدد
توجیه خالفکاریهای خود است.
 -21قرآن منافقین را چگونه توصیف میکند ؟
 -7اندیشه وفهم نمیکنند ودچار فقدان شعور واقعی میشوند -2 .گرفتار حیرت وسرگردانی میشوند .
 -1به سبب دروغ هایی که میگویند درکفر پایدار میشوند و هدایت نمی یابند.
 -1چون اعتقاد قلبی به خدا ندارند،دردنیا دچار وحشت واضطراب ودرآخرت دچار عذابی دردناک میشوند.
 -21امام رضا (ع) درتفسیر آیه (( أهللُ یَستَهزیُ وَیَمُدُّهُم فی طُغیانهِم یَعمَهُون )) چه میفرمایند ؟
معنی آیه  :خداوند آنان را به استهزا میگیرد وآنان را چنان درطغیانشان مهلت میدهد که سرگردان میشوند.
خداوند ،اهل مکروخدعه واستهزا نیست ،اما جزای مکر واستهزای آنان را میدهد،چنان آنان را درطغیان
وسرکشی خودرها میکند تا سردرگم وغرق شوند.چه سزایی سخت از قساوت قلب و تسلط شیطان.
 -27چه نکاتی ازآیه (( أُلَئکَ الَّذینَ اشتَرَوا الضَّاللَه بِاالهُدی فَما رَبِحَت تّجارَتُهُم و مَا کانُوا مُهتَدین )) استنباط
میشود ؟
معنی آیه  :آنان کسانی هستند که به بهای (از دست دادن) هدایت،خریدار ضاللت وگمراهی شدند.اما این
دادوستد ،سودشان نبخشید وراه هدایت نیافتند.
منافقان ،صاحب هدایت نبودند که آن را از دست بدهند .پس مراد آیه این است که زمینه های فطری هدایت را
ازدست دادند.یعنی استعداد ایمان ودریافت پاداش ومغفرت را با اعمال خود ازبین بردند.

تفسیرقرآن کریم
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 -26چه نکاتی از آیه (( صُمٌّ بُکمٌ عُمیٌ الَ یَرجِعُون )) استنباط میشود ؟ (موارد)7-1
 -21درسوره مبارکه بقره چه تعابیری درمورد منافقان به کاربرده شده است ؟ (مورد)7
 -22آیه ای از سوره مبارکه اعراف بنویسید که به توصیف منافقان پرداخته است ؟ (مورد)1
معنی آیه  :آنان (ازشنیدن حق) کرو(ازگفتن حق) گنگ و(ازدیدن حق) کورند ،پس(به سوی حق) بازنمیگردند.
 -7قرآن درستایش برخی پیامبران میفرماید :آنان صاحب قدرت و بصیرت بودند.آری کسی که چشم خدا بین
دارد ،بیناست ومنافقان که چنین چشمی ندارند ،درواقع همچون ناقص الخلقه هایی هستند که خود مقدمات نقص
را فراهم کرده اند؛ وازاین رو قرآن دراین سوره درباره منافقان تعابیری چون  :الیشعرون – مایشعرون –
الیعملون – الیبصرون – یعمهون – صُمٌّ – بُکمٌ – عُمیٌ – ال یرجعون به کار رفته است.
 -2نظر ،غیر از بصر است.چون درسوره اعراف میخوانیم  :به تونگاه میکنند ،درحالی که نمی بینند .یعنی چشم
بصیرت ندارن که حق را ببینند.
 -1عدم بهره گیری از وسایل شناخت ،برابر با ازدست دادن انسانیت است؛ چنانچه درسوره اعراف میخوانیم :
آنان دل دارند ،ولی نمیفهمند ،چشم دارند ولی نمی بینند ،گوش دارند ولی حق را نمی شنوند ،این گروه همچون
چهارپایان ،بلکه ازآن پست تر وگمراه ترند ،ایشان غافل هستند.
 (( -1ونَحشُرُهُم یَومَ القیامَه وُجُوههِم عُمیاً و بُکماً وصُمًّا ))  :جزای کسی که دردنیا خودرابه کوری وکری واللی
میزند ،کوری وکری واللی درآخرت است.

تفسیرقرآن کریم
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بخش چهارم  :گفتار سوم
تفسیر سوره توحید

(صفحات  711تا )727

 -7پبامبر اکرم (ص) درباره سوره حمد چه می فرمایند ؟
پیامبرگرامی فرمودند  :بدون فاتحه الکتاب ،نمازی نیست.
 -2از نام گذاری سوره حمد به فاتحه الکتاب چه استنباط میشود ؟
دانسته میشودکه قرآن درزمان رسول خدا به صورت مکتوب جمع آوری شده وبه امرایشان ،این سوره درآغاز
کتاب قرار گرفته است.
 -1آیات سوره حمد به چه چیزهایی اشاره می کند ؟
درباره خداوند وصفات او ،مسئله معاد ،درخواست رهروی درراه حق وپذیرش حاکمیت و ربوبیت خداوند دارد.
همچنین به ادامه راه اولیای خدا ،ابراز عالقه واز گمراهان وغضب شدگان اعالم بیزاری وانزجار میکند.
 -1چه نکاتی از آیه (( بِسمِ اهللِ الرَّحمنِ الرَّحیم )) استنباط میشود ؟ (موارد )7-7
 -7حضرت علی(ع) درباره بسم اهلل چه میگویند ؟ (مورد)1
 -6امام رضا(ع) درباره بسم اهلل چه میگویند ؟ (مورد)7
 -7درمیان اقوام وملل مختلف،رسم است که کارهای مهم وبا ارزش رابانام بزرگی از بزرگان خویش که مورد
احترام وعالقه آنهاست شروع شود ،مشرکان بانام بت ها ومؤمنان با نام خدا دست به کارمیزنند.
 -2سرآغاز کتاب الهی است ،بسم اهلل نه تنها درابتدای قرآن ،بلکه درآغاز تمام کتابهای آسمانی ودرسرلوحه
کارو عمل همه انبیا قرار داشت.

تفسیرقرآن کریم

سوال و پاسخهای تشریحی کتاب

 -1امیر المؤمنین علی (ع) فرمودند  :بسم اهلل مایه برکت کارها وترک آن موجب نافرجامی است.همچنین آمده
است شخصی بسم اهلل مینوشت وحضرت فرمودند زیبا بنویس ،ودرحدیث دیگر آمده بسم اهلل را فراموش نکن
حتی در نوشتن یک بیت شعر.
 -1برزبان آوردن نام خدا درآغاز هرکاری سفارش شده است ،درخوردن وخوابیدن ونوشتن ،سواربرمرکب
ومسافرت و ..حتی ذبح حیوانی که بانام خدا شروع نشود حرام است.
 -7بسم اهلل نشان فرد مسلمان است که باید همه ی کارهای او رنگ وبوی الهی داشته باشد.
 -6امام رضا (ع) فرمودند  :بسم اهلل یعنی نشان بندگی خدا را برخود می نهم.
 -1سیمای بسم اهلل را بنویسید ؟ ( 1مورد)
 -7نشانگر رنگ وصبغه الهی وبیانگر جهت گیری توحیدی ماست -2 .رمز توحید است -1 .رمز بقا و دوام
است  -1رمز عشق به خدا و توکل به اوست-7 .رمز اظهار نیاز به درگاه الهی است -6 .عامل بیمه شدن کارها
است  -1مایه فرار شیطان است -2کالمی است که سخن خدا با مردم وسخن مردم با خدا ،باآن آغاز میشود.
 -2چه نکاتی از آیه (( ألحَمدُ للّه رَبِّ ألعالَمین )) استنباط میشود ؟
 -9چه سوره هایی درقرآن با الحَمدُ هلل آغاز میشوند ؟
معنی آیه  :سپاس وستایش مخصوص خداوندی است که پروردگارجهانیان است.
 -7افزون برسوره حمد ،چهار سوره أنعام ،کهف ،سَباء وفاطر نیز با الحمد هلل آغاز شده است.
 -2مفهوم حمد ،ترکیبی از مفهوم مدح وستایش است ،انسان دربرابر جمال وکمال وزیبایی دیگران ،زبان به
ستایش آنان ،ودربرابر نعمت وخدمت واحسان دیگران ،به زبان سپاس از آنان میگشاید.
 (( -1رَبّ )) به کسی گفته میشود که هم مالک و صاحب چیزی است وهم دررشد وپرورش آن نقش دارد.
 -1خداوند ،نه تنها پروردگار انسانها بلکه پروردگار همه جهانیان است.
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 -71چه نکاتی از آیه (( ألرَّحمنِ الرَّحیم )) دریافت میشود ؟
 -77مزایای رحمت الهی را بنویسید ؟ (مورد)2
معنی آیه ( :خدایی که) بخشنده ومهربان است.
( -7رحمان) و(رحیم) هردواز ریشه (رحمت) هستند ،امااولی بیانگر رحمت عامّ الهی به همه ی موجودات
ودومی بیانگر رحمت ویژه الهی برای انسان است.
 -2خداوند ،رحمت الهی را برخود واجب کرده است ،آفرینش و پرورش او براساس رحمت است واگر عقوبت
می کند ازروی لطف است ،بخشیدن گناهان وپذیرش توبه کنندگان وپوشیدن عیب های آنان ودادن فرصت برای
جبران خطاها ،همه مظاهر رحمت اوست.
 -72چه نکاتی از آیه (( مَالک یَومِ الدّین )) استنباط میشود ؟ (موارد)7-7
 -71جلوه های مالکیت خداوند درروز قیامت را بنویسید ؟ (مورد)2
 -71لفظ دین درقرآن به چه معناست ؟ (مورد 1و)1
 (( -77مالک یَوم الدّین )) درکنار (( الرَّحمنِ الرَّحیم )) بیانگر چیست ؟ (مورد)7
معنی آیه ( :خدایی که) مالک روز جزاست.
 -7مالکیت خداوند ،حقیقی ودائمی است ولی مالکیت بشر ،امری اعتباری وقراردادی است .وبه قیامت منتقل
نمیشود.
 -2درآن روزتمام واسطه ها واسباب دنیوی قطع میشود  - :نسبت وخویشاوندی ازبین میرود – مال وثروت
وفرزندان اثری ندارد – بستگان ونزدیکان فایده نمی رسانند – .نه زبان فرصت عذرتراشی دارد نه فکر ،فرصت
تدبیر تنها راه چاره لطف خداوند است که صاحب اختیار آن روز است.
 -1لفظ دین درقرآن به دو معناست  -7 :کیش وآیین  -2حساب وجزا
 -1مراد از یوم الدین روز قیامت است ،روز کیفر وپاداش( .حساب وجزا)
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 (( -7مالک یَوم الدّین )) درکنار (( الرَّحمنِ الرَّحیم )) بیانگر آن است که بشارت واندرز باید درکنار هم باشند.
خداوند درسوره حجر آیه  19میفرمایند  :به بندگانم خبر ده که من بسیار مهربان وآمرزنده ام ،ولی عذاب
ومجازات من نیز دردناک است.
 -76چه نکاتی ازآیه(( إیَّاکَ نَعبُدُ وَ إیَّاکَ نَستَعین )) استنباط میشود ؟
معنی آیه ( :خدایا!) تنها تورا میپرستم وتنها از تویاری میجویم.
 -7انسان باید به حکم عقل ،تنها خداراعبادت کند وتنها ازاویاری بجوید.اگر به مهرومحبت نیازمندیم ،اورحمان
ورحیم است واگر ازآینده نگرانیم ،اوصاحب اختیار ومالک آن روز است.
 -2درنماز ،گویا نمازگزار به نمایندگی ازتمام خداپرستان میگوید  :خدایا ،نه فقط من که همه مابنده توییم ،ونه
تنها من که همه مامحتاج و نیازمند لطف توییم.
( -1نعبد) و (نستعین) به صورت جمع آمده است ،وبیانگر آن است که نماز را به جماعت بخوانید و مسلمانان
همگی باهم هستند.
 -1بیانگرآن است که درنظام خلقت ،نه جبراست ونه تفویض؛ چون میگوییم (نعبد) پس دارای اختیار هستیم نه
مجبور ،وچون میگوییم (نستعین) پس نیاز به او داریم وهمه امور به ماتفویض نشده است.
 -71چه نکاتی از آیه (( إهدنا الصّراطَ المُستَقیم )) استنباط میشود ؟ (موارد)7-6
 -72راه خدا واولیای خدا چه امتیازی نسبت به سایر راه ها دارد؟ (مورد)2
 -79راه مستقیم چگونه راهی است وچه ویژگی هایی دارد ؟ (مورد)1
 -21حضرت علی (ع) درباره راه مستقیم چه میفرمایند ؟ (مورد)7
 -27نمونه هایی ازآیات و روایات اسالمی را ذکرکنید که به جنبه اعتدال تاکید واز افراط وتفریط نهی میکند؟
حداقل  1مورد (مورد)6
معنی آیه ( :خداوندا!) مارا به راه راست هدایت فرما.
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 -7درقرآن  2نوع هدایت است  * :هدایت تکوینی – همانند هدایت زنبور عسل که چگونه شهد گلها رابمکد.
* هدایت تشریعی – همانند فرستادن انبیای الهی و کتاب های آسمانی برای هدایت بشر.
 -2راه های زیادی دربرابر انسان وجود دارد مانند * :خواسته ها وهوس های خود * راه انتظارات وخواسته
مردم * راه نیکان وپیشینیان و ...؛ انسان مومن راه خدا وانبیا رابرمیگزیند که امتیازاتی نسبت به سایر راه ها
دارد  -7 :ثابت است ،برخالف دیگر راه ها که هرروز تغییر میکند  -2یک راه بیشتر نیست ،درحالی که
راه های دیگر متعدد وپراکنده اند  -1انسان درپیمودن آن را هم به مسیر وهم به مقصد مطمئن است.
 -1درپیمودن آن ،شکست وباخت وجود ندارد.
( -1صراط) به معنای راه روشن ووسیع است که انسان رابه مقصد میرساند.
 * -1راه مستقیم ،راه خداست؛ * راه مستقیم ،راه انبیاست؛ * راه مستقیم ،راه بندگی خداست؛ * راه مستقیم
درگرو توکل وتکیه برخداست؛ درراه مستقیم بودن ،تنها خواسته هرمسلمان وحتی رسول خدا است.که درهر
نمازواجب تکرار میکنیم .انسان باید درهرکاری اعم از انتخاب شغل ،دوست ،رشته تحصیلی ،و ..راه مستقیم را
از خداوند بخواهد ،زیرا چه بسا درعقاید درست فکر کند ولی درعنل دچار لغزش شود.
 -7راه مستقیم راه وسط ومیانه ای است که حضرت علی(ع) میفرمایند  :انحراف به چپ وراست ،مایه گمراهیف
وراه وسط ،جاده هدایت است.
 -6درقرآنوروایات نمونه های بسیاری آمدهکه درآنها به جنبه اعتدال ،تاکید وبه جنبه افراط وتفریط نهی شده
است  -7 :بخورید وبیاشامید ولی اسراف نکنید  -2درانفاق نه دست بسته باشنه گشاده دست که خود محتاج
شوی  -1مؤمنان دروقت انفاق نه اهل اسراف اند ونه اهل بخل ،میانه رو هستند
 -1نماز را نه بلند بخوان ونه آهسته بلکه شیوه ای میانه برگزین -7 .نه محبت ها شمارا ازگواهی حق منحرف
سازد ونه دشمنی ها شمارا از عدالت دور کند -6 .اسالم هم نماز را سفارش میکند که ارتباط با خالق است و
هم زکات راکه ارتباط بامردم .
 -22چه نکاتی ازآیه (( صراطَ الَّذینَ أنعَمتَ عَلَیهِم غَیرِ المَغضُوبِ عَلَیهِم والَ الضّالّین )) استنباط میشود ؟
 -21چه کسانی از نعمت های ویژه الهی برخوردارند ؟ (مورد)7
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معنی آیه  :راه کسانی که آنها رامشمول نعمت خودساختی ،نه غضب شدگان و نه گمراهان !
 -7این آیه راه مستقیم را ،راه کسانی معرفی میکند که نعمت ویژه الهی صاحب آنان شده ازجمله  :پیامبران،
صدیقین ،شهدا وصالحان
 -2مراد از نعمت در(أنعَمتَ عَلَیهِم) ،نعمت هدایت است .زیرا درآیه پیشین سخن از هدایت به راه مستقیم بود.
افزون برآن که کفار ومنحرفان از نعمت های مادی برخوردارند ،ولی مورد غضب هستند.
 -21مغضوبین(غضب شدگان) درقرآن چه کسانی معرفی شده اند ؟
درقرآن افرادی مانند فرعون و قارون و ابولهب وامت هایی همچون قوم عاد وثمود وبنی اسرائیل به عنوان
غضب شدگان معرفی شده اند.
 -27چرا یهودیان مورد غضب الهی قرار گرفته اند ؟
 -7رفتار وکردار بدشان  -2رباخواری  -1جعل وتحریف کتاب آسمانی (تورات)  -1عدم اطاعت از
پیامبرانشان درهنگام دعوت به جهاد و مبارزه
 -26مصداق بارز تولّی وتبرّی درقرآن چیست ؟
انسان درقرآن ،توالّی خودرا به انبیا وشهدا وصالحان وراه آنان ،ابراز داشته واز مغضوبان وگمراهان ،تبرّی یا
برائت ودوری میجوید ،واین مصداق بارز تولّی وتبرّی است.
 -21درقرآن چه افرادی به گمراهان معرفی شده اند ؟
 -7کسانی که ایمان خود را به کفر تبدیل کرده اند  -2مشرکان  -1کفار -1عصیان گران  -7مسلمانانی که کفار
را سرپرست ودوست خود میگیرند.
 -22درقرآن چه افرادی به عنوان گمراه کنندگان معرفی شده اند ؟
ابلیس – فرعون – سامری – دوستان بد – طاغوت ها – نیاکان منحرف
 -29بسترهای انحراف درقرآن کدام اند ؟
هوا وهوس – شرک ورزی – گناه – پذیرش والیت باطل – جهل ونادانی

