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  324...........................قيامت، ناگهاني است. 2
  324..................................فايده پشيماني بي. 3
  ��GU�A��9�#�� (.....325(سنگيني اعمال گنهكاران . 4

  گسترة علم خداوند

  327.....انحصار علم غيب مطلق در خداوند. 1
  328...............................گستره علم خداوند. 2
  329........فايده بحث از گسترة علم خداوند. 3

  د با استهزا كنندگان دينبرخور

  332.....................اعتنايي به استهزاگران بي. 1
  333....................................منشأ لعب و لهو. 2
  334.........................................نتيجه اعمال. 3
  334عاقبت لهو و لعب و فريفته شدن به دنيا. 4

  رويكرد خالصانه

  337................به چه معنا است؟» وجهت«. 1

 به صراحت از    7چرا حضرت ابراهيم    . 2
ــط او را    ــرد،و فق ــم نب ــود اس ــار خ پروردگ

  337...........................................! توصيف كرد؟
  338.................چيست؟ » حنيف«منظور از . 3
��?#��V«مراد از . 4MK�� �R�W�@«338....... چيست؟  
���  « با   »<�3-�&X?«رابطه  . 5�L-R%=G�%�� ���� %?�'�� ?���#« 

  338......................................................؟چيست
���   «تأكيد بر  . 6�L-R%=�G� بـراي  »��? ��'��?% ����� ��%

  339......................................................؟ چيست  

هاي قرآن و هدف از نزول  ويژگي
  آن

  342..................................هاي قرآن ويژگي. 1
  343..................................هدف نزول قرآن. 2
سـاز ايمـان بـه        ايمان به آخرت، زمينـه    . 3

  343..........................................................قرآن
از و ارتباط آن بـا ايمـان بـه          اهميت نم . 4

  343........................................................آخرت 

  ممنوعيت دشنام و ناسزاگويي

  346ممنوعيت دشنام و ناسزاگويي در قرآن. 1

  347:ممنوعيت دشنام از زبان اهل بيت. 2
  347.................................زينت دادن اعمال. 3
  348.............................ظهور حقيقت اعمال. 4

  علم الهي و جايگاه رسالت

  351..................طرز تفكر سردمداران باطل. 1
  352...................علم الهي و جايگاه رسالت. 2
  353......................سرنوشت رهبران پرمدعا. 3

  اسراف و سرانجام آن

  356.حق محصوالت هنگام درو و برداشت. 1
  357.تعبير فرموده است؟)  يوم حصاده(چرا خداوند . 2
  357.......................................نهي از اسراف. 3
  358...............بالي اسراف در دنيا و آخرت. 4
  358............................كفر، سرانجام اسراف. 5

  اهميت احسان به والدين

��%« علت مقدم كردن . 1�L-R%=�) �*�� «...........361  
  362......................اهميت احسان به والدين. 2
چرا خداوند به جاي تحـريم آزار پـدر و          . 3

مادر، امر بـه احـسان در بـاره آنـان كـرده         
  362.........................................................است؟

  362.........حرمت قتل فرزندان به سبب فقر. 4
  363...........مراد از فاحشة ظاهري و باطني. 5
  363.............................نهي از نزديك شدن. 6
  363........................چيست؟ » قتل به حق«. 7

  جزاي اعمال نيك و بد

��� "�?T?��" �����# � �3�K�Y%�?-1 T       «منظور از   . 1
MK�?-1� �ZN�  366...................................... چيست؟»
  367..........................................پاداش انفاق. 2
  368......................حداقل پاداش نيكوكاران. 3

  تفسير همراه�     
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  هاي اغواگري شيطان شيوه

  371...................................حمله همه جانبه. 1
  371..................هاي اغواگري شيطان شيوه. 2
  372.................................گريهدف از اغوا. 3
  372..............................................راه نجات. 4

���� ��� �	  
   S$���� (..................375���M ] ��"�$( قانون كلي . 1
2 .    هـا، ماننـد افـراد بـشر          آيا مرگ و اجل امت

  375.........................................................است؟
ــاطع . 3 ــخ ق @���[-\�� "���? T������G!���" *�    (پاس

�̂ �G��/%��+�K�� �*�# X �D?�_ �̂ #GR�	%0�+�K�� (..............376  
  376.............................ها عوامل حيات امت. 4
  378.............................ها عوامل مرگ امت. 5

  فراموشي قيامت

  382..................هاي فراموشي قيامت نشانه. 1
  382...........................كيفر فراموشي قيامت. 2
  383؟تفراموشي در مورد خداوند به چه معنا اس             . 3

  چگونگي درخواست از خداوند

چرا بايد خدا را بخوانيم و نيازهايمان را        . 1
  386..........................................از او بخواهيم؟

  386........................خدا را چگونه بخوانيم؟. 2
  387............شكني و تجاوز ممنوعيت حريم. 3

  شرط اصلي مبلّغ

  390.........................................ابالغ رسالت. 1
  390..................................نصيحت به مردم. 2
  390..........................................امانت داري. 3

  وجدان كاري

  394در باره حضرت شعيب؟» اخاهم«تعبير . 1
  394........توحيد، اولين گام دعوت پيامبران. 2
  394........................................وجدان كاري. 3
  395....................رمز دوام زندگي اجتماعي. 4

  ايمان و تقوا شرط پايداري نعمتها

  398.....ها ايمان و تقوا شرط پايداري نعمت. 1
  398.................چيست؟» بركات«منظور از . 2
  398...............................ثمرات ايمان و تقوا. 3
  399ي زندگي، محصول عملكردهاها سختي. 4
  399..........................................يك پرسش. 5

  دگرگوني قلبها

  403..........................................محتواي آيه. 1
  403.............................تأثير عمومي معجزه. 2
  404...................................ها دگرگوني قلب. 3
  404تايمان به معاد سبب استحكام اعتقادا. 4

  وظايف پيامبران 
  در برابر احكام و قوانين

  407...........................الواح، قوانين و شرايع. 1
  408..برابر قوانين و شرايعوظيفه پيامبران، . 2
  408...فسق و عدم پايبندي به قوانين الهي. 3

  سرنوشت بني اسرائيل

به، با پشيماني واقعـي، تحقـق       تو: سؤال.1
كه   يابد؛ چگونه توبة بني اسرائيل با اين        مي

  411..از كار خود پشيمان شدند، پذيرفته نشد؟
\��� N1MA �N� OP�E�̀ «  #»   ,��@ a!-��  «مراد از   . 2

?��%'b/�� ��?��Y%��«412............................... چيست؟  

  روزي پاكيزه

هـا و سـازماندهي از        بندي  جايگاه دسته . 1
  416..............................................ديدگاه قرآن

بـر بنـي    علت نزول رحمت ويژه الهـي       . 2
  416....................................................اسرائيل؟

  418.........................................روزي پاكيزه. 3
  418..........................................منّ و سولي. 4

  استدراج

  421...................................عذاب استدراجي. 1
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  421............................هشدار به گناهكاران. 2
  422................................استدراج در روايات. 3

  پناه بردن به خداوند

  425.........به چه معنا است؟» نزغ شيطان«. 1
پناه بـردنِ واقعـي بـه خداونـد چگونـه           . 2

  425........................................................است؟
و » سميع«چرا در انتهاي آيه، دو صفت    . 3
  426..................................آمده است؟» عليم«

  آثار ياد خدا

  428........................دلهاي مضطرب يا آرام. 1
  429......................ارتباط ذكر و خوف الهي. 2
  429.......................................افزايش ايمان. 3
  430......ضعف آنتماميت ايمان و شدت و . 4

  431....................................................توكل. 5

  نتايج تقوي

  434...............................ترين ثمره تقوا مهم. 1
  434......ها و بخشش گناهان پوشاندن بدي. 2
  435........................................فضل خداوند. 3
  435................................برخي از آثار تقوي. 4

  خمس

  438....................اهميت و عموميت خمس. 1
  439.......چه كساني هستند؟» ذي القربي«. 2
چرا در قرآن يك بار خمس مطرح شده        . 3

  439..............................ولي زكات چندين بار؟
  440........................................مراد از فرقان. 4

  عوامل تغيير نعمت

  443......................ها به عذاب تبديل نعمت. 1
  443........................هاي الهي جريان نعمت. 2
  444...........حكمت تغيير و تحول در جوامع. 3
  445...............................عوامل تغيير نعمت. 4

  عالئم مؤمنان حقيقي

  448...........................عاليم مؤمنان حقيقي. 1
  448....................................لقب اهدائي خدا. 2
  449..........................پاداش مؤمنان حقيقي. 3

  پيكار با سران شرك و كفر

  452........................................... پيمان صلح.1
  452............................شكني مقابله با پيمان. 2
  452..................پيكار با سران شرك و كفر. 3
  453..........................................هدف جنگ. 4

  معيار ارزشمندي

  456.......................) آمنَ بِاللّه(ايمان به خدا . 1
بِيلِ   (خدا  مجاهدت در راه    . 2 ي سـف داهجو

457............................................................)اللّه  
  457........................................مقياس دقيق. 3

  تحقق ارادة الهي

  460....................................اراده حتمي خدا. 1
  461............................دين حق كدام است؟. 2
  462..................................تحقق اراده الهي. 3
  463.....................ده الهيكيفيت تحقق وع. 4

  جهاد فراگير

  466................موانع حضور در عرصة جهاد. 1
2 .R�c�R@ 5?!") ُأَنفو كُمالوبِأَمكُم466.........) س  
  467.............)في سبِيلِ اللّه(فقط براي خدا . 3
4 .^?c/31 V5?F_.....................................467  

  توكل بر خدا

  470.............................................اختيار انسان. 1
̂�   «ارتباط  . 2 ��3���4G�%�� -$�L���+��%��@ �;H��� ,���D«  با 

  471........................................اول آيه چيست؟ 
  471.....................يعني چه؟» توكل برخدا«. 3

  تفسير همراه�     
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  پاداش مؤمنان

  475..................هاي بهشت مؤمنان ويژگي. 1
  475...............................درك رضايت الهي. 2

  فرجام عيبجويي و تمسخر

دو ويژگي منافقـان و ضـرورت آگـاهي       . 1
  478...................................................مسلمانان

  479..................................كيفيت نه كميت. 2
  479......چيست؟» سخرَ اللّه منْهم«مراد از . 3
عاقبت طعنه زدن به مؤمنان و مـسخره      . 4

  480...............................................ها كردنِ آن

  ناظران بر اعمال

  483............................................اعالم مهم. 1
  483........................................عرضة اعمال. 2
  484........مؤمنان ناظر، چه كساني هستند؟. 3

  485.......:در محضر پيامبر و معصومان. 4

  همراهي با صادقين

  488.............................هاي صادقان ويژگي. 1
  489.................صادقان چه كساني هستند؟. 2
  490..................منظور از همراهي چيست؟. 3

 در  7داللت آيه بر وجود امام معصوم     . 4
  491....................................................هر عصر

  صفات رهبران آسماني

  493.....................صفات ويژه رهبران الهي. 1
  494...مصداق روشن و كامل رهبران الهي. 2

  نيايش بهشتيان

  497................تسبيح، آغاز نيايش بهشتيان. 1
  497.........................اهميت و جايگاه سالم. 2
  498.......................................ديدار دوستان. 3
  498.........ستايش خدا، پايان بخش نيايش. 4

  پاداش نيكوكاران

  502........................نيكي، جزاي نيكوكاران. 1
  502.....................................پاداش مضاعف. 2
  503..................................هاي نوراني چهره. 3
  503...........................عزت و دوري از ذلت. 4
  504.................................جاودانه در بهشت. 5

  نكوهش پيروي از ظن و گمان

  506.........اكثريت و پيروي از وهم و گمان. 1
  506....ناتواني ظن و شك در نماياندن حق. 2
  506....................آگاهي خدا از اعمال مردم. 3

  آرامش خاطر در ساية ايمان

  509...............................................اولياء اهللا. 1
  509..........ي الهي با نگاهي به رواياتاوليا. 2
  510.............................تفاوت خوف و حزن. 3
  510....................آرامش خاطر دوستان خدا. 4

  ضرورت توجه حكومت 
  به مسكن مردم

  513ضرورت توجه حكومت به مسكن مردم. 1
  513رعايت نكات شهر سازي در امر مسكن. 2
  514..............................................اقامة نماز. 3

  وعدة خداوند به نجات مؤمنان

  517..........................................يك پرسش. 1
  517.............وعده خداوند به نجات مؤمنان. 2
  518.......................................نجات شيعيان. 3
  518......................شرايط تحقق وعدة الهي. 4

  ميهمانان خدا

  521...............................روزي تضمين شده. 1
  522...........................................مفهوم رزق. 2
  523.........................................منشأ رازقيت. 3
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  تحدي قرآن

  526.....................دعوت به مبارزه و تحدي. 1
  527.........تحدي به تمام وجوه اعجاز قرآن. 2
  528....................وجوه مختلف اعجاز قرآن. 3

  بسم اهللا

  531...................نام خدا، هميشه و همه جا. 1
  532............يادآوري مغفرت و رحمت الهي. 2
  532........................................كشتي نجات. 3

  درخواست نابجا

  535.........................ه خداوندلزوم استعاذه ب. 1
  536.........................مذمت درخواست نابجا. 2
نياز به مغفرت و رحمت الهي براي نيل        . 3

  537..................................................به سعادت

  هاي رهبران جامعه ويژگي

  540........................................دلسوزي انبيا. 1
  540.....................................صبر و بردباري. 2

  هاي حالل فع و سرمايهمنا

544.....................................�1�  �dمراد از . 1  
  544............................هاي بقية اهللا مصداق. 2
  545............................ايمان و پذيرش حق. 3
  545.... هركس مسئول اعمال خويش است. 4

  اميدوار كننده ترين آيه

  548..........» زلفاً« و » طرفي النهار«مراد از . 1
  548..................ترين آيه قرآن اميدواركننده. 2
  549............................................فلسفه نماز. 3
  549.......فقط سه نماز ذكر شده است؟چرا . 4
  550............اعمال نيك، محوكنندة گناهان. 5

  بهترين داستان

  553.............هاي قرآن انويژگي هاي داست. 1

 بهترين  7چرا داستان حضرت يوسف   . 2
  554............................................داستان است؟

  555.............................انواع غفلت در قرآن. 3

  اراده غالب خداوند

  558.............................آثار نجابت و بزرگي. 1
  559............................... حاكميت بر دل ها-2
  559................................اراده غالب خداوند. 3
  559...........................حقيقت حوادث ناگوار. 4

  زندان محبوب

  562............گناه، در همه حال مطرود است. 1
  563......................زنان مصر، شريكان جرم. 2
  563.........................حافظ و نگهدار حقيقي. 3
  563......................... بندگي و ترك گناهآثار. 4
  564...............................آثار و بركات توحيد. 5

  خودستايي ممنوع

  568.................................خودستايي ممنوع. 1
  569..........................مراحل و حاالت نفس. 2
  570..........................اميد به رحمت خداوند. 3

  بهترين نگهبان

ـرا            . 1 با توجه به سابقة بدي كه فرزندان يعقوب داشتند، چ
  573...................پدرشان فرزند ديگرش را به آنان سپرد؟          

با ) در حفاظت(آيا مؤثر دانستن غير خدا   . 2
  574............؟توكل يا مقام نبوت منافاتي ندارد

  575.......................اعتماد به خدا يعني چه؟. 3
به چه دليـل خداونـد بهتـرين نگهبـان          . 4

  575.........................................................است؟

  صبر جميل

  578..نفس چيست؟) تزيين(مراد از تسويل . 1
  579.............................صبر جميل چيست؟. 2
بر جميل بـا گريـه زيـاد منافـات          آيا ص . 3

  579.........................................................ندارد؟

  تفسير همراه�     
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  580........................اميدوار باشيم يا نااميد؟. 4

  عبرت از تاريخ گذشتگان

  583... هايي از جنس بشرند پيامبران، انسان. 1
  584.....................عبرت از تاريخ گذشتگان. 2
  584............سراي آخرت براي پرهيزگاران. 3

  محافظان پنهان

  588...................................مأموران حفاظت. 1
  590..............................ساز انسانِ سرنوشت. 2
هـا و بالهـا بـا وجـود           جايگاه مجـازات  . 3

  590........................هاي الهي چيست؟ حمايت

  ذكر خدا، ماية آرامش

  593..................................ذكر خدا چيست؟. 1
كه در انسان (عوامل اضطراب و نگراني   . 2

  594.......................................) ذاكر وجود ندارد

  عظمت قرآن

  599............................شأن و عظمت قرآن. 1

ــدا . 2 ــول خ ــرا رس ــرآوردن  6چ ــا ب  ب
  600........درخواست مشركان هدايتشان نكرد؟

چرا قهـر الهـي را در دنبالـه آيـه بيـان             . 3
  600.......................................................فرمود؟

  شكر نعمتپيامد 

حقيقت شكر چيست و مقدمه آن، كدام       . 1
  603........................................................است؟

  604.........................................مراتب نعمت. 2
  604...................مترابطه شكر و فزوني نع. 3
  605.............رابطه كفران و عذاب چيست؟. 4
  605.................................رابطه شكر و كفر. 5

  اكمة پيروان شيطان مح
  توسط شيطان

  610.....................................اعتراف شيطان. 1

  610...................وسوسه، تنها حربة شيطان. 2
  611..........و جهالت پيروانشكالم شيطان . 3
  611.....................نفرت شيطان از پيروانش. 4
  612..................................عاقبت ستمگران. 5

  آموزش دعا

  615...................چگونه و چه دعايي كنيم؟. 1
  615..........وظايف فرزندان برابر پدر و مادر. 2
  616.......................................يامتاهميت ق. 3

  صيانت قرآن از تحريف

  620.........................................تضمين الهي. 1
  620................................نزول و حفظ قرآن. 2
  621............چگونگي حفظ قرآن از تحريف. 3

  لطف الهي

  625..............................ترين لطف خدا عالي. 1

  625:بيان لطف الهي در كالم اهل بيت. 2
  626...............عوامل مغفرت و رحمت الهي. 3

  بردباري در برابر مخالفان

  630........................حق، محور نظام هستي. 1
  630......................................قطعيت قيامت. 2
  630.......................شيوه برخورد با مخالفان. 3
  631........................چشم پوشي از مخالفان. 4
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  مقدمه
هِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ منَ ليتُبالذِّكْرَ ل كأَنزَلْنَا إِلَي44/نحل (و(  

  .را بر تو نازل كرديم تا تو آنچه را نازل شده براي آنان بيان كني) قرآن(و ما ذكر 
ختن به فهم قرآن و بيان و تفهيم آن به ديگران كار سترگي است كه               پردا

ايـن وظيفـه   .  گذارده است6 آن را بر دوش پيامبرمسئوليتخداوند متعال  
سنگين را پيـشوايان معـصوم و عالمـان ديـن پـس از آن حـضرت بـر عهـده                    

اند و هر زمان به اقتضاي شرايط و نيازهاي آن دوران، عـالوه بـر بيـان،                   داشته
  .اند ست بر قلم نيز برده و هزاران كتاب تفسيري از خود به يادگار گذاشتهد

انـد و آثـاري    در عصر حاضر بزرگاني در اين وادي قدم برداشته و قلـم زده        
  .اند ماندگار به جامعه علمي عرضه كرده

هـر  ...) مانند الميزان، نمونـه، راهنمـا، نـور و          (هاي تفسيري     اين مجموعه 
از مطالـب و مباحـث هـستند كـه در جـاي خـود مـورد                  فيدائرة المعار كدام  

  .گيرند مراجعه اهل تفسير قرار مي
بديهي است كـه متناسـب بـا شـرايط هـر زمـان و نيازهـاي آن بايـستي                    

  .اي عرضه گردد توليدات ويژه
در پـي گـسترش فرهنـگ تـالوت         . از جمله اين موارد كتاب حاضر اسـت       

به فهم و تفسير آيـات نـوراني قـرآن          نياز  ) برنامه تالوت نور  (قرآن در مساجد    
هـاي مـساجد بـا     رو ستاد عالي كـانون  از اين. بيش از گذشته محسوس گرديد 

اي  االسالم و المسلمين سليماني در صـدد تهيـه مجموعـه            همت جناب حجت  
  .مكتوب براي انجام اين مهم شدند

التحـصيالن تخصـصي تفـسير  حـوزه           رو با همكاري جمعي از فـارغ        از اين 
االسالم و المسلمين كلباسي پـانزده         قم و با نظارت علمي جناب حجت       علميه

  .جلد تفسير همراه منتشر گرديد
هر كدام از مجلدات حاوي بيست بحث تفسيري است و در كتاب حاضـر،              

  .مجموعه سيصد بحث تفسيري در دو مجلد عرضه شده است
  :هايي است از جمله اين مجموعه داراي ويژگي

   تفسير همراه�       
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يك آيـه كـه جنبـه كـاربردي         ) خط عثمان طه  (قرآن  از هر دو صفحه     . 1
  .بيشتري داشته است انتخاب شده است

هاي الزم، نكات مهم و سـپس         اي كوتاه، شرح واژه     هر آيه داراي مقدمه   . 2
  .هاي كاربردي است پيام
سعي شده است مباحث به صورت فشرده و در عين حال گويا باشـد و               . 3

  .دداز بكارگيري اصطالحات فني پرهيز گر
اي تنظـيم شـده اسـت كـه ائمـه جماعـات و مربيـان                  مطالب به گونـه   . 4
توانند با چند دقيقه مطالعه، مطالب را بـراي مـردم و متعلمـان در زمـاني                   مي

  .كوتاه در يك يا دو جلسه بيان كنند

  :نكات ديگر
هاي انجـام شـده، ايـن تفـسير مـورد اسـتقبال               با توجه به نظر سنجي    . 1

رو عـالوه بـر چـاپ         از اين . ئمه جماعات قرار گرفته است    فرهيختگان به ويژه ا   
نظرهـاي   بنـدي نقطـه   اين مجموعه در دو جلد، انشاء اهللا  سري جديد با جمع         

  .خوانندگان عرضه خواهد شد
هاي قرآنـي باشـد، و        تواند الگويي براي جلسات تفسر و برنامه        اين شيوه مي  . 2

ت ديگر قرآن را بـراي مـردم تبيـين          توانند آيا   ائمه محترم جماعات با اين الگو مي      
  .كنند
در نوشتن اين تفسير گروهـي از فـضالي تخصـصي تفـسير مـشاركت               . 3
  :اند كه اسامي آنان به شرح زير است داشته

سيدمحمدعلي موسوي، حسين صـادقيان، صـفدر سـاالري،         : حجج اسالم 
  علـي ،پور اكبر ابراهيم اكبر وحيدي، علي حسين صفري، محمدرضا ديانت، علي   

اسماعيلي، حـسين    شكوري، محمدرضا ديانت، حسين صادقيان، محمد حاجي      
  . حسين عابديني وعابديني، سيدمحمد اسماعيلي، ابراهيم مرزبان

  
هماهنگي و نظارت بر ستاد عالي دبيرخانه 
  هاي فرهنگي هنري مساجد كشور كانون

  معاونت آموزش و پژوهش 
  



 

 

 قرآن مجيد 1 صفحة  1درس 

  راه مستقيم

$tΡ Ï‰ ÷δ$# xÞ≡u� Å_Ç9 $# tΛÉ) tG ó¡ßϑ ø9 $# ∩∉∪1  
  .راست هدايت كنراه ما را به 

  مقدمه
بهتـرين  . اسـت   او بـه  تقـرب انـسان   ة  است از خداوند، وسيل   دعا و درخو  

 بـه مـا   :ادعيه، دعاهايي است كه در قرآن آمده، يا از زبان اهل بيت      
  . رسيده است
و خواندنِ يك دعا بر هر مسلمان واجـب اسـت             هاي قرآني،     دعادر بين   
  .بخواند شبانه روز، ده بار آن درد يباحداقلّ 

 است كه دعاي بـسيار      �هدنَـا الصرَاطَ المستَقيم  إ� شريفهة  اين دعا، آي  
 ن دعـا از خداونـد    يـ  نمـازگزار بـا ا     .مهمي است و مضامين بلنـدي دارد      

  .ت كنديم هداياو را به راه مستق خواهد يم

  ها واژه
  )»هدي«فعل امر از ماده ( راهنمايي كن :اهد
   راه وسيع:راطالص

                                                 
h. /�> : ;�Bj .   
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  )در قالب چند پرسش (نكات تفسيري

از خداونـد  چگونـه  انسانِ نمازگزار كه خـود در مـسير هـدايت اسـت،             . 1
  ؟خواهد او را به راه مستقيم هدايت فرمايد مي

  :پاسخ
كـن  ناين موهبت را از من سلب     !  ايخدا:  نظر نمازگزار اين است كه     .الف

  .ر به من عنايت فرمااين مسير را تا آخر عمة و توفيقِ ادام
انسانِ در مسير هدايت، هر لحظه ممكن است دچار لغزش و انحراف 
شود؛ از اين رو بايد خود را به پروردگار بسپارد و تقاضا كند او را در راه                

  .دارد راست ثابت نگه
  : فرمايد مي�  اهدنَا الصراطَ الْمستَقيم�ة يآ در تفسير 7حضرت علي

الذي اطعناك به في ماضي ايامنا حتي نطيعـك كـذلك فـي    ادم لنا توفيقك  «
توفيقاتي را كه در گذشته بر ما ارزانـي داشـتي و بـه              !  خداوندا« ؛»مستقبل أعمارنا 

عمرمـان نيـز تـو را    ة بركت آن، تو را اطاعت كرديم، همچنان ادامه ده، تـا در آينـد          
        1.»اطاعت كنيم

ا در طريـقِ    هـ   انـسان ة  كمال مطلق، تنهـا خداونـد اسـت و همـ           .ب
امحدود  از طرفي مراتب هدايت نيز مختلف و طريق تكامل، ن          اند؛  تكامل

نمازگزار، هميشه و در    . رود  چنان پيش مي  نهايت هم   است و به سوي بي    
  .باالتر هدايت شودة خواهد به مرتب همه حال، از خدا مي

  صراط مستقيم چيست؟. 2

  صراط مستقيم در اعتقادات. الف
�   ي هي إِلَ  قُلْ إِنَّنبي رانيد    ينًا قيمٍ دتَقسم رَاطنَ       ي صا كَانَ مميفًا ونح يمرَاهلَّةَ إِبا مم

                                                 
h. 
��� ���� :kh :lmn :;�B $�\ . 
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  ؛�1الْمشْرِكينَ
ن ابراهيم يي خداوند مرا به صراط مستقيم هدايت كرده است؛ به دين استوار، آ:بگو«

  .»كه هرگز به خدا شرك نورزيد
 و نفـي    7ين توحيـديِ ابـراهيم     دين ثابت و پابرجـا و آيـ        نجايدر ا 

صـراط   ،هيـ  آايـن است و معرفي شده » صراط مستقيم«هرگونه شرك،   
  2.كند مشخص مي عقيدتي  را در عرصهمستقيم

  عملصراط مستقيم در . ب
ي  اعبدون آدم أَن لَّا تَعبدوا الشَّيطَانَ إِنَّه لَكُم عدو مبِينٌ وأَنْ           بني أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا   �

مگر با شما پيمان نبـستم كـه شـيطان را           ! اي فرزندان آدم  « 3؛�هذَا صرَاطٌ مستَقيم  
كنيـد، ايـن    ) اطاعت( و مرا عبادت     ]و به دستورات او عمل ننماييد     [عبادت نكنيد   

  .»همان صراط مستقيم است
هاي عملـي آيـين حـق اشـاره شـده كـه نفـي                ، به جنبه  در اين آيه  
 بنابراين، انسان نمازگزار دعا     .يطاني و عمل انحرافي است    هرگونه كار ش  

اش در صراط مستقيم باشد و هم اعمالش و وقتي  كند كه هم عقيده مي
رسد؛ همان مقام بلندي كه خداونـد، بـه        مي» عبد«چنين شد، به مقام     

د و در نمـاز، قبـل از شـهادت بـه رسـالت، بـه آن                 فرمـو پيامبرش عطا   
همان مقـامي كـه   و ؛ » ان محمداً عبده و رسـوله و اشهد «: دهيم  شهادت مي 
  4.�قَالَ إِنِّي عبد اللَّه آتَاني الْكتَاب� :حضرت عيسي داده استخداوند به 

                                                 
h.o?F'�  ;�B :hjh .  
p. ����� ���� :kh :lqr . 

s.t�  :;�Bju# jh .  
q.��R�  :;�Bsu. 
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  راه رسيدن به صراط مستقيم چيست؟. 3
شـود تنهـا راه رسـيدن بـه صـراط             از آيات شريف قـرآن اسـتفاده مـي        

ل و تكيه بر ذات اليزال او مستقيم، پيوند و ارتباط قوي با خداوند و توك
  : است
هر كـس بـه خـدا تمـسك         « 1؛�مستَقيم  صرَاط يلّه فَقَد هدي إِلَ   ومن يعتَصم بِال  �

  .»جويد، به راهي راست هدايت شده است

  هاي عملي صراط مستقيم نمونه. 4

 : اسـت  شـده حمد، الگوي عمليِ صراط مستقيم معرفـي        ة  سورة  در ادام 
�رَاطَ الَّذصلَيهِمع متينَ أَنع�.  

  ند؟ا چه كساني »الَّذينَ أَنعمت علَيهِم« :سؤال
  : كند را بيان مي »الَّذينَ أَنعمت علَيهِم«قرآن به روشني مصاديق 

ينَ                  � نَ النَّبِيـ هِم مـلَـيع اللّـه م ينَ أَنْعـذ ع الـَّ مـ كلَــئولَ فَأُو الرَّسـو عِ اللّـهطن يمو
يقًـا      وفر كنَ أُولَـئسحينَ وحالالصاء ودالشُّهينَ ويقدكساني كه دستورهاي « ؛�2الص

دهد كـه مـشمول        را با كساني قرار مي     ن آنا وندخدا و پيامبر را اطاعت كنند، خدا      
 و رهبران صادق و راستين و شهيدان      پيامبران   ]: عبارتند ناو آن [نعمت خود ساخته    

  .»ح و اينان رفيقان خوبي هستندو افراد صال
كنـد بـه راه پيـامبران،      دعـا مـي  ،نمازگزار، هر روز در نمـاز بنابراين  

 همـان   ؛دايت شـود   و صـالحان هـ     ندايهاي صادق و راستگو، شه      انسان
  .يِ اعتقاد صحيح و عمل صحيح هستندنيافرادي كه الگوي ع
هـاي عملـي صـراط       نيـز نمونـه  : اهـل بيـت  متعـدد از  در احاديث   

  :ستقيم بيان شده استم
                                                 

h.^�R�D QB  : ;�Bhuh .  
p.T?K'  ;�B :jr .  
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الصراط المستقيم، صراط االنبياء و هم الذين انعـم         « :فرمود 6پيامبر. الف
  1.»اهللا عليهم
 7، اميـر مؤمنـان علـي      راط مـستقيم  صـ « :فرمـود 7امام صـادق  . ب
  2.»است

واهللا نحن الصراط   «: ديفرما ي م  آن حضرت  يگريث د ين در حد  يهمچن
  .»مي هستميما صراط مستق !به خدا قسم«؛3»المستقيم

  ها پيام
يابي به راه مستقيم، بايد دعا كـرد، درخواسـت از خـدا و                براي دست . 1

گـاه نبايـد از    ارتباط با او، چاشني دستيابي به راه مستقيم است و هـيچ       
  .)اهدنا( دعا غافل شد

 لذا بـر  اند؛  همه ناقص- يعني خداوند -در مقايسه با كمال مطلق      . 2
زم است براي دستيابي به مراتب بـاالتر،  همه، حتي پيامبران و امامان ال 

 ود، بلكـه  نبايـد مغـرور شـ      باشـد،    كـه اي    انسان در هر مرتبه   . دعا كنند 
  .همواره سعي در ارتقا به مراتب باالتر داشته باشد

                                                 
h. ������ ��� ���� :kh :lpu. 

p .^?�U :lph . 

s.^?�U  :lph . 

 

 

 قرآن مجيد  4 صفحة  2درس 

  عبادت خداوند

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ψ9 $# (#ρß‰ç6ôã $# ãΝä3−/ u‘ “Ï% ©!$# öΝä3s) n= s{ tÏ% ©!$# uρ ÏΒ öΝä3Î= ö6s% öΝä3ª= yès9 

tβθà) −G s? ∩⊄⊇∪1  
 پروردگارتان را كه شما و پيشينيان شما را آفريـده اسـت، بپرسـتيد، تـا                 !اي مردم 

  .پرهيزكار شويد

  مقدمه 
پرهيزكاران، (ها    ، خداوند حال سه گروه از انسان      قبل اين سوره  در آيات   

ها،   روشن بين گروه  اي    از مقايسه و پس    هرا شرح داد  ) كافران و منافقان  
كه پيوستن به گـروه  - سه گروه خط سعادت و نجات را       هر بهبا خطاب   
دواْ      � :فرمايد   مشخص ساخته، مي   -اول است  بـاع اس ا النـَّ هـا أَيي…   لَّكُـملَع

  .�تَتَّقُونَ

  ها واژه
  ).»عبد«فعل امر از مادة  (2دي كنيبندگ: اعبدوا

                                                 
h.vR�1  : �Bph.  
p .V5?�D :,3)#R@ # 6w��)  "A5 2�?!' 9� 2_� VA?�D. 
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  ).يفعل ماض(د ي آفر به اندازه و مقدار:قلَخَ

  نكات تفسيري

  ها  به همة انسانخطاب ن يولا. 1

ة  بـه همـ  ،)در شـكل موجـود  از ابتداي قرآن،   (ين فرمانِ الهي    نخستاين،  
 را مـورد خطـاب قـرار داده و راه سـعادت     يه، همگاناين آ . ها است   انسان
  .كرده است را بيان آنان

هاي قانون، مواد قانون، بدون خطاب           در كتاب  نكهيانكته قابل تذكر    
مردم سر ة عاطفو ي قرآن كتابِ قانوني است كه با روح شود؛ ول بيان مي 

همگان را مـورد خطـاب قـرار         در بيانِ دستورات،     ن رو ياز ا و كار دارد؛    
  .دهد مي
  چرا خدا را عبادت كنيم؟. 2

  1.)اعبدواْ ربكُم الَّذي خَلَقَكُم( چون خالق و مربي شما است .الف
دوا رب   ( سـت ا نيت شـما  رزق و روزي و ام    ة   چون تأمين كنند   .ب بـعفَلْي

فنْ خَوم منَهآموعٍ ون جم مهمي أَطْعالَّذ تيذَا الْب2.)ه  
  3). أَنَا فَاعبدنيالَّ إِلَه إِالَ(  چون معبودي جز او نيست.ج
 عبادت خدا بر ما واجب است؛ چون خالق، رازق و مربي            د دانست يبا

دهـد و ايـن    تكليف، پـاداش مـي  ن يابرابر اداي در ما است؛ ولي باز هم   
  .نهايت لطف او است

                                                 
h. vR�1 ;�B :hph.  
p. x�R�B : ;�s# q.  
s. ;y :�B ;q.  

   تفسير همراه�       
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ذي  «: ه اسـت   فرمـود   و هكـرد اشـاره   آفـرينش   چرا خداوند به نعمت     . 3 الـَّ
؟»خَلَقَكُم  

ـ               بـه عبـادت     انبراي بـرانگيختن حـس شـكرگزاري مـردم و جـذب آن
كند كه نعمت آفرينش      ترين نعمت شروع مي      مهم يآورادي پروردگار، از 

  .استانسان 
 اندپرستند، كساني     نمي  كه در برابر خدا خاضع نيستند و او را         ييهاآن

انديشند و به اين نكته توجه  كه معموالً در آفرينش خود و پيشينيان نمي       
توان به عوامل ناتوان طبيعي نـسبت         ندارند كه اين آفرينشِ بزرگ را نمي      

  .داد
ي است و هم بنابراين، يادآوري نعمت خلقت، هم دليلي بر خداشناس

  .كي براي شكرگزاري و عبادتمحرّ
  است؟را يادآوري كرده  »الَّذينَ من قَبلكُم«چرا خداوند . 4

ها   اگر شما در پرستشِ بت شايد اشاره به اين باشد كه»الَّذينَ من قَبلكُم«تكيه بر 
سـت و هـم    اشـما ة  خداوند، هـم آفريننـد  1؛كنيد  به سنت نياكانتان مي اقتدا
ست و هـم مالـك و        ا شماة  دهند مالك و پرورش  هم   او .نياكان شما ة  رينندآف

سـوي  شما و چه از ة چه از ناحي، ها پرستش بت،  بنابراين.ناآنة  پرورش دهند 
  . چيزي جز انحراف نيستنآنا
  هدف از عبادت. 5

فـالح و   آن   و پرهيزكـاري و عاقبـت        اتقـو ،  اين عبادت و پرسـتش    ة  نتيج

                                                 
h.vR�1  ;�B :hzu: �?�'T?�1B �;�����D ?�3���&%��� ?�� G6-��+�' %$�1 %����?�� � . 
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هاي ما چيزي بر جاه و جالل             ها و نيايش   ن عبادت  بنابراي 1.رستگاري است 
 مـت مقـام او    ظ چيـزي از ع    ،هـا   كفر انسان  گونه كه  همان؛  افزايد  نمي خدا
جميعـاً فـان اهللا     نـتم و مـن فـي االرض         أان تكفروا   ( نياز است   كاهد و او بي    نمي
  ).لغني

شود و اين عبـادت،        حاصل مي  اعبادت، فعلي است كه به وسيله آن تقو       
  . و تقوا راه رسيدن به رستگاري است استا تربيت براي آموزش تقوكالسِ

  ها پيام
بايـد در   گيرد، دعوت پيامبران، عمومي است و همه مردم را در برمي  . 1

  .)يا أَيها النَّاس( مردم را در نظر داشتة  همتبليغ
دواْ رب (  نعمـت اسـت    هاي عبادت، شكرگزاري از ولي          از فلسفه . 2 بـاع  كُـم

ي خَلَقَكُمالَّذ(. 
 اگر عبادتي تقوا ايجاد نكنـد، عبـادت         .عبادت، عامل ايجاد تقوا است    . 3

 .)لَعلَّكُم تَتَّقُونَ …اعبدواْ( 2نيست

                                                 
h.vR�1  ;�B :hmr :��̂ �GY��%&�) �������F�� �;H��� %�����)��# � .  
p. ��� ���� :kh :lzh .  

 

 

 قرآن مجيد  6 صفحة  3درس 

  خالفت الهي

øŒÎ)uρ tΑ$s% š�•/u‘ Ïπs3Í×̄≈n=yϑù=Ï9 ’ÎoΤÎ) ×≅Ïã%ỳ ’Îû ÇÚö‘F{$# Zπx�‹Î=yz ( (#þθä9$s% ã≅yèøgrBr& $pκ'Ïù 

tΒ ß‰Å¡ø�ãƒ $pκ'Ïù à7Ï�ó¡o„uρ u!$tΒÏe$!$# ßøtwΥuρ ßxÎm7|¡çΡ x8Ï‰ôϑpt¿2 â Ï̈d‰s)çΡuρ y7s9 ( tΑ$s% 

þ’ÎoΤÎ) ãΝn=ôãr& $tΒ Ÿω tβθßϑn=÷ès? ∩⊂⊃∪ 1  
من روي زمين جانشين و حاكمي قرار «: هنگامي كه پروردگار تو به فرشتگان گفت    

ـ       «:  فرشتگان گفتند  ؛خواهم داد  دهـي كـه فـساد و         رار مـي  آيا كسي را در زمـين ق
ـ  ي مسي و تو را تقدآوريم كند؟ ما تسبيح و حمد تو را به جا مي         خونريزي مي   ميكن

  .»دانيد  نميدانم كه شما من حقايقي را مي«: پروردگار فرمود

  مقدمه
 زمـين را بـراي      يت هـا  هبكه خداوند، همه مو   آمده است   در آيه قبل،    

 ، دادن خداوند به فرشـتگان      پيرامون خبر  ،ة اين آي  2.انسان آفريده است  
ا بـا    آنهـ  يرسـتيِ انـسان در زمـين و گفـت و گـو            خالفت و سرپ   ةدربار

 آيه مطـرح    نيهمموضوع خالفت الهي در زمين، تنها در        . استخداوند  

                                                 
h. vR�1 : �Bsu .  
p.?̂�U : �Bpr :�M� ����� �|���	 ����� ��GUX?F����" -}�A~�� ,�@ ?� . 
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  .است شده

  ها واژه
  . و مالكمدبر  :رب

  . جانشين:خليفه
 .»دمو«يا » دمي«ة جمع كلم ؛ها خون :الدماء

 ).ليباب تفع» قدس«فعل مضارع از ماده (. ميشمار ي مپاك :قدسن

  )پرسشدر قالب چند  (نكات تفسيري

  خدا هستند؟ة ها خليف انسانة  هماآي. 1

خدا ة  ها، استعداد خليفه شدن را دارند؛ اما همه خليف          انسانة  همگرچه  
كننـد   سـقوط مـي  اي   با رفتار خود به اندازهنانيستند؛ چون برخي از آن 
ـئك  �: فرمايـد   كه قرآن مي    شوند؛ چنان   ر مي ت  كه از حيوان هم پست     أُولَـ

  1.�كَاألَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ
خدايي كه هميشه حاضر، ناظر و قيوم است، به جانـشين و خليفـه چـه             . 2

  نيازي دارد؟

به سبب نياز و عجز خداوند نيست؛ بلكه        ن  يدر زم جانشيني انسان   ،  اوالً
  .انسان استة رتبفضيلت اين مقام، به سبب كرامت و 

اسـت؛ يعنـي خداونـد بـه طـور          نظـام اسـباب      نظام آفرينش،    ،ثانياً
هايي  مستقيم بر انجام هركاري توانا است؛ ولي براي اجراي امور، واسطه          

  : مثالي براقرار داده است

                                                 
h. ��� ���� :kh :lmz��RD� � :hzr . 

   تفسير همراه�       
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تَو  (دبر اصلي خداوند اسـت    كه م  با اين  .الف ـ  ياسـ دبرُ    ي علَ رْشِ يـ 1) الْعـ 
  2).فَالْمدبرَات أَمراً(قرار داده است ور سبب تدبير امفرشتگان را 

 اما آن را در عسل قرار 3 ؛)فَهو يشْفينِ (دست خداوند است به   شفا   .ب
  .4)فيه شفَاء( ؛داده است

ـ  ؛)انّما الغيـب هللا (با اينكه علم غيب مخصوص خداوند است     .ج  يول
عالم الْغَيبِ (كند  بخشي از آن را براي بعضي از بندگانِ صالحش ظاهر مي  

  .5)… منْ رسولٍ يإِالَّ منِ ارتَض  غَيبِه أَحداً يفَال يظْهِرُ عل
خلفاي خداوند بر روي زمين اسبابي هستند كـه وظـايفي مـشخص و معـين را از              

  .جانب خداوند بر عهده دارند

دانستند انسان در روي زمـين فـساد و خـونريزي             فرشتگان از كجا مي   . 3
  كند؟ مي

  :اند كه با هم منافات ندارد مفسران سه پاسخ داده
   ؛خبار الهي توسط ا.الف
   ؛7هاي قبل از حضرت آدم  انسانة  از طريق مشاهد.ب
بينـيِ صـحيحي كـه از انـسانِ خـاكي و مـادي و                  به سـبب پـيش     .ج
 داشتند و علمي كه در اين رابطه خداونـد بـه آنهـا              اوهاي طبيعيِ         تزاحم
  .داده بود

                                                 
h.t'��  ;�B :s . 

p.V?D9?'  ;�B :n . 

s.T�RF8  : �Bmu . 

q.$Y'  : �Bjr . 

n.�"  ;�B :pj # pz . 
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  اه پيام
ي   (انتصاب خليفه و جانشين و حاكمِ الهي، بـه دسـت خداونـد اسـت     . 1 إِنـِّ

  .)جاعلٌ
قدر اوج بگيرد كه اشرف مخلوقات و اليق مقام       تواند آن   انسان مي . 2

»  &� .)إِنِّي جاعلٌ في األَرضِ خَليفَةً( باشد »���!, 	�
ان به سبب انحراف يا فساد گروهي، نبايـد از امكـان رشـد ديگـر              . 3

ها فـساد   دانست گروهي از انسان   كه مي ؛ زيرا خداوند با آن    جلوگيري كرد 
 .1كنند؛ اما نعمت آفرينش را از همه سلب نكرد مي
مطيع و تسليم بودن با سؤال براي رفع ابهام منافاتي ندارد؛ چـرا             . 4
البتـه  . كه مطيعِ محـض خداونـد بودنـد سـؤال كردنـد           ، مالئكه با آن   كه

كـه در كـار   ؛ نـه اين   رسيدند كه به آن جاهل بودند     فرشتگان، از چيزي پ   
 .)… أَتَجعلُ( خداي تعالي اعتراض و چون و چرا كنند

به ديگران، اجازه دهيم سؤال كنند؛ زيرا خداوند نيز به فرشتگان           . 5
قَـالُواْ  ( زنند  نمي ، بدون اجازه حرف   هاذن داد تا سؤال كنند؛ وگرنه مالئك      

 .)…أَتَجعلُ فيها

                                                 
h .A�' R�K&) :kh :lmr. 

 

 

 رآن مجيدق  7 صفحة  4درس 

  شفاعت

(#θà)̈? $# uρ $YΒ öθtƒ �ω “Ì“ øgrB ë§ø� tΡ tã <§ø�̄Ρ $\↔ø‹ x© Ÿωuρ ã≅ t6ø) ãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×πyè≈ x� x© 

Ÿωuρ ä‹ s{÷σãƒ $pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰tã Ÿωuρ öΝ èδ tβρã& |ÁΖ ãƒ ∩⊆∇∪ 1  
شـود و نـه شـفاعت         و از آن روز بترسيد كه نه كسي به جاي ديگري مجازات مي            

  .شوند شد و نه ياري ميشود و نه غرامت و بدل قبول خواهد  پذيرفته مي
  

  مقدمه
هـاي    هاي غلط و اميـد      قيامت، باور ة   دربار -از جمله يهود   - افرادبعضي  
هـاي نادرسـت    ، خط بطالني بر اين بـاور  هاين آي. دارندداشته و  نابجايي  
  .است

كردند روز قيامت، اجدادشان شـفيع آنـان خواهنـد            يهود، گمان مي  
 برخـي از    !پنداشـتند   يع خود مـي   ها را شف    ، بت پرستان  كه بت   شد؛ چنان 

 اگر پـول نداشـتند، يـك        ند و گناهان دانست ة  آنان قرباني كردن را كفار    
 طال و زيور گان گروهي از آنان، همراه مرد!بريدند  جفت كبوتر را سر مي    

كـه   غافـل از اين    !گناهانش بپردازد ة  براي جريم  كردند، تا   آالت دفن مي  

                                                 
h.vR�1  ;�B :qm.  



   �        شفاعت : 4درس

 

35

 زبـان عـذرخواهي   - و2 محـو  هـا   ، نـسبت  1ها قطع   روز قيامت تمام سبب   
ها پـوچ      قدرت 4.داشت ندخواهمال و فرزندان كارآيي ن     و 3شود  مي بسته
   6.شود  و فديه پذيرفته نمي5شوند مي

  ها واژه
  .»از ماده شفع« به اوبراي كمك كردن  پيوستن به فردي :شفاعت

 . فديه، غرامت، بدل:عدل

  نكات تفسيري

  دنيا و تفاوت مجازات در آخرت. 1

  : پيمايند هاي گوناگوني مي نيا براي نجات مجرمان از مجازات، راهدر د
  .كند شود و آن را ادا مي ديگري را پذيرا مية گاه يك نفر جريم. الف
انگيـزد كـه از او    شود و اشخاصي را برمـي     به شفاعت متوسل مي   . ب

  .شفاعت كنند
  .ندككند با پرداختن غرامت خود را آزاد  سعي مي. ج
گيرد، تا از او دفـاع كننـد و گرفتـار             ن و ياران كمك مي    از دوستا . د

  .چنگال مجازات نشود
هاي مختلف فـرار از مجـازات در دنيـا اسـت؛ ولـي طبـق                  ها راه   اين

                                                 
h.vR�1  : �Bhjj :�G�?���_~�� G�-!-1 %2�F�W���)� . 

p.^�3�4� : ;�B huh :����@��G!�3���1 ��?�K'�� � . 

s.V�_R�  ;�B :sj :��* �#�̂ #GA��+�F���@ ��G!�� Ĝ �\�4G� � . 

q.T�RF8  : �Bmm :��*�̂ ��3�1 ?���# aQ?�� G6�&3�� � . 

n.;�?Y��  : �Bpr :��;�-'?�W%�G_ ,S3�D �g���U� . 

j./�/>  : �Bhn :��*a ���/�@ ����3�� ��	�4G� �. 
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تنها راه  . آيد  جا به كار نمي     در آن هيچ يك از اين امور،       ،هاي قرآن   آموزه
  1.ستايمان و تقوا و استمداد از لطف پروردگار ا نجات، پناه بردن به

   شفاعتدربارةمباحثي . 2

  شفاعت در اصطالح .الف

شود، در حقيقت نيروي خودش را بـه          شخصي كه به شفيع متوسل مي     
كـه  -بيند؛ لذا نيـروي خـود را          تنهايي براي رسيدن به هدف كافي نمي      

 پيونـد    بـه نيـروي شـفيع        - و عمل صـالح اسـت      اي از ايمان، تقوا     آميزه
شود و از قهر خداونـد،        خواهد نايل مي     و در نتيجه، به آنچه مي      دهد مي

  .يابد نجات مي
   شفاعت دربارةآيات قرآني،  .ب

  :شود شفاعت به چهار دسته تقسيم مية آيات قرآن، دربار
  :كنند  آياتي كه به طور مطلق شفاعت را نفي مي.الف
ع فيـه         يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ أَنفقُواْ مما رزقْنَاكُم من قَبلِ        �. 1 يـالَّ ب موي يأْتأَن ي 

   �2 .والَ خُلَّةٌ والَ شَفَاعةٌ والْكَافرُونَ هم الظَّالمونَ
واتَّقُواْ يوماً الَّ تَجزِي نَفْس عن نَّفْسٍ شَيئاً والَ يقْبلُ منْها شَفَاعةٌ والَ يؤْخَـذُ         �. 2

�3 .منْها عدلٌ والَ هم ينصرُونَ
 

  :داند  آياتي كه شفيع را فقط خدا مي.ب
1 .�           تَواس امٍ ثُمتَّةِ أَيي سا فمنَهيا بمو ضالْأَرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ ـ  ياللَّه  ي علَ

                                                 
h. R�K&) ����� :kh :lppp .  
p.vR�1  : �Bpnq .  
s.vR�1  ;�B :qm .  
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  1 � .الْعرْشِ ما لَكُم من دونه من ولي ولَا شَفيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
  2 . �ه الشَّفَاعةُ جميعاً لَّه ملْك السماوات والْأَرضِ ثُم إِلَيه تُرْجعونَقُل لِّلَّ�. 2
  :كند  آياتي كه شفاعت را به اذن و فرمانِ خدا مشروط مي.ج
1 .هإِالَّ بِإِذْن هنْدع شْفَعي ين ذَا الَّذ3.م  
.منْ أَذنَ لَه لنفَع الشَّفَاعةُ عنده إِالَّولَا تَ. 2

4  
  :كند  آياتي كه براي شفاعت شونده شرايطي بيان مي.د
  : رضايت و خشنوديِ خداوند. 1
نِ ارتَـضَ  الَّ  يعلَم ما بينَ أَيديهِم وما خَلْفَهم ولَا يشْفَعونَ إِ      � مـيل    هتنْ خَـشْي م مـ هـو 

   �5 .مشْفقُونَ
از اين عهـد و پيمـان، ايمـان بـه خـدا و      منظور (داشتن عهد و پيمان    . 2

  ):پيامبران است
  �6 .منِ اتَّخَذَ عند الرَّحمنِ عهداً إِالَّلَا يملكُونَ الشَّفَاعةَ �
   آياتيجمع بند .ج

 ؛ديـ نما  را نفـي مـي  يكند، شفاعت استقالل آياتي كه شفاعت را انكار مي 
قـادر بـه شـفاعت از        ، هيچ كس بدون اجازه خداونـد و برنامـه او          ،يعني

كند، نخست آن را اصالتاً   را اثبات مي  شفاعت  آياتي كه     اما .كسي نيست 
 البته بـه شـرط اذن   ؛ براي غير خدا  يو به صورت تبع   داند    ميبراي خدا   

                                                 
h.v/�_  : �Bq .  
p.R�9  ;�B :qq . 

s.vR�1  : �Bpnn .  
q.0�_  ;�B :ps .  
n.T?��'�  ;�B :pm . 

j.��R�  : �Bmz .  
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 از افـرادي    ، يعني كساني در قيامت با اذن پروردگار و تحت برنامه او           ،او
   .شوند شفاعت كرده و موجب نجات آنان از عذاب مي

  ها  پيام
ة ترس از حضور در دادگاه الهي، بدون وجود وكيل يـا شـفيع، زمينـ         . 1

 تقويت ايمان به معاد و آماده شدن براي حضور در دادگـاه الهـي اسـت             
  .)واتَّقُواْ يوماً(
طور كـه    در برابر عقايد خرافي و باطل، با قاطعيت برخورد كنيم؛ همان          . 2

لُ  «: فرمايد  ان به صراحت مي   مقابل عقايد خرافي يهودي   در  خداوند   قْبـَالَ ي «
  .»الَ يؤْخَذُ«و 



 

 

 قرآن مجيد  9 صفحة   5درس 

  ها  در برابر نعمتمسئوليت

ÏŒÎ) uρ 4’ s+ó¡oKó™$# 4†y›θãΒ ÏµÏΒ öθs) Ï9 $oΨ ù= à) sù > Î� ôÑ$# š‚$|ÁyèÎn/ t& yfy⇔ ø9 $# ( 
ôN t& yfx�Ρ$$sù çµ÷Ζ ÏΒ $tFt⊥ øO$# nοu� ô³tã $YΖ øŠtã ( ô‰ s% zΟ Î= tã ‘≅ à2 <¨$tΡ é& óΟ ßγt/ u� ô³¨Β ( 

(#θè= à2 (#θç/ u� õ° $#uρ ÏΒ É−ø— Íh‘ «! $# Ÿωuρ (# öθsW ÷ès? †Îû ÇÚö‘ F{$# tÏ‰ Å¡ø� ãΒ ∩∉⊃∪ 1  
 زماني را كه موسي براي قوم خويش طلب آب كرد؛ به او دسـتور           ]به خاطر بياور  [و  

آب از آن جوشيد، ة  ناگاه دوازده چشم؛داديم عصاي خود را بر سنگ مخصوص بزن   
، چشمه مخصوص خود را     ]اسرائيل  بني گانه  دوازده از طوايف [طوري كه هر يك     ه  ب  

هاي الهي بخوريد و بياشاميد و در زمين فساد نكنيد و              از روزي  ]و گفتيم [شناخت    مي
  .فساد را گسترش ندهيد

  مقدمه
دهـد   ي مـ  آمـده اسـت كـه نـشان       » كلوا« مرتبه واژه    42ات قرآن   يدر آ 

ز يـ ات ن يـ  آ يدر بعـض  .  مردود اسـت   ي اله ياستفاده نكردن از نعمت ها    
ي األَرضِ     �: ديـ فرما ي م ؛ان نموده ي خوردن ب  ي را برا  يطيشرا ا فـ مـكُلُـواْ م

  ؛�حالَالً طَيباً

                                                 
h. vR�1 : �Bju.  
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  1.»ديزه است بخورين حالل و پاكياز آنچه در زم«
اشـاره  هـا     ن انسان در مقابل نعمت    يفة سنگ يز به وظ  ي ن 2اتي آ يدر بعض 
  .ات استين آي از ايكية فوق ي كه آشده

  ها واژه
  ).باب استفعال» يسق« از ماده يفعل ماض ( طلب آب كرد:تسقياس

 3).باب انفعال» فجر« از ماده يفعل ماض(د يجوش :انفجرت

  . چشمه:عين
 .)»يعث«ا ي» عثو«فعل مضارع مجزوم از ماده (د ي و فساد نكنيسركش :التعثوا

  نكات تفسيري

  »انبجست« با »انفجرت«تفاوت . 1

 به معناي جريانِ شـديد آب اسـت؛ ولـي       مورد بحث، ة  در آي » انفجرت«
 ممكـن اسـت     .شـود   به جريان خفيف و ماليم آب گفته مي       » انبجست«

ابتـدايي جريـانِ آب     ة   بـه مرحلـ    .»اعراف« در سوره    4»جستبان«تعبير  
اسرائيل به خـوبي بتواننـد     بنيه وها نشد  وحشت آن ة  اشاره باشد، تا ماي   
كـه   -نهـايي آن    ة   مرحلـ  بـه » انفجرت« در حالي كه     ؛آن را مهار كنند   

  5. اشاره دارد-شدت جريانِ آب است
                                                 

h .^?�U : ;�Bhjm. 

p.;�B ^?�Uju # hjm0�_ � ;�B :hn �  
�> ;�B :pm��RD� � ;�B :sh^�3�4� � ;�B :nh.  
s .A?�&'� :,� ;+&c ,�?�3U 5��R1 ^#R�1 ,F�_# $Y� 9� ���� ;L 5�8.  
q. ��RD� : �Bhju :�..X?3���D ���R%=�D ?�+�3%f� G;%3�� %2�K����'?�@ �.  
n.9� ;+@RcR1  :����� ���� :kh :lpzq. 
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   مسئوليتنعمت و . 2

اسـرائيل كامـل كـرده،        بني كه خداوند با معجزه، نعمت را بر      اينبيان  بعد از   
 د عالئـم پـاك    يـ ايه بـاال ب   يـ آ( :كنـد   يك قانون كلي را براي بشر بيـان مـي         

  .)شود مي
�قِ اللَّهزن رواْ ماشْرَبينَكُلُواْ ودفْسضِ مي األَراْ فثَوالَ تَعو �.  

  .ها و براي هميشه است انسانة اين فرمان الهي براي هم
كنـد؛   ها اشـاره مـي      استفاده از نعمت  حليت  شريف، خداوند به     ةدر اين آي  

در  مـؤمن،     مشخص .كند   بيان مي  انسانرا براي   آن   مسئوليتولي در مقابل،    
 از اعضا و جوارح خـود، در        .پردازد   شكر نعمت مي    به ،ها  برابر استفاده از نعمت   

كنـد؛ بـه جـايي قـدم           اسـتفاده مـي    ،مسيري كه خداونـد اجـازه داده اسـت        
نگـرد و بـه صـدايي گـوش           گذارد كه خداوند راضي است؛ به جـايي مـي           مي
كند،   هاي مادي استفاده مي        اگر از نعمت   .دهد كه خداوند اجازه داده است       مي

كـه بـه    اند خداوند را عبادت كند، نـه اين       گرفته، بتو هدفش آن است كه قوت      
برابـر  در  سـنگين انـسان،    مـسئوليت بـه    هخداوند، در ايـن آيـ     . فساد بپردازد 

  .كند ها اشاره مي نعمت
  »ينفسدم«با » الَ تَعثَواْ«ارتباط . 3

و نيازهايـشان برطـرف    هايـشان سـير       ها، وقتـي شـكم      بسياري از انسان  
كنند؛ از ايـن رو خداونـد          در زمين فساد مي    شود، خدا را فراموش و      مي
  .»تَعثَواْالَ «: فرمايد مي

رسـاند؛ ولـي بـا تأكيـد و           را مـي  افساد  ي  ا همان معن  »الَ تَعثَواْ «ة  جمل
التعثـوا  �البته اين احتمال نيز وجود دارد كه مجموع جمله  . شدت بيشتر 

، از نقطـه  كه فـساد داشته باشد به اين حقيقت اشاره  �في االرض مفسدين 
بـه تعبيـر ديگـر،    . يابـد  شود و گـسترش و شـدت مـي    كوچكي شروع مي  

به ادامـه و  » تعثوا«هاي فسادانگيز اشاره دارد و         به آغاز برنامه  » مفسدين«
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  1».گسترش آن

  ها پيام
كسي كه رهبري جامعه را بر عهـده دارد، بايـد عـالوه بـر تـالش بـراي                . 1

گونـه كـه      ردم نيز باشد؛ همان   گسترش معنويت در جامعه، به فكر معاش م       
  . ) لقَومهي موسياستَسقَ(هاي مادي مردم بودند  پيامبران نيز در فكر تأمين نياز

 هم سبب ساز است و هـم        او. خداوند است ة  قوانين طبيعت، محكوم اراد   . 2
خداونـد بـراي حـضرت      ة  سوزاند، بـه اراد     آتشي كه هميشه مي   . سبب سوز 
 در دست يك نفر، يـك بـار آب   ،اينجا نيز يك عصا. شود باغ مي  7ابراهيم
  .)اضرب، فانفجرت(: سازد خشكاند و بار ديگر، آب را جاري مي را مي
امنيت و صفا است و مانع ة توزيع منظم و عادالنه و حساب شده، ماي    . 3

 .)قَد علم كُلُّ أُنَاسٍ مشْرَبهم(پيداشدنِ اختالف 
هـاي      گيـري از نعمـت      ست؛ ولي بهـره   خوردن و آشاميدن، ممنوع ني    . 4

  .)الَ تَعثَواْ(و  )كُلُواْ( 2الهي، نبايد زمينه ساز فساد شود

                                                 
h.^?�U  :kh :lpzs . 

p.9� ;+@RcR1  :��� ���� :kh : lhps#hpq . 
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  ميثاق الهي

øŒÎ) uρ $tΡ õ‹ s{r& t,≈ sV‹ ÏΒ ûÍ_t/ Ÿ≅ƒÏℜ u� ó Î) Ÿω tβρß‰ ç7 ÷ès? �ωÎ) ©! $# Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ 

$ZΡ$|¡ômÎ) “ÏŒuρ 4’ n1ö& à)ø9 $# 4’ yϑ≈ t� uŠø9 $#uρ ÈÅ6≈ |¡uΚ ø9 $# uρ (#θä9θè% uρ Ä¨$̈Ψ= Ï9 $YΖ ó¡ãm 

(#θßϑŠ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?# uuρ nο4θŸ2̈“9 $# §Ν èO óΟ çFøŠ©9 uθs? �ωÎ) WξŠ Î= s% öΝ à6ΖÏiΒ ΟçFΡ r&uρ 

šχθàÊÌ& ÷è•Β ∩∇⊂∪ 1   
 اسرائيل پيمان گرفتيم جز خداوند يگانه را پرستش ي كه از بن  ي زمان ]ياد آريد ه  ب[و  

ـ            نكنيد و به پدر و مادر و خويشان         ا و يتيمان و بينوايان، احسان كنيد و با مـردم، ب
با اينكـه  [ اما شما د؛ داريد و زكات بدهي يزبان خوش سخن بگوييد و نماز را برپا       

  .گردان شديد ي كرديد و روي، سرپيچيكمة  جز عد،] پيمان بسته بوديد

  مقدمه 
  مختلف يها  وهيش ثاق را با  ين عهد و م   ي است و ا   يهقرآن، كتابِ عهد ال   

 گرفتـه   يها  ثاقيها، توجه دادن به م       از آن روش   يكيان داشته است؛    يب
 ي اسـت كـه از بنـ      يثـاق يهـا، م    نز آ  ا يكـ ي. ن اسـت  يشيشده از اقوامِ پ   

ـ            ين م يا .ل گرفته شده است   ياسرائ  از يثـاق بـا آن قـوم بـوده اسـت؛ ول
                                                 

h.vR�1  ;�B  ms.  
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 يز اصول و قـوانين ثابـت اديـان الهـ          ابايست آن را     ي است كه م   يامور
 وجـود  يا نهوگ به رهاها و دستو اين پيمان، آنهاكه در همه     چرا   ؛دانست
د كـه چـرا ايـن    كنـ  ييهود را سرزنش م در اين آيات، قرآن مجيد    . دارد
 در يبه رسـواي ،  اين نقض پيمانه سبب را ب  نانها را شكستند و آ     پيمان

و آيـه    اين آيـه  . كند يتهديد م ديگر  اين جهان و كيفر شديد در جهان        
 كه ضامن سعادت دنيا و آخـرت      كند   ي م انيب پيمان را    بعد ده دستور و   

ايـن ده فرمـان،     ة  ، دربـار  اهل اديـان  ة   اسرائيل و هم   ياز بن   خدا  و است
  .پيمان گرفته است

  ها  واژه
  . ي، خويشاوندينزديك :بيقر

 پـيش از    يپـدر  يبـ  يبه معنا  ؛)يتمماده  از  ،  جمع يتيم (ها    ميتي :ييتام
  . رشدسن 

  آنهايدست ي گويا ته؛»سكون«ماده  از ع مسكينجم(ان ينوايب :مساكين
  . استرا از حركت بازداشته

1.ندهيز سرورآور و خوش آيهر چ :سنح  
   .)»وثق«از ماده (  تعهد،مان محكميپ :ثاقيم

  تفسيرينكات 

  ثاقيان ده ميب.1

  :ه استشدثاق اشاره ي مهشته به ين آيدر ا
  ،گانهي خداوند يد و بندگي تعهد به توح.الف

                                                 
h .������ ���� 
�  �!����� :lpsn. 
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  ، به پدر و مادريكين .ب
  ،شاني به خويكي ن.ج
 م آنـان  يب، حفظ حقوق، محبت و تعل     يكه شامل تأد  (مان  يتي به   يكي ن .د
  ،)شود يم
  ، به مستمندانيكين.   ه
  ،كو سخن گفتن با مردمين. و
  ، برپا داشتن نماز.ز
  ، نكردن در حق محروماني پرداخت زكات و كوتاه.ح

  :ح شده استدو ميثاق ديگر نيز در آية بعد مطر
  ،گرينريختن خون يكد. الف
  .ها ها و كاشانه بيرون نكردن يكديگر از خانه. ب

  ها  ترين عامل سربلندي ملت مهم. 2

 در صورتي   ها،  ديدگاه قرآن مهمترين عامل برقراري و سربلندي ملت        از
متكـي سـازند و در      هـا     ترين نيروها و قـدرت     است كه خود را به بزرگ     

 به قدرتي تكيه كنند كه فنا و زوال در          آنان. گيرندهمه حال از او مدد ب     
 اگر چنـين كننـد از      .او راه ندارد و تنها در برابر او سر تعظيم فرو آورند           

كس ترس و وحشتي نخواهنـد داشـت و پيـدا اسـت كـه چنـين                  هيچ
 خداونـد   ،گاه   آري، اين تكيه   .تواند باشد   ئي جز آفريدگار بزرگ نمي    امبد
  1 .)اللَّه الَّإِال تَعبدونَ (است 

  مادربه پدر و نيكي  .3

 مطرح شـده  توحيد، ن بس كه همراهي هم،نيت احسان به والد  ياهمدر  
ن يـ ر ا ي در تفس  7امام صادق  ن،ي احسان به والد   ي چگونگ ةدربار .است
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   :ديفرما ه ميي از آبخش
شان ياه  ؛ خواسته ي كن ينيكو همنش ياحسان، آن است كه با آنان، ن      «

. از باشـند  ين  ي ب بل از آنكه از تو بخواهند، هر چند كه         ق يرا برآوري، حت  
  :ديفرما ي م كهيا دهيا در كالم خداوند نشنيآ
از آنچـه   نكـه   ياتا  ،  رسيد يهرگز به خير نم   « 1؛� تُنْفقُوا مما تُحبونَ   يلَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حتَّ   �

   .…»دوست داريد انفاق كنيد
   : است كهيهدر گفته ال

� با يا فَلَ      إِمملَاهك ا أَومهدبرََ أَحالْك كندا تَقُل له  لُغَنَّ ع ا أُفـ   ر  ه« 2؛�  م  از  يگـاه يك
 ! به آنها روا مدار    ي رسند، كمترين اهانت   ي آنها نزد تو به سن پير      يآن دو، يا هر دو    

  .» روا مدارن به آنايكمترين اهانتد، يگرچه تو را سخت آ
�لَا تَنه اومو» ر آنها فرياد مزنو ب«؛ �رْه   
  .»و گفتار لطيف و سنجيده و بزرگوارانه به آنها بگو«؛ � كَرِيماو قُل لَّهما قَوالً�
ن يـ كه ا » ديخداوند شما را ببخشا   «]: دعا كن [ن گونه به آنها بگو      يا
  .مانه با آنان استي كريگفتار
ان      ل رب  منَ الرَّحمةِ و قُ      لّو اخْفض لَهما جنَاح الذّ    � يـبا را كَممهمحيرًا  ي ارغ 3؛� صـ 
ت و لطـف، برابـر آنـان فـرود آر           روي   تواضع خويش را از      يها و بال « و بگـو   محبـ : 

كه مـرا در كـودكي مراقبـت          چنان ، آنان را مورد رحمت خويش قرار بده        !پروردگارا
  .»كردند

در ت را   ي و صـدا   يا ندوز؛ مگر با رحمت و مهربـان       چشمانت را بر آنه   
برابر آنان بلند نكن، و دستت را باالتر از دست آنان قرار نده و جلـوتر از     
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  1.»آنان قدم بر ندار
  كو سخن گفتن با مردمين. 4

توان خـوب سـخن      ي با همه م   ي ول ؛توان احسان كرد   يمردم نم ة  به هم 
 و  ي اجتماع  است كه باعث استحكام روابط     يگفتار »قول حسن «. گفت

از ، آزار،  هتك حرمت، كه وهني پس گفتار، شودياييپو موجب رشد و  
بت، دروغ، ي اختالف و نزاع را به دنبال دارد و در قالب غ           ،ن رفتن آبرو  يب

 نيـست و   خوب گفتارشود،     بيان مي  … و ي هتاك ، فحش ،تهمت، استهزا 
  .شود ي ميسبب گسستگي روابط اجتماع

   ها پيام
 البتّه بـين    ) ي و الْيتام   يقُرْبذي الْ ( ابتدا خويشان نيازمند، سپس ديگران       .1

ـ       (هـا محفـوظ اسـت        خويشاوندان نيز اولويت   ضُهم أَول عـحـامِ بيأُولُـوا الْأَر  
   2).بِبعضٍ

مـردم  ة   بلكه با هم   ؛ برخورد خوب و گفتار نيكو، نه تنها با مسلمانان         .2 
   .)قُولُوا للنَّاسِ حسناً(الزم است 

. سان به مستمندان و ايتام نيز الزم است        عالوه بر پرداخت زكات، اح     .3
  .احسان به مساكين و هم  است هم زكات آمده  ، در آيه

أَقيموا ( جدا نيست    نراي نماز و رابطه با خداوند، از زكات و رابطه با فق           .4
   .)الصالةَ و آتُوا الزَّكاةَ

   .)و آتُوا الزَّكاةَأَقيموا الصالةَ (  نماز و زكات در اديان ديگر نيز بوده است.5
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 آن گـاه   اول حقّ خداوند،     ؛ است ي مراتب و مراحل   ي حقوق، دارا  ي ادا .6
ت دارنـد و             والدين، سپس خويشاوندان، سپس يتيمان كه كمبود محبـ

ساناً و ذي  ال تَعبدونَ إِالَّ ( مساكين كه كمبود مادي دارند     نِ إِحـيدبِالْوال و اللَّه 
   1.)…يالْقُرْب

                                                 
h .��� ���� :kh :lhnu. 
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داديم و پس از او پيامبراني در پي هم فرستاديم و بـه             ) تورات(ما به موسي كتاب     

عيسي داليل روشن داديم، و او را با روح القدس تأييد كرديم؛ پس چرا هر زمان،                
ر او تكبر ورزيديد؛    برابدر  هاي نفساني شما آورد،         پيامبري چيزي برخالف خواسته   

  .را تكذيب كرديد و گروهي را كشتيداي  عده

  مقدمه
 7فرزندان حـضرت يعقـوب    آنان   .اسرائيل است   بني اين آيه خطاب به   

هاي مجـاور       ند كه برخي از آنان در صدر اسالم در مدينه و سرزمين           بود
ــ(آن  ــرمانن ــود آن. حــضور داشــتند) د خيب ــا وج ــور  ب ــه منتظــر ظه ك

 پس از بعثت آن حضرت، اغلـب بـه مخالفـت و             بودند؛آخرالزمان  پيامبر
هـايي را بـر ضـد مـسلمانان پديـد        پرداختند و حتي جنـگ اومبارزه با  

                                                 
h. vR�1 ;�B :mz .  

   تفسير همراه�       

 

50  

  :آوردند
   رَفُواْ كَفَرُواْ بِـها عم ماءها جشناختند آمـد، بـه آن، كفـر     آنچه ميهنگامي كه « 1؛فَلَم

  .»ورزيدند
 ،ابـر اوس و خـزرج   يهـود پـيش از اسـالم در بر        : گويد  ابن عباس مي    

. دانستند انتظار آمدن رسول خدا را داشتند و او را مايه پيروزي خود مي
اسـرائيل    بنـي   كه خداوند، پيامبر خود را از بين عرب برگزيد و          يهنگام

مشاهده كردند كه پيامبر از آنان نيست، درصدد انكار برآمده، آنچه قبالً 
  2.گفتند، منكر شدند مي

  ها واژه
 بـاب   »قفـو « از مـاده     يفعل ماضـ  (م  ي فرستاد ي در پ  يشت سر و پ   از پ  :قفينا
  .)تفعيل
  .)باب تفعيل» ديا« از ماده يفعل ماض (توان داديم و تأييد كرديم :أيدنا

  . حضرت جبرئيل :روح القدس
  .)»يهو«از ماده منفي فعل مضارع (كند  ي نملمي :التهوي

 از مـاده    يل ماضـ  فعـ (د  يخود را برتر شمرد   و   ديورزيد  تكبر   :استكبرتم
  ).باب استفعال» كبر«

  نكات تفسيري

  اسرائيل انبياي بني. 1

اسرائيل است، سير جريان نبـوت را از حـضرت            بني چون آيه خطاب به   

                                                 
h.^?�U  ;�B :mr. 
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كه در  رسوالن فراواني   .است بيان كرده    7 تا حضرت عيسي   7موسي
  .اسرائيل بودند  بني انبياياين بين مبعوث شدند،

  تكذيب انبيا. 2

هـاي     خـالف خواسـته  بـر   فرمـان و سـخني     ،اسـرائيل   بني يهرگاه انبيا 
كردنـد و اگـر       اسـرائيل، آنـان را تكـذيب مـي          بنـي  آوردنـد،   نفساني مي 

از جملـه زمـاني كـه پيـامبر     . كـشتند   توانستند، پيامبران خدا را مي      مي
 كه موعود تورات و انجيل بـود و يهـود در انتظـار بعثـت او                 -آخرالزمان

پـي قتـل او     در  ذيب او پرداختنـد و حتـي        مبعوث شد، بـه تكـ      -بودند
  .برآمدند

ـ      . 3 ـ  والنچرا خداوند، تكذيب و قتل رس اسـرائيل زمـان      بنـي   را بـه   يقبل
  دهد؟   نسبت مي6666پيامبر

 باشد، در آن عمـل، شـريك        ،اگر كسي از عمل ظالمانه ديگري خشنود      
 پيامبري را نكشته بودنـد؛ ولـي     6اسرائيل، در زمان پيامبر     بني. است

دهـد؛ چـون آنـان از عملكـرد           قتل را به آنان نيـز نـسبت مـي         خداوند،  
  1.پيشينيان خود راضي بودند

ـ اسرائيل است خطاب به بنيگرچه  اين آيه     پيـام آن، بـه آنـان    ي؛ ول
  :  درباره اين آيه فرمود7امام باقر .اختصاصي ندارد

حضرت موسي و پيامبران پس از او و عيسي، مثـالي بـراي امـت               «
 6اگـر محمـد   «:  چنين فرمـوده اسـت     خداوند.  است 6محمد

در [پـسندد     هاي نفساني شما نمـي      چيزهايي براي شما آورد كه هوا     
 را تكـذيب    6، پـس گروهـي از آل محمـد        ] 7يواليت عل  ةبار
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  1.»رسانيد كنيد و گروهي را به قتل مي مي

تاريخ نيز اين موضوع را آشكارا به نمايش گذاشته است كـه جانـشينان     
  . تكذيب و قتل و آزار قرار گرفتند چگونه مورد،6پيامبر

ــه از      ــت جامع ــبب محرومي ــوردي، س ــين برخ ــت چن ــن اس  روش
هاي ناگوار اعمال خواهـد       و گرفتار شدن به پي آمد     خداوند  هاي      هدايت
  .بود

  ها پيام
ن يـ  دل بود، قطعـاً د     ي موافق مجموعه خواهش ها    ينيين و آ  ي اگر د  .1

مبران خدا و ديـن حـق آن   هاي پيا   يكي از ويژگي  راي ز ؛حق نخواهد بود  
هاي نفساني افـراد        با خواسته نوعاً   شان،ي ا هاي  ها و برنامه    است كه آموزه  
   ).… دفاع و جهاد، انفاق و عفو و،تقوامانند  (منطبق نيست

ـ    هـاي نفـساني، از عوامـل مهـم گـردن            هوا. 2  ر در برابـر  فـرازي و تكب
هـاي دل،       پيامبران و دين حق است؛ چنان كـه در ايـن آيـه، خـواهش              

اءكُم  ( ساز تكذيب و كشتن انبياي الهي دانسته شده است   زمينه ا جـأَفَكُلَّم
وا الَ تَهولٌ بِمسفَرِيقاً تَقْتُلُونَيرو تُمفَفَرِيقاً كَذَّب رْتُمتَكْباس كُمأَنفُس (.  

                                                 
h .
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  سحر و جادوگري
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خواندند، پيـروي     ها در زمان سليمان بر مردم مي        ن از آنچه شيطا   ]برخي از يهود  [و  

ها كفر ورزيدند و به مردم سحر   نسليمان هرگز كفر نورزيد، ولي شيطا      ولي   ؛كردند
ـ هاروت و ماروت ـ  از آنچه بر دو فرشته]هوديز ين[ وآموختند   نازل شد، پيـروي   

ما وسيله  : گفتند  كه به او مي   ، مگر اين  آموختند  آن دو به هيچ كس چيزي نمي      . كردند
ا از آن دو فرشته مطالبي را آموختند كه به          ايش هستيم؛ پس كفر نورز، ولي آنه      آزم

توانند بـدون اذن خداونـد        گاه نمي   هيچ اما. ه آن بين دو همسر جدايي بيفكنند      وسيل
  .به كسي ضرر برسانند
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رسانيد و سـودي نداشـت و آنـان     هايي را فراگرفتند كه به آنان زيان مي  ها بخش آن
اي نخواهـد     دانستند كه هر كس خريدار اين گونه متاع باشد، در آخـرت بهـره               مي

  .دانستند  ميداشت و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر

  مقدمه
 بـه  او شياطين به جهت مبارزه با حكومت  7در زمان حضرت سليمان   

 و در محـل    ها را جمـع    آن 7 ولي حضرت سليمان   ؛جادوگري پرداختند 
اي بـه    عده7پس از ارتحال حضرت سليمان . كرد  داري مي   اي نگه   ويژه

اين اسناد دست يافتند و به سحر و ساحري پرداخته و چنـين وانمـود                
كـه او   نـه اين ؛دند كه حكومت سليمان نيز بر اساس اين جادوها بوده       كر

برخي علمـاي يهـود نيـز همـين دروغ را مستمـسك       . پيامبر خدا باشد  
 در  ؛دانـد    سليمان را پيـامبر مـي      6محمد: گفتند  خويش قرار داده و     

ايـن اتهـام    به  خداوند در اين آيات،     . حالي كه سليمان ساحر بوده است     
  . مبرّا كرده است)پرداختن به سحر( را از كفر7مانپاسخ داده و سلي

 زماني كه جادوگري رواج يافته بود، خداوند دو فرشته را  ،در سرزمين بابل  
 ؛ تا راه مبارزه با سحر را به مردم بياموزند         ، انسان به آن محل فرستاد     شكلدر  

كرده و به جادوگري     سوء استفاده    موضوعولي گروهي فرصت طلب از همين       
 به  هوديكه در تعاليم تورات جادوگري تحريم شده است،        با وجود آن   .تندپرداخ

  1.)…واتَّبعواْ ما تَتْلُواْ الشَّياطينُ(يادگيري و استفاده از آن پرداختند 

  ها واژه
  .7 دارايي و مملكت حضرت سليمان:ملك سليمان
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  . شهري كه محل مأموريت هاروت و ماروت بوده است:بابل
  . نام دو فرشته:هاروت و ماروت

  .نصيب خوب: خَالق

  نكات تفسيري

  آثار مخرب سحر. 1

   بـين زن و     ،فاده از آن   با اسـت   توان  مي ي است و  سحر داراي تأثيرات مخرب 
 بلكـه در    ؛ البته ايـن تـأثير بـه صـورت عـام نيـست             .فكندشوهر جدايي ا  

فرد داراي اعمـال بـدي    مثالً(مواردي است كه اذن خداوند بر تأثير باشد    
  .)گذارد ت كه سحر به عنوان مجازات روي او تأثير مياس
   ابطال سحر.2

همانند پزشكي كـه بـا       ؛يادگيري سحر به جهت ابطال سحر مجاز است       
هاروت و ماروت . شود تا بتواند با آن مبارزه كند       آشنا مي ها    علل بيماري 

  .آموختند نيز سحر را به جهت ابطال سحر به مردم مي
   علوم مضر.3

بار است و نه تنها     ها براي انسان خسارت      دانش  از يعضو آموزش ب  فراگيري  
 بلكه موجب محروم شدن انسان      ؛)ما يضرّهم (ست   ا موجب خسارت در دنيا   

  . اخروي استيهبت هااز مو
   و تعهدتخصص. 4

باري را   ت نتايج خسار،اگر با دين و اخالق و تعهد همراه نباشدتخصص 
 را زماني كه به مردم دانش سحر      هاروت و ماروت     .در پي خواهد داشت   
نُ   � :شدند كه    اين مهم را يادآور مي     ،آموختند  براي ابطال آن مي    ا نَحـإِنَّم

 مراقب  ، يعني ؛» پس كفر نورز   ، ما وسيله آزمايش هستيم    ؛�فتْنَةٌ فَالَ تَكْفُرْ  
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ـ                  كـار  ه  باشيد كه دانش را در طريق خيـر و سـعادت خـود و ديگـران ب
هـاي نـاروا    ابزاري براي ضرر به ديگران و استفاده   كه آن را     نه اين  ؛گيريد

  .قرار دهيد

  ها پيام
در (.شـد   مي  آن كافر  ة به كار گيرند   و تعليم دهنده و   است  سحر كفر   . 1

ولَـكنَّ الشَّياطينَ كَفَـرُواْ    � )اند  آيه، تعليم دهندگان سحر كافر شمرده شده      
لَيمانُ   م« همچنين جمله    .�يعلِّمونَ النَّاس السحرَ   دهـد    نـشان مـي  »ا كَفَـرَ سـ

 نيـز بـر ايـن       »فَالَ تَكْفُـرْ  «كه جمله      چنان  استفاده از سحر نيز كفر است؛     
  .مطلب داللت دارد

تـوان از تـأثير سـحر در          با توكل بر خداوند و دعاي به درگاه او، مـي          . 2
  .)هوما هم بِضĤَرينَ بِه منْ أَحد إِالَّ بِإِذْنِ اللّ(امان ماند 

هـاي     راه ازو چـه      چه به وسيله سحر    ،جدايي انداختن بين همسران   . 3
  .ديگر، كاري حرام و ناپسند است و بايد از آن دوري كرد
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  نماز و زكات

(#θßϑŠ Ï% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θŸ2̈“9 $# 4 $tΒ uρ (#θãΒ Ïd‰s) è? /ä3Å¡à�Ρ L{ ôÏiΒ 9� öYyz 

çνρß‰ ÅgrB y‰ΨÏã «! $# 3 ¨βÎ) ©! $# $yϑ Î/ šχθè= yϑ ÷ès? ×�Y ÅÁt/ ∩⊇⊇⊃∪1   
و نماز را به پا داريد و زكات را ادا كنيد و هر كـار خيـري بـراي خـود از پـيش          

  . يافت؛ خداوند به اعمال شما آگاه استخواهيدفرستيد، آن را نزد خدا  مي

  مقدمه
 ،آزارهـاي يهـود   از  دهـد كـه       ميقبل، به مؤمنان فرمان      ةيخداوند در آ  

ا عفوا و اصفحوفا� تا زماني كه فرمان خداوند فرا برسد چشم پوشي كنند، 
 ،اين فرمان با توجه به شدت دشمني يهود و ديگران          .�حتي يأتي اهللا بامره   

براي مسلمانان دشوار بـود؛ از ايـن رو بـه آنـان دسـتور داد برابـر ايـن                    
  . مشكل، از دو دستور مهم خداوند، يعني نماز و زكات استمداد جويند

  ها واژه
  ). باب افعال»قوم«فعل امر از ماده (د يبه پا دار: يموااق

از مـاده   (گـردد     مـي  رشد و نموي كه از بركـت خداونـد حاصـل             :زكات
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  1.»زكو«
  .)»بصر«از ماده  (آگاه و بينا: بصير

فعل مضارع مجزوم بـه مـا       (د  يفرست ي م شيد، از پ  يكن ي م مقدم: تقدموا
  .)ليباب تفع» قدم«از مادة » هيشرط«

  )در قالب چند پرسش (تفسيرينكات 

  ؟»ةأقيموا الصال«: فرمود» صلّوا«چرا خداوند به جاي . 1
» اقامـه « در اكثر موارد از ماده       ، براي فرمان به نماز    ،خداوند در قرآن مجيد   

 تنهـا خودتـان     ، و برپـا داشـتن آن را سـتوده اسـت؛ يعنـي             استفاده كـرده  
 در جامعـه برپـا شـود و         نمازخوان نباشيد؛ بلكه چنان كنيد كه آيين نمـاز،        

  : اند  از مفسران گفتهيرخب. مردم با عشق و عالقه به سوي آن بيايند
 تنها اذكـار و اوراد      ،به سبب اين است كه نماز شما      » اقيموا«تعبير به   

ترين ركـن آن، توجـه    نباشد؛ بلكه آن را به طور كامل به پا داريد كه مهم  
تـأثير نمـاز در روح و جـان      جهيدر نت قلبي و حضور دل در پيشگاه خدا و       

  . آدمي است
 نـه فقـط     ؛نماز، كامل كردنِ شـرايط آن اسـت       ة  پس مقصود از اقام   

  .هيأت ظاهري آن
  چيست؟ » زكات«مراد از . 2

 امـوال بـه افـراد فقيـر و نيازمنـد           پرداختن مقداري از     يبه معنا  ،زكات
 گندم، جو، خرما، كشمش،: گيرد  زكات واجب، به نُه چيز تعلق مي.است

طال، نقره، شتر، گاو و گوسفند كه اگر هر كدام، بـه حـد نـصاب برسـد                  
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ها بايد مقداري از آن را به فقـرا         ، مالك آن  ) متفاوت است  كينصاب هر   (
  . زكات بدهد
 اميـد  ،آنگويند، آن است كه بـا پـرداختن    ه به آن، زكات مي    كعلت اين 

    ر آيه، شـامل   البته بايد توجه داشت زكات د.درآن استبركت و رشد و نمو
  .شود هاي واجب و مستحب مي  انفاقة هم
برپا داشتن نماز و پرداخت زكـات         در قرآن كريم، دستور به      چرا معموالً . 3

  با يكديگر همراه شده است؟

 ؛مهم بـه مؤمنـان اسـت      ة  نماز و پرداخت زكات، دو دستور سازند      ة  اقام
نـد و  ك حكمي ميـان انـسان و خـدا ايجـاد مـي        ستمـ ة   رابطـ  ،نمازة  اقام

هاي اجتماعي است و اين هـر دو، بـراي          پرداخت زكات، رمز همبستگي   
  1.پيروزي بر دشمن الزم است

  امتي قي برايندازاپس . 4

رود،   هنگامي كه مرد يـا زن مـؤمن از دنيـا مـي            «: در روايت آمده است   
 فرشـتگان  ست؟چه چيزي به جاي نهاده ا   : گويند  همچنان كه مردم مي   

   2»پيشاپيش براي خود فرستاده است؟چه چيزي : گويند هم مي
كدام يـك از    «:  به گروهي فرمود   6پيامبر اسالم : گويد  عبداهللا مي 

يا « :  گفتند»  شما مال وارث خود را از مال خويشتن بيشتر دوست دارد؟
از مـال خـود     را   هيچ يك از ما نيست كـه مـال وارث خـود              !رسول اهللا 

كه هيچ يك از شـما      بل«:  فرمود آن حضرت . »بيشتر دوست داشته باشد   
مال خود بيشتر دوسـت نداشـته باشـد؛          نيست كه مال وارث خود را از      
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فرسـتي و آنچـه بـه         زيرا مال تو، آن است كه پيشاپيش براي خود مـي          
   1.»گذاري، مال وارث تو خواهد بود جاي مي

  »پرداخت زكات«  و»اقامه نماز «زهيانگ. 5

اول : كنـد   مـي  ذكـر دليل  خداوند، براي اقامه نماز و پرداخت زكات، دو         
. تفرستيد، آن را پيش خـدا خواهيـد يافـ     كه هر كار خيري پيش مي     آن

 ، به اعمـال آنـان بـصير اسـت؛ يعنـي       ها بدانند خداوند     انسان نكهي ا دوم
ا تَعملُـونَ       � ةيـ آ.  مخفي نيست  او از   … و  نيت ،تي،كمكيفيت بِمـ إِنَّ اللّـه
  2.بر انجام كارهاي خيرد ترغيب و تشويقي است از جانب خداون �بصيرٌ

  ها پيام
 يـاد   ،معموالً در قرآن، دستور به نماز، همراه زكات آمده است؛ يعنـي           .1

  3.)وأَقيمواْ الصالَةَ وآتُواْ الزَّكَاةَ( خدا، بايد همراه توجه به خلقِ خدا باشد
ا تُقَـدمواْ   ( شـود  قيامت مـي ة اعمال انسان، قبل از خود او وارد عرص      .2 مـ
  4.)نفُسكُم منْ خَيرٍألَ
عمـل  ة  تـرين انگيـز     ايمان به نظارت الهي و پاداش در قيامت، قـوي          .3

  5.)تَجِدوه عند اللّه إِنَّ اللّه بِما تَعملُونَ بصيرٌ …ما تُقَدمواْ( صالح است
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  رضايت يهود و نصارا
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كامل تسليم  طور  ه   ب [ هرگز يهود و نصارا از تو راضي نخواهند شد تا            ]!اي پيامبر [

هدايت تنها هدايت الهي است : بگو.  از آيين آنان پيروي كني]خواسته آنان شوي و
كه آگاه شدي، هيچ سرپرست ، بعد از آنها پيروي كني  هاي آن   ا و هوس  و اگر از هو   

  .و ياوري از ناحيه خداوند براي تو نخواهد بود

   مقدمه
نـان مـدارا كنـد و        تقاضا كردند كه با آ     6پيامبر خدا يهود و نصارا از     

 از روي مدارا و مـسامحه رفتـار كنـد، از او             آنهااظهار داشتند كه اگر با      
رو، خـدا او را از   پيروي خواهند كرد و به وي ايمان خواهند آورد؛ از اين      

  .آنان و همراهي ايشان نا اميد كرد
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  واژه ها
  .)»يرض«فعل مضارع از ماده  (شود راضي نمياز تو  هرگز :لن ترضي

  . شريعت و آيين، دين:ملت
   . سرپرست، دوست:ولي
  . ياور:نصير

  نكات تفسيري

  اخشنودي يهود و نصار. 1

صار     يلَن تَرْضَ � عبارت دهـد كـه خـشنود      نـشان مـي  �…ي عنك الْيهود والَ النـَّ
فقـط   نيست؛ زيـرا خـشنود كـردن آنهـا           يافتنيدست   ،اكردن يهود و نصار   
  .ودي و يا نصراني شودپيامبر، يهشود كه  زماني حاصل مي
 پيامبر محـال باشـد، خـشنود كـردن          يا نصراني شدن   وقتي يهودي 

  1.ها نيز محال خواهد بود آن
  هدايت واقعي . 2

دهـد و آن   را تذكر ميديگري  حقيقت ،پس از اعالم اين مطلب   خداوند  
 داراي  6سـت؛ پـس پيـامبر      ا  هدايت واقعي فقط هدايت خـدا      :كهاين

قِّ    (ز حق جز گمراهي نيست  غير ا  ،هدايت حقيقي است   الْحـ د عـاذَا بإِالَّفَم 
يهـود  آيين  بنابراين، آنچه اهل كتاب دارند، ضاللت است؛ زيرا      2).الَلُالضّ

 در  . يا زمانش سپري شده و يا به تحريف مبـتال گرديـده اسـت              او نصار 
شـود، روي     بايد به هدايت الهي كه توسط آيات قرآني بيـان مـي            نتيجه
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  . آورند
د يـ گو ي مـ  و عالمانـه سـخن     ي مطابق وح  ،6امبريه پ ين آ ي ا طبق

نـد  يگو ي مـ   و هـوس سـخن     ا و آنها براساس هو    ) جاءك من العلم   يبعدالذ(
 ، است 6امبري نزد خدا و پ    يت واقع ين هدا ي بنابرا ).ولئن اتبعت اهوائهم  (

  .اهود و نصاريت كردن از ينه در تبع
  ر خدايت از غي تبعتيممنوع. 3

 براي پيشبرد ديـن الهـي       ،خواهد   مي 6ول اكرم خداي سبحان از رس   
 اندك نرمشي نشان ندهد؛ زيرا نه هرگـز ديـن خـدا بـا       ،در برابر كافران  

 در .رود و نه از آنان كاري سـاخته اسـت    پيش مي،نرمش در برابر باطل  
اي   در روز خطـر نـه ولـي   ، تمايل و نرمش نسبت به آنـان يصورت اندك 

 كه در رهيدن از كيفر به       ياوري  هند و ن  دارد كه او را از عذاب الهي برها       
   1. او كمك كند

  فرق ولي و نصير. 4

ة انسان اگر هيچ تواني براي انجام كارهاي خـويش نداشـته باشـد، همـ             
كارهـاي او را  ة  هم كه گيرد؛ مانند نوزاد    برعهده مي   او يولكارهاي او را    

عهده گيرد  ر خود بها را اگر بخشي از كار اما. دنده  انجام مي و مادر   پدر  
 در اين حالـت از نـصرت نـصير    ،كند  و كمبود آن را از ديگري استمداد        

  2.برد  مانند جواني كه از نصرت پدر بهره مي؛برخوردار است

                                                 
h. 3�� ����4 /kj : lsjm. 

p. ���	 : lszh. 
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  ها پيام
اگر مسلمانان مشاهده كردند كفّار از آنـان راضـي هـستند، بايـد در               . 1

ـ  يالَ النَّصار  عنك الْيهود و   يلَن تَرْضَ ( داري خود ترديد كنند    دين  تَتَّبِـع   ي حتَّ
ملَّتَهم(.  
دشمن به كم راضي نيست و فقط با سقوط كامل و محو مكتب اسالم و               . 2

 .) عنكيلَن تَرْضَ( 1دهد متالشي شدن اهداف مسلمانان رضايت مي
 بـا وجـود قـوانين    -و قوانين مبتني بـر هواهـاي نفـساني    پيروي از آرا    . 3

لَــئنِ اتَّبعــت ( واليــت و نــصرت الهــي اســت موجــب محروميــت از -الهــي
 .)الَ نَصيرٍ ما لَك منَ اللّه من ولي و …أَهواءهم

                                                 
h. ��� ���� :kh :lhrq. 
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Ä¨$̈Ψ9 $$Î/ Ô∃ρâ t& s9 ÒΟŠÏm§‘ ∩⊇⊆⊂∪1   
اي قرار داريم تا گواه بـر مـردم     شما را نيز امت ميانه]كه قبله شما يك قبله ميانه است [گونه    همان

ـا  ]بيت المقـدس [اي را كه قبالً بر آن بودي  و ما آن قبله] باشد[باشيد و پيامبر هم گواه بر شما    تنه
ـ  يكننـد، از اسـكان       از پيامبر پيروي مي    كه براي اين قرار داديم كه افرادي      ـاز       ك ه بـه جاهليـت ب

 . ها را هدايت كرده، دشوار بود كه خداوند آن گردند، مشخص شوند، اگرچه اين جز بر كساني مي
 ]نماز[ و خدا هرگز ايمان ]هاي شما در برابر قبله سابق صحيح بوده است اين را نيز بدانيد كه نماز[

  . استگرداند؛ زيرا خداوند نسبت به مردم رحيم و مهربان شما را ضايع نمي

  مقدمه
 ؛خواندنـد  المقـدس نمـاز مـي    مسلمانان تا سال دوم هجري به سمت بيت   

                                                 
h.vR�1  :hqs.  
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ف كرد به سـوي كعبـه        را موظّ  آنان اين آيات نازل شد و        در آن سال   ولي
  .ارندزنماز بگ

 كرده، به قسمتي از اسرار و فلسفه تغيير قبله اشاره           ،آيه مورد بحث  
 شـما را نيـز      ،)انه است كه قبله شما يك قبله مي     (گونه     همان :فرمايد  مي

يك امت ميانه قرار داديم؛ امتي كه از هر نظر در حد اعتدال باشد؛ نـه                
 . بلكـه الگـو و نمونـه   ؛كندرو و نه تندرو، نه در حد افـراط و نـه تفـريط          

هدف اين بود كه شما بر مردم گواه باشيد و پيامبر هم : افزايد سپس مي
  1.بر شما گواه باشد

  ها واژه
   2).»عقب«ة ينثت ( پادو پاشنة :عقبي
» اَن«فعـل مـضارع منـصوب بـه         (ن ببـرد،    يع كند و از ب    يتا ضا  :ليضيع

  ).، باب افعال»عيض«ناصبه مقدر، از ماده 
  3).»رأف«صفت مشبهه از ماده (بسيار مهربان  :رئوف

  نكات تفسيري

  امت وسط يعني چه؟. 1

يمايند و نه پ  معتدل از نظر عقيده كه نه راه غلو را مي، يعني؛امت وسط
ند و نه تفويض؛ نه درباره صـفات خـدا بـه            ا؛ نه طرفدار جبر    را راه شرك 

                                                 
h. ����� ���� :kh :lqmp # qms.  
p . $�� A5 ;��L ���»����D « ;1 ;@?w� Ry?�1 ;L v5�1»R��w T?U« :»^«2_� v/8 �>. 

s .       2�>A # 2@�A ^?�� �R@ A5�        /3+KU �R+=� ?3F� $�� A5 #5 RU ;L �    v/�8 ;�+&c  :  2�@�A
2_� �D� 2�>A ,�# �2_� vA?��1 # �+�� 5�R@� ;1 l����. 
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هـاي معنـوي و       از نظر ارزش  . تشبيه معتقدند و نه به تعطيل باور دارند       
روند كه معنويـت بـه     نه به كلي در جهان ماده فرو مياند؛   معتدل مادي

 كـه از    وندشـ   مي غرقچنان در عالم معنا       فراموشي سپرده شود و نه آن     
نـد  ا نه همچون گروه عظيمي از يهود      .خبر گردند   جهان ماده به كلي بي    

 كه جز گرايش مادي چيزي را نشناسند و نه همچون راهبان مـسيحي            
معتـدل از نظـر روابـط اجتمـاعي و      .كننـد   به كلي دنيا را ترك مـي      كه

  1.هاي اخالقي و خالصه، معتدل در تمام جهات زندگي  شيوه
  كساني هستند؟ امت وسط چه . 2

ند، نظريه هـايي ابـراز شـده        اچه كساني   » امت وسط «كه مراد از    در مورد اين  
   .اند شود كه مراد افراد خاصي است؛ اما با چند مقدمه روشن مي

 قرآن امت وسط را شاهد بر اعمال معرفي كرده است؛ پس بايد             .الف
  . در قيامت بر اعمال مردم گواهي دهد

  . خواهد و عدالت مي ي آگاه، علم، گواه شدن.ب
 همه افراد امت آگاهي و عدالت ندارند؛ به همين دليـل در روايـات       .ج
به كار ما   هستند كه: امامان معصوم، مراد از امت وسط:خوانيم كه   مي

ولُه       يفَـسيرَ �: فرمايـد   كـه قـرآن مـي       علم دارنـد؛ چنـان     سـرو لَكُـممع اللّـه 
بيننـد و بـه آن علـم     ني كه اعمال مردم را مي مراد از مؤمنا 2.�والْمؤْمنُـونَ 
 نيهمچنـ  .3 هـستند  :كنند، بر اساس روايات، امامان معـصوم        پيدا مي 

نكُم الـرِّجس         � كه خداوند در آيه     عدالت دارند؛ چنان   عـ بذْه يـل اللَّه رِيدا يإِنَّم

                                                 
h. 43�� :kz :lshr#spu.  
p.;1�)  ;�B :hun.  
s. ��� ���� :kh :lpph.  
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امـام  . كنـد   تبيين مي   را  عدالت آنان   و  عصمت �1أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم تَطْهِيراً   
 افـرادش اليـق گـواهي    يرخشود امتي كه ب مگر مي: فرمايد   مي 7صادق
هـاي دنيـا نيـستند، لياقـت گـواهي       براي چند عدد خرما در دادگاه   دادن

  2!دادن بر مردم در قيامت را دارا باشند؟

  ها پيام
  .)لِّتَكُونُواْ شُهداء(اولياي خدا بر اعمال ما نظارت دارند . 1

تـشكيالت و سـازماندهي محكـم       . استر قيامت سلسله مراتب     د. 2
 و دهنـد  ي مـ ي گـواه اي است كه ابتدا ائمه بر كار مـردم  گونهه قيامت ب 

 النَّاسِ ويكُونَ   يلِّتَكُونُواْ شُهداء علَ  ( استبر امامان گواهي     6سپس پيامبر 
  3.)الرَّسولُ علَيكُم شَهِيدا

ر ييـ تغست و خداونـد گـاهي بـا     آزمايش يك سنت قطعي الهي ا     . 3
  4.)لنَعلَم من يتَّبِع الرَّسولَ(. كند فرمان، مردم را امتحان مي

 ديني، مايه رشـد و كمـال و نافرمـاني از آن،             اتپيروي از دستور  . 4
  5). عقبيهيينقَلب علَ(: نوعي حركت ارتجاعي است

ل جهت، رنگ و     خود را به چيزي ديگر از قبي       ،جز فرمان خداوند  . 5
 تا هـر گـاه فرمـاني بـرخالف          ،زمان، مكان و شيوه خاصي عادت ندهيم      

 انتظار و يا عادت و سليقه ما صادر شد، به دنبال فرار يا توجيه نباشـيم               

                                                 
h.���>�  ;�B :ss.  
p. ��� ���� :kh :lpph.  
s .^?�U :lzpp.  
q .���	.  
n .��� ���� :kh :lpps.  
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  1.) عقبيهيلنَعلَم من يتَّبِع الرَّسولَ ممن ينقَلب علَ(
و تنها كساني به ايـن     )لكبيرة( بر افراد عادي سنگين است       ،تسليم. 6

ـ   يابند كه هدايت خاص الهي      مقام دست مي   ـ  ( شـود    نا، شامل آن  يإِالَّ علَ
دينَ هيالَّذ2.) اللّه  
اگر امروز فرمان . شود هاي قبلي نمي قوانين و مقررات شامل زمان. 7

هاي قبلي صحيح است و از امـروز بايـد بـه              تغيير قبله صادر شده، نماز    
  3.)وما كَانَ اللّه ليضيع إِيمانَكُم( سوي ديگر نماز خواند

  

                                                 
h .���	.  
p .���	.  
s .���	.  
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قبلـه   ة بنابراين دربار[د كه خداوند آن را تعيين كرده است        اي دار     اي قبله   هر طايفه 

 بر يكـديگر سـبقت      ،ها و اعمال خير      در نيكي  ]زياد گفت وگو نكنيد و به جاي آن       
بـراي جـزاي اعمـال نيـك و بـد، در روز           [هرجا باشيد، خداوند شـما را       . ديجوي

  . زيرا او بر هر كاري توانا است؛كند  حاضر مي]رستاخيز

  مقدمه 
 دربـارة  آيه، پاسخي به قوم يهـود اسـت كـه سـر و صـداي زيـادي            اين

هـر گـروه و     : گويـد   آيـه مـي   . موضوع تغيير قبله به راه انداختـه بودنـد        
در طـول  . اي دارد كه خداونـد آن را تعيـين كـرده اسـت      اي قبله   طايفه

قبله، از  . چيز عجيبي نيست  ر قبله   ييتغهاي مختلفي بوده و         تاريخ، قبله 
ت كه تغيير ناپذير باشد، يا همچون امـور تكـويني كـه             اصول دين نيس  

   گو نكنيـد و       و   بنابراين، زياد درباره قبله گفت     .ر نشود تخلف در آن ميس
فَاستَبِقُواْ ( ها بر يكديگر سبقت بگيريد      به جاي آن، در اعمال خير و نيكي       

                                                 
h.vR�1  ;�B :hqm. 
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رَاتل گو در اين مسائ و  به جاي اينكه تمام وقت خود را صرف گفت        .)الْخَي
ها برويد؛ زيرا معيار ارزش وجودي شما، عمـل           فرعي كنيد، سراغ خوبي   

خواهيـد اسـالم يـا مـسلمانان را      پاك و نيك شما است و شما كـه مـي     
  1. نه با تغيير قبله؛ها بيازماييد بيازماييد، با اين برنامه

  ها  واژه
  2.كند چيزي كه انسان به آن رو مي: ةهوج

  ).ليباب تفع» يول«ل از ماده اسم فاع( تعيين كننده :مولّي
  ).باب افتعال» سبق«فعل امر از ماده ( .دي سبقت بگير:استبقوا

  نكات تفسيري

  مراد از سبقت گرفتن. 1

  : شده است؛ از جمله» فَاستَبِقُواْ الْخَيرَات«هاي متعددي از  تفسير
  . در طاعات، از يكديگر پيشي بگيريد .الف
  . بشتابيد،كند يبه قبول آنچه خداوند امر م .ب
  .شويد، از يكديگر پيشي بگيريد در انجام اموري كه به آن ترغيب مي .ج

خداوند ثواب هر كس را كـه در ايـن امـور سـبقت بگيـرد، عنايـت                  
تواند هر   البته اين سه تفسير با يكديگر منافات ندارد و مي3.خواهد كرد 

گرفتن  سبقت   ، پس مراد از سبقت به سوي خيرات       .سه مورد نظر باشد   
  .به سوي اطاعت و بندگي خداوند است

                                                 
h. ����� ���� : kh : lnuh # nup . 

p. 9� 5�R� »;!"# « ��=�� V?�B ;3�R� ;1 ;�B ��� A5»;��� «2_�. 

s.9� ;+@RcR1  :��5�� ��(�� )�*� : kp : lhhh . 
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  » لكل وجهة« يمعنا. 2

 زيرا معنا   ؛ را نياورد  »مةأ« ة كلم يل و »مة وجهة ألكل  « يعني؛  »ةوجهلكل   «
دي ند، تفاسـير متعـد  اكه مراد از امت چه كساني  در اين . 1مشخص است 

هـود و   ي از   يهر ملت ها اين است كه       ترين آن   بيان شده است كه مناسب    
  .دارداي   قبلهانصار

  قادر يكتا. 3

هر كجا باشيد، خداوند، روز قيامت همه شما        : فرمايد  درجمله بعد مي  
اي مـشغول     ه  آورد و او بر هر چيزي قادر است چنين نيست كه عد             را مي 

انجام بهترين كارها باشند و در خيرات پيشي بگيرند و گروهي ديگر جز             
 بـا هـم يكـسان باشـند و          تخريب و اخالل، كار ديگري نكنند و ايـن دو         

مه حساب و كتاب و جزايي در كار نباشد؛ بلكه هر كجا باشيد، خداوند ه           
جا كه ممكن است بـراي بعـضي عجيـب          از آن . شما را حاضر خواهد كرد    

ها را هرجا كه باشـند،        بدن انسان  ةباشد كه چگونه خداوند، ذرات پراكند     
اند، بالفاصـله  پوشـ  كند و لباس حيات نـوين بـر آنهـا مـي      آوري مي   جمع
  .2) كُلِّ شَيء قَديرٌيإِنَّ اللّه علَ(و خداوند بر هر كاري قدرت دارد : گويد مي
  4444اصحاب حضرت مهدي. 4

أَينَ ما تَكُونُواْ � رسيده است، جمله : در روايات متعددي كه از امامان
 در. تأويل شده اسـت    4 به اصحاب حضرت مهدي    �يأْت بِكُم اللّه جميعا   

أَينَ ما عبارت  نقل شده كه پس از ذكر 7 كتاب روضه كافي از امام باقر
بـه  .  نفرنـد 313 است كه 7منظور، اصحاب امام قائم   :  فرمود …تَكُونُواْ

                                                 
h. 67�� �8� ���� :kh :lhhs . 

p. ����� ���� : kh : lnup . 
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 سـوره هـود آمـده       8كـه درآيـه     [ �مة معدودة أ� منظور از ! خدا سوگند 
سـاعت، همگـي جمـع        در يـك  ! بـه خـدا سـوگند     .  هـستند  نا آن ]است
هاي ابر پاييزي كه بر اثر تندباد، جمع و متـراكم             ون پاره شوند؛ همچ   مي
! بـه خـدا سـوگند     « : نيز نقـل شـده كـه فرمـود         7از امام رضا  . شود  مي

 قيام كند، خدا تمام پيروان ما را از تمام شـهرها گـرد              7هنگامي كه مهدي  
  1.»كند او جمع مي

  ها  پيام
هاي خيـر باشـد       ارهاي بيهوده را رها كنيد و توجه شما به انجام ك            كار. 1
  .)فاستبقوا الخيرات(

فَاستَبِقُواْ ( براي برطرف كردن مشكالت، به هدف عالي توجه بدهيم . 2
رَاتتغيير قبله، باعث مشاجراتي بين اهل كتاب و مسلمانان شد و           . )الْخَي

رَات   « ةرو خداونـد، بـا جملـ        مشكالتي ايجاد كرد؛ از اين     تَبِقُواْ الْخَيـ فَاسـ« ،
  2.كند  را به هدفي واالتر دعوت ميمسلمانان

 نـه داشـتن   ،گـرفتن در خيـرات اسـت        پيشي ها،  مالك برتري امت  . 3
يز بايد به جـاي رقابـت و سـبقت در امـور مـادي، در                نما  . اي خاص   قبله
  3.)فَاستَبِقُواْ الْخَيرَات …ولكُلٍّ وِجهةٌ(هاي خير از ديگران سبقت بگيريم  كار

 گرايش انسان به اعمـال      ةمحاسبه اعمال، زمين  توجه به قيامت و     . 4
  4.)يأْت بِكُم اللّه جميعا. …فَاستَبِقُواْ الْخَيرَات(خير است 

                                                 
h. ��(�� )�*� :kh :lqpj . 

p. 7� �'��9�: :��3	�� ���� : kh : lqzj . 

s. R�K&) ��3	�� /<= />?@A��� ���� B /<= />CDE . 

q.9� ;+@RcR1  :��3	�� ���� :kh :lqzz . 
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برپايي قيامت و آوردن همه مـردم در آن، مظهـر قـدرت مطلـق               . 5
  1.) كُلِّ شَيء قَديرٌيإِنَّ اللّه علَ …أَينَ ما تَكُونُواْ(الهي است 

                                                 
h. ���	 . 
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  انهاي شيط گام

$yγ•ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$̈Ζ9 $# (#θè= ä. $£ϑ ÏΒ ’ Îû ÇÚö‘ F{$# Wξ≈ n= ym $Y7 Íh‹ sÛ Ÿωuρ (#θãèÎ6®Ks? ÏN≡uθäÜäz 

Ç≈ sÜ ø‹¤±9 $# 4 … çµ̄ΡÎ) öΝ ä3s9 Aρß‰ tã îÎ7 •Β ∩⊇∉∇∪1   
هــاي  از آنچــه در زمــين، حــالل و پــاكيزه اســت بخوريــد و از گــام! اي مــردم

  . دشمن آشكار شما استكنيد؛ به راستي اون شيطان پيروي ]انگيز وسوسه[

  مقدمه
همانند ثقيـف و خزاعـه   ( بعضي از طوايف عرب، :از ابن عباس نقل شده است    

 قسمتي از انواع زراعت و حيوانات را بدون دليل بـر خـود حـرام كـرده           )…و
 نا و آن  آيات فوق نازل شد   . دادند  را به خدا نسبت مي         بودند و حتي تحريم آن    

  2.را از اين عمل ناروا بازداشت

  ها واژه
   .»جمع خطوه«ها   قدمها، گام :خطوات
  .پاكيزه و گوارا: طيب

                                                 
h.vR�1  : �Bhjm . 

p. ����� ���� :kh : lnjm . 
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  نكات تفسيري

  سفارش اسالم. 1

 بـه   »طيب«، چيزي است كه ممنوعيت شرعي نداشته باشد و          »حالل«
 ،شود كه عالوه بر نداشتن ممنوعيـت شـرعي          هاي پاكيزه گفته مي     چيز

است كه طبع » يثخب«مقابل آن  ةموافق طبع سالم انساني است و نقط
  1.آدمي از آن تنفر دارد

 هـاي پـاك و حـالل     برداري از نعمـت   اسالم، همواره مردم را به بهره     
ن يـ از ا كند؛    جا مبارزه مي    سفارش نموده، با هرگونه رهبانيت و زهد بي       

نْ    …إِنَّما الْخَمرُ (داند    هاي ناسالم را از شيطان مي          هم خوردني  رو مـ سرِج
لِ الشَّيمكُلُوا (   كند مي يمعرفجا را گام شيطان ه ب  و هم نخوردن نا2)طَانِع

  .)مما في الْأَرضِ حالالً طَيباً و ال تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطانِ
اسالم به زنـدگي مـادي انـسان، توجـه كـاملي دارد و در رأس آن،                 

. آمده است ها آيه و صدها روايت        باره ده   هاي غذايي است كه در اين       نياز
هاي حالل و حـرام         ها و آشاميدني    يكي از وظايف انبيا نيز بيان خوردني      

  3.براي مردم است
  مندي شرط بهره. 2

 نجـا ي؛ ا قرآن معموالً در كنـار اجـازه مـصرف، شـرطي را بيـان كـرده اسـت                 
 در جـاي    �لـشَّيطانِ كُلُوا مما في الْأَرضِ حالالً طَيباً و ال تَتَّبِعوا خُطُوات ا          � :فرمايد  مي

                                                 
h. ���	 :  kh : lnjr . 

p.v/�?�  ;�B :ru . 

s. ��� ���� : kh : lpnj #pnz . 
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ي األَرضِ مفْـسدينَ           � :فرمايد  ديگر مي  اْ فـثَوالَ تَعو قِ اللَّهزن رواْ ماشْرَباز «؛  �1كُلُواْ و
 و در جـاي ديگـر       »روزي خدا بخوريد و بياشاميد؛ ولي در زمين، فساد نكنيد         

در آيـه ديگـر     . »يـد بخوريد و اطعام كن   « �2…فَكُلُوا منْها وأَطْعموا  �: فرمايد  مي
بخوريـد و بياشـاميد؛ ولـي اسـراف         «؛  �3كُلُواْ واشْرَبواْ والَ تُـسرِفُواْ    �: فرمايد  مي

  .»نكنيد
  اصل اول . 3

هـاي روي زمـين،    اين آيه دليل بر اين است كه اصل اولي در همه غـذا    
 بنابراين، حـرام    .هاي حرام، جنبه استثنايي دارد      حالل بودن است و غذا    

هـر  : كـه نتيجـه آن  . واهد، نه حـالل بـودن آن      خ  يز، دليل مي  بودن هر چ  
غذايي كه ممنوعيت آن با دليل صحيح ثابت نشده است، تا هنگامي كه 

، حـالل  رد و اجتماع نباشد، طبق آيه شريفمنشأ فساد و ضرري براي ف  
  4.است

  هشدار قرآني. 4

ده است كـه    م آ 5جيد در چهار جاي قرآن م     �ال تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطانِ   � عبارت
هاي الهـي اسـت در واقـع، بـه       درباره استفاده از غذاها و روزي   6دو مورد آن،    

، مـصرف   هاي حـالل را در مـوارد نامناسـب          دهد اين نعمت    انسان هشدار مي  
 نه طغيان و فـساد در  ؛اي براي اطاعت و بندگي قرار دهد ها را وسيله نكند و آن  

                                                 
h.vR�1  : �Bju .  
p.�>  : �Bpm . 

s.��RD�  ;�B :sh . 

q. ����� ���� : kh : lnzh . 

n.vR�1  ;�B :hjm # pumo?F'� � ;�B :hqpA�' � ;�B :ph . 

j.vR�1  ;�B :hjmo?F'� � : �Bhqp . 
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  1!زمين
  سياست گام به گام. 5

دقيـق تربيتـي    به يـك مـسأله   )هاي شيطان گام (»طوات الشيطانخ«جمله  
طـور تـدريجي      بيشتر به  ،ها    كاري  ها و تبه     انحراف ,كهاشاره دارد و آن اين    
 بـراي   مثـال يبـرا  نه به صورت دفعي و فـوري؛   ؛كند  در انسان نفوذ مي   

: مراحلـي وجـود دارد      آلوده شدن به مواد مخدر و قمار و شراب، معموالً         
كـار را سـاده      است و انجام ايـن    ها    صحنهشاچي يكي از اين     نخست تما 

، يـا     )بـدون بـرد و باخـت      (گام دوم، شركت تفريحي در قمار       . شمرد  مي
، يا درمان بيماري و ماننـد آن       استفاده از مواد مخدر براي رفع خستگي      

 گام سوم، استفاده از اين مواد به مقدار كم و بـه قـصد تـرك آن                . است
  .است

شود و شخص، يك  ها، يكي پس از ديگري برداشته مي م سرانجام گا
هـاي شـيطان نيـز          وسوسه. دگرد  مي  يا معتاد خطرناك    اي  باز حرفه   قمار

 انسان را قدم به قدم در پشت سر خـود،       ؛معموالً به همين صورت است    
  .كشاند به پرتگاه مي

هـاي     نقشهياجراهاي شيطاني و آلوده، براي  شيطان و تمام دستگاه 
كننـد؛ لـذا      استفاده مي ) گام به گام  ( خود، از همين روش خطوات       شوم

 از همان گام اول بايد به هوش بود و بـا شـيطان همـراه           :گويد  قرآن مي 
  2.نشد

                                                 
h.vR�1  ;�B :ju . 

p. ����� ���� : kh : lnzp . 
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  خرافه پرستي . 6

هاي خرافي و     اين نكته نيز قابل توجه است كه در احاديث اسالمي، كار          
 : اسـت  آمـده  در حـديثي     .منطق، خطوات شيطان معرفي شده است       بي

امـام  .  ذبـح كنـد     )بـراي خـدا   (مردي قسم ياد كرده بود فرزند خـود را          
در حـديثي ديگـر از      . »هاي شيطان است    اين از گام  «:  فرمود 7صادق

هـاي    هر سوگندي به غير نام خدا باشد، ازگام       «: خوانيم   مي 7امام باقر 
  1.»شيطان است

  دشمن آشكار. 7

 ةوسـيل   ؛ كه دشمني خـود را بـه       � مبينٌ إِنَّه لَكُم عدو  �: فرمايد  در آخر مي  
ر  دشـمن آشـكا  : كـه فرمـود    اين ليـ دل. كند  مي دعوت به معصيت آشكار   

اين است    يا به علت دشمني او از روز اول با آدم است يا به سبب              است؛
 بـراي همـه   ,كـاري   همچون قتل و جنايت و تبه, دستورات او  ي زشت كه

هـا از جانـب يـك دوسـت           مهدانند اين گونه برنا     آشكار است و همه مي    
 يا به دليل اين است كه شيطان، به صراحت از دشمني خود با               و نيست

ينَ � :انسان خبر داده است   عـمأَج منَّهكـنم  همه را گمراه مـي « 2؛�ألُغْوِي«. 
 يـاد شـده     ، انـسان   آشكار لذا بارها در قرآن، از شيطان به عنوان دشمن        

  3.است

  ها  پيام
ها جايز اسـت و       نچه در زمين است، براي همه انسان      برداري از آ    بهره. 1

                                                 
h. ���	 : lnzp # nzs . 

p.R�>  ;�B :sr . 

s.Ry?@  ;�B :jt� �  : �BjuT�R_� � ;�B :ns��RD� � ;�B :pp�_�� �  ;�B :n�R	9 � : �Bjp . 
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  محروم كند؛،برداري از آنچه خدا حالل كرده انسان نبايد خود را از بهره
  1.)…يا أَيها النَّاس كُلُوا(ها مخالف است  لذا اسالم با برخي رياضت

  .)عواال تَتَّبِ …يا أَيها النَّاس كُلُوا(تكاليف، منحصر به مؤمنان نيست . 2
هاي پليد و ناپاك، پيروي كـردن از          گيري از محرمات و چيز      بهره. 3

   2.)كُلُوا مما في الْأَرضِ حالالً طَيباً و ال تَتَّبِعوا خُطُوات الشَّيطانِ(شيطان است 
ط شـيطان   بـراي انحـراف و تـسلّ       يا هاي طبيعي بشر، زمينه     نياز. 4
ال  …كُلُـوا (هاي آن توجه داشـت          زشبايد ضمن تأمين نياز، به لغ     . است
  3.)تَتَّبِعوا
هـاي گونـاگون اسـتفاده        هـا، از راه     شيطان، براي انحـراف انـسان     . 5
و هـا   راه ، بـه  صـورت جمـع      آوردن خطوات بـه    .)خُطُوات الشَّيطانِ (كند    مي

  .وسايل متنوع نيرنگ شيطان، اشاره دارد

                                                 
h .9� ;+@RcR1 :��3	�� ���� :kh :lnss # nsq.  
p .��� ���� :kh :lpnz.  
s .���	.  



 

 

 قرآن مجيد  28 صفحة  14درس 
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 من نزديكم؛ دعاي دعاكننده     ]بگو[و هنگامي كه بندگان من، درباره من از تو بپرسند،           
بايد دعوت مرا بپذيرنـد و بـه مـن           پسگويم؛    خواند پاسخ مي    را هنگامي كه مرا مي    

  .]و به مقصود برسند[ايمان بياورند، تا راه يابند 

  مقدمه
آيا خداي ما نزديك است، تا بـا او آهـسته           «:  پرسيد 6ي از پيامبر  شخص

فـوق نـازل     ة آيـ  »مناجات كنيم، يا دور است تا باصداي بلند او را بخوانيم؟          
  2. نزديك استها پاسخ داد كه خدا به بندگانشو به آنشد 

  ها واژه
  .)باب استفعال» بجو«فعل امر از ماده (د ناجابت كند يبا :ليستجيبوا

  ).»رشد«فعل مضارع از ماده (ابند ي ي مشوند، راه ي متي هدا:رشدوني

                                                 
h.vR�1  ;�B :hmj . 

p. ����� ���� : kh :jsz . 
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  نكات تفسيري

  عنايت ويژه. 1

دعاكننده، آن چنان مورد محبت پروردگـار قـرار دارد كـه در ايـن آيـه،                 
اگر : را براي لطف به او به كار برده است        » خودم«ير  خداوند هفت بار، تعب   

من، خودم بـه آنـان       ]:به آنان بگو  [بندگان خودم، درباره خودم پرسيدند،      
هاي آنان را مـستجاب   نزديك هستم و هرگاه خودم را بخوانند، خودم دعا     

  . … پس به خودم ايمان بياورند و دعوت خودم را اجابت كنند.كنم مي
  آميز، در صورتي است كـه انـسان بخواهـد بـا خداونـد                تاين ارتباط محب

  1.مناجات كند
  ظرفيت دعاكننده. 2

ـاف الهـي بيـشتر                و     دعا و گفت   گو با خداوند، ظرفيت انسان را براي دريافت الط
دهد؛  كه شرايط را براي انسان تغيير مي كند؛مانند توسل و زيارت اولياي خدا مي
ر به مهماني برود، دريافت محبتش بـيش از  گونه كه اگر كودكي همراه پد  همان

  2.آن خواهد بود كه تنها برود
زياد «: شنيدم كه فرمود 7از امام صادق: گويد  عبداهللا بن سنان مي   

رسيدن به هر حاجت  ةدعا كنيد؛ زيرا دعا، كليد بخشش خداوند و وسيل
توان   هايي نزد پروردگار است كه جز با دعا نمي            ها و رحمت    است؛ نعمت 

  3.»بدان هر دري را بكوبي، عاقبت گشوده خواهد شد. ه آن رسيدب

                                                 
h. ��� ���� : kh l pru . 

p. ���	 :lprp . 

s. 
��0 F���  :kp : lqjm . 
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  لطافت آيه. 3

ترين و زيباترين معنا را   بهترين اسلوب و لطيف،اين آيه در بيان پيامش
  :دارد؛ زيرادر بر كنندهبراي دعا
 ؛قرار داده اسـت ) من چنين و چنانم(اساس گفتار را بر متكلّم وحده      . الف
فهماند كه خـداي متعـال، بـه     و اين، مي) نان استخدا چنين و چ(نه غيبت  
  .، كمال عنايت را دارددعا كننده
و اين  ) مردم (»ناس«تعبير كرد و نفرمود   ) بندگانم( »عبادي«به  . ب

  .رساند نيز عنايت ياد شده را بيشتر مي
؛ »…:در پاسخـشان بگـو    «: واسطه را حذف كرده و نفرمـوده اسـت        . ج

  .»من پرسيدند، من نزديكم ة تو دربارچون بندگانم از«: بلكه فرمود
  .تأكيد كرده است» إنّ«را با حرف » من نزديكم «  جمله. د
را با صفت مـشبهه و جملـه اسـميه بيـان كـرده و               نزديك بودن   . ح
، تـا ثبـوت و دوام       »شـوم   من نزديك مـي   « نه با فعل     ؛»نزديكم «:فرمود
  .1را برساندقرب 

  »يب ؤمنوايول«مراد از . 4

و لْيؤْمنُوا « روايت شده كه ذيل جمله 7 از امام صادق    انيبمجمع ال در  
خواهند، به   يعني ايمان بياورند كه من قادر هستم آنچه مي        «: فرمود »بي

  2.»ايشان بدهم

  ها پيام
: فرمايـد   دعا، هرجا و هر وقت كه باشد، مفيد است؛ چون خداوند مي           . 1

                                                 
h. ��G��� ��5�� : kp :lqh # qp . 
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  .)فَإِنِّي قَريب( من نزديكم
 دوام  انگريـ ب» أُجيـب «(هميشگي است، نه مـوقتي      استجابت خداوند   . 2

  ).است
  1.)لَعلَّهم يرْشُدونَ(رشد و هدايت است  ةدعا، وسيل. 3

                                                 
h .��� ���� :kh :prh # prp.  
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  پرهيز از هالكت
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R=Ïtä† tÏΖÅ¡ósßϑø9$# ∩⊇∈∪1  
 خود را به دست خود به هالكت نيفكنيد         ]با ترك انفاق  و[و در راه خدا انفاق كنيد       

  .و نيكي كنيد كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد

  مقدمه
آزموده نيازمند است، دازه كه به مردان با اخالص و كار به همان ان،جهاد

ز بـدون   به انواع سالح و تجهيزات جنگي نيز احتياج دارد؛ چرا كه سربا           
 اعم از سالح، وسيله نقل و انتقال، مواد غذايي(وسايل و تجهيزات كافي 

  . كاري از او ساخته نيست،) وسايل درمانيو
جهاد بـا دشـمنان از واجبـات شـمرده      سالح   در اسالم تأمين     ن رو ياز ا 
 امروزه نيـز بـا   .ن مهم كرده است   ي ا يب به انفاق برا   يترغرا   ومردم   شده

توانـد سـد      هـاي مـالي مـردم مـي         كمك ،ها   جنگ توجه به تغيير شكل   
 را از فكـر     آنانتواند    مي محكمي در مقابل اهداف نظامي دشمن باشد و       

                                                 
h.vR�1  ;�B :hrn .  
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  .جنگ و نزاع دور سازد

  ها واژه
  ). باب افعال»يلق«فعل مضارع مجزوم از ماده (د يفكني ن:التلقوا

  . هالكت:تهلكهال
  ).عالباب اف» حسن«فعل امر از ماده «د ي كنيكي ن:أحسنوا

  نكات تفسيري

  مصاديق هالكت. 1

 ترك انفـاق بـراي   مورد هرچند در .�هوال تلقوا بايديكم الي التهلك �جمله  
ـ  اسـت؛    جهاد وارد شده   مـوارد  و دارد اي   وسـيع وگـسترده     مفهـوم  يول

  .شود  را شامل مييزياد
امني و  چه از نظر نا  (هاي خطرناك      از جمله انسان حق ندارد از جاده      

  يـا   ، و الزم بگـذرد  هـاي      بـدون پـيش بينـي      ،)ي يا غير آن   چه عوامل جو 
به احتمال قوي آلوده است، تناول كند و يـا حتـي در ميـدان                 كه ييغذا

 در تمـام ايـن مـوارد انـسان        . جهاد بدون نقشه و برنامه وارد عمـل شـود         
  1.جهت جان خود را به خطر انداخته است بي
  فرق هالكت و شهادت. 2

بتدايي را القاي نفس در هالكت پنداشته انـد و           جهاد ا  ،برخي نا آگاهان  
در  7حـسين روند كه قيام سـاالر شـهيدان امـام     ميپيش جا نگاه تا آ  
ناشي از نهايت ناداني و عـدم درك         نيا!! شمرند  مي مصداق آن را  كربال  

                                                 
h. ����� ���� :kp :lsj .  
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 مربوط به جايي است كـه       ،لقاي نفس در هالكت   ازيرا  ؛  يه است  آ يمعنا
 بايد جـان را فـداي حفـظ آن      شد، وگرنه كار نبا هدفي باالتر از جان در      
 جان ، و تمام شهيدان7گونه كه امام حسين هدف مقدس كرد؛ همان
  .اند هكرد خويش را در راه خدا فدا

ي اتباين دارد؛ تهلكه بـه معنـ      م مفهوم   »شهادت«با  » تهلكه«اصوالً  
دليل است در حالي كه شهادت قربـاني شـدن در راه هـدف و                 بي مرگ

  1.است ات جاويداننايل گشتن به حي
  مراد از احسان در اينجا چيست؟. 3

شود كه مانعي ندارد همه اين   ميچند احتمال در كلمات مفسران ديده  
  :  در مفهوم و محتواي آيه جمع باشد،معاني
هـاي شـما      گمـان نكنيـد انفـاق     (حسن ظن به خدا داشته باشـيد        . الف

  .)موجب اختالل در معيشت شما خواهد شد
  .له انفاق استأنه روي در مسمنظور ميا. 2
  2.نيازمندان استبا  حسن رفتار ور انفاق همراه بامنظ. 3
ـ      «و  » …أَنفقُـواْ «چه ارتباطي ميان دو جمله      . 4 ديكُم إِلَ الَ تُلْقُـواْ بِأَيـلُكَـةِ  يوالتَّه « 

  است؟ 
 به طـور  ،كه انفاق و آن اين  است  بيانگر يك حقيقت كلي و اجتماعي      هآي

ها از مفاسد كـشنده اسـت؛ زيـرا هنگـامي كـه         جامعه كلي سبب نجات  
هي معدود جمع   ها در دست گرو     انفاق به فراموشي سپرده شود و ثروت      

 اكثريتي محروم و بينوا وجود داشته باشند، ديري         ،هاگردد و در برابر آن    
                                                 

h. ���	 :kp :lsm .  
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بـه  آيـد كـه       مـي  در جامعه به وجـود     ،يميعظ كه انفجار    دييپانخواهد  
و   تمندان همه در آتش آن خواهد سوخترونفوس و اموال ث ،واسطه آن

. شـود  ي مـ   از هالكـت روشـن     يريشگيـ نجا رابطه مسأله انفـاق و پ      ياز ا 
كه بـه حـال محرومـان مفيـد باشـد، بـه نفـع               بنابراين، انفاق قبل از آن    

 نا اميرمؤمنـ 1. حـافظ ثـروت اسـت      ،ثروتمندان است؛ زيرا تعديل ثروت    
  2.»فظ كنيداموال خويش را با دادن زكات ح«: فرمود 7يعل

  ها پيام
 جهـاد نيـز بـدون پـشتوانه         .)أَنفقُواْ(هر حركتي است     ةاقتصاد پشتوان . 1

  3.مالي و گذشت از برخي امكانات، امكان ندارد
بِيلِ اللّـه والَ تُلْقُـواْ          (با انفاق، خود و اموالتان را بيمه كنيد         . 2 ي سـ قُـواْ فـأَنف

  4.) التَّهلُكَةِيبِأَيديكُم إِلَ
 همـه بايـد رنـگ الهـي         ،ي مـالي  اه كمكو   ه و جنگ  هالم جب س در ا  .3

  5.)في سبِيلِ اللّه(داشته و براي رضاي خداوند باشد 
ب     (محبوب خدا شدن بهترين تشويق براي احسان اسـت          . 4 حـي إِنَّ اللّـه

  6.)الْمحسنينَ
  

                                                 
h. ���	 :lsm .  
p. ��H(�� IJ� : 2��>hqj .  
s .��� ���� :kh :lsur.  
q .���	.  
n .���	 :lshu.  
j .���	.  
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  معامله با خدا
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، در ليله المبيت به هنگام خفتن       7با ايمان و فداكار، همچون علي     [ از مردم    يبرخ

فروشند و خداوند، بـه    جان خود را براي خشنودي خدا مي 6]در جايگاه پيغمبر  
  .بندگان مهربان است

  مقدمه
هنگـامي كـه پيغمبـر اسـالم         :ويدگ   ثعلبي مي  سنّتر معروف اهل    مفس

هاي خود و تحويـل دادن      قرضتصميم گرفت مهاجرت كند، براي اداي       
 را به جاي خـويش قـرار داد و شـب            7هايي كه نزد او بود، علي       امانت

خواست به سوي غار ثور برود و مشركان اطراف خانه او را         هنگام كه مي  
 در  7 داد علي   محاصره كرده بودند، دستور    ،آن حضرت براي حمله به    

 بـود،   6غمبريپكه مخصوص خود     بستر او بخوابد و پارچه سبزرنگي     
ل وحـي   يئل و ميكا  يئدر اين هنگام، خداوند به جبر     . روي خويش بكشد  

من بين شـما بـرادري ايجـاد كـردم و عمـر يكـي از شـما را                   «: فرستاد
                                                 

h.vR�1  ;�B :puz . 

   تفسير همراه�       

 

90  

كدام يك از شـما حاضـر اسـت ايثـار نفـس كنـد و                . طوالني قرار دادم  
هـا  به آن. دكدام حاضر نشدن هيچ» ي را بر خود مقدم بدارد؟زندگي ديگر 

 در بستر پيغمبر مـن خوابيـده و آمـاده شـده             7وحي شد اكنون علي   
به زمين برويد و حافظ و نگهبان او        . است جان خويش را فداي او سازد      

  .باشيد
 نشـسته  7ن سـر علـي  ييل پـا يـ ئل باالي سر و ميكايئكه جبر   هنگامي

خداوند، به واسطه تـو     ! علياي    آفرين به تو  ! ه به ب«:ل گفت يئبودند، جبر 
در اين هنگام، آيه فوق نـازل شـد و بـه            . »كند  به فرشتگان مباهات مي   

  1. ناميده شده است» المبيتةليل«همين دليل، آن شب تاريخي، 

  ها واژه
 فعـل مـضارع از مـاده        ؛از لغـات متـضاد    (خـرد    ي مـ  ،فروشد ي م :يشري
  .)»يشر«

  ).مصدر باب افتعال، »بغي«از ماده (دن يدن، طلبجو كر و  جست:ابتغاء
  .)»يرض«مصدر، از ماده  (يت و رضاي خشنود:مرضات

  نكات تفسيري

  »ليلة المبيت«تواتر . 1
  :گويد  مي،ابن ابي الحديد از علماي قرن هفتم اهل سنت

 به تواتر ثابت شده 6 در بستر پيغمبر7جريان خوابيدن علي «
   يستند و افراد سبك مغز، كسي آن      و غير از كساني كه مسلمان ن      

                                                 
h. ����� ���� :kp :lzz . 
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  1.»كند را انكار نمي

  باخدامعامله . 2

 و بهـاي معاملـه،      »جـان « متـاع    ؛»خـدا « خريـدار    ؛»انـسان «فروشنده  
كـه در مـوارد ديگـر، بهـاي        در حـالي   . ذات پـاك او اسـت      »خشنودي«
  : است گونه معامالت را بهشت جاويدان و نجات از دوزخ ذكر كرده اين

� ةَ          ي اشْتَرَ إِنَّ اللّه م الجنـَّ م بِـأَنَّ لَهـالَهو أَمـو مهينَ أَنفُـسنؤْمنَ الْم؛�2… م 
ها و اموالشان را خريداري كرده است كـه           منان، جان ؤخداوند از م  «
  .»براي آنان باشدبهشت   ]در برابرش[

شروع شـده   » من« ةمورد بحث، با كلم    ةبه همين سبب است كه آي     
ي از مردم هـستند كـه       رخ تنها ب  ، يعني ؛بعيض است  براي ت  نجايدر ا كه  

برابـر ايـن ايثـار، فقـط     در قادرند به اين كار فوق العاده دسـت زننـد و           
مؤمنان به معامله  ة توبه، هم111 در آيه .خشنودي خدا را طالب باشند

  3.اند  در برابر بهشت جاويدان دعوت شده،با خدا
  فضيلت سازي. 3

 داشـت، طبـق     7كه با حضرت علـي    معاويه به سبب دشمني عجيبي      
 را بـا    » بن جنـدب   �سمر«روايتي، چنان از اين فضيلت ناراحت بود كه         

 اين آيه، :چهارصد هزار درهم تطميع كرد كه با حديثي ساختگي بگويد  
 !! نـازل شـده اسـت   7ن بن ملجم، قاتل حضرت علي اعبدالرحم ةدربار

انتظـار  طـور كـه    پيشه نيـز چنـين كـرد؛ ولـي همـان      آن منافق جنايت 

                                                 
h. K�+ ��H(�� IJ� :khs :lpjp . 
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  1.رفت، حتي يك نفر اين حديث را نپذيرفت مي
  فاوتتدو گروه م. 4

 نـازل شـد؛ ولـي       7در شب هجرت پيغمبر خدا، درباره علـي       ،  اين آيه 
كـه ايـن    از آنجا   . ك حكم كلي و عمومي است     مثل ساير آيات، داراي ي    

لـوم   قرار گرفته است، مع    2)…ومنَ النَّاسِ من يعجِبك   (آيه، برابر آيه سابق     
 و دسـته سـابق هـستند      در مقابـل     ، كـه ايـن دسـته از مـردم         شود  مي

  .صفاتشان نيز در نقطه مقابل آنان است
 عزت و ،خودپسند و لجوج بودند كه از راه نفاق آن مردم، خودخواه، 

من نـشان  ؤ در ظاهر خـود را خيرخـواه و مـ   !نددآور آبرويي به دست مي   
 امـا .  و هالكـت مـردم نبـود   د؛ اما كردارشان، جز فساد در زمين   ادند  مي

 حتي جان خود    -كنند و هرچه دارند       گروه ديگر تنها با خدا معامله مي      
  3. چيزي خريدار نيستند،فروشند و جز رضا و خشنودي او  به او مي-را 
  مصداق آيه. 5

گاهي بايد براي احياي يك معروف، يا محو يك منكر، جـان را تـسليم               
ر راه امر به معروف و نهـي از         كسي كه د   «: فرمود 7كرد، حضرت علي  

  4.»منكر كشته شود، يكي از مصاديق اين آيه است

  ها پيام
اسِ    (دارد    مي  نا اهل، حرفش زيبا است وانسان را به تعجب وا         . 1 نَ النـَّ مـو

                                                 
s .����� ����) 9� $�' ;1 :��H(�� IJ� K�+/�/Y�� ,1� �1�  :kq :lzs.( 
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 كجِبعن يقَ منْ (كند   ولي مؤمن عملش دنيا را متعجب مي       ؛)هلَونَ النَّاسِ مم
هشْري نَفْس1.)ي  

 خـدا  ي پـيش مـرگ اوليـا   م كـه يو بدان ايثارگران را زنده بداريم      ياد. 2
  2.)منَ النَّاسِ منْ يشْري(شدن يك ارزش است 

خداوند براي هر كـاري پاداشـي       .  رأفت خداوند، بهترين پاداش است     .3
و اللَّه رؤُف (خداوند رئوف است : فرمايد  اما در اين آيه مي.قرار داده است

باد3.)بِالْع  

                                                 
h .��� ���� :kh :lspj.  
p. ���	.  
s .���	.  
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  مالك انتخاب
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كه از آن، اكراه داريد، و چه بـسا از    در حالي  بر شما مقرر شد؛    ]در راه خدا  [جهاد  
چيزي اكراه داشته باشيد كه خير شما در آن است، و يا چيـزي را دوسـت داشـته             

  .دانيد داند و شما نمي باشيد كه شر شما در آن است و خدا مي

  مقدمه
ها در  و در اين آيه، سخن از انفاق جاناست  درباره انفاق اموال ة قبل،يآ

دوش يكديگر قـرار    اين دو، در ميدان فداكاري، دوش به        . راه خدا است  
 از هــر نظــر محــدود اســت و هــا، جــا كــه علــم انــساناز آن. گيرنــد مــي

اي برابر دريا اسـت، نبايـد           معلوماتشان برابر مجهوالتشان همچون قطره    
 ابتدايي خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتـشان حـاكم            صيختش

 ؛منحصر به مسأله جنگ با دشـمنان نيـست      فرمايد،    آنچه آيه مي  . كنند

                                                 
h.vR�1  ;�B :phj .  
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هـا و     دارد و تمـام مـرارت       بلكه از يك قانون كلي و عمومي پرده بر مـي          
سازد؛ زيرا  هاي اطاعت فرمان خدا را براي انسان سهل و گوارا مي سختي

داند كه خداوند از همـه چيـز           مي »اللَّه يعلَم و أَنْتُم ال تَعلَمونَ     «به مقتضاي   
بـه ايـن ترتيـب، بنـدگان     . راي بندگانش رحمان و رحيم اسـت     آگاه و ب  

دانند و بـا جـان و         هاي شفابخش مي     دارو ،اين دستورات را   ةمؤمن، هم 
  1.دل آن را پذيرا هستند

  ها واژه
  ).»كتب« از ماده يفعل ماض (ديگردواجب  ومقرر نوشته شد، : كُتب
   2.ند، مكروهيناخوشا :كُره

  نكات تفسيري

  جهادوجوب . 1

مؤمنان واجب است؛ چون  ة و قتال بر هم جهادكه  آيه داللت دارد بر اين    
 را اسـتثنا    ناكه دليلي آن    مگر كساني  خطاب، متوجه مؤمنان شده است؛    

رَج ولَـا    ي حرَج ولَا علَي الْأَعمي لَيس علَ  �«ة   مانند آي  3كرده باشد؛  رَجِ حـالْـأَع 
  .4بينا و افراد شل و بيمار، گناهي نيستبر نا، يعني ؛� الْمرِيضِ حرَجيعلَ

                                                 
h.9� ;+@RcR1  :����� ���� :kp : lhuj # huz . 

p .  ;+&c ,+�=� ;1 ,�    ̂ ?K'� ;� 5�8  :   �?K>� 5�	 ^#A5 9�  ,��       # ��3" 9� �R�) /�3'?� �/�3�
»R��v «             ;�B A5 �A?�"� ��> /3'?� �5�8 $��Y) ^?K'� ;1 kA?	 9� ;� /3��c ,+�=� ;1hh : vA�_

2��@ :�����F��?�y ?�3���)�� ?�+��?�� X?U�R�L �#�� X?D���y ?���+%���� :��� ���� :kh :lssm.  
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   مجهول آورده شده؟»كُتب«چرا . 2

 بلكـه   ؛)خدا بر شما واجب كـرد     ( ؛»كَتَب اهللا «: در آيه مورد بحث، نفرمود    
اين، بدان سبب است كـه در ذيـل         . )بر شما واجب شد   (» كُتب«: فرمود

و كُـرْه لَكُـم      «: آيه آمده است   هـ ناخوشـايند   كـه جنـگ را      در حـالي  ( ،»و 
 در چنين مقامي، نام خـدا بـردن و فاعـل را معرفـي كـردن،       ).دانيد  مي

 خدا است و تعبير صيغه مجهول، نـام خـدا را از              در برابر  ي ادب يبنوعي  
  1.كند استخفاف حفظ مي

   بوده است؟نيسنگ مؤمنانچرا جهاد و قتال بر . 3

رار هـا در خطـر قـ        اين نگراني يا به اين جهت است كه درجنـگ، جـان           
 امنيت و ارزاني ارزاق و آسايش  وآورد هاي مالي بسيار مي  ضرر،گيرد مي

 خـوي شـفقت و رحمـت بـر        كـه    است يا به اين دليل      .كند  را سلب مي  
 حتـي از    آنان، ن رو ياز ا ؛   شديدتر از ديگران است    مؤمنانمخلوقات، در   

 .انـد   رئـوف و مهربـان    آزار يك مورچه هم پرهيز دارند و به همه خاليق           
ين كساني، از جنگ و خونريزي كراهت دارند؛ هر چند دشمنانـشان         چن

خـداي  .  دوست دارند با دشمنان هم با مـدارا رفتـار كننـد            .كافر باشند 
كنند؛ چـون    سبحان، در آيه مورد بحث، به ايشان فهماند كه اشتباه مي          

داند كه دعوت با زبان و        خدايي كه قانونگذار حكم قتال است، خوب مي       
. اند، هيچ اثري ندارد     فاري كه دچار شقاوت و خسران شده      عمل، براي ك  

  2.تر است البته وجه اول، مناسب

                                                 
h. ��G��� ��5�� : kp :lpqj . 
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  ت و محبتهمالك كرا. 4

در آيه شريفه، براي اين است كه مؤمنـان از جنـگ            » عسي«مه  لتكرار ك 
خداي سبحان خواست به آنـان  . كراهت داشتند و به صلح عالقمند بودند     

عـسي ان  «: فرمـود  اگـر مـي  . كنند  مي بفهماند كه در هر دو جهت اشتباه      
شد    معنا اين مي   ؛»تكرهوا شيئاً و هو خير لكم او تحبوا شيئاً وهو شر لكم           

ن اسـت كـه مـالك كـار را كراهـت و             يـ د و آن ا   يك اشتباه دار  يكه شما   
 هم از   مثالً (كه دو بار خطا كرده است       اما كسي  ؛ديمحبت خود قرار داده ا    

نشيني و تنهايي     كه دوستدار گوشه  اينديدن اشخاص كراهت داشته و هم       
كند بـه هـر دو         برابر چنين كسي، بالغت در گفتار ايجاب مي        )شده است 

تو نه در كراهت از معاشرت، راه درست        :  و گفته شود   ،خطايش اشاره شد  
ز خداوند به هر    ينجا ن يدر ا . گيري   به گوشه    نه در عالقه    و اي  گرفته  پيش را

 و عـسي ان     …عـسي أن تكرهـوا    � :ديـ فرما ي مـ  دو اشتباه اشـاره نمـوده و      
  1.�…تحبوا

  خطاب نهايي. 5

 تكميـل   ص را يدر تـشخ  خطـاي آنـان      �و اللَّه يعلَم و أَنْتُم ال تَعلَمونَ      � عبارت
، تـا مؤمنـان،     ردهكند؛ چون خداي تعالي اين مطلب را به تدريج بيان ك            مي

تنها احتمـال خطـا را       باشند؛ لذا در بيان اول،       رش آن را داشته   يپذآمادگي  
هرچه كراهت داريد، احتمـال بدهيـد كـه خيـر            ةدربار:  فرمود ادآور شد و  ي

، احتمـال بدهيدكـه برايتـان بـد         ديه مند شما در آن باشد و به هرچه عالق       
  .باشد

خـود   كه ذهن مؤمنان از افراط دور شـد و حالـت اعتـدال بـه          پس از آن  
                                                 

h. ���	 :lpqm . 
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حكـم  (اين حكم   : ديفرما  مي ،گرفت، دوباره روي سخن را متوجه آنان كرده       
حقـايق     دانا بـه   وندكه شما از آن كراهت داريد، حكمي است كه خدا         ) قتال

بينيد، هرچـه باشـد       آگاهي داريد و مي   بدان  امور، تشريع كرده و آنچه شما       
مستند به نفس شما است كه جز آنچه خـدا تعلـيمش داده علمـي نـدارد؛           

  1.يدبرابر دستورهايش تسليم شودر پس ناگزير بايد 

  ها پيام
مالك خير و شر، آساني و سختي، يا تمايالت شخصي نيست؛ بلكـه             . 1

س (داوري خود تكيه كنيم  مصالح واقعي مالك است و نبايد به پيش       يعـ  
رٌ لَكُمخَي وه ئاً ووا شَيأَنْ تَكْرَه(.  

ـ   …كُتب علَيكُم الْقتالُ  (خير است    ةجنگ و جهاد در راه دين، ماي      . 2 ه رٌ   و خَيـ و
لَكُم(.  
نهايـت بـه مـا دسـتور          تسليم فرمان خدايي باشيم كه بر اساس علـم بـي          . 3
  2).و اللَّه يعلَم و أَنْتُم ال تَعلَمونَ(را ندانيم    دهد؛ گرچه ما دليل آن مي

                                                 
h. ���	 .  
p. ��� ���� : kh : lsqu .  
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ها  توانيد با آن  زمان كه بخواهيد مي    زنان شما محل بذر افشاني شما هستند؛ پس هر        
  اثر ]د از اين فرصت بهره گرفته با پرورش فرزندان صالح         ييسعي نما [آميزش كنيد   

از خدا بپرهيزيد و بدانيد او را مالقات خواهيد          نيكي براي خود از پيش بفرستيد و      
  .»كرد و به مؤمنان بشارت بده

  مقدمه
ن يگاه زن مطرح بوده و در اطراف ا ي بحث جا  ،يرباز در جوامع بشر   ياز د 

ـ  ؛ ارائه شـده اسـت     ي كامالً متناقض  يه ها يموضوع نظر   ي بـه راسـت    ي ول
گاه اشـاره   ين جا ي از ا  يا ه به گوشه  ين آ يا ت؟سيگاه زن در جامعه چ    يجا
  .ده استكر

  ها واژه
 شـود   اطـالق مـي   )مزرعـه ( به محل زراعـت       هم بذر افشاني و گاهي   : حرث

  .)مصدر(
                                                 

h.vR�1  : �Bpps .  
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  .هر زمان و هر كجا: اَنّي
، بـاب   »قـدم «فعـل امـر از مـاده        ( ذخيـره كنيـد   ،  از پيش بفرستيد  : قدموا
  ).ليتفع

  نكات تفسيري

  دتشبيه دقيق خداون. 1

 ة دربـار  ،يد كه چرا اسـالم     آ  اين تشبيه ممكن است براي بعضي سنگين      
ه باريكي در ايـن   در حالي كه نكت؛نيمي از نوع بشر چنين تعبيري دارد  

خواهد ضـرورت وجـود        قرآن مي  :كهاست  ، و آن اين     تشبيه نهفته شده  
 زن وسيله خـاموش كـردن       ،يعني؛   نشان دهد  ،زن را در اجتماع انساني    

اي براي حفظ حيات       بلكه وسيله  ؛ي هوسراني مردان نيست   شهوت و برا  
كه نـسبت بـه جـنس       است   يكسانبه   هشدار اين سخن    . است نوع بشر 

   .نگرند  بازي مي  با ديد يك بازيچه يا يك وسيله هوس،زن
  توضيح تشبيه. 2

؛  كــشاورزنـسبت زنــان بـه جامعــه انــساني، نـسبت كــشتزار اسـت بــه    
 الزم است و اگر نباشد،     رآنيكث ت  و ي بذر گونه كه كشتزار براي بقا      همان

شود و ديگر غذايي براي حفظ حيات و بقاي آن            بذرها به كلي نابود مي    
يابد و نـسلش      اگر زنان نباشند، نوع انسان دوام نمي      ن  يهمچن ؛ماند  نمي

  1.شود قطع مي
  بقاي نوع بشرحكمت . 3

ور ظهـ  نوع بشر در زمين، بقاي ديـن او و           يغرض خداي سبحان از بقا    
                                                 

h. ��G��� ��5�� :kp :lshr : 
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 جوامع بشري وجود داشته باشند تا بـا         زيو ن  .توحيد و پرستش او است    
 ذاريـات   56 تقواي عمومي خـود، او را بپرسـتند؛ همچنـان كـه در آيـه              

من جن و انس را خلق «؛ � ليعبدونِالَّوما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِ�: فرمايد مي
اشت كه عبـادت و اطاعـت    البته بايد توجه د1.» نكردم مگر براي عبادت   
ظرفيت بيشتري براي دريافت فيض و رحمـت   اتمسير كمال بشر است   

  2.�إِالَّ من رحم ربك ولذَلك خَلَقَهم�: كه فرمود چنان. خداوند پيدا كند
  »قدموا النفسكم«مراد از . 4

با اعمال صالح و پـرورش فرزنـدان صـالح آثـار             دهد  مي ه دستور ين آ يا
هدف نهايي از آميزش جنسي، لـذت  .  براي خود از پيش بفرستيد نيكي
 بلكه بايـد از ايـن موضـوع بـراي ايجـاد و پـرورش             ؛جويي نيست  و كام 

فرزندان شايسته استفاده كرد و آن را به عنوان يك ذخيره معنوي براي 
دهـد كـه بايـد در          هشدار مي  جملهاين  . فرداي قيامت از پيش فرستاد    

تربيـت  ( رعايت شود كـه بـه ايـن نتيجـه مهـم               اصولي ،انتخاب همسر 
  . بينجامد) نسل شايسته وفرزندان صالح

  ات الصالحاتيباق. 5

ميرد اميد او جز از سه چيز         هنگامي كه انسان مي   «:  فرمود 6پيامبر اسالم 
امـوالي كـه از منـافع آن مرتبـاً بهـره گيـري       )صـدقات جاريـه  : شود قطع مي 

ـ   و علمي كه از آن سود مي      (شود  مي د و فرزنـد صـالحي كـه بـراي او دعـا             برن
  .»3كند

                                                 
h. ���	 :lspu . 
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  ها پيام
همـانطور كـه    مزرعه مناسب است و     ن و   يزمهمسر مناسب همچون    . 1
زن نيز در نسل آينده نقـش اساسـي         ،   دارد يد نقش مهم  ين در تول  يزم

  .)نسĤؤُكُم حرْثٌ لَّكُم(دارد 
غرايز بايد جهت خدايي بگيرند و اگر هـدف از آميـزش فرزنـداني               . 2

  .)قَدمواْ ألَنفُسكُم(گيرد  اك باشد، آن نيز رنگ الهي ميپ
قَدمواْ (اگر نسل پاك تحويل دهيد، خودتان بهره مند خواهيد شد . 4

كُمألَنفُس(.  
هـا و      بلكـه بنيانگـذار آبـادي      ؛ست و نه منشأ تاريكي     ا زن نه كاال  . 5

رْثٌ لَّكُـم  سĤؤُكُن(سرمايه گذار تاريخ و فرستنده هداياي اخروي است     حـ َم، 
كُمواْ ألَنفُسمقَد(.  

  .)اتَّقُواْ اللّه و …فَأْتُواْ حرْثَكُم(در مسائل جنسي تقوا را رعايت كنيد . 6
ئْتُم  يأَنَّ(هاي نفساني بايد با تقوا كنترل شود          خواسته. 7 شـ … اتَّقُـواْ   و
اللّه(.  

اتَّقُـواْ   و(باشـد      مي  بهترين وسيله رسيدن به تقوا     ،ايمان به آخرت  . 8
و اللّه الَقُوهواْ أَنَّكُم ملَم1.)اع  

                                                 
h. ��� ���� :kh :lsnn . 
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©! $# $yϑ Î/ tβθè= yϑ ÷ès? î�Y ÅÁt/ ∩⊄⊂∠∪ 1  
 طـالق   ]آميزش جنسي داشته باشيد   [ها تماس بگيريد و     اگر زنان را پيش از آنكه با آن       

 نصف آنچه را تعيين ]الزم است[ ،ايد ها تعيين كرده مهري براي آندهيد، در حالي كه    
تي كـه   در صـور  [ يا   ببخشند، ]حق خود را  [ ن آنا ،كه مگر اين  ]ها بدهيد به آن [ايد    كرده

 آن كسي كه گره ازدواج به دست او است، آن را           ]ها يعني صغير و سفيه باشند ولي آن     
ـ   به پرهيزگـاري نزديـك   ]و بخشيدن تمام مهريه آنها    [ببخشد و گذشت كردن شما       ر ت

است و گذشت و نيكوكاري را در ميان خود فراموش نكنيد كـه خداونـد بـه آنچـه                   
  .ستادهيد، بينا انجام مي

  مقدمه
 قبل  ودر اين آيه، سخن از زناني به ميان آمده كه پس از تعيين مهريه          

در ايـن فـرض، بـه زن حـق          . شـوند    جدا مي  سرانشان از هم  ،از آميزش 
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هـاي عـاطفي و     سـراغ جنبـه   سـپس بـه      .دهد نصف مهريه را بگيرد      مي
ا اگر  و ي : [ حق خود را ببخشند    نامگر اينكه آن  : فرمايد   مي رفته،اخالقي  

 آن كـسي كـه گـره ازدواج بـه           ]يها يعن   صغير و سفيه هستند، ولي آن     
توانـد از     روشن است ولي در صـورتي مـي       . دست او است، آن را ببخشد     

  1.حق صغير صرف نظر كند كه مصلحت صغير ايجاب نمايد

  ها  واژه
فعل مضارع منصوب از  (ييه از عمل زناشو   يد، كنا يكن  يدا م يتماس پ  :تَمسو
  ).»مس«ماده 
  2.است» هيمهر«در اينجا منظور » واجب «:فريضه
  .گره، پيمان: عقده
  . بزرگواري، بخشش، گذشت:فضل

  نكات تفسيري 

  گذشتن از حق دختر. 1

آن هم  ـف مهر   ممكن است سرسختي كردن در گرفتن نصيموارددر 
دار كند و درصدد  احساسات شوهر و اقوامش را جريحه  ـقبل از عروسي

آيند و حيثيت و آبروي زن را در معرض خطر قرار دهند؛             جويي بر   انتقام
بينـد از      الزم مـي   ،ست كه گاه پدر براي حفظ مصالح دختر خود         ا اينجا

  3.حق او گذشت نمايد
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  شوهر و پرداخت تمام مهريه. 2

  حكم ديگري را در مورد مرد و وظـايف        �يوأَن تَعفُواْ أَقْرَب للتَّقْو   �عبارت  
كه بهتر است مرد گذشت نشان دهـد و         كند و آن اين     انساني او بيان مي   

را   آن ة چيزي پس نگيرد و اگر نپرداخته، همـ        ،اگر تمام مهر را پرداخته    
 يتـر كـه دخ  ؛ چه اين   نظر كند    صرف ،ستبپردازد و از نيمي كه حق او ا       

شـود، بـا      كه بعد از عقد و پـيش از عروسـي از شـوهر خـود جـدا مـي                  
مشكالتي از نظر اجتماعي و رواني رو به رو اسـت كـه گذشـت مـرد و                   

  1.تواند مرهمي بر جراحات او باشد  مي،هيپرداخت تمام مهر
  نزديك بودن بخشش به تقوا. 3

  :تر است كيتقوا نزداز دو جهت به بخشش 
ترديـد حـق     بـي ،بخـشد  گذرد و آن را مـي   كسي كه از حق مي    .الف

  .تر است گيرد؛ بنابراين، گذشت به تقوا نزديك ديگري را به ستم نمي
تـر   كنـد، نزديـك   كسي كه از حق قانوني و شرعي خود صرف نظر مي    . ب

  2. و گناه خدا نكنديفرمان نااست كه 
  معروف و احسان در همه جا. 4

، بـاز بـر     دهـد   رخ مي اي     تفرقه خواهد اگر جدايي و     كه اسالم مي  از آنجا   
كه از هـر گونـه      ، افزون بر اين   معروف و احسان انجام گيرد؛ يعني     اساس  
 جويي خالي باشد، مرد و زن روح بزرگواري را نيز فراموش نكنند              انتقام

و براي آسايش خودشان هم كه باشد، روح نيكوكـاري و گذشـت را در               
 نيكي و   ،گاه در ميان خود     چهي: فرمايد  مي ن رو ي از ا  ؛بدارند زنده خويش
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 بزرگواري و احسان را فراموش نكنيد كه خداوند بـه اعمـال شـما بينـا               
  .ستا
  عداوت و دشمني ممنوع. 5

عفو و  : فرمايد  دهد و مي    هاي آخر، شوهران را مخاطب قرار مي        در جمله 
تـر اسـت و        به پرهيزگـاري نزديـك     ]و پرداختن تمام مهر   [گذشت شما   

به  خطاب   ،»الَ تَنسواْ الْفَضْلَ   «عبارت. راموش نكنيد نيكوكاري و فضل را ف    
گاه فرامـوش     چي كه روح گذشت و بزرگواري را ه        است عموم مسلمانان 

 انتقام  حسنكنند و حتي طالق و جدايي، با نزاع و كشمكش و تحريك     
 بلكه بر اساس بزرگواري، احسان و گذشت انجـام          ؛جويي آميخته نباشد  

گي كنند، دليلي ندارد كـه ميـان        وانند با هم زند    اگر مرد و زني نت     .شود
  1.ها دشمني حاكم گرددآن
  گاه احسان و تفضليجا. 6

زماني بر مردم بيايد بسي سخت كه هر مردي آنچه : پيامبر اسالم فرمود
 يكـديگر را    به دست دارد، به سختي نگـه دارد و احـسان و تفـضل بـه               

فـضل بـه    تان و   احـس : كه خداي تعـالي فرمـود     فراموش كنند و حال آن    
  2.يكديگر را فراموش نكنيد

  ها پيام
كنايه ( بايد همراه با عفت كالم باشد        ،مسائل زناشويي  ةسخن گفتن دربار  . 1

  .)از آميزش است
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 .)ضةيفر( پرداخت مهريه بر مرد واجب است .2
 هـر دو پـسنديده اسـت؛ يـا زن           ،عفو و گذشت از سوي زن و مرد       . 3

  .) يعفُونْأَ، يعفُونَ( مهريه را بدهد نصف مهر را ببخشد يا مرد تمامي
4 .ةُ النِّكَاحِ(ست  ا اودر مواردي اجازه ازدواج زن با وليقْدع هدبِي(.  
الَ  …فـوا عتَ(طالق بايد همراه با گذشت و فضل و بزرگواري باشد           . 5

  .)تَنسواْ الْفَضْلَ
بــه هــاي انــساني را  در طــالق نبايــد مــسائل اخالقــي و كرامــت. 6

  1 .)والَ تَنسواْ الْفَضْلَ بينَكُم(فراموشي سپرد 

                                                 
h. ��� ���� :kh :lszz . 
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 ] اموالي كه خدا به او بخشيده انفاق كند و از[اي دهد  كيست به خدا قرض الحسنه

 محدود يا گسترده ]روزي بندگان را [تا آن را براي او چندين برابر كند؟ و خداوند           
 و به سوي او بازگردانده      ]شود  ها نمي  انفاق، هرگز باعث كمبود روزي آن      و[كند    مي
  .]و پاداش خود را خواهيد گرفت[شويد  مي

  مقدمه
را اي بدهـد، دو برابـر آن          هر كس صدقه  «: د فرمو 6روزي پيامبر اكرم  

  . »در بهشت خواهد داشت
من دو باغ دارم اگر يكي      ! ااي رسول خد  «: حداح انصاري عرض كرد     ابوالد
ها را به عنوان صـدقه بـدهم، آيـا دو برابـر آن را در بهـشت خـواهم                    از آن 

  » داشت؟
: فرمـود » حداح نيز با من خواهد بـود؟        ام الد «: عرض كرد . »آري«: فرمود

سـپس او  . »آري«: فرمـود » فرزندان نيـز بـا مننـد؟   «: عرض كرد . »آري«
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  .  داد6باغي را كه بهتر بود به عنوان صدقه به پيامبر
 هزار هزار برابر معرفي كرد و ايناو را برايش دو ةآيه فوق نازل شد و صدق  

الدحداح و   ام حداح بازگشت وهمسرش    ابوالد. است» اضعافاً كثيره «معناي  
كنار در باغ ايـستاد و  . ندان را در آن باغي ديد كه صدقه قرار داده بود         فرز

مـن ايـن بـاغ را    «: همـسرش را صـدا زد و گفـت    . نخواست وارد آن شود   
ام و تــو و  صــدقه قــرار داده و دو برابــرش را در بهــشت خريــداري كــرده

  . »فرزندان نيز با من خواهيد بود
. »اي  ه  و آنچـه را خريـد     مبارك است آنچـه را فروختـه        « : همسرش گفت 

  . ند تسليم كرد6همگي از باغ خارج شدند و آن را به پيامبر
هـايش      هاي بسياري در بهـشت كـه شـاخه          چه نخل «:  فرمود 6پيامبر

  1»!براي ابوالدحداح آويزان شده است

  ها واژه
   2.قطع كردن :قرض

  ).»ضعف«جمع (چند برابر  :اضعاف
  ).»قبض«ضارع از ماده فعل م(كند  گيرد، امساك مي مي: يقبض

  3.)»بسط«فعل مضارع از ماده  (گستراند ي مدهد، ي مشيگشا :بسطي
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  نكات تفسيري

   دادنوام به خدا. 1

 در راه خـدا را      يهـر انفـاق   و  وام دادن به خدا، هفت بار در قرآن آمـده           
شود؛ ماننـد كمـك بـه نيازمنـدان و حمايـت از محرومـان و                  شامل مي 

  1.شود د ميهايي كه در راه جها انفاق
  فاقناهميت مسأله ا. 2

نفاق در راه خدا، ا ة دربار)ن آيهيا از جمله(در چندين آيه از قرآن كريم 
 فته است و اين، نهايـت لطـف خداونـد         كار ر    به پروردگار به   تعبير قرض 

. رساند  انفاق را مي   ة از سوي ديگر، اهميت مسأل     .نسبت به بندگان است   
ها، تنها به عنوان نماينـدگي        انسانهستي او است و     همة  مالك حقيقي   

 هفتمه در آيه    ك چنان.كنند  خداوند، در بخش كوچكي از آن تصرف مي       
ستَخْلَفينَ          �: خوانيم  سوره حديد مي   لَكُـم مـعا ج مـقُوا مأَنفو هولسرو نُوا بِاللَّهآم

يهر آن،  بياوريـد و از آنچـه خداونـد، شـما را د           مان  يابه خدا و رسولش     « ؛� ف
  .»نماينده خود ساخته، انفاق كنيد

 آن هم قرضي با چنين سود       .،ين حال، از بنده خود قرض خواهد      با ا 
و استقرضكم و لـه خـزائن الـسموات و          «: فرمايد   مي 7 حضرت علي  .فراوان

خداونـد،  « ؛»االرض و هو الغني الحميد و انما أراد أن يبلوكم ايكم أحسن عمـالً         
هـاي آسـمان و    كـه گـنج   است؛ در حـالي از شما درخواست قرض كرده   

ها، نه از روي نيـاز  آري، اين[نياز و ستوده است  زمين از آن او است و بي     
  2.»كارتريد خواهد شما را بيازمايد كه كدام نيكو  مي]او است؛ بلكه

                                                 
h. ����� ���� : kp : lppq # ppn . 

p. IJ� ��H(�� : ;�W	hms . 



   �       قرض الحسنه : 20درس

 

111

  پاداش انفاق كنندگان. 3

كيـست بـه خداونـد    «: پرسـد  به جاي فرمان به قرض دادن، ميخداوند  
رغبت، به  مردم احساس اكراه و اجبار نكنند و با ميل و           تا »قرض دهد؟ 

طلبي دارد، خداوند  جا كه انسان، غريزه منفعتاز آن. ديگران قرض دهند
فيـضاعفه    � :فرمايـد   براي تحريك انسان، از اين غريزه استفاده كرده، مي        

  1.�أضعافاً
 تاكيـد  »ةكثير« ة در آيه به صورت جمع آمده و با كلم  »اضعاف« ةواژ

نيـز تأكيـد بيـشتري را از        » يـضاعف «ده است و عالوه بر آن، جملـه         ش
شود كه خداونـد،       از مجموع اين موارد استفاده مي      .رساند  مي» ضعفي«

  23.كنندگان، پاداش بسيار فراواني قرار داده است براي انفاق
 نــازل شــد، 4؛�مــن جــاء بِالْحــسنَةِ فَلَــه خَيــرٌ منْهــا�هنگـامي كــه آيــه  

ا  � از خداوند تقاضاي ازدياد كرد؛ آيه        6پيامبر هـثَالشْرُ أَم عـ ده ( 5؛�فَلَه
 ة آيـ  ،كـرد اد  يـ ازدبـاز درخواسـت     .  نازل شد  )برابر براي او پاداش است    

  . نازل شد» ضعافاً كثيرةأ« ةالحسنه با جمل قرض
قابـل شـمارش    ،   كثيري كه خداوند مقدر كنـد      افت،يدر 6پيامبر
  .نيست

  درستنهي از برداشت نا. 4

 آيـه،   يبتـدا جلو بدآموزي و سوء برداشت بايـد گرفتـه شـود؛ اگـر در ا              
                                                 

h. ��� ���� : kh : lsmj . 

p.  ��������� :kp : lppn .  
s .��� ���� :kh :lsmj.  
q.$�'  ;�B :mr . 

n.o?F'�  ;�B :hju . 

   تفسير همراه�       

 

112  

ـ  ؛خواهـد   خداوند با لحنـي عـاطفي از مـردم قـرض مـي             دنبـال آن،   ه   ب
خيـال   همچون يهود    تا مبادا گروهي   �و اللَّه يقْبِض و يبصطُ    �: فرمايد  مي

چنين  هم 1.�نُ أَغْنياء إِنَّ اللّه فَقيرٌ ونَح   �: كنند خداوند فقير است و بگويند     
  . نه به دليل نياز او،بدانند كه قرض گرفتن، براي رشد انسان است

خـدا     رسـول  اطـراف  انفاق نكنيد تـا از       انبه مسلمان : منافقان گفتند 
ها در چه بـاوري هـستند؟       آن: ؛ قرآن در جواب آنها فرمود     پراكنده شوند 

  2!است؟ن آسمان و زمين در دست خداوند يادانند خز مگر نمي
  پاداش دو سرا. 5

دهندگان، هم در دنيا و هم در آخرت است؛ زيـرا در كنـار                پاداش قرض 
گويي حساب قيامت جـدا از      . »ليه ترجعون إ«: فرمايد  مي»  ضعافاً كثيرة أ«

  3.پاداش دنيوي است
) قبض و بسط و مرجعيـت     ( از صفات خداي تعالي، سه صفت        اينكه

دهنـد، باطـل    نچـه در راه خـدا مـي   آكه بفهماند  خواهد    مي او را آورده،  
 ونـد آن، خدا  ةكه گيرند براي اين  ؛شود و بعيد نيست چند برابر شود        نمي

 شيافـزا كند و هرچه را بخواهـد،          هرچه را بخواهد، ناقص مي     اواست و   
 4. گيرد گرديد و آن زياد شده را پس مي مي  و شما به سوي او بازدهد مي

 خود  ي است كه در جا    يقيبط دق برطبق ضوا  ،ا نقصان ي ين فزون يالبته ا 
  .ان شده استيب

                                                 
h.^�R�D QB  ;�B :hmh . 

p. ��� ���� : kh : lsmz . 

s. ���	 . 

q. ��G��� ��5�� : kp :lqsp . 
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  ها پيام
ه  «( است   وندكمك به خلق خدا، كمك به خدا      . 1 ـاي      »يقْرِض اللـَّ يقـرض  « بـه ج

  .)»الناس
فَيضاعفَه لَه  (هاي خير، تشويق الزم است        براي ترغيب مردم به كار    . 2

  .)أَضْعافاً كَثيرَةً
 به سوي او بـاز     نكهي ا ودانيم  دست خدا ب    اگر گشايش و تنگدستي را به     . 3

ه يقْـبِض   (كنيم   گيريم، راحت انفاق مي     گرديم و هرچه داديم پس مي       مي   و اللـَّ
  1 ).و يبصطُ و إِلَيه تُرْجعونَ

                                                 
h. ��� ���� : kh : lsmm . 

 

 

 قرآن مجيد  41 صفحة  21درس 

  ارزش صبر

$£ϑ s9 uρ (#ρã— t&t/ šVθä9$y∨ Ï9 ÍνÏŠθãΖ ã_uρ (#θä9$s% !$oΨ −/ u‘ ùø Ì&øùr& $uΖ øŠn= tã #Z� ö9 |¹ ôM Îm7 rOuρ 

$oΨ tΒ# y‰ø% r& $tΡ ö& ÝÁΡ$# uρ ’ n?tã ÏΘöθs) ø9$# šÍ& Ï�≈ x6ø9 $# ∩⊄∈⊃∪ 1  
صـبر و  ! اي پروردگارما«: و هنگامي كه برابر جالوت و سپاهيان او قرار گرفتند، گفتند 

هاي ما را استوار دار، و ما را بـر گـروه كـافران پيـروز         شكيبايي بر ما فرو ريز و گام      
  .»فرماي

  مقدمه
 سپاه طـالوت    ،و شدن سپاه حق و باطل؛ يعني      ر  آيه، درمورد صحنه روبه   

 هنگامي كه طالوت و لشگريان اندك او، بـا قلبـي پـر از           .و جالوت است  
پايـان     بـه قـدرت بـي      ؛آرايي كردند   ايمان، برابر لشگر انبوه جالوت، صف     

الهي پناه برده، دست به دعا برداشـتند و تقاضـاي صـبر و اسـتقامت و                 
  .كردند  پيروزي 

  ها واژه
  .)»برز« از ماده يفعل ماض(دار گشتند يآشكار شدند، پد :برزوا

                                                 
h.vR�1  ;�B :pnu .  
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  ).باب افعال» فرغ«فعل امر از ماده  (.زيفرو بر: افرغ
  ).ليباب تفع» ثبت«فعل امر از ماده  (بخشبپايداري و استواري : ثبت

  نكات تفسيري

   نزول صبر از جانب خدا.1

 . است روحيهاي جسمي و      ها و ناراحتي     تحمل دشواري  ي به معنا  صبر،
با ديدن لشگر عظيم دشمن و تعداد اندك خود، چون          ان طالوت   يسپاه

قلبي آكنده از ايمان داشتند، هرگز روحيه خود را نباختـه و ميـدان را               
براي دشمن خالي نگذاشتند؛ بلكه به پناهگاه مطمئن الهي پناه برده، از  

تزلزل خداوند درخواست صبر و شكيبايي كردند، تا برابر هيچ دشواري م
  .نشوند

  ج صبريآثار و نتا. 2

 ؛ �…و ثَبت أَقْدامنا  �: ميخوان ي م ه پس از درخواست نزول صبر     ين آ يدر ا 
هايمان سست نشود و از جـاي        ما را ثابت قدم بدار، تا قدم      ! خدايا،  يعني

  .كنده نشويم و از رويارويي با دشمن فرار نكنيم
دعا، جنبه ظـاهري و     دعاي اول، جنبه باطني و دروني داشت و اين          

  .استقامت و صبر استة ياولثبات قدم، از نتايج در واقع . بروني
نتيجه استقامت و ثبات قدم اسـت؛ يعنـي          � الْقَومِ الْكَافرِينَ  يوانصرْنَا علَ �
  1.ما را در پرتو صبر و ثبات قدم، بر كافران پيروز كن! خدايا

دا و صـبر و اسـتقامت را   درگـاه خـ  به  شيرين دعا   نتيجهز  يندر آيه بعد،  
؛ يعني دشمنان را بـه اذن خـدا شكـست         �فَهزَموهم بِإِذْنِ اللّه  �: كند  بيان مي 

                                                 
h. ����� ���� :kp : lpqn) .R�) ,L/'� ?1�(  

   تفسير همراه�       
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  .دادند

  جايگاه صبر. 3

  صبر در قرآن : الف

، به  استدر قرآن كريم براي صبر جايگاه بسيار ارزشمندي ترسيم شده        
 برآن  بيش از صد بار در قرآن ذكر و،طوري كه واژه صبر و مشتقات آن     

 يعقوب و پيـامبران     ، قرآن پيامبران بزرگي چون ايوب     . است تأكيد شده 
 را بارها ذكـر     نهاي آنا   اولوالعزم را الگوهاي صبر معرفي كرده و داستان       

  . استكرده
 ،ي و عملي  اخالقويژگي  دهد كه قرآن براي اين        نشان مي تأكيد  اين  

رسـيدن   ةم سعادت و مقد   ة و آن را خميرماي    فضيلت فراواني قائل است   
   .كند به هرگونه خوشبختي معرفي مي

  ين مركب سواريصبر، بهتر: ب

خداونـد،  . صبر، بهترين مركـب سـواري اسـت   «:  فرمود6رسول خدا 
  1.»تر از صبر روزي نداده است اي را به بهتر و گسترده هيچ بنده
بر شما باد به صـبر و اسـتقامت؛ زيـرا          «:  فرمود 7 علي مؤمنانامير  

  2.»مان، همانند سر به بدن استصبر، نسبت به اي

  ها پيام
ا  (  اسـت ي ضـرور پيكار با دشمنان در هنگامة  - نيايش با خداوند   .1 لَمـو

  .)…برَزواْ لجالُوت وجنُوده قَالُواْ ربنَا
  نه اينكـه دعـا بـه جـاي حركـت           ؛ الزم است  هم همراه    وحركت دعا. 2

                                                 
h. ����M� ��N: :kmp :lhsr . 

p. ��H(�� IJ� :A?�� V?��L :mp . 
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  .)…وده قَالُواْ ربنَاولَما برَزواْ لجالُوت وجنُ( 1باشد
 بر اثر صبر، پيـروزي بـه دسـت          .صبر و پيروزي، مالزم يكديگرند    . 3
 آيه، صبر و پايداري و در پايان آن، پيروزي از خـدا             يبتدادر ا  (2دآي  مي

  .)خواسته شده است
ارزش اسـت كـه هـدف رزمنـدگان،           پيروزي در جنگ، زماني بـا     . 4

ـ   ( 3 بـر يكـديگر     نه برتـري   ؛برتري حق بر باطل باشد      الْقَـومِ   يوانـصرْنَا علَ
  .)الْكَافرِينَ
استمداد و كمك از خداوند، بايد در تمام مراحل مختلف زنـدگي   . 5
  .)وانصرْنَا …ثَبت …أَفْرِغْ(باشد 

                                                 
h. ��� ���� :kh :lsrz. 

p. ���	 .  
s. ���	 :lsrm . 
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   واليت طاغوت وواليت خداوند

ª! $# X’ Í< uρ šÏ% ©!$# (#θãΖtΒ# u Ο ßγã_Ì& ÷‚ãƒ zÏiΒ ÏM≈ yϑ è= —à9$# ’ n< Î) Í‘θ–Ψ9$# ( 
šÏ% ©!$# uρ (# ÿρã& x� x. ãΝèδ äτ !$uŠÏ9 ÷ρr& ßNθäó≈ ©Ü9$# Ν ßγtΡθã_Ì& ÷‚ãƒ š∅ÏiΒ Í‘θ–Ψ9 $# ’ n< Î) 

ÏM≈ yϑ è= —à9$# 3 š�Í× ¯≈ s9 'ρé& Ü=≈ ysô¹r& Í‘$̈Ψ9 $# ( öΝ èδ $pκ' Ïù šχρà$ Î#≈ yz ∩⊄∈∠∪ 1  
هـا بـه سـوي نـور          اند؛ آنان را از تاريكي      خدا، سرپرست كساني است كه ايمان آورده      

اند، سرپرستانشان، طغيانگرانند كـه آنـان را از    برد؛ ولي كساني كه كفر ورزيده ميبيرون  
برنـد؛ آنـان اهـل آتـشند؛ در حـالي كـه آنـان در آن،         نور به سويِ تاريكي بيرون مـي   

  .ماندگارند

  مقدمه
 دو راه بيـشتر در برابـر   گـزينيم  مـي  ها در زندگي و راه و رسمي كه بر  انسان

راه باطل، ايمان نشانه طي مـسير حـق اسـت و            راه حق و    . خود نداريم 
پـذيرد؛ بلكـه    كفر عالمت باطل، ولي موضوع در اين مرحله پايـان نمـي          

كنـد و     عوامل مؤثر ديگري نيز بكارند، مؤمنان را خداوند سرپرستي مي         
دهد و كافران را طاغوت، در اين آيه مĤل و نتيجه            مورد حمايت قرار مي   

                                                 
h.vR�1  :pnz.  
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  .رفته استاين دو واليت مورد بحث قرار گ

  ها واژه
  1.سرپرست :ولي

خْرِجباب افعال»خرج«فعل مضارع از ماده (آورد  بيرون مي :ي ،.(  
  2.طغيانگر و متجاوز از حد :طاغوت
  ).»خلد«از ماده ( ماندگارند :خالدون

  نكات تفسيري

  انواع انسانها و انواع واليت بر آنها. 1

  :ها دو گروهند انسان
ها خداوند متعال است و آنان را         ولي آن مؤمنان كه سرپرست و     . الف

هـا را     فطـرت خـداجوي آن    . نمايـد   به آنچه صالح آنها است هدايت مي      
سازد و در پرتو عقل و برهان و آيـات روشـنگرش بـه سـوي                  شكوفا مي 

  .گردد حقيقت رهنمون مي
خواهـد    كفار، كه ولي و سرپرست آنها طاغوت است، وقتـي مـي           . ب

هاي نوراني او را از بين   قرار دهد، ابتدا جنبه     پيروان خود را تحت سلطه    
  .دهد  را در فضاي ناداني و كفر قرار مييبرده و و

                                                 
h.2_� ,��/" o/D # ,��5�' �?3F� ;1 $�� A5 ,�#  : ?̂+_#5 # ̂ ?K'� ,1R� # 2_R�R_ ;1 2!" ���U ;1

,� ;+&c ,�# ,���� 5�8 . 

p.  U5��F� ;1   /3'?� $y?1 �? :21  ?U  :��y?�8  :�"          /38?1 ^?��y ;��_# ;L ,U�R�c ^?���=�� # ?U
,� ;+&c V�`?y ��' 5�8 . 
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 مقايسه واليت الهي و واليت طاغوت. 2

  واليت الهي
نَ    ( مسير پيروان واليت الهي از ظلمت به نـور اسـت             .الف م مـهخْـرِجي

  .) النُّورِيالظُّلُمات إِلَ
  ).اللّه ولي الَّذينَ آمنُواْ(خدااست ها  ياور و دوست آن. ب
 )ولي به صورت مفرد ذكر شده. (ها يكي است  ولي آن.ج
 ). النُّورِيإِلَ…(اهل ايمان به علت واليت واحد متحدند ) د

       از مقـدم بـودنِ      (برخوردارند) خدا(مؤمنان از بهترين و برترين ولي
 ).شود وند استفاده مي برتري خدا»الَّذينَ آمنُواْ«بر » اهللا«

  واليت طاغوت
نَ     (مسير پيروان طاغوت از نور به سوي تاريكي است        ) الف م مـونَه خْرِجـي
  ). الظُّلُماتيالنُّورِ إِلَ
أَوليــĤؤُهم (يــاور و دوســتان كفــار، طــاغوت و شــيطان صــفتانند ) ب

الطَّاغُوت.(  
هـا   در آن اختالفها متعدد و  هاي آن هاي طاغوتيان و تاريكي     راه) ج
  ). الظُّلُماتيإِلَ.…(است  فراوان
  ).أَوليĤؤُهم الطَّاغُوت(از اولياء مختلف برخوردارند ) د
ها جايگاهشان دوزخ اسـت و در آن مانـدگار            كافران و اولياء آن   ) هـ

  ).أُولَـئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خَالدونَ (خواهند شد
ه لحاظ حاكميت اولياء متعدد طاغوتي؛ متـشتّت        صفوف كافران ب  ) و

  ) الظُّلُماتيإِلَ… أَوليĤؤُهم الطَّاغُوت(. و پراكنده است
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  ها پيام
چون در مورد راه حـق    . (هاي باطل متعددند    راه حق يكي است و راه     . 1

نور كه مفرد است آمده و در مورد باطل تعبير به ظلمات شـده               ي  كلمه
  1.)باشد كه جمع مي

ذينَ آمنُـواْ     (هر واليتي جز واليت الهي طاغوت است        . 2  …اللّه ولي الـَّ
الطَّاغُوت مؤُهĤيلينَ كَفَرُواْ أَوالَّذ2).و   

ي   ( 3ساز راهيابي انسان به نور است       ايمان به خداوند زمينه   . 3 لـو اللّه
   ).النُّورِ يالَّذينَ آمنُواْ يخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَ

ي رشـد و      همان طور كه نور منبع حيات و بركـات و سرچـشمه           . 4
هاي جهل و كفر و گمراهي        تكامل و تحرك است، نور ايمان نيز تاريكي       

را از بين برده و فطرت را شكوفا كرده و جان و روح انـسان را حيـات و            
  . ) النُّورِييخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَ(بخشد  روشنايي مي

  

                                                 
h.�A  :��3	�� ���� :kp : lphj. 

p.A�'  :kp :lnhr :?�3U�A :kp :lphz . 

s. ��3	�� /kp : lphj. 
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  بيم از فقر

ß≈ sÜ ø‹¤±9 $# ãΝä. ß‰Ïètƒ t&ø) x� ø9$# Ν à2ã& ãΒ ù' tƒuρ Ï !$t±ósx� ø9 $$Î/ ( ª! $#uρ Ν ä.ß‰ Ïètƒ Zοt& Ï�øó̈Β 

çµ÷Ζ ÏiΒ WξôÒsùuρ 3 ª! $#uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄∉∇∪ 1  
و [دهـد، و بـه فحـشاء          ، به شما وعده فقر و نيازمنـدي مـي         ]هنگام انفاق [شيطان،  

ولي خدا از جانب خود، وعده آمرزش و فزوني به شـما            كند؛     دعوت مي  ]ها  زشتي
  .دهد، و خدا گشايشگري دانا است مي

  مقدمه
آيات فراواني در قرآن، از جمله اين آيات، دربارة انفاق، شـرايط و پـاداش               

كه انفاق، بايد خالي از منـت، آزار، ريـا كـاري، و از درآمـد      آن است و اين   
كي از عوامل مهم گناه را مطرح كـرده  در اين آيه، خداوند، ي  . پاكيزه باشد 

 شـيطاني    و آن، ترك انفاق، به سبب ترس از فقر اسـت كـه آن را وعـده                
زيرا برخي از گناهان به ويژه مفاسد اقتصادي، به دليل بـيم       . دانسته است 
  .از فقر است

                                                 
h. vR�1 :pjm .  
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  ها واژه
  .»وعد«فعل مضارع از ماده (دهد   وعده مي:يعد

  .اه آشكاركار زشت و بسيار قبيح؛ گن: فحشاء
  .فزوني: فضل
  . آمرزش:مغفرة
  ).»وسع«اسم فاعل از ماده (گسترش دهنده : واسع

  نكات تفسيري

  ارتباط ترك انفاق و پيدايش فحشا. 1

انجـام  «و  » تـرك انفـاق   «شود نـوعي ارتبـاط ميـان          از آيه استفاده مي   
  .)يعدكُم الْفَقْرَ ويأْمرُكُم بِالْفَحشَاء( وجود دارد» فحشا
ن صورت ارتبـاط آن، ايـن اسـت         يدر ا .ق فحشاء بخل است   يزمصاد ا
 … كه شـامل زكـات، خمـس و صـدقه و           -هاي مالي   ترك بخشش : كه
 صفت بخل را كـه از بـدترين صـفات اسـت، در انـسان پديـد        -شود  مي
رسد كه واجبات مـالي را بـه     در نتيجه، كار انسان به جايي مي      . آورد  مي

  1. به خداي عظيم استگذارد و اين كفر آساني زير پا مي
اگر فحشا را به معناي مطلق گناه، يا گناه جنسي بگيريم، باز ارتباط 

 بـسياري از     زيـرا سرچـشمه   . آن با ترك انفاق بر كسي پوشيده نيـست        
شود،   ترك انفاق، باعث مي2.ها، فقر و تهيدستي است   عفتي  گناهان و بي  

ايي تلف، آبروهـايي    ه  مستمندان در مهلكه فقر بيفتند و از اين راه جان         

                                                 
h. ��G��� ��5�� :kp :ljun .  
p. ����� :kp :lssm . 
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  .هتك و بازار جنايت و فحشا رواج يابد

  )واللّه واسع عليم(ضمانت اجرايي . 2

زيـرا خداونـد، داراي     . ي ضمانت وعده الهـي اسـت        اين جمله، به منزله   
هـاي خـويش      تواند به وعـده     پس مي . پايان است   قدرت وسيع و علم بي    

ي مطلق بايد يي قدرت و دانا هحال آيا وعده الهي را با پشتوان. عمل كند 
  !هاي پوچ و عاري از حقيقت شيطان را؟ شنيد؟ يا وعده

  ها پيام
د   با موانع انفاق و افكار شيطاني مبارزه كنيم و در برابر ترس از فقر، به يا               . 1

  1.»مغْفرَةً منْه وفَضْالً«فضل و گستردگي الطاف خدا باشيد 
، تنگ نظري، بخل و حرص و اثر هر فكر و توهمي كه براي انسان. 2

بخـش حركـت،      منفي داشته باشد، شيطاني است و هر فكري كه الهـام          
 2.»واللّه يعدكُم مغْفرَةً منْه وفَضْالً«ي صدر باشد، الهي است  سعه نشاط و

ترسـانند؛   دارند و از آينده مـي  كساني كه انسان را از انفاق باز مي       . 3
 3.»الشَّيطَانُ يعدكُم«كنند، شيطانند  ميولي به گناهان تشويق 

نياز ما به مغفرت الهي در آخرت، به مراتب بيشتر از نيـاز مـادي              . 4
 مبادا مغفرت الهي را با خيال رفاه در زندگي مبادله كنيم          . در دنيا است  

 4.»واللّه يعدكُم مغْفرَةً منْه وفَضْالً«

و زشتي است، و انفاق سبب توسعه  ترك انفاق، از مصاديق فحشا      . 5

                                                 
h .��� ���� :kh : lqsp . 

p.^?�U  . 

s  .^?�U . 

q.^?�U  :lqsh . 
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  1.»مغْفرَةً منْه وفَضْالً …يأْمرُكُم بِالْفَحشَاء« رزق و آمرزش گناهان است

                                                 
h. ��3	�� ���� :kp :lpnp .  
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(#θè=yèø�s? …çµ̄ΡÎ*sù 8−θÝ¡èù öΝà6Î/ 3 (#θà)̈?$#uρ ©!$# ( ãΝà6ßϑÏk=yèãƒuρ ª!$# 3 ª!$#uρ Èe≅à6Î/ 

>óx« ÒΟŠÎ=tæ ∩⊄∇⊄∪ 1  
بـه  ) به خاطر وام يا داد و سـتد (دار    هنگامي كه بدهي مدت   ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    

 را ميـان شـما بـه عـدالت     ]آن را[اي  يكديگر پيدا كرديد آن را بنويسيد و بايـد نويـسنده         
گونه كه خدا به او آموخته اسـت، خـودداري    اي نبايد از نوشتن، آن بنويسد و هيچ نويسنده 

 بايد او بنويسد، و كسي كه حق بر عهـده اوسـت امـال كنـد، و بايـد از خـدا،                       كند؛ پس 
پس اگر كسي كه حق بر عهدة اوست،        . پروردگار خود پروا نمايد و چيزي از آن كم نكند         

و دو نفـر  . تواند خو امال كند، بايد ولي او به عدالت امال كنـد        سفيد يا ناتوان است، يا نمي     
؛ و اگر دو مرد نبود، يك مرد و دو زن از گواهـاني كـه مـورد                  از مردانتان را شاهد بگيريد    

، تا در صـورتي كـه يكـي از آن دو زن فرامـوش كـرد،              ]شاهد بگيريد [قبول شما هستند    
 خـودداري   ]از پـذيرفتن آن   [و چون گواهان دعـوت شـوند،        . ديگري به او يادآوري كند    

اين نزد . دتش آزرده خاطر نشويدو از نوشتنِ آن ـ چه كم باشد يا زياد ـ تا پايان م   . نكنند
خدا با عدالت سازگارتر، و براي برپاداشتن شهادت مؤثرتر، و به شك نكردن شما نزديكتر               

گردانيد، كه    است؛ مگر آنكه تجارتي نقدي باشد كه آن را در ميان خود دست به دست مي               
. شاهد بگيريـد   كرديد   ]نقدي[و هنگامي كه معامله     . بر شما گناهي نيست كه آن را ننويسيد       

و هيچ نويسنده و شاهدي نبايد زيان ببيند و اگر چنين كنيد، قطعاً ايـن فـسقي اسـت كـه                     
دهد، و خدا به هـر        و از خدا پروا كنيد، و خدا به شما آموزش مي          . دامنگير شما شده است   

  .چيزي داناست

  مقدمه
ترين آية قرآن است و دربارة مقـررات داد و سـتدهايي              اين آيه، طوالني  

گيرد، همچنـين تنظـيم       ميان مردم؛ از قبيل وام و تجارت انجام مي         كه

                                                 
h.vR�1  :pmp .  
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گونه ابهام و نزاعي  دار، دستورهايي داده است، تا هيچ اسناد تجاري مدت
  .ها پيش نيايد آن دربارة

ها و مقدار   زيرا يكي از عوامل مهم اختالفات بين مردم، فراموشي بدهي
نكردن به اين آيه، تبديل به ها، در اثر عمل  بسياري از دوستي. آن است

  .دشمني و يا الاقل، ترك دوستي شده است

  ها واژه
، بـاب   »ديـن «فعـل ماضـي از مـاده         (1 معامله به نسيه كرديـد     :تداينتم
  ).تفاعل
فعل مـضارع مجـزوم بـه الء نهـي از            (منع نكند، خودداري نكند    :اليأب
  ).»ابي«ماده 
  ). از ماده امالل( امالء كند :يملل
  .»سأم«فعل مضارع از ماده ( خسته و ملول نشويد :مواالتسأ
  .پايدارتر :أقوم

  .تر عادالنه :أقسط
  .تر نزديك :أدني

  ).، باب افتعال»راب«فعل مضارع از ماده ( شك نكنيد :الترتابوا
، بـاب   »دار«فعـل مـضارع از مـاده         (گردانيد   دست به دست مي    :تُديرُون
  .)افعال

                                                 
h.           2_� v/8 v5R1 A?�1 ��5 ;��L ;L ��� ;"�) $1?� ;+�'   :   }R� �R�9 �}R� ;'  :  ;��5?�� A5 ?!3)

      ,� A?�1 /'R��/�� /3'?� ;L ��� #5         ,� o�# �A ���� ;L ��� $�� 5#A  �c      �A ^B /�3'?�U X�/F1 ?) /'R
  ���5 ,�# �/'�5RcR1  :   ,� $�?8 �A �A?�U/1 ;'�c RU   /�8?1 �+@R�c }R� |�Ry 9� v��	 �5�8 :  ?��

# vA?"� /3'?� �R��5 V��?F�) ....A .� :����� ���� :kp : lsms( . 
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ضاربـاب  » ضـرر «از مـادة    (نبايـد زيـاني برسـد       . دشو   ضرري رسانده نمي   :الي
  ).مفاعله

  نكات تفسيري

  شرايط كلي ثبت اسناد. 1

داد نوشته    ها و زمان اداي آنها ثبت شود، و در معامالت، قرار            بدهي. الف
  .) فَاكْتُبوه…إِذَا تَداينتُم بِدين(. شود
بايد شخص سومي كه از موضوع و شرايط معامله مطلـع اسـت،             . ب
داد و سند آن را با عدالت تنظيم كند و به نفع يكي از طرفين                  قرار متن

  .)ولْيكْتُب بينَكُم كَاتب بِالْعدلِ(چيزي ننويسد 
عالوه بر مكتوب كردن قـرار داد، بايـد دو شـاهد از             در معامالت   . ج

اگر دو مرد نبود، يـك مـرد و دو زن را شـاهد بگيرنـد و           . مردان بگيرند 
الكُم  (ورد اطمينان دو طرف باشند      شهود بايد م   جـنِ من ريواْ شَهِيدتَشْهِداسو

  ).فَإِن لَّم يكُونَا رجلَينِ فَرَجلٌ وامرَأَتَانِ ممن تَرْضَونَ منَ الشُّهداء
والَ (شاهدان، در صورت دعوت شدن به شـهادت، امتنـاع نكننـد             . و

  .)اْيأْب الشُّهداء إِذَا ما دعو

  شرايط بدهكار يا خريدار. 2

بدهكار، بايد متن قرارداد را براي نويسنده بگويد و او بنويـسد، تـا              . الف
ه      …ولْيكْتُب(امالي او سندي غيرقابل انكار باشد        لَيـي علِ الَّذلملْيو كْتُبفَلْي

ـ  (، و از خداوند بترسد و چيزي از آن كـم نكنـد       )الْحقُّ قِ اللّ ه والَ  ولْيتـَّ بـر ه
  ).يبخَس منْه شَيئًا

اگر بدهكار، سفيه، ضعيف، يا معلول جسمي باشد، يا نتواند امال           . ب
فَإن كَانَ الَّذي علَيه الْحقُّ سفيها أَو (كند، بايد ولي او با رعايت عدل امال كند        
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  ).وليه بِالْعدلِضَعيفًا أَو الَ يستَطيع أَن يملَّ هو فَلْيمللْ 

  فوايد ثبت اسناد. 3

والَ تَـسأَمواْ   (هاي اندك كوتاهي نكنند       در نوشتن سند، حتي براي بدهي     
 : ن كار سه فايده داردياكه ) أَن تَكْتُبوه صغيرًا أَو كَبِيرًا

  ).أَقْسطُ عند اللّه(تر است  ضامن اجراي عدالت و نزد خدا عادالنه. الف
وشتن، موجب جرأت شهادت دادن گواهان و براي گواهي دادن     ن. ب
  ).أَقْوم للشَّهادةِ(تر است  اصولي
  .) أَالَّ تَرْتَابواْيأَدنَ(مانع ايجاد ترديد و بدبيني در جامعه است . ج

  توجه. 4

إِالَّ أَن (در معامالت نقدي، نياز به نوشتن نيست؛ ولي شاهد گرفته شـود   
  .) وأَشْهِدواْ إِذَا تَبايعتُم… حاضرَةًتَكُونَ تجارةً

  ها پيام
شرط گزينش نويـسنده بـراي ثبـت اسـناد و مطالبـات، عـدالت در                . 1

 »بالعـدل « بنابراينكـه كلمـة      ،)ولْيكْتُب بينَكُم كَاتب بِالْعدلِ   (نويسندگي است   
  .قيدي براي نويسندة سند باشد

.  در حضور طرفين قـرار داد باشـد        تنظيم و ثبت اسناد دين، بايد     . 2
  .) بيانگر مطلب فوق است»بينَكُم«كلمة (

اي  گونـه  تنظيم و ثبت اسناد ديون بايد طبق مـوازين شـرع و بـه     . 3
  )كَما علَّمه اللّه… (.باشد كه خداوند تعليم داده است

هايـشان   دانشمندان و صاحبان هر فنّ، در برابر شناختها و آگاهي   . 4
ت دارنـد و كـساني كـه تـوان نويـسندگي دارنـد، هرگـز نبايـد              مسئولي

  ).كَما علَّمه اللّه …ولْيكْتُب(ازنوشتن اسناد دين، امتناع كنند 
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احتمال لغزش و فراموشي زنان نسبت به مـردان بيـشتر اسـت و       . 5
جايگزيني دو زن به جاي يك مرد در شهادت، به منظور تذكر يكـي از               

أَن تَـضلَّ   (رت فراموشي و لغزش آن ديگري اسـت         آنها به ديگري در صو    
  ).يإْحداهما فَتُذَكِّرَ إِحداهما األُخْرَ

ثباتي در تعيين  مراعات نكردن عدالت در حقوق افراد جامعه و بي. 6
حدود روابط اقتصادي، از عوامل مفسده انگيز در روابط اجتماعي اسـت            

  ). أَالَّ تَرْتَابواْيوم للشَّهادةِ وأَدنَذَلكُم أَقْسطُ عند اللّه وأَقْ(
امنيت شاهد و كاتب بايد تأمين شود، زيرا ممكن اسـت يكـي از              . 7

ها را در فشار قرار دهد كه خـالف           نآ ،طرفين براي تضييع حق ديگري    
  1.)والَ يضĤَر كَاتب والَ شَهِيد( بنويسد، يا به دروغ شهادت دهد

                                                 
h. ��3	�� ���� :kp :l 9�pmml ?) prq . 
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  تي مصونخطر انحراف و راه

$oΨ −/ u‘ Ÿω ùøÌ“ è? $oΨ t/θè= è% y‰ ÷èt/ øŒÎ) $oΨ oK÷ƒy‰ yδ ó=yδ uρ $uΖ s9 ÏΒ y7Ρà$ ©! ºπyϑ ômu‘ 4 y7 ¨ΡÎ) 

|MΡ r& Ü>$̈δ uθø9 $# ∩∇∪ 1  
كه ما را راهنمايي كردي،  پس از آن! پروردگار مااي  :]گويند استواران در دانش مي [

رحمتي بر ما ببخش، همانا      منحرف مكن، و از نزد خود،        ]از راه حق  [هايمان را     دل
  .اي كه تو بسيار بخشنده

  مقدمه
اي  اسـت، از اهميـت ويـژه     از او   و درخواسـت    با خداونـد    دعا كه ارتباط    

برخوردار است، در ميان دعاها، دعاهـايي اسـت كـه در قـرآن از زبـان                 
شـريف  ة  يكي از آن دعاها، همين آي      .پيامبران يا عالمان نقل شده است     

  .ست راسخان در علم استاست كه دعا و درخوا

  ها واژه
فعل مـضارع مجـزوم بـه ال نهـي از مـاده           ( نلغزان؛ منحرف مكن     :التزغ
  ).»زاغ«

                                                 
h.^�R�D QB  :m.  
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فعل امر از ماده وهب(ببخش  :به.(  

  نكات تفسيري

  مصونيت از انحراف درخواست . 1

كه در پرتو مهر و بخشايش خود، ما را بـه راه     بعد از آن  ! يعني پروردگارا 
هـا شـيفته حـق         لطفت را كه بـه بركـت آن، دل         خودت هدايت كردي،  

  .هاي ما به انحراف روي نياورد شود، از ما بازمدار، تا دل مي
كنند   برند و درخواست مي     راسخان در علم به پروردگار خود پناه مي       

كه هدايتشان كرد، منحرف نكنـد و مهـر و        هاي آنان را پس از آن        دل تا
 زيرا محروميت انسان از لطـف       .لطفش را بر آنان پيوسته عنايت فرمايد      

ها را  شود و آن پروردگار، به سبب كارهاي ناپسندي است كه مرتكب مي
  :فرمايد يهود مية قرآن كريم دربار. كند به، جبران نمي با تو

پـس  « 1؛�فَلَما زاغُوا أَزاغَ اللَّه قُلُوبهم واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقينَ         � 
كه از حق روي گردانيدنـد و كجـروي كردنـد خـدا هـم               هنگامي  

فاسـقان را هـدايت     گـروه   دلهايشان را منحرف ساخت و خداونـد        
  ».كند نمي

آيد،  همان گونه كه اصل ايمان، بدون مهر و لطف خدا به دست نمي            
  .ثبات و استحكام آن نيز بدون لطف خداوند ممكن نيست

  درخواست رحمت خاص الهي. 2

ــه  ر راهــي قــدم برمــيراســخان در علــم، د دارنــد كــه در آن مــسير ب
رحمتي كه جز خدا، نـه كـسي از         . هاي خاص خداوند نيازمندند     رحمت

                                                 
h.��  :n.  
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) رحمـة با توجه به نكـره بـودن        . (تواند بشمارد   ها اطالع دارد و نه مي       آن
ها ايمان قوي دارند كه تمام ملك فقط از آن خـدا اسـت و از خـود                    آن

  .چيزي ندارند
   بخشنده يكتا .3

ها از او درخواست رحمت       شود آن   وجه به وهاب بودن خدا، موجب مي      ت
اگر از تو رحمت خواستيم، براي اين بود كه بـه جـز     ! يعني خدايا . كنند

مقيـد حـصر    » انت«ضمير فصل    (1اي سراغ نداريم    تو، وهاب و بخشنده   
  ).است

  ها پيام
 و  همواره مراقب روح خود باشيم؛ به علم و دانش خود مغرور نشويم           . 1

 همـانطور كـه عالمـان       )…ربنَا الَ تُـزِغْ قُلُوبنَـا     (. از خداوند استمداد كنيم   
  .نگر، خواهان رحمتي ويژه از پروردگار هستند ژرف
در اين دعا، خداونـد هفـت بـار          (.از خداوند تجليل كنيم    در دعا . 2

 .)مخاطب قرار گرفته است

 خطر انحـراف     نبايد غافل شد و    ،از خطر بد عاقبتي و انحراف دل       .3
ربنَـا الَ   ( وجود دارد ) حتّي راسخان در علم   (پس از هدايت براي همگان      

 . )تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَا

در خط قرار گرفتن خيلي مهم نيست، از خط خارج نشدن بسيار . 4
اهميت دارد و تداوم هدايت در پرتو دعا و استمداد از پروردگـار ميـسر               

  .)نَا الَ تُزِغْ قُلُوبنَا بعد إِذْ هديتَنَارب(است 
                                                 

h. ��G��� ��5�� :ks :lqz. 
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زيـرا ضـمير فـصل      (است  ) بالعوضة  بخشند(تنها خداوند وهاب    . 5
  .)إِنَّك أَنت الْوهاب( )به كار رفته است» أنت«

 

 

 قرآن مجيد 51 صفحة 26درس

  هاي دنيا زينت
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 و  هاي فراوان از طال و نقـره        محبت امور دوست داشتني از زنان و پسران و ثروت         

ها و زراعت، براي مردم آراسته شـده اسـت؛ اينهـا مايـه                دار و دام    هاي نشان   اسب
  .مندي زندگي پست دنيا است؛ و بازگشت نيكو نزد خدا است بهره

  مقدمه
در آيات گذشته، سرمايه حقيقي انسان را، ايمان معرفي كرد نه اموال و         

روت هـا،   زن و فرزنـد و امـوال و ثـ         : فرمايـد   فرزندان، در ايـن آيـه مـي       
تواننـد هـدف      هايي براي زندگي مادي اين دنيا هـستند و نمـي            سرمايه  

  .اصلي انسان را تشكيل دهند

  ها واژه
  ).، باب تفعيل»زين«فعل ماضي از ماده (زينت داده شده  :زين

                                                 
h. ^�R�D QB :hq.  
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به معني عالقه شديد به چيزي، در اين جا مـراد از آن، اشـياء                :شهوات
  ).جمع شهوت(مورد عالقه است 

  ).جمع قنطار(مال زياد  :قناطير
  ).اسم مفعول از ماده قنطره(هاي متراكم و انباشته شده  ثروت :مقنطره

   اسب :خيل
شايد منظور از آن اسب تعليم يافته و يا نژاد اصيل باشـد    . نشان دار  :مسومه

  ).از ماده سوم(
  .شود، كاال مندي انسان مي چيزي كه موجب بهره :متاع
  ).از ماده اوب(ت  سرانجام، محل بازگش:مĤب
  .زراعت و كشتزار :حرث

  نكات تفسيري

  زينت الهي. 1

 از ايـن رو  .حـب ذات را قـرار داده اسـت     ة  خداوند، در نهاد انسان، غريز    
انسان، هر چه را سازگار با طبع و ميل او است و نيازهاي او را برطـرف                 

ة  پس عالقه به همسر و فرزند و مال و غيره، الزم           .كند، دوست دارد    مي
 نه سـاز  يزمحيات انساني است و اين كار در اصل، فعل خداوند است و             

  .شود  ميامتحان انسان
 و از آن در حـد نيـاز         كـرده اگر انسان، حب دنيا را تعديل و كنترل         

زندگي استفاده كند و آن را نردبان تكامـل و تقـرّب بـه خـدا و آبـادي                  
ه چنـين   تعبيـر قـرآن در ايـن بـار        .رسد  آخرت قرار دهد، به سعادت مي     

  : است

   تفسير همراه�       
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   1؛»قُلْ منْ حرَّم زِينَةَ اللّه الَّتي أَخْرَج لعباده والْطَّيبات منَ الرِّزقِ«
چه كسي زينتي را كه خدا براي بنـدگانش در نظـر گرفتـه و               : بگو«
  » حرام كرده است؟،هاي پاكيزه را روزي

  دنيا، كار شيطانتزيين . 2

شيفتگي به آن است؛ آن گونه كـه دل مفتـون       نوع ديگر ارتباط با دنيا،      
 اين قـسم   .خبر گردد دنيا شده، غافل از ماوراي آن شود و از ياد خدا بي 

گري، تصرفي است شيطاني و مذموم، كه خداوند آن را به شيطان              جلوه
  . نسبت داده و بندگان خود را از آن بر حذر داشته است

  2؛» لَهم في األَرضِ وألُغْوِينَّهم أَجمعينَرب بِما أَغْويتَني ألُزينَنَّ«
بندگان تو را در زمـين،      ة  به سبب اين كه مرا گمراه كردي، من هم هم         ! پروردگارا«

  ».دادن زندگي، گمراه خواهم كرد از راه زينت
تمام وجود  زماني است كه عالقه به اسباب و متاع دنيا، گمراهي اين 

  .شوق و محبوب و هدف اصلي انسان باشدانسان را فراگيرد و مع

  سرانجام نيك نزد خدا. 3

؛ سرانجام نيك و بازگشت واللّه عنده حسنُ الْمĤبِ   «: فرمايد  در پايان آيه مي   
هاي دنيـايي     ؛ يعني اين شهوات كه شمرديم، زينت      »نيكو نزد خدا است   

 بقا دارد اي كه و هم متاع آن، فناپذير است؛ اما زندگيدنيا است كه هم 
ات جاويدان آخرت است كه نزد يو شايسته است آن را زندگي بناميم،ح

  .خدا است
گرايش افراطي بيشتر مردم    ة  كه زمين   اين رسد با توجه به     به نظر مي  

                                                 
h.��RD�  :sp .  
p.R�>  :sr .  
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واللّه عنده حسنُ   «ة   شدن به مظاهر آن فراهم است، جمل        به دنيا و فريفته   
هاي الهي غافل نشوند و در        متتذكري است براي مردم، تا از نع      » الْمĤبِ

. ها براي آخرت، توشه بردارند    حد اعتدال از آنها برخوردار باشند و از آن        
بهـشت،  : كنـد كـه عبـارت اسـت از          را تبيين مي  » حسنُ الْمĤبِ «آيه بعد   

  خشنودي و رضوان الهي؛ همسران پاكيزه،

  ها پيام
ارد؛ آنچـه   عالقه طبيعي بـه ماديـات، در نهـاد هـر انـساني وجـود د               . 1

هاي آن و عدم كنتـرل        ها و جلوه    خطرناك است، فريب خوردن از زينت     
 1.»زينَ للنَّاسِ« ها است دلبستگي

اي   بهترين راه كنترل عاليق مخرّب، مقايسة آن با الطاف جاودانه         . 2
  2).واللّه عنده حسنُ الْمĤبِ(است كه نزد خدا است 

يم و زر، مركبهــاي نامــدار، مــردم نــسبت بــه زن، فرزنــدان، ســ. 3
ساء       (چهارپايان و كشاورزي شيفتگي دارند       زينَ للنَّاسِ حب الشَّهوات منَ النـِّ

          رْث الْحـامِ واألَنْعةِ وموسلِ الْمالْخَيضَّةِ والْفبِ ونَ الذَّهقَنطَرَةِ ميرِ الْمالْقَنَاطينَ ونالْبو(. 
3  
  

                                                 
h. A .� :��� ���� :kp : lpz .  
p.^?�U  .  
s.9� ;+@RcR1  :?�3U�A R�K&) :kp :lsqm .  
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  وندتحصيل محبت خدا
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داريد، از من پيروي كنيد، تا خدا شما را دوست بدارد             اگر خدا را دوست مي    : بگو
  .و گناهانتان را ببخشد و خدا آمرزنده مهربان است

  همقدم
مـا اگـر   «:  رسـيدند و گفتنـد   6جمعي از مسيحيان، خدمت پيـامبر     

» داريم، به دليل محبتي است كـه بـه خـدا داريـم              مسيح را گرامي مي   
اين آيه نازل شد و . »ما فرزندان و دوستان خداييم«: گفتند يهود نيز مي
اگر خدا را دوست داريد، از پيامبر پيروي كنيد، تـا محبـوب      : اعالم كرد 
  2.خدا شويد

  ها واژه
  )..، باب افتعال»تبع«فعل امر از ماده (پيروي كنيد  :إتبعوا

                                                 
h. ^�R�D QB  :sh .  
p. ����� ����k p : lqhh) �<R�) ,L/'� ?1 .( 
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فعـل مـضارع مجـزوم جـواب طلـب، از مـاده             (دارد     دوست مـي   :بيحبِ
  ).»حبب«

يب، از ماده حفعل مضارع مجزوم جواب طلب عطف بر ي(آمرزد  مي :يغفر
  )..»غفر«

  نكات تفسيري

  محبت خدا. 1

كند كـه     دوستي خدا را دارند سفارش مي     اين آيه، به كساني كه ادعاي       
اگر واقعاً خدا را دوست داريد، راه آن اين است كه از پيامبر خدا پيروي        

  .هاي الهي حركت كنيد كنيد و در مسير خواسته
  :  فرمود7امام صادق
كنـد، خـدا را        من عصاه؛ كسي كه گنـاه مـي         عزوجل ا احب اهللا  م«

  ».دوست ندارد

  :ئت فرمودسپس اين شعر معروف را قرا
  تعصي اإلله و انت تظهر حبه     

  
  هذا لعمــري في الفعال بديـع      

  لوكان حبك صادقاً ألطعته     
  

  1ان المحب لمن يحب مطيـع       
  نمايي؟ كني؛ در حالي كه اظهار محبت او مي معصيت پروردگار مي«  

  اين كار عجيبي است! به جانم سوگند
  ديكر اگر محبت تو صادقانه بود، اطاعت فرمان او مي

   .»كند  كسي كه ديگري را دوست دارد، از فرمان او پيروي مي]زيرا[

                                                 
h. ������ ���� 
� ��	�(�� :kh : ljhu  :��/>hjnq . 
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  6666ثمره پيروي از پيامبر. 2

   محبوب خدا شدن.الف

هـر  : فرمايـد   كند و مي     اشاره مي  6اين آيه به نتيجه پيروي از پيامبر      
كس رسول خدا را الگوي خويش قرار دهـد و در گفتـار و رفتـار از آن                  

شـود،   رش آن است كه محبـوب خـدا مـي   حضرت پيروي كند، اولين اث   
) اللّه كُمبِبحپنـاه، بـه       و چه سعادتي باالتر از اين كه انسان ضعيف و بي           )ي

  .جايي برسد كه محبوب پروردگار جهانيان شود
  آمرزش گناهان. ب

 آمـرزش گناهـان اسـت    6دومين اثر محبت خدا و پيروي از پيـامبر     
) كُمذُنُوب رْ لَكُمغْفانسان را از رحمت خاص الهي محـروم كـرده، از   گناه؛ . )ي

دور .) چـه در آن اسـت       بهـشت و آن   (كرامت قـرب او و پيĤمـدهاي آن         
توبه و از بين بردن اثر گناه از قلب، تنها كليدي است كـه درِ               . سازد  مي

انتهـاي رحمـت الهـي        كند و انسان را وارد درياي بـي         سعادت را باز مي   
  ).واللّه غَفُور رحيم(ه و مهربان است سازد؛ زيرا او بسيار آمرزند مي

  ها پيام
اگر به راستي خـدا را      .  پيروي از خدا است    6پيروي از رسول خدا   . 1

  .)إِن كُنتُم تُحبونَ اللّه فَاتَّبِعوني( دوست داريم، از رسول خدا پيروي كنيم
محبت و دوستي خدا، در صورتي كامل است كه مشوق انسان به           . 2
 .)إِن كُنتُم تُحبونَ اللّه فَاتَّبِعوني( اشدعمل ب
 عامل جلب محبـت خـدا و آمـرزش          6پيروي از پيامبر اسالم   . 3
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 1.)فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللّه ويغْفرْ لَكُم ذُنُوبكُم( همه گناهان است

التزام به واليت رهبران الهي و پيروي از آنان، از اهميت بـسزايي             . 4
 2.)إِن كُنتُم تُحبونَ اللّه فَاتَّبِعوني( ردار استبرخو

تواند به جايي برسد كه رضاي او، رضاي خدا و پيـروي              انسان مي . 5
  3.)فَاتَّبِعوني يحبِبكُم اللّه( از او، پيروي از خدا باشد

                                                 
h. ����3	�� �� :kp : lsrn .  
p.^?�U  .  
s. ��� ���� :kp : lqj .  
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  وليتئنعمت و مس
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 براي پروردگار خود، خضوع كـن و سـجده          ]به شكرانه اين همه نعمت    [اي مريم   

  .جا آور و با ركوع كنندگان ركوع كن به

  مقدمه
هدف از آفرينش انسان، رسيدن او به تكامل است و رسيدن به تكامـل              

ت توجه به چند چيز انسان را به عباد       . باشد   عبادت و بندگي مي    ودر گر 
  .دهد سوق مي
اي اسـت كـه اگـر         انسان فطرتاً به گونه   : هاي الهي   توجه به نعمت  . 1

 سـپاس كسي چيزي به او داد و به او محبتي كرد، در صـدد جبـران و                 
آيد؛ بنابراين، اگر انسان توجـه داشـته باشـد كـه همـه چيـز او از              برمي
  .كند ميدا يپترديد در برابر پروردگارش خضوع  است، بياخد
  ؛ه به فقر و نياز خودتوج. 2
  ؛توجه به آثار و بركات عبادت. 3
  ؛توجه به آثار سوء ترك عبادت. 4

                                                 
h.^�R�D QB  :qs .  
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كه همه هستي، فرمانبر خدا و در حال تسبيح اويند؛    توجه به اين  . 5
  .پس وصله ناهمرنگ هستي نباشيم

 پـس بـه چـه       ،سـت اكه عشق و پرسـتش در روح ما         توجه به اين  . 6
   1.كسي برتر از خداوند عشق بورزيم

  ها واژه
  ).»قنت«فعل امر از ماده (فرمانبردار و مطيع باش  :اقنتي
  ).»ركع«فعل امر از ماده ( ركوع كن :اركعي

سجده نيز نوعي از خضوع كامل در برابـر خداونـد       ( سجده كن    :اسجدي
  ).»سجد«فعل امر از ماده ) (است

  نكات تفسيري

  مسئوليت داشتن در برابر نعمتها. 1

هاي الهي برخوردار شود، وظيفه او نيـز          يشتر از نعمت  انسان هر مقدار ب   
 در مقابل سه نعمت عطـا       3كه حضرت مريم     چنان .شود  تر مي   سنگين

برگزيـدگي،  ( همـين سـوره بيـان شـده بـود           42شده به او كه در آيـه        
. 2قنـوت؛   . 1: ، به سه چيز مـأمور شـد       )طهارت و برتري بر زنان جهان     

  ؛ركوع با ركوع كنندگان. 3سجده؛ 
  منظور از ركوع چيست؟. 2

ممكـن اسـت   ) با ركوع كنندگان ركوع كن (»واركَعي مع الرَّاكعينَ«ة  جمل
اشاره به نماز جماعت باشد، و نيز ممكن اسـت اشـاره بـه پيوسـتن بـه             

                                                 
h. ��� ���� :,+��R� �KY� :kh :ljr .  
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يعني همـانطور كـه     . جمعيت نماز گزاران و خاضعان در برابر خدا باشد        
  1.آورند، تو نيز ركوع كن ديگر بندگان خالص خدا براي او ركوع بجا مي

  ها پيام
 هاي الهي است  بهترين راه شكر در مقابل نعمت،نماز، ركوع و سجود . 1
  .)اقْنُتي لرَبك واسجدي واركَعي(

عبادت بايد به نيت قـرب بـه خـداي متعـال باشـد تـا پذيرفتـه                  . 2
   .) عبادت تو تنها براي خدا باشديعني؛اقْنُتي لرَبك .(شود
. عبادت نبايد موجب عزلت گزيني و كناره گيري از اجتماع شود          . 3
  .)؛ به همراه ركوع كنندگان ركوع كنواركَعي مع الرَّاكعينَ(

 جملـه ( 2. اسـت  يگاه بلنـد  ياروجاي بس اهميت يا نماز جماعت دار   4
  ).ت حضور در آن داردي واهم اشاره به نماز جماعت»واركَعي مع الرَّاكعينَ  «

                                                 
h. ����� ���� :kp :lnqs ..  
p. 9� ;+@RcR1 ��� ���� : ;�B $�\qs :^�R�D QB .  
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  راه وحدت

ö≅è% Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ3ø9$# (#öθs9$yès? 4’n<Î) 7πyϑÎ=Ÿ2 ¥!#uθy™ $uΖoΨ÷Jt/ ö/ä3uΖ÷Jt/uρ �ωr& y‰ç7÷ètΡ �ωÎ) 
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بياييد به سوي سخني كه ميان ما و شما يكسان است كـه جـز               ! اهل كتاب اي    :بگو

خداوند يگانه را نپرستيم و چيزي را شريك او قرار ندهيم و بعـضي از مـا بعـض                   
روي ] از ايـن دعـوت    [ به پروردگاري برنگزينيم و اگـر        – به غير خدا     –را  ] ديگر[

  .ه باشيد كه ما مسلمانيمگوا: برتابند، بگوييد

  مقدمه
 جهـاني   ، موضـوع  مطرح اسـت   از موضوعاتي كه اكنون در سطح جهان      

سازي فرهنگ    ترين آن، جهاني    اين امر ابعادي دارد كه مهم     . شدن است 
  .و اقتصاد است

خواهند از اين مطلـب، متناسـب بـا           هاي جهاني، هر كدام مي      قدرت
 شدن، در ذات خود، مذموم      جهاني. مند شوند   اهداف و منافع خود بهره    

                                                 
h.^�R�D QB  :jq .  
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 حكومت واحد جهاني حضرت     .نيست و از شعارهاي اساسي اسالم است      
  .گواه اين مدعا است،  بر مبناي توحيد4مهدي

  ها واژه
   1). از ماده علواسم فعل(بياييد  :تعالوا
  ).جمع رب(پروردگار، صاحب اختيار  :ارباب

  نكات تفسيري

  ها پراكندگية شرك سرچشم. 1

ريم، دوري بــشر از خــدا و شــرك ورزيــدن بــه او را ريــشه و قــرآن كــ
ها معرفي كرده، و راه خشكاندن اين سرچشمه را،   همة افتراق سرچشمه

كند و تمام اديان را به ايـن مهـم            معرفي مي   پرستي    بندگي خدا و يگانه   
  ).والَ نُشْرِك بِه شَيئًا(كند  دعوت مي

  اسالم، منادي وحدت. 2

در اين . اديان الهي است  مؤمنان به    براي دعوت به اتحاد      اين آيه، ندايي  
 دستور داده است كه اهل كتاب را دعوت كند 6آيه، به پيامبر اسالم   

وبا محور قرار دادن نقاط مشتركي كه با مسلمانان دارند، متحد شوند و             
  .در مقام عمل، فقط خدا را بپرستند

                                                 
h.    ��� �: �5�� �:      !��! O�(��� ��, �P���: �0  /  �!��  /       �Q'�J� �&Q�� M�Q: R�J��

                  
��S� . <.� �:  �,! 7� �8$ �0 �'�� ��0 �: 6!���� �! ���T �! U�(��� . �$�
�$�. 
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  نخستين پايگاه وحدت. 3

هـاي اعتقـادي و فكـري را          دت، نخست پايه  قرآن كريم براي تحقق وح    
همه : فرمايد مي. خواند مطرح ساخته، و همگان را به پيروي از آن فرامي 

اديان الهي در اصل توحيد با هم مشتركند؛ بياييد اين اصل مشترك را             
اي زنده كنيم و توحيد خـالص را پايـه عمـل و شـعار              بدون هيچ پيرايه  

  .دين خود قرار دهيم
  ده و عملوحدت عقي. 4

كنـد؛ بلكـه    اين آيه اهل كتاب را تنها به توحيد در عقيده دعـوت نمـي         
 7كند، تا در مقام عمل، از اعتقاد به الوهيت عيسي           ها را دعوت مي     آن

ضُنَا     (چون و چرا از علماي ناصالح دست بردارند           و پيروي بي   عـذَ ب تَّخـالَ يو
  .)بعضاً أَربابا

  دو مطلب مهم. 5 

آيه، به دو مطلب اشاره شده؛ يكي رد الوهيت حضرت مسيح كه         در اين   
بايد او را بنده صالح و پيامبر خدا بدانند، و ديگر راندن و پيروي نكردن               

كننـد و حقـايق را    از علماي منحرفي كه كتاب آسماني را تحريـف مـي    
تراشند و به نمايندگي      دارند و از نزد خود، حالل و حرام مي          پوشيده مي 

  1.كنند بخشند و بهشت تقسيم مي ، گناه مياز خدا
  ؟چيست» رب قرار دادن ديگران«منظور از . 6

در اين زمينه، داستان جالبي نقل شده كه ما را با تفسير اين بخـش از                
عدي بن حاتم كه از مسيحيت به اسالم گرويد؛         . سازد  آيه بهتر آشنا مي   

                                                 
p .1+�2�� : kp : lmu . 
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م، هرگـز   ما زماني كه مسيحي بـودي     «: عرض كرد ] 6[ به رسول خدا  
داديــم و علمــاي خــود را عبــادت  خــود قــرار نمــي» رب«يكــديگر را 

ا        «كرديم؛ پس مراد از جمله        نمي ابـبضاً أَر عـضُنَا ب عـذَ ب تَّخـالَ يچيـست؟   »و 
  : فرمود] 6[پبامبر اكرم 

دانستيد كه علماي شما، به ميـل خـود احكـام      آيا در حالي كه مي    «
  .»آري«: گفت» كرديد؟  پيروي نميها دهند، از آن خدا را تغيير مي
دهـد،   پيروي از عالمي كه قانون خدا را تغييـر مـي          «: حضرت فرمود 

  .»يك نوع عبوديت است

  ها پيام
  1.)قُلْ يا أَهلَ الْكتَابِ(بايد در دعوت به وحدت پيش قدم بود . 1

اگر به تمام اهداف دست نيافتيد، از تالش براي رسيدن به بعضي . 2
   2.)… كَلَمةٍيتَعالَواْ إِلَ( دداري نكنيداز اهداف خو

در تبليغ و دعوت ديگران، به عقايد حق و عواطـف پـاك طـرف                . 3
  3.)كَلَمةٍ سواء بينَنَا وبينَكُم( مقابل احترام الزم را داشته باشيد

 كَلَمةٍ يتَعالَواْ إِلَ(  تبليغ دعوت به مشتركات استيوه هايشيكي از . 4
  4.)بينَنَا وبينَكُم سواء 
نفي پرستش غيرخدا، نفي شرك و عدم پـذيرش حاكميـت غيـر      . 5

د إِالَّ اللّـه   … يا أَهلَ الْكتَابِ( خداوند، وجه اشتراك اديان الهي است  بـأَالَّ نَع
                                                 

h.A�' R�K&)  :kp :lmh . 

p.^?�U  :lmu . 

s.^?�U  :lmh . 

q. ��� ���� :kp :lmu . 
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ونِ اللّهن دا ماببضاً أَرعضُنَا بعذَ بتَّخالَ يًئا وشَي بِه الَ نُشْرِك1.)و  
ربوبيت در خداوند منحصر است و انـسانها بـا يكـديگر برابرنـد و               . 6

ن دونِ           (هيچ كس بر ديگري ربوبيت ندارد        ا مـ ابـبضاً أَر عـضُنَا ب عـذَ ب تَّخـالَ يو
2.)اللّه  

اطاعت بي چون و چراي انـسانها از يكـديگر، بردگـي و اسـتعمار      . 7
  3.)خذَ بعضُنَا بعضاً أَربابا من دونِ اللّهوالَ يتَّ( فكري و يك نوع عبوديت است

                                                 
h. ��3	�� ���� :kp : lqzz . 

p. ��3	�� ���� :kp :lqzm . 

s. ��� ���� :kp :lmh . 
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 ترفندهاي يهود

Ÿωuρ (#þθãΖ ÏΒ ÷σ è? �ωÎ) yϑ Ï9 yìÎ7 s? ö/ ä3oΨƒÏŠ ö≅ è% ¨βÎ) 3“y‰ßγø9 $# “y‰èδ «! $# βr& #’ tA÷σãƒ 
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 جـز بـه   ]:گفتند بزرگان يهود، براي جلوگيري از گرايش يهود به اسالم به آنان مي  [

زيـرا ديـن حـق منحـصر بـه      (كسي كه آيين شما را پيروي كند، ايمـان نياوريـد     
ـ      : بگو) اي پيامبر به آنان     .ماست و مـانعي   [دا بنمايـد    راه سعادت راهي است كه خ
 به شـما داده شـده،       ]از كتاب و شريعت   [ كه به امتي ديگر نيز همانند آنچه         ]ندارد

) اي پيامبر، بـه آنـان   همچنين(داده شود، تا در نزد پروردگار با شما احتجاج كنند؛         
كند و خداوند     فضل و رحمت به دست خداست؛ او به هركه بخواهد عطا مي           : بگو

  .انتهاست علم بيداراي رحمت وسيع و 

  مقدمه
هاي دينداري، تعصب و خود برتر بيني است كه در اقـوام و    يكي از آفت 

در اين ميـان، قـوم   . شود هاي متفاوت مشاهده مي  ملل مختلف به شكل  
اند و هنوز هـم بـه خـاطر همـين          يهود از ديرباز به اين آفت مبتال شده       
                                                 

h.^�R�D QB  :zs . 
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مطيــع خــود آفــت، خــود را برتــر دانــسته و ديگــران را زيــر دســت و 
وجـود  . كنند  خواهند و اگر كسي تن به اين كار ندهد، او را نابود مي              مي

هاي ويرانگرش، حاكي از اين معضل و         و جنگ » اسرائيل«غده سرطاني   
آيـه مـورد نظـر بـه ايـن مطلـب در زمـان               . آفت در قـوم يهـود اسـت       

  . نمايد  اشاره مي6پيامبر
ر وجـود يهوديـان   امروزه نيز به خوبي مـشهود اسـت كـه آن ويژگـي د          

  .نهادينه شده است

  ها  واژه
  ).»أمن«فعل مضارع مجزوم به ال ناهيه از مادة ( ايمان نياوريد :التؤمنوا

  ).»تبع«فعل ماضي از ماده ( پيروي كرد :تبع
  ).، باب افعال»اتي«فعل ماضي از ماده (به شما داده شد : او تيتم
، »حج«عل مضارع از ماده  ف(آورند    كنند، استدالل مي     مجادله مي  :يحاجوا

  ).باب مفاعله
  . احسان، رحمت:فضل

  نكات تفسيري

  »والَ تُؤْمنُواْ إِالَّ لمن تَبِع دينَكُم «:بي اعتمادي به ديگران. 1
هـاي      بزرگان يهود براي جلوگيري از گرايش يهوديان بـه اسـالم شـيوه            

برتر دانسته و   كه خود را قوم       گرفتند؛ از جمله اين     مختلفي را به كار مي    
كـه تـابع    به هيچ كس اعتماد نكنيد، مگر اين    : گفتند  به پيروان خود مي   

هـا    زيرا ديگران اين قابليت را ندارند كه قوم يهـود بـه آن             .دين ما باشد  
اند و در صراط حق قرار دارند          فقط قوم يهود هدايت شده     .اعتماد نمايد 

  .ستاو خداوند اين ويژگي را مختص يهوديان قرار داده 
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  هدايت الهي . 2

بزرگان يهود كه با خودبرتر بيني، بـراي متزلـزل سـاختن مـسلمانان و               
كردند، با پاسخ محكـم و دنـدان        عدم اقبال يهوديان به اسالم تالش مي      

اوالً؛ هدايت از   : به مردم بگو  ! پيامبر ما اي    شكن خداوند مواجه شدند كه    
 و در انحصار نـژاد و قـوم خاصـي    ) اللّـه ي هديقُلْ إِنَّ الْهد (ناحيه خداست   

ثانيـاً؛  .  تنها از قوم يهود باشد     6نيست و هيچ لزومي ندارد كه پيامبر      
  1.ها متزلزل نخواهند شد اند با اين توطئه ها كه مشمول هدايت شده آن
  انكار حقايق. 3

 انكـار   ،هاي پيشگيري يهوديان از گرايش بـه اسـالم          يكي ديگر از روش   
اي پيشينيان بود، به ويژه اخباري كه بـه ظهـور   ه  حقايق تورات و كتاب   

از ايـن  .  مربوط بـود … و داشتن كتاب و تغيير قبله و6پيامبر خاتم 
هرگـز بـاور نكنيـد بـه كـسي         : گفتند  رو، بزرگان يهود به پيروانشان مي     

بلكــه نبــوت مخــصوص . (داده شــود) كتــاب آســماني(هماننــد شــما 
ند در پيشگاه پروردگارتان توان ها مي همچنين تصور نكنيد آن.) شماست

 آنهابا ايـن كارهـا خواسـتند بـه جهانيـان            2.با شما بحث و گفتگو كنند     
 حقي است   هاشود، و آن براي آن      بقبوالنند كه كتاب تنها بر آنها نازل مي       

  . و خدا نيز به آنها داده است كه از خدا طلبكار بوده
  نفي انحصار طلبي . 4

نان و تزلزل فكري يهوديان چنـين       هاي مسلما   خداوند براي تقويت قلب   
به مردم بگو كه مواهب الهي اعم از مقام واالي          ! پيامبر ما اي    :فرمايد  مي

                                                 
h. ����� ���� :kp :jhj . 

p.^?�U  . 
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نبوت و همچنين موهبت عقل و منطق و افتخارات ديگر، همه از ناحيه             
د اللّـه     (بخـشد   او است و به هر كس كه سزاوار باشد مي     قُـلْ إِنَّ الْفَـضْلَ بِيـ

هيچ كس عهد و پيمـاني از خـدا نگرفتـه و هـيچ كـس              . )ءيؤْتيه من يشَا  
قرابت و خويشاوندي با او ندارد و هرگز مواهـب خـويش را در انحـصار                

  1.گروهي قرار نداده است
  هشدار جدي. 5

يهوديان متعصب وكوردل از ديرباز در فكر توطئه براي متزلزل بعضي از 
صي به اين مهم    ساختن مسلمانان بوده و هستند، و هر روز با شگرد خا          

  .هاي خويش برسند  پردازند، تا به خواسته مي
 در حال كار    ،هاي گوناگون   ها، ولي به شكل      امروزه نيز با همان طرح    

گيرند تـا    از وسايل تبليغاتي مجهز و نيرومند بهره مي .و فعاليت هستند  
سست هاي عقايد اسالمي را در افكار مسلمانان به ويژه نسل جوان                پايه
اي و از هـر كـسي، در قالـب دانـشمند،               در اين راه از هر وسيله       و كنند

  .كنند خاورشناس، مورخ، عالم، روزنامه نگار و بازيگر سينما استفاده مي
 است، بار ديگر 6اين آيه كه بخشي از معجزه دائمي پيامبر اكرم 

 به هـوش باشـيد كـه    ؛كند كه   مسلمانان گوشزد مي  ة  اين مهم را به هم    
اند و در پـي نـابودي اسـالم و            ها كشيده   براي شما نقشه  دشمنان اسالم   

  .باشند  شما ميدي كردن عقاتزلزلم

  ها پيام
كننـد   هاي خود به پنهان كاري سفارش مي  دشمنان اسالم در توطئه . 1

                                                 
h. ����� ���� :kp :ljhz . 
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  ).والَ تُؤْمنُواْ إِالَّ لمن تَبِع دينَكُم (و به غير خود نيز اعتماد ندارند
كيش خود،  وان خود را از گرايش به غير همنهي علماي يهود، پير. 2

والَ تُؤْمنُـواْ إِالَّ    (بيانگر نگراني آنان، از گرايش پيروانشان به اسـالم اسـت            
ينَكُمد ن تَبِعم1.)ل  

د     (الطاف پروردگار در انحصار گـروه خاصـي نيـست           . 3 إِنَّ الْفَـضْلَ بِيـ
2)اللّه.  

                                                 
h. ��3	�� ���� :kp :lqrq . 

p. ��� ���� :kp :lru . 
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 مقام ابرار

s9 (#θä9$oΨ s? §�É9 ø9 $# 4®Lym (#θà)Ï�Ζè? $£ϑ ÏΒ šχθ™6ÏtéB 4 $tΒ uρ (#θà)Ï�Ζè? ÏΒ &óx« ¨βÎ* sù 

©! $# ÏµÎ/ ÒΟŠÎ= tæ ∩⊄∪ 1  
كه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد و          دست نيابيد مگر آن    ]راستين[ يهرگز به نيك  

  . خدا به آن داناست،هر چه انفاق كنيد

  مقدمه
يد آنها را داراي مقامي     از جمله گروه هايي هستند كه قرآن مج       » ابرار«

كه خداوند درخواست همراهي با آنان      اي     به گونه  . است ارجمند دانسته 
  :را نشانه خردمندان اعالم كرده است

 2»إِنَّ في خَلْقِ السماوات و الْأَرضِ و اخْتالف اللَّيلِ و النَّهارِ لĤَيات لأُولي الْأَلْبـابِ              «
…  

ٍِ»  عمنا إِنَّنا سبر              نـا ورْ لَنا ذُنُوبنا فَاغْفبنَّا رمĤَف كُمنُوا بِرَبلْإيمانِ أَنْ آمنادي لياً ينادنا م
  3»كَفِّرْ عنَّا سيئاتنا و تَوفَّنا مع الْأَبرارِ

                                                 
h.^�R�D QB  :rp .  
p.^�R�D QB  :hru.  
s. QB  ^�R�D  :hrs.  
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ي     «: همچنين آنان را غرق در نعمت الهي دانسته اسـت          لَفـ رَارإِنَّ الْـأَب
  1.»نَعيمٍ
توان به درجه ابرار راه يافت؟ آيا تنها با عبادات بدني             چگونه مي  يول

 آل عمران يكـي     92توان به آن منزلت راه يافت؟ آيه          و اعمال ديگر مي   
  .از شرايط مهم رسيدن به آن نقطه كمال را بيان كرده است

  ها واژه
  ).»نيل«فعل مضارع از ماده (يابيد  هرگز دست نمي :لن تنالوا

  .، خير گسترده) نيكيدرجه كامل( نيكي :البرّ
  ).فعل مضارع از ماده حب( دوست داريد :تحبون
  .)»علم«صفت مشبهه از ماده ( داناي كامل :عليم

  نكات تفسيري

  شرايط رسيدن به مقام برّ. 1

تـرين    شرايطي الزم است كه از جملـه مهـم        » برّ«براي رسيدن به مقام     
استفاده شـده   » لَن« از همين رو، در اين آيه از حرف          .ها انفاق است    آن

كه معناي نفي ابدي دارد؛ البتـه نـه هـر انفـاقي، بلكـه انفـاق از آنچـه                    
  .محبوب و مورد عالقه انسان است

  : از جمله. انفاق شرايط ديگري نيز داردالبته
ن          «: بايد از مال حالل و پاكيزه باشد      . الف قُـواْ مـنُـواْ أَنفينَ آمذ يا أَيها الـَّ

                                                 
h. ��&&W���  :pp.  
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ا كَسم اتبطَيتُم1ب«  
دقَاتكُم بِـالْمنِّ       «: با هيچ منّـت و آزاري همـراه نباشـد         . ب لُـواْ صـطالَ تُب
  »2يواألذَ
انفاق كننده انتظـار مـزد و قـدرداني از طـرف گيرنـده انفـاق را                 . ج

  »3إِنَّما نُطْعمكُم لوجه اللَّه لَا نُرِيد منكُم جزَاء ولَا شُكُوراً«: نداشته باشد

   اثار انفاق.2

شـود،   آثار انفاق تنها در زدودن فقر و كمك به نيازمندان خالصـه نمـي      
زيـرا انـسان   . بلكه ارتقاي معنوي و روحي انفاق كننده را نيز در بر دارد          

گذرد و اين موجـب شـكوفايي         با انفاق از چيزهاي مورد عالقه خود مي       
  .رهاند يهاي مختلف م روح سخاوت و گذشت شده و او را از بند اسارت

  هاي شنيدني در عمل به اين آيه داستان. 3

برند،   را در شب عروسي به خانه شوهر مي     3وقتي حضرت فاطمه  . الف
 به يـاد آيـه      3فاطمه زهرا . اي خواست   فقيري از حضرت پيراهن كهنه    

ونَ يلَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حتَّ«شريفه     بـا تُحمقُواْ مجديـد  افتاده و همان پيراهن »  تُنف
  .اش را انفاق كرد عروسي
زماني كه اين آيه نازل شد، ابوطلحـه انـصاري بـه پيـامبر خـدا                . ب
رسول خدا، من باغي در مدينـه دارم كـه از همـه             اي    : عرض كرد  6

  اموالم آن را بيشتر دوست دارم، آيا آن را صدقه دهم؟

                                                 
h.vR�1  :pjz .  
p.1 vR� :pjq .  
s.^?K'�  :r .  
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من صالح   -، اين مال سودمند است،!، آفرين!آفرين: حضرت فرمودند
  .ترين خويشان خود انفاق كني نم كه آن را به نزديكدا مي

ابوطلحه اين سخن را پذيرفت و آن را در بين خويـشان خـود تقـسيم                 
  .كرد

   مصداق كامل بر::::ائمه معصومين. 4

 نقل فرموده كـه آن حـضرت        7 از پدر خويش امام باقر     7امام صادق 
  : گفت

سـاند  كسي كه سال بر او بگذرد و از اموال خود چيزي بـه مـا نر               «
كم يـا زيـاد؛ خداونـد در        ) براي ترويج دين و كمك به نيازمندان      (

. كند، مگـر آن كـه او را عفـو نمايـد             قيامت به او نظر رحمت نمي     
اين واجبي است كه خداوند بر شيعيان مـا          !مفضلاي    :سپس فرمود 

لـن تنـالوا    «: فرمايد  جا كه مي    در كتاب خود واجب كرده است؛ آن      
ما برّ و تقوا و راه هدايت و بـاب تقـوا            » بونالبر حتي تنفقوا مماتح   

  »1.…) مستجاب است(هستيم و دعاي ما از خداوند پوشيده نيست 

  ها پيام
براي رسيدن به مقام نيكي الزم نيست همه دارايي انفاق شود، بلكه             . 1

ون    «.توان بـه مقـام بـرّ رسـيد          با انفاق بخشي از آن نيز مي       ممـا تحبـ «
  .)يض استبراي تبع» مما«در » من«(

او آگاه  . هاي انسان   خداوند به همه چيز آگاه است؛ از جمله انفاق        . 2
كند، آياآن چيز مورد عالقه او اسـت؟       است كه فرد از چه چيز انفاق مي       
خواهـد آن را از خـود دور          آيـد و مـي      يا چيزي است كه به كار او نمـي        

                                                 
h. 
+�, ���� :kh :lhmq .  
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نده سازد؟ از سوي ديگر، چون خداي متعال آگاه است، پاداش انفاق كن           
  .)فَإِنَّ اللّه بِه عليم(كند  دهد و عمل اورا ثبت و ضبط مي را مي
 بنـابراين   .اسـت » جان«بهترين چيز دوست داشتني براي انسان       . 3

كنند، به باالترين مقام برّ  شهيدان كه جان خود را در راه خدا تقديم مي
  .)تُنفقُواْ مما تُحبونَ( 1رسند مي
هاي قرآن بـراي      بت كارهاي نيك انسان، از روش     توجه دادن به ث   . 4

  .) فَإِنَّ اللّه بِه عليم…لَن تَنَالُواْ( 2هاست تشويق به نيكي

                                                 
h. ��� ���� :kp :lhhp .  
p. ��3	�� ���� :kp :lnsj .  
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 دعوت به اتحاد و همبستگي
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ويد و نعمت خدا را بر خود يـاد  و همگي به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده نش         

هايتان الفت انـداخت   گاه كه دشمنان يكديگر بوديد؛ پس خداوند ميان دل       كنيد، آن 
و در سايه نعمت او برادران يكديگر شديد، و بر لب پرتگاهي از آتش بوديد، پس                

كنـد،    شما را از آن نجات داد و اين گونه خداوند آيات خود را براي شما بيان مي                
  .ايت شويدشايد هد

  مقدمه
اتحاد و يكپارچگي امت اسالم، از مسائل بسيار مهمي اسـت كـه قـرآن              

هاي مختلف مردم را به سوي        نسبت به آن توجه خاصي دارد و به روش        
قوانين و احكامي را وضـع نمـوده كـه          در اين راستا    . كند  آن هدايت مي  

                                                 
h.^�R�D QB  :hus .  
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عـت،  نماز جما. كند هدايت مييكپارچگي جامعه مردم را عمالً به سوي      
هايي از اين فراخوان الهي   نمونه…نماز جمعه، نماز عيد، مناسك حج و
ايـن آيـه نيـز سـخن از اتحـاد و            . به سوي وحدت و يكپـارچگي اسـت       

ها و آثـار آن پرداختـه كـه     همبستگي به ميان آورده و به بعضي ويژگي      
  .قابل توجه استبسيار 

  ها واژه
  ريسمان :حبل

  .ارتباط با ذات خدا باشداي كه باعث   هر وسيله:حبل اهللا
  .)فعل ماضي از ماده صبح؛ باب افعال (صبح كرديد: أَصبحتُم

  . لبه چاه يا خندق:شَفا
  .گودال: حفْرَةٍ
  ).، باب تفعيل»اَلَف« الفت و انس داد ـ فعل ماضي از مادة :اَلّف
  ).فعل ماضي از ماده نَقَد، باب افعال(نجات داد : أَنقَذَ

  نكات تفسيري

  وت به سوي اتحاددع. 1

 گرد محور   ،، همه مردم را به اجتماع     »واعتصموا «اين بخش از آيه قرآن    
دعوت كرده است، تا همه به ريسمان الهي چنـگ زده و از             » حبل اهللا «

آن متفرق نشوند؛ زيرا اين تجمع مايه سـعادت و خوشـبختي عمـومي              
 خواهد شد؛ چرا كه حبل اهللا همان چيزي است كه راه سـعادت            جامعه  
هـاي خطرنـاك را برايـشان      ها نشان خواهد دادوعبور از گذرگاه   را به آن  

سهل و آسان خواهد نمود و دوست و دشمن را به خوبي معرفي خواهد              
  .كرد، تا انسان دچار سردرگمي نشود
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  ريسمان الهي چيست؟. 2

منظور از آن قـرآن اسـت و بـه بـاور       : اند  بعضي گفته » حبل اهللا «ة  دربار
منظـور خانـدان پيـامبر و ائمـه         : انـد    برخـي نيـز گفتـه      بعضي اسالم، و  

در رواياتي كه از پيامبر و ائمه معـصومين نقـل           .  هستند :معصومين
  .شود شده نيز تعبيرهاي گوناگون ديده مي

حبـل  «:  نقل شده كه فرمودند6 از پيامبر» المنثور در«در تفسير  
: شـده  نقـل    7از امـام بـاقر    » عياشـي « و در تفـسير      1قرآن است » اهللا

  2 .باشند  مي6ريسمان الهي، آل محمد
زيـرا منظـور از     . معنـا هـستند     يكـديگر هـم   اين تفاسير و روايات با      

اسـت؛ خـواه ايـن    اريسمان الهي هرگونه وسيله ارتباط با ذات پـاك خد     
 اين موارد هر كدام  اسالم باشد يا قرآن يا پيامبر و يا اهل بيت او،وسيله

كليت اسالم كه شـامل همـه       . اند  تهاز يك وجهه به يك حقيقت نگريس      
  .بيت تجلي عيني اسالمند خير است، قرآن هدايتگر به اسالم، و اهل

 ،اهللا به اين حقيقت اشاره دارد كه انسان در شرايط عادي تعبير حبل
و جهـل و نـاداني بـاقي     بدون داشتن راهنما در قعر دره غرايز سـركش        

 نيـاز دارد كـه بـه آن         ماند و براي نجات از آن به ريسمان محكمـي           مي
  .چنگ زند و بيرون آيد

 اين رشته همـان ارتبـاط بـا خـدا از طريـق قـرآن و آورنـده آن و                    
  3.باشد جانشينان او مي

                                                 
h.,y��_  :���3��� ��&�� :kp :lju . 

p. 
+�, ���� :kh :lhup . 

s. ����� ���� :v5#�@� �A�/�� ?1 :ks :lpr . 
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  چه دليلي بر لزوم تمسك به ريسمان الهي وجود دارد؟. 3

  :خداوند دو دليل براي آن بيان نموده است
 مبتال بودند و اي است كه گذشتگان به آن دليل اول؛ يادآوري تجربه

خداوند پس . هاي دشمني با يكديگر در گذشته است     آن چشيدن تلخي  
خدا شما را به يكديگر مهربان كرد و : فرمايد از يادآوري اين دشمني مي

  .) فَأَصبحتُم بِنعمته إِخْوانًا…واذْكُرُواْ(در سايه نعمت او با هم برادر شديد 
ي و ايمان آوردن به خداونـد سـبب         دليل دوم؛ تمسك به ريسمان اله     

هاي آتش رهايي يابيد و از افتادن در آتش دوزخ كه               شد كه از لبه پرتگاه    
بيش از يك گام با آن فاصله نبود، خالص شويد، پـس بـراي تـداوم ايـن        
رهايي و نجات الزم است كه باز هم به ريسمان الهي چنگ زنيـد و از آن          

  ).فَا حفْرَةٍ منَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم منْها شَيوكُنتُم علَ( 1پراكنده نشويد

  ها پيام
اي الهـي اسـت       باشـد،وظيفه » حبـل اهللا  «وحدت كه محور آن بايـد       . 1
)لِ اللّهبواْ بِحمتَصاعو(.  

هـا بـه هـم بـه دسـت خداسـت و اگـر همـة                   نزديك كـردن دل   . 2
ها    بين دل  توانيد بدون خواست او     هاي زمين را خرج كنيد، نمي         سرمايه

  .)فَأَلَّف بينَ قُلُوبِكُم(ايجاد الفت نماييد 
  .2)شَفَا حفْرَةٍ منَ النَّارِ( تفرقه و دشمني، پرتگاه و گودال آتش است. 3
 زمينه تفرقه از بين »جميعا« فراگير باشد »اهللا  حبل«اگر اعتصمام به  . 4

                                                 
h.  ���� ��5�� 7� �'��9�:��G��� :ks :lnzn . 

p. ��� ���� :kp :lhpq . 
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  .)والَ تَفَرَّقُواْ(رود  مي
هـاي بـزرگ و ويـژه خداونـد اسـت             نعمـت وحدت و همـدلي از      . 5

) كُملَيع ةَ اللّهمعاذْكُرُواْ ناء … ودانًا… أَعإِخْو هتمعتُم بِنحبفَأَص( .  
اخــتالف و تفرقــه در جامعــه، نــشانه دوري از نعمــت خداونــد و . 6

ارِ     يوكُنتُم علَ (پرتگاهي بسيار خطرناك است      فاصـبحتم   … شَفَا حفْرَةٍ منَ النـَّ
  .)بنعمته اخواناً
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 دشمن شناسي
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ÔÝŠÏtèΧ ∩⊇⊄⊃∪1  
ها بـدان     را غمگين سازد و اگر بدي به شما برسد، آن         اگر نيكي به شما رسد، آنان       

شوند و اگر صبر كنيد و پرهيزگار باشيد، حيله بدخواهانـه آنـان هـيچ                 شادمان مي 
  .دهند، احاطه دارد آسيبي به شما نرساند؛ زيرا خداوند به آنچه انجام مي

  مقدمه 
 .هاي شناخت افـراد اسـت       ها، از بهترين راه     العمل  حاالت روحي و عكس   

هـا   العمـل   قرآن مجيد در آيات متعددي به توضيح اين حاالت و عكـس           
هاي دشمنان پرداختـه    از جمله در اين آيه برخي ويژگي      . پرداخته است 

گـردد تـا دوسـت از دشـمن           است، توجه به اين خصوصيات موجب مي      
تواند كاربرد داشته     بازشناخت شود، بنابراين در سياست خارجي هم مي       

   .باشد
                                                 

h.^�R�D QB  :hpu .  
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  ها واژه
ـاده              (رسيدن، برخورد كردن     :مسستَ فعـل مـضارع مجـزوم بـه ان شـرطيه، از م
  ).»مسس«

فعل مـضارع مجـزوم جـواب       (كند     آنان را بدحال و ناراحت مي      :تسؤهم
  ).سوء«شرط، از ماده 

فعل مـضارع مجـزوم بـه انْ شـرطيه از       (كند  رسد، اصابت مي     مي :بصتُ
  ).»صوب«ماده 
  ).»حوط«اسم فاعل از ماده (ه  فراگيرنده، احاطه كنند:محيط

  نكات تفسيري

  كينه دشمنان با شما. 1

 اگـر  ،كـه  گو شده است و آن اين    هاي كينه دشمنان باز     در اين آيه نشانه   
هـا ناراحـت    آمد خـوبي بـراي شـما رخ دهـد، آن     فتح و پيروزي و پيش 

ها  شوند، و اين ناخوشنودي خود را كه برخاسته از شدت دشمني آن مي
ها و توطئه چيني نشان خواهند داد و   است، در قالب حسادت    با مؤمنان 

اي از احوال  حتي به براندازي مؤمنان روي خواهند آورد؛ زيرا آنان لحظه
ناگواري براي شما رخ ة اي كه حتي اگر حادث شما غافل نيستند، به گونه

 مسلمانان، همواره در معرض توطئه و ن رويازا .شوند دهد، خوشحال مي
  .شمنان هستنددسيسه د

  راه مقابله با دشمن. 2

وإِن تَـصبِرُواْ   «: فرمايـد   هايي، خداوند مـي     ها و توطئه    در برابر چنين كينه   
ها اسـتقامت   هاي آن ؛ اگر در برابر كينه توزي»وتَتَّقُواْ الَ يضُرُّكُم كَيدهم شَيئًا   

ة يلتواننـد بـه وسـ       دار باشـيد، آنـان نمـي        كنيد و پرهيزكار و خويـشتن     
  :وارد كنند؛ زيرااي  لطمههاي خائنانه خود، به شما  نقشه
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كننـد، كـامالً احاطـه     ؛ خداوند به آنچـه مـي  إِنَّ اللّه بِما يعملُونَ محيطٌ   «
  1».دارد

  مراد از صبر و تقوا در آيه. 3

،حفـظ وحـدت و يكپـارچگي،     صـبر در راه پيـشرفت مـسلمانان        :مراد از صـبر   
زاز ي مسلمانان، صبر در برابر خشم و كينه،پره       خودداري از افشاي اسرار   

  .اقدام نابجا، تقويت نيروهاي اجتماعي و انسجام نيروهاي خودي است
 كيـدها و  دربرابـر تقوا در اين زمينه به معناي هشياري        : مراد از تقوا  

همراه با ) صبر و تقوا ( با داشتن اين دو ويژگي       .هاي دشمنان است    نقشه
  .هاي آنان تأثير ندارد يگر كيدها و توطئهايماني كه سرآمد است، د

  تقويت روحيه و توجه دادن به امدادها. 4

، خداوند با توجه دادن به احاطة خويش بر تمامي اعمال و              در پايان آيه  
رفتار دشمنان دين، موجبات تقويت روحية مسلمانان را فراهم نموده تا        

هاي  دهاي الهي، توطئهدر برخورد با آنان مقهور نباشند و با اميد به امدا  
  .)إِنَّ اللّه بِما يعملُونَ محيطٌ(آنان را خنثي كنند 

  پيامها
ــاچيز بــه مؤمنــان، دشــمنان ديــن حتــي از رســيدن خيــر و خوشــايندي . 1  ن

  .2 )إِن تَمسسكُم حسنَةٌ تَسؤْهم(. ناخشنودند
خشنودي دشمنان دين از گرفتاري اهل ايمان به حـوادث بـد و             . 2

                                                 
h. ����� /ksl jj.  
p. ��3	�� ���� /ksl sz.  
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 .1 )وإِن تُصبكُم سيئَةٌ يفْرَحواْ بِها(ناگوار 

دشمنان هـستند و  ة مسلمانان همواره در معرض توطئه و دسيس  . 3
 آورد ، زمينه نفوذ و استيالي آنان را فراهم مـي      آنهاترين غفلت از    كوچك

  .)الَ يضُرُّكُم كَيدهم شَيئًا(
هـاي وارده بـه       بـر آسـيب   مندي و نگرانـي در برا       شادماني از بهره  . 4

  .)…إِن تَمسسكُم حسنَةٌ تَسؤْهم(مسلمانان ارزشمند و نشانه ايمان است 

                                                 
h. ���	.  



 

 

 قرآن مجيد 67 صفحة 34درس
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ـ    و شتاب كنيد برا    زش پروردگارتـان، و بهـشتي كـه وسـعت آن،       ري رسيدن به آم
  .ها و زمين بوده و براي پرهيزگاران آماده شده است آسمان

  مقدمه
در اين آيه، كوشش نيكوكاران به يك مسابقه معنوي تشبيه شـده كـه              

در حقيقت  . هاي جاويدان بهشت است     هدف نهايي آن، آمرزش و نعمت     
 كرده و آن اين كه، انسان براي انجام قرآن از يك خصلت رواني استفاده

طور عادي    دادن يك كار اگر تنها باشد، معموالً كار را بدون سرعت و به            
كه اي  دهد، ولي اگر جنبة رقابت به خود بگيرد، آن هم مسابقه انجام مي

جايزة با ارزشي براي آن تعيين شده، تمام نيرو و انرژي خود را به كـار                
  2.تازد ه بيشتر به سوي هدف پيش ميگيرد و با سرعت هر چ مي

                                                 
h.^�R�D QB  :hss . 

p. ����� ���� :ks :l .hhh. 
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  ها واژه
به معناي استمرار و شدت سرعت و نيز به » مسارعت«بشتابيد،   :سارعوا

معناي كوشش و تالش دو يا چند نفر براي پيشي گرفتن از يكديگر در              
  ). ، باب مفاعله»سرع«فعل امر از ماده (رسيدن به يك هدف است 

  .عرض ديد است وسعت، چشم انداز و آنچه در م:عرض
  .)، باب افعال»عد«فعل ماضي از ماده (  آماده شده:اعدت

  )در قالب چند پرسش(نكات تفسيري 

ـاداش             . 1 ـر پ ـرده       تالش و كوشش براي چه هدفي؟ چرا مغفرت را بر ديگ ـدم ك ـا مق  ه
  ؟ است

ارِعواْ  (براساس اين آيه، نخستين هدف از تالش و كوشش، مغفـرت             سـو
بهشتي كه وسعت آن پهنـة      .  و دومين هدف، بهشت است     )… مغْفرَةٍ يإِلَ

 و اگـر نخـست      )وجنَّةٍ عرْضُـها الـسماوات واألَرض      (ها و زمين است     آسمان
مغفرت قرار داده شده، براي آن است كه رسيدن به هر مقـام معنـوي،               

بايد خود را از گناه شست و سپس به         . بدون آمرزش گناه ممكن نيست    
  1.ردگار گام نهادمقام قرب پرو

  . براي ورود به بهشت نيز نخست بايد از گناه پيراسته شد

  منظور از مغفرت چيست؟. 2

خوانـد،    منظور از مغفرت كه خداوند مؤمنـان را بـه سـوي آن فـرا مـي                
اسباب آن مانند ايمان، عمل صالح، انجام تكـاليف و پرهيـز از معاصـي               

شود، انسان با پيشي     ياست، چرا كه باعث نجات انسان از آتش جهنم م         

                                                 
h.^?�U  :ks : lrh#rp . 
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رهانـد و بـه سـوي         گرفتن به سوي اين امور، خود را از آتش جهنم مي          
هـا و زمـين؛    گشايد؛ بهشتي با وسـعتي بـه پهنـه آسـمان        بهشت ره مي  

ل اسـباب   ي تحـص  ي شـتاب كـردن بـرا      يعنين شتاب به مغفرت،     يبنابرا
  . مغفرت

  بهشت و جهنم . 3

 كه در   »أُعدت للْكَافرِينَ « و تعبير    ) للْمتَّقينَ أُعدت(از ظاهر جملة پاياني اين آيه       
اكنـون آمـاده      آيد كه بهشت و جهنم هم       آيه پيش آمده است، چنين بر مي      

هـا توسـعه و يـا تـضييق           هر چند بر اثر اعمال نيـك و بـد انـسان           . اند  شده
  .يابند مي

  ها پيام
ا و  آمرزش گناهـان و در آمـدن بـه بهـشت در گـرو اطاعـت از خـد                  . 1

ولَ     ( است   6رسول الرَّسـو واْ اللّـه يعـو سـارعوا الـي مغفـرة ربكـم و           …أَط 
   1)…جنة
سرعت گرفتن در كارهـاي نيـك، مالكـي بـراي سـنجش ارزش              . 2

  ).و سارعوا الي مغفرة من ربكم( 2اشخاص است
پيشگان، برانگيزندة اهـل ايمـان بـه          نيل به آمرزش الهي و بهشت تقوا      . 3

ذينَ آمنُـواْ       ( اوسـت    6لاطاعت از خدا و رسـو      ا الـَّ هـا أَي يـ…     واْ اللّـه يعـأَط 
ةٍ عرْضُـها الـسماوات واألَرض             يوسارِعواْ إِلَ  …والرَّسولَ ن ربكُـم وجنـَّ رَةٍ مـغْفم 

                                                 
 h .?�3U�A R�K&) :ks :ljr. 

 p .^?�U :ljm. 
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  1 .)أُعدت للْمتَّقينَ
ة (. بهشت براي تقوا پيشگان، آفريده و مهيا شده اسـت         . 4 دت   أُ …وجنـَّ عـ
  .)للْمتَّقينَ
 2 .آمـــرزش گناهـــان اســـتة انجـــام فـــرايض دينـــي، وســـيل. 5

 الي سارِعواْ«:  فرمود» مغْفرَةٍ من ربكُميوسارِعواْ إِلَ« دربارة 7اميرالمؤمنين
   3.»اداء الفرائض

                                                 
 h .^?�U. 

p.^?�U  :lzu. 

s. ������� �� :kh :lsmr :�snq. 



 

 

 قرآن مجيد 69 صفحة 35درس

  خطر ارتجاع

$yγ•ƒr'̄≈tƒ šÏ%©!$# (#þθãΨtΒ#u βÎ) (#θãè‹ÏÜè? šÏ%©!$# (#ρã&x�x. ôΜà2ρ–Šã&tƒ #’n?tã 

öΝä3Î7≈s)ôãr& (#θç6Î=s)ΖtFsù tÎ�Å£≈yz ∩⊇⊆∪ 1  
گـاه    گرداننـد و آن     اي مؤمنان، اگر از كافران پيروي كنيد، شما را به عقب باز مـي               

  .گرديد خسارت زده باز مي

  مقدمه
كفـر  ة شكستي كه در جنگ احد بر مسلمانان وارد آمد، سبب شد جبه        

اري و منافقان همگـي بـر ضـد مـسلمانان تبليـغ         از مشركان، يهود، نص   
شـما از ديـن   : گفتنـد  آنها مي. راه باز دارندة كنند و مسلمانان را از ادام    

 را  6خود دست برداريد، و حتي هنگام جنگ كه كشته شدن پيامبر          
بـي را   عبـداهللا بـن اُ    : گفتنـد   به غلط شايع كرده بودند، به مسلمان مـي        

خداوند با نزول   . از ابوسفيان امان بگيريد   واسطه قرار دهيد و براي خود       
هـا را از عاقبـت كارشـان آگـاه            اين آيه، ضمن هشدار به مـسلمانان آن       

  .ساخت
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  ها واژه
اطاعت به معناي عمل كردن بـا رغبـت و خـضوع     . اطاعت كنيد  :تطيعوا
  ). ، باب افعال»طوع«فعل مضارع مجزوم به ان شرطيه، از ماده (باشد  مي

  ).جمع عقب (هاي پا  ها، پاشنه پشت سر:اَعقاب
  ).»رد«فعل مضارع مجزوم جواب شرط از ماده (گردانند   برمي:يرُدوا

اسـم  (كه سرمايه خود رااز دسـت داده اسـت            زيانكار،بازنده، كسي  :»خاسرين«
  ).»خُسر«فاعل از ماده 

  نكات تفسيري

  خطر بازگشت به جاهليت. 1

دهـد كـه اگـر از كـافران        مـي در اين آيه، خداوند به مسلمانان هـشدار         
كننـد و بـه دورة جاهليـت          اطاعت كنيد، شما را از دينتان بيـرون مـي         

شـويد و چـه    گردانند و با اين سير قهقرايي، شما از زيانكاران مـي       بازمي
كه انسان از نور ايمان به سوي ظلمت كفر بـازگردد و    زياني باالتر از اين   

  1.از نعمت اسالم محروم شود
شمنان اسالم با ترفندهاي خاصي به فكر منحرف كردن     امروزه نيز د  

هـاي      جا كه جنـگ     از آن . مسلمانان از مسير اصلي و راه سعادت هستند       
هـاي روانـي روي         هاي گزافي را به دنبال دارد، به جنـگ            فيزيكي هزينه 

فكري مسلمانان به ويژه سلب هويت  و با تبليغات بسيار زيادي به   آورده
 آنهـا .مهمترين راهكارشان نيز مسائل فرهنگي است     . ندا  جوانان پرداخته 

: هـايي ماننـد    بـا تبليـغ انديـشه   انـد،   حقيقت دين ما را نـشانه رفتـه    در
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 كه ظاهري زيبـا دارنـد، در پـي          …سكوالريسم، دموكراسي، مدرنيته و   
هـاي بـارز آن،          نمونـه  .باشـند   دور نمودن مسلمانان از عقايد نابشان مي      

عراق است كه به بهانه اصالح فرهنگـي و ايجـاد      هاي افغانستان و      كشور
اند و همه شئون مادي       ، مردم مظلوم را به ذلت كشانده      …دموكراسي و 
  .اند ن را زير سلطه خود قرار دادهناو معنوي آ

  ممنوعيت اطاعت از كفار. 2

هاي ديگر خود، هيچگاه خيرخواه مؤمنـان         كافران بنا به عقيده و انگيزه     
بديهي است كـه در ايـن   . و يا هضم آنان هستند  نبوده و خواهان حذف     

ريزي كرده و بـا انـواع ترفنـدها مؤمنـان را بـه راه خـويش        مسير برنامه 
بيداري مسلمانا و توجه آنان به اهداف شوم كـافران، ضـامن   . خوانند  مي

  .حراست آنان در برابر اين ترفندها است

  ها پيام
بلكـه شكـست    هاي جنگ، خسارت عمده نيست؛        شكست در ميدان  . 1

ـ   ( روحي و اعتقادي و ارتداد، خـسارتي بـس بـزرگ اسـت             رُدوكُم علَ ييـ 
  .)أَعقَابِكُم فَتَنقَلبواْ خَاسرِينَ

ذينَ آمنُـواْ    ( 1خطر ارتداد و انحراف در كمين مؤمنان نيز هست        . 2 الـَّ
  .) أَعقَابِكُمييرُدوكُم علَ… 
، از پيامـدهاي تبعيـت از       هاي اصيل ايمـاني      از دست دادن ارزش    .3

  2.)فَتَنقَلبواْ خَاسرِينَ… إِن تُطيعواْ(كفر پيشگان است 

                                                 
h. ��� ���� :kp :lhzp . 
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 شدي و اگـر خـشن و سـنگدل          ]و مهربان [از پرتو رحمت الهي در برابر آنان نرم         

هـا    ها را عفـو كـن و بـراي آن           شدند؛ بنابراين، آن    بودي، از اطراف تو پراكنده مي     
قاطع [كه تصميم گرفتي  ها مشورت كن؛ اما هنگامي خواه و در كارها با آنآمرزش ب

  . بر خدا توكل كن؛ زيرا خداوند متوكالن را دوست دارد]باش و

  مقدمه
جا كه قرآن كتاب سعادت و آيين رستگاري بشريت اسـت، بـراي               از آن 

و هـا     برنامـه همه اقشار جامعـه بـه ويـژه حاكمـان و رهبـران جامعـه،                
 در  ، و پيمـودن آن راه ه آنيي را بيان فرموده تا در پرتو عمل ب  راهكارها
ق بـه برخـي     آيـه فـو   . تـر شـوند     تـر و بـه سـعادت نزديـك          وفقكارها م 
  .هاي رهبر و حاكم الهي اشاره دارد ويژگي
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  ها واژه
لين«فعل ماضي از ماده  (يد شخو  نرم:لنت«.(  
  .، بدخلق، خشنتندخو: فظّ

، بـاب   »فـض «فعل ماضـي از مـاده       (شوند    ده مي متفرق و پراكن   :انْقَضُّوا
  )انفعال
شوند ، ـ النفضوا ـ حتماً پراكنده مي1 پراكنده شدن:فض.  

  نكات تفسيري

  هاي رهبر و مديران حكومت ويژگي

  نرم خويي و مهرباني. 1

الهي، مهرباني با زيردسـتان اسـت و   رهبر و پيشواي هاي  يكي از ويژگي 
هاي آنان با رأفت برخورد نمايد، تـا در           باهكه نسبت به خطاها و اشت       اين

  .حفظ ياران و دوستان خويش توفيق يابد
ــرم    ــامبر اك ــه پي ــه، خطــاب ب ــن بخــش از آي ــد در اي  6 خداون

 اگـر عنايـت خداونـد نبـود و شـما را نـسبت بـه         !پيـامبر اي    :فرمايد  مي
 اطـراف شـما پراكنـده      مـردم از  كـرد،     زيردستان ماليم و مهربـان نمـي      

  .شدند مي
 را خالي كرده 6حد، اطراف پيامبر  در جنگ اُ    ازمسلمانان اي  ده ع

مان يكار خـود پـش      از  پس از جنگ،   يلو،و ايشان را تنها گذاشته بودند     
خداوند با عنايت خويش   . براي عذرخواهي نزد آن حضرت آمدند     شده و   

ها مهربان گرداند و ايـن سـبب جمـع             را نسبت به آن    6قلب پيامبر 
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  . شد6مبرشدن ياران به گرد پيا
ات نبود و سخت دل بودي، همه از          اگر مهرباني «: فرمايد  خداوند مي 

  .» الَنفَضُّواْ منْ حولك… فَبِما رحمةٍ منَ اللّه«شدند  اطرافت پراكنده مي
  عفو و بخشش. 2

رهبر و مدير بايد با عفو و گذشت باشد و از خطاهـايي كـه نـسبت بـه                   
رد؛ زيرا اين نوع برخورد باعـث جـذب         گيرد، بگذ   شخص مدير انجام مي   

. نمايـد   ها را در تبعيت از مدير ترغيب مي         هاي خطاكار شده و آن      انسان
 ياگر اين خطا و اشتباه نسبت به ديگران انجام گرفت، واسطه شده وبرا  

اي   :فرمايد   مي 6كه خداوند به پيامبر     آنان طلب بخشش نمايد؛ چنان    
نْهم    «ها طلب عفو نمـا؛      ي آن ها را ببخش و از من برا        آن! پيامبر عـ ففَـاع

  م رْ لَهـتَغْفاسحمايـت نكردنـد، در حقيقـت    6 زيرا آنها كه از پيـامبر  »و 
  .اند معصيت خدا را كرده

  مشورت در امور. 3

هاي آگاه  هاي مديران موفق، مشورت كردن با انسان يكي ديگر از ويژگي
ــايي مــدير اســت؛  .اســت ــشانه زيركــي و دان چنــان كــه  ايــن عمــل ن

  : فرمودند7اميرالمؤمنين
هـا شـريك شـده     كسي كه با افراد بزرگ مـشورت كنـد، در عقـل آن         «
   1.»است

كند، به اين معنا نيـست        اگر خداوند پيامبرش را به مشورت امر مي       
او را يـاري     خواهـد   كه پيامبر توان انتخاب صحيح را نداشته و خدا نمي         

                                                 
h. ��H(�� IJ� : 2��>hjh :  :»/�+_� ��  :�!���D ,@ ?!LA?8 Q?"R�� A#?8 �� # g�U .«  



   �       اخالق و مديريت : 36درس

 

181

يان مسلمانان زنده كند ودر     خواهد روح مشورت را در م       مي نمايد، بلكه 
جه مسلمانان خود را شريك در تصميمات اجرايي پيامبر بدانند و او            ينت

  .را در اين كار ياري رسانند

  » اللّهيفَإِذَا عزَمت فَتَوكَّلْ علَ« توكل بر خدا. 4
مدير و رهبر موفق پس از مشورت و بررسي نظريات مختلـف، بهتـرين              

ـ         ا عزمـي راسـخ و اسـتوار بـه انجـام آن كـار               نظر را انتخـاب كـرده و ب
 را مـد    يبايد مطلب بسيار مهم ديگـر       جاست كه مدير    در اين . پردازد  مي

نظر داشته باشد، و آن توكل بر خداست؛ يعني در عين فـراهم نمـودن               
اسباب و وسايل عادي، استمداد از قدرت بي پايان پروردگار را فراموش            

 و اطمينان و نيروي فوق العـاده        نكند؛ زيرا اين توجه مخصوص، آرامش     
بخـشد و در رويـارويي بـا مـشكالت اثـر              روحي و معنوي به انسان مـي      

  1.بزرگي خواهد داشت

  ها پيام
گير از ايـن   اي الهي است و افراد خشن و سخت نرمش با مردم، هديه  . 1

ـ   (داري كنند    توانند مردم   اند و نمي    موهبت محروم  نَ اللّـه لن ةٍ مـمحا رفَبِم ت
كلونْ حيظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ ما غَلفَظ كُنت لَوو ملَه(.  

رهبر و مدير موفق همانند پدري مهربـان اسـت كـه نـسبت بـه                . 2
نْهم   ( كنـد  ها طلب مغفرت مـي  زيردستان رئوف است و براي آن  عـ ففَـاع

مرْ لَهتَغْفاسو(.  
و توكـل و اعتمـاد بـر    ، نيازمنـد عزمـي اسـتوار       صـحيح  مديريت. 3
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  .)… اللّهيفَإِذَا عزَمت فَتَوكَّلْ علَ( خداست
بدخلقي و سنگدلي موجب گريـز مـردم و پراكنـده شـدن آنـان               . 4
  .)ولَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضُّواْ منْ حولك(گردد  مي
مشورت از اصول اساسـي مـديريت و موجـب دلگرمـي مـردم و               . 5
  .) اللّهيوشَاوِرهم في األَمرِ فَإِذَا عزَمت فَتَوكَّلْ علَ(گيري مناسبتر است  تصميم
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، و شما پاداش خود را به طور كامـل در روز قيامـت              نفسي چشندة مرگ است   هر  

نجـات  ،  دور شده و به بهشت وارد شوند]دوزخ[ها كه از آتش  آن. خواهيد گرفت 
  .يه فريب نيستاند و زندگي دنيا چيزي جز سرما يافته و رستگار شده

  مقدمه
جا كه انسان      از آن  يول .خداوند انسان را براي رسيدن به كماالت آفريد       

هاي زيبـاي دنيـوي اسـت و بـراي       در همه لحظات زندگي درگير جذبه     
هـاي طبيعـت دنيـايي و غرايـز      رسيدن به كمال مطلوب بايد از گذرگاه      

هـاي      لـوه نفساني بگذرد؛ از اين رو به هشدارهايي نيازمنـد اسـت تـا ج             
 بيان فاني بودن    ، از جمله اين هشدارها    . دنيا او را متوقّف نسازد     بندهيفر

حادثه مرگ  با،هاي دنيا ها و لذت زندگي دنيوي و پايان پذيرفتن خوشي  
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كنـد    حتي اگر ما مرگ را فراموش كنيم، مرگ ما را فراموش نمي    .است
  .آيد و روزي به سراغ ما مي

  ها واژه
» وفـي «فعل مضارع از ماده     (شود     به شما داده مي    به طور كامل   :توفّون
لباب تفع.(  
  ).، رباعي مجرّد»زحزح«فعل ماضي از ماده ( دور نگاه داشته شد :زحزِح

  ).»فوز«فعل ماضي از ماده ( رستگار شد :زاف

  نكات تفسيري 

  چشند؟ چرا فرمود مرگ را مي. 1

شـود انـسان     تعبير چشيدن به احساس كامل اشاره دارد؛ زيرا گـاه مـي           
هـا هـيچ    كند، ولي اين بيند و يا با دست لمس مي        غذايي را با چشم مي    

كدام احساس كامل نيست، مگر زماني كه به وسـيله ذائقـه خـود آن را     
  1.بچشد

چشد، يعنـي مـرگ را بـه          كه، نفس فقط مرگ را مي       نكته ديگر اين  
. دياب  كند؛ بلكه فقط به مقدار چشيدن آن را درمي          طور كامل درك نمي   

در غير اين صورت و احاطه كامل مرگ بر نفـس، ديگـر راه بازگـشت و         
  .حيات ديگر در سراي آخرت براي او نبود

  بازتاب اعمال بعد از مرگ چگونه است؟. 2

دهد كه     مرگ حتمي و انكار ناپذير است، توجه مي        :كه فرمود   پس از آن  
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، بلكـه  البته مرگ، آخر كار انسان نيست كه با آن همه چيز تمام بـشود  
گونـه كـه     همانيول.نهايي زندگي دنيايي انسان استة مرگ فقط مرحل  

گـردد،   انسان در اين دنيا اگر توپي را به ديوار بزند، به سوي او بـاز مـي             
بازتاب اعمال خوب و بد انسان نيز در جهـان آخـرت بـه سـوي او بـاز                   

گردد؛ بازگشتي كامل كه در آن هيچ ريز و درشتي از اعمال انـسان                مي
غيرَةً والَ     الَ«. شود  فروگذار نمي  صـ رغَـادا   كَبِيـرَةً إِالّ    ياهص ا  « جملـه   1» أَحـ إِنَّمـ

ةِ    امـيالْق موي كُمورنَ أُجفَّو؛ »تُو
3S�باطن ) به نحو كامل( بدون كم و كاست 
توانستند با چـشم ظـاهري ببينـد، در           اعمال خويش را كه در دنيا نمي      

 بازتاب اعمـال نيـك را بـه         .دهند  امل به او نشان مي    اي ك   گونهجا به     آن
صورت روح و ريحان و بازتاب اعمال زشت را بـه صـورت نـامطلوب بـه           

  .گردانند سوي او باز مي
  آيا داخل بهشت شدن براي انسان كمال است؟. 3

بعضي افراد وقتي روايت تقسيم عبادت را به عبادت عبيد، عبادت تجار            
كنند كه اگر انسان خدا را عبادت         د، تصور مي  خوانن   مي 2و عبادت احرار  

هـاي زيبـاي بهـشتي و نجـات از جهـنم،              كند، براي رسيدن به نعمـت     
هـاي زيبـاي      كه اگر انسان به نعمـت       عبادتش كم ارزش است، در حالي     

بهشتي از قبيل حور و قصور برسد، اين خود براي انسان كمـال اسـت؛               
در دادن  : كـه فرمـود     عد از آن  خداوند متعال در اين فراز از آيه شريفه ب        
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دهـد كـه رسـيدن بـه      ها توجـه مـي    گذاريم، به انسان    اجر شما كم نمي   
ةَ    «: هاي الهي در قيامت كمال است       نعمت لَ الْجنـَّ خـأُدنِ النَّارِ وع زِححن زفَم
 فَاز ؛ كسي كه در دنيا كاري كند كـه بـا اعمـالش از آتـش سـوزان        »فَقَد

دت دخول در بهشت برايش حاصل گردد، ايـن         جهنم نجات يابد و سعا    
  . ن عبادتها، عبادت احراراستيگرچه برتر.خودكمالي زيبا و مطلوب است

  كنند؟ چه كساني در دنيا ضرر مي. 4

رسيدن به بهشت و رهايي از جهنم معيار سعادت و : كه فرمود بعد از آن
اةُ الـدنْيا إِالَّ      (شقاوت است، در فـراز آخـر آيـه           يـمـا الْحالْغُـرُورِ    و تَـاعبـه   ) م 

پندارند و جهان باقي  هايي كه حيات را منحصر در زندگي دنيا مي انسان
دهد كـه زنـدگاني هنگـامي         گيرند، توجه مي    پس از مرگ را ناديده مي     

زيباست كه براي انسان منشأ خير و بركت گـردد و سـعادت جاويـدان               
اي زودگذر آن كه بـراي      ه     زندگاني دنيا و بهره    يول. انسان را تأمين كند   

كنـد؛ ماننـد    اي جز فريب عايد انسان نمي    انسان ماندگار نيست، سرمايه   
  . بزرگ باشديها لذتي كه در پي آن گرفتاري

  ها پيام
مرگ عدم نيست، بلكه امري وجودي و قابل چشيدن و انتقال از دنيا . 1

  ).ذَآئقَةُ الْموت( به آخرت است
ده به دوزخ، داراي جاذبه هايي است كـه         گناهان و عوامل سوق دهن    . 2

نِ    (بايد انسان با نيروي ايمان و عمل صـالح خـود را از آن برهانـد                  عـ زِح حـز
  1.)النَّارِ
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هـاي دنيـوي در مقابـل         جزاي كامل اعمال در آخرت است و پاداش       . 3
ا    …تُوفَّونَ أُجوركُم يوم الْقيامةِ   (باشد    آخرت ناچيز مي   يـمـا الْحو       تَـاعا إِالَّ منْيةُ الـد

   .)الْغُرُورِ
زندگي دنيا، در صورت غفلت از آخرت خيري جز فريـب نيـست             . 4

  .)فَمن زحزِح عنِ النَّارِ وأُدخلَ الْجنَّةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنْيا إِالَّ متَاع الْغُرُورِ(
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اسـتقامت كنيـد و در   ] در برابر مشكالت و هوسها[ايد،  اي كساني كه ايمان آورده

هاي خود، مراقبـت كنيـد و از           استقامت به خرج دهيد و از مرز       ]نيز[برابر دشمنان   
  . بپرهيزيد، شايد رستگار شويدخدا

  مقدمه
آل عمران و مشتمل بر يك برنامه كلي چهار         ة  اين آيه، آخرين آيه سور    

  .اي براي عموم مسلمانان است ماده
  شكيبايي؛ . 1
  صبر در برابر دشمن؛. 2
  نگهداري از مرزها؛. 3
  ؛پرهيزگاري. 4

  .آغاز شده است »يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ« ه با خطابي به همين جهت آ
بـه  اي از بياني مفصل است كـه در سـوره آمـده و                هديچكآيه فوق،   
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  .ل عمران استمنزلة نتيجه گيري از مجموع آيات سوره آ

  ها واژه
منظـور صـبر در سـختي و        [داري كنيـد      صبر كنيـد، خويـشتن     :اصبروا

  ).»صبر«فعل امر از ماده  (]مشكالت
فعل  (]در برابر دشمن است   منظور صبر   [صبر و استقامت كنيد      :صابروا

  ).، باب مفاعله»صبر«امر از ماده 
بـاب  » ربـط «فعـل امـر از مـاده        (مرزداري كنيد، حفاظت كنيد      :رابطوا
  1).مفاعله

  نكات تفسيري

  و اقسام صبر» اصبروا«مراد از . 1

اي كه ضامن سربلندي و پيروزي مـسلمانان اسـت، همـان              اولين برنامه 
عـام  » اصـبروا «،  .باشد  ر برابر حوادث مي   استقامت و صبر و ايستادگي د     

  :اند از شود و اقسام صبر عبارت اقسام صبر مية است و شامل هم
هاي دنيا؛ مانند صبر در برابر از      صبر در برابر مشكالت و سختي      :الف

  هايمارير در برابر بدست دادن دوستان و نزديكان و صب
ن، روزه گـرفتن،    صبر در برابر انجام واجبات؛ مانند نمـاز خوانـد         : ب

  جهاد رفتن و غيره
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  صبر در برابر ترك گناه. ج
  : فرمايد  درباره اهميت صبر مي7عليحضرت 

؛ صبر نسبت بـه ايمـان ماننـد سـر        ان الصبر من االيمان كالرأس من الجسد      «
  1.است نسبت به بدن

  ؟مقدم شده است» صابروا«بر » اصبروا«چرا . 2

كه اقـسام آن در بـاال ذكـر         هاي شخصي است      مربوط به صبر  » اصبروا«
رساند   مربوط به صبر در برابر دشمن است و اين مي         » صابروا«شد، ولي   

 تا انسان بر    .آن بر جهاد با دشمن مقدم است      كه جهاد با نفس و اصالح       
  .نفس خود پيروز نشود، بر دشمن پيروز نخواهد شد

  چيست؟» رابطوا«منظور از . 3

ني از مرزها مراقبـت كنيـد، ولـي         يع» رابطوا«گونه كه گفته شد،       همان
شود؛ ايـن     مرزها مي ة  بايد توجه داشت اين جمله عام است و شامل هم         

دهد، در برابر دشمن آماده باشـند و          آيه شريفه به مسلمانان دستور مي     
 هاي اسالمي مراقبت كننـد،تا هرگـز گرفتـار حمـالت            از مرزهاي كشور  

 داده و بـه مراقبـت       هـا آمـاده بـاش        بـه آن   نيهمچننـشوند،  هگيران  غافل
دهد،  هاي سركش دستور مي هميشگي در برابر حمالت شيطان و هوس    

هـاي   دهد از مزر    ها فرمان مي    ها، به آن    تا غافلگير نگردند و افزون بر اين      
  .عقيدتي و فرهنگي خود در مقابل دشمن مراقبت كنند

  سفارش به تقوا. 4

ة  همـ  سفارش به تقـوا در آخـر آيـه يـك دسـتور كلـي اسـت كـه بـر                    

                                                 
h. IJ� ��H(�� :2��>mp . 



   �       هاي پيروزي و سعادت زمينه : 38درس

 

191

هاي سابق نظر دارد؛ يعني صـبر شـما، اسـتقامت شـما در برابـر           دستور
  .دشمن و مرابطه شما بايد آميخته با تقوا و پرهيزكاري باشد

  ها پيام
هر قدر دشمن بر استقامت خود بيفزايد، كشته بدهد و هزينه كنـد،             . 1

 و  ما نيز بايد بر پايداري و استقامت خود بيفزاييم و در راه خدا با جـان               
  .)صابِرُواْ(مال پايداري كنيم 

ار باشد و در مسير تقوا و رضاي        د ومرابطه بايدجهت  صبر،مصابره. 2
ابِرُواْ ورابِطُـواْ   ( الهي قرار گيرد، و گرنه كفار هم صبر و استقامت دارند  صـ

اتَّقُواْ اللّه1.)و  
ت؛ هـم مـسائل فـردي را در نظـر دارد؛        اسالم دينـي جـامع اسـ      . 3

 هم به صـبر و تقـوا سـفارش      )صابِرُواْ ( و هم مسايل اجتماعي را     )اْاصبِرُو(
  .)اصبِرُواْ وصابِرُواْ ورابِطُواْ واتَّقُواْ اللّه( هم به مراقبت از مرزها كند و مي
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خورند، جز اين نيست كه آتـشي         در حقيقت كساني كه اموال يتيمان را به ستم مي         
  ].و بسوزند[ درآيند ]آتش[خورند و بزودي در شعله فروزان  در درونشان مي

  مقدمه
ايـن غريـزه الهـي      . خداوند در وجود انسان حب نفس را قرار داده است         

هاي   ساز تكامل مادي و معنوي در او است؛ ولي حب نفس، انسان             هزمين
كـشاند، بـه گناهـان        هاي غيرمعقول مي    ايمان را به منفعت طلبي      سست

پنـاه    كند و از جمله اين گناهان، دستبرد به اموال يتيمان بـي             آلوده مي 
پناهان و براي گرفتار نشدن       پروردگار متعال در حمايت از اين بي      . است
  .ها، هشدار داده است  به پيامد دستبرد به اموال آناي عده

  ها واژه
انـد گفتـه     كه قبل از بلوغ پدرشـان را از دسـت داده     يبه كودكان  :يتامي
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  ).جمع يتيم (1شود مي
به آتش براي سوزاندن و بريان كـردن نزديـك          . كنند  عرضه مي : يصلون
  ).»صلي«فعل مضارع از ماده  (2.كنند مي

هـاي جهـنم اسـت؛ زيـرا آتـش آن        سـعير از نـام    افروخته شـده؛   :سعير
  ).»سعر«از ماده  (افروخته شده و فروزان است

  نكات تفسيري 

  چرا اسالم به يتيم توجه ويژه دارد؟. 1

چه ظلم، با همة انواع آن در مورد هر فردي زشت و ناپـسند اسـت،                  اگر
پنـاه    ولي ظلم در حقّ ضعيفي كه قدرتي بر دفاع از خويش ندارد و بـي              

الَ   «باشد؛ از اين رو، با تعبيـر   ست، زشت تر و ناپسندتر مي     ا واْ مـ الَ تَقْرَبـو
شدت حرمت آن را تـذكر داده كـه   » ؛ به مال يتيم نزديك نشويد   3الْيتيمُِ

  .مبادا دامن انسان به اين ظلم بزرگ آلوده شود
  حساسيت در ارتباط با اموال يتيمان ضرورت . 2

الَ تَقْرَبواْ مالَ الْيتيمِ إِالَّ بِـالَّتي       «گامي كه آيه     نقل شده، هن   7از امام صادق  
إِنَّ «و آيـه    » به مال يتيم جز به بهترين شيوه نزديك نـشويد         4؛هي أَحسنُ 

   تَامالَ الْيوأْكُلُونَ أَمينَ ييرًا        يالَّذع نَ سـلَوص يـسا ونَار هِمطُوني بأْكُلُونَ فا يا إِنَّمظُلْم « 
ازل شد، مردمي كـه يتيمـي در خانـه داشـتند، از كفالـت وي فاصـله         ن

حتي گروهي كه آنـان را از خانـه         . گرفتند و او را به حال خود گذاشتد       
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خود بيرون نكردند، در خانه براي آنان وضعي به وجود آورده بودند كـه              
كمتر از بيرون كردن نبود؛ زيرا غـذاي او را كـه از مـال خـودش تهيـه               

كردند و حتي جداگانـه بـراي او غـذا     ذاي خود مخلوط نمي شد، با غ    مي
اي از اطـاق غـذاي مخـصوص          كه يتيم در گوشه     پختند و پس از آن      مي

كردند تا دفعه   آمد، براي او ذخيره مي      خورد، اگر اضافه مي     خويش را مي  
   1.ريختند شد، دور مي بعد بخورد و اگر فاسد مي

سئوليت خوردن مال يتيم همه اين كارها براي آن بود كه گرفتار م
آيـه  . نشوند؛ از اين رو خدمت پيامبر آمدند و مسئله را باز گو كردنـد             

رٌ وإِنْ تُخَـالطُوهم فَـإِخْوانُكُم           ييسأَلُونَك عنِ الْيتَام  «شريفه   خَيـ م لَّهـ الَح قُلْ إِصـ 
صلحِ    نَ الْمـم دفْسالْم لَمعي اللّههر تصرفي در : فرمود كه نازل شد و بيان 2»و

مال يتيم ظالمانه نيست؛ تصرفي ظالمانه است كه از سر دشمني و يا             
كه انسان دنبال منفعت يتيم باشـد، چـه            آنجا يمنفعت طلبي باشد،ول  

هاي مادي يا معنوي،تصرف در ايـن مـوارد ظالمانـه نيـست و                منفعت
  .انسان از پيامدهاي ظلم به يتيم در امان است

  دن مال يتيم در آخرت چيست؟بازتاب خور. 3

هـا    در پايان آيه؛ پروردگار متعال براي حفظ اموال يتيمـان، بـه انـسان             
دهد كه چهرة واقعي خوردن مال يتيم، در قيامت بـه صـورت            توجه مي 

چرا كه »  إِنَّما يأْكُلُونَ في بطُونهِم نَارا«شود؛  خوردن آتش سوزان مجسم مي
. ي بـا كيفيـت ظـاهري عمـل دارد         چهرة واقعـي عمـل، تناسـب خاصـ        

سـوزاند   گونه كه خوردن مال يتيم و غصب حقوق او قلب او را مي            همان
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  1.دهد، چهرة واقعي اين عمل آتش سوزان است و روح او را آزار مي
توجـه  ) عسين بر سر فعل مضار     (»سيصلَونَ«شريفه با   ة  آين  يهم چن 

تـر از گناهـان       سـريع پناهان خيلي      خوردن اموال بي   دهد كه بازتاب    مي
  2.سوزاند آتش آن آتشي است كه تا اعماق وجود را مي و ديگر است،

  ها پيام
ها در صورتي كه ماية زيـان         حضور در منزل ايتام واستفاده ازمال آن      . 1

  3.) ظُلْماييأْكُلُونَ أَموالَ الْيتَام (آنان نباشد،اشكالي ندارد
 مـثالً، خـودرن مـال       .ستقيامت، ظرف تجسم اعمال نيك و بد ا       . 2

أْكُلُونَ  ( شود  يتيم در دنيا به صورت خودرن آتش در قيامت مجسم مي           يـ
تَامالَ الْيونَاراً…يأَم هِمطُوني بأْكُلُونَ في (.  

خوردن ظالمانه مال يتـيم، هـم آتـش درون اسـت و هـم بـرون         . 4
  .)اًيأْكُلُونَ في بطُونهِم نَارا وسيصلَونَ سعير(
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 حقوق همسران
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و [اي كساني كه ايمان آورديد، براي شما حالل نيست كه از زنـان از روي اكـراه        

 ارث ببريد و آنان را تحت فشار قرار ندهيد كه قـسمتي          ]ها  ايجاد ناراحتي براي آن   
هـا عمـل زشـت        كـه آن     تملك كنيد، مگر اين    ]از مهر [ايد    ها داده  از آنچه را به آن    

 ]به جهتي[ها  آشكاري انجام دهند، و با آنان به طور شايسته رفتار كنيد و اگر از آن       
و كراهت داريد   چيزي  از   چه بسا    ]فوراً تصميم به جدايي نگيريد    [كراهت داشتيد،   

  2.داده استفراوان قرار در آن نيكي خداوند 

  مقدمه
هاي ظالمانه مـردان در دوران جاهليـت ايـن بـود كـه بـا زنـان                   يكي از رفتار  

                                                 
h.T?K'  :hr .  
p. ����� ���� :ks :lshm .  



   �       حقوق همسران : 40درس

 

197

ها را بـه   كردند، سپس آن اي نداشتند، ازدواج مي بهره ثروتمندي كه از زيبايي 
دادنـد و نـه همچـون يـك           ها را طـالق مـي       گذاشتند؛ نه آن    حال خود وا مي   
 رسد و اموالشان را     كه مرگشان فرا    كردند، به اميد اين     ها رفتار مي    همسر با آن  
  .تملك كنند

هـاي    ها اين بود كه زنان را بـه شـكل            يكي ديگر از عادات نكوهيده آن     
. گذاشتند تا مهر خود را ببخشند و طالق گيرند گوناگون تحت فشار مي

آيـه فـوق   . اين كار بيشتر در موقعي بود كه زن مهريه سنگيني داشـت           
  1.اين كار را منع كرد

  ها واژه
  ).»حلل«فعل مضارع به ال نهي از ماده (شود  ل نميحال: اليحلّ

  ).»ورث«فعل مضارع از ماده (كه ارث ببريد : أَن تَرِثُواْ
  ).مصدر است(ميلي  اجبار، اكراه، انجام كاري از روي بي: كَره

فعل مضارع مجـزوم بـه ال       (جلوگيري نكنيد، در فشار قرار ندهيد       : الَ تَعضُلُو 
  ).»عضل«نهي از ماده 

  ).، باب مفاعله»عشر«فعل امر از ماده (معاشرت كنيد : واعاشر
  . شناخته شده از روي عقل، عرف و شرع:معروف

  نكات تفسيري

   چيست؟)فاحشة مبينه، زشت آشكار(منظور از فاحشه . 1

 يعني گناه بزرگ »فَاحشَةٍ مبينَةٍ«شود و    فاحشه به گناهان بزرگ گفته مي     
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بعيـد نيـست هرگونـه مخالفـت شـديد زن و            ، البتـه    )مانند زنا  (آشكار
 زيـرا ) نـه هـر مخالفـت جزيـي را    (نافرماني و ناسازگاري را شامل شود؛  

آن را تأكيـد    » مبينـه «فاحشه، به معنـاي گنـاه بـزرگ اسـت و كلمـه              
  1.كند مي
  مدارا با همسر. 2

اگر بعضي از شما به جهاتي از همـسران خـود رضـايت كامـل نداشـته                 
، در نظر شما ناخوشايند باشند، فـوراً تـصميم بـه            باشيد و بر اثر اموري    

جا كه قدرت داريـد، مـدارا كنيـد؛     جدايي و يا بدرفتاري نگيريد و تا آن     
زيرا ممكن است شما در تـشخيص، گرفتـار اشـتباه باشـيد و آنچـه را                 

 يعس( 2پسنديد، خداوند در آن خير و بركت فراواني قرار داده باشد            نمي
  .)…أَن تَكْرَهواْ

   معناي خير كثير.3

در آيه مفهوم وسـيعي دارد، يكـي از مـصاديق روشـن آن            » خير كثير «
  3.استو ارزشمند فرزندان صالح و با لياقت 

  معاشرت متعارف. 4
گويند كه در جامعه مجهول نباشد و وقتي با امر به  معروف، به كاري مي

اي   بـا زنـان بـه گونـه       «: دهـد   معاشرت ضميمه شود، چنـين معنـا مـي        
و شيوه معاشرت متعارف،كه » .رت كنيد كه مرسوم و معروف است  معاش

مردم با آن آشنا هستند، معاشرت در يك زندگي اجتماعي است كه در             
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آن، هر فرد خشت بناي جامعه بوده و يكسان با ساير افراد در سـازمان               
  1.باشدجامعه انساني، به نوعي سهيم 

  ها پيام
  ).لُّ لَكُم أَن تَرِثُواْ النِّساء كَرْهاالَ يح(اسالم مدافع حقوق زن است . 1

الَ تَعضُلُوهنَّ لتَذْهبواْ بِـبعضِ     (باز پس گرفتن مهريه با زور حرام است         . 2
  ).ما آتَيتُموهنَّ

توان بر او سـخت   تنها در صورتي كه زن مرتكب فاحشه باشد مي    . 3
  ).احشَةٍ إِالَّ أَن يأْتينَ بِفَ…الَ تَعضُلُوهنَّ(گرفت 
  ).عاشرُوهنَّ بِالْمعرُوف(با زنان بايد خوش رفتاري كرد . 4
مرد، سنگ زيرين آسياب زندگي است و بايد با خوش رفتاري بر            . 5
ضُلُوهنَّ  «: خطـاب آيـه بـه مـردان اسـت         (ها شكيبا باشد      سختي الَ تَعـ… 

  ).»عاشرُوهنَّ
لَ اللّـه    ( زندگي است    هاي    الي ناگواري   بسياري از خيرات در البه    . 6 عـجي

  ).اًفيه خَيرًا كَثير
حل مشكالت خانواده با داشتن حلم و حوصله، بهتـر از جـدايي و طـالق                . 7
  ).اًفيه خَيرًا كَثير(است 
چـه بـسا چيـزي را       . هميشه خير و شر همـراه بـا تمـايالت نيـست           . 8

باشد؛ زيـرا انـسان     ناخوشايند بدانيم، ولي خداوند خير زياد در آن قرارداده          
 أَن تَكْرَهواْ شَيئًا ويجعلَ اللّه فيه خَيرًا        يفَعس(به همه مصالح خويش آگاه نيست       
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  1).اًكَثير
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 فلسفه و حكمت احكام
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 براي شما آشكار سازد و شما را        ]با اين قوانين، راه سعادت را     [خواهد    خداوند مي 

 از گنـاه  ]با بيـان احكـام  [ پيشينيانتان راهنمايي كند و شما را ]خوب[هاي    به سنت 
  .پاك سازد، و خداوند دانا و حكيم است

  مقدمه
ياري از مـردم    بـس . بـشر اسـت   بـراي   اي از قوانين الهـي       قرآن مجموعه 

، قـرار داده را كه خداوند براي بندگانش مقررات حكمت و فلسفة برخي     
به ذهنشان بيايد كه چـرا  پرسش دانند؛ از اين رو، ممكن است اين      نمي

نيـز از   آنان  را مقيد و محدود كرده است؟ آيا بهتر نبود          مؤمنان  خداوند  
هـاي     از لذت  پرستان برخوردار بودند و    دنياآزادي عمل بيشتري همانند     

  .شدند ميمند  بهرهمادي بيشتر 
را براي مؤمنان بيان كرده اسـت،       احكامي  با توجه به آيات قبلي كه       
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  1 .پردازد هاي آن مي اين آيه به بعضي حكمت

  ها واژه
  ).باب افعال» رود«فعل مضارع از ماده (كند  خواهد، اراده مي مي :يريد
  ).باب تفعيل» بين«فعل مضارع ازماده ( تا بيان كند :ليبين
  ).جمع سنّت(ها  ها، روش  سنت:سنن

  نكات تفسيري

   بيان حقايق.1

خواهد به وسيله اين مقررات، حقـايق را بـراي شـما آشـكار        خداوند مي 
سازد و شما را به راههايي كه منافع و مصالح شما در آن است رهبـري                
ا كند؛ زيرا آدمي به همة مصالح خويش واقف نيست و فقط ظاهر كارهـ             

  : فرمايد قرآن مي. بيند را مي مسايل و
�سيع       سعو رٌ لَّكُمخَي وهئًا وواْ شَيي أَن تَكْرَه           اللّـهو شَـرٌّ لَّكُـم وهئًا وواْ شَيبأَن تُح 

  2؛�يعلَم وأَنتُم الَ تَعلَمونَ
 چيزي كه خير شما در آن است و يا    چه بسا چيزي را خوش نداشته باشيد، حال آن        

داند و شـما   را دوست داشته باشيد و حال آنكه شرّ شما در آن است و خداوند مي            
  .دانيد نمي

  قيد و بند  بيجهان و آزادي. 2

هاي گوناگون در همة ابعـاد بـه چـشم            آزاديجوامع مختلف   امروزه در   
ها معقول و مقبول است ولي برخي ديگـر           برخي از اين آزادي   . خورد  مي
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آيد، ولي بر  ها خوششان مي ه مردم از اين گونه آزادي   اگر چ خسارتبارند  
هاي عاقل پوشيده نيست كه ايـن لجـام گـسيختگي، پيامـدهاي               انسان

پاشـيدگي    بندوباري جنسي، از هـم      بي. جبران ناپذيري را خواهد داشت    
هـايي از آثـار        نمونـه  …احترامـي بـه پـدر و مـادر و           كانون خانواده، بي  

  تنها به نفع انسان نيـست، بلكـه بـه ضـرر            هاست، كه نه    گونه آزادي   اين
و حقايق آگاه اسـت؛ از       مسايل   گونه  چون خداوند از اين   . هاست  آنهمة  

گيري از گرفتار شدن بـه چنـين شـرايط            اين رو، قوانيني را براي پيش     
  .اجتماعي، وضع كرده است

  هاي خوب پيشينيان آشنايي با سنت. 3

زون بر وضع قـوانين، بـه بيـان        ها، اف   خداوند براي آگاهي دادن به انسان     
هاي پيشينيان نيز پرداخته است تا بدانند كه اقوام پـاك گذشـته               سنت

و از مواهب  )ويهديكُم سنَنَ الَّذينَ من قَبلكُم(نيز داراي چنين سنتهايي بوده 
مشق و سر، تاريخيهاي   به عنوان نمونهها   آناند و   آن نيز برخوردار شده   

 مردم زمان ما هستند و در حقيقت، بعـضي قـوانين امـروز        الگويي براي 
گذشته است كه مورد تأييد اسـالم     اديان  هاي خوب       اسالم، همان سنت  
  .قرار گرفته است

  توجه و عنايت خداوند. 4

هاي قوانين الهي، توجه خداوند به بندگان خوب و مـؤمن و           از ديگر حكمت  
است كه در صـورت عمـل   ها از رحمت بيكران خويش     مند ساختن آن    بهره

چنانكه والدين براي رشد و پـرورش     . گردد  ها هديه مي    به اين قوانين، به آن    
كنند، ايـن   ها محدوديتهايي ايجاد مي فرزندان خود قوانيني وضع و براي آن 

عمل در منظر همة عقال، كاري بسيار پسنديده و حاكي از محبـت والـدين     
رات خداوند نيز عنايت آن حضرت      باشد، احكام و مقرّ       نسبت به فرزندان مي   
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يعني خداوند بـا   �يتُوب علَيكُم�باشد، بنابراين جمله  نسبت به بندگانش مي 
خواهد بندگان خود را از رحمت خويش برخوردار          بيان احكام و مقررات مي    

  .سازد
   حكمت الهي. 5

ذهبي، ، پاسخي است به كساني كه به قـوانين مـ  �واللّه عليم حكيم  �جمله  
اسـالم  : گوينـد   گيرنـد و مـي      به ويژه در مورد مسايل جنسي، اشكال مـي        

ها سـلب آزادي كـرده        نسبت به برخي از مسايل سخت گيري و از انسان         
است، در حالي كـه خداونـد آگـاه بـه اسـرار احكـام و تـشريع او از روي                     

باشـد، از   قيد و شرط كامالً آگاه مي هاي بي  حكمت است و به نتايج آزادي     
هـا از پيامـدهاي نـامطلوب آن، چنـين            بـراي دور مانـدن انـسان       ين رو، ا

  .قوانيني را وضع نموده است

  ها پيام
ازدواج، هماننـد احكـام سـاير اديـان          دربـارة    احكام و مقررات اسالم   . 1

هـاي خـوب گذشـتگان بايـد پيـروي و        آسماني گذشته است و از سنت    
  .)ويهديكُم سنَنَ الَّذينَ( 1تقليد كرد

باشد و هر حكمي براي انـسان         هاي انسان آگاه مي     خداوند به نياز  . 2
، از روي علـم و  ) ازدواجيـت ماننـد مـوارد مجـاز يـا ممنوع    (فرسـتد     مي

  .)واللّه عليم حكيم( حكمت است
 مـراد از بازگـشت   .خداوند خواهان بازگشت به بندگان خود است . 3

                                                 
h � A�' R�K&) :kp :lpzp.  
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و يتـوب   ( 1 بـر آنـان اسـت      خداوند به بندگان، افاضة رحمـت و مغفـرت        
  .)عليكم
يم    (ده علم و حكمـت اسـت        يقوانين سازنده و ارزنده، زاي    . 4 لـع اللّـهو
يمكح(.  
 

                                                 
h � ?�3U�A R�K&) :ks :lsqn.  

  

 

 يدقرآن مج  83صفحة   42درس

 آرزوها

Ÿωuρ (#öθ̈Ψ yϑ tG s? $tΒ Ÿ≅ �Òsù ª! $# ÏµÎ/ öΝ ä3ŸÒ÷èt/ 4’ n?tã <Ù÷èt/ 4 ÉΑ% ỳ Ìh&= Ïj9 Ò=ŠÅÁtΡ 

$£ϑ ÏiΒ (#θç6|¡oKò2$# ( Ï!$|¡ÏiΨ= Ï9 uρ Ò=ŠÅÁtΡ $®ÿÊeΕ t÷|¡tG ø. $# 4 (#θè= t↔ó™uρ ©! $# ÏΒ ÿÏ&Î# ôÒsù 

3 ¨βÎ) ©!$# šχ% Ÿ2 Èe≅ ä3Î/ > ó_x« $VϑŠ Î= tã ∩⊂⊄∪ 1   
هايي را كه خداوند براي بعضي از شما بر بعضي ديگر قرار داده است، آرزو   برتري
هاي طبيعي و حقوقي، براي حفظ نظـام زنـدگي شـما و برطبـق      اين تفاوت [نكنيد  

آورنـد، نـصيبي دارنـد و         مردان از آنچه بدست مي    ] ا اين حال  عدالت است؛ ولي ب   
بـراي رفـع    [و از فضل خدا     ] و نبايد حقوق هيچ يك پايمال شود      [زنان نيز نصيبي    

  . طلب كنيد و خداوند به هر چيز دانا است] تنگناها

  مقدمه
چـرا  «:  به آن حضرت عرض كرد     6ام سلمه، يكي از همسران پيامبر     

كننـد؟ چـرا بـراي مـا نـصف             و زنان جهاد نمي    روند  مردان به جهاد مي   
هـا    آن كاش ما مـرد بـوديم و هماننـد        اي    ؟  مقرر شده است  ها     آن ميراث

؛ اين آيه نازل شد »!را داشتيمها   آنرفتيم و موقعيت اجتماعي جهاد مي
  . به آن پرسش و مانند آن، پاسخ دادو 

                                                 
h.T?K'  :sp.  
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  ها  واژه
باب » مني«وم به ال نهي از ماده    فعل مضارع مجز  ( آرزو نكنيد    :الَ تَتَمنَّواْ 
  ).تفعل

» كـسب «فعل ماضـي از مـاده       . كسب كردند  . به دست آوردند   :اكتسبوا
  ).باب افتعال

  )در قالب چند پرسش (نكات تفسيري

1 .ديگران ي ها تآرزوي داشتن مزي  

در وجود انسان قرار طبيعي ها، به طور  ها و مزيت چون عالقه به فضيلت 
دسـت  هـا     آن پس از عالقمند شدن، با كار و تالش، به        ا  ه   انسان دارد، تا 

هـا و     بعـضي مزيـت   ولـي    .يابند و خانـه دنيـاي خـويش را آبـاد كننـد            
بخـشيده، دسـت نايـافتني      هـا      انسان هايي كه خداوند به بعضي      فضيلت

است، يا به دست آوردن آن، بـسيار زحمـت دارد و آرزوي داشـتن آن،                
در اثر تكرار آرزو، اين آتـش     . آورد  بوجود مي ها     انسان دلرا در   حسادت  

 زمين ،اندازد  بلوا راه مي؛شود و در اعمال، آشكار ميشده ور  نهفته، شعله
بنابراين اين . شود ها مي كند و باعث از بين رفتن نعمت را پر از فساد مي

  .قشر را بايد از ريشه خشكانيد
   ���� بعضٍيفَضَّلَ اللّه بِه بعضَكُم علَ����معناي . 2

چـرا كـه    . ها، چون براساس حكمت است، عين عدالت اسـت          اين تفاوت 
عدالت، غير از تساوي است؛ عدالت، اين است كه به هر كـس براسـاس               

  . استحقاقش داده شود؛ گر چه موجب تفاوت شود
مساوي و يكـسان باشـد، عادالنـه نيـست؛ مـثالً            با همه   اگر برخورد   

معلمي به همه دانش آموزان     دكتري به همه بيماران يك دارو بدهد، يا         
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ها متفاوت است و دانـش آمـوزان اسـتعدادها و          بيماري. يك نمره بدهد  
است، حق او   هاي گوناگون دارند؛ در نتيجه بايد به هر كس آنچه             لياقت

هـا و اسـتعدادها و        خداوند هم به هـر فـرد براسـاس لياقـت          . داده شود 
  . هايش فضيلت داده و اين، عين عدالت است ظرفيت
سـزاوار  ،  س آرزوي عدالت و راضي بودن به تصميم و تقـدير الهـي            پ

  . انسان با ايمان، است
   چيست؟����لِّلرِّجالِ نَصيب مما اكْتَسبواْ وللنِّساء نَصيب مما اكْتَسبنَ����منظور از . 3

 كـه   ـ  هاي خدادادي بيانگر اين معنا است كه با وجود تفاوتاين جمله 
 هر كس آنچه با تالش  ـ قرار داده شده استها   انسانبراساس مصلحت
آورد، مال خود او است، و كسي حق نـدارد بـه بهانـه                خود به دست مي   

هـاي خـدادادي كـه بـراي او قـرار داده شـده، حاصـل دسـترنج                    مزيت
سوي خود بكشد؛ چرا كه هر كس مالك كـار و تـالش             به  زيردستان را   

حق كـارگران سـتم      رفرما بودن، در  به بهانه كا   نبايد   خود است؛ كارفرما  
زنان را از حقوق خـود محـروم   نبايد ،  به جهت مرد بودن    كند، يا مردان  

  . هاي مختلف پرداخت نكنند سازند و حاصل دسترنجشان را به بهانه

  درخواست فضل الهي. 4

كه فضل خداوند، هميشه به سوي بندگان، جاري و سـاري           جا     آن از
 شايسته است انسان، به جـاي ايـن كـه           ،»ريهيا دائم الفضل علي الب    «است  

هاي بندگان خدا باشد و آتش حسد خود را   ها و مزيت    نگاهش به داشته  
هـاي    هم حسادت تا  برافروخته كند، به فضل گسترده الهي چشم بدوزد         

درونش درمان شود و هم رضايت و تسليم، نسبت به مقدرات الهـي، در       
به جاي  «: ند متعال فرمود   به همين جهت، خداو    .پديدار گردد وجودش  
هاي انـساني عالقـه     آنچه از مزيت ـ  كه سودي براي شما نداردـآرزوها  
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  . »داريد، از فضل و لطف خدا درخواست كنيد
  :  فرمودند7امام صادق 

   1.شود ها را نخواهد، فقير مي كسي كه از فضل خداوند، نعمت

 بلكـه از روي  هاي ما نيـست  دهد، به سبب لياقت آنچه خداوند به ما مي  
. دهـد  كننـد مـي    به بنـدگاني كـه از او طلـب مـي        و بخشش خود   فضل

خــدايا از فــضل تــو  «:فرمايــد دعــا مــيدر  7همچنــين امــام صــادق 
  2 ».كنم؛ چرا كه فضل تو گسترده است درخواست مي

  فضيلت براساس ظرفيت . 5

جهت به صاحبان آن نداده است؛ بلكـه بـه            ها را بي    خداوند، اين فضيلت  
مزايـا  ها     آن هاي افراد به     چيز، عالم است و براساس علم به ظرفيت        همه

ا  � داده است  يمـلع ءكَانَ بِكُلِّ شَي تـا نظـام خلقـت، هماهنـگ و     �إِنَّ اللّه ،
هـاي متفـاوت      هايي كه دارند، كارآيي      تفاوت ي  متوازن باشد و به واسطه    

شان، بـه هـم     داشته باشند؛ در نتيجه، براي برآورده شدن تمام نيازهايـ         
خورند؛ مثالً كارفرما به كارگر نيازمند است و زن، براي حفـظ              پيوند مي 

امنيتش به مرد، و مرد براي رسيدن به زنـدگي آرام بـه زن نيـاز دارد؛                 
  . دهد را به هم پيوند ميها   انسانهمين نيازها،

  ها پيام
آرزو مشكلي را حـل     . براي رسيدن به نعمت، كار و تالش الزم است        . 1

                                                 
h. �A/+K� $�?_��� :khs :lsr :»R�+@� d� Q0K� �� ��« :�hqjmh . 

p. ̂ ?�U   :khs  :lhq :»    X?���y X*��> X?F_�# X?�9A $E&��� $w?&�� 6_���� ��E@ �� ��Z_� ,'� �!���
R	�� X?`�1ۀ« .. 
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الَ ( )البته دعا غير از آرزو است؛ هم دعا كنـيم و هـم تـالش              (كند؛    مين
  .)واسأَلُواْ اللّه …تَتَمنَّواْ 
هاي ديگران، به فضل و لطف خـدا          به جاي چشمداشت به داشته    . 2

  1.)واسأَلُواْ اللّه من فَضْله …الَ تَتَمنَّواْ(چشم داشته باشيم 
آرزو در انسان هست؛ اما جهت . يمها جهت صحيح بده به خصلت. 3

اين آرزو را درخواست نعمت از خـدا قـرار دهـيم؛ نـه سـلب نعمـت از                   
  .)واسأَلُواْ اللّه من فَضْله( 2ديگران
هاي مخرّب، بايد آن را با صـفات ارزنـده و             براي مبارزه با خصلت   . 4

ا فَـضَّلَ اللّـه       (برنامه مناسب جايگزين كرد      اْ مـنَّون       …الَ تَتَم مـ أَلُواْ اللّـه اسـو 
هفَضْل(.  

                                                 
h.A�' R�K&)  :kp :lpmu.  
p.^?�U .  
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 آمادگي براي نماز

$pκ š‰r' ¯≈ tƒ tÏ% ©!$# (#θãΨ tΒ#u Ÿω (#θç/ t&ø) s? nο4θn= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r&uρ 3“t&≈s3ß™ 4®Lym (#θßϑ n= ÷ès? $tΒ 
tβθä9θà) s? Ÿωuρ $·7 ãΨ ã_ �ωÎ) “Ì& Î/$tã @≅‹Î6y™ 4®Lym (#θè= Å¡tFøós? 4 βÎ) uρ Λ äΨ ä. #yÌ ó=£∆ 

÷ρr& 4’ n?tã @& x� y™ ÷ρr& u !$y_ Ó‰ tnr& Νä3Ψ ÏiΒ zÏiΒ ÅÝ Í←!$tóø9 $# ÷ρr& ãΛäó¡yϑ≈ s9 u !$|¡ÏiΨ9 $# öΝ n= sù 

(#ρß‰ÅgrB [!$tΒ (#θßϑ £ϑ u‹ tFsù # Y‰‹Ïè|¹ $Y7 ÍhŠsÛ (#θßs|¡øΒ $$sù öΝä3Ïδθã_âθÎ/ öΝ ä3ƒÏ‰ ÷ƒr&uρ 3 
¨βÎ) ©! $# tβ% x. #‚θà� tã # ·‘θà� xî ∩⊆⊂∪ 1  

كه مست هستيد، به نماز نزديـك نـشويد تـا           ، در حالي  ايد  اي كساني كه ايمان آورده    
كه مسافر باشيد، تـا       گوييد و همچنين هنگامي كه جنب هستيد، مگر اين          بدانيد چه مي  

ايد و يـا بـا زنـان آميـزش           غسل كنيد و اگر بيماريد يا مسافر يا قضاي حاجت كرده          
ا خاك پاكي تيمم     آب نيافتيد، ب   ]براي وضو و غسل   [ايد و در اين موارد        جنسي داشته 

ها را با آن مسح كنيد، همانا خداوند بخشنده  ها و دست كنيد؛ به اين شكل كه صورت   
  .و آمرزنده است

                                                 
h.T?K'  :qs .  
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  مقدمه
 شريفه ضمن اشاره به چند حكم فقهي، كيفيت تيمم را نيـز             ي  اين آيه 
  :اند از احكام فقهي كه در اين آيه مطرح است عبارت. كند بيان مي
  ل مستي؛ تحريم نماز در حا.الف
   باطل بودن نماز در حال جنابت؛.ب
  ممنوعيت خواندن نماز و حضور در مسجد در حال جنابت؛ .ج
  . تيمم براي معذوران.د

  ها واژه
  .جمع سكران» سكر«از ماده ( مستان :سكاري
  1).از ماده غوط(زمين گود  :غائط
از مـاده   (سطح و رويه زمين، گرد و غباري كـه از زمـين خيـزد                :صعيد
   ).»دصع«

  2. چيزهايي كه با طبع آدمي موافق باشد:طيب

  نكات تفسيري

  مورد بحث آيه مراحل تحريم شراب و جايگاه. 1

قرآن مجيد به دليل آماده ساختن مردم عصر نزول با تحريم شراب، آن             
را در چند مرحله مورد تذكرقرار داده و به تدريج حرمـت مطلـق آن را                

                                                 
h.  ��� A5            ?E� ��R1 o5R� ;+8cA5 �R�9 �2_� 2"?> �?E� 9� ;�?3L ?"   ���9 ;1 2"?> �    �?�U

,� 2K� /3'?�1 A#5 o5R� ^?c/�5 9� ?) /3+@A. 

p. ,� P�y �A v��L?� ��� RU 2_� R&3+� �?�?' �?�8� 9� X?)�\ ,�5B 6�y �R�9 /3��c );'��' R�K&) :
kq :lpru .(  
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  .بيان كرده است
به عنوان يك نوشيدني نامطلوب و در مقابل رزق         معرفي شراب   . الف
  1.�تَتَّخذُونَ منْه سكَرًا ورِزقًا حسنًا�: حسن
آيـه مـورد    (2.�يالَ تَقْرَبواْ الصالَةَ وأَنتُم سكَار�:  نهي از مستي در حال نماز  .ب
  )بحث
: هـاي آن   مقايـسه منـافع و مـضار شـراب و غلبـه داشـتن زيـان       .ج
ك عنِ الْخَمرِ والْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِيرٌ ومنَافع للنَّاسِ وإِثْمهمĤ أَكْبرُ من             يسأَلُونَ�

  3.�نَّفْعهِما
ا       �: نهي قاطع و صريح از شراب در همة حاالت        . د نُـواْ إِنَّمـينَ آما أَيها الَّذي

الَماألَزو ابــص ــسرُ واألَن يالْمــرُ و الْخَم  ــم ــاجتَنبوه لَعلَّكُ ــشَّيطَانِ فَ ــلِ ال مــنْ ع م ــس رِج 
  4.�تُفْلحونَ

بعـد از سـورة نحـل و قبـل از           از نظر نزول    بنابراين، آيه مورد بحث     
  . قرار گرفته است»مائده« و »بقره«سورة 

  عفت بيان قرآن. 2

 عفت بيان قرآن در اين آيه همانند بسياري از آيات ديگر، به طور كامل             
خواهد از قضاي حاجت سخن بگويد،        مشهود است؛ زيرا هنگامي كه مي     

كند كه هم مطلب را بفهماند و هم واژه صـريح و           تعبيري را انتخاب مي   
ن الْغَـĤئط        �: فرمايد  مي. نامناسبي به كار نبرده باشد     نكُم مـ مـ داء أَحج أَو� 

                                                 
h.$Y'  :jz . 

p.T?K'  :qs . 

s.vR�1  :phr . 

q.v/�?�  :ru .  
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. تغائط به معناي زمين گـود اسـت كـه كنايـه از قـضاي حاجـت اسـ                  
أَو «تعبيـر   گويـد، بـا       كه از آميزش جنسي سـخن مـي       جا     آن همچنين

فهماند و واژة     مطلب را مي  » ؛ يا با زنان تماس گرفته باشيد      الَمستُم النِّساء 
 از آميزش جنسي است زيرا لمس به تنهايي موجب غـسل      هلمس، كناي 

  1.شود نمي
  فلسفة تيمم . 3

تواند   هاي فراوان مي     باكتري امروزه ثابت شده كه خاك به خاطر داشتن       
تجزيه كردن مـواد  ها   آنها كه كار اين باكتري. ها را از بين ببرد     آلودگي

هاست، معموالً در سطح زمين و اعمـاق          آلي و از بين بردن انواع عفونت      
انـد؛ بـه    توانند استفاده كنند، فـراوان  كم كه از هوا و نور آفتاب بهتر مي        

هاي حيوانـات و يـا بـدن انـسان پـس از               همين دليل هنگامي كه الشه    
مردن زير خاك دفن شود، در مدت نسبتاً كوتاهي تجزيه شده و بر اثـر            

به طـور مـسلم   . گردد ها، كانون عفونت از هم متالشي مي        حمله باكتري 
اگر اين خاصيت در خاك وجود نداشت، كرة زمين در مدت كوتاهي به             

خاصـيتي شـبيه مـواد      شد و اصوالً خـاك        يك كانون عفونت تبديل مي    
  .ها فوق العاده است دارد و تأثير آن در كشتن ميكروب» آنتي بيوتيك«

كـامالً پـاكيزه باشـد،      بايـد   اما بايد توجه داشـت كـه خـاك تـيمم            
  .»طيباً«: گويد گونه كه قرآن در تعبير جالب خود مي همان

گرفته شـده،  » صعد«كه از مادة » صعيد« تعبير به     قابل توجه اينكه  
هاي سطح زمين براي اين       ين مطلب اشاره دارد كه بهتر است خاك       به ا 

هايي كه در معرض تابش آفتاب و مملو از    كار انتخاب شود؛ همان خاك    
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 اگر چنين خاكي طيب و پـاكيزه . هاي ميكروب كش است    هوا و باكتري  
كه كمترين زياني داشته      نيز بود، تيمم با آن آثار فوق را دارد، بدون اين          

  1.باشد
ها  تة ديگر اين است كه در تيمم مستحب است بعد از زدن دست          نك

  .ها كمتر شود را بر هم بزنند تا خاكها  بر زمين، دست

  ها پيام
نماز خواندن در هر حالي كه انسان از هشياري كامل برخـوردار نباشـد،              . 1

ـ ( 2ممنوع است، خواه حالت مستي باشـد يـا باقيمانـدة حالـت خـواب        يحتَّ
  .)ما تَقُولُونَتَعلَمواْ 
ارزش اسـت و انـسان بهتـر اسـت در حـال             بـي  عبادت ناآگاهانه، . 2

نماز نخواند؛ زيرا در نماز تنها ذكر و حركت كـافي           توجهي    بيكسالت و   
  3.) تَعلَمواْ ما تَقُولُونَيحتَّ( نيست، بلكه توجه و شعور الزم است

ل خطـر و  اسالم دين ساده و راحتي است؛ زيرا در صورت احتمـا         . 3
؛ و يـا در      مثل روزه بـراي مـريض      دارد  ضرر، يا تكليف را از انسان بر مي       

هد، مانند اين آيه كه در بعضي از حاالت به تـيمم            د تكليف تخفيف مي  
  .)فَتَيممواْ…يوإِن كُنتُم مرْضَ(دهد  دستور مي

                                                 
h.^?�U  :ks :lquh . 

p. ;'��' R�K&) :ks :lsrz . 

s.     R�?1 o?�� 9� ,+��#A A5 7  2_� v/�B ��'  :»  ?�� # 2_� ��K� �) R1 VR� # 2�?KL ;L ,�?�3U
       ���8 �?�&' A?��5 Q?�> ^B A5 2K�U ^B ��1 �R�9 �2K�?' 9?�' ;1 v/8 ���3_ 2��8 :  ��R�1

���          � 9� 5RL ,!' �A ^?3�4� ,�?F) ��/	 ;L            9� �A�� 3� # /3+K�?1 9?�' ;1 ,+K� Q?> A5 ;L ��
 �A?�_ 2�?> :     /�8?1 v/�8 ��K�� ,��5B R�1 ���	 ;L 2_� ,+�?>«.   A��' R�K�&) �������� :kh :

lqms . 

   تفسير همراه�       

 

216  

ـ     (در سخن گفتن، بايد ادب را رعايت كرد         . 4 Ĥئط جاء أَحد منكُم من الْغَ
  .)أَو الَمستُم النِّساء

وضو يا  (،  شرط ارتباط با خدا از طريق نماز، طهارت و پاكي است          . 5
  .)فَلَم تَجِدواْ ماء فَتَيممواْ( 1)تيمم
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اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيـد پيـامبر خـدا و    ! ايد اي كساني كه ايمان آورده  

و هرگاه در چيزي نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر            . را] ي پيامبر اوصيا[اولواالمر  
؛ اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان داريد؛ اين          ]داوري بطلبيد ها     آن و از [بازگردانيد  

  . كار بهتر و عاقبت و پايانش نيكوتر است

  مقدمه
بـه وجـود   وابـسته  برپايي هر اجتماع هر چند كوچـك، مثـل خـانواده،         

ت كــه ديگــران از او اطاعــت كننــد و تحــت فرمــان او، از محــوري اســ
حال اگر اجتماعي بزرگ، بخواهد   . گسستگي آن اجتماع جلوگيري شود    

  .  است بر پا باشد، وجود فرمانروا و رهبر براي آن بسيار ضروري
خداوند متعال، در آيه شريفه، بـه ايـن مـسأله مهـم توجـه داده، و                 
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كند  يني و اجتماعي مشخص ميمرجع مسلمين را در مسايل مختلف د      
 براي رسيدن به سعادت اجتماعي و       ،دهد  و به مردم با ايمان دستور مي      

هـا، اطاعـت از خـدا اسـت، پيـروي             هايي كه اطاعت آن     فردي، از انسان  
  . كنند

  ها واژه
كـه از جانـب خداونـد بـه ايـن سـمت نـصب               [امر  صاحبان   :أُولي األَمرِ 

  . ]اند شده
بـاب  » نـزع «فعل ماضي از مـاه  (د ـ اختالف كرديد  نزاع كردي :تنازعتم
  ).تفاعل
  ).مصدر باب تفعيل» أول«از ماده ( بازگشت، رجوع :تأويل

  نكات تفسيري

  پيشوايان معصوم . 1

كه خداوند متعال، كمال لطـف را بـه بنـدگان خـويش دارد، و       جا     آن از
 بـري آنان را براي رسيدن به اهداف عالي آفريده است، فرمانروايي و ره           

را به ها   انسانسپارد؛ چرا كه بعضي پيشوايان، را به هر انساني نميها   آن
و ها     انسان ؛ پس رهبراني كه خداوند براي رساندن      1كشانند  گمراهي مي 

كند، بايد از هر گونـه انگيـزه          اجتماع انساني به اهداف واال مشخص مي      
آرامـش،  بتوانند در كمـال     ها     انسان شخصي و هواپرستي پاك باشند، تا     

  . باشندها   آنفرمانبردار
را كنار اطاعت خـويش و بـدون        ها     آن در اين آيه، خداوند اطاعت از     
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هـايي    قيد و شرط بيان فرموده است؛ اين، بدين معنا اسـت كـه انـسان              
مسلط نيست؛ چنان كه دربـارة      ها     آن معصوم هستند كه هواي نفس بر     

   1.»ي إِنْ هو إِلَّا وحي يوحيوما ينطقُ عنِ الْهو«:  فرمود6پيامبراكرم
  چه كساني هستند؟» أُولي األَمرِ«. 2

واليان امر به نظر همة مفسران شيعه، امامـان معـصوم هـستند كـه در               
تمام شؤون زندگي، رهبري مادي و معنوي جامعة اسالمي را به عهـده             

هـل  آيات قرآن و روايات، به ويژه روايـات نقـل شـده از علمـاي ا     . دارند
دانشمند اهل تـسنّن ابـوبكر      . سنت، سند گويايي براي اين مطلب است      

از ابـن   ) طبق نقـل مناقـب كاشـي      (بن مؤمن شيرازي در رساله اعتقاد       
  :كند عباس نقل مي

در ( او را 6 نازل شد؛ هنگامي كه پيـامبر   7آيه فوق درباره علي     
اي «:  عـرض كـرد    7در مدينه به جاي خود گذارد، علـي       ) غزوه تبوك 

» دهـي؟  آيـا مـرا هماننـد زنـان و كودكـان در شـهر قـرار مـي        ! مبرپيـا 
آيـا دوسـت نـداري نـسبت تـو بـه مـن، هماننـد                «:  فرمـود  6پيامبر
ميان بني «: هارون به موسي باشد؛ آن زمان كه موسي به او گفت         نسبت

؟ سپس آيه شريف اولي االمر      »اسرائيل، جانشين من باش و اصالح كن      
  2. نازل شد

مستدرك حاكم از پيامبر نقـل شـده اسـت كـه            همچنين در كتاب    
  : فرمود

هر كس مرا اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده، و هر كـس از فرمـان              
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يچي كند، از فرمان خدا سرپيچي كرده، و هر كـسي از فرمـان              پمن سر 
علي پيروي كند، از فرمان من پيروي كرده، و هر كس از فرمـان علـي                 

  1.  استچي كند، از فرمان من سرپيچي كردهيسرپ
  در زمان پيامبر » أُولي األَمرِ«. 3

اين آيه، منحصر به زمان معيني نيست و وظيفه مـسلمانان را در تمـام              
رِ  «و به عبارت ديگر،     كند    مياعصار و قرون روشن      ي األَمـلدر زمـان   » أُو

 دو منـصب  6بـود؛ زيـرا پيـامبر اكـرم       خود آن حـضرت      6پيامبر
 از او   »أَطيعواْ الرَّسولَ « آيه به عنوان     كه در » رسالت«داشت؛ يكي منصب    

و زمامداري امت اسالمي كه قرآن به  » رهبري«ياد شده و ديگر منصب      
 از آن ياد كرده است؛ بنابراين، پيشوا و رهبر معصوم           »أُولي األَمرِ «عنوان  

 عالوه بر اين، كساني هم كه پيامبر        2.  خود حضرت بود   ،در زمان پيامبر  
، صـاحبان امـر   )مانند فرماندة جنگ( ،داد و مأموريتي مي به آنان سمت    
ها   تكرار نشده بيانگر اين است كه برنامه     ااگر اطيعو . آمدند  به حساب مي  

و دستورهاي پيغمبر اكرم و اولي االمر يكي است، به طـوري كـه هـيچ                
  3. نيستها   آناختالفي بين

  در آيه چيست؟» نزاع«منظور از . 4

ه، نزاع بين مؤمنان است؛ چون خطاب آيه بـه اهـل   منظور از نزاع در آي   
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نيز اختالفات ديني است كه خدا      » شي ء «مقصود از كلمه    . ايمان است 
البته چه بسا، آيه شامل اختالف در . هستندها   آندار رفع و پيامبر عهده

إِن «: فرمايـد   در آخر آيـه مـي  ،مسأله اولواالمر نيز بشود؛ به ويژه اين كه     
 تُؤْم مِ  كُنتُموالْيو اگر به خدا و رسـول مراجعـه نكنيـد، ايمانتـان             »نُونَ بِاللّه 

كامل نيست و در مقابل، برگرداندن آن به خدا و رسول، مصلحت واقعي 
  . كند شما را تأمين مي

  ها پيام
اش بـه هـم آميختـه           اسالم، مكتبي است كه مسايل اعتقادي و سياسي       . 1

سياسـي اسـت، بـه ايمـان بـه خـدا و             اطاعت از اولي االمر كه امري       . است
ولَ     (قيامت كه امري اعتقادي است آميختـه اسـت       واْ الرَّسـ يعـأَطو واْ اللّـه يعـأَط

نكُمرِ مي األَملأُوو…(.  
اطاعت از حاكمي واجب است كه مؤمن و از خـود مـردم بـا ايمـان                 . 2
  . )أُولي األَمرِ منكُم(: باشد
و رسول و رهبـران الهـي، بايـد در ايمـان            مخالفان با احكام خدا     . 3

  .1)إِن كُنتُم تُؤْمنُونَ(خود شك كنند 
كن كردن نزاع در جامعه، ضـروري اسـت           اقدام فوري براي ريشه   . 4

)تُمعفَإِن تَنَاز…(.  
هـا و پايـان دادن فـوري بـه آن،        دار شدن نزاع    جلوگيري از ريشه  . 5

ولِ     يم في شَيء فَرُدوه إِلَ    فَإِن تَنَازعتُ (موجب سعادت جامعه است      الرَّسـو اللّـه 
   .)إِن كُنتُم تُؤْمنُونَ بِاللّه والْيومِ اآلخرِ ذَلك خَيرٌ وأَحسنُ تَأْوِيالً
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رسد، از سوي  رسد، از جانب خدا است، و آنچه بدي به تو مي   آنچه نيكي به تو مي    
  . خود تو است، و ما تو را براي مردم رسول فرستاديم، و گواهي خدا كافي است

  مقدمه
خداوند حكيم است خوبيها و نيكيها خداست و از آنجا كه  همة سرمنشأ

تـوان    خواهـد و مـي      و قادر، براي بندگانش جز خير و خوبي چيزي نمي         
سنَةٍ       (شود      گفت كه جز خير و نيكي از او صادر نمي          نْ حـ مـ كاب ا أَصـم

 نَ اللّهاينكه انسان در زندگي فردي و اجتماعي چيزهايي را به          ولي  ) فَم
  : داشته باشدتواند  بيند دو جهت مي عنوان زشت و بدي مي

نگـري الزم را نـدارد و         اين مسايل از ديد انساني است كـه جـامع           .1
فقط حوادث و رويدادهاي پيرامون خود را در يك مقطع كوتاه از زمان              

ي به تمـام ابعـاد آن را بررسـي نمايـد           ند كه اگر با احاطه    بي و مكان مي  
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يـد،  هـائي را خواهـد د       كند زيبائي   برخالف ظاهر آن كه زشت جلوه مي      
براي مثال، تب و يـا درد دنـدان اگرچـه ظـاهراً نـاگوار اسـت ولـي در                    
ا بـ حقيقت نشانه سالمت سيستم دفاعي بدن است كه مشغول مبـارزه            

هـا    اي در انـدام     است و يا هشدار و اخطار در مورد وجود ضـايعه            بيماري
  . است
اين حوادث زشت و تلخ محصول عملكرد خويش است با توجه به . 2
توانـست بـا      خوبي كـه خداونـد در اختيـار او گذاشـته، مـي            هاي    نعمت

عملكرد صحيح خيرات را به سوي خود جذب نمايد ولـي بـر اثـر سـوء           
  . استفاده گرفتار چنين حوادثي شده است

  ها واژه
   »حسن«از ماده  (نعمت، رزق و روزي: نيكي مانند :حسنة
ز مـاده   ا (هـا   ناماليمـات و سـختي    ،  مـرض ،  بالي،  بدي مانند قحط   :سيئة
   ).»سوء«

  .»شهد«از ماده ( حاضر، ناظر، گواه :شهيد

  )در قالب چند پرسش(نكات تفسيري 

  ها از جانب خدا است  خوبي. 1

 و همه موجودات را   �1اللَّه خَالقُ كُلِّ شَيء   �خداوند، خالق همه چيز است      
هر كـاري كـه      2»الَّذي أَحسنَ كُلَّ شَيء خَلَقَه    «: به بهترين وجه آفريده است    

دهد، چون خداوند، قدرت آن كـار را بـه او داده اسـت،            انسان انجام مي  
                                                 

h.R�9  :jp. 

p.v/�_  :z. 
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شود گفت كار خدا است؛ اما در حقيقت، منشأ كارهاي خـوب خـدا                مي
قـرار داده كـه     او  است؛ چون او است كه صفات و كماالت انساني را در            

ه ها نيز اعمال انسان است ك       منشأ بدي . شود  ها مي   باعث خيرها و خوبي   
 هـا قـرار داده اسـت،        هاي خداوند را با اراده خود در مـسير بـدي            نعمت

  .گرچه همه به اراده و مشيت خدا است
شود كه آيا هـر سـختي و مـصيبتي،            حال، سؤال ديگري مطرح مي    

  شود و به سبب اعمال بد انسان است؟ بدي حساب مي
از در موارد بـسياري  هر سختي و مصيبتي، بدي نيست؛ بلكه       : پاسخ

:  در شهادت فرزندش فرمـود     1لطاف الهي است؛ چنان كه حضرت امام      ا
در حقيقـت، چـون     . »شهادت سيد مصطفي، از الطاف خفيه الهيه بود       «

آمدن مصيبت، همراه فقدان نعمتي است، در نظر مـا مـصيبت و بـدي               
  . لطف خدا استولي گاه كند؛  جلوه مي

  ها به خداوند انتساب خوبي. 2

 نيـز بـه آن   : آيه شده و در اخبار اهل بيتتفسيري كه براي اين دو    
اشاره شده است، اين است كه منظـور از سـيئات، كيفرهـاي اعمـال و                

شكي نيست كه ايـن كيفرهـا از ناحيـه خداونـد            . عقوبات معاصي است  
است؛ ولي چون نتيجه اعمال و افعال بندگان است، گاهي بـه بنـدگان              

صـحيح اسـت؛ بـراي    شود و گاهي به خداونـد و هـر دو       نسبت داده مي  
كنـد، و نيـز       مثال، صحيح است گفته شود قاضي دست دزد را قطع مي          

صحيح است گفته شود اين خـود دزد اسـت كـه دسـت خـود را قطـع         
  1. كند مي

                                                 
h. 9� ;+&cR1 ;'��' R�K&) :kq : lpp . 
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  به خداوندها  بديتطير و انتساب . 3

اي رسـول  «: فرمايد ها پرداخته و مي خداوند، به اصالح اين گونه انديشه 
  . »آور هستي يامتو فقط رسول و پ! ما

ها   ها نداري؛ بلكه اين، اعمال خود آن        تو نقشي در رساندن بدي به آن      
ـ       �كند    ها تغيير ايجاد مي     است كه در زندگي آن      يإِنَّ اللّه الَ يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّ

  هِما بِأَنْفُسرُواْ مغَيقَـالُوا  �: ؛ همچنان كه در جواب بنـي اسـرائيل فرمـود          �1ي
 اين اعمـال شـما اسـت كـه     �2كُم معكُم أَئن ذُكِّرْتُم بلْ أَنتُم قَوم مسرِفُونَ     طَائرُ

لَ    �: فرمايد  چنين مي   هم. ها است، نه وجود پيامبر      سبب سختي  أَنَّ أَهـ لَوو
نَ الـسماء واألَرضِ          يالْقُرَ مـ رَكَاتهِم بلَينَا عاتَّقَواْ لَفَتَحنُواْ ودر نگـاه    پـس    �3 آم

قرآن، انسان عامل خوشبختي و بدبختي خويش است و پيامبر هم آورنده  
ها است و خداوند خود بر رسالت پيامبر و اعمـال     براي انسان  پيام سعادت 

  . ها، بهترين شاهد است انسان

  ها م پيا
هر نيكي به انسان رسد، از خداست و هر بدي بـه او رسـد، ا زخـود                  . 1

  . 4)نْ حسنَةٍ فَمنَ اللّه وما أَصابك من سيئَةٍ فَمن نَّفْسكما أَصابك م(اوست 
، جهاني اسـت و پيـامبران بـراي همـة           6رسالت پيامبر اسالم  . 2

  ؛ �5أَرسلْنَاك للنَّاسِ رسوالً� هستندمردم وسيلة خير 
رسوالن، وسيلة خير   يعني  نفعت است؛   م» الم» «للناس«در   »الم«(

                                                 
h./DA  :hh . 

p.t�  :hr . 

s.��RD�  :rj . 

q.?�3U�A R�K&)  :ks/qmq.  
n. A�' R�K&) :kp :lssj . 
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   ).مردمندو منفعت 
ابك   �ها را بايد در عمل انسان جستجو كرد           ريشه ناگواري . 3 ا أَصـم

كن نَّفْسئَةٍ فَمين سم�.  
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 پاسخ بهتر

#sŒÎ)uρ ΛäŠÍh‹ãm 7π̈ŠÅstFÎ/ (#θ–Šyssù z|¡ômr'Î/ !$pκ÷]ÏΒ ÷ρr& !$yδρ–Šâ‘ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ%x. 4’n?tã Èe≅ä. >óx« 

$·7ŠÅ¡ym ∩∇∉∪ 1  
به همان گونه   ) اقلحد(ما درود گفته شد، پاسخ آن را بهتر از آن بدهيد يا             هرگاه به ش  

  . خداوند حساب همه چيز را دارد،پاسخ گوييد

  مقدمه
 دستورهايي اجتماعي براي بهينه   ، فردي اتقرآن مجيد افزون بر دستور    

سازي روابط اجتماعي در بين آحاد مردم و ارتباط جوامـع بـا يكـديگر               
اي كارساز ارائه     جمله آياتي كه در اين مورد توصيه        از .صادر كرده است  

  .استمورد بحث كرده، آيه 

  واژه ها
ـاده     (2 درخواست كردن زندگي براي ديگري     :تحيت ي «از م يــاب    » ح مـصدر ب
  ).تفعيل

                                                 
h.T?K'  :mj .  
p.         ,� ;+&c 2�Y) :^5RL o�_ ;1 #A :��� 9�    A5 �R�9 :5�8        �R���5 ��R1 V?�> ;��5� # 2��_ 2_��	
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  ).»حي«اَفعل امر از ماده  (ت دهيدي تح:حيوا
  ).»حسن«فعل تفصيل از ماده  ( بهتر و نيكوتر:حسناَ

  ).»حسب«صفت مشبهه، از ماده  (دقيق و كامل حسابرس :حسيب

  نكات تفسيري

  پاسخ برتر. 1

  ها در مقابل نيكي ديگران چند گروهند انسان
دهنـد و اگـر شخـصي بـه      اي نيكي ديگران را با بدي جواب مي        عده

آنان خوبي كرد، هديه داد و يا خـدمتي كـرد، نـه تنهـا آن را فرامـوش         
دگويي، نيكي او را بـا بـدي جـواب         كنند بلكه با غيبت، تهمت و يا ب         مي
  . دهند مي

اي ديگر كه بيشتر از گروه اول هستند در مقابل نيكي ديگـران               عده
كنند، اين گروه گرچه از گروه اول بهترند ولي همانند گـروه              سكوت مي 

زَاء    � :فرمايـد   اند زيرا خداونـد مـي       اول به آيات قرآن عمل نكرده      لْ جـ هـ
  انِ إِلَّا الْإِحسانُالْإِحآيا جزاي نيكي جز نيكي خواهد بـود؟ در بعـضي            1.�س

را نيـز بـا عفـو و    دهد كـه بـديها    آيات ديگر نيز به پيامبرش دستور مي   
 بدي را از راهـي      �2ادفَع بِالَّتي هي أَحسنُ السيئَةَ    �گذشت و نيكي دفع كن      
  . »]و پاسخ بدي را به نيكي ده[كه بهتر است دفع كن 

ه عامالن به دستورات قرآني هستند نه تنها در مقابل گروهن سوم ك
كنند بلكه در صورت تـوان نيكـي ديگـران را بهتـر و             نيكي سكوت نمي  

                                                 
h.��>A  :ju. 

p.^�3�4�  :rj. 
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 و در صورت عدم     )إِذَا حييتُم بِتَحيةٍ فَحيواْ بِأَحسنَ منْها     (دهند    نيكوتر پاسخ مي  
  .)وهاأَو رد(دهند  توانايي حداقل نيكي را با نيكي جواب مي

  سالم كردن در روايات. 2

سالم كـردن مـستحب و پاسـخ آن واجـب           : رسول گرامي اسالم فرمود   
پيش از سخن گفتن، سالم كنيـد و كـسي كـه    :  همچنين فرمود  1.است

  2.قبل از سالم كردن، سخن آغاز كند، پاسخ او را ندهيد
  حسابرسي خداوند. 3

هـا،    ان به تحيـت   هيچ چيز حتي چگونگي ارتباط و نوع پاسخ دادن انس         
 او ايـن كارهـا را نيـز محاسـبه و            .خارج از حـسابرسي خداونـد نيـست       

  .)علي كل شئ حسيباً(متناسب با آن، جزا يا پاداش خواهد داد 
همانا خداوند عزوجل سالم كـردن آشـكار را دوسـت           :  فرمود 7امام باقر 

  3.دارد
همانـا بخيـل كـسي      : خداوند عزوجل فرمـود   :  فرمود 7امام صادق 

  4.ه در مورد سالم كردن بخل ورزداست ك
تر سالم كنـد و سـواره بـر           تر به بزرگ    كوچك:  فرمود 7امام صادق 

  5.پياده و گروه اندك بر گروه بسيار
 بـر زنـان     7كردند و حضرت علي      بر زنان سالم مي    6پيامبر خدا 

                                                 
h. ,@?��� :kp :ljqq .  
p.^?�U  .  
s. ,@?��� :kp :ljqq .  
q.^?�U  .  
n. ,@?��� :kp :ljqn .  
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  1.كرد جوان سالم نمي
من تا زنده ام سـالم كـردن بـر كودكـان را             :  فرمود 6رسول خدا 

نمازگزار نيز بايستي پاسخ     2.كنم تا پس از من نيز سنت باشد        ي نم ترك
  3.سالم كننده را بدهد

  ها پيام
 سالم كردن  .»فَحيواْ بِأَحسنَ منْها  «: پاسخ سالم و تحيت واجب است     . 1

اين حكم در غير لفظ (. مستحب است، ولي پاسخ دادن به آن الزم است
مطـرح اسـت؛    » تحيـت «وع  سالم نيز جاري است؛ زيـرا در آيـه، موضـ          

بنابراين، اگر با الفاظ ديگري نيز كه معناي تحيت داشته باشـد، كـسي              
  .)مورد خطاب قرارگيرد، پاسخ دادن به آن ضروري است

پاسخ سالم و تحيت بايد از اصل آن بهتر باشد؛ براي مثـال، اگـر              . 2
سـالم علـيكم و     «: ، در پاسخ وي گفتـه شـود       »سالم عليكم  «:كسي گفت 

كم پاسخ بايد برابـر اصـل تحيـت و سـالم باشـد و                  و يا دست   »هللارحمة ا 
  .چيزي از آن كاسته نشود

همان گونه كه در تحيت بايد پاسخ بهتـر از اصـل و يـا حـداقل                  . 3
شود   همانند آن باشد، در ديگر كارهاي نيكي كه درباره انسان انجام مي           

 همسايه براي   اگر،  براي مثال (. نيكوتر و يا برابر آن داد     را  نيز بايد پاسخ    
اي بهتر و يا همانند آن بـراي او         فرستاد، سعي كنيد هديه   اي    شما هديه 
  .)بفرستيد

                                                 
h.^?�U  .  
p. ;F�=�� $�?_# :khp :ljp .  
s. ;��&�� vREY�* �� :kp :lsjm .  
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 درباره اين آيـه چنـين نقـل شـده كـه             7از امام باقر و امام صادق     
  1.مقصود از تحيت؛ سالم و ديگر كارهاي نيك است

 و بايـد    2را نبايد به تأخير انـداخت     ها    پاسخ تحيت و ديگر محبت    . 4
در » فـاء «توضيح اين كـه حـرف عطـف         (؛  »فحيوا«: رنگ پاسخ داد  بيد
هاي   بنابراين؛ نبايد پاسخ خوبي   . براي ترتيب بدون فاصله است    » واحيف«

  ).ديگران با تأخير داده شود
  

                                                 
h. ^?���� 6��� :;�B $�\ .  
p. )A�' R�K& :kp :lsqn .  
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 حرمت مؤمن

$tΒuρ šχ%x. ?ÏΒ÷σßϑÏ9 βr& Ÿ≅çFø)tƒ $·ΖÏΒ÷σãΒ �ωÎ) $\↔sÜyz 4 tΒuρ Ÿ≅tFs% $·ΨÏΒ÷σãΒ $\↔sÜyz 

ã&ƒÌ&óstGsù 7πt7s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β ×πtƒÏŠuρ îπyϑ̄=|¡•Β #’n<Î) ÿÏ&Î#÷δr& HωÎ) βr& (#θè%£‰¢Átƒ 4 βÎ*sù šχ%x. 

ÏΒ BΘöθs% 5iρß‰tã öΝä3©9 uθèδuρ Ñ∅ÏΒ÷σãΒ ã&ƒÌ&óstGsù 7πt6s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β ( βÎ)uρ šχ%Ÿ2 ÏΒ 

¤Θöθs% öΝà6oΨ÷Jt/ ΟßγoΨ÷Jt/uρ ×,≈sV‹ÏiΒ ×πtƒÏ‰sù îπyϑ̄=|¡•Β #’n<Î) Ï&Î#÷δr& ã&ƒÌ&øtrBuρ 7πt6s%u‘ 7πoΨÏΒ÷σ•Β ( 
yϑsù öΝ©9 ô‰Éftƒ ãΠ$u‹ÅÁsù Èøt&ôγx© È÷yèÎ/$tFtFãΒ Zπt/öθs? zÏiΒ «!$# 3 šχ%x.uρ ª!$# $̧ϑŠÎ=tã 

$VϑŠÅ6ym ∩⊄∪1  
هيچ فرد با ايماني مجاز نيست مؤمني را به قتل برساند؛ مگر ايـن كـه از روي خطـا و                      

كسي كه مؤمني را از روي خطا به قتل رساند، بايـد يـك            ] در عين حال  [و  . اشتباه باشد 
بهـا را   هـا خـون    بهايي به كسان او بپردازد؛ مگر اين كـه آن           برده مؤمن آزاد كند و خون     

؛ ولـي مقتـول بـا     ]و كافرند [وهي باشد كه دشمن شما هستند       اگر مقتول، از گر   . ببخشند
و اگـر از    ] بها الزم نيـست     پرداخت خون [ايمان بوده، تنها بايد يك بردة مؤمن آزاد كند          

بهاي او را به كسان او        ها پيماني برقرار است، بايد خون       جمعيتي باشد كه ميان شما و آن      
ن كس كه دسترسـي بـه آزاد كـردن بـرده            و آ . آزاد كند ] نيز[بپردازد و يك بردة مؤمن      

                                                 
h.T?K'  :rp .  
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توبه الهي است و خداوند، دانا      ] يك تخفيف و  [پي روزه بگيرد؛ اين،       در  ندارد، دو ماه پي   
  . و حكيم است

  مقدمه
پرستان مكه، به نام حارث بـن زيـد، بـا دسـتياري ابوجهـل،       يكي از بت 

 هـا   مسلماني را به نام عياش بن ربيعه، به جرم گرايش به اسـالم مـدت              
پس از هجرت مسلمانان به مدينه، عياش نيز به مدينه          . داد  شكنجه مي 

  . هجرت كرد و در شمار مسلمانان قرار گرفت
دهنـده خـود،      هاي اطراف مدينه، با شـكنجه       روزي در يكي از محله    

از فرصت استفاده كرد و او را به قتل رسـاند      . رو شد   به  حارث بن زيد، رو   
ي درآورده است؛ در حـالي كـه توجـه          به گمان اين كه دشمني را از پا       

 6نداشت حارث توبه كرده و مسلمان شده است و به سـوي پيـامبر             
 عرض كردند؛ آيـه نـازل شـد و حكـم            6جريان را به پيامبر   . رود  مي

  1. كه از روي اشتباه و خطا انجام شده بود بيان كردرا قتلي 

  ها واژه
  .غيرعمد و بدون قصد :خطأ
اسـم مفعـول از مـاده    (ده بدون كم و كاست تسليم شده، داده ش    :مسلمة
  ).»سلم«

  .يك برده :رقبة
  . پيمان:ميثاق

  ).»شهر«تثينه ( دو ماه :شهرين

                                                 
h. ;'��' R�K&) :kq :lju#jh. 
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بـاب  » تبـع «اسـم فاعـل از مـاده    ( پيوسته، در پـي يكـديگر،    :متتابعين
  ).تفاعل

  نكات تفسيري

  ناسازگاري ايمان با قتل نفس. 1

 دوام بيان كند و توجه      خداوند متعال، هرگاه بخواهد وصفي را با عنوان       
بيـان  » ماكـان «دهد كه هيچ وقت غير از آن امكان نـدارد، بـا عبـارت               

شَرٍ أَن     �: فرمايد  كه در مسأله وحي چنين مي       فرمايد؛ چنان   مي بـا كَانَ لمو
ـ              بِإِذْن يوحولًا فَيسلَ ررْسي ابٍ أَوجاء حرن وم ا أَويحإِلَّا و اللَّه هكَلِّمي      ه شَاء إِنـَّ ا يـ مـ ه

يمكح يل؛ هيچ بشري را نرسد كه خداي با او سخن گويـد؛ مگـر بـا    �1 ع
فرستند كه به فرمـان او  ] اي فرشته[اي  وحي يا از پس پرده، يا فرستاده    

  . وحي كند] به وي[آنچه خواهد 
ؤْمنٍ    «در  . يعني صحبت با خدا ناشدني است؛ مگر از اين راهها          مـا كَـانَ لم« 

نيز، تا هنگامي كه انسان ايمان دارد، ممكن نيست قتـل بـه دسـت او اتفـاق               
بيفتد؛ مگر ناخواسته؛ يعني انـساني كـه دانـسته و از روي عمـد قتـل انجـام        

  . ايمان است دهد، بي مي
  حرمت مؤمن .2

سـزاوار  : فرمايد  خداوند مي . يابند  ها به واسطه ايمانشان احترام مي       انسان
ماني خود را بشكند و خود را آلوده به گناه كنـد؛            نيست مؤمن حريم اي   

همچنـين بـاآوردن كلمـه      . مگر اين كه ناخواسته بـرايش پـيش بيايـد         
دهد كه كـسي حـق نـدارد بـه حـريم               توجه مي  )أَن يقْتُلَ مؤْمنًا  (» مؤمن«

                                                 
h.�A�8  :nh. 
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اين حريم در آيه، حريم حيات مـؤمن اسـت؛          . انسان مؤمن تعرض كند   
  . تواند در برگيرد ها را هم مي ولي حريم آبرويي و ديگر حريم

  بزرگي گناه قتل مؤمن در روايات. 3

مرحباً بالبيت  : به كعبه نظر افكند و فرمود6روايت شده كه رسول خدا
 منك ألن اهللا حرم     مةحرما أعظمك و أعظم حرمتك علي اهللا و اهللا للمؤمن اعظم            

  1. لسوءمنك واحدة و من المؤمن ثالثة، ماله، و دمه وأن يظن به ظن ا
  :همچنين فرموده
  2؛ايسر علي اهللا من قتل المؤمنلزوال الدنيا 

از بين رفتن جهان در پيشگاه خـدا از كـشتن يـك فـرد مـسلمان                 
   .كوچكتر است

  . كشتن مؤمن آسان تر استاز از بين رفتن دنيا بر خدا 
  : و در جاي ديگر فرمود

م مـؤمن   لو أنّ اهل السموات السبع و اهـل االرضـين اشـتركوا فـي د              
؛ألكبهم اهللا عزوجل جميعاً في النّار

3
  

هـاي هفتگانـه در ريخـتن         هاي هفتگانه و اهل زمين      نااگر اهل آسم  
را بـا صـورت    ها     آن خون مؤمني شركت كنند، خداوند متعال، همه      

  . افكند به آتش مي

                                                 
h.  A��'*� A?Y1  :kjq  :  lzh  :   ;�F� ;'?	 R1 ��R@B !        2_� �� D �/	 5�' 2��R+>� A/�� # ,�� D ;� !   /3c�_ �/	 ;1

 ��4� ��R> :2� D ?1 /'#�/	 ;� �R� �2_� �) 9� R) : v5R�8 o�R> �A ��� �� �) 9�]@  �A ��) ̂ 5R�� ��R	 ��[  9� ?��� �
��4� :v5R�8 o�R> �A ��� ;_ : ��4� ;1 ,3�1/1 # ��4� ̂ �	 # ��4� Q?� ̂ 5R1 ��1 9�]��4� �#R1B .[ 

p.^?�U  :khuh : lsmp . 

s.^?�U  . 
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  فلسفه جريمه و كفاره قتل. 4

ت كه برخـي  هايي اس    داراي حكمت  ،كفارة قتل، مانند ديگر احكام الهي     
  : عبارتند ازآنها 

  . ندگان مقتول استاپرداخت ديه، مرهمي براي بازم. الف
كند، تا نگويند قتل خطايي سزا  مباالتي مردم جلوگيري مي از بي. ب

  . اي ندارد و جريمه
  . احترام به جان افراد و سبب امنيت اجتماعي است. ج
  .جبران خأل اقتصادي است كه در اثر قتل پيدا شده. د
وجوب كفاره در قتل خطايي، بيانگر اين است كه قتل غير عمـد             .    ه

كند، و پرداخت ديه و آزاد كردن برده،  نيز انسان را از لطف خدا دور مي 
  . راهي براي برگرداندن لطف الهي به قاتل است

   اسالماهميت پيمان در. 5

اگر مقتول، مؤمن باشـد و بـستگان او كـافر، بـه بـستگان، ديـه تعلـق                   
. گيـرد   گيرد؛ ولي اگر از هم پيمانان مسلمانان باشند، ديه تعلق مي            ينم

چه بسا پرداخت . اين مطلب، بيانگر اهميت عهد و پيمان در اسالم است
هـا و جلـوگيري از سـست شـدن آن           ديه، به جهت حفظ و بقاء پيمـان       

  . باشد

  ها پيام
 عواطف و رحم نبايـد فرامـوش شـود و عفـو             ،در حاالت هيجاني هم   . 1

  .)إِالَّ أَن يصدقُواْ(خطا كار، يك صدقه پسنديده است 
در از نظـر حقـوقي   است كه گاهي كـافر را  جا   آنارزش پيمان تا . 2
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   1.)بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ( دهد رديف مؤمن قرار مي
وإِن كَانَ من قَومٍ (وفاي به عهد و پيمان حتي با كفار ضروري است           . 3
نَكُميةٌبلَّمسةٌ مييثَاقٌ فَدم منَهيبو (.  

                                                 
h.A�' R�K&) 9� ;+@RcR1  :kp :lsnq . 

  

 

 قرآن مجيد  95صفحة   48درس

  همواره به ياد خدا

#sŒÎ*sù ÞΟçFøŠŸÒs% nο4θn=¢Á9$# (#ρã&à2øŒ$$sù ©!$# $Vϑ≈uŠÏ% #YŠθãèè%uρ 4’n?tãuρ öΝà6Î/θãΖã_ 4 
#sŒÎ*sù öΝçGΨtΡù'yϑôÛ$# (#θßϑŠÏ%r'sù nο4θn=¢Á9$# 4 ¨βÎ) nο4θn=¢Á9$# ôMtΡ%x. ’n?tã šÏΖÏΒ÷σßϑø9$# 

$Y7≈tFÏ. $Y?θè%öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪1  
هنگامي كه نما ز را به پايان رسانديد، خدا را ايستاده و نشسته و در حالي كـه بـه       

، ]و حالت تـرس از بـين رفـت        [و هرگاه آرامش يافتيد     . ايد، ياد كنيد    پهلو خوابيده 
 به جا آوريد؛ زيرا نماز، وظيفه ثابت و معيني براي مؤمنان          ] به طور معمول  [نماز را   

  . است

  مقدمه
در قرآن، بيش از نود مورد از نماز سخن به ميان آمده است كه نـشان از                 
جايگاه بلند نماز دارد؛ چرا كه نسخه كاملي براي كمك به انسان و نجات              

  . ها و بهترين وسيلة تقرب به خداوند است او از مهلكه
از اي كه نماز را بر پا كند و به آن اهتمام داشته باشد، يكـي                  جامعه

عوامل مهم جلب ياري خدا را براي خود فراهم كرده اسـت؛ ولـي بايـد                
توجه داشت نماز، يكي از مصاديق ذكر خدا است و ذكر الهي بايد تمام              

                                                 
h.T?K'  :hus.  
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  . زندگي انسان را فرا گيرد

  ها واژه
  ).»قضي«فعل ماضي از ماده (انجام داديد، به پايان برديد  :قضيتم

جنوب جع جنـب    ( ] دراز كشيدن  كنايه از [بر پهلوهايتان    :علي جنوبكم 
  ).يعني پهلوها

  .نوشته شده، واجب :كتاباً
  ).»وقت«اسم مفعول از ماده (دار شده  وقت :موقوتاً

  نكات تفسيري

  هميشه و همه جا به ياد خدا . 1

انسان نبايد فقط در نماز متوجه خدا باشد؛ بلكه بايد هميشه به ياد خدا 
م از سه حالت ايستاده، نشـسته و        دهي  تمام كارهايي كه انجام مي    . باشد

 در ايـن سـه حـال؛ يعنـي          :فرمايـد   دراز كشيده، بيرون نيست؛ لذا مـي      
هميشه، به ياد خدا باشيد؛ چرا كـه غفلـت، باعـث شكـست انـسان در                 

شود؛ به ويژه جهـادگران و مـدافعان اسـالم،      يمرسيدن به اهداف عالي     
حـالي كـه   بـه مبـدأ قـدرت توجـه داشـته باشـند؛ چـه در            بيشتر  بايد  

جنگند و چه در حالي كـه نشـسته تيرانـدازي       اند و با سالح مي      ايستاده
  . اند الي كه بر اثر زخم يا جراحت، خوابيدهحچه در و كنند  مي
  مراد از كتاباً موقوتاً چيست؟. 2

نماز، واجبي است كه در زمان خاصي بايد خوانده شود و در هيچ حال،              
 7راوي از امام صادق .  احتضارشود، حتي در حالت به كلي ساقط نمي
ا موقُوتًـا      يإِنَّ الصالَةَ كَانَت علَ   �دربارة معناي آيه     تَابـينَ كنؤْم پرسـيد؛   � الْمـ 
اگـر انـدكي    .  به معناي دستور ثابت اسـت      »كتاباً موقوتاً «: حضرت فرمود 
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رسـاند، تـا    تر خوانده باشـي، ضـرري بـه تـو نمـي             نماز را جلوتر يا عقب    
 و  ۀاضاعوا الصال �ه به از بين رفتن نماز نينجامد و تو مصداق           هنگامي ك 

  1.  واقع نشده باشي�اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً
  لزوم خواندن نماز در اوقات معين. 3

گويند ما منكـر فلـسفه و اهميـت نمـاز و اثـرات تربيتـي آن            بعضي مي 
شـود؟ آيـا    نيستيم، اما چه لزومي دارد كه نماز در اوقات معيني انجـام             

بهتر نيست كه مردم آزاد باشند و هر كس به هنگام فرصت و آمـادگي               
  روحي اين وظيفه را انجام دهد؟

تجربه نشان داده كه اگر مسايل تربيتي تحت انضباط و شرايط           : پاسخ
سپارند و اسـاس آن      اي آن را به دست فراموشي مي        معين قرار نگيرد عده   

ها حتمـاً بايـد در اوقـات معـين و      امهگردد، اين گونه برن بكلي متزلزل مي 
اي بـراي تـرك آن     تحت انضباط دقيق قرار گيرد تا هيچكس عذر و بهانه         

بـه خـصوص اينكـه انجـام ايـن عبـادات در وقـت معـين               . نداشته باشـد  
جمعي داراي شكوه و تـأثير و عظمـت خاصـي             مخصوصاً به صورت دسته   
سـازي     انـسان  باشد و در حقيقـت كـالس بـزرگ          است كه قابل انكار نمي    

  2.است

  ها پيام
نماز جماعت به قدري مهم است كه حتـي در ميـدان جنـگ بـدان                . 1

                                                 
h. �������A�' :kh : lnqj :�nqs . 

p.;'��' R�K&)  :kq :lhuj. 
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  1.)إِذَا اطْمأْنَنتُم فَأَقيمواْ الصالَةَ(توصيه شده است 
انسان بايد در هر شرايطي متوجه خداوند ومتذكر او باشد و نماز،    . 2

  .) …تُم الصالَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهإِذَا قَضَي (عاملي براي توجه مداوم به خداوند است 
هـا    نماز، از واجبات قطعي الهي، در همه عصرها و بـراي همـه نـسل              . 3

   2.)كتاباً(است 
تعيين وقت براي نماز، رمز تداوم و عامل مواظبت بر آن است كه    . 4

  3.»موقوتاً«دهد  به مسلمانان درس نظم مي

                                                 
h.            ,� ;�B ��� A5 5RL ^?�1 �A ��	 9?�' 2�&�L $�� ;�B  /�/�_A x��AB ;1 ,+�# /�?�R@ :  �A 9?��'

/�A#B ?" ;1 Q��F� $�8 ;1. 

p.A�' R�K&)  :kp :lszp . 

s.^?�U  . 

  

 

 قرآن مجيد  97صفحة   49درس

  هاي شيطان دام

öΝ ßγ̈Ψ ¯= ÅÊ_{uρ öΝ ßγ̈Ψ tJ ÏiΨ tΒ _{uρ öΝßγ̄Ρ t& ãΒ Uψuρ £à6ÏnG u;ã‹ n= sù šχ# sŒ#u ÉΟ≈yè÷Ρ F{$# 

öΝ åκ̈Ξz= ß∆Uψ uρ Dχ ç�ÉiY tóãŠn= sù šYù= yz «! $# 4 tΒ uρ É‹ Ï‚−Ftƒ z≈ sÜ ø‹¤±9 $# $wŠÏ9 uρ ÏiΒ 

ÂχρßŠ «!$# ô‰ s)sù t& Å¡yz $ZΡ#t& ó¡äz $YΨJ Î6•Β ∩⊇⊇∪ 1  
اعمـال  [دهم كـه   ور ميو به آنان دست! كنم را گمراه و به آرزوها سرگرم مي  ها     آن و

. گوش چهارپايان را بشكافند و آفرينش خدايي را تغيير دهند] خرافي انجام دهند و
خود برگزيند، زيان آشكاري كرده استو هر كس شيطان را به جاي خدا ولي  .  

  مقدمه
پرسـتان رايـج بـود كـه گـوش بعـضي از         جاهليـت، ميـان بـت    در زمـان 

كردند و با اين كار اسـتفاده          كلي قطع مي   شكافتند، يا به    چهارپايان را مي  
فرمايد  در اين آيه شريف، خداوند بيان مي. كردند از آن را برخود حرام مي    

كه اين كار از كيدهاي شيطان است؛ چرا كه حـالل و حـرام كـردن، بـه                  
  . دست خدا است، نه به دست آفريدگان

                                                 
h T?K' :hhr. 
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  ها واژه
  ).باب افعال» ضلل«باب فعل مضارع از (كنم  حتماً گمراه مي :ألُضلَّنَّ
  ).باب تفعيل» مني«فعل مضارع از ماده (كنم  آرزومند مي :ألُمنِّينَّ
  ).باب تفعيل» بتك«فعل مضارع از ماده (كنند  حتماً قطع مي :لَيبتِّكُنَّ

  نكات تفسيري

  هاي شيطان دام. 1

 كنم، به نمونه را گمراه ميها   انسانكند كه تأكيد مي شيطان، پس از اين
دهد، اشاره كرده است      انجام مي ها     انسان كارهايي كه براي گمراه كردن    

  : كه عبارتند از
مشغول كردن انسان بـه آرزوهـاي دور و دراز كـه او را از انجـام                 . 1

  .)المنّينّهم( دارد وظايفش باز مي
مشغول كردن انسان به خرافات و امور موهوم و خيالي و كشاندن . 2

امِ   (ه مهم و حياتي است باز بماندها، تا از آنچ     به بدعت  تِّكُنَّ آذَانَ األَنْعـ بـ؛ )ي
هاي جاهليـت جديـد، غيـر از     گذاري البته امور موهوم و خيالي و بدعت     

 ،هـا   به مدپرسـتي  ها     انسان جاهليت قديم است؛ از جمله مشغول كردن      
بـه صـورت   هـا    آنها و جلـوه دادن   مشغول كردن به ضد ارزش   ،ها  بازي
ساني و نسبت دادن چيزهايي به ديـن كـه از ديـن نبـوده               هاي ان   ارزش

  . است؛ مانند آداب و رسوم زايد در ازدواج و در مرگ
  مراد از تغيير خلقت چيست؟. 2

ــد در نهــاد انــسان، توحيــد و يكتاپرســتي و هــر صــفت و خــوي   خداون
ها، انسان  هاي شيطاني و هوس اي را قرار داده است؛ ولي وسوسه   پسنديده
كـشاند؛ چنـان كـه از         مسير صحيح منحرف كرده، به بيراهه مي      را از اين    
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 نقل شده است، منظور از تغيير خلقت، تغيير         8امام باقر و امام صادق      
مرداني كـه ظـاهر خـود را ماننـد     : مثل (1.فطرت الهي و فرمان خدا است     

دهنـد و     آورند و در بعضي موارد، جنسيت خود را تغيير مـي           مي ها در   زن
  . )همچنين برعكس

  آيا شيطان بر انسان سلطه دارد؟. 3

: كـنم  چنان كه در آيه بيان شد، شيطان گفت بندگانت را به بدي امـر مـي              
دهد كه شـيطان، فقـط بـه بـدي امـر              خداوند متعال توجه مي   . »آلمرنّهم«
شود او بـر بنـدگان سـلطه          كند؛ چنان كه از آيات ديگر هم استفاده مي          مي

كنـد   شيطان را خطاب به پيروانش بيـان مـي    ندارد؛ در سوره ابراهيم، كالم      
  :كه

ي فَـالَ                  � لـ تُمبتَج فَاسـ تُكُمو عـلْطَانٍ إِالَّ أَن د ن سـ كُم مـلَيع يا كَانَ لم
  �2تَلُوموني ولُومواْ أَنفُسكُم

من برشما تسلطي نداشتم؛ جز اين كه دعوتتان كردم و شما دعوت            
  . ش نكنيد و خود را سرزنش كنيدمرا پذيرفتيد؛ بنابراين مرا سرزن

هـايي اسـت كـه بـا      البته بايد توجه داشت كه سلطه شيطان، بر انـسان      
روند و شـيطان را سرپرسـت خـود           اعمالشان، خود زير چتر شيطان مي     

  .3) الَّذينَ يتَولَّونَهيإِنَّما سلْطَانُه علَ(دهند  قرار مي
  واليت شيطاني. 4

 كنـد و    اي را دعوت مـي      ن كرد شيطان عده   پس از آن كه در آيه بيا      
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 :فرمايد كه دهند، اين نكته را بيان مي  به دعوت او پاسخ مثبت مي     ها    آن
هر كس شيطان را به جاي خداوند، ولـي و سرپرسـت خـود برگزينـد،                

چرا كه شـيطان، هـم      . �فَقَد خَسرَ خُسرَانًا مبِينًا   �زياني آشكار كرده است؛     
 .1)خسرالدنيا و اآلخرة(كشد  تش را به تباهي ميدنياي انسان و هم آخر

  ها پيام
گـذاري    كند؛ يكي را با بدعت      اي گمراه مي    شيطان، هر كس را به گونه     . 1

لَّنَّهم (در دين و يكي را با آرزوها و يكـي را بـا تغييـر در آفـرينش            ألُضـ… 
رُنَّ خَلْقَ اللّهغَيفَلَي(.  

گذارد، سپس او را تسليم خود  ميشيطان، ابتدا در روح انسان اثر . 2
گمراه كردن و آرزوهاي طوالني در ابتدا، و پس از آن، فرمـان             (كند    مي

 )ألُضلَّنَّهم وألُمنِّينَّهم وآلمرَنَّهم ،دادن بيان شده است
  .)فَقَد خَسرَ خُسرَانًا مبِينًا(اطاعت شيطان، خسارت آشكار است . 3

                                                 
h.�>  :hh . 
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ـ          (د  ني كه پاداش دنيوي بخواه    انكس د، در  نو در قيد نتايج معنـوي و اخـروي نباش

  .ا استپاداش دنيا و آخرت، نزد خدا است و خدا شنوا و بين)  زيرااند اشتباه

  مقدمه
حب ذات و منفعت طلبي از جمله خصوصيات غريزي و فطـري انـسان              

. آنچه مهم است تشخيص درست در مسير تحصيل منفعت است         . است
گاه به خاطر ناداني آدمي منافع پايدار و دراز مدت را فداي سود و لذت       

اين آيه راه درست جلب منفعـت را بـه انـسان يـادآور            . كند  زودگذر مي 
  .شده است

  ها واژه
  ).باب افعال» رود«فعل مضارع از ماده (كند  خواهد، اراده مي  مي:يريد
  ).»ثوب«از ماده ( پاداش :ثواب
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  ).»سمع«صيغه مبالغه، از ماده ( بسيار شنوا :سميع
  ).»بصر«صيغه مبالغه، از ماده ( بسيار بينا و دانا :بصير

  نكات تفسيري

  همت عالي. 1

 بيانگر اين نكته است �… كَانَ يرِيد ثَواب الدنْيا   من�: كه در آيه فرمود     اين
كه آنچه مطلوب خداوند است، همت عالي است؛ براي انسان روا نيست            

غافـل  ابـدي   همة همتش را به منافع دنيايي محدود كند و از سـعادت             
شود؛ چرا كه پروردگار متعال، روزي مادي انسان را مقدر كـرده اسـت؛              

  : فرمايد  مي7 علي چنان كه اميرمؤمنان،
   ؛. . .الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق يطلبك! يا بن آدم«

اي كـه تـو در طلـب آن هـستي و              روزي، دو گونـه اسـت؛ روزي      ! اي فرزند آدم  
  . اي كه او در طلب تو است روزي

رسد و آنچه سزاوار اسـت انـسان،          پس روزي دنيايي انسان به او مي      
وي و پـاداش اخـروي اسـت كـه بـا      دغدغه آن را داشته باشد، رزق معن   
  . آيد تالش و مجاهدة انسان به دست مي

  محروميت از پاداش معنوي . 2

شود    مورد بحث، يك نكته مهم معلوم مي       ي  آيات ديگر و آيه   با توجه به    
 انسان دنبـال هـر كـدام از پـاداش دنيـا و آخـرت باشـد،              :و آن اين كه   

  : دهد پروردگار متعال، آن را به انسان مي
ؤُالء منْ عطَاء ربك وما كَانَ عطَاء ربك محظُوراًكُ« هـؤُالء و هـ دنُّم 1»ال  
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باشـد، از   و دنيوي   وتالش، فقط منافع مادي      اگر انگيزه انسان از كار    
بيـان  آيـات ديگـر     پاداش معنوي محـروم اسـت؛ همـان گونـه كـه در              

رْثَ            من كَانَ يرِيد حرْثَ الĤْخرَ    �: فرمايد  مي حـ رِيـدن كَـانَ يمو هرْثي حف لَه ةِ نَزِد
   1.�الدنْيا نُؤته منْها وما لَه في الĤْخرَةِ من نَّصيبٍ

  �2فَمنَ النَّاسِ من يقُولُ ربنَا آتنَا في الدنْيا وما لَه في اآلخرَةِ منْ خَالَقٍ�
ت دنيـا و آخـرت از خداونـد،         البته بايد توجه داشـت كـه درخواسـ        

مغـز  بخواهد و ديگري، درخت بادام همانند اين است كه انساني از خدا        
طلب كند آن فردي كه درخت را طلب كرده اسـت منـافع ديگـر               بادام  

مغـز  شود؛ ولي فردي كـه         هم عايدش مي   … برگ و  ،درخت مثل ميوه  
 عايـدش  … چـوب و ،، مثـل ميـوه   درخـت را خواسته منافع ديگر بادام  
  . نيست

بهـره نيـست؛ ولـي        كسي كه آخرت را طلـب كنـد از دنيـا نيـز بـي              
  .نصيب است اي ببرد ولي از آخرت بي دنياطلب ممكن است بهره

  جايگاه امور مادي و دنيوي در قرآن و اسالم. 3

هـاي مـادي و هـم         اسالم، دين جامع و معتدلي اسـت كـه هـم جنبـه            
كه در آيه، هم به       چنانرا مورد توجه قرار داده است؛        هاي معنوي   جنبه

پاداش دنيا و هم به پاداش آخرت اشاره كـرده اسـت؛ بـرخالف بعـضي                
نكرده، فقط معنويت را مورد توجه قرار توجهي اديان كه به جنبه مادي 
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   .اند داده
كند، دل نبستن به دنيا اسـت، نـه دنيـا     ميبر آن تأكيد آنچه اسالم   

 دنيـا را در حـد       7 ماننخواستن و دنيا نداشتن؛ چنان كه حضرت سلي       
ايـن، همـان معنـايي اسـت كـه          . كمال داشـت؛ امـا دلبـستة آن نبـود         

  : فرمايد  در معناي زهد مي7اميرمؤمنان
دهد، سرمست و فرحنـاك نـشود؛ و بـه            به آنچه خدا به انسان مي     «

  .»دهد، مأيوس نگردد آنچه از دست مي

  هشدار به انسان. 4

 وكَـانَ اللّـه     [اسـت   آگـاه   صير و    ب هاقصدبه  خداوند هر كالمي را شنوا و       
داند هدف انـسان مـادي و دنيـوي اسـت، يـا الهـي و          و مي  ]سميعا بصيرًا 

اخروي؛ به همين سبب، الزم است انسان، عملش را براي خـدا خـالص              
تواند بـا داشـتن قـصد     كند و قصدش جلب رضايت او باشد؛ چرا كه مي      

  . ت آخرتمنفعبه الهي، هم به منفعت دنيا برسد و هم 

  ها پيام
 انسان، داراي غريزة سودجويي است و قرآن از اين غريزه در تربيـت             . 1

  1.)…من كَانَ يرِيد ثَواب الدنْيا( برد بهره ميها  انسان
دنيا و آخرت، همه به دست خدا است؛ پس ديد خود را گسترش       . 2

ـ     (دهيم و از تنـگ نظـري و مـاديگري بپرهيـزيم              واب الـدنْيا   فَعنـد اللّـه ثَ
 2.)واآلخرَةِ

پاداش الهِي، براساس علم و آگاهي او به اعمال ما است؛ پس مـؤمن و               . 3
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و كـان اهللا سـميعاً      (مخلص واقعي باشيم، تا مورد عنايـت خداونـد قـرار گيـريم              
  ).بصيراً
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به  كه ي مگر كس؛كندآشكار ها را  ي بد ، با سخنان خود   يخداوند دوست ندارد كس   

  . ست ا توانا و دانا، خداوند وستم شده باشداو 

 مقدمه

 را يكسبدي و گناه و كرده  ييگران بدگوي دةد درباري هرگز نبا،مسلمان
را يـ  ز؛ كه در او نباشـد يب و نقصيتا چه رسد به عد، آشكار كنمردم  بر  

 اشـاعه   ، عالوه بر آن   .كند ميارزش    بي ز سبك و  ي خود را ن   ،شخص بدگو 
؛ در  دهـد   مـي  اجوان مـردم ر   يـ گونه رفتار ناپـسند را م      ني ا ،فحشا كرده 

نـان خـاطر و     يگر آگـاه شـده، اطم     يكـد يوب  ياسرار و ع    مردم بر  نتيجه،
   .شود يخته ميو نظام اجتماع گس بگر سليكدياعتماد آنان از 

، ايـن آيـه    داشته باشـد يي ممكن است استثنا،حكمهر  كه  جا     آن از
   2.نيز مورد استثنايي را براي اين مورد بيان كرده است
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  ها واژه
  .  آشكار ساختن:جهر
  .كو نباشدي كه مطلوب و نيزيچبد،  :سوء

   يرينكات تفس

  » الْقَولِالْجهرَ بِالسوء منَ«مراد از . 1

رَ  � است و منظور از      ي و زشت  ي هرگونه بد  ،»سوء«منظور از كلمه     هـالْج
 بـه صـورت    خـواه ؛ اسـت ي هرگونه ابراز و اظهار لفظـ �بِالسوء منَ الْقَـولِ   

از سـبب،  ن ي به هم؛بتيا غيت ممذا ين يا نفريت يا حكايت باشد  يشكا
ه ين آ ي هم ،دالل شده بت به آن است   يم غ يتحراستثناء كه در بحث     ياتيآ

 را  ييست و هرگونـه بـدگو     يـ بـت منحـصر ن    ي مفهوم آن به غ    ي ول ؛است
  1.شود  ميشامل

  تن دادن به ظلم، ممنوع. 2

پس از بيان ممنوعيت آشكار ساختن بديهاي ديگران، برخي را اسـتثنا            
ن ي چن .»)إِالَّ من ظُلم  ( كه مظلوم واقع شد      يمگر كس «: ديفرما  مي كرده و 
ت اقـدام  يش برابر ظلم ظالم حق دارند به شكا   ي دفاع از خو   ي برا يافراد
بت كنند و تا حق خود ي آشكارا انتقاد و غ،ها يو ستمگرظلم ا از يكنند 
بـدان سـبب    ن اسـتثنا    ي ا .نديننشن ياز پا نكنند،  رند و دفع ستم     يرا نگ 
چنين  نكنند، هم سوء استفاده ، فوقيحكم اخالقستمگران، از  ست كه   ا

  . نشود تن در دادن به ستم يابراي  بهانه
ز تنها به آن قسمت كه بـه ظلـم ظـالم و             يگونه موارد ن   نيالبته در ا  
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   1.قناعت كردبايد  ، است، مربوطدفاع از مظلوم
  ت اشاعة فحشايممنوع. 3

رَ بِالـسوء       (ها،    قرآن، ضمن كبيره دانستن افشاي زشتي      هـالْج اللّـه بحالَّ ي( 
ه ياز جمله آه و در قبال آن، وعدة عذاب داده است؛ بارها از آن منع كرد

  3.داند ي را گناه مها ي زشتي كه عالقه به افشا2 سوره نور19
  توجه به خدا. 4

 ن استثنا سوء استفاده نكنند و به بهانه  ي از ا  يافرادكه    ي اين  برا ،در آخر 
، آشـكار نـسازند   سبب  وب مردم را بدون     يعاند،    مظلوم واقع شده  كه    اين
  4.ات آگاه استيشنود و از ن  مي سخنان را،خداوند: ديفرما مي

  ها پيام
بر ضـد    كامل   يست كه مظلوم بتواند با آزاد      ا  آن ، جامعه سالم  ةنشان. 1

  .)إِالَّ من ظُلم ـالْجهرَ (اد بزند يظالم فر
رَ    (گرش يوب ديع ز است، نهيبت مظلوم از ظالم دربارة ظلم او جايغ. 2 هــالْج 
إِالَّ ممن ظُل(.  
  ).إِالَّ من ظُلم(  اسالم، حامي ستمديدگان است. 3
د محكوم و بـه مـردم       يباو   احترام ندارد    ي در جامعه اسالم   ،ظالم. 4
  .)إِالَّ من ظُلم ـ بِالسوءـ الَّ يحب  ( شوديمعرف
بـت،  يستمگران بدانند حرمـت غ    . سوء استفاده از قانون ممنوع است     . 5
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  .)إِالَّ من ظُلم(د يگشا يشان نميرا برا يراه ستمگر
 ارزش  .ت شـود  يد اهم و مهم رعا    ي با ي، انسان هاي  در تزاحم ارزش  . 6

  .)إِالَّ من ظُلم ـ بِالسوءـ الَّ يحب (ا است يش از ارزش حي ب،دفاع از مظلوم
 ، چون خداوند؛دي از مرز حق تجاوز نكن،وبي عي جواز افشابارةدر. 7

  .1)سميعا عليما(ست  اداناشنوا و 
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  فلسفة بعثت پيامبران
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ـ ن پ ياز ا پس   تا   ]بودند[دهنده   ميدهنده و ب    بشارت يامبرانيپ ـ  ،امبراني ـ  ي حجت  يرا ب

ـ     ، و خداونـد   ]و بر همه اتمام حجت شود     [ نماند   يمردم بر خدا باق    م ي توانـا و حك
  . است

  مقدمه
از پيـامبران    نن اسـت كـه فلـسفه فرسـتاد        ي ا ،بشرهاي     پرسش  از يكي

بعثت انبيا   به   يازيست؟ با داشتن عقل و فطرت چه ن       يجانب خداوند چ  
  . است

 فلـسفه بعثـت     اي از   دهـد و گوشـه      اين آيه به اين پرسش پاسخ مي      
  .دهد پيامبران را توضيح مي

  ها واژه
  ).باب تفعيل» بشر«اسم فاعل از ماده (بشارت دهندگان  :نيبشرم
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  .باب افعال» نذر« بيم دهندگان، اسم فاعل از ماده :منذرين
   دليل و برهان:حجت

  يرينكات تفس

  گاه عقليجا. 1

ارد ؛ گرچه خود عقل در برخي مو استي حجت اله ي، همچون وح  ،عقل
توانم پيش روم و نياز به وحـي الهـي دارم،             من به تنهايي نمي   : گويد  مي

هاي غيبي و ملكوتي و اخروي كه دست عقل از آن  لذا انبياء از دانستني
دهند و در حقيقـت انبيـاء تقويـت كننـدة حجـت              كوتاه است، خبر مي   

  .هستند) عقل(باطني 
 بر جايگاه عقل و حجت بودن �حجـة   اللّهيلئَالَّ يكُونَ للنَّاسِ علَ�جمله  

  .آن داللت دارد
شـدند اسـتدالل عقلـي در         چون اگر وحي نبود و انبيا مبعوث نمـي        

پيشگاه خداوند پذيرفته بود كه خدايا تو حجت را بر مـا تمـام نكـردي                
  .بنابراين ما در عملكرد خود معذور بوديم

  امبرانيفلسفه ارسال پ. 2

ن امـر،   يفرستاد، ا   يم دهنده را نم   يه و ب  دهند  امبران مژده ياگر خداوند، پ  
ا قـادر بـه ارسـال       يـ ل بر آن بود كه      يبا عزت و حكمت او متناقض و دل       

هـا منـزّه      نيـ شناسد و خداوند، از همـه ا        ا مصالح مردم را نمي    يست،  ين
  1.است
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  )ديق و تهديتشو(بشارت و انذار . 3

 و يتـ ي تربهاي زهي از انگي بخش مهم،ديق و تهديا تشو ي ،بشارت و انذار  
د برابر انجام كـار  ي هم باي، آدم.دهد يل مي را تشكي اجتماعهاي  حركت

 يبرا تنهايي  به،قي تشو.نديفر ببيق شود و هم برابر كار بد ك يك تشو ين
ن صـورت مطمـئن     يـ را انسان در ا   ي ز ؛ستي ن يا جامعه كاف  يفرد  تكامل  

  .  او نداردي براياست انجام گناه خطر
 دارنـد    عقيده به فدا آيين كليسا    يروان كنون يم پ ينيب براي مثال، مي  

 يحتـ . هـا شـده اسـت        آن  گناهـان  ي فدا 7حيو معتقدند حضرت مس   
ن يمـسلماً چنـ   . فروختنـد   هـا مـي      آن  گاه سـند بهـشت بـه       ،رهبرانشان

  . شوند  مي مرتكب گناهي به آسانيتيجمع
 يت انسان كـاف ي تربي برا، به تنهاييقيكنند تشو   مي ها كه تصور   آن
طور كه    همان ؛ در اشتباهند  ،د را كنار گذاشت   يه و تهد  يد تنب يااست و ب  
چرا كه ؛ ز غافلنديگذارند ن  ميديو تهدرا بر ترس ت يه تربي كه پا يافراد
 ،ات قـرآن يـ  در آ،لين دليبه هم. ديم و امياست از باي    مجموعه ،انسان

   1. كنار هم قرار گرفته است،انذار و بشارت
  م بشارت برانذاريتقد. 4

ن يـ  ا، بر انذار مقدم شده اسـت ، بشارت،اتيدر اكثر آ  كه     اين علتيد  شا
رحمته سبقت ا من ي( دارد يشياو پغضب  بر عذاب و ،باشد كه رحمت خدا  

  2.)غضبه
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  ها پيام
شِّرِينَ  (شيوه تبليغ پيامبران بـر دو محـور بـيم و اميـد اسـتوار اسـت                  . 1 بـم

  .)ومنذرِينَ
ند ي تا نگو  ،حجت خدا بر مردم است     اتمام   ،امبرانيپبعثت  فلسفه  . 2

  .) اللّه حجةٌيلئَالَّ يكُونَ للنَّاسِ علَ( ميدانست  نميم ويرهبر و راهنما نداشت
 و  ي و سـوابق زنـدگ     ي و جـسم   يپيامبران، از نظـر صـفات شخـص       . 3
ز از جهـت داشـتن معجـزه،       يـ  و ن  ي و خانوادگ  ياسي، س يت اجتماع يموفق
 باشند كـه    يا  د در مرحله  ي، با يبي غ يمدادها از ا  يح و برخوردار  يان صر يب

اسِ     (نه حجتي عليه آنان اقامه كند       يچ زم ي نتواند در ه   يكس لئَالَّ يكُـونَ للنـَّ
  1.) اللّه حجةٌ بعد الرُّسلِيعلَ

                                                 
h.A�' R�K&)  :kp :lqsz.  
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  ضرورت همكاري در كار خير و حرمت همكاري در گناه
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ـ   !ديا مان آورده ي كه ا  ي كسان يا و مراسـم حـج را محتـرم    [ ي شـعائر و حـدود اله
ي هـا  يد و نه ماه حـرام را و نـه قربـان           ي را حالل ندان   ]ها د و مخالفت با آن    يبشمار

دست آوردن فضل ه  بيرا كه به قصد خانه خدا براها   آننشان و نشاندار را و نه بي
و كنيـد  د ي ص،ديآمد رونيكه از احرام ب يهنگامو  .نديآ  مي اويپروردگار و خشنود  

ـ  كه شما را از آمـدن بـه    يتيخصومت جمع  ـ در سـال حد [سجدالحرام م  بـاز  ]هيبي
 بـا هـم     يزگاري و پره  يكيدر راه ن  . وادارد و تجاوز    يد شما را به تعد    ي نبا ،داشتند

د كه مجازات يزيو از خدا بپرهنكنيد  ي همكاريد و در راه گناه و تعديكنهمكاري 
  . د استيشدخدا 
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  مقدمه
نـه  ي از مد،هشتاد فرسخ راهپيمودن ، مسلمانان با   يدر سال ششم هجر   

ـ  ؛ارنـد ذبه مكه آمده بودند تا حج بگ        كـافران مـانع شـدند و صـلح          ي ول
اكنون كه مكه :  ن است كهي ا،فيه شرين آي مضمون ا.ش آمديه پيبيحد
ان سـبب شـود   يـ ن جريد اينبااست، فتح شده ) در سال هشتم هجري (
نـه را زنـده     يري د هـاي   نـه يك،  )مشركان مكه (ها     آوردن آن  از اسالم س  پ
 خانه خدا   بارة در ،ن حكم يا. بازداريدارت خانه خدا    ياز ز ها را     آند و   يكن

 ،شود كه مسلمان  مي از آن استفادهيك قانون كلي ي ول؛نازل شده است
 و در فكر خود زنده كنـد   را   گذشته    ناگوار توز باشد و حوادث    نهيد ك ينبا

   1.ديدر صدد انتقام برآ

  ها واژه
  2).»شعر«جمع شعيرة، از ماده (ها   عالمت:شعائر

  3).جمع هديه(ها  قرباني :يهد
جمـع  (اندازند  بندها، چيزهايي كه به گردن انسان يا حيوان مي       گردن :قالئد

  4).»قالده، از ماده قلد
  5.)»أم«از ماده » آم«اسم فاعل، جمع (ها   كننده  قصد:نيما

فعـل مـضارع محـالً    ( به كار ناخوشايند وادار نـسازد نكـشاند          :اليجر منّ 
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  1).مجزوم به ال ناهيه همراه با نون تاكيد ثقيله
  ).از ماده شنأ( بغضي كه همراه با پرهيز كردن باشد :نانئش

  يرينكات تفس

  ست؟ي چيمنظور از شعائر اله. 1

از شـعائر  ) شـد ه مطرح يكه در آ  (حج   هاي   مناسك و برنامه   ،شكبدون  
 يني د هاي   به آن اختصاص ندارد و تمام آنچه در برنامه         ي ول ؛ است ياله

 شـعائر  ، ازانـدازد   مـي ن اويياد خدا و عظمت آ يوارد شده و انسان را به       
  .  استياله
  گناههمكاري در كار خير و ترك همكاري در . 2

 ي برقـرار  . كننـد  يك تعاون و همكـار    ي ن يمسلمانان موظفند در كارها   
ـ ؛ استي مرهون تعاون و همكار  ، در جامعه  يقررات اله م  ي همكـار ي ول

   .در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم مطلقاً ممنوع است
 در  يو حتـ  ( بر ضد قانوني است كه در جاهليت عـرب           ين قانون اسالم  يا
؛ برادر  �انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً    �كند كه     يز حكومت م  ين) ت امروز يجاهل
  2.»ا مظلوميت كن؛ خواه ظالم باشد يرا حما) مانتيست و هم پا دوي(
   كنار هم ذكر شده است؟ا،چرا برّ و تقو. 3

 ي جنبـه اثبـات  يكـ يكـه  اند  شده هر دو با هم ذكر      ،برّ و تقوا  در اين آيه    
 جنبـه بازدارنـده دارد و       يگـر يو د اشـاره دارد    د  يـ دارد و به اعمـال مف     
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  . درسان  را مي از اعمال خالفيريجلوگ
ها و هم    يكيد هم در دعوت به ن     ي با ي تعاون و همكار   ،بين ترت يبه ا 

  1.رديها انجام گ يدر مبارزه با بد
   اسفارش به تقو. 4

گر بـه  يكـد ي يفراخـوان سـاز،   زمينهها،  يكي در ن  يساز همكار  نهيتقوا، زم 
 »اتَّقُواْ اللّه « جمله   .گناه و تجاوز است   همكاري در   ز از   ي و پره  يشگيپ تقوا
  در گنـاه،   ي از همكـار   يك و نهـ   يـ  ن يس از امر بـه تعـاون در كارهـا         پ

  2.اد شده باشدي يتحقق امر و نهبراي  يتواند اشاره به راه مي
  ه، در فقهيگاه آيجا. 5

اونُواْ  ي الْبـرِّ والتَّقْـو    يتَعاونُواْ علَ (ن قانون   ي از ا  ي،در فقه اسالم   الَتَعـدر )… و  
 ي تجار ياز معامالت و قراردادها   اي    اره استفاده شده و پ    يحقوقمسايل  

هماننـد فـروختن   اسـت؛  ده يـ م گرديكه جنبه كمك به گناه دارد تحـر  
ا يـ ا فروختن اسلحه بـه دشـمنان حـق          ي يشراب ساز ة  انگور به كارخان  

 معامالت نامشروع و اعمـال خـالف        ياجاره دادن محل كسب و كار برا      
  3.عشر

  ها پيام
ذينَ   (مان است يفه اهل ا ي وظ ،ياحترام گذاردن به شعائر اله    . 1 ا الـَّ هـا أَيي

  4.)آمنُواْ الَ تُحلُّواْ شَعĤئرَ
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 ار قرآن فضل پروردگـار      .ك ارزش است  ي ،سراغ سود حالل رفتن   . 2
ه اسـت    قـرار داد   يرب الهـ  ق كنار رضوان و     ، همان كسب و كار است     هك
)هِمبن رتَغُونَ فَضْالً مبي(.  

 ي اسـت كـه حتـ      ي به حد  ،م است و حرمت آن    ظلم و تجاوز حرا   . 3
 گـر ي دي در زمـان   يك زمان، مجوز ظلم و تعد     يگران در   ي د هاي  يدشمن
ـ والَ يجرِمنَّكُم( شود نمي توانـد بهانـه     نميزي نيني احساسات د.)أَن تَعتَدواْ  

   .ظلم نشود
 و ا تقـو ير بـه سـو  يك و س ي ن ي و تعاون در انجام كارها     يهمكار. 4
ـ     يـ  با ي حكومت و جامعه اسالم    . الزم است  يزگاريپره ن يد در صـحنة ب
  .)ي الْبرِّ والتَّقْويتَعاونُواْ علَ(ت كند ير حماي خي از مظلوم و كارهايالملل
 در گناه و تجاوز حرام است و حكومت و جامعة           يتعاون و همكار  . 5
  .)ثْمِ والْعدوانِ اإلِيالَتَعاونُواْ علَ(را محكوم كند ها  يد ظالم و بدي باياسالم
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  عوامل انحراف از عدالت 
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ـ  خـدا ق   ي همواره برا  !ديا مان آورده ي كه ا  ي كسان يا ـ ام كن ي  ، عـدالت  يد و از رو   ي
 عـدالت  . شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند    ي،تي با جمع  ي و دشمن  .دي ده يگواه

ـ زيخـدا بپره  ] تيمعـص [تر اسـت و از       كي نزد يزگاريد كه به پره   يكنپيشه   د كـه   ي
  . استآگاه د، يده  ميز آنچه انجام ا،خداوند

  مقدمه
 شـروع   �يا أَيها الَّذينَ آمنُـواْ    � يباي است كه با خطاب ز     ياتي از آ  ،هين آ يا

 ي و اجتمـاع   ي فـرد  آخرتي، و   يايي از امور مهم دن    ياتيشده و در آن كل    
ده گـرفتن   يـ  عـدالت و ناد    ي خدا، اجرا  يام برا ي چون ق  .ان شده است  يب
 موارد فـوق را بـا       ،فية شر يباره مردم دشوار است، آ     در ي درون هاي  نهيك

  . ده استكران يد بيچند امر و چند تأك

                                                 
h.v/�?�  :m.  
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  ها واژه
ام صيغه مبالغه از ماده قوم(هاي هميشگي  قيام كننده :نيامقوجمع قو (  

  . و انصاف عدل:قسط
فعـل مـضارع محـالً    (به كار ناخوشايند وادار نسازند ـ نكشاند   :الَيجرِمنَّ
  .»جرم«ه ال نهي از ماده مجزوم ب
  ).»شنأ«از ماده ( بغض ـ كينه :شنئان

  .»خبر«صيغه مبالغه از ماده (بسيار دانا  :ريخب

  يرينكات تفس

  ن ادو سفارش مهم به مؤمن. 1

 احكـام و    ي اجـرا  يبرايعني   .ديام كن ي خدا ق  ي همواره برا  :سفارش اول 
   .ديد و حركت كنيزين خدا بپاخيد

ه بـه  يـ بـا توجـه بـه خطـاب آ    ( ، اسـت »وامقـ « كه در كلمه  يلطافت
 يت انـسان مـؤمن بـرا      يـ ام و فعال  يـ  ق :ديفرما  مي ن است كه  ي ا )نامؤمن

 يگـر يت د يـ شتر از هرنـوع فعال    يـ ببايـد    ،ن و احكام خداوند   برقراري دي 
   .باشد
زه يد انگي بايام و آمادگياست كه قمطلب ن يانگر ايز بي ن»هللا «ريتعب
  .  داشته باشدياله

 ، انسان مـؤمن   يعني ؛ عدل است  ي شهادت دادن از رو    :سفارش دوم 
 كفـار و    ي خـواه بـرا    ؛ به عدالت رفتار كند    ، هر كس  يد همه جا و برا    يبا

  . مسلمانان و دوستان يو خواه برادشمنان 
  عوامل انحراف از عدالت. 2

 . كند  مي سوره نساء به عوامل انحراف از عدالت اشاره135ة يه و آين آيا
 شده  ي عدالت معرف  ي برا يعنوان لغزشگاه ه   ب ،اساته، احس يدر هر دو آ   

   تفسير همراه�       
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: ديـ فرما  مياشاره نموده و  ي   به بغض و عداوت افراط     ،هين آ ي ا ؛ ولي است
د و از   يـ د، به ضرر او شـهادت نده      ي دار ي دشمن يبا كس كه    به سبب اين  

هـا    يو دشـمن  ها    نهيد و ك  يزيشهادت دادنِ به ناحق بپره    به وسيلة   ظلم  
   .شما را منحرف نسازد

بـه سـبب   « :ديفرما  ميده وكراشاره ي در سورة نساء به محبت افراط  
كان شما است ـ به نفع او شهادت  يد هرچند از نزدي داري نسبتيكه با كس نيا

   ».ها، شما را از مرز عدالت خارج نكند يها و وابستگ د و عالقهيخالف نده
  ت عدالتياهم. 3

هـا   عادل است و انسان خداوند خود   . عدل الهي يكي از اصول دين است      
 و يدتيـ ل عقيك از مـسا ي  چيه. را به رعايت عدالت سفارش نموده است      

 خداونـد   .ستيـ ن» عـدل « از روح    يخالانسان   ي و اجتماع  ي، فرد يعمل
، در 1گـر يات ديـ ة مـذكور و آ يـ  عالوه بر سفارش به عـدالت در آ    ،متعال
دالت كند؛ مانند ع  مي به عدالت سفارش،طور خاص ه   هم ب  ياديموارد ز 

عـدالت در اصـالح    ،4عـدالت در نوشـتار   ،3، عدالت در گفتار   2در قضاوت 
  .…و5نيذات الب

 ياديـ ات ز يروا،  كند  مي  كه سفارش به عدالت    يات فراوان يعالوه بر آ  
  :اند كردهت عدالت اشاره يهم به اهم

                                                 
h.$Y' :ru) Q/F�?1 R�0� d� ^�.(  
p.T?K'  :nm) -Q�/�F%�?-1 %��G����Y�) ^�� -�?�3�� �����1 ��+�����> ��\-.�#.(  
s.o?F'�  :hnp) ���+%��� ��\-.%�����/�D?�@ .(  
q.vR�1  :pmp) -Q�/�F%�?-1 OP�)?�L �����3��M1 P�+%���%��#.(  
n.V�R�>  :r �)���W�K%����# -Q�/�F%�?-1 ?��G!�3���1 ��GY��%��0�@.(  
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 ؛1الملك يبقي مع الكفر و اليبقي مـع الظلـم          : فرمود 6اكرمامبري پ )الف
  . ماند ي نمي با ظلم باقيولماند؛  مي يق با كفر با،حكومت
 2بالعـدل قامـت الـسموات و األرض؛       : همچنين آن حـضرت فرمـود     ) ب
  . عدالت استوارندبر  ،نيها و زم آسمان

  ها پيام
ام كننـد و براسـاس حـق شـهادت          ي خدا ق  يد همواره برا  يمؤمنان با . 1

  .) للّه شُهداء بِالْقسطيا أَيها الَّذينَ آمنُواْ كُونُواْ قَوامينَ( 3دهند
 عـدالت دربـارة آنـان       يد مانعِ اجرا  يك گروه، نبا  ينه با   ي و ك  يدشمن. 2
رِمنَّكُم  ( 4تواننـد عـادل باشـند       ي نم يا  توز و عقده    نهي ك يها  انسان. شود جـالَي

  .) أَالَّ تَعدلُواْيشَنĤَنُ قَومٍ علَ
 ين راه بـرا   يتـر  كيـ دشـمنان، نزد  در برخـورد بـا       يعدالت، حتـ  . 3
  .)ياعدلُواْ هو أَقْرَب للتَّقْو …الَيجرِمنَّكُم( 5.ل تقوا استيتحص
 اعتقـاد بـه     و  كامـل دارد   ي آگـاه  ي به تمام اعمـال آدمـ      ،خداوند. 4
 خدا، شـهادت بـه قـسط،        يام برا ينة ق ي خدا از اعمال انسان، زم     يآگاه
سط      كُونُـواْ قَـوام   (  است ال تقو ي عدالت و تحص   ياجرا اء بِالْقـدشُـه لّـهينَ ل… 

  6.)واتَّقُواْ اللّه إِنَّ اللّه خَبِيرٌ بِما تَعملُونَ

                                                 
h./�&� «�8  :,�?�� : lshu.  
p.,@?� R�K&)  :kn : lhuz.  
s.?�3U�A R�K&)  :kq : lpjm.  
q.?�3U�A R�K&) 9� ;+@RcR1  :kq : lpjr :A�' R�K&) :ks : lqh.  
n.?�3U�A R�K&)  :kq :lpzu.  
j.?�3U�A R�K&) 9� ;+@RcR1  :kqlpzh.  
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  قرآن، راه جلب رضايت الهي

“Ï‰ ôγtƒ ÏµÎ/ ª!$# Ç∅tΒ yìt7 ©? $# … çµtΡ≡uθôÊÍ‘ Ÿ≅ç7 ß™ ÉΟ≈n= ¡¡9 $# Ν ßγã_Ì& ÷‚ãƒuρ zÏiΒ 

ÏM≈ yϑ è= —à9$# †n< Î) Í‘θ–Ψ9 $# ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ óΟ ÎγƒÏ‰ ôγtƒuρ 4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ)tG ó¡•Β ∩⊇∉∪ 1  
 يها  به راه  ، كنند يروي او پ  ي را كه از خشنود    ي كسان ،]قرآن[  به بركت آن   ،خداوند

ـ  به فرمان خودـها   يكيكند و از تار يت ميسالمت هدا برد  يي مي روشناي به سو 
  . كند ي ميرا به راه راست رهبرها   آنو

  مقدمه
برخي . معرفي خود قرآن پرداخته است    آيات متعددي از قرآن مجيد به       

مانند بودن قـرآن، گروهـي        آيات در مورد كيفيت نزول برخي درباره بي       
  .پرداخته است… درباره قرائت و تالوت و

اي از آيات نيز اهداف نزول قـرآن را مطـرح سـاخته اسـت، از         دسته
جمله آيه مورد بحث كه سه محور اساسي را در اين زمينه مطرح كرده              

  .است

                                                 
h.v/�?� :hj.  
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  ها واژه
نقطه ه  را ب   انسان ،م و بدون انحراف   يطور مستق ه   كه ب  ي راه ممتد  :سبل

  ).جمع سبيل (1رساند ميمقصود 
  .كنار بودن از آفات ظاهريسالمت، : سالم

 هنگـام برخـورد بـا    ي كه در نفس آدمـ ي حالتي،رضا و خشنود  :رضوان
رفتن آن ياز پـذ نفـس  شـود و   مـي دا يـ  پ،م طبع او است  يكه مال ي  زيچ
  ).»رضي«از ماده  (2ورزد  نميتناعام

  يرينكات تفس

  جلب رضايت الهي در پرتو قرآنآثار . 1

 سالمت فرد، سالمت اجتمـاع،      ؛ سالمت هاي  جادهه  بكردن  ت  ي هدا .الف
هـا   نيـ كه همه ا  (سالمت روح و جان، سالمت خانواده و سالمت اخالق          

  .) دارديجنبه عمل
مان كه ي نور ايسوه  بي،نيد  بي كفر وهاي از ظلمتكردن خارج  . ب

ن راه كـه  يتـر  كين و نزد يتر ها را در كوتاه    نيتمام ا .  دارد يجنبه اعتقاد 
  . دهد  مي انجام،در جمله سوم به آن اشاره شدهو م است يصراط مستق

 ييجو م و حقيشود كه از در تسل ي ميب كسانيها نص ن نعمتي ايول
  اما منافقان و افـراد لجـوج و  ؛شند با»منِ اتَّبع رِضْـوانَه «ند و مصداق  يآ در
ن يالبته همة ا. نخواهند برداي  چ بهرهي ه، دارنديكه با حق دشمنها  آن

 به »بإذْنه«مه كلرد كه با  يگ  مي خداوند سرچشمه لطف و خواست    آثار از   

                                                 
h.�8#A R�K&)  :kp :lmz.  
p.^������  :ks :lhuj.  
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  . آن اشاره شده است
  تيمراتب هدا. 2

  همـه ي بـرا يت عمـوم ي هـدا  ،ك مرحلـه  ي ؛ است ي مراتب ي دارا ،تيهدا
) نشان دادن راه(ق ي و ارائه طرييت ابتدايهمان هدااين،  ؛ستها ا سانان

   : مانند؛ به آن اشاره داردياتياست كه آ
   1 �إِنَّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكراً وإِما كَفُوراً�

ـ  ]را گردد يو پذ [ شاكر باشد    ه خوا ؛ميما راه را به انسان نشان داد       ا ي
  ؛ناسپاس

 ،رفتـه باشـند   ي را پذ  يت عمـوم  ي است كه هدا   يكسانبراي  گر  يدمرحله  
ايصال به «كند كه همان  اين گروه را خداوند به مرحله باالتر هدايت مي

 به اين مرتبه    »…يهدي بِه اللّه  «جمله  .و رساندن به مقصد است    » مطلوب
  .هدايت اشاره دارد

  سالم، نام خدا و نام بهشت. 3

 3 بهشت هم دارالسالم   يها  از نام  يك ي 2.تس ا  خدا يها  از نام  يكي ،سالم
هاي سالم، يعني راه خدا و بهشت كه رسيدن بـه آن دو،               پس راه . است

   .گذرد السالم و صراط مستقيم مي از سبل
  »رضوان اهللا«مصداق روشن . 4

ندگان خط  ي پو من اتبع رضوانه،  « در   رضوان خدا پيروان  مصداق روشن   

                                                 
h.^?K'�  :s.  
p.A�' R�K&)  :ks :lnu �»G������!G�%�� G����4G�%�� Go?��MK�� G�#b/��%�� Gg����%�� ��GU «.  
s.^?�U  :lnh �»��-!N1�A �/3�D -o��MK�� GA��5 ��G!��« :o?F'� :hpz.  
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الَم دينًـا     رضيت  �ه  يچون آ  هستند؛   ر خم يغد اإلِسـ بعـد از نـصب     �1لَكُـم 
 نـازل   6امبر اكرم ي پ يني به مقام جانش   7طالب ي بن اب  يعلحضرت  

  2.شد

  ها پيام
كساني قابل هدايتند كه در پي تحصيل رضاي حق باشند، نه دنبال             . 1

  .)يهدي بِه اللّه منِ اتَّبع رِضْوانَه(مقام و مال و هواي نفس و انتقام 
ع       (ش است   يت خو يساز هدا  نهي خود زم  ،نانسا. 2 نِ اتَّبـ مـ اللّه ي بِهدهي

انَهرِضْو(.  
  خـدا  ي در گرو كسب رضـا     ، سالمت و سعادت   هاي  ت به راه  يهدا. 3

يهدي ( در انحراف است ،ر او باشدي كردن غي راضيست و هر كس در پا
انَهرِضْو عنِ اتَّبم اللّه بِه(.  

بلَ  ( متعدد اسـت     ،دن به آن  ي رس يها  راه يول ؛ است يكيهدف  . 4 سـ
  .)السالَمِ
ست ي ني كاف،امبر و كتابي تنها پ،ميدن به صراط مستقي رسيبرا. 5
  .)بِإِذْنه …يهدي(لطف و اراده خدا هم الزم است و 

 جهل، شـرك،  هاي يكي تار و شفابخش ظلمات استوي دار ،قرآن. 6
يخْـرِجهم  (كنـد    ميليتبد …حدت ود، ويرا به نور علم، توح  … و تفرقه

  3.) النُّورِيمنِ الظُّلُمات إِلَ
  

                                                 
h.v/�?� :s.  
p.A�' R�K&)  :ks :lnh.  
s.^?�U  :lnh# np.  
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  شرط قبولي اعمال

* ã≅ ø?$# uρ öΝ Íκö' n= tã r' t6tΡ óo_ö/$# tΠyŠ# u Èd,ysø9 $$Î/ øŒÎ) $t/ §& s% $ZΡ$t/ ö& è% Ÿ≅ Îm6à) çFsù ôÏΒ 
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zÏΒ tÉ) −Fßϑ ø9 $# ∩⊄∠∪ 1  
گاه كه آن دو قربـاني         داستان دو پسر آدم را به حق بر مردم بازخوان؛ آن           ]!اي پيامبر [

.  قبـول نگـشت    ]قابيـل [ پذيرفته شد و از ديگري       ]هابيل[پيش آوردند؛ پس، از يكي      
خداوند، تنها از پرهيزكاران «:  گفت]هابيل[. »حتماً تو را خواهم كشت  «:  گفت ]قابيل[

  . »كند قبول مي

  مقدمه
هـا اسـت    تقرب به خداوند و ارج يافتن نزد او تمايلي فطـري در انـسان            

آنان دوست دارند به خداي جهان كه قدرتش اليزال است و همه چيـز              
توان به او نزديـك شـد و    حال چگونه مي . در دست اوست نزديك شوند    

ه باشد موجب قرب است يا ضوابطي       آيا عمل هرگون  . شرائط آن چيست  
دارد؟ اين آيه ضمن داستان هابيل و قابيل به بيان اين مهـم پرداختـه               

                                                 
h.v/�?�  :pz.  
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  .است

  ها واژه
به خواندن، تالوت گويند بـه      .  واقع شدن چيزي دنبال چيز ديگر است       :اتل

  ).»تلو«فعل امر از ماده  (1سبب پشت سر هم آمدن الفاظ و كلمات
 سبحان  ي به خدا  ،آن، به وسيله    ه انسان  ك يزي و هر چ   ي هر عمل  :قربان

  2.ديتقرب جو

  يرينكات تفس

  قيان حقاي و بييزدا رافهخ. 1

يكي از وظايف پيامبر، تبيين حقايق و زدودن خرافـات از ذهـن مـردم               
داسـتان واقعـي   ! پيـامبر اي  :در اين آيه به اين مهم پرداختـه كـه    . است

گـاه شـده و خرافـات       فرزندان آدم را بيان كن، تا مردم از حقيقت آن آ          
گاه از اين داستان عبرت گرفته و آن          آن. موجود در ذهنشان محو گردد    

  . را سرلوحه زندگي خويش قرار دهند
  اهميت قرب به خداوند. 2

تقـرب بـه      به عمل فرزندان حضرت آدم، بـراي       »با قُرْبانًا إِذْ قَرَّ «در آيه با جمله     
 عمـل و نحـوة آن و چگـونگي          خداوند اشاره شده است در اين بخش، به نوع        

پذيرش آن اشاره نشده است؛ اگر چه در روايات به اين بخـش نيـز پرداختـه                 
  . شده است

شايد علت اين باشد كه آنچه نزد پروردگار اهميت دارد، عملـي اسـت كـه                
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إِذْ « شود ولي جنس و مقدار آن اهميت ندارد؛ لذا فقط با جمله  موجب تقرب مي
  .  اهميت آن اشاره كرده است به»با قُرْبانًاقَرَّ
  رفته شدهي پذيقربان. 3

. كه در اين آيه تصريح شده است، هر نوع انفاق قابل قبول نيـست          چنان
پذيرش قرباني شرايطي دارد كه اگر شرايط مهيا نشود اگـر چـه فرزنـد        

ن   «پيامبر هم آن عمل را انجام دهد، ممكن است پذيرفته نشود      لَ مـ فَتُقُبـ
ا ومهدأَحنَ اآلخَرِ لَملْ متَقَبي«.  
مقصود از همراه .  ترين شرط پذيرش عمل، دارا بودن تقواي الزم است مهم

بودن عمل باتقوا، عجين بودن عمل با معيارهاي تقوا است؛ مـثالً اگـر انفـاق                
است؛ از مال حالل باشد؛ به اندازه باشد؛ با نيت خالص باشد؛ به مورد مـصرف   

  . …شود و
  ينيود برتر بحسد و خ. 4

 يهـا   هـستند كـه انـسان را بـه پرتگـاه       يدو صفت برتري طلبي   حسد و   
وا دارد و    يبه برادر كـش   را  انسان  حتي ممكن است     .رسانند  مي ضاللت

ن داسـتان   يـ در ا . شـود سوز    خانمان يها  عامل جنگ  ،تر عيدر سطح وس  
باتر يدست آوردن همسر زه  ا ب ي نسل   يل، صرف بقا  يب ها قتلسبب  هم،  
حـسد  به سبب بلكه ؛ ح و اجتماع ناسالم نبوده است   يت صح يم ترب ا عد ي
ل و ي قابيزة دروني غريكسب مقام باالتر و به عبارتبراي ل يب هال بهيقاب

  1.ل بوده استيبها ش بريال و برتر داشتن خوعصفت است
بنابراين، چه بسا عمل قابيل به سبب رقابت و حسادت انجام شـده، و              
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نَ        (د قبول قرار نگرفته باشد      او مور  از همين جهت عمل    مـ لُ اللّـه تَقَبـا ي إِنَّمـ
  .)الْمتَّقينَ

  ها پيام
ت از  يـ  واقع يخ گذشتگان را به دقت خواند و ضمن جداساز        يد تار يبا. 1

أَ   (  آن اخذ كرديقيع حقي الزم را، از وقا  يها افسانه، عبرت  نَبـ هِملَـياتْلُ عو
  1.)ابنَي آدم بِالْحقِّ

 مناسـبات و روابـط     يساز سست  نهي نه تنها زم   يد و خودخواه  حس. 2
 2رانگـر اســت ي ويهـا   و جنـگ يشه برادركــشيـ  بلكـه ر ؛ اسـت يعـاطف 

)…لَمنَ اآلخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّ ولْ متَقَبيك(.  
  .)إِنَّما يتَقَبلُ اللّه منَ الْمتَّقينَ(  مشروط به تقوا است،رش اعماليپذ. 3
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بـراي  [اي     خدا بپرهيزيد و وسـيله     ]مخالفت فرمان [از  ! ايد  اي كسانيكه ايمان آورده   

  .د كنيد؛ باشد رستگار شويد به سوي او بجوييد و در راه او جها]تقرّب

  مقدمه
استفاده   از آن،انساناي وجود دارد، تا     لهي وس يدن به هر هدف   ي رس يبرا

ة ي مثالً رزق انسان در سـا      ؛ابدي به آن هدف دست      يت اله يكند و با عنا   
 ي،از كماالت معنوانسان  يمند  بهرهيبراخداوند . داردكار و تالش قرار 

 به  ،عالوه بر اعمال  . است قرار داده    هواسطن خود و بندگان     ي را ب  ياعمال
  است، تـا  ت فرموده ين را عنا  ي آبرومند اجازه شفاعت از مجرم     يها انسان

ه يـ آاين   . به آغوش رحمتش باز گردند     ي،بندگان عاص ها،     آن با وساطت 
  . است  به پروردگار متعاليكينزداسباب ان ي درصدد ب،فيشر
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  ها واژه
  ).باب افتعال» وقي«فعل امر از ماده (باشيد بترسيد، پرهيزگار  :اتَّقُواْ
  ).باب افتعال» بغي«فعل امر از ماده (طلب كنيد  :َابتَغُواْ
از مـاده  (تقرّب و نزديكي ـ آن چيزي كه موجـب تقـرب شـود      :هوسيلَ
  )»وسل«

  )باب مفاعله» جهد«فعل امر از ماده (جهاد كنيد  :جاهدواْ
  ).باب افعال» فلح«ضارع از ماده فعل م( رستگار شويد :تُفْلحونَ

   تفسيرينكات

   است؟امان و تقوين ايباي   چه رابطه.1

مـان كـه   ين اسـت كـه، ا  يـ انگر ايـ ب »آمنُواْ اتَّقُواْ « ،مانيذكر تقوا پس از ا    
 انسان سودمند اسـت كـه همـراه انجـام           ي برا ي زمان ، است يده قلب يعق

رد خسارت را يپذ صورت نين همراهي اگر ا.ودشواجبات و ترك گناهان 
ي خُـسرٍ   � : استكه در سوره عصر آمده    چنان ؛به دنبال دارد   انَ لَفـإِنَّ الْإِنس

    اتحاللُوا الصمعنُوا وينَ آمتقوا است كه ايمان را      ،قتيپس در حق  . �إِلَّا الَّذ
ند كـه   ينـش   مـي  بـه ثمـر   درخت،  ك  ي يها هوي م ي وقت ؛شاندن  به ثمر مي  

  . وقف سازندها رشد آن را مت آفت
  ست؟يه چي در آ»لهيوس«منظور از . 2

اسـت   يزيـ  و هر چ   ي دارد و هركار   يعيار وس ي بس ي معنا ،هيله در آ  يوس
تـرين    مهـم  .شـود   مي شگاه مقدس پروردگار  يشدن به پ   كيكه باعث نزد  

  :استان فرموده ين بي چن7ير مؤمنان عليرا امها  آن
مان ي ا ،ك شد يزدتوان به خدا ن     مي  آن ةليكه به وس  ي  زين چ يبهتر«

 .امبر و جهاد در راه خدا است كه قله و كوهسار اسالم است            يبه خدا و پ   
د اسـت و   يـ  كه همـان فطـرت توح      )الاله االّ اهللا  ( اخالص   ةن جمل يهمچن

   تفسير همراه�       

 

278  

ضه واجـب اسـت و      ين اسالم است و زكات كه فر      ييبرپاداشتن نماز كه آ   
 حـج و    و. ي الهـ  يفرهـا ي است برابر گناه و ك     يروزه ماه رمضان كه سپر    

 وصـله   .ديشـو   مـي  كند و گناهـان را      مي  را دور  يشانيعمره كه فقر و پر    
كنـد و انفـاق آشـكار كـه          ي مـي  اد و عمر را طـوالن     يرحم كه ثروت را ز    

ك كـه انـسان را از       يـ  ن يسازد و كارهـا     مي  ناگوار و بد را دور     يها مرگ
   1.»دهد  ميسقوط نجات

 اسـت   ي مجلس  نشستن در  ،شود  مي  كه باعث تقرب   ياز جمله اعمال  
   : فرمود6 اسالمي رسول گرام.شود  ميذكر خدادر آن كه 

 و  ۀتهم الـرحم  يذكرون اهللا إالّ حفتهم المالئكـة و غـش        يما جلس قوم    «
   ؛من عندهينة و ذكرهم اهللا فيهم السكينزلت عل

كنند مگر اينكـه مالئكـه آنهـا را در بـر              هيچ قومي خدا را ياد نمي     
شود و سكينه و آرامـش بـر          ا مي گيرند و رحمت شامل حال آنه       مي

 در پـيش كـساني كـه نـزد او         ]از آنها [آيد و خداوند      آنها فرود مي  
  » .كند هستند ياد مي

له تقرب به پروردگار هستند، واسطه يالبته عالوه بر اعمال انسان كه وس 
آبرومنـد    كـه در درگـاه خداونـد متعـال         ي كـامل  يهـا  قرار دادن انسان  

 بـه بنـدگان گنهكـار عامـل         يت الهـ  يـ  عنا  جلب يتواند برا  ، مي هستند
ابن ابراهيم آمده است كـه        علير  ي در تفس  يتيكه روا   چنان ؛ باشد يثرؤم

سؤال كرد و حـضرت      �اتقواهللا و ابتغوا اليه الوسيله    �راوي از كالم خداوند     
  2.تقرّبوا اليه باالمام يعني بوسيلة امام به خداوند نزديك شويد: فرمودند
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  ر خدا است؟يادن ائمه، كمك خواستن از غا واسطه قرار ديآ. 3

؛ امـا چـون     )نياك نـستع  يـ ا(رد  يگ  يانسان مؤمن، فقط از خدا كمك م      
هـا را      آبرومنـد درگـاه او هـستند، مـؤمن، آن          يها  اولياي خداوند انسان  

. ها به انسان نظر كند دهد، تا خداوند، به خاطر احترام آن  شفيع قرار مي  
  : ديفرما ين ميامبر اكرم چنيوساطت پچرا كه پروردگار متعال، دربارة 

»                م تَغْفَرَ لَهـ اسـو تَغْفَرُواْ اللّـه فَاسـ ؤُوكĤ جـ مهواْ أَنفُـسإِذ ظَّلَم مأَنَّه لَوو
و اگر آنان وقتـي بـه خـود سـتم       ؛  »الرَّسولُ لَوجدواْ اللّه تَوابا رحيما    

ـ          كرده بودند پيش تو مي     خواسـتند و     يآمدند و از خـدا آمـرزش م
طلبيد، قطعاً خدا را توبه پذير  براي آنان طلب آمرزش مي] نيز[پيامبر  

   1.يافتند و مهربان مي

  :  به پدرشان گفتند،وسفين برادران يهمچن
 گناهـان مـا   ي برا!پدراي  ؛ »يا أَبانَا استَغْفرْ لَنَا ذُنُوبنَا إِنَّا كُنَّا خَاطئينَ       «

   2.مير بودآمرزش خواه كه ما خطا كا

 در زمان خالفـت عمـر       :كند  مي  نقل ) اهل سنت  ياز علما يكي  ( يهقيب
امبر آمد و   ياز صحابه بر سر قبر پ     اي     همراه عده  ، بالل . شد ي قحط يسال
كـه   … امتـت بـاران بخـواه   ياز خدا بـرا !  رسول خدايا «:ن گفت يچن

   3.»ممكن است هالك شوند
  يمجاهده در بندگ. 4

 و اطاعـت از   ي خودش را بنـدگ    ياه تقرب به سو   كه خداوند، ر    بعد از آن  
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، بــا يدهــد كــه اطاعــت و بنــدگ يان فرمــود، توجــه مــيــدســتوراتش ب
ا يـ  كـه در دن    يها ناسازگار است؛ زيـرا انـسان         انسان ي نفسان يها  خواسته
 ي، او را بـه نـازپروردگ      ي و نفـسان   يطانيهاي شـ    كند خواسته   ي م يزندگ

  . »ه به دوستاز پرورده تنعم نبرد را«: كنند يدعوت م
تـا   ، مجاهده و تـالش مجدانـه الزم اسـت   ا،ت در راه تقو   ي موفق يبرا

  . ابدي دست يانسان به رستگار

  ها پيام
  1.)…يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ اتَّقُواْ اللّه(مان است يباالتر از ااي   مرتبهاتقو. 1

 د ترك گناه كرد و هم طاعـات       ي، هم با  يدن به رستگار  ي رس يبرا. 2
  2.)وابتَغُواْ …اتَّقُواْ اللّه(را انجام داد 

 ي مشخـص  يها و ابزارهـا     روش ي دارا ي،دن به مقام قرب اله    يرس. 3
  . )اتَّقُواْ اللّه وابتَغُواْ إِلَيه الْوسيلَةَ( است
 يف الهـ  يو تكـال  ها     هدف برنامه  ، و سعادت انسان   يرشد، رستگار . 4
  .) لَعلَّكُم تُفْلحونَ…اْاتَّقُواْ اللّه وابتَغُو( است
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خوردند؛ اگر نـزد تـو آمدنـد،       بسيار مال حرام مي   ] و[پذيرا و شنواي دروغ هستند      

اگر روي برتابي، هرگز به تو زياني       . ميان آنان داوري كن، يا از ايشان روي برتاب        
نـد  نخواهند رسانيد و اگر داوري كردي، ميانشان به عدالت حكـم كـن كـه خداو               

  . دارد دادگران را دوست مي

  مقدمه 
آمدند داراي     نزد ايشان مي   6كساني كه براي شنيدن سخنان پيامبر     

خواستند اسالم را بشناسند      اي مي   هاي مختلفي بودند، عده     افكار و نيت  
و ايمان آورند و گروهي به دنبال كـسب جـاه و مقـام و برخـي بـدنبال             

  .  بودند…اموال و
 بعضي از يهوديان براي رسيدن به منافع خويش با توجه به آيه قبل،
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اي بودنـد كـه       دادنـد و منتظـر نكتـه        به سخنان پيامبر خوب گوش مي     
بتوانند از آن به نفع خويش استفاده كرده و پيامبر را تكذيب كنند و يا               

گيرانـه تـورات دربـارة زناكـاران و      اينكـه بـراي دوري از احكـام سـخت    
د كه بين آنها داوري كند به ايـن اميـد           خواستن  هوسبازان، از پيامبر مي   

اين آيه بيانگر وظيفه پيامبر در      . تري برايشان بيان نمايد     كه حكم آسان  
  .طلب است كه به توضيح آن خواهيم پرداخت مقابل چنين افراد فرصت

  ها واژه
  ).»سمع«صيغه مبالغه از ماده (دهندگان ـ  بسيار گوش :ونسماع
  ).»اكل«ه مبالغه از ماده صيغ(بسيار خوردنده  :اكّالون
مـال  «در اين آيه منظـور      (آنچه موجب استيصال و عذاب است        :سحت
  .است» حرام
  ).هم آمده است» جور«از لغات اضداد است و به معناي (عدل  :قسط

  نكات تفسيري

  چيست؟» سماعونَ للْكَذبِ«منظور از . 1

 و دروغ پـرداز     هـايي تحريفگـر     قرآن كريم، برخي عالمان يهود را انسان      
آيه، كساني را   اين  در  و  ؛  1 �يحرِّفُونَ الْكَلم عن مواضعه   �معرفي كرده است    

اند  دهند كه گويا آنان را پذيرفته       كه كالم دروغگويان را چنان گوش مي      
كنـد؛ البتـه    شوند، مـذمت مـي    هايي مي   گرمي چنين انسان    و عامل بازار  

هـا،   رمي بخشيدن بـه مجلـس آن  سياهي لشكر شدن براي بدكاران و گ   
ويژة قوم يهود نيست؛ بلكه در هر زمان كساني هستند كه دين حـقّ را               
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كنند و افرادي هم بـا گـوش دادن بـه             هاي مختلف تحريف مي     با قرائت 
  . دارند ها را گرم نگه مي ها، بازار تحريفگري آن هاي آن  حرف

  حرام خواري و انحراف از حق . 2

ـ  بـه ويـژه عالمـان يهـود      ـن آيه براي يهوديان  دومين صفتي كه در اي
ها از حقّ خصوصاً در       بيان شده، حرام خواري است كه عامل انحراف آن        

ها است؛ زيرا همان انـدازه كـه مـال حـالل، روح بنـدگي را در                   قضاوت
 چنان كه خداونـد متعـال، شـب معـراج، بـه       ـ دارد انسان زنده نگه مي

جزء است، نه جزء آن، روزي حالل عبادت ده  «:  فرمود 6پيامبر اكرم 
  . »است

هاي حرام؛ مانند رشوه، ربا، اموال يتيم، و درآمد معامالت        در مقابل، مال  
روح انسان را آلـوده كـرده، عامـل بـسياري از       . . . فاسد، مانند مواد مخدر و    
شود؛ البته حرام، به چنـد مـوردي كـه     ها مي عدالتي فسادهاي اخالقي و بي  

شـود؛ حتـي كـساني        يست، بلكه هر حرامي را شامل مي      ذكر شد، محدود ن   
، تصرف  )خمس و زكات ندهند   (د  نكه حقوق الهي را از مال خود خارج نكن        
  . شود در مال خودشان هم برايشان حرام مي

  اسالمقضاوت براي غير مسلمانان در  جايگاه. 3

فرهنگ و قوانين اسـالم آن چنـان غنـي اسـت كـه ظرفيـت اداره همـه                 
كننـد و آن را قبـول     حتي كسي كه در سـايه آن زنـدگي مـي   ها ـ  انسان

كند؛ از همين رو،  ها را از عدالت خويش محروم نمي ندارند ـ را دارد و آن 
اگر نزد تـو  «: فرمايد خداوند به پيامبرش ـ كه پيام آور عدالت است ـ مي  

ها فراهم بود، بين آنـان حكـم كـن، و        آمدند و زمينه حكم كردن بين آن      
جا كه مطـابق حكمـت و         آن. »ها اعراض كن    نه فراهم نبود، از آن    اگر زمي 

ها حفظ  هاي آن مصلحت، وظيفه خود را انجام دادي، خداوند تو را از فتنه
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تـري    ها از قضاوت، اين است كه حكم آسـان          منظور آن «كند؛ چرا كه      مي
هـا حكـم نكنـي،        و اگر بين آن   ) شالق، به جاي رجم   (برايشان بيان كني    

گـذارد هـيچ    شود؛ ولي خداوند نمي ها نسبت به تو شعله ور مي     دشمني آن 
  .ضرري به تو برسانند

  آفت قضاوت. 4

هـا و     دانـد دوسـتي     پس از آن، با وجـود ايـن كـه خداونـد متعـال مـي               
گذارد، براي تذكر به بقيه   هاي پيامبرش، در قضاوتش اثري نمي       دشمني
 دوستي و دشمني تأثير(ها، در آيات متعددي به اين آفت قضاوت  انسان

  : دهد توجه مي) در قضاوت
ـ                � سط شُـهداء للّـه ولَـو علَ ينَ بِالْقـامنُواْ كُونُواْ قَـوينَ آما الَّذها أَييي 

   1؛�أَنفُسكُم أَوِ الْوالدينِ واألَقْرَبِينَ
گر چـه بـه ضـرر خودتـان يـا      اچه در قضاوت و چه در شهادت،  

  .  باشد، عدالت را مراعات كنيدوالدين و نزديكانتان

جـا هـم كـه رابطـه          شود كه آن    در آيه شريف، همين نكته را يادآور مي       
اين دستور، براي . ها است، عدالت را رعايت كنيد دشمني بين شما و آن

هـا،    قابل توجه است كه در قضاوت ـ  به ويژه اهل ايمانـها   همه انسان
جانب حـق را بگيرنـد، نـه        چه در سمت قضاوت و چه در حل اختالف،          

  . جانب بعضي از اشخاص صاحب نفوذ و يا خويشان را

  ها پيام
نْهم     …أَكَّالُونَ للسحت (: آفت قضاوت تطميع و تهديد است     . 1 عـ رِضإِن تُع 
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  .)فَلَن يضُرُّوك شَيئًا
هـا و تهديـدها، نبايـد در قـضاوت اثـر        تمايالت شخصي و تعصب . 2

 . )بينَهم بِالْقسطفَاحكُم (بگذارد 

و قـضاوت   حكومت   مسئوليت نبوت،   مسئوليت غير از    6پيامبر. 3
  .)فَاحكُم بينَهم أَو أَعرِض عنْهم( داردنيز 
ب     (گـان عنايـت ويـژه دارد          خداوند بـه عـدالت پيـشه      . 4 حـي إِنَّ اللّـه

 .)الْمقْسطينَ

  

 

 قرآن مجيد  117 صفحة   59درس

  متوليان امور انسان

$uΚ ¯Ρ Î) ãΝä3–ŠÏ9 uρ ª! $# … ã&è!θß™u‘ uρ tÏ% ©!$# uρ (#θãΖ tΒ#u tÏ% ©!$# tβθßϑ‹ É)ãƒ nο4θn= ¢Á9 $# 

tβθè? ÷σ ãƒuρ nο4θx. ¨“9 $# öΝ èδ uρ tβθãèÏ.≡u‘ ∩∈∈∪1  
 ]همـان [اند؛    سرپرست شما، تنها خدا است و فرستادة او و كساني كه ايمان آورده            

  .دهند ات ميكه آنان در ركوعند، زك دارند و درحالي كساني كه نماز را برپا مي

  مقدمه
اي از يهود مـسلمان       طائفه:  روايت شده كه فرمود    7از امام محمد باقر   

 همگي خدمت رسـول  …وشدند ازجمله عبداهللا بن سالم، اسد، ثعلبه،       
ع بـن نـون     شـ حضرت موسي به يو   ! يا نبي اهللا    «:  عرض كردند  6خدا

 تـو،  ؟ بعد از وصي تو كيست   شين خود قرار داد؛     جانوصيت كرده و او را      
. ولي و سرپرست ما كيست؟ در پاسخ اين سـؤال، ايـن آيـه نـازل شـد                 

. برخيزيد همه برخاسـته و بـه مـسجد آمدنـد     : گاه رسول خدا فرمود     آن
: حضرت فرمود . آمد  طرف آن جناب مي     مردي فقير و سائل از مسجد به      

آري، ايـن  «: عـرض كـرد  » آيا كسي به تو چيزي داده اسـت؟ ! اي مرد  «
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» چـه كـسي؟   «: حـضرت پرسـيد  . »ن يك نفر به من داد    انگشتر را اكنو  
در چـه حـالي     «: پرسيد. »آن مردي كه مشغول نماز است     «: عرض كرد 
حضرت تكبيـر گفـت و اهـل        . »در حال ركوع  «: عرض كرد » به تو داد؟  

پس از من،   « رو به مردم كرد و فرمود        گاه  آن. مسجد همه تكبير گفتند   
ما به خداوندي خداي تعـالي      «:  ولي شما است، آنان نيز گفتند      7علي

ايـن  سـپس   . » راضي و خشنوديم   7 و واليت علي   6و نبوت محمد  
 آمنـوا فـان حـزب اهللا هـم           و مـن يتـول اهللا و رسـوله و الـذين           �آيه نازل شد    

  .�1الغالبون

  ها واژه
  .سرپرست :ولي

  .)»زكو«از ماده (نمو و زيادت  :زكات

   تفسيرينكات

  متوليان امور انسان . 1

كننده امور انسان، خـدا اسـت كـه بـه همـة                متولي و تدبير   مرحله اول، 
به همين سبب بر انـسان   . خصوصيات و صالح و فساد انسان، آگاه است       

  .الزم است تحت واليت او درآيد
مرحله دوم، خداوند تدبير امور انسان در امر هدايت و امور زندگي را 

او است  كه كارشناس دين و تسليم محض مقابل  ـ اش به رسول گرامي
 يوما ينطقُ عنِ الْهو   �رساند    كم و كاست به انسان مي       و دستورات او را بي    
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    وحي يحإِلَّا و وولُ      «: اسـت   سپرده و دسـتور داده     �1يإِنْ ه الرَّسـ ا آتَـاكُم مـ
براي شما آورده بگيريـد    آنچه را رسول خدا     2؛فَخُذُوه وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا    

  .» و از آنچه نهي كرده، خودداري نماييد]را كنيدو اج[
را به عهدة   ها     انسان  تدبير امور  6مرحله سوم، پس از پيامبر اكرم     

هاي نفساني به كلي پاك شده و         هاي كامل سپرده است كه از هوا        انسان
اند؛ به اين معنـا كـه آنچـه در            نماز را به پا داشته و حق آن را ادا كرده          

كنند و درحقيقت نمـاز كـه روح         د، در جامعه پياده مي    ان  نماز اقرار كرده  
كـه ارتبـاط انـسان را بـا      ـ  دهد و انفاق را انسان را به خداوند پيوند مي

  .دهند  مورد توجه قرار مي ـكند جامعه انساني برقرار مي
 بود كه آيه در شأن او     7مؤمنان، علي   اميرها     انسان نمونه كامل اين  

 هستند كه نور علـوي در وجودشـان   :رهمچنين ائمه اطها  . نازل شد 
بايد توجه داشت اين بزرگواران بـه  . »كلهم نور واحد«تابان است؛ چرا كه  

اند كه دستشان در تدبير امـور بنـدگان بـاز       اي از كماالت رسيده      همرحل
هـاي الهـي    كه صالح بدانند، با اذن و عنايت خداوند، كـار      جا     آن است و 
كـه بـه صـورت        اليت تكويني است؛ چنان   اين، همان معناي و   . كنند  مي

  .ايم ه مكرر، كرامات اين بزرگواران را ديده و شنيد
  منظور از زكات در حال ركوع چيست؟ .2

زكات در اصطالح قرآن به معنـاي انفـاق بـوده و شـامل همـة انفاقـات         
شود؛ هم انفاقات واجب ماننـد خمـس و زكـات مـصطلح را شـامل                  مي
  .هاي مستحبي را هشود و هم انفاقات و صدق مي
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دليل بر اينكه مراد از زكات در قرآن، زكات مصطلح فقهـي نيـست              
دقَةً      (آية تشريع زكات    : اين است كه   صـ هِمالو نْ أَمـ ؛ از امـوال آنهـا      1خُذْ مـ

در سال دوم هجري و در مدينه نـازل         )  بگير ]به عنوان زكات  [اي    صدقه
جزء صفات مؤمنان   شده است و در آيات مكيِ نيز بحث پرداخت زكات           

م للزَّكَـاةِ فَـاعلُونَ   �: قرار گرفته است، مانند اين آيه     ينَ هـالَّذمؤمنـان [؛ �2و[ 
 مراد و اين نشان دهندة آن است كه. »پردازند كساني هستند كه زكات را مي    

  .شود ازاين زكات، زكات مصطلح نيست بلكه هرگونه انفاقي را شامل مي
شده »  صدقات« و »  صدقه«ن تعبير به از زكات مصطلح فقهي در قرآ

 را مأمور به گرفتن    6همانطور كه خداوند در سوره توبه، پيامبر      : است
اي  ؛ از امـوال آنهـا صـدقه   خُذْ منْ أَموالهِم صدقَةً   «: فرمايد  زكات كرده و مي   

و در همان سوره مصارف زكات را بيان نموده          3» بگير ]به عنوان زكات  [
؛ به درستي كـه زكاتهـا   …وما الصدقَات للْفُقَرَاء والْمساكينِ إِنَّ«: فرمايد  و مي 

 بنـابراين مـراد از زكـات در         4»باشـد    مي …مخصوص فقراء، مساكين و   
  .حال ركوع در اين آيه نيز همانند آيات ديگر همان انفاق است

  ها پيام
هـل  ؛ كساني كـه ا    » نشانة انحصار واليت در افراد خاصي است       »إِنَّما«. 1

  .دننماز و زكات نيستند، حق واليت بر مردم ندار
واليت، از آن كساني است كه در اقامـه نمـاز و پرداخـت زكـات                . 2

                                                 
h.;1�)  :hus. 
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  ).رساند دوام را مي »يؤْتُونَ«فعل مضارع (پايدار باشند 
با اقامـه نمـاز منافـات       در حال نماز    خدا،  به خاطر   توجه به خلق    . 3
  .1)راكعونَيؤْتُونَ الزَّكَاةَ وهم (ندارد 

                                                 
h.A�'  : ks :  lhhp. 



  

 

 ن مجيدقرآ  119 صفحة   60درس

  ابالغ واليت؛ تكميل رسالت
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tÍ& Ï�≈ s3ø9$# ∩∉∠∪ 1  
 ]ايـن كـار را    [آنچه از سوي پروردگارت به تو فرود آمده برسان و اگر            ! اي پيامبر 

دارد، همانـا   مردم نگاه مـي ] فتنه و گزند  [خدا تو را از     . اي  نكني، پيام او را نرسانده    
  .كند را راهنمايي نمي] منكر[خدا گروه كافران 

  مقدمه
  : روايت شده كه فرمود7از امام باقر

 امر كرد يا به اعـالم       7واليت علي خداي عزوجل رسول خود را به       
يكُم اللّـه    �واليت ان حضرت امر كرد و اين آيـه را نـازل فرمـود          لـا و إِنَّمـ

 و نيـز  �2ورسولُه والَّذينَ آمنُواْ الَّذينَ يقيمونَ الصالَةَ ويؤْتُونَ الزَّكَاةَ وهم راكعونَ         
چون مـردم نفهميدنـد     . اجب كرد واليت اولواالمر را هم بر امت اسالم و       
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بـراي   رسـول خـود دسـتور داد واليـت را             به مقصود از واليت چيست،   
طور كه معناي نمـاز و زكـات و حـج و روزه را     تفسير كند؛ همان ايشان  

وقتي اين دستور رسيد، رسول اهللا ترسيد مـردم از  . تفسير فرموده است  
د و او را تكـذيب  شنيدن اين فرمان، از دين بيزاري جويند و مرتد شـون   

ناچار به خداي خويش رجوع كرد و خداي متعال هم اين آيـه را              . كنند
لْ               �: نازل فرمود  تَفْعـ م ك وإِن لـَّ بـن رم كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ با الرَّسها أَيي…� .

پس از نزول اين آيه، رسول خدا به انجام دستور خـداي متعـال اقـدام                
  .1 را بر مردم ابالغ كرد7دير خم، واليت عليكرد؛ يعني در غ

  ها واژه
  ).باب تفعيل» بلغ«فعل امر از ماده  ( برسان، ابالغ كن:بلّغ

عصم«فعل مضارع از ماده (كند   حفظ مي:يعصم«.(  
اسـم فاعـل از مـاده       ( پوشانندگان حقيقت، انكاركنندگانِ وحدانيت      :الكافرين

  ).»كفر«

   تفسيرينكات

  ابالغ واليت . 1

دين، يك مجموعه به هم پيوسته است كه با قـرار گـرفتن تمـام اجـزا                 
رسد و با نبود يكي از اجزاء رئيـسه آن،            دركنار هم، به مرحله كمال مي     

هـاي    ماند؛ عالوه بر اين، با قرار گرفتن در صحنه      مانند واليت، ناقص مي   
رسد   امتحان است كه گوهر دينداري به رشد و كمال نهايي خويش مي           

سـازد،     از موضوعات اصلي امتحان كه زمينه رشد را فـراهم مـي            و يكي 
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 كه خداونـد  1»والباب المبتلي به الناس«آزمون به وسيله انسان كامل است      
متعال، اطاعت او را بر همگان الزم كرده است، تا در زير چتر عـدالت و                

گرايـي خـود برابـر        واليت او درآيند و با پذيرش واليت او هم روح حـق           
  .ر را به نمايش بگذارند و هم حقّ را از باطل جدا سازندپروردگا

 البته بايد توجه داشت كه اين مسأله، در هر زمان جريـان دارد و تنهـا                
 وسـيله    ها بـه    به واليت ائمه اختصاص ندارد؛ بلكه در عصر حاضر هم انسان          

 كـه در پـاكي و صـداقت و          ـ) 4نواب عام امام زمان   (يك شخصيت الهي    
  .شوند  امتحان مي ـها ترديدي نيست تداري آنسياست و حكوم

  معناي واليت. 2

و »  سرپرست«از جمله آنها . براي ولي چند معنا در لغت ذكر شده است
به معناي متولي امور اسـت كـه   » ولي«مسلماً دوست است، در اين آيه  

هاي او راه       در سايه راهنمائي  ها     انسان تواند كامل كنندة دين باشد و       مي
كننـد؛ زيـرا خداونـد، كـسي را           خصي و اجتماعي را پيدا مـي      هدايت ش 

 دهد كه جامع تمام شرايط و آگاه بـه همـه            متولي امور بندگان قرار مي    
كـه قـراين      است، تا مردم بتوانند به او اعتماد كنند؛ عالوه بر آن          مسايل  

چنانكـه برخـي    (زيادي كنار آيه است كه با واليت بـه معنـاي دوسـت              
  : ندارد كه عبارتند ازسازگاري) اند گفته

  در مكـاني   6كـه پيـامبر اكـرم       شرايط زماني و مكـاني و ايـن       ) الف
سايبان، ميان روز و در زير گرمايي سوزان در وسط بيابان، با آن همـه                بي

اند برگردند و صبر كنند تـا         چيني كه بفرمايد كساني كه جلو رفته        مقدمه
در صورتي كه دوستي     را يادآور شود     7بقيه بيايند، بخواهد دوستي علي    
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ترين مسايل اسالم بود و از آغاز اسالم وجـود   مسلمان با يكديگر از بديهي 
  .داشت
ألـست اولـي بكـم مـن        «: فرمـود در روز غـدير     قرائن در كالم كه     ) ب
؛ آيـا مـن بـه شـما از خـود شـما سـزاوارتر و صـاحب اختيـارتر                انفسكم
  .اين كالم با دوستي ساده هيچ سازگاري ندارد. »نيستم؟

آري، واليت به معناي سرپرست و متولي امور بودن، معناي دوستي           
بـر  ها   انسانرا هم در خود دارد؛ چرا كه اگر رابطه واليت انسان كامل با   

هـاي الهـي      شود كه با شأن انـسان       اساس محبت نباشد، ديكتاتوري مي    
  . سازگار نيست

  آن بود  پيامبر نگران خطري كه. 3

كه اگر آن را بيان نكني، رسالتت را در دين پس از بيان اهميت موضوع 
هـاي    خداوند، در پيامـد   : فرمايد  اش مي   اي، به رسول گرامي     ه  كامل نكرد 

   .اين ابالغ، حافظ و نگهبان تو است
شود كه پيامبر نگران چه بود؟ اين خطـر، خطـر    حال اين مطرح مي  

 را كه جان شريف خود جاني براي آن جناب نبود؛ زيرا آن حضرت از اين
دريغ نداشت و شأن او باالتر از ايـن بـود    . در راه رضاي خدا قرباني كند     

سبب حفظ جان خود كوتـاهي        ترين اوامر الهي به     كه حتي براي كوچك   
لكن آنچه احتمال آن قوي است، مسأله از بين رفتن دين بود بـه              . كند

رفت اگر آن جناب عمل تبليـغ آن پيغـام را در    اين بيان كه بيم آن مي 
موقع انجام دهـد، او را مـتهم كننـد و جنجـال راه بيندازنـد و در                   رغي

اي منافق، اين  نتيجه دين خدا و دعوت او به چالش كشيده شود، يا عده
دروغ را در اذهان مردم وارد كنند كه پيامبر، از پيش خود ايـن كـار را                 

هايي را بين مردم جا       اگر چنين شبهه  . انجام داده و دستور وحي نيست     
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اثـر سـوء    . شـدند   نداختند، مردم در بقيه احكام هم دچار ترديد مي        ا  مي
توانست اثـر آن را ازبـين    و تدبيري نمي اين فكر چنان بود كه هيچ فكر   

  1.ببرد
  هدايت رابطة بين انكار واليت و محروميت از . 4

اشـت  بايـد توجـه د    . �إِنَّ اللّه الَ يهدي الْقَوم الْكَافرِينَ     �در آخر آيه فرموده     
انكار واليت . كفر يعني پوشاندن و سرپوش گذاشتن روي حق و حقيقت

زند، مثل كسي است كه بين        كه هر عاقلي بر ضرورت آن مهر تأييد مي        
و از هدايتي كـه     را از بين برده     خود و نور حائل قرار دهد و زمينه رشد          

  .شود، محروم بماند در پرتو نور واليت عايدش مي

  ها پيام
ا    (بايد از سوي خدا باشـد       ) امام معصوم (بر اسالمي   انتخاب ره . 1 غْ مـ بلـِّ

كبن رم كأُنزِلَ إِلَي(.  
هاي الهي، همه در يك سطح نيـست، گـاهي كتمـان          احكام و پيام  . 2

ا بلَّغْـت     (يك حقيقت، با كتمان تمام حقـائق برابـر اسـت        لْ فَمـ تَفْعـ م وإِن لـَّ
الَتَهداراي ) 7واليـت علـي  (داوند در آيه تبليـغ   و پيام ويژه و مهم خ  )رِس

  .ارزشي هم طراز با تمامي رسالت است
 فرستاده خدا و واسطه ابالغ وحي به مردم است و ابالغ            6پيامبر. 3

  . است6 كامل وحي الهي به مردم وظيفه پيامبر
ا  «با توجه به شأن نزولهاي متعدد و روايات فراوان كه مـراد از              . 4 مـ

 كاسـت،   7 امامت و واليت اميرالمؤمنين علي بن ابي طالـب         »أُنزِلَ إِلَي 

                                                 
h.^������ ;�"R) 9� �?�+��  : kj:  ljs # jm.  

   تفسير همراه�       

 

296  

 به امامت و واليت بر اهـل ايمـان، حكـم نـازل شـده بـه           7نصب علي 
  .رسول خدا، از سوي خداوند است

 از ناحيه برخي مردم جهت انجام رسالت ويژه خويش          6پيامبر. 5
كردند و خداوند تـضمين كننـدة     احساس خطر مي  7ابالغ واليت علي  

  . از خطرات احتمالي است6امبرحفاظت پي
يعنـي منكـران    (منكران و مخالفان پيام ويژة خداوند در آيـة تبليـغ            . 6
  1.)إِنَّ اللّه الَ يهدي الْقَوم الْكَافرِينَ( اند كفر پيشهمردماني ) واليت
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ترين  مشركان، خواهي يافت و نزديك    ترين مردم با مؤمنان را يهود و          مسلّماً، دشمن 

؛ اين، به دليـل  »ما نصارا هستيم«: گويند يابي كه مي دوستان به مؤمنان را كساني مي 
 تكبـر   ] برابـر حـق   [آن است كه ميان آنها، افرادي عالم و تارك دنيا هستند و آنها              

  .ورزند نمي

  مقدمه
ردن خداوند متعال، براي هدايت بندگان خاص خود و بـراي همـوار كـ             
. دهد  زمينه تعالي و برداشتن موانع كمال، مكرر به موانع رشد توجه مي           

يكي از موانع، دشمناني هستند كه رشد اسالم و مسلمانان را با اهـداف      
هـاي متعـدد بـه خـصومت      كـه در سـوره      بينند؛ چنان   خود ناسازگار مي  

ك لَـأُغْوِ     �: خـوردة انـسان توجـه داده اسـت          دشمن قسم  زَّتـقَـالَ فَبِع منَّهي
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  .�1أَجمعينَ
به عنـوان دشـمنان سرسـخت     ـ  به دشمني يهود، در آيه مورد بحث هم
، توجـه داده اسـت  ـ ايـستند    مقابـل اسـالم مـي   ، اسالم كـه بـا تمـام وجـود    

  .را نخورند آنها  نظر داشته باشند و فريبرا مد آنها تامسلمانان خطر

  ها واژه
دان حـضرت يعقـوب بـوده و      منسوب است كه از فرزن    » يهودا« به   :يهود

  .اسرائيل، يهودي اطالق شد بعد از آن، به بيشتر بني
هاي ناصره و نصري و نـصران از سـرزمين            منسوب است به آبادي    :انصار

 در آنجا   7چون حضرت مسيح  . فلسطين كه نزديك شهر الخليل است     
  .سكني داشت، پيروان آن حضرت را نصاري و مسيحيين گفتند

  2)جمع قسيس(را ـ كشيش  عالم نصا:قسيسين
  3)جمع راهب از ماده رهب( عابدان نصارا ـ :رهبان

  نكات تفسيري

  علل دشمني يهود با اسالم چيست؟. 1

دانـسته و بـراي خـود         يهود مردمي هستند كه خود را از ديگران برتـر           
ار إِالَّ        � آية   .اند  اي نزد خداوند قائل     ارزش ويژه  سنَا النـَّ قَـالُواْ لَـن تَمـامـاً   وأَي 

همـين  . دهـد   و آيات مشابه آن، بـه ايـن موضـوع توجـه مـي        �4معدودةً
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 نژادپرستي در آنها شده است تا آنجا كـه ادعـاي            ي عامل نوع  ،خودبيني
  .مالكيت بر همه جهان را دارند

ولَتَجِـدنَّهم  �دومين صفت بارز يهود، اين است كه بر دنيا حريص اند            
ذينَ أَشْـرَكُواْ      يأَحرَص النَّاسِ علَ    قـرآن، آنـان را در حـرص و          �1 حياةٍ ومنَ الـَّ

 را يداند كه منكر معاد هـستند و زنـدگ   دنياگرايي، همتاي مشركان مي 
  .دانند در همين دنيا خالصه مي

اشـد النـاس    (توان دليل دشمني آنها با اسالم را          با توجه به اين دو صفت، مي      
  . افتيدر) عداوةً

هـاي نژادپرسـتانه و دنياگرايانـه آنهـا، مالكهـاي             با انديشه مخالفت اسالم   
ها را با بيـان       ها متحول كرد و تقوا و انسانيت انسان         گذاري را بين انسان     ارزش
�    أَتْقَاكُم اللَّه ندع كُميلٌ   � و دنياگرايي را با      �2إِنَّ أَكْرَما قَلنْيالد تَاعبا .  زير پا نهاد�3م

توانـستند زيـر چتـر     ها، صاحبان آنها ـ كه مـي   ن اين انديشهزير پا نهاده شد
هاي غير نژادپرستانه و دنياگرايانه بياسايند ـ بدترين دشـمنان اسـالم     انديشه
  . شدند

يهوديان قرن جديد هم، خوي نژادپرستي را از آنها بـه ارث بـرده و               
ـ   خواهي آنها جهان را به آتش كشيده است و با همين انديشه   دنيا ا هـا، ب

  .اسالم و مسلمين دشمني ديرينه دارند
   با مسلمانان ؟6666علت نزديكي و دوستي مسيحيان معاصر پيامبر. 2

  :در اين آيه شريف، به سه علت اشاره شده است
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 بين آنها، كه همانند دانشمندانِ دنياپرست يهود، يوجود عالمان. الف
  .در كتمان حقيقت كوشش نداشتند

ان يـ دنيا كه درست در نقطه مقابلِ يهود      ها وتاركان     وجود رهبان . ب
اينان هرچنـد گرفتـار انحرافـاتي بودنـد، در          . داشتند  ص گام بر مي   يحر

  .جايگاهي بهتر از يهود قرار داشتند
خضوع آنها برابر حق و عدم تكبر آنان نيز علـت سـوم اسـت؛ در               . ج

حالي كه اكثريت يهود، به سبب خودبيني و نژادپرستي، از قبول آيـين             
  . زدند م سرباز مياسال

ن سـه سـبب، مـسيحيان صـدر اسـالم،           يبايد توجه داشت، به واسطه ا     
هـر زمـان ايـن صـفات در بـين           .  معرفـي شـدند    �أَقْرَبهم مودةً لِّلَّذينَ آمنُواْ   �

ودةً  « مسيحيان باشد،  مـ مهخواهند بود و اگر اين صفات در آنها نباشـد،  »أَقْرَب 
  .ن با مسلمانان نيز وجود نخواهد داشتنزديكي و دوستي آنا

تر بودن مسيحيان بـه مـسلمانان، بـه صـورت             خالصه اينكه؛ نزديك  
مطلق نيست؛ بلكه مشروط به وجود شرايطي است كه بـا وجـود آنهـا،               

ترند و در صورت نبود آن شرايط، مسيحيان با           آنان به مسلمانان نزديك   
  .ديگران در اين باره تفاوتي ندارند

  ها در آيه  ها و دشمني  بيان دوستيفلسفه. 3

عالوه بر آنچه در مقدمه ذكر شد، خداوند متعال به پيامبر عظيم الشأن             
دهد كه در اهداف تبليغي خود، نوك پيكـان     خود و مسلمانان توجه مي    

تبليغ خود را به سوي افرادي بگيرند كه از آنان، بيشتر اميد اثرپـذيري              
كه خيلي زودتر زير چتـر اسـالم در         دارند؛ مانند پيروان حضرت مسيح      

آيند؛ چنانكه پادشاه حبشه در برخـورد بـا مـسلمانان، تحـت تـأثير                 مي
  .اسالم قرار گرفت و مسلمانان را در پناه مملكت خويش جاي داد
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  ها پيام
لَتَجِدنَّ أَشَد النَّاسِ (دشمني يهود با مسلمانان، تاريخي و ريشه دار است . 1

  .)عداوةً
گـرا    علم و عبادت و اخالق، به هم پيوند خورد، انـسان، حـق            اگر  . 2
گـذارد و جامعـه خـود را هـم بـه صـالح                شود؛ تعصب را كنـار مـي        مي
  .)ذَلك بِأَنَّ منْهم قسيسينَ ورهبانًا(كشاند  مي
 ندارد و از علماي ساير اديان كـه         يگاهيدر قرآن، تعصب نابجا جا    .3

نْهم      (كنـد     منصفانه تمجيد مـي   خداترس و با انصاف باشند،       بِـأَنَّ مـ ك ذَلـ
  .1)قسيسينَ ورهبانًا

لَتَجِـدنَّ  (هـا مـدنظر باشـد     در روابط خارجي جامعه اسالمي بايد اولويت      . 4
ةً …أَشَددوم مهأَقْرَب(.  
ضرورت شناسايي روحيـات پيـشوايان مـذاهب و اديـان و مـورد              . 5

  .)…ذَلك بِأَنَّ منْهم قسيسينَ و(روابط با آنها مالحظه قرار دادن آن در 

                                                 
h. 9� v5?&+_� ?1 ��� ���� :ks :lhqr. 
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، پس؛ پليدي و از كار شيطان است ،  راب و قمار و انصاب و ازالم      ش! اي اهل ايمان  

  . باشد كه رستگار شويد، از آن دوري كنيد

  مقدمه
اگـر ايـن   . شـود  هايي رو به رو مي با آفت، هر چيز در مسير حركت خود 

حركت رو به كمال ادامه خواهد يافت؛       ،  ها شناخته شود    ها و آسيب    آفت
  . ف و حتي نابود خواهد كردا متوقّاو ر، ها ها و آفت وگرنه آسيب
هاي راه كمال انـسان را بيـان فرمـوده            در قرآن مجيد آفت   ،  خداوند

 از جملـه    2انـصاب و ازالم   ،  قمـار ،  )همايعات مـست كننـد     (شراب. است

                                                 
h. v/�?�:ru. 

p.» �?�'�« :  2��U?" ^?�9 A5  :     �3_ ;�F� ��Ry� A5 ^?+_R� 21          ;�� /�'5�1 v5R�� P�' ,�?U
        �A ?!'B �28�/' ,�?	 VA�� # $�8»P�' «,�     ,�� ,'?�1R� ?�!'B $1?�� A5 �/'/��?'   # /�'5R�

,� ?!'B ;1 �A ,'?1R� ^�	 /'/��?� .  
»9�o*« : ¬R8 ,D�'    2�1 # �/31   ,� �/31 ¬R8 �U ?1 R&' v5 ;� v5�1 ,�?�9B     ;�� VA��� ���� ;1 �/'5R�
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شـرط موفقيـت و رسـتگاري     آنها هاي شيطان معرفي و دوري از  پليدي
  ).لحونَفَاجتَنبوه لَعلَّكُم تُفْ( دانسته شده است

  ها واژه
  ).از ماده يسر( قمار :ميسرُ

  ).جمع نصب(ها   بت:نصابا
  ).جمع زلم( تيرهاي قرعه :ازالم
  . پليدي:رجس

  نكات تفسيري

  رجس چيست؟. 1

، گويند و منظور از رجس شيطان   مي» رجس«،  به هر چيز ناپاك و پليد     
  . هاي او است همان وسوسه

به مكـر و    ،  ز راه مستقيم هدايت   شيطان براي منحرف كردن انسان ا     
 در  .كنـد   را گمراه مـي   ، او   هاي خاص خود    زند و با روش     حيله دست مي  

   :اي از اين رفتارها اشاره شده است به نمونه، بعدة آي
�            ص يـرِ وس يـالْمرِ وي الْخَمغْضَاء فالْبةَ واودالْع نَكُميب عوقطَانُ أَن يالشَّي رِيدا يِنَّم كُمد

خواهد با شـراب و قمـار، ميـان           همانا شيطان مي  « 1؛�عن ذكْرِ اللّه وعنِ الصالَةِ    
  . »شما دشمني و كينه ايجاد كند و شما را از ياد خدا و از نماز بازدارد

                                                                                                 
»v/'9?1 «5�1 v/8 2�f :,� ,����� ;K�� A5 /3+��A .1 �A ?!'B ;DR� VA�� ;1 tª_ B̂ 9� �� �� o?' ;

   ,� ^#R�1 R&' v5  /'5A#B  :    ,� t� RU o?' ;1 v/'R1 ;1�� 5?+@� :,�R1 28�c 9� ,�!_   R�1�R1 A5 ���� # 28�5
     /'5�1 v5R� 2@?�A5 �A v/'9?1 �?UR�) ;� R&' ;_ B̂ ,�# �2	�5R� ,�' B̂ :    2���� o��_ ��� o�/� RU /�?1

+8�5 28�c 9� ,�!_ ;� ��� ^#/1 �/'9�5Rª1 �A �̂��>;1�� ��� �/38?1 ;  �A R�) �?U»o*9� «,� /'/��?' .  
h.v/�?�  :rh. 
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  رقمادشمني ميان مؤمنان از ضررهاي شراب و . 2

يني هـا و جـايگز      از هم گسستن دوستي   ،  يكي از ضررهاي شراب و قمار     
بـر كـسي پوشـيده نيـست كـه          . كينه و دشمني به جاي محبت اسـت       

در اين حالت ممكـن اسـت   ، شود و انسان باعث اختالل عقل مي،  شراب
در كـه   ها و گناهان شنيعي       ها و خونريزي    چه قتل . هر كاري انجام دهد   

  . گيرد ها انجام گرفته و مي همين حالت
تن تخم كينـه و دشـمني       ها و كاش    سبب از بين رفتن دوستي    ،   همه اينها

در قمار نيز يك طرف برنده و ديگري بازنده است و بازنده گـاهي              . خواهد بود 
 ،دهد و اين جـز كينـه و دشـمني            بلكه ناموس خود را نيز از دست مي        ؛اموال

  . چيزي به همراه نخواهد داشت

  غفلت از ياد خدا و دوري از نماز. 3

 ياد خدا و فرو رفـتن در        يكي ديگر از ضررهاي شراب و قمار، فراموشي       
ها است و اين خود، براي انسان خسارت بسيار           توجهي  ها و بي    دام غفلت 

با فراموش كردن خدا زمينة بسياري از گناهـان و سـقوط            . بزرگي است 
  .انسان فراهم خواهد شد

مورد ،  )نماز (ترين مظهر ياد خدا     عالي ،شراب و قمار سبب خواهد شد     ،  آري
  .ي از اين خير بزرگ محروم شودغفلت قرار گيرد و آدم

دچـار  ،  بـرد بسـر   ه   ب اوكسي كه از ياد خدا دل بگرداند و در غفلت از ياد             
البته سـختي زنـدگي     . زندگي سختي خواهد شد و روي آرامش نخواهد ديد        

به سبب حـرص  ، بلكه بسياري از سرمايه داران؛ نيستمال به معناي نداشتن    
غافـل  ؛ زنند نگناي زندگي دست و پا مي  در فشار و ت   ،  ترس و دلهره  ، با   و طمع 

  . از اين كه زندگي آرام و شيرين در پرتو ياد و ذكر خدا است
اين عده، نه تنها در دنيا دچـار تنگنـا و سـختي هـستند؛ بلكـه در                  

چرا مـرا   ! پروردگارا«: پرسند  قيامت هم كور محشور شده و باتعجب مي       
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: فرمايـد  د در پاسخ مـي خداون» نابينا محشور كردي با آن كه بينا بودم؟   
هاي ما برتو آمد و تو آنها را به فراموشي سپردي،             همان طور كه نشانه   «

  1.»شوي گونه فراموش مي امروز نيز همان

  ها پيام
پليد و مانع موفقيت و كمال انسان       ،  هر چه مانع ياد خدا و نماز شود       . 1

يـك مـالك و     ،  ايـن ( ) .كُم تُفْلحونَ رِجس منْ عملِ الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّ     ( است
اگـر كـاري   ؛ توان همه كارهـا را بـا آن سـنجيد         معيار كلي است كه مي    

  . )از ديدگاه قرآن مطرود است، سبب فراموشي ياد خدا است
ذينَ     ( خواري و قمار بازي سازگاري ندارد       با شراب ،  ايمان. 2 ا الـَّ هـا أَيي

  .�)فَاجتَنبوه …لْميسرُ آمنُواْ إِنَّما الْخَمرُ وا
ــار. 3 ــراب و قم ــت، ش ــف ب ــت در ردي ــتي اس ــسرُ ( پرس يالْمــرُ و الْخَم

اباألَنصو(�.  
 به جـاي    .)فَاجتَنبوه( بلكه گرد آن هم نرويد    ؛  نه تنها شراب نخوريد   . 4
   4.»ال تشربوا الخمر «:بگويدآنكه 
تگاري انـسان   سعادت و رس  ، شرط دستيابي به     دوري از محرمات  . 5

  .)فَاجتَنبوه لَعلَّكُم تُفْلحونَ( مؤثر است
لِ الـشَّيطَانِ        (از همة كارهاي شيطاني بايد اجتنـاب شـود          . 6 مـنْ ع مـ س رِجـ

                                                 
h. �               �����D�� � ���?����%�� �o���� GvGR�=�Y�'�# ?X�3�w X �=��F�� G;�� M̂ -]�@ �-R%L�\ ��D �}�R�D�� �����#*      ����� N��A �Q?��� 

    �eR����1 �23�L �/���# ����D�� ,-3�)�R�=�>*��B �g%+�)�� �g����L �Q?��  ��K�3�) �o����%�� �g����L�# ?�!�+��K�3�@ ?�3�)?�)  ;�y :
hpq� hpj( 

p.A�' R�K&)  :ks :lhnr. 

s.A�' R�K&)  :ks :lhju. 

q.^?�U . 
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وهبتَنفَاج(.  
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  خودسازي
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هرگـاه شـما هـدايت      . خودتـان ] حفظ[بر شما باد    ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    

شما به سوي خدا  ة  بازگشت هم . رساند  به شما زياني نمي   ،  آن كه گمراه شد   ،  يافتيد
  . سازد كرديد آگاه مي آنچه مياست و او شما را به 

  مقدمه
 كه بيشتر افـراد     دپيوند  هايي به وقوع مي     گاهي در جوامع بشري جريان    

  . برد و هيچ كس را توان رويارويي با آن نيست جامعه را همراه خود مي
ترسند مبادا  برند و مي داران از همه بيشتر رنج مي دين، در اين ميان 
 بـا تمـام تـوان       رو ني؛ از ا  را هم آلوده كند    آنها   دامان،  ديني  اين موج بي  

گيرند  كمتر نتيجه مي، كنند اما هر چه بيشتر تالش مي؛ كنند ميتالش 
 در حقيقـت پاسـخي  ، اين آيه . شوند  و چه بسا دچار يأس و نااميدي مي       

  . براي رفع نگراني مؤمنان است
   :حضرت فرمود؛ اين آيه پرسيدندة  دربار6از پيامبر اكرم

                                                 
h. v/�?� :hun.  
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عروف و نهي از منكر كنيد؛ اما هنگامي كه ديديد مردم، دنيا را مقـدم داشـته و                  امر به م  «
پسندد، به خويـشتن   كند و هر كسي تنها رأي خود را مي بخل و هوا بر آنها حكومت مي     

  1».بپردازيد و عوام را رها كنيد

  ها  واژه
كُملَياسم فعل( بر شما باد :ع.(  
  ).»ضرر«ارع از ماده فعل مض(رساند   ضرر نمي:الَ يضُرُّ
  ).»ضلل«فعل ماضي از ماده ( گمراه شد :ضَلَّ
نَبباب تفعيل» نبأ«فعل مضارع از ماده (سازد   آگاه مي:أي.(  

  نكات تفسيري

  خودسازي . 1

اگر توان ايستادگي و مقابله در برابر موج گمراهـي و غفلـت اجتمـاع را          
 رها كنيـد تـا دينتـان     نداريد، به خويش بپردازيد و آنها را به حال خود         

از تنهـايي در راه حـق نهراسـيد و بدانيـد كـه انحـراف                . محفوظ بماند 
  . جامعه، مجوز گناه نخواهد بود

در نهايت، روز قيامت، هر كس مسؤول كـار خـويش خواهـد بـود و            
مؤمنان، به سبب رفتار و كردار نارواي گمراهـان و عقايـد باطـل آنـان،                

  . )م أَنفُسكُم الَ يضُرُّكُم من ضَلَّ إِذَا اهتَديتُمعلَيكُ(: بازخواست نخواهند شد

                                                 
h.   d� Q�_A Q?� 6 :»                  # X?�D?W� X?<Y�8 # �Rf4�� ?��'5 2��A �\?@ R�3��� �D ��U?3) # �#RF��?1 �#R�+��

       �\ $� �?�D� # X?F�+� e��U       �!����DA\ # �K&'  ����1 ���F@ ;��R1 ��A «) ��������Q�  :kh  : l
jmq :�qhs.( 
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  استحكام جامعه در گرو خودسازي . 2

اسالم، چنان منطقي و استوار اسـت كـه اگـر تـك تـك افـراد جامعـه                   
اسالمي، طبق قوانين آن رفتار كنند، عـالوه بـر هـدايت خـود، زمينـة                

چار انحـراف شـد، ايـن       كنند و اگر جامعه د      هدايت جامعه را فراهم مي    
همين طور اگر جوامع اسالمي به      . رساند  انحراف، به دين او آسيبي نمي     

تواننـد بـه آنهـا      سازي دروني مشغول شوند، دشمنان خارجي نمـي         خود
  . آسيبي برسانند

  داري توجه به معاد، سبب تقويت روحيه دين. 3

ي هاي ظاهري بر ضد دين و معتقـدات دينـ          كه تمام قدرت   يطيدر شرا 
دست به دست هم داده اند، حفظ دين، بسيار دشوار و مؤمنان، نيازمند        

خداوند، با توجـه دادن مؤمنـان بـه         . ياري و تقويت روحيه خواهند بود     
بازگـشت همـة   ! هـا  اي انسان :قيامت، به ايشان روحيه بخشيده است كه   

ا يإِلَ(شما به سوي خدا است؛     يعـمج كُمرْجِعم ه شـما بـه   آنجا است ك. ) اللّه
. هاي خود در حفظ دين خدا خواهيـد رسـيد           ها و پايداري    پاداش تالش 

اين توجه دادن به معاد، افزون بر دلگرمـي مؤمنـان، سـبب خودسـازي       
  . آنان نيز خواهد بود
ها، در آخرت ـ كه بازگشت به سوي خـدا و سـرانجام     بنابراين انسان

ين، مژدة ديگـري  همه است ـ از نتيجة اعمال نيز مطلع خواهند شد و ا 
هاي آنان، چه در راسـتاي حفـظ ديـن در             براي مؤمنان است كه تالش    

و چـه در راسـتاي حفـظ ديـن          ) امر به معروف و نهي از منكـر       (جامعه  
شخصي خويش، ضايع و تباه نـشده؛ بلكـه همـه محفـوظ اسـت، و در                 
  .قيامت، شما را آگاه خواهند كرد و به پاداش آنها دست خواهيد يافت
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  ها پيام
انحراف جامعه مجوز گناه كردن افراد نيست و اگـر حريـف ديگـران              . 1

شويم، حريف نفس خود باشـيم و در راه حـق از تنهـايي نهراسـيم            نمي
  .)علَيكُم أَنفُسكُم الَ يضُرُّكُم(

اهل ايمان بر رفتار و كردار نارواي گمراهان و عقايد باطـل آنـان              . 2
  .) من ضَلَّ إِذَا اهتَديتُمالَ يضُرُّكُم(مؤاخذه نخواهند شد 

چنان بايد تربيت شويم كه فساد محـيط و جامعـه در مـا تـأثير                . 3
  .)علَيكُم أَنفُسكُم الَ يضُرُّكُم( 1نگذارد
پرداختن به خود و مراقبت از ايمان و انجام وظايف، اولين وظيفه   . 4

  .)كُم أَنفُسكُميا أَيها الَّذينَ آمنُواْ علَي(انسان مؤمن است 
   

                                                 
h. ��� ���� :ks :hzr. 
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  عيد
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اي از آسمان فرو فرست كه        بر ما مائده  ! پروردگارا! داونداخ«: عيسي بن مريم گفت   

كه تـو بهتـرين     ،   از تو باشد و ما را روزي ده        يهاي  ناعيد و نش  ،  براي ما و آيندگان   
  .  دهندگانييروز

  مقدمه
قواي ، شادي و نشاط است كه در پرتو آن، يكي از نيازهاي روحي انسان

اي   و انسان بـا روحيـه     شود    ميآسان  ،  و مشكالت زندگي  ،  تقويت روحي
، هـاي گونـاگون     ا ز راه   هـا   انسانة  لذا هم ؛  دهد  بهتر به زندگي ادامه مي    

كنند اين نياز زنـدگي را هماننـد غـذا و             سعي مي ،  دنبال اين مهم بوده   
  . سازندپوشاك فراهم 
، در طـول سـال  ، اي داده  نيز به اين مساله اهميـت ويـژه  ياديان اله 

 كه كامـل    – اسالم   .اند   و شادي برگزيده   روزهايي را به عنوان روز جشن     
به ، اعتنا نبوده بي،  نسبت به اين نياز ضروري بشر-ترين دين الهي است

                                                 
h.v/�?�  :hhq.  
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اي از اهتمام     آيه فوق، نمونه   .طرق گوناگون به اين مطلب پرداخته است      
  . اسالم به اين مطلب است

  ها واژه
  ).از ماده ميد(غذا ـ سفره  :مائده
ـ سالگرد :عيد   )از ماده عود(امري مطلوب  روز شادي 
  .1)افعل تفعيل( بهترين :خير

  نكات تفسيري

  رعايت ادب در گفتار. 1

 به خواستة حواريان اسـت كـه در دو          7اين آيه، پاسخ حضرت عيسي    
حضرت .  آيه قبل مطرح شده، البته در سؤال، ادب الزم رعايت نشده بود

كند كه براي   با اين پاسخ، نكات تربيتي را به آنان گوشزد مي     7عيسي
  . همة ما مفيد و قابل استفاده است

توانـد از     آيـا پروردگـارت مـي     «:  عرض كردند  7حواريان به عيسي  
هايمـان    تا از آن بخـوريم و دل      ،  اي از غذا براي ما بفرستد       آسمان سفره 

 آسـماني  اي و بـر آن مائـدة   به ما راست گفتهاطمينان يابد و بدانيم كه  
  2»گواه باشيم؟
آنـان را بـه تقـوا      ،  توجه دادن آنان به رعايت ادب و گفتار       پس از   ،  حضرت
از خداوند درخواسـت    ،   سپس خواسته آنان را اصالح كرده      3.كند  سفارش مي 

                                                 
h.v5?+@� ^B v��U v5�1 R�	� . 

p.v/�?�  :hhp # hhs  
s.» ���3���4G� ��+%3�� �̂ �� �d���H)� �Q?� «v/�?�:hhp . 
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  . كند مي
  »اللَّهم ربنَا«دعا . 2

 كـه در قـرآن حكايـت        ،ميان همة دعاها و تقاضاهاي پيامبران     ،  اين دعا 
ـ   ،  داراي خصوصيتي است و آن    ،  شده م ربنَـا   «ا دو كلمـة     آغاز دعا ب اللَّهـ« 
، است كه شايد ايـن تفـاوت  » ربنا«يا » رب«با ، شروع ساير دعاها  . است

 بـر   يدين تأك يهمچن. ت اين حادثه و پيامدهاي آن باشد      يبه سبب اهم  
   . استت ادب در دعايرعا
   آسمانيمائدة. 3

 ،با توجه به اين كه تقاضاي غذا از خداونـد بـراي آزمـايش و در نهايـت      
 7 حضرت مسيح ؛در شأن حضرت و حواريان نبود، ها سير شدن شكم

، عنواني به مائده داد كه براي او و اصحابش صالحيت داشته باشد و آن             
محتويـات ايـن مائـده    . اين بود كه امتش روز نزول مائده را عيد بگيرند 

 .چند قرص نان و چند ماهي بوده و در روز يكـشنبه نـازل شـده اسـت            
  . شنبه در نظر مسيحيان از همين رو استاحترام روز يك

  عيد. 4

شـود و بـه       به روزهايي كه از قـوم و جمعيتـي مـشكالت برطـرف مـي              
گفتـه  » عيـد «،  كنـد   هـاي نخـستين بازگـشت مـي         ها و راحتي    پيروزي

  . شود مي
ن مناسبت كه در پرتـو اطاعـت        يدر اسالم، به روز فطر و قربان، به ا        
ضه بزرگ حج، صفا و پاكي فطـري        يك ماه مبارك رمضان، يا انجام فري      

هايي مخـالف فطـرت، از    گردد و آلودگي نخستين، به روح و جان باز مي  
رود، عيد گفته شده است، و از آنجا كـه روز نـزول مائـده، روز             ميان مي 

بازگشت بـه پيـروزي و پـاكي و ايمـان بـه خـدا بـوده اسـت، حـضرت                 
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  .  آن را عيد ناميده است7 مسيح
  : خوانيم  مي7 عليدر روايتي از حضرت 

معصيت ، هر روز كه در آن    «؛  »كل يوم اليعصي اهللا فيه فهو يوم عيد       «
   1.»روز عيد است، خدا نشود

روز ،  زيـرا روز تـرك گنـاه      ؛  اين روايت نيز اشاره به همين موضوع است       
  . پيروزي و پاكي و بازگشت به فطرت نخستين است

  معجزه بودن نزول مائده. 5

اسـت،  اساسي نزول مائده را كه همان عيـد بـودن            ةبعد از اين كه فايد    
ةً  ( اي باشـد    معجـزه ،  مي خواهيم اين مائده   «: عرض كرد ،  ذكر نمود  آيـو

نكم(« .  
  خيرالرازقين. 6

، دهـد    به طوري كه وقتي روزي مـي       ؛خوبي است ة  روزي دهند ،  خداوند
به . دهد  بدون درخواست روزي مي   ؛  خواهد  گذارد و عوض نمي     ت نمي منّ
ولـي  ؛ دهـد   مي،  اگر مصلحت شما باشد   ،  هر چه بخواهيد  . دهد  زه مي اندا

 آنهـا   بعـضي از  ؛ثانيـاً ،  اند  بلكه واسطه ،   رازق انسان نيستند   ؛اوالً،  ديگران
   .… وعاتي كه از انسان ندارندگذارند و چه توقّ  نمي كهها تچه منّ

  ها پيام
 و مـوهن    هـاي نـامعقول     نبايد برابر خواسته  ،  جامعه  رهبران و معلمان  . 1

را سـرزنش كننـد؛ بلكـه بايـد      آنها با خشونت رفتار نموده و   ،  زيردستان
به آنان بياموزنـد؛    ،  است آنها   به نفع را كه   نحوه صحيح درخواست آنچه     

                                                 
h. ��H(�� IJ� :A?�� V?��� :qpm . 
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جهت معنـوي    آنها   هاي مادي    به درخواست  7ه حضرت مسيح  ك  چنان
 أَنـزِلْ علَينَـا   ربنَـا  …هلْ يستَطيع ربك ( كند  داده واهميت آن را گوشزد مي     

  . )… مĤئدةً
لـذا آن را    ؛  از نظر قرآن كار صحيحي است     ،  عيد و جشن مذهبي   . 2

ه در دعـاي حـضرت   كـ  چنـان ؛ دانـد  ها الزم مـي  مردم و نسلة براي هم 
واضح است كـه مـيالد      . ()تَكُونُ لَنَا عيداً لِّأَولنَا وآخرِنَا    ( مسيح مشهود است  

  ).ستي ني، كمتر از نزول مائدة آسمان6اولياي خدا و بعثت پيامبر
صـدا  ،  د با ادب كامل و با صفت مناسب با خواسـته          يخداوند را با   .3
است؛ پـس   » خيرالرازقين«،   و آخر آن   »اللَّهم ربنَا «ابتدا  ،  در اين آيه   (.زد

   .)بايد روزي را از او خواست

 

 

 قرآن مجيد 129 صفحة  65درس 

  گاه رحمت الهييجا

≅ è% yϑ Ïj9 $̈Β ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( ≅ è% °! 4 |= tG x. 4’ n?tã ÏµÅ¡ø� tΡ sπyϑ ôm§&9 $# 

4 öΝ ä3̈Ζ yèyϑ ôfu‹ s9 4’ n< Î) ÏΘöθtƒ Ïπyϑ≈ uŠÉ) ø9 $# Ÿω |= ÷ƒu‘ ÏµŠ Ïù 4 šÏ% ©!$# (#ÿρç� Å£yz öΝåκ |¦à�Ρr& 

óΟ ßγsù Ÿω šχθãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊇⊄∪1 ؛  
او رحمـت  . بگو از آنِ خداستكيست؟ از آنِ ها و زمين است  نابگو آنچه در آسم  

رخود مقرر كرده است، يقيناً شما را در روز قيامت كه شكي در آن نيست جمع     را ب 
اند، به همـين علـت     خود را از دست داده    ]سرمايه فطرت [كساني كه   . خواهد كرد 
  .آورند ايمان نمي

  مقدمه
ماننـد  ؛ سـت  اخداوند اموري را بر خود الزم كرده كـه مقتـضاي ذات او    

 لطف و رحمت   2 . …ن خداوند و  پيروزي و غلبه دي   ،  رزق دادن ،  هدايت
 پيوسـته جـاري اسـت و        -هـا    از جمله انـسان    -الهي بر موجودات عالم     

سعادت دنيا و آخرت خود را فراهم  ،برداري از اين الطاف با بهرهها  انسان
                                                 

h. ?F'�o :hp .  
p.»   �/G!%��� ?3�����D M̂ � «)$�� :hp(    �»  ?!��%9�A �d� ,���D «)5�U:j(  �»         ,���G_GA �# %?��'�� M������%̀ � ®d� �P��+�� «
);�5?�� :ph .( 
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  .كنند مي

  ها واژه
   ).فعل مضارع از ماده جمع(كند   حتما جمع مي:لَيجمعنَّ

بيشك و ترديد:ر .  
  ).»خسر«فعل ماضي از ماده ( زيان رساندند :خَسرُو

  نكات تفسيري

  ند؟ ا چرا برخي از رحمت خدا محروم. 1

لطف و رحمت الهي، همانند نور خورشيد است كه هر كس بخواهـد از              
اين نور برخوردار شود، بايد به صحنه آيد و خود را در معـرض آن قـرار    

 محروم ماند، به اين اگر كسي داخل اتاق تاريك خود رفت و از نور. دهد
معنا نيست كه خورشيد، دست از نورافشاني برداشـته اسـت؛ بلكـه آن               

  . شخص خود را از نور محروم كرده است
  مالكيت آسمان و زمين. 2

. متعلق به خداوند است   ،  ها و زمين    ناتمام موجودات پيدا و پنهان آسم     
 را بـراي  …حيوانـات و  ، هـا  گياهـان و ميـوه   ،  شب و روز  ،  او باد و باران   

، ها و زمـين     مالكيت خدا برآسمان  . آسايش و راحتي انسان آفريده است     
آن قدر بديهي است كه هيچ كس را ياراي انكار آن نيست و همه به آن 

: لذا آيه را با پرسش و پاسـخ از بـديهيات آغـاز كـرده اسـت         اند؛  معترف
و چون همـه بـه      » براي كيست؟ ،  ها و زمين است     نابگو آنچه در آسم   «
  . »بگو از آنِ خدا است«: گويد خود پاسخ مي، ين حقيقت اقرار دارندا
  رحمت الهي. 3

رحمت و ، يعني خداوند؛ به معناي اثبات و حكم حتمي است     ،  »كتابت«
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ة همان افاضـ  ،  رحمت الهي . لطف بر بندگان را برخود واجب كرده است       
ها از نعمتـي اسـت كـه اسـتحقاق آن را          نعمت و برخوردار كردن انسان    

كـه لياقـت و اسـتعداد       اسـت   يا به سعادت رساندن هـر چيـزي         ،  دارند
  .داردسعادت را 

ــةَ� جملــة مالرَّح هلَــي نَفْــسع همــه  در حقيقــت دليــل آفــرينش �كَتَــب
ي      �پـس از    اي    چ فاصـله  ين رو بـدون هـ     يموجودات است؛ از هم    ا فـ ن مـ مـل

ن جهـان جلـوه     يـ  ا دار شدن ي پد يعني قرار گرفته است،     �السموات و األرضِ  
  .رحمت خداوند است

  هشدار. 4

در دنيـا و  ،  بر خـدا الزم اسـت و ايـن لطـف          ،   كه لطف و رحمت     آنجا از
رْجِعكُم    �، جملـة    هـا خواهـد بـود       شامل حال انسان  ،  آخرت مـ ه إِلَيـ ثُـم� ،

هـا    مقابل اين نعمت   شما هم در  !  آگاه باشيد  : كه هشداري است به همه   
كند به هر كس بـه ميـزان          طف خدا ايجاب مي   چرا كه ل  ؛  وظايفي داريد 
شـما را در روز     ة  نعمت ارزاني كند و خدا به زودي هم       ،  سعي و تالشش  

 جمـع خواهـد كـرد و    - كه هيچ شك وترديـدي در آن نيـست       -قيامت
  .پاداش و كيفر اعمالتان را خواهيد ديد

   پرسش. 5

توانـد بـراي      قيامـت چگونـه مـي     نش بر اساس رحمـت اسـت،        ياگر آفر 
 كافران و برخـي مجرمـان، در آنجـا        در حالي كه    ؛  مان رحمت باشد  مجر

  بينند؟ جز سختي و عذاب چيزي نمي
. هاي رحمت است  شك نيست كه كار خدا فراهم كردن زمينه:پاسخ

پيامبران را براي راهنمايي او فرستاد و ؛ به او عقل داد؛ او انسان را آفريد
حال .  رحمت است   اينها  كه همه  ،ها را در اختيارش گذاشت      انواع نعمت 
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هـاي   ها درست اسـتفاده نكنـد و تمـام زمينـه        از اين رحمت  ،  اگر انسان 
اين موضوع هـيچ  ، رحمت را براي خود به شكنجه و زحمت تبديل كند    

  . نخواهد زد آنها اي به رحمت بودن لطمه
براي مثال؛ اگر شما براي كسي غذا و ميوه ببريد؛ ولي او به موقع از               

ها خراب شوند و با خوردن آنها،         كند و غذاها فاسد و ميوه     آنها استفاده ن  
آن شخص مريض و مسموم گردد؛ آيا ايـن گرفتـاري بـه خـاطر غـذا و           

  انگاري خود فرد است؟ ايد يا به جهت سهل اي است كه به او داده ميوه
  سرانجام مشركان. 6

، بـه سرنوشـت و عاقبـت كـار مـشركان لجـوج اشـاره كـرده                ،  در پايان 
سرمايه وجود خود را از دست      ،  كه در بازار تجارت زندگي     آنها   :گويد  مي

  . آورند حقايق ايمان نمي به اين، داده اند
 يـا يكـي ديگـر از     و مقـام  ومـال ، گـاهي انـسان  ! چه تعبير عجيبي 

ولـي  ؛ زيـان كـرده  ، در اين مـوارد . دهد  هاي خود را از دست مي       سرمايه
تـرين   اما بـزرگ  است؛ ودهچيزهايي را از دست داده كه جزء وجود او نب         

هستي خود را از كف دهد و وجود خـويش را  ، آن است كه انسان ،  زيان
  . ببازد

فطـرت و تمـام   ، عقل، فكر،  عمر، سرمايةدشمنان حق و افراد لجوج 
بايست در مسير حق به كـار      كه مي  -مواهب روحي و جسمي خويش را     

  . دهند يبه كلي از دست م -گيرند و به تكامل شايسته خود برسند
  رحمت دليل معاد. 7

، مانند قـانون عـدالت   (هاي گوناگون موضوع ديگر اينكه براي معاد با راه 
ولي استدالل بـه    ؛   استدالل شده است   ) حكمت پروردگار   و قانون تكامل 

  . اي است كه اين آيه به آن پرداخته است استدالل تازه، رحمت
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 ممكن است  ـ تها اس تمام رحمتة  كه سرچشم ـ آيا پروردگار عالم
ها به كلي گسسته شود و تكامل         رشته حيات انسان  ،  اجازه دهد با مرگ   

با رحمت واسـعه او سـازگار اسـت؟ آيـا     ، ادامه نيابد؟ آيا اين   او  و حيات   
 اين چنين ـ� است  آنها ركه مالك و مدب ـ  ممكن است او با بندگان خود

 شـوند؟   مهري كند كه پس از مدتي راه فنـا بپوينـد و هـيچ و پـوچ                  بي
 ـكند موجودات  او ايجاب مية رحمت گسترد؛ مسلماً جواب منفي است

در ،  پس از مرگـ كه استعداد زندگي جاوداني را دارد   رابه ويژه انسان
تـر درآورد و در ايـن سـير ابـدي      سـيع   لباس حياتي نوين و در عالمي و      

ـ   …( دست رحمتش پشت سـر او باشـد       ،  تكامل ةَ   نَفْـسه الرَّح   يكَتَـب علَ مـ
نَّكُمعمجلَي( .  

  ها م پيا
هـا    تكاليفي هم بـر انـسان     ،  همان گونه كه رحمت بر خدا الزم است       . 1

 نَفْـسه  يكَتَب علَ( كند  سعادت او را فراهم مي     آنها   واجب است كه عمل به    
  . … و1)كُتب علَيكُم الصيام(، )الرَّحمةَ
، رحمت اسـت ، ان و روز و شبمثل باد و بار  ،  هاي خدا   اگر آفريده . 2

 حاضـر    آنجـا  پس قيامتي هست كه انسان بايـد      ؛  معاد هم رحمت است   
  .) يومِ الْقيامةِيلَيجمعنَّكُم إِلَ( گوي اعمال و كردارش باشد شود و پاسخ

گسترده و هميشگي اسـت و از هـيچ كـس دريـغ             ،  رحمت الهي . 3
 كنند اين نعمت محروم ميها هستند كه خود را از   انسان،  اين. شود  نمي

  . ) نَفْسه الرَّحمةَيكَتَب علَ(

                                                 
h.vR�1  :hms.  



   �        جايگاه رحمت الهي : 65درس

 

321

، به جاي اولياي خدا   ؛  در پي هوا و هوس بودن     ،  به جاي استدالل  . 4
به و كفر ورزيدن  ،  به جاي ايمان و اعتقاد به آخرت      ؛  سراغ طاغوت رفتن  
الَّذينَ ( 1خسارت عظيم كفار است، تسليم نارشدن بودن، جاي تسليم نور

  .)واْ أَنفُسهمخَسرُ
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تا هنگامي كه ناگهان    ؛  مسلماً زيان ديدند  ،  ا كه لقاي پروردگار را تكذيب كردند      نهآ
. آن كوتاهي كرديم  ة  افسوس بر ما كه دربار    اي    :گويند  مي،  قيامت به سراغشان بيايد   

چه بدباري بـر دوش خواهنـد   ؛ كشند گناهانشان را بر دوش مي   ] بار سنگين [ آنها   و
  . داشت

  مقدمه
 اين جهان حقايقي وجود دارد و انسان در برابر ايـن حقـايق ممكـن              در

  .است به چند شكل رفتار كند
  .پذيراي حقيقت شود و خود را با آن هماهنگ سازد. 1
مـسؤليتي بـا آن روبـرو     به آن حقيقت توجهي نداشته و با غفلت و بـي    . 2
  .گردد
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دربـاره  ايـن آيـه   . آن حقيقت را انكار كند و آن را تكذيب نمايـد   . 3
 در برابـر خداونـد را انكـار    مـسئوليت كساني كه به شكل سوم، معـاد و      

  .كند كنند، گفتگو مي مي

  ها واژه
  ).»خُسر«از ماده ( كاهش و ضرر در سرمايه است :خسر
  ).»لقي«از ماده  (مالقات و به هم رسيدن :لقاء

  ).باب تفعيل» فرط«فعل ماضي از ماده ( كوتاهي كرديم :فرطّنا
  .ناگهانية دث حا:بغتة
  ).جمع وزر(ها، بارهاي گناه   سنگيني:1اوزار

  نكات تفسيري

  راه زيانبار. 1

ـ    ،  يعنـي ؛  قـد تحقيقـي اسـت      ،»قَد خَسرَ «در  » قد«كلمه   راي االن هـم ب
ق اسـت و در ايـن دنيـا هـم ضـرر         حقّكنندگان معاد، خسارت م     تكذيب
ود متوجـه ضـرر خـ   ، وقتي حقايق آشـكار شـد  ، ولي در آخرت   اند؛  كرده
  .  پشيماني سودي ندارد البتهشوند كه مي

؛ يعني معاد را انكار     �كَذَّبواْ بِلقَاء اللّه  �معاد است و    » لقاء اهللا «مراد از   
شود آفرينش انسان و جهان، بيهـوده جلـوه           انكار معاد، باعث مي   كردند؛ زيرا   

 هاي شـهواني    ها عمل به خواسته     اگر انسان . كند و حقايق خلقت، پنهان شود     
و حيواني را سر لوحة كار خـود بداننـد و در لجنـزار گنـاه، غوطـه ور شـوند؛               
نهايت آنان به از دست دادن ثواب عظيم در دنيا و حاصل شدن عقاب عظيم               
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  . انجامد و اين ضرري بسيار بزرگ و غير قابل جبران است در آخرت مي
  ناگهاني است، قيامت. 2

: زمان محـدود و معـين اسـت   به معناي ، »عةسا«هاي قيامت    يكي از نام  
�ــرَتَقْا بتالــس و �1ةُاع �انَّ و الــسةَاعــةٌ  آت يــبيبغتــه«ة كلمــ. �2 فيهــاالر «
شود كه غيـر      آسا و ناگهاني ايجاد مي      اي برق   فهماند قيامت در لحظه     مي

ـ             �: بيني و تصور اسـت      قابل پيش  ه رِ أَوص حِ الْبـ ةِ إِالَّ كَلَمـاعرُ الـس ا أَمـ مـو و
يـا از آن هـم      ،  امر قيامت درست همانند چشم بـر هـم زدن         «؛  �3أَقْرَب
   .» استتر كينزد
  فايده پشيماني بي. 3

هايي به دنبال دارد كه قابل جبران اسـت؛ ماننـد             حسرت،  بعضي اعمال 
يـا  ،  هاي ناموفق را دوباره امتحـان دهـد         تواند درس   آموزي كه مي    دانش

باره گذشته را جبران كند؛ ولـي       تواند دو   كسي كه ورشكست شده و مي     
حسرت انسان گنهكـار    ،  ها هرگز قابل جبران نيست و آن        بعضي حسرت 

وحـشتناك قيامـت و سـنگيني اعمـال         ة  وقتي صـحن  . در قيامت است    
  . دهد سر مي» واحسرتا«فرياد ، كند زشت خود را مشاهده مي

  :زيرا؛ منادا قرار گرفته و مانند شخص فرض شده است» حسرت«
گويـا در دسـترس اسـت و نـدا       ت به قدري شديد است كه       حسر. 1

  .كننده را احاطه كرده است
براي هشدار و آگاه كردن مردم است كه مواظب كـردار و اعمـال    . 2
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ا  «تـا در آخـرت دچـار حـسرت نـشوند و فريـاد               ،  خود در دنيا باشند    يـ
در چنين امـور مهمـي بـه ايـن لفـظ تعبيـر              ،  عرب.  سر ندهند  »حسرَتَنَا
ي جنـبِ    ي علَييا حسرَتَ� و 1، � علَي العباد  ةًحسرَ يا�: مانند؛  دكن  مي فـ ا فَرَّطـتم 
هايي كه در اطاعت فرمان خدا كردم افسوس بر من از كوتاهي« ؛�2اللَّه« .  
  )مهارزواَ (سنگيني اعمال گنهكاران. 4

، ه با تكـرار گنـا     3.شود  محاسبه مي ،  است» ذره«كوچك ترين اعمال كه     
آورنـد   كوهي سنگين از گناه و تباهي پديد مـي ، اين ذرات انباشته شده 

سنگيني طاقـت فرسـاي آن را بـر دوش خـود احـساس              ،  كه گنهكاران 
  . كنند مي

  ها پيام
هستي خود را با دنياي فاني معامله كرده ، كسي كه قيامت را نپذيرد   . 1

  . )قَد خَسرَ( ترين خسارت است بزرگ، و اين
پس ؛  رسد و كسي از زمان آن آگاه نيست         ناگهاني فرا مي  ،  قيامت. 2

  .)جاءتْهم الساعةُ بغْتَةً( بايد هميشه آماده بود
، هـاي آن روز     امـا حـسرت   ؛  روز حسرت و افسوس اسـت     ،  قيامت. 3
  . )وهم يحملُونَ …قَالُواْ يا حسرَتَنَا ( نتيجه است بي

اب گناهاني اسـت كـه در       سبب ارتك ،  تكذيب يا فراموشي قيامت   . 4
  4.)أَوزارهمـ كَذَّبواْ ( شود وزر و وبال انسان مي، قيامت
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و به آنچـه در  . داند نميا  آنها ركسيجز او . ست افقط نزد او،  غيبينه ها يو گنج 

ا ميدانـد و    رآن   آنكـه    مگر،  افتد يآگاه است و هيچ برگي نم     ،  ست ا خشكي و دريا  
در كتـابي   آنكـه  مگر، و خشكي نيست   زمين و هيچ تر   اي  ه  در تاريكي اي    هيچ دانه 

  .  است]ثبت[ روشن

  مقدمه
 علم الهي داللت دارد و دقـت        ةاز آياتي است كه بر گستر     ياد شده،   آيه  

  . آثار اخالقي فراواني خواهد داشت، در معاني بلند آن
) و اهللا اعلم بالظـالمين     (سخن از علم خداوند به ميان آمد      ،  قبل آيه   در

و مـصاديق روشـني از       كـرده    مفصل از علم الهي بحث    طور     آيه، به  اينو
  . كند ميبيان را  آن
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  ها واژه
هـا ـ    يـا بـه معنـاي خزانـه    ) جمع مفتح بـه كـسر مـيم   (ها   كليد:مفاتح

  ).جمع مفتح به فتح ميم(ها ـ محل نگهداري چيزي  گنجينه
 . خشكي:برّ

 . دريا:بحر
  ).»طسق«فعل مضارع از ماده (افتد   مي:تسقط
  .تر :رطْب
 .خشك :يابِس

  نكات تفسيري

  انحصار علم غيب مطلق در خداوند. 1

آيات گذشته، بيـانگر تـصور نادرسـت مـشركان از قـدرت و اختيـارات                
پنداشـتند آن حـضرت بايـد بتوانـد            اسـت؛ زيـرا آنـان مـي        6پيامبر

هاي آنان را دربارة نزول عذاب و يا معجزه، بدون كم و كاست  درخواست
و بيـان انحـصار علـم       » عنده«اين آيه با مقدم كردن كلمة       . ندعملي ك 

ــم    ــان محــدوديت عل ــدار و بي ــد، در صــدد رد آن پن ــه خداون ــب ب غي
 البته بايـد توجـه داشـت علـم          1. و در نتيجه قدرت او است      6پيامبر

غيبي كه در اين آيه منحصر به خداوند است، علم غيب كلي و مستقل              
توانـد علـم     نيز مـي   6دهد، پيامبر است؛ وگرنه چنانچه خداوند اذن ب     

  : خوانيم طور كه در سوره جن مي غيب داشته باشد؛ همان
 داناي غيب او  «؛  � من رسولٍ  ي غَيبِه أَحداً إِلَّا منِ ارتَضَ     يعالم الْغَيبِ فَلَا يظْهِرُ علَ    �
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ا مگر رسوالني كـه آنـان ر      ،  سازد  هيچ كس را بر غيبش آگاه نمي      . است) خداوند(
  1.»پسنديده است

  گستره علم خداوند. 2

در ادامه آيه، خداوند با جمالتي زيبا و مختصر، گسترة علمش را بيـان              
  . �والَ رطْبٍ والَ يابِسٍ إِالَّ في كتَابٍ مبِينٍ� :فرمايد  ميكرده،

كنـد و     مي موجودات بيان    ةهماحاطه كامل خداوند را بر      اين جمله   
ي لغوي  امعن،  و خشك تر       زيرا منظور از   نيست؛ اثنتهيچ چيز از آن مس    

يعنـي او از جنـبش      ؛  ميت است كنايه از عمو  بلكه اين تعبير    ؛  آن نيست 
هـاي   از لرزش برگ، در اعماق درياها  ،  ميلياردها موجود كوچك و بزرگ    

بـاز   غنچـه و  هـر زمـان شـكفتن   از  ،  ها ها و كوه   درختان در تمام جنگل   
هاي  هاي بدن هر انسان و گلبول      سلولاز شماره واقعي    ،  ها شدن گلبرگ 

 مغـز مـا   هاي    الي پرده  هكه از ال ب   هايي    ها و باالخره از تمام انديشه      خون
يكـسان بـا خبـر    طـور      به …وكند    ميگذرد و تا اعماق روح ما نفوذ         مي
  . است

ي   به  ،  دناحاطه علمي خداو   تأكيد   براي،  باز در جمله بعد    مورد خاصـ
ا       و�: فرمايد اشاره كرده، مي   هـلَمعقَـةٍ إِالَّ يرن وقُطُ ما تَسهـيچ برگـي از     «؛  �م

ات    � :نيـز  و »دانـد   شود، مگر اينكه آن را مي       درختي جدا نمي   ي ظُلُمـ ةٍ فـ بـالَ حو
مگـر اينكـه تمـام      ،  گيـرد   گاه زمـين قـرار نمـي        اي در مخفي    هيچ دانه «؛  �األَرضِ

است كـه   اشاره شده   س  دو نقطه حسا  اينجا به    .»داند  خصوصيات آن را مي   
   2.براي هيچ انساني احاطه بر آن ممكن نيست
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   علم خداوندة ده بحث از گستريفا. 3

  .اثر فلسفي و اثر تربيتي: بيان اين موضوع دو اثر دارد
اين است كه پنـدار كـساني را كـه علـم خـدا را بـه            ،  اثر فلسفي آن  
 آگـاهي  دانند و معتقدند خدا از جزئيات ايـن جهـان         كليات منحصر مي  

خدا از همه كليـات و جزئيـات        : گويد  به صراحت مي  و  كرده  نفي  ،  ندارد
  .آگاهي كامل داردمطّلع و بر آن 

بـه  گـسترده،   زيرا ايمان به اين علـم       ؛  ا اثر تربيتي آن روشن است     ام
نيـات و افكـار تـو       ،  گفتار،   اعمال  و تمام اسرار وجود تو   : گويد   مي انسان

 با چنين ايمـاني چگونـه ممكـن         .ستهمگي براي ذات پاك او آشكار ا      
ا  ر است انسان مراقب حال خويش نباشد و اعمال و گفتار و نيات خـود             

   1.كنترل نكند

  ها پيام
گـاه   آنهـا آ   تنها نزد خداوند است و فقط او به       ،  كليدها و خزاين غيب   . 1
وعنده مفَـاتح   ( از پيش خود علم غيب ندارد     كس    هيچست و جز خداوند     ا

  . )الْغَيبِ
بِ الَ    (خود خداوند بر انحصار علم غيب به    تأكيد  . 2 الْغَيـ حفَـاتم هنـدعو

  وا إِالَّ ههلَمعي    � و بدون حصر در تأكيد در برابر جمله بدون   ،  )ي ا فـ مـ لَـمعي
و تـر     بـزرگ مي  عـالَ ،  كه عالم غيب  فهماند    را مي اين مطلب    �الْبرِّ والْبحرِ 
 . هود استعالم شاز  تر پيچيده

احاطـه   آنها   خداوند به حاالت يكايك موجودات جهان و وضعيت       . 3

                                                 
h. ^?�U :lpzh.  
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  .)وما تَسقُطُ من ورقَةٍ إِالَّ يعلَمها( علمي كامل دارد
مركز اطالعات جامع درباره تمام موجودات هستي و ، كتاب مبين. 4

 1 روشن و به دور از هر گونه ابهام است         ،اطالعاتآن  . است آنها   تحوالت
  .)والَ رطْبٍ والَ يابِسٍ إِالَّ في كتَابٍ مبِينٍ(

                                                 
h.9� ;+@RcR1  :��3	�� ���� :kn :lhjh#hjp.  
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را ، آنهـا  اند و زنـدگي ايـن جهـان         رفتهو كساني را كه دين خود را به بازي و سرگرمي گ           

بد و  [تا كسي به سبب كارهاي      ،   يادآوري كن و پند ده     ]قرآن[فريفته است واگذار و به آن       
و اگر هـر  ، اي نباشد كننده  خويش گرفتار نماند كه او را جز خدا دوست و شفاعت    ]نارواي

را  آنهـا    .گرفتارند،  اند  ه كرده اينانند كه به سبب آنچ    . از او نستانند  ،  بازخريدي برابر آن بدهد   
  . اي از آب جوشان و عذابي دردناك است آشاميدني، ورزيدند كفر مي آنكه به سزاي

  مقدمه
ـ يـ رو بـوده واكنـون ن       لي كه جامعه اسالمي با آن روبـه         ئاز مسا   رو هز روب

                                                 
h.o?F'� :zu.  
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،  افراد است كه دين را به سبب هواهاي نفساني خود          يوجود برخ ،  است
جماعتي نوظهور ، برخالف پندار برخي، اين جماعت. اند بازيچه قرار داده
قـرآن  . انـد   در صدر اسالم وجـود داشـته      نيز  گذشته و    نيستند؛ بلكه در  

روش برخورد با اين جماعـت را بـه پيـامبر اسـالم و              ،  در اين آيه  ،  كريم
  . شود مسلمانان متذكر مي

  ها واژه
  . بازي ـ فعلي كه مقصد صحيح در آن قصد نشده باشد:لعب
سرگرمي ـ بيهودگي ـ مشغول شدن به چيزي كه فرد را از كارهاي  :وله

  .اصلي باز دارد
  ).»بسل«فعل مضارع از ماده ( منع شود ـ تسليم هالكت شود :تبسل
   .صاحب اختيار، سرپرست :ولي

پيونـدد     كسي كه براي كمك به ديگري به او مي         كمك كار ،  ياور :شفيع
  ). »شفعع«از ماده (

  . ابر چيز ديگر پذيرفته شود چيزي كه بر:عدل
  . آب داغ:حميم

  نكات تفسيري

  اعتنايي به استهزاگران بي. 1

روش آنهـا  به كساني كه    دهد     مي به پيامبر گرامي اسالم دستور    اين آيه   
 .اعتنـايي ورزد   ، بـي  دهند  مي بازي و سرگرمي است ودين را بازيچه قرار       

 اينكـه   نـه ،  اعتنا بـاش   ا بي  آنه بهو  اعراض كن    آنها    يعني از  �ذَرِ الَّذينَ �
  ماننـد  .�و ذَكّر بِه  �: فرمايد  مي زيرا بعد از آن   ؛  را انذار و هشدار نده    آنها  
ي               �آية   فـ م قُل لَّهـو مظْهعو منْهع رِضفَأَع ي قُلُوبِهِما فم اللّه لَمعينَ يالَّذ كأُولَـئ
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، اسـت  آنها ك همنشيني و مالطفت باتر، كه منظور  1 �أَنفُسهِم قَوالً بليغًـا   
  . 2نه ترك هشدار و ترساندن

دهد؛   ميهرزماني خود را به شكلي نشان       ،   بازي گرفتن دين    به البته
گـاهي  ،   با قابل اجرا ندانستن احكام     يگاه،  با اظهار عقايد خرافي   زماني  

گـاهي بـا بـدعت و       ،  توجيـه گناهـان   ن و   ي به دستورات د   يي اعتنا يببا  
   3 .…ها و هي و پيروي از متشابأتفسير به ر

   لعب و لهومنشأ . 2

هـا و بازيچـه قـرار دادن ديـن      رانـي  به منشأ هـوس ، دوم آيهقسمت  در  
فريفتگي و دلبـستگي بـه دنيـا        ،  عامل اصلي آن  : فرمايد  پردازد و مي    مي

فريـب  ، انـد  است و كـساني كـه ديـن را بازيچـه و سـرگرمي قـرار داده             
  .)وغَرَّتْهم الْحياةُ الدنْيا(هستند ن خوردگان دنيا و دلبسته به آ

هـاي ظـاهري       كه مبادا فريب جاذبه    همههشداري است براي    ،   اين
   4).ةس كل خطيئأ الدنيا رّحب( دنيا را بخورند كه

افرادي كه فريفته زندگي دنيا هستند، از زندگي آخرت غافـل شـده و               
آنـان، بـه    . اند  قرار داده ات معنوي و روحي را به مسخره گرفته و بازيچه           يح

شـوند دربـارة ديـن        هاي خود هستند و هرگز حاضر نمـي         راني  دنبال هوس 
  . گيرند تفكر كنند و حقايق ديني را به مسخره مي

                                                 
h.T?K'  :js.  
p.�9�A R�@  :�(0 ���� :khs : lps. 

s. ��� ���� :ks : lpmj. 
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  نتيجه اعمال. 3

دهد، آثار زيانبار اعمال آنهـا    دستور مي6در فراز ديگر آيه، به پيامبر 
 خويـشتن را بـه هالكـت        را يادآوري كند، تا مبادا آنها با اعمـال خـود،          

راني، محروميـت از      بيندازند؛ زيرا عاقبت بازيچه قرار دادن دين و هوس        
  . جه خسران و هالكت استيخير و در نت

ا كَـسبت       (. انسان است  بهشت و جهنم نتيجه اعمال خود      كُلُّ نَفْـسٍ بِمـ
 با اعمال نارواي خود خويشتن را به تباهي و هالكـت          كه    كساني .�)رهينَةٌ
هيچ دوست و ياور و شفيعي بين مخلوقات نخواهند داشت و اندازند،  مي

  . رهايي آنان از عذاب پذيرفته نخواهد شداي براي  هيچ فديه
  عاقبت لهو و لعب و فريفته شدن به دنيا. 4

بازان كه دين را بازيچه قرار  كاران و هوس در فراز پاياني آيه، به عاقبت شوم تبه
كند و بازتاب اعمال آنها را ـ كه گرفتاري به عذاب قيامت  يداده بودند، اشاره م

باشـد ـ بيـان     و محروميت از شفاعت ونوشيدني سوزان و عذاب دردناك مـي 
نموده و در يك كلمه، مداومت بر عذاب دردناك قيامت را نتيجه مداومت بـر            

  . )عذَاب أَليم بِما كَانُواْ يكْفُرُونَ( كند كفر معرفي مي

  اپيام ه
اعتنـايي بـه كـساني كـه ديـن خـدا را بـه بازيچـه                   رها كردن و بـي    . 1
  .)ذَرِ الَّذينَ اتَّخَذُواْ دينَهم لَعبا(گيرند، وظيفه پيامبر و مؤمنان است  مي
 تهاجمبايد  بلكه  ؛   تدافعي برخورد كنيم   ، فقط دشمنانبرابر  نبايد  . 2

 .)…وذَكِّرْ بِه(  داشته باشيمزين

                                                 
h.Rf/�  :sm. 
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طـور    همـان ؛  از وظايف پيامبر و مبلغان است     ،  ردم با قرآن  تذكر دادن م  . 3
ولَقَد يسرْنَا الْقُـرْآنَ للـذِّكْرِ   ( كه پذيرفتن تذكر قرآن نيز وظيفه همه مردم است 

  .�)فَهلْ من مدكرٍ
فريـب  ،  دهنـد   مـي  كساني كـه ديـن رابازيچـه و سـرگرمي قـرار           . 4

  .2)تْهم الْحياةُ الدنْياوغَرَّ…(. خوردگان دنيا و دلبسته به آنند
رْ  ( تذكر و موعظه است   ،  از اسباب نجات از قهر و عذاب الهي       . 5 وذَكـِّ
 .)أَن تُبسلَ …
 باعـث هوشـياري انـسان و نتيجـه دادن انـذار           ،  توجه به قيامـت   . 6
 .)لَيس لَها من دونِ اللّه ولي والَ شَفيع …ذَكِّرْ بِه أَن (شود  مي

 نـد اكفر است و بازيچه قرار دهندگان آن كافر،  بازيچه قرار دادن دين   .7
 3.)بِما كَانُواْ يكْفُرُونَ …وذَرِ الَّذينَ اتَّخَذُواْ دينَهم لَعبا ولَهوا(

                                                 
h.R��  :;�Bqu. 

p. ��3	�� ���� :kn : lhru.  
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من در  ؛  ها و زمين را آفريده است       نامن روي خود را به سوي كسي كردم كه آسم         

  . ايمان خود خالصم و از مشركان نيستم

  مقدمه
بت پرستان بت را    ؛  معبودي را براي پرستش برمي گزيند     ها اغلب     انسان

ا ي، دن  پرستان خورشيد،  ستاره پرستان طور    همين ؛گيرند  معبود خود مي  
 معبود واقعي كيست و چه كسي سزاوار عبادت است؟ يول … وپرستان
  . دهد  مي، پاسخاين آيه

خورشيد ،  سه گروه ستاره پرستابربردر با احتجاج  ،  حضرت ابراهيم 
  : فرمود،  خداي يگانه آگاه كردهدر موردمردم را ، پرست و ماه پرست

 چنگـال قـوانين     موجودي كه داراي طلوع و غروب اسـت، اسـير         «
است، قابل پرستش نيست؛ پس با عبـادت خـود، روي بـه درگـاه               

  .»آورم كه وجود هر چيز منتهي به او است كسي مي
                                                 

h. o?F'� :zr. 
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ـ قبـل از    ،  خواندن اين آيه   مـستحب اسـت و در بـاره آن           االحـرام  رةتكبي
  1. سفارش بسيار زيادي شده است

  ها  واژه
  .صورت،  رو:وجه
  . آفريد:فطر

   ).حنف( از مانده ]انحراف لص و بيخا[ ميل به حق :حنيف

  نكات تفسيري

   به چه معنا است؟»وجهت«. 1

 ؛كنـد   مـي  اوصورتش را به طـرف      ،  گويد  وقتي انسان با كسي سخن مي     
عضو مهم و اصلي در ايجاد ارتباط و نـشان دادن عالقـه و              ،  ا صورت ريز

  .توجه كامل به مخاطب است
صـورتم را بـه     ،  ودمن با تمام وجـ    «: فرمايد   مي 7 حضرت ابراهيم   

پس مراد از   ؛  »ها و زمين را آفريده است       ناكنم كه آسم    طرف كسي مي  
  . و پرستش خداي يگانه است عبادت، »وجهت«
،و فقط او    به صراحت از پروردگار خود اسم نبرد       7777چرا حضرت ابراهيم    . 2

  !؟ف كرديرا توص

ه را ذكر كـرد   ) ها و زمين    خالق آسمان (آن حضرت، وصفي از اوصاف او       
گانـه  ي يرند كه خالق جهان خدا    يپذ  مي  آن را  ،كه همه، حتي مشركان هم    

  . است

                                                 
h. .�,ۀ
�W���  : /�"h : lqmp : $�@pp :R� .  �*<o�Rۀ(��
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:  مطـرح كـرده، گفـت      ينكه، آن وصف را بـه صـورت خاصـ         يعالوه بر ا  
پس روي خود   «،و نگفت   »1ها و زمين را خلق كرده است        كسي كه آسمان  «

كـه  (؛ تا امر بر كسي مشتبه نـشود         »ها كنم   را متوجه خالق زمين و آسمان     
  .»اهللا«: گويد حال، آن كس كيست؟ در آيه بعد مي). ست؟ي كخالق

   چيست؟»حنيف«منظور از . 3

 به معناي تمايل به حق اسـت و در زبـان قـرآن،           2»حنف«، از ماده    »حنيف«
هاي باطل به سوي آيين حق متمايل شده          شود كه از آيين     به كسي گفته مي   

  . است
توصـيف  » نيـف ح«ابـراهيم را بـا وصـف        ، حضرت    خداوند  اينجا در
هاي تقليـد و تعـصب را دريـد و در زمـان و                زيرا او بود كه پرده    نموده؛  

  3. هرگز برابر بت سجده نكرد، پرستي بود محيطي كه غرق بت

  چيست؟ »فَطَرَ السماوات«مراد از . 4

در اصل، مفهوم شكافتن دارد و شـايد        . ، به معناي آفريدن است    »فطر«
د كه جهان، در آغاز، واحـد بـوده اسـت،           به اين مطلب اشاره داشته باش     

سپس از هم شكافته و كرات آسماني يكي پس از ديگـري پديـد آمـده       
  . است

  ؟ چيست»وما أَنَاْ منَ الْمشْرِكينَ« با »حنيفًا«رابطه . 5

 معرفـي  7دين حنيف ابراهيم پيرو خود را ، جاهليت نابت پرستان زم  
بـه  ،  ه بـود كـه اهـل كتـاب        به قدري شـايع شـد     ،  اين سخن . كردند  مي

                                                 
h.2_� v5A#B ;��# Q���� VA?�D ?1  .  
p.�3>  :�3" $1?�� A5 :2_� |> ;1 $�?�) �?3F� ;1 .�3" :$y?1 ;1 $�?�) ,3F� . 
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كـار  ه   بـ  »حنيـف «ة   داده بودنـد و هرگـاه كلمـ        »حنفـا «مشركان لقب   
معنـايي  ،   حنيـف  بيـ تبه اين تر  ؛  فهميدند   مي »وثنيت«از آن   ،  رفت  مي

  . پرستي مترادف شده بود با بت، اش يافته خالف معناي اصلي
ا تـ ، توصيف كرد» و ما كان من المشركين«را به » حنيفاً«،  خداي تعالي 

، مخلـوط نـشود و كـسي تـوهم نكنـد          ،  جاهليـت   نابا اصطالح غلط دور   
   1.آيين بوده است با حنفاي عصر جاهليت هم 7 حضرت ابراهيم

  ؟ براي چيست»ما أَنَاْ منَ الْمشْرِكينَ«تأكيد بر . 6

ـذَا   «:  وقتي رو به ستاره و خورشيد و ماه كـرد، گفـت            7حضرت ابراهيم    هـ 
اين خدايان، قابـل    «: كردند، از آنها اعراض كرده و گفت       و وقتي غروب     �»ربي

پرستش نيستند؛ زيرا خدايي كه پنهان شود و غـروب كنـد، قابـل پرسـتش                
  . »نيست

كـالم  نكتـه اسـت كـه ايـن         تاكيد بر اين     »أَنَاْ منَ الْمشْرِكينَ  ما  «جمله  
  . حضرت، در مقام جدال و احتجاج بوده است؛ نه از سر شرك و بت پرستي

ت    ( كنـد    اين آيه، هم معبوديت خداوند متعال را اثبات مي         :الصهخ هـجي و إِنـِّ
هِيجينَ( كند ؛ و هم نفي شرك از خداوند مي)وشْرِكنَ الْما أَنَاْ مم( .  
  ها پيام
با قاطعيـت اعـالم كنـيم و از         ،  همين كه راه حق براي ما روشن شد       . 1

  .)إِنِّي وجهت( تنهايي نهراسيم
هاي مادي، محـدود و فـاني بگـذرد، بـه             كسي كه از پرستش بت    . 2

  . )للَّذي فَطَرَ السماوات واألَرض(رسد  معبود كلي معنوي و ابدي مي
                                                 

h.;�"R) 9� ;+@RcR1  ��G��� :ks :lquu . 

p.o?F'�  :zm. 
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  1.)وما أَنَاْ منَ الْمشْرِكينَ( است برائت از شركبا همراه ، توحيد ناب. 3
ت   (گرايش به حق و حق مداري، ارزشي محوري و اساسي اسـت             . 4 هـجو… 
 .)حنيفًا

                                                 
h. ��� ���� :ks : lprz .  
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öΝ ÍκÍEŸξ|¹ tβθÝà Ïù$ptä† ∩⊄∪ 1  
 نآنچه را پـيش از آ   است و   پر بركت   ؛  كتابي است كه ما آن را نازل كرديم       ،  و اين 
و كساني   ]مكه[  ام القري  ]اهل[  تا ]آن را فرستاديم  [ و. كند  ميتصديق   است،   آمده

 بـه آن ايمـان  ، كه به آخـرت ايمـان دارنـد   ، و آنها دهي بيم، را كه گرد آن هستند 
  . كنند  نمازهاي خويش مراقبت ميآورند و بر مي

  مقدمه
سـخن يهـود را     ،  قبل آيه   زيرا در ؛  با آيات پيشين مرتبط است     آيه،   اين
خدا هيچ چيز   «؛  � � بشَرٍ من شَي   يما أَنزَلَ اللّه علَ   � :د كه معتقد بودند   كرنقل  

  .»نفرستاده است، بر هيچ انساني
وجود انبيا و نزول ، هي هدايت الة الزم:در جواب آنان فرمود، خداوند

                                                 
h.o?F'�  :rp.  
p.o?F'�  :rh. 
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 يكي از آن انبيا و تورات يكـي         7 موسي بن عمران   .وحي بر آنان است   
  .نازل شده است است كه از جانب خداوندهايي  كتاباز آن 

 در اين آيه نيز به يكي ديگر از كتـب آسـماني يعنـي قـرآن اشـاره          
  . كند را بيان مي ها و اهداف نزول آن نموده و بعضي از ويژگي

  اه واژه
بـاب  » بـرك «از مـاده     (فزونـي باشـد   و  چيزي كه در آن خيـر        :مبارك
 ). مفاعله

  .باب تفعيل» صدق«اسم فاعل از ماده  (تصديق كننده :مصدق
  ).باب افعال» نذر«فعل مضارع از ماده (انذار كني و بترساني  :تنذر

جمـع قريـه يعنـي جـايي كـه مـردم در آن اجتمـاع                (هـا      آبـادي  :ريقُ
  ).كنند مي
  ). مراد شهر مكه است(ها   مادر آبادي:لقرياُم ا

  نكات تفسيري

  قرآنهاي  ويژگي. 1

  : به چند ويژگي قرآن اشاره شده است آيه، در اين
. از جانب خداوند نازل شده اسـت، نـه اينكـه سـاخته پيـامبر باشـد                . الف

  .)أَنزَلْنَاه(
كتابي است  . مبارك است؛ يعني خيرش زياد و بركاتش دائمي است        . ب
بـه  . ها اسـت   ها و پيروزي    يار پربركت؛ زيرا سرچشمه انواع خيرها و نيكي       بس

  .)مبارك(. دارد دهد و از زشتي و معصيت، باز مي ثواب و مغفرت، بشارت مي
آمـده   آنها ا درراست و آنچه  پيشين  كننده كتب آسماني     تصديق. ج

 و نزول كتابي به نـام  6از جمله آمدن پيامبري به نام محمداست ـ  
  .)مصدق. (كند ميتصديق  ـ قرآن



   �        هاي قرآن و هدف از نزول آن ويژگي : 70درس

 

343

  هدف نزول قرآن. 2

بيم دادن مردم مكه و اهالي سـاير شـهرها و      ،  يكي از اهداف نزول قرآن    
 و ترسـاندن از     هـا   مـسئوليت  يعني توجه دادن بـه       ؛ انذار .ها است  آبادي

زيرا غـرض   ؛  خلقت عالم هماهنگ است   هدف  با  ،   اين انذار  .ترك وظايف 
كه بشر را به سوي سـعادت دنيـا و آخـرت            است   خداي تعالي اين بوده   

   .هدايت كند
  ساز ايمان به قرآن زمينه، ايمان به آخرت. 3

آورنـد؛ زيـرا      كساني كه به آخرت ايمان دارند، به قرآن نيـز ايمـان مـي             
خواهد بـه     دانند اين جهان، مقدمه جهان ديگر است و اگر كسي مي            مي

 كتب آسماني، مثل قرآن ـ كـه   تكامل برسد، بايد در دنيا از پيامبران و
اگـر  . مبارك و به منظور انذار اهل زمين نازل شده است ـ بهـره گيـرد   

به بيان . شود ها بسته مي كتب آسماني نباشد، راه هدايت و تكامل انسان
ديگر، ايمان افراد بـه آخـرت، زمينـة ايمـان آنـان را بـه قـرآن فـراهم                    

 .سازد يم
  مان به آخرتارتباط آن با اي از وماهميت ن. 4

مراقـب  ، ايـن اسـت كـه انـسان    ، اثر ديگري كه ايمـان بـه آخـرت دارد     
، از  خداونـد  اينكـه    علت. دهد   مي اهميتآن  نمازهاي خويش بوده و به      

، اين است كه نماز، برترين عبادات، بين عبادات فقط به نماز اشاره كرده
  .عمود دين و مرز بين اسالم و كفر است

بر نماز اطالق شـده     ،  مانيا،   آيات قرآن  در بعضي از  سبب،  به همين   
شـما را ضـايع   ) نمـاز  (خدا هرگز ايمـان «؛  �ما كَانَ اللّه ليضيع إِيمانَكُم    �: است
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  1.»كند نمي

  ها پيام
  و رشـد ،  شـفا ،  عبرت،  هدايت دربردارنده همه بركات همچون   ،  قرآن. 1
   .)مبارك( است تعز

كننده آنها است و اين،        تصديق قرآن، هماهنگ با كتب آسماني ديگر و      . 2
 .2)مصدق( نشانه وحدت هدف و الهي بودن آنها است

ود به مكاني خاص    دبراي انذار همه مردم جهان بوده و مح       ،  قرآن. 3
 .) ومنْ حولَهايلتُنذر أُم الْقُرَ( نيست

الزم است به نقاط مركـزي و محـوري اولويـت           ،  در تبليغ و انذار   . 4
 .) ومنْ حولَهايلتُنذر أُم الْقُرَو( داده شود
در گـرايش بـه قـرآن و اديـان آسـماني نقـش          ،  ايمان به آخـرت   . 5

ذينَ  ( اهتمام به نماز و مراقبت بـر آن اسـت  ساز  زمينهاساسي دارد و     والـَّ
 3). صالَتهِم يحافظُونَييؤْمنُونَ بِاآلخرَةِ يؤْمنُونَ بِه وهم علَ

                                                 
h.vR�1  :hqs.  
p. ��� ���� :ks : lsur.   
s.9� ;+@RcR1  :��3	�� ���� :kn :lpnj.  
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  از روي]نيـز [ مبادا آنهـا  خوانند دشنام ندهيد ا مير كساني كه غير خدا      ]به معبود [

 سپس  .براي هر امتي عملشان را زينت داديم      ،  اين چنين . خدا را دشنام دهند   ،  جهل
كردنـد    مـي را از آنچه عمل    و آنها    آنان به سوي پروردگارشان است    ة  هم بازگشت

  . ]دهد ميوپاداش و كيفر [سازد   ميآگاه

  مقدمه
ها، نسبت به معتقدات و مقدسات خود حساسيت و تعصب دارند؛             سانان

از ايـن رو برابـر هـر    . هر چند عقايد آنان باطل و مقدساتشان پوچ باشد       
آيند؛ پس براي تبليغ دين و نجات  اهانت و هجومي، در صدد دفاع برمي

دار   گمراهان، بايد ضمن استفاده از مباحث عقلي و منطقـي، از جريحـه            
  .ف و احساسات آنها پرهيز كردكردن عواط

                                                 
h .o?F'� :hum.  
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احترامي به مقدسات مذاهب و اديان مختلف، نه تنها پيروان آنها   بي
ـ                را هدايت نمي    يكند؛ بلكه بر تعصبات آنان افزوده و چـه بـسا سـبب ب

 از ،بنـابراين عقـل و شـرع   . شـود    به خدا و ديگر مقدسـات اسـالم          يادب
آيه فـوق، از  . اند ردهفحاشي و دشنام به مقدسات اديان و مذاهب منع ك        

  . ناحيه شارع مقدس به اين مهم پرداخته است

  ها واژه
  ).»سب«فعل مضارع مجزوم به ال ناهيه از ماده (فحش ندهيد  :تسبوا
  ).باب تفعيل» نبأ«فعل مضارع از ماده (سازد  آگاه مي :ينبأ
  .و ستمتجاوز  :عدو

  نكات تفسيري 

  ممنوعيت دشنام و ناسزاگويي در قرآن. 1

براي رشد بشر اسـت و پيـامبر هـم        برنامه كامل ،   كه دين اسالم    آنجا از
بـديهي اسـت بـا      ،  1داند  اخالقي مي  يها  اتمام ارزش  يبعثت خود را برا   

دشــنام . كنــد مبــارزه مــي، هرچيــز كــه خــالف مكــارم اخالقــي باشــد
ناسـزاگفتن   اينكـه   عالوه بر؛وناسزاگويي با مكارم اخالقي ناسازگار است    

شده و چه    آنها   سبب تحريك پيروان  ،  مذاهب و اديان ديگر   به مقدسات   
بـه خداونـد و مقدسـات اسـالم     ،  بسا در مقام دفاع از مقدسات خـويش       
  . دشنام داده و آنها را به مسخره گيرند

                                                 
h .��	*� oA?�� ��)* 2�F1 ?�H'� :��2N�� ��G� :ks: lhqr :9� $�' ;1 :F��S��G30 :°nphz. 
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2 .ت دشنام از زبان اهل بيتممنوعي:::: 

در   پيـروان معاويـه   بـه  به جمعي از يـارانش كـه   7 علي نيرالمؤمنيام
  : فرمود، دادند مي جنگ صفين دشنام

 اعمال،  اگر شما به جاي دشنام    .من خوش ندارم شما فحاش باشيد     «
به حـق و راسـتي      ،  را متذكر شويد   آنها   را بر شمريد و حاالت    آنها  

  1.»بهتر، تر است و براي اتمام حجت نزديك

  :  روايت شده است ضمن حديثي7از امام صادق
، شـنوند   ن را مـي    از ناسزاگويي به دشمنان خدا در جايي كه آ         …«

بپرهيزيد كه در نتيجه آنان نيز خدا را از روي دشـمني و ناآگـاهي               
، سزاوار است بدانيد چـه سـخناني از مـشركان         . دشنام خواهند داد  

هركس بـه اوليـاي خـدا       ؛  شود  ناسزاگويي به خداوند محسوب مي    
تر  در حقيقت خدا را دشنام داده است و چه كسي ظالم      ،  ناسزا گويد 

  2»؟…گويي به خدا و اولياي او شود ب دشنامموج آنكه از

 دادن سبب دشـنام  آنها ناسزاگويي به دشمنان و مقدساتاز آنجا كه  
گـويي بـه      در دشنام  م نشدن يسهبراي  شود،     مي به مقدسات اسالم  آنها  

  . پرهيز كرد آنها دادن به خدايان بايد از دشنام، خداوند و اوليا
  زينت دادن اعمال. 3

د نـ ين خود دار  ياعمال و رفتاري متناسب با آ     ،  و مذهبي  هر دين    روانيپ

                                                 
h . ��H(�� IJ�)  �?� ,Y��(  :  ;�W	puj� ����� ���� :kn :lsrj :   ��1?�_ ���'��) ^� ��� vRL� ,'�

�� ,@ ±�1� # Q���� ,@ ���� ^?L �!�?> �)RL\ # �!�?�D� �+&�# �� ��3�� #AF. 

p.    9� ;+@RcR1  ��3	�� ����  :  kn l prn  :  d�/�D ,1� �D7 ,@   $��y ��/> :…     T�/D� <P_ # �L?�� # 
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، د و بـراي آن    نـ دان  كه به آن عادت كرده و آن را زيبـا و پـسنديده مـي              
زشـت و  را آن عمل ، اگر چه اديان و مذاهب ديگر     ؛  دنهم دار هايي    دليل

، يعنـي ؛  ايـن چيـزي نيـست جـز خاصـيت و اثـر عمـل               .دانندبناپسند  
كم كم قبح و زشتي آن در       ،  ر انجام دهد  انسان كاري را مكر   كه    هنگامي

ا  � شـود  گر مي  هرود و حتي به صورت جالبي جلو       نظرش از بين مي    زينـَّ
ملَهمةٍ عكُلِّ أُمل�.   

  ظهور حقيقت اعمال. 4

از روي غرضي    ـ چه خوب و چه بددهد ـ  ميانجامكه انسان  هر عملي 
 آن غـرض را ، ملاين عكند  مياست و فكر    است كه در نظرش محبوب      

  .كند  ميمينأت
ـيدن بـه       ،  ن مقوله است  ياز ا ،  مناسك و مراسم هر مذهب هم      ـراي رس  كه فرد ب

ـايق   . دهد؛ گرچه از حقيقت اين اعمال اطالعي ندارد  اغراض انجام مي   وقتي ايـن حق
و  تا پرده غفلت از چشم او برداشته      ،  شود كه به سوي پروردگارش بازگردد       آشكار مي 
  .�فَينَبئُهم بِما كَانُواْ يعملُونَ� دمكشوف شو، حقيقت

  1ها پيام
گرفتار نـشدن در دام سـخن و        ، براي   خشم و احساسات   كنترل   لزوم. 1

 . )عدوا بِغَيرِ علْمٍ…( حركات جاهالنه

  زيبـا  ـ  هر چند نـاحق  ـ هر جامعه و امتي عقايد و اعمال خود را. 2
 .) أُمةٍ عملَهمكَذَلك زينَّا لكُلِّ( پندارد مي

 شدن آشكارروز ، بازگشت همگان به سوي خداوند است و قيامت. 3

                                                 
h.o?��   9� ;+@RcR1 ?U��3	�� ���� : kn :lprq�prp.  



   �        ممنوعيت دشنام و ناسزاگويي : 71درس

 

349

ا كَـانُواْ           يثُم إِلَ ( اعمال آدمي و حقيقت آن است      م بِمـئُه نَبـفَي مهرْجِع هِـم مـبر 
 . )يعملُونَ

ـات دينـي شـود،         . 4 بايد از هر كاري كه موجب توهين افراد نادان به مقدس
  .)فَيسبواْ اللّه عدوا بِغَيرِ علْمٍ. . . الَ تَسبواْ(اري كرد خود د
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 اينكـه  مگـر ، آوريـم   نمي ما هرگز ايمان:گويند ، مي آيد آنها   براياي    كه آيه   هنگامي

 خداونـد  .به مـا هـم داده شـود        است،   همانند چيزي كه به پيامبران خدا داده شده       
زودي كساني كه مرتكب گناه ه   ب . رسالت خويش را كجا قرار دهد      تر است كه   گاهآ

، كردنـد   مي  كه ]و نيرنگي [ مقابل مكر ]از راه حق منحرف ساختند    راو مردم   [ شدند
  . گرفتار حقارت در پيشگاه خدا و عذاب شديد خواهند شد

  مقدمه
  : فرمايد  در مجمع البيان مي;مرحوم طبرسي

ازل شده است كـه از سـران و مغـز           اين آيه درباره وليد بن مغيره ن      
اگـر نبـوت راسـت      :  گفـت  6او به پيامبر  . متفكر بت پرستان بود   

باشد، من به اين مقام از تو سزاوارترم؛ زيرا هم سـنم از تـو بيـشتر         
  . است و هم مالم

                                                 
h.o?F'�  :hpq.  
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  : فرمايد  در ادامه ميمرحوم طبرسي
نقل ديگري هم در شأن نزول آيه گفته شده كـه ايـن آيـه، دربـاره        

كرد در مسأله رسالت هم  ل نازل شده است؛ زيرا او تصور مي  ابوجه
كه طايفـه   (ما و قبيله بني عبد مناف       «: گفت  رقابت جايز است و مي    

در همه چيز با هم رقابت داشـتيم و همچـون دو اسـب          ) پيامبر بود 
: رفتيم، تا اينكه آنها ادعا كردند       مسابقه، دوش به دوش هم پيش مي      

شـود؛ ولـي      سته است كه به او وحـي مـي        پيامبري از ميان ما برخا    
ممكن نيست ما به او ايمان بياوريم، مگر اينكه بر ما نيز وحي شود؛              

  1.شود طور كه بر ا و وحي مي همان

  ها واژه
  ).فعل مضارع از ماده صوب (رسد مي: يصيب
   2).باب افعال» جرم«فعل ماضي از ماده ( قطع كردند :اجرموا
  .»صغر«از ماده (و زبوني  حقارت و كوچكي ـ ذلت :صغار

  )فعل مضارع از ماده مكر(كردند   مكر و حيله مي:يمكرون

  نكات تفسيري

  طرز تفكر سردمداران باطل . 1

كفـر بـراي ايمـان      هـاي سـران       و بهانـه   به طرز تفكر  ،  شريف آيه   دراين

                                                 
h. ��(�� )�*� :kq :lnnr 

p.  ����� ����  :kn  :lqsp  :    A?�!3c 5�R@� ;L ?�'B 9�  :     ,�� 6�W� �A ?U/'���         9� �A 5��	 # /�33L
    ,� �/" �/	 ^?�R@ 2D?y�  /'9?_  :    ;1 ;��L ���» v?�3c «      2�_� v/�8 ���y� ���')   ,�3F� oR���

;3c  A?L .(  ;��L ��� A5  :    ���> ��� ;1 ,&�W� vA?8�       5�	 V�\ A5 ,'?K'� RU ;L 2_� 2  :   ?�1 �/'���
|> :v?3c ;1 ,c5��B # 5A�5 2��/D# ,L?� :2_� ,!�� VRW@ ��� 9� ,��/" 6��# A5. 
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 و) گـردد   به سران كفر برمـي     »تهم ءجا«ضمير در    (نياوردن اشاره كرده  
فرسـتاده   آنهـا    هدايت از طرف خدا براي   اي     آيه ن كه هر زما : فرمايد مي
بـه مـا نيـز همـان      اينكـه   مگـر ،  آوريـم   نمي ما هرگز ايمان  : گفتند،  شد

  . داده شود، مقامات و آياتي كه به رسوالن الهي اعطا شده است
كردنـد    مـي گمان، آنها مشخص شد  آيه   ن نزول أشدر  كه  طور    همان

اي  اساس قبيله  بيهاي ل يا رقابتزيادي اموا ،مقام رسالت به سن و سال
كند؛ حال  ا رعايت   رارزش    بي هاي دارد و خداوند بايد اين مالك     بستگي  

نبوده و خداونـد    شايسته  هرگز براي اعطاي مقام رسالت      ها    مالككه    آن
  : فرمايد  ميدر پاسخي روشن به آنان

�     الَتَه لُ رِسـعجثُ ييح لَمأَع رسالت خود ، داند خداوند بهتر مي   «؛�اللّه
  . »را در كجا قرار دهد

الزم نيست شما به خدا آموزش بدهيد كه پيامبران خـود را چگونـه انتخـاب        
  . كند
   علم الهي و جايگاه رسالت. 2

طور كه گفته شد، اعطاي مقام رسالت، به سـن، مـال و موقعيـت                 همان
حي، اجتماعي ارتباطي ندارد؛ بلكه شرط آن، قبل از هر چيز، آمادگي رو

پاكي ضمير، سجاياي اصيل انساني، فكر بلند و انديشه قـوي و بـاالخره       
وجود اين صفات ـ خصوصاً آمادگي  . تقوا و پرهيزگاري فوق العاده است

  . داند براي مقام عصمت ـ چيزي است كه جز خدا نمي
هـاي     نيز تمام صفات و برنامـه      6الزم به ذكر است كه جانشين پيامبر      

دارد؛ يعني هم حافظ شرع و شريعت است و هـم  ،  تشريعبه جز وحي و   ،  او را 
 ن جهـت يبه همـ پاسدار مكتب و قوانين او و هم رهبر معنوي و مادي مردم؛          
 تا بتوانـد امامـت      ،بايد او هم داراي مقام عصمت و مصون از خطا و گناه باشد            
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  .خويش را به ثمر برساند و رهبري مطاع و سرمشقي مورد اعتماد شود
داند اين مقام را در  ، انتخاب او نيز به دست خدا است و او ميبه همين دليل

  . چه جايي قرار دهد؛ نه خلق خدا و نه از طريق انتخاب مردم و شورا
  سرنوشت رهبران پرمدعا. 3

خواسـتند   ويژگي سردمداران كفر اين بود كه بسيار خودخواه بوده و مي   
قعيت و بزرگي ، مو6با كارهاي خالف خود و اطاعت نكردن از پيامبر       

خويش را حفظ كنند و در اين راه باطل، بسيار تالش داشتند؛ از اين رو 
كنـد   خداوند آنان را به عذابي كه مناسب با ويژگي آنها است، دچار مـي   

وآن اينكه، در مقابل تكبر و خودخواهي، آنـان را خـوار و ذليـل كـرده                 
)  اللّه ندع غَارنها در راه باطـل، آنـان را       و در مقابل تالش زياد و شديد آ       ) ص

  . به عذاب شديد گرفتار خواهد نمود

  ها  پيام
از ايمـان بـه رسـالت       ،  سردمداران قدرتمند، به دليل خود برتر بيني      . 1

ـ ( زدند  ميسرباز  و آيات خدا  6پيامبر ا   ي نُـؤْتَ يقَالُواْ لَن نُّؤْمنَ حتَّ ثْـلَ مـم 
لُ اللّهسر يأُوت(.  

بر اساس علم ،  انتخاب رسول از سوي خداوندالهي وهاي    گزينش. 2
لُ        ( گيـرد   مـي  كامل او به شايستگي رسوالن انجـام       عـجثُ ي يـح لَـمأَع اللّـه

الَتَهرِس(. 

. . لَن نُّؤْمنَ ( در برابر حق است   و مكر   كيفر استكبار   ،  ذلت و خواري  . 3
 .اللّه ندع غَارواْ صرَمينَ أَجالَّذ يبصيس( . 

در نظام مجازات الهي نوعي تناسب بر قـرار       ن،  بين گناه و كيفر آ     .4
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زيرا خداوند ذلت و خواري را كيفر متكبران و خودخواهـان قـرار             ؛  است
   1.)…سيصيب الَّذينَ أَجرَمواْ صغَار …يلَن نُّؤْمنَ حتَّ( داده است

است ها و در پي دارنده عذاب  خواري در نزد خداوند بدترين ذلت . 5
)ذَابعو اللّه ندع غَارواْ صرَمينَ أَجالَّذ يبصيس(.  

هاي خداوند در پي دارنـده خـواري و           مكر و حيله در برابر برنامه     . 6
  .)وعذَاب شَديد بِما كَانُواْ يمكُرُونَ( عذاب است

  

                                                 
h. 9� ;+@RcR1 ��3	�� ���� :kn :lssj :ssz ���� ���� :ks : lsqm.  
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و باغهاي غير ) باغهايي كه درختانش روي داربستها قرار ميگيرند     (او است كه باغهاي معروش    
آفريد و همچنين نخل و انواع زراعت را كه از          ) درختاني كه نياز به دار بست ندارند       (معروش

ـبيه و از    ) نيز (نظر ميوه و طعم با هم متفاوتند و         درخت زيتون و انار را كه از جهتي بـا هـم ش
 برگ و ساختمان ظاهريشان شبيه يكديگر است در حالي كه طعـم ميـوه    (جهتي تفاوت دارند  

نشيند بخوريـد و حـق آن را بـه     كه به ثمر مي    به هنگامي ة آنها   از ميو ) فوق العاده متفاوت  آنها  
  . دارد هنگام درو بپردازيد اسراف نكنيد كه خداوند مسرفين را دوست نمي

  مقدمه
 . اسـت  سخن از احكام خرافي بـت پرسـتان       ،  سورهاين  ة  در آيات گذشت  

دادنـد و عقيـده      مـي  خدا قرار  نصيبي براي ،  هارپايانچاز زراعت و    آنان،  

                                                 
h.o?F'�  :hqh .  
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  .شودداشتند اين سهام بايد به شكل مخصوصي مصرف 
هاي خود  كردند و بچه سوار شدن بر پشت بعضي از چهار پايان را تحريم مي

 آية فوق و آية بعد، در حقيقت، پاسخي .نمودند ها قرباني مي را براي بعضي از بت
خالق تمام اين نعمتها : گويد به تمام اين احكام خرافي است؛ زيرا به صراحت مي    

ها را آفريده است و  او است كه همه اين درختان و چهارپايان و زراعت. خدا است
حق او است كه دستور داده از آنها بهره گيريد و اسراف نكنيد؛ بنابراين غير او نه    

   1.تحريم دارد و نه حق تحليل

  ها واژه
   2.ها  شدهبرافراشته :معروشات

  3.ها  نشده  برافراشته:غير معشورات
  ).به معناي خوردن» اَكل«از ماده ( خوردني :اُكُل

  .درو و جمع كردن :حصاد
فعل مضارع مجـزوم بـه ال ناهيـه از مـاده            (زياده روي نكنيد     :الَ تُسرِفُواْ 

  ).باب افعال» سرف«

  نكات تفسيري

  و برداشتهنگام درو محصوالت حق . 1

 است و حكم زكات در مدينـه نـازل شـده،    يبا توجه به اين كه اين سوره مك  
 كه به هنگام درو بايد پرداخت شود، زكات نيست؛ بلكه منظور    يمنظور از حق  

                                                 
h. ����� ���� :kj :ln.  
p. ,�' 5�	 �?� �#A ;L ,'?+	A5 3+K��A��'� 2	A5 /3'?� /'A�5 2K1A�5 ;1 9?�' # /.  
s.,� 5�	 �?� �#A ;L ,'?+	A5  ?�R	 # P�_ 2	A5 /3'?� /'A�/' 2K1A�5 ;1 9?�' # /3+K��. 
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هنگام چيدن ميوه يـا درو  د ـ  از آن، چيزي است كه به هنگام حضور مستمن
 روايات فراوانـي    1.شود و حد معين و ثابتي ندارد        به او داده مي   ـ   كردن زراعت 

  2.كند ز اين حق را غير زكات معرفي ميين
  تعبير فرموده است؟) يوم حصاده(چرا خداوند . 2

ها  ممكن است اشاره به اين باشد كه چيدن ميوه» يوم«ح به كلمه يتصر
گر چه مستمندان   ها بهتر است در روز انجام گيرد؛ ا         و درو كردن زراعت   

كـار    حاضر شوند و قسمتي از آن به آنها داده شود، نه اينكه شبانه ايـن              
   3.انجام گردد تا كسي با خبر نشود

هـا را در شـب    ميوه«:  نقل شده است كه فرمـود 7در روايتي از امام صادق  
  4.»آيند  زيرا اگر در شب درو كني، فقيران نزد تو نمي…نچين و شبانه درو نكن

خداوند باغ كساني را كه تـصميم گرفتنـد     : خوانيم كه   مي» قلم «در سورة 
  . ها را بچينند و به آنها ندهند، سوزاند شبانه و دور از چشم فقرا، ميوه

  نهي از اسراف. 3

ها و غـالت، از آن حـدي          مراد از نهي از اسراف، اين است كه در استفاده از اين ميوه            
درسـت اسـت كـه شـما        . اوز نكنيـد  كه براي معاش شما مناسب و مفيد است، تج        

ـاده روي               صاحب آن هستيد؛ ولي نمي     توانيد در خـوردن و بـذل و بخـشش آن زي
كنيد، يا به غير مصرفي كه خدا معين كرده برسانيد؛ مثالً در راه معصيت خدا صرف          

ـثالً آن را        يگيرد، نبا   همچنين فقيري كه از شما مي     . كنيد ـراف نمـوده، م د در آن اس

                                                 
h .����� ���� :kj :ln.  
p . �#R@
��d�� : ks : lnjq  
s .����� ���� :kj :lj.  
q. ��3	�� ���� :kn :lsmu.  
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   1.يه مطلق است و خطاب آن شامل همة مردم استپس آ. ضايع كند
  خرتآبالي اسراف در دنيا و . 4

ها و مواهب موجود در كـره زمـين، بـراي سـاكنانش            بدون شك، نعمت  
صـورت    كافي است؛ ولي به شرط اينكه بـه هـدر داده نـشود؛ بلكـه بـه                

  .صحيح و دور از هر گونه افراط و تفريط، از آن استفاده شود
زمين باعث محروميت منطقه ديگري   ازاي در منطقهچه بسا اسراف 
؛ هاي آينده گردد   باعث محروميت نسل  ،  امروزهاي    انسانشود يا اسراف    

 .  محكوم كرده است قرآن در آيات فراواني مسرفان را شديداًن روياز هم
ا دوسـت   راسـرافكاران   ،   اسراف نكنيد كه خداوند    :فرمايد  آيه مي  در اين 
 و اسـراف را     2شـمرد   مي مسرفان را اصحاب دوزخ    ، در جاي ديگر   .ندارد

را  آنهـا     سـرانجام  4»انبيا«در سوره    3.كند   مي يك برنامه فرعوني قلمداد   
  5.كند مي اعالمنابودي 

  سرانجام اسراف كفر، . 5

، خداوند، فرعون را اسرافكار دانسته و در آيـه  »يونس« سوره 13در آيه  
سرانجام در آيه بعد، آنان را      . كند   او و اطرافيانش را ظالم معرفي مي       85

ها، شايد به سبب اين باشد كه  اين تفاوت تعبير. كافر قلمداد كرده است 
انسان، در مسير گناه و خطا، نخست از اسراف، يعني تجاوز از حد و مرز 

                                                 
h. ��G��� ��5�� :kz :lnuh.  
p .R@?`:qs �-A?�3�� G�?�Y%��� ��GU ����@-R�KG�%�� M̂ ��~�.  
s .t'�� :ms �����@-R�KG�%�� ������ G;�'-.�# -}�A~�� ,�@ IQ?�F�� �̂ ���D�R�@ M̂ -.�#�.  
q .T?��'�:r �����@-R�KG�%�� ?�3%����U���# T?�=�' ����# ��GU?�3����'�0�@ �/�D��%�� G�GU?�3%��/�� M��f�.  
n.1 9� ;+@RcR :����� ���� :khp :lrj.  
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گذارد و سرانجام، كارش به كفـر     كند؛ بعد بناي ستمكاري مي      شروع مي 
   1.شود و انكار منتهي مي

  2ها پيام
،  خـاك  وآن هـم از يـك آب     ،  و محـصوالت كـشاورزي    ها    تنوع ميوه . 1

   .)مخْتَلفًا أُكُلُه …أَنشَأَ( نشانه قدرت الهي است
 .)وآتُواْ حقَّه يوم حصاده والَ تُسرِفُواْ( رو باشيم در انفاق نيز ميانه. 2

 در(كند   ميا را ممنوعج  ههم تحريم ناب  ؛  دين اعتدال است  ،  اسالم. 3
 .)الَ تُسرِفُواْ( رويه را  بي و هم مصرف)قبلآيه 
آتُـواْ  . . . كلـوا   (شرط روا بودن مصرف، پرداخت حق محرومان اسـت          . 4
قَّهح(. 
 ، محصول آمـادگي انـسان بـراي انفـاق         برداشتو  هنگام رسيدن   . 5

 .)آتُواْ حقَّه يوم حصاده (ا از دست ندهيمرپس فرصت ؛ بيشتر است
  .)إِنَّه الَ يحب الْمسرِفينَ( محروم است، از محبت خداوند، رافكاراس. 6
هـا ارزش و      درخت نخل در بين درختان و زيتون وانـار در بـين ميـوه             . 7

توضيح ايـن كـه؛ بـه       . )والزَّيتُونَ والرُّمانَ  … والنَّخْلَ والزَّرع (. اي دارند   جايگاه ويژه 
ها بيانگر ويژگـي آنهـا         و زيتون و انار از بين ميوه       ذكر نام نخل از بين درختان     

  .است

                                                 
h.9� ;+@RcR1  :^?�U :km :lsjm.  
p.9� ;+@RcR1  :��� ���� :ks :lsjj#sjz. 
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ö≅ è% (# öθs9$yès? ã≅ ø?r& $tΒ tΠ§& ym öΝà6š/ u‘ öΝ à6øŠn= tæ ( �ωr& (#θä. Î�ô³è@ ÏµÎ/ $\↔ø‹ x© ( 
Èøt$ Î!≡uθø9 $$Î/ uρ $YΖ≈ |¡ômÎ) ( Ÿωuρ (# þθè= çFø) s? Ν à2y‰≈ s9÷ρr& ï∅ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( ßós̄Ρ 

öΝ à6è%ã— ö& tΡ öΝ èδ$−ƒÎ) uρ ( Ÿωuρ (#θç/ t& ø)s? |·Ïm≡uθx� ø9 $# $tΒ t& yγsß $yγ÷Ψ ÏΒ $tΒ uρ š∅sÜ t/ ( 
Ÿωuρ (#θè= çG ø)s? š[ ø�̈Ζ9$# ÉL©9 $# tΠ§& ym ª! $# �ωÎ) Èd,ysø9 $$Î/ 4 ö/ ä3Ï9≡sŒ Ν ä38 ¢¹uρ ÏµÎ/ 

÷/ ä3ª= yès9 tβθè= É) ÷ès? ∩⊇∈⊇∪1؛  
 چيـزي را     اينكـه  : كرده است برايتان بخـوانم     بگو بياييد آنچه را پروردگارتان بر شما حرام       

، مـا . شريك خدا قرار ندهيد و به پدر و مادر نيكي كنيد و فرزندانتان را از روي فقر نكشيد              
و نزديك كارهاي زشت و قبيح نرويد؛ چه آشكار باشد چـه       . دهيم  را روزي مي   آنها   شما و 
و از روي [مگـر بـه حـق       ،و نفسي را كه خداوند محترم شمرده بـه قتـل نرسـانيد            . پنهان

شـايد درك   ،  شما را به آن سفارش كـرده اسـت        ،   اين چيزي است كه خداوند     ]استحقاق
  . كنيد

  مقدمه
در اين آيه، به بعضي از اصول محرمات در اسالم اشاره شده و گناهـان               

                                                 
h.o?F'�  :hnh .  
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كبيره را ضمن جمالت كوتاه بيان فرموده است؛ محرماتي كه در جامعه 
ه شكل ديگري در جامعـه متمـدن بـروز          جاهلي رواج داشته و اكنون ب     

  . كرده است

  ها واژه
  )»علو«اسم فعل از ماده (بيائيد ـ باال بياييد  :تعالوا

  .كردن در گفتار و كردار و رفتار نيكويي و خوبي :احسان
  ).باب افعال» ملق«از ماده ( تنگدستي و فقر، نداشتن مال :امالق

  ).جمع فاحشه( كارهاي زشت :فواحش

  يري نكات تفس

   »أَالَّ تُشْرِكُواْ« علت مقدم كردن. 1
ظلـم  ،  به اين دليل اسـت كـه شـرك        ،  ذكر شرك پيش از ساير گناهان     

 كه با ارتكـاب آن اميـدي بـه مغفـرت خداونـد نيـست؛                1عظيمي است 
  : كه فرمود همچنان
شَ              � ن يـ مـل كونَ ذَلا درُ مغْفيو بِه شْرَكرُ أَن يغْفالَ ي خداونـد « 2؛�اءإِنَّ اللّه ،

  . »بخشد تر از آن را براي هر كس بخواهد مي بخشد و پايين شرك را نمي

؛ شـود   منتهـي مـي    گناهي اسـت كـه سـاير گناهـان بـه آن           شرك،  
توحيـد خـداي تعـالي    اي،  منتهاي هر عمل صالح و حـسنه      كه    همچنان
   3.است

                                                 
h.^?���  :hs) O��� �D O�%�� �� ���RS=�� M̂ -..(  
p.T?K'  :qm.  
s. ��G��� ��5�� :kz :lnhn.  
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يكـي حرمـت آزار بـه       . يعني با يك جمله دو وظيفـه را بيـان كـرد           
  .و ديگري وجوب احسان به آنانوالدين 

  اهميت احسان به والدين. 2

از توحيد پس احسان به پدر و مادر را ،  قرآنهيآ خداوند متعال در چهار
گـر سـفارش آنـان را نمـوده         يه د يـ  و در سه آ    1و ترك شرك بيان كرده    

 از شـرك بـه      ، پـس  والـدين عقوق  است كه    بهترين دليل ،   اين  و 2است
تـرين آنهـا      ، بـزرگ  گناهان يـا خـود    ترين    گبزردر شمار   ،  خداي بزرگ 

   3.ستا
در باره آنـان    به احسان   ، امر   چرا خداوند به جاي تحريم آزار پدر و مادر        . 3

  كرده است؟

 هاي ايـن  كه با ساير تحريم    (به جاي تحريم آزار پدر و مادر       آيه،   در اين 
 ذكـر شـده      به آنـان   موضوع احسان و نيكي كردن    ،  )هماهنگ است آيه  
ن از  يچون احـسان بـه والـد      : ن براي بيان اين نكته است كه        ي و ا  است
حـرام   آنهـا    ايجاد ناراحتي براي  ،  يق اول يطره  ن واجبات است، ب   يتر  مهم
يكـي حركـت آزار بـه    . يعني با يك جمله دو وظيفه را بيان كرد    4.است

  .والدين و ديگري وجوب احسان به آنان
  فقربه سبب حرمت قتل فرزندان . 4

هـاي    اهلي، نه تنها دختران خويش را بـه دليـل تعـصب           ان ج رمردم دو 

                                                 
h.vR�1:ms :T?K':sj :o?F'�:hnh :T�R_�:ps.  
p.3DV���:m :^?���:hq :�?�>�:hn.  
s. ��G��� ��5�� :kz :lnhn.  
q. 9� ;+@RcR1 ����� ���� :kj :lss.  
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كردند؛ بلكه پسران را نيز ـ كه سـرمايه بزرگـي در     گور مي غلط، زنده به
آمدند ـ از ترس فقـر و تنگدسـتي بـه قتـل       جامعه آن روز به شمار مي

با نهايت تأسف، اين عمل جاهلي در عـصر و زمـان مـا در               . رساندند  مي
و به عنوان كمبـود احتمـالي مـواد غـذايي         شود    شكل ديگري تكرار مي   
هاي گوناگون به قتـل       گناه پيش از والدت از راه       روي زمين، كودكان بي   

   1.رسند مي
   ظاهري و باطني ةمراد از فاحش. 5

، بـاطني فاحشة  گناه علني و آشكار و مقصود از        ،   ظاهري ةمراد از فاحش  
از اينكـه     علـت  . اسـت  يپنهـان  روابـط نامـشروع   برقراري   و   يمخفگناه  

، اين است كه فحشا و شيوع قتل نفس       ،  فواحش و قتل نفس نهي كرده     
 ه و از بـين رفـتن امنيـت   دباعث انقطاع نـسل و فـساد جامعـه و خـانوا        

   2.شود مي
  نهي از نزديك شدن. 6

خداوند در برخي از گناهان به جاي نهي صريح از انجام آن گناه، مردم               
  .سترا از نزديك شدن به آن بر حذر داشته ا

  !از جمله در اين فرموده است
   چيست؟»قتل به حق«. 7

از اي  ارهپـ قتل بعضي از نفوس است كـه در اثـر   قتل به حق، مقصود از   
اي مسلمانان يا كفـار هـم پيمـان بـا           ركه خداوند ب  ، احترامي را    گناهان

                                                 
h.^?�U  :lsq.  
p.9� ;+@RcR1  :��G��� ��5�� :kz :lnhz.  
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، ي مانند قتـل نفـس عمـد       1؛ندا  هنمودسلب  از خود   ه،  مسلمين قرار داد  
   .…ن ويفساد در زم

  ها پيام
ا   …قُـلْ ( سـت  ا  وظـايف انبيـا    زيكي ا ،  الهي براي مردم  احكام  بيان  . 1 مـ

رَّمح(.  
چيزي را ، ست و پيامبر از پيش خود ااز سوي خدا، محرمات دين. 2
 .)حرَّم ربكُم(كند   نميحرام

نه تنها بايد از آزار والدين پرهيز كرد بلكه بايد بـه آنـان احـسان           . 3
 .)دينِ إِحسانًاوبِالْوال(كرد 
اگر خـدا   . عملي جاهالنه است  ،  كشي و سقط جنين از ترس فقر        فرزند. 4

  .)نَّحنُ نَرْزقُكُم( چه ترسي از فقر؟، ضامن روزي است

 هم اصالح روح از رذايـل و هم اصالح جامعه از مفاسد الزم است  . 5
 .)ما ظَهرَ منْها وما بطَنَ(

لَعلَّكُـم  ( سـاز شـكوفايي آن اسـت         عقل يا زمينه   مطابق،  دستورات الهي . 6
  2.)تَعقلُونَ

                                                 
h. ^?�U :lnhm.  
p. ��� ���� :ks :lsmh.  
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tΒ u!%ỳ ÏπuΖ|¡ptø:$$Î/ …ã&s#sù ç�ô³tã $yγÏ9$sWøΒr& ( tΒuρ u!%ỳ Ïπy∞ÍhŠ¡¡9$$Î/ Ÿξsù #“t“øgä† �ωÎ) 

$yγn=÷WÏΒ öΝèδuρ Ÿω tβθßϑn=ôàãƒ ∩⊇∉⊃∪1؛  
و هر كس كار بدي انجـام  ، رابر آن پاداش داردده ب، هر كس كار نيكي به جا آورد   

  . نخواهد شد آنها كيفر نخواهد ديد و ستمي بر، جز به مانند آن، دهد

  مقدمه
�شاحواْ الْفَوبه گناهان بزرگ نزديك نشويد ؛�الَ تَقْرَب.  

والتقربو الزني انـه كـان      (ها داشته است      در آيه ديگر زنا را از جمله فاحشه       
  ).يالًفاحشه و ساد سب

اي هستند كه اگر كسي بـه آن نزديـك شـد              اين قبيل گناهان به گونه    
بنابراين بايـستي از  . ناپذير است بازگشت از آن بسيار دشوار و گاه امكان      

اين گناهان فاصله گرفت وگرنه نزديك شدن همان و گرفتـاري در دام             
گناهان همـان؛ تـشويق و تنبيـه دو عامـل مهـم در تربيـت بـه شـمار                   

هاي بشري نوعاً اصل بر تنبيه و جريمه است و كمتر       در سامانه . درون  مي
ولي خداوند برنامه متفاوتي را براي تشويق و . شود از تشويق استفاده مي

                                                 
h.o?F'�  :hju . 
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  .فرمايد كه در اين آيه آن را مطالعه خواهيم كرد تنبيه ارائه مي

  ها واژه
  ).»حسن«از ماده ( نيكي :هحسنَ
  ).»سوء«از ماده ( بدي :هسيئَ

بـاب  » جـزي «فعل مضارع منفي از مـاده       (شود     جزا داده نمي   :يالَ يجزَ 
  ).افعال

  رييستفنكات 

   چيست؟»من جاء بِالْحسنَةِ ومن جاء بِالسيئَةِ«منظور از . 1

چه . اين است كه عمل را تا صحنه قيامت بياورد        » جاء«ة  منظور از كلم  
 :محـو و حـبط شـود      ،  ن ديگـر  هايي كه با ريا و عجب و گناها         بسا نيكي 

ا                   � لٌ مـ اطـبا و يهـواْ فنَع ا صـ بِطَ مـحو رَةِ إِالَّ النَّاري اآلخف ملَه سينَ لَيالَّذ كلَـئأُو
نخواهند داشت و آنچه را در ] سهمي[جز آتش ، ها در آخرت آن« 1؛�كَانُواْ يعملُونَ

باطـل و   ،  كردنـد   رود و آنچه عمل مـي       يبر باد م  ،  انجام دادند ] براي غير خدا  [دنيا  
  .»شود اثر مي بي

محو شده يا به نيكي ، چه بسا گناهاني كه با توبهدر نقطه مقابل نيز    
ـ عي�: يا مورد عفو قرار گيرد    2؛  �يبدلُ اللَّه سيئَاتهِم حسنَات   �: تبديل شود  و فُ

كَنْع 3.�يرٍث  
  . رده شودپس عملي مالك است كه به صحنه قيامت آو

                                                 
h.5�U :hj .  
p .^?�R@ :zu . 

s.v/�?� :hn . 
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سنَةِ «منظور از    هر كار خوب است؛ كوچك باشد يا بزرگ و مـراد از  »حـ ،
  . هم هر كار بدي است؛ صغيره باشد يا كبيره» سيئه«
  پاداش انفاق. 2

، پاداش بعضي از اعمال، مانند      1»بقره« سوره   261 خداوند در آيه     :سؤال
، 2»زمـر «سورة  10انفاق را هفتصد برابر؛ بلكه بيشتر ذكر كرده و در آيه     

حساب بيان كـرده و در ايـن آيـه، اجـر و               اجر و پاداش نيكوكاران را بي     
  پاداش را ده برابر ذكر كرده است؛ آيا اين آيات با هم اختالفي دارند؟

كديگر اختالفي ندارند؛ زيرا مراتـب مختلـف انفـاق را           ي اين آيات با     :پاسخ
رّاً       (ها پنهاني است و برخي آشكار       رساند؛ بعضي انفاق    مي سـ مقْنَـاهزا رمقُواْ منفيو

   3.)وعالنيةً
ولي ؛ حالل است، ها ها حالل و طيب است و بعضي انفاق بعضي انفاق
  . 4)أَنفقُواْ من طَيبات ما كَسبتُم (طيب نيست

ها در شرايط عادي است ولي بعضي در شـرايط سـخت              برخي اتفاق 
  �).مٍ ذي مسغَبةٍأَو إِطْعام في يو(است 
 ي برخيرسد؛ ول  مييازمند واقعيها به مورد است و به دست ن    انفاق يبرخ

  .ستين نيگر چنيد

                                                 
h. » ��� �$��M�                 � ��ZN� [ ��G�3�G_ S$�L ,�@ �$-1?�3�_ �6���_ %2�+��'�� [ M��> -$�����L �;H��� -$�-��_ ,�@ ��G!��������� �̂ ����&3G� ����

[ M��> … «. 

p. »   �}�A���# a �3�K�> ?��%'b/�� �v��U ,�@ ���3�K�>�� �������� ����M1�A �����)� ���3��B ������� �5?���D ?�� %$��   ?����'-. a �F�_��# �;���� 
I�?�K�> -R����-1 �GU�R�"�� �̂ #GR-1?���� ��@��G�«  . 

s.��U�R1� :sh . 

q.vR�1  :pjz . 

n./�1  :hq. 
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 ؛گيري و از روي اعتـدال اسـت        ها بدون اسراف و سخت      بعضي انفاق 
والَّذينَ إِذَا أَنفَقُوا  (گيري است اسراف و سختبا ها همراه  ولي بعضي انفاق

رِفُوا وسي اماًلَمقَو كنَ ذَليكَانَ بقْتُرُوا وي 1.)لَم  
هـا از روي اكـراه        ولي بعضي انفاق  ؛  ها از روي ميل است      بعضي انفاق 

  2.)…قُلْ أَنفقُواْ طَوعاً أَو كَرْهاً (است
هاي مختلفي هـم      ثواب در عمل،     مختلف تبمراوجود  پس به سبب    

  .  آن مقرر استيبرا
  حداقل پاداش نيكوكاران. 3

شـود، ده برابـر اسـت؛ ماننـد           داقل پاداشي كه به نيكوكاران عطا مـي       ح
 كه عالوه بر حقوق ثابت، براي تشويق، جـايزه و پـاداش       ،شخصي ممتاز 

  . دهند اي هم به او مي ويژه
  : نقل شده است كه فرمود7از امام صادق 
 6سـول خـدا   نازل شد، ر�من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْرُ أَمثَالها�وقتي آيه  
خداي سبحان، ايـن آيـه      . »اجر امت مرا بيشتر كن    ! پروردگارا«: عرضه داشت 
  .�3 من ذَا الَّذي يقْرِض اللّه قَرْضًا حسنًا فَيضَاعفَه لَه أَضْعافًا كَثيرَةً�: را نازل كرد

در دادگـاه عـدل     » كثيـر « فهميد منظـور از كلمـه        6رسول خدا 
  4. انتها است ارش بيرون و بيعددي است كه از شم، الهي

  :فرمود كند كه مي  مي نقل7امام ششم از حضرت سجاد
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گفته شد كه ايـن     ! واي بر كسي كه غلبه كند آحاد او بر عشراتش          «
: فرمايـد   مي آيا نشنيدي كه خداوند متعال    : معنا چگونه باشد؟ فرمود   

زَ      من جاء بِالْحسنَةِ فَلَه عشْرُ أَمثَالها ومن جا       � جـئَةِ فَـالَ ييإِالَّ  يء بِالـس 
 يك عمل نيكو چون انجام داده شـود، بـراي صـاحبش ده              .�مثْلَها

شود و چون عمل بدي انجـام بگيـرد، يـك             مقابل پاداش نوشته مي   
م به خداوند متعال از اينكه در       يبر پس پناه مي  . جزا داده خواهد شد   

ها يـك عمـل     يك روز ده عمل زشت صورت بگيرد و در مقابل آن          
  1.»نيكونباشد و سيئات او بر حسناتش غلبه كند

  ها پيام
  . )عشْرُ أَمثَالها(اسالم، تشويق ده برابر تنبيه است تربيتي ة در شيو. 1

؛ ولي كيفر بيش از حد، ظلم است        ظلم نيست چند برابر،   تشويقِ  . 2
  . ) إِالَّ مثْلَهايفَالَ يجزَ(

عشْرُ (كند؛ ولي در كيفر، با عدل      خود رفتار مي   خداوند، در پاداش، بافضل   . 3
  . )إِالَّ مثْلَها …أَمثَالها 
سنَةِ   (جا، همراه او است       ، هميشه و همه   عمل انسان . 4 اء بِالْحـن جم… 

  .2)ومن جاء بِالسيئَةِ
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  هاي اغواگري شيطان شيوه
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تازم و بيشتر آنان      مي و از پشت سر و از راست و چپشان بر آنان          رو    رو به سپس از   
  .  نخواهي يافتررا سپاسگزا

  مقدمه
و همه  شدند  مأمور  به سجده بر آدم     فرشتگان،  همه  ،  پس از خلقت آدم   

مت قـرار گرفـت و از       ذمورد م ،  شيطان. جز ابليس بر آدم سجده كردند     
 او كه علت دوري از رحمـت الهـي را وجـود آدم            . درگاه الهي رانده شد   

، و از خداونـد   ا .شد و به فكر انتقام افتـاد      ور     شعله حسادتش،  دانست مي
سپس قسم ياد كرد آدم و فرزندان او        . مهلت خواست ادامه حيات   براي  
 آيه  اين. نيز از رحمت الهي دور شوند     ها    انسانتا  ،  به گمراهي بكشاند  را  

  . نفوذ و اغواگري شيطان اشاره داردهاي  راهبه برخي 
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  ها واژه
  .مقابل، رو ه روب:بينِ أَيدي

  .پشت سر :خَلْف
  ).جمع يمين(هاي راست   طرف:أَيمان
  ).جمع شمال(هاي چب  طرف :شَمĤئل

  نكات تفسيري 

  مله همه جانبه ح. 1

در حـال   ، هميـشه    ده آدمـي  رخـو  اين دشمن كينه توز و قسم     ،  شيطان
از هر سمت و سـويي      انسان،  . حمله و هجوم به انسان است     براي  توطئه  

او را مـورد هجـوم قـرار        ) راست و چـپ   ،  پشت سر ،  مقابل (حركت كند 
و انحـراف از صـراط     انـسان   هدف ديرين خود كه اغـواي       به  تا  دهد،    مي

  . ، نايل شوداستمستقيم 
هـاي   روشو هـا   شـيوه ، ممكن اسـت مـراد از ايـن جهـات مختلـف          

آدم باشد كه ايـن نيـز جـاي بـسي           منحرف كردن   گوناگون شيطان در    
  1. مل استأت
  اغواگري شيطانهاي  شيوه. 2

تري براي ايـن چهـار جهـت ديـده             تفسير عميق  7در روايتي از امام باقر    
  : شود مي
سراغ انسان از پيش رو ايـن اسـت كـه           منظور از آمدن شيطان به      «

در نظـر او سـبك و سـاده جلـوه       ،  آخرت و جهاني را كه در پـيش دارد        
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را به گردآوري اموال و     آنها   اين است كه  ،  و منظور از پشت سر    ،  دهد  مي
تجمع ثروت و بخل از پرداخت حقوق واجب به دليل وجود فرزنـدان و              

يـن اسـت كـه امـور        ا،  و منظور از طـرف راسـت      ،  كند  وارثان دعوت مي  
و ،  سـازد   معنوي را به وسيله شبهات و ايجاد شك و ترديـد ضـايع مـي              

 آنهـا  اين است كه لذات مادي و شهوات را در نظر ،  منظور از طرف چپ   
  1.»دهد جلوه مي

  هدف از اغواگري. 3

شـيطان در كمـين     ،  طور كه در اين آيه و آيات قبـل اشـاره شـد              همان
و بتواند براي خويش همراهـاني      كند  ه  تا او را گمرا   ،  انسان نشسته است  
تـا آنـان را     ،  دهم  را مورد حمله قرار مي    آنها   «:گويد  فراهم سازد؛ لذا مي   

گونه كه خود ناسپاسي كرد و از درگاه الهي رانده            همان. »ناسپاس بيابي 
  .دهد ها را نيز به اين سمت سوق مي انسان، شد

كـه در   دهـد     مـي ست كه اين ناسپاسي را چنان زينت         ا جالب اينجا 
  . گناه مطرح نيست به عنوان يارينظر بس
به اين ناسپاسي گرفتار هستند  ،  كم يا زياد  ،  مردمبسياري از   امروزه   

  . دانند  نميو خود را هم منحرف
  راه نجات. 4

شيطان كه سوگند خورد از چهار طرف در كمين         : خوانيم  مي در حديث 
تگان از روي دلـسوزي     فرشـ ،  انسان باشد تا او را منحرف يا متوقف كند        

 : خداونـد فرمـود  »پروردگارا اين انسان چگونه رها خواهد شد؟    «: گفتند
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دو راه از باالي سر و پايين باز است و هرگـاه انـسان دسـتي بـه دعـا                    «
  1. »آمرزم مياش را  گناهان هفتاد ساله، يا صورت بر خاك نهد، بردارد

  پيام ها
شتن هر چه بيشتر انـسان از   در تالشي همه جانبه براي بازدا     ،  ابليس. 1

 و ال تَجِـد أَكْثَـرَهم       …ثُم لĤَتينَّهم منْ بينِ أَيديهِم       (2گزاري براي خداست   شكر
  .)شاكرِينَ
هـاي وسوسـه و       شناسـد، هـم راه      يشيطان هم صراط مستقيم را مـ      . 2

 ال  …قيمصراطَك الْمستَ …قالَ   (3هجوم و غلبه را و هم شاكران و ناسپاسان را         
  .)تَجِد أَكْثَرَهم شاكرِينَ

 و ال   …ثُـم لَـĤتينَّهم      (ناسپاسي برابر خداوند است   ،  پيروي از ابليس  . 3
 4.)تَجِد أَكْثَرَهم شاكرِينَ

ار خداوند بوده و از تزوير و فريب    زسپاسگها    انسانتنها گروهي از    . 4
 .)هم شَاكرِينَالَ تَجِد أَكْثَرَ( 5يابند ابليس رهايي مي
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فـرا   آنها است و هنگامي كه سرآمد] معيني[زمان و سرآمد   ،  براي هرقوم و جمعيتي   

  . گيرند  آن پيشي ميكنند و نه بر نه ساعتي از آن تأخير مي، رسد

  مقدمه
موجودات زنده اين جهان مادي، داراي عمر معيني هستند و وقتي پايان            

هـا    شود، ولي آيا امت     اي دير و زود نمي      زندگي خاكي آنها فرا رسد، لحظه     
نيز داراي عمر مشخصي هستند؟ و در اين آيه خداوند ضـمن پاسـخ بـه                

ها را مطـرح      ان عمر امت  يپاهاي اجتماعي؛ يعني      اين سؤال، يكي از سنت    
  . كند مي

  ها واژه
  .  مدت معين:أجل

بـاب  » أخـر «فعـل مـضارع منفـي، از مـاده          (كننـد      تأخير نمي  :يستَأْخرُونال
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  ).استفعال
  . لحظه:ساعة

بـاب  » قـدم «فعـل مـضارع منفـي، از مـاده     (گيرند   پيشي نمي  :الَ يستَقْدمون 
  ).استفعال

  نكات تفسيري

  )لكُلِّ أُمةٍ أَجل(قانون كلي . 1
ها  قانون مرگ و حيات، مخصوص افراد انسان نيست؛ بلكه جامعه و امت  

. رد و براي آنها نيز زمان و مـدت معينـي وجـود دارد         يرا نيز در برمي گ    
هـاي    شوند و به جاي آنهـا ملـت         هايي از صفحة روزگار برچيده مي       ملت

شـود؛    ها مي    و شامل همه امت     عام است  »لكُلِّ أُمةٍ «. گيرند  ديگر قرار مي  
  . ا كافر و مشركيمسلمان باشند 

2 .مانند افراد بشر است؟، ها آيا مرگ و اجل امت  

بيـشتر بـر اثـر انحـراف از         ،  هـا   ملت؛  ها با افراد بشر فرق دارد       مرگ امت 
گـرداب  و غـرق شـدن در        مسير حق و عدالت و روي آوردن بـه سـتم          

، كلـدانيان ،  سـبا ،  مـصر ،  اي بابل ه   تمدن كنند؛ مانند   مي سقوط،  شهوات
   . …مسلمانان اندلس و، آشوريان

  بلكه امت بودن و روح مشترك      نابود شوند؛ البته نه اين كه افراد آن       
هاي خـالي     هاي عهد كهن و كاخ      هخراب،   آثار باستاني  .رود  از بين مي  آنها  

  . ند هستتاريخقت درين حقياگواهان ، از سكنه
ل   � ةٍ أَجـكُلِّ أُملكنـد كـه     كفّار و ستمكاران را به عذابي تهديد مي �و

گونه كـه   همان؛ نزد خدا است و در وقت معيني بر آنان نازل خواهد شد  
  . هاي پيشين نازل شد بر امت

   تفسير همراه�       
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  در حيات و زندگي تا مدتي  هر گروهي راست وقت و نوبتي

  ) يستَقْدمونَفَإِذَا جاء أَجلُهم الَ يستَأْخرُونَ ساعةً والَ( پاسخ قاطع. 3
 تعجيل عذاب 6است كه از رسول خداكساني جواب قسمت آيه  اين  
  :به آنان خطاب شد؛ خواستند مي

ـ  ، هر گروهي را وقتي معين است كه در آن وقـت      «  سـراغ آنـان   تعـذاب و هالك
   1. ر نيستم و تأخّتقد، آيد و در آن مي

  نفسپس و پيش نگذاردت يك   أجل چون فرود آيد از پيش و پس

  ها عوامل حيات امت. 4

  ايمان . الف
�               منْه نُـواْ كَـشَفْنَا عـا آم لَمـ ونُس يـ ما إِالَّ قَـوانُها إِيمهفَنَفَع نَتةٌ آمقَرْي الَ كَانَتفَلَو

  ؛ �2 حينٍي الدنْيا ومتَّعنَاهم إِلَعذَاب الخزْيِ في الْحياةِ
به ]  ايمانشان به موقع باشد و[ها ايمان نياوردند كه  ديچرا هيچ يك از شهرها و آبا«

حالشان مفيد باشد؛ مگر قوم يـونس، هنگـامي كـه آنهـا ايمـان آوردنـد، عـذاب                   
پايان زندگي [رسواكننده را در زندگي دنيا از آنان برطرف ساختيم و تا مدت معيني            

  . »آنها را بهره مند ساختيم] اجلشان و
  ها دوري از طاغوت. ب
د            ولَ( نْ هـ م مـنْه فَمـ واْ الطَّاغُوتبتَناجو واْ اللّهدبوالً أَنِ اعسةٍ ري كُلِّ أُمثْنَا فعب يقَد 

  ؛ 3 )اللّه ومنْهم منْ حقَّت علَيه الضَّاللَةُ
ما در هر امتي رسولي برانگيختيم كه خداي يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد؛ پس «

  . »گروهي را خدا هدايت كرد و گروهي، ضاللت و گمراهي دامنشان را گرفت
                                                 

h. ���:M� f�&,. ���$M� 1Pg :ks :ljuu . 

p.t'��  :rm . 

s.$Y'  :sj. 



   �        ها مرگ امت : 77درس

 

377

آنهايي كه خدا هدايتشان كرده و به عبادت او و : ها دو قسم اند  امت
اجتناب از طاغوت موفق شدند و آنها كه در اثر تبعيت از طاغوت، گمراه 

ن    فَـإِنَّ اللّـه الَ      ( شدند و با دست خود، خويشتن را هالك كردند         ي مـد هـي
  1.)يضلُّ

  ها دوري از پليدي. ج
لِ                 � مـنْ ع مـ س رِجـ الَماألَزو اباألَنـصرُ وس يـالْمرُ وا الْخَمنُواْ إِنَّمينَ آما الَّذها أَيي

  ؛ �2الشَّيطَانِ فَاجتَنبوه لَعلَّكُم تُفْلحونَ
پليـد و  ] نوعي قمار[ها و ازالم  بتشراب و قمار و ! ايد اي كساني كه ايمان آورده  «

  . »از عمل شيطان است؛ از آنها دوري كنيد، تا رستگار شويد
بـين شـما كـدورت و       ،  ها  خواهد به وسيله همين پليدي      شيطان مي 

وقتـي  .  و شما را از نماز و ياد خـدا غافـل كنـد             3دشمني به وجود آورد   
 فرامـوش   ار شد و ياد خـدا     كدورت و دشمني و اختالف در جامعه پديد       

  . شود معه ايجاد مي آن جانابوديشد، زمينة 
  اتحاد و الفت. د
داء               � أَعـ إِذْ كُنـتُم كُملَـيع ةَ اللّهمعاذْكُرُواْ نالَ تَفَرَّقُواْ وا ويعمج لِ اللّهبواْ بِحمتَصاعو

 نَ قُلُوبِكُميب ؛ �4…فَأَلَّف  
چنگ بزنيـد و پراكنـده نـشويد و         ) :قرآن و اهل بيت    (همگي به ريسمان خدا   

نعمت خدا را بر خود به ياد آريد كه چگونـه دشـمن يكـديگر بوديـد و او ميـان             
  . »…هاي شما الفت ايجاد كرد دل
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قـدرت عظـيم ملـت،      . ها دارد   اتحاد، نقش مهمي در سعادت و بقاي امت       
: فرمايـد   مـي 6666 پيامبر اكـرم . ها است  نتيجه به هم پيوستن و الفت بين دل       

  1.»المؤمنون كالنفس الواحدة«
  ها عوامل مرگ امت. 5

  مخالفت با رسوالن. الف
�           أَو ود هـ مقَـو نُوحٍ أَو مقَو ابا أَصثْلُ مكُم ميبصي أَن يقَاقش نَّكُمرِمجمِ الَ يا قَويو

يدعنكُم بِبم لُوط ما قَومحٍ والص م؛ �2قَو  
 و مخالفت با من، سبب نشود شما به همان سرنوشتي كه قوم نوح، يا قوم دشمني! اي قوم من«

  . »هود، يا قوم صالح گرفتار شدند، گرفتار شويد و قوم لوط، از شما چندان دور نيست
ها بـوده     مخالفت با پيامبران يكي از عوامل نزول عذاب و مرگ امت          

  .كه آية فوق به آن اشاره دارد
  اعمال زشت. ب

تَينَاه حكْماً وعلْماً ونَجينَاه منَ الْقَرْيةِ الَّتي كَانَت تَّعملُ الْخَبائثَ إِنَّهم كَانُوا قَوم سوء ولُوطاً آ�
  ؛ �3فَاسقينَ

كه به او حكومت و علم داديم و از شهري كه اعمال زشت و ] به ياد آر[و لوط را «
  . »را كه آنها مردم بد و فاسقي بودنددادند، رهايي بخشيديم؛ چ كثيف انجام مي

هـا    باعـث هالكـت ملـت     ،  رواج دادن فساد و فحشا و گناه در جامعه        
  . از جمله قوم لوط؛ شده است
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  گري ظلم و طغيان. ج
  ؛ �1يوَقوم نُوحٍ من قَبلُ إِنَّهم كَانُوا هم أَظْلَم وأَطْغَ�
  . »تر و طغيانگرتر بودند  ظالمو نيز قوم نوح را پيش از آنها؛ چرا كه آنان،«

انـدازة آنـان      اين آيه سبب هالكت قوم نوح را ظلم و طغيانگري بـي           
  .دانسته است

  ناسپاسي. د
وضَرَب اللّه مثَالً قَرْيةً كَانَت آمنَةً مطْمئنَّةً يأْتيها رِزقُها رغَدا من كُـلِّ مكَـانٍ               �

  ؛ �2أَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخَوف بِما كَانُواْ يصنَعونَفَكَفَرَت بِأَنْعمِ اللّه فَ
مثلي زده است؛ منطقة آبادي كه امـن و آرام و           ] كنند  براي آنان كه كفران نعمت مي     [خداوند،  «

هـاي خـدا ناسپاسـي        رسيد؛ اما به نعمت     اش فراوان از هر جا مي       مطمئن بود و همواره روزي    
  . »ديدادند، گرسنگي و ترس را به آنان چشان د به سبب اعمالي كه انجام ميكردند و خداون

ها جريمـه     هشدار است كه اسراف و تبذير و تضييع نعمت        آية فوق،   
   .اي بسيار سنگين جريمه؛ دارد

  تكبر .  ه
اةِ     لِّنُذيقَهم عذَاب الْ  …فَأَما عاد فَاستَكْبرُوا في األَرضِ بِغَيرِ الْحقِّ        � يـي الْح زْيِ فـ خـ

  ؛ �3 وهم ال ينصرُونَيالدنْيا ولَعذَاب اآلخرَةِ أَخْزَ
اي را در      تا عذاب خـوار كننـده      …اما قوم عاد، به نا حق در زمين تكبر ورزيدند         «

  . »زندگي دنيا به آنها بچشانيم
هـاي مرتفـع    هـاي محكـم بـر مكـان         قصرهاي زيبا و قلعـه    ،  قوم عاد 

، آنها   و مردماني خشن و جنگجو بودند و اين قدرت ظاهري          ساختند  مي
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ناپـذير و    چنان كه خود را جمعيتي شكـست      ؛  را سخت مغرور كرده بود    
  . ؛ ولي همين غرور سبب نابودي آنان گرديدپنداشتند برتر از همه مي

  ها پيام
هيچ تحولي تـصادفي و خـارج از تـدبير و نظـم دقيـق و             ،  در هستي . 1

ةٍ    (  نيز قوانيني حاكم است    يبر هر امت  . ستالهي ني ة  حساب شد  كُـلِّ أُمـل
  . )أَجل
پس تا حد   ؛  رفتني است ،  ست ا امفرصت و امكاناتي كه در دست       . 2
  .)لكُلِّ أُمةٍ أَجل( بهترين بهره را ببريم، توان
مجاهدان در راه خدا، به خاطر سلطة طاغوتيان گرفتار يـأس نـشوند و            . 3

  .1)لكُلِّ أُمةٍ أَجل( نيز رفتني هستندتالش كنند؛ چون آنان 
اء   ( 2ها، بيرون از اختيار آنان اسـت        پيدايش و انقراض امت   . 4 فَـإِذَا جـ

  ).أَجلُهم الَ يستَأْخرُونَ ساعةً والَ يستَقْدمونَ
هـاي آن، مايـه پرهيـز از          توجه به محدود بودن زندگي و مجـال       . 5

�بي الْفَواحشحرَّم ر( 3محرمات الهي است  
ولكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم الَ  …

  ).…يستَأْخرُونَ ساعةً
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  فراموشي قيامت
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šχρß‰ysøgs† ∩∈⊇∪1؛  
 دين خويش را به بازي و سرگرمي گرفتند و زنـدگي دنيـوي              ]در دنيا [ كساني كه 

كه آنان ديدار اين روزشان را فراموش كـرده و          گونه    همانپس  ،  مغرورشان ساخت 
  . سپاريم  ميراموشي امروز آنان را به ف]ما نيز[، كردند را انكار مي آيات ما

  مقدمه
،  بهـشتيان بـا دوزخيـان   يگـو و از گفـت اي  هضمن بيان گوشـ   ،  آيه قبل 

بـه   آيـه،   ايـن .هاي بهشت را مطـرح كـرد   نعمت محروميت دوزخيان از  
دارد كـه ايـن سرنوشـت     و بيان مـي كند   مياشاره آنها   سبب محروميت 

  . اند شوم را خودشان براي خويشتن فراهم ساخته

  ها واژه
 ي كه فرد را از كارهـا      يزي، مشغول شدن به چ    ، بيهودگي ي سرگرم :لهو
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  . باز داردياصل
  .كاري كه مقصد صحيح در آن قصد نشده باشد، يباز :لعب
از ماده غرر ـ فعل ماضي( داد ـ مغرور كرد بي فر:غَرَّت.(  

  نكات تفسيري

  فراموشي قيامتهاي  نشانه. 1

دهنـد كـه      ي تـشكيل مـي     جمعي از دوزخيان را كسان      اينكه با توجه به  
، هاي فراموشـي قيامـت       به نشانه  ، توجه اند  قيامت را به فراموشي سپرده    

عبارتنـد  درقرآن  ها    اين نشانه . بسيار كارساز است  ،  براي رهايي از دوزخ   
  : از

د و احكـام ديـن و   يـ  به عقايتوجه ييعني ب  ؛نيبازيچه پنداشتن د  . الف
 7ن؛ امـام حـسين     نگـرفتن آن و فقـط بهـره بـردن از مواهـب آ              يجد
ــد مــي ــن، بازيچــه «: فرماي ــر ســر  مــردم بنــده دنياينــد و دي اي اســت ب
  1.»هايشان زبان

 مـادي دنيـا؛     يها  شدن در لذت    غرق؛   دنيا يفريب خوردن از زندگ   . ب
 از  رچيزي غيـ  ن پندارد كه    يو چن  فراموش كند     آخرت را   كه اي  به گونه 
  . داردنوجود  دنيا
   كيفر فراموشي قيامت. 2

سرگرم دنيا شده و با ناديده گرفتن دين و قيامت، منكر آيـات الهـي               آنان كه   
فَالْيوم نَنساهم كَما نَسواْ لقَاء يومهِم      (شوند    شدند، در قيامت به فراموشي سپرده مي      

ذَا هـ(.  
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كـور  ، بلكـه در قيامـت  گردنـد؛    نه تنها به فراموشي سپرده مـي       آنان
پاسـخ داده    آنهـا    بـه پرسـند     يمـ  را   آن وقتـي علـت      .شـوند   محشور مي 

آمد و فرامـوش  شما هاي ما برا ي      همان گونه كه آيات و نشانه     : شود  مي
 1. شددفراموش خواهيشما امروز نيز د، كردي

 ؟فراموشي در مورد خداوند به چه معنا است. 3

فراموشـي   در ذات اقدس خداوند راه نـدارد،         يفراموش اينكه   با توجه به  
  :  روايت شده است7 امام رضااز  چه؟يعنيدرباره او 

پـس امـروز مـا آنهـا را فرامـوش           «:  اينكه خداوند متعـال فرمـود      …«
؛ يعنـي   »كنيم، همان گونه كه ديـدار چنـين روزي را فرامـوش كردنـد               مي

طور كه آنان آمادگي براي ديدار چنين روزي را رهـا كردنـد، مـا نيـز       همان
  2.»كنيم آنان را رها مي
 محروم شدن فرد از رحمت و يند به معنا درباره خداويپس فراموش

  .ت او استيعنا

  ها پيام
مسخره كردن دين، مغرور شدن به دنيا، فراموشي آخرت و انكار آيات الهي، از . 1

واً ولَعبـاً          يإِنَّ اللّه حرَّمهما علَ   …( 3هاي كفر است      نشانه لَهـ مـنَه  الْكَافرِينَ الَّذينَ اتَّخَذُواْ دي
و….(  

تحقير دين و بازيچه قرار دادن آن سبب ذليل شـدن انـسان در               . 2
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  .)فَالْيوم نَنساهم( 1شود  ميقيامت
موجب محروم شدن از بهشت و مواهـب  ، انكار مستمر آيات الهي  . 3

  2.)وما كَانُواْ بĤِياتنَا يجحدونَ. . . فَالْيوم نَنساهم كَما نَسواْ( آن خواهد شد
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   درخواست از خداونديچگونگ
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  . ست نداردو او تجاوزگران را د قطعاً.پروردگارتان را با تضرع و پنهاني بخوانيد

  مقدمه
دعا كردن و درخواست از خداوند، خواسـته ذاتـي بـشر اسـت كـه اگـر        

ند شود، كارساز است و اگـر بـدون رعايـت شـرايط آن              نهادينه و هدفم  
آية فوق، بـه برخـي شـرايط دعـا          .  اثر است  يا ب يانجام پذيرد، كم اثر و      

  . پرداخته كه جاي دقّت و تأمل دارد

  ها واژه
  ).ماده ضرع ـ مصدر باب تفعل (زاري،  نيازاظهارِ :تَضَرُّع
پنهاني :هخُفْي.  

بـاب  » عـدو «ل، جمع معتـدي از مـاده        اسم فاع  (تجاوز كاران  :معتَدين
  ).افتعال
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  نكات تفسيري

  چرا بايد خدا را بخوانيم و نيازهايمان را از او بخواهيم؟. 1

كارهاي ، و براي رفع نيازهاي خوداست شده    انسان نيازمند آفريده   .الف
كمك خواسـتن از ديگـران    ،  يكي از اين اعمال   . دهد   مي گوناگوني انجام 

ويي بـه   گـ  كسي كمك و ياري بطلبد كه توان پاسخ       انسان بايد از    . است
چه كسي قدرتمندتر و تواناتر از  ن  ين ب يآن خواسته را داشته باشد، در ا      

نياز دراز    بي يسوه  بپس بايست او را خواند و دست نياز          است؟   خداوند
  . كرد
، وسـيله دعـا  ه  انسان ب  .خضوع و بندگي است   ،   عبادت ، نوعي  دعا .ب

 عبـادات اثـر   گريدو همان طور كه يابد  ميخداوند به ذات اي  توجه تازه 
  1. استدعا هم داراي چنين اثري ، تربيتي دارد

  خدا را چگونه بخوانيم؟. 2

. ك است، كه بـا رعايـت آداب و شـرايط باشـد            ي به اجابت نزد   يدعا وقت 
  : برخي از شرايط استجابت دعا در اين آيه بيان شده است

خضوع و خـشوع رو بـه   ، يزارني با يع؛  تضرع بخوانيد  با خدا را    .الف
 ؛دعاكننده نبايد تنها زبانش چيزي را بخواهد،   در حقيقت  .سوي او آريد  

. شوددر درون جان او و تمام وجودش منعكس از يو نبلكه بايد روح دعا 
2  

ريا دورتر و    چرا كه از  ؛   و پنهاني بخوانيد   »يهفخ « خدا را به طور    .ب
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  1. استهمراه ر و حضور قلب با تمركز فك تر و به اخالص نزديك
اخالص، زمان دعا، مكان دعا،   : ز چون ي ن يگريط و آداب د   يالبته شرا 
  .رديگ  مي خود مورد بحث قراريمطرح است كه در جا…ذكر صلوات و

  شكني و تجاوز ممنوعيت حريم. 3

سـبب  ،  ها در حقيقـت     رعايت اين حريم   .حريمي دارد   براي خود  كارهر  
 م دعـا  يحـر بايـد    هنگام دعـا نيـز       .هد بود شمردن آن عمل خوا    محترم

ب الْمعتَـدينَ   � :فرمايـد   آيـه مـي  لذا در انتهاي؛ رعايت شود حـالَ ي ه  ؛� إِنـَّ
  . »دارد خداوند تجاوز كاران را دوست نمي«

اين جمله، معناي وسيعي دارد كه هرگونه تجاوز، اعـم از فريـاد كـشيدن           
ري و يا توجه بـه غيـر خـدا را شـامل     گران، تظاهر و رياكايهنگام دعا و آزار د 

   2.شود مي
هــم چنــين بيــانگر ايــن نكتــه اســت كــه آدمــي نبايــد از خداونــد 

اي داشته باشد كه مشتمل بر تجاوز و تعدي به حقوق ديگـران               خواسته
باشد و يا مقتضاي آن ظلمي در حق ديگران به حساب آيـد، چـرا كـه                 

اي را  دعاكننـده كنـد و چنـين     خداوند چنين دعايي را مـستجاب نمـي       
  .دوست ندارد

  ها پيام
خالصانه و همراه    ،»رب «ثر است كه با استمداد از كلمه      ؤدعا وقتي م  . 1

   3.)ادعواْ ربكُم تَضَرُّعاً وخُفْيةً( تضرع باشد

                                                 
h .^?�U .  
p. 9� ;+@RcR1 ����� ���� :kj :lphu.  
s. 9� ;+@RcR1 :��� ���� :kq :lmq.  
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هـاي سركـشي و       تضرع و دعاي ريـايي از نمونـه         دعا نكردن، دعاي بي   . 2
ب     (ان را دوست نـدارد      تجاوز است و خداوند، گردنكشان و تجاوزكار       حـالَ ي ه إِنـَّ

   1.)الْمعتَدينَ
 عبـادت و دعـا باشـد ـ     يگران ـ اگـر چـه بـرا    يآزار رساندن به د. 3

  .)الَ يحب الْمعتَدينَ …ادعواْ(ممنوع است 

                                                 
h.^?�U .  
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  شرط اصلي مبلّغ

öΝ à6äóÏk= t/é& ÏM≈n=≈ y™Í‘ ’În1 u‘ O$tΡ r&uρ ö/ ä3s9 îw¾¾$tΡ îÏΒ r& ∩∉∇∪1؛  
  . رسانم و براي شما خيرخواهي امينم هاي پروردگارم را به شما مي ياممن پ

  مقدمه
رسالت حضرت هود است كه مردم را به سوي پروردگـار           ة  اين آيه دربار  

بلكه دعـوت او بـه سـود        ؛  خواند و دعوتش براي منافع شخصي نبود        مي
  : فرمايد  مي7قرآن از قول حضرت هود .  مردم و در راه مصالح آنان بود

  .�أُبلِّغُكُم رِساالت ربي وأَنَاْ لَكُم نَاصح أَمينٌ�

  ها واژه
  ).باب تفعيل» بلغ«فعل مضارع از ماده (رسانم  مي: أُبلِّغُ
  ).»نصح«اسم فاعل از ماده (خواه ـ نصيحت كننده   خير:صحان

  .ها  پيام:رساالت

                                                 
h. ��RD� :jm. 
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  نكات تفسيري

  ابالغ رسالت . 1

 كـه از جانـب خداونـد فرسـتاده شـده و             پيامي است به معناي   ،  رسالت
  .  استاميپبه معناي رسانيدن ، حامل امري براي ديگران باشد و ابالغ
، امور مربوط به اعتقـادات قلبـي  ، منظور از برنامه رسالت و مأموريت    

تكميل و تهـذيب    با  كه در رابطه    است  احكام و وظايف عملي و اخالقي       
  . گيرد نفوس صورت مي
 تبزرگ خداوند متعال آن است كه پس از خلق        هاي    يكي از رحمت  

  . به هدايت او توسط انبيا اقدام كرد، انسان
  نصيحت به مردم. 2

 رسالت ويـژه    ،) آلودگي  از يو دور خالص بودن    (با توجه به معناي نصح    
از طرفـي  . هـا اسـت   انبيا خالص كردن افكار و عقايد و اعمال از پليـدي        

 در  يبيسـ بـدون كمتـرين آ    ،  اسـت ب خداونـد    جانـ چـون از    ،  پيام آنان 
عين بيانـات خداونـد   ، اظهارات رسول خدا. گيرد  قرار مي  مردم دسترس

 ار مـردم قـرار    يـ  در اخت  ي و فزون  يچ كاست ي و بدون ه   متعال خواهد بود  
  .رد يگ مي

در نهايت دلسوزي و خيرخـواهي      ،   ابالغ  و اين رسالت ،  از سوي ديگر  
  .رديگ  ميبراي مردم صورت

  امانت داري. 3

برابـر اتهـام    در   7هـود . به معناي ثقه و مورد اطمينان اسـت       » نامي«
از هـر   ،  هاي الهي    خود را در ابالغ رسالت     ،از خود رفع اتهام كرده    ،  كذب

  . كند دار معرفي مي و امانتداند  ميا مبرّ، مكر و دروغ
بلكه بايد در افعـال   ؛  تواند صرف ادعا باشد     نمي،  داري در انسان   امانت
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به وجـود   ،  براي صدق نبوتشان   از اين رو پيامبران   . يابدو اقوال او ظهور     
كننـد و كـسي نيـز منكرشـان      اين صفت در وجود خويش استدالل مي      

  .  است در آنانزيرا صفتي آشكار؛ شود نمي

  ها پيام
  .)أُبلِّغُكُم رِساالت ربي(در همة ابعاد و سطوح زندگي باشد تبليغ بايد . 1

 يشامل همه امور، اعم از عرصـه هـا        جمع است و    »رساالت«كلمه  (
، اعمال صالح، موعظه ونـصيحت، عبـادات، معـامالت،          ياعتقادي، اخالق 

   ).شود  ميمعاشرات، حدود و غير اينها از احكام و دستورات
ـ  اسـت و از      وندهاي خدا   پيام،   و دستورهاي پيامبران   گفتار. 2 ب جان
  . )يأُبلِّغُكُم رِساالت رب( 1گويند چيزي نمي، خود
مبلـغ بايـد    ؛  از اصول مهم تبليغ است    ،  شفقت و مهرباني با مردم    . 3

  . )وأَنَاْ لَكُم نَاصح أَمينٌ( خيرخواه و دلسوز امت باشد
 از شرايط اصـلي تربيـت و تبليـغ اسـت          ،  امانت داري دلسوزي و   . 4

اگر دلسوزي همراه امانـت نباشـد، خطرنـاك اسـت؛ زيـرا       (؛  )نَاصح أَمينٌ (
ه سبب دلسوزي، حقوقي ناديده گرفته شود، يا قـوانيني زيـر پـا              شايد ب 

  . 2)قرار گيرد
 كـه بـراي    آنجـا در موارد ضرورت و، هاي مثبت خود   بيان ويژگي . 5

  .)وأَنَاْ لَكُم نَاصح أَمينٌ( 3مانعي ندارد، ديگران سازنده باشد

                                                 
h.A�' R�K&)  :kq :lrj. 

p.^?�U . 

s.^?�U . 
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  وجدان كاري

4’ n< Î) uρ štô‰ tΒ öΝèδ% s{r& $Y7 øŠyèä© 3 tΑ$s% ÉΘöθs)≈ tƒ (#ρß‰ ç7ôã $# ©! $# $tΒ Ν à6s9 ôÏiΒ 

>µ≈ s9 Î) …çνç� öY xî ( ô‰s% Ν à6ø?u !$y_ ×πoΨ ÉiJ t/ ÏiΒ öΝà6În/ §‘ ( (#θèù÷ρr' sù Ÿ≅ ø‹ x6ø9$# 

šχ# u”YÏϑ ø9 $#uρ Ÿωuρ (#θÝ¡y‚ö7 s? }¨$̈Ψ9 $# öΝèδ u !$u‹ ô©r& Ÿωuρ (#ρß‰ Å¡ø� è? †Îû 
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  ؛1∪∋∇∩
اي «: گفـت ] آن حـضرت  . فرستاديم[برادرشان شعيب را    ،  مدين] مردم[و به سوي    

همانـا از طـرف     . خدا را بپرسـتيد؛ جـز او معبـودي بـراي شـما نيـست              ! قوم من 
] در داد و سـتدها [پس ، دليلي روشن براي شما آمده است     ] معجزه و [پروردگارتان  

،  به طور كامل ادا كنيد و از كاالهاي مردم كم نگذاريد و در زمينپيمانه و ترازو را
اگـر مـؤمن    ،  برايتـان بهتـر اسـت     ] رهنمودها[اين  . فساد نكنيد ،  پس از اصالح آن   

  . »باشيد

                                                 
h . ��RD�)z(:mn .  
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  مقدمه
ــد ــشر ، خداون ــراي هــدايت ب ــده و ، ب ــامبراني را برگزي ــان پي ــراه آن هم
مـل بـه ايـن      عبـا   تـا   ،  فرسـتاده اسـت   را   قوانين    عقايد و   از اي  مجموعه
ة اين قوانين كه بـه وسـيل      ة  مجموع. سعادت آنان فراهم شود   ،  دستورات
 بخـش مهمـي از    . به مردم ابالغ شده است     :خاتم از آدم تا  ،  پيامبران

 مجدانـه  براي برپـايي ديـن خـدا       ي الهي انبيا؛  دهند  دين را تشكيل مي   
هـايي از   بخش، خويشعصر  مردمهر كدام به فراخور حال      ،  تالش كرده 

  .دادند  ميمورد تأكيد و تذكر قراررهاي الهي را دستو
اين آيه نيز   . وحيد و يكتاپرستي است   ، ت اين دستورات ة  همة  سرلوح

انـد   كرده توجهي مي كه قوم شعيب به آن بي    –بخشي از قوانين الهي را      
  . شود  متذكر مي–

  ها واژه
 بوده و چون در سرزميني در       7يكي از فرزندان حضرت ابراهيم     :مدين
   1.كرد آن مكان مدين ناميده شد ه شام سكونت ميرا

  ).باب افعال» وفي«فعل امر از ماده ( كامل كنيد :أَوفُواْ
  .پيمانه كردن :كيل

  . ).»نجس«فعل مضارع مجزوم به ال نهي از ماده (كم نكنيد  :الَ تَبخَسواْ

                                                 
h .           o?' ;1 9#R�� ;L ^5A� ,1R` ��3" A5 2_� �R!8»^?F� « ,� v/'��	  5�8  :   �R8 A5»  ����	

;��D «^B A5 x��� # P�F8 VRE> # ;+@Rc A�R� ,� ?" /3+K�9 . 
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  نكات تفسيري

  در باره حضرت شعيب؟» اخاهم«تعبير . 1

 حضرت شعيب و چند پيامبر ديگر؛ مانند هود، نـوح،           تعبير برادر دربارة  
، اوالً؛ به سبب نسبت خويشاوندي بود كه بـا آن اقـوام          :صالح و لوط  

ها در نهايت دلسوزي ومهرباني،     داشتند و ثانياً؛ به اين علت است كه آن        
كردنـد و از هـيچ كوشـش و           مـي  همچون يك برادر، با قوم خود رفتـار       

  .روگذار نكردندها ف تالشي براي هدايت آن
  توحيد، اولين گام دعوت پيامبران. 2

، دعوت خود را با توحيد آغاز 7همة پيامبران، از جمله حضرت شعيب  
خداوند يگانـه را بپرسـتيد كـه        ! اي قوم من  «: آن حضرت فرمود  .كردند

بـر ايـن اسـاس توحيـد پايـه و           . »هيچ معبودي جز او براي شما نيست      
نكه بايستي بنياد دعوت همه مبلغـان  چنا. محور اصلي دعوت انبيا است  

  .دين باشد
  وجدان كاري. 3

روشن است كه نفوذ هر گونه خيانت و تقلـب در معـامالت، پايـه هـاي        
تــرين پــشتوانه اجتمــاعي و  اطمينــان و اعتمــاد عمــومي را كــه بــزرگ

سازد و ضـايعات غيـر قابـل          مي ها است، متزلزل و ويران      اقتصادي ملت 
آورد؛ به همين دليل يكـي از موضـوعات           مي ارجبراني براي جامعه به ب    

، پس از دعوت به توحيد به آن پرداخت، مبارزه با           7مهمي كه شعيب  
مفاسد اجتماعي، اخالقي واقتصادي قوم خود بـود؛ لـذا آنـان را از كـم                
فروشي، تقلب و تزوير در معامالت برحذر داشـته و بـه وجـدان كـاري                

  : گويد  ميدعوت كرده و
 حـق پيمانـه را ادا كنيـد و از           ] آشكار شده اسـت،    شما خدا براي    اكنون كه راه  [«
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هـاي    اي كه در پرتو ايمان و كوشش        در جامعه [حقوق مردم چيزي كم نگذاريد، و       
  .» اصالح شده است، فساد نكنيد]انبيا

  رمز دوام زندگي اجتماعي. 4

 دليل دعوت خود را دوري از كم فروشي و بـر هـم              7حضرت شعيب   
بـه  ،  زيرا دوام زندگي اجتمـاعي انـسان      كند؛     بيان مي  ،زدن نظم جامعه  

  . او برآورده شودنيازهايتا ، مبادله كاالها و فراورده هاي مختلف است
  در سايه امنيت اجتماعي و عـدم خيانـت در معـامالت             اين كار جز  
سـربزند، بـه سـرعت    اي   از عـده ، حتي چرا كه اگر خيانت   ميسر نيست؛   

به انواع حيله ، كه مردم طوريه ب؛ گيرد  ميرا جامعه را فيابد و  ميتوسعه
جنس معيوب را به جاي سالم و سم مهلك را     تا. زنند  مي و تقلب دست  

  .جز تباهي چيزي نيستاي  عاقبت چنين جامعه. به جاي دارو بفروشند

  ها پيام
دعوت پيامبران و مبلغان، بايد بر محور توحيد و يكتاپرستي و همراه     . 1

��jejk …    l�.i&i(X,� mRX�jT �n	X4i  …( رفتاري برادرانه باشد     با عاطفه و محبت و     jF�jT
n�o���(.  

اعم از كم ، هاي اقتصادي انحراف، پس از شرك و انحراف عقيدتي. 2
 ايجاد خلل در اقتصاد و كم ارزش جلوه دادن          ،تقلب در معامله  ،  فروشي

بله ترين مسايل اجتماعي و از مصاديق فساد و مقا          از مهم ،  اجناس مردم 
n�QQo��� l�.i&QQi(X,� … jMn. n��jGQQ( بــا آن الزم و ضــروري اســتp�l��n. j"QQXj2l�� l��q�X.jrQQj�

l��i�j8X(j�…(.  
ايمان كامل و اقتصاد سالم، تأمين كننده سعادت دنيـا و آخـرت             . 3

   تفسير همراه�       
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n�o��� l�.i&i(X,� …j"X(است j2l�� l��q�X.jrj�  …l��i�j8X(j� jM  …X4q2s� t�Xje X4q2p�ju(.1  
  

                                                 
h .9� ;+@RcR1 :��� ���� :kq :lhhn . 
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  ايمان و تقوا شرط پايداري نعمتها

öθs9 uρ ¨βr& Ÿ≅ ÷δ r& #“t& à) ø9$# (#θãΖtΒ# u (# öθs) ¨? $#uρ $uΖ óstG x� s9 ΝÍκ ö' n= tã ;M≈ x. t&t/ zÏiΒ Ï!$yϑ ¡¡9 $# 

ÇÚö‘ F{$# uρ Å3≈ s9 uρ (#θç/¤‹ x. Μßγ≈ tΡ õ‹ s{r' sù $yϑ Î/ (#θçΡ$Ÿ2 tβθç7 Å¡õ3tƒ ∩∉∪ 1  
 ]يدرهـا [قطعاً ، شه كرده بودنديپ تقوا  ومان آوردهيها ا يو اگر مردم شهرها و آباد 

ـ ؛ميگشود  مين را بر آنان   يبركات آسمان و زم    ـ آ[ آنـان  ي ول ب ي تكـذ ]ات مـا را ي
  . مي گرفت]با قهر خود[آنان را ، عملكردشانسبب  پس ما هم به ؛كردند

  مقدمه
هـا    ي آن  گاه ؛دهد  مي  به بندگانش نعمت   يمتفاوتهاي    گونهبه  ،  خداوند

 البتـه   ي؛گروهـ به صورت    يسازد و گاه    مي  متنعم يادرا به صورت انفر   
 جوامـع و    كند كه   مي انيب،  هين آ يا. خاص خود را دارد   شرايط  هر كدام   
 خداوند  پردامنهدار و   ي پا هاي  نعمتتوانند از    شرايطي مي با چه   امت ها،   

  . ندمند شو بهره

  ها واژه
  ). جمع بركت(هاي پايدار  نعمت :برَكَات

                                                 
h . ��RD�)z:(rj .  
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  ). »اخذ«فعل ماضي از ماده  (1گرفتيم :أَخَذْنَا

  نكات تفسيري

  ها نعمت يداريشرط پا تقوا مان ويا. 1

ها، بلكه فزونـي      نعمت يداريپابراي   يان قانون اله  يب، كه   هيبخش اول آ  
 گوناگون يها ي كه در شهرها و آباد   هايي  انساناگر  : ديفرما ؛ مي استآن  
، م و فـساد    ظلـ  ي،ات الهـ  يب آ ي تكذ ي، سركش يبه جا ،  كنند ي مي زندگ
نـه تنهـا مـورد خـشم        ،  زكار شوند يمان پره ي آن ا  پرتومان آورند و در     يا
ها  ي آنن به رويو زمها  آسمان بركات يبلكه درها، رنديگ  نمي قرارياله

  .گشوده خواهد شد
  ست؟ي چ»بركات«منظور از . 2

  ).  گذرايزهايدر مقابل چ(، شود  ميدار گفتهي پايها به موهبت، بركات
 يهـا   شـامل بركـت     و  وجـود دارد   ونير و فز  يخ،  »بركت« يدر معنا 

  2.علم و امثال آنيي، دارا،  مثل بركت در عمر؛شود ي مي و معنويماد
دن ييـ نزول بـاران و رو    ،  نيق بارز بركات آسمان و زم     ي از مصاد  يكي
 هـاي   نعمـت  .سـت ها ا   ة انسان آرامش هم نشاط و   ه  ياهان است كه ما   يگ
چ يبــر هــ، اهــان وجــود دارديگدن روييــ كــه در نــزول بــاران و ياديــز

  . ستيده ني پوشيخردمند
  امان و تقويثمرات ا. 3

 بلكـه باعـث  ، شـود  ي مـي  نه تنها سبب نـزول بركـات الهـ         تقوا،   مان و يا
                                                 

h .A?L ;1 ^5�5 R&�L # V�9?�� o�!&� ;1 ;�B ��� A52_� ;+@A  . 
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 1اسـت، بجـا مـصرف شـود؛       ار انسان قرار گرفته     يگردد آنچه در اخت    مي
 اسـت كـه     يبركتـ اينهـا   …مارستان و يب،  مدرسه،  مانند ساختن مسجد  

 ماننـد  ي الهـ يرهاير مـس ي و مصرف در غ     است ب مال شده  ب صاح ينص
  . جز تباهي نيست يزيچ، …كردن براي گناه، اسراف ونه يهز
  محصول عملكردهاي، زندگهاي  يسخت. 4

ايمان و فاسد، گرفتار انواع  هاي الهي، اين است كه افراد بي يكي از سنت
هـاي     گـاهي بـال   . ها در همين زندگي دنيايي خود خواهند شـد          واكنش

هاي جهـاني يـا    بارد و گاهي آتش جنگ ها مي  آسمان و زمين بر سر آن     
گـاهي نيـز   . بـرد  ها را در كـام خـود فـرو مـي           هاي آن   اي سرمايه   منطقه
بـه تعبيـر   . دهد ها را تحت فشار قرار مي هاي جسمي و رواني، آن  ناامني

و اعمالي است كه خود انـسان      » كسب و اكتساب  «قرآن، اين وابسته به     
دهد و اين، چيزي نيـست جـز حاصـل عملكـرد خـود انـسان        ام مي انج
»��(�2� ����0 ��: 4	��ve��« .  
  پرسشك ي. 5

 هـا    كه در آن   ييچرا كشورها  است،   سبب نزول بركات   تقوا،   مان و ياگر ا 
ن نا برخوردارنـد؟ و مـسلما  ياز وضع بهتر، ستي نيخبر تقوا   مان و ياز ا 

  برند؟  ميدر فقر به سر
 كشورها ممكن است از نظـر علـم و صـنعت جلـوتر               آن ،اوالً: پاسخ
ـ   با   آرامش ندارند و     ي و روان  ي از نظر روح   ي ول ؛باشند  يمـشكالت فراوان

  . دست به گريبانند

                                                 
h .����� ���� :kj :lpjj .  
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تنها نـام اسـالم را بـا خـود دارنـد و             ي،   اسالم ياغلب كشورها ،  اًيثان
  . ستي اسالم در آنجا حكمفرما نين و رهنمودهايقوان

 قـرآن كـه     چنـان  ؛ اسـت  ي قهر الهـ   ينوع،  ي رفاه ماد  يبه عالوه گاه  
  : ديفرما مي
�          s'nw xyX
j+ z"q0 nL�n�X:jk X4mJXj�n, �j3XNj'j� p�m: l�.i�z0qu �n� l��i�j� �{�j�j�
       l��Qq�.qk �Qn�m: l��iwm�j� �jum| 
  ؛ �1 …

تا ، ميشان گشوديز را به روي همه چيدرها،   را فراموش كردند   يچون تذكرات اله  «
  2.»سرمست شوند

  :  دو گروه مطرح استيش برايدو نوع گشا، در قرآن: توضيح آنكه
4mJX (  خوبان كه همراه بركات استيش برايرفاه و گشا  . الفj�n, �j3XNj'j�j�
} �j0n�n:(.   
 ستيگر همراه بركات ني كفار و نااهالن كه ديش برايرفاه و گشا. ب

)    xyX
j+ z"q0 nL�n�X:jk X4mJXj�n, �j3XNj'j�(  دار و سـبب    يـ ناپاهـا،     نعمـت ا چه بـسا     ريز؛
له مهلت يش را وسين رفاه و گشا  يا،  خداوند. ان باشد ي غرور و طغ   ،غفلت

  3.مانه آنان قرار داده استيو پرشدن پ

  ها پيام
براي دريافت الطاف و بركات اجتمـاعي، ايمـان و تقـواي فـردي كـافي                 . 1

 jk6	n�Qq�l�� j"QX  (نيست؛ بلكه بايد اكثريـت جامعـه اهـل ايمـان و تقـوا باشـند            

                                                 
h . o?F'�)j:(qq .  
p .��� ���� :kq :lhpz .  

s. �   ����D G���!���# ?�e�%f-. %�#G5��5%����� ��G!�� ,�����' ?���'-. ��-!�K�&'�0S� OR���	 ��G!�� ,�����' ?���'�� %�#GR�&�L ������� M����K�Y�� �*�# O�
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l��q3n��…( .  
 يبـازده اقتـصاد  ، ت جامعـه  ي فرهنگ و معنو   ي رو يه گذار يسرما. 2

  .)آمنُواْ واتَّقَواْ لَفَتَحنَا علَيهِم برَكَات( هم دارد
ي طـور ه  بـ ؛ست اعملكرد خود ما  ،  ها و مشكالت   تيعامل محروم . 3

 دشـو  ي مـي  سـبب قهـر و عـذاب الهـ        ،  ر گنـاه  بـ  يكه لجاجت و پافشار   
)n��i(p�l2n� l��q��j0 �n�m: 4i	�j�lvjejrj�(.  
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  دگرگوني قلبها

(# þθä9$s% !$̄Ρ Î) 4’ n< Î) $oΨ În/ u‘ tβθç7 Î= s)ΖãΒ ∩⊇⊄∈∪1  
 ما به سوي پروردگارمان     اهمان] بكن،  خواهي  هر چه مي  [: گفتند] ساحران در پاسخ  [

  . گرديم باز مي

  مقدمه
و ،  گنـاه همـوار   سـوي   كند راه به      در جوامعي كه ظلم و فساد بيداد مي       

بسياري بر اين باورند كه هدايت افـراد        ،  دشوار است ،  حركت در راه خدا   
، هـاي انجـام شـده     يا بسيار دشوار است؛ اما بـا بررسـي        ،  جامعه ناممكن 

  . شود خالف اين مطلب اثبات مي
اي كه به خود آمده و چه گناهكاراني كه           خورده  هاي فريب   چه انسان 

هـا خـود      اي از آن     حتي عده  اند؛  هان برداشته منقلب شده و دست از گنا     
اند و نامـشان در       مبلغ آيين الهي شده و در اين زمينه خوش درخشيده         

  وزگار به ثبت رسيده است، مانند ساحران فرعون؛ رديف خوبان ر

  ها واژه
بمالك، مدير :ر.  

                                                 
h . ��RD�)z(:hpn . 
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اســم فاعـل از مــاده  » منقلـب «جمـع   ( كننــدگان بازگـشت :منقلبـون 
  . )عال، باب انف1»قلب«

  نكات تفسيري

  محتواي آيه. 1

بيانگر عمـق نفـوذ   ، هاي حق گراست آيه فوق كه پاسخ گروهي از انسان    
آنان همان سـاحران زبـده و چيـره         . حق در قلب و جان اين افراد است       

  . ها بهره برد دستي بودند كه فرعون براي رويارويي با حق از آن
ر برابـر حـضرت     آنان نيز با توجه به مهـارت خـود، حاضـر شـدند د             

 بايستند و به خيال خود سحر آن حضرت را باطل كنند؛ ولي 7موسي
دهد، منشأ الهي داشته و  دانستند كه آنچه حضرت موسي انجام مي    نمي

آنان همـين كـه معجـزه حـضرت را مـشاهده            . از توان بشر خارج است    
كردند، فهميدند كه از جنس سحر و جادو نيست؛ بلكه قـدرتي مـافوق              

منقلـب و دگرگـون شـدند و بـه          رو    از اين  در پس آن است؛      بشرقدرت  
عظمت صاحب قدرت پي بردند؛ در مقابل او، سر بـه خـاك سـاييدند و      

آنان، چنان در يكتاپرستي خود استوار شدند كه پذيرفتند      . موحد شدند 
جان خود را نثار اعتقاد خويش كنند؛ از اين رو در پاسخ به تهديـدهاي        

همانــا مــا، بــه ســوي ] خــواهي بكــن مــيهــر چــه [«: فرعــون گفتنــد
  . »گرديم  باز ميمانپروردگار

  تأثير عمومي معجزه. 2

ن اسـت   آبيـانگر   ،  به صورت جمع آمده است و اين      ،  تمام الفاظ اين آيه   
                                                 

h .P�� :2_� ^/8 R��5 Q?> ;1 ,�?> 9�# ,'�cRc5 �?3F� ;1 . 
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، همگي به حقانيت حضرت موسي پي بردند و اين معجـزه          ،  كه ساحران 
ا مقابله با   ها قدرت انكار ي     نزد آنان آن قدر واضح بود كه هيچ يك از آن          

 ناخود آگاه سرتعظيم فرود آورده و همه خداي ند، از اين روآن را نداشت
  . استوار و پا برجا ايستادند، يگانه را اطاعت نمودند و در اين راه

  ها  دگرگوني قلب. 3

پس از تهديدهاي فرعون، ساحران پاسخ دادنـد كـه مـا از ايـن ايمـان                 
ايـم؛ يعنـي مـا        ا منقلب شده  داريم؛ چرا كه ما به سوي خد        دست برنمي 

ايم؛ قلب مـا   ابتدا كافر، ساحر و مشرك بوديم اكنون مؤمن و صالح شده      
وقتي . متوجه شرك و كفر بود و حال، متوجه ايمان و توحيد شده است  

ما گفتند  گردد؛ لذا     قلب، منقلب شود، ديگر با تهديد و تطميع، باز نمي         
  . هراسيم از تهديدهاي تو نمي
كساني كه ايـن قابليـت را در        . كه مقلب القلوب است   اين خدا است    
هـا را بـه    هـاي آن    كنـد و قلـب      خداوند هم عنايت مي   ،  خود ايجاد كنند  
اگـر ايـن    . شـود   گرداند و مقدمات رسـتگاري فـراهم مـي          سوي حق مي  

از خدا بگريزنـد و نفـس خـويش را بـه پليـدي              ،  قابليت را ايجاد نكنند   
،  چـرا كـه ايـن دل   1هـر خواهـد زد؛  ها م  آن هاي  بر دل ،  خداوند،  بكشند

  . قابليت حضور خدا را ندارد
  ايمان به معاد سبب استحكام اعتقادات . 4

بـه عـذاب تهديـد      ،   تو ما را برابر ايمان به پروردگارمان       :ساحران گفتند 
، رشته حيات ما را پاره كنـي      ،  اي اگر با اين عذاب      كني؟ گمان كرده    مي

                                                 
h .�!1��� ,�D d� �+	 :) vR�1)p:(z .(  
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مردن در راه ايمان سـعادت اسـت؛   اي؟ حال آن كه     به ما آسيب رسانده   
، بـه سـوي پروردگارمـان بازگـشته       ،  چرا كـه مـا پـس از كـشته شـدن           

  . خواهيم بود سعادتمند
آري، ايمان به معاد، سبب شد ساحران برابر فرعون ـ كه ديكتاتور و  
متكبر بود ـ چنين شجاعتي از خـود نـشان دهنـد؛ قـدرت و سـلطنت       

 داشت، به هـيچ گرفتـه، بـا كمـال     1»
��i4q2~:n� �j�jkj�X,jrl «مردي را كه ادعاي    

|j�m| �s�m«: قدرت و اطمينان، برابرش ايستادند و گفتندn��i(p�j�3i� �j3�:n� «.2   

  ها پيام
دسـت از ايمـان     ،  بـا امـواج مختلـف     ،  آن كه با بـصيرت ايمـان آورد       . 1


j�m| �s�m| l��q��jT  (ترسد    دارد و از تهديد نمي      برنمي  j�3i� �j3�:n� n��i(p�(3) .ايمان،  آري ،
ساحراني كه ديروز در    . برد  ظرفيت او را باال مي    ،  انسان را دگرگون كرده   

آن چيزهـا برايـشان     ،  امروز به سبب ايمـان    ،  انتظار پاداش فرعون بودند   
  ). ارزشي نداشت

به سابقه ايمان و عبادت نبايد مغرور شد؛ چـرا كـه گـاهي چنـد             . 2

|j�m| �s�m(. گيرند مه سبقت ميبا يك تحول از ه، ساحر و كافرn��i(p�j�3i� �j3�:n� (.  

برابر خطرها و تهديدها    در  انسان را   ،  ايمان به معاد و يادآوري آن     . 3

|j�m| �s�m( 4كند بيمه ميn��i(p�j�3i� �j3�:n� (.  

                                                 
h . V?D9?')zr(:pq .  
p . ��RD�)z:(hpn . 
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  وظايف پيامبران در برابر احكام و قوانين 

$oΨ ö;tFŸ2 uρ … çµs9 ’ Îû Çy# uθø9 F{$# ÏΒ Èe≅ à2 & óx« Zπsà Ïã öθ̈Β Wξ‹ ÅÁø� s? uρ Èe≅ ä3Ïj9 

& óx« $yδ õ‹ ä⇐ sù ;ο§θà) Î/ ö&ãΒ ù&uρ y7 tΒ öθs% (#ρä‹ è{ù' tƒ $pκ È] |¡ômr' Î/ 4 ö/ ä3ƒÍ‘ 'ρé' y™ u‘# yŠ 

tÉ) Å¡≈ x�ø9 $# ∩⊇⊆∈∪1  
ـ  هـر چ ي و بـرا يپنـد چيز، هر ي، از    موس ي برا ]تورات[و در الواح      يليتفـص ، زي

ها   آننير و به قوم خود فرمان بده كه بهتري بگرا با قوتها   آن]!ي موسيا[. مينوشت
گاه فاسقان را بـه شـما       ي جا ي به زود  .رندي را بگ  ]عفو،  ان عفو و قصاص   يمثالً از م  [

  . دهم  مينشان

  مقدمه
در قالب ،  شده استيزير هي كه براي رشد و تكامل انسان پا   ين اله يقوان

ن بـه   ين قـوان  يـ ه ا يدر سـا  ،  امبران نازل شده تا انسان    يكتاب و لوح بر پ    
  . نايل گردد،  استيش كه مقام قرب الهي خويگاه واقعيجا

فـه  يو وظ هـا      آن  بـودن  يجين و تـدر   ي از قـوان   يبه بعض ،  هين آ يدر ا 
  . اشاره شده است، نين قوانيادر برابر امبران يپ

                                                 
h . ��RD�)z:(hqn .  
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  ها واژه
  1 ).»لوح«جمع (نويسند  هايي كه در آن مي ها و صفحه تخته: الواح
U�j�p,X�{�: ب به اطاعت و ترساندن و برحذر داشتن از         يو ترغ  تقوا    به هيتوص
  2.ايب دنيو فرها  تيمعص

  ).مصدر تفعيل» فصل«از ماده ( متمايز كردن، تبيين نمودن :تَفْصيل
باب افعال» رأي«فعل مضارع از ماده (دهم   نشام مي:يرِأو.(  

  يرينكات تفس

  عين و شراي قوان،الواح. 1
ع ين و شـرا   ينازل كرد كه قـوان     7يرت موس  را بر حض   يالواح،  خداوند

الواح به چه صـورت و از چـه         كه    ولي اين  .تورات در آن نوشته شده بود     
موضـوع  است  آنچه مهم .ساكت است در اين باره    ه  يآاست   بوده   يجنس

 ، در الـواح ي موسـ يمـا بـرا  «: ديـ فرما در آيـه مـي  . و مطالب الواح است  
  ؛ » )
j+ z"q0 �p�xyX( ميز نوشتياز هر چي منتخب

 ن به آ، را ي و عمل  ي مطالب اعتقاد  ، موعظه ي او مقدار  يما برا يعني؛  
  . ميا كردهح ي بوده تشرياج قوم موسياندازه كه مورد احت

كتـاب  ،  از بـشر امـروز اسـت      يـ  كه مورد ن   ين تورات در معارف   يبنابرا
،  اسـت 3 �تبيانًا لِّكُـلِّ شَـيء  �، ست و قرآن كه به فرموده خداوند ي ن يكامل

  .  استي بشر امروزيازهاي تمام نيپاسخگو

                                                 
h .      2_� ^/�=	A5 # ^/8 RU?³ �?3F� ;1 .  ;Y&�� �� �#A R1 �+8�' ?1 ;L ?" ^B 9� :  P��?W�

A?�8B,�  ,� # 5�8 /=	A5 :;Y&� ;1 :,� ��� /3��c .����� ���� :kj :lsjs .  
p .���N(�� )�*� :kq :lprp .  
s . $Y')hj:(mr .  

   تفسير همراه�       
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  عين و شراي قوان، برابرامبرانيفه پيوظ. 2

پيامبران، برابر قوانين الهي دو وظيفه مهـم داشـتند كـه آيـه بـدان اشـاره                  
  : كند مي

 ي و دارا  يشـود جـد     مـي  نازلها    ي آن  كه برا  يعين و شرا  يقوان. الف
 و محكم به    اخذ شود  ، با قوت و دقت    يستي پس با  ؛استاي    ژهيت و ياهم

  .)�lvq8j	f{�q�m: �n{(آن عمل گردد 
پس از دريافت اين قوانين بايد در ابالغ آن به مردم جـديت داشـته و              . ب

تر، برتـرين را انتخـاب كننـد و           بايد به آنان توصيه كرد از ميان خوب و خوب         
ها خواهد    اين حق انتخاب و انتخاب برتر، ضامن سعادت آن        . بدان عمل كنند  

  . بود
  ين الهي به قوانيبنديفسق و عدم پا. 3

�n  (ه  ي آ يانيفراز پا p�p$�j�l�� n��n! X4q2�m�qrn$(          هم خبر است و هـم هـشدار كـه  :
، بـه عـالوه   . »م داد يگاه فاسقان را به شما نشان خـواه       ي جا يما به زود  «
پشت پا زده و  ،  عين و شرا  ين قوان ي هستند كه به ا    يد فاسقان كسان  يبدان
 ين الهـ  يز خـالف قـوان    يـ هر كس از شما ن    . اند  مودهي را پ  يافر انحر يمس

  . ز از فاسقان خواهد بود و بد عاقبت خواهد شدياو ن، عمل كند

  ها اميپ
 داردنيـاز   ت  ياراده و جد  ،  به قوت ،   امت يبه كار بستن قانون و رهبر     . 1
)n_n�X�jT X�i�lkn. }f{�q�m: �n	lvq8j�(.   

ـ با،  ريرهبر و مد  . 2 ابتـدا بـه    ،  خداونـد . شگام باشـد  يـ د در عمـل پ    ي
�l�.qvqelrn( سپس به مردم، )�lvq8j	�n( دهد  مي دستور7يموس(.  
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ن ين روش را انتخاب و با بهتـر       يد بهتر يبا،  ان چند راه و برنامه    يم. 3
��nJm3n�Xwjrm: l�.qvqelrn( توان انجام داد(.1  

                                                 
h .��� ���� :kq :lhzz .  
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  سرنوشت بني اسرائيل

¨βÎ) tÏ% ©!$# (#ρä‹sƒªB $# Ÿ≅ ôfÏèø9 $# öΝ çλé;$uΖ tJ y™ Ò= ŸÒxî ÏiΒ öΝÎγÎn/ §‘ ×'©!ÏŒuρ ’ Îû Íο4θuŠysø9 $# 

$u‹ ÷Ρ ‘‰9$# 4 y7 Ï9≡x‹x. uρ “Ì“øgwΥ tÎ� tIø� ßϑ ø9 $# ∩⊇∈⊄∪ 1  
به زودي خشم پروردگارشان و ذلّت در ، گرفتند] معبود خود[كساني كه گوساله را   

 ،بندنـد   مـي افتـرا   ] برخدا[ كساني را كه  ،  رسد و اين چنين     ها مي   به آن ،  زندگي دنيا 
  . دهيم كيفر مي

  مقدمه
معبودي را براي پرستش خود برمي گزيند؛ گروهي خداوند         ،  هر انساني 
را  …  يــا خورشــيد، ســتاره،بــت،  گروهــي در اثــر انحرافــات،رايگانــه 
  و پرسـتي كـرده    هايي كـه گوسـاله      آيه گروهي از انسان   اين  . پرستند  مي

خـود بـه وجـود    موجب خشم پروردگار شدند و ذلـت زنـدگي را بـراي           
  . كند  مي، معرفيآوردند

  ها واژه
  .گوساله: عجل

                                                 
h . ��RD�)z(:hnp . 
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  ).»نيل«فعل مضارع از ماده (رسد  مي: ينال
جمع مفتري، اسم فاعل از مـاده       ( افترا زنندگان، دروغ پردازان      :مفْتَرِين

  ).باب افتعال» فري«

  نكات تفسيري

  اسرائيل بني توبةيابد؛ چگونه     ق مي توبه، با پشيماني واقعي، تحق    : سؤال.1
  نشد؟، پذيرفته كه از كار خود پشيمان شدند با اين

پرستي و سجده برابـر       گناه بت .  كافي نيست  ييپشيماني به تنها   :پاسخ  
 ،كه آن همه معجزات     يآن هم به صورت گسترده و براي مردم       ،  گوساله

گنـاهي نبـود كـه بـا گفـتن يـك            ،   ديـده بودنـد    7از حضرت موسي    
بايد غضب پروردگار را ببيند     ،   بلكه اين ملت   ؛بخشيده شود  »�$'�����«

و طعم ذلت و خواري را در اين زندگي بچشد و نتيجه افترا به خداونـد                
  .را ببينند

اين بدان معنا است كه؛ آثار وضعي برخي گناهـان بـا توبـه از بـين                 
بـراي مثـال اگـر      .رود، گرچه پي آمدهاي اخروي آن بخشيده شـود         نمي

به خود يا ديگري بزند و سبب       اي    يت ضربه كسي از روي جهل يا عصبان     
نقص عضوي مانند كوري شود، اين ضايعه با پـشيماني ضـارب جبـران              

   .نخواهد شد
يـن دنيـا تكيـه      ا بني اسـرائيل در    تنها بر ذلت     از اين رو در اين آيه     

غضب فقط مربوط بـه دنيـا اسـت و پـس از نـدامت و                ،  شده تا بفهماند  
توبـه  ، هاي اين جهـان  شيدن مجازاتپرستي و چ    پشيماني از جريان بت   

كيفـري ندارنـد؛ اگـر چـه بـار          ،  و در آخـرت   . بني اسرائيل پذيرفته شد   
همچنـان بـر دوش     ،  ها توبه واقعـي نكردنـد       گناهان ديگرشان كه از آن    

  .كند ها سنگيني مي آن

   تفسير همراه�       
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  :  ذيل اين آيه فرمود7امام باقر
ر در همين دنيـا ذليـل و خـوا        ،  هركس در دين الهي بدعت گذارد     «

   1.»شود مي

�X4mJ�:{� ��� t«مراد از . 2j�j�« . »�nl�~&�� pf�nNl�� 
p� ��s�pu«چيست؟   

به ، كشتن يكديگر بود كه بني اسرائيل به عنوان عذاب      ،  غضب پروردگار 
البته ممكن است اين موضـوع بـا بـروز جنـگ             2. آن مأمور شده بودند   

  .داخلي در بين آنان صورت پذيرفته باشد
، آوارگـي ها، بيرون شدن از سرزمينشان بود؛ زيـرا غربـت و              نذلت آ 
ها تعيين شد، تا اين حركت، در روش مبارزه بـا   اين مجازات . ذلت است 

  . هاي آينده باقي بماند شرك، فرهنگ شده و در نسل
دو اثـر  ،  گوساله را معبود خـود قـرار دادنـد   ي كه اين آيه براي افراد   

  : ذكر فرموده است
   .غضب الهي. 1
  .چشيدن ذلت و خواري در دنيا. 2

  ها پيام
X4iJq��j3n         ( افراد مرتد؛ مغضوب خدا هستند    . 1Qn$ j"QX*pSl�� l�.qvQj8s�� n��pvQs�� {�m|

X4mJ�:{� ��� t�j�j�(.  
                                                 

h .� ���������� �� :kp :lzq :��/>pzm . 

p .»              %�����+%�?��@ ������-A?�1 ���-. %��G1��+�@ �$���F%�� G��L�\?��S)?-1 �����K�&'�� ���+�����³ �����'-. -o���� ?�� �;�������� ��_�G� �Q?�� %\-.�#
 �'-. ���������D ��?�+�@ ������-A?�1 �/3�D ������ OR���	 �������\ �����K�&'��G���>MR�� G��M��+�� ��GU G; . o�� ;1 ,_�� ;� �A ,'?�9 #

 2&c 5�	 :»  �� o�� �� !    ;�?_�c �?�+'� ?1 ?�8]x+_R� ��R1 [   # /��3� ;�1�) t� �/�5R� �+_ 5�	 ;1
     /�5Rc 9?1 5�	 |�?	 ��_ ;1 .    �A 5�	 #] �A R��/�� [             R�+!1 �/�	 v?�=��� A5 ?��8 ��R1 �/�'?_R1 $+� ;1

2_� :�) /'#�/	 tª_2_� ��>A # R�� ;1�) #� �R�9 �2@R�� �A ?�8 ;1« .vR�1 :nq . 
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ق و برق و پر سروصدا رهاي پر ز سراغ بت، آنان كه به جاي ايمان. 2
�( .در همين دنيا هم خوار خواهند شد، بروند�s�pu�nl�~&�� pf�nNl�� 
p� (. 
هـاي    مخصوص بني اسرائيل نيـست؛ بلكـه از سـنت         ،  غضب الهي . 3

n_p�jvQj0  ( الهي است و نسبت به اقوام مرتد ديگر هم بوده و خواهـد بـود              
n��m�j'l�i�l�� 6mGX*j�(.1  

��l�.qvQj8s�� n   (دين و آيين تراشي، افتراي بـر خداونـد اسـت     . 4pvQs�� {�m|
j"X*pSl��…� n��m�j'l�i�l�(.  

                                                 
h .��� ���� :kq :lhmj . 

 

 

 قرآن مجيد 171 صفحة  86درس 

  روزي پاكيزه

ãΝ ßγ≈ oΨ ÷è©Ü s% uρ ótLoΨ øO$# nοu� ô³tã $»Û$t7 ó™r& $Vϑ tΒ é& 4 !$uΖ ø‹ ym÷ρr&uρ 4’ n< Î) #y›θãΒ ÏŒÎ) 

çµ8 s) ó¡oKó™$# ÿ…çµãΒ öθs% Âχ r& > Î� ôÑ$# š‚$|ÁyèÎn/ t& yfy⇔ ø9 $# ( ôM |¡yft7 /Ρ $$sù çµ÷Ψ ÏΒ 

$tFt⊥ øO$# nοu� ô³tã $YΖ øŠtã ( ô‰ s% zΝÎ= tæ ‘≅ à2 <¨$tΡ é& öΝ ßγt/ u�ô³¨Β 4 $uΖ ù= ¯= sß uρ ãΝ ÎγøŠn= tæ 

zΝ≈ yϑ tóø9$# $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ ãΝ Îγø‹ n= tæ  ∅yϑ ø9 $# 3“uθù= ¡¡9 $# uρ ( (#θè= à2 ÏΒ ÏM≈ t6ÍhŠsÛ $tΒ 
óΟ à6≈ oΨø% y— u‘ 4 $tΒ uρ $tΡθßϑ n= sß Å3≈ s9 uρ (# þθçΡ% Ÿ2 öΝ åκ |¦à�Ρr& šχθßϑ Î= ôà tƒ ∩⊇∉⊃∪  1  

 يوقت– يم و به موس   يم كرد يودند تقس  ب يك امتّ يره كه هر    يو آنان را به دوازده عش     
از ، ت بر آن تخته سنگ بزن؛ پسيبا عصا: مي كردي وح-قومش از او آب خواستند   

و ابر را بـر فـراز     .  آبشخور خود را شناخت    يهر گروه . ديدوازده چشمه جوش  ،  آن
 كـه  يا زهي پاكيزهاياز چ. ميشان فرو فرستاد  يبرامنّ و سلوي    م و   يبان كرد يآنان سا 

ـ         . ديم بخور يا   كرده تانيروز كن بـر خودشـان سـتم       يو آنان بر ما سـتم نكردنـد؛ ل
  .كردند يم

                                                 
h . ��RD�)z:(hju .  
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  مقدمه
ن اتفـاق  يشيـ  پيهـا   كـه در امـت   يخيحوادث تـار  ،  اتيطبق برخي روا  

 يادآوريـ ؛ از ايـن رو     1 نيـز تكـرار خواهـد شـد        يدر امت اسـالم   ،  افتاده
ن يري تلـخ و شـ     ي كه سرشار از رخدادها    يسرگذشت امت حضرت موس   

 از ظلـم    ي وقتـ  ،كـه   نيـ آموز است؛ از جمله ا      براي مسلمانان درس   ،بوده
به غفلت گرفتـار شـدند و بـه    ، دنديت رسيافتند و به امن   يفرعون نجات   

اش   يهود، هفتاد و يك فرقه شد كه هفتاد فرقه        «.  پرداختند يريبهانه گ 
اي است    اش اهل بهشت است و آن همان فرقه         جهنمي و تنها يك فرقه    

  2.» پيروي كردند7وصي موسي»  نونيوشع ابن«كه از 
مورد به طور گسترده    در قرآن   سبب  ن  ين رخدادها به هم   يچه بسا ا  

 كــه ييهــا گــاهيهــا و جا لغزشــگاه توجـه قــرار گرفتــه تــا مــسلمانان بـا  
و آفـات  ركـود  ، بـه   اسـالم ةحركت قافلـ  شوند و   ز است آشنا    يانگ  چالش
  . ن مبتال نگردديشي پيها امت

  ها واژه
بـاب  » قطـع «فعل ماضـي از مـاده       (تقسيم كرديم، چند گروه كرديم      : قَطَّعنَا
  ).تفعيل
  ).»3سبط«جمع (ها  نوه :أَسباط
  ).باب استفعال» سقي«فعل ماضي از ماده (طلب آب كرد  :استَسقَا
تسجبـاب   »بجـس «فعـل ماضـي از مـاده        (جوشيد، بيـرون آمـد       :انب ،

                                                 
h .
+�, ���� :kh :lsus .  
p .<�*'w� :�R&F" ;�"R) :kh :lnrn .  
s .���F� VRE> $K' 9� /'5�1 ;���� v59�#5 $���R_� ,317 .  

   تفسير همراه�       
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  ).انفعال
  ).»شرب«ن، از ماده اسم مكا(محل آب خوردن  :مشْرَب
  ).باب تفعيل» ظل«فعل ماضي از ماده (سايه قرار داديم  :ظَلَّلْنَا
امابر :غَم.  
  .عسل طبيعي يا شيره مخصوص گياهي :الْمنَّ
لْومرغ بريان:يالس .  

  نكات تفسيري

  ها و سازماندهي از ديدگاه قرآن  بندي جايگاه دسته. 1

را بـه دوازده گـروه    هـا      آن مـا «: ديفرما  مي انيف ب ي شر ية آ كه اين   چنان
ز يـ آم  خـشونت  ي عادالنـه و دور از برخوردهـا       يتا نظم ،  »ميم كرد يتقس
   .انشان حكومت كنديم

ح و  ي صح يها يبند مي تقس يدارا،  ك ملت ي كه   يروشن است هنگام  
، رديـ ق قـرار گ ي اليرهبرنظر  تحت  ،  ا هر گروه  يمنظم بوده و هر بخش      

 بـه   ؛تـر خواهـد بـود      انشان سهل ي م ؛عدالتت  يتر و رعا   آسانها     آن اداره
 يرويـ ن اصـل پ يـ كوشـند از ا   مـي   جهـان  يتمام كشورها ،  لين دل يهم

 يرهبـر بـا    كـه    ي تا زمان  ها  گروهها و    ها و جناح   يبند  پس دسته  1؛كنند
مطلوب اسـت و بـا      ،   باشد يت و نظام انسان   ي و آشنا به مصالح انسان     ياله

  . ستيفرهنگ قرآن ناسازگار ن
  ل؟ي اسرائي بر بنيژه الهيل رحمت وعلت نزو. 2

 7ما بني اسرائيل را كه در ساية رهبري حضرت موسي    : فرمايد   مي هآي
                                                 

h .����� ���� :kj :lqhh .  
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كه در تنگنا قرار داشتند، مورد عنايات ويژه قرار داديم  بودند، پس از اين
  .ها نازل كرديم و ابرها را سايبان و منّ و سلوي را براي تغذيه بر آن


.�i� mRX�jT X�p� n$�قبل بايد جستجوكرد دليل اين تغيير را در آية   ��{�qk 
    n��q�p&XSn� p�m: n. ��nNl��m: n�.i&XJn� حـق   ي هستند كه به سو    يگروه،  يو از قوم موس   « �1

 ».نمايند يكنند و به حق و عدالت حكم م يهدايت م

گيرند علـت آن      مي مورد عنايت قرار  اي     اگر بني اسرائيل در مرحله    
  .يد دنبال كردرا در اين آيه با

�jF{&Qn(j  �ولي باز به دليل تمرد و عصيان، مورد غـضب قـرار گرفتنـد       
       j�n, �3l�jGl�jrj� X4iJj� j"pT 6pvs�� n�Xj� UMX�jT ��i�j�j� n��pvs��
   �y��{�Q�� n�Qp� U�GX5m� ��i�j�j� n��pvs�� 

  n��q�i�l�n� ��q��0 ��m:�.2»   ـ ،  را) نهـا و آن فرما  (اين سخن   ،  اما ستمگران آنها غيـر  ه  ب
،  كه روا ميداشـتند    يتغيير دادند از اين رو بخاطر ستم      ،  آنچه به آنها گفته شده بود     

 . »)و مجازاتشان كرديم( از آسمان بر آنها فرستاديم يبالي

هاي خوبي كه خداوند، مـشكالت را         عالوه بر اين كه؛ چه بسا انسان      
يمـاني بـه نعمـت،      ا  هاي بـي    دهد و چه انسان     كمال آنان قرار مي    نردبان

شوند، تا با آن مجازات شده و نتيجة عمل بد خود را ببينند؛  مشغول مي
  : فرمايد چنانكه قرآن، دربارة كافران مي

اةِ الـدنْيا                  � يـي الْح ا فـ م بِهـهذِّب عـيل اللّه رِيدا يإِنَّم مهالَدالَ أَوو مالُهوأَم كجِبفَالَ تُع
  ؛3 �فُسهم وهم كَافرُونَوتَزْهقَ أَن

خواهد در    مي ست كه خدا  ين ن يجز ا . اورديفت ن گاموال و فرزند انشان تو را به ش       «
  .»رون روديعذابشان كند و جانشان در حال كفر بها  ة اينليا به وسي دنيزندگ

                                                 
h .��RD�) z:(hnr . 
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  روزي پاكيزه. 3

از « :  جمالت پاياني آيه، يك دستور كلي براي همگان است و آن اين كه
چرا كه اگـر از دسـتور       . »اي كه به شما داديم بخوريد       هاي پاكيزه   زيرو

خدا تعدي كرديد و از آنچه خداوند، نهي كرده است، استفاده كرديد يا             
آنچه را خداوند بر شما حالل كرده اسـت، بـر خـود حـرام كرديـد، بـه                   
خودتان ظلم كرده ايد؛چون خويشتن را به پي آمدهاي تلـخ آن مبـتال              

  . دارد گرنه خداوند، هيچ ظلمي به كسي روا نميساخته ايد و
  منّ و سولي. 4

هـا   هـا و درختچـه     نوعي انگبين و شـيره بـود كـه بـر روي بوتـه             » منّ«
ها از آن به عنوان غذا اسـتفاده         اسرائيل با گردآوري آن     نشسته و بني    مي
  .كردند مي
آمدنـد و بـه راحتـي صـيد           مرغاني بودنـد كـه فـرود مـي        » سلوي«
ن دو غذاي كاملي بودنـد كـه بنـي اسـرائيل آن را دريافـت         شدند اي   مي
  .كردند مي

  ها پيام
بندي، نقش مهمي  در ادارة امور، وجود تشكيالت، تقسيم كار و طبقه. 1

.�Qj3XSsajTn	i4i  ( دارد و براي حفظ وحدت، محور بودن ولي خـدا الزم اسـت            
jfn�lPn, X
j'j3lW� … j�m| �j3XnwX.jkn.
n$�i� 
… ( .  

ها از دل سنگ جوشـيد؛ ولـي بـا            ا يك ضربة عصاي موسي، چشمه     ب. 2
 ��n�Qn*nNl�� n��j�QnS�: Lm�Ql     (هـاي نـااهالن تكـان نخـورد           آن همه معجـزه، دل    

l�n�n*n(��j� …(.  
 از ير رشد و تكامـل معنـو  يم و در مسياگر از نعمت استفاده نكن . 3

Q0  �Q��� ���� 4J (ايـم     ش سـتم روا داشـته     يبه نفس خـو   ،  ميريآن بهره نگ  
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� ������.(1  
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 استدراج

tÏ% ©!$# uρ (#θç/¤‹ x. $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ Ν ßγã_Í‘ ô‰ tG ó¡t⊥ y™ ôÏiΒ ß]ø‹ ym Ÿω tβθßϑ n= ôètƒ ∩⊇∇⊄∪  1  
، به تدريج آنـان را از جـايي كـه نداننـد           ،  و كساني كه آيات ما را تكذيب كردند       

  . گرفتار خواهيم كرد

  مقدمه
ند؛ شو  مي فراوانيت  دچار مشكال گاه   ، و متقي  شايستههاي       انسان برخي
 در   بـوده، ولـي    ديـن   تقوا و   فاقد  كه  هستند  ي  فرادادر نقطه مقابل،     ولي

ا ب ؟با عدالت خداوند سازگار است  ،  برند؛ آيا اين    رفاه و آسايش به سر مي     
  الهي چگونه قابل توضيح است؟حكمت 

  . ها اشاره دارد اي از اين حكمت اين آيه به گوشه

  ها واژه
  ).باب تفعيل» كذب«فعل ماضي از ماده (ب كردند  تكذي:كَذَّبواْ

رِجتَدبـاب  » درج«فعل مضارع از مـاده      (سازيم    به تدريج گرفتار مي    :نَس
   ).استفعال

                                                 
h . ��RD�)z(:hmp .  
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  نكات تفسيري

  عذاب استدراجي. 1

مجازات اشاره شده است و ة هاي الهي دربار  به يكي از سنت   ،  در اين آيه  
  . »عذاب استدراجي«چيزي نيست جز ، آن

شود كـه پلـه       ، به كاري گفته مي    استدراج،   طور كه اشاره شد    همان
كساني كه «: فرمايد جا نيز خداوند مي  در اين .  تدريجي انجام گردد   و پله

اي دچار عـذاب خـواهيم        ها را به گونه     آن،  هاي ما را تكذيب كنند      نشانه
  . »كرد كه خودشان هم متوجه نشوند

دهـد كـه مـا         شـرح مـي     استدراج الهي را به اجمال     ةآيه بعدي نحو  
ها مهلـت   كنيم؛ بلكه به آن كار را به سرعت مجازات نمي    هاي گناه   انسان

دهيم؛ اگر بيدار نشدند و متنبـه         و فرصت كافي براي تنبه و بيداري مي       

 �X4iJj (: كنيم  گرفتارشان مي ،  نگشتندp�X�qkn.(�       كـار  ،  ؛ زيـرا شـتاب و عجلـه

ند فرصـت از دستـشان      ترسـ   كساني است كه قدرت كافي ندارند و مـي        
چنان قوي و حساب شده است        آن،  هاي خدا   و مجازات برنامه  برود؛ ولي   

�t(كه هيچ كس را قدرت فرار از آن نيست p'n� 6p&Xj0 {�m|(� .  
  هشدار به گناهكاران. 2

بدانيد : هشدار خداوند به گناه كاران است كه، اين آيه و آيات مشابه آن 
چيـزي  شـما   ي مـادي هـا  ز نعمتاست ا، ممكن  شما هر چه گناه كنيد    

يـا  ، تا در قبال اين همه نعمت  نيم،   آن را زيادتر ك     چه بسا  بلكه،  نكاهيم
هـا    كه غرق نعمـت     يا اين ،  متنبه شويد و راه رستگاري و فالح را بپوييد        

                                                 
h . ��RD�)z:(hms . 

p . ��RD�)z:(hms . 
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 آن را ببينيدسزاي  و، تان بيفزاييدانروز به روز بر گناه، شويد و با غفلت
�  pvs�� {�n(n�XNn� jMn.             l�.i!�n!lGQnp� X4QiJj� 
p�X�q� �n�s�m| X4mJp�q��jrz� t�Xje X4iJj� 
p�X�q� �n�s�jk l�.i�j�j0 n��

t�mJ~� tL�jvn, i4XJj�n. ���lWm|�.1   
  استدراج در روايات. 3

ي        «:فرمايد   در نهج البالغه مي    7 اميرالمؤمنين. الف فـ ه لَيـع ع سـنْ وم إِنَّه
  2؛م يرَ ذَلك استدراجاً فَقَد أَمنَ مخُوفاًذَات يده فَلَ

و دسـت از گناهـانش      [كسي كه خداوند به مواهب و امكاناتش وسعت بخـشيده           
 و اين عمل پروردگار را مجازات اسـتدراجي         ]پويد  برنداشته و مسيرغيرالهي را مي    

  . »هاي خطر غافل مانده است همانا از نشانه، نداند
  :  استنقل شده در تفسير اين آيه چنين 7از امام صادق. ب

نَ    لْهِ لَه و تُجدد لَه عنْدها النِّعم فَتُيهو الْعبد يذْنب الذَّنْب فَيملَ  « غْفَارِ مـت اسـنِ ال عـ يه
لَمعثُ لَا يينْ حم جرتَدسم و؛3الذُّنُوبِ فَه   

خداونـد او را    ،  ت كه پس از انجـام گنـاه       كاري اس  بنده گنه ،  منظور از اين آيه   
و آن ] نعمت را به حساب خوبي خودش گذاشته    [دهد؛ ولي     مشمول نعمتي قرار مي   

  . »سازد او را از استغفار از گناه غافل مي، نعمت
  : فرمايد  مي7امام صادق . ج

ا اراد بعبد ان اهللا اذا اراد بعبد خيراّ فاذنب ذنباً أتبعه بنقمة و يذكّره االستغفار، و اذ         «
شراً فاذنب ذنبا أتبعه بنعمة لينسيه االستغفار و يتمـادي بهـا و هـو قولـه عزوجـل                   

  ؛ بالنعم عند المعاصي» سنَستَدرِجهم منْ حيثُ الَ يعلَمونَ«
                                                 

h .   ^�R�D QB)s:(hzm     /'/8 R@?� ;� ,'?K� # �  :     ,� ^?'B ;1 ;� ,+�!� /'A�/3ª�      ^?=���R1 ���U5
2_� ��	 :� 2�!� ^?'B ;1 ?'?�U, ��U5 : v?3cR1 ?)) 5�	 (A��	 ,1�D ^?'B ��R1 # /3���&�1  v/33�

2_� . 
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اي را بخواهد، اگر گنـاهي انجـام دهـد، او را دچـار                موقعي كه خداوند، خير بنده    
اي را    شود و هنگامي كه شر بنده        را يادآور او مي    كند و استغفار    نقمت و سختي مي   

بخـشد، تـا    كند، نعمتـي بـه او مـي        بخواهد، موقعي كه گناهي مي    ] بر اثر اعمالش  [
استغفار را فراموش كند و به آن ادامه دهد؛ اين همان است كه خداونـد عزوجـل                 

ونَ     «: فرموده لَمـعثُ الَ يينْ حم مهرِجتَدنَسهـا هنگـام      ريـق نعمـت   ؛ يعنـي از ط    » س
  1» .كنيم دانند، گرفتار مي ها را به تدريج از راهي كه نمي ها، آن معصيت

  ها پيام
بـه سـقوط تـدريجي و هالكـت پنهـاني           ،  تكذيب آيات روشن الهـي    . 1
 گيـرد   ها پله پله و آرام صورت مي        انجامد؛ چرا كه غالباً سقوط انسان       مي
)j3n$ �j3p��n��m: l��i:svj0 n��pvs��n.n��i�j�XSn� jM q�Xnw X��� 4iJi5m�X&j'X�( .  

تا هر كس در راهي ، هاي خدا است از سنت، مهلت دادن به مردم. 2
تا هم فرصت  ،  به نتيجه برسد و درها به روي همه باز باشد         ،  كه برگزيده 

��Qj3p��n      ( طغيان داشته باشند و هم مجال توبـه و جبـران          �m: l��i:svQj0 n��pvQs��n.
j'X�j3n$4iJi5m�X&(.  
گرفتاري گنهكاران به عذاب استدراج از نكاتي اسـت كـه بـه آن              . 3

�n��i�j�XSn(توجه نداشته و به آن آگاهي ندارند  jM q�Xnw X��� 4iJi5m�X&j'X�j3n$(.  

                                                 
h .����� ���� :kz :lsn . 
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 كـه او شـنونده و دانـا       ،  بـر ببه خدا پناه    ،  طان به تو رسد   ياز ش اي    و هرگاه وسوسه  

  . ستا

  مقدمه
ف رهبران و مبلغان يخداوند به سه قسمت از وظا اين سوره، ه قبليدر آ
  : ديفرما  ميوكرده اشاره 
هـا مـدارا كـن و         گير مبـاش؛ بـا آن       در طرز رفتار با مردم، سخت     . 1
  . ان را بپذيرعذرش
دانـد و    مـي ستهيشا، ك و آنچه عقل و خردي ن يمردم را به كارها   . 2

  . دستور ده است،  كردهيك معرفيرا ن خداوند آن
  . زه مكنيستها   آن برگردان و بايرو، از جاهالن. 3

، ش دارنـد يان در پـ يشوايـ  كه پ  ير و راه سخت   يف خط ين وظا يابرابر  
هـا   اينشهوت و امثال  ،مال، مقام در شكل يطانيشهاي  همواره وسوسه 

                                                 
h . ��RD�)z(:puu .  
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بـه  را  هـا      آن كوشـند   مـي  صفتان طانيطان و ش  يكند و ش   يي مي خودنما
، براي مقابله بـا      قرآن .رشان منحرف سازند  ياز مس ها    ن وسوسه ياوسيلة  

 و همه مردم  6هايي را به پيامبر     هاي او رهنود    نفوذ شيطان و وسوسه   
  1.فرمايد ارائه مي

  ها واژه
  ).»نزغ«فعل مضارع از ماده (كند  ء فساد ميالقاي :ينزَغَ
  ).باب استفعال» عوذ«فعل امر از ماده  (پناه ببر :استَعذْ

  نكات تفسيري

   است؟ا به چه معن»طانينزغ ش«. 1

 ي بـرا  يوارد شدن و مداخله در امـر      » نزغ«: ديگو  مي راغب در مفردات  
  .  و فاسد كردن آن استيخرابكار

طان خواسـت   ياگـر شـ   : شـود كـه     مـي  نيه ا ي آ يمعنابر اين اساس    
د، دار تو را به غضب و انتقـام وا       ،  شانياة  د و با رفتار جاهالن    يمداخله نما 

  2.ست اكه او شنوا و دانا، تو به خدا پناه بر
   به خداوند چگونه است؟يپناه بردنِ واقع. 2

تنها با زبان به او پنـاه   ،  ست كه انسان  ين ن يمنظور از پناه بردن به خدا ا      
 .ز خود را در پناه خدا قرار دهديده و عمل نيد با فكر و عق   ي بلكه با  ؛ببرد
خـود را  ي، طانيمجالس و محافل ش و غاتيافكار و تبلها،   برنامه،  ها از راه 

 يوگرنه انـسان ،  دهدقرار يغات رحمان ير افكار و تبل   يكنار كشد و در مس    
                                                 

h .9� ;+@RcR1 :����� ���� :kz :ljs .  
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با گفتنِ تنها  است، قرار داده ها    كه خود را در معرض طوفان آن وسوسه       
»��: u�,�«1. رسد يي نمي به جا  
   است؟ آمده »ميعل« و »عيسم« دو صفت ،هي آي در انتهااچر. 3

(t«ه به دو صفت     آيختم  p�n$«   و » t4Qp�n,«   اشـاره دارد كـه    ان معنـ  يـ  بـه ا 
با زبانـت   : ديفرما  مي ا خداوند ي گو .ستي ن ي كاف ييبه تنها ة زباني   استعاذ

با قلـب  عالوه بر آن شنود و     مي  تو را  يصدا ،خداوندكه  به خدا پناه ببر     
ست  ابه آنچه در درون تو، را خداوندي ز؛به خدا پناه ببرنيز  خود وجودو 

  .آگاه است
  2. ده استيفا ي، بيقلبمعرفت  بدون ي ذكر لفظ؛كهخالصه اين  

  ها پيام
ة وسوسـ ترين  كوچك از ي حت. است يمي و دا  يحتم،  طانيشة  وسوس. 1
عنايـت  د به خدا پناه برد و خود را تحت          يبا.  غافل شد  ديز نبا يطان ن يش

�jG3n�n_s3j( او قرار داد  …lvpSj'X$�j�( .  
 ي تخلف از فرمانهـا    يز برا يامبران بزرگ ن  ي پ يحتها،    ة انسان هم. 2
�jG3n�n_s3j(  هستند، مورد طمع شيطانخدا …( .  
 پناه خواستن از خـدا    ،  طانيشهاي    هنگام مواجه شدن با وسوسه    . 3
  . )�lvpSj'X$�j…( طان استيشهاي  ن راه درمان وسوسهيبهتر
پنـاه بـردن بـه او       ية  ما،  خداوندة   گسترد ي و آگاه  ييباور به شنوا  . 4

t4( طان استي شيها برابر وسوسهp�n, t)p�n$ i�s�m|(.3  
                                                 

h .����� ���� :kpz :lqzh .  
p .1 9� ;+@RcR67���8� ���� ����� ���� :kn :lqsj .  
s .9� ;+@RcR1 :��� ���� :kq :lpnj#pnz :��3	�� ���� :kj :lsrq .  
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  آثار ياد خدا
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گردد   هايشان ترسان مي    دل،  تنها كساني هستند كه هرگاه نام خدا برده شود        ،  مؤمنان

بر گردد و تنها  تر مي ايمانشان فزون، شود ها خوانده مي    و هنگامي كه آيات او بر آن      
  . پروردگارشان توكّل دارند

  مقدمه
ايمـان كـه در      .شود   اي دارد كه به وسيلة آن شناخته مي        هر چيز نشانه  

هـايي دارد كـه بـا آنهـا          درون انسان و عمق وجود او اسـت نيـز نـشانه           
  .توان به ارزيابي آن پرداخت ها مي شناخته شده و به وسيله آن

هـا بايـد آن را       بـا نـشانه   شـود، بلكـه      ايمان صرفا با ادعا اثبات نمـي      
صفت از صفات مؤمنين واقعي     مالك و   خداوند در اين آيه سه      . شناخت

  . كند را بيان مي

                                                 
h . Q?&'�)m:(p .  

   تفسير همراه�       
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  ها واژه
جِلَتوجل«فعل ماضي از ماده (مضطرب شود، احساس ترس كند  :و«.(  
تيتلو«فعل ماضي از ماده (خوانده شود  :تُل« .(  

بـاب  » وكـل «عل مـضارع از مـاده       ف(كنند    مي توكل و اعتماد   :يتَوكَّلُون
  ).تفعل

  نكات تفسيري

  دلهاي مضطرب يا آرام. 1

يكـي از   . اي هـستند    هـا و صـفات برجـسته        شانهداراي ن ،  مؤمنان واقعي 
  خداوند يـاد   هر وقت ؛  �|X4iJi:�q�qT l�j�m5n. i�o��� n�p0qu �jum    �: ها اين است كه     نشانه
  . شود رسان ميت، مسئوليتهاي آنان به سبب احساس  دل، شود مي

هاي مؤمنان مـضطرب      دل،  با ياد خدا  «: فرمايد  در اين آيه مي   : سؤال
هـا آرام     بـا يـاد خـدا دل      «: فرمايـد   ؛ ولي در جـاي ديگـر مـي        »شود  مي
   آيا دو آيه با هم منافات دارند؟1»گيرد مي

اين دو آيه با هم منافاتي ندارند؛ زيرا يك جا، ترس از عظمت          : پاسخ
گيزنده انسان بـراي توجـه بـه او اسـت و در جـاي        خداوند است كه بران   

 ديگر، نتيجه ذكر خداوند است كـه آرامـش بخـش و اطمينـان آفـرين               

  . است
لرزاند و با يـاد لطـف و          دل مؤمن را مي   ،  ياد قهر و عقاب الهي    ،  آري

ترسـد    مانند كودكي كه هم از والدين مي      ،  گيرد  مهر الهي دلش آرام مي    
مغـرور و  ، نـه  بايد بين خوف و رجا باشد     مؤمن  . هم به آنان دلگرم است    

                                                 
h . /DA)hs:(pm) G������%�� b��Z��%W�) �;H��� -R%L�-1 �*�� .( 
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  .نه مأيوس
  خوف الهيارتباط ذكر و . 2

گـاه بـه    : يكي از دو چيز اسـت     دهد    ترسي كه به انسان دست مي     ريشة  
برابـر خـدا    در  وظايف الزم   انجام   كوتاهي در ها و     مسئوليتدرك  خاطر  
انتهـا و     مقام و توجـه بـه وجـود بـي         ،  درك عظمت به خاطر   و گاه   است  
  . او استبت پرمها

گاهي انسان به ديدن شخص بزرگي كه از هر نظـر           : توضيح اين كه  
شخص ديدار كننده، گـاه آن چنـان        . رود  شايسته و با عظمت است مي     
گيـرد كـه نـوعي وحـشت بـر او چيـره             تحت تأثير عظمت او قـرار مـي       

كند؛ و گاه حـرف خـود را          جا كه گاه لكنت زبان پيدا مي        تا آن شود،    مي
مايد هر چند آن شخص بزرگ، نهايت محبـت و عالقـه را            ن  فراموش مي 
  .به او دارد

همـواره  ، بـه ايـن ترتيـب   . اين نوع ترس بازتاب درك عظمت اسـت   
  1. ميان آگاهي و خوف پيوندي برقرار است

  افزايش ايمان. 3

سكون ندارند  اي    روند و لحظه    همواره در مسير تكامل پيش مي     مؤمنان  
بـر ايمانـشان افـزوده      ،  شود  ها خوانده مي    بر آن  و هنگامي كه آيات خدا    

�«ة تا به مرحل، شود مي��� �w«2برسند  .  
 است و موجود فاقد رشـد و         امل و رشد، خاصيت هر موجود زنده      تك
هر ،  يا در سراشيبي مرگ است؛ ولي انسان مؤمن       ،  يا مرده است  ،  تكامل

                                                 
h .����� ���� :kz :lmj . 

p . ���� P)�R� :h . ������ ��Dp .�D������ � s .������ |> . 
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  . شود او افزوده ميارزنده روز بر فكر و ايمان و صفات 
هـا اشـاره    اين آيه به يكي از آن . عوامل مختلفي دارد  ،  ايمانافزايش  

تأثير گذار، هاي مؤمنان  آيات قرآن در دل. كند كه تالوت قرآن است مي
ي اسـت     اين افزايش . هدد   را افزايش مي   نانآايمان  و   چـون بـا      هم كمـ

 كيفي است   ، و هم  يابد  مي دستاي    معارف و حقايق تازه   تالوت قرآن به    
  .برد تر و درجه آن را باالتر مي ا قويايمان ر چون

  تماميت ايمان و شدت و ضعف آن. 4

از شدت  ،  شدت و ضعف ايمان   . از علم و عمل تشكيل شده است      ،  ايمان
در حصول ايمان كافي ، علم و يقين به چيزي. و ضعف علم و عمل است

توان مؤمن به آن چيز دانست؛ بلكه بايد    نيست و صاحب آن علم را نمي      
  . تضاي علم نيز ملتزم بود و بدان عمل كردبه مق

  : فرمايد  مي7امام صادق
ايمان هيچ كـس    ،  كم و زياد و تماميت و نقصان نداشت       ،  اگر ايمان 

، شد و مردم در برخـورداري از ايـن نعمـت            از ديگري زيادتر نمي   
   1.رفت ها همه از ميان مي شدند و برتري يكسان مي

شوند و  مؤمنان داخل بهشت ميبه سبب همين تماميت ايمان است كه 
شود و    به سبب زيادي آن است كه درجات مؤمنان نزد خدا مختلف مي           

بـه  ،  انـد   كساني كه در تحـصيلش كوتـاهي كـرده        ،  به سبب نداشتن آن   
  . روند جهنم مي

                                                 
h .
��d�� :kp :lsz .  
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  توكل. 5

 و  برنـد   پي مي ،  و به حدي از كمال رسيد     ،  وقتي ايمان مؤمنان زياد شد    
ست پروردگار است؛ در نتيجه تنهـا بـر او          امور به د  ة   كه هم  يابند  درمي


.j�n,n(،  كنند  تكيه و توكّل مي     n��q�s0n�j'n� X4mJ�:n� (1   او هستند و در ة  و تابع اراد
ها آب را از سرچشمه       آن. دانند  او را وكيل خود مي    ،  تمام مراحل زندگي  

گاهـشان تنهـا خـدا     گيرند و روحشان بزرگ و فكرشان بلند و تكيـه          مي
  . كنند او اعتماد مياست و بر 
به معناي چشم پوشي از عـالم اسـباب و دسـت روي دسـت               ،  توكل

سعي و كوشش   ،  اي نشستن نيست؛ بلكه مفهوم آن       گذاشتن و به گوشه   
 خـدا و     بر همراه تكيه ،  و تالش و استفاده از عالم اسباب جهان طبيعت        

  . او استة  طبق اراد،حركت

  ها پيام
   .)|X4iJi:�q�qT l�j�m5n. i�o��� n�p0qu �jum(ايمان است  بر دل، نشانة  ياد خدا تأثير.1

ياد خدا از سوي هر كـس، داراي تـأثير عميقـي در قلـب و روح                 . 2
كنـد   مجهول آورده شده و داللت مـي » ذكر«) |i�o��� n�p0qu �jum(مؤمنان است  

  2.ياد خدا از سوي هر كس باشد آن اثر شگرف را در پي دارد
مؤمنان حقيقـي   هاي    دن آيات قرآن، از نشانه    فزوني ايمان با شني    .3
��U���n(است m| X4iJl�n!�j7(.  
�n��q�s0n�j'n( هستند ندواهل توكلّ بر خدا حقيقي، مؤمنان. 4(.  

                                                 
h .»^����+� «  v5A#B �A?E� �A  :             vA����U ^?�3�4� # 2K�' ,�?	 ^?�9 ;1 /��� $L�) /'?�!&1 ?)

,� $��) #� R1 /33� .  
p .��3	�� ���� :kj :lqhs . 
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  1.ايمان، داراي درجات و مراتب و همواره پذيراي تكامل است. 5

                                                 
h .^?�U . 
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خداوند برايتان فرقـاني    ،  اگر تقواي الهي پيشه كنيد    ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده    

پوشاند و شـما       مي هايتان را از شما     دهد و بدي     قرار مي  ]قوه شناخت حقّ از باطل    [
  . صاحب فضل و بخشش بزرگ است، آمرزد و خداوند را مي

  مقدمه
هايي وجـود دارد كـه       ها و بيراهه    در مسير زندگي انسان، هميشه پرتگاه     

در ايـن راه،    . كند  ها پرهيز نكند، سقوط مي      ها را نشناسد و از آن       اگر آن 
. وت استترين مسأله، شناخت حق و باطل، و عوامل سعادت و شقا          مهم

اگر انسان، اين حقايق را به خوبي بشناسد، راه رسيدن به مقصد براي او 
مشكل اين است كه در بسياري از ايـن مـوارد، انـسان،             . شود  فراهم مي 

و در  پنـدارد و بيراهـه را شـاهراه،    گرفتار اشتباه شده، باطل را حق مـي  
منـدي  شـود؛ بنـابراين درك نيرو       هاي ضاللت مـي     نهايت، گرفتار پرتگاه  

در اين آيه، خداوند آثار مراعات      . آيد  الزم است كه با تقوي به دست مي       
                                                 

h . Q?&'�)m(:pr .  

   تفسير همراه�       
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  . تقوا را بيان فرموده است

  ها واژه
   .حق از باطلقوه تشخيص  :فُرْقَان
  . )باب تفعيل» كفر«فعل مضارع از ماده (پوشاند  مي :يكَفِّرْ

  )جمع سيئه(ها   بدي:سيئَات
  . اندازه الزم و مقرر باشد ي است كه بيش اززيادي و افزون، فضل :الْفَضْلِ

  نكات تفسيري

  ترين ثمره تقوا مهم. 1

، صيغه مبالغه و به معناي نورانيت خاصي است كه در پرتو آن، »فرقان«
. حق را از باطل و سره را از ناسره تـشخيص داد ، توان در هر موضوع    مي

د كه اگر آن را     هاي مختلفي وجود دار     لغزشگاه،  همواره بر سر راه انسان    
  . به ورطه هالكت خواهد افتاد، شك بي، نشناسد و تشخيص ندهد

هوس و ، خود را از دام طمع    ،  تقواي الهي ة  انساني كه بتواند به وسيل    
از تـشخيص صـحيح در امـور        ،  هاي ناپـسند ديگـر حفـظ كنـد          خصلت

» فرقان«، دارتر باشد تر و دامنه هر اندازه تقوا راسخ. برخوردار خواهد شد
  . تر خواهد بود تر و دقيق كامل، نيز به همان ميزان

   و بخشش گناهانها بدي پوشاندن. 2

از تقصير و قصور خـالي نيـست كـه در    ، اي كه باشد انسان در هر مرتبه 
گريبـانگير فـرد   ، آورد و نتـايج آن  هايي پديـد مـي   شخصيت آدمي خلل 

و  و قـصورها     از بين بردن آثـار تقـصيرها      ،  از جمله آثار تقوا   . خواهد بود 
غرق معصيت نيستند و ، روشن است كه اهل تقوا. بخشش گناهان است
ه كـ زنـد؛ ولـي چنان      يا گناهاني از آنان سر مـي      ،  گناه،  در شرايطي خاص  
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آن گناهان مشمول غفـران الهـي خواهـد         ،  روح حاكم بر فرد باشد    ،  تقوا
، چـه تفـاوتي اسـت     » غفـران «و  » تكفير سيئات «در اين كه ميان     . شد

پوشـي در دنيـا و دومـي     از مفسران معتقدند اولي اشاره به پـرده     بعضي  
احتمال ديگـري نيـز وجـود      . اشاره به رهايي از مجازات در آخرت است       

به آثار رواني و اجتماعي گناهـان اشـاره دارد          » تكفير سيئات «دارد كه   
بـه عفـو و     » غفران«رود؛ ولي     كه در پرتو تقوا و پرهيزكاري از ميان مي        

  . د و رهايي از مجازات رهنمون استبخشش خداون
  فضل خداوند. 3

حـد    فضل الهي، مانند ديگر صفات او، بي      . است» زياده«فضل به معناي    
هاي داده شده، عنايـات و تفـضالت          است؛ يعني خداوند، عالوه بر وعده     

پس هر مفدار كه بر درجه تقـوا افـزوده شـود            . بزرگي بر اهل تقوا دارد    
  .رد خواهد شدفضل الهي بيشتر شامل ف

  برخي از آثار تقوي. 4

  : در آيات ديگر قرآن براي تقوا آثاري ذكر شده است؛ از جمله
�U�5n�l8n� i�s� "nSX*n( ها است بست سبب رهايي از بن. 1 n�s��� m�s'n� �n�(.1  
�n�s��� m�s'n  (سبب برخورداري از رزق غير منتظره است        . 2 �n�  …  X�p� i�lTq7X�n�
j� q�Xnwi�p�j'XNn� �(.2   
�pZm�QX�jk X�Qp� i�Qs� "QnSX*n        ( شود  سبب آسان شدن امور مي    . 3 n�Qs��� m�s'n� �n�
U��X�i�(.3  

                                                 
h . ��y)jn:(p .  
p . ��y)jn:(s . 

s . ��y)jn:(q . 

   تفسير همراه�       
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  n��iNp�l�q� X4q2s�nSj� n�o��� l��q�s��(.1( فالح و سعادت است، سبب موفقيت. 4
�n(سبب قبولي اعمال است . 5p�s'i�l�� n�p� i�o��� q"{(j�j'n� �n�s�m|(.2  
  n��i�nwX�q� X4q2s�nSj� n�s��� ��q�s��(.3( سبب جلب رحمت الهي است. 6
 jk {�jk X�j�n.6	n�Qq�l�� j"QX  (سبب برخورداري از بركات زمين و آسمان است     . 7

m�X����n. �y�n�{��� n��� } �j0n�n: 4mJXj�n, �j3XNj'j�j� l��j�s��n. l��q3n��…(.4  

  ها پيام
كنـد و قـدرت       شيم، خداوند مـا را راهنمـائي مـي        اگر تقوي داشته با   . 1

� X4q2s� "nSX*n�U���jTX�q( دهد تشخيص مي n�o��� l��q�s'j� �j|(.  
ت        )�U���jTX�q(تقوي هم عامل شناخت صحيح      . 2 هم ماية آبـرو و حيثيـ 

�X4q2j� X�p�l�n( و هم سبب مغفرت اخروي است )�X4q23n, X�z�j2i(اجتماعي (.5  
|�j (از برخورداري انسان از فضل بزرگ خداوند است         س  تقوا زمينه . 3

n�o��� l��q�s'j� … m4p�nSl�� m"l�j�l�� .qu i�o���n.(.  
  

                                                 
h . vR�1)p:(hmr .  
p . v/�?�)n:(pz .  
s . V�R�>)qr:(hu .  
q . ��RD�)z:(rj .  
n .��� ���� :kq :lshu . 
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  خمس

(# þθßϑ n= ÷æ$# uρ $yϑ ¯Ρ r& Ν çG ôϑ ÏΨxî ÏiΒ & óx« ¨βr' sù ¬! … çµ|¡çΗ è~ ÉΑθß™§&= Ï9uρ “Ï% Î!uρ 

4’ n1ö& à) ø9$# 4’yϑ≈ tG uŠø9 $# uρ ÈÅ3≈ |¡yϑ ø9 $#uρ Ç∅ö/ $#uρ È≅‹Î6¡¡9 $# βÎ) óΟ çGΨ ä. Ν çGΨ tΒ#u «!$$Î/ 

!$tΒ uρ $uΖ ø9 t“Ρ r& 4’ n?tã $tΡ Ï‰ ö6tã tΠöθtƒ Èβ$s% ö& à� ø9$# tΠöθtƒ ‘s) tG ø9 $# Èβ$yèôϑ yfø9 $# 3 ª! $#uρ 4’ n?tã 

Èe≅ à2 & óx« í&ƒÏ‰ s% ∩⊆⊇∪  1  
 ي ذيو بـرا ،  پيامبريو برا،  خدايخمس آن برا ،   به دست آوريد   يانيد هر غنيمت  بد

 اگر به خدا و آنچه بر بنده خود ؛ماندگان است  مسكينان و در راه و يتيمان ويالقرب
ـ     ( دو گروه  يروز درگير همان  ،   حق از باطل   يدر روز جداي   ) ايمـان  يباايمـان و ب

  .ستاايد و خداوند بر هر چيز توانا ايمان آورده، نازل كرديم] روز جنگ بدر[

  مقدمه
ه پيـامبر در   مـرا بودنـد كـه ه     يمخاطب اين آيه در هنگام نزول، كـسان       

 ي كـسان  ند؛دست آورد ه   ب ي، پيروز يبا جانفشان ،  جنگ بدر شركت كرده   
 6 پيامبر و ياران با وفاي   كه اهل نماز، روزه، هجرت، جهاد و شهادت         

ة  مجاهـدان جبهـ  يا: فرمايـد  يخداوند در اين آيه م،  با اين حال  ند؛بود
                                                 

h . Q?&'�)m:(qh .  
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 ؛بدهيـد بدر، اگر به خدا و پيامبر و قرآن ايمان داريد، خمس غنـائم را               
 واجـب   ي شرط ايمان به خدا، عالوه بـر نمـاز و روزه و جهـاد، ادا               ييعن
   .است» خمس« ي يعنيمال

  ها واژه
فعـل ماضـي از مـاده        (1غنيمت برديـد، درآمـد كـسب كرديـد         :غَنمتُم

  ).»غنم«
  . واماندة در راه :ابنِ السبِيل

 باطل، صيغه مبالغـه     يعني روز جدايي حق از     يوم الْفُرْقَان (جدايي   :فُرْقَان
  ).»فرق«از ماده 

  نكات تفسيري

  اهميت و عموميت خمس. 1

، گيـرد  ييا به غنيمـت مـ     ،  كند يبر هر چيز كه شخص كسب م      ،  خمس
،  است و به همين مناسـبت      ييك ضرورت دفاع  ،  خمس. شود يواجب م 

 چنان كه انفاق در راه خـدا و         ؛قرآن آن را ضمن آيات قتال آورده است       
   . ضمن بحث جنگ و جهاد با نفس آورده بود مال رااجهاد ب

نـه فقـط   ، شـود  ي ميهمان گونه كه غرامت شامل هر گونه ضرر مال        
 را يبلكه هر گونه منفعت  ،  يغنيمت هم نه تنها درآمد جنگ     ،  يضرر جنگ 

كار رفتـه  ه  بي غنائم غير جنگ يدر قرآن نيز غنيمت برا    . گيرد يم بر در

                                                 
h .»�3�̀ «   ,� $�?8 �A �/�BA5 ��' RU 5�8 :  VR�"� ?� ;��?F� A5 5�_ ?� /8?1 ,�3" 2��3` ;�

$�D R1�R1 A5 . 
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���p�j0 i4m���n� p�s��� n&l3pSjاست fn�  .در نزد خداوند است هاي بزرگي پس غنيمت 1؛�
 بنـابراين سـهم     ؛ نـدارد   نياز بسيار روشن است كه خداوند به خمس      

 يتبليغات و رساندن ندا،  حاكميت قانون خدا و واليت رسوليبرا، خدا
  . استد از فساينجات مستضعفان و جلوگير، اسالم به گوش جهانيان

  د؟ هستنيچه كسان» ي القربيذ«. 2

» :X�q�l�� 6pu
امـام و   ،  بايد يك فرد داشته باشد كـه آن       ،   چون مفرد است    ،  »
 به دليل روايات بسيار از شيعه و        .ست و از خانواده او    6جانشين پيامبر 

،  نيـست  6بـستگان پيـامبر   ة  هممنظور،   روايات اهل سنّت،     ينيز برخ 
 ؛نـد  دار يباشد كه مقام امامت و رهبر      ي م :بلكه مراد، امامان اهل بيت    

 . است، نـه فاميـل پيـامبر       ي خمس، متعلّق به رهبر و حكومت اسالم       پس
  : د فرمو7امام رضا

ذكـر  ة  هر يك از مـوارد شـشگان  ي در مقدار سهم برا يگير تصميم«
   2.»با امام است، شده در آيه

 »�mF�Qi${��p�n. p�Qo�p   «در رديف   ،  »
n:X�q�l�� 6pu «قرار گرفتن   ،  عالوه بر روايات  
   . هستند كه در خط خدا و رسولنديافراد خاصنان دهد آ نشان مي

  ن بار؟ي زكات چنديك بار خمس مطرح شده وليچرا در قرآن . 3

را شـامل   …خمـس و  ،  زكـات ،   مجموعه انفاقـات اعـم از صـدقه        ،زكات
  . شود يم

 خمـس را نيـز     3 ���jf�j0sG�� l��q � بنابراين همة موارد فرمان پرداخت زكات،     
                                                 

h . T?K')q:(rq . 

p .��� ����
 :kp :lsuq .  
s . vR�1)p:(qs . 
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س، بيان مقدار پرداخت بخشي از انفاقـات واجـب   شود، و آيه خم    شامل مي 
بنابراين نبايد تصور شود كه دستور پرداخت خمس فقط يك بـار در             . است

 شـامل خمـس نيـز       ���jf�Qj0sG�� l��q  �قرآن آمده است؛ بلكه هرجا كه فرموده        
  .شود مي

 در قـرآن مجيـد      1اين نكته را نيز بايد توجه داشت كه؛ زكات فقهي         
  .)�…i��Jjaq� U�jTn&j� X4mJp��n�X�jk X�p� lvqe	X4i(ه است ناميده شد» صدقه«
  مراد از فرقان. 4

، هر چيـز كـه حـق را از          است جدا شدن حقّ از باطل       يامعنه  ب،  فرقان
 و  يلهـ ا معـارف    ،يحقـايق دينـ   ،  يكتاب آسـمان  :  مانند باطل جدا سازد  

  .برخي رخدادها فرقان است
 انـدك و    ةن بـا عـد    انالمجنگ بدر بود كه مس    ،   فرقان وارد م  جمله زا
 غلبه  يبر دشمن قو  ،   نصرت خداوند متعال   با،  يل كم و ضعف ماد    يوسا

   .كردند

  ها پيام
�X�Qp� X4q'QX�m3j    ( 3 گرچه درآمد و غنائم كم باشد      ؛ پرداخت خمس واجب است    .1
X
j+ xy(.   
جهاد و ة  اسالم است و بايد از ثمر   يها ، از برنامه  ي محروميت زداي  .2

"m( 4 فقرا گام برداشتغنائم به سودm({��� m�X:� n. m�p0��n�l�� n.(.   
                                                 

h .,� |�F) V?L9 ^B ;1 ;�@ A5 ;L 2_� �5A��� ,!�@ V?L9 9� 5���� 2_� ��� ;�' ;L 5R�c .  
p . ;1�))r:(hus . 

s .��� ���� :kq :lpsz # psm.  
q .^?�U :lsqu.  
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كنار نام خدا و رسول و اهـل        ،  محروم، نام آنان  ة   گراميداشت طبق  ي برا .3

�X�q�l�� 6pvp� n. mF�i${��p� n. i�n�i�qe p�s�p:      ( قرار گرفته است   7بيت   ��'nl�� n. 
   m�p0��Qn�l�� n. 
…(.  

 رزمنـدگان هـم در   يوار است كه گاهآن قدر دش،  گذشت از مال   .4

 xyX�i�n�Qi�qe p�Qo�p� {�jrQj             ( مانند يآن م Qj+ �Q�� 4q'QX�m3j� �n�s�jk l��i�j�X,�n.…    X4q'Q3q0 �m|
X4q'3n��…(.  
 چـون   ؛ و موقّت  ينه موسم ،   و مستمرّ است   يواجب دائم ،   خمس .5

��i�n�i�qe p�s�p�… X4q'l3n( .شرط ايمان است X4q'l3q0 X�m|…(.  
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  امل تغيير نعمتعو

y7 Ï9≡sŒ  χ r'Î/ ©!$# öΝs9 à7 tƒ #Z� ÉiY tóãΒ ºπyϑ ÷èÏoΡ $yγyϑ yè÷Ρ r& 4’ n?tã BΘöθs% 4®Lym (#ρç� ÉiY tóãƒ $tΒ 
öΝ ÍκÅ¦à�Ρr' Î/   Dχ r&uρ ©! $# ìì‹ Ïϑ y™ ÒΟŠÎ= tæ ∩∈⊂∪1  

تغييـر  ،  عطـا كـرده   ي را كه به قوم    ينعمت،  بدين سبب است كه خداوند    ،  ]كيفر[آن  
،  تغيير دهند و همانا خداونـد      ،در خودشان است   آنان آنچه را  كه    دهد مگر آن   ينم

  .ست ابسيار شنوا و دانا

  مقدمه 
خداوند پر دامنه و فراگير اسـت و همـه موجـودات از آن بهـره                 رحمت
دريافت رحمـت    البته هر مقدار ظرفيت موجودات افزايش يابد      . برند مي

ناپـسند راه  شود؛ چنانكه ممكن است مخلوق بـا كارهـاي           نيز افزون مي  
دريافـت   ةزمينـ  صورتاين  در  نعمت و رحمت را بر خود مسدود كند،         

،  ايـن مطلـب    .يابـد   ميآن لطف و رحمت نيز تغيير       فته،  از بين ر  نعمت  
  . استمورد بحث در آيه كالم خداوند متعالموضوع 

                                                 
h . Q?&'�)m(:ns .  
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  ها واژه
  ).باب تفعيل» غير«اسم فاعل از ماده ( تعيير دهنده :مغَيراً
مباب افعال»نعم«فعل ماضي از ماده (اني داشت، نعمت داد  ارز:أَنْع ،.(  

   يرينكات تفس

  ها به عذاب تبديل نعمت. 1

 ي يعنـ  ؛ است كه كفـار دچـار آن شـدند         كيفري اشاره به    »ذلك«كلمه  
 ي اله يها  از نعمت  يهيچ نعمت و   است   ينعمت،   عقاب هميشه قبل از هر   
 پـس    عـوض شـود؛    يمآنكه آد مگر  ،  شود يل نم يدتب،  به نقمت و عذاب   

 كه  يابد  ي م جريان يوقتتا  است   داشته   يارزان آن را ،   كه خداوند  ينعمت
   .ندداشته باشآن را انسان قابليت 

�Qs'nw �RX�Qj�m: �Q� i�Q            �: ديـ فرما يمة ديگر   آي درj�i� M n�Qs��� {�m|
     �Q� �.i�Q�j�i� 
X4mJp�q�l�jrm:�B1   

كـه آنـان آنچـه را در      مگـر آن ، دهـد  ي را تغيير نم يسرنوشت هيچ قوم  ،  خداوند«
  .»تغيير دهند، خودشان است

  هاي الهي جريان نعمت. 2

 كه به انسان يهاي ها و موهبت كه نعمتاست كرده  چنين حكم، خداوند
 اگـر آن    .باشـد بـستگي داشـته      خود انـسان     ي به حاالت نفسان   دده يم

 هـم   هـا  هـا و موهبـت     آن نعمت ،  موافق با فطرتش جريان يافت    ،  حاالت
 به خدا  داشته واستقامتر حق يدر مس ي اگر مردم مثالًيابد؛ ميجريان 

 دنيـا و    يهـا  نعمت،  به دنبال آن  ،  انجام دهند  و عمل صالح     ندايمان آور 

                                                 
h . /DA)hs(:hh . 
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  : چنان كه فرمود؛ شود ميسويشان سرازير ه آخرت ب
  1؛�كات منَ السماء و الْأَرضِ آمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا علَيهِم برَ يو لَو أَنَّ أَهلَ الْقُر�
ـ       يايمان م ،  ها و اگر اهل شهرها و آبادي     « بركـات  ،  كردنـد  يآوردند و تقوا پيـشه م

  2.»گشوديم يها م آسمان و زمين را بر آن
  : ديافرم ين باره ميدر هم 7امام صادق

اسـت   حكم كـرده  خداوند  «: فرمود ي همواره م  ]7 باقر امام [پدرم«
سلب نكند، مگر   ،   داشته ي را كه به او ارزان     ي نعمت يا كه از هيچ بنده   

 در آن   ؛ سـلب نعمـت شـود      سزاوار كند كه    يكه خود بنده كار    آن
   و ايـن همـان   »كند يسلب م ،   آن گناه  ه دليل آن نعمت را ب   ،  صورت

��Qs'nw �RX�j�m: �� i �: ست كه در قرآن كريم فرمود  اj�i� M n�s��� {�m|
  �.i�Q�j�i� 
l�jrm: ��X4mJp�q��«.3  

  حكمت تغيير و تحول در جوامع. 3

���U       � يةآj�i� i_n� X4j� n�s��� {�jrm: n_p�u…� ط ا بـراي انحطـ    ي عموم يانگر علت ي ب
ه سخن از آل فرعون و كفار مكه ب    ،  مورد بحث ة  آيپيش از    .جوامع است 

اسـتفاده  ،   كـه نكـره اسـت      » قَـومٍ   يعلـ « از كلمه    ي ول ؛استآمده  ميان  
، هباشد كه آل فرعون و كفار مك  ميياين يك سنت و قانون كل :شود مي

  .هستنداز موارد و مصاديق آن 
خداونـد هـم    ،   ايمان و اطاعت و شكر باشـند       ي دارا يپس اگر مردم  

 و همين كـه     دارد   مي يش را به ايشان ارزان    ا   و باطني  ي ظاهر يها نعمت
ت خـود را    خدا هم نعم  ،   و كفر و فسق ورزيدند     هوضع خود را تغيير داد    

                                                 
h . ��RD�)z(:rj . 

p .��G��� ���� :k r :lhss . 

s .����+�, � : kp :lpuj : �hr . 
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 تغييـر   از طرفي، اگر وضعيت نامطلوب خـود را       . كند ميبدل  تبه نقمت   
. شـود   مـي  ليبـد تبه نعمت    نقمت،  دادند و به اطاعت و شكر بازگشتند      

كفـران نعمـت و     ،  دشـو   مـي  سلب نعمـت     سبب كه   ي تنها چيز  بنابراين
: فرمايـد  كه در جمله بعد مي       چنان ؛تغيير ماهيت و انسانيت خواهد بود     

�s'nw
   X4mJp�q�l�jrm: �� �.i��j�i� را كـه    يسخنان افراد ،   عليم يخداچنين    هم .� 
.n ( آنان آگـاه اسـت       ي قلب يها شنود، و از نيت    كنند مي  كفران نعمت مي  
t4p�n, t)p�n$ n�s��� {�jk(.  

  ر نعمت ييعوامل تغ. 4

  : ده استشت يروا 7 زين العابدين حضرتاز
ترك ،  ظلم بر مردم  : دهند عبارتند از   ي كه نعمت را تغيير م     يگناهان«

 .و ترك شـكر ، كفران نعمت،  است كه بدان عادت شده  يعمل خير 
ه ال    �: اش فرموده   در باره  ي تعال يست كه خدا   ا و اين همان   إِنَّ اللـَّ

   1.»� يغَيرُوا ما بِأَنْفُسهِمييغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّ

 ؛كند ي دور م  ي از لطف اله   يور رهانسان را از لياقت به    ،  ها گناهان و ستم  

���4J ���� �«: خوانيم ي كميل م يكه در دعا   چنان'�� L��v�� 
���  4S3�� �
  : خوانيم ي به مالك اشتر م7يدر نامه حضرت عل »…

دهد، چون  ي را تغيير نمي الهيها هيچ چيز مانند ظلم و ستم، نعمت «
   2.»ن استشنود و در كمين ظالما ي مظلوم را مي خداوند ناله

  ها پيام
وگرنه سنّت خـدا بـر اسـتمرار        ،  ست ا ما  خود سوياز  ،  ها  زوال نعمت  .1

                                                 
h .��(e�� ���S� :lpzu : �p . 

p .��H(�� IJ� : ;�?'ns . 
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���U�n�XSm� U (ست  اها نعمتj�i� i_n� X4j� n�s��� {�jrm: n_p�u…s'nw 
X4mJp�q�l�jrm: �� �.i��j�i� (.   

,Q�n (دارد  جريـان    نيـز    ي اجتماع ي، كيفرها ي عالوه بر كيفر فرد    .2  
�RX�jT(.   
ـ    ،  ها سعادت و شقاوت ملّت   .3 ـ   و يدر گرو تحوالت درون نهـا آة   روحي 


s'nw( نه قدرت و ثروت، ستاX4mJp�q�l�jrm: �� �.i��j�i� (.  
 بر علـم گـسترده   بتنيمها  خدا هستيم و كيفر در محضر ماة  هم. 4

t4(خداوند است p�n, t)p�n$ n�s��� {�jk(.1   

                                                 
h .��� ����  :k q :lsqq . 
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  عالئم مؤمنان حقيقي

šÏ%©!$#uρ (#θãΖtΒ#u (#ρã&y_$yδuρ (#ρß‰yγ≈y_uρ ’Îû È≅‹Î6y™ «!$# tÉ‹©9$#uρ (#ρuρ#u 

  š�Í×̄≈s9'ρé& ãΝèδ tβθãΖÏΒ÷σßϑø9$# $y)ym 4 Νçλ°; ×οt&Ï�øó̈Β ×−ø—Í‘uρ ×ΛqÌ&x. ∩∠⊆∪  1 ونَصرُواْ
كـساني  و ، كه ايمان آوردند و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند           كساني  و  

آمـرزش و  ، ايـشان بـراي  كـه  اند  يآنان مؤمنان حقيق، دندكر ي و يار كه پناه دادند  
  .  استيا  شايستهيروز

  مقدمه
قرآن مجيد در آيات متعددي به معرفي مؤمنـان پرداختـه و از زوايـاي            

گاه صفات درونـي، گـاه      .است هاي آنان را بيان فرموده      گوناگوني ويژگي 
اي اجتماعي اهـل    ه  خصوصيات بيروني و در برخي موارد به ذكر ويژگي        

  .استمورد بحث  ازجملة اين موارد آية .پردازد ايمان مي

  ها واژه
  ).باب مفاعله» هجر«فعل ماضي از ماده (هجرت كردند  :هاجرُواْ
  .باب مفاعله» جهد«فعل ماضي از ماده ( جهاد كردند :جاهدواْ

                                                 
h . Q?&'�)m:(zq . 
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  ).باب افعال» أوي«فعل ماضي از ماده ( پناه دادند 1:آوواْ
  . شايسته، درخور:كَرِيم

   يرينكات تفس

   يقيعاليم مؤمنان حق. 1

  : اد شده است كه عبارتند ازي، يقي مؤمنان حقي هايژگيو، هين آيدر ا
  مان هستند؛ ياهل ا

 ند؛ ياهل هجرت در راه خدا

 اند؛  وتالشدر راه خداجهاد  مرد 

 دهند؛ يبه مؤمنان مسكن و مأوا م

 .ستند هيبه امت اسالم  رساندنيارياهلِ 

  لقب اهدائي خدا. 2

 n_p��.qk	i4i �: كند ياد مين گونه يها را ا يژگي و داراي اينمؤمنان، خداوند
���nw n��q3p�X�i�lمؤمنند، ؛ اينان به حقيقت���« .  
هـا حقيقتـاً      ها است كه اين     بيانگر مبالغه در اوصاف آن    » حقاً«تعبير  

يچ شـرايطي در  ورزنـد ودر هـ   در راه دين، از هيچ كوششي دريـغ نمـي        
  2.كنند  حمايت از مسلمانان كوتاهي نمي

ــ ــانيچن ــرت و ين مؤمن ــت و مغف ــزاوار رحم ــ س ــي  ي و روزيژه اله
�t4(اند  مانهيكرm�j0 t-l7m� n. �fn�p�l�n� 4�{J�(.  

                                                 
h .#�#B : ?!��� ?� +@ # ���� 2@Y@ #���� # ��*� ^?3L?_ ,&3�� � �#�#B ;��� �Y�?1 Q�D� ;�@

 ?!��D  �*5  :    �F�� +&1 �F@� ;'9# #               # +&�?�1 ;�LRY+� ,��#�� ��)���U �D  ���3� ;�@ v</��� # �
 �#4� �A?E��� ^* ##�� ��  3L?_  �'?���)������ L��,� 
� F.&*�� :khu :lpzh .( 

p .���� �����) R����� R�K&+��( :k n :lnhr .  
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  پاداش مؤمنان حقيقي. 3

»�fn�p�l�n�    و ژه بودنِ آن داللت كند      يتا بركمال و و   ،  ؛ نكره آورده شده است
خواهـد  از آن مغفرت     يا بهره،   ايمان  و  بر حسب قابليت   يكه هر فرد  اين

   1.داشت
كـه   معنـوي اشـاره دارد        و ي مـاد  يهـا   به نزول نعمت   »رزق كريم «
هايي هـستند كـه       ود؛ وگرنه رزق  ش مي خوش و سعادتمند     يزندگسبب  

  .، چرا كه موجب غفلتند، نه توجه وتذكرشوند موجب نقمت مي
  ها پيام
"m     (ها است   آن ي اله ة و انگيز  يرنگ خداي  منوط به ارزش كارها،   . 1m(Qn$ 
Qp�
p�s���(.  

 كردن مسلمانان يدادن و يار  پناه،  جهاد،  در هجرت ،  يايمان واقع . 2
�. n_p�Qj�.qk l�.i�j�j�{. l�.n	U�o�nw n��q3p�X�i�l�� i4i( كند بروز مي، مجاهد n��pvs��n.(.   
ستند و بـه مغفـرت      از خطا و گناه بيمه ني     ،  ي مؤمنان حقيق  يحتّ. 3
� ( نياز دارنديالهfn�p�l�n� X4iJj� ���nw n��q3p�X�i�l��(.  

����q3n  (  استي الهةعامل بخشايش و نزول رزق ويژ، هجرت و جهاد. 4
 �.i&n	�5 n. �.i�n5�	 n.…t4�m�j0 t-l7m� n. �fn�p�l�n� X4iJj� .(  

كريم به رزق   ،  دياز رزق اندك بگذر   ،  هجرت و جهاد  خاطر  اگر به   . 5
�� n. ��q3n	�5 n. �.i�n5�Q	i&Qn.�         (رسيد  مي ي اله ةو شايست …       t-l7m� n. �fn�Qp�l�n� X4QiJj� 
t4�m�j0.(   
 يجهـاد، گـاه   بـه صـورت      ي گـاه  مسؤول اسـت؛  هميشه  ،  انسان. 6

                                                 
h .^?�U .  
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 1 از رزمنـدگان  ي پـشتيبان  يدادن به مهاجران و گـاه       پناه يهجرت، گاه 
)m(n$ 
p� l�.i&n	�n5n. l�.i�n5�n	n. l��q3n��l�.i�j�j�{. l�.n.� n��pvs��n. p�o��� m"(.  

                                                 
h .��� ���� :k q :lszq .  
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  پيكار با سران شرك و كفر

βÎ) uρ (#þθèW s3̄Ρ ΝßγuΖ≈ yϑ ÷ƒr& .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ öΝ ÏδÏ‰ ôγtã (#θãΖ yèsÛuρ ’ Îû ôΜà6ÏΖƒÏŠ (# þθè= ÏG≈ s) sù 

sπ£ϑ Í←r& Ì& ø�à6ø9 $#   öΝ ßγ̄Ρ Î) Iω َمانأي óΟ ßγs9 öΝ ßγ̄= yès9 šχθßγtG⊥ tƒ ∩⊇⊄∪  1  
ن يمانشان شكستند و در ديش را پس از بستن پيخوهاي   سوگند]توبه يبه جا [اگر  
را كه آنـان را     يز؛  ديبا سران كفر بجنگ   ،   گشودند ]يب گوئ يو ع [زبان به طعنه    ،  شما

 از كـردار خـود بـاز        ]با شدت عمـل شـما     [ باشد كه    ،ستي سوگند ن  ] به يبنديپا[
  . ستنديا

  مقدمه
اگـر بـه صـورت صـحيح و         هر فرد يا جامعه رقبا و دشـمناني دارد كـه            

ها برخورد نشود چه بسا اساس حيات فرد و جامعه را دچار           اصولي با آن  
ها هشيار بود     رو همواره بايستي در برابر اين آسيب        مخاطره كنند از اين   

بنـدي دشـمنان و       طبقـه . و به درستي عكس العمـل نـشان داده شـود          
ه است اين   چگونگي رويارويي با هر كدام از مهمترين وظايف يك جامع         

  .ها و نحوه برخورد با آنان پرداخته است آيه به برخي دشمنان و ويژگي

                                                 
h . ;1�))r:(hp .  

   تفسير همراه�       
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  ها واژه
  ).»نكث«فعل ماضي از ماده (پيمان شكستند  :نَّكَثُواْ
  .ها سوگند :أَيمان
  ). »طعن«فعل ماضي از ماده  (1طعنه زدند :طَعنُواْ

   ).فتعالباب ا» نهي«فعل مضارع از ماده (دست بردارند  :ينتَهون

  يرينكات تفس

  مان صلحيپ. 1

 يرا بـه سـو    ها    ة ملت  لذا هم  ؛ است يام آور صلح و دوست    يپ،  ن اسالم يد
 دارد كـه  شـرايطي آداب و ي، ن صلح و دوستي البته ا.خواند  ميصلح فرا 

 ي خداپرستيبه سوها  در نهايت، انسانو گيرد  ميدر نظر را منافع همه  
مـان صـلح بـا ملـل        يانعقاد پ ،  نيرا بناب ؛شوند  مي  سوق داده  ييجو و حق 
  . استاشكال  ، بيآنحفظ شرايط با ، مختلف

  يشكن مانيمقابله با پ. 2

ممكن اسـت بخواهنـد     ،  بندند  مي مانيعهد و پ  ،  كه با مسلمانان  كساني  
چنانچه در صدر اسالم چنـين  (نمايند مان يرا شكسته و نقض پ    ها    قسم
تعرض و اعالن جنگ بـه      عدم  در اين صورت، لغو اعتبار پيمان       ) كردند
  . خواهد بوداشكال  آنان بي

  كار با سران شرك و كفريپ. 3

و آن را بـه     زده  طعنـه   خـدا   ن  يكنند و به د   شكني    ، پيمان اگر دشمنان 
                                                 

h .»�Fy «     ?1 ^59 �?3F� ;1                 v5?&+�_� ^59 ;�3Fy # ,������D A5 vA?F+�_� A��y ;1 # 2_� v��'
,� 5�8 .  
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 هيـ سـت كـه آ   انجـا يجالـب ا . كـرد كـار  يد با آنـان پ  يبا،  رنديمسخره بگ 
 ��}p#jk l��q�p��jT   m�Ql�q2l�� j�Q � ديزيانشان به جهاد برخ   يشوايبا رؤسا و پ   : ديگو مي
 خـود   يرو رؤسـا و زعمـا     يـ پ،  تـوده مـردم   كه    ايناست به   اي    اشاره،  نيا

ت و  ل وضـال  يگمراههاي    د سرچشمه ي با .باشندها    آند  يبا  هدف .هستند
 مسلمانان ، دعوترين تعبيا،  به عالوه.دخشكانيرا هاي آن  شهيفساد و ر

كنيـد  آنان زرگان بخودتان را آماده مبارزه با   : است؛ يعني    به علو همت  
  1؛ نه افراد كوچكشان

ن يان جنگ صف  يفرار 7 علي چرا«: دنديپرس 7ي النقي از امام عل  
  »د؟نان نداشتي به فراريكار،  در جنگ جملي ول؛دقيب كردنرا تع

دور او  ،  انيـ زنـده بـود و فرار     ،  رهبر كفر ،  نيدر صف «: حضرت فرمود 
 در جنـگ     امـا  ؛كردنـد   مي مجددة  شدند و حمل    مي متشكل،  جمع شده 

 يل و سـازمانده   ي تـشك  ي بـرا  يمحـور ،  با كشته شدن رهبرشان   ،  جمل
   2».مجدد نداشتند

  هدف جنگ. 4

ف اهـد تأمين كننده ا آن هاي  برنامه تمام   و است   ين هدفمند يد،  اسالم
، دهد ميدستور  ،  به جهاد و جنگ   ،  هر جا اسالم  .  است يي و عقال  ياساس

شـكنان   مانيز مقابله با پ   ز هدف ا  ينجا ن يا. كند مي را دنبال    يهدف مهم 
 از توطئـه دشـمن و اهانـت بـه           يريجلـوگ ،  ن را يـ زنندگان بر د   و طعنه 

شه يـ تـا ر  ،  دهد  دستور مي   به جنگ و جهاد    دانسته؛ از اين رو   مقدسات  
ـ  ) هـستند  قـوم    يو رؤسـا  پيشوايان  كه همان    (دشمن ا يـ ن بـرود    ياز ب

                                                 
h .����� ���� :kz :lsum .  
p .F��S�� 1N� : lqmu . 
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  . ن بردارندي دي و استهزايدست از توطئه و دشمنكه،  اين

  ها امپي
، تـا    بـر آن   يبنـد يو پا  زيجـا ،  ر مـسلمان  يـ مان صلح با جوامـع غ     يپ. 1

.l��Qq�j2s� �m|n   ( الزم اسـت  ،  كه طرف معاهده بـه آن وفـادار بمانـد         هنگامي  
X4p	p&XJn, p&XSn: ��� 4iJj��n�X�jk.(  

هـدف عمـده و    پيمـان شـكن،       كفر و شرك   ي عوامل اصل  ينابود. 2
  .(1�m�l�q2l�� j�{�p#jk l��q�p��j�j(ان است رككار اسالم با كافران و مشي پياساس
 اعتبار است  ، بي شكنان ماني سوگند پ  .بدي شما را نفر   يهر سوگند . 3

)X4iJj� n��n�X�jk jM.(  
�X4QiJs�nSj  (  از توطئه دشمن است    يريجلوگي،  از اهداف جهاد اسالم   . 4
n��iJj'3n�(.2  
د به آن كـار    پيمان شكني كاري ناشايست و سزاوار عقوبت و تعه        . 5
�4iJj��n�X(باشد  ميjk l��q�j2s� �m|n.… n��iJj'3n� X4iJs�nSj� (.  
هـا و جلـوگيري از نقـض آن كـاري             اقدام بـراي تحكـيم پيمـان      . 6

� …  X4iJj� n��n�X�l��q�p��j�j(ت ضروري اسjk jM X4iJs�m| …n��iJj'3n� X4iJs�nSj�(.   

                                                 
h .��3	�� ���� :kz :lqs .  
p .��� ���� :kn :lpz .  



 

 

 قرآن مجيد 189 صفحة  95درس 

  معيار ارزشمندي

÷Λ äù= yèy_r& sπtƒ$s) Å™ Ædl!$ptø: $# nοu‘$yϑ Ïã uρ Ï‰Éfó¡yϑ ø9 $# ÏΘ# t& ptø: $# ôyϑ x. ztΒ# u «!$$Î/ 

ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì& ÅzFψ $# y‰ yγ≈ y_uρ ’Îû È≅‹ Î6y™ «!$# 4 Ÿω tβ… âθtFó¡tƒ y‰ΖÏã «! $# 3 ª! $#uρ Ÿω 
“Ï‰ öκu‰ tΠöθs) ø9 $# tÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊇∪  1   

كـسي قـرار    ] عمـل [آيا آب رساني به حاجيان و تعمير مسجد الحـرام را هماننـد              
اين [و در راه خدا جهاد كرده است؟         ايد كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده          داده

  . كند گروه ستمگران را هدايت نمي، نزد خداوند يكسان نيستند و خداوند] دو

  مقدمه
كردنـد؛     مي مفاخره يكديگر   ا ب »شيبه«و  ) 6عموي پيامبر (» عباس«

  بـه باليـد و شـيبه   انـه خـدا مـي    زائران خعباس به آب رساني خود به

  :  فرمود7علي . كليدداري كعبه
كنم كه شما با جهـاد و         به اين افتخار مي   ،  ولي من با سنّ كم خود     «

  . »شمشير من ايمان آورديد

                                                 
h . ;1�))r(: hr .  
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 شكايت كرد؛ ايـن     7 از علي    6نزد پيامبر ،  حت شده انار،  عباس
  . آيه نازل شد
اد كـرد؛ چـرا    بارها براي اولويت خويش به اين آيه استـشه   7علي  

بـه مـردم    است كه   ، باالترين و ارزشمندترين خدمتي      كه ايمان و جهاد   
  . شود ارائه مي

  ها واژه
j�n��j�p$: سقي«از ماده  (آب رساني، آب دادن«.(  
jfn��n�p,: عمر«از ماده  (آباد سازي، تعمير كردن«(  

 بـاب  »سـوي «فعل مضارع به ال نافيه از ماده  ( برابر نيستند    :الَ يستَوون 
  ).استفعال

  نكات تفسيري

  )آمنَ بِاللّه(ايمان به خدا . 1

ايمان به خدا، ايمـان بـه       (خداوند در اين آيه با توجه دادن به سه اصل           
  .معيار ارزشمندي اعمال را بيان كرده است) معاد و جهاد در راه خدا

  .اولين اصل ايمان به خدا است
عمـل  . مـان اسـت   به زنـده بـودن آن و داشـتن روح اي          ،  ارزش عمل 

هـيچ وزن و ارزشـي      ،  روح است و در بازار حقيقت       اي بي   الشه،  ايمان  بي
ندارد؛ پس نبايد صـرف ظـاهر اعمـال را معتبـر شـمرد و آن را مـالك            

؛ بلكـه بايـد آن را پـس از در نظـر             ستفضيلت و قرب خداي تعالي دان     
در . وردآ بـه حـساب     )كه همان ايمـان و خلـوص اسـت        (داشتن حيات   
  .ها است ها و قصد چه ماندگار است نيت حقيقت آن
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  )وجاهد في سبِيلِ اللّه(مجاهدت در راه خدا . 2

، هنگام نـواختن شـيپور جنـگ      . كند  مقياسي است كه خطا نمي    ،  جهاد
شود؛ البته زماني كه در چهارچوب ايمان قـرار   مؤمن واقعي شناخته مي  

  . گرفته باشد
رترين اعمال است و بـسياري از  از بجهاد ، در معيار قرآني و اسالمي    

  . اند پس از آن قرار گرفته، اعمال ديگر
ين ذها را آ    سته  هاي مسجد را باال بردن و گلد        آيا در اين زمانه، مناره    

ارزش شاياني دارد، يا مبارزه با صهيونيسم و آزادسـازي قـدس و              بستن
 7حكومت حضرت حجت  براي  سازي    پيكار با استكبار جهاني و زمينه     

  ؟
   مقياس دقيق.3

شـويم، و بـه      هر يك از ما ممكن است طاغوت، يا هم پيمـان طـاغوت            
فريبي مبتال گرديم؛ پس بر ما است كه به مقياسي دقيـق تمـسك             خود

ايـن  . فريبـي نـشويم     جوييم و خود را محك زنيم، تا دچار بيماري خود         
تـوجهي كـرد، روي       مقياس دقيق، جهاد است كه اگر كسي بـه آن بـي           

Qe&�  (كنـد     بيند؛ از اين رو، قرآن در پايان آيه تأكيد مـي            ميهدايت را ن  

�� ���&	 �� ����d�'$ &3g( .1  

  ها پيام
 چند ديگران منـشأ     هر،  برتر از ديگرانند  ،  مخلصمؤمن و   رزمندگان  . 1

�mR�n�nNl�� p&m*X�n�l�� jfn��n�p,n. �<�nNl�� j�n     (ديگر باشند   خدماتي  �j�p$ X4q'l�nSn5jk  �Q�g …

                                                 
h .������ 6&i	 �n� :kq :lhsr . 
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n&n	�n5p�o��� m"m(n$ 
p� ( .  
 جان سرابي پوچ و جسدي بي    ،  زده نشويم؛ عمل بدون ايمان      عمل. 2
4 $���� ���N>(است '�S5�…��� ��g ( .  
مورد توبيخ و يكي از     ،  با ديگران ،  برابر دانستن رزمندگان با ايمان    . 3
�n(هاي اجتماعي است  ظلمp�p��s��� nRX�j�l�� 6p&XJn� jM i�o���n.(.1   
آب دادن ، مانند اعمال بنيادي نيستند؛ براي مثال، اعمال ظاهري. 4

پـسين و   وا ايمان به خـدا و روز   ، همانند حاجيان و تعمير مسجد الحرام    
�mR�n�nNl�� p&m*X�n�l�� jfn��n�p,n. �<�nNl�� j�n       ( جهاد در راه خدا نيست    �j�p$ X4q'l�nSn5jk  �Q�g

 …p�o��� m"m(n$ 
p� n&n	�n5(.  
گذاري بر روي كارها و ترسيم و تعليل جايگاه هـر يـك از                ارزش. 5
�X4q'l�nSn5jk … n�.i�j'X�n(ها در جامعه، كاري مهم دقيق و حساس است  آن jM(.  

                                                 
h .��� ���� :kn :lsq . 
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Ï&Íj# à2 öθs9 uρ oνÌ&Ÿ2 šχθä. Î� ô³ßϑ ø9 $# ∩⊂⊂∪  1  
تا او را بر همه     ،  او كسي است كه رسول خود را همراه هدايت و آيين حق فرستاد            

  . ناپسند دارند، اديان پيروز كند؛ هر چند مشركان

  مقدمه
بررسي و با اين    ،  اگر بخواهيم آياتي را كه بيانگر اهداف بعثت انبيا است         

ن اهـداف   بردارندة همه آ  در  ،   آيه رسد اين   به نظر مي  ،  مقايسه كنيم  آيه
  . است و هدف كلي و نتيجه نهايي بعثت انبيا در آن جمع شده است

پيامبرش را بيان فرمـوده و      بعثت  ورد  آ  ره خداوند،  در اين آيه كريمه   
، مردم را به    با داليل روشن و براهين آشكار     ،  ب خداوند جاناين كه او از     

، اطـل خلـق نـشده اسـت       كه ب در جهاني    دين حق دعوت كرده است و     
  . ستي دين حق در آن غالب گردد و باطل را از صحنه بيرون براندباي

                                                 
h . ;1�))r(:ss . 
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  ها واژه
دچيزي از روي لطف و خير خواهي  ارشاد و راهنمايي بر، هدايت :يالْه  
  .اطاعت و فرمانبرداري :دين
  .ضد باطل، ثابت :حقِّ

   ).باب افعال» ظهر«فعل مضارع از ماده ( چيره و حاكم گرداند :يظْهِرَه

  نكات تفسيري

  اراده حتمي خدا. 1

�&�jk i�o��� i    � :اراده هميشگي خود را اين گونه بيان كرده است        ،  خداوندm�i�
  p�p��n�p�j2m: {�nN�� {�pNi��B1 »           خداوند، اراده كرده است حق را با كلمات خود تقويـت

  . »كند
را معبـوث    6براي رسيدن به اين هدف نيز پيام را نازل و پيامبر          

��nNl��Qm: n_QX       �: پيام فرموده است  ة  كرده و دربار  j�n, �n	�q�l'j� p�o��� q �n�� n_l�p2؛�� 
  . »كنيم ما اين آيات الهي را به حق بر تو تالوت مي«

؛ ما تـو را بـا حـق         ��nNl��m: n��j3l�n$X�jk �s�m|�3  � :آور هم فرمود   نسبت به پيام  
  .»فرستاديم

مرحله انزال و هم در مرحله نزول، آميخته بـا          بنابراين، قرآن هم در     
 از اين رو، هيچ 5 و باطل، از هيچ جهتي به سويش راه ندارد؛     4حق بوده 

                                                 
h . Q?&'�)m:(٧ .  
p . ^�R�D QB)s:(hum . 

s . vR�1)p:(hhr . 

q . T�R_�)hz(:hun) �Q���' N|�Y%�?-1�# Gv?�3%���'�� N|�Y%�?-1�# .( 

n . 2��@)qh(:qp :)�;�&%��	 ���� ?���# �;���/�� -����1 ��� �$�y?��%�� �;��)%0�� ?�� .( 
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  . چنين ديني، دين حق است. گاه مطالبش قابل نسخ و زوال نيست
جايي بـراي  ،  كه با آمدن حقه استهمچنين به اين نكته توجه داد     

طل نابود شد؛ باطل به طـور قطـع از بـين            حق آمد و با   : و بگو «: ماند  باطل نمي 
  . 1»رفتني است

شود و جايي براي  اين از خصوصيات حق است كه بر باطل چيره مي     
  . گذارد او نمي

  دين حق كدام است؟. 2

دار و هماهنـگ بـا قـوانين طبيعـت و             تنها آيين حق را كه ريشه     ،  قرآن
  : فرمايد  دانسته مييتوحيد، دين فطرت بشر است مطابق با

ها   انسان انه كن؛ اين فطرتي است كه خداوند      روي خود را متوجه دين معتدل و مي       «
  . 2»را براساس آن آفريده است و در آفرينش خدا دگرگوني نيست

چنين ديني، چون مطابق فطرت است، حق است و چون حق است،        
  : پايدار و استوار است؛ بنابراين در ادامه همين آيه فرمود

  . .3»دانند توار است ولي اكثر مردم نمياين دين محكم و اس«
 و  4اسالم اسـت  ،  تنها دين پذيرفته نزد خداوند    ،  براساس همين اصل  

  . شود از او پذيرفته نمي، اگر كسي ديني غير از آن برگزيند

                                                 
h . T�R_�)hz:(mh  :)�9�# b|�Y%�� T?�" %$���#X?��GU�9 �̂ ?�L �$�y?��%�� M̂ -. �$�y?��%�� �|�U .(  
p .  o#A)su:(su)                   -|�%����� �$��/����) ?��� ?��!�����D ��?��3�� �R�W�@ ,�+��� �;���� ���R%W�@ X?&�-3�> -��N/��� �g�!�"�# �����0�@

�;����… .( 

s . o#A)su:(su) �3�� �R��%L�� M������# G�N���%�� G��N/�� �g���\�̂ �G����F�� ?�� -�? .(  
q . ^�R�D QB)s(:hr) Go���_�́ � �;H��� �/3�D ���N/�� M̂ -. .( 
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  تحقق اراده الهي. 3

 و او بر 1، ها است ها و قدرت باالترين دست، چون دست و قدرت خداوند
تواند برابر او قد علم كنـد و          كسي نمي ،  2استبندگان خود مسلط    ة  هم

و در همين آيه محل بحث ، مانع تحقق اراده و خواسته او شود؛ بنابراين
.nZm�Qj0 X�Qj�n    «: فرمـود ،  پس از خبر دادن از غلبه حق      ،  در سوره صف و توبه    

n��q0m�lPi�l��«   اين كار ، يابد؛ هر چند كه مشركان     تحقق مي ،  ؛ يعني اين امر
، با قدرت ناچيز خود   ،  مشركان و ساير رهروان راه باطل     . دارندرا ناپسند   

هـا    كوشند؛ ولي خداوند تمام تالش آن       براي خاموش كردن نور حق مي     
 قبل از آيه    3در سوره توبه  . كند  داند و نور خدا را كامل مي        را بيهوده مي  
  : فرمايد محل بحث مي

فقـط  ،  ؛ ولـي خداونـد    خواهند نور خدا را با دهان خود خـاموش كننـد            ها مي   آن«
  . »خواهد نور خود را كامل كند؛ هر چند براي كافران ناخوشايند است مي

د نشـو  از هر دري وارد مي ،  كافران براي رسيدن به مقاصد شوم خود      
، جنگ،  محاصره اقتصادي ،  كردن مسخره: مانند(هاي مختلفي     شيوهاز  و  

 انحرافات يج، ترو اختالف در صفوف مسلمينايجاد ،هاي منافقانه حركت
؛ ولي برند بهره مي )نظامي يا اقتصادي،  سلطه سياسي و برقرارياخالقي

 ؛ها بـا اراده حـق       خداوند وعده داده كه پيروزي نهايي با حق است و آن          
�n«اين همان تحقق وعده الهي است كه . شوند نابود ميp�s'i�l�p� q�n(pT�nSl��n.«4.  

                                                 
h . +@)qm(:hu) ��-!��/���� �����@ �;���� G/�� .( 

p . o?F'�)j(:hm :jh) �v�5?���D �����@ GR�U?��%�� ��GU�# .( 

s .  ;1�))r:(sp )        �-1 �;H��� �A��' %�#G4�&%WG� ^�� �̂ #G/�-RG�                �v-R��L ������# Gv�A���' M��+�G� ^�� �*-. G;�H��� ��1%0����# ��-!�U���%@�0
�̂ #GR�@?��%�� .(  

q . ��RD�)z:(hpm . 
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  : دنويس ين ميمرحوم عالمه طباطبائي در اين باره چن
 )�.��T�S«: اين وعده خداوند است كه     دنيا تسليم حق خواهد شد؛ چون     ،  سرانجام«

فطرتي كه در او به وديعت سپرده       ة  به واسط ،  عالوه بر اين كه نوع انساني     » ��'��6
  . »1طالب سعادت حقيقي خويش است، اند

  كيفيت تحقق وعده الهي. 4

نيافتـه اسـت؛ ولـي      شك نيست در حال حاضـر، ايـن موضـوع تحقـق             
بـراي  . دانيم اين وعده حتمي خدا، به تدريج در حـال تحقـق اسـت        مي

رويم كه ذيل اين آيـه، از         روشن شدن قضيه، سراغ بعضي از روايات مي       
  : منابع شيعه و اهل سنت نقل شده است

  :  روايت شده است7از امام صادق . الف
فـاذا  ، خـرج القـائم  واهللا ما نزل تاويلها بعد و الينزل تاويلها حتـي ي         «

  ؛2يبق كافر باهللا العظيم و المشرك باالمام االكره خروجه خرج القائم لم
تـا بـه حـال نـازل نـشده اسـت و نـازل         ،  ويل و حقيقت اين آيه    أتقسم به خدا؛    «

هيچ كافر بـه  ، زماني كه قائم خروج كرد. مگر زماني كه قائم خروج كند   ،  شود  نمي
  . »ند استرسمگر اين كه از خروج او ناخ، ستخداي عظيم و هيچ مشرك به امام ني

  :  فرمود7امام باقر . ب
يبلغ سلطانه المـشرق و      …مؤيد بالنصر ،  القائم منا منصور بالرعب   «

، المغرب و يظهراهللا عزوجل دينه علـي الـدين كلـه ولـوكره المـشركون       
و ينـزل روح اهللا عيـسي بـن مـريم           ،  فاليبقي في االرض خراب االعمـر     

   ؛ 3 . …فيصلّي خلفه
                                                 

h .��G��� ��5�� :kq : lpum .  
p .��������� :kp :lphh : ��/>hpp . 

s . ^?�U :lphp : ��/>hpq .  
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ـ     ياري مـي  ] در دل كفار  [به وسيله رعب    ] اهل بيت [= قائم ما   « از [ يـاري    اشـود؛ ب
گيـرد و خداونـد       حكومتش مشرق و مغرب را فرا مي       …شود  تاييد مي ] ب خدا جان

دهد؛ هر چند مشركان ناراحت باشند؛ پـس   عزوجل دينش را بر همه اديان غلبه مي     
عيسي بن مريم   ،  روح اهللا . كه آباد شود  مگر اين   ،  زمين خرابي نيست  ،  در اين هنگام  

  . »خواند آيد و پشت سر آن حضرت نماز مي  ميدنيز فرو
ايجاد خواهد شد و    به دست آن حضرت     ،  آري حكومت جهاني واحد   

 ولـي بايـد از اكنـون بـراي آن روز     آن حكومت مصداق كامل آيه است؛     
  . تتالش كرده و زمينه ظهور چنين حكومتي را با مجاهدت فراهم ساخ

  .اللهم عجل فرجه واجعلنا من اعوانه و انصاره و شيعته و محبيه

  ها پيام
��    ( اسالم بر همه اديان و مكاتب غلبه خواهد كـرد   . 1&Q�� 
Q�, Z�QJ��
��0(.   

 اسـت و مكاتـب   اديـان   ديگـر  بـر    ، ضامن غلبه آن    اسالم حقانيت. 2
)&J��: ���$� "$��6! . �� �N�� �Z�J�…( .  

غلبه اسالم و تالش آنان براي جلـوگيري         از   ي مشركان سندرخنا. 3
iZn�mJl�i( از آن، مانع غلبه اسالم نخواهد شدp�  …n��q0m�lPi�l�� nZm�j0 X�j�n.(.  
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سبك بار و سنگين بار حركت كنيـد و بـا امـوال و    ] همگي به سوي ميدان جنگ    [
  . اگر بدانيد، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براي شما بهتر است، هاي خود جان

  مقدمه
شود كه او را از رسيدن به هـدف     موانعي ايجاد مي  ،  گاه بر سر راه انسان    

حـضور در   تـرين موانـع       به يكي از مهم   ه،  در اين آي  خداوند  . دارد  باز مي 
  . الزم و ضروري است، كند كه توجه به آن  اشاره ميصف جهاد

 بـراي جنـگ تبـوك اصـحاب را فراخوانـد،            9وقتي پيامبر اكـرم     
   2. گروهي تعلل كرده و بهانه آوردند، سپس اين آيه نازل شد

  ها واژه
   ).»نفر«ر از ماده فعل ام(كوچ كنيد، بيرون رويد  :انْفرُواْ

                                                 
h . ;1�))r(:qh . 

p .��3*�� K.� . ��3*�� �.� : /�"r :&� ;Ypnq . 
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  ). جمع خفيف(سبك باران  :خفَاف
  ).جمع ثقيل(سنگين باران  :ثقَال

  نكات تفسيري

  جهاد ة موانع حضور در عرص. 1

كنايه از وجود موانعي است كه انسان را از رفتن بـه جهـاد بـاز                » ثقل«
 پدر و مادر، فرزند، فراوان به همسرة عالق، دارد؛ مانند مشاغل دنيوي مي
حـضور  ز  ديگري كه فرد را ا    نداشتن زاد و توشه و اسلحه و مشكالت         ا  ي

 يعني در هر حال و با هر »�UM�j�pW» و »�j�pe��U«بنابراين . دارد باز ميجهاد در 
شرايط و وضعيت به هنگام فرمان جهاد بايد حركت كرد و قـدم در راه               

  .خدا گذاشت
،  سـن پيـري    در،  ابوطلحـه ،  مقداد،  ايوب انصاري  كساني همچون ابو  

 !ايـد   شما سـالخورده  : شد  ها گفته مي    به آن ،  شدند  جنگ مي ة  وقتي آماد 
  . 1كردند اين آيه را تالوت مي، در پاسخ

2 .�9��� !�J5 )كُمأَنفُسو كُمالوبِأَم(  

بايد ايـستادگي و مقاومـت كـرد و بـا چنـگ و دنـدان              ،  در برابر دشمن  
  . جنگيد

اگر كسي توانمند بـوده و      .  مال باشد  جانبه و با جان و      جهاد، بايد همه  
قدرت مالي هم دارد، بايد با جان و مال كمك كنـد؛ اگـر فقـط توانمنـد                  
است و ثروت ندارد، بايد از جان خود، مايه بگذارد و اگر تـوان جنگيـدن                
ندارد، يا مانعي براي جهاد او است، بايد از مالش در جهت پيـشبرد ديـن             

                                                 
h .���� ����� :kj  :lnn .  
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  . استفاده كند
  )في سبِيلِ اللّه(فقط براي خدا . 3

يا به دست   ،  يا مقام ،  نه براي كسب عنوان   ،  رفتجهاد  بايد با اخالص به     
عنايت الهي شامل ، با اخالص باشد، اگر شركت در جهاد. آوردن غنيمت

  . حال جهادگران خواهد شد
  ؛ �محسنينَوالَّذينَ جاهدوا فينَا لَنَهدينَّهم سبلَنَا وإِنَّ اللَّه لَمع الْ�
هايمـان هدايتـشان    قطعـا بـه راه  ، جهاد كننـد ] يتنبا خلوص [ها كه در راه ما     آن«

  1.»با نيكوكاران است، خواهيم كرد و خداوند

4 .��9&3:  !�S$  

در هر يـك    . خداوند، به همه چيز آگاه است و بر بندگانش رحمت دارد          
بنـدگان  از دستورهاي الهي، مصالحي است كه مايـة نجـات و سـعادت              

همـة ايـن دسـتورات را داروهـاي      به اين ترتيب، بندگان مـؤمن،     . است
 گرچـه گـاه بـه       ،دانند و با جان و دل پذيراي آن هـستند           شفابخش مي 


,�n«.ظاهر ناخوشايند باشد         n�n,n. X4q2s� t�Xje n�i	n. �U�Xj+ l��i	n�l2j� �jk 
   l��~(pNq� �jk 
    i�o���n. X4q2s� ��j+ n�i	n. �U�Xj+     n��Qi�j�XSj� jM X4q'�jkn. i4j�XSn� 2B          چـه بـسا چيـزي را خـوش 

نداشته باشيد، حال آن كه خير شما در آن است و چـه بـسا چيـزي را                 
داند و    دوست داشته باشيد؛ حال آن كه شر شما در آن است و خدا مي             

  . »دانيد شما نمي

                                                 
h . V���3D)pr:(jr . 

p . vR�1)p:(phj .  
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  ها م پيا
 قابـل قبـول     اي اد، هيچ بهانـه    برابر فرمان بسيج عمومي براي جه      در. 1

  �j�pe l�.i�p�l��(.1��UM�j�pWn. U(نيست 
ضـروري اسـت؛ گـر چـه        ،  مردم برابـر دشـمن    ة  گاهي بسيج هم  . 2

 �j�pe l�.i�p�l��(.2��UM�j�pWn. U( تجهيزات نظامي كم باشد

تر است؛ همه چيـز فـداي مكتـب              با ارزش  جاناز مال و    ،  مكتب. 3
 3.)مأَموالكُم وأَنفُسكُ �n5	i&n.�( است

 واجـب  جـان جهاد بـا مـال و    ،   و بر اغنيا   جانجهاد با   ،  بر فقيران . 4
 �n54d�����4d���� . (.4	i&n.� ( است

"p�o��� m( اخالص است اعمال،  مالك ارزش. 5m(n$ 
p�(.  

                                                 
h .��� ���� :kn :ljm . 

p .^?�U . 

s  .^?�U.  
q  .^?�U. 
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و مقـرر  [ مـا نوشـته      يمگر آنچه خداونـد بـرا     ،  ديز به ما نخواهد رس    يچ چ يه: بگو

  . د تنها بر خدا توكل كننديست و مؤمنان با ا ما]و سرپرست[ او موال . است]داشته

  مقدمه
 اسـت   6اين آيه پاسخي به مشركان و ديدگاه آنان نسبت به پيـامبر           

هـاي منافقـان       در آن آيه، به يكي از نـشانه        ، شده كه در آيه قبل مطرح    
 خيري برسد، ناراحت، و اگر مـصيبتي    6اشاره كرد، كه اگر به پيامبر     

در آيـة مـورد بحـث، خداونـد بـه پيـامبرش       . شوند برسد، خوشحال مي 
هـا بـدهي و آن    دهد كه بايد پاسخي قاطع و منطقـي بـه آن      دستور مي 
  .»…لَّن يصيبنَا«: اينكه بگو
فقان هميشه منتظر فرصت هستند، تـا در صـورت شكـست ظـاهري           منا

مسلمانان يا بروز مشكالتي براي آنان، طعنه زده و به مسلمانان ايـراد بگيرنـد          

                                                 
h . ;1�))r:(nh .  
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هـا   شكني به آن آية مورد بحث، پاسخ دندان   . و خود را برتر از آنان جلوه دهند       
  . است

  ها واژه
فعـل   (رسـد   نمـي  گز به مـا   هر،  كند  نمي هرگز به ما برخورد    :لَّن يصيبنَا 

  ).باب افعال» صوب«مضارع از ماده 
  .سرپرست :موال

  ).باب تفعل» وكل«فعل امر از ماده ( بايد توكل كند :لْيتَوكَّل

  يرينكات تفس

  اختيار انسان . 1

اند كه اين آيه نفي اختيـار از انـسان اسـت حـال                برخي چنين پنداشته  
مقـدر  چيـزي  را اگـر  يـ  ز؛نـدارد في  تنـا ار انـسان    يبا اخت ،  هين آ ياكه    آن
كـه   اسـت    يطي بلكه بـا وجـود شـرا       ؛ستيد و شرط ن   يبدون ق شود،   مي

   .رديگ  ميار انسان صورتيبا اختآن، فراهم كردنِ 
تواند با اعمال خير خود، سبب برطرف شدنِ عذاب شود يا  انسان مي

  . با اعمالِ ناشايست خود، سبب سلب نعمت گردد

�  n�o��� {�jrm: n_p�ju X4j�           Qj�n, �QnJn�nSl�jk U�Qn�XSz� U��Q�j�i� i_Qn�
    Qs'nw �RX�QjT 
     �Qn� l�.i�Q�j�i� 

X4mJp�q��jrm:� 1 ؛   
ـ تغ است،    داده ي را كه به گروه    يچ نعمت يه،  آن است كه خداوند   ، به سبب    نيا«  ريي

  .»ر دهندييكه خودشان را تغ جز آن، دهد نمي

                                                 
h . Q?&'�)m:(ns .  
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,j�n«ارتباط . 2� m"s0n�j'nl�j� p�o��� n��q3p�X�i�l�«ست؟يه چي با اول آ  

از جانـب   ،   مـا رخ دهـد     يبرااي    هر حادثه : ان شده كه  يب،  هي آ يدر ابتدا 
ن ار از خداونـد بـر مؤمنـ   يـ  غيست و كس ا ماي است كه موال   يخداوند

كـه در  ؛ چنان برسـاند يا ضـرر يـ سود ، تواند به انسان  نميت ندارد و يوال
  : ميخوان  ميزيه نيمناجات شعبان

  بيدك ال بيد غيرك زيادتي و نقصي و نفعي و ضرري؛ ! الهي«
  ؛ »زياده و نقص و نفع و ضررِ من، همه به دست تو است، نه به دست غير تو! خداي من
  : ميخوان يگر مي ديدر فرازو 

   ؛»ينصرني ي فمن ذاالذيذلتنخن إ و يرزقني ي فمن ذاالذي ان حرمتن!ياله«
ار ودهد و اگر تو مرا خ      ي مي ه من روز   ب يچه كس ي،   اگر تو محرومم كن    ! من يخدا
  ؟كند ي مياري مرا يچه كسي، ل كنيو ذل

ز در دسـت بـا      يـ سرپرست انسان اسـت و همـه چ       ،  حال كه خداوند  
ـ با،  مؤمنان«: ديفرما  مي هي آ يدر انتها ،  ست ا قدرت او  د تنهـا بـر خـدا       ي

  . »توكل كنند
 را  ايـن، انحـصار   م شـده اسـت و       مقد»  اهللا يعل«جالب آن است كه     

و توكـل بـر     كـرد   د بر خداونـد توكـل       ي فقط و فقط با    يعنفهماند؛ ي   مي
  . ستا ة ايمانالزم، خداوند

   چه؟يعني» توكل برخدا«. 3

وكيل خوب،  . به معناي انتخاب وكيل است    » وكالت«توكل، در اصل، از     
آگـاهي كـافي، امانـت،      : كسي است كه حداقل داراي چهار صفت باشد       

پوشي از عالم اسباب و دست روي         ل، چشم مفهوم توك . قدرت، دلسوزي 
نظـري و عـدم       دست گذاشتن نيست؛ بلكه مفهومش، خودسازي و بلند       

استفاده از اسباب، عين توكـل      . نگري است   وابستگي به اين و آن و ژرف      
بر خدا است؛ زيرا هر تأثيري در اين اسباب اسـت، بـه خواسـت خـدا و        
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  1. طبق ارادة او است
، دميل پرسـ  يـ از جبرئ «: شـده كـه فرمـود     نقل   6امبر اسالم ياز پ 
  :  گفت»ست؟يتوكل چ

»              �Q� Yr�� F��S'$� . /)3��M. 
aS�M . /)�3�M . ���M -��8��� ��: 4�S��
��8�� .    4� ��vg &(S�� ��g �u��             6�Q$ &w� 
� )�a� 4� . �� 6�$ &w� "�S�
�� ."g�'�� �	 �vJ� :2   

و نفع رساند و نـه عطـا و منـع دارد و             ان  ينه ز ،  خلوقمت كه   ين واقع ي به ا  يآگاه
  خـدا كـار  يجز بـرا ، ن شديچناي   كه بنده ي هنگام .از مخلوق برداشتن  اميد  چشم  

  .»قت توكل استيحق، ني ا.د نداردير او اميكند و از غ نمي
 حـضرت   »ست؟يـ ف توكـل چ   يتعر«:  پرسيد 7 از امام رضا   يشخص
  : فرمود
  . »ز هيچكس نترسيبا وجود خدا، ا 3:ان التخاف مع اهللا احداً«
ي اريـ ورزنـد و از او        مـي  تنها بـه خـدا عـشق      ،  ن اشخاص متوكل  يبنابرا
 يگاه و پناهگاهـشان كـس      هيند و تك  يسا  مي طلبند و سر بر آستانِ او      مي

  . ستيجز او ن

  ها  پيام
، ني خداوند ثبت شده و مؤمنان راست      ياز سو ها،    انسانمقدرات  ة  هم. 1

جـز  ،  رسـد   نمـي  بـه آنـان    يو ناخوش  يچ خوش ياعتقاد كامل دارند كه ه    
��j3j� i�o��� n( 4ير الهيبراساس تقدj'j0 �n� sMm| �j3n(p�i� �s�…(.  

                                                 
h . 9� ;+@RcR1����� ���� :khu :lprnk # z :l mm .  
p .����M���N: :khn :lhq . 

s .��N(�� �3�$ :kp :ljmp .  
q . R�K&)��3	�� :kz :lhsp .  
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ـ  ؛ميكنـ   مـي   جهـاد  .جـه ينه ضامن نت  ايم،   وظيفهما مأمور به    . 2  ي ول
�n ( ست ابه دست خداو نتيجه  مقدرات  دانيم    ميQj'j0 �n� sMm| �j3n(p�i� �s�   i�Qo���
�j3j�…( .  


,j�n( د تنها به خدا توكل كننديبا، نانمؤم. 3n��q3p�X�i�l�� m"s0n�j'nl�j� p�o��� ( .  
ها، عامل توكل بر او و        ايمان به خدا و ايمان به واليت او بر انسان         . 4


	j�n,n. �j�jMX�n� n�i(روي بر تافتن از غير او است n��q3p�X�i�l�� m"s0n�j'nl�j� p�o��� ( .  
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نهرهـا جـاري و در   ، هـايي كـه از پـاي آن      باغ،  انبه مردان و زنان با ايم     ،  خداوند

هايي دلپسند در بهشت برين وعده داده است؛ ولي رضايت و             جاودانند و مسكن    آن
  . همان رستگاري بزرگ است، برتر و واالتر است؛ اين، خرسندي خداوند

  مقدمه
پس از درك اين حقيقت كه كجاست و بايـد در چـه جايگـاهي              ،  انسان
داند كه بـراي      ار نخواهد داشت و خود را مسافري مي       اي قر   لحظه،  باشد

تا به آن وعده الهي كه عين حقيقت است و نيل          ،  آن مقصد بايد بكوشد   
قـسمتي از ايـن رحمـت    ، اين آيـه . برسد، رستگاري عظيم است  ،  به آن 

  . شود آور مي ياداست،  افراد با ايمان در انتظارگسترده الهي را كه 

                                                 
h . ;1�))r(:zp . 
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  ها واژه
   .نهجاودا :خَالدين

   .ثابت و هميشگي :عدن
   .پاكيزه و مطلوب :طَيبةً

  ).»رضي«از ماده (خشنودي  :رِضْوان
  .پيروزي و كاميابي :الْفَوز

  تفسيرينكات 

  هاي بهشت مؤمنان ويژگي. 1

 ن اسـت كـه زوال در آن راه نـدارد و   ، آهاي اين نعمت بـزرگ   از ويژگي 
p&p��je�nJ( مانند جاودانه مي در آنبهشتيان p� n��(.   

هاي پـاكيزه   مسكن، اين است كه خداوندهاي ديگر بهشت    از ويژگي 
قـرار داده اسـت     هـا     هاي مرفّه در قلب بهـشت در اختيـار آن           و منزلگاه 

)}�X&n, p �s3n5 
p� U�n(�j� n�p0�n�n�(.  
  درك رضايت الهي. 2

ـ «: فرمايـد   مي،  آيه به نعمت و پاداش معنوي مؤمنان اشاره كرده         وانٌ رِضْ
كه نصيب اين مؤمنـان راسـتين   [ رضايت و خشنودي خدا   ؛  منَ اللّه أَكْبرُ  

  .»ر استت  برتر و بزرگ چيزاز همه] شود مي
 جلـب  را كه بـه سـبب     تواند لذت معنوي و احساسي      هيچ كس نمي  

نشان ،  اين خشنودي . توصيف كند ،  دهد  دست مي   انسان بهخدا   رضايت
  1.  بوده استبرنامه الهيطبق ، ن جهاناين است كه اعمال آنان در اي

                                                 
h .���&	 ���� :kq :lhmr . 
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، كند خدا از او راضـي و خوشـنود اسـت            احساس مي ،  اين كه مؤمن  
ترين لذت براي او است كه قابـل مقايـسه بـا              ترين نعمت و عظيم     بزرگ
 قابـل شـايد بـه علـت       » رضـوان «نكره آمدن    .هاي بهشتي نيست    نعمت
و  نجـات ،  مقـام  در دنيا است و اين كه رسيدن به اين           ، آن نبودندرك  

  1. رستگاري بزرگي است

  ها پيام
�n     (زن و مرد، در برخورداري از پاداش الهي، برابرند          . 1m3p�X�Qi�l�� i�Qo��� n&n,n.

p �j3p�X�i�l��n.(.  
هاي آن    خلود در آن و جاودانگي نعمت     ،  ترين امتياز بهشت    بزرگ. 2
�nJ(: استp� n��p&p��je(.  
؛ بلكه مادي و جـسماني اسـت        تنها معنوي نيست  ،  زندگي آخرت . 3

)p �s3n5 … U�n(�j� n�p0�n�n�( .  
�t��n�Ql�m  (هاي مادي بهشت اسـت        باالتر از لذت  ،  هاي معنوي   لذت. 4

i�n(l0jk p�o��� n���(.  
6m�QX*j� } �Qs3n5(  ،)    }�X&Qn, p �Qs3n5   (بهشت نيز درجات و مراتبـي دارد        . 5

i�n(l0jk p�o��� n��� t��n�l�m�n.(.  
رستگاري بـزرگ اسـت   ، يدن به پاداش اخروي و رضايت الهي   رس. 6
)i4p�nSl�� q7X�j�l�� n�i	 n_p�ju(.2  

                                                 
h . 9� ;+@RcR1��&N�� ��wk ���� :kq :lpzu . 

p .��� ���� :kn :lhuj :huz . 
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را  يكسان ]نيز[كنند و    يي مي بجويصدقاتشان ع  درفرمانبردار   كه از مؤمنانِ     ييها آن

ها   آنخداكنند،   ميمسخره، ندارند، چيزي خودتالش جز به مقدار  ]  انفاق يبرا[كه  
  .  استيعذاب دردناكها  ي آنكند؛ و برا  ميرا مسخره

  مه مقد
 مقابله با دشـمن آمـاده       يم داشت لشكر اسالم را برا     يتصم 6امبريپ

 ييكـه توانـا   آنـان   .  كمك خواسـت    از مسلمانان  براي اين منظور   ؛سازد
ل يـ ابوعق«مثـل   ،  كـم درآمـد   اي     كردنـد وعـده    يانيداشتند كمـك شـا    

  .كردند يزيكمك ناچ، »ير انصاريسالم بن عم«و »يانصار
و گرفتنـد    ميراديبه هر دو گروه ا  زن،    جو و طعنه    بي منافقانِ ع  ي ول

 6امبريـ  خطاب به پوات نازل شد   ين آ يا. كردند  هر دو را مسخره مي    

                                                 
h . ;1�))r:(zr .  
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 راهـا      آن هرگـز خـدا   ي،  اسـتغفار كنـ   ها    ي آن اگر هفتاد بار برا   «: فرمود
   1.»آمرزد نمي

  ها واژه
   ).»لمز«از ماده فعل مضارع  (كنند يي ميجو بيع :يلْمزُون

اسم فاعـل جمـع از    (فرمانبرداران از روي رغبت و داوطلبانه        :الْمطَّوعين
  ).باب تفعل» طوع«ماده 

  ).»سخر«فعل مضارع از ماده  (كنند  ميمسخره :يسخَرُون

  يرينكات تفس

   مسلمانانين و ضرورت آگاها منافقيژگيدو و. 1

:  شـده اسـت    ان مطـرح   منافقـ  يهـا  يژگـ ي از و  يژگـ يدو و ،  هيـ ن آ يدر ا 
  ؛ گراني ده كردنر و مسخييجو بيع

خواهنـد    مي ومؤمنانند   و دلسرد كردنِ     يدر صدد كارشكن  ،  نامنافق
كـه   اينعالوه بـر از اين رو  ؛فتدياز كار ب  اسالمي  ت جامعه   ي فعال يها چرخ

���Qj	4i    ( ندا ليخود بخ  �{�j�j�            n��Qq�m�XS~� 4Qi	{. l��Qs�n�j�n. p�Qm: l��Qq�p8n: p�p�l�Qj� �Q��(2، 
  به.دهند  ميا مورد طعنه قراريرند يگ استهزا ميم به را هكنندگان  انفاق
را بـه  ها   آنطعنه زده و، كه مشتاقانه به لشكر اسالم كمك كردند ها    آن
 بـه لـشكر   يمقدار كم،  را كه با اخالص  ييها دند و آن  كر متهم   ياكارير

 بـه   يازياسالم چه ن  : گفتند  مي به تمسخر گرفته و   كردند،  اسالم كمك   
   ؟شما داردز ي ناچيها كمك

                                                 
h . ;1�))r :(mu) :رَ اللّهغْفرَّةً فَلَن يينَ معبس مرْ لَهتَغْفإِن تَسملَه  .(  
p . ;1�))r :(zj .  
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مسلمانان، بايد آگاه باشند اين ويژگـي هميـشگي منافقـان در همـة              
ها ايستاد و مسلمانان را از اهـداف شـومِ آنـان              ها است، بايد برابر آن      زمان

  . آگاه كرد
  تيت نه كميفيك. 2

، بيش از كميت، بر د كه اسالميآ  ميات قرآن به دستي از آ،قتين حقيا
ارزش فـوق  ، ت پـاك  يـ  اخـالص و ن    ي بـرا  وتكيه كرده   » ت عمل يفيك«

ن منطـقِ قـرآن     يـ از ا اي    نمونـه ،  ات فوق ي كه آ   است قائل شده اي    العاده
  . است

گونه كه از شأن نزولِ آيه پيدا است، خداوند، به عمل مختصر              همان
كارگر مسلماني اهميت داده است كه شبي را تـا صـبح نخوابيـده و بـا                 

ر كرده و توانسته است در لحظات قلبي پر از عشق به خدا و اخالص، كا    
حساس، مقداري خرما به سـپاه اسـالم كمـك كنـد، و كـساني را كـه                  

كنند، بـه شـدت تـوبيخ و          گونه اعمالِ به ظاهر كوچك را تحقير مي         اين
  1. ها است گويد مجازات دردناك، در انتظار آن كند و مي تهديد مي

  ست؟ي چ»سخرَ اللّه منْهم«مراد از . 3

 را  يست كـه اعمـال    يـ ن ن ي منظور خداوند از مسخره كردنِ آنان ا       مسلماً
ممكن اسـت  ،  بلكه مراد از مسخره آنان؛دهد  ميانجامها    آن مثل اعمال 

كند كه     مي معامله و برخورد  ها     آن بااي    به گونه ،  امتين باشد كه در ق    يا
ن باشد  يا،  مراداست  ممكن  همچنين   .ر شوند يتحقمثل استهزا شدگان    

 يتـ يكه در رواگونه  همان ؛آنان را خواهد داد  ة   مسخر يجزا،  ندكه خداو 

                                                 
h .����� ���� :km :lnm .  
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  : نقل شده است 7از امام رضا
  آنـان را   يفـر اسـتهزا   يك،  آن اسـت كـه خداونـد      ،  مراد از مسخره كردنِ خداوند    «

  1. »دهد مي

  ها عاقبت طعنه زدن به مؤمنان و مسخره كردنِ آن. 4

ن عمـلِ   يـ اآخرتـي   و  دنيـايي   بعد به عاقبـت     ية  ه و آ  ين آ يدر ا ،  خداوند
ن عمـلِ  يـ بـا ا ها  اينچون : ديفرما ، ميبعدية  در آ  .كند  مي ناپسند اشاره 

 تيفاسـقان را هـدا    ،  فاسـقند و خداونـد    ،  دنـد يبـه خـدا كفـر ورز      ،  خود
ي هم برا  6امبريهمانند پ ي،  كند و اگر شخص محترم و معصوم       نمي
ز يه نين آير اد. بخشد  نميراها  ، آنخداوند، هفتاد بار استغفار كندها  آن

 را مـسخره  هـا     ، آن خداونـد ،  ن عملـشان  يـ ابه سبب   : ديفرما  مي خداوند
  .  خواهند شديدچار عذاب دردناك، امتيكند و در ق مي

  ها پيام
 خـود كمـك   آنـان   . كـار منافقـان اسـت     ،   و مسخره كردن   ييبجويع. 1

��n  ( برنـد   مـي ر سـؤال يـ ز زيـ گـران را ن يدهـاي   كننـد و كمـك    نميpvQs��
.qGp�l�n�n�…(.  
�( مؤمنان است، خصلت ل و رغبتي ميانفاق از رو. 2p,��sai�l��(2 .  
را يـ  ز ؛مياسـ هر دشـمن ن   يم و از استهزا   يخود عمل كن  ة  فيبه وظ . 3
t4( دهد  مي آنان رايجزا، خداوندp�jk tL�jvn, X4iJj�n. X4iJl3p� i�o��� n�p8n$(3 .  
ة دارنـد  يدر پـ  بزرگ و يگناه،  كردنِ مؤمن   و مسخره  يريگ خرده. 4

                                                 
h .����M� ��N: :ks :lshr .  
p .��3	�� ���� :kz :lphp .  
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�n�.qGp�l�n(  استيعذاب سخت اله n��pvs�� … t4p�jk tL�jvn, X4iJj�(.1  
n�.i�j8X�n( متناسب با گناه آنان است،  گناهكاراني برا يفر اله يك. 5j� 
… i�o��� n�p8n$(.   

                                                 
h .��3	�� ���� :kz :lphs .  
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امبر او و مؤمنان، عمل ي خدا و پيد كه به زوديعمل كن] ديخواه يهر چه م[«: و بگو

د يشو  ي نهان و آشكار بازگردانده م     ي دانا ي به سو  يد، و به زود   يشما را خواهند د   
  .»د باخبر خواهد ساختيكرد يو شما را از آنچه م

  مقدمه
ي انسان استفاده   ي غفلت زدا  يهاي گوناگوني برا    در قرآن كريم، از روش    

شده است؛ از جمله توجه دادن انسان به ايـن كـه اعمـال وي، نـاظر و                  
باشـد، بلكـه حتـي        يمراقب دارد و اعمال او نه تنها در ديد خداونـد مـ            

اين آيه شريفه، بـه     .  دين نيز شاهد آنند    ييگر اوليا  و د  6رسول خدا 
كند كه عمل كنيد و بدانيد كه هر رفتاري كه داشته    همگان خطاب مي  

خداوند و پيامبرش و مؤمنان آن      ) چه عمل خوب و چه عمل بد      (باشيد  
  .د بوديها خواه بينند و شما در معرض ديد آن را مي

نظـور از ديـدن اعمـال        است؛ امـا م    يهياطالع خداوند از اعمال، بد    
                                                 

h.;1�)  :hun. 
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شوند    و مؤمنان چيست؟ آيا از طريق عادي آگاه مي         6توسط پيامبر   
يا گونة خاصي از آگاهي است؟ و نيز توجه و ايمان به اين حقيقت چـه                

  اثرعميقي در پاك سازي اعمال و نيات دارد؟

  واژه ها
  ).»رأي«فعل مضارع از ماده (ند يب يم: يري

  ).»رد«فعل مضارع مجهول از ماده (د يشو يبازگردانده م: تُرَدونَ
  ).ليباب تفع» نبأ«فعل مضارع از ماده . (سازد يآگاه م: نبئي

  نكات تفسيري

  اعالم مهم. 1

اسـت كـه اعـالم      اي    شـود و بيانيـه      شروع مـي  » قُل«ن آيه شريفه، با     يا
را او عمـل   يكند هر چه خدا به شما دستور داده است، انجام دهيد ز             مي

دهـد و     داند و بدان پاداش مي      يعني كارهاي شما را مي    . بيند  شما را مي  
دهـد،    دانـد و نـزد خـدا بـدان گـواهي مـي              نيز پيامبر او همه آن را مي      

  1.دانند همچنين مؤمنان نيز آن را مي
  عرضة اعمال. 2

اگر انسان احساس كند شخصي مراقب او است، معمـوالً وضـع خـود را         
ز در  يـ شخـصيت مراقـب ن    . كند كه مورد اشكال نباشد      چنان تنظيم مي  
از كساني كه قطعاً بر اعمال فرد ناظر و آگاه هستند،   . مراقبت تأثير دارد  

اين آيه طبق عقيـدة     . باشند  عالوه بر خدا، رسول او و مؤمنان واقعي مي        

                                                 
h .��(�� )�*� :khh :lpuj.  
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  . كند  خدا را بيان مييشيعه، عرضه اعمال بر اوليا
ه در  اين آگاهي و نظارت بر اعمال، مقدمة پاداش و كيفري است كـ            

و بـه   : افزايـد   جهان ديگر در انتظار او است؛ لذا به دنبال اين جمله مـي            
گرديـد، و   زودي به سوي كسي كه آگاه از پنهان و آشكار است، باز مـي            

  1.دهد و طبق آن جزا خواهد داد شما را به آنچه عمل كرده ايد خبر مي
  مؤمنان ناظر، چه كساني هستند؟. 3

م افراد با ايمان نيستند؛ بلكه گروه خاصـي  منظور از مؤمنان در آيه، تما     
هستند؛ زيرا به طور مسلم، اعمال مـردم بـراي همـه مؤمنـان مـشهود                

فقـط گـروه    » المؤمنـون «نيست و از آن اطالعي ندارند؛ پـس مـراد از            
بـراي عهـد اسـت، نـه بـراي      » المؤمنون«الف و الم در (خاصي هستند   

 غيـب آگاهنـد و بـه        اين مؤمنان خاص، به اذن خـدا از اسـرار         ). جنس
هـا نيـز     و در طـراز او بـوده و آن       6اند كه مانند پيامبر     مقامي رسيده 

باشـند كـه در رأس      ها همان صلحاي امت مـي       آن. شاهد اعمال هستند  
 بـوده و از     6 قرار دارند كه جانشين پيامبر       :ها امامان معصوم    آن

  .مقام واليت الهي برخوردارند
 و جانـشينان او از      6ت كه پيامبر  روايات فراواني نيز وارد شده اس     

اعمال همة امت آگاه بوده و خداوند، از طريق خاصي اعمال امت را بـر               
نيز آمده است كه اعمال امت، هر هفته و هر شبانه . كند ها عرضه مي آن

 ـ حتي پـس از رحلـت حـضرت ـ از سـوي خداونـد        6روز بر پيامبر
  .شود عرضه مي

افراد، مؤمنان خاصي هستند و م اين يفهم يبا پذيرش اين حقيقت م
                                                 

h. ����� ���� :km :lhpm. 
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 نيـز ـ   6اين عرضه اعمال شامل همة دوران ـ حتي پـس از پيـامبر   
بوده است و هم به روح آن حضرت و هم به حجـت زنـدة خـدا عرضـه                   

 از سوي ديگر، آيه شريفه دليلي بر وجـود امـام زنـده در هـر                 1.شود  مي
  .باشد عصر مي

  ::::در محضر پيامبر و معصومان. 4

  :فرمايد  مي7امام صادق
شـود؛ اعمـال    تمام اعمال مردم، هر روز صبح به پيامبر عرضه مـي  «

نيكان و بدان؛ بنابراين مراقب باشيد و اين مفهـوم گفتـار خداونـد              
ولُه       يوقُـلِ اعملُـواْ فَـسيرَ     �: فرمايـد   است كه مـي    سـرو لَكُـممع اللّـه 

  2.» اين را فرمود و ساكت شد.�والْمؤْمنُونَ

  :فرمايد  مي7ديگري امام باقردر حديث 
شـود؛    تمام اعمال شما بر پيامبرتان هر عصر پنجـشنبه عرضـه مـي            

 عرضـه  6بنابراين بايد از اين كه عمل زشتي از شـما بـر پيـامبر         
  3.شود، شرم كنيد

شود؛ اگراعمال ما خوب  اين عرضه، روزانه يا هر هفته و هر ماه انجام مي
 و اگـر ناشايـست باشـد، نگـران و     باشد، اولياي خدا از ما شادمان شـده       

  .گردند اندوهگين مي

                                                 
h. �W�0 ���� :kq :lnzs.  
p. 
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  : فرمايد  مي7امام صادق
  1.»با گناه خود، رسول خدا را ناراحت نكنيد! اي مردم«

  ها پيام
هر چه بينندة اعمال بيشتر باشد، شرم و حياي انسان از خالفكـاري             . 1

 ييرَفَـس (ژه اگر بيننده، خدا و پيامبر و مؤمنان باشـند           يبيشتراست؛ به و  
  .)اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤْمنُونَ

آنچه در دنيا بـر اوليـاي خـدا عرضـه           . عمل، معيار سنجش است   . 2
ن آنچـه در قيامـت مـورد حـساب قـرار            يهمچنـ . شود، عمل اسـت     مي
  .)لُونَفَينَبئُكُم بِما كُنتُم تَعم … اللّه عملَكُمياعملُواْ فَسيرَ(گيرد، عمل است  مي
اعمال انسان، حقايقي دارد كه در قيامت براي او روشـن خواهـد             . 3
  2.)فَينَبئُكُم بِما كُنتُم تَعملُونَ … اللّه عملَكُميفَسيرَ(شد 
توجه انسان بـه نظـارت خـدا و رسـول و مؤمنـان بـر اعمـالش،                  . 4

 ياعملُـواْ فَـسيرَ  قُلِ  َ)3ها است   بازدارندة او از خطا و تشويق كنندة به نيكي        
 لَكُممع ئُكُم…اللّهنَبفَي…(.  

                                                 
h. �#�T&��G30 ���� :kn :lnsq. 

p. ��� ���� :kn :lhqh. 

s. ��3	�� ���� :kz :lpmr. 
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  .»ان باشيدشگي پياز خدا پروا كنيد و با راست!  ايد  كه ايمان آوردهي كسانيا«

  مقدمه 
 ي براياريت اعتقادات، نيازمند معي رفتار و حقانيال و درست اعميابيارز
ان يـ ف بيه شرين آي را خداوند در اين مسأله اساسيص است كه ا يتشخ

 اثبـات   ي بـرا   است كـه   دالئل محكمي  از    فوق آيهن  يهمچن. كرده است 
 بـه آن    مذهب اماميه و امامـت ائمـه طـاهرين علـيهم الـسالم            حقانيت  

  2.استناد شده است

   ها واژه
بـاب  » وقـي «فعـل امـر از مـاده        (د  يـ از خدا پروا كن   : اتقوا اهللا . ديزيبپره: اتقوا
  ).افتعال
 كه خبرش مطابق بـا واقـع        يجمع صادق، به آدم   (ان  يراستگو: نيصادق

  ). نديگو يباشد، صادق م
                                                 

h.;1�)  :hhr.  
p. ���(�� �� :k j : lssh. 
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   تفسيري تانك

  ناصادقهاي  ويژگي. 1

  :هايي معرفي كرده است؛ از جمله قرآن مجيد صادقان را با ويژگي
   ها  عمل در تمام زمينه وايمان به تمام مقدسات .الف

ينَ            …لَيس الْبِرَّ  النَّبِيـ تابِ والْك كَةِ والئالْم رِ وخĤْمِ الوالْي و نَ بِاللَّهنْ آمنَّ الْبِرَّ ملك و
 ابنَ السبِيلِ و الـسائلينَ   و الْمساكينَ و ي و الْيتام ي حبه ذَوِي الْقُرْب ي الْمالَ عل يو آتَ 

ـ            دوا و            يو في الرِّقـابِ و أَقـام الـصالةَ و آتَ إِذا عاهـ مهد هـوفُـونَ بِعالْم الزَّكـاةَ و 
                 م هـ ك أُولئـ قُوا ود ينَ صـالَّذ كأْسِ أُولئينَ الْبح و الضَّرَّاء و أْساءي الْبابِرِينَ فالص

  1.الْمتَّقُونَ
ايمان به خـدا  : كند ي را چنين تفسير مي حقيقت نيكوكار  ،در اين آيه  

 و پيـامبران، سـپس انفـاق در    يو روز رستاخيز و فرشتگان و كتب آسمان     
راه خدا به نيازمندان و محرومان، و بر پا داشتن نماز و پرداختن زكـات و             

ه  به عهد و استقامت برابر مشكالت هنگام جهاد و پس از ذكـر همـ               يوفا
 كــه ايــن صــفات را دارا باشــند، صــادقان و يكــسان: گويــد يمــهــا  ايــن

  .پرهيزگارانند
ايمان به تمام مقدسات  ي است كه داراي صادق كس،و به اين ترتيب

  .ها باشد  عمل در تمام زمينه، آندنباله و ب
    پروردگار متعهد برابر.ب

ديد و گونه تر   هيچ،كه در آناست  از ايمان و عمل يا  مجموعه»صدق«
  . نباشديتخلف

)           و هِموالوا بِـأَمد جاهـ وا ورْتـابي لَـم ثُـم هولسر و نُوا بِاللَّهينَ آمنُونَ الَّذؤْما الْمإِنَّم
                                                 

h.vR�1  :hzz. 
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   1). أَنْفُسهِم في سبِيلِ اللَّه أُولئك هم الصادقُونَ
ورده، يمـان آ ا هستند كه به خـدا و پيـامبرش       يمؤمنان تنها كسان  «

 بـا امـوال و   ]عالوه بـر ايـن  [ اند  به خود راه ندادهيسپس شك و ترديد   
  .»صادقان هستندها   خود در راه خدا جهاد كردند، اينيها جان
  :ديفرما ي جاي ديگر مدر
 اللَّه  للْفُقَراء الْمهاجِرِينَ الَّذينَ أُخْرِجوا منْ ديارِهم و أَموالهِم يبتَغُونَ فَضْلًا منَ          � 

   �2و رِضْواناً و ينْصرُونَ اللَّه و رسولَه أُولئك هم الصادقُونَ
 همه مشكالت، اسـتقامت  برخالف كه   ي مؤمنان محروم  ،در اين آيه   

 ي بيرون رانده شـدند و جـز رضـا   ،به خرج دادند و از خانه و اموال خود 
از  .انـد   شـده ي معرف»صادقان« نداشتند، ي هدف6 پيامبريخدا و يار 
 هستند كـه تعهـدات      يهاي  آن »صادقين «كهد  يآ  يبدست م  ،اين آيات 

 بـه   يدهند، نه ترديد   ي انجام م  يخود را برابر ايمان به پروردگار به خوب       
كننـد، نـه از انبـوه مـشكالت          ي مـ  ينـشين  دهند، نـه عقـب     يخود راه م  

  .كنند ي صدق ايمان خود را ثابت مها،  بلكه با انواع فداكاري؛هراسند يم
 ممكن است در قلـه      ي بعض ؛ دارد يشك نيست كه اين صفات مراتب     

 در مراحل  ييم و بعض  نام يرا معصومان م  ها    آن قرار گرفته باشند كه آن     
   3.تر پائين

  ؟چه كساني هستندن اصادق. 2

نخست دستور به تقوا و سپس      است؛   دو دستور داده شده      ،در آيه فوق   

                                                 
h .V�R�> :hn.  
p. R=> :m.  
s. ����� ���� :k m : lhmh  
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ن در آيه عام باشد و      ا اگر مفهوم صادق   .نادستور به همراه بودن با صادق     
 از  »كونوا مـن الـصادقين    « : بايد گفته شود   ،همه مؤمنان را شامل گردد    

 است يروشن دليل اين خود. ن باشيدابا صادقن كه يان باشيد، نه اصادق
 معصوم  يآيا اگر كس   . است ي گروه خاص  يا در آيه به معن    »ناصادق«كه  

 بـا او  ي و همگـام يدستور پيـرو  ممكن است بدون قيد و شرط،       ،نباشد
صادر شود؟ آيـا ايـن خـود دليـل بـر آن نيـست كـه ايـن گـروه تنهـا                       

   1معصومانند؟
 صدق در كالم و صدق در افعال و صدق در ، دارديصدق مراتبچون 

كنـد   يمطرح م صادق مطلق را    ،آيهي  ي از سو  د و ياخالق و صدق در عقا    
 صداقت نداشـته مرتبه  زيرا اگر در يك ؛ مراتب صادق باشندهمةكه در  
دهد؛   و خداوند نيز به حرام دستور نمي حرام استآنان وي ازپير، دنباش
 كـه آنـان    رادف بـا معـصوم اسـت      تـ  مراتب م  همة صادق مطلق در     پس

   2. نيستند:چهارده معصومكساني جز 
 ،»ادقينَصـ « آمـده اسـت كـه مقـصود از     ي و سـن در روايات شـيعه  

   3.باشد يم 6 محمدخاندان حضرت
   چيست؟يمنظور از همراه. 3

. همراهي، فقط همنشيني نيست؛ بلكه همگامي و اطاعت از آنان اسـت           
   :فرمايد ها درباره آيه مذكور مي  در جواب پرسش7امام رضا 
   4.األئمة الصديقون بطاعتهم: الصادقون

                                                 
h. ����� ����: k m : lhms  
p. ���(�� �� :k j : lssu 

s.  ������	�(�� :k p : lmjq # "�G3'�� &	��+ :k h : lsqp.   
q. �#�T&�� G30 ���� :k n : lnjr.  
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  . »بودن با صادقان به معناي اطاعت از آنان است«
  در هر عصر  7777صومعداللت آيه بر وجود امام م. 4

آينـدگان نيـز    .شـود   آيه، همه مؤمنان در همه روزگاران را شـامل مـي     
چون  باشند؛  مأمور به همراهي و اطاعت از معصوم صادق زمانه خود مي          

س در پذير است؛ پهمراهي با آنان دستور الهي و يك ضرورت اجتناب نا
ه بـر    است كـ   ي از آيات  ،فوق آيه. هر زمانه بايد معصومي بين مردم باشد      

؛ چون اگر در هر زمـان  كند يوجود معصوم در هر عصر و زمان داللت م     
ها مصداق نداشـته و كالمـي    معصوم نباشد، اين آيه در بسياري از زمان      

  .لغو خواهد بود

  ها پيام
 از عوامل تربيـت و  ي با راستگويان، يكي و همراهي، همنشين ي دوست .1

  .)ه و كُونُوا مع الصادقينَاتَّقُوا اللَّ( انسان از انحراف است يجلوگير
2.    معـصومين  «ي است كه خداوند بـه جـا       ي جايگاه صدق تا حد« ،
 را كـه مراحـل ايمـان و تقـوا را     يبه كار برده است و كـسان      » صادقين«

 … اتَّقُوا …آمنُوا(. اند، با اين عنوان ستايش كرده است       پشت سر گذاشته  
  ).الصادقينَ
ه ايمان، تقوا و اطاعت از رهبر معصوم است         تكامل جامعه در ساي   . 3

  .)مع الصادقينَ…آمنُوا اتَّقُوا (
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 از خودتان آمده است كه رنج بـردن شـما بـر او دشـوار                يامبري شما پ  يهمانا برا 

  .ار دلسوز و مهربان استيص و نسبت به مؤمنان، بسيت شما حرياست؛ بر هدا

  مقدمه
ق اسـت، تـا   يـ  الير و رهبـر يازمند مـد ي ادارة خود، ني برا يا  هر جامعه 

 اهـداف   يح، جامعه و افراد آن را بـه سـو         يت صح يريه مد يبتواند در سا  
 يا  ژهيـ ط و ي، شرا يرين مد ي انتخاب چن  ي؛ معموالً برا  ح سوق دهد  يصح

هـا    يژگـ ين اوصـاف و و    يـ  ا ي كه دارا  يان كسان يرا در نظر گرفته و از م      
م رهبـران و  ينـ يب يهـا مـ   نيبا همة ا. كنند ين را انتخاب م يباشند، بهتر 

. ار محدود و انـدك اسـت      ي بس ي ادارة جوامع بشر   يسته برا يران شا يمد
ح رهبـر و  ي مردم در انتخـاب صـح  يي راهنمايراان، خداوند بين ميدر ا 
امبر و رسـول، فرسـتاده، تـا ضـمن          ي را در قالب پ    ير جامعه، رهبران  يمد

                                                 
h.;1�)  :hpm. 
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ز بـه   يـ ر و رهبر جامعه را ن     ي كامل مد  ي خدا، الگو  يت مردم به سو   يهدا
ز در كتاب كامل    يعالوه بر آن، صفات رهبران موفق را ن       . اننديمردم بنما 
ه پرداختـه شـده   يـ ن آيـ از آن صفات در ا يان داشته كه به برخيخود ب 
  .است

  ها واژه
  ).»عزّ«صفت مشبهه، از ماده (رقابل تحمل ي سخت و غ:زيعز

تّمنعنت«فعل ماضي از ماده (د يد ـ به مشقت افتادي رنج برد:ع«.(  
  ).»حرص«صفت مشبهه، از ماده (د ي عالقه شدي دارا:صيحر

صفت مـشبهه، از    (ربان   و محبت، بسيار مه    ي شدت مهربان  ي دارا :رؤوف
  ).»رأف«ماده 
  ).»رحم«صفت مشبهه، از ماده  (ي لطف و مهرباني دارا:ميرح

  يرينكات تفس

  يژه رهبران الهيصفات و. 1

   بودن يمردم. الف

ازهـا و مـشكالت     يان همان جامعه باشد، تا به ن      يد از م  يك جامعه، با  يرهبر  
 بـشر ارائـه   يازهـا ي رفـع ن ي مناسب براي آشنا باشد و بتواند راهكارها    …و

 يدن او، عملـ يـ شتاز باشد، تـا مـردم بـا د        يز در مقام عمل، پ    يدهد و خود ن   
نْ   (ش را درك و دنبال او حركت كنند         يبودن دستورات و فرمان ها     ولٌ مـسر

كُمأَنفُس(.  
   با مردميهمدرد. ب

 كـه   يگران داشته باشند؛ بـه طـور      ي با د  يد احساس همدرد  يرهبران با 
د آنان شود و خـود را       ية رنج و تاثر شد    يافراد جامعه، ما   يرنج و گرفتار  

   تفسير همراه�       
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 يهـا   رفع آالم مـردم، گـام      ي جامعه بدانند تا بتوانند برا     يها  ك غم يشر
  .)عزِيزٌ علَيه ما عنتُّم( بردارند يجد
  ها ت آنيق به مردم و عالقه به هداي عميدلبستگ. ج

. ها عشق بورزد    ت آن يد به مردم عالقه مند بوده، به هدا       يرهبر جامعه با  
 و  يشرفت و ترقـ   يـ ر و سعادت جامعـه و هـر گونـه پ          ي خ ين برا يهمچن

 كه در مـوارد     يغ نورزد؛ به طور   ي در يچ كوشش ي جامعه از ه   يخوشبخت
  .)حرِيص علَيكُم(ز بگذرد يش نيالزم، از جان و مال خو

   به دوستانيمحبت و مهربان. د

د بـه دوسـتان و   ي كه باگر رهبر جامعه استي، صفت د يمحبت و مهربان  
ن محبـت و    يـ  كه افراد جامعه ا    يفرمانبرداران جامعه ابراز دارد، به طور     

ش را در يز محبـت خـو  يـ  را احساس كرده و در مقابل، مـردم ن   يمهربان
بِـالْمؤْمنينَ  (. نـد ي اظهـار نما ين و ي از فرام  يري و اطاعت پذ   يقالب وفادار 
يمحر ؤُوفر(.  

  ارة، گناهكاران و مخالفان ترحم و بخشش درب .  ه

د در يـ حـاكم با . در هر جامعه، خطاكار و مخـالف حكومـت وجـود دارد        
هـا    ت آن يز از در رحمت وارد شده و هدفش، هدا        ين گروه ن  يبرخورد با ا  

  ).رؤُوف رحيم(م باشد يبه صراط مستق
  يمصداق روشن و كامل رهبران اله. 2

 اسـت   6م الشأن اسـالم   يامبر عظ ي، پ ين رهبر ين مصداق ا  يكامل تر 
ن يـ ه مورد نظر، دربارة آن حضرت نازل شده و از زبـان خداونـد ا              يكه آ 

 از  6امبريـ  پ يبه راست . ن شده است  يي تب ين رهبر اله  ي ا ياوصاف برا 
ها   ي كه سخت  ي كرد، به طور   يها زندگ   ان خود مردم برخاست و با آن      يم

هـا    د و بـا آن    يورز  يها عشق م    آزرد و به آن     ي مردم، او را م    يها  و مشقت 
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ن ي چني دارا 7ين عل ير المومن يامبر، ام يپس از پ  . رؤوف و مهربان بود   
 پـدر   ي پا ي پا جا  يگري پس از د   يكي بود و فرزندان گرانقدرش      ياوصاف

 جامعه را به عهده داشتند،      ي معنو ي شان گذاشته و رهبر    يو جد گرام  
 را ياهر ظـ ي ظهور كند و رهبر4اهللا ـ امام زمان  شاء  انـ كه يتا روز

 عـدل و داد سـوق   يت به سويرين مديرد و جهان را با بهتر   يبر عهده گ  
  . دهد

  ام هايپ
 دلـسوز، رؤوف و     ي بر مؤمنـان بـه سـبب انتخـاب فـرد           يامتنان اله . 1

رؤُوف  …لَقَد جاءكُم رسولٌ منْ أَنفُسكُم    ( يامبري پ يان آنان برا  يمهربان از م  
يمح1.)ر  
، ي، مهربـان ي، دلسوزير خواهيگران، خيكالم در در  ياز عوامل تأث  . 2

عزِيزٌ علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُم بِـالْمؤْمنينَ رؤُوف         ( و تواضع است     ي توقع يب
يمح2.)ر  
ها به    نه ساز سرنهادن انسان   ي زم 6امبري پ يها  توجه به خصلت  . 3

نفُسكُم عزِيزٌ علَيه ما عنتُّم حرِيص علَيكُم       لَقَد جاءكُم رسولٌ منْ أَ    (اطاعت او است    
يمحر ؤُوفينَ رنؤْم3.)بِالْم   

                                                 
h. ��3	�� ���� :kz :lsnz. 

p. ��� ���� :kn :lhzh. 

s. ��3	�� ���� :kz :lsnz�snm. 
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  انيش بهشتياين
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و » سـالم «جـا،     و درودشـان در آن    » سبحانَك اللهم «] بهشت[جا    ش آنان در آن   ياين

  .است» نيالحمد هللا رب العالم«شان يان دعايپا

  مقدمه
ان ي بهـشت و بهـشت     يمايم سـ  ي بـه ترسـ    ياريات بس يد، آ يدر قرآن مج  
ات ي آ ي پرداخته و برخ   ي ماد يها  ات، به قسمت  ي آ يبرخ. پرداخته است 

ة يـ آ. افتـه اسـت   ي بهشت اختصاص    ي و روحان  يمعنو يها  ان لذت يبه ب 
  . ن موارد استيمورد بحث از جملة ا

  واژه ها
  ).»دعو«از ماده ( خواستن و خواندن :يدعو
  ).»حي«از ماده (گران كردن يات دي حيدعا برا :تحية

                                                 
h.t'��  :hu. 
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  يرينكات تفس

  ان يش بهشتيايح، آغاز نيتسب. 1

ن اسـت   يـ ت فرموده، ا  يش عنا ياي سبحان به اول   ي كه خدا  ين كرامت ياول
ر خود پاك كرده، تا آن جا كـه جـز بـه             يشان را از محبت غ    يكه دل ها  
دارنـد؛   ي بر نميشند و جز در راه او قدمياند  يگر نم يز د يچ چ يخدا به ه  

اد خـدا  يـ كـشد و از       ي خود نمـ   ي آنان را به سو    يها  گر دل يز د يچ چ يه
 را از هـر  شاني است كه خداين كرامت الهية هم يدر سا . كند  يغافل نم 

ـ    يق ساحت قدس او ن    ي كه ال  يزيچ ن گـام،  يست، منزه دانـسته و در اول
كنند؛ نه تنها با زبان، بلكه با تمـام وجـود، او را               يح م يشان را تسب  يخدا

ت و  يـ دانند؛ چرا كه نشانه ادب در عبود        ي منزه م  يستوده و از هر كاست    
شهود  مـ  يات قرآن به خوب   ين مهم در آ   يا. ح خداوند است  ي، تسب يبندگ
ستند خـدا را حاضـر      يـ  خدا، از پروردگار خـود محجـوب ن        ياياول. است
  1.كنند يح مين تسبينند و او را چنيب يم
  گاه سالم يت و جاياهم. 2

 يگر در هنگـام مالقـات، نـوع       يكـد ي اظهار محبت بـه      يتمام مردم، برا  
.  است ي به صورت عمل   ي دارد و گاه   ي جنبة لفظ  يت دارند كه گاه   يتح

د يـ ها اسـت و بـر آن تاك   تين تحي از روشن تريكيسالم،  ز  يدر اسالم ن  
  : 2 نقل شده است6امبري كه از پيا  شده است؛ به اندازهياديز

  ؛ 3بوهيمن بدأ بالكالم قبل السالم فال تج«

                                                 
h.9� ;+@RcR1  :��G��� ��5�� :khu :lph. 

p.9� ;+@RcR1  :����� ���� :kq :lqs. 

s. 
��g :kp :ljqq :���K+�� �?1. 
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  . »دييش از سالم، آغاز به سخن كند، پاسخ او را نگوي كه پيكس

گر يكـد يبه  ز  يان در بهشت ن   يبهشت. ة فوق ذكر شد   يهمان طور كه در آ    
الَم   «: نديگو  يت و سالم م   يتح ا سـيهف متُهيتَحگـر اسـتفاده    يات د يـ از آ . »و
  : ديگو يت و سالم ميها تح ز به آنيشود كه خداوند ن يم
   �1سلَام قَوالً من رب رحيمٍ�

  . مي پروردگار رحي است از سويها سالم  آنيبرا
   :دهند يها سالم م فرشتگان هم به آن

�رْتُمبا صكُم بِملَيع الَمابٍ سن كُلِّ بهِم ملَيخُلُونَ عدكَةُ يالَئالم�2 و   
سالم بـر  « : نديگو يها م شوند و به آن ي وارد ميفرشتگان، از هر در   

  . 3»شما بخاطر صبر و استقامتتان
  دار دوستان يد. 3

ورد لطف قرار داده ت ميگر را با سالم و تح   يكديدار،  يان، هنگام د  يبهشت
ـ ا. كننـد  ي هم طلـب مـ  ي را برا  ي سرشار از سالمت   يات و زندگ  يو ح  ن ي

 كـه  ي تمـام كـسان  ي باشد براي خوب يتواند الگو   يبرخورد اهل بهشت م   
توانند هنگـام صـله    ين رو م ياموزند؛ از ا  يستن را ب  يخواهند درست ز    يم

را از   كـرده و آنـان       ي سـالمت  ي آنـان آرزو   يدار دوستان، بـرا   يرحم و د  
  .مند سازند  خود بهرهين دعاهايبهتر
  شيايان بخش نيش خدا، پايستا. 4

ح پروردگار آغـاز كـرده و پـس از          ي ساكنان بهشت، كالم خود را با تسب      

                                                 
h.t�  :nm. 

p./DA  :ps#pq. 

s.9� ;+@RcR1 :����� ���� :khn :lhzu�hzh. 
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ش يش خـود را بـا سـتا       يايـ ، ن ي از الطاف اله   يمند  گر و بهره  يكديدار  يد
ـ    كه به آن ييل نعمت ها  ي از خداوند به دل    ي و سپاسگزار  ياله  يهـا ارزان

ان اسـت،   يـ ات قرآن نما  يچنان كه از آ   . رسانند  يان م يداشته است، به پا   
ش يست؛ بلكـه فقـط حمـد و سـتا         يـ  مورد توجـه ن    يشيهر حمد و ستا   

 ي الهـ يامبران ـ مـورد امـضا   يده ـ همانند پ ي مخلص و برگزيها انسان
  :ديفرما ياست؛ چنان كه م

 �ادبفُونَ إِلَّا عصا يمع انَ اللَّهحبينَ  سخْلَصالْم �1111 اللَّه....        

 ي چـون نبـ  يامبران و صـالحان يش پيات قرآن هم، از حمد و ستا   ي در آ 
 2 سخن گفته است؛   :مانيم و داود و سل    ي و نوح و ابراه    6مكرّم اسالم 

 سبحان، مؤمنان اهـل بهـشت را        يشود كه خدا    يه استفاده م  ين از آ  يبنابرا
بـا و  ي زيا ن، وعـده يـ  اسازد كـه  يسرانجام به بندگان مخلص خود ملحق م      

  3. بزرگ به مؤمنان استيبشارت

  ام هايپ
دعواهم فيها (. ح استين نوع تسب  ي تر ي عال يخته با حمد اله   يح آم يتسب. 1

ماللَّه انَكحبينَ …سالَمالْع بر لّهل دمأَنِ الْح ماهوعرُ دآخو(.  
اد يـ  او را از     يبهـشت  يهـا   مؤمن، عاشق خدا است، بهشت و لذت      . 2

نـد  يب  يز، لطف و قدرت خدا را م      يدارد؛ بلكه در همه چ      يمحبوب باز نم  
) ماللَّه انَكحبس…لّهل دم4)الْح.  

                                                 
h.V?@?�  :hnr�hju. 

p.^�3���  :pm��U�R1�  :sr :$�' :hn # rs. 

s.9� ;+@RcR1  :��G��� ��5�� :khu: lpp. 

q. ��� ���� :kn :lhmz. 
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ا   (رخواه هم هستند    يشه و همه جا خ    يدوستان خوب، هم  . 3 يهـف متُهيتَحو
الَمس( .  
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  پاداش نيكوكاران
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چ گونـه   ينه ه .  افزون است  يزيكو و چ  ين] يپاداش[اند     كرده يكي كه ن  ي كسان يبرا«
نان اهل بهشتند؛ در آن جاودان ي ا.يذّلت گونه  چيرد، و نه هيگ يرويي آنان را فرا م سيه

  .»خواهند بود

  مقدمه
گـران بـه انجـام      يق د يتشو. استاي    احسان و نيكي كردن كار پسنديده     

سته است؛ زيرا بـا ايـن عمـل، هـم شـخص             ي شا ياين عمل خوب، كار   
گردد و هـم ثمـرات ايـن كـار            ب مي ينيكوكار به تكرار عمل نيكش ترغ     

 را به سـوي پيـشرفت و تعـالي          نيك، شامل حال ديگران شده و جامعه      
خداوند نيز كه خود منشأ خرد است، بارها به ايـن مهـم             . دهد  سوق مي 

اشاره كرده و اهميت كار نيك و پاداش آن را نيز بيان نموده اسـت كـه     
  .از آنها استاي  اين آيه، نمونه

                                                 
h.t'��  :pj.  
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  ها واژه
  ).باب افعال» حسن« از ماده يفعل ماض. ( كردنديكين: اَحسنوا
  ).مؤنث اَحسن( بهتر ييكوي و نيخوب: يالحسن

  ). رهق«فعل مضارع منفي از ماده (پوشاند  ينم: رهقيال
  .ديآ يد مي كه از خوف و هول پديرگيغبار، كدورت و ت: قَتَر
  .»ذلّ«از ماده (خفت و خواري : ذلة

  نكات تفسيري
  :در اين آيه شريف، براي احسان پنج نتيجه ذكر شده است

  كاراننيكي، جزاي نيكو. 1

سنُواْ   «: دهـد  هـا را بـا نيكـي پاسـخ مـي      خداوند احسان آن   ينَ أَحـذ لِّلـَّ
  : فرمايد چرا چنين نباشد حال آن كه خود خداوند مي. »يالْحسنَ

   1؛»هلْ جزَاء الْإِحسانِ إِلَّا الْإِحسانُ«
  » آيا جزاي نيكي جز نيكي خواهد بود؟«

ند، جز پاداش نيك الهـي، انتظـاري   ها كه در دنيا كار نيك كرده ا آيا آن 
  رود؟ ها مي دربارة آن

  پاداش مضاعف. 2

منظور از زياده، بـا  . كند خداوند، پاداش مضاعف و زياده به آنان عطا مي        
 و  2هاي فراوانـي اسـت كـه گـاهي ده برابـر             توجه به آيات قرآن، پاداش    

آن بر  ) به نسبت اخالص و تقوا و ارزش عمل       (ها و صدها برابر       گاهي ده 

                                                 
h .��>A :ju.  
p .o?F'� :hju ا�هثَالشْرُ أَمع نَةِ فَلَهساء بِالْحن جم �. 
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  : خوانيم  سوره بقره مي261اندازه؛ در آية  شود و گاه بي افزوده مي
مثَلُ الَّذينَ ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللّه كَمثَلِ حبةٍ أَنبتَت سبع سنَابِلَ في كُلِّ            �

اسو اللّهشَاء ون يمل فضَاعي اللّهةٍ وبئَةُ حلَةٍ منبسيملع ع�....        

با توجه به آيات و روايـات زيـادي كـه در ايـن زمينـه موجـود اسـت،                     
يابد؛ يعني هر     وسته افزايش مي  يتوان گفت اين پاداش در جهان ديگر، پ         مي

  .شود ها ارزاني مي از ناحية خداوند به آناي  روز موهبت و لطف تازه
  هاي نوراني چهره. 3

زيـاد  اي  ها به اندازه هاي آن رهخوانيم تاريكي چه در صفات دوزخيان مي  
هايي از شب تاريك و ظلماني، يكي پس از ديگـري        گويي پاره «است كه 

   1.»ها افكنده شده است بر صورت آن
هـاي نيكوكـار،      گر احـسان و نيكـي، آن اسـت كـه انـسان            ينتيجة د 

هايي نوراني و درخشان دارند و به تعبيـر آيـة فـوق، غبـار و دود،                  چهره
  : خوانيم عالوه بر اين كه در آيات ديگري مي. پوشاند نميها را  صورت آن

�عسهِمييانمبِأَيو يهِمدنَ أَييم به2؛� نُور   
  .كند نورشان، پيش رو و سمت راستشان، به سرعت حركت مي

  عزت و دوري از ذلت. 4

نتيجـة چهـارم    . ذلت، در مقابل عزت و به معنـاي خفـت و خـواري اسـت              
و » بر چهره نيكوكاران، غبار ذلـت نخواهـد نشـست         «كه  احسان، آن است    

اين، كنايه است از اين كه آنان همواره شاد و همـه جـا ارجمنـد خواهنـد                  

                                                 
h .t'�� :pz. 

p ./�/> :hp. 
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  1.بود
  جاودانه در بهشت. 5

كوكاران را اصحاب بهشت ناميده و در آن، جاودانـه خواهنـد       يخداوند، ن 
در بـا  ات نيكوكـاران، آن قـ   يـ انگر اين معنا است كـه روح      يماند و اين، ب   

ها به همراهان بهشت ياد شده است و اين           بهشت تناسب دارد كه از آن     
  .)أُولَـئك أَصحاب الْجنَّةِ هم فيها خَالدونَ(مصاحبت، جاودانه خواهد بود 

  ها پيام
هـاي اخـروي پـاداش ويـژه نيكوكـاران        دريافت الطاف الهي و پاداش    . 1

  .)يسنَلِّلَّذينَ أَحسنُواْ الْح(. است
هـا، از     نيكوكاران، در سـراي آخـرت، افـزون بـر بهتـرين پـاداش             . 2
ذينَ  (شمار و غيرقابل توصيف، برخـوردار خواهنـد بـود          هايي بي   نعمت لِّلـَّ

  2.) وزِيادةٌيأَحسنُواْ الْحسنَ
احسان و نيكـي در دنيـاي زودگـذر و فـاني، زنـدگي در بهـشت             . 3

  3.)هم فيها خَالدونَ …نُواْ أَحس(جاودان را به دنبال دارد 
پاداش كار نيك افراد را بهتر و بيش از آن نيكي بايـد پاسـخ داد                . 4

  .) وزِيادةٌيلِّلَّذينَ أَحسنُواْ الْحسنَ(

                                                 
h.9� ;+@RcR1  :��3	�� ���� :kz :lqpq.  
h .��3	�� ���� :kz :lqpq. 

p .��� ���� :kn :lpus.  
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   از ظن و گمانيروينكوهش پ
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چ وجه  يد پندار، به ه   ي ترد يب. كنند  ي نم يرويپ] موهوم [يشترشان جز از پندار   يو ب «
  .»كنند، دانا است يقطعاً خدا به آنچه م. كند ياز نمي نياز حق، ب] انسان را[

  مقدمه
، ياسي سيها وهها، گر لهيها، قب  اختالفات در خانوادهيشه هاي از ر يكي

 از ظن و گمان است؛ چـرا كـه گمـان و          يرويت و پ  يان، تبع يمذاهب و اد  
 آمـد عمـل بـه موهومـات، جـز           يپـ .  ندارد يچ پشتوانه علم  يموهومات ه 

. ده اسـت يـ  از آن نكوه  يرويـ  نخواهد بـود؛ لـذا پ      يزي چ يخسران و تباه  
ده و  ها، هـشدار دا      از موهومات و گمان    يرويز بارها دربارة پ   يم ن يقرآن كر 

  .ها است  از آنيكيه، ين آيمنع كرده است كه ا

  واژه ها
  ).»تبع«فعل مضارع منفي، از ماده (كند  ي نميرويپ: عتّبيما 

                                                 
h.t'��  :sj. 
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  . گمان و وهم:ظنّ
  ).باب افعال» غني«فعل مضارع منفي، از ماده (كند  نياز نمي بي: اليغْني

  يرينكات تفس

   از وهم و گمانيرويت و پياكثر. 1

ش تابع وهم و گمان خود بودند؛   يو كفار، در اعتقادات خو    شتر مشركان   يب
 ين كه رؤسـا يل اين نداشته و فقط به دليقيها   كه به صحت آنيدر حال 
تـوان گفـت    يمـ . ده داشـتند يها عق   ن گفته بودند، به آن    يله چن يقوم و قب  

 قوم، مذهب، حزب و عمل به وهـم و گمـان،            ي كوركورانه از رؤسا   يرويپ
ت نخواهد يت نشانة حقانين، اكثري از حق شود؛ بنابرايتواند سبب دور  يم
  .بود
  اندن حقي ظن و شك در نمايناتوان. 2

 و  يي بندگان و راهنمـا    ي رشد و تعال   يدگار هست ياز آن جا كه هدف آفر     
 يز بـرا  يت را ن  ي هدا يها  قت است، راه  ي حق و حق   يها به سو    ت آن يهدا
اده از عقل و اعتماد بر آن ها، استف ن راهيكند؛ از جملة ا ي ميها معرف آن
 از وهم و گمان است؛ چرا كه ي و دورينيقي و ي از مطالب علميرويو پ

ق، ناتوان است و در ارائـه حـق،         يظن و گمان، از رساندن انسان به حقا       
  .ن شوديقين علم و يتواند جانش يهرگز نم

   خدا از اعمال مردميآگاه. 3

ده از ي و پوشـ  ياند مخف تو  ي از آن، م   يروين و مذهب و پ    ي انتخاب د 
كننـد و     ي را اظهـار مـ     ي كه مذهب خاصـ    يچه بسا افراد  . گران باشد يد

ن يـ خداوند با ا.  دارندي اعتقاد قلب يگرين د ييحال آن كه به مذهب و آ      
د خداونـد بـه آنچـه       يدهد كه بدان    ين گروه هشدار م   يه، به ا  يبخش از آ  
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هـا و   ها و گـروه    انن هشدار، تمام انس   يالبته ا . د، آگاه است  يده  يانجام م 
 هـستند را شـامل      يا  ن رفتـار دوگانـه    ي چنـ  ياحزاب مختلـف كـه دارا     

ها آگاه است؛ از      قت رفتار آن  ير و حق  يگردد كه بدانند خداوند از ضم       يم
 عملكـرد  ي را انتخاب كنند كه بتوانند پاسـخگو يا وهين رو روش و ش    يا

  .)إِنَّ اللّه علَيم بِما يفْعلُونَ(ش باشند يخو

  ام هايپ
 اسـت  ي و برهـان ي علميها هي و فاقد اساس و پا     ي خراف ينييشرك، آ . 1
  .1)وما يتَّبِع أَكْثَرُهم إِالَّ ظَنّاً(

  .2)وما يتَّبِع أَكْثَرُهم إِالَّ ظَنّاً(ست يت نيشه نشانة حقانيت، همياكثر. 2
ن يقـ ين علـم و     يتواند جانش   يدر ارائة حق، ظن و گمان هرگز نم       . 3

إَنَّ (د سراغ علم رفت نـه گمـان         يها، با   نشيد و ب  ين رو در عقا   يشود؛ از ا  
  .)الظَّنَّ الَ يغْني منَ الْحقِّ شَيئاً

ي  (م و عمل باشد  ي محور تصم  يستيظن و گمان نبا   . 4 غْنـإَنَّ الظَّنَّ الَ ي
  .)منَ الْحقِّ شَيئاً

                                                 
h. ��3	�� ���� :kz :lqqs. 

p. ��� ���� :kn :lphh. 
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  مانية ايآرامش خاطر در سا

Iωr& Dχ Î) u!$uŠÏ9 ÷ρr& «! $# Ÿω ê’öθyz óΟ ÎγøŠn= tæ Ÿωuρ öΝ èδ šχθçΡ t“ øts† ∩∉⊄∪1   
  .»شوند ين مي بر آنان است و نه غمگيد كه دوستان خدا، نه ترسيآگاه باش«

  مقدمه
 نامطلوب انسان، ترس و اندوه است؛ ترس از احتمال يها  از جمله حالت  
 كـه ممكـن اسـت در        يا خطرات يار دارد   ي كه در اخت   ييفقدان نعمت ها  

ار يـ  كـه در اخت    يد كند و اندوه به سبب فقدان امكانـات        يه او را تهد   نديآ
 ي گوناگون يها   مقابله با خوف و حزن، راه      يدانشمندان، برا . داشته است 

ك جملة كوتـاه  يف، با يه شر ين آ ي خداوند در ا   ي ول اند؛  شنهاد كرده يرا پ 
  .كند يان ميبا، راه مقابله با ترس و اندوه را بيو ز

  واژه ها
  .»يول« سرپرستان، دوستان، جمعِ :اءياول

فعـل مـضارع منفـي، از مـاده        (شـوند     ين نمـ  ي آنها غمگـ   :حزنونيالهم  
  )..»حزن«

                                                 
h.t'��  :jp. 
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  يرينكات تفس

  اء اهللاياول. 1

 يا  ان آنـان و خـدا، حائـل و فاصـله          يـ  هستند كـه م    ي خدا كسان  ياياول
مـان و   يها از قلبشان كنار رفته و در پرتو نور معرفـت و ا              ست؛ حجاب ين

چ گونـه شـك و   ينند كـه هـ    يب  ي، خدا را با چشم دل چنان م       عمل پاك 
 بـا خـدا     يين آشـنا  يابد و به سبب هم    ي يشان راه نم  ي به دل ها   يديترد
 يمـا سـوا  ) ان و كمال مطلق است ي پا ي انتها و قدرت ب    ي ب يكه وجود (

  1. مقدار استيدار و بيخدا در نظرشان كوچك، كم ارزش، ناپا
  اتي به رواي با نگاهي الهياياول. 2

  » هستند؟ي خدا چه كسانياياول« : دندي پرس6از رسول خدا. الف
اد يـ دارشـان خـدا را بـه        ي كه د  يكسان:  آن حضرت در پاسخ فرمود    

  . آورد يم
 ي تعـال  يت شـده اسـت كـه خـدا        ي روا 6ن از رسول خدا   يهمچن
  :فرمود

گر يكـد يشود كه در راه مـن بـا           ي م ي محبت من قطعاً شامل كسان    
 ينيگر همنـش  يكديروند و با      يگر م يكديدن  ي د كنند و به    ي م يدوست

ـ       ي كه مساجد مرا به وس     يدارند؛ كسان  كننـد و     يلة ذكر مـن آبـاد م
آموزند و آنـان را بـه اطاعـت مـن دعـوت        يها را به مردم م      يخوب

 ية عـرش خـود جـا      ي من كه آنان را در سا      ياينانند اول يكنند؛ ا   يم
أَال إِنَّ أَولياء اللّه    �: ه را تالوت فرمود   ين آ يامبر ا ي سپس پ  …دهم  يم

                                                 
h. ����� ���� :km :lsss. 
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  . �1الَ خَوف علَيهِم والَ هم يحزَنُونَ

  :  نقل شده است كه فرمود7ن از امام صادقيدر كتاب كمال الد. ب
 ين له ف  يعيبته و المط  ي غ ين لظهوره ف  يعة قائمنا المنتظر  ي لش يطوب! ريا ابابص ي«

        ؛؛؛؛»حزنونيال هم هم و ين ال خوف علياء اهللا الذيظهوره اولئك اول
بـتش انتظـار    يروان امام قائم كه در غ     يخوشا به حال پ   ! ري ابا بص  يا« 

هـا    نـد؛ آن  يع فرمـان او   يكشند و هنگام ظهورش مط      يظهورش را م  
  ».2ي دارند و نه غميها كه نه ترس  خدا هستند؛ همانياياول

  تفاوت خوف و حزن. 3

 در  ي است كه به سـبب اضـطراب از وقـوع ضـرر            يخوف و ترس، حالت   
برد به انسان دسـت       ين م يت را از ب   ي كه امن  ي با امر  ييا روبه رو  ينده  يآ
 است كه ي است، حالتي حزن و غم كه مقابل سرور و شاد     يدهد؛ ول   يم

 بـه انـسان دسـت       يدن ضـرر  يا رسـ  يـ  يل از دست دادن منفعت    يبه دل 
گر خـوف،  ي ديبه عبارت. ز در مورد گذشته است يدهد، و كاربرد آن ن      يم

 حزن بـه  يوندد؛ ول ينده به وقوع بپ   ي است كه ممكن است در آ      ياز امور 
  .  است كه در گذشته واقع شده استيسبب امور

  آرامش خاطر دوستان خدا. 4

ن آرامش به سـبب  ي برخوردارند و ا  ي خاص ي خدا، از آرامش روح    ياياول
 است؛ چرا ي به امكانات ماديها به خداوند و عدم دلبستگ     مان آن ينوع ا 

 يهـا  يـي هـا و دارا   خوف و ترس يا از احتمال فقـدان نعمـت      كه معموالً 
نده او  ي است كه ممكن است در آ      يل وجود خطرات  يا به دل  ي است   يماد

                                                 
h.9� ;+@RcR1  :��3	�� ���� :kz :lqmj. 

p. ���� ������ ��� :kp :lsur. 
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 اسـت كـه بـه       ييدة فقدان نعمت ها   ييز زا يغم و اندوه ن   . د كنند يرا تهد 
دانسته اسـت؛ از   ي از خود ميها را بخش  داشته و آن   يها تعلق خاطر    آن
 و اسارت آزادند،    ين خداوند كه از هر گونه وابستگ      ي راست ياين رو اول  يا

نـده و از    يشوند و نـه از آ       ين م ي غمگ ينه با از دست دادن امكانات ماد      
 يچ اضـطراب  يهـا هـ     دست دادن آن امكانات ترس دارند؛ لذا بخـاطر آن         

  .برند ي به سر ميوسته در آرامش روحينداشته و پ

  ام هايپ
دگاه آنان  يادث ناگوار روزگار در د     هستند كه حو   ي خدا، كسان  ياياول. 1

  .1)أَال إِنَّ أَولياء اللّه الَ خَوف علَيهِم(كند  يند جلوه نميناخوشا
اء   (م و اندوه دارنـد      ي روشن و بدون ب    يا  ندهي خدا، آ  ياياول. 2 يـلإِنَّ أَو

  .2)اللّه الَ خَوف علَيهِم والَ هم يحزَنُونَ
نان، سكون و آرامش نفس برخوردار هـستند        يطم خدا از ا   ياياول. 3

  .3)أَال إِنَّ أَولياء اللّه الَ خَوف علَيهِم والَ هم يحزَنُونَ(

                                                 
h. ��3	�� ���� :kz :lqmq. 

p. ��� ���� :kn :lpsn. 

s. ��3	�� ���� :kz :lqmn. 
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  ضرورت توجه حكومت به مسكن مردم
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 آمـاده  يي قوم خود در مصر خانه هـا يم كه براي كردي و برادرش وح يو به موس  «

د، و مؤمنان را يد، و نماز را به پا داري هم قرار ده   يتان را روبه رو   يد، و خانه ها   يكن
  .»هد دينو]  از چنگال فرعونييبه رها[

  مقدمه
ت در هر كار، فراهم كردن بستر مناسب، از لوازم   يشرفت و موفق  ي پ يبرا

 بـشر،   يازهـا ي، با توجـه بـه ن      يخالق هست . ديآ  ي آن به شمار م    يضرور
 را صادر   يكند، آن گاه دستور انجام كار مهم        يمقدمات الزم را فراهم م    

ن يـ  مقابـل دشـمنان د     يروزيـ ت و پ  يـ  موفق يه، برا ين آ يدر ا . دينما  يم
  . را صادر فرموده استيها و دستورات برنامه

  واژه ها
  ).باب تفعيل»  بوأ«فعل ماضي از ماده (د شما دو نفر ينياسكان گز: اتَبوء

                                                 
h.t'��  :mz. 
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 جهـت  ي هم است و هم به معنـا    ي مقابل و روبه رو    ي هم به معنا   :قبله
  .كعبه

  يرينكات تفس

  ضرورت توجه حكومت به مسكن مردم. 1

 ي در راسـتا ي انـسان يرويـ  بهتـر از ن ي بـردار  بهـره  ي، برا يحاكمان اله 
نـة  يروها پرداخته و گـام اول را در زم        ي ن يد به سامانده  ي، با ياهداف اله 

. هـا بردارنـد   ان آنيـ جاد آرامـش و سـكون در م   ياسكان و در پرتو آن، ا     
: كند  ي گوشزد م  7ين نكته را به موس    يه، ا ين بخش آ  يز در ا  يخداوند ن 

 نجـات داده و     ين خانه به دوش   ي را از ا   لي اسرائ يبن ! 7يموس: ي ا  كه
ها، اقدامات الزم را انجـام   ه مسكن آن  ي ته ي فرود آور و برا    ينيدر سرزم 

 متمركـز و    يجـاد حكـومت   ي ا ي بـرا  يا  ه مسكن، مقدمـه   يده؛ چرا كه ته   
ت يـ خواهد در امر حكومـت، از موفق  ي كه م يالبته حاكم . منسجم است 

 كنـد، تـا    يسكن توجـه كـاف    د به امر مـ    ي برخوردار باشد، با   يريچشم گ 
 آرامش حاصل از وجـود مـسكن مناسـب، خـود را وام دار               يمردم در پ  

  .ع باشندي آن، مطيها حكومت دانسته و در برابر برنامه
   در امر مسكنيت نكات شهر سازيرعا. 2

در . هـا بـه ارمغـان آورده اسـت      انـسان يها را بـرا    نيشه بهتر ين، هم يد
، يه نظم و انضباط در ساختمان سـاز ز با توجه ب ي ن يمسأله مسكن ساز  

ن بـاره   يخداوند در ا  .  پرداخته است  يك اصل شهر ساز   يقت به   يدر حق 
ن جملـه، نكـات     يـ در ا . ديتان را مقابل هم بـساز     يخانه ها : فرموده است 

. كند  مييري افراد جلوگين كه از پراكندگي وجود دارد؛ از جمله اياديز
 ي در مـسكن سـاز  ينظم خاصقت يها، در حق   هم بودن خانه   يرو به رو  

 منظم ي منظم و در دراز مدت، شهريا جاد محلهيت، به اياست و در نها
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ز بـه موقـع     يـ توان از اجتماع مردم ن      يها م   نيعالوه بر ا  . ديخواهد انجام 
 را بهتر به گـوش مـردم        ي و دستورات اله   ينيغات د ياستفاده كرد و تبل   

  .ت كرديها را هدا رساند و آن
  اقامة نماز. 3

 هـم   يل و رو بـه رو     ي اسـرائ  ي بنـ  يعد از دستور به ساختن خانـه بـرا        ب
رسـد؛   ي مها فرا  از آنيني و ديغي تبليها ها، فرصت استفاده ساختن آن 

ك مجتمـع   يـ جـاد   يپـس از كـسب آرامـش بـه خـاطر ا           : ديفرما  يلذا م 
اد خـدا را در  يـ د و   يـ ، اكنون وقت آن شده كه نماز را به پا دار          يمسكون

دن شما بدانند در حال زنده      ي كه با د   يد، به طور  ي دار همه جا زنده نگه   
 از يي افتـاد، بـشارت رهـا   ين اتفاقياگر چن. دياد خدا هست ينگه داشتن   
دوار بـود و بـه      يد سر داد و به نجات از سلطة دشمنان ام         يدشمنان را با  

 شـما  يكپارچگي از دشمن، در گرو اتحاد و        يي ديگر نجات و رها    يعبارت
  .ستدر اطاعت از خدا ا

  ام هايپ
ن اسـت و رهبـران      ي مردم، از مسائل مورد توجه د      يه مسكن برا  يته. 1
وءا  ( امـت هـم توجـه كننـد     ي و رفـاه يد به مسائل مـاد ي با ينيد أَن تَبـ

  .)لقَومكُما بِمصرَ بيوتاً واجعلُواْ بيوتَكُم قبلَةً
ت و انـس    گر، از نظر تمركز، حفاظت، نظـار      يكدي مقابل   يها  خانه. 2

  .1)واجعلُواْ بيوتَكُم قبلَةً(افراد جامعه با هم مناسب تر است 
 يروزينه ساز نجات از سلطة دشمنان و پ       يمان و اقامه نماز، زم    يا. 3

                                                 
h. ������ � :kn :lpnn. 
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  .1)وأَقيمواْ الصالَةَ وبشِّرِ الْمؤْمنينَ( است يقطع
 فاقـد مـسكن     7يش از بعثت حـضرت موسـ      يل تا پ  ي اسرائ يبن. 4
 وأَخيـه  ي موسيوأَوحينَا إِلَ(كردند    ي م ي زندگ يني و به صورت چادرنش    بوده

  .)أَن تَبوءا لقَومكُما بِمصرَ بيوتاً
د متناسـب بـا اهـداف       يبا) يشهرساز(ها    ها و خانه     ساختمان يطراح. 5
  .)…اْ بيوتَكُم قبلَةًتَبوءا لقَومكُما بِمصرَ بيوتاً واجعلُواَنْ (ن باشد ي ديكل

                                                 
h.9� ;+@RcR1  :��3	�� ���� :kz :lnsh. 
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  وعدة خداوند به نجات مؤمنان
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∩⊇⊃⊂∪1  
نجـات  ] هنگـام عـذاب   [انـد     مان آورده ي را كه ا   يآن گاه فرستادگان خود و كسان     «
  .» است بر عهدة ماين، حقيم، كه ايده يا نجات من گونه مؤمنان ريا. ميبخش يم

  مقدمه
صال، يـ عذاب است : صال اشاره كرد    يات قبل، به عذاب است    يخداوند در آ  

نة ي كه زمي كه وقوع آن، در هر زمان و مكان، بر مردمي است الهيسنت
ل ي از اقوام گذشته به دلياريبس. رود ياند انتظار م مان را از دست دادهيا

 يرفتن هـشدارها  ي و نپـذ   يات الهـ  يـ ب آ يمـان و تكـذ    ية ا نـ يفقدان زم 
ل يخداوند، مشركان را به دل. صال نابود شدنديامبرانشان، با عذاب استيپ

بعـد از  . د فرمـود يـ صال تهديـ مان، به عذاب است   ينة ا ياز دست دادن زم   
د كـه  يـ د آيـ ن سؤال پد  ي ا يا  ن عذاب، ممكن است در ذهن عده      يان ا يب

ا يـ آ! ان در زمـان عـذاب چگونـه بـوده اسـت           ارانشيامبران و   يت پ يوضع
ن يان ايه درصدد بين آير؟ و ايا خيها را هم شامل شده است  عذاب، آن 
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  . مطلب است

  ها واژه
  ).باب تعفيل» نجي«فعل مضارع از ماده (م يده ي نجات م:يجنَنُ

  . واجب و الزم:حقّاً

  يرينكات تفس

  ك پرسش ي. 1

ة يـ در آ. سـوزند  ي خشك با هم م تر ويم گاهيبه تجربه مشاهده كرده ا 
 كـه تنهـا بـه    يا د از فتنـه يدهد كه بترس يز هشدار مي سورة انفال ن   25

  :رديگ يز فرا ميرسد؛ بلكه مؤمنان را ن يستمگران نم
  �واتَّقُواْ فتْنَةً ال تُصيبنَّ الَّذينَ ظَلَمواْ منكُم خĤَصةً واعلَمواْ أَنَّ اللّه شَديد الْعقَابِ�

مؤمنان را هنگام نزول بال نجات      : ديفرما  يه م ين آ ين چگونه ا  يبنابر ا 
  م؟يده يم

ن كفار و مجرمـان سـاكت باشـند، قهـر           يمان اگر در ب   ياهل ا : پاسخ
 از ي نهيعني خود ـ يفة الهي اگر به وظيرد؛ وليگ يخداوند همه را فرا م

  .1دهد يمنكر ـ عمل كنند، خداوند هنگام خطر آنان را نجات م
  وعده خداوند به نجات مؤمنان. 2

   �كَذَلك حقّاً علَينَا نُنجِ الْمؤْمنينَ�: خداوند فرمود 
مـان  ين است كـه همـان طـور كـه همـواره رسـوالن و ا              يش ا يمعنا

م، يـ  گذشته را هنگـام نـزول عـذاب نجـات داده ا            يها  آورندگان از امت  

                                                 
h. ��� ���� :kn :lpjr. 
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. بر عهـدة مـا     است   يز حق يلة تو ن  ين نجات دادن مؤمنان به وس     يهمچن
 و بـه مؤمنـان   6 است به رسول خـدا يليانگر وعدة جمين جمله، ب يا
ـ البتـه با  . 1 آنان را نجات خواهد داد     ي تعال ين امت كه خدا   يا د توجـه   ي

 است كه   يا  داشت واجب بودن نجات مؤمنان بر خداوند، به سبب وعده         
  .كند يخداوند داده و حتماً به آن، عمل م

 از يويـ ت كه نجات مؤمنـان بـه نجـات دن     ز الزم اس  ين نكته ن  يتذكر ا 
  .شود ي را هم شامل ميست؛ بلكه نجات اخرويدست كفار منحصر ن

  انيعينجات ش. 3

  :  نقل شده است7از حضرت امام صادق
 هذا االمر انه من اهل      ي من مات منكم عل    يمنعكم ان تشهدوا عل   يما  «

  ؛ »نينا ننج المومنيكذلك حقا عل: قوليالجنه ان اهللا 
د بر هر كس از شـما كـه     ي ده يشود گواه   يز شما را مانع م    يچه چ «

رد كه او اهل بهـشت      يبم] هم السالم يت عل يت اهل ب  يوال[ن امر   يبر ا 
ن گونه بر مـا الزم اسـت        يهم« : ديفرما  ي م ي تعال يرا خدا ياست؛ ز 

  .»ميكه مؤمنان را نجات ده

  يط تحقق وعدة الهيشرا. 4

ه ين آيل هميالها و مهالك به دل    حق، از ب   ياي نجات دادن مؤمنان و اول    
كَـذَلك حقّـاً علَينَـا نُـنجِ        (باشـد؛     يگر، بر عهدة خداوند متعال مـ      يات د يو آ 

ن يـ اول ا . ز توجه كـرد   ي ن يط تحقق وعدة اله   يد به شرا  ي با ي ول )الْمؤْمنينَ
 خـود فـراهم     يار بـرا  ي را انسان به دست خود و به اخت        يكه آن گرفتار  

 صـالح و  ي از جانب خداونـد، رو ين كه آن گرفتاريانكرده باشد و دوم   
                                                 

h.9� ;+@RcR1  :��G��� :khu :lhru. 
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  .1مقدر نشده باشد) يا معنوي يا خصوصي يعموم(ر يخ

  ها اميپ
لَنَا    (كنـد     يا و مؤمنان را به قهر خود گرفتار نم        يخداوند، انب . 1 سـي ر نُنَجـ
  . )نُنجِ الْمؤْمنينَ…

 نجات  كه مؤمنان بر خداوند دارند،ي و از حقوق  ي اله يها  از سنت . 2
  2.)كَذَلك حقّاً علَينَا نُنجِ الْمؤْمنينَ(ت آنان هنگام عذاب و خطر است يو حما
برخـوردار بـوده، از الطـاف       اي    ژهيـ گاه و ي، از جا  يشگاه اله يمؤمنان در پ  . 3

  .3)نُنجِ الْمؤْمنينَ …والَّذينَ آمنُواْ…(ند مند بهرهخاص او 

                                                 
h.9� ;+@RcR1  :�+.� ���� :khh :lhhh. 
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  ميهمانان خدا
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و او . ن كه رزقش فقط بر عهـدة خداسـت     يست، مگر ا  ين ن يدر زم اي    چ جنبده يو ه 

 ثبت ]لوح محفوظ[ آشكار يها در كتاب نيهمة ا. داند يگاهش را م عتيقرارگاه و ود  
  .است

  مقدمه
در آيه قبل، به وسعت علم خداوند و احاطه او به اسرار نهـان و آشـكار                  

اين آيه، درباره روزي دادن بـه همـه موجـودات بحـث             . اشاره شده بود  
تواند دليلي براي آيه قبل باشد؛ چـرا كـه از روزي دادن               كند كه مي    مي

اطه علمي  گويد و اين كار، بدون اح       خداوند به همه موجودات سخن مي     
  .دقيق و كامل به همه موجودات عالم، امكان پذير نيست

ترين مسائلي كه همواره فكر انسان را به خود مشغول  يكي از اساسي
ن كـه روزي او چگونـه       يـ كرده، مسأله به دسـت آوردن روزي اسـت و ا          

 يمسألة بسيار عجيب، اين است كه بـه راسـتي روز          . تأمين خواهد شد  
                                                 

h.5�U  :j. 
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آيد؟ خداوند، در  ، از كجا و چگونه به دست مياين همه موجودات زمين
فرمايد كه خداوند كـه بـر همـه           ن پاسخ مي  ياين آيه، اين سئوال را چن     

اشيا آگاه است، روزي همه جنبندگان را بـر عهـده گرفتـه و بـر خـود                   
  .واجب كرده است

  ها واژه
از (هر موجودي كه حركتي هر چند اندك داشته باشـد، جنبنـده             : دابه
  1).»دب«ماده 
  .، عطا و بخشش مستمرّي روز:رزق

  ).باب استفعال» قرّ«اسم مكان، از ماده ( قرارگاه، محل زيستن :مستقرّ
اسـم مكـان، از مـاده    ( جايگاه موقتي و امـانتي، محـل نگهـداري      :مستودع

  ).باب استفعال» ودع«
  . كتاب روشنگر، لوح محفوظ:كتاب مبين

  نكات تفسيري

  روزي تضمين شده. 1

هاي كوتاه برداشـتن، و معـادل          آهسته راه رفتن و قدم     ي به معنا  »دابة«
ها، حيوانـات اهلـي و هـر          است؛ لذا تمام انسان   » جنبنده«آن در فارسي  

  2.شود موجود زندة داراي حركت را شامل مي
  : فرمايد در فراز اول اين آيه مي

                                                 
h .»<��5 «    v�A �?3F� ;1        ��� ��y� # 2_� o�AB �+@A» <1�5 « v/3�3" R1  :  v�A # 2��R> A?�+D� ;1

2_� #� �+@A.  
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        ....� اللّه رِزقُهايوما من دآبةٍ في األَرضِ إِالَّ علَ�

شود   سبب مي 1 فراوان آن،  يدقّت در تركيب اين فراز از آيه و تأكيدها        
انسان مؤمن، هرگز غم و غصه روزي نداشته باشد؛ زيرا خداوند بـر خـود               

كـي از  يواجب كرده كه روزي تمام جنبندگان را عطا فرمايد و انسان هم         
به راستي خداوندي كه بر اساس رحمت گستردة خود، ضامن  . ها است   آن

 حشرات و خزندگان شده است، بندگان مؤمنش را فراموش خواهد           روزي
  كرد؟

اگر در اين آيه تفكّر كنيم، هرگز براي به دست آوردن روزي خـود،              
به حرام نخواهيم انديشيد؛ بلكـه بـا تـالش و كوشـش، روزي حـالل را              

خداوند ضامن روزي حـالل اسـت و چـه تـضميني بهتـر از               . ميطلب  يم
ه شـود، ديگـر هـيچ فروشـنده و              تضمين الهي؟ اگر بـه ايـ       ن آيـه توجـ

خريداري دروغ نخواهد گفت، چه رسد به قسم دروغ؛ جامعه اسالمي از           
 پاك خواهد شد و ثروتمندان از ترس فقـر، از انفـاق در       …رشوه، ربا، و  

راه خدا فرار نخواهند كرد؛ ديگر هيچ مسلماني حرص روزي را نخواهد             
  زي است، حرص چرا؟به راستي، اگر خداوند ضامن رو. خورد

  مفهوم رزق. 2

از آن جا كـه روزي الهـي،        . رزق، به معناي عطا و بخشش مستمر است       
شـود و در      گفته مـي  » رزق«عطاي مستمر او به موجودات است، به آن         

شود؛ بلكه هر گونه عطاي مادي و معنوي را           نيازهاي مادي خالصه نمي   
  :يميگو گردد؛ لذا مي شامل مي
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        ؛؛؛؛ تاماً اللهم ارزقني علماً

  .خداوندا علم كامل به من روزي كن

        ؛؛؛؛اللهم ارزقني حج بيتك الحرام

  .ام كن يحج خانه محترمت را روز! خداوندا

  منشأ رازقيت. 3

بايـد  . رساني به همه موجودات، علم به مكان و نياز آنها است            الزمة رزق 
يك سيستم بسيار دقيق وجود داشته باشد كـه آخـرين آمـار، آخـرين               

هـا و     هـا را بدانـد؛ تعـداد انـسان           و آخرين جايگـاه و قرارگـاه آن        نيازها
هـاي   موجودات دريـايي و خـشكي و هـوايي ريـز و درشـت بـا ويژگـي                

گوناگون و نيازهاي بسيار متنوع آنان را بدانـد، تـا بتوانـد متناسـب بـا                 
  1.)ايعلَم مستَقَرَّها ومستَودعه(ها را فراهم كند  نيازهاي آنان، روزي آن

  ها پيام
خداوند اين حق را بر خود واجـب        . موجودات زنده، حق تغذيه دارند    . 1

  2.) اللّه رِزقُهايما من دآبةٍ في األَرضِ إِالَّ علَ(كرده است 
رزق ما به دست خدا است؛ پس برابـر ديگـران گـردن خـم نكنـيم                 . 2

  4و3 .) اللّه رِزقُهايعلَ…(
 نظر خدا هستيم؛ چه در سفر و چه در حـضر            هر كجا برويم، زير   . 3

                                                 
h.A .� :��� ���� :kn :lpms. 

p. ��� ���� :kn :lpmq. 

s. ���	. 
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  .)يعلَم مستَقَرَّها ومستَودعها(
همه اطالعات و آمار اين جهان، به طور دقيق در مركزي ثبـت و            . 4

  1.)كُلٌّ في كتَابٍ مبِينٍ(ضبط است 
علم همه جانبه خداوند، پشتوانه توانايي او بـر روزي رسـاني بـه              . 5

ستَودعها   (ها است     ر امور آن  موجودات و تدبي   مـا وتَقَرَّهسم لَمعيهـدف از    ()و
بيان آگاهي خداوند به احوال موجودات، القاي اين نكته است كه روزي            

ها، نيازمنـد علمـي گـسترده اسـت كـه           رساني به موجودات و تدبير آن     
  2). آن استيخداوند، دارا

                                                 
h. ��� ���� :kn :lpmq. 

p. ��3	�� ���� :km :lph.  
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   قرآنيتحد
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اگـر راسـت   «: بگـو » قرآن را به دروغ به خدا نـسبت داده اسـت؟    «: نديگو  يا م يآ«
ـ  د و جز خدا ه    ياوري مانند آن ب   يد ده سورة ساختگ   ييگو  يم ـ توان ير كـه را م د بـه  ي

  .»ديكمك فرا خوان

  مقدمه
رفتن ي نپذ ي منكران برا  يها  يي از بهانه جو   ية قبل، به بعض   يه و آ  ين آ يا

ان يـ ة قبل ب  يدر آ . كند  ياوردن به قرآن اشاره م    يمان ن يامبر و ا  يدعوت پ 
  :آورند ين بهانه ميها چن شد كه آن
�عاء مج كَنزٌ أَو هلَيالَ أُنزِلَ علَو لَكم �2 ه  
  »امده است؟ي همراه او نيا ا چرا فرشتهي بر او نازل نشده يچرا گنج«

امبر تهمـت   يـ  مطرح شده است آنان بـه پ       يگريه، بهانه د  ين آ ي در ا 
ن قرآن را به خدا نـسبت داده و قـرآن،           يزدند كه حضرت به دروغ، ا       يم
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p.5�U  :hp.  

   تفسير همراه�       

 

526  

ده كـه  ها را به مبارزه دعوت كر ه، خداوند آنيدر ادامة آ.  است يساختگ
  .دياوري مثل قرآن بي است، شما هم ده سورة ساختگياگر قرآن ساختگ

  ها واژه
فعـل ماضـي، از مـاده       ( از خـود در آورد و دروغ بـست           يزيـ چ: يفترا
  ).باب افتعال» فري«

  ).»اتي«فعل امر از ماده (د ياوريب: اتوا
اسـم مفعـول از مـاده       (ه  يها، جمع مفتر    يها، ساختگ   ساخته شده : اتيمفتر
  ).باب افتعال» فري«

فعـل ماضـي از مـاده    (د يـ  دارييد، توانـا يقدرت دار): ط ـ و ـ ع   (ِاستطعتم
  ).باب استفعال» طوع«

  يرينكات تفس

1 .يدعوت به مبارزه و تحد  

قـرآن  .  همانند قـرآن   ي آوردن كالم  ي دعوت به مبارزه برا    يعني يتحد
ار و   دعوت كرده است، تا عجـز كفـ        ي به تحد  يات متعدد يف، در آ  يشر

مثل تمـام   : ديفرما  يك جا م  يت قرآن باشد؛ در     ي بر حقان  يليمنافقان دل 
  :دياوريقرآن ب
 أَن يأُْتواْ بِمثْلِ هذَا الْقُرْآنِ الَ يأْتُونَ بِمثْله         يقُل لَّئنِ اجتَمعت اإلِنس والْجِنُّ علَ     � 

   �1ولَو كَانَ بعضُهم لبعضٍ ظَهِيراً
؛ )هيـ ن آيهمـ (د يـ اوريمثل ده سورة قرآن ب: ديفرما  ي م گريه د ي در آ 

ك سـوره مثـل قـرآن       يـ : ديـ فرما  يف داده و م   يگر، باز هم تخف   ي د يجا
                                                 

h.T�R_�  :mm. 
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  :دياوريب
  . �1 عبدنَا فَأْتُواْ بِسورةٍ من مثْلهيوإِن كُنتُم في ريبٍ مما نَزَّلْنَا علَ�

ك يـ  يتوانـستند حتـ   ها، دشمنان قرآن ن     فين تخف ي با وجود همة ا   
ت قـرآن   يـ  روشـن بـر حقان     يلـ ين خود، دل  ياورند و ا  يسوره مثل قرآن ب   

  .است
   به تمام وجوه اعجاز قرآنيتحد. 2

ث نظـم   ي به آوردن مثل قرآن، تنها از ح       ين كه تحد  ينكته قابل توجه ا   
ن جهـت   يـ  تنها از ا   يرا اگر تحد  يست؛ ز يقرآن و فصاحت و بالغت آن ن      

ات عـرب را بـه كمـك    يـ خصـصان در شـعر و ادب  مت: فرمود يد م يبود، با 
هـا در همـة       ن طور نفرمود، بلكه خطاب به همـة انـسان         ي ا يد؛ ول يبطلب
؛ هـر كـس     �وادعواْ منِ استَطَعتُم من دونِ اللّـه      �: ديفرما  يها كرده و م     زمان
د؛ از  يـ ريد و از او كمك بگ     يد، دعوت كن  يتوان  ي را كه م   ي تعال ير خدا يغ

ــغانتان و يخــدا ــشمندان و ادي ــا؛ از دان ــه  ير آن ه ــر كــس ك ــان و ه ب
ة يـ در آ. ديـ اوريد، مثـل قـرآن ب  يتوان يد و اگر م  يريد كمك بگ  يخواه  يم
  : ديفرما يز مي نيگريد

ه          يقُل لَّئنِ اجتَمعت اإلِنس والْجِنُّ علَ     � ثْلـأْتُونَ بِمذَا الْقُرْآنِ الَ يثْلِ هأْتُواْ بِمأَن ي 
   ؛�2 بعضُهم لبعضٍ ظَهِيراًولَو كَانَ
اورنـد،  ين قـرآن را ب    يـ اگر تمام انس و جن جمع شوند كه همانند ا          «

  .»گر را كمك كننديكديهمانند آن را نخواهند آورد؛ هر چند 
 قرآن، در تمـام     يشود كه تحد    يه روشن م  يدر آ » مثله«با دقت در كلمة     

                                                 
h.vR�1  :ps. 

p.T�R_� : mm. 
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جهـات اعجـاز، مثـل     از يا ت كـردن گوشـه    يـ جهات اعجاز آن است، نـه رعا      
د، مثل قرآن باشـد در تمـام جهـات          يآور  ي آن چه م   يعنيفصاحت و بالغت؛    

  .اعجاز قرآن
  وجوه مختلف اعجاز قرآن. 3

ست؛ يـ ك جهت ن  يهمان طور كه گفته شد، معجزه بودن قرآن، تنها از           
  :شود يها اشاره م  از آني است كه به بعضيبلكه از جهات مختلف

 ييت عبـارات و رسـا  ي و جـذاب ينيري شـ  يعنـ يفصاحت و بالغـت،     . الف
  . ميمفاه
 از هر گونـه تنـاقض و پراكنـده          ي آن و دور   يسامان دار بودن محتوا   . ب
  .ييگو

 كه ضامن سـعادت    ين و مقررات جامع و كامل     يدر بر داشتن قوان   . ج
  .ت استيو نجات بشر

  .ها پنهان بود  كه آن زمان از نظر انسانيان علوميب. د
  . روشنيها ن و استدالليراهدر بر داشتن ب .  ه
  .كوي و مواعظ نيدر بر داشتن دستورات مهم اخالق. و
 يي از هر گونـه خرافـات و گزافـه گـو           يكه خال اي    خ به گونه  يان تار يب. ز
  .است
  .وستي كه بعداً به وقوع پي امورييشگويپ. ح
 يهــا ر در طــول قــرنييــف و تغيــدور مانــدن از هــر گونــه تحر. ط
  .يمتماد
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  ها اميپ
 تهمـت   6امبريـ اورند، به پ  ي ب يل و برهان  ي آن كه دل   يكفار، به جا  . 1
  .1)يقُولُونَ افْتَرَاه(زدند كه قرآن، ساختة خود تو است، نه كالم خدا  يم

چ شـرط و    ي هماننـد قـرآن، هـ      يي آوردن سوره هـا    يخداوند، برا . 2
 سـاختن   يها قرار نـداد و مـشركان بـرا           انسان يش رو ي را پ  يتيمحدود
فَـأْتُواْ  ( از هر كس مجاز بودند  يمانند قرآن به كمك خواه     ه ييسوره ها 

  .2)بِعشْرِ سورٍ مثْله مفْتَرَيات وادعواْ منِ استَطَعتُم
نِ    ( قرآن، تنها در تـوان خداونـد اسـت           يآوردن همانند برا  . 3 واْ مـ عـادو

ونِ اللّهن دتُم متَطَع3)اس.  
أَم (غـات منحرفـان     يهـا و تبل     شبهه مستدل به    ييضرورت پاسخگو . 4

  ..)…يقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُواْ

                                                 
h. ��� ���� :kn :lprs. 

p. ��3	�� ���� :km :lsr. 

s. ���	 :lqu. 
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  بسم اهللا

tΑ$s%uρ (#θç7Ÿ2ö‘$# $pκ'Ïù ÉΟó¡Î0 «!$# $yγ11&øgxΧ !$yγ8y™ö&ãΒuρ 4 ¨βÎ) ’În1u‘ Ö‘θà�tós9 ×ΛÏm§‘ 

∩⊆⊇∪ 1  
 يب. د كه حركت و توقّف آن، به نام خدا است         ي سوار شو  يبر كشت «: گفت] نوح[و  

  .»ار آمرزنده و مهربان استيد، پروردگار من بسيترد

  مقدمه
در آيات قبل، داستان حضرت نوح و مؤمنان راستين بيان شده است كه 
چگونه به ساختن كـشتي نجـات اقـدام كـرده و بـه همـة مـشكالت و                   

ايمـان تـن دادنـد و خـود را بـراي طوفـان آمـاده                   افراد بي  يتمسخرها
ز ديگـري از ايـن داسـتان پرداختـه و           در ايـن آيـات، بـه فـرا        . ساختند

نوح، به سرعت، بستگان و ياران با ايمان خود را جمع كرد و             : فرمايد  مي
هـا دسـتور داد بـر كـشتي سـوار           چون لحظه طوفان نزديك شد، به آن      

  .شوند

                                                 
h.5�U  :qh. 
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  ها واژه
  ). »ركب«فعل امر از ماده ( سوار شويد :اركبوا
  ).»جري« ماده  ازيميمصدر م. ( حركت كردن، جريان داشتن:مجري
  ).»رسو«مصدر ميمي از ماده ( نگه داشتن، لنگر انداختن :مرسي
  ).»غفر«غه مبالغه از مادة يص( بسيار بخشنده :غفور

  نكات تفسيري

  نام خدا، هميشه و همه جا. 1

دهد نام خدا را به هنگام  در آية فوق، خوانديم نوح به يارانش دستور مي
د با نام و ياد او و بـا  يهمه چيز با. حركت و توقف كشتي فراموش نكنند 

استمداد از ذات پاكش باشد؛ هر حركتي، هر توقفي، در حال آرامـش و           
نام   در حال طوفان، همه جا بايد با نام او آغاز شود؛ چرا كه هر كاري بي               

نتيجه خواهد بود؛ همـان گونـه كـه در حـديث      او شروع شود، ابتر و بي    
   : نقل شده است6معروفي از پيامبر

  ؛بترفهو اَكل امر ذي بال لم يذكر فيه بسم اهللا «
   1.» هر كار مهمي كه نام خدا در آن برده نشود، نافرجام خواهد بود

 انگيزه و هدف اسـت؛      ي معرف ي تشريفات، بلكه برا   يذكر نام خدا نه برا    
. يعني هر كار كه انگيزه خدايي ندارد و هدفش خدا نيست، ابتـر اسـت              

هـاي الهـي تمـام نـشدني          پذيرد؛ ولي انگيزه    ن مي هاي مادي پايا    انگيزه
شـود؛ امـا      هاي مادي به اوج خود كه رسـيد، خـاموش مـي             هدف. است

                                                 
h .����� ���� :kr :lhuj9� $�' ;1  :��N(�� �3�$ :kh :ljjs. 
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  1.هاي الهي همچون ذات پاك او جاوداني خواهد بود هدف
  يادآوري مغفرت و رحمت الهي. 2

از مؤمنان، به سـبب     اي    بعد از امر حضرت نوح به سوار شدن، گويا عده         
: ان كهيحضرت نوح، با اين ب   .  خود هنوز نگران بودند    گناهان و خطاهاي  

�يمحر ي لَغَفُورباشاره كرد كه خداوند، بخشنده و مهربان است�إِنَّ ر .  
خداوند، به مقتضاي رحمتش اين وسيلة نجات را در اختيار بندگانِ           

هـاي بنـدگان      با ايمـان قـرار داد و بـه مقتـضاي آمرزشـش، از لغـزش               
  .اين جاي نگراني وجود نداردگذرد؛ بنابر مي

در واقع، حضرت نوح با يـادآوري مغفـرت و رحمـت الهـي، پـس از             
فرمانش مبني بر سوار شدن به كشتي، درصدد بيان اين حقيقـت بـود              

باشـد،    كنندة نجـات مـي      كه كشتي تنها يك وسيله است و آنچه تأمين        
  2.شمول مغفرت و رحمت الهي است

  كشتي نجات. 3

 قرار داده است كه هـر كـس از آن           يان، كشتي نجات  خداوند، در هر زم   
شـود و هـر كـس از آن دور بمانـد، غـرق             منـد مـي     استفاده كند، بهـره   

  :  آمده است6 به نقل از پيامبر7گردد در روايتي از امام رضا مي
، من ركبها نجي و مـن تخلـف         سفينة نوح مثل اهل بيتي فيكم مثل      

  عنها زخ في النار؛ 
شما، مثل كشتي نوح اسـت؛ هـركس بـر آن           مثل اهل بيت من بين      
يابد و كسي كه از آن تخلف ورزد، در آتـش             سوار شود نجات مي   

                                                 
h .���	 :lhuj�huz. 

p .9� ;+@RcR1 :��3	�� ���� :km :lhuz. 
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  1.شود يانداخته م

  ها پيام
كرد و بـا نـام خـدا از حركـت بـاز               كشتي نوح، با نام خدا حركت مي      . 1
  2 .)بِسمِ اللّه مجرَاها ومرْساها(ايستاد  مي
بِـسمِ اللّـه    (ا اسـتمداد از خـدا باشـد         حركت و توقف، هر دو بايد ب      . 2

  3 .)مجرَاها ومرْساها
ياران حضرت نوح، تنها مؤمنان روي زمين در آن زمـان، بودنـد؛             . 3

ي لَغَفُـور     (اما خالي از عيب و گناه نبودند و خداوند آنان را آمرزيد              بـإِنَّ ر
يمح4.)ر  
ز مغفـرت و رحمـت      نجات پيروان نوح از حادثه طوفان، پرتـوي ا        . 4

  5.)إِنَّ ربي لَغَفُور رحيم…قَالَ اركَبواْ فيها (الهي بود 

                                                 
h .��������� ���� :kp :lsju. 

p .��3	�� ���� :km :lhuj. 

s .��� ���� :kn :lspp. 

q .���	. 

n .��3	�� ���� :km :lhuz. 
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   درخواست نابجا
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’ Í< ûÍ_ôϑ ymö& s? uρ à2r& zÏiΒ zƒÎ� Å£≈ y‚ø9 $# ∩⊆∠∪1   
 را از تو بخواهم كـه هـيچ   يزين كه چيبرم از ا   يوردگارا، من به تو پناه م     پر: گفت
انكـاران  ي، از ز  ي و مورد رحمت قـرار نـده       يامرزي به آن ندارم، و اگر مرا ن       يعلم

  .»خواهم بود

  مقدمه
در آيات گذشته آمده است فرزند نوح، اندرز پدر را نشنيد و تا آخـرين               

ت و سرانجام، ميـان امـواج       نفس دست از لجاجت و خيره سري برنداش       
وقتي نوح فرزند خـود را ميـان امـواج ديـد،            . طوفان گرفتار و غرق شد    

قُلْنَا احملْ فيها من  (عاطفه پدري او به جوش آمد و به ياد وعدة الهي افتاد             
  2.)كُلٍّ زوجينِ اثْنَينِ وأَهلَك إِالَّ من سبقَ علَيه الْقَولُ

 فقط همسر »من سبقَ علَيه الْقَولُ«كرد منظور از  يحضرت نوح گمان م   
! پروردگـارا «: يابد؛ لذا گفـت     او است و فرزندش مؤمن است و نجات مي        

                                                 
h.5�U  :qz.  
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فرزندم، از اهل و خاندان من است و تو وعده فرمـودي خانـدان مـرا از                 
إِنَّه «: ؛ ولي جواب قاطع خداوند آمد كه      »طوفان و هالكت رهايي بخشي    

   1.» أَهلك إِنَّه عملٌ غَيرُ صالحٍ فَالَ تَسأَلْنِ ما لَيس لَك بِه علْملَيس منْ
پـس از مـن     . همانا او عمل ناصالح اسـت     . ستيپسر تو از اهل تو ن     «
  .»ي مخواه كه به آن علم نداريزيچ

آيه مورد بحث كالمي اسـت از حـضرت نـوح در پاسـخ مثبـت بـه                  
  .»سأَلْنِ ما لَيس لَك بِه علْمفَالَ تَ«: خداوند كه فرمود

  واژه ها
  ).»عوذ«فعل مضارع از ماده (برم   پناه مي:أعوذ

  ).»خسر«جمع خاسر از ماده ( زيانكاران :خاسرين

  نكات تفسيري

  لزوم استعاذه به خداوند. 1

: كند كه به خداوند عـرض كـرد         اين آيه شريف، از حضرت نوح نقل مي       
ـ    « در آيـات ديگـري نيـز    . »برم ؛ خدايا من به تو پناه ميكرب إِنِّي أَعوذُ بِ

  :دهد به خداوند پناهنده شود خداوند، به پيامبرش دستور مي
�ذْ بِاللّهتَعطَانِ نَزْغٌ فَاسنَ الشَّيم نزَغَنَّكا يإِم؛ ؛ ؛ ؛ �و        

  2.»از شيطان به تو رسد، به خدا پناه براي  هرگاه وسوسه«
 6يــز خداونــد خطــاب بــه پيــامبر ســورة مؤمنــون ن97در آيــه 

  : فرمايد مي
                                                 

h.5�U  :qj.  
p.��RD�  :puu. 
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        �وقُل رب أَعوذُ بِك منْ همزَات الشَّياطينِ�

  .»برم هاي شياطين به تو پناه مي من از وسوسه! پروردگارا: بگو«
بايد توجه داشت از آن جا كه خداوند به، پيامبرانش دستور استعاذه         

شـوند،   ل به خدا پناهنده ميدهد و خود پيامبران نيز در گفتار و عم     مي
بايد همة مؤمنان از شرّ شيطان و وسوسـه         . تكليف ديگران روشن است   

  .هاي نابجا و بدون علم به خداوند پناه برند هايش، از درخواست
  مذمت درخواست نابجا. 2

درخواست از خـدا بـسيار مطلـوب و مـورد تأكيـد اسـت؛ ولـي بعـضي              
ردم كه فقط ديد ظاهري و مادي       ها، نابجا است؛ بسياري از م       درخواست
ها نيست، مانند كسي كه  خواهند كه به نفع و صالح آن ي ميزيدارند چ

فه شرعي خود   يتواند به وظ    داند آيا مي    خواهد و نمي    از خداوند، مال مي   
  . ا نهيدرباره آن عمل كند 

درخواست جاهالنه و بدون علم نيز يكي از درخواستهاي نابجا است           
  : نوح را از آن نهي كرده استكه خداوند حضرت

      لْمع بِه لَك سا لَيأَلْنِ مپس، از آنچه از آن آگاه نيـستي از        «١؛فَالَ تَس
  » .من درخواست مكن

خطر جهل، به قدري زياد است كه حضرت نوح از آن به خـدا پنـاه                
  .» لي بِه علْمالَ رب إِنِّي أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك ما لَيسقَ«: گويد برده و مي

جا و جاهالنه، به خداونـد        بنابراين همان طور كه پيامبران از تقاضاي بي       
هاي نابجا بپرهيزيم؛ مبـادا از        بردند، ما نيز بايد از جهل و درخواست         پناه مي 
  : فرمايد ها مي هايي باشيم كه خداوند دربارة آن انسان
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هـا   بـدي ] در اثر شتابزدگي[انسان  « 1؛�الْخَيرِ ويدع اإلِنسانُ بِالشَّرِّ دعاءه بِ     �
  . »طلبد ها را مي كند، آن گونه كه نيكي را طلب مي
ن از يـ ش از ا ي است كـه حـضرت نـوح پـ         ين نكته ضرور  يتوجه به ا  

 الْأَرضِ منَ الْكَافرِينَ دياراً     يوقَالَ نُوح رب لَا تَذَر علَ     (خداوند خواسته بود كه     
  2.) تَذَرهم يضلُّوا عبادك ولَا يلدوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراًإِنَّك إِن
 نگـذار،   ين باق يك از كافران را بر زم     يچ  يه! پروردگارا: و نوح گفت  «

 فـاجر و  ي بندگانت را گمراه كرده و جز فرزنـدان ي گذارياگر آنان را باق  
  .ندي زايكافر نم
 درخواست  7ه حضرت نوح  ن مستجاب شد  ين با توجه به نفر    يبنابرا

  .گردد ي جاهالنه محسوب مينجات فرزند كار
  نياز به مغفرت و رحمت الهي براي نيل به سعادت. 3

از دست دادن   (ها به دنبال سعادت بوده و از ضرر و خسارت             همه انسان 
در قرآن كريم براي نيل به سعادت و خسارت نديدن، . گريزانند) سرمايه

  :هايي از آن عبارتند از  كه نمونهعوامل زيادي ذكر شده است
 و 14،اعلــي(تزكيــه نفــس . 2؛)3عــصر،(ايمــان و عمــل صــالح . 1 
. 5؛  )45،انفـال (اد  يـ ذكـر ز  . 4؛  3،200آل عمـران    . (تقـوا . 3) 9،شمس

امـر بـه    . 7؛  )31نـور، (توبـه   . 6؛)77،حـج (عبادت پروردگار و كار خيـر       
  ).104، 3آل عمران(معروف و نهي از منكر 

هـاي خـسران       بـه زمينـه    7ر نيز از زبان حضرت نوح     در آية مذكو  
اگر مرا «: فرمايد يعني عدم مغفرت و عدم رحمت الهي اشاره كرده و مي
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ايـن، معنـايش    . » و بر من رحم نكني، از زيانكاران خواهم بـود          يامرزين
اين است كه همگان ـ حتي پيامبران الهـي ـ بـراي نيـل بـه سـعادت،        

  .دان نيازمند مغفرت و رحمت الهي

  ها پيام
پيـامبران، بــدون هــيچ تعلـل و درنــگ، تــسليم امـر خــدا و مطيــع    . 1

  .) قَالَ رب إِنِّي أَعوذُ بِك…فال تسئلن(هاي اويند  فرمان
تمسك و توسل به ربوبيت خداوند، از آداب دعا است و در دعاها             . 2

  ).…قَالَ رب(غفلت كنيم » رب«نبايد از كلمه 
 پرهيـز از تقاضـاي آن از        يدرخواسـت، بـرا   غير حكيمانه بـودنِ     . 3

درگاه خداوند كافي است؛ بنـابراين هرگـاه بـه مـصلحت علـم نـداريم،                
  .)إِنِّي أَعوذُ بِك أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لي بِه علْم(درخواست نكنيم 

خسارت واقعي انسان، عدم آمرزش گناهان و شامل نـشدن رحمـت            . 4
  .)ني اكن من الخاسرتَغْفرْ لي وتَرْحمنيإِالَّ (خداوند بر او است 

ي   (ساز شمول رحمت الهي است  آمرزش گناهان، زمينه . 5 رْ لـ إِالَّ تَغْفـ
  1 .)وتَرْحمني
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   رهبران جامعهيها يژگيو
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  .»بود]  خدايسوبه [ بردبار و دلسوز و رجوع كننده يم مرديهمانا ابراه«

  مقدمه
ط محقـق   ي است كه تـا آن شـرا       يط مخصوص ي شرا يانجام هر كار، دارا   
 بخواهـد  ي مثـال، اگـر شخـص   يرسـد؛ بـرا    يجه نم ينشود، آن كار به نت    

 باشـد، الزم اسـت      …ر موفـق و   يا مـد  يـ پزشك حاذق، مهندس مـاهر      
رهبران جامعـه اگـر     . ا كند ياز است، مه  ين امور ن  ي ا ي را كه برا   يطيشرا
ت افـراد جامعـه اسـت، موفـق باشـند و            ياهند در كار خود كه هـدا      بخو

ط و  ي شـرا  يد دارا يـ هـا حكومـت كننـد، با        بتوانند بر جان و دل انـسان      
  .ها اشاره كرده است ه فوق به چند مورد از آني باشند كه آيي هايژگيو

  واژه ها
صفت مـشبهه  ( كه در عقوبت دشمن و انتقام، عجله نكند يبردبار، كس : ميحل
  ).»حلم« ماده از
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 كـه  يمـات يهـا و نامال  يل بـد  يـ  كـه بـه دل     يار دعا كننده، كس   يبس: اواه
  ).»اوه«صيغة مبالغه از ماده (دلسوز . كشد ياد آه ميند، زيب يم
  ).»نوب«اسم فاعل از ماده (رجوع كننده : بيمن

  يرينكات تفس

  اي انبيدلسوز. 1

ـ     7مي حضرت ابـراه   يه قبل خداوند گفتگو   يدر آ  د جهـت    را بـا خداون
 يغ بـرا يـ  بلين جملـه، مـدح  يـ ان كـرد و در ا  ير عذاب قوم لوط ب    يتأخ
ن سـبب،   يآن جنـاب بـد    : ديفرما  ي آورده شده است؛ چون م     7ميابراه

م و با حوصله بود و در نزول عذاب بر يدرباره آن قوم مجادله كرد كه حل
 شامل حال آنـان  يق الهيدوار بود توفيكرد؛ ام يمردم ستمكار، عجله نم   

 از  يعنـ ي» اواه« بود   يغمبريند؛ پ ي بگرا ي اصالح شوند و به درست     شده و 
برد   ين كه هالكت بر آنان نازل شود، سخت رنج م         ي مردم و از ا    يگمراه
كـرد و     ي رجوع مـ   ي تعال يها، به خدا     نجات انسان  يد و برا  يكش  يو آه م  

ال نكند آن جناب، از عـذاب سـتمكاران         ي خ يشد؛ پس كس    يمتوسل م 
كـرد   ي مـ يدان سبب كه ظالم بودند، از آنان طرفـدار  كراهت داشته و ب   

  .1 اولوالعزم طرفدار ستمكاران باشديغمبريحاشا كه پ
  يصبر و بردبار. 2

 است كـه در انتخـاب       يامبران اله ي، از اوصاف برجسته پ    يصبر و بردبار  
هـا نمونـة بـارز      از آنيت و رسالت مؤثر بوده است، برخـ       يوال يآنان برا 
اء را  يـ ن رو خداوند، صـابران از انب      ياند؛ از ا    ي ربوب  و مظهر صبر   ييبايشك
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  :ديستا يم
و دربارة   1 �إِنَّا وجدنَاه صابِرًا�: فرمايد به عنوان مثال دربارة حضرت ايوب مي

  .�إِبرَاهيم لَحليم إِنَّ� :فرمايد حضرت ابراهيم در اين آيه مي
 ي مقطـع خاصـ     كه در  ياما خداوند خطاب به پيامبرش درباره كسان      

  :ديفرما ياند، م صبر را از دست داده
 �إِذْ نَاد وتبِ الْحاحلَا تَكُن كَصو كبكْمِ رحبِرْ لي فَاصكْظُومم وه�2 و  

 ي هر سالك راه خدا، ضرور     يا، بلكه برا  يا و اول  ي انب يتنها برا صبر نه   
م ي تـسل اگر انسان سالك آن را تحمل كند، قهـراً        . است گرچه تلخ است   
 صبر، يم براين است كه قرآن كريا. گردد  يروز م يحق شده و بر باطل پ     

د مؤمنان اهل نجات، نـه تنهـا       يفرما  ي قائل شده است و م     ي اساس ينقش
وا  ( 3كننـد   يز بـه آن سـفارش مـ       يگران را ن  يخود صابرند، بلكه د    اصـتَوو

  .4)بِالصبرِ

  ام هايپ
 هستند و با حلم و ناله و انابه، يرن رهبران جامعة بشيا، دلسوزتريانب. 1
  .)لَحليم أَواه منيب(كنند  ي نجات مردم تالش ميبرا

ــراه . 2 ــضرت اب ــت و    ي پ7ميح ــه داش ــد توج ــه خداون ــته ب وس
  .)منيب …إِنَّ إِبرَاهيم (كرد  ي خود را از او تقاضا ميها خواسته
 مهـم  ي هايژگي و رجوع مداوم به خداوند، از و ي، دلسوز يبردبار. 3
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  1 .)لَحليم أَواه منيب(ن است يك مبلغ دي

                                                 
h. ��3	�� ���� :km :lhrh ���� ����k �n :lsnz.  



 

 

 آن مجيدقر 231 صفحة 115 درس

  هاي حالل منافع و سرمايه
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] از سـود حـرام  [ شما بهتـر  ي مانده از جانب خدا، برايد، سود باقياگر مؤمن باش «
  .»ستميست، و من نگهبان شما نا

  مقدمه
امبران اين بوده كه مردمي را كه در سـنگالخ شـرك و             يهمة كوشش پ  

بت پرستي سرگردان شدند و نه تنها بت، بلكه مال و ثـروت خـويش را          
هـاي     خويش را به تقلب، كم فروشي و خـالف         ، آن يپرستيدند و برا    مي

يكـي از ايـن انبيـا،       . ديگر آلودند، با توحيد و احكام الهـي آشـنا كننـد           
كـم  :  بـود كـه مـردم را از مفاسـد اقتـصادي ماننـد              7حضرت شعيب 

ز عيـب  يـ فروشي، غصب حقـوق ديگـران، تجـاوز بـه حقـوق مـردم و ن               
داشت و مـردم را بـه تحـصيل        گذاشتن بر اموال و اشخاص، بر حذر مي       

خوانـد كـه باعـث دوام نعمـت الهـي و بقـاي بركـات آن            يحالل فرا مـ   
  2.شد مي
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  اواژه ه
  ).يبق(باقيمانده و ذخيره، از ماده : بقية
  1.»حفظ«صفت مشبهه از ماده ( مراقب و نگهبان :حفيظ

  نكات تفسيري

  بقية اهللامراد از . 1

منظور آيه اين است كه سودي كه از طرف خدا براي شما باقي مانده و               
ي كـرده، بـراي شـما       يخدا از طريق فطرت خودتان شما را بدان راهنما        

لي است كه از راه كم فروشي و كم كردن پيمانـه و تـرازو بـه         بهتر از ما  
آوريد؛ زيرا مؤمن تنها به طور مشروع و از راه حاللي كه خـدا                دست مي 

برد؛ اما راههاي ديگري كه خدا  ي كرده از مال نفع ميياو را بدان راهنما
راضي نيست و مردم نيز بر حسب فطرت خود راضي نيستند، خيري در  

  2.آن نيست

  هاي بقية اهللا  مصداق.2

 d�  �در آيه به معناي درآمد و سـودي اسـت كـه از سـرمايه حـالل                 �1
آيد؛ اما در روايات، به هر وجود مباركي كه بـه ارادة خداونـد           بدست مي 

 گفته شده است؛ از جمله به سربازان        بقية اهللا ماند،    براي بشريت باقي مي   
ند؛ زيرا بـه ارادة الهـي       مؤمني كه پيروزمندانه از جبهة جنگ برمي گرد       
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 1 نيز بقيه اهللا گفته شده است؛      4 همچنين به امام عصر    .اند  باقي مانده 
چون آن وجود شريف، به خواست خداوند براي هدايت مردم ذخيـره و             

  .باقي نگه داشته شده است
  ايمان و پذيرش حق. 3

 ذكر شده، براي داللت بر آن  »ان كنتم مؤمنين  «شرط ايمان كه در عبارت      
. ست كه علم به اين حقيقت، بـه ايمـان مـشروط اسـت، نـه اصـل آن                  ا

دانـستيد ايـن كـه مـن           آيه اين است كه اگر مؤمن بوديـد، مـي          يمعنا
  2. گفتة صحيحي است»بقية اهللا خيرلكم«: گويم مي
  .هركس مسئول اعمال خويش است. 4

 شما داريد  يعني هيچ يك از چيزهايي كه»وما أَنَاْ علَيكُم بِحفيظ   « ـ جملة   
ـ اعم از نفس خودتان يا عمل و طاعت يا رزق و نعمت ـ به قدرت مـن   

جـز تبليـغ    اي    بازگشت ندارد؛ زيرا من فقط رسولي هستم كـه وظيفـه          
ندارد و اختيار با شما است كه راه هدايت و رشد و خير را برگزينيد يـا                 

 انعـام اسـت كـه    104ايـن آيـه نظيـر آيـة     . در هالكـت سـقوط كنيـد   
  : ايدفرم مي
�يظفكُم بِحلَيا أَنَاْ عما وهلَيفَع يمنْ عمو هنَفْسرَ فَلصنْ أَبفَم�            

ي يابد، به سود خود يافته و هركس به كوري گرايد، به            يهركس بينا 
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  1.زيان خويش كرده و من نگهبان شما نيستم

  ها پيام
الي از ظلم و    هاي عادالنه و خ     منافع حالل و به دست آمده از تجارت       . 1

  2.)بقيةُ اللّه خَيرٌ لَّكُم(اجحاف، عطاي الهي است 
ي منافع حالل و عادالنه و نادرسـت بـودن          يتنها اهل ايمان، نيكو   . 2

منافع حرام و ظالمانه را باور خواهند كرد؛ لذا اگر كسي حرام را بهتر از               
  3.)إِن كُنتُم مؤْمنينَ(حالل بداند، در ايمان خود شك كند 

ها در ايمان و باور به معارف الهي و عمـل بـه     خير و سعادت امت   . 3
  4.)بقيةُ اللّه خَيرٌ لَّكُم(احكام دين است 

ها در عقايد خود آزادند و حتي انبيا هم بر آنـان تحميلـي                انسان. 4
  5.)وما أَنَاْ علَيكُم بِحفيظ(ندارند 
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ـ   يها، بد يكيل شب برپا دار؛ قطعاً نيو نماز را در دو طرف روز و اوا         ن يهـا را از ب

  . راني پند پذي است براين تذكّريا. برد يم

  مقدمه
به كساني كه ستم كردند، متمايل نشويد كه آتش         «: در آيه قبل فرمود   

براي مقاومت برابر زر و زوري كه تكيـه         . »به شما خواهد رسيد   ) دوزخ(
گاه ظالمان است و پايداري برابر فشار سخت آنان، بايد از نمـاز كمـك               

 اين نقش تواند اين نقش را ايفا كند؛ نمازي البته هر نمازي نمي. بگيريم
نمازي كه بـر حـسب   . را دارد كه در پاك كردن دل از غفلت مؤثر باشد      

عادت يا ريا خوانده شود، سودي ندارد، بـه همـين سـبب در آخـر آيـه          
  2.» براي پندگيرندگان استي؛ آن، پند للذَّاكرِينَيذَلك ذكْرَ«: فرمود
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  واژه ها
  1. جانب و ناحيه:طرف
لَفجمـع   (2.شود كه نزديـك روز اسـت         گفته مي  هاي آغاز شب     به قسمت  :ز
  ).زلفة

  ).باب افعال» ذهب«فعل مضارع از ماده (برند   مي:يذْهبنَ

  نكات تفسيري

  »زلفاً«و » طرفي النهار«مراد از . 1

نماز صبح و مغرب است كه در    ) دو طرف روز  (» طرفي النهار «منظور از   
آغاز شب كـه نزديـك   كه به معناي   » زلف «.اند  دو طرف روز قرار گرفته    

ـ ا. باشـد   يبه روز است بر نمـاز عـشا منطبـق مـ            ن تفـسير در روايـات      ي
) صبح و مغرب و عشا( نيز وارد شده كه آيه فوق، به سه نماز          7امامان

  3.اشاره دارد
  ترين آيه قرآن اميدواركننده. 2

دانيـد    آيـا مـي   « : ديها پرس    بر جمعي وارد شد و از آن       7حضرت علي 
. را طـرح كـرد    اي    هر كـس آيـه    »  قرآن كدام است؟   ترين آيه   اميدبخش

 6از حبيبم رسول خدا«: ها، فرمود دن نظرات آنيحضرت پس از شن
 ..)قـم الـصلوة   أ(ترين آية قرآن، ايـن آيـه          اميد بخش «: شنيدم كه فرمود  

يا علي سوگند به خداوندي كه مرا «:  ادامه داد6سپس پيامبر» است
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وقتي انـسان بـراي نمـاز وضـو     ! بشير و نذير به سوي مردم مبعوث كرد       
شود و زمـاني كـه رو بـه قبلـه كنـد، پـاك                 بگيرد، گناهانش ريخته مي   

برپا كنندة نمازهاي روزانه، مثل كسي است كه روزانـه        ! يا علي . شود  مي
  1.پنج بار، خود را در نهر آبي كه كنار منزل او است، شست و شو كند

  فلسفه نماز. 3

 اسـت و    »اقم الـصلوة  « تعليل براي امر     �هبنَ السيئَات إِنَّ الْحسنَات يذْ  �جملة  
هـاي مؤمنـان وارد    كند كه نمازها، حسناتي هستند كـه در دل  بيان مي 

ي كـه دل هايـشان بـه خـاطر          يشده است و آثار معصيت و تيره گي ها        
  2.برد گناهان كسب كرده اند، از بين مي

  چرا فقط سه نماز ذكر شده است؟. 4

) صبح و مغرب و عشا    (اي پنجگانه تنها اين جا به سه نماز         چرا از نمازه  
اشاره شده و از نماز ظهر و عصر سخن به ميان نيامده اسـت؟ در آيـات    

 و گاه تنهـا يـك       4 و گاهي سه نماز    3قرآن، گاهي هر پنج نماز ذكر شده      
ژه يـ ه، هر پنج نماز ذكر شود؛ بـه و ي بنابراين لزومي ندارد در هر آ      5نماز؛

د تنها بر نماز ظهر به سبب اهميـت آن تكيـه شـود و               ي با اين كه گاهي  
ل خستگي يا خواب، ي بر نماز صبح و مغرب و عشا كه گاهي به دل  يزمان

  6.ممكن است در معرض فراموشي قرار گيرد
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  اعمال نيك، محوكنندة گناهان. 5

تـأثير اعمـال نيـك را در محـو آثـار      � ئاتيالسإِنَّ الْحسنَات يذْهبنَ �جملة 
شكي نيست هر گنـاه و عمـل زشـت، در روح و    . كند  عمال بد بيان مي   ا

كند كه اگـر ادامـه يابـد، اثـرات            روان انسان، يك نوع تاريكي ايجاد مي      
كند؛ ولي كار نيـك كـه از انگيـزه           ها متراكم شده، انسان را نابود مي        آن

تواند  يبخشد كه م الهي سرچشمه گرفته است، به روح آدمي لطافت مي    
هاي روشـن اعمـال نيـك، نمازهـاي           يكي از مصداق  . اه را بشويد  آثار گن 

  :  فرمود7 اميرالمؤمنين1.روزانه است
ها انجام  نمازهاي پنجگانه، كفارة گناهاني است كه در فاصلة بين آن    

  2.گرفته است؛ مادامي كه از گناهان كبيره اجتناب شود

  ها پيام
» اقامـه «در كلمـه    . (دط و آداب كامل به جـا آور       ينماز را بايد با شرا    . 1

  3.)أَقمِ الصالَةَ() معناي كمال و تمام نهفته است
اقامة نماز، تكيه گاهي براي استقامت در راه دين و ابالغ آن است . 2

) رْتا أُمكَم متَقالَةَ …فَاسمِ الصأَق4.)و  
انجام كارهاي نيك، مايه ترك كارهاي ناپسند و موجب آمـرزش           . 3

يئَات(گناهان است  نَ السـبذْهي نَاتس5.)إِنَّ الْح  
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  1.)إِنَّ الْحسنَات…أَقمِ الصالَةَ (ترين نمونه كار نيك است  نماز، روشن. 4
هـا و مـواعظ الهـي پنـد خواهنـد       تنها، موعظه پذيران از توصـيه   . 5
  2.) للذَّاكرِينَيذَلك ذكْرَ(گرفت 
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ـ  ين سرگذشت را بر تو حكا     ين قرآن به تو، بهتر    ي كردن ا  يما با وح  « ـ   يت م م و  يكن

  .»ي خبران بودين از بيش از ايقطعاً ـ توـ پ

  مقدمه
استان، در تربيت انسان سهم بسزايي دارد، زيرا تجـسم عينـي            قصه و د  

ها است  تاريخ، آينة ملت. زندگي يك امت و تجربه عملي يك ملت است
و هر چه با تاريخ و سرگذشت پيشينيان آشنا باشيم، گويا به اندازه عمر      

 7 خطاب بـه امـام حـسن       7حضرت علي . ايم  آن مردم زندگي كرده   
ام و     در سرگذشت گذشتگان چنان مطالعه كرده      من! فرزندم: فرمايد  مي

  2.ام ها عمر كرده ام و به اندازة آن  با آنان زيستهيها آگاهم كه گوي به آن
هـاي تـاريخي و آثـار باسـتاني، در طـول تـاريخ                به طور معمول، كتاب   

شتر مـردم قابـل فهـم و درك        يفرهنگ بشري رونق خاصي داشته و براي ب       
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گيـري    حث استداللي و عقلي را گروه اندكي پي       بوده است؛ در حالي كه مبا     
  1.اند كرده مي

  ها  واژه
فعل مضارع از ماده . (ميكن يت مي حكا:نَقُص»قص«.(  
  2.ها، جمع قصه  داستان:قَصص
  3).باب افعال» يوح« از ماده يفعل ماض(م، ي كردي وح:نايأوح

  نكات تفسيري

  هاي قرآن   داستاني هايژگيو. 1

  .)نَحنُ نَقُص(د است نده خداونيگو. 1
  .4)علَيك منْ أَنباء الرُّسلِ ما نُثَبت بِه فُؤَادكنقص (هدف دار است . 2
  .5)نَحنُ نَقُص علَيك نَبأَهم بِالْحقِّ(حق است، نه خيال . 3
  .6)فَلَنَقُصنَّ علَيهِم بِعلْمٍ (براساس علم است، نه گمان. 4
  .7)فَاقْصصِ الْقَصص لَعلَّهم يتَفَكَّرُونَ(است وسيله تفكر . 5
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  .1)لَقَد كَانَ في قَصصهِم عبرَةٌ(وسيله عبرت است، نه تفريح و سرگرمي . 6
   بهترين داستان است؟7777چرا داستان حضرت يوسف. 2

بهتـرين  :  فرمـود  6پيامبر. قرآن، به طور عموم، احسن القصص است      
   .2ها، اين قرآن است قصه

  :  فرمود7همچنين اميرمؤمنان، علي
هـا و سـودمندترين تـذكرها،         ها و رساترين موعظـه      بهترين داستان 

   3.كتاب خداوند متعال است

ز بطور خصوص احسن القصص است؛ زيرا در فرازهاي         يداستان يوسف ن  
هـاي زنـدگي اسـت و         هيجان انگيزش، ترسـيمي از عـالي تـرين درس         

. شـود   چيز به خوبي در آن مشاهده مـي       حاكميت ارادة خداوند بر همه      
هـاي بـر آب       بينيم و نقـشه     سرنوشت شوم حسودان را با چشم خود مي       

عفتـي و در مقابـل، عظمـت و           كنيم؛ ننگ بي    ها را مشاهده مي     شده آن 
شكوه پارسايي، منظره تنهايي يك كودك كـم سـن و سـال را در قعـر                 

ر اميـد از پـس      گنـاه و تجلـي نـو        ها و روزهاي يك زنداني بي       چاه، شب 
هاي تاريك يأس و نوميدي و باألخره عظمت و شكوه يك حكومت              پرده

وسيع كه نتيجه آگاهي و امانت است همـه در ايـن داسـتان از مقابـل                 
ر يـك  يـ لحظاتي را كه سرنوشـت يـك ملـت، بـا تعب     . رود  چشم رژه مي  

شود و زندگي يك قوم و جمعيـت، در پرتـو آگـاهي           خواب دگرگون مي  
ها درس ديگـر كـه    يابد و ده يدار الهي از نابودي نجات مييك زمامدار ب  
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ن وجـود چـرا احـسن القـصص     يبا ا. در اين داستان منعكس شده است  
  1.نباشد

نظيـري تمـام    ها، در داستان حضرت يوسف، به شكل بي  عالوه بر اين  
:  جذابيت داستان، وجود دارد بـراي نمونـه        ياز برا يعناصر و اجزاي موردن   

، فرزند خواندگي، عشق و ناكامي، فراق و وصـل، جـواني و             خانواده، فرزند 
پيري، گريه و خنده، غم و شادي، رؤيا و تعبير رؤيا، علم و جهل، سعادت               

نيـازي، مكـر      و شقاوت، كينه و عفو، ضعف و قدرت، بال و صبر، فقر و بـي              
  .…خوب و مكر ناپسند، شور و هيجان، زيبايي و

  انواع غفلت در قرآن. 3

  .ن به سه معنا مطرح شده استغفلت در قرآ
  : غفلت ناپسند. 1

 همانا بسياري مردم از آيات      2؛وإِنَّ كَثيراً منَ النَّاسِ عنْ آياتنَا لَغَافلُونَ      
  .ما غافلند

  : دهيغفلت پسند. 2
منـات لعنـوا فـي الـدنيا        ؤان الذين يرمـون المحـصنات الغـافالت الم        

غافل از فحشا، تهمـت زنـا    كساني كه بر زنان پاكدامن و       3؛واآلخرة
  .اند زنند، در دنيا و آخرت لعنت شده مي

  اطالعي  غفلت طبيعي، به معناي بي. 3
ن جا خدا براي حفـظ حرمـت و         ي ا ؛و ان كنت من قبله لمن الغافلين      
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ـ  و از تعبيتـو از جـاهالن بـود     : فرمايـد    نمـي  6احترام پيامبر  ر ي
  1.استفاده كرده است» نيالغافل«

  ها پيام
سنَ     ( حاوي بهترين و زيباترين داستانها است        قرآن،. 1 أَحـ كلَيع نُ نَقُصنَح

  2.)الْقَصصِ
  3.)أَحسنَ(ها را انتخاب كنيم  براي الگو دادن به ديگران، بهترين. 2
خبر و ناآشنا  ش از نزول وحي، از تاريخ گذشته، بي    يپيامبر امي، پ  . 3
  4 .)لَمنَ الْغَافلينَ(بود 
هذَا الْقُرْآنَ  …(داركننده انسانها است    ي و ب  يياب غفلت زدا   قرآن كت  .4

  .)…وإِن كُنت من قَبله لَمنَ الْغَافلينَ
سنَ الْقَـصصِ   …(ن آنها اسـت     ين داستانها، غفلت زداتر   ي بهتر .5 أَحـ… 

  .)لَمنَ الْغَافلينَ
  
  

                                                 
h.^?�U. 

p .��3	�� ���� :km :lsum.  
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∩⊄⊇∪ 1   
ـ    يجا«: د، به زنش گفت   يوسف را خر  يو آن كس از اهل مصر كه        «  يگاه او را گرام

ن گونه بـه    يو بد . »ميري بگ يا او را به فرزند    ي ما سودمند باشد     يد است برا  يدار؛ ام 
ها  ر خواب ياز تعب ] م و ياو را به كمال برسان    [م تا   ين مكانت داد  يوسف در آن سرزم   ي

  .»دانند يشتر مردم نمي بيلط است؛ ولم و خدا بر كار خود مسياموزي بيبه و

  مقدمه
 با برادرانش، پس از انداختن او به چـاه و           7وسفي يداستان پر ماجرا  

كـاروان  .  شـد  يديـ ان، وارد مرحلـه جد    يـ رون آوردن او توسط كاروان    يب
ش يدان برده فروشان در معـرض نمـا       ين، او را به مصر آورد و در م        يمد

ز مصر هم بـه صـف       يد، عز يچي پ با در شهر  يچون خبر غالم ز   . گذاشتند
                                                 

h.�_��  :ph. 
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ب بود؛ لذا بـه  ي نجي غالمي نداشت و در پياو فرزند. وستيداران پ يخر
 از  يمتـ ي ق يايوسـف، اشـ   يبازار برده فروشان آمد و حاضر شد بـه وزن           

سپس غالم را به خانـه آورد      . د، طال و جواهر بپردازد    ير، مروار يل حر يقب
 دار و بـه چـشم   يرامـ ن غالم را گيمقام ا« و به همسرش سفارش كرد      

 بـه قـدرت     يبـود بـرا   اي    نهين رخداد زم  يا. » …بردگان به او نگاه نكن    
  .وسفيدن يرس

  واژه ها
  ).باب افتعال» شري« از ماده يفعل ماض. (ديخر: ياشتر
  ).باب افعال» كرم«فعل امر از ماده . ( بدار، محترم بشماريگرام: ياكرم
  ).»ويث«اسم مكان از مادة (گاه، مقام يجا: يمثو
 از مـاده    يفعـل ماضـ   . (ميـ م، قدرت داد  يم، اقتدار داد  يمتمكن ساخت : مكّنا
  ).ليباب تفع» مكن«
  ). »اول«مصدر باب تفعيل از ماده (ر يتعب: ليتأو

  .روزيره، پيچ: غالب

  يرينكات تفس

  يآثار نجابت و بزرگ. 1

 زيـ  كه در درون انسان دارند، در ظاهر ن        يراتيمان و تقوا، عالوه بر تاث     ي ا
گـران و افعـال و كـردار انـسان          يگذارند و در نحوة برخورد با د        ير م يتاث

 از نحـوة برخـورد و ظـاهر    7وسـف يدار  يـ كنند؛ لـذا خر     يدا م ينمود پ 
ك غـالم   ي برد و به همسرش سفارش كرد كه او          يوسف به نجابت او پ    ي

  .د او را محترم بدارديست و باي نيمعمول
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  ت بر دل هاي حاكم-2

م دوبـار، آمـده اسـت؛       ي در قرآن كر   » ينفَعنَا أَو نَتَّخذَه ولَداً     أَن يعس«عبارت  
 كه صـندوق او را از آب گرفتنـد،          ي؛ وقت 7ي دربارة حضرت موس   يكي

نـده بـه مـا      يد در آ  يد؛ شا ين نوزاد را نكش   يا«: همسر فرعون به او گفت    
ز مـصر بـه همـسرش       يـ نجـا اسـت كـه عز      ي ا يگـر يو د »  رساند يسود
نـده بـه مـا سـود        يد در آ  ين برده را حفظ كن؛ شـا      يااحترام  «: ديگو  يم

، محبت نوزاد و بردة ناشناس، چنان در        ي، به ارادة خداوند   يآر. »رساند
ندة آنان را فراهم ينه حكومت آيرد كه زميگ ي ميقلب حاكمان مصر جا

  . 1سازد يم
  اراده غالب خداوند. 3

آنچـه  . آن شودتواند مانع     ي نم يرد، كس ي تعلق گ  ي به امر  ياگر ارادة اله  
 انجـام   ي بـرا  ي الهـ  يقت طراحـ  يم، در حق  يپندار  يها را حوادث م     ما آن 

ن تعلق گرفته بود كـه   ي؛ خداوند، اراده اش به ا     يآر. افتن ارادة او است   ي
چ كس نتوانست مانع    ي خاص قرار دهد؛ لذا ه     يگاهي را در جا   7وسفي
را در  ، بـرادران، او     »ر اگر خدا خواهد   يعدو شود سبب خ   «ن كار شود    يا

 او را فـراهم كردنـد    يچاه انداختند و مقدمه رفتن بـه مـصر و پادشـاه           
)فوسيكَّنِّا لم ككَذَل(.  
  قت حوادث ناگواريحق. 4

 ير است؛ مانند حـوادث    ي آن، خ  ي كه چهره واقع   يچه بسا حوادث ناگوار   
ار ناگوار بود؛ آن جا كه      ي اتفاق افتاد كه در ظاهر، بس      7وسفي يكه برا 

 يگـر يز د يـ ت چ ي فروخته شد؛ اما واقع    يا به بردگ  يداخته شد   در چاه ان  
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د تنهـا ظـاهر    يـ ن نبا يبنابرا.  او است  يها مقدمه عزت و بزرگ      نياست و ا  
  .مي غافل شوي الهيها م و از اهداف و برنامهينيحوادث را بب

  ام هايپ
  .)أَكْرِمي مثْواه(د ي با مردم دعوت كنيكيان را به نيان و آشناياطراف. 1

 از آنـان داشـت      ياريـ توان انتظار كمك و       يبا احترام به مردم، م    . 2
  .)ينفَعنَا …أَكْرِمي(

ا (ت است   ي مسئوول يرش و واگذار  يعلم و دانش، شرط پذ    . 3  …مكَّنـِّ
هلِّمنُعل(.  
 أَن يعس(ت كرد  يد رعا يرا با » جيتدر«  مهم   يها  يريم گ يدر تصم . 4

ـ    را 7وسـف يم نگرفـت  يك بـاره تـصم  يز مصر يعز. )داًينفَعنَا أَو نَتَّخذَه ولَ
   .م را به بعد موكول كردين تصميفرزند خوانده خود بداند؛ بلكه ا
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نـان مـرا بـه آن    يزندان، نزد من محبوبتر است از آنچه ا  ! پروردگارا: گفت] وسفي[

كـنم و از      ل پيدا مـي   ي، به آنان م   يرنگشان را از من نگردان    يكنند، و اگر ن     يدعوت م 
  .گردم جاهالن مي

  مقدمه
زليخا و زنان مصر، بـراي رسـيدن بـه مقـصود خـود از امـور مختلفـي                   

اظهار عشق و عالقه شـديد و تـسليم محـض و سـپس              . دنداستفاده كر 
اين راهي است كه همة . تطميع و بعد از آن، تهديد و توسل به زر و زور

آنان، براي رسيدن بـه     . شوند  ها به آن متوسل مي      خودكامگان و طاغوت  
در اين ميان افـراد  . شمرند  را مجاز مي  اي    هدفشان استفاده از هر وسيله    

شوند و بسيارند كـساني       مراحل نخستين، تسليم مي   ضعيف االيمان در    
كه مانند زنان هوسباز مصر، هنگامي كه در كنار گود نشسته اند، خـود              

زنند؛ ولـي هنگـامي       دهند و الف پارسايي مي      را پاك و پاكيزه نشان مي     
                                                 

h .�_�� :ss.  
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گيرنـد، در همـان مراحـل اول از پـاي در      كه در وسـط گـود قـرار مـي     
اعت و شهامتي كه در پرتو نـور ايمـان          ولي اولياي حق، با شج    . آيند  مي

گذارند و سازش ناپذيري  ي ماند همة اين مراحل را پشت سر دست يافته
. دهند كه البتـه عاقبـت آن پيـروزي اسـت     خود را با قاطعيت نشان مي   

  1. يكي از اين افراد بود7حضرت يوسف

  واژه ها
  . زندان:سجن

رف شـرط از مـاده   فعل مضارع مجزوم بـه حـ  (گرداني     بر نمي  :ال تَصرف 
»رَف2).»ص  

  . مكر و حيله:كيد
شوم، فعل مضارع مجـزوم، جـواب شـرط، از مـاده              ي از جاكنده م   :أصب
)بوص.(  

  نكات تفسيري

  گناه، در همه حال مطرود است. 1

 اين است كه اگر اختيار دست خودم باشد، زنـدان را            »أَحب إِلَي «معناي  
كنم؛ نه ايـن كـه پيـشنهاد          ختيار مي خواهند، ا   بر آنچه كه اين زنان مي     

  3.ها هم محبوب است؛ اما زندان و رضاي تو محبوبيتش بيشتر است اين

                                                 
h .����� ���� :kr :lsrr # quu;@?w� # ¡���) ?1 . 

p.  �-R%��) H*��  :   $�� A5» �R�)* ^. «   # v5�1»��R�) «  Ry?�1»�̂ �� «       # v/�8 o#���� ;�yR�8
,� ��3� ,3F� 5�8 :,'�5R�'R1 Rc�. 
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  زنان مصر، شريكان جرم. 2

و كيـدهنّ  ) كننـد   اين زنان مـرا بـه آن دعـوت مـي          (» يدعونني «ةجمل
هـا   دهد بعد از ماجراي بريدن دست به خوبي نشان مي) نقشه اين زنان  (

ها هم بـه نوبـة خـود وارد           وسباز مصر به يوسف، آن    و دلباختگي زنان ه   
هـا يـا تـسليم همـسر          ميدان شدند و از يوسف دعوت كردند تسليم آن        

  1.ها را رد كرد  هم خواسته آن7يوسف. عزيز مصر شود
  حافظ و نگهدار حقيقي . 3

هنگام گرفتاري در چنگال مـشكالت و در مـواقعي كـه حـوادث، پـاي                
د تنهـا بـه خـدا پنـاه بـرد و از او              يـ كـشاند، با   ها مـي    انسان را به پرتگاه   
ايـن  . تـوان كـرد     اگر لطف و ياري او نباشد، كاري نمي       . استمداد جست 

! پروردگـارا   : گويـد   درسي است كه يوسف پاكدامن به ما آموخته و مـي          
ها را از من بازنگرداني، من هم بـه آنهـا متمايـل               هاي شوم آن    اگر نقشه 

  . ر مني؛ نه قوت و قدرت مني كه حافظ و نگهدايتو. شوم مي
به لطف پروردگار، عالوه بـر ايـن كـه          » وابستگي مطلق «اين حالت   

شـود    بخشد، سبب مي    قدرت و استقامت نامحدودي به بندگان خدا مي       
   2.از الطاف خفي او بهره گيرند

  آثار بندگي و ترك گناه. 4

هـا را آن روز كـه    در روايت آمده است هفـت گروهنـد كـه خداونـد آن     
از جملـة   . دهـد   جز سايه او نيست، در سايه عرش خود قرار مي         اي    يهسا

آنها مردي است كه زن زيبا و صـاحب جمـالي او را بـه سـوي خـويش        
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و ديگري جواني كه از آغاز  » من از خدا ترسانم   «: دعوت كند و او بگويد    
  1.عمر، در بندگي خدا پرورش يافته است

  آثار و بركات توحيد. 5

 را بـر اثـر بيـنش       7كات وجودي حـضرت يوسـف     قرآن كريم، همة بر   
داند؛ زيرا معرفت توحيدي، مبـدأ اصـلي          توحيدي آن وجود مبارك مي    

آن حضرت در همه حاالت ـ حتـي وقتـي    . ها و معارف است همه كمال
افتد، در پاسخ به سؤالهاي زندانيان ـ سـخن از توحيـد بـه      به زندان مي
  2.)اللّه الْواحد الْقَهارام  أَرباب متَفَرِّقُونَ خَيرٌيا صاحبيِ السجنِ أَ(آورد  ميان مي

ن اسـت كـه     يـ دهـد ا   ي مـ  ترين مقامي كه قرآن كريم به او        لذا برجسته 
اخالص، درجة عاليه كمـال انـساني اسـت و          . داند   را مخلَص مي   7يوسف

بندة مخلص، كسي است كه اوالً صحيفة نفس او را خلوص و محبـت خـدا      
 در حرم قلب او غير خدا راه نداشته و مجالي بـراي انديـشة بـد و               پركرده و 

شيطنت نباشد ثانياً خدا او را براي خود برگزيده و خالص كرده باشـد؛ لـذا                
  : فرمايد مي
  . هاي مخلص ماست  او از بنده3؛�إِنَّه منْ عبادنَا الْمخْلَصينَ�

شد، پيروز درآمد ترين آزمون الهي مبتال  از اين رو، گرچه به سنگين
و در همه حاالت صبور و شاكر بود و نه به احدي متوسل شد، نه حزن                

 4.و هراسي داشت
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  ها پيام
اولياي خدا، فشار زندگي همراه با اطاعت خداوند را از رفاه در گنـاه               . 1

  1.)رب السجنُ أَحب إِلَي(دانند  بهتر مي
رب السجنُ أَحب إِلَـي     (ه باشد   تواند مجوز ارتكاب گنا      نمي يرنج و سخت  . 2

هي إِلَيونَنعدا يم2.)م  
رب (هر آزاد بودني ارزش نيست و هر زندان بودني عيب نيـست             . 3

إِلَي بنُ أَحج3.)الس  
هاي مصون مانـدن   دعا و نيايش و استمداد از خداوند، يكي از راه   . 4

  4.)رِف عنِّي كَيدهنَّ وإِالَّ تَص…رب(از گناه است 
رهايي از دام تمايالت جنسي و مكر زنان بدون امداد الهي، حتي            . 5

ي    (براي پيامبران و بندگان خالص خدا نيز ميسور نيست           وإِالَّ تَصرِف عنـِّ
  5.)كَيدهنَّ أَصب إِلَيهِنَّ

ب إِلَي  رب السجنُ أَح  (رضايت خداوند بر رضايت مردم ترجيح دارد        . 7
 هي إِلَيونَنعدا يمينَ …ملاهنَ الْجأَكُن م6.)و  

در . هـاي الهـي اسـت       گناه، سبب سلب علوم خدادادي و موهبت      . 8
: فرمايـد  و اين جا يوسف مـي     » ناه حكماً و علماً   يآت«: آيات قبل خوانديم  

  7.)أَكُن منَ الْجاهلينَ(
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  1.)أَكُن منَ الْجاهلينَ( است يارتكاب گناه، سفاهت و نادان. 9

                                                 
h .���	 :lsrh.  



 

 

 قرآن مجيد  242صفحة   120درس

   ممنوعييخودستا

* !$tΒuρ ä—Ìh&t/é& ûÅ¤ø�tΡ 4 ¨βÎ) }§ø�̈Ζ9$# 8οu‘$̈ΒV{ ÏþθR¡9$$Î/ �ωÎ) $tΒ zΟÏmu‘ þ’În1u‘ 4 ¨βÎ) ’În1u‘ 

Ö‘θà�xî ×ΛÏm§‘ ∩∈⊂∪1  
ـ   وايار به بـد يرا نفس، بسيكنم؛ ز   يو من خود را تبرئه نم      ـ دارد؛ مگـر ا  يم ن كـه  ي

  .ار آمرزنده و مهربان استين، پروردگار من بسيقيبه . دگارم رحمت آوردپرور

  مقدمه
ر كـرد،  ي در زندان، خواب پادشاه مصر را تعب    7كه حضرت يوسف    نيپس از ا  

 فرستاده پادشاه نـزد  ي وقتي او توسط پادشاه مصر صادر شد؛ ول   يدستور آزاد 
 خـود   ياهگن  ي حفظ عزّت و اثبات ب     يوسف برا يوسف آمد، حضرت    يحضرت  

. دند، روشن شـود  ي خود را بر   يها   زنان مصر كه دست    يدرخواست كرد ماجرا  
ن درخواسـت  يـ ا«: ديفرما يان كرده و م  ين درخواست را ب   يآن حضرت، علت ا   

انـت  ياب او بـه او خ يـ من، به دليل آن است كه پادشاه مصر بدانـد مـن در غ          
در ادامـة كـالم   . »كنـد  يت نم يام و بداند كه خداوند مكر خائنان را هدا          نكرده

 يديم كه، مشتمل بر معارف بلند توح      يرس  يه م ين آ ي، به ا  7وسفيحضرت  
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  .است

  ها واژه
» بـرء «فعل مـضارع از مـاده       (دانم    يگناه نم   يكنم، ب   ي تبرئه نم  :أُبرِّئُما  

  )باب تفعيل
  )از مادة امر( به شدت امركننده :اماره

  .ي، زشتي بد:بالسوء

  يرينكات تفس

  منوع مييخودستا. 1

كـه    د است بعد از آن    ي مخلص و تجسم توح    يايوسف كه از انب   يحضرت  
 خود را ثابت يگناه يو ب» انت نكردمياب، به او خيمن در غ«: ديفرما يم
 گمان نكنـد    يكه كس   ني و ا  يي از خودستا  ي دور يكند، بالفاصله برا    يم

رون يـ ن امتحان، سـربلند ب    يت خداوند از ا   يحضرت، مستقل و بدون عنا    
؛ »كـنم   ي؛ من هرگز خودم را تبرئـه نمـ        ي نفس يما ابر «: ديفرما  ي م آمد،
ست كـه   يـ ن منظـور ن   يام، بـد     مرتكب نشده  ي اگر من گفتم گناه    يعني

ن من بودم كه دامن به      يا: مينفس خود را منزه و پاك جلوه دهم و بگو         
 ين منظور بود كه لطف و رحمت خدا  يالودم؛ بلكه به ا   ي ن يانتين خ يچن

  1.ت كرده باشميحكارا دربارة خودم 
 »ما أُبرِّئُ نَفْـسي   «وسف با جملة    يشود حضرت     يان فوق، روشن م   يبا ب 

ا  «ام بلكه با توجه بـه عبـارت          د من گناه كرده   يست بگو يدر صدد ن   إِالَّ مـ
محام،   قت است كه اگر من مرتكب گناه نـشده        ين حق يان ا ي در مقام ب   »ر
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ز نفـس مـن،     يـ  و ن  را نفـس هـركس    يـ  نيـست؛ ز   يبه دليل توانِ شخص   
 است؛ پس آلوده نشدنِ مـن بـه گنـاه، بـه             يكننده به گناه و بد      بيترغ
  1. و رحمت او بوده استيق الهيتوف
  مراحل و حاالت نفس. 2

  :ان شده است كه عبارتند ازي بي نفس مراحليم، برايدر قرآن كر
هـا سـوق      ي زشـت  يار بـه سـو    يكه انـسان را بـس     » نفس اماره «. الف

. كنـد   يكباره سقوط م  يمان مهار نشود، انسان     ي عقل و ا   دهد و اگر با     يم
ان يـ د فـراوان ب  يـ ف، به اين مرحله اشاره شـده و بـا تاك          يه شر ين آ يدر ا 
، همـواره آنـان را   ي الهيجز در پرتو امدادها ان بهيكند كه نفس آدم     يم

  2.خواند يها فرا م يبه ارتكاب گناهان و بد
فكار، خود را مالمـت و       است كه انسان خال    يحالت» نفس لوامه «. ب

 از  3امـت يپردازد و در سـوره ق        مي يسرزنش كرده و به توبه و عذرخواه      
  .اد شده استيآن 
ــه«. ج ــس مطمئن ــالت» نف ــا در انب يح ــه تنه ــت ك ــ اس ــا، اولي ا و ي
 يا آنـان از هـر وسوسـه و حادثـه      . شـود   يافـت مـ   يشدگان آنـان      تيترب
 بـه ايـن   4وره فجـر در سـ . نديند و دلبستة خدايآ يرون ميروزمندانه ب يپ

  5.افراد اشاره شده است
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  د به رحمت خداونديام. 3

ـ      فرا مـي   ينفس اماره، انسان را پيوسته به گناه و زشت          اگـر   يخوانـد؛ ول
 خود را در معرض رحمت خداوند قرار دهد، از شرّ نفس امـاره در       يكس

رد، يـ  بخواهد در معرض رحمت خداوند قـرار گ        ياگر كس . ماند  يامان م 
 گذشته خود كه حاصل تبعيـت از نفـس امـاره اسـت،              ياهاد از خط  يبا

ده و مورد رحمت خود     ين بداند كه خداوند او را آمرز      يقياستغفار كند و    
 يعنـ يم يار بخشنده و رحي بسيعنيدهد؛ چرا كه خداوند، غفور        يقرار م 
  .)إِنَّ ربي غَفُور رحيم(ار مهربان است يبس

  ها اميپ
  1.)ما أُبرِّئُ نَفْسي(م يم و تبرئه نكنينستاي يهرگز خود را به پاك. 1

رِّئُ   ( هـستند  ي نفسانيها  كششيگران دارايز همانند د  يا ن يانب. 2 ا أُبـ مـ
وءةٌ بِالسارألَم ي إِنَّ النَّفْس2.)نَفْس  

إِنَّ النَّفْس ألَمارةٌ   (د  ي است؛ آن را ساده ننگر     ي نفس جد  يخطر هوا . 3
وءبِالس( .  
غة مبالغه و   يد، ص يإنّ، الم تاك  (كار رفته است      د به يه، چهار تأك  يآدر  

  .3)هيجملة اسم
كنـد تـا انـسان را گرفتـار كنـد             ينفس، خواهش خود را تكرار م     . 4

  4.)ألَمارةٌ(
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 يق و امـدادها يـ ها، تنها با توف يها و آلودگ يز از بديترك گناه و پره  . 5
  1.)ارةٌ بِالسوء إِالَّ ما رحم ربيإِنَّ النَّفْس ألَم(سر است يخداوند م
  2.)إِنَّ ربي غَفُور رحيم(د رحمت و بخشش داشته باشد ي، بايمرب. 6
ها، شرط شمول رحمت خداوند    انسان يآمرزش گناهان و خطاها   . 7

  .)إِنَّ ربي غَفُور رحيم( 3بر بندگان است
ته است كـه نخـست بايـد از      گوياي اين نك  » رحيم«بر  »غفور«تقدم  

گناه پاك و مشمول غفران پروردگار شد، تا زمينه براي رحمت او فراهم 
  .گردد
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 قرآن مجيد  243صفحة   121درس

  ن نگهبانيبهتر
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ن يام) وسفي(تر شما را دربارة برادرش        شيا جز همان گونه كه پ     يآ«: عقوب گفت ي

ن حافظ است و اوست كه از همـة    ين بشمارم؟ پس خدا بهتر    يشمردم، دربارة او ام   
  .تر است مهربانان، مهربان

  مقدمه
 ماننـد گاوصـندوق،     يلي، از وسا  يمتياي ق ي حفاظت اش  يخردمندان، برا 

 يآنـان بـرا   . كننـد   ياسـتفاده مـ   …خطـر و  ر  ي، آژ ير، قفل مركز  يدزدگ
ده و در   يشيـ  اند يشتريـ ر ب يش قطعاً تدب  يحفاظت از جان و خانوادة خو     

 را درنظـر    ينـان كـاف   يگـران اعتمـاد و اطم     ي خود به د   يها  سپردن بچه 
  .رنديگ يم

 7وسـف ي در حفاظت از     ي سابقة خوب  7عقوبيكه فرزندان     نيبا ا 
 سـپرد و خـود را بـه فـراق او            هـا   ن را به آن   يامينداشتند، چرا دوباره بن   

  .ديه بجويين آير اين مسأله را در تفسيگرفتار كرد؟ راز ا
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  ها واژه
  ).فعل مضارع از ماده أمن، باب افعال(نان دارم، خاطرجمعم ي اطم:امنُء

نتأمن« از ماده يفعل ماض. (نان داشتمي اطم:أم«(  
  )»حفظ«اسم فاعل از ماده ( نگهدارنده :حافظ

  )در قالب چند سؤال( يرينكات تفس

گرش را به آنان    يعقوب داشتند، چرا پدرشان فرزند د     ي كه فرزندان    يبا توجه به سابقة بد    . 1
  سپرد؟

ه بـا سـؤال شـروع شـده         يها را رد كرد؛ چون ظاهر آ        درخواست آن : اوالً
  ن وضع، چگونه قبول كنم؟ي با ايعني، ياست؛ آن هم با استفهام انكار

مـان و   ين پ يـ ز بـر ا   يـ  و خدا را ن    1قه قبول كرد  يا وث يبا ضمانت   : اًيثان
  2.ل كرديسوگند وك
 ديگـري هـم داشـته باشـد؛ از          يهـا   تواند علت   ين موافقت م  يا: ثالثاً
  :جمله
ن خـانوادة   ي ا ي برا يدية جد يبردند، سهم   ياگر برادر خود را نم    . الف

 بود كه سفر مجدد ي در زمان قحطياتيك مسأله حين ي و ا3بزرگ نبود
  .كرد يم يرا ضرور
وسف گذشته بود   ي تا چهل سال از حادثه سوء قصد برادران          يس. ب
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  1.تر شده بودند و آن برادران جوان، بزرگتر و پخته
ده بودند؛ بلكـه اوضـاع   يجه نرسيه خود به نتيبرادران، از اقدام اول . ج

  .بدتر هم شده بود
، حسادتشان به   2حسادت داشتند ) بنيامين(ن برادر   يهر چند به ا   . ح

  .وسف كمتر بوديو، در مقايسه با ا
 خاطر داده بود؛ چـون او هـم         يخداوند در حفظ فرزند، او را تسل      . د

  .فرزند را به خدا سپرده بود
اط را  يـ  كـرده و همـة جوانـب احت        يپس، از هر جهت محكـم كـار       

ن بار، فرزندش را به خدا كه       يكه ا   نيتر ا   از همه مهم  . مراعات نموده بود  
  . نداشتنديپرد، نه به برادرانش كه سابقه خوبن نگهبان بود سيبهتر
 يا مقـام نبـوت منافـات   يبا توكل ) در حفاظت (ر خدا   يا مؤثر دانستن غ   يآ. 2

  3ندارد؟

ست؛ بلكه همه مغلـوب خداونـد       ي ن يرخدا، هيچ سبب مستقل و اصل     يغ
 با واسطه و يرخدا شرك است؛ ول   يهستند؛ پس مؤثرِ مستقل دانستن غ     

هـا    ها با مقام نبوت منافات ندارد؛ بلكـه خـود آن           بودن آن، نه تن    يعرَض
  . بر بندگان هستنديض الهيواسطة ف

ها در جايگاه سـبب مـستقل اعتمـاد نكـرد؛            عقوب بر آن  يپس قطعاً   
ش اعتماد كرد؛ چون قرآن     يبلكه در طول اعتماد به خدا به فرزندان خو        

 عقـوب از يدانـد، حـضرت    ي را از شرك منزه مـ ياي اله يبه صراحت، انب  
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  .دگان بوديمخلصان و برگز
  1 چه؟يعنياعتماد به خدا . 3

 صفات پسنديده و نيكو است، بندگانِ متوكـل را رهـا            ي كه دارا  ييخدا
كنـد؛   ي كه امور خود را به او بـسپارند، خُدعـه نمـ          يكند و به كسان     ينم

ـ   يو من   «: است» نيارحم الراحم «ش  يچون او با بندگان خو      اهللا  يتوكـل عل
  . 2»فهو حسبه
 يمـورش، مغلـوب كـس     كـه چيـره و غالـب اسـت و در اُ             نيوه بر ا  عال

چـة  ير هـوا و باز    ي گونـاگون، اسـ    يهـا    مردم عالوه بر ضعف    يشود؛ ول   ينم
ن يستند و اگر هم امـ     ي ن ين خوب ين رو ام  ي هستند؛ از ا   ي نفسان يها  هوس

  . ندارنديباشند در قدرت و اراده بر حفظ آن، از خود استقالل
  3ن نگهبان است؟يبهترل خداوند يبه چه دل. 4

فَاللّه ( جمله قبل    ي در آيه، به منزلة علت برا      »وهو أَرحم الرَّاحمينَ  «عبارت  
ـ  ين بدان يرخدا را ام  يچه بسا غ  .  است )خَيرٌ حافظاً  ت يـ د در نها  ي شـا  يم؛ ول

ن حافظ و ين است، بهترياما خدا چون ارحم الراحم. ع كنديامانت را ضا
 كه يبرد و به كس ين نميچ گاه امانت را از ب   ي لذا ه  باشد؛  ينگهبان هم م  

  .كند يبر او توكل كند، ترحم م
ه و طعنه بر فرزنـدان اسـت   يك نوع كناين جمله  يكه، ا   عالوه بر اين  

د از او يـ شما خود گفتـه بود . ديوسف رحم نكرديكه شما، به برادر خود   
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ا دربـارة   ن جملـه ر   يهمـ آنـان،   . 1)و انّـا لـه لحـافظون      (م  يكن  يمحافظت م 
 هـم  2ن جملـه يـ پس ا.  نبودندي امانت دار خوبين هم گفتند؛ ول ياميبن
توانـد رد درخواسـت فرزنـدان         ي جمله قبل و هم مـ      يتواند علت برا    يم

  .باشد

  3ها اميپ
لْ  (ست  يـ ز ن ي كـه سـابقه تخلّـف دارد، جـا         يع به كـس   ياعتماد سر . 1 هـ

نُكُمآم(...  
 يتن سـوء سـابقه بـرا      نه افـراد و نداشـ     يشيـ ضرورت توجه بـه پ    . 2
  .)…هلْ آمنُكُم علَيه( يامانتدار
مـه در برابـر حـوادث       ي از حوادث تلخ گذشته براي ب      يريگ  عبرت. 3

  .) أَخيه من قَبلُيهلْ آمنُكُم علَ( است ينده ضروريآ
نُكُم   (م  يا تجربة تلخ خود را كنار نكـش       يك شكست   يبا  . 4 لْ آمـ هـ… 

  .)اًفَاللّه خَيرٌ حافظ
ن يم؛ چون او بهتري برويبا توكل به خدا به استقبال حوادث زندگ. 5

  .)فَاللّه خَيرٌ حافظاً وهو أَرحم الرَّاحمينَ(نگهبان است 
انت به ينه خينة حفظ امانت و فقدان آن زمي، زميترحم و دلسوز. 6

  .)حافظاً وهو أَرحم الرَّاحمينَخيرٌ (مردم است 
ن و  يهـا، سـراغ بهتـر       هـا و اعتمـاد      مـسئوليت شه در اعطاي    يمه. 7
  .)فَاللّه خَيرٌ حافظاً وهو أَرحم الرَّاحمينَ(م يها برو ن آنيتر مهربان
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  ليصبر جم
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تان جلوه داده   يرا برا ) نادرست (يبلكه نفس شما كار   ) ستين ن يچن: (عقوب گفت ي

.  به من برگرداند   يد است خدا آنان را همگ     يكنم، ام   يشه م يكو پ ي ن ياست پس صبر  
  .م استيگمان، اوست كه دانا و حك يب

  مقدمه
 يبـرا . ت اسـت  يـ هـر كمـال و موفق      ي، شـرط الزم بـرا     يداريصبر و پا  

الـصبرمفتاح الفـرج؛ صـبر، كليـد       «د صبر كـرد؛ چـون       يش امور با  يگشا
  2.»گشايش است

 ي و گرفتـار   يست؛ بلكه با نـوع سـخت      يكسان ن يالبته صبر، همه جا     
ا زهـد   يـ صبر در دن  . دان جهاد، شجاعت است   يصبر در م  . ت دارد يسنخ
 يوت، عفـت و پاكـدامن     صبر برابر گناه، تقوا و صبر در برابـر شـه          . است
 و انحراف فرزندان روبرو 7وسفي كه به فراق 7عقوبيحضرت . است
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  .ديد حل مشكل برگزيشده بود صبر را به عنوان كل

  ها واژه
  ).لي باب تفع- از ماده سولَيفعل ماض(نت داد، آراست، ي ز:سولت

  ).صفت مشبهه از ماده جمل(ده يبا و پسندي ز:ليجم
  .د استي ام:يعس
  ).صفت مشبهه از ماده علم(ار دانا ي بس:ميعل
صـفت  (ن حـق و صـالح اسـت         ي كه گفتار و كـردارش عـ       ي كس :ميحك

  ).مشبهه از ماده حكم

  نكات تفسيري

  ست؟ينفس چ) نييتز(ل يمراد از تسو. 1

شـود،    يره مـ  يـ  و سركش بر روح و فكر انـسان چ         ي نفسان ي هواها يوقت
هان را در نظر انـسان، آن     ات و اعمال و ناپسندترين گنا     ين جنا يتر  زشت
 ياري بسي برايا نهين، زميكند و ا يبا جلوه ميدهد كه ز ينت ميچنان ز
 و غارت   ي، دزد يزير  ، خون يشود، حتي برادركش    يها م   ع و ستم  ياز فجا 

كنـد؛ چـون    يه مـ يـ اي در نظر انسان توج همه گناهان را به گونه   .  …و
در نظر او دگرگـون     ق را   يص انسان افكنده و حقا    ي بر حس تشخ   يا  پرده

شـود، مگـر از راه مبـارزه بـا نفـس و               ين، مهار نمـ   يجلوه داده است و ا    
  1.اند دهيمالمت آن كه جهاد اكبرش نام

گر اماره كه از جنود       لهيا نفس ح  يطان است   يا ش يعامل اين تسويل    
كـو و محبـوب جلـوه    يا رفتـار زشـت را ن   يطان است و اعمال، گفتار      يش
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  .كند ي انسان را از حق منحرف ميگر  و جلوهن تدليسيدهد و با ا يم
  1.نياطي اعوذبك من همزات الشياللهم ان

  2ست؟يل چيصبر جم. 2

مانه صبر  ياً پ يثان. ي باشد، نه اجبار   ياريل است كه اوالً اخت    ي جم يصبر
دهنـده كفـر،     كـه نـشان  يهـا سـخن   بتيدر برابر مـص   : ثالثاً. ز نشود يلبر

 ي باشـد، بـر زبـان جـار       ي مقدرات اله   از يتي و نارضا  يتاب  ي و ب  يناسپاس
) ليصـبرجم (ه  يـ ن آ يـ  دربـارة ا   7نكند؛ همچنان كـه از امـام صـادق        

  3.»مراد، صبر بدون گله است«: دند فرمودنديپرس
در . ت اسـت  يظرف   همت و پر   يمان و قو  يهاي افراد باا    ن، از ويژگي  يا
 ن لحظـات و   يتر  وار در سخت    عقوبي كه   يخ اسالم، كم نبودند افراد    يتار

ل داشـتند، از    ي جم يها چون صبر    آن. بالها، حمد و سپاس حق گفتند     
گفتند؛ پـس اگـر در      » الًيت اال جم  يما رأ «دند و   يل ند يرجميز غ يخدا ن 
 يرضـا  بـه    يم و راض  يم و كالمي نگفت   ي نكرد يتاب  ي سخت، ب  يها  بتيمص

  .ميا  عظيم بردهيل به كار برده و اجريترديد، صبري جم م، بييالهي بود
  4اد منافات ندارد؟يه زيل با گريا صبر جميآ. 3

ك يزان،  يه كردن در فراق عز    يگر. قلب مردان خدا، كانون عواطف است     
ا يـ  سـخن    يعنـ يمهم آن است كه كنترل شده باشد؛        .  است يامر عاطف 
غمبـر اكـرم،    ي چون پ  يكسان. ردي خدا صورت نگ   ي برخالف رضا  يحركت
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رديد درجة عـصمت  ت  كه بي  :ن و امام سجاد   يحضرت زهرا، امام حس   
زان يـ بت و فقـدان عز يشتر بود، در مـص يعقوب بيمان و صبرشان از  يو ا 

 كه هر كـدام     1ميه دار ي نكردند؛ پس دو نوع گر     يتاب  يستند و ب  يخود گر 
ه يگر. 2. ب استي كه زحمت و بال است و عيتاب يه بيگر. 1:  دارديآثار
  .  كه رحمت است و پسنديدهيعاطف

م كه خـدا را بـه خـشم         ي نگوي يه سخن يمهم آن است كه هنگام گر     
  . ندارديراديزان ايه در غم و فراق عزيآورد، وگرنه گر

  د؟يا نااميم يدوار باشيام. 4

فهمانـد    يكند و به مـا مـ        يد دعوت م  يمان و ام  ي قرآن، ما را به ا     يها  قصه
خداونـد  . كـسان اسـت   ي، حـل مـشكالت تـازه و كهنـه           ي قدرت اله  يبرا
 اللّه يعس( 2ك جا گرد هم آورد    ين امروز را    يامينروز و ب  يوسف د يتواند    يم

ي بِهِمنيأْتأَن ي(.  
  د استيه سپيان شب سيپا  د استي امي بسيديدر نوم

ل بود كه برابر ي آن صبر جميبايد، ثمرة ز ين ام يد از كجا بود؟ ا    ين ام يا
  3. فرزندانش از خود بروز داديالت نفسانيتسو

  ام هايپ
هـا را در نظـر انـسان     ين، گناهان و زشـت يه و تزي ينفس اماره با توج   . 1
  .)سولَت لَكُم أَنفُسكُم(دهد  يبا جلوه ميز

با است ي زي، برابر مشكالت و حوادث تلخ، خصلت      ييبايصبر و شك  . 2
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  .)فَصبرٌ جميلٌ(
ن و بـرادر    ياميـ وسـف، بن  ي(عقوب، به زنده بودن سـه فرزنـدش         ي. 3
أْتيني  يعس(دوار بود يها ام   قات آن ن داشت و به مال    يقي) تر  بزرگ أَن يـ اللّه 

  .)بِهِم جميعاً
گـران قطـع    يم، از د  يم در كارها بدان   يم و حك  ياگر فقط خدا را عل    . 4
س (. ميشو  يد كرده و برابر حوادث دشوار صبور و بردبار م         يام أَن    يعـ اللّـه 

  .)حكيميأْتيني بِهِم جميعاً إِنَّه هو الْعليم الْ
 يها اسـت و كارهـا       يها و راحت    يها، كنار خوش    يحوادث و ناگوار  . 5

  1.) هو الْعليم الْحكيم.…فَصبرٌ( دارد يخداوند حكمت
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  خ گذشتگانيعبرت از تار
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م بـه رسـالت     يكرد  ي م ي از اهل شهرها كه به آنان وح       يز جز مردان  يش از تو ن   يو پ 
ـ ياند، تا بنگرند عاقبت كسان     ن گردش نكرده  يما در ز  يپس آ . مينفرستاد ش از ي كه پ

ـ   ]ان هالك شدند  يو بر اثر طغ   [آنان بودند     يشـك، سـرا   ي چگونه بوده اسـت؟ و ب
ا عقل خود را به كـار      ياند بهتر است؛ پس آ      شه كرده ي كه تقوا پ   ي كسان يآخرت برا 

  د؟يريگ ينم

  مقدمه
 ي از رسالت الهيامبر، ناشيات گذشته، خاطرنشان ساخت كه دعوت پيآ

ن مسأله اشـاره دارد     يه، به ا  ين آ يدر ا .  دور است  ياست و از اغراض ماد    
 در ي نبوده است؛ بلكه سنت الهـ   يديم، مطلب تازه و جد    يكه آنچه گفت  

انـد؛ بلكـه از       ز فرشته نبـوده   ي در گذشته ن   ياء اله يخ بوده و انب   يطول تار 
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  .شدند ين مردم مبعوث ميان هميم

  ها  واژه
فعل مضارع مجـزوم بـه لـم از مـاده           (ر و گردش نكردند     ي س :روايسيلم  
  ).»ريس«
  ).فعل مضارع از ماده نظر(كنند  شه ميي تأمل و اند:نظرواي

  ).هيجمع قر(ها  ي شهرها و آباد:يقر

   يرينكات تفس

  . از جنس بشرندييها امبران، انسانيپ. 1

نْ    وما أَرسلْنَا من قَبلك     (: ديفرما  يه م يقسمت نخست آ   هِم مـي إِلَـياالً نُّوحإِالَّ رِج
  .)يأَهلِ الْقُرَ
ها  ن بوده كه چرا آنيامبران، ايپرستان به پ  بتيشگيك اشكال همي

از جنس بشر هستند؟ چرا خداوند، پيامبري از جـنس ملـك و فرشـته             
 6راد را بـه رسـول خـدا       يـ ن ا يز ا يت ن يفرستد؟ مردم عصر جاهل     ينم
  :دهد ين پاسخ ميها را چن ه آنم، بيقرآن كر. گرفتند يم
  �وما أَرسلْنَا من قَبلك إِالَّ رِجاالً نُّوحي إِلَيهِم�

ـ   ن كـه آن يـ م، مگـر ا ي را قبل از تو نفرستاد   يامبريچ پ يما ه   يهـا مردان
ـ  يفرسـتاد   ي به آنان م   يبودند كه وح    آبـاد و    ي كـه از شـهرها     يم؛ مردان
  .ت بودنديمراكز جمع
 يست؛ بلكـه سـنت الهـ   يـ  نيا م، مطلب تازه ي گفت آنچه: ديفرما  يو م 

 يايـ انب. ان داشته اسـت   ينش جر ي د يبوده كه همواره در دعوت به سو      
انـد    ش بـوده  ي خو ي آباد ي از اهال  يز فرشته نبودند؛ بلكه مردان    يگذشته ن 
هــا را   آني آبــاديان آنــان رفــت و آمــد داشــتند و همــه اهــاليــكــه م
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  .ت داشتندها نشست و برخاس شناختند و با آن يم
  خ گذشتگانيعبرت از تار. 2

ا يـ كه مشركان به عاقبت مخالفتشان بـا انب         ني ا يه برا يدر قسمت دوم آ   
كنـد، تـا      ين دعـوت مـ    ياحت در زمـ   ير و سـ   يها را بـه سـ       ببرند، آن   يپ

هـا درس عبـرت        گذشته را با دقّـت بنگرنـد و از آن          يها  سرنوشت امت 
  .) فَينظُرُواْ كَيف كَانَ عاقبةُ الَّذينَ من قَبلهِمأَفَلَم يسيرُواْ في األَرضِ(رند يبگ
ـ يان و ديدن و   ينيشين و مشاهده آثار پ    ي زم ين گردش در رو   يا  يران
ه يـ ت و ما  يـ  مراكـز جمع   ي كـه روز   ييها  ي آباد يها و نابود     آن يها  كاخ

ا بـا   يـ فهماند كه چگونه بر اثر مخالفت با انب         بودند، مي  افتخار مردمانش 
  . نماندي باقيها جز آثار  خرد و نابود شدند و از آنيلهعذاب ا
 كـه بـراي   يكند؛ همـان انـذار   ي را انذار م6امبريه، امت پ  ين آ يا
جـه ورز و وبـال كـار    يدند و در نت  يها نشن    گذشته هم بود و آن     يها  امت

  :دنديخود را چش
  ننه عبرت دايوان مدائن را آئيا  از ديده عبر كن هان! نيدل عبرت باي  هان

  زگاراني پرهي آخرت برايسرا. 3

شه در  يـ  اند ين بـه سـو    ي زمـ  ير و سفر رو   يه، انسان را از س    يان آ يدر پا 
  :ديفرما ي جاودانه آخرت سوق داده و ميسرا
   �ولَدار اآلخرَةِ خَيرٌ لِّلَّذينَ اتَّقَواْ أَفَالَ تَعقلُونَ�

بهتـر  شه كردنـد،    يـ  كه تقـوا پ    ي كسان ي آخرت برا  يبه تحقيق، سرا  
  د؟يشياند يا نمياست؟ آ
دة عبـرت   يـ  و به آثـار گذشـتگان بـا د         ياگر تعقل كن  !  بشر يا  يعني
 آبادش يها  ست و خانه  يش ن ي ب يا چند روز  ين دن يد ا ي د ي؛ خواه يبنگر

 ي افتـاد و بـرا     يدارت خـواه  ي و پا  يبه فكر خانه واقع   . ران است يرو به و  
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 و بـه    ي توشه هـست   اگر به فكر زاد و    .  برداشت يجا زاد و توشه خواه      آن
 ين توشـه بـرا    ي بـدان كـه بهتـر      يشيـ اند  ي خودت م  يسعادت جاودانگ 

شه يـ  اسـت كـه تقـوا پ   ي كـسان ي آخرت برا  يسعادتت تقوا است و سرا    
   1.»يوتَزَودواْ فَإِنَّ خَيرَ الزَّاد التَّقْو«كردند 

  ام هايپ
 ياهـا و شـهره      ي از جنس بشر و از اهل آبـاد        يامبران، مردان يتمام پ . 1

  .)يرِجاالً نُّوحي إِلَيهِم منْ أَهلِ الْقُرَ(اند  آنان بوده
أَفَلَـم  (سياحت در زمين و مطالعه در تاريخ آن كار ضروري اسـت             . 2

  .)في االَرضيسيرُواْ 
سيرُواْ    ( باشـد    يريـ گ  د هدفمند و همراه عبـرت     ين با ير در زم  يس. 3 يـ أَفَلَـم
  .)فَينظُرُواْ
ـ        امبر  يب پ يتكذ. 4 ل يـ  و دليخـرد  يبه سبب بشر بـودنش، نـشانة ب

أَفَـالَ  ( اسـت    ين و سـنّت الهـ     يشيـ امبران پ يـ خ بشر، پ  ي از تار  ياطالع  يب
  2.)عقلُونَي

  .)ولَدار اآلخرَةِ خَيرٌ لِّلَّذينَ اتَّقَواْ(زگاران است ي پرهيآخرت، سرا. 5
ذي   ( اسـت    يخـرد   ي، بـ  يزگاري از تقوا و پره    يدور. 6 رٌ لِّلـَّ نَ اتَّقَـواْ أَفَـالَ     خَيـ
  .)تَعقلُونَ
ذينَ اتَّقَـواْ أَفَـالَ     (فروشـند    يا نمـ  يخردمندان، خانه آخرت را به دن     . 7 رٌ لِّلـَّ خَيـ
  .)تَعقلُونَ
شند و  يـ اند  يامبران نمـ  يكنندگان پ   بيآنان كه دربارة فرجام تكذ    . 8
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ابنـد، سـزاوار سـرزنش و    ي يشگان را در نمـ ي آخرتي تقواپ ي سرا ييكوين
  .)أَفَلَم يسيرُواْ أَفَالَ تَعقلُونَ(متند مال
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ش رو و پـشت  ي كه او را به فرمان خدا از پ    ي در پ  ي است پ  ي انسان، فرشتگان  يبرا

ن كه آنان يدهد، مگر ا ير نميي را تغ يد، خدا وضع قوم   يترد  يب. كنند  يسرش حفظ م  
 ي بـد  ]بـه سـبب گناهانـشان     [ ي قوم ي خدا برا  و هرگاه . ر دهند ييرفتار خود را تغ   

  . نخواهند داشتيز مانع آن نخواهد بود، و جز او كارسازيچ چيبخواهد، ه

  مقدمه
 و  ي معنـو  يروهـا ي بـا ن   ييايـ  و دن  يعـ ي طب يروهايگاه تزاحم ن  يا، جا يدن
دن بـه   ي رسـ  يجا كه پروردگار متعال، انـسان را بـرا          از آن .  است يروح

، خـود او    ي و فطـر   يعـ ي طب يروهـا يو دار ن  ر  يده است، در گ   يكمال آفر 
ش، انسان يسازد و با ارادة قاهره خو ينه رشد و پرورش او را فراهم ميزم

ان يـ ف بيه شـر يـ كـه آ    دهـد؛ چنـان     يتش پـرورش مـ    يرا در كنف ربـوب    
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ت يـ  مأموري كه نگهبانان الهـ    »لَه معقِّبات من بينِ يديه ومنْ خَلْفه      «د  يفرما  يم
  . را دارنديدن به اراده الهيتحقق بخش

  ها واژه
اسـم فاعـل از مـاده       . (ب كنندگان جمع معقّبه   ي مراقبان و تعق   :معقّبات

  ).ليعقب باب تفع
  .ش روي پ:هيدين يمن ب
  ).لير باب تفعي از ماده غ-يفعل مضارع با ال نف. (دهد ير نميي تغ:ريغيال

  . پشت سر:من خلفه
  . ياور، سرپرست، از ماده ولي :وال

 رَدستي ني بازگشت و برگرداندن:ال م.  

  يرينكات تفس

  مأموران حفاظت. 1

ت داده است شب و روز، به طـور  ي از فرشتگان مأمور يخداوند، به گروه  
ش رو و پشت سر، نگهبان و حافظ يند و از پ يايمتناوب به سراغ انسان ب    

ك  «: ان فرموده اسـت يگر هم بيات د يكه در آ    ؛ چنان 1او باشند  بـرـ و  يعلَ
 براي اين حفـظ، وسـايلي قـرار     3»وإِنَّ علَيكُم لَحافظينَ  « و   2»كُلِّ شَيء حفيظٌ  
له ي را به وسي متعال، آثار حاضر و غائب انسان يپس اگر خدا  . داده است 

 معقّبات خوانده است، يده و گاهين ناميها را حافظ  آنيوسايط كه گاه 
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ها را احاطه كرده   از هر جهت، آنينه فنا و نابوديفرمود، هر آ يحفظ نم
  1.شتافت يشان ميش رو و پشت سر به سويو هالكت، از پ

 و  ي است كه حـاالت روحـ      ي، هم در امور معنو    ين حفظ و نگهبان   يا
 و يابـد و هـم در امـور جـسمان     ي يآثار اعمال انسان، با حفظ او دوام مـ        

د در  ت او از فـسا    ي و بدن انسان با حما     ي است كه مركبات جسمان    يماد
رون يـ  را نام برد كه از درون و ب        يتوان حوادث    نمونه مي  يامان است؛ برا  

ن و ي كـه در زمـ  يها و خطرات ها و حادثه كروبيجوشد، مانند انواع م     مي
 كـه   ياند؛ به ويژه در دوران كـودك        آسمان است و انسان را احاطه كرده      

نـه  چ گويز اسـت و هـ  يار نـاچ ي انسان از اوضاع و اطراف خود، بس      يآگاه
گـاه  . ن او نشـسته اسـت  ي در كمـ ي خطري ندارد و در هر گام   يا  تجربه

ن حوادث، جان به    ي ا يال  كند كه كودك چگونه از البه       يانسان تعجب م  
 خطرناك  ي از مواقع، حوادث   ياريدر بس . شود  يبرد و بزرگ م     يسالمت م 

 يابد، به طـور ي ي مييها رها  آسا از آن    د و معجزه  يآ  يش م ي انسان پ  يبرا
 از ي محـافظ يرويست؛ بلكه نيها تصادف ن نيكند همه ا يحساس م كه ا 

چ يهـ «: ميخـوان   ي مـ  7 از امام صـادق    يثي در حد  2.كند  ي م ياو نگهبان 
كـه دو فرشـته بـا او هـستند و او را محافظـت                 نيست، مگر ا  ي ن يا  بنده
 فرا رسـد،  ]مرگ قطعي [ خداوند   ي كه فرمان قطع   يكنند؛ اما هنگام    يم

  3.كنند يم حوادث مياو را تسل
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  ساز انسانِ سرنوشت. 2

هـا   ر و تبـدل ييـ ست كـه محكـوم تغ    يروح ن   ي جامد و ب   يانسان، موجود 
ده اســت كــه بــا اراده و يــ آفريا باشــد؛ بلكــه خــدا انــسان را بــه گونــه

 ي و اجتمـاع   ي شخـص  يشه و زندگ  يساز، فكر و اند      سرنوشت يها  حركت
 يخ و زندگي تاركه نيساز است، نه ا خياو است كه تار. سازد يش را ميخو

ـ      «ف  يه شر ي آ ين است معنا  يا. او را بسازد   رُواْ  ي إِنَّ اللّه الَ يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّ غَيـي 
هِما بِأَنْفُسم«.  

سـاز قـرار داده اسـت، نـه            در عالم، انسان را سرنوشـت      يپس قانون اله  
 داده هـا ربـط   نيـ ا بخت و اقبال و امثـال ا      يكه سرنوشت او را به شانس         نيا

 ي درون يطاني و ش  يهاي نفسان   ن انسان است كه بر وسوسه     ين، ا يباشد؛ بنابرا 
ش را بـه    يتوانـد سرنوشـت خـود و ملـت خـو             مسلط است و مـي     يرونيو ب 

  .  كشانديا به سرافكندگي رساند يسربلند
   چيست؟ي الهيها تيها و بالها با وجود حما گاه مجازاتيجا. 3

هـا و   تيـ ن نكنـد كـه بـا وجـود حما         به اشتباه، گمـا    يكه كس   ني ا يبرا
دهد كـه     يماند، توجه م    ي، انسان از همه بالها دور م      ي اله يها  محافظت

 يت الهـ  يجا كـه اراده و مـش         محافظ انسان هستند، تا آن     يمأموران اله 
ت خداونـد   يجا كه، براي مجازات بندگان مش       تعلق گرفته باشد، ولي آن    

ست؛ بلكه همـان  ياراده او ن چ عاملي بازدارندة    ي تعلق گرفت، ه   يزيبه چ 
شوند و عوامل ديگر جايگزين       ، از صحنه خارج مي    يمأموران محافظ اله  

ن        �. گردند آنان مي  مـ ه ونـن د م مـ ا لَهـ مـو لَـه رَد وءاً فَالَ مـمٍ سبِقَو اللّه ادإِذَا أَر
  .�1والٍ
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ت يـ  است كه حاكم است و همه امور تحت وال         يت اله ين وال يپس ا 
  .ابدي يان ميراو ج

  ها اميپ
، محـافظ  ي از فرشتگان الهـ    يگروه. گذارد  يخداوند، انسان را رها نم    . 1

ها را از خطرات و حوادث گونـاگون كـه انـسان را            ها هستند و آن     انسان
ه              (كنند    ياحاطه كرده است، حفظ م     نْ خَلْفـ مـو ه يـدنِ يي ن بـ مـ ات قِّبـعم لَـه

فَظُونَهح1).ي  
كـه    رد، مگـر آن   يـ گ  يد، پس نمـ   ي را كه عطا فرما    يوند، نعمت خدا. 2

  2).إِنَّ اللّه الَ يغَيرُ ما( كنند يمردم، آن نعمت را ناسپاس
د، سرنوشت شما   يبه سراغ شانس و بخت اقبال و فال و نجوم نرو          . 3

  3). يغَيرُواْ ما بِأَنْفُسهِميحتَّ(در دست خودتان است 
 است كه انـسان كفـران نعمـت نكنـد،          ي زمان حفاظت خداوند، تا  . 4

إِذَا أَراد اللّـه    ( محروم و به حال خود رها خواهد شـد           يوگرنه از لطف اله   
لَه رَدوءاً فَالَ ممٍ س4)بِقَو.  

رَد     (ها است    ، باالتر از همه اراده    يارادة اله . 5 وءاً فَـالَ مـ مٍ سـبِقَـو اللّه ادإِذَا أَر
5)لَه.  
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هـا    د دل يرد، آگاه باش  يگ  ياد خدا آرام م   يشان با   يها  اند و دل    مان آورده يهمانان كه ا  

  .ابدي ياد خدا آرامش ميفقط با 

  مقدمه
 انـسان و آرامـش   ي زنـدگ ين بالهايتر  از بزرگ يكي،  ياضطراب و نگران  

 ياو بـه هـر در     .  مهم بشر بـوده اسـت       و  هميشگي يها   از گمشده  يكي
 اسـت  يزي غم انگيها خ بشر، پر از صحنه   يتار. دا كند يزند تا آن را پ      يم

ز دست انداختـه و در  يل آرامش به هرچي تحصيها، انسان برا  كه در آن  
ـ           گام نهاده تا آرامش      يهر واد   يواقعي دروني خـود را تـأمين كنـد؛ ول
ن يتر كين و نزديتر ه، مطمئنين آيمغز در ا ك جمله كوتاه و پريقرآن با 

  2.ابدي ياد خداوند آرامش ميها تنها با  دل: ديگو يراه را نشان داده و م
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  ها واژه
» طمـأن «فعـل مـضارع از مـاده        (ابـد   ي ينان و آرامش مـ    ي اطم :تطمئن
  ).يرباع
  . و حضور چيزي در ذهنيادآوري :ذكر
  ).هيادات تنب. (دي آگاه باش:أال

  نكات تفسيري

  ست؟يذكر خدا چ. 1

ـ ا.  و حـضور چيـزي در ذهـن انـسان اسـت            يادآوري يذكر، به معنا   ن ي
ن ذكر، ذكـر زبـان و       يبهتر.  با قلب  ي با زبان است و گاه     ي، گاه يادآوري

ا اسـت،   ه  ة آرامش دل  يه فوق كه ما   يمنظور از ذكر خدا در آ     . قلب است 
ست كه نام او را بر زبان آورد؛ بلكه منظور آن است كه قلـب  ين ن يتنها ا 

اش و حاضـر و   يز عالوه بر ذكر زبان متوجه او و عظمت و علم و آگاه ين
  .ناظر بودنش شود

قـت  يحق. كنـد   يجاد م يان انسان و گناه ا    ي م ي، سد محكم  ين ذكر يچن
ن ذكـر   يان شده، همـ   يري ب ات، براي آن، آثار و بركات بسيا      يذكر كه در روا   

  1.است
 7ي بـه حـضرت علـ      6امبر اكـرم  يـ م كه پ  يخوان  ي م يثيدر حد 

مواسات : ن امت طاقت آن را ندارنديسه كار است كه ا! ي عليا «: فرمود
اد خدا در هر يشتن دادن و ي در مال، حق مردم را از خوينيبا برادران د
  الـه اال اهللا و اهللا اكبـر        سـبحان اهللا والحمـدهللا و ال       ]تنهـا [اد خـدا    ي يحال؛ ول 
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 قـرار   ي كه انسان برابر حرامـ     ياد خدا آن است كه هنگام     يست؛ بلكه   ين
  1.رد، از خدا بترسد و آن را ترك كنديگ يم
  )كه در انسان ذاكر وجود ندارد (يعوامل اضطراب و نگران. 2

  كيندة مبهم و تاريترس از آ. الف

ها، و    حتمال زوال نعمت  نده، ا يها به دليل ترس از آ        از انسان  ياريبس
مـان بـه خداونـد     ي ا يها، مضطرب و نگرانند؛ ول      يبه وجود آمدن گرفتار   
 كه همواره كفالت بنـدگان      ييم و مهربان، خدا   يقادر متعال، خداوند رح   

ان ببرد و به يها را از م ين گونه نگرانيتواند ا يش را بر عهده دارد، ميخو
  .انسان آرامش دهد

  كيترس از گذشتة تار. ب

ك خود نگرانند، انسان ذاكـر    ي كه از گذشتة تار    ييها  در مقابل انسان  
 او را   يهـا   يوب اسـت؛ زشـت    ين است كه خداونـد، سـتارالع      ياعتقادش ا 

ل و سـتر    يـ ا مـن اظهـر الجم     ي(كند    ها را آشكار مي     ييبايپوشاند و ز    يم
ل ي او را بـه نيكـي تبـد        يهـا   ي از مواقـع، بـد     ياري در بس  يحت). حيالقب
  . در او وجود نداردي بروز نگراني برايا نهين زميبراكند؛ بنا يم

 يترس از دشـمن و ضـعف و نـاتوان     «ها به دليل       از انسان  يگروه. ج
ن ستمگران اسـت،    يداند خداوند در كم     ي كه م  ي كس يخود نگرانند؛ ول  

اد   «ابد  ي يآرامش م  رْصـلَبِالْم كبنگـاه  ي؛ همانـا پروردگـار تـو در كم        2إِنَّ ر
ـ              از انسان  يگروه. »است  يها نيز به دليل احـساس پـوچي نگراننـد؛ ول
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  . نداردي نگران1»ربنَا ما خَلَقْت هذا باطالً«ن است ي كه اعتقادش ايكس
 انـسانِ   يها نگرانند؛ ول    ها و تهمت    ها از سوء ظن      از انسان  يگروه .    ه
 انـسان را    يست آبرو يكس قادر ن    چيداند اگر خداوند بخواهد، ه      يذاكر م 

  .دهد يزد و تنها خداست كه به انسان آبرو ميرب
گران از اعمالشان نگرانند؛ ي نكردن ديها از قدردان  از انسانيگروه. و
 يشگاه خداونـد بـدون قـدردان      يز در پ  يچ چ يداند ه   ي انسان ذاكر م   يول
رَه       «ار كوچك باشد    ي اگر بس  يماند، حت   ينم راً يـ ةٍ خَيـثْقَالَ ذَرلْ ممعن ي؛ 2»فَم

ر انجـام دهـد، آن را       يـ  هـم عمـل خ     يا   ذره ينيهركس به اندازة سـنگ    
  .»نديب يم

ن ياند و به هم     ا شده ياپرست و دلباختة دن   يدن«ها     از انسان  يگروه. ز
بنـدد    يا دل نمـ   ي انسان ذاكر، اصالً به دن     يسبب، مضطرب و نگرانند؛ ول    

ن يتـر   در جايگـاه كامـل  7يطور كه حضرت علـ    كه نگران شود؛ همان   
 3؛ فم جرادة نقـضمها    ي من ورقة ف   ياكم هذه أهون عند   يدن«: ديفرما  يها م   انسان
  در دهـان ملـخ  يا دهيـ تـر از بـرگ جو       ارزش  ي شما در نظر من، ب     يايدن

  .»است
ز به دليل ترس و وحشت از مرگ نگراننـد؛          يها ن    از انسان  يگروه. ح
داند و چـون معتقـد اسـت          ي انسان ذاكر، مرگ را مالقات با خدا م        يول
ار روشن يراهش را بس» دارتر استي آخرت، بهتر و پا4؛ير وابقيالخرة خوا«
ـ     يدانـد و هـ      ياش را بهتر از گذشـته مـ         ندهيو آ  اي   يچ اضـطراب و نگران
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  1.ندارد
ـ           نيخالصه ا   در انـسان ذاكـر      يكه هر گونه عامـل اضـطراب و نگران

مـان  يالبتـه هـر چـه ا      .  است و از آرامش كامل برخـوردار اسـت         يمنتف
تـر باشـد، دلهـره و     فيمان ضـع  يشتر، و هر چه ا    يشد، آرامش ب  تر با   يقو

  .شتر استياضطراب ب

  ها اميپ
ابـد، از   ي ياد خـدا آرامـش مـ      يـ شان بـه    يمان آورده و دلها   يآنان كه ا  . 1

ت كـرده اسـت   يش هـدا ي خـو يها را بـه سـو      اند كه خداوند، آن     يكسان
  2).»اللّهوتَطْمئنُّ قُلُوبهم بِذكْرِ «، »ه من انابي اليهدي«(

بِـذكْرِ  (آيد    اد خداوند، به دست مي    ية  يآرامش، فقط و فقط در سا     . 2
  ).الْقُلُوباللّه َتَطْمئنُّ 

افاده معناي اختصاص و انحصار » تَطْمئنُّ َ« بر  »بِذكْرِ اللّه «مقدم كردن   
  .دارد
 مـضطرب و    ييهـا   اد خـدا و ذكـر او، انـسان        ي غافل از    يها  انسان. 3

  3).الَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئنُّ الْقُلُوبأَ(نگرانند 
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ن بـدان قطعـه قطعـه    يا زميشدند  يلة آن روان ميها به وس   بود كه كوه   يو اگر قرآن  

، چنان نبود كه حتماً باعث      [شد    يلة آن با مردگان سخن گفته م      يا به وس  يد  يگرد  يم
ـ آ.  بلكه كارها همه به دست خـدا اسـت    ]مان آنان گردد؛  يا مـان  ي كـه ا يا كـسان ي

 يكرد؟ كسان   يت م يكسره هدا يخواست، مردم را      يآوردند، ندانستند كه اگر خدا م     
 كوبنـده بـر آنـان وارد        يبتياند، مص    آنچه كرده  يدند، همواره به سزا   يكه كفر ورز  

ـ ترد  يب. ن كه وعدة خدا در رسد     يد، تا ا  يآ  يشان فرود م  يك سرا يا نزد يشود    يم د، ي
  .كند يخدا از وعدة خود تخلّف نم
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  مقدمه
ه يشان ابوجهل، ابن هشام و عبداهللا بن اميان اي از مشركان كه ميگروه

ــ ــشت يمحزوم ــد، پ ــس  بودن ــه نشــستند و ك ــه يكعب  را فرســتادند ك
: ه گفـت يچون آن حضرت آمد، عبداهللا بن ام   . دي نزد آنان آ   6غمبريپ
 مكه را يها له قرآن، كوهيكند، به وس ي كردن ما تو را شاد ميروياگر پ«
ن مكـه همـوار     يان ببر، تـا زمـ     يها را از م      ما به گردش درآور و آن      يبرا

هـا و      مـا در آن، چـشمه      يو بـرا  . ن تنـگ اسـت    ين زمـ  يـ شود؛ چـون ا   
تـو نـزد   . ميم و كـشت كنـ  ي بزرگ قـرار ده، تـا درخـت بكـار        يها  يجو

 او رام   يهـا را بـرا       كـه كـوه    يستيل و خوارتر ن   يپروردگارت از داوود، ذل   
ا باد را رام ما گردان، تا بر آن سوار شـده  يكرد  يگرداند و با او گردش م     

م داده و همـان روز      هايمـان را انجـا      م و نيازهـا و خواسـته      يـ به شـام رو   
مان رام بـود و تـو نـزد         ي باد، براي سل   يگوي  يكه به ما م     م؛ چنان يبازگرد

 بـن  ي خـود، قـص    ياييـ و جـد دن   . يستيمان خوارتر ن  يپروردگارت از سل  
م ي زنده كن، تا از او بپرسـ يخواه يا هر كدام از مردگان را كه م    يكالب  
، مردگـان   يسيع. ا باطل و نادرست   ي حقّ و درست است      ييگو  يآنچه م 
ن سـخنان  يـ  ايدر پـ . تر نيستي كرد و تو نزد خدا از او پست  يرا زنده م  

  1.ه نازل شديآ

  ها واژه
  ).ليباب تفع» ريس« از ماده يفعل ماض(ر داده شد ي س:سيرت
  ).ليباب تفع» قطع« از مادة يفعل ماض( قطعه قطعه شد :قطّعت
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ّمه يفعل ماض( به سخن درآورده شد :كُلليباب تفع» كلم« از ماد.(  
  ).»أسي«فعل مضارع مجزوم به لم جازمه از ماده (د نشدند يا ناامي آ:بأسياَفَلَم 
  ).»زول«فعل مضارع از ماده (شه باشد يوسته و همي پ:زاليال

  ).»قرع«از ماده ( كوبنده يبال: قارعة
  ).»حلّ«فعل مضارع از ماده (رسد  ي فرا م:تَحلُّ

  يرينكات تفس

  ت قرآنشأن و عظم. 1

با توجه به درخواست مشركان در ماجراي شأن نزول، خداوند متعال به            
 باشد كه به    ي آسمان يدهد كه اگر كتاب     يگاه قرآن توجه م   يعظمت و جا  

ن به واسطه آن شكافته شوند      يند و زم  يها به حركت درآ     واسطة آن كوه  
ن يـ ند، ايها بواسطه آن زنده شود و پس از زنده شدن سخن بگو             و مرده 

ـ  كه   1گاه را دارد  يآن جا ) قرآن(تاب  ك ن كارهـا صـورت     يـ  ا ،واسـطه آن  ه  ب
 عظمـت قـرآن را بـا    ، سـبحان  ي خـدا  .ست ا  خدا ي تجل ، چرا كه قرآن   ؛رديپذ
  :ديفرما ي مانين بي چنيليتمث
   �2ة اهللايته خاشعاً متصدعاً من خشي جبلٍ لرأيلو انزلنا هذه القرآن عل�

، كوه بـا همـه اسـتحكامش        ميكرد  ياگر ما قرآن را بر كوهي نازل م       
ن يـ نده اي كه گويتوان تحمل قرآن را ندارد و از ترس و هراس خداوند          

  .شد ي مي است، متالشيكالم آسمان

                                                 
h . ��� R1?31     ���" ;�»�� «   ,3F� �/8?1 �#Y�»^BR��� �U ^?�� «) ���Q��� 
w. �� ���� :khs :

lnj� ��Pg :kz :lqp.( 

p . R=>)nr :(ph. 

   تفسير همراه�       

 

600  

  تشان نكرد؟ي با برآوردن درخواست مشركان هدا6666چرا رسول خدا. 2

از قرآن همـه  : كه در جواب درخواست مشركان خداوند فرمود  بعد از آن  
بل لِّلّه  (كه همه كارها در دست خدا است          نيجود ا د و با و   ي آ يكارها برم 

ــرُ جميعــاً رفتن ياورد؛ چــون نپــذيــ، امــا درخواســت مــشركان را برن)األَم
ن بـود  يـ  ايشان بـرا يها مشركان، از سر عناد و لجاجت بود و درخواست  

 مسلك يقت مزاجيدر حق(فتد يكه آنچه مطابق مزاجشان است، اتفاق ب
  ).بودند

  ان فرمود؟يه بي را در دنباله آيهچرا قهر ال. 3

  : ديفرما ين ميخداوند متعال چن
�مارِهن دلُّ قَرِيباً متَح ةٌ أَوواْ قَارِعنَعا صم بِمهيبينَ كَفَرُواْ تُصزَالُ الَّذالَ ي�.  
كننـده    كـافران، بـه واسـطه اعمالـشان، حـوادث خـرد       يوسته برا يپ
  . شود يشان نازل ميها ك خانهيبت، نزديا آن مصيرسد  يم

 يهـا و در آغـوش رحمـت الهـ           دهد كه كفـران نعمـت       يچه بسا توجه م   
 كه شود، چنان يرشان ميبانگي گريايي دنيها عذاببياراميدن، به صورت قهر و 
 درآورد و حـوادث نـاگوار       يها از پا    ها و قتل و غارت      كفار اطراف مكه را جنگ    

  .ها رفت ه چشم آنرامون شهرشان اتفاق افتاد و دودش بيدر پ
كــه  ن آثــار را دارد، چنــانين زمانــه نيــز همــيــكفــران نعمــت در ا

 را ندانند،   يت و نظام مقدس اسالم    يت و امن  ي قدر نعمت وال   ييها  انسان
  . ديا خواهند دين دنيبازتاب اعمالشان را در هم

  :ديفرما يه ميكه در آخر آ نيو ا
�    اديعالْم فخْلالَ ي ن است كه عالوه بر اثرات دنيـايي،   يگر ا اني ب �إِنَّ اللّه
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 خداونـد متعـال   يش را كه وعده حتمـ يجه اعمال خويدر آخرت هم نت   
  1.افتياست، خواهند 

  ها اميپ
ت ي هـدا  6امبريـ آنان كه با مشاهده و تالوت قرآن نازل شده بر پ          . 1

ولَـو أَنَّ   (ت نخواهنـد شـد      ي هـدا  يا  ه و معجزه  يچ آ ينشوند، با مشاهدة ه   
  2).… سيرَت بِه الْجِبالُقُرْآناً
 ي از جانب خداوند بر كشور و مرزها       ييها  د منتظر ضربه  يكفار، با . 2

  ).والَ يزَالُ الَّذينَ كَفَرُواْ تُصيبهم بِما صنَعواْ قَارِعةٌ(خود باشند 
 قهـر و  يست؛ گـاه  ي و كارساز ن   يهمه جا كاف   موعظه و استدالل،  . 3

  ).هم قَارِعةٌتُصيب(غضب الزم است 
  3).بِما صنَعواْ قَارِعةٌ(علت نزول بالها، كردار خود ما است . 4
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ـ ه جا آور را كه پروردگارتان اعالم كرد اگر شكرِ نعمت ب  يو هنگام  ترديـد   د، بـي ي

شـك، عـذاب مـن        يد، ب ي كن ي شما افزون خواهم كرد، و اگر ناسپاس       ي برا ]آن را [
  .سخت خواهد بود

  مقدمه
ننـد دو گـروه     يب  ي مـ  ي كه از آنان خـدمت     يها، در برخورد با افراد      انسان

  . ناسپاسندي قدردان و برخيا هستند؛ عده
 به  ي حس مهربان   در قلب،  يعنيسپاسگزاران در فكر جبران هستند؛      

ن اظهار و   يكنند و ا    يصاحب نعمت دارند و با زبان و عمل از او تشكر م           
. فه خود غافلنـد ين وظيگر از ايدانند؛ اما گروه د يفة خود م يلطف را وظ  

 دارد؛ چـون هـر   ياديـ ن موضوع در خانواده و جامعه، بركات ز      يت ا يرعا
شتر رشـد   يـ ت ب ي و محبـت و انـسان      يشتر باشـد، دوسـت    ي ب يچه قدردان 

  .كند يم
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د از يـ م، چگونـه با ي هـست ي اله1شمار  ي ب يها  حال كه ما غرق نعمت    
ها شـود؟     ش و دوام آن نعمت    يصاحب نعمت تشكر كنيم، تا موجب افزا      

ه، يـ ن آ يست؟ ا يقت شكر، كدام است و رابطة آن با كفران نعمت چ          يحق
  .باشد يا كفران نعمت مي يجه سپاسگزاريان نتيب

  ها  واژه
  ).ليفعل مضارع از ماده اذن باب تفع( اعالم كرد :تَاَذَّنَ

  ). از ماده شكريفعل ماض(د ي سپاسگزاري كرد:شكرتم
  ). از ماده كفريفعل ماض( كرديد ي كتمان كرديد، ناسپاس:كفرتم

نَّكُمديفعل مضارع از ماده ز(م يافزا ي حتماً بر نعمت شما م:ألَزِيد.(  

  )در قالب چند پرسش (يرينكات تفس

  ؟ست و مقدمه آن، كدام استيقت شكر چيحق. 1

 يست؛ بلكه دارا  يا گفتن الحمد هللا و مانند آن ن       ي يشكر، تنها شكر زبان   
  .ي، شكر عملي، شكر زبانيشكر قلب: مراتب است

بـه  . شناخت نعمت و توجه به وجود آن مقدمه شـكر نعمـت اسـت             
 كه به مـا داده شـده اسـت،          ي نعمت در راستاي همان مقصد     يريكارگ
 ي را بـرا   يچ نعمتـ  يشـك، خداونـد هـ        آن نعمت اسـت بـي      ير واقع شك
هـا خلـق نكـرده اسـت؛ بلكـه        ا سقوط و هالكت انسان    يت و گناه    يمعص
ت ي هداي و سعادت و كمال و برا      ي رشد و تعال   يهاي گوناگون برا    نعمت
  .ده استيها آفر انسان

 به ها و توجه دة نوع نگرش ما به آنيها، زاي نحوة استفاده ما از نعمت   
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ا از دسـت  يـ گونه كـه افـزايش نعمـت     ها است؛ همان  نعمتيمنبع اصل 
ا ناسپاسـي آن نعمـت اسـت؛ پـس     يدة شكر نعمت ييز زايدادن نعمت ن  

 يعنـ ي اسـت؛    ي، تشكر عملـ   ي و زبان  يقت شكر، عالوه بر تشكر قلب     يحق
دن بـه سـعادت و      يها در راستاي اطاعـت خـدا و رسـ           استفاده از نعمت  

ت خلق استفاده شـود،  يت خدا و آزار و اذيه معصاگر نعمت در را . كمال
ولَئن كَفَرْتُم إِنَّ ( بود يد منتظر عذاب الهيكفران است و طبق وعدة حق با

يدذَابِي لَشَدع.(  
  مراتب نعمت . 2

 دارند و رتبة همـه  يز مراتبيها ن  دارد، نعمتيگونه كه شكر مراتب    همان
.  دارنديشتريت و نقش بي اهمها  از آنيست؛ بلكه بعضي نيبا هم مساو

ـ .  هـستند ياتيار ح يها، آب و نان بس      ين خوراك يب ن بـستگان، پـدر و   يب
ـ .  دارند يا  ژهيمادر، جايگاه و احترام و     ، ي و بـشر   ي الهـ  يهـا   ن كتـاب  يب

ــ ويتعــداد ــ. ژه هــستندي  يا ن فرشــتگان و صــالحان و شــهدا عــده يب
ت، يـ نـد امن   مان ييهـا   ، نعمت ي و مملكت  يل حكومت يدر مسا . ترند  مقرّب
ها هـستند كـه همـة ايـن      ن نعمتيتر  از مهميني و دي، رهبر اله يآزاد
انـد و از   ژه شـده يـ طلبند و اعـالم و    ز مي ي ن يا  ژهيهاي ويژه شكر و     نعمت
  .ز خواهد شديژه نيها سؤال و آن
ل از چنگال   ي اسرائ ي بن ي است كه از آزاد    ياتيز پس از آ   يه مورد بحث ن   يآ
 سخن گفتـه    7ي حضرت موس  ي به رهبر  يلهل حكومت ا  يان و تشك  يفرعون
  .است

   نعمتيرابطه شكر و فزون. 3

ها،    با آن نعمت   يعني خوب معامله كرد؛     ي اله يها  هرگاه انسان با نعمت   
 يكـ يگان و دوستان ني را برآورده نمود و به همسا  يني برادران د  يازهاين
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 نعمت صرف كـرد، شـكر نعمـت بـه جـا             يكرد و در همان مقاصد واقع     
اجـر و   ي را بـ يا ز از در لطف و رحمت، شكر بنده     يخداوند ن . ستآورده ا 
ش را دوسـت    يگذارد؛ چون شكور است و بندگان شكرگزار خو         يمزد نم 

ـ     يا شاكر بودند و ا    يچنان كه انب    دارد؛ هم   نعمـت   ين شكر، موجـب فزون
 يد استفاده شود، در بنـده شـوق  يبه عالوه اگر نعمت، بجا و مف     . شود  يم
شتر و نعمـت   يروزا است و موجب تالش ب     ين شوق ن  ياشود كه     يجاد م يا

  .شود يتر م افزون
  :  به فرزندش فرمود7امام سجاد

 كـه بـه     ي، به سبب نعمت   ياگر شاكر و سپاسگزار خدا باش     !  فرزند يا
ل نـشود و چنـان كـه        ي تو زا  يها  تو مرحمت فرموده است، هرگز نعمت     

  1. نخواهد ماندي تو باقي، نعمت برايكفران كن
  ست؟يطه كفران و عذاب چراب. 4

ن سؤال هم روشن شد تمام ي نعمت، جواب ايان رابطة شكر و فزون   ياز ب 
هـا،     اسـت، تـا انـسان بـه وسـيلة آن           يت اله يها، براي رشد و ترب      نعمت
ه عكس شـد،    ي اگر قض  يول.  انجام دهد  يشتر و بهتر  ي و اطاعت ب   يبندگ
سـت دادن   و از د  ي به عذاب الهـ    يعنيز عكس خواهد شد؛     ياش ن   جهينت

بت يل نعمت به نقمت و بـال و مـص        ين، همان تبد  يا. انجامد  ها مي   نعمت
  2.رّ النعمي تغي ذنوب التياللهم اغفرلاست؛ 

  رابطه شكر و كفر. 5

 ياگر گفته شد شـكر مراتبـ      . شكر و كفر، در نقطة مقابل هم قرار دارند        
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 يهـا  در قرآن، كفر به خدا، فرشتگان، كتاب      .  دارد يز مراتب يدارد، كفر ن  
م، يرياگر كفر را مطلق بگ    . مطرح شده است  … و ي، معجزات اله  يآسمان

هاي آن    ن درجه ي شكر، بلكه از باالتر    يز مقابل آن، نوع   يمان و اسالم ن   يا
  .است

توجه .  اند ها گفته ان نعمتيدر لغت، شكر را اظهار نعمت و كفر را نس
م ايمان  ة اول شكر است و عدم توجه؛ عد       يمان به بخشندة نعمت، پا    يو ا 

  .پايه اول كفر است) خدا(به بخشندة نعمت 
قت كفـر،   ي پس حق  1 شدن به حداقل است؛    يقت شكر، راض  ياگر حق 

اگر شكر نعمت، نمعتت افـزون  .  موجود استيها  نشدن به نعمت يراض
  .رون كنديكند؛ پس كفر، نعمت از كفت ب

  2ها اميپ
 اسـت   يهـ ن، سنّت ال  ياد نعمت، به شكر نعمت مشروط است و ا        يازد. 1
)نَّكُمألَزِيد ن شَكَرْتُملَئ.(   

پـردازد، بعـد       مـي  3)ة قبـل  يـ در آ (ها    ان نعمت يخدا، نخست به ب   . 2
 ولَـئن كَفَـرْتُم     .…لَئن شَكَرْتُم (كند    د كفر مي  يق به شكر و سپس تهد     يتشو

يدذَابِي لَشَدإِنَّ ع.(  
ـ        شيافزا. 3 ، در   اعمـال خـود انـسان      يدهندة نعمت خداوند اسـت؛ ول
  ). لَئن شَكَرْتُم ألَزِيدنَّكُم( دارد يها نقش اساس  نعمتيا كاستي يفزون

  د جو ز جويگندم از گندم برو  از مكافات عمل غافل مشو

                                                 
h .��N'�� : 9� $�' ;1����� �����. 

p . 9� ;+@RcR1A�' R�K&) # ��3	�� :;�B $�\. 

s .��F�� T�_ ��'���K� ^�DR@ QB �� ��?3��' \�#) ... ��U�R1�)hq :(j.( 



   �        پيامد شكر نعمت : 127درس

 

607

  ).وإِذْ تَأَذَّنَ( الزم است ي، اطالع رساني و رهبريل قانونيدر مسا. 4
ذَابِي   ولَـئن كَفَـرْتُم      (1ره اسـت    يـ كفران نعمت، از گناهـان كب     . 5 إِنَّ عـ
يدلَشَد.(  
م بلكه ي و عقل و دانش خود نداني و زرنگيركي را از زيچ نعمتيه. 6

  ).لَئن شَكَرْتُم ألَزِيدنَّكُم(م ي توجه كنيبه منبع اصل
 إِنَّ  …ألَزِيـدنَّكُم (د، هـر دو در كنـار هـم الزم اسـت             يـ ق و تهد  يتشو. 7
  ).عذَابِي
گاهي نعمت، نـه تنهـا   . ستين نعمت ن  فر كفران نعمت، تنها گرفت    يك. 8
ذَابِي      (شـود     يل م يرود؛ بلكه به نقمت و بال تبد        ين نم ياز ب  إِنَّ عـ ن كَفَـرْتُملَـئو

يدلَشَد.(  
ــدردان. 9 ــ يق ــ ي ــان م ــر نعمــت، متوجــه خودم ــران ه شــود  يا كف
)…نَّكُمألَزِيد…يدذَابِي لَشَدإِنَّ ع .(  
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گمان، خدا    يب«: ديگو  يطان م ي، ش ]امت برپا گردد  يق= [ كه امر، اجرا شود      يو هنگام 

ـ  . ادم و خلف وعده كـردم  به شما وعدة درست داد و من به شما وعده د           چ يمـن ه
ـ ن كه دعوتتان كردم و مرا اجابت كرد  ي بر شما نداشتم، جز ا     يتسلط د؛ پـس مـرا   ي

ـ نه من فر  . ديد و خود را سرزنش كن     يسرزنش نكن  ادرس شـما هـستم و نـه شـما          ي
قـرار  ) خـدا در اطاعـت  (تـر   شين كار را كه پي ا]امروز[من . ادرس من هستيد يفر
  . درد ناك خواهند داشتي،ستمكارانند كه عذابيرآ.كنم يد محكوم ميداد يم
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  مقدمه
 اهـل   يوگـو    و گفـت   ييارويـ  از رو  ي متعـدد  يها  م، صفحه يدر قرآن كر  
ان يوگوي بهشت ات گفتي آيدر بعض. م شده استيامت ترسيمحشر در ق

  : ان شده استيگر بيكديبا 
ــ� ــضُهم علَ عــلَ ب اءلُونَيفَأَقْبــس ــضٍ يتَ عــ از ايپــس برخــ ؛�1 ب = [شان ي
  . گر كنندي دي به برخي روكنان،  پرسش]انيبهشت

  :كند ان مييان را بيان با بهشتي دوزخيوگو گر، گفتي ديدر بعض
�نَاداء         يونَ الْمنَا ملَييضُواْ عنَّةِ أَنْ أَفالْج ابحالنَّارِ أَص ابحان يدوزخ؛  �2 أَص

  .ن بريزندزنند كه از آبهاي بهشت بر آنا بهشتيان را صدا مي
طان و  ي شـ  ي لفظـ  يريـ وگو و درگ    ز صحنة گفت  يفه ن يه شر ين آ يدرا

  .ان كرده استييامت يروان او را درروز قيپ

  ها واژه
دارد  ير باز ميد كه انسان را از حق و خي دور شده، متمرد، موجودي پل:طانيش
  3).از ماده شطن(

  ).»يقض« از ماده يفعل ماض( تمام شد :يقض
  ).»صرَخ«اسم فاعل از ماده ( جمع مصرخ ادرس،ي فر:مصرِخ
  ).»لوم«فعل مضارع از ماده (د ي مالمت نكن:التلوموا
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  نكات تفسيري

  طانياعتراف ش. 1

طان برابـر دوسـتداران و      ي اعمال اهل جهنم، ش    يپس از پايان حسابرس   
گمان خدا بـه شـما وعـدة     يب«: كند يح و روشن اعتراف ميش صريروان خو يپ

ـ ا. » شما وعده دادم و خُلف وعده كردم       درست داد و من به     ل بـر   يـ ن اعتـراف، دل   ي
 يهـا    و كـذب وعـده     ي خـدا و پـوچ     يها  ت وقوع وعده  يت و حتم  يحقان
  .باشد يطان ميش

من بـه شـما وعـده       : ن است كه  ي از مفسران، منظور ا    يا  به باور پاره  
 نخواهد بود؛ اما به شـما       يفريد، ك يدادم كه اگر به وسوسة من گناه كن       

نـك  يهر آنچه به شما گفتم ا     : ن است كه  يكه منظور ا    نيا ا يتم  دروغ گف 
  1.وفا نخواهم كرد

  .ستيرنگ ني جز دروغ و نيزيطان، چي شيها پس اصل در وعده
  طانيوسوسه، تنها حربة ش. 2

 كـه بـر مـا مـسلط     يتو بود:  خواهند گفتيطان به ويروان شيي پ يگو
  : دهد يمن جواب يطان چنيش.  شدن ما گشتيي و باعث جهنميشد

  .وما كَانَ لي علَيكُم من سلْطَانٍ إِالَّ أَن دعوتُكُم فَاستَجبتُم لي
 يكه شما را به گنـاه و زشـت          نياي بر شما نداشتم، جز ا       چ سلطه يمن ه 

  .ديد و آمديفرا خواندم و شما خود به دعوت من پاسخ مثبت داد
  : چند استي نكاتيطان، حاوين دفاع شيا

كند و او مسؤول      يار نم يطان، از انسان سلب اخت    ي ش يدعوت و القا  . الف
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  .ش استياعمال خو
ـا محـدود             انسان ي و اغوا  ي گمراه يطان برا يتالش ش . ب ها، بـه دعـوت و الق

  .است، نه غلبه و اجبار
ت يـ  به فعالي ماهر است كه در محدوده قلب آدميگر طان، وسوسه يش. ج

  1.) صدور الناسيوسوس في يالذ(پردازد، نه در اعضا و رفتار او  يم
  روانشيطان و جهالت پيكالم ش. 3

پردازنـد و   گر مـي يكـد يها به سرزنش  ها و اعتراف    دوزخيان، بعد از بهانه   
  : كند يروان خود اعالم ميطان به پيش

  ؛�فَالَ تَلُوموني ولُومواْ أَنفُسكُم�
امبران يان خدا و دعوت پكه از فرم[د يد؛ بلكه خود را سرزنش كنيپس مرا سرزنش نكن

  .]ديل دنبال من گام نهاديچ دليه يد و بي كرديچيسرپ
ز بـا   يـ امـت ن  ي در ق  ي است حت  يطان تا حد  يروان ش يالبته جهالت پ  
. خواهنـد   طان، دست از او نداشته و باز از او كمك مي          يمشاهدة عجز ش  

 و  ياريـ  يروانش بـرا  يـ ش و پ  ي خـو  يطان نيـز در پاسـخ، بـه نـاتوان         يش
  . كند يگر اعتراف ميكدي يادرسيفر
  روانشيطان از پينفرت ش. 4

شـما جـاهالن و   : روان خود اعالم خواهـد كـرد  يامت به پ يطان، در ق  يش
ك خـدا   ي، همتا و شر   يگمراهان، مرا در پرستش و عبادت و فرمانبردار       

خردانـة شـما      ين رفتار ب  ينك نفرت خود را از ا     يد؛ اما من ا   يداد  يقرار م 
 يك و همتـا   يورزم و هرگز خـود را شـر         ي كفر م  كنم و به آن     ياعالن م 
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  1.دانم يخدا نم
 اسـت آنـان دعـوت او را         ي مـدع  ،طانيشـ كه    قرينة اين مراد از شرك، به     

  2.تي نه شرك در الوه،باشد ي ماجابت كردند، شرك در اطاعت
  عاقبت ستمگران. 5

إِنَّ ( جـز عـذاب دردنـاك نخواهـد بـود            يزيطان، چ ي از ش  يرويجه پ ينت
مالظَّاليمأَل ذَابع مينَ لَه.(  

روان خود را   يطان است كه پ   يادامة گفتار ش  اين فراز آيه    ،  يبرخطبق نظر   
 سخن خداوند اسـت  ،گري ديبه باور برخ. كند  ميخبربا بس دردناك   ياز عذاب 
 در  ،طاني و اطاعـت شـ     يدهد كـه سـتمگر     ي م طان هشدار يروان ش يكه به پ  

  3.ست بس سخت و جانكاه ايدارندة عذاب يپ

  ها  اميپ
  ).وعد الْحقِّ(، حق و مطابق واقع است ي الهيها وعده. 1

  ).فَالَ تَلُوموني(م يندازيطان نيگناه خود را به گردن ش. 2
  ).أَشْرَكْتُمونِ(ر خدا شرك است ياطاعت غ. 3
إِنَّ (، ظلم به خـود و مكتـب اسـت           يطاني ش يها  استجابت دعوت . 4

مينَ لَهم4).…الظَّال  
لُ إِنَّ        (5 ظالمانـه اسـت    يطان، عملـ  ياطاعت از ش  . 5 ن قَبـ ونِ مـأَشْـرَكْتُم
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يمأَل ذَابع مينَ لَهمالظَّال.(  
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  آموزش دعا
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  .امرزيشود، ب ي حساب بر پا م كهيمرا و پدر و مادرم و مؤمنان را روز! پروردگارا

  مقدمه
ان يم ب ي هفتگانه حضرت ابراه   يات گذشته، شش تقاضا از تقاضاها     يدر آ 

ن يـ كنـد، بـه ا      ي آن حضرت را مطرح مـ      ين تقاضا يه، آخر ين آ يشد و ا  
ت آغاز و به آمرزش خـتم       ي از امن  7مي هفتگانة ابراه  يب، تقاضاها يترت
 خود؛ بلكه   يها را نه تنها برا     نيا: ن است كه  ينكتة قابل توجه ا   . شود  يم
طلبد؛ چرا كه مردان خدا هرگز انحصار طلب نبوده           ز مي يگران ن ي د يبرا

ش ي خـو ي اجتماعمسئوليتش، به فكر   ي خو ي فرد مسئوليتو عالوه بر    
  .اند ز بودهين

  ها واژه
  ).فعل امر از ماده غفر(امرز ي ب:اغفر
  . پدر و مادرم:يوالد
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  .شود ياب برپا م كه حسي روز:قوم الحسابيوم ي

  يرينكات تفس

  م؟ي كنييچگونه و چه دعا. 1

م در غالب دعـا     يات گذشته، هفت تقاضاي حضرت ابراه     يه و آ  ين آ يدر ا 
ت مكه، دور ماندن خود و فرزندان       يامن: مطرح شده است كه عبارتند از     

ها و افكار مؤمنـان بـه فرزنـدان و مكتـب او،               ، توجه دل  يپرست  او از بت  
ق اقامـة نمـاز   ي، توفي او از محصوالت با هدف شكرگزار ةيمندي ذر   بهره
 خـود و    ي بـرا  ي خود و فرزندان، قبول شدن دعاها و آمـرزش الهـ           يبرا
  .ن و همة مؤمنانيوالد
 همة مؤمنان كه چگونـه  ي است برايار مناسبيات آموزش بس  ين آ يا

بجـا اسـت از آن حـضرت        . ز بخواهنـد  يـ دعا بكنند و از خداوند چـه چ       
و هم فروع )  د و معاديتوح(م ينمان باشيم به فكر اصول دم كه هياموزيب
گران؛ هـم بـه   يم و هم به فكر د   يهم به فكر خودمان باش    ) نماز(نمان  يد

 يهـم بـرا  . نيم و هم به گذشتگان؛ بـه ويـژه والـد   يشيندينده بينسل آ 
م و  يت جامعـه باشـ    يم و هم آخرتمان، هم به فكر امن       يمان دعا كن  يايدن

  .…هم اقتصاد آن و

  ف فرزندان برابر پدر و مادري وظا.2

 انسان در مكتب اسالم كه در قـرآن    ين دستورات اخالق  يتر   از مهم  يكي
 فرزنـدان برابـر پـدر و مـادر     يشناسـ  فهيز بارها مطرح شده، وظيم ن يكر

.  ندارند يا  فهيچ وظ يكنند برابر پدر و مادر ه       يمتصور   افراد   يبرخ. است
ات يـ د ح يـ  كـه در ق    ي تـا زمـان    كنند پدر و مـادر      يگر گمان م  ي د يبرخ

م، نه تنها برابر پدر و يهستند بر انسان حق دارند؛ اما در مكتب قرآن كر
ز يها ن فه و احترام كرد، بلكه بعد از مرگ آنيد احساس وظيمادر زنده با

   تفسير همراه�       

 

616  

 7ميها همچون حضرت ابـراه    آن يوسته برا يها بود و پ     د به فكر آن   يبا
 مؤمنان  ي برا ياسب و كامل   من يطلب آمرزش كرد كه آن حضرت، الگو      

 …قَد كَانَت لَكُم أُسوةٌ حسنَةٌ في إِبرَاهيم(است 
١(.  

اجـات  يشناس بود و در رفع احت       فهين، وظ يوار، برابر والد    ميد ابراه يبا
هـا بـود و از خداونـد،     د و بـه فكـر آخـرت آن   يا اهتمام ورزيها در دن  آن
ده ين فهميه چنين آي، از ادر ضمن.  عفو و مغفرت كرد  يشان تقاضا يبرا
  . پدر و مادر، مؤثر و كارساز استيشود كه طلب مغفرت فرزندان برا يم
  امتيت قياهم. 3

د شـده   يـ وسته بر آن تأك   يم، پ يار مهم كه در قرآن كر     ياز موضوعات بس  
ا را به خود مشغول كرده بود، موضوع معاد و مسأله ياست و فكر همه انب

 يدن حـسابرس يامـت و فـرا رسـ   ي قيرپائپس از مرگ ـ به ويژه لحظة ب 
م ين ترسـ يم چنـ يهول و وحشت آن روز را قرآن كـر . باشد يانسان ـ م 

  :كند يم
ذ شَـأْنٌ         � ئـموي منْه رِئٍ مـ كُـلِّ امـل يـهنبو هتباح صـو أَبِيهو هأُمو يهنْ أَخم رْءرُّ الْمفي موي

يهغْن؛�2 ي  
نيـز  [ مادر و پـدرش و  ]از[زد و يگر ي برادر خود م كه انسان از يروز

ها وضعي دارد كه او را  در آن روز، هر كدام از آن.  همسر و فرزندانش]از
  .كند كامالً به خود مشغول مي

 اسـت، بـر     يامبر اولوالعزم الهـ   يم كه پ  يه، حضرت ابراه  ين آ يلذا در ا  
د يـ أك حـساب ت   يينش و مؤمنـان در روز برپـا       يشتن و والد  يآمرزش خو 

                                                 
h. ;3Y+�� )ju :(q. 
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ز يـ  ن سته اسـت مؤمنـان  يـ شا. دينما يكند و آن را از خداوند تقاضا م   يم
نـه  ين زميساز باشند و در ا   همواره به فكر آن لحظه حساس و سرنوشت       

  : بفرستنديا امت توشهي قي كنند و براي تأسياي الهيز به انبين
  ش فرستيارد پس، تو پيكس ن  ش فرست ي به گور خويشيبرگ ع

  ها اميپ
دن بـه سـعادت     ي و رسـ   ي نقشي مؤثر و پردامنه در زنـدگ       ي دارا دعا. 1

  ).…ربنَا اغْفرْ لي ولوالدي…(است 
ز يـ گـران ن  يم و به فكر د    يشيانديشتن ن يدر دعا كردن فقط به خو     . 2
  )…ربنَا اغْفرْ لي ولوالدي وللْمؤْمنينَ(م يباش

ز يـ م، بلكـه آخـرت را ن      ينـ اي خود دعـا نك    ي دن يدر دعا، فقط برا   . 3
  ).يوم يقُوم الْحساب(م يوسته در نظر داشته باشيپ

 يبه آمـرزش الهـ   امتي بزرگ ـ در ق ياي انبيها ـ حت  همة انسان. 4
  ). يوم يقُوم الْحساب…ربنَا اغْفرْ لي (1نيازمندند

ي    ربنَـا ا   (23م مـؤمن و موحـد بودنـد       يپدر و مادر حضرت ابراه    . 5 رْ لـ غْفـ
  ).ولوالدي وللْمؤْمنينَ

 يده و روش و سنّت عملـ      يگران، ارزشمند و پسند   يدعا در حق د   . 6
  ).ولوالدي وللْمؤْمنينَ( است ي الهيايانب

                                                 
h .��3	�� ���� :kr :lhsu. 
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ي     (در دعا، مقدم داشتن خويش بر ديگران مانعي ندارد          . 7 رْ لـ نَا اغْفـبر
  ).نَولوالدي وللْمؤْمني
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  .م بودي نگهبان آن خواه]خود[م و قطعاً ين قرآن را نازل كرديهمانا ما خود، ا

  مقدمه
 كه امروز در دست مسلمانان جهان اسـت، همـان اسـت كـه بـر                 يقرآن
 بـر  يزي از آن كاسته شده و نه چ     يزي نازل شد؛ نه چ    6امبر اسالم يپ

د و مـالك    يـ گـر، قـرآن معجـزه جاو      ي د يآن افزوده گشته است؛ از سو     
ت ي بر مصون  يل، چه ضمانت  ين تفص يبا ا . ن اسالم است  ين مب يت د يحقان
  ست؟يانت آن چيباشد و داليل ص يآن م

  ها واژه
 ان كنندةيادآور و بيقرآن، چون . اني در مقابل غفلت و نسيادآوري :ذكر

  2.شود ا و آخرت است ذكر ناميده مييحقايق دن

                                                 
h . R�Y��)hn :(r.  
p. ���T Y���T :ks :lhn. 
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  نكات تفسيري

  تضمين الهي . 1

عت يا اسـت و شـر     يـ ز خـاتم االنب   ي ن 6امبرين خاتم و پ   ين اسالم د  يد
اي   د به حضرت، معجزه   ي باشد، پس خداوند، با    يامت باق يد تا ق  ياسالم با 

ن معجزه آن حضرت، قرآن است؛ لذا قـرآن         يبزرگتر. ت كند يد عنا يجاو
  1. بماند، تا بر همة بندگان حجت باشديد باقيبا

نان خاطر به همه يك سو و اطميامبر از ي به پيه براي دلدارين آ يدر ا 
ن قرآن را   يما ا : دهد كه   ين م يگر، چنين تضم  ي د ين از سو  يمؤمنان راست 

م يم، و ما به طور قطع، آن را حفـظ خـواه           يه تذكر است نازل كرد    يكه ما 
  .كرد
  نزول و حفظ قرآن. 2

ن ي نزول قرآن و چنديد براين تأكي خدا چندية كوتاه، از سو ين آ يدر ا 
ـ ا. ان شـده اسـت    ير و تحول ب   يي حفظ قرآن از هر نوع تغ      يد برا يتأك ن ي
 در قـرآن رخ نـداده       يفير و تحر  ييچ تغ يانگر آن است كه ه    يدات، ب يتأك
 الَ�: كند؛ از جمله يان مين مطلب را بيز اي از قرآن نيگريات د يآ. است

الْي يهالَأْتو هيدنِ يين بلُ ماطبهنْ خَلْف�2 م  
 بـه قـرآن راه      ]يقيچ طر ياز ه = [رو و از پشت        از پيش  يچ گونه باطل  يه
  .ندارد

                                                 
h .���������� 
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  في حفظ قرآن از تحريچگونگ. 3

  اهتمام مسلمانان به قرآن. الف

ات قــرآن را يــ، آي نخــست نــزول قرآن،كاتبــان وحــياز همــان روزهــا
مسلمانان موظـف بودنـد شـب و روز آن را بخواننـد و در               نوشتند و     يم

ات قرآن را بـه     ي،آيميگروه عظ . پنجگانه خود،آن را تكرار كنند     ينمازها
ه زنـان قـرار     يـ م آن را مهر   يكردنـد؛تعل   يسـپردند و حفـظ مـ        يخاطر م 

ن اهتمام يا. كردند دادند و كودكان را از آغاز عمر با قرآن مأنوس مي            يم
گـر، سـبب    ين امور و جهات د    يز مجموع ا  يرآن و ن  د مسلمانان به ق   يشد

  .ابدي در قرآن راه نيفير و تحريين تغيشد كمتر
هـا را     ز آن يـ  بلكه همـه چ     مسلمانان، ي برا يقرآن، نه تنها قانون اساس    

 جـز آن نداشـتند و   يچ كتـاب يداد؛ به ويژه در آغاز اسالم هـ     يل م يتشك
ك كتاب  يقرآن  . دم و تعلم مخصوص قرآن بو     يتالوت، قرائت، حفظ، تعل   
 آن  ي رو يا مـسجد كـه گـرد و غبـارِ فراموشـ           يمتروك در گوشة خانه     
  .ديفزايا بر آن بي از آن كم كند ينشسته باشد نبود، تا كس

  ان اسالم به قرآنيشوايدعوت پ. ب

 و يان اسالم، مردم را به تالوت و بررس       يشواي و پ  7همه امامان معصوم  
دهـد    ين خود نشان مـ    يا. ندكرد  ين قرآن موجود دعوت م    يعمل به هم  
ك مجموعه دست نخورده بوده ي در همه قرون به صورت      يكتاب آسمان 
  . انگيخت العمل و اعتراض آنان را برمي ن صورت، عكسير اياست؛ در غ

  :نديفرما يد قرآن موجود مي در تأئ7نيرالمؤمنيام
، ت ال تهدم اركانه يا لسانه، و ب   يعين اظهركم، ناطق ال     يو كتاب اهللا ب   �
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 اسـت   ييان شما است؛ سخنگو   يكتاب خدا م   ؛�وعز ال تهزم اعوانه   
ـ    يا  د، و خانه  يگرا  ي نم يكه هرگز زبانش به كند     گـاه    چي است كه ه

  .1زدير يش فرو نميها ستون

  ن اسالميامبر و آئيت پيخاتم. ج

 ين الهـ ين آئين اسالم آخريكه آي ني و ا 6امبريت پ يبا توجه به خاتم   
تـوان    يان جهان برقرار خواهد بود، چگونه مـ       ياست و رسالت قرآن تا پا     

امبر خـاتم را از     يـ ت اسـالم و پ    يـ گانه سند حقان  ين  يباور كرد خداوند، ا   
  !ف حفاظت نكند؟يتحر

  نيث ثقليحد. د

 نقـل شـده، خـود    6امبريـ ت كه با طرق معتبر و متعدد از پ     ين روا يا
 اسـت؛   ي بر اصالت قرآن و محفوظ بودن آن از هر دگرگون          يگريل د يدل
  : ديفرما ي م6امبريات، پين روايرا طبق ايز

ادگـار  ي شما به    يه را برا  يز گرانما يروم و دو چ     يان شما م  يمن از م  
ت من است كه اگر دست      ي اهل ب  يگريگذارم؛ نخست قرآن، و د      يم

  .د شديد، هرگز گمراه نخواهين دو برندارياز دامن ا

تواند صحيح    يف باشد، م  ي كه در معرض تحر    ير دربارة كتاب  ين تعب يا ا يآ
  باشد؟

  ار سنجشيمع .  ه

در .  شـد  يار سنجش صدق و كذب اخبار به مسلمانان معرفـ         يقرآن، مع 
 موافـق  يثيد؛ هـر حـد   يث را به قرآن عرضه كن     يم احاد يخوان  يات م يروا

اگر فرضا  .  مخالف آن است، نادرست    يثيقرآن است، حق است و هر حد      
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د، هرگز ممكن نبود  به صورت نقصان رخ داده بو  ي در قرآن حت   يفيتحر
   1. شوديث درست از نادرست معرفيار سنجش حق از باطل و حديمع

  ام هايپ
انگر دوام  ي؛ اسم فاعل ب   »لَحافظُونَ«(شه محفوظ است    ي هم يقرآن، برا . 1

  ).است
ت قـرآن از  ي اسالم، مـصون ازاتي قرآن و از امتيها ييشگوي از پ  يكي. 2
  .)إِنَّا لَه لَحافظُونَ(ف است يتحر
اد يخ گذشتگان و   ياد تار يها،    اد نعمت ياد خدا،   يقرآن، ذكر است؛    . 3

  .)الذكر( 2امتيق
 از  يش را در پاسدار   ي كافران، قدرت خو   يها  خداوند، برابر توطئه  . 4

ا  ( 3ديش را بـه رخ آنـان كـش        يش گذاشته و عظمـت خـو      يآن به نما   إِنـَّ
  .)لَحافظُونَ …نَحنُ

                                                 
h. ����� ���� :khh :lpr.  
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  .ار آمرزنده و مهربانميبه بندگانم خبر ده كه من خود، بس

  مقدمه
 يديـ اند، دچار ناام  كه مرتكب شدهي هستند كه به خاطر گناهان     يكسان

د را در دل چنـين  يـ ه خداونـد، ام يـ ن آيـ در ا. شـوند   ياز رحمت خدا م   
ان يـ ش و رحمت خود سخن بـه م كساني زنده كرده و از دو صفت آمرز    

ف و حساس و سرشار از محبت ي ظريا  با جملهينيآفر دين اميا. آورد يم
  2.ان شده استية فوق بيدر آ

  ها واژه
  ).لي خبر مهم از باب تفعيفعل امر از ماده نبأ به معنا( خبر ده :نبئ
  ).غه مبالغه از ماده غفريص(ار بخشنده ي بس:غفور
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  ريينكات تفس

  ن لطف خدايتر يعال. 1

 سرشار از محبت    يند و فوق العاده مهم را با لحن       ي خوشا يه، خبر ين آ يا
 بندگانم را آگاه كن كه مـن        ]!امبرميپ[«: ديگو  يامبرش م يو نوازش به پ   
و »  أنَا«، ضمير »أنِّ«حرف : د داردين جمله چند تأكيا. »مميغفور و رح

ها همه داللت بر      كه اين ه  يز جملة اسم  ي و ن  »ميالغفور الرح «الف و الم در     
ن مطلب نيز كـه     يگفتن ا .  ذات خداوند است   ين مراتب بخشندگ  يباالتر

د فـراوان بـر     يبه بندگانم برسان و نسبت دادن بندگان به خودش و تأك          
ش است  ي از لطف خدا بر بندگان خو      ييها  آمرزش و رحمت خود، نشانه    

ش و رحمـت    د به آمـرز   ي هم داشته باشد، با    ييها  و بنده خدا اگر لغزش    
  .دوار باشديخداوند ام
د به او جرأت و جسارت بدهد كه همواره يد نباين امين حال، ايدر ع

ن يـ ن دليـل، پـس از ا  ي كند و مرتكب گناه شود؛ به هم    يخدا را نافرمان  
همانا عذاب  «: كند  ي بالفاصله اعالم م   يه بعد يد بخش، در آ   يجمالت ام 

  1.من، همان عذاب دردناك است
  ::::تي در كالم اهل بيلهان لطف ايب. 2

  : ديفرما ي م6حضرت رسول اكرم. الف
چ حرامي  يچ كس از ه   يدانستند، ه   ياگر بندگان، اندازه عفو خدا را م      

ـ           دست دانـستند خـود را در    يبردار نبود، و اگر مقدار عذاب او را م

                                                 
h.^?�U .  

   تفسير همراه�       

 

626  

  1.كردند يعبادت هالك م

ت ي عـرض كـردم وصـ   7به حضرت صـادق   : ديره گو يحارث بن مغ  . ب
  : ه بوده؟ حضرت فرمودلقمان چ

از خداونـد چنـان     «:  است، بـه فرزنـدش گفـت       يبيدر آن، امور عج   
، يسته عذاب باشي، باز شايبترس كه اگر ثواب جن و انس را داشته باش

نـه  ي، هـر آ   يدوار باش كه اگر به گناه جن و انس حاضـر شـو            يچنان ام 
  . »ي باشيسته رحم الهيشا

  :  در ادامه فرمود7حضرت صادق
 است كه اگر در قلب او دو نـور     ي، مؤمن يمؤمن واقع «: مودپدرم فر 

ـ  ن دو مساوي هم باشند و هـيچ       يباشد؛ نور خوف و نور رجا، ا       ك ي
  . نداشته باشدي فزونيگريبر د

 اعتماد كرد و مغرور شد؛ يد فقط به غفران و رحمت الهين نبايبنابرا
  2.اد نموديز ي را نيد عذاب و عقاب سبحانيبلكه با

  يغفرت و رحمت الهعوامل م. 3

  :ان شده است، از جملهي مغفرت بي برايم عوامليدر قرآن كر
   3»غفرَلَنايآمنَا بِربنِّا ل« :مانيا. الف
   4»غفرلَكُمي…إن تَتَقُوا اهللا« :تقوا. ب
   1»غفرلَكُمي…يفَاتَبِعون« :اي از انبيرويپ. ج
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  2»ه لَكُم يغْفرَ اللَّ…ولْيعفُوا«: عفو و گذشت از مردم. د
   3»يغْفرْ لَكُم… اللَّهإِن تُقْرِضُوا« :قرض الحسنه و وام دادن به مردم .  ه
   4» يغْفرْ لَكُم…تُجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه«: جهاد. و
   5» يغْفرْ لَكُم…أَنِ اعبدوا اللَّه« :عبادت. ز
   6» نُكَفِّرْ عنكُم سيئَاتكُم…بĤئرَإِن تَجتَنبواْ كَ«: رهيز از گناهان كبيپره. ح
   7» فَغَفَرَ لَه…ظَلَمت نَفْسي«: دعا و استغفار و انابه خود انسان. ط
  9 و 8.»…يا أَبانَا استَغْفرْ لَنَا«:  انساني خدا براياي اوليدعا. ي

  ها اميپ
ر مهم  نبأ به خب»ءينب«(ام است ين پين و بهتريتر ، بزرگيرحمت اله. 1

  ).شود يگفته م
  .)عبادي(ز بنده خدا هستند يگنهكاران ن. 2
  .)أَنِّي أَنَا(د ي به خود راه ندهيديدر لطف او شك و ترد. 3
بخـشد،    ي است؛ نـه تنهـا مـ       ي او همراه لطف و مهربان     يبخشندگ. 4

  .)الْغَفُور الرَّحيم(كند  يلطف هم م
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) الْغَفُـور الـرَّحيم   ( اسـت    ي در پـ   يق و پ  ي، عم يبخشش و لطف اله   . 5
  .م، نشانة عمق و تكرار استيقالب غفور و رح

أَنَـا الْغَفُـور الـرَّحيم و أَنَّ        ( بر غضبش مقـدم اسـت        يلطف و رحمت اله   . 6
  .)عذَابِي
ر بر انذار، نشانة آن است كه رحمت واسعه حـضرت           يه تبش يم آ يتقد. 7
  .)الْغَفُور الرَّحيم و أَنَّ عذَابِيأَنِّي أَنَا ( 1 سبقت داردي، بر غضب ربانيبار

دوار كردن بندگان خطاكار و گنهكـار بـه         ي ام 6امبريف پ ياز وظا . 8
  .)نَبئْ عبادي أَنِّي أَنَا الْغَفُور الرَّحيم (غفران و رحمت خداوند است

                                                 
h .^?�U. 
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   در برابر مخالفانيبردبار
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م وقطعاً يده ايافريان آن دو است جز به حق نين و آنچه را كه ميها و زم و ما آسمĤن

  .كو داشته باشي ني گذشت] مردميبرابر بدرفتار [ است؛ پس يز آمدنيرستاخ

  مقدمه
بنـد  يح و پا  يده صـح  يـ  انسان به سبب نداشتن عق     ي كه گرفتار  جا  از آن 

نبودن به مبدأ و معاد است، قرآن كـريم، در ايـن آيـات پـس از شـرح                   
ب و صالح كه گرفتار آن همه   ي همچون قوم لوط، قوم شع     يحاالت اقوام 

ه به هر يك آيگردد و در    يباز م » معاد«و  » ديتوح«بال شدند، به مساله     
امبر يـ ز بـه پ يـ وه برخورد با كافران و مخالفـان را ن       يش. كند  يدو اشاره م  

  .شود يادآور مي 6اكرم

  ها واژه
  .ده گرفتن، گذشتي ناد:الصفح
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ت موجـود   يـ ن دليل به آنچه بـا واقع      ي؛ به هم  ي مطابقت و هماهنگ   :حق
  .شود يكند، حق گفته م يق ميتطب

  يرينكات تفس

  يحق، محور نظام هست. 1

 ين، هدفدار بودن عـالم هـست      يها و زم   مراد از حق بودن خلقت آسمان     
 پـس  1 باشـد؛ يا جـه يت و نتي حق اسـت كـه در آن، خاصـ       يعمل. است
 يني دارد و هدف مع    ينش جهان كه براساس حق است، نظام خاص       يآفر

 يگريات دي آن در آي جهان خلقت و استوار يهدفدار. كند  يرا دنبال م  
  .ز آمده استين
  امتيت قيقطع. 2

  :نديمدر اين آيه، چنين خوا
  .؛ ساعت موعود، قطعاً خواهد آمد�وإِنَّ الساعةَ آلتيةٌ�
ز به دنبال خواهد داشـت كـه همـان          ي را ن  يگرين جهان، جهان د   يا
 ين چنـد روز زنـدگ     يـ  ا ين جهان، تنها بـرا    يا. ز است يامت و رستاخ  يق

تـر دارد كـه    ي عـال يده نشده است؛ بلكه هـدف    يها آفر   يسرشار از ناراحت  
نش ين حـق بـودن آفـر      يه كند؛ بنابرا  ينش بزرگ را توج   يفرن آ يبتواند ا 

 در يزيكه رستاخ ني است بر ايلي، خود دلين و عالم هستيآسمان و زم
  .هوده خواهد بودينش بيم داشت وگرنه آفريش خواهيپ
  وه برخورد با مخالفانيش. 3

دهد كـه در برابـر لجاجـت،          ي دستور م  6امبريدر ادامه، خداوند به پ    
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 سرسـختانه كـافران،     يهـا   هـا و مخالفـت      يها، كارشكن   عصبها، ت   ينادان
ها   ها صرف نظر كرده و آن       مت و محبت، نشان داده و از گناهان آن        يمال

را يـ ز.  توأم بـا مالمـت نباشـد       يبا كه حت  ي ز يرا ببخشد؛ آن هم بخشش    
 كـه بـه آن      يل روشن در راه دعـوت و رسـالت        ي با داشتن دل   6امبريپ

به عالوه خشونت برابر جاهالن، .  ندارديازيباشد، به خشونت ن   يمأمور م 
  .شود ش خشونت و تعصب مييغالباً موجب افزا

   از مخالفانيچشم پوش. 4

فَحِ الـصفْح   «. باشـد   ي صورت م  يبه معن » الصفْح«كلمه   ي رو يعنـ ي،  »فَاصـ 
ز صـفح بـه     يـ ن.  قهر، بلكه از روي عفو و اغماض       ي نه از رو   يبگردان؛ ول 

تر و رساتر اسـت؛   غيت؛ مانند عفو؛ ولي از عفو بل ترك مؤاخذه اس   يمعنا
  :م هر دو كنار هم آمده و فرموده استيلذا در قرآن كر

   �1  يأْتي اللّه بِأَمرِهيفَاعفُواْ واصفَحواْ حتَّ�
، يريـ كنـد و بـه تعب       ي صفح نم  يكند؛ ول   ي انسان عفو م   يچون گاه 
  2.نديگوز ياوردن را ني خود ني كردن و به رويچشمپوش

  :ه فرمودين آير اي در تفس7امام رضا
  3. از سرزنش استيمنظور، عفو كردن خال ؛ر عتابيالعفو من غ

  اصل مدارا در تبليغ. 5

وقتــي پيــامبر مــأمور بــه چــشمپوشي از مخالفــان خــود اســت، بــراي 
جانشينان و مبلغان دين نبوي نيـز اغمـاض از خطاهـاي افـراد، اصـلي                
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رفتـار كـافران دلتنـگ     از  از اين رو سزاوار است      باشد؛    ناپذير مي   اجتناب
داده و رهايـشان كنـيم و بـه مؤمنـان اهتمـام               نباشيم؛ بلكه آنان را بيم    

  .ورزيم

  ها اميپ
  .)إِالَّ بِالْحقِّ…ما خَلَقْنَا(نش، هدفدار است و هدفش حقّ است يآفر. 1

مـان بـه مبـدأ و    يد ايـ  و گذشت و عفو، باي مسائل اخالق يربنايز. 2
ةٌ        …خَلَقْنَـا (ح باشـد    ي صح يها  يريگ  د و هدف  معا يـةَ آلتاعإِنَّ الـسقِّ وبِـالْح

  .)فَاصفَحِ
شـود،    ي م يدگيامت حقّ است و به حساب همه رس       ياكنون كه ق  . 3

ةٌ    ( كفّار مباش و آنان را عفو كن         يها و عنادها    لهينگران ح  يـةَ آلتاعإِنَّ الس
  .)فَاصفَحِ
 و خلّاق و ي است كه مربييدهد، خدا ي م كه فرمان گذشتيكس. 4
دانـد كـه عفـو و گذشـت در      ي او م.)ميإن ربك هو الخالق العل(م است   يعل

 دارد، پـس عمـل بـه    يروح فرد و جامعه و جذب و رشد مردم چه اثـر        
  1.ن نباشدي شما سنگيفرمان صفح برا

 بـودن جهـان خلقـت،       زيـ آم   و حكمـت   يامت و هدفدار  يده به ق  يعق. 5
ت يـ ده گرفتن اذي گذشت و نادي تحمل مشكالت و مقتضيانموجب آس 

  ).بِالْحقِّ وإِنَّ الساعةَ آلتيةٌ فَاصفَحِ(و آزار دشمنان است 
 نهـضت  يمانه با دشمنان و كافران در ابتدا     يگذشت و برخورد كر   . 6
ةٌ      (2سته اسـت  ي الزم و با   ي، امر ينيغات د ي و تبل  ياسالم يـةَ آلتاعإِنَّ الـسو
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  ).اصفَحِ الصفْح الْجميلَفَ
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  يتداوم بندگ

ô‰ ç6ôã $#uρ y7 −/u‘ 4®Lym y7 u‹Ï? ù' tƒ ÚÉ) u‹ ø9$# ∩∪1  
  .د، پرستش كني كه به سراغ تو آ]مرگ= [ن يقي كه يو پروردگارت را تا هنگام

  مقدمه
 يما برا «ن است كه    يكند، ا   ي كه هركس از خود م     ين سؤاالت يتر  از مهم 
ن جهـان   يها و آمدن به ا      نش انسان يهدف آفر « و   »م؟يا  ده شده يچه آفر 

و ما خلقت الجن    (ست  ي جز بندگي ن   ياگر فلسفه خلقت آدم   » ست؟يچ
گاه انسان نـزد خداونـد متعـال، بـه انـدازه            ي و جا  2)عبدونيواإلنس إال ل  

ست و تا   ي چ ين بندگ ي او برابر خداوند است، آثار و فوايد ا        يزان بندگ يم
ن سـؤاالت بـصورت     يـ ه فـوق بـه ا     يباشد؟ آ د ادامه داشته    ي با يچه زمان 

 مورد خطاب قرار گرفته و 6امبريگر پي ديفشرده پاسخ داده و از سو
 است كه حضرت ين اصوليتر ن مسأله از مهم  ين بدان معنا است كه؛ ا     يا

  .ب كنديد آن را تعقي با6رسول اكرم
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  ها واژه
 يدي بـرا  ي ترد ينان نفس شده، جا   ياي است كه باعث اطم      ي علم و آگاه   :نيقي

  1.گذارد ي نميشخص باق

  يرينكات تفس

  يشعار بندگ. 1

ز يـ  همه مؤمنـان را ن     ي است؛ ول  6ه؛ خطاب به رسول اكرم    ين آ يدر ا 
دهد در همة عمر، دست از عبادت برنداشـته   يرد و دستور م   يگ  يدر برم 

همچنـين  . فرا رسد ) مرگ(ن  يقي كنند، تا    يو همواره پروردگار را بندگ    
ت قـرا داده و بـا     ي انسان شعار خود را محض عبود      دهد كه   يه توجه م  يآ

گانـه  يرو فرصت خود را صرف تقرب به ساحت پروردگار كند، تا           يتمام ن 
  . امكان گردد و به مقام محمود نائل شود عالمگوهر درخشانِ

  ست؟ين چيقيمقصود از . 2

. مـرگ اسـت   » نيقـ ي«ن است كـه منظـور از        يان مفسران، ا  يمشهور م 
. ك امـر مـسلم اسـت      يـ ده شده است كه     ين نام يقيمرگ، به اين سبب     

. د به خود راه دهد    يتواند ترد   يز شك كند، در مرگ نم     يانسان در هر چ   
ق، برابـر   يرود و حقـا     يها كنار م    ا به اين دليل كه به هنگام مرگ، پرده        ي

در سوره . ديآ يد مي او پدين برايقيشود و حالت  يچشم انسان آشكار م
  : ميخوان يان ميل دوزخ از قو47 و 46ه يمدثر، آ
ز را  يما همـواره روز رسـتاخ      ؛� أَتَانَا الْيقينُ  يوكُنَّا نُكَذِّب بِيومِ الدينِ حتَّ    �
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   1.دي فرا رس]مرگ ما[ن يقيكه  نيم، تا ايكرد يب ميتكذ
  : ديفرما ي م7نيرالمؤمنيام

 همانند مرگ   ينيقيچ  يمن ه ؛   2نا اشبه بالشّك من الموت    يقيت  يما رأ 
يعني در عين حال كه     . (دم كه به شك بيشتر شباهت داشته باشد       يدن

  .)شود مرگ يقيني است ولي در عمل همانند شك با آن برخورد مي

  عبادت الزمة معرفت. 3

 است كه دربارة ارتباط با خداوند متعال صادر         ين دستور يه، آخر ين آ يا
  :دارد يان ميشده است و ب

لة حـصول   ي استمرار آن، تنها وس    مراقبت از پرستش و اطاعت خداوند و      
شگاه يـ لة ارتبـاط و موجـب حـضور در پ         ين است؛ چـون عبـادت، وسـ       يقي

 از اسماء و يكي به   يهمچنين هر عبادت، توجه خاص    . پروردگار متعال است  
ا ين توجه، اسباب معرفت به خداوند را مه       يكند و ا    ي را فراهم م   يصفات اله 

  . و ارتباط خواهد بودلة معرفتين وسينمايد؛ پس عبادت، بهتر مي
   نادرستيتصور. 4

ز قـرار   يرا دسـتاو  »  يأْتيك الْيقينُ    ي واعبد ربك حتَّ   «ه  ي از منحرفان، آ   يبعض
غافـل  ! ستيگر عبادت الزم ن   ي، د يدين رس يقياگر به   : نديگو  يداده و م  
ن يقـ ي است كـه از روز نخـست بـه           6امبريه، به پ  يكه خطاب آ    از آن 
اگـر مـاه را در      «: فرمود  ي كفّار م  يدهايع و تهد  ي برابر تطم  ده بود و  يرس
فـة  يد، دسـت از وظ    يـ گرم قرار ده  يد را در دست د    يك دستم و خورش   ي
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   1.كرد ين لحظه عمر عبادت مين، تا آخريقيبا آن » دارم يخود برنم

  ها اميپ
  ).يقينُ يأْتيك الْيواعبد ربك حتَّ( تر از عبادت، استمرار آن است مهم. 1

د (ن اسـت    يقـ يدايش  ي حق، سبب پ   يتداوم بر بندگ  . 2 بـاعو…   ك يـأْتي 
  ).الْيقينُ
ك     (2فة بندگان در تمام عمر است     يعبادت پروردگار، وظ  . 3 بـر د بـاعو

  ). يأْتيك الْيقينُيحتَّ
ك   (3نيل به مرتبه واالي يقين، هدف و فلسفه عبادت است         . 4 بـر دباعو 

  ). يأْتيك الْيقينُيحتَّ
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قطعاً خدا . ديها را بشمار  آن]همة[د  يتوان  يد، نم ي خدا را شماره كن    يها  و اگر نعمت  

  .ار آمرزنده و مهربان استيبس

  مقدمه
چنـان    پرداختـه شـد و آن   ي الهـ  يهـا   ن، به ذكـر نعمـت     يشيدر آيات پ  

 هـر انـسان     يد كـه حـس شـكرگزار      يـ ح گرد يها تشر    آن يها  يكار  زهير
ها باران، نورآفتاب، انـواع       ن نعمت يزد؛ از جمله ا   ي انگ يخردمندي را برم  

 كه در خدمت بشر هستند  يواناتيگر، ح ي د ييها و موادغذا    وهياهان، م يگ
 يان، بـرا  يـ در پا .  باالخره نعمت خلقـت اسـت       و ي ران ياها و كشت  يو در 
اگـر  «: ديفرما  يهاست م   نيكه بشر فكر نكند نعمت خدا منحصر به ا          نيا

  .»ديتوان يد، نمي خدا را بشماريها د نعمتيبخواه

  ها واژه
ه از مـاده    يفعل مضارع مجزوم بـه ان شـرط       (د  ي اگر شماره كن   :ان تعدوا 

»ليباب تفع» عد.(  
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را يـ فعـل مـضارع مجـزوم ز      (د  يها را بشمار    د نعمت يتوان  ي نم :التحصوها
  ).يجزاء شرط واقع شده از مادة حص

  ).غه مبالغه از ماده غفريص(ار آمرزنده ي بس:غفور

   يرينكات تفس

  ي الهيها كثرت نعمت. 1

صوها         «ه با جملـة     ين آ يا الَ تُحـ ةَ اللّـه مـعواْ ند إِن تَعـيبـه گـستردگ  » … و 
طه شمارش اشاره كرده است؛ يها از ح ون بودن آنري و بي الهيها نعمت

 عـالم نعمـت    يسه بـا نظـام كلـ      يـ  در مقا  يقت هر موجود  يچون در حق  
رود  ي كه فرو ميدر هر نفس.  وجود ما غرق نعمت استي سرتا پا1.است
د، نه تنها دو نعمت كه هزاران نعمت موجود اسـت و بـر هـر                ي آ يو برم 
ات و سـالمت  ي حگذرد،  ي ما م  هر لحظه كه از عمر    .  واجب يشكر ينعمت
گر ياردها موجود د  يها موجود زنده بدنمان و مل       ونيت مل يون فعال يما مد 

ك لحظه ي يات حتيها ادامة ح ت آنيباشد كه بدون فعال   يخارج از ما م   
  2.ستيهم ممكن ن

  :يده، باباطاهر همدانيبه قول عارف شور
  به دريـا بنگــرم دريــا تو بيـنم      

  
  ا تو بيـنم   به صحرا بنگرم صحر   

  به هر جا بنگرم كوه و در و دشت    
  

  نشان از قــامت رعنــا تو بينم
  

  ها اساس نعمت. 2

ان اهللا غفور   «كه    نيكند به ا    ي نعمت را مرتبط م    ي سبحان، فراوان  يخدا
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ن يل ها است؛ چون با اين تعل يتر  قين و دق  يتر  فين خود از لط   يا» ميرح
رش، از بركـات دو صـفت       فهماند خـروج نعمـت از حـد شـما           ير م يتعب

، يبا مغفرتش كه همان پوشـاندن اسـت، بـد   . مغفرت و رحمت او است  
پوشاند و با رحمـتش كـه اتمـام نقـص و رفـع        يا را م  ينقص و قصور اش   
ور جمـالش  يـ كند و به ز  ز را ظاهر مي   ير و كمال هر چ    يحاجت است، خ  

  1.ديآرا يم
  م؟يچگونه شكر نعمت بگزار. 3

 را  ي الهـ  يهـا    قدرت شمردن نعمت   يشما حت : ديفرما  يف م يه شر يدر آ 
ش ين سـؤال پـ    يـ اكنـون ا  . ها   آن يد، چه رسد به قدرت شكرگزار     يندار
ن يـ ا بـا ا يم؟ آيم حق شكر او را ادا كنيتوان يد كه پس ما چگونه م  يآ  يم

  م؟يستيحال، در زمره ناسپاسان ن
كنـد و     يان م يه ب ين جمله همين آ   ين سؤال را در آخر    يقرآن پاسخ ا  

  : ديگو يم
  .همانا خداوند آمرزنده و مهربان است؛ �ميان اهللا غفور رح�

تر و بزرگوارتر از آن است كه شما را به دليـل عـدم                خداوند، مهربان 
ن قـدر كـه     يهمـ . ا مجازات كنـد   يش مؤاخذه   يها   بر شكر نعمت   يتواناي
 حـق شـكرش   ي شـما غـرق نعمـت او اسـت و از ادا           يد سر تا پـا    يبدان
  .ديد، شكر او را انجام داده ايشگاهش بري پر بهيد و عذر تقصيعاجز

  از دست و زبان كه برآيد      
  

  كز عهده شكرش به درآيد   
  بنده همان به كه زتقصير خويش       

  
  عذر به درگاه خداي آورد      
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  ورنه سزاوار خداونديش  
  

  كس نتواند كه بجاي آورد      
  

  اقسام شكر. 4

ـ  يـ ها ممكن ن     كامل آن  ي و شكرگزار  ي اله يها  شمردن نعمت   يست؛ ول
سته يـ  دارد كـه شا    يشكر، اقسام . شود  ي ساقط نم  يفة انسان، به كلّ   يوظ

  :جا آورد ش آن را بهي خويي، به اندازة تواناياست هر فرد
ت ي است با قلب كه همان تصور نعمت و رضايشكر: يشكر قلب. الف

ش، يكه هرگـز در دل خـو         است و اين   ي اله يها   از به نعمت   يو خشنود 
  . بودن نعمت، ناسپاس نباشداديا زيبرابر كم 

 اســت و نيـز ثنـا گفــتن   ي الهـ يهـا  ان نعمـت يــب: يشـكر زبـان  . ب
در قرآن .  باشد يشتن ميدهنده و بازگو كردن الطاف خداوند به خو نعمت

  :خوانيم كريم مي
  . پروردگارت را بازگو كن ؛ و نعمت�1 وأَما بِنعمةِ ربك فَحدثْ�
اعضا و جوارح است و آن، مصرف كردن        ر  يشكر با سا  : يشكرعمل. ج
همچنـين  . ن فرمـوده اسـت    ي است كه پروردگـار معـ      يها در راه    نعمت

 و هماهنگ ساختن متن اعمال با نعمت است كه          يپرداختن حقوق اله  
  .شود ها بر انسان مي  نعمتيباعث افزون

  ؛�2 ديدلَئن شَكَرْتُم ألَزِيدنَّكُم ولَئن كَفَرْتُم إِنَّ عذَابِي لَشَ�
د، مجازاتم ي كنيد، نعمت خود را بر شما خواهم افزود و اگر ناسپاسي كنياگر شكرگزار

  .د استيشد
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  ها اميپ
ـ     يها  نعمت. 1 ةَ اللّـه الَ        (شـمار اسـت       ي خداوند فراوان و ب مـعواْ ند إِن تَعـو

  ).تُحصوها
ن  داشته باشند و تالش كننـد، تـوا        يها هر چند مقام واالي      انسان. 2

 كه عـاجز از شـمارش      يرا كس ي را ندارند؛ ز   ي اله يها   نعمت يشكر گزار 
  .)التحصوها…(باشد  ي آن، عاجزتر ميها است، از شكرگزار نعمت
 يعيژه در جهان است و همه عوامل طب       ي و يتي موقع يانسان، دارا . 3

  .1)وإِن تَعدواْ نعمةَ اللّه الَ تُحصوها( هستند يدر خدمت و
ده و يـ  شـده بـه انـسان ذكـر گرد    ي ارزانـ يهـا   نعمـت 16 تـا   5ه  ياز آ (

  ).ان شده استي بي الهيها رقابل شمارش بودن نعمتيسرانجام، غ
كند، آمرزنـده     ي م ي كوتاه ي كه در شكرگزار   يخداوند، براي كس  . 4

 آوردن ي شـما از بـه جـا   ياست؛ لذا بـه دليـل كوتـاه   » ميرح«است و   
  .كند سپاس، نعمت خود را قطع نمي

)….يمحر لَغَفُور 2)إِنَّ اللّه  
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 به شما برسد،    يد، از جانب خدا است؛ پس چون گزند       يار دار ي در اخت  يو هر نعمت  

  .ديكن ياو بلند م به درگاه ي خود را به زاريصدا

  مقدمه
ذُواْ   (د  يـ ات قبل، خداوند فرمان داد كه دو معبود انتخـاب نكن          يدر آ  الَ تَتَّخـ

ن مطلب بـود كـه پرسـتش معبـود          يان ا يات، درصدد ب  ي آن آ  2)إِلهينِ اثْنَينِ 
ان ية قبل ب  يل در آ  ين فرمان، دو دل   ي ا يالزم است و برا   » اهللا «يعنيگانه  ي

  :شد
  : ن است، از آنِ او استيها و زم  آسمانآنچه در: ل اوليدل
  ؛�ولَه ما في الْسماوات واألَرضِ �

ا يـ د سـجده كـرد      يـ  اسـت، با   ي كه مالـك هـست     يا در مقابل كس   يآ
  ز؟ي فاقد همه چيها بت

ن اسـت، بلكـه   يهـا و زمـ     خداوند، نه تنها مالـك آسـمان      : ل دوم يدل
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  : باشد ية او ميز از ناحين نين و تمام قوانيهمواره د
  .1ن واصباًيو له الد
گر ذكر شده اسـت كـه بـه آن اشـاره            يل د يز دو دل  ية مذكور ن  يدر آ 

  .خواهد شد

  ها واژه
  2).شود ي مياي كه از فقدان نعمت ناش ينگران(ان ي ضرر و ز:الضر

ه از دعـا و تـضرع و اسـتغاثه          يـ كنا(د  يكن  يتان را بلند م   ي صدا :تجئرون
  3)است

   يرينكات تفس

  عم بودنگانه مني. 1

 پرسـتش  يه بـرا يـ ن آية قبل، در ا  يل آ ي كه عالوه بر دو دل     يل سوم يدل
د، همـه از    يـ ها دار   آنچه از نعمت  : خداوند به آن اشاره شده چنين است      

ها به دليل شـكر نعمـت اسـت،            اگر پرستش بت   يعنيه خدا است؛    يناح
 يبلكه سر تـا پـا  . اند كه شكرش الزم باشد  ندادهيبتها كه به شما نعمت    

 و  ي مـاد  يهـا   همة نعمت .  خدا فرا گرفته است    يها  جود شما را نعمت   و
هـا هـم      هـا اسـت و شـما از شـمارش آن            ار انـسان  يـ  كه در اخت   يمعنو
 ي تعجـب اسـت كـه بعـض    ين حال، جـا يبا ا. ، از خداوند است 4ديعاجز
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  1.اند ها پرداخته  خدا را رها كرده و به پرستش بتيها، بندگ انسان
   شدائدد در تنگناها ود بستن به خداونيام. 2

. ديآ يها به سراغ شما م ها، بالها و رنج ي كه ناراحتي هنگام:ل چهارميدل
د و او را    يـ دار  يها تنها دست تضرع به درگاه خداونـد برمـ            دفع آن  يبرا
أَرونَ       �: ديخوان  يم تَجـ ه الضُّرُّ فَإِلَيـ كُمسإِذَا م ن، اگـر پرسـتش     يبنـابرا . �ثُم
ة خـدا   يـ فع ضرر و حل مشكالت است، آن هـم از ناح          ها به سبب د     بت

ز را رهـا    يـ  همـه چ   ،ين حاالت زندگ  يتر  ز عمالً در سخت   ياست و شما ن   
  2.ديرو يد و تنها به درگاه او ميكن يم
  شدائدد به خداوند در تنگناها و ي بودن اميفطر. 3
شود، بيان  يده ميز دي نيگري د3اتيف كه مضمون آن، در آية شرين آيا
 در يها، امـري فطـر   يد بستن به درگاه خداوند در سخت     ي كه ام  كند  يم

 ي هم سراغ داشتند ـ ولو برا يگريرا اگر درگاه ديها است؛ ز همة انسان
 ياستغاثه بـه خـدا  . شدند يبار هم كه شده ـ به آن درگاه متوجه م  كي

د انـسان از هـر جـا و از هـر     يـ  كه امي و تضرع به درگاه او هنگام     يتعال
 ي كـه كـس    ي است ضرور  يا  شود، نكته   ي قطع م  يب ظاهر سبب از اسبا  

ن نداشته باشـد و بـه      ي؛ انسان هر چند هم كه د      يآر. در آن شك ندارد   
د ين وجود در هنگام هجوم شدا     ياورده باشد، با ا   يمان ن ي سبحان ا  يخدا

دش قطع نشده و هنـوز  يابد كه امي ياگر به وجدان خود مراجعه كند، م  
 اسـت  يل بر وجود كـس يد، دلي وجود امنيهم.  دل بسته است ييبه جا 
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  1.يست جز خداوند تبارك و تعالي نيد دارند و او كسيكه به او ام

  ها  اميپ
ا شـانس   يت خود   يريل و مد  يجة تالش و تحص   ي را نت  ي اله يها  نعمت. 1

 2 از جانب خداوند است    يها تفضّل    نعمت يد؛ بلكه تمام  يو تصادف نپندار  
)ةٍ فَممن نِّعا بِكُم ممنَ اللّه.(  

دانند و    يش م يها، فطرتاً خداوند را تنها پناهگاه و ملجأ خو          انسان. 2
به محض احساس ضعف و دچار شدن بـه رنـج و زحمـت، بـا تـضرع و                   

  ). ثُم إِذَا مسكُم الضُّرُّ فَإِلَيه تَجأَرونَ(3آورند ي ميالتماس به درگاه خداوند رو
 در خطرهـا، تنهـا پناهگـاه او         ها از خداوند اسـت، هـم        هم نعمت . 3
  ).فَإِلَيه تَجأَرونَ ،فَمنَ اللّه (4است
داركننـدة فطـرت    يهـا، ب    يگرفتار شـدن بـه مـشكالت و نـاگوار         . 4
  ).ثُم إِذَا مسكُم الضُّرُّ فَإِلَيه تَجأَرونَ (5ها است  انسانيديتوح
نعمــت و  از ي از برخــورداريا زهيــهــا، آم  دنيــايي انــسانيزنــدگ. 5
  ).ثُم إِذَا مسكُم الضُّرُّ، ما بِكُم من نِّعمةٍ فَمنَ اللّه (6ت استيمحروم
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 ] تـو  يبه الهام او، برا   [ پروردگارت را كه     يها  ها بخور؛ پس راه     وهيسپس از همة م   

ـ آ  يرون م ي گوناگون ب  يها   با رنگ  ينيريها، ش   از شكم آن  . مايهموار شده است بپ    د ي
 ي مردم ي، برا ]ر زنبورعسل كا[ن  يشك، در ا    يب.  مردم است  ي برا ييكه در آن، شفا   

  2. استيا شند، نشانهياند يكه م

  مقدمه
 ي زنبوران عسل، به دقـت از سـوي دانـشمندان بررسـ            يامروز كه زندگ  

 ي اجتمـاع يچنان زندگ ز آنيانگ ن حشره شگفت  يشده ثابت شده است ا    
 يسـاز   او در خانهياز هنرمند  (يادي دارد كه از جهات ز     يزيشگفت انگ 

 يها و نظم و پشتكار و پاك        دن و خوردن از گل    ي مك گرفته تا مهاجرت و   
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.  گرفته اسـت   يشي او پ  ي اجتماع ياز تمدن انساني و زندگ    )  او يزيو تم 
ن موضـوع اشـاره كـرده       يـ  به ا  1ي با كلمه وح   يزيقرآن به طرز اعجازآم   

 زنبـوران عـسل را هرگـز        يت را روشن كند كه زندگ     ين واقع ياست، تا ا  
 شـود كـه بـه       يا  زهين انگ يد هم يشا.  كرد سهيوانات مقا يه ح يد با بق  ينبا

م و بـه عظمـت و       يب گام بگـذار   ين حشره عج  يز ا يدرون جهان اسرارآم  
  2.ميدگارش آشنا شويقدرت آفر

  ها واژه
  ).»سلك«فعل امر از ماده ( كن ي راه برو، ط:ياسلك
  ).ليجمع سب(ها   راه:سبل
  3).»ذلل«جمع ذلول از ماده (م و رام ي تسل:ذلل
  ).جمع لون(ها   رنگ:الوان

  يرينكات تفس

   هدفمنديبردار بهره. 1

 منفور است؛ لذا هـر  يكار ي غفلت و بيمانه اله يدار و حك    در نظام هدف  
 و اسـتفاده از نعمتـي آمـده، كنـار آن،     يبـردار  جاي قرآن، مسأله بهـره   

  :ان شده است؛ از جملهي بيمسئوليت
  .ديدهسته انجام يو كار شا…دي؛ بخور�واعملوا صالحاً.…كلوا�
  .ديگران را اطعام كنيد و دي؛ از آن بخور�كلوا منها واطعموا�
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  .دي و خدا را سپاس گذار…دي؛ بخور�واشكرواهللا.…كلوا�
  .دي و اسراف نكن…دي؛ بخور�والتسرفوا…كلوا�
دهـد؛    يز خداوند به زنبـور عـسل دسـتور خـوردن مـ            يه ن ين آ يدر ا 
  .)ربكفَاسلُكي سبلَ ( مسئوليت همراه هدف و يخوردن

  ها ح از نعمتياستفاده صح. 2

 يهـا  ها كـه نعمـت   وهيها از م  انسان يم كه برخ  يخوان  يه قبل م  يدر دو آ  
ه يـ سازند باعث از دست رفتن عقل و ما         كننده مي   اند مايعات مست    ياله

هـا عـسل شـفابخش        وهيوان، از ثمرات و م    ي ح ي است؛ ول  يفساد و تباه  
  .سازد يم
  اتيعسل در روا زنبور. 3

  :  روايت شده است كه فرمود7يز حضرت امام علا
  مثل عسل؛ي الناس يما استشف

   1.جويند  مانند عسل شفا نمييزيمردم به چ
اي به مانند نوشيدن عـسل   يماريچ ب يت ديگري هست كه ه    يدر روا 

  2.درمان نشده است
  :  فرمود6امبرين پيهمچن
اد يـ  آن  را كه قرآن ازيبار عسل بنوشد و شفاي     كي كه هر ماه     يكس

  3.بخشد ي شفا ميمارينوع ب77كرده است بطلبد، خداوند، او را از 
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  ها تنوع در عسل. 4

 نشـسته و از آن      يا  كه زنبور بر چه گل و ثمره        رنگ عسل، بر حسب آن    
 از مـوارد،    يا  ن سـبب در پـاره     يبهره برده باشد، متفاوت است؛ بـه همـ        

 شـفاف و    يگـاه رنـگ      زرد يد و گـاه   ي سف يا   نقره يره و گاه  ي ت يا  قهوه
ها، عالوه بر  ن تنوع رنگيا.  است ياهيل به س  ي ما ي و گاه  ي خرماي يگاه
ها   ذوقي برايدست آوردن عسل است، تنوع  تنوع منابع بهيايكه گو  آن
را امروزه ثابت شده است رنـگ غـذا   يشود؛ ز يز محسوب ميها ن قهيو سل 

  1.ار موثر استي انسان بسيك اشتهايدر تحر
   زنبوريغذا. 5

كه  نيبا ا» ها بخور وهي؛ پس از همة مثُم كُلي من كُلِّ الثَّمرَات«: آن فرمودقر
ايـن  . ندينـش  يها مـ    گل يخورد و غالباً رو     يوه نم يزنبور عسل فقط از م    

ها اسـت   وهيه مي زنبور عسل از همان مواد اوليبدان سبب است كه غذا    
ل نـشده  ي تبـد وهيـ ها جا دارد و هنوز بزرگ نشده و بـه م         كه در شكوفه  

  2.است
بر امر به » فاء« را با حرف »فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً« عبارت ي تعال يخدا
متفرع كرد، تا بفهماند مراد از خـوردن، برداشـتن و           ) ؛ بخور يكُل(خوردن  

هـا بـرد و       كه از ثمرات گرفته است به خانه       يبه منزل بردن است، تا عسل     
ن است كه تمام    يانگر ا يب» رب«به  » بلس«ن اضافة   يهمچن. ديره نما يذخ

  3.رديگ ي زنبور عسل، با الهام انجام ميكارها و رفت و آمدها
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  دعوت به تفكر. 6

رُونَ      �ه مورد بحث را با جمله       ي آ كه  نياعلت    �إِنَّ في ذَلك آليةً لِّقَـومٍ يتَفَكـَّ
 او كـه سراسـر      يعـسل و زنـدگ     زنبـور اسرار  ن است كه    ي ا ،ختم فرمود 

 پـس  ؛شـود  ي م كشفها    انسان ي فقط با تفكر برا    ،ق است يب و دقا  يعجا
  1. كه تفكر كنندي مردمي است برايتي زنبورعسل آيزندگ

  2ها اميپ
هـا    زه در آن  ي است كه به صورت غر     يوانات، طبق فرمان اله   يرفتار ح . 1
  .)فَاسلُكي سبلَ ربك … النَّحلِي ربك إِلَيوأَوح(باشد  يم

  .)كُلي من كُلِّ الثَّمرَات(ها است  وهي، عصاره انواع معسل. 2
 خداونـد، خاشـع و منقـاد بـوده و در     يها  عسل، برابر الهام  يزنبورها. 3
  )فَاسلُكي سبلَ ربك ذُلُالً(دارند  يعت گام برمين شده در طبيير تعيمس

ـ  ( گوناگون است    يها   و خالص به رنگ    يعي طب يها  عسل. 4 م خْرُجن ي
انُهأَلْو فخْتَلم ا شَرَابهطُونب.(  

 توسـط   ي در كنـار زهرسـاز     يسـاز    و عسل  يساز  ، موم يساز  خانه. 5
  ).ةًيال( است ي قدرت الهيها  مثل زنبور، از نشانهيوان كوچكيح

  ).فيه شفَاء للنَّاسِ(ها است   تمام انساني شفابخش براييعسل، دارو. 6
ـ   يخداوند، شفا . 7  يعـ يسان را از راه عـسل و اسـباب طب          امراض ان

  ).شَرَاب مخْتَلف أَلْوانُه فيه شفَاء للنَّاسِ(مقدر كرده است 
شه ي است كه اهل فكر و اند      ي كسان يها برا   ها و عبرت    تمام درس . 8
 هستند كه در تمـام عمـر از عـسل    يوگرنه افراد) (لِّقَومٍ يتَفَكَّرُونَ (باشند  
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  ).ستنديها ن قه فكر درباره آني حاضر به چند دقيولكنند؛  ياستفاده م
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سپس به . انگيزيم  بر مي]بر آنان[ روزي را كه از هر امتي گواهي   ]به خاطر بياوريد  [
خواهي و  شود و نيز اجازه عذر  داده نمي]سخن گفتن[نان كه كفر ورزيدند، اجازه آ

  .دهند تقاضاي عفو به آنان نمي

  مقدمه
هـا در آيـات    مجمـوع ايـن صـحنه   . هـاي گونـاگوني دارد     قيامت، صحنه 

از جمله آيه مورد بحـث دربـاره        . گوناگون به مناسبت مطرح شده است     
هايي سخن گفته است كه بـراي         راهشاهدان روز قيامت و مسدود بودن       

  .رهايي ممكن است تصور شود

  ها واژه
  ).فعل مضارع از ماده بعث(انگيزيم  مي  بر:نبعث
   :أمة

                                                 
h.$Y'  :mq.  

   تفسير همراه�       

 

654  

  .كه شاهد و حاضر و آگاه باشد  گواهي:شهيد
  ). »اذن«فعل مضارع مجهول از ماده (شود   اجازه داده نمي:اليؤذن

فعل (دهند    و به آنان نمي   خواهي و تقاضاي عف     عذر) اجازه(: اليستعتبون
  .1)باب استفعال» عنب«مضارع مجهول از ماده 

  نكات تفسيري 

  »شهيد«و » يوم«مراد از . 1

روز قيامـت و مـراد از       » يـوم «آيد كـه مـراد از         از سياق آيه، بدست مي    
كند، گواهان اعمـال      كه خدا هر يك را از يك امت مبعوث مي         » شهدا«

اند و درباره امت خود       د را ضبط كرده   آنان، حقايق اعمال امت خو    . است
 2.دهند كه در دنيا چه كارهايي كردند شهادت مي

 رخصت دفاع. 2

در قيامت دست، پا، گوش، چشم و پوست بدن و حتي زميني كه انسان 
دهند؛ بنابراين نوبت بـه زبـان      بر آن گناه يا ثواب كرده است گواهي مي        

 نيـز اسـتفاده     3 قـرآن  اين حقيقتي اسـت كـه از آيـات ديگـر          . رسد  نمي
ها و بـه كـار    يابند با حرف نميرساند كه كافران اجازه  اين آيه مي. شود  مي

 محكوميت در قيامت را از خـود دور كننـد؛ لـذا هـيچ               هايي،  بستن حيله 
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راهي براي تدارك گذشته و اصالح آنچه از اعمال دنيايشان فاسد شـده       
يـا بـا    : راه اسـت  است ندارنـد؛ چـون اصـالح و تـدارك، از يكـي از دو                

 يابند به دنيا برگردند و به عمل صـالح           كه اجازه   عذرخواهي است يا اين   
 بـسته و راه اول را جملـة         »والهم يـستعتبون  «راه دوم را عبارت     . بپردازند

  1. سد كرده است»اليؤذن«
  گواهان قيامت. 3

پيـامبران، فرشـتگان،    . در قرآن، بارها گواهان قيامت مطرح شده اسـت        
امــام . خــدا، زمـين و اعــضاي بــدن از گواهـان آن روز هــستند  اوليـاي  
  :  فرمود7صادق

   2  .شوند براي هر امت و زماني امامي هست كه مردم با او محشور مي
  : در ذيل آيه فرمود7امام باقر
  .همانا ما شاهدان بر اين امت هستيم 3؛نحن الشهود علي هذه االمة و

عـدالت اسـت؛ بنـابراين      شرط شهادت و گواهي، علم و آگـاهي همـراه           
اولياي خدا كه در قيامت شاهد بر ما هستند، بايد در دنيا بر كار ما ناظر 

اين همان عقيده ما است كه آياتي . ها عرضه شود بوده و اعمال ما بر آن
  .شود  تأييد مي�4 اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤْمنُونَيوقُلِ اعملُواْ فَسيرَ�مانند 
بدون اين عقيده، . شود  عرضه مي7ال ما هر هفته به امام زماناعم

چگونه كسي كه از . آيات شهادت و گواهي در قيامت قابل توجيه نيست

                                                 
h. 9� ;+@RcR1 ��G��� ��5�� :khp :lqju. 

p. 
�T ���� :kh :lpmm. 

s. �T�3� :kq :lhzr. 

q. ;1�) )r :(hun 
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  1.اعمال ما خبر ندارد يا عدالت ندارد، در قيامت گواهي بدهد
  نيستخواهي و جبران در قيامت ميسر  توبه و عذر. 4

جبران نمود؛ اما در قيامت، نه جاي توان توبه كرد و هم    در دنيا، هم مي   
توجيـه مـردود اسـت؛ چـون        . توجيه است نه تعذير نه تدارك و جبران       
ؤْمنينَ «: گويند وقتي بعضي از دوزخيان به گروه ديگر مي     لَكُنَّا مـ لَا أَنتُم؛2لَو 

 ؛3بل لَّم تَكُونُوا مؤْمنينَ   «: رسد  خطاب مي » اگر شما نبوديد ما مؤمن بوديم     
تدارك گناه نيز مردود است؛     . »ه خود شما اهل ايمان آوردن نبوديد      بلك

الحاً   «: خواهند  چون وقتي از خداوند مي     لْ صـمنَا نَعجِعمـا را بـه دنيـا        4؛فَار
كَلَّا إِنَّها كَلمةٌ هو    «: شنوند  ، پاسخ مي  »اي انجام دهيم    بازگردان، تا كار شايسته   

ا  «. »گويد ي است كه او به زبان مي   اين سخن .  چنين نيست  5؛قَائلُها فَذُوقُوا بِمـ
يتُمرا فرامـوش كرديـد  كـه ديـدار امروزتـان     ؛ بچشيد بـه دليـل ايـن       6نَس « .
م      «: فرمايـد   خواهي مردود اسـت؛ چـرا كـه قـرآن مـي             عذر ؤْذَنُ لَهـ لَـا يـو

  8.»خواهي كنند يابند كه عذر  اجازه نمي7؛فَيعتَذرونَ

  ها پيام
از ميان هر امت، فردي به عنوان گواه و شاهد برانگيختـه          در قيامت،   . 1

                                                 
h. ��� ���� :kj :lqsz. 

p. ?�_ )sq :(sh. 

s. V?@?� )sz :(pr. 

q. v/�_ )sp :(hp. 

n. ^�3�4� )ps( :huu. 

j. v/�_ )sp :(hq. 

z. V�_R� )zz :(sj. 

m. ��� ���� :kj :lqsz. 
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  .)ويوم نَبعثُ من كُلِّ أُمةٍ (شود مي
در دادگاه الهي، حساب و كتاب و گـواه و شـهادت مطـرح اسـت          . 2

  .)شَهِيدا(
ــزه  . 3 ــال انگي ــكار شــدن اعم ــت روز آش ــه   قيام ــت هم ــا و ماهي ه
  1.)أُمةٍويوم نَبعثُ من كُلِّ (هاست  انسان
محكوميت كافران در محكمه قيامت با شهادت شـاهدان همـراه           . 4
  .)ويوم نَبعثُ من كُلِّ أُمةٍ(است 

                                                 
h. ��3	�� ���� :kr : lqrq�qrn ���� ���� :kj :lqsm. 

 

 

 قرآن مجيد  278صفحة   138 درس

  حيات طيبه

ôtΒ Ÿ≅ Ïϑ tã $[sÎ=≈ |¹ ÏiΒ @& Ÿ2sŒ ÷ρr& 4s\Ρ é& uθèδ uρ ÖÏΒ ÷σãΒ … çµ̈Ζ tJ Í‹ósãΖ n= sù Zο4θu‹ ym 

Zπt6ÍhŠsÛ ( óΟßγ̈Ψ tƒÌ“ ôf uΖ s9 uρ Νèδ t& ô_r& Ç|¡ômr' Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩∠∪1  
اي انجام دهد ـ خواه مرد باشد يا زن ـ در حـالي كـه مـؤمن       هر كس كار شايسته

ها را به بهترين اعمـالي كـه          داريم و پاداش آن     است، او را به حياتي پاك زنده مي       
  .انجام ميدهند خواهيم داد

  مقدمه
  : از ابن عباس چنين نقل شده است

خــدمت » عبــدان بــن اشــوع«نــام   حــضرموت بــهمــردي از اهــالي
اي بـه نـام       همـسايه ! رسـول خـدا   اي  «:  رسيد عـرض كـرد     6پيامبر

امرؤالقيس دارم كه قسمتي از زمين مرا غصب كرده است و مردم گـواه    
صدق منند؛ ولي چون براي او احترام بيشتري قائل هستند، حاضـر بـه              

  .»حماميت از من نيستند
او همه چيز را انكـار      . ست و از او سؤال كرد      امرؤالقيس را خوا   6پيامبر

يا «: مرد شاكي عرض كرد   .  به او پيشنهاد سوگند كرد     6پيامبر. نمود
                                                 

h.$Y'  :rz.  
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بندباري اسـت كـه بـراي او هـيچ مـانعي نـدارد                اين، مرد بي  ! اهللا  رسول
بـه هـر حـال      «:  بـه شـاكي فرمـود      6پيـامبر . »سوگند دروغ يادكند  

. »ايد تـسليم سـوگند او شـوي      اي نيست؛ يا بايد شهود بياوري يا ب         چاره
بـه او    6القيس برخاست، تا سوگند ياد كنـد، پيـامبر        هنگامي كه امرؤ    

آن . »باره بينديش و سپس سوگند ياد كـن       در اين «): و فرمود (مهلت داد   
پيمان الهـي   «فرمايد،    مي دو نفر بازگشتند و در اين حال، دو آيه قبل كه          

خدا است، براي شما بهتر اسـت،  آنچه نزد . را به بهاي اندك مبادله نكنيد 
شود؛ اما آنچه نزد خدا است        مي اگر بدانيد؛ زيرا آنچه نزد شما است، فاني       

خوانـد،  هـا      آن  اين دو آيه را براي     6هنگامي كه پيامبر  . »ماند  مي باقي
شـود و     مـي  سرانجام فاني . امرؤالقيس گفت حق است آنچه نزد من است       

ام؛ ولـي     زمين او را غـصب كـرده      من قسمتي از    . گويد  مي اين مرد راست  
 اكنـون كـه چنـين اسـت، هـر مقـدار      . دانم چـه مقـدار بـوده اسـت         نمي

 ةخواهــد، برگيــرد و معــادل آن هــم بــه آن بيفزايــد؛ بــه دليــل بهــر مــي
در اين هنگام، اين آيه نازل      . »ام  اي كه اين مدت، از زمين او برده         استفاده
  1.شد

  ها واژه
فعـل مـضارع از مـاده       (بخـشيم     ، حيات مي  يمكن  مي زندهحتماً   :نُحيِينَّ

  ).باب افعال با نون تأكيد نقيله» حيي«
  . پاكيزه:طَيبةً

بـا نـون تأكيـد    » جـزي «فعل مضارع از مـاده  (دهيم   مي  قطعاً پاداش  :نَجزِينَّ

                                                 
h. ����� ���� :khh : lsmj �smz $�' ;1 )�*� ��(�� :kj : lppj�ppz. 
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  ).ثقيله

  نكات تفسيري

  .زن و مرد در كسب فضايل برابرند. 1

دارنـد؛ بـه همـين دليـل در     هايي از نظر جسم و روح        زن و مرد، تفاوت   
ها دليل تفاوت  كدام از اين  هاي اجتماعي متفاوتند؛ ولي هيچ      احراز پست 

يا تفاوت مقامشان در پيـشگاه خـدا نيـست؛ بـه            ها     آن شخصيت انساني 
بيش از يـك    ها     آن همين دليل معيارهايي بر شخصيت و تعالي معنوي       

ت كـه امكـان   معيار، حاكم نيست و آن، ايمان و عمل صالح و تقـوا اسـ        
اين آيه جـواب متقنـي اسـت بـه          . دسترسي هر دو به آن يكسان است      

 گوياني كه در شخصيت انساني زن شك و ترديد داشتند و ثابـت    بيهوده

فكران، اسالم، دين مردانه نيست؛ بلكـه بـه           كند بر خالف پندار كوته     مي
  1.همان مقدار كه به مردان تعلق دارد، به زنان نيز تعلق دارد

  ط ايمانشر. 2

قرآن مجيد، در نود آيه نوراني خود، عمل و صالح را در كنار هم آورده               
 و أصـلح،    …عملوا الصالحات، عمل صالحاً، عمـل       : است؛ عباراتي چون  

  .خورند  ميفليعمل عمالً صالحاً، يعمل صالحاً در اين آيات به چشم
در بيـشتر   . در هفتاد آيه، عمل صالح با ايمـان تركيـب شـده اسـت             

، ايمان بر عمل صالح مقدم شده؛ ولي در چند مورد ـ از جمله آيه موارد
  .مورد بحث ـ ايمان مؤخر ذكر شده است

يافتن عمل صالح است؛ چـون        بخشي بلكه تحقق    ايمان، شرط نتيجه  
                                                 

h. 9� ;+@RcR1 ����� ���� :khh :lsrh. 
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تـوان ارائـه داده       نمـي  بدون ايمان، اساسـاً تعريفـي بـراي عمـل صـالح           
 درسـتي آن را  تـوان چيـزي را ديـد و بـه       نمـي  كه بـدون نـور      چنان  هم

  .تشخيص داد
  حيات طيبه. 3

طيب، مقابل خبيث است و خبيث، هر چيز آلوده و نامتناسب با فطرت             
  .آدمي است

بخش ايمان و انجام عمل صالح، هدر دادن          زندگي بدون نور روشني   
عمر و سرمايه گرانبهاي زندگي است؛ در حالي كه در پرتو ايمـان، نـور               

اهد تابيـد و بـا عمـل صـالح، زنـدگي       معرفت بر همه زواياي زندگي خو     
شـكل  » حيـات طيبـه  «در ايـن صـورت    . بالندگي و كمال خواهد يافت    

 مزاياي اين زندگي، به لحـاظ درونـي و        )فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً  (خواهد گرفت   
انـسان در پرتـو     : اي است كه در يك جمله بايـد گفـت           بيروني به اندازه  

هـاي درون و بيـرون آزاد شـده و بـه         باثتايمان و عمل صالح، از شر خ      
  .خير حيات طيبه نائل شده است

  اجر احسن. 4

خداوند، چون داراي فضل عظـيم اسـت، اجـر مؤمنـان صـالح را برابـر                 
اگر كسي هزاران عمل صـالح دارد كـه         . خواهد داد ها     آن بهترين اعمال 

 از جهت نيـت و ديگـر شـرايط، بهتـرين عمـل محـسوب              ها     آن يكي از 

د؛ خداوند پاداش همه اعمال آن مؤمن را مطابق آن عمل بهتـر،             شو  مي
محاسبه خواهد كرد؛ براي نمونه اگر صد نوع گل بـراي فـروش عرضـه               

بـيش از همـه   هـا   شود كه قيمت آنان متفاوت است و يكـي از آن گـل         
ارزش داشته باشد؛ ولـي خريـدار، همـه را بـه نـرخ آن گـل ارزشـمند                   

ترين حاصل هم به باالترين نرخ بـه          زلخريداري كند، در اين صورت، نا     
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  .فروش رسيده است
خداوند، عمل مؤمنان صالح را مطابق باالترين نمونه عمل او پاداش           

  .)أَجرَهم بِأَحسنِ ما كَانُواْ يعملُونَ(خواهد داد 
  قناعت= حيات طيبه

تفـسير  » قناعـت « حيات طيبه بـه      :در روايات رسيده از معصومين    
حيات : فرمود» طيبهحيات  « در پاسخ به سؤال از       المؤمنينامير. شده است 

  ٢ . نيز نقل شده است7همين معنا از امام صادق١.طيبه قناعت است

  ها پيام
 …و مالك پاداش، سنّ، نژاد، جنسيت، موقعيت اجتماعي، سياسـي           .1

  ٣.)منْ عملَ( نيست
و شــرط قبــولي آن در پيــشگاه خداونــد بــه ايمــان  ارزش عمــل. 2

 است، پس كار خوب به تنهايي كافي نيست؛ خـود انـسان هـم           مشروط
  ٤.)وهو مؤْمنٌ …منْ عملَ  (بايد خوب باشد

منـدي از     هـاي الهـي و بهـره        زن و مرد در برخورداري از پـاداش       . 3
ــساويند    ــذير، م ــاكيزه و دلپ ــات پ ــرٍ أَو    (حي ــن ذَكَ ا محــال ــلَ ص مــنْ ع م

  5 .)ةً طَيبةًفَلَنُحيِينَّه حيا…يأُنثَ
ايمان و عمل صالح، دو عامل براي دستيابي بـه كمـال و حيـات               . 4

                                                 
h. IJ� ��H(�� :> 2��ppr. 

p. 
$�� 
���� :lpzn. 

s. ��� ���� :kj :lqnh. 

q.^?�U . 

n. ��3	�� ���� :kr :lnpq. 
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برتر و پاكيزه است و انسان بدون ايمان و عمل صالح، گويي مرده است              
  1.) وهو مؤْمنٌ فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً…منْ عملَ صالحا(

                                                 
h. ��� ���� :kj :lqnh ���3	�� ���� :kr :lnpn.  

 

 

 قرآن مجيد  280صفحة   139 درس

  ها ن سرنوشتييروز تع

* tΠöθtƒ ’ ÎAù' s? ‘≅ à2 <§ø� tΡ ãΑ Ï‰≈pgéB tã $pκ Å¦ø� ¯Ρ 4’ ®ûuθè? uρ ‘≅ à2 <§ø� tΡ $̈Β 

ôM n= Ïϑ tã öΝèδ uρ Ÿω šχθßϑ n= ôà ãƒ ∩⊇⊇⊇∪1  
كنـد، و هـركس بـه آنچـه      آيد، از خود دفاع مي     روزي را كه هركس مي     ]ياد كن [

  .شود يابد و بر آنان ستم نمي وكاست پاداش مي انجام داده بدون كم

  مقدمه
. ش اسـت  ي، مسؤول نفس خـود و عمـل خـو         هركس از هر طبقه و نژاد     

اي،  وند با خاندان ويژهي موهوم و پي نژاديپندارند بر اثر برتر ي ميگروه
ا در رفاه خواهند بود و اگر عذاب هـم شـوند            يدر آخرت نيز همچون دن    

ن ي ابطـال چنـ    ي سـبحان بـرا    يخـدا . ستنديش معذب ن  ي ب يچند روز 
امـت هـر شـخص      يت؛ در ق  سيا ن يامت مانند دن  يق: ديفرما  ي م ييپندارها

 در يزيـ ش اسـت و جـز آن، چ  يده و خلق و عمل خـو  يفقط مهمان عق  
  2. را دفع كنديا ضرري كسب نمايد يست، تا با آن سوديار انسان نياخت

                                                 
h . $Y')hj:(hhh. 

p . 9� ;+@RcR143�� ����. 
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  ها واژه
  ).فعل مضارع از ماده جدل باب مفاعله(كند  ي دفاع م:تُجادل

 بـاب  يه وففعل مضارع از ماد (شود    يكم و كاست به او داده م        ي ب :يتوف
  ).ليتفع

  يرينكات تفس

  نتيجه  يدفاع ب. 1

هاي خود،    كاري   نجات از چنگال عذاب خالف     يمنحرفان در قيامت، برا   
ا     «: نـد يگو يشـوند و مـ   ي منكر ميگاه انحراف را به كل  ا كُنـَّ نَـا مـبر اللّـهو

؛ 1»ميما مشرك نبـود  !  كه پروردگارمان است سوگند    ي؛ به خداي  مشْرِكينَ
 يست، سـع  يـ هـا كـارگر ن      ن دروغ و حيلـه    يـ ننـد ا  يب  ي كه م  ينگاماما ه 
: نديگو  يندازند و م  يكنند گناه خود را به گردن رهبران گمراهشان ب          يم
ؤُالء أَضَلُّونَا فĤَتهِم عذَاباً ضعفاً منَ النَّارِ      « نَا هـبها بودند كـه مـا را    نيا اي خدا؛ر

و «: گوينـد   گـاه مـي   حتي. »كنها را دو چندان  گمراه كردند؛ عذاب آن  
هـوده  يهـا ب  ن دسـت و پـا زدن  يـ  اي؛ ول2»ها بده  سهم عذاب ما را به آن     

  :شود يكم و كاست به او داده م يجه اعمال هركس بيجا نت آن. است
  ؛ كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتيوتُوفَّ

  3).ظلمونيو هم ال (شود  ي نمين ستميچ كس كمتريو به ه
  امتير ق انسان ديتنهاي. 2

امت يچ كس در قيكه ه نياول ا: ه، به دو نكته اشاره شده استين آيدر ا
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كند؛ بلكه تنها و تنها به دفاع از خود مشغول          يگر دفاع نم  ي د ياز شخص 
 يگرير خود بپردازد و غم ديماند كه به غ يش نمي برايگر مجاليد. است

يوم لَـا  �مانند ن نكته اشاره شده است؛ يدر آيات ديگر نيز به ا     . را بخورد 
ولً   ي مـغْنلً    ييو ن مـ ئًا  ي عـي بـه درد دوسـت     يچ دوسـت  ي كـه هـ    ي؛ روز � شَـي 

 كه مال و فرزندان ي؛ روز�يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنُـونَ �ه يز آي و ن1.خورد  ينم
  . 2بخشد ي نميسود

 نـدارد و    يكند، سـود    ي كه هركس از خودش م     يكه دفاع   نينكته دوم ا  
 كـه بـه او   يكه سزاي ني ايكند؛ برا ي كه سزاوار او است، از او دور نم     آنچه را 

 را از او    يدهند، خود عمل او است و معنا ندارد كـه نـسبت عمـل كـس                 يم
  3.چ شائبه ظلم ندارديگونه سزا دادن ه نيسلب كنند و ا

  يگسستن روابط اجتماع. 3

ا يـ اده  اعم از خانوي است و روابط اجتماع   ينظام حسابرسي آخرت، فرد   
 يم گسستن روابط اجتماعيرو قرآن كر نيست؛ از ايجا حاكم ن جامعه آن
  .كند ن اعالم مييب در چند مرحله چنيرا به ترت
  : گريكدي ي خانواده و افراد خاندان برايناقع نبودن اعضا. 1
�كُملَادلَا أَوو كُمامحأَر كُم؛�لَن تَنفَع  

  4.لتان نخواهند داشت به حايهرگز بستگان و فرزندان سود
  : گريكديفرار افراد خانواده از . 2
�يهنبو هتباحصو أَبِيهو هأُمو يهنْ أَخم رْءرُّ الْمفي مو؛�ي  
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   1 .زديگر يآن روز، انسان از برادر خود و از مادر و پدرش و زن و فرزندش م
را هركس گرفتار   يز آن است كه از او استمداد نشود؛       يا برا ين فرار، يا

 ظهـور عـداوت   يا برايش و به جدال به نفع خود سرگرم است         يكار خو 
  : گر خواهند شديكديامت دشمنان ي در قير متقياست، چون دوستان غ

  ؛�الْأَخلَّاء يومئذ بعضُهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتَّقينَ�
   2.زگارانيگرند، مگر پرهيكديآن روز، دوستان دشمن 

  . استي از شرمندگيي رهايا براي
 كـس ديگـر كـه هرگونـه روابـط          يچ كـس بـرا    ينافع نبـودن هـ    . 3
  : شود ي را شامل ميا ، و منطقهياجتماع
ا                  � نْهـؤْخَـذُ مالَ يةٌ وا شَـفَاعنْهلُ مقْبالَ يئاً ون نَّفْسٍ شَيع زِي نَفْسماً الَّ تَجواتَّقُواْ يو

 مالَ هلٌ ودرُونَعنص�3ي   
رد و نـه از او  يپـذ  ي را نمـ يگري مجازات ديد كه كس ي بترس ياز روز 

  4.شوند ي مياريرفته و نه يشفاعت و نه غرامت پذ
ن يـ كند اشـاره بـه ا    ي م ي شفاعت را نف   يطور كل    كه به  ياتي آ :تبصره

ا يـ  بـه آن قائلنـد   ي كه برخيحد و مرز ي بيها  مطلب است كه شفاعت   
هـا مـردود      درت شفاعت را ندارند از جمله بـت        كه ق  يشفاعت موجودات 
ط يم است كه شفاعت را بـا شـرا    ي در قرآن كر   ياريات بس ياست وگرنه آ  

 اسـت كـه خداونـد اذن    ين در مـوارد يالبته ا . كند  يد م يح آن تأئ  يصح
ط مـشخص و قانونمنـد      يدهد و اذن خداوند، بر اسـاس ضـوابط و شـرا           
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  1.است

  ها اميپ
كُـلُّ  (شوند    يها در آن روز حاضر م        انسان ر است و همه   يامت، فراگ يق. 1

  2).نَفْسٍ
كند و فقط  يز و همه كس را فراموش ميامت همه چيانسان در ق  . 2

  3).تُجادلُ عن نَّفْسها(در فكر نجات خود است 
مانـد    ي مـ  يشود، بلكه عمل و آثارش بـاق        يا محو نم  ياعمال ما در دن   . 3
  4). ماعملت…يتُوفَّ(

ا  (ا انتقـام  يجه عمل خود انسان است، نه ظلم     ينتامت،  يفر ق يك. 4 مـ
  5).عملَت وهم الَ يظْلَمونَ
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.  براي خودتان است]نيز[و اگر بدي كنيد ايد   كردهاگر نيكي كنيد، به خودتان نيكي

 تـا   ]انگيـزيم   نيرويي را بر ضـد شـما بـر مـي          [پس هنگامي كه وعده بعدي برسد       
 شـوند   ]االقـصي [و غمگين كنند و تا داخـل مـسجد           ]افسرده[هاي شما را      چهره
كه بار اول داخل آن شدند و تا هرچه را بر آن تسلط يابنـد بـه طـور كامـل                       چنان

  .ويران سازند

  مقدمه
كه دوبار كرده  اشاره  »بني اسرائيل «به داستان   پيشين  خداوند در آيات    
 الـشان  آنها را به كيفـر اعم      هكنند و خداوند هم دوبار      مي در زمين فساد  

 هنگـامي   :فرمايـد   كرده، مي فساد اشاره   نخستين   به   5در آيه   . رساند مي
 مـا گروهـي از   ،كه شما براي اولين بار در روي زمين به فساد پرداختيد 
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سپس الطاف   .بندگان رزمنده و جنگجوي خود را بر شما مسلط كرديم         
 پيـروز كـرده و   ،الهي به سراغ شما آمـد و شـما را بـر آن قـوم مهـاجم          

تقويـت  شما را   وسيله اموال و ثروت سرشار و فرزندان و نفرات بسيار            هب
 اشاره به زماني دارد كـه بنـي اسـرائيل           ،اين آيه  قسمت نخست    .كرديم

خداوند .  دست از فساد اول برداشته و فساد و خونريزي را كنار گذاشتند
  .�…سكُمإِنْ أَحسنتُم أَحسنتُم لأَنفُ�: فرمايد  مييك قاعده كلي با بيان

اشاره  به دومين فساد بني اسرائيل و بالهايي         ،دومقسمت  سپس در   
يـل بحـث بـه آن    ذكه خداوند آنها را دچار كرده اسـت كـه در      كند    مي

  .خواهيم پرداخت

  واژه ها
 بـاب  »حسن«فعل ماضي از ماده     ( نيكي كرديد، خوبي كرديد      :احسنتم
  .)افعال
  .) باب افعال»وءس«فعل ماضي از ماده ( بدي كرديد :اسأتم

ن اَفعل مضارع منصوب به ( تا غصه دار كنند، اندوهناك سازند :ليسوؤُواْ
  .) باب افعال»ءوس«ناصبه مقدره از ماده 

 از مـاده    هن ناصبه مقـدر   اَفعل مضارع منصوب به     ( هالك كنند    :ليتَبرُواْ
  ). باب تفعيل»تبر«

  .)»علو«اضي از ماده فعل م(  غلبه كردند و به سلطه گرفتند:علَواْ

  نكات تفسيري

  هر چه كني، به خود كني. 1

 بـه   ،هاي شما  ها و بدي   در آيه به اين اصل اساسي اشاره شده كه خوبي         
 مخاطـب ايـن جملـه    .گردد و مختص به خود شما است   مي خودتان باز 
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 ولي بديهي است بني اسـرائيل در ايـن          ؛ندا  بني اسرائيل گرچه در ظاهر    
و هـا    نيكي  كه اين يك سنت هميشگي است .ارندمسأله خصوصيتي ند  

 اي كـه انـسان       ضـربه  ر هـ  .گـردد   مي سرانجام به خود انسان باز    ها،    بدي
 در  ،كند  مي  بر پيكر خويشتن زده است و هر خدمتي به ديگري          ،زند مي

هـاي     بسيار بودند كساني كه سـنت      .حقيقت به خود خدمت كرده است     
 ولـي   ؛هاي غير انـساني گذاردنـد       عتزشت و ناروا و قوانين ظالمانه و بد       

سرانجام دامان خود و دوستانشان را گرفت و در همان چاهي كه بـراي              
ايجـاد فـساد در روي زمـين و         به خصوص   .  افتادند ،ديگران كنده بودند  

 از اموري است كه اثرش در همين جهان دامان ،برتري جويي و استكبار
 بارهــا گرفتــار ،يلاســرائ گيــرد و بــه همــين دليــل بنــي  مــيانــسان را
 چـرا كـه دسـت بـه       ؛هاي سخت و پراكندگي و بدبختي شـدند         شكست

  1.فساد در زمين زدند
  گردد؟  ميآيا اثر خوبي و بدي واقعاً به خود انسان باز. 2

  زيـرا بـسيار    ؛طلب خالف واقع اسـت    مممكن است اشكال شود كه اين       
بلكـه عايـد   گردد؛  برنمي به خود احسان كننده    ،بينيم كه اثر احسان    مي

متوجـه  شود و يا اثر گناه و بدي بـه خـود بـدكار نرسـيده و                   مي غير او 
  شود؟ ديگري مي
آثـار   .آثار اخروي و آثـار دنيـوي  : آثار اعمال بر دو قسم است  : جواب

گردد و گريبـان      نمي اخروي اعمال به هيچ وجه به غير صاحب عمل بر         
ولَا تَـزِر وازِرةٌ    � :شود و در اين باره خداوند فرموده        مي گير صاحب عمل  
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  1.� لنَفْسهي فَإِنَّما يتَزَكَّيومن تَزَكَّ … يوِزر أُخْرَ
 هر كـس  …كشد   نميهيچ گناهكاري بار گناه ديگري را بر دوش    «

ن  � :فرمودنيز  و  . »گردد  مي  نتيجه آن به خودش باز     ،پاكي پيشه كند   مـ
هر كس كـافر شـود،      « 2؛�لحاً فَلأَنفُسهِم يمهدونَ  كَفَرَ فَعلَيه كُفْرُه ومنْ عملَ صا     
ست و آنها كه كار شايسته انجام دهند، به سود           ا كفرش به زيان خود او    

  .»سازند  ميخودشان آماده
 بلكه در صورتي    ؛اما آثار دنيوي اعمال چنان نيست كه به غير نرسد         

اثـر عمـل     به عنوان انعـام و يـا عـذاب و يـا امتحـان،                ،كه خدا بخواهد  
شخصي كه اخالق  براي مثال 3.رساند  ميشخصي را به شخص ديگر نيز  

برند و در نقطه مقابل ضرر   مي ديگران نيز از آن بهره،و رفتار خوب دارد
  .كند  مي به ديگران نيز سرايت،و آسيب انسان بدكار

  دو فساد بزرگ تاريخي بني اسرائيل .3

وگوهـايي    گفتميان مفسران    در   ،در اينكه مراد از اين دو فساد چيست       
نخستين كسي : ترين احتمال اين است كه  ولي مهم؛استصورت گرفته 

النصر پادشـاه     را ويران كرد، بخت   كه بر آنها هجوم آورد و بيت المقدس         
همان حال باقي مانـد، تـا يهـود         المقدس به     بابل بود و هفتاد سال بيت     

ه بر آنها هجوم برد،     قيام كردند و آن را نوسازي نمودند، دومين كسي ك         
وزيرش، طرطوز را مأمور اين كار كرد، او به قيصر روم اسپيانوس بود كه 

تضعيف و قتل بني اسـرائيل كمـر بـست و ايـن     المقدس و    تخريب بيت 
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  1.حدود يكصد سال قبل از ميالد بود
همان باشـد كـه در تـاريخ بنـي      دو حادثه اين  بنابراين ممكن است    
 اين احتمال نيز هـست      ،لي با توجه به روايات     و ؛اسرائيل نيز آمده است   

كه بايد منتظر تجاوز و استكبار اسرائيل در آينـده و ريـشه كـن شـدن       
  . از سوي بندگان صالح خدا باشيم،آنان

 متعددي كه در ذيل اين آيـه در تفاسـير آمـده             2رواياتاي از     دسته
 ، بـه  7را به قبل از قيام حضرت مهدي      متجاوز   نابودي يهوديان    ،است
ن مؤمن دانسته است كـه شمـشيرهاي خـود را بـر دوش              ا انقالبي دست

روند و زمينه ساز حكومت جهاني حضرت   مينهاده تا مرز شهادت پيش
 وقـوع آن را در زمـان ظهـور امـام زمـان      ،شوند و برخـي   مي 7مهدي

  3.دانسته كه متجاوزان يهود، قلع و قمع خواهند شد

  پيام ها
 بلكه نتيجـه آن     ؛رساند  نمي سود يا زياني  نيكي و بدي ما، به خداوند       . 1

  4.)إِنْ أَحسنتُم أَحسنتُم لأَنفُسكُم وإِنْ أَسأْتُم فَلَها(گردد   ميبه خود ما باز
ــت   . 2 ــويش آزاد اس ــل خ ــونگي عم ــاب و چگ ــسان در انتخ إِنْ ( ان
نتُمسأَح… أْتُم5.)إِنْ أَس  
به دنبال بلند پـروازي آن،  هاي تاريخ و نابودي يهود   فراز و نشيب  . 3
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  .)… إِنْ أَحسنتُم أَحسنتُم( 1 استبر پايه قانون و سنت الهي
مساجد پيوسته پايگاه قدرت اديان و سمبل قـدرت بـوده و آزاد              . 4

بـراي سـركوب    . از وظايف مؤمنان است   كافران،  كردن مساجد از سلطه     
 چنـان كـه     ؛شـوند   مـي  المقـدس  يهوديان متجاوز، مردان خدا وارد بيت     

  .)ليدخُلُواْ الْمسجِد( 2مسلمانان با فتح مكه وارد مسجد الحرام شدند
اداً لَّنَـا       ( اول   هاز مقايسه ميان وعـد    . 5 بـع كُملَـيثْنَـا ععدوم  ه و وعـد   3)ب 

) كُموهجوؤُواْ وسيآيـد كـه وعـده دوم بـر بنـي             مـي  به دسـت  معنا   اين   )ل
 4.نزديك بوده كه به كلي نابود شوندبوده و در آن تر  اسرائيل سخت

                                                 
h. ��� ���� :kz :lpq . 

p. ���	. 

s.T�R_�  :n. 

q. ��G��� ���� ��5�� :khs :lnn.  
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∩⊄∠∪ 1  
كنندگان همزادان شيطانند، و شيطان نـسبت بـه پروردگـارش             همانا ريخت و پاش   

  .پيوسته ناسپاس است

  مقدمه
به بخشي از وظايف خانوادگي، مانند نيكي       ،  )26 -23 (پيشيندر آيات   

 و  در كهنـسالي  و تكريم آنان     -بعد از سفارش به توحيد     -به پدر و مادر   
شـاره  ايكي از اركـان اجتمـاع       به عنوان   باالخره استحكام نظام خانواده     

نگـاه  كه در نظام اسـالمي و     -هاي اجتماعي   مسئوليتگاه به     آن .فرمود
از آنجايي كه .  اشاره نموده است ـ استتر  قرآني اجتماع، خانواده بزرگ

در بخش   براي جلوگيري از افراط و تفريط        ،ساز است  قرآن كتاب انسان  
اقتصادي دستوراتي را صادر فرموده است، از جمله حرمت تبذير كه در            

  .اين آيه به بيان آن پرداخته است

                                                 
h.T�R_�  :pz. 

   تفسير همراه�       
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  واژه ها
» بـذر «اسم فاعل از مـاده  (كنندگان، اسراف كنندگان      پاش  ريخت و  :ْمبذِّرِينَ

  ).باب تفعيل
  1»جمع اخ« برادران :إِخْوانَ
  )»كفر«صيغه مبالغه از ماده ( بسيار ناسپاس :كَفُور

  نكات تفسيري

  بذر و تبذير. 1

 پاشيدن دانـه    يبه معنا » بذر«هر چند اين دو واژه از يك ماده اند، اما           
» تبذير«ولي ؛ دست آوردن محصول استه د و بدر زمين به منظور تولي

 در جهـت    ،هـا    ريخت و پاش و حيف و ميل امـوال و سـرمايه            يبه معنا 
 موجـب بـه هـدر دادن        اين امـر  .  است اهداف ناصحيح و يا بدون هدف     

  2.گردد  ميهاي فردي و عمومي ها و سرمايه اموال، امكانات، فرصت
هـا    در مورد ساير نعمتهر چند تبذير بيشتر در مسائل مالي است؛ ولي  

به هدر دادن عمر و جواني، بكار گيري چشم، گوش،          : نيز وجود دارد؛ مانند   
هـا بـه افـراد نـااليق و      مـسئوليت  در راه نا صحيح، سپردن   …فكر، زبان و    

….3  
  فرق تبذير با اسراف. 2

زيـاده روي در  بـه   و »تبـذير «مصرف اموال در آنچه سـزاوار نيـست    به  

                                                 
h.^�A?��U R1 ;�?3L VA�� ;1  :^?+_#5 :�U # ^�R�&�U  ��' ^?=�L»^��	� «,� ��y� 55Rc. 

p. ��G��� ���� :khs : lhhp� hhh. 

s. ��� ���� :kz :lqj. 
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بـه كـار    با اين بيان     1.شود  گفته مي  »اسراف« است   مصرف آنچه سزاوار  
از حـد مـال در راه       بـيش    و مـصرف     بوده تبذير   ،مال در راه حرام   بردن  
  . است اسراف)…مثل آب و برق و(حالل 

  مبذرين كيانند؟. 3

كسي كه «: فرمودند �2والَ تُبذِّر تَبذيراً   …� در تفسير آيه     7امام صادق 
  3.» مبذر است، خرج كندچيزي را در غير مسير الهي
هاي الهـي را بـا     كسي است كه نعمت  »مبذر«با توجه به نكات فوق      

  .دهد  مي در مقاصد غير صحيح به هدر،و پاش حيف و ميل و ريخت
  اعتدال در انفاق. 4

حقـوق بـستگان   ي  پـس از امـر بـه ادا   -نهي از تبذير و توبيخ مبـذرين  
ه بـه رعايـت اعتـدال در        تواند اشار  مي -و درماندگان مسكينان  نزديك،  

  4.انفاق و بخشش باشد
  نسبي و سببيبرادر . 5

و گـاهي سـببي اسـت     .ندگاه نسبي است كه منشأ آن پدر و مادر برادر  
همكاري و هم پيمان بودن     يا  آن قوم و قبيله، مرام و عقيده و         علت  كه  
 از آن جهـت كـه بـا شـيطان در تـضييع              »مبـذرين «  در اين آيه   .است
معرفـي  برادران شـياطين  اند، همراه، هم فكر و شريك     الهي  هاي    نعمت

                                                 
h. ���N(�� )�*� :ks : lphz. 

p.T�R_�  :pj.  
s. ������ ��� ���� :ks : lhnz. 

q. ����� ���� :khp :lmm. 

   تفسير همراه�       
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نفوذ او هاي  هاي شيطان و راه  در قرآن كريم خداوند از وسوسه1.اند شده
 از بـاالترين    »إِخْـوانَ الـشَّياطينِ   « تعبيـر    ؛ امـا   سخن گفته است   ،در انسان 

 گويـا كـار از      ؛دارد  مـي  كاران با شيطان پرده بـر      سطح همكاري اسراف  
مر و نهي گذشته و بـه مرحلـه مـشاركت و دوسـتي رسـيده      وسوسه و ا 

  2.است

  پيام ها
مصرف اموال و دارايي در غيـر مـسير صـحيح، كـاري شـيطاني و نـوعي                  . 1

ذِّرِينَ كَـانُواْ إِخْـوانَ    ( 3ناسپاسي است، نـه نـشان سـخاوت و بخـشندگي           بـإِنَّ الْم
  .)الشَّياطينِ
 نه آنكـه    ،تحقير شوند كساني كه اهل ريخت و پاش هستند بايد         . 2

  .)… إِنَّ الْمبذِّرِينَ كَانُواْ( 4.مورد تقدير و احترام قرار گيرند
كاران بـا    و اسراف5)إِنَّما الْمؤْمنُونَ إِخْـوةٌ (مؤمن با مؤمن برادر است   . 3

  6.)إِنَّ الْمبذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوانَ الشَّياطينِ(  برادرندشياطين
هـاي الهـي      اند و شيطان در برابر نعمت        برادران شيطان  اسراف كاران . 4

هاي الهـي بـسيار       پس اسراف كاران نيز در برابر نعمت      . بسيار ناسپاس است  
  7.)وكَانَ الشَّيطَانُ لرَبه كَفُوراً(اند  ناسپاس

                                                 
h. ��� ���� :kz :lqn : #����  �!��� :ljm. 

p. ��� ���� :kz :lqj. 

s. ���	. 

q. ���	. 

n.V�R�>  :hu. 

j.9� ;+@RcR1  :��� ���� :kz :lqj. 

z.9� ;+@RcR1  :67�� �8� ���� :khu :lhrj. 
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وكَـانَ  ( 1 شـيطاني اسـت    اي  هاي الهي، شـيوه     ناسپاسي در برابر نعمت   . 5
هرَبطَانُ لكَفُوراًالشَّي (.  

                                                 
h. ��3	�� ���� :khu :ljn. 
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 كه وسيلة [و از چيزي كه به آن علم نداري پيروي مكن؛ زيرا گوش و چشم و دل              

  .ينها پرسش خواهد شد از همة ا]علمند

  مقدمه
دستورات حكيمانه خـانوادگي، اجتمـاعي، اقتـصادي و         پيشين  در آيات   

هـاي    اخالقي بازگو شد و در اين آيه به آسيب شناسي برخي ناهنجاري           
  را خطـاب قـرار     6 پيـامبر اكـرم    ، آيـات  اجتماعي و اخالقي پرداخته   

مبادا با دامن نمايد، تا  كه اين خطر را به جامعه اسالمي گوشزددهد  مي
و اخبار ناصحيح، روابط اجتمـاعي  ها  و پيروي از گمانشايعه ها  زدن به   

  2.و خانوادگي را در معرض فروپاشي قرار دهند

                                                 
h.T�R_�  :sj. 

p.9� ;+@RcR1 :����� ���� :khp :lhhj. 
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  واژه ها
قفو« از ماده ،فعل مضارع مجزوم( پيروي نكن :التقف«(.  
  .)»فأد«از ماده (  دل:فؤاد

  .)»سئل«اسم مفعول از ماده ( بازخواست شده :مسئوالً

  نكات تفسيري

  علم محوري در عمل و عقيده. 1

 ، پيروي هر چيزي كه بدان علـم و يقـين نـداريم             آيه از  خداوند در اين  
و چون نهي به صورت مطلق و بدون قيد و شرط آمده            . نهي كرده است  

كه بر پايـه علـم و يقـين    شود     مي اي  هر نوع عمل و عقيده    شامل  است،  
  .استچشمه گرفته استوار نبوده و از ظن و شك و وهم سر
 به چيزي كه علم و يقـين  :شود  ميبنابراين معناي اين بخش چنين  

دانـي نگـو و كـاري را كـه علـم              نمي و چيزي را كه   نشو   معتقد   ،نداري
  1. زيرا همه اينها پيروي از غير علم است؛نداري نكن

جهـت  و جوامع كوچك و بزرگي كـه بـه           ها  و چه بسا افراد، خانواده    
  2.اند ايعات و اخبار ناصحيح، متالشي شدهپيروي كردن از ش

  علم گرايي و تقليد . 2

 از  ،آنچه در اهميت علم گرايي بيـان شـد بـا پيـروي و تقليـد عالمانـه                 
غيـر   زيـرا تقليـد   ؛متخصصان و كارشناسان علوم و فنون منافات نـدارد        

 . مذموم و نكوهيده است    ،مبتني بر مباني علمي و بدون پشتوانه تحقيق       

                                                 
h. ��G��� ���� ��5�� :khs :lhpj. 

p.9� ;+@RcR1  :����� ���� :khp :lhhm. 

   تفسير همراه�       
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هاي بشر در فراگيري همه آنها         گستردگي علوم و محدوديت    با توجه به  
 به لحظه بشر به علوم مختلف، همان فطرت حقيقت جـو و   لحظهو نياز 

دارد و    مي و متخصصان وا  دانشمندان  علم گرا، انسان را به تقليد از علم         
 خـود دانـش  آنان را علم خود و پيروي از علم آنـان را پيـروي از            دانش  
 به طبيب و مـوقعي كـه        ،شود  مي كه مريض  رو هنگامي    از اين . ددان مي
 اگر چنـين نكنـد بـه ظـن و           .كند  مي  به راهنما مراجعه   ،داند  نمي راه را 

 اگـر   تقليد،بنابراين  . شود سرزنش مي شك و وهم و خيال عمل كرده و         
 نه تنهـا مـذموم نيـست بلكـه واجـب            ،بر پايه علم و يقين استوار باشد      

  1.است
   حضوريعلم حصولي و علم. 3

 گـاه    و شـود   مـي  ها حاصل   علم و يقين گاه با واسطه حواس براي انسان        
 و قـسم  »علم حـصولي «اول  قسم  . گردد  مي بدون واسطه بر قلب حاضر    

  2.شود ناميده مي »علم حضوري«دوم 
 خداونـد در  . اسـت در هر دو مرحله انسان در معرض خطا و لغـزش        

هـاي   لغزشـگاه در مـورد    و  فرموده   تأكيداين آيه بر اهميت علم و يقين        
.  هـشدار داده اسـت     ،)فـؤاد (و علم حضوري    ) سمع و بصر  (علم حصولي   

   چشم و گوش و تنها راه دريافت،دريافت علم حصوليهاي  راهترين   مهم
شوند و لذا بايـد       مي گاه دچار خطا در درك    اينها   اما    است؛ شهودي دل 

  .با مباني استوار علم و يقين سنجيده شوند

                                                 
h. ;�"R) ��G��� ���� :khs :lhpz � hpj. 

p.� ;+@RcR1 9 :���T �! 
$�3+ �e�3+ :lzr � zm. 
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  يروي از غير علممصاديق پ. 4

از عقايـد و افكـار      پيـروي   تقليد كوركورانه، پيروي از عادات و خرافات،        
و هـا    حـدس هـا،  ها، خـواب   گويي غلط دوران جاهليت، باور كردن پيش     

مبنا، گواهي دادن بدون علم، تشويق و مـذمت و موضـع            بي  هاي    گمان
 اظهـار نظـر بـدون علـم، نقـل           ، تفـسير و تحليـل     بـدون دانـش   گيري  
هاي بي اساس و شايعات، نسبت دادن چيـزي بـه خـدا و ديـن                  دهشني

دليـل و  بـدون  بدون علم، تصميم گيري در شرايط هيجـاني و بحرانـي    
 و اظهار شنيدن چيـزي      1دروغينهاي    ها و اشك    برهان، تكيه بر سوگند   

 همه  2داند  نمي كه نشنيده و چيزي را كه نديده و دانستن چيزي را كه           
  .باشد  مي�ف ما لَيس لَك بِه علْمالَ تَقْ�و همه مصاديق 

   چشم و گوش و دلمسئوليت. 5

مقصود از چشم و گـوش و دل صـاحبان آنهـا            : اند  برخي از مفسران گفته   
هايي از شاهدان   و به باور برخي ديگر، چشم و گوش و دل، نمونه  3هستند
ايـات   در بعـضي از رو 4.شود اند كه از آنان در مورد انسان سؤال مي          قيامت

گوش از آنچه شنيده و چشم از آنچه ديده و دل از آنچـه بـه                : آمده است 
 امامـان معـصوم اصـحاب خـويش را از           5.شوند  آن معتقد بوده، سؤال مي    

كردنـد    داشتند و به آنـان توصـيه مـي          شنيدن و گفتن هر سخني باز مي      
 والَ تَقْـف �: كردند دربان دل و گوش خود باشند و به اين آيه استشهاد مي  

                                                 
h. ��� ���� :kz :lju. 

p. ��(�� )�*� : kj # n :ljqh. 

s. ���	. 

q. ��G��� ���� ��5�� :khs :lhsu. 

n. ���N(�� )�*� :ks :lnsn. 

   تفسير همراه�       
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لْمع بِه لَك سا لَي1.�م  

  پيام ها
ها مذموم و ممنوع است       تقليد كوركورانه و بدون علم در همه عرصه       . 1
)لْمع بِه لَك سا لَيم الَ تَقْفو(.  

والَ (  استشناختهاي   دل هم يكي از راه،عالوه بر چشم و گوش. 2
مإِنَّ الس لْمع بِه لَك سا لَيم تَقْفالْفُؤَادرَ وصالْبو ع(.  

هايي از شاهدان اعمالند كه در قيامـت    دل نمونه  و چشم و گوش  . 3
  .)كُلُّ أُولـئك كَانَ عنْه مسؤُوالً(شوند  مورد سؤال واقع مي

 ،هايي كـه خداونـد در اختيـارش قـرار داده            انسان در برابر نعمت   . 4
  .)مسؤُوالًكُلُّ أُولـئك كَانَ عنْه (ول است ؤمس
زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي بايد بـر پايـه علـم و يقـين               . 5

  .)الَ تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم(استوار گردد 
هاي زندگي اجتمـاعي،      ضرورت تحقيق و پژوهش در همه عرصه      . 6

  .)الَ تَقْف ما لَيس لَك بِه علْم(خانوادگي و فردي 
  2.)والْفُؤَاد( شود  ميو باطن اعمال هم سؤالدر قيامت از نيت . 7

                                                 
h. ��� ���� :kz :lju. 

p. ��� ���� :kz :ljh. 
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گمان شـيطان ميـان       بي. ويند است بگ  ]سخن[آنچه را كه بهترين     : و به بندگانم بگو   

  .افكند؛ همانا شيطان براي انسان دشمني آشكار است آنان آشوب و دشمني مي

  مقدمه
تهديد ه با    گا ؛مسلمانان در مكه مورد اذيت و آزار مشركان قرار داشتند         

 تحمل  .گرفتند  مي  قرار …و گاهي مورد دشنام و استهزا و      رو بوده     رو به 
 ه، آمد6نزد پيامبر اكرمآنان  ؛سخت بودچنين رفتاري بر آنان بسيار  

به ما اجازه دهيد تا با آنـان هماننـد خودشـان     ! اي رسوي خدا  «: گفتند
. »را بگـوييم پاسخشان   … بجنگيم يا به درشتي و دشنام و       ؛رفتار كنيم 
 هنـوز دسـتوري در ايـن مـورد از           ]كنيدصبر  [ : فرمود 6رسول خدا 

 شـريفه نـازل گرديـد و        اين آيه پس  . ن نازل نشده است   مسوي خدا بر    
ثر در مقابله با تهـاجم فرهنگـي شـيطان را بيـان             ؤكارهاي م  يكي از راه  

                                                 
h.T�R_�  :ns. 
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  1.نمود

  ها واژه
   2.)»نزع«فعل مضارع از ماده ( در امري براي فساد دشو  مي داخل:ينزَغُ

موجودي كه . )»شطن«از ماده (موجودي كه از حق دور شد : 3الشَّيطَانَ
  4.)»شاط، يشيط«ده از ما(سوزد   ميدر آتش غضب

  ).»حسن«افعل التفضيل از ماده ( نيكوتر :أَحسنُ

  نكات تفسيري

  برخورد منطقي با مخالفان. 1

مشركان ـ به خصوص  و استدالل بامخالفان،  وگو گفتدر اين آيه روش 
بـا منطـق قـوي و       چنانكه   ، تبليغ دين و معارف الهي     .استـ بيان شده    

 و محبت ابراز نگردد، نـه تنهـا بـي           شيوه صحيح همراه نباشد و با لطف      
  5.اثر، بلكه گاهي آثار منفي نيز از خود بر جاي خواهد گذاشت

  نيك سخن گفتن و نيك گفتن. 2

 هم بايد اصل سخن و محتـواي آن         ،دينيهاي    براي بيان اصول و ارزش    
ها اثر گذارد و هم شـيوه بيـان و سـخن             نيكو و احسن باشد، تا در جان      

نـده  ي گو . واقع گردد  ل تا مورد توجه و قبو     ،جذاب باشد اي زيبا و      گونه هب

                                                 
h. ��(�� )�*� ���� :kj# n :ljnu # �
a:�T ��� :khu :lpzz. 

p.2_� ;+@A A?L ;1 ^BR� A5 A?1 x8 v¸�# ��� . 

s.l?	 �_� t��1� # 2_� o?D �_� ^?W�8 . 

q. ����  �!��� :lqnq. 
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گويد، معتقد و ملتزم بوده و اهل عمل باشـد            مي  بايد به آنچه    نيز سخن
 آيه شريفه 1. باشدتا بتواند الگوي عملي گفتار خويش و مقتداي ديگران

عالوه . به صورت تطابقي، تضمني و التزامي به هر سه بخش اشاره دارد           
 داللـت   ه،يـاد شـد   هاي    ان ديگر نيز بر هر يك از بخش       بر آن آيات فراو   

  2.كنند مي
  شيطان در كمين انسان. 3

كنـد، تـا      شيطان از هر فرصتي براي رسيدن به اهداف خود استفاده مـي           
 شـيطان   هـاي   گـاه   يكـي از كمـين    . انسان را از مسير عبوديت دور نمايـد       

 شودهبـه ناسـزا و دشـنام و اسـتهزا گـ           زبـان   ه  كـ  گـاه   آن.  است »زبان«
گرفته، آتش فتنه را از هر      به دست    شيطان مديريت بحران را      ؛گردد مي

و ها اوج گيرد  ها و خشونت ها، بي مهري سازد، تا عداوت  ميسو شعله ور 
  .شوندهاي الهي و انساني به فراموشي سپرده  ارزش

  شعاع قول احسن. 4

 دعا،  ،سالم:  شامل هر نوع سخن شايسته؛ مانند      ،قول و كالم احسن   
ارشاد و راهنمايي، اظهارمحبت، امر به معروف و نهي از منكر، استدالل            

  .شود  مي… جدال احسن، تعليم و تربيت و ،ي منطقيوگو گفتو 
  كالم الهي، الگوي گفتار نيك. 5

 مورد خطاب ،»عبادي«در اين آيه، خداوند بندگانش را با عبارت لطيف 
اضـافه  » ي«بـه   » عبـاد «اضـافه   : گوينـد  مفـسران مـي   . قرار داده است  

                                                 
h.9� ;+@RcR1  :��� ���� :kz :lzr. 
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با اين بيان خداوند، بر بندگانش احترام گذاشته و با آنان    . تشريفي است 
  . تا چگونه سخن گفتن را عمال بياموزدكند ميارتباط عاطفي برقرار 

  آداب سخن گفتن. 6

مؤمنان در مقابل دشمنان، نه تنها حق ندارند به مقدسات آنان تـوهين          
ه را آلوده كنند؛ بلكه بايد با نيكي نموده و با سخنان ركيك فضاي جامع

در جامعه ديني و در روابـط مؤمنـان بـا    . و منطق با آنها برخورد نمايند   
اكتفـا نكـرده؛ بلكـه بـه        » گفتار احـسن  «يكديگر، خداوند به بيان كلي      

صورت جزئي آنان را با مصاديق گفتـار نيـك و اخـالق اسـالمي آشـنا                  
). ص نازل گرديده اسـت در همين خصو» حجرات«آيات سوره  (كند    مي

شـويد، سـالم      هنگامي كه وارد خانه يكديگر مي     «: دهد  قرآن دستور مي  
شود، با نيكوترين روش پاسـخ        هنگامي كه به شما سالم مي     « و   1»كنيد

 و گاه نيز از آنچه موجب فتنه و اختالف و برهم خـوردن              2»او را بدهيد  
ظن، غيبت و   گويد و مؤمنان را از سوء         روابط اجتماعي است، سخن مي    
  3.دارد استهزاي يكديگر بر حذر مي

  4پيام ها
  .)يقُولُواْ الَّتي هي أَحسنُ(  بايد به نيكي سخن گفت،ها دعوت به نيكيدر . 1

 نه تنها ،در تبليغ دين و مبارزه فرهنگي، مقابله به مثل و بدزباني  . 2
رد گـذا  ميهاي جبران ناپذير بر جاي       بلكه گاهي آسيب   ؛سودمند نيست 

                                                 
h.A�'  :jh. 
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)منَهينزَغُ بطَانَ يإِنَّ الشَّي(.  
كند، اما سخنان     مي را براي پذيرش حق آماده    ها    گفتار نيك، دل  . 3

يقُولُواْ الَّتي  (آورد    به وجود مي   ورزي را  زشت و ناروا زمينه دشمني و كينه      
  .)…هي أَحسنُ إِنَّ الشَّيطَانَ ينزَغُ

 كـار شـيطان اسـت و        ،امعـه  دشمني و ايجـاد فـساد در ج        يالقا. 4
 بـرادران و همكـاران شـيطان        ،زننـد   مـي  كساني كه به اين امور دامـن      

  .)…إِنَّ الشَّيطَانَ ينزَغُ بينَهم( هستند
إِنَّ الـشَّيطَانَ ينـزَغُ     (دشمني شيطان با انسان، جدي و علني اسـت          . 5
…(.  
منان كند كه با دشـ   ميگونه به مؤمنان سفارش   وقتي خداوند اين  . 6

 به طريق اولي سخن گفتن مؤمنان با يكديگر بايـد           ؛نيكو سخن بگوييد  
 ،تبـ  غي ، دروغ ،احسن و همراه با ابراز محبت، دوستي و به دور از كينه           

  .)…قُل لِّعبادي يقُولُواْ الَّتي هي أَحسنُ(  دشنام و سخنان ركيك باشد،استهزا
 بلكه بايـد بهتـرين      در تبليغ دين نه تنها بايد سخن خوب گفت،        . 7

   .)يقُولُواْ الَّتي هي أَحسنُ(سخن را انتخاب و بيان كرد 
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بدين [ست و بخشي از شب را به عبادت بيدار باش كه براي تو فزوني باشد؛ اميد ا    

  . پروردگارت تو را در جايگاهي ستوده قرار دهد]وسيله

  مقدمه
 با ديـن مثـل       آن و نسبت دارد   برجسته   يدر ميان عبادات جايگاه   نماز  

 نمـاز شـب از      ي نيـز   در ميان نمازهاي مستحب    .سر به بدن است   نسبت  
  .استتر  و مقامش رفيعتر  همه با فضيلت

اي دارد و     و آثـار ويـژه    يج  نتـا مخـصوص،   قطعاً عبادت ويژه، در وقت      
 ها و تأكيـدات  سيره و سنت پيامبران، ائمة هدي و اولياي دين و از سفارش          

اين آيه درباره نماز شب و مواهب آن نكات مهمي را گوشزد             .استآنان  
  2.كرده است

                                                 
h.T�R_�  :zr. 
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  ها واژه
دجباب تفعل»هجد«فعل امر از ماده ( ترك خواب كن ، بيدار شو:تَه (.  
  .)»نفل«از ماده ( اضافه بر واجبات ، مستحبي عبادت:نَافلَة

فعل مضارع از ماده بعث منـصوب       ( برانگيختن   ، مبعوث كردن  :أَن يبعثَ 
  .)به آن ناصبه

  1.ستودهو  پسنديده :محموداً

  نكات تفسيري

  داري معناي شب زنده. 1

  به معناي بيداري همـه شـب نيـست      ،داري در آيات و روايات     شب زنده 
لِ ومنَ اللَّ ( عبـادت خـدا و   ، از شب اسـت كـه در آن  ي بلكه مراد بخش  ؛)يـ 

در آن  اسـت كـه     نماز مصداق كامل عبـادت      مناجات با او صورت گيرد      
مفسران ايـن آيـه     رو بيشتر     از اين . وجود دارد ) دعا، مناجات  (تمام اينها 

  .اند دانسته) نماز شب(شريفه را اشاره به نافله شب 
  د تهجو شب زنده داري . 2

»ايـن  . به معناي بيداري جهت نماز و عبادت بعد از خواب است »دتهج 
كـه از  است  در نهايت فصاحت و بالغت      و  قدري كامل و جامع     ه  تعبير ب 

  .ممكن نبودرساندن مقصود تر  اين بهتر و خالصه
  نماز شب بر پيغمبر اكرم وجوب . 3

 6غمبر اكـرم ، وجوب نماز شب را براي پي»نَافلَةً لَّك«عبارت از  برخي  

                                                 
h.5��Y� o?��  :B ;�U ;L 2_� ,�?��,� �A ^ 2_� �R�L 2D?&8 o?�� ^B # /'/3K�. 
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 بـر   1كـه زيـادي     در حـالي   ،د بر تو واجـب اسـت       تهج ، يعني اند؛  فهميده
تواند فـضيلت يـا       مي باشد و براي ديگران     مي فرائض و نمازهاي واجبت   

اسالم واجب گرامي بر نبي نماز شب  در اين صورت   .كفاره گناهان باشد  
به جهت تمسك به سيره و سـنت     است و   و براي ديگران مستحب     بوده  
 بسيار به آن سفارش     ،و به جهت اهميت و بركات و آثار نماز شب         وي  نب

  .شده است
  مقام محمود . 4

 داللت بـر عظمـت و جايگـاه         ، به صورت نكره آمده    »مقَاماً محموداً «چون  
نتيجه اين برنامه الهي و روحاني و صـفا      مفسران   لذا همه    ؛بلند آن دارد  

 همان مقامي كـه     .اند  ستهبخش را اعطاي مقام عظيم شفاعت كبري دان       
بـه دو نكتـه خيلـي    در بحث شفاعت بايـد      . پسندد  مي همه كس، آن را   
  :مهم توجه كرد

  2.وند استاذن و اجازه خداه شفاعت ب. 1
كـه شايـسته    كساني   بلكه شرايطي دارد و      ؛شفاعت مطلق نيست  . 2

  3. مقام عظيم خواهند شدو مشمول اين نعمت ،شفاعت باشند

  پيام ها
 و مـسئوليت  ، مقامي بزرگ است،ام رهبري و امامت و نبوت  چون مق . 1

 6است لذا نماز شـب بـر پيغمبـر        تر    تر و سنگين   تكاليف آن نيز مهم   

                                                 
h. �g�� X ���@?�'.  
p. ��;-'%\-]-1 �*-. Gv�/%3�D G6�&%=�� ����� ��\ ���� :vR�1 :pnn. 
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  .)فَتَهجد(واجب بود 
  در سـايه عبـادت و عبوديـت حاصـل          ، معنـوي  ةمقامات پسنديد . 2
  .) مقَاماً محموداً…فَتَهجد(شود  مي
ت و رفعتـي و هـر شـهرت و قـدرتي          هر شوك  ،هر پست و مقامي   . 3

نـزد خـدا پـسنديده      در صورتي ارزشـمندند كـه در         بلكه   ؛خوب نيست 
   .دنباش

  كماالت ديگـر نيـز الزم اسـت        ؛نماز شب به تنهايي كافي نيست     . 4
)سيع(.  

دهـد، از مـا حركـت از او           نمـي   به كسي چيزي   جهت خداوند بي . 5
  .)يعس …فَتَهجد (بركت 
 بايد تالش كرد، اما امداد و ،رسيدن به مقام محمودهر چند براي . 6

  .)يعس(خواهد  مينيز توفيق الهي 
) وقت سـحر  (دل شب   ولي  عبادت در همه حاالت مناسب است،       . 7

لِ    ( بهترين زمـان بـراي عبـادت اسـت           ،بعد از كمي استراحت    نَ اللَّيـ مـو
دجفَتَه… سيع(.  
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  موانع انفاق
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 باز هم از ترس تهيدستي      ،رحمت پروردگارم بوديد  هاي    اگر شما مالك خزانه   : بگو
  . است]و بخيل[كرديد، و انسان همواره تنگ نظر   مي خودداري]از بخشش آن [

  مقدمه
رديـف    گران مطرح گشته و هـم       در آيات متعددي، موضوع انفاق و انفاق      

) مانند ايمان به غيب، اقامه نماز و جهـاد        (اعمال نيك و عبادات بزرگي      
انفاق كردن آثار و بركات     . ذكر شده است كه نشانگر اهميت انفاق است       

فردي و اجتماعي فراواني دارد؛ از طرفي موجب پاكي نفس از بـسياري             
ايل است و از طرف ديگر زندگي اجتماعي سعادمند بدون تعـاون،            از رذ 

پـذيرد و كمـال       احسان و ايثار اعضاي آن نسبت به يكديگر، تحقق نمي         
. آيـد   فردي كه در پرتو زندگي اجتماعي بايد حاصل شود، به دست نمي           

  .آيه مورد بحث به يكي از موانع دروني انفاق اشاره دارد

                                                 
h.T�R_�  :huu.  



   �        موانع انفاق : 145درس

 

695

  اه هواژ
كْتُمسباب افعال» كسم«فعل ماضي از ماده (ورزيديد  ل بخ:َأَم(.  

  .)»خشي«مصدر از ماده ( بيم، ترس :خَشْيةَ
  ).»قتر«صيغه مبالغه از ماده ( بسيار بخيل :قَتُور

  نكات تفسيري

  موانع انفاق. 1

قرآن كريم به موانع متعدد انفاق در راه خدا اشاره كرده است كه برخي             
صيت رواني و اخالقـي خـود شـخص و          از آنها دروني و برخاسته از شخ      

، ضـعف   1شـيطان : برخي از اين موانع عبارتند از     . برخي هم بروني است   
  . … و3، دوستي مال و اوالد2ايمان

تـرس از   «در آيه مورد بحث به يكي از اين موانع اشاره نمـوده كـه               
است، ترس از فقر مانع از انفـاق و مـصرف مـال در راه خداسـت،                 » فقر

ترسد كـه مبـادا تمـام         ت فراواني هم داشته باشد مي     هرچند انسان ثرو  
  .شود و او دست خالي بماند

  ي و انفاقيدارا. 2

: فرمايـد  مـي  در آيه مورد بحث      كه  ؛ چنان ي تنها شرط انفاق نيست    يدارا
�     كْتُمسي إِذاً لَّأَمبةِ رمحنَ ركُونَ خَزَآئلتَم أَنتُم بگو اگر شما مالك «؛ �…قُل لَّو

  .»…كرديد  مي باز هم خوداري،رحمت پروردگارم بوديدهاي  هخزان
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 ؛ اثري در سخاوت افراد حريص و بخيل نـدارد         ،مالرو فراواني     از اين 
سيري ناپذيرند و هر چه بيندوزند، بازنگران كم شدن         ها    انساناز  برخي  

 حتي در شـرايط دشـوار و        ، در مقابل افراد سخي و ايثارگر      1.آن هستند 
 ؛ اين نوع انفاق از اجر بيشتري برخوردار است       ،كنند مي سخت هم انفاق  

 برتر  را،) دورة مشقت مسلمانان  (چنان كه قرآن كريم انفاق قبل از فتح         
  :از انفاق پس از فتح دانسته است

نَ        …� ةً مـ جـرد ظَـمأَع كلَئقَاتَلَ أُولِ الْفَتْحِ ون قَبنْ أَنفَقَ منكُم متَوِي مسلَا ي 
الَّذ   دعن بكساني از شما كه پيش از فتح انفاق و پيكـار           « ؛�2…ينَ أَنفَقُوا م

.  يكسان نيستند]با كساني كه پس از فتح انفاق و پيكار نمودند[كردند، 
ــد  ــان در مرتبــه از كــساني كــه پــس از فــتح انفــاق و پيكــار كردن  ،آن

  3 .»…برترند
  بخل انسان. 3

ل بر اين مطلب است كه بخل طبيعـت و           دا �وكَانَ اإلنسانُ قَتُوراً  � جملة
سرشت انسان است و اين خصلت دروني او را به ترك انفـاق و انباشـت               

  .خواند دارايي فرا مي
وقتي خداونـد انـسان را ايـن گونـه آفريـد            : ممكن است گفته شود   

اگر :  كند؟ پاسخ آن است كه چگونه او را به انفاق و ترك بخل دعوت مي
و برحـسب سرشـت خـود از بخـل دوري           طبيعت انـسان بخيـل نبـود ا       

كرد و اين براي انسان ارزشي نبود، ولي زمـاني كـه بـر ايـن انگيـزه           مي
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گيرد براي او كمال  شود و در نقطه متضاد با آن قرار مي دروني غالب مي
آيـات قـرآن، انـسان را بـه انفـاق و دوري كـردن از       . آيـد   به حساب مي  

  .خوند سرشت بخل فرا مي

  پيام ها
 باز هم گرفتار بخل ،هر چند داراي ثروت و مكنت فراوان باشد  انسان. 1

و أَنـتُم تَملكُـونَ   ( دارد  نمـي بـر آن بوده و دست از    سكْتُم خَـشْيةَ    …لـَّ إِذاً لَّأَمـ
  .)اإلِنفَاقِ
وكَانَ  …لَّأَمسكْتُم (ست  اهاي دروني او رفتار انسان متأثر از خصلت. 2

  1.)اإلنسانُ قَتُوراً
سكْتُم خَـشْيةَ    (بخل اسـت    هاي     ترس از تهيدستي يكي از ريشه      .3 لَّأَمـ
  2.)اإلِنفَاقِ
توان انفاق را توسعه داد   ميبا ريشه كن كردن ترس از تهيدستي،. 4

  .)…لَّأَمسكْتُم خَشْيةَ اإلِنفَاقِ(
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  ايمانو رابطه علم 
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  .افزايد د و بر خشوع آنان مينافت هايشان در مي و گريان بر چانه

  مقدمه
مطرح بـوده و اذهـان بـسياري را بـه خـود             همواره  كه  از مباحثي   يكي  

آيا ايمان زاييـده  :  است»رابطه علم و دين « موضوع   ،مشغول كرده است  
جهل است؟ علم حقيقي كدام است؟ صفات عالمان حقيقـي چيـست؟            

  .ها اشاره دارد  به اين عرصه،آيه با ارتباط با آيات پيشيناين 

  ها واژه
  .)»خرَر«فعل مضارع از ماده (افتند   مي به زمين:يخرُّونَ
  .)»ذَقَن«كسر از ماده مجمع (ها   چانه:أَذْقَانِ
   .)»بكي«فعل مضارع از ماده (كنند   مي گريه:يبكُونَ
زِيدزيد« مضارع از ماده فعل(افزايد   مي،كند  مي زياد:ي«(.  
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  نكات تفسيري

  رابطه علم و ايمان. 1

 بر خالف پندار برخـي كـه ايمـان را بـه صـورت مطلـق زاييـده جهـل                   
 بلكـه علـم     ؛دارد كه نه تنهـا چنـين نيـست          مي  اين آيه بيان   ،دانند مي

 حقيقي آن است كه آدمي را به خضوع و خشوع در برابـر خداونـد وادار    
آن اسـت  ـ كه در دو آيه قبـل آمـده ـ     )تُواْ الْعلْمأُو(عالم حقيقي و سازد 

  .باشد فروتن و خاضع ،كه در برابر عظمت پروردگار
  ره يافتگان. 2

جاي  ه ب ،دن اين تعبير  ر بكار ب  .افتند  اختيار به زمين مي     ؛ يعني، بي  »يخرُّونَ«
آگاهـان و   اين نكته دارد كـه       اشاره به    ،)افتند  مي به سجده  (»يسجدون«

ذوب و  جـ چنـان م    آن ، به هنگام شنيدن آيـات قـرآن       ، بيدار دل  عالمان
افتنـد و دل و       مي شوند كه بي اختيار به سجده       مي شيفته سخنان الهي  

دانـيم كـه بـه هنگـام سـجده       مـي  .دهند  ميجان را در راه آن از دست   
آخرين موضـعي كـه بـه هنگـام سـجده بـه زمـين              ( كسي چانه    ،كردن
 اين تعبير اشاره به آن است كه آنها بـا           گذارد اما   نمي بر زمين ) رسد  مي

در نيز   آنها     حتي چانه  ؛افتند  مي تمامي صورت در پيشگاه خدا بر زمين      
  1.گيرد  ميبه زمين قرارعظمتش پيشگاه با 
 ، به اين نكته اشاره دارد كه خضوع عالمـان حقيقـي    »يبكُونَ«عبارت  

ين رو عالوه بـر   از ا .  نفوذ دارد   آنان وجودژرفاي   بلكه در    ؛ظاهري نيست 
 خشوعشان رو به افـزايش     ند و ا   در آن حال گريان    ،فرو افتادن به سجده   
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  .است
  )اوتوا العلم(عالمان حقيقي . 3

 ه از علمـش بهـره   كـ  نـشانه عـالمي      :به ابـوذر فرمـود    : 6پيامبر اكرم 
 ؛كنـد   مـي  نه تنها در آن تدبر     ست كه هنگام خواندن قرآن     ا  آن ،برد مي

خود آن حضرت چنـين      .بتهال و تضرع هم دارد    االهي،  بلكه در پيشگاه    
برم   مي خدايا به تو پناه   « ؛1»اللهم اني اعوذبك من علم الينفع     «: كرد  دعا مي 

 علم يا غير نـافع و قاصـر اسـت و يـا        پس. »بخشد  نمي از علمي كه نفع   
  .كامل و سودمند

 از علم خود ،اي از علم خود نبرد      بهره ،اگر عالمي با داشتن اين علوم     
 آن هدارنـد كـه   سـت    ا شود و معناي بهره نبردن از علـوم آن          مي ممحرو
2.و خضوع و خشوع نيستتضرّع د و اهل گريه و متعب  

  فزوني خشوع. 4

انسان در برابر شنيدن و يا خواندن آيات الهي ممكن است يكي از سـه               
  .حالت را داشته باشد

 يا تُتْلَ وإِذَ(بي تفاوت باشد و هيچ تغييري در درونش ايجاد نگردد           . 1
  3.)… مستَكْبِراً كَأَن لَّم يسمعهايعلَيه آياتُنَا ولَّ

  .در برابر آيات قرآن تأثيرپذير باشد ولي خشوعش افزوده نگردد. 2
يزِيـدهم  (با شنيدن و يا تالوت آيات الهي خشوعش افزوده گـردد            . 3
  .)خُشُوعاً
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  . صورت سوم استنشانه برخورداري از علم حقيقي و عالم حقيقي

  پيام ها
 خضوع و خشوع عالمـان       كه  است يقرآن حاوي چنان معارف عظيم    . 1

ه إِذَا            (1انگيزد  مي حق پذير و انديشمند را بر      لـن قَب مـ لْـمينَ أُوتُـواْ الْعإِنَّ الَّذ
  .)ويخرُّونَ لألَذْقَانِ يبكُونَ …  علَيهِمييتْلَ

در برابر حق بـه خـضوع وا دارد         را  ن  ست كه انسا   ا علم واقعي آن  . 2
)لْمرُّونَ … أُوتُواْ الْعخي(.  

 ،ت قلب بيشتر شود هر چه رقّ؛معرفت و خضوع محدوديتي ندارد  . 3
  2.)يزِيدهم خُشُوعاً(گردد   ميخشوع هم بيشتر

  3.) يبكُونَ… أُوتُواْ الْعلْم(گريه از بركات و آثار علم است . 4
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شان كرديم تا ميان خودشان از يكـديگر        ر بيدا ]كه به خوابشان برديم   [ گونه  همانو  

 : گفتند ]برخي[ ايد؟ نده ما]درخواب[چه مقدار : از آنان گفتاي   گوينده.سؤال كنند
داند   مي پروردگارتان بهتر:ايم، گفتند  مانده]در خواب[يك روز يا بخشي از روز را 

 بـه شـهر     ة خـود   را با اين سك    تاناكنون يك نفر  ايد؟    مانده،  ]در خواب [ چه مقدار 
تري دارد و براي شما قوتي   طعام پاكيزه، بايد بنگرد كدام دكان شهر]او[بفرستيد و 

 بياورد و او بايد با دقت و ظرافت عمل كند و احـدي را از حـال                  ]بخرد و [ از آن 
  .شما آگاه نسازد

  مقدمه
هـاي   هاي قرآن مجيد سراسر هدفدار و آموزنـده و حـاوي درس     داستان
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 هـاي   از جملـه ايـن داسـتان      . فـردي و اجتمـاعي اسـت      مهم براي حيات    
وي آنـان   وگ  اين آيه بخشي از گفت    . آموز، قصه اصحاب كهف است      درس

كنـد، كـه      را پس از بيدار شدن از خواب سيصد و چند ساله، بيان مـي             
  .حاوي نكات مهم و ارزنده است

  ها واژه
  )»بعث«فعل ماضي از ماده ( زنده كرديم :بعثْنَا
1.)»لبث«فعل ماضي از ماده ( درنگ كرده ايد ، مانده ايد:لَبِثْتُم  
  . پول:ورِق
  .)»زكو« از ماده يلضاسم تف(تر   پاكيزه:يأَزكَ

تَلَطَّففعل امر از ماده (خشن نباشد ،  بايد با لطافت و مدارا عمل كند  :لي
  .)باب تفعل» لطف«

فعـل مـضارع همـراه بـا نـون تأكيـد از مـاده               ( هرگز آگاه نسازد     :لَا يشْعرَنَّ 
  ).»شَعرَ«

  نكات تفسيري

1 .ه سازندهتقي  

آگـاه  آنـان   ز جايگـاه     كـسي ا   ،اصحاب كهف مراقب بودند در آن محيط      
مجبور به قبول آيين بت پرستي كند و يا به بدترين           را   مبادا آنها    .نشود

دا     ( .وضعي آنهـا را بـه قتـل برسـاند       أَحـ رَنَّ بِكُـمشْع لَـا يـو ف آنـان   )ولْيتَلَطـَّ
خواستند ناشناخته بمانند تا از اين طريـق بتواننـد نيـروي خـود را                مي

 اين خود يكي    .دارند راي حفظ ايمان خويش نگه    براي آينده و يا الاقل ب     
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 زيرا حقيقت تقيه اين است كـه انـسان از بـه هـدر     ؛از اقسام تقيه است 
 ،رفتن نيروها جلوگيري كند و با پوشـاندن خـويش يـا عقيـده خـويش        
موجوديت خود را حفظ كند تا در موقع لزوم بتواند بـه مبـارزات خـود                

 عقيده باعث شكـست هـدف و        بديهي است آنجا كه اخفاي    (ادامه دهد   
  1.) تقيه ممنوع است،ها است برنامه

  پاكي و حالل بودن شرط اوليه طعام. 2

غـذا  تهيـة    مـأمور  به   ،اصحاب كهف بعد از بيداري و احساس گرسنگي       
انتخـاب كنـد    تر را      بلكه غذاي پاكيزه   ؛نخردرا   هر غذايي    :توصيه كردند 

دارد كه هرگونه پاكي ظاهري و   و اين جمله مفهوم وسيعي.) طَعامايأَزكَ(
 كه نه تنها به     اي است به همه دينداران،      شود و توصيه    باطني را شامل مي   

. ؛ بلكه مراقب پاكي غذاي جسمانيشان نيز باشند       غذاي روحاني بينديشند  
اصلي اسـت  ) آلودگي به حرام، ربا، غش، و تقلب (پاكي از هرگونه آلودگي     

  .گي نبايد فراموش شودترين لحظات زند كه حتي در بحراني
  تعداد اصحاب كهف . 3

رويه قرآن مجيد پرداختن به امور شخصي و اطالعات غير مفيد نيست،            
 نامشان چه بـود، محـل غـار         ،اينكه اصحاب كهف چند نفر بودند     مثل  (

صورت ضمني به برخي از ايـن امـور          ولي در عين حال به       ؛)…كجا بود و  
وگو بيان     گفت هاي   را به عنوان طرف    هدر اين آيه سه دست    . اشاره كرده است  

  :كرده است
  .قَالُوا ربكُم أَعلَم. جقَالُوا لَبِثْنَا . بقَالَ قَائلٌ . الف
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دو گروه حداقل سـه     پس   ،بر اين مبنا چون اقل جمع سه نفر است        
بـر ايـن اسـاس اصـحاب     .  بايستي در آن جمع باشـند   ،نفري و يك فرد   

  .اند كهف حداقل هفت نفر بوده

  ها پيام
و  ساله   309 نه خواب كردن     ؛براي خداوند هيچ كاري مشكل نيست     . 1

   1.)كَذَلك بعثْنَاهم(چناني  نه بيدار ساختن آن
   2.)ربكُم أَعلَم بِما لَبِثْتُم( اظهار نظر نكنيم ،دانيم  نميدر آنچه. 2
اب  اصح كه  ؛ چنان اقدام براي معاش زندگي منافات با توكل ندارد       . 3

فَـابعثُوا  (هم براي تهيه غذا حركـت كردنـد      و  كهف هم پول نقد داشتند      
هذه كُمرِقكُم بِود3.)أَح  

آن پاك و حالل بودن و خورند   نمي وارستگان مومن هر غذايي را    . 4
  4.) بِرِزقٍ منْه… طَعامايأَزكَ(مهم است برايشان 
 ،دارا و تقيه و اصول ايمنيمن بايد رازدار و هوشيار باشد و با م      ؤم. 5

ف (دشمن را از وجود خـود آگـاه نكنـد             مـسئوليت  كـسي كـه      .)ولْيتَلَطـَّ
  5.)ولَا يشْعرَنَّ بِكُم أَحدا( الزم را داشته باشدهاي   بايد مراقبت،پذيرد مي
ــر   . 6 ــاظتي در براب ــي و حف ــم امنيت ــان از اصــول مه رازداري مؤمن

   6.) بِكُم أَحداولَا يشْعرَنَّ(دشمنان است 
                                                 

h. ��� ���� :kz :lhns. 
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كنم   نميگمان:  گفت]و[و در حالي كه او برخويشتن ستمكار بود داخل باغش شد 

  .اين هرگز زوال پذيرد

  مقدمه
ست كه بعضي از آنها در شرايط ويژه بـروز و           انسان داراي خصوصياتي ا   

ها آن است كـه وقتـي در اوج رفـاه             يابد؛ از جمله اين خصلت      ظهور مي 
پنـدارد    گردد، چنين مي    هاي مختلف مي    گيرد، و غرق در نعمت      قرار مي 

لذا او را   . كه اين اموال هرگز از بين نخواهد رفت و جاودانه خواهد ماند           
آيه مورد . كند و طغيان و سركشي را آغاز ميگيرد  غرور و تكبر در برمي 

  .بحث به يكي از اين موارد پرداخته است

  ها واژه
  .)»ظنن«از مادهمنفي فعل مضارع (كنم   نمي گمان:ما أَظُنُّ

                                                 
h.�!L  :sn. 
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بيد«از ماده منصوب فعل مضارع ( از بين برود، نابود شود :تَبِيد«(.  

  نكات تفسيري

  ستم به خويشتن. 1

گاهي ظلم به ديگـران اسـت و   . عاد گوناگوني است داراي اب ،ظلم و ستم  
 . ظلم به خود نيز گاه جنبه مادي دارد و گـاه معنـوي             .گاه ستم به خود   

 ؛يابـد كـه ظـالم بـه خـويش اسـت             مـي  بعضي اوقات انسان خودش در    
نَ           ال« : فرمود 7يونسحضرت   كه  چنان مـ ي كُنـت بحانَك إِنـِّ سـ إِلَّا أَنت إِلَه

در مواردي از جمله اين . »ظلمت نفسي« :خوانيم  يا در دعا مي و1»الظَّالمينَ
در اينجا كـه    . كند  مي را ستمكار به خويشتن معرفي    بعضي  آيه خداوند   

 كبـر و غـرور را     ، خداونـد   با توجه به آيات قبل     .»وهو ظَالم لِّنَفْسه  « :فرمود
ن انـسا باعث دوري   كه  . شمارد  مي ظلم و ستم به خويش    يكي از عوامل    

اين دوري ظلمي   . كند   مي از مواهب الهي محروم   او را   از خداوند شده و     
  .دهد  مياست كه انسان نسبت به خود انجامبزرگ 

  توهم جاودانگي نعمت ها. 2

را مغرور و سرمست به اموال انسان   ثروت اين است كه      ءيكي از آثار سو   
وقتـي دارايـي خـويش را در اطـرافش          كـه    يكند؛ بـه طـور       مي خويش
كند اين اموال   ميگمانبيند  كند و اموال فراوان خود را مي    هده مي مشا

قَالَ ما أَظُنُّ أَن تَبِيد هذه ( خواهد شد و جاودانه باقي خواهد ماندنهرگز تباه 
  .)أَبدا

سـوي عقيـده بـاطلي چـون        همـين جهـت بـه       انـسان بـه     چه بسا   
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  .دي قيامت گرديمنكر برپاكشيده شود و حتي جاودانگي دنيا 
گرايـان چنـين توهمـاتي دارنـد و       نوع اهل دنيا و مـادي   ،امروزه هم 

بپذيرنـد،  معتقد به قيامت نيستند و بر فرض اگر عـالم ديگـري را هـم                
 چرا كه اعمال زشت خـود را        اند؛  مقدماينان  كنند در آنجا هم       مي خيال

 همين سوره 104 و 103خداوند هم آنها را در آيه    . شمارند  ناپسند نمي 
ئُكُم بِالْأَخْـسرِينَ أَعمالًـا    �نمايد كه     مي معرفيچنين   لْ نُنَبـينَ ضَـلَّ   ، قُلْ هذ الـَّ

ترين افـراد    زيانديده«؛  �1سعيهم في الْحياةِ الدنْيا وهم يحسبونَ أَنَّهم يحسنُونَ صنْعا        
 حـالي كـه     اند كه سعي و تالشـشان در دنيـا هـدر رفتـه؛ در               از نظر عمل كساني   

  .»كنند پندارند خوب عمل مي مي

  پيام ها
و      (است   زمينه ساز غرور     ،سرشارهاي    دارايي و نعمت  . 1 هـو نَّتَـهخَـلَ جدو

هلِّنَفْس م2.)ظَال  
 غفلت از خدا و فريفتـه شـدن بـه         ، تحقير ديگران  ،خود برتربيني . 2
  .)ه وهو ظَالم لِّنَفْسهودخَلَ جنَّتَ( مادي دنيا ظلم به خويشتن استهاي  جلوه
در هـا    در خطر پندار جـاودانگي نعمـت   ،ثروتمندان و قدرتمندان  . 3

  3.)قَالَ ما أَظُنُّ أَن تَبِيد هذه أَبدا(دنيايند 
سالمت نفس در ثروتمندان تواضع و اعتقاد به        هاي    يكي از نشانه  . 4
  .)لم لِّنَفْسهودخَلَ جنَّتَه وهو ظَا( ي قيامت استيبرپا
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 كارهاي ماندني شايسته، در پيشگاه      ]ولي[اند؛    مال و فرزندان آرايش زندگي دنيايي     

  .ردگارت پاداشي بهتر دارند و اميد داشتن به آنها نيكوتر استپرو

  مقدمه
 بـه چيزهـاي زيبـا     و زيبـايي را دوسـت دارد  ،انسان به صـورت فطـري   

مورد اشـاره    از جمله موارد زيباي      .رود مند بوده و به دنبال آن مي       هعالق
كه يكي نشانه قدرت اقتصادي و ديگري تـوان          است    مال و فرزند   ،قرآن
تواند مايه  ، ميبراي انسان در زندگي دنيويمال و فرزند  .ي استاجتماع

كه اقوام گذشته در مقام تفاخر بـر ديگـران بـه       طوري ه ب ؛آراستگي باشد 
تـأثير ايـن عوامـل و         حال محدوده نقـش و     ،جستند  مي كتمساين دو   

  .آسيب آن چگونه است در اين آيه مورد بحث قرار گرفته است
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  ها واژه
اتياقاز مـاده   (ها، هـر عمـل نيكـويي كـه ثابـت و اسـتوار باشـد                   ماندني :ب

  ).»بقي«
  . اميد و آرزو:أَمل

  نكات تفسيري

  فرزندم مال بر يتقد. 1

فرزنـد  مـردم   بيـشتر   با اينكـه نـزد      ـ   »فرزندان« بر   »مال«تقديم  علت  
 مال براي همـه در هـر عـصر و زمـان     اوالً،: اين است كهـ عزيزتر است  
 چرا كه مال وسـيله      ؛ مال بدون فرزند هم زينت است      ، ثانيا .زينت است 

تر  مال ملموس ه   نياز ب  ،ثالثاً.  است  نوع يبراي بقا و فرزند   حفاظت نفس   
مـوارد بـر فرزنـد    در بيـشتر   ،است، رابعاً مال از لحاظ وجـودي  از فرزند 

  1.مقدم است
  باقيات الصالحات . 2

ات «بـراي    موارد متعددي    :در روايات اهل بيت    يـاقات  بحالبيـان   » الـص 
 و تهليـل،    بيـت، تـسبيح     گانه، مودت اهل    هاي پنج   شده است؛ همچون نماز   

 نچناآن  معناي   باشند و   مي قياين موارد همه از مصاد    . 2…ذكر خدا و  
كـه طبعـا   را نيز ـ  اي  گسترده است كه هر فكر و گفتار صالح و شايسته

را ـ معـه قـرار گيـرد     ماند و اثرات و بركاتش در اختيار افراد جا  ميباقي

                                                 
h. 
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  1.شود  ميشامل
  مال و فرزند با باقياتارتباط . 3

كنند اموال و فرزندان در آينده براي آنان مفيد بوده و             مي گماناي    عده
كنند و بـه آنهـا اميـد          مي براي همين در كسب اموال و فرزندان تالش       

ل شود كه اميد بستن به مـا   مي ولي خداوند در اين آيه متذكر     اند؛    بسته
زندگي هاي  و زينتها   جلوهاينان،! فرجام است و بي و فرزند، اميدي پوچ

ناپايدار دنيايند و آنچه داراي ثبات و ماندگار است، كارهـاي شايـسته و     
  .بستگي و اميد است شايسته دلكه هاي معنوي است  ارزش

   يعني چه؟»عند ربك ثَوابا وخَيرٌ أَملًاخيرٌ «. 4

» باقيات الصالحات«صالح باشد، ماند و اگر   ميراي آدمي باقياعمال آدمي ب
 خـداي تعـالي    اعمال نزد خدا ثواب بهتري دارد؛ چون       گونه  اين. خواهد بود 
. دهـد   مـي  جـزاي خيـر  ، به هر كس كه آن را انجـام دهـد       ،در قبال آن  
 چون آنچه از رحمت     ؛ بهترين آرزو است   ، متضمن  نزد خداوند  همچنين
رود و آن ثواب و اجري را كه          مي برابر آن عمل انتظار   در  الهي  و كرامت   

  بدون كـم و كاسـت و بلكـه صـد در صـد بـه آدمـي               ،از آن توقع دارند   
  2.رسد مي

  پيام ها
  .)زِينَةُ الْحياةِ الدنْيا(ست  افقط مختص دنيافرزندان زينت بودن مال و . 1

  .)قيات الصالحاتوالْبا(. رود  نميگاه فاني و از بين اعمال صالح هيچ. 2
 نـه   ،اسـت ا   خير بودن و با ارزش بودن نـزد خـد          ،آنچه مهم است  .3
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  .)خَيرٌ عند ربك(ديگران 
رٌ  ( در ارشاد و تربيت از آرزوها و اميدهاي مردم استفاده كنيد          . 4 خَيـ

  1.)عند ربك ثَوابا وخَيرٌ أَملًا
  2.)عند ربك( ن ربوبيت استپاداش و كيفر الزمه تربيت و از شئو. 5

                                                 
h. ��� ���� :kz :lhzr. 
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  تواني بر چيزي صبر كني كه به آن احاطه علمي نداري؟  ميچگونهو 

  مقدمه
 در ميان بني اسرائيل مشغول  7براساس روايتي، روزي حضرت موسي    

 روي زمين چـه كـسي از همـه اعلـم        در: خطابه بود، كسي از او پرسيد     
در اين هنگام بـه     . تر از خود سراغ ندارم      كسي عالم : است؟ موسي گفت  

كـه از تـو     » مجمـع البحـرين   «اي داريـم در       او وحي شد كـه مـا بنـده        
 از خدا تقاضا كرد كـه بـه         7در اينجا حضرت موسي   . تر است   دانشمند

و آيـات قبـل و      اين آيه   . نائل گردد ) حضرت خضر (ديدار اين مرد عالم     
  2.بعد راجع به جريان اين ديدار است

  ها واژه
 از مـاده    ،فعـل مـضارع مجـزوم     ( آگـاه نيـستي      ، احاطه نـداري   :لَم تُحطْ 

  .)»حوطَ«
                                                 

h.�!L  :jm. 

p. ����M���N: :kjh :lpmr. 

   تفسير همراه�       

 

714  

  . علم و آگاهي:خُبر

  نكات تفسيري

  ربرابطه علم و ص. 1

هل است و اگر انسان در حوادث و فراز و        جدر حوادث از سر     ناشكيبايي  
بنابراين هر  . تواند بر آن حوادث صبر كند      ، مي ته باشد شها علم دا    نشيب

شـود و هـر مقـدار جهـل           مـي   صـبر تقويـت    ،مقدار بر علم افزوده شود    
  .شود مي بردباري كمتر ،تر باشد عميق

 پاسخ به يك شبهه. 2

آيـد كـه      با توجه به شأن نزول آيه و مالحظه آيات، اين سؤال پيش مي            
، 7صــاحب شــريعتي چــون موســيآيــا نبايــد پيــامبر اولــوا العــزم و 

  دانشمندترين فرد زمان خويش باشد؟
نـسبت بـه قلمـرو و       تـرين مـردم       دانـشمند آري، پيامبر بايد    : پاسخ
 چنين بود اما    7 نظام تشريع باشد و حضرت موسي      ، يعني ؛شتيمأمور

اي    قلمرو جداگانـه   )7حضرت خضر (يت دوست عالمش    مأمورقلمرو و   
 به تعبير ديگر او از اسراري آگـاه         .اشتريع ند شبود و ارتباطي به عالم ت     

حـديثي از امـام     براسـاس   . نبـود متكـي   بود كـه دعـوت نبـوت بـه آن           
از روايـت امـام     . تـر بـود     آگـاه ) در علم شرع  (موسي از خضر    ،  7صادق
يـت ايـن دو بـا يكـديگر       مأمورشود كه قلمرو و       مي استفادهنيز   7رضا

  1.تر بود تفاوت داشت و هر كدام در كار خود از ديگري آگاه
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  ويل حوادثأت. 3

 و حضرت خضر، بيانگر اين نكته اسـت         7بيان داستان حضرت موسي   
يابـد، تـاويلي    كه حوادث و وقايعي كه بر وفق مراد اهل دنيا جريان نمي    

شود و آن وقتـي اسـت كـه مقـدر           دارد كه به زودي برايشان روشن مي      
اب غفلـت   الهي به نهايت اجل خود برسد و خداوند اذن دهد تـا از خـو              

  دنيـا  هاز نـشئ  ديگـري غيـر     يك نشئه   چندين ساله بيدار شوند و براي       
شود و كـساني   ويل حوادث امروز روشن مي  أ در آن روز ت    .مبعوث گردند 

شـگفتا رسـوالن پروردگـار     : گويند  پذيرفتند، مي   كه گفتار ايشان را نمي    
  1.پذيرفتيم گفتند و ما نمي سخن حق مي

  علم و حلم. 4

سالت ر كه در امر تبليغ ،است براي مبلغان ديني و علمااين آيه تذكري 
 بدانند رشد علمي و پيـشرفت        و دن در برابر مشكالت صبور باش     ،خويش
: آمـده اسـت    لذا در روايـات      .شود  نمي  بدون صبر و حلم ميسر     ،تبليغي
علم و حلم با هـم      زيرا   ؛ مگر اينكه حليم وصبور باشد     ، عالم نيست  ،عالم

 علم را به    ةنه اينكه دارند  م با حلم عجين نشود،      علستند و اگر    هعجين  
سير اصلي منحرف م بلكه او را روز به روز از         ؛رساند  نمي كمال و سعادت  

  .سازد مي
  ظاهر و باطن حوادث. 5

پيامبر يك  حتي  ا كه   ماست براي   درسي   ،7 و خضر  7جريان موسي 
 علمـش بـاز دامنـه   ـ افراد محيط خويش است  ترين  كه آگاهاولوالعزم ـ  

  .رود كه به او درس بياموزد  ميمحدود است و به سراغ معلمي
                                                 

h. ��G��� ��5�� :khs :lqjr. 
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 به ابوابي از علـوم      ، اين بود كه اين مرد عالم      7يساعتراف مو علت  
 در  ؛بودها    پديدهكه مربوط به اسرار باطن و عمق حوادث و          دارد  احاطه  

 بـه   مـأمور  7 به عبارت ديگر خـضر     .بودن به باطن    وي مأمور حالي كه   
 در چنـين مـواردي      . بود  به عالم تشريع   مأمور 7يموسو  عالم تكوين   

 متفـاوت   ،سـت  ا ظاهر حوادث با آنچه در باطن آنهـا       ممكن است چهره    
 در حالي كـه در بـاطن    ؛داشته باشد و ابلهانه   چه بسا ظاهر زننده     باشد؛  

  1.مقدس و منطقي است

  پيام ها
 در اثـر بـي اطالعـي افـراد از افكـار و اهـداف       ،بسياري از مجـادالت  . 1
  2.)كَيف تَصبِرُ(كديگر است ي

  3.)كَيف تَصبِرُ( رشد علمي بدون صبر ميسر نيست. 2
ف تَـصبِرُ    (ساز صبر و شكيبايي اسـت          زمينه ،آگاهي و شناخت  . 3 كَيـ

  4.) ما لَم تُحطْ بِه خُبرًايعلَ

                                                 
h. ����� ���� :khp :lqmz. 

p. ��� ���� :kz :lpup. 

s.^?�U . 

q. ��3	�� ���� :khu :lqjh. 



 

 

  


