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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدّمه:
الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فال مضل      

له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله 

 هِ وَكَفى بِاللَّهِ شَهِيدًا( صلى اهلل عليه وسلم تسليمًا.بالهدى ودين الحق )لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ

قصی نقاط گيتی نورافشانی از قدیم االیّام آسمان ایران مملوّ از ستارگان درخشان علم و ادب بوده و به ا     

بدالرحمن امام ابو ع، ابوالحسن مسلم بن حجاج قشيري نيشابوري، بوعبداهلل محمد بن اسماعيل بخارياند. ا کرده می

محمد بن عيسی ترمذي ، ابو عبداهلل محمد بن یزید بن ، ابوداود سليمان بن األشعث األزدي سيستانی، نسائی خراسانی

گانی بودند که در آسمان ایران غزالی، حافظ، سعدي، مولوي، و... ستار ابو علی الفارسی، سيبویه،، قزوینی ماجه

 درخشيدند. می

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

نشسته بودند که  اند. روزي تعدادي از اصحاب نزد رسول خدا و... با دستان پرتوان خود نگاشته ، ادبعرفان، تاریخ

گروه دیگرى ترجمه: )« وَآخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ»منظور از اهلل سوره جمعه نازل شد. ابوهریره پرسيد: یا رسول

دست بر زانوي سلمان فارسی گذاشت و  ( چه کسانی هستند؟ رسول اهلل انداز مؤمنان که هنوز ملحق به آنها نشده

بود مردانی از اینها به آن دست اگر ایمان در ثریّا » ترجمه: « هَؤُلَاءِ لَوْ کَانَ الْإِیمَانُ عِنْدَ الثُّرَیَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ» فرمود: 

  1.«یافتندمی

بينيم. شاید اي را نمیایم و جز تعداد معدودي، درخشش ستارهاکنون مدّت مدیدي است که به این آسمان چشم دوخته

 بتوان دالیل پدید آمدن این معضل را در این نکات خالصه کرد:

 .زبان عربی بيگانگی با .1

 .هاي دینیعدم فهم صحيح مفاهيم و آموزه .2

    .گریز از تدبّر در قرآن .3

 .گرایش به مادیّات .4

 .دوري از مطالعه و تحقيققناعت به دستاوردهاي علمی گذشتگان و  .5
 

 در رابطه با تفسیر قرآن باید بدانیم:

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

هاي شود با داللتی که از کتابگيرد. مطلبی که مستقيماً از قرآن فهم میهرگز جاي قرآن را نمیتفسير قرآن  .2

 تفسير حاصل شود کامالً متفاوت است.
                                                           

 متفق علیه -1



 

 

 

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

 توان آن را برطرف کرد.  می

 ن نياز دارند در قرآن وجود دارد.داها براي سعادتمند شدن بلی که انسانئام مساپاسخ به تم .4

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

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

موظّف است نصوص شرعی و متون دینی را همان گونه که براي او نقل شده است، انتقال دهد و از یک مبلّغ  .6

نقل فهم خود از متون دینی به اسم دین، بپرهيزد. چه بسا شنوندگانی باشند که درک و فهم آنان از گوینده بهتر 

 و بيشتر باشد.

 ري و حقيقی به معناي مجازي ترجمه و تفسير کرد.  آیات قرآن را نباید بدون دليل و بدون قرینه، از معناي ظاه .7

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

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

  ى عمل کردن است.و اندیشيدن برا

 مسیر رسیدن به فهم صحیح قرآن:

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

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

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

 . آنندن قرکه مبيّ هللآشنایی با احادیث رسول ا .4

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

 هاي متواتر.ئتتوجه به سایر قرا .6

 داوري.ورود به قرآن، بدون پيش .7

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

 .تدبّر و تفکّر .9

 منهج  تفسیر آسان:

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

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



 

 

 

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

کند آیات را حتی االمکان با عباراتی آسان توضيح دهد تا خورد؛ تفسير آسان سعی میکمتر به چشم می

 استفاده از آن براي عموم ميسر باشد. 

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

 تر خواهد شد. هاي بعدي کاملورهتوضيحات تفسير آسان نيز در آیات و س

ها به ترجمه و تفسير آیه اضافه در ترجمه و تفسير آیه از پرانتز استفاده نشده؛ یعنی سعی شده است برداشت .5

 نشود. 

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

 شود. گرفتهشود، هنگام تفسير در نظر می

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

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

توانند نظرات اصالحی یا پيشنهادات خود را به این آدرس ایميل کنند: خوانندگان محترم می .9
tafsirasan@gmail.com 

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

 و از خداوند رحمان خواستارم ما را در جهت فهم صحيح قرآن یاري داده و توفيق تدبّر و عمل به آن را نصيب فرماید.  

  وصلی اهلل علی محمد و اله اجمعين.



 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

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

 آموزش داده بندگانش به را خود با گفتن سخن و مناجات نحوه سوره، این خداوند در 1.الصالة سورةو  الرُّقْيَة ،الشفاء

 .است
 

        

 ( 1بسیار مهربان. ) به نام خداوند بسیار بخشنده

« الرحيم»و « الرحمن»کند، صفت که انسان را در دنيا و آخرت بسيار اميدوار می داونددو صفت از صفات خ نکته: *

شود. و رحيم یعنی بخشاینده پایان است و هرگز تمام نمیکسی که رحمتش بیاست. رحمن یعنی پر از رحمت؛ 

 کند.گونه کوتاهی نمیبخشد و در بخشش، هيچرحمت؛ کسی که رحمت بيکران خود را به تمام مخلوقاتش می
 

           

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

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

 2شود.گر، پروردگار و گاهی به خود خداوند نيز اطالق میاصالح
 

        

 (3بسيار بخشنده و بسيار مهربان است. )
 

       

 (4و پادشاه روز جزاست. ) صاحب
 

گونه قرائت، چه تأثیری در معنا کنند؟ و اینقرائت می« مَلِک یوم الدین»* سؤال: چرا برخی قاریان، این آیه را

 دارد؟

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

 تواند بسياري از معانی دیگر را به ما بفهماند. ها میخواندنش ثواب دارد. آشنایی با آن قرائتو 

                                                           

 (.1/101کثير )تفسير ابن  1

 .(5/121اللغة ) نگا: تهذیب - 2



 

 

 

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

  .الدین و مالك یوم الدین

کند ولی ملِك چيزي است و هرگونه بخواهد در آن دخل و تصرّف می شود که دارنده و صاحبمالك به کسی گفته می

چرخاند. خداوند، هم مالك روز قيامت ها را میکند و آنیعنی پادشاه، حاکم و فرمانروا که تمامی امور را مدیریّت می

 آیات دریافت کنيم.تري را از توانيم معناي وسيعها میاست و هم فرمانرواي آن روز. پس با توجّه به سایر قرائت
 

           

 (5خواهيم. )کنيم و تنها از تو کمك میتنها تو را بندگی می
 

           

 (6ما را به راه راست هدایت بفرما. )
 

                 

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

 ی آنان قرار بگیریم؟توانیم در زمره: خداوند به چه کسانی نعمت داده است؟ و چگونه می1 * سؤال

توانيم با اطاعت از خدا و رسول و می نعمت داده است. نيکوکاران و شهيدان صدیقان، پيامبران،خداوند به  جواب:

 مِّنَ عَلَيْهِم اللّهُ أَنْعَمَ الَّذِینَ مَعَ فَأُوْلَئِكَ وَالرَّسُولَ اللّهَ یُطِعِ وَمَن»فرماید: بگيریم. خداوند می ي آنان قراردر زمره خدا

 همراه نماید اطاعت رسولش و اهللاز  کس هر وترجمه: ) 1«رَفِيقًا أُولَئِكَ وَحَسُنَ وَالصَّالِحِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصِّدِّیقِينَ النَّبِيِّينَ

 دوستانی خوب چه هاآن و ناصالح و شهيدان ،ناقیصدّ ،انبيا از است؛ داده نعمت نآنا به اهلل که بود خواهد کسانی

 (.هستند
 

 گیرد؟ خداوند بر چه کسانی خشم می: 2 * سؤال

 جواب: 

 2به خدا نسبت دهد. وکسی که دروغی را بسازد  .1

 3ورزد. دشمنى و لجاجت حق، در برابر و پس از شناخت حق، مسير کفر را در پيش گرفته کسی که .2

 1منافق؛ کسی که ظاهري اسالمی و درونی کفرآميز دارد. .3

                                                           

 .69نساء:  - 1

 .152اعراف: - 2

 .16شوري: - 3



 

 

 

 2جرائم شدند و مورد خشم خدا قرار گرفتند.یهودیان یکی از کسانی هستند که مرتکب این 
 

 : گمراهان چه کسانی هستند؟ 3 * سؤال

ي مستقيم الهی منحرف شود و در شود که در اثر توجّه نکردن به ادلّه، از جادّهجواب: گمراه به هر کسی گفته می

منحرف شدند، مسيحيان بودند. زیرا ي مستقيم الهی هایی که از جادّهپيمودن مسير نادرست، پافشاري کند. یکی از ملّت

اي که زیربناي دین آنان به دليل، عقل و منطق بها نداده و به بسياري از خرافات، روي آوردند. یکی از بزرگترین خرافه

 ند خدا و معبود خویش قرار دادند.را فرز مسيحيّت قرار گرفت این بود که پيامبر عيسی
 

جزو قرآن « آمين»، یعنی خدایا این نيایش مرا اجابت کن.  )إسْتَجِبْ(عناي اسم فعل است به م« آمين »  * نکته:

را با تشدید ميم تلفّظ « آمين»برخی کلمه 3نيست. تلفظ آمين به دو طریق صحيح است: با کشيدن الف و بدون کشيدن.

 حمد باید بدون تشدید باشد.  يیعنی: )قصد کنندگان(. پس تلفّظ آمين بعد از سوره« آمّين»کنند که اشتباه است زیرا می

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

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

 نامگذارى بقره مدنی است، یعنی بعد از هجرت پيامبر به مدینه نازل شده است. يسوره .است گردیده نازل نياز جامعه،

  .ذکر شده است 73 تا 67آیات  در اسرائيل، کهبنى گاو مورد در است داستانى بقره، به خاطر به سوره این

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

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

 اسرائيلی بپرهيزند. بنی

 اسرائيل به نزد پيامبر موسیکه بنیتر به عنوان حَکَم رجوع کرد. چناندر هنگام اختالف، باید به بزرگ .2

 رجوع کردند.

 آیند نباشد.  پذیرفت هر چند براي ما خوش شود بایدتر ارائه میبراي رفع اختالف، راه حلّی که از طرف بزرگ .3

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

جا، از انجام آن شانه خالی هاي بیصورتی نيز باید به حکم خدا عمل کرد و نباید با چون و چرا کردن و بهانه

 کرد.  

                                                                                                                                                                                                            

 .60مائده: - 1

 .90بقره: - 2

 (.1/31تفسير الکشاف) 3



 

 

 

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

 
 

      

 بسيار مهربان  به نام خداوند بسيار بخشنده
 

    

  (1. ) ميم ، الم ، الف
 

 گویند ؟: حروف مقطّعه به چه حروفی می1 * سؤال

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

)طاها(، برخی داراي سه حرف « طه»)قاف(، برخی داراي دو حرف مثل« ق»ها داراي یك حرف مثل برخی از آن

صاد( و برخی داراي پنج حرف هستند  )الف الم ميم« المص»)الف الم ميم(، برخی داراي چهار حرف مثل« الم»مثل 

 )کاف ها یا عين صاد(.« کهيعص»مثل 
 

 : آیا حروف مقطّعه به تنهایی دارای معنای خاصّی هستند؟2 * سؤال

که با  هاي دنيا، حروف به تنهایی داراي معنا نيستند، مگر اینخير؛ نه تنها در زبان عربی، بلکه در تمام زبان جواب:

گونه نيست؛ زیرا است، ولی این 1اند حروف مقطّعه از متشابهاتآميخته شوند. برخی گفته کلمات یا معانی دیگر

 متشابهات داراي معنا هستند ولی حروف مقطّعه خير.
 

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

گویند. نویسند و با آن سخن میها را میحروف مقطّعه، از همان حروف الفبا تشکيل شده است که مردم آن جواب:

خداوند با استفاده از همين حروف، کتابی را فرو فرستاده است. و از کسانی که باور ندارند این کتاب از جانب 

ها جمع شوند و بخواهند ها و جنر تمامی انسانها نيز کتابی به مثل آن بياورند. ولی اگخداست، خواسته است آن

 اي به مثل قرآن بياورند هرگز نخواهند توانست. سوره
 

               

                                                           

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

 سرمایه مندنياز ،ها براي انسانداند. و فهم آنرا فقط خدا می هاآن حقيقت و اسرار و نهایى ىامعن (متشابه: آیاتی هستند که2 نيست، آن در استفاده

کند.را بيان می خدا صفات نظير آیاتی که است. فراوان علمى

 



 

 

 

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

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

ي اند. همههاي آسمانی بودهاند، پيامبران الهی و کتابها نقش داشتهجواب: دو عاملی که هميشه در هدایت انسان

هاي آسمانی رفتند. کتابو از دنيا می رسيدها به پایان میها، روزي عمر آني انسانپيامبران الهی، بشر بوده و مثل بقيه

ها را به راه راست ها باقی بمانند و آنتوانند در بين انسانمی -حتّی بعد از وفات پيامبر -تنها هدایتگرانی هستند که 

راهنمایی کنند. قرآن، آخرین کتاب آسمانی است و پيامبران گذشته همچون موسی و عيسی به نزول آن بشارت 

ال کسی که به حقّانيّت این کتاب شك داشته باشد، هيچ راهی براي رسيدن او به هدایت وجود ندارد. به اند؛ ح داده

 کند.همين دليل، خداوند در نخستين آیات قرآن، بر حقّانيت قرآن و عدم وجود شك در آن تأکيد می

 

                    

انفاق  ایم،که روزي آنان کرده آنچه ازمقداري  وبه بهترین وجه بر پا داشته  را نماز و دارند غيب ایمان به که کسانی

 (3کنند. )می
 

 : منظور از غیب چیست؟1 * سؤال

ها را تأیيد کرده است. خدا، وجود آناند ولی قرآن شود که از چشمان ما مخفیجواب: غيب به تمام چيزهایی گفته می

 حق،تواند از ها هستند. کسی که به غيب ایمان دارد، هرگز نمیمالئکه، زندگی پس از مرگ، بهشت و جهنّم از غيب

بيند از لذّت ایمان ندارد دليلی نمی آنکند. ولی کسی که به  نظر صرف دیگران به کمك و عبادت، خيرخواهى عدالت،

  خود به نفع دیگران بکاهد. 
 

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

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

اخالقی، حالل خوري و سایر کارهاي مثبت از مال حسنه. روزه، حج، زکات،خوشو بندگی یعنی پایبندي به تمام اع

ها نهی شاخه دیگر بندگی، اجتناب از منکرات و نواهی است که باز هم نماز، از انجام گرفتن آن 1اعمال حسنه هستند.

 ،نماز؛ قطعاً دار پا بر را نماز وترجمه: ) 2(وَالْمُنکَر الْفَحْشَاء عَنِ تَنْهَى الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ)فرماید: کند. خداوند میمی

پس پذیرفتن نماز یعنی متعهّد شدن به انجام تمامی حسنات و دست  کند(.نهی می منکرات و هازشتىانجام  از را انسان

 ي منکرات.کشيدن از همه
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ي انفاق، محبّت، دوستی و امنيّت در جامعه سازد. به وسيلهها را با یکدیگر مرتبط میانفاق و زکات پلی است که انسان

هاي دینی و فرهنگی کند خود را در قبال فعاليترود. کسی که انفاق میشود و کينه و دشمنی از بين میبرقرار می

 ورزد. داند و از کمك به ایتام، بيوه زنان و مستمندان نيز دریغ نمیجامعه مسئول می

 دارد آنچه از بلکه کندکار نمى خود براى تنها ،چون بدن یك انسان است. هيچ کدام از اعضاي بدني انسانی همجامعه

ریه،  مغز، کند،مى انفاق هاي بدنسلول کند بلکه به تمامنمى کار خود، براى رساند. قلب تنهابه سایر اعضا نيز یاري می

 گونه باشيم.نيز باید ایناند و ما بدن چنين ها و اعضاىدستگاه سایر و چشم، گوش
 

                          

است ایمان دارند، و به روز قيامت نيز  شده نازل تو از پيش چه کهچه به سوي تو نازل شده و آنکه به آن و کسانی

 (4یقين دارند. )
 

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

ي هاي آسمانی، تمام ادیان الهی و تمام پيامبران خدا حامی و پشتيبان یکدیگرند. زمانی که آیهجواب: تمام کتاب

براي شما  را شما دین امروزترجمه: )« دِیناً الْإِسْالمَ لَکُمُ رَضِيتُ وَ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْ أَتْمَمْتُ وَ دِینَکُمْ لَکُمْ أَکْمَلْتُ الْيَوْمَ»

نازل شد؛ در حقيقت،  (پذیرفتم شما ينیآ عنوان به را اسالم و نمودماتمام  شما بر را خود نعمت و تکميل کردم

اي در قرآن، از شروع شده بود، در آن روز به کمال رسيد. در غير این صورت، هيچ آیه ي ادیانی که از آدم سلسله

 نيز خاتم النبيين است و نقطه شروع نبوت به آدم گوید که از پایان آن خبر دهد. رسول اهللشروع دین سخن نمی

گردد. پس پس از آن بر می رسد. قرآن آخرین کتاب آسمانی است که شروع آن به آدم یایا اندکی بعد از آن می

ي ي ناسخ و منسوخ و کنار زدن یکدیگر نيست؛ بلکه رابطههاي آسمانی و پيامبران، رابطهي ادیان الهی و کتاب رابطه

 دوستی، تکميل و تصدیق همدیگر است. 

ایمان داشته باشند تا به هاي آسمانی گذشته و قرآن، به تمام پيامبران و کتاب اند عالوه بر رسول اهللمسلمانان موظّف

اند به رسول اهلل رستگاري برسند؛ متقابالً یهودیان و مسيحيان نيز عالوه بر پيامبران و کتابهاي آسمانی گذشته، موظّف

 بِمَا اْآمِنُو الْکِتَابَ أُوتُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا یَا »ي و قرآن نيز ایمان بياورند تا به رستگاري برسند. و این است مصداق آیه 

 و یماهکرد نازل آنچه بياورید به ایمان! شده داده هاآن به کتاب که کسانى اىترجمه: ) 1«...االیةمَعَکُم لِّمَا مُصَدِّقًا نَزَّلْنَا

 (....شماست با که است چيزي کننده تصدیق
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 (5اند. )ها همان رستگاران واقعیشان بر راه هدایت بوده و آنها از جانب صاحبآن
 

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

 اند!ها بر هر عقيده و عملی که باشند بر حقّگویند: تمام ادیان، مذاهب و فرقهآخرت را دارند. برخالف کسانی که می
 

                         

 ایمانها آن ،کندبه حالشان فرقی نمی ندهی چه هشدار و دهی هشدار را هاآنچه  شدند، فراک که قطعاً کسانی

 (6. )آورند نمی
 

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

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

گوید. و هيچ نقطه عطفی ميان دوستان خدا و جواب: زیرا آیات قبل در مورد مؤمنان بوده و این آیه از کفّار سخن می

   1ها حرف عطف نيامده است.وجود ندارد، به همين دليل بين آندشمنان خدا 
 

ها یکسان است و قرآن سبب هدایت : منظور از کفّار چه کسانی هستند که اندرز دادن و اندرز ندادن آن2 * سؤال

 شود؟ها نمیآن

 شوند: ها به سه دسته تقسيم میجواب: انسان

افراد وظيفه دارند قرآن را سرمشق و الگوي خویش قرار دهند و به  اي که مسلمان و بر راه هدایتند؛ ایندسته .1

 وسيله قرآن بر هدایت خویش بيفزایند.

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

 ي هدایت است. یهپذیرند. قرآن براي این دسته افراد نيز مااسالم دعوت دهد صميمانه می

اي که بر صراط مستقيم نبوده و خواهان آن هم نيستند. آنان هر گاه به سوي خدا دعوت داده شوند دسته .3

ها چون خواهان هدایت نيستند گردانند؛ موضوع این آیه چنين اشخاصی است. آنناراحت شده و روي بر می

 .آورندنمی ایمان کند،به حالشان فرقی نمی ندهی اندرز چه و دهی اندرز را آنانچه 
 

                        

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

 (7در انتظار است. )
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 زند؟* سؤال: چگونه خداوند بر قلب کفّار مهر می

کند و سپس به یابی به حقيقت، ابتدا آن مطلب را تحليل و بررسی میجواب: هر انسانی براي اثبات یك مطلب و دست

است. کسی که به هنگام « قلب»رسد چه به قناعت میو آن« مخ»کند رسد. آنچه مطلب را بررسی میقناعت می

داوري، حسادت، تکبّر و سایر هواهاي نفسانی دور تحقيق و بررسی، خود را از مسائل متفرّقه همچون تعصّب، پيش

نگه دارد، اميد نفوذ حقيقت به قلب او وجود خواهد داشت. ولی کسی که نخواهد خود را ازتعصّب، تکبّر و هواي 

گردد. چنين شخصی هرگز به قناعت قلب نخواهد رسيد و مسير ن مسدود مینفسانی دور کند راه نفوذ حقيقت به آ

 شود. گونه بر قلب او مهر زده میهدایت را پيدا نخواهد کرد. و این
 

                       

اي ایمان ندارند. که ذرّهایم! در حالیگویند: ما به خدا و به روز قيامت ایمان آوردهکه میو در ميان مردم کسانی هستند 

(8) 
 

ي ششم و ، آیهمؤمناني سوّم، چهارم و پنجم، در وصف بقره، در توصيف قرآن، آیه يي اوّل و دوّم سورهآیه * نکته: 

منافقين آمده است. منافقين چون ظاهري اسالمی و  ي هشتم تا آیه بيستم، در وصفهفتم، در وصف کفّار و از آیه

 طلبد.درونی کفرآميز دارند، خطر آنان از کفّار بيشتر است و براي شناساندن آنان تفصيل بيشتري می
 

                    

 (9ها متوجّه نيستند. )فریبند؛ ولی آنکه جز خود، کسی دیگر را نمیدهند! در حالیمؤمنان را فریب میدارند خدا و 
 

                        

 دردناکیگفتند، عذاب هایی که میافزوده است. و به سبب دروغها در دلهایشان مرض بوده پس خدا هم بر مرض آن

 (10شود. )دامنگيرشان می
 

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

 جواب: هر انسانی داراي دو قلب است: 

اعضاي بدن غالباً زمانی که قلب سالم باشد سایر ي پمپاژ خون را بر عهده دارد. این قلب وظيفه قلب مادّی: .1

 إِذا وَ کلّه الجسد صلحَ صَلَحتْ إذا ةًمضغ الجسدِ فی إنّ وَ أَلَا»فرماید: نيز سالم خواهند بود. پيامبر خدا می



 

 

 

 باشد سالم اگر که وجود دارد گوشتی تکه بدن در که بدانيدترجمه: ) 1«القلبُ هی و أَلَا کُلُّهُ، الجسدُ فسد فسدتْ

 (. است قلب گوشت، تکه آن همانا د،گردمی فاسد بدن تمام فاسد باشد اگر و شودمی سالم بدن، تمام

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

 اگر و دخواهد ش اصالح اعمال انسان، تمام دوش اصالح این قلب گيرد. اگرآن، سراسر وجود انسان را فرا می

  به تباهی خواهد گرایيد. اعمال انسان تمام فاسد شود

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

هر کس براي شِفا و درمانِ قلبِ مریض  گردد.اعمال و گفتارش معلوم مى در آن يشد نشانهدچار  بيمارىبه  معنوي او

 شود بلکه بر بيماري او نيز افزوده خواهد شد.خویش اقدام نکند، نه تنها قلبش سالم نمی

 اللَّهُ جَعَلَ مَّا»فرماید: پذیرند یا ایمان را. خداوند میها فقط یك قلب معنوي در سينه دارند که با آن یا کفر را میانسان 

 (.است نداده قرار کسیسينه  درون را قلب دو خداوندترجمه: ) 2«جَوْفِه فِی لْبَيْنِقَ مِّن لِرَجُلٍ
 

                        

  (11گران واقعی ما هستيم. ) اصالح: دهندجواب می ؛نکنيد کاريتبه و فساد زمين در: شود گفته هاو هر گاه به آن
 

                 

 (12تبهکاران و مفسدان واقعی خودشان هستند ولی متوجّه نيستند. ) !همه آگاه باشيد
 

                                      

گویند: آیا ما همچون مردم اند ایمان بياورید! میگونه که مردم ایمان آوردهها گفته شود: شما نيز همانو وقتی به آن

 (13دانند. )خودشان جاهل و نادانند و ليکن نمی جاهل و نادان ایمان بياوریم؟! آگاه باشيد که این افراد،
 

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

بينند. براي محافظت از مى خطر خود را در منافع گيرد افرادياي حرکت اصالحی انجام جواب: زمانی که در جامعه

 گران را در مجالس مختلف بهاین منظور، نخست اصالحبشکنند. به  هم را در اصالح کنند صفمنافع خویش، سعی می

در همه  گراناصالح پيروزى هاىنشانه که هنگامى اما .اندازندبه راه می گيرند و عليه آنان تبليغاتاستهزا می و تمسخر

ها تخریب آناز داخل به  واقع، در اما شوندمى تسليم ظاهراً داده، تغيير را خود عملى روش و تاکتيك شد آشکار جا

 خود از و بشناسند را هاآن مردم تا نيست، مشخص هاآن موضع زیرا دشمنان هستند، ها خطرناکترینپردازند. آنمی
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 ریزىاصالح، برنامه شکستن هم راستين قرار دارند و مخفيانه براي در و پاك مردم صفوف الىالبه در بلکه کنند، طرد

شوند. اینها همان منافقين و افراد دو رنگ و ها خوشحال میراحت و از شکست آنگران ناکنند. از موفقيّت اصالحمی

  دو رو هستند.
 

                                 

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

 (14) «.کنيمداریم مؤمنان را مسخره می ، فقطيمیشما با ما»: گویندمی کنندمی خلوت
 

            

سازد تا به گمراهی خود ادامه ها را حيران و سرگردان رها میگيرد و در وادي گمراهی، آنها را به استهزا میخدا آن

 (15دهند. )
 

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

طور که هرگز کسی را که سازد، همانباشد، باإلجبار گمراه نمیجواب: خداوند هرگز کسی را که خواهان هدایت 

 کند. خواهان گمراهی و تبعيّت از هواي نفسانی باشد، باإلجبار به راه راست هدایت نمی

به تعبيري دیگر، هيچ انسان خوبی نيست که باالجبار خوب شده باشد حتّی پيامبران، و هيچ انسان بدي نيست که 

گيرند که در راه ها بطور مساوي از حقّ اختيار برخوردارند و تصميم میاشد حتّی فرعونيان. انسانباالجبار بد شده ب

 خير قدم بگذارند یا در راه شر. 

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

ها اختيار داده تا هرگونه که بخواهند از این امکانات استفاده کنند. حال چرا انسان، به آن ها قرار داده است واختيار آن

از این امکانات در جهت درست استفاده نکند؟! اگر انسان با اختيار کامل در مسير جهنّم گام نهاد آیا خدا موظّف است 

 به زور هم که شده دوباره او را به مسير بهشت باز گرداند؟!! 
 

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

 جواب: کوري دو نوع است:

 کوري چشم  .1

 کوري دِل .2



 

 

 

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

 1تصميم دچار حيرت و سرگردانی شده است.کوري دل شده و در رأي و 
 

                             

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

 (16. )دست یافتند
 

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

ي اصلی هدایت و سود آن تقرّب به درگاه خدا و بهشت فردوس است. ولی منافقين هر دو را با این تجارت، سرمایه

 2اند.دادههم از دست 
 

 که از هدایت برخوردار نبودند؟* سؤال: چگونه منافقین هدایت را فروختند در حالی

ي شنوایی، بينایی، تعقّل، وقت، ها تمامی اسبابِ مورد نياز، براي به دست آوردن هدایت از قبيل وجدان، قوّهجواب: آن

  3این امکانات، هدایت را از دست دادند.عمر و سالمتی را در اختيار داشتند، ولی با استفاده نکردن از 
 

                                   

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

بينند. جا را نمیدیگر هيچ کهتا جایی سازدمی رها هاتاریکی از انبوهی در را هاآن و کرده خاموشکامالً  را نآخداوند 

(17) 
 

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

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

 است چیست؟ 

ها روشن کند. آنهاي ها براي پيدا کردن راه سعادت، شدیداً نيازمند نوري هستند که خدا در جلوي قدمجواب: انسان

هاي خود ي قرآن را با گوشیابی به حقيقت در اختيار داشتند، نداي حق و زمزمهمنافقين تمام امکانات را براي دست

انداخت، ولی خود را به کوري زدند. انوار قرآن در جلوي پاي آنان پرتو میها خود را به کري میشنيدند ولی آنمی
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ور ساختن هاي قبلی خود بمانند. درست به مانند کسی که بعد از شعلههمان تاریکیدادند در زدند و ترجيح میمی

  1آتش و حاصل شدن نور، یکباره آن را از دست بدهد.
 

           

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

تواند ي بينایی، راه را از چاه تشخيص دهد. شخص نابينا میتواند با استفاده از قوّهشخصی که ناشنواست، می نکته:

رود او را خبر دهند. امّا کسی که نه چشم دیدن دارد و نه دیگران را با صدا زدن متوجّه خویش سازد تا اگر بيراهه می

 برگردد؟!توان انتظار داشت از بيراهه گوش شنيدن و نه زبان صحبت کردن، چگونه می
 

                                     

اند ها چنان وحشت زده شدهآن و رعد و برق. هایتاریک، توأم با ریزدمی فرو آسمانندي است که از ت بارانیا همچون 

ي احاطه کافران به خداوند. و نشنوند را صاعقه صداى تا خود فرو برده گوش در شان راانانگشت ،مرگ ترس از که

 (19. )دارد کامل
 

                                         

       

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

 قطعاً برد،می ينب از را انشچشم و گوش خواستمی خدا اگرو  ایستند،می شانجاي ربر سرشان تاریك شود س

 (20) .استانجام هر کاري قادر  بر وندخدا
 

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

 ایستد، چیست؟شود سر جای خویش میتاریک می بَرد و وقتی می

یافتند گاه به موفقيّتی دست میچشيدند؛ هرهاي مختلف، سردي و گرمی بسياري میجواب: مسلمانان در صحنه

شدند زدند، امّا هرگاه مؤمنان با سختی و شکست مواجه میها جا میمنافقين گام به جلو گذاشته و خود را در صف آن

 2ایستادند.میبر جاي خود 
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طبق قانون الهی، در این جهان، نبرد بين حقّ و باطل پا برجا باقی خواهد ماند. هر چند باطل در زمانی کوتاه، به 

 إِنَّ الْبَاطِلُ وَزَهَقَ الْحَقُّ جَاء وَقُلْ»پيروزي دست یابد امّا طولی نخواهد کشيد که بار دیگر مغلوب حقّ خواهد شد. 

 دارد جوالن است(. باطل شدنى نابود باطل قطعاً شد، نابود باطل و رسيد فرا حق بگو )و: ترجمه« هُوقاًزَ کَانَ الْبَاطِلَ

 و حق آنِ از پيروزى سرانجام، و شود ولی به خاموشی خواهد گرایيدور میداشت، شعله نخواهد بقایى و دوام ولى

ي شخصی است که در روشنایی برق آسمان به اندازهآورد منافقين . موفقيّت و دستبود خواهد او پيروان و طرفداران

تواند مسير طوالنی و تاریك را پشت سر گذاشته و خود را به سر منزل کند چنين شخصی چگونه میحرکت می

 مقصود برساند؟!! 

بيابان  کرد تا در آنها سلب میهمين موفقيّت اندك را نيز با از بين بردن چشم و گوششان از آن ،خواستاگر خدا می

 تاریك، نه نور برقی را ببينند و نه صدايِ انسان راه بلدي را بشنوند! چرا که خداوند بر انجام هر کاري قادر است.
 

                        

 (21يد. )به تقوا برسکنيد، تا  ه است بندگیآفریدرا  از شما پيش کسانِ و شماکه خدایی را مردم!  اي
 

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

گوید: مواظب باش در این پرتگاه که کسی هميشه به او می با آن وفق دهد و از مخالفت با خدا بيمناك باشد. مثل این

این دغدغه، این خواهد بود که او فرمان خدا را انجام داده  ينيفتی! و او دغدغه افتادن در پرتگاه را داشته باشد. نتيجه

 دارد. و دست از نافرمانی او بر می
   

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

ها حاضرند طوق بندگی و نوکري غير خدا را امّا بسياري از آنها را به بندگی دعوت کرده است. هاي مختلف آن شيوه

 ها خداست.که سازنده و خالق تمام انسانبه گردن بيندازند در حالی
 

                                     

     

همان کسی که زمين را زیر پاي شما فرش و آسمان را باالي سر شما برافراشت. و از آسمان آبی فرو فرستاد، سپس 

ات را از زمين رویاند تا نيازهاي شما را تأمين کند، پس براي اهلل کسانی دیگر را شریك ثمر و هاميوه انواعاز آن آب، 

 (22دانيد. )که خودتان میقرار ندهيد. در حالی
 

                                    



 

 

 

 غير و به بياورید مثل قرآن سوره یك اقل الپس  دارید تردید ایمکرده نازل خود يبنده بر حقّانيت قرآنی که در اگر و

 ( 23! )يدیگومى راست اگراز هر کس دیگري کمك بخواهيد!  ،خدا از
 

که به یقين برسند که قرآن از  براي این -که در حقّانيت قرآن شك دارند قرآن، از تردیدکنندگان و کسانی * نکته:

جمع شده و کوشش کنند تا با کمك خواهد تمام دانشمندان و باسوادان یك عصر، دور هم می -جانب خداست 

اي مثل قرآن بياورند. در این راستا اجازه دارند، به غير از خدا، از هر کس دیگري کمك بخواهند. ولی همدیگر سوره

 اي همچون قرآن ارائه دهد!.گذرد، هنوز کسی نتوانسته سورهسال می 1400از آن زمان تا کنون که بيش از 
 

                               

ها و اي مثل قرآن بياورید ــ که البته هرگز نخواهيد توانست ــ پس بپرهيزید از آتشی که انسانامّا اگر نتوانستيد سوره

 (24) آتشی که براي کافران آماده شده است.ها هيزم آن هستند. سنگ
 

اي همچون ي و پرداخته خود محمّد است! تالش کنيد و شما نيز سورهاي کسانی که ادّعا دارید قرآن ساخته * نکته:

قرآن بياورید. اگر شما توانستيد پس بدانيد که محمّد نيز آن را از پيش خود ساخته است، ولی اگر نتوانستيد، پس 

که محمّد هم نتوانسته از پيش خود بسازد و واقعاً این قرآن از جانب خداست. با این استدالل، اگر باز تکبّر بدانيد 

 ورزیدید، پس بدانيد که جهنّم منزلگاه کافران است.
 

                                  

                           

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

گویند: قبالً از همين ميوه روزي ما شده بود! اي پذیرایی شود، میها با ميوههر گاه از آن. است جاري نهرها آن زیر در

 دانیجاو ،آن در و داشته عيبی بی و پاك همسرانها، و باز در آن باغ -شود ها آورده میو مشابه ميوه قبلی نزد آن –

  (25. )ماند خواهند
 

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

شود و شراب چه در این رودها جاریست عبارت است از: آب، عسل خالص، شيرهایی که فاسد نمیآن .1

 بخش. لذّت 



 

 

 

ترین و تواند آن را جاري کند. در بهشت، مترقّیاي که خواست میسليقهشخص بهشتی هر جا و به هر  .2

گونه وسایل، هنوز به فکر دانشمندان هم خطور نکرده ترین وسایل وجود دارد که در دنيا، اختراع آنمدرن

 است.

 

ممکن است در ظاهر،  ها، کامالً متفاوت است. وي آني جنّت، هرچند در ظاهر مثل هم باشند ولی مزّهميوه :2 * نکته

 هاي دنيا باشند.مشابه ميوه
 

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

تواند در جهان آخرت، سهمی از جنّت می -بدون نماز و زکات و سایر اعمال نيك -گمان کند تنها با تکرار شهادتين 

 داشته باشد، سخت در اشتباه است. 
 

                                           

                               

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

 ناچيز لامث این از خدا هدف: گویندمیاند فر ورزیدهک است؛ ولی کسانی که شاندانند که آن حق، از جانب خداي می

ي آن، جز کند. و خداوند به وسيلهبوده است؟ خداوند بسياري از مردم را با آن گمراه و بسياري را هدایت می چه

 (26سازد. )هاي فاسق، کسی را گمراه نمیانسان
 

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

  1ماند که پوست آن کنده شده و هر لحظه احتمال فاسد شدن آن وجود دارد.اي میقرار داده است. انسان فاسق به ميوه
 

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

 داند؟ چرا هدایت شدگان را زیاد و بندگان شکر گزار را اندک می 2اندکی از بندگان من شکرگزارند(.

 جواب: 

کنند؛ پس هدایت شدگان بيشتر و بندگان ي شکرگزاري کوتاهی میبسياري از هدایت شدگان در وظيفه .1

 .شکرگزار کمترند

 اند.   هاي گمراه و ناسپاس اندكان هدایت شده و شکرگزار زیادند امّا در مقایسه با انسانبندگ .2
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 ،ي را که خداوند بر حفظ آن دستور داده استشکنند و پيوندکسانی که عهد و پيمان خدا را پس از محکم شدنش می

 (27)اندازند، این اشخاص، همان خسارت دیدگان هستند. کنند و در زمين فساد به راه میقطع می
 

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

 ها عهد و پيمان گرفته است:خداوند از چهار دسته از انسانجواب: 

 پيامبرى سپس دادم، شما به دانش و کتاب گاه هر که گرفت پيمان پيامبران از خداوند که هنگامى وپيامبران: ) .1

 1(. ... کنيد یارى را او و بياورید ایمان او به د،رکمى تصدیق شماست با را آنچه که آمد شما سوى به

روشن  مردم براي را کتاب باید که پيمان گرفت کتاب اهل از خداوند که گاه آن ودانشمندان دینی: ) علما و .2

 چيزي بد چه، فروختند اندکی بهاي در مقابل و انداختند سر پشت را آن هاآن امّا. يدکنن کتمان را آن و سازید

 2(.!دندبه دست آور را

آورد ي چيزي میپيامبر زمان هر .فرستادیم هاآن سوى به پيامبرانی و گرفتيم پيمان اسرائيل بنى از ما) یهود: .3

  3(.رسانيدندبه قتل می را ايدسته و کردندمی تکذیب را ايدسته ، نبود سازگار آنان هوس و يهوبا  که

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

 این از ما يدینگو قيامت روز تا که مالك ما هستی. دهيممی گواهی ه؛بل: گفتند نيستم؟ شما مالك منآیا  که

 4(.ایمبوده خبر بی و غافل

هاي خدا و . و تمامی احکام بيان شده توسّط کتاب5ست از نوع چهارم استاین آیه بيان شده ا عهد و پيمانی که در

 شود. پيامبران خدا را شامل می
 

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

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

 داریم.حفظ کنيم، خویشاوندان را از نظر مادي و معنوي یاري داده و پيوند خویشاوندي را نيز نگه
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که قبالً مرده بودید. این خدا بود که شما را زنده کرد. ورزید، در حالیجاي تعجّب است! شما چگونه به خدا کفر می

 (28) ميراند و براي بار دوّم شما را زنده خواهد کرد و نهایتاً به سوي او باز خواهيد گشت!را می سپس شما
 

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

 قبل از دميده شدن روح در جنين(؛مرگ ) -1

  (؛در جهان کنونی )پس از ميده شدن روح در جنين و زندگی زندگی -2

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

 روز قيامت(.در ي مردگان )پس از دميده شدن در صور اسرافيل و زنده شدن دوبارهزندگی  -4

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

 اند. پس بدانيم که منزل چهارم نيز به حقيقت خواهد پيوست.ي سوّم وارد شدهه و به مرحلهپشت سر گذاشت
 

آمده « ثم»ی تولّد تا مرگ و برزخ تا قیامت با حرف و مرحله« فا» ی زندگی جنینی با حرف * سؤال: چرا مرحله

 است؟ 

استفاده « فا»ي زمانی کوتاه، از حرف صلهشود کوتاه است و براي فاجواب: مدّت زمانی که روح در جنين دميده می

تري را ها بعد از تولّد تا مرگ، زمان طوالنی و بعد از مرگ تا برپا شدن قيامت، زمان طوالنیشود. ولی غالباً انسانمی

 1شود.استفاده می« ثمّ»ي زمانی، طوالنی باشد، از حرفسپري خواهند کرد و هرگاه فاصله
 

                                   

 هفت را آن و پرداخت آسمان به سپساهلل کسی است که تمام آن چيزهایی که در روي زمين است را براي شما آفرید، 

 (29) نسبت به تمامی چيزها داناست. او و طبقه ترتيب داد
 

                                   

               

 کسی زمين در آیا: گفتندمالئکه  .دهم قرارجانشينی  زمين در خواهممن می: گفت مالئکه به پروردگارت که یهنگام و

! خداوند مشغوليم توو تقدیس  تحميد و ستایش به ما حال آنکه ؟!یزدبر هاخون و کند تباهیفساد و  که گذاريمی

 (30دانيد. )دانم که شما نمیمیفرمود: من چيزهایی 
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 : خلیفه یعنی چه؟1 * سؤال

 1شود که جانشين کسی دیگر بوده و در غياب او، کارهاي او را انجام دهد.جواب: خليفه به کسی گفته می
 

 : منظور از خلیفه چیست؟2 * سؤال

 جواب: 

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

 خداست. زمين را به انسان سپرده است. پس انسان در زمين خليفه

گونه نسل گيرند و اینها را میروند و افرادي دیگر جاي آنها محدود است. افرادي از این جهان میعمر انسان .2

 ستند.ها خليفه و جانشين همدیگر هشوند. پس انسانبه نسل عوض می
 

                                 

ها را به این نام يدیگومی راست : اگرگفتعرضه کرد و  مالئکه به را هاسپس آن آموخت، آدم به را خداوند تمام اسامی

 (31من بگویيد. )
 

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

جواب: هر انسانی براي خواندن، نوشتن، صحبت کردن و فهم صحبت دیگران الزم است اسامی اشياي مختلف را بداند. 

که به زبان دیگر  ماند. اکنون نيز هر انسانی براي ایناگر کسی اسم اشيا را نداند، از یادگيري بسياري علوم محروم می

گشاید. و این گيرد و سپس زبان به تکلّم میها را یاد میتکلّم کند ابتدا باید اسم اشيا را یاد بگيرد. کودك نيز ابتدا اسم

 آدم براي هميشه باقی ماند. )خلق اإلنسان علّمه البيان(سنّت در بنی
 

                      

 .اي. یقيناً تو دانا و با حکمت هستیچه تو به ما آموختهدانيم جز آنچيزي نمی مامنزّهی.  و پاك توخدایا؛ : گفتند

(32) 
 

 فضيلتی که آدم بر مالئکه پيدا کرد عبارت بود از: * نکته:

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

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

 کردند.  سود را بر زبان جاري نمیشدند و هر سخن هرزه و بیمی
 

                                              

    

 شما به ها خبر داد، گفت: آیاشان را به آناسامی آدم کههنگامیها خبر بده. شان را به آناسامی! آدم اي: فرمودخداوند 

کنيد،  پنهاندر درون خود  یا کنيد آشکارآن را  شماهر چه  از و دانممی را زمين و هاآسمان پنهان من که نگفتم

 (33اهم!؟ )آگ
 

                              

 از دستور خدا ؛ابليس مگرپس همگی به سجده افتادند . کنيد سجده آدم براي: گفتيم مالئکه به و آن هنگامی که

 (34. )گردید کافران جزوورزید و در نتيجه  رتکبّ و کرد سرپيچی
 

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

 منعالم اِنس را بيافریند. براي کرامت بخشيدن و احترام به این مخلوق جدید، خداوند به جنّيان و مالئکه فرمود: 

 هنگام آن در .کنيد سجده او براى دميدم آن در خود روح از و خلق کردم را آن کههنگامی. آفرینممی گِل از را انسانی

ي جنيان بود خداوند به ابليس که سرکرده گردید. کافران از و ورزید رتکبّ که ،ابليس جز کردند سجده مالئکه يهمه

بزرگی و این قدرت را داري واقعاً تو خود  یا ؟دىورزی رتکبّ آیاتو شد؟  کردن سجده مانع چيز چه !ابليس اى: گفت

 مرا! بهترم او از من: گفتکه به این سؤال خداوند جواب دهد،  ابليس به جاي این ؟که در برابر فرمان من ایستادگی کنی

 روز تا و سزاوار رحمت و کرامت من نيستی. تو که شو خارج آن از: فرمودخداوند ! گل از را او و اىآفریده آتش از

ابليس از خدا درخواستی کرد. او گفت: خدایا تا روز قيامت به من مهلت بده.  .بود خواهد تو بر من لعنت قيامت

 بهپس  دهم. ابليس گفت:خداوند به این درخواست ابليس جواب مثبت داد و فرمود: تا روز معيّنی به تو مهلت می

ها شروع جا دشمنی شيطان با انسانآن. و از کرد خواهم گمراه را هاآن يهمه مخلص تو، بندگانجز  !سوگند وت تعزّ

 شد. 
 

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

 درست است؟



 

 

 

ها بود. و ي تکریم و احترام به آدم و تمامی انساناي که خداوند به مالئکه و جنّ دستور داد، سجدهجواب: سجده

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

 و تعظيم براي غير خدا درست نيست. 
 

                                   

و خوش باشيد،  بخورید دوست دارید چه هر بهشت هاىنعمت از و باشيد بهشت ساکن همسرت و تو !آدم اي: گفتيمو 

 (35) !شد خواهيد رانکاستم از که نزدیك نشوید درخت اینبه  اامّ
 

 شود؟: جنّت به چه چیزی گفته می1 * سؤال

ي درختان زیاد پوشيده شده باشد. اگر چنين باغی در شود که به وسيلهجواب: در زبان عربی جنّت به باغی گفته می

گویند. چنانکه در قرآن، به باغ چند برادر که تصميم گرفتند سهم فقرا را پرداخت نکنند، دنيا باشد نيز به آن جنّت می

 1«مُصْبِحِينَ لَيَصْرِمُنَّها أَقْسَمُوا إِذْ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ بَلَوْنَا کَمَا بَلَوْنَاهُمْ اإِنَّ»جنّت گفته شده است. خداوند فرموده است: 

 که کردند یاد سوگند که هنگامى .کردیم آزمایش را جنّت صاحبان که گونههمانایش کردیم آزم را هاآن ماترجمه: )

 (.بچينند زود صبح را آن هاىميوه

 پرورش و خدا خشنودي براي را خود ییدارا که کسانی »گونه توصيف کرده است: دنيا را اینقرآن، بهترین جنّت 

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

سبکی هم براي ثمر  بارانپس  د،ینبار آن بر شدیدي باران اگر و دهد ثمر برابر چندین نتيجه در و ببارد آن بر شدیدي

  2«.بيندمی خدا دهيدمی انجام را آنچه و دادن آن کافی است.
 

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

دانند. نوع درخت در قرآن یا حدیث صحيحی ذکر نشده است. برخی آن درخت را انگور و برخی انجير و... می جواب:

شد، برخی از مردم ساده، و شاید اگر نوع درخت ذکر می رساند.ولی دانستن یا ندانستن آن، هيچ ضرري به انسان نمی

هاي خدا ورزیدند و در حقّ نعمتی از نعمتخوردن از آن درخت را حرام دانسته و یا خود، از خوردن آن امتناع می

 معلوم بماند.شد. پس بهتر است نام آن همچنان نااجحاف می
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: گفتيم آنان بهآنگاه  و .ساخت خارج موقعيّتی که داشتند از و آن دو را به لغزش انداخت شيطاندر مورد آن درخت، 

محل سکونت در نظر گرفته شده و  شما براي زمين دربرخی از شما دشمن برخی دیگر خواهيد بود و  فرود بروید،

 (36اسباب و وسایل زندگی تا وقت مشخّصی در اختيار شما خواهد بود. )
 

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

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

گویند که دشمن ابدي انسانها معرّفی کرد و اکنون هم با لشکر خود در کمين آدميان است. ولی شيطان، به کسی می

و ذکر خدا باز دارد یا بين مردم اختالف بيندازد. شيطان ممکن است جن  انسان را از راه خدا منحرف کند، او را از نماز

کند و او را به طرف خالف و گناه و ها یك دوست، انسان را از راه راست منحرف میباشد یا انسان. گاهی وقت

 کند.کشاند. در این صورت، او شيطانی است که با ابليس همکاري میکارهاي زشت می
  

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

زیرا هر کس ایمان و تقوا داشته باشد خداوند درِ برکت  کردند،هاي خدا استفاده میز نعمتبردند و اکامل به سر می

شود. خداوند ها میبلکه شامل تمام انسان ،دم نيستگشاید. این قانون الهی خاص آآسمان و زمين را بر روي او می

ترجمه: )و اگر اهل شهرها و  1 «..الْأَرْض وَ السَّماءِ مِنَ بَرَکاتٍ عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا الْقُرى أَهْلَ أَنَّ لَوْ وَ»فرماید: می

 گشایيم(.. آسمان و زمين بر روي آنان میها ایمان بياورند و تقوا پيشه کنند درهاي برکت را از آبادي

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

دیگران ظلم نکرده باشند. چنانکه باغ برادرانی که تصميم گرفتند با پرداخت نکردن حقّ فقرا ظلم کنند، در یك شب 

آدم و حوّا نيز چون از دستور خدا سرپيچی کردند و با خوردن از آن درخت، ظالم گشتند، از آن جنّت  2شد. نابود

 اخراج شدند.

هاي دیگر تکرار شده است که قوم سبأ یکی از سرگذشتی که بر آدم و حوّا گذشت تا کنون بر بسياري از افراد و امّت

 در سمت یباغ و راست در سمت یباغها داراي دو باغ سرسبز بودند: نکردند آهاست. قوم سبأ در یَمَن زندگی میآن

باقی نگذاشت جز  باغ دوي آمد و چيزي از آن ویرانگر سيلکه با ناسپاسی مرتکب ظلم شدند، امّا زمانی .چپ

 3.سدر درخت اندکى و گز شوره درختان و تلخ هاىميوه درختانی با
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براي پایين آوردن مقام و  -کسی که آدم و حوّا را فریب داد تا از آن درخت بخورند شيطان بود. امّا برخی  :2 * نکته

 هاي دینی است. که این گفته، برخالف قرآن و آموزهاند در حالیفریب دادن آدم را به حوّا نسبت داده -منزلت زن
 

                      

پذیر و مهربان نهایت توبهي او را پذیرفت. زیرا اهلل بیکلماتی را از خداي خویش دریافت کرد. پس خداوند توبه آدم

 (37)است. 
 

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

 لَنَا تَغْفِرْ لَّمْ وَإِن أَنفُسَنَا ظَلَمْنَا رَبَّنَا قَاالَ »اعراف بيان نموده است:  يسوره 23ي خداوند آن کلمات را در آیهجواب: 

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

 (.گشت خواهيم زیانکاران از
 

                                    

نه  کنند پيروى هدایت من از ها کهآن ،چه هدایتی از طرف من براي شما آمدبروید. چنان فرودجا آن از گیهم: گفتيم

 (38اندوهی. ) بود و نه خواهد هابر آن ترسی
 

                      

 (39. )شوندماندگار میدر آن  هاآن ،اهل دوزخندرند؛ پندابرا دروغ آن و  کفر بورزندآیات ما نسبت به کسانی که  و
 

                              

 مانيپعهد و  به تا کنيد وفا من پيمانعهد و  به و وریدبيا یاده ب امداشته ارزانی شما بر که را نعمتم !اسرائيل فرزندان اي

  (40) .بترسيد من ازفقط  و کنم وفا شما
 

اسرائيل فرزندان و پدر پيامبر یوسف است. بنی ي خدا و لقب پيامبر یعقوبي برگزیدهاسرائيل یعنی بنده :1 * نکته

 1نوادگان او هستند که به یهودیان معروفند.
 

اسرائيل نيز اسرائيل را بيان کرد. بنیخداوند بعد از بيان سرگذشت آدم و حوّا و ابليس، سرگذشت بنی :2 * نکته

ي آنان را پذیرفت و افتادند. برخی به سوي خدا رجوع کردند و خداوند توبههمچون آدم و حوّا و ابليس به لغزش 

 خدا قرار گرفتند. برخی تکبّر ورزیده و بر گناه خود لجاجت ورزیدند که مورد خشم 
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 و اوّلين کافران به آن نباشيد! و کند.است را تأیيد میام ایمان بياورید؛ کتابی که آنچه نزد شما کتابی که نازل کرده به و

 (41. )فقط تقواي مرا پيشه کنيد و فروشيدن ناچيز دنيا بهاي به مرا آیات
 

گيرند. کنند و مؤیّد این است که همه از یك منبع سرچشمه میهاي آسمانی همدیگر را تصدیق میتمام کتاب * نکته:

آمد و کتاب  تاب خدا )تورات( را در اختيار داشتند. زمانی که پيامبر عيسی)یهودیان( ک پيروان پيامبرموسی

که از نزول این کتاب  جاي اینه آسمانی دیگري به نام انجيل که تأیيد کننده تورات بود آورد، بسياري از یهودیان، ب

و پيروانش به دشمنی  عيسیآسمانی جدید خوشحال باشند و به استقبال آن روند، اوّلين کافران به آن گشتند. و با 

که در تورات و انجيل به آن بشارت داده  -مبعوث شد و آخرین کتاب آسمانی را  پرداختند. هنگامی که رسول اهلل

آورد، بسياري از یهودیان و مسيحيان نه تنها به آن خرسند نشدند، بلکه به دشمنی با آن پرداختند. امّا  -شده بود

نه  کند. محمّدها را تأیيد و تصدیق مینه تنها با تورات و انجيل سرِ جنگ ندارد، بلکه آنواقعيّت این است که قرآن 

ها است. دین اسالم نيز در ادامه و دشمن نيست، بلکه حامی و پشتيبان آن و عيسی ، موسیتنها با ابراهيم

انند و باز ایمان نياورند هيچ توجيهی تکميل ادیان آسمانی گذشته آمده است. اگر یهودیان و مسيحيان این مطلب را بد

جز حسادت، تکبّر و لجاجت نخواهد داشت. و اگر ایمان بياورند دو اجر از جانب خداوند دریافت خواهند کرد. 

 عليه اهلل صلى - بِمُحَمَّدٍ وَآمَنَ بِنَبِيِّهِ آمَنَ الْکِتَابِ أَهْلِ مِنْ رَجُلٌ: أَجْرَانِ لَهُمْ ثَالثَةٌ»فرماید: می چنانچه رسول خدا

 فَأَحْسَنَ وَعَلَّمَهَا تَأْدِیبَهَا فَأَحْسَنَ فَأَدَّبَهَا أَمَةٌ عِنْدَهُ کَانَتْ وَرَجُلٌ مَوَالِيهِ، وَحَقَّ اللَّهِ حَقَّ أَدَّى إِذَا الْمَمْلُوكُ وَالْعَبْدُ ، - وسلم

 که فرد یهودي و مسيحی (1دارند:  اجر دوها دسته از انسان سه)ترجمه:  1«أَجْرَان فَلَهُ فَتَزَوَّجَهَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ تَعْلِيمَهَا،

 را کنيزش که مردي (3.کند ادا را صاحبش و خدا حق که غالمی (2. بياورد ایماننيز   دمحمّ به ،پيامبرشعالوه بر 

 .کند( ازدواج وي با و نماید آزاد را او سپس. بياموزد دانش و به او علم و نماید تربيت به خوبی
 

                     

 (42) دانيد.که میدر حالی کنيدن پنهان را حق ونپوشانيد  باطله ب را حقو 
 

                  

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

 هاي ضعيف، قوي و متوسط. شوند: انسانها از نظر جسمی و روحی به سه دسته تقسيم میانسان * نکته:
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گيرد. زیرا اکثریّت افراد جامعه میکند سطح متوسط توانایی افراد را در نظر گذار هنگامی که قانونی را وضع میقانون

آیند، افراد ضعيف با تالش و ي آن بر میتر هستند به راحتی از عهدهدر سطح متوسط قرار دارند؛ افرادي که قوي

شود توانایی متوسط افراد ي انجام آن برآیند. مثالًوقتی ساعت کاري براي کارگران تعيين میتوانند از عهدهکوشش می

 شود.ه میدر نظر گرفت

وضع شده است.  -ثریّت هستندکه اک-هاي متوسط در دین اسالم نيز احکام و فرایض، بر اساس توانایی انسان

ي توانند از عهدههاي ضعيف با اندکی سعی و کوشش میتوانند آن را انجام دهند و انسانهاي قوي به راحتی می انسان

 انجام آن برآیند.

توانند آن را به جا هاي ضعيف با اندکی تالش و کوشش میهفده رکعت است. انساننمازهاي واجب در هر روز 

هاي قوي)روحی و جسمی( به راحتی آن را انجام داده و ها است؛ و انساني توانایی آنبه اندازه بياورند. سطح متوسط

 اند. احکام دین نيز این گونهکنند. روزه، زکات و سایر هاي نافله و مستحبّ را نيز ادا میعالوه بر آن، نماز
 

                         

 تالوت را آسمانی کتاب کهدر حالی !کنيدمی فراموش را تانخود و دهيدمی فرمان نيك کارهاي انجام به را مردم آیا

 (44کنيد؟ )آیا تعقّل نمی کنيد!می
 

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

 عملخودتان به آن  که يدیگومى سخنى چرا! ایدآورده ایمان که کسانى اىفرماید: )گيرد. اهلل میکند بسيار خشم مینمی

دالیل یکی از  1به دیگران بگویيد(. کنيدنمى عمل سخنی را که به آن که است خشم موجب بسيار خدا نزد !کنيد؟نمى

کنند، از دین، قرآن و خشم خدا بر این افراد این است که مردم وقتی ببينند واعظان، خود به سخن خویش عمل نمی

 شود.گر میجلوهاسالم متنفّر شده و یا آن دستورات در نظرشان سبك و پوچ 
 

                     

 (45مگر بر خاشعان. ) است دشوارو  سختکاري بسيار  به یقين، آن و و از صبر و نماز کمك بجویيد.
 

                  

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

 * سؤال: چرا صبر کردن و نماز خواندن برای غیر مؤمن، سخت و دشوار است؟
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اي براي هراسند، هيچ انگيزهبه بهشت نداشته و از جهنّم نمیجواب: کسانی که به قيامت اعتقاد ندارند و اميدي به رفتن 

، چون به قيامت اعتقاد دارند، به بهشت اميدوار و از جهنّم هراسانند تکاليف مؤمنانانجام عبادات نخواهند داشت. ولی 

 1دهند.شرعی خود را هر چند دشوار باشد، انجام می
 

                         

  (47) .وریدبيا یاد هب زیادت بخشيدم جهانيان بر را شماو  داشتم ارزانی شما بر که م رانعمت ؛اسرائيلبنی اي
 

 بخشیده است، چیست؟زیادت  جهانیاناسرائیل را بر که خداوند، بنی * سؤال: منظور از این

است. هر گاه خصوصيّتی در کسی وجود داشت که در دیگري نبود،  2«به معنای زیادت»جواب: فضل در زبان عربی 

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

 ها؛ جوشيدن دوازده چشمه ازنکرده باشد، مانند غرق کردن فرعون، که بزرگترین دشمن آنان بود در جلوي چشم آن

؛ دریافت دو پاداش در صورت ایمان «سلوي»و « منّ»طلب آب کردند؛ غذاي آماده  سنگ هنگامی که از موسی

 آوردن به آخرین کتاب و آخرین پيامبر خدا و .. . 

 نِعْمَةَ کُرُواْاذْ قَوْمِ یَا لِقَوْمِهِ مُوسَى قَالَ وَإِذْ»گونه متذکّر شده است: اسرئيل ایننيز آن زیادت را بر بنی پيامبر موسی

 قوم به موسى که هنگامىترجمه: ) 3«الْعَالَمِينَ مِّن أَحَداً یُؤْتِ لَمْ مَّا وَآتَاکُم مُّلُوکاً وَجَعَلَکُم أَنبِيَاء فِيکُمْ جَعَلَ إِذْ عَلَيْکُمْ اللّهِ

 به شما از شاهانی و داد قرار پيامبرانى شما ميان در که هنگامى به یاد بياورید را خدا نعمت! قوم من اى گفت خود

 (.است نداده جهانيان از یكهيچ به که بخشيد چيزهایى شما به رسانيد و سلطنت

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

 و هيچ کس بر دیگري برتري ندارد جز به تقوا.
 

                                 

شفاعت هيچ کس در مورد او پذیرفته نخواهد شد  و کسی به فریاد کسی دیگر نخواهد رسيد کهباشيد  روزي مواظب و

  (48) .ها امداد نخواهد رسيدبراي او کارساز نخواهد بود و از جانب کسی به آنو جریمه و غرامت، 
 

 * سؤال: منظور از شفاعت چیست؟
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جواب: براي اجراي تام عدالت و جلب رحمت الهی، خداوند به اشخاصی همچون مالئکه و پيامبران )به عنوان شفاعت 

اند، شفاعت اسباب جلب رحمت الهی را در خود ایجاد کردهدهد در مواردي خاص، براي افرادي که کننده( اجازه می

 کنند. 

به طور مثال، ممکن است شخصی در دنيا، به نيّت خوب، دست به کاري زده که عاقبت ناگواري را به بار آورده است. 

در روز قيامت  رسانند. این بندهها اطالع ندارند آن عمل را در پرونده سمت چپ به ثبت میمالئکه چون از نيّت انسان

دهد تا در مورد گيرد، امّا خداوند مهربان که از نيّت همگان آگاه است به شخصی اجازه میدر معرض عقوبت قرار می

شود. و مسير او آن عمل براي آن بنده شفاعت کند. در نتيجه، نه تنها گناه آن عمل محو شده بلکه به حسنات مبدّل می

 یابد.  از سوي جهنّم به بهشت تغيير می

که خطاهایی نيز از شود در حالیاي که در دنيا سوابق ایمانی و عملی بسيار خوبی داشته رسيدگی مییا به حساب بنده

دهد تا در مورد آن خطاها براي او شفاعت کنند. در نتيجه، او به ثبت رسيده است. خداوند به اشخاصی اجازه می

 نه طبقات اعالتري در جنّت، نصيب او خواهد شد.    گوخداوند، خطاهایش را نادیده گرفته و این

 گيرد داراي سه رکن است:شفاعتی که در روز قيامت انجام می

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

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

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

 (.است خشنود او از خدا که کسی آن براي مگر کنندنمی شفاعت کسی براي هرگز آنان و) 2«ارْتَضَى

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

 که کسى جز بخشدنمى سودى کسهيچ شفاعت روز، آن درترجمه: ) 3«قَواْلً لَهُ رَضِیَ وَ الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ مَنْ إاِلَّ

 (باشد راضى او گفتار از و داده اجازه او به رحمان خداوند

 جَمِيعاً الشَّفاعَةُ لِلَّهِ قُلْاست: )« اهلل»تنها کسی که براي شفاعت کردن اختيار مطلق دارد و نيازي به رضایت کسی ندارد

 و هاآسمان حاکميت زیرا است، خدا همه به دست شفاعت بگوترجمه: ) 4«تُرْجَعُون إِلَيْهِ ثُمَّ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مُلْكُ لَهُ

پس بهتر است با انجام اعمال نيك، رضاي خدا را  (.یدشودانده میگر باز او سوى به همه سپس و اوست آنِ از زمين

 به سوي خویش جلب کنيم.
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 را پسرانتان رسانيدند،می شما به را هاشکنجه بدترین که فرعونيانی ،نجات دادیم فرعونيان دست از را شما که گاهآن و

 ( 49. )بود تان براي شماخداي از جانب بزرگیدر آن، امتحان  و داشتندنگه می زنده را زنانتان و بریدندمی سر
 

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

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

یا آل موسی یا آل گویند. ممکن است یك شخص آل فرعون باشد آن شخص می« آل»کنند اهدافش را پياده می

 عيسی و یا آل محمد.

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

 خوانيم: )اللهم صل علی محمّد و علی آل محمّد(که در تشهّد میشود. چنانو صالحين درهر عصر و مکانی می مؤمنان
 

                           

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

 (50) .کردیدمی
 

                    

؛ امّا همين که موسی پشت کرد گوساله را معبود خود قرار گذاشتيم وعده موسی با شب چهلبه مدّت  که میگاهن آن و

  (51شما ظالم بودید. ) کهدر حالی دادید.
 

                  

 (52) باري دیگر از شما درگذشتيم و شما را بخشيدیم، شاید شکرگزار خدا باشيد.
 

                  

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

ها التباس و دهد بين آنافکند و اجازه نمیشود که بين حقّ و باطل جدایی میفرقان به چيزي گفته می * نکته:

بعد از کتاب، ذکر خاص بعد هاي آسمانی فرقان هستند. ذکر فرقان و سایر کتاب اختالط پيش بياید. تورات موسی

 باشد. از عام است و درست است منظور از فرقان، سایر معجزات پيامبر موسی
 



 

 

 

                                        

               

 آفریدگار سوي به پس اید،کرده ستم خود بر یگوساله پرست با شما! من قوم اي»: گفت مشقو به موسی کههنگامی  و

پس از انجام این کار، خدا  «.است بهتر شما براي آفریدگارتان پيشگاه در این برگردید و خودتان را بکُشيد؛ خویش

 (54. )است مهربان و پذیرتوبه بسيار اوزیرا  ،پذیرفت را شما يتوبه
 

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

 متوسط.

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

-در ميان بنی -عليهما السالم-هاي موسی و هارون گردد. دو پيامبر به نامشود به اشدّ مجازات محکوم میمرتکب آن 

ها مشغول بودند و با آن همه معجزاتی که خداوند به آنان نشان آن کردند و هميشه به تعليم و تربيتاسرائيل زندگی می

ترین گناه که شرك است آلوده شود. اکنون که به خدا ترین و زشتاسرائيل به بزرگرفت دست بنیداده بود، انتظار نمی

ام هستند. پس دستور اند، مستحقّ اشدّ مجازات یعنی اعداي را معبود خویش قرار دادهتندیس گوسالهشرك ورزیده و 

 «خود را بکشيد تا گناه شما را ببخشایم.»خدا این است: 

که در اي سخت ناميده است تا جاییداند، این روش توبه، روش بسيار سختی است. خداوند نيز آن را گونههر کس می

 1...« مِّنْهُمْ قَلِيلٌ إاِلَّ فَعَلُوهُ مَّا دِیَارِکُم مِن اخْرُجُواْ أَوِ سَکُمْأَنفُ اقْتُلُواْ أَنِ عَلَيْهِمْ کَتَبْنَا أَنَّا وَلَوْ»کند: مورد منافقين بيان می

 آنها از کمى عده تنها روید، بيرون خود خانه و وطن از یا و خود را بکشيد دادیممی دستور آنها ما به ترجمه: )اگر

 کردند... (. مى عمل

دادند و سرنوشت دین زحمات پيامبر موسی و هارون را بر باد می شان، داشتند تماماسرائيل با شرك آوردنولی بنی

 جوبهانه لجوج و مردمى اسرائيلبنىانداختند. خدا و یکتاپرستی که اساس آفرینش بر آن استوار است را به خطر می

پس )خودتان را شد، قطعاً به ضرر خودشان و آیندگان تمام می ،شدگونه برخورد نمیاین با گوساله پرستى بودند اگر

تر از آن است که ( باید بدانيم، قطعاًً خداوند بسيار مهرباناست بهتر شما براي آفریدگارتان پيشگاه در این بکُشيد؛

 جهت مجازات سخت کند. بخواهد بندگانش را بی

 ي اجرا کردن حکم، ممکن است یکی از این سه طریق بوده است:نحوه

 با دستان خود، خود را بکشند. .1

 کاران، همدیگر را به قتل برسانند.گنه .2

                                                           

 .66 نساء/ - 1



 

 

 

 گناهان، گنهکاران را به قتل برسانند.بی .3
 

                      

 فرا را شما صاعقه پس ،یمورآنمی ایمان تو به نبينيم خود با چشمان را خداما تا ! موسی اي: گفتيد که هنگامی و

 (55کردید. )که شما نگاه میدر حالی گرفت
 

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

 خیر؟ دچارعذاب شدند ولی پیامبر موسی

 جواب:

ي بود. موسی با بيان تجربه اسرائيل براي رؤیت خدا، بعد از درخواست پيامبر موسیدرخواست بنی -1 

ها پيامبر موسی را تکذیب کرده و بر حرف خود ساخت ولی آنها را از این درخواست منصرف میخویش، آن

 ها به خاطر تکذیب و لجاجت بود نه مجرّد درخواست رؤیت.  لجاجت ورزیدند. عذاب آن

در هنگام درخواست رؤیت، ایمان کامل داشت و براي اطمينان قلب آن را درخواست کرد. ولی  وسیم -2     

ایمانی بود نه درخواست ها به خاطر بیآوریم، پس عذاب آناسرائيل گفتند: ما تا خدا را نبينيم ایمان نمیبنی

  1رؤیت.
 

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

 جواب:

مسلمان با مطابق دیدن سابقه خویش و بيانيّات قرآن، به حقّانيّت قرآن پَی برده و بسياري از یهودیان،  .1

 .شدند می

ها دشمن دیرینه و ابدي مسلمانان اسرائيل )یهودیان( آشنا شویم. زیرا آنتا ما مسلمانان با خصوصيّات بنی .2

 (82ها را براي ما روشن کند. )مائده/ ي آنکه سابقه و پيشينههستند. و چه کسی راستگوتر از خداوند، 

 ها را تکرار نکنيم.ها را بشناسيم، عبرت بگيریم و آنتا گفتار، کردار و پندار اشتباه آن .3
 

                  

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

                                                           

 (.1/111تفسير کشاف )  1-



 

 

 

 اینجا در !آورد نخواهيم ایمان هرگز خود نبينيم با چشمان را خدا تا: گفتند موسى به صراحتاً اسرائيلبنی * نکته:

 در دنيا با چشم بدانند تا ببينند نداشتند را آن مشاهده تاب را که خدا مخلوقات از یکى که بود این راه حلبهترین 

بر  کوه به و آمد فرود اىصاعقه پروردگار. پاك ذات به رسد چه دید را خدا مخلوقات از توان بسيارىنمی حتى ظاهر

 فرا گرفت که را هاآن وحشت، چنان حاصل شد و ي شدیديزلزله و وحشتناك صداى کننده، خيره برق خورد کرد،

ها را زنده گرداند. گرچه این بار نيز امّا باري دیگر، خداوندي که بر هر کاري قادر است، آن .افتادند زمين بر جانبى

ها را زنده محکوم به مرگ شدند ولی چون هنوز کفرشان در گفتار بود و آن را عملی نساخته بودند خداوند دوباره آن

این خاطر است که از آن زمان تا کنون، هنوز ها و عبرت آیندگان کافی بود. شاید به ساخت و همين مجازات براي آن

 اند که اصرار بر دیدن خدا در این دنيا داشته باشند. ملّتی پيدا نشده
 

                                           

  

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

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

 چیست؟« سلوی ومَنّ »سؤال: * 

ممکن است عسل باشد یا « منّ»کردند. اسرائيل از آن تناول میدو نوع خوردنی است که بنی« سلوي ومَنّ »جواب: 

مرغان « سلوي»کردند. و گرفتند و یا رویيدنی دیگري که از زمين جمع میي مخصوصی که از برخی درختان میشيره

کردند بسيار سرسبز بوده اسرائيل در آن زندگی میسرزمينی که بنی مخصوص شبيه کبوتر. در کتاب مقدّس آمده است:

کنند و در چنين مکانی زنبوران عسل بيشتر از هرجا کندو درست می 1.رویيددر آن می هاشکوفه و هاگل انواعو 

 نعمتها استفاده کند.تواند از وجود این ها، هر انسانی میکه با زیاد شدن آنروند تا جاییجا میپرندگان مهاجر به آن

 

                                        

       

 ازکنان سجده و تناول کنيد خواهيدمى چه هر، آن هاىنعمت از و شوید داخل شهر این به: گفتيم به شما که هنگام آن و

 بيشترى پاداش نيکوکاران بهو  بيامرزیم را شما گناهان تا درگذر، ما گناهان از! خدایا: يدیبگو و شوید داخل دروازه

 (58. )داد خواهيم نيز
 

                                                           

 (.1/264) نمونه تفسيربه نقل از کتاب  612 صفحه ،مقدس کتاب قاموس - 1



 

 

 

                                

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

 (59. )کردندها نافرمانی میود آوردیم چرا که آنفر آسمان از سختی عذابکردند 
 

                                      

                    

 آن از چشمه دوازدهسپس . بزن سنگ بر را خویش عصاي: گفتيم پس ،کرد آب طلب شقوم براي موسی کههنگامی و

در  دراینق و بياشاميد و بخورید خدا روزي ازدانستند. شان را میاسرائيل محل آب نوشيدنگروه از بنی هر. جوشيد

 (60به راه نيندازید. ) فساد زمين
 

                                            

                                      

                                  

       

 از ، پس،کنيم قناعت غذا نوع یك به توانيمنمى هرگز ما! موسی اي: گفتيد ید وکرد اعتراض موسی به کههنگامی  و

 آیا: گفت موسی. برویاند پياز و عدس سير، خيار، ،سبزي همچون نباتاتیتا از حاصل زمين براي ما  بخواه خود خداي

 آن در ایددرخواست کرده چهآن زیرا بروید شهر داخل !کنيد؟ عوض آن از کمتر به ی که بهتر استغذای خواهيدمی

 کفر الهى آیات به نسبت هاآن که چرا شدند خدا خشم گرفتارمجدداً  و رقم خورد انآن برنشينی و خانه تذلّ. هست

 (61) .دادندنافرمانی بود و تجاوزي که پيوسته انجام می يآن در نتيجه کشتند،مى ناحق به را پيامبران و ورزیدندمى
 

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

 بود؟ 

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

اش صحيح است. پس منظور از خورم. گفتهبگوید: من هميشه یك نوع غذا میغذا تکرار شود اگر در اعتراض 

 نفی تبدّل و تنوّع است.« واحد»
 

 اسرائيل برشمرد:تا کنون، قرآن این خصوصيّات را از بنی 40ياز آیه * نکته:

 ، اوّلين کافران به قرآن بودند!یهود .1

 شدند کتاب خدا را تحریف کنند!در مقابل کاالي ناچيز دنيا، حاضر  .2



 

 

 

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

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

 اي را پرستش کردند!ي گوسالههاي خدا، پرستش خدا را رها کرده و مجسمههمه نعمتبعد از استفاده از آن  .5

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

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

 ها اجازه نداد و کلمه را تغيير دادند!نو غرورشان به آ

 ورزیدند!به آیات خدا کفر می .8

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

 کردند!از اوامر و دستورات خدا نافرمانی می .10

 هاي تجاوزگر و سرکشی بودند!انسان .11

بَرند در زیر آماج خشم خدا به سر میهستند و شب و روز  است که قوم یهود هميشه خوار، ذليل و آواره به این دالیل

 مگر کسانی که:

 

                             

             

 قيامت روز و خدا به کهها کدام از آن هر صابئين، و مسيحيان و هستند یهوديکسانی که  واند آورده ایمان که کسانی

 و غم نه و دبو خواهد آنان بر ترسینه  و بوده محفوظ خدا پيشگاه در پاداششان هندد انجام نيك کردار و آورده ایمان

 (62. )اندوهی
 

مسير رسيدن به سعادت براي همه هموار است و دین و آیين قبلی مهم نيست. مسلمان، یهودي، مسيحی،  نکته:* 

اند. و یا ممکن است صابئی )صابئين کسانی هستند که بر دین حنيف بوده و با عقل خویش به حقانيت خدا پی برده

اگر این سه چيز را داشته باشند سعادتمند خواهند  (ابراهيم باشند سایر پيامبران خدا همچون یحيى، نوح و یا پيروان

 شد:

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

کنند به آخرین هستند که در تورات، انجيل و قرآن بيان شده است. تورات و انجيل پيروان خود را موظّف می

 ا و به آخرین کتاب آسمانی)قرآن( ایمان بياورند.پيامبر خد

 ایمان به قیامت و زندگی پس از مرگ. .2



 

 

 

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

 و سایر اعمال صالحی که در قرآن و احادیث صحيح بيان شده است.

 بدبختی و خواري و نکبت -نام او مسلمان یا هر چيز دیگر باشد -لت را نداشته باشد و اگر کسی یکی از این سه خص

 در انتظار او خواهد بود.    پریشانی و
 

                                     

 شما بهکه  را آنچه دادیم؛ قرار شما سر باالي را طور کوه و گرفتيم پيمانعهد و  شما از که یزمان آن آورید یاده ب و

 (63. )شوید با تقوا تا باشيد داشته یاد به است آن در آنچه و بگيرید محکم ایمداده
 

 ی گرفت؟ پیماناسرائیل چه عهد و * سؤال: خداوند از بنی

( و نفروختن آیات توراتاسرائيل گرفت عبارت بود از: نگهداري از کتاب خدا )ی که خداوند از بنیپيمانجواب: عهد و 

 مادر، نيکی به و پدر به نيکى ،پرستش خدا و اقرار به یگانگی اوآن به بهاي ناچيز دنيا، تبليغ و رساندن آن به مردم، 

ایمان  قتل و خونریزى، از دست کشيدن زکات، پرداخت نماز، داشتن پا بر نيك، گفتار مستمندان، و یتيمان و بستگان

 1آوردن به آخرین کتاب آسمانی.
 

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

 تا جایی کردیم، بلند سایبانى چونهم هاباالي سر آن را کوه که هنگامى ترجمه: )و 2«تَتَّقُونَ لَعَلَّکُمْ فِيهِ ما اذْکُرُوا وَ بِقُوَّةٍ

 داشته یاد به است آن در آنچه و بگيرید محکم ایمداده شما بهکه  را آنچه آمد، خواهد فرود آنها بر کردند گمان که

  (.شوید تقوابا  تا باشيد

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

این حادثه، حقيقی و واقعی بود. زیرا آیات قرآن را نباید بدون دليل و بدون قرینه، از معناي ظاهري و حقيقی  .1

 به معناي مجازي ترجمه و تفسير کرد.

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

 است. 

 اسرائيل به اهميّت مفادّ عهد و پيمان بود.انجام چنين کاري، به منظور متوجّه کردن بنی .3

                                                           

 .84،  83،  63، 41بقره :  - 1

 .171اعراف:  - 2



 

 

 

کردند آن عمل می شان وفا کردند ولی بسياري به آن پشت پا زدند. و اگر همه بهاسرائيل، به عهد و پيمانبرخی از بنی

آمد و اوّلين گروندگان به دین اسالم و آیين محمّدي، یهودیان بودند و بين دو شریعت بزرگ آسمانی اختالف پيش نمی

افروزیهایی که در فلسطين و دیگر نقاط  کردند و این مشکالت و جنگیکپارچه و برادر وار، در کنار هم زندگی می

که، انحراف دین مسيحيّت نيز، به دست شخصی یهودي  آمد. )با توجّه به ایننمیشود پيش مسلمان نشين مشاهده می

 به نام پولس انجام گرفت(. 
 

                         

شد قطعاً شما نمی یاریگردستگير و  خدا و رحمت لطف اگر خود سرپيچی کردید. پس امّا پس از مدّتی از عهد و پيمان

 (64شدید. )از زیانکاران می
 

                        

ی بوزینگان به گفتيم هاه آنب پس. دانيدمی کردند تجاوز الهی حدود از کسانی را که در روز شنبه سرگذشت شماو قطعاً 

 (65. )شوید تبدیل ذليل
 

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

انداختند و روز یك شنبه آن ، نهایتاً روز شنبه ماهی را به تله میافتادند حيله فکر به هاآن شدند.ظاهر می آببر روي 

بوزینه )ميمون(  به انسان شکل از را شانچهره و کرد مجازات حيله این خاطر به را آنان خداوند ،گرفتندرا از آب می

 .ساخت دگرگون
 

                      

 (66) . باشد متّقيان براي پنديتا  و قرار دادیم آیندگانی براي بقيّه و براي عبرتدرس  آن را پس
 

                                       

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

 (67. )باشم نادانان ازکه  از این برمپناه می خدا به: گفتموسی  !کنی؟می مسخره را ما
 

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

ها گفت: خداوند دستور داده گاوي را سر ببرید و عضوي از آن را به مقتول بزنيد تا مقتول زنده شود و قاتلش را آن

دانستند؛ به تعجّب کرده بودند و چنين چيزي را غير ممکن میاسرائيل که از این گفته موسی بسيار معرّفی کند. بنی

ها در قدرت خدا شك داشتند گویا خدا را نشناخته بودند. انگار فراموش کنی؟!! آنموسی گفتند: آیا با ما شوخی می



 

 

 

ها براي آن ها را از وسط دریا عبور داده بود؛ دوازده چشمه را از سنگکرده بودند که خداوند دریا را شکافته و آن

 روان کرده بود و...!

 که از جاهالن باشد.جا از صفت جاهالن است و موسی به خدا پناه برد از اینشوخی بی
 

                                             

 نهباشد  گاويگوید؛ او می: گفت. موسی کند روشن مانبرايماهيّت آن گاو را  تا بخواه خدایت ازاي موسی! : گفتند

 (68) .دهيد انجاماست  شده داده دستور شما به آنچه. باشد سالميان بلکه جوان، نه پير
 

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

 1جواب: فَرض یعنی قطع کردن و گاو پير سنّش چون در حال انقطاع و انتها است به آن فارض گفته شده است.
 

                                  

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

 (69هر کس به آن نگاه کند لذّت ببرد. )

ترجمه: 2«مَسْأَلَتِهِ أَجْلِ مِنْ فَحُرِّمَ یُحَرَّمْ لَمْ شَیْءٍ عَنْ سَأَلَ مَنْ جُرْمًا الْمُسْلِمِينَ أَعْظَمَ إِنَّ »فرماید:می رسول اهلل * نکته:

 در مورد چيزي که حرام نشده سؤال کند و در اثر سؤال او، حرام شود(. )بزرگترین جرم یك مسلمان این است که
 

                                

دانيم مشخّص کند. زیرا به خاطر کثرت تعداد، نمی مانبراي راباري دیگر از خدایت بخواه کامالً ماهيّت آن گاو : گفتند

 (70به خواست خدا آن را پيدا خواهيم کرد. ) ما و گاو مورد نظر کدام است.
 

                                            

    

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

 نزدیك گرچه بریدند، سر را گاو پس ؛ساختى روشن را حقيقت اکنون :گفتند. باشدو از لحاظ رنگ، یکدست  عيب بى

 (71. )نکننداین کار را  بود
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آن چيزي  خداوند لیو پرداختيد و کشمکش نزاع به قاتل يباره در سپس به قتل رساندید، را انسانى که هنگامىو آن 

 (72کردید خارج ساخت. )را که کتمان می
 

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

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

نهی از آن را داشته باشند ولی از آن باز ندارند و به گناه او راضی باشند، در گناه با او شریکند. شخصی به نام قدار بن 

ي ي کفّار به این عمل راضی بودند، خداوند کشتن شتر را به همهرا کشت امّا چون بقيّه سالف، شتر پيامبر صالح

 ها نسبت داد و عذاب را بر سر همه فرود آورد.آن
 

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

بودند و سپس به ذبح گاو دستور داده شدند، دلیل تقدیم و تأخیر در بیان داستان  هصورتی که ابتدا مرتکب قتل شد

 چیست؟ 

 جواب: تا به ما بفهماند که: 

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

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

 شان رایج بود. ی در بينکشقتل و آدم .3

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

اسرائيل در مورد شناسایی قاتل با هم اختالف کردند و به نزاع و کشمکش پرداختند. چيزي نمانده بود بين بنی * نکته:

خداوند براي جلوگيري از به  -هر جامعه استاختالفات داخلی، سمّ مهلك براي  -ها آتش جنگ افروخته شود آن

 اي صرف کنند تا مقتول را زنده گرداند. اسرائيل خواست هزینهوجود آمدن اختالف، از بنی

 مسلمانان نيز براي رفع اختالفات، باید براي آن وقت بگذارند و هزینه کنند.
 

                          

نشان  شما به را خود آیات و کندمی زنده را مردگان گونهاین وندخدا آرى .بزنيد مقتول بهرا  آن از بعضی :گفتيم پس

 (73که تعقّل کنيد. ) به اميد این دهدمی
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ي زنده شدن ها را نيز زنده گرداند. زیرا در قضيّهتواند بقيّه انسانکسی که توانست یك انسان را زنده کند می * نکته:

 ها با یکدیگر تفاوتی ندارند.پس از مرگ، انسان
 

                                           

                               

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

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

 (74. )نيست غافلاي ذرّه دهيدمى انجام آنچه از خداوندو  .دنریزمی فرو خدا خوف از هاآن از برخی و دراوتمی
 

                                    

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

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

                                       

      

 خلوت یکدیگر با کههنگامی و .ایمآورده ایمانما نيز مثل شما :  گویندمی شوندمی روه روبمؤمنان  باهنگامی که  و

 درقيامت  روزدر  تا !کنيدمی بازگو مسلمانان براي به شما گفته است خداوند که را مطالبی آیا: گویندمی کنندمی

 (76!! )ندارید عقل مگر ؟!!گيرند حجّت شماعليه  بر پروردگارتان پيشگاه
 

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

گفتند: گونه میشکافتند و اینأله را میتر بودند مسکردند. ولی برخی از آنان که با انصافداریم. و به همين اکتفا می

صفات محمّد در کتاب ما وجود دارد و حتّی صفات یاران او نيز در کتاب ما ذکر شده و واقعاً دین اسالم بر حق است. 

ها گفتند: این حرفها میهاي خصوصی به آني یهودیان از فاش شدن این اسرار نگران شده و در خلوت و نشستبقيّه

د مبادا به خاطر این اعترافات، در روز قيامت عليه شما حجّت گيرند و دليل بياورند!. این مسأله باز، گویاي را نزني

 ها از خداست.حماقت و عدم شناخت آن
 

                 

 (77) !است؟ سازند، آگاهکنند و آشکار میمیاز تمام آنچه پنهان  که اهلل دانندنمى آیا
 



 

 

 

اسرائيل پرداخته و مستقيم یا غير ي بقره به شرح حال قوم بنیسوره 150تا  40ي خداوند متعال از آیه * نکته:

 اسرائيل زمان صدر اسالم و بعد از آن را مورد خطابدارد. بيشتر این آیات، بنیمستقيم، پيشينه و حال آنان را بيان می

شان راضی و شان را به آنان نسبت داده است، زیرا آنان نيز به اعمال پدرانقرار داده و برخی اعمال کفرآميز پدران

 اب را آناندهد تا و مسلمانان تغيير می رو آنان بودند. در برخی آیات نيز روي سخن را به سوي رسول اهللدنباله

که مسلمانان آشنا کند و به آنان هشدار دهد فریب آنان را نخورند و دیگر اینبردند به کار می اسرائيلبنی هایی کهحيله

 اند، گام ننهند.از عملکرد آنان عبرت گرفته و در مسيري که آنان رفته
 

                     

نند و به حدس و گمان دل خوش داخياالت نمی چيزي جز خدا از کتاب سوادانی هستند کهبی آنان از تعدادي و

 (78اند. ) کرده
 

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

علمی به همان حالتی که از مادر متولّد شده است باقی مانده و از شود که از نظر گفته می« أُمِّیّ»از آن جهت به او 

« أُمَّهَاتٌ»بوده و جمع آن « أُمَّهَةٌ»در اصل « الْأُمِّ»ي طریق خواندن و نوشتن بر معلومات او افزوده نشده است. کلمه

 باشد.می
 

از آن جهت که دليلی بر  رسول اهللرود، ولی براي أُمِّی بودن، صفت نيکی براي یك شخص به شمار نمی :2 *نکته

 ي عنکبوت بيان شده است.سوره 48ي . این مطلب در آیهدرویم شمار بهحقّانيّت نبوّت ایشان است، صفت نيك 
 

که تصوراتی اساس است، و تصورات بی آرزوها و اميد به کردن دلخوشو به معناي « أُمْنِيَّة»جمع « أَمَانِیّ» :3 * نکته

خود رواج  ملّتِآن را به اسم دین، ميان  گه داشتن مردم،دلخوش ن یهود به منظور دانشمنداناساس علمی ندارد. 

 دینی تعصبات شدگونه افکار ميان مردم عوام سبب میاینکردند. ترویج سواد نيز باور میدادند و مردم عوام و بی می

 دانشمندانخداوند متعال بارها خصوصيّات بدانند.  جهنمی را خدا بندگان يهمهجز یهودیان،  آنان برانگيخته شود و

 به آن دچار شوند! علماي امّت محمّدیهود را بيان نموده تا مبادا 
 

                                   

        



 

 

 

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

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

 (79)! آورنددست می
 

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

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

و  ندارد یاهميتهيچ  نزد ایشان دین خدا و هستند خوددنيوي  مصالح دنبال به فقطکه  یپرست ماديدانشمندان  .2

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

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

که به جهل در حالی ،لباس دین به تن کرده و شعار تقوا و پرهيزگاري بر زبان داشتندآغاز نمود، زیرا آنان « »لفظ 

کردند و به نام دادند، از دین خدا سوء استفاده میو حرام آلوده بودند. آنان دروغ و اراجيف خود را به خدا نسبت می

سی که مورد تهدید خدا قرار گيرد، نمودند. کگرفتند و از این طریق کسب درآمد میدین از مردم پول و رشوه می

 هالکت و نابودي او قطعی خواهد بود.
 

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

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

 مَتَاعُ فَمَا»چون کاالي دنيا هر اندازه زیاد باشد در برابر آخرت بسيار اندك است. خداوند متعال فرموده است:  جواب:

 (.نيست بيشاندکی  آخرت برابر در دنيا زندگى ترجمه: )کاالي 1«قَلِيلٌ إِلَّا الْآخِرَةِ فِی الدُّنْيَا الْحَيَاةِ
 

شان شده که کتاب را با دستان گیرد، پس چرا تأکیددست انجام می: بدیهی است که نوشتن کتاب با 2 * سؤال

 نویسند؟ می

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

»ام. اگر در آیه قيد دستان خودم نوشته  »برداشت شود که دانشمندان یهود، به دیگران گونه نبود، ممکن بود این

که از کتاب تورات به درستی اند یا ایناند، امّا خودشان به طور مستقيم در آن دست نداشتهي دستکاري دادهاجازه

شود که اند مقصّرند. ولی با این قيد روشن میاند، لذا تا حدودي در تحریفی که دیگران انجام دادهمحافظت نکرده

نوشتند و به خدا نسبت است که خودشان با دستان خود چيزهایی را می ایمانی ایشان، آن قدر زیاد بودهو بی جسارت

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

 46ت )آیا کردند.ي آن را تحریف میهاي دیگر برگردانند، ترجمهخواستند تورات را به زبانکه میزمانی .1

که یهودیان تورات را براي ي مائده به آن اشاره دارد(. به همين جهت زمانیسوره 41و  13ي نساء و سوره

 .1(تکذیب کنيد نه و تصدیق نه را کتاب اهلفرمود: )می کردند، رسول خدامسلمانان ترجمه می

ي نمودند که آیهو به آن اضافه می تراشيدندکردند یا از خود میهنگام شرح و تفسير تورات، جمالتی را کم می .2

 فوق به این حالت داللت دارد.

ممکن است ميان ما مسلمانان نيز افرادي مشاهده شوند قرآن را طبق ميل و افکار خود ترجمه و تفسير نمایند و در 

فعل یهود  راستاي پيشبرد اهداف شخصی، از قرآن سوء استفاده کند، چنين کاري به هيچ وجه جایز نيست و شبيه به

 باشد. می
 

                                       

  

با خدا چنين پيمانی  آیا چند روزي اندك! به آنان بگو: را لمس نخواهد کرد مگر ما دوزخ هرگز آتش و گفتند:

 آن از بندید کهدليل بر خدا دروغی مییا بی ،دکن اش نمی خالف وعـدهوند هرگز خدا اید؟! که در این صورت بسته

 (80ندارید؟ ) آگاهی
 

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

 اکرم ي آنان بر مال شد. رسولبا آمدن وحی، نقشه. کردند ایشان هدیه بود به شده آلود زهر که را گوسفندي گوشت

 مورد اگر در: گاه با آنان وارد گفت وگو شدند و فرموندآن کنند! حاضر بودند، جمع جاآن را که دستور دادند یهودیانی

. 2است فالنی: گفتند کيست؟ شما جدّ: پرسيدند پيامبر خدا. بله: گفتند گویيد؟می آیا راست بپرسم، شما از چيزي

 بار دیگر خدا رسول. گوییمی راست: گفتند است. 3فالنی شما بلکه جدّ گویيد!می دروغ: فرمودند رسول اهلل

 شما بگویيم دروغ اگر و ابوالقاسم اي بله،: گفتند گویيد؟می راست بپرسم، شما از چيزي مورد در اگر: پرسيدند

 زمانی ما: گفتند اند؟دوزخ اهل کسانی چه: پرسيدند اکرم رسول. دانستيد پدرمان مورد در که طورهمان دانيد، می

به  ماندگار شوید که آن در: فرمودند اکرم خواهيد شد! نبی ما جانشين شما سپس بریم،می به سر دوزخ در کوتاه

 بپرسم، چيزي مورد در شما از اگر: پرسيدند براي بار سوّم خدا رسول شد! نخواهيم شما جانشين ما هرگز قسم، خدا
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 والسالم. الصالة عليهم خليل ابراهيم فرزند اسحاق فرزند )اسرائيل( یعقوب - 3



 

 

 

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

که بدانيم در ادعاي پيامبریت راست  بود این ما قصد: گفتند بود؟ چه کار این از قصدتان: فرمودند. بله: گفتند بودید؟

 پيدا نجات تو دست گویی ازدروغ می نخواهد رسيد، ولی اگر تو به گویی که ضرريراست می اگر گویی یا خير.می

1کنيم.می
  

 

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

کند بر سر هر کس منّتی دارد! یهودیان به این صفت مبتال بودند، لذا بيند و تصوّر میگردن باالتر از دیگران می

شویم تنها چند رابر گناهانی که مرتکب میگفتند: ما هرگز به آتش دوزخ وارد نخواهيم شد و در بخودخواهانه می

ي بهشت گاه از جهنم رها شده و روانهروزي اندك، گرماي آتش جهنم، پوست بدن ما را لمس خواهد کرد و آن

 خواهيم شد و افرادي دیگر جایگزین ما در جهنم خواهند شد! 

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

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

اند. به بودن مدّت عذاب دارد؛ یعنی هم در مقدار عذاب و هم در مدت ماندن در عذاب، حداقل ممکن را بيان کرده

آوردند و هر گناهی را دادند و خم به ابرو نمیخاطر همين باور غلط بود که هر جنایتی را عليه بشریّت انجام می

 اند.شدند و هيچ ترسی از مجازات نداشتند و اکنون نيز چنينمرتکب می
 

گونه که کاري وادار نماید، همانهيچ کس و هيچ چيز در عالَم هستی وجود ندارد که بتواند خدا را به انجام  :3 * نکته

کند که از هيچ قدرتی وجود ندارد که خدا را از آنچه اراده نموده است، بازدارد. یك شخص زمانی خالف وعده می

انجام آن کار عاجز بماند و یا نيرویی برتر از نيروي او مانع انجام آن شود ولی خداوند متعال زمانی که به انجام کاري 

تعال از انجام هيچ کاري عاجز کند، چرا که خداوند ماش نمیدهد و خالف وعدهاً آن را انجام میوعده دهد، حتم

هایش عمل ماند و هيچ نيرویی نيست که از قدرت خداوند برتر باشد، لذا خداوند متعال تا کنون به تمام وعده نمی

متعال وعده داده است مردگان را در روز قيامت ي بعد خداوند و از این به بعد نيز عمل خواهد کرد. در دو آیه 2کرده

ازد و آن را عملی خواهد کرد. زنده کند و بندگان نافرمانش را مجازات و بندگان فرمانبرش را به بهشت وارد س

شوند، ولی خداوند متعال وارد نمی دوزخ آتش ، بهاندك يروز چند کردند در روز قيامت، جزاسرائيل ادعا می بنی

اساس یهودیان را بيان وهاي بیاي از آرزبستند. این آیه نمونهاي به آنان نداده بود و بر خدا دروغ میچنين وعده

 به آن اشاره شد. 78ي کند که در آیه می
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ماندگارند.  اند. آنان در آنجهنّم اهل پس چنين کسانی ،احاطه کنددنبال انجام گناه باشد و گناه او را  آري؛ هر کس

(81)  
 

ل بيان شد، خطّ بطالن کشيده و ي قباساس یهودیان، که در آیهخداوند متعال در این آیه، بر تصوّر بی :1 * نکته

در قيامت براي هميشه در آتش جهنم ماندگار خواهد بود. در این  شود خطاو  گناه مرتکبمدام  کس هرفرماید:  می

شود که انسان، مدام زمانی استعمال می«  »ي آیه، براي گناه، دو خصوصيّت ذکر شده است: کسب و احاطه. واژه

گيرد که اطراف صورت میوجو و طلبِ چيزي باشد و رسيدن به آن را هدف خود قرار دهد و احاطه زمانی در جست

کند، از ارتکاب آن  پافشاري کسی که بر انجام گناه 1ور شده باشد.ي چيزي فرا گرفته باشد و در آن غوطهآن به وسيله

ي آنان غرایز حيوانی و شهوانی خود را وجوي دوستان یا محافلی باشد که بتواند سر سفرهلذّت ببرد، مدام در جست

ه فراموشی سپرده باشد، چنين شخصی چگونه ممکن است به بهشت خدا وارد شود؟! ولی بر اشباع نماید و خدا را ب

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

ي بعد آمده چه در آیهچنانو روي آوردن به ایمان و عمل صالح، مسير خود را از نابودي به سوي بهشت تغيير دهد، 

 است.
 

ي بعد، معيارهاي صحيح براي ورود به بهشت و جهنّم بيان شده است. مشابه این آیه در در این آیه و آیه :2 * نکته

 نيز آمده است. 124و  123ي نساء آیه سوره
 

                       

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

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

شوند، بلکه منظور این است که هر چه زودتر از گناهان دست کشيده و این دسته افراد هرگز مرتکب گناه نمینيست که 

 2ریزند.به درگاه خدا اشك ندامت می
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 مسکينان و یتيمان نزدیکان، مادر، و پدر به و نکنيد پرستش را اهلل که جز گرفتيم پيمان اسرائيلبنى از که هنگام آن و

اندك  تعدادي جز شما يامّا همه .بپردازیدرا  زکات و دارید پاي بر را نماز بگویيد و سخن نيکو مردم با نيکی کنيد و

 ( 83از این پيمان سرپيچی کردید و روي گردان شدید. )
 

 » يهر چند جمله :1 * نکته   »، کنيد(، ولی معناي نهی است )جز اهلل کسی را بندگی نمیي خبري جمله

و استعمال فعل مضارع، هم لزوم و هم  1کندي خبري هنگام نهی، تأکيد نهی را بيشتر میرا در بر دارد. استفاده از جمله

 2رساند.فوریّت را می
 

توهين و تحقير در آن نباشد. هر  گونه بدي، ضرر،سخنی بزرگوارانه و محترمانه است که هيچ« قول حُسن» :2 * نکته

 گونه سخن بگوید.فردي موظّف است با همنوعش این
 

کنند، ولی بعداً دچار عذاب ي اوّل کسانی که از دستورات خدا سرپيچی میاند: دستهافراد گنهکار دو دسته :3 * نکته

« مُعرِض»گنهکار هستند، ولی دهند. چنين اشخاصی کشند و آن را ادامه نمیوجدان شده و از آن گناه دست می

شان خوشآیند است و انجام آن را کنند و این عمل برايي دوّم کسانی که از دستورات خدا سرپيچی مینيستند. دسته

هستند. عقوبت گروه دوّم به مراتب از گروه اوّل بيشتر است. بيشتر  «مُعرِض»دهند. چنين کسانی با افتخار ادامه می

 اسرائيل بيان شده است.اي از اعراض بنیي بعد نمونهي معرضان بودند. در آیههاسرائيل از دستبنی
 

اسرائيل پيمان گرفته در قرآن کریم از ما مسلمانان نيز تمام مواردي که خداوند متعال در تورات از بنی :4 * نکته

گونه همدیگر را مه هستند و ایني ادیان آسمانی از یك سرچشگر این است که همهپيمان گرفته است و این امر نشان

ي اسراء سوره 53ي ي نساء و آیهسوره 43تا  36کنند. به منظور پی بردن به صحّت این مطلب به آیات تصدیق می

 مراجعه نمایيد.
 

که پایبند دستورات اسرائيل را به بهترین فضایل دستور داده بود، ولی آنان به جاي اینخداوند متعال بنی :5 * نکته

ملّتی خواهان آن باشند و اگر  دادند هيچخدا باشند، از آن گریزان بودند. آنان خواهان فضایل نبودند و اجازه نمی

 خاستند.دیدند ملّتی پایبند فضایل هستند، حسد ورزیده و عليه آنان به مبارزه بر می می
 

                              

                                                           

کنی هایت را آماده میآموز بگوید: تا فردا درسکه معلم به دانشي خبري هنگام نهی، در زبان فارسی نيز کابرد دارد، مثل ایناستعمال جمله - 1

 )آماده بکن(.
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آن را با  سپس بيرون نکنيد! تانسرزمين از را همدیگر و نریزید یکدیگر را که خون گرفتيم پيمان شما که از هنگامی و

 (84). دهيدجان و دل پذیرفتيد و اکنون نيز بر صحّت آن گواهی می
 

یك اصل که در ادیان آسمانی گذشته نيز وجود داشته این است که مؤمنان با یکدیگر برادرند و نباید موجبات  نکته: *

آزار و اذیّت یکدیگر را فراهم کنند. در آیات و احادیث فراوانی، این اصل مورد تأکيد قرار گرفته است. به طور مثال 

 لَهُ تَدَاعَى عُضْوًا اشْتَکَى إِذَا الجَسَدِ، کَمَثَلِ وَتَعَاطُفِهِمْ، وَتَوَادِّهِمْ تَرَاحُمِهِمْ فِی المُؤْمِنِينَ تَرَى»فرموده است:  رسول اهلل

 که پيکرند یك اعضاي مانند یکدیگر با مهربانی و دوستی ،شفقت در مؤمنانترجمه: ) 1«وَالحُمَّى بِالسَّهَرِ جَسَدِهِ سَائِرُ

(. در این آیه از یهودیان خواسته شده گردندمی قراربیبا او  تبمریضی و  در اعضا سایر آید، درده ب آن از عضوي اگر

 دار نشود. شان خدشهعليه یکدیگر اقدام نکنند تا مبناي اخوت و برادري
 

                                 

                                

                             

کنيد و در مى بيرون شانسرزمين از را همکيشان خود از گروهی رسانيد ومى قتل به را پس از آن باز هم شما یکدیگر

 فدیه آنان آزاديبراي   بيایند شما نزد اسير صورت به اگر شوید، ولیبا دیگران یکدست میاین گناه و تجاوز عليه آنان 

 ایمان آسمانى کتاب دستورات از قسمتی به آیا بود. حرام شما بر شانراندن اساساً بيرون دهيد، در حالی کهمی

 چيزي نخواهد بود جز دهند را انجام آن کار از شما که کسانى پس جزاي! شوید؟مى کافر قسمتی دیگر به و آورید مى

دهيد، آنچه انجام می اي ازذرّه اهلل و خواهند شد. ها مبتالعذاب گرفتاري در زندگی دنيا و روز قيامت به شدیدترین

 (85). نيست غافل
 

و « اَوس»کردند و زندگی میي یهود بودند که در مدینه سه قبيله« نَضِيربنى»و « قَيْنُقَاعبنی »، «قُرَیظَهبنى» :1 * نکته

قينقاع ي بنیي بومیِ مدینه بودند. این دو قبيله ساليان درازي با هم در نزاع و کشمکش بودند. قبيلهدو قبيله« خزرج»

ي اوس هم پيمان شده بودند تا هنگام جنگ از یکدیگر قریظه با قبيلهي بنىي خزرج و قبيلهنضير با قبيلهو بنى

کردند و همکيشان یهودي خود را گرفت یهودیان عليه همدیگر صف آرایی میکه جنگ در مینیحمایت کنند. زما

این در حالی بود که خداوند از آنان عهد و پيمان گرفته بود: یهودیان نباید سایر همکيشان یهودي خود را  2کشتند. می

رسيد و مشاهده که جنگ به اتمام می. زمانیشان بيرون کنند یا با دیگران همدست شده و عليه آنان بجنگنداز سرزمين
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 ها بود.جنگ بُعاث یکی از آن جنگ - 2



 

 

 

مان را آزاد کنيم! گفتند: بر ما واجب است اسيراناند میکردند تعدادي از یهودیان به دست لشکر مقابل اسير شدهمی

ر گفتند: خداوند دکردند و مینمودند و یهودیان اسير شده را آزاد میگاه با هم همدست شده و اموال زیادي جمع میآن

 کتاب از قسمتی به کتاب مقدّس به انجام این کار دستور داده است! خداوند آنان را مورد توبيخ قرار داد و فرمود: آیا

و در پایان آیه آنان را به گرفتاري دنيا و عذاب آخرت تهدید ! شوید؟مى کافر قسمتی دیگر به و دارید ایمان آسمانى

  1نمود.

به مدینه، اختالفات ميان اوس و  دنيا بدین شکل انجام گرفت که با ورود رسول اهللهاي یهود در یکی از گرفتاري

پناه ماندند و بيشتر آنان مجبور شدند شبه در نتيجه، یهودیان، بی خزرج از بين رفت و این دو قبيله با هم متحد شدند،

ي حشر مفصالً بيان شده ي سورهات اوليّهي عربستان را ترك کنند و به نقاط دیگر کوچ نمایند. این مطلب در آیجزیره

 است.
 

هاي دینی است. ي آنان با آموزههاي یهود که در این آیه بيان شده، برخورد دوگانهیکی دیگر از ویژگی :2 * نکته

هاي مختلف همچون اخالق، مؤمن کسی است که تعامل او در برابر تمام احکام خدا یکسان باشد. اسالم در زمينه

ها را به ي انسانها آسایش همهخانواده، مالداري و اقتصاد و مسائل شخصی نظام و قوانينی دارد که رعایت آنجهاد، 

کنند ولی همراه دارد. برخی از مردم در امر ازدواج و خانواده، نظام اسالم را قبول دارند، چون منفعتی از آن حاصل می

هایی از نظام اقتصادي همچون بيع را قبول بينند و یا قسمتت مینماز، روزه و حج را قبول ندارند چون در آن مشقّ

بينند. باید دانست هایی همچون رباخواري را قبول ندارند، چون آن را مغایر با منافع شخصی خود میدارند و قسمت

کسانی که ي احکام خدا تسليم باشد. که دین خدا قابل تجزیه و تفکيك نيست و مسلمان کسی است که در برابر همه

 شوند، هم در قيامت به اشدّ مجازات محکوم خواهند شد.دنيا گرفتار می گذارند، هم درميان احکام خدا تفاوت می
 

 شوند:ها در نظر گرفته شده است به سه دسته تقسيم میگناهان و نوع عقوبتی که براي آن :3 نکته *

و هم در آخرت؛ همچون تبعيض قایل شدن ميان  شودي آن هم در دنيا گرفتار میگناهانی که انجام دهنده .1

 همين سوره بيان شده است(. 114ي ي فوق بيان شده است. )نوعی دیگر در آیهاحکام خدا که در آیه

ي آن، در دنيا عقوبت در نظر گرفته شده و با این عقوبت، از عقوبت اخروي در گناهانی که براي انجام دهنده .2

که داراي حد هستند مثل دزدي، شرب خمر، تهمت و زنا. شخصی که مرتکب  ماند، همچون گناهانیامان می

شود و از عقوبت چنين گناهانی شد، سپس از انجام آن پشيمان گشت و حد بر او اجرا شد، گناهانش کفاره می

 واَل شَيْئًا، لَّهِبِال تُشْرِکُوا ال أَنْ عَلَى بَایِعُونِی»ماند. رسول خدا به یاران خود فرمودند: اخروي در امان می

 مَعْرُوفٍ، فِی تَعْصُوا واَل وَأَرْجُلِکُمْ، أَیْدِیکُمْ بَيْنَ تَفْتَرُونَهُ بِبُهْتَانٍ تَأْتُوا واَل أَواْلدَکُمْ، تَقْتُلُوا واَل تَزْنُوا، واَل تَسْرِقُوا،
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 مِنْ أَصَابَ وَمَنْ لَهُ، کَفَّارَةٌ فَهُوَ الدُّنْيَا فِی فَعُوقِبَ شَيْئًا ذَلِكَ مِنْ أَصَابَ وَمَنْ اللَّهِ، عَلَى فَأَجْرُهُ مِنْکُمْ وَفَّى فَمَنْ

 غير اینکه بر کنيد بيعت من باترجمه: ) 1.«عَاقَبَهُ شَاءَ وَإِنْ عَنْهُ عَفَا شَاءَ إِنْ اللَّهِ إِلَى فَهُوَ اللَّهُ سَتَرَهُ ثُمَّ شَيْئًا ذَلِكَ

 نکنيد، زنا نکنيد، دزدى. نگردانيد شریك او با را کسى عبادت، در و نکنيد عبادت را دیگر کسى اهلل از

 هرکس. نکنيد نافرمانى او رسول و اهلل از خير کارهاى در و نزنيد، بهتان و تهمت کسى به نکشيد، را فرزندانتان

 فوق اعمال از عملى مرتکب کس، هر و داد خواهد را اعمالش پاداش خداوند کند، وفا هاوعده این به شما از

 در آن شود و مرتکب اگر و .شد خواهد گناهانش يکفاره باعث مجازات، این گردد، مجازات دنيا در و بشود

 بخواهد اگر و بخشدمى را او بخواهد اگر ،خداست با او کار ،بپوشاند را گناهش خداوند و نشود مجازات دنيا

پس حدودي که در اسالم وضع شده، هم به نفع خود شخص گنهکار است و هم به نفع  .(کندمى مجازات را او

شود و به نفع جامعه است، چون سطح جامعه؛ به نفع گنهکار است، چون سبب بخشوده شدن گناهان او می

برد.امنيّت را در جامعه باال می

شود، همچون شرك، آخرت موکول می شود و این امر بهي آن در دنيا عقوبت نمیگناهانی که انجام دهنده .3

 تکبّر، بداخالقی، غيبت و ... .
 

ي حرف ، )با فتحه«تَفدوهم»را « »ي کلمهبو جعفر وخلف ه، احمز، بو عمرو، اابن عامر، ابن کثير :4 * نکته

 فدیه آنان، آزاديبراي  « تَفدوهم»اختالف معنا در این دو قرائت چنين است:  اند.تاء و سکون حرف فاء( قرائت کرده

»دادید و می  »  کردید. در پرداخت فدیه با هم مشارکت می آنان، آزاديبراي 
 

                                

 یارى و شودنمى عذاب ایشان تخفيفی داده در اند؛ بنابراینخریده زندگی دنيا را در مقابل آخرت که کسانی هستند آنان

 (86). شد نخواهند
 

فروشد، پس از فروش، هيچ سهمی در آن کاال ندارد و سهم او تنها چيزي است اي که کاالیی را میفروشنده :1 * نکته

اند و است. آنان زندگانی سرشار از نعمت و آسایش آخرت را به زندگانی دنيا فروختهکه در مقابل آن به دست آورده 

شود و اند؛ عذابی که در مقدار آن تخفيف داده نمیجز رنج و عذاب هيچ سهمی را براي خود در آخرت باقی نگذاشته

اند این است که دنيا فروخته را در برابر که زندگانی آخرتتواند آنان را از آن نجات دهد. علت اینکسی هم نمی

 »ي نحل چنين آمده است: سوره 107ي زندگانی دنيا را بيش از آخرت دوست دارند. در آیه    
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               ». دنيا ایشان زندگانى که خاطر است ترجمه: )و آن به این 

  کند(.نمى هدایت کافر را قوم خداوند اند وترجيح داده آخرت بر را

 

اند و این خود گویاي مطالب مهمّی است، از بار در قرآن تکرار شده 115ي دنيا و آخرت، هر کدام کلمه :2 * نکته

دارند، باید به مسائل دنيوي، پيشرفت، صنعت و تکنولوژي گونه که مسلمانان به مسائل آخرت توجّه که، همانجمله این

نيز توجّه داشته باشند. تالش براي کسب مال و ثروت حالل، اگر شخص را از انجام واجبات باز ندارد و سهمی از حقّ 

ي ي بقره و آیهسوره 201ي شود. این مطلب در آیهجامعه که بر گردن اوست را پرداخت نماید، عبادت محسوب می

 ي قصص بيان شده است.سوره 77
 

                                       

                      

 دالیل مریم فرزند عيسى به و فرستادیم هم سر پشت پيامبرانى را او از بعد و و به تحقيق ما به موسی کتاب دادیم

چيزي آورد که به مذاق شما  پيامبرى پس چرا هرگاه قوّت بخشيدیم. روح القدس يبه وسيله را او و بخشيدیم روشنی

 (87) رسانيد؟!خوش نيامد، تکبّر ورزیدید، پس گروهی را تکذیب کردید و گروهی را به قتل می
 

شدند که شکستن عهد و پيمان خدا و تبعيض قرار دادن ميان هاي فراوانی مرتکب میاسرائيل معصيتبنی: 1 * نکته

عليهما  -براي اصالح آنان پيامبران متعددي فرستاد که عيسی فرزند مریماي از آن بود. خداوند متعال احکام او نمونه

کردند! اگر یکی از آنان بود، ولی آنان، با تکبّري که داشتند، نه تنها خواهان هدایت نبودند، بلکه ابتدا نگاه می -السالم

کردند و یا او را به قتل بش میپذیرفتند؛ در غير این صورت یا تکذیگفت، میشان سخن میپيامبرشان موافق با ميل

 رساندند!! می

اسرائيل را به تفصيل در قرآن بيان نموده است تا ما مسلمانان به آن دچار نشویم. خداوند متعال اعمال ناشایست بنی

 افتد که دعوتگري مصلح و خيرخواه، حکمی از احکام خدا را بر اساس قرآن و احادیثامّا با این حال بسيار اتفاق می

بينند، مقابل او جبهه گرفته و رساند، امّا افرادي که آن را مطابق ميل یا مذهب خود نمیصحيح به اطالع عموم می

هاي ایمان راستين شخص این است که تسليم حکم خدا شود، خواه کنند! حال آنکه یکی از نشانهسخنانش را رد می

 إِذَا مُؤْمِنَةٍ وَلَا لِمُؤْمِنٍ کَانَ وَمَا»ي احزاب فرموده است: ورهس 36ي مطابق ميلش باشد یا خير. خداوند متعال در آیه

 مرد هيچترجمه: )«. مُّبِيناً ضَلَاالً ضَلَّ فَقَدْ وَرَسُولَهُ اللَّهَ یَعْصِ وَمَن أَمْرِهِمْ مِنْ الْخِيَرَةُ لَهُمُ یَکُونَ أَن أَمْراً وَرَسُولُهُ اللَّهُ قَضَى

 و خدا دستور از کس هر و ندارد انتخاب و اختيار حق باشند، کرده داوري پيامبرش و خدا که کاري در مؤمنی، زن و

 یقين به گمراهی آشکاري افتاده است(. کند به سرپيچی پيامبرش
 



 

 

 

اند و نام آنان در قرآن ذکر شده است اسرائيل مبعوث شدهبين بنی برخی از پيامبرانی که پس از موسی: 2 * نکته

 .-عليهم السالم-داود، سليمان، عُزَیر، الياس، یَسَع، یونس، زکریّا، یحيى و عيسی  عبارتند از:
 

بود. وقتی مادرش به او باردار بود نذر کرد او را  مریم دختر عمران پسر مَاثَان از نوادگان پيامبر یعقوب: 3 * نکته

اش بود او را تحت که شوهر خاله زکریّا براي خدا وقف نماید. مریم قبل از تولّد، پدرش را از دست داد و پيامبر

سالگی بدون ازدواج و تماس با هيچ مردي به اذن خدا به  13تکفّل خود در آورد. مریم پاکدامن و پرهيزگار در سنّ 

سال در دنيا  33سال قبل از هجرت پيامبر، در بيت لحم در فلسطين به دنيا آمد. او  620باردار شد. عيسی عيسی

  1ه خداوند او را به سوي خود باال برد.گاماند و آن
 

 : منظور از روح القدس کیست؟1 * سؤال

جبرئيل است، زیرا در جاي دیگر نيز جبرئيل به روح القدس ناميده شده است. خداوند  ،القدس روح ازمنظور  جواب:

 أَنْتَ إِنَّمَا قَالُوا یُنَزِّلُ بِمَا أَعْلَمُ وَاللَّهُ آیَةٍ مَکَانَ آیَةً بَدَّلْنَا وَإِذَا»نحل فرموده است:  يسوره 102و  101ي متعال در آیه

ترجمه: «. لِلْمُسْلِمِينَ وَبُشْرَى وَهُدًى آمَنُوا الَّذِینَ لِيُثَبِّتَ بِالْحَقِّ رَبِّكَ مِنْ الْقُدُسِ رُوحُ نَزَّلَهُ قُلْ * یَعْلَمُونَ لَا أَکْثَرُهُمْ بَلْ مُفْتَرٍ

 تو:  گویندمی -کندمی نازل را چيز چه که داندمی بهتر خود خدا و -دیگر قرار دهيم  يآیه به جاي را ايآیه )هرگاه

 به پروردگارت سوي از را جبرئيل آن: بگو دانند.نمی آنان بيشتر بلکه نيست. چنين خير؛ بندي!می دروغ خدا داري بر

 (.مسلمانان باشد بشارتی براي و هدایت و گرداند قدم ثابت اندکسانی را که ایمان آورده تا است کرده نازل حق

نمود کرد و از کفار بدگویی میکه با اشعارش از رسول خدا دفاع می 2در حقّ حسان بن ثابت در حدیثی رسول خدا

ترجمه: )خدایا! او را توسّط روح القدس تأیيد کن( و در روایتی دیگر  3«.الْقُدُس بِرُوحِ أَیِّدْهُ اللَّهُمَّ»چنين دعا فرمودند: 

 ترجمه: )آنان را هجو کن که جبریل با توست(. 4.«مَعَكَ وَجِبْرِیلُ اُهْجُهُمْ»فرمودند: 
 

 »: خداوند متعال فرمود: 2 * سؤال     » و گروهی را به  )گروهی را تکذیب کردید: ترجمه

رسانید(. چرا در مورد تکذیب، فعل ماضی )گذشته( و در مورد قتل، فعل مضارع )برای زمان حال و آینده( به قتل می

 کار برده شده است؟

هاي آزاده و حقگو هستند، تا به ما بفهماند یهودیان همچنان در صدد قتل انبيا و پيروان راستين آنان و انسان جواب:

 نيز برآمدند. زکریا و یحيى از پيامبرانی بودند که به دست یهودیان به قتل رسيدند. دد قتل رسول اهللچنانکه در ص

                                                           

 (.1/595) عاشور والتنویر ابن لتحریرانگا:  - 1

 حسان بن ثابت به شاعر رسول خدا مشهور است. - 2

 .4540و مسلم حدیث  6152بخاري حدیث  - 3

 .2486و مسلم حدیث  4123بخاري حدیث  - 4



 

 

 

 

 شدند؟: چه هنگام یهودیان به زور و قتل متوسّل می3 * سؤال

هرگاه انسان متکبّر نتواند با منطق و استدالل رقيبش را شکست دهد به زور متوسل شده و در صدد حذف او جواب: 

کردند و با استدالل و منطق آید تا از دستش رهایی یابد. یهودیان وقتی با پيامبري از پيامبران خدا مقابله میمی بر

آمدند. وجود این خصلت در شخص او بر می قتلصدد  شده و در متوسّل زور به توانستند عليه او پيروز شوندنمی

 1باشد.نشان از ضعف او می
 

اند و براي به دست شود انبيا در انجام رسالت و تبليغ دین به عوام زدگی دچار نشدهميده میاز این آیه فه :4 * نکته

 دادند.هاي آنان تغيير نمیآوردن رضایت مردم و داشتن پيروان بيشتر، سخنان خود را مطابق ميل و خواسته

                       

ي کمی است، پس عدّه لعنت کرده کفرشان به خاطر را آنان بلکه خداوند! است غالف و پوشش در ما هاىو گفتند: دل

 (88) .آورندمی ایمان
 

رسول  2کند انگار پوششی بر آن وجود دارد.شود که حقيقت در آن نفوذ نمیقلب غُلف به قلبی گفته می* نکته: 

گفتند: قلب ما مسدود خواست تا در آن تدبّر کنند، ولی آنان میکرد و از آنان میقرآن را بر یهودیان تالوت می خدا

اي براي نفوذ این سخنان به درون آن وجود ندارد!. داشتن قلب سليم و پاك در هدایت انسان بسيار شده و هيچ روزنه

فی الجسدِ مُضْغَة إذا صَلحتْ صلحَ الجسدُ کُلُّهُ وإذا فسدتْ فَسَدَ الجسدُ  أال وإنَّ»...اند: فرموده موثّر است. رسول خدا

اصالح شود، تمام بدن اصالح  اگرتکه گوشتی وجود دارد که  ،در بدنکه و بدانيد ترجمه: )...  3«.کلُّهُ أال وهی القلبُ

 (.بدانيد که آن قلب است. گرددفاسد گردد، تمام بدن فاسد می اگرشود، و می

اندازند تا انوار ها را میبندند و پردههاي قلب خود را میهاي متکبّري که حق پذیر نيستند دروازه و دریچهانسان

حقيقت و پرتو معرفت به آن نفوذ نکند. چنين اشخاصی ملعون و دور از رحمت الهی هستند و هرگز به سوي حق 

اي از قلب غُلف بيان شده و مورد لعنت خدا قرار د نمونهي بعشوند، مگر تعدادي بسيار اندك. در آیهرهنمون نمی

 گرفته است.
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 (.4/419العين ) - 2
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تر انتظار داشتند به کمك آن بر آمد و پيش آنان کتابى در راستاي کتاب خودشان براى خدا جانب از که زمانی و

شناختند به آن کفر ورزیدند! پس لعنت خدا بر شان آمد چيزي را که میکافران پيروز گردند؛ پس هنگامی که به نزد

  (89باد!. )کافران 
 

پذیري دارند، ولی در عمل، به جاي تسليم شدن، به مبارزه هایی هستند که در گفتار، ادعاي حقبسا انسان :1 * نکته

اي بين دو کوه خيزند! یهودیان در کتاب آسمانی خویش خوانده بودند که هجرتگاه پيامبر خاتم در منطقهبا حق بر می

خواهد بود. لذا در جست وجوي محلّ مهاجرت پيامبر خاتم از سرزمين خود در دو طرف مدینه « احد»و « عير»

، «تيما»خارج شدند و در اقليم جدیدي به اميد بعثت پيامبر از ميان خودشان، منزل گرفتند. آنان در مناطقی همچون 

ت پيامبر خاتم بودند، که در انتظار بعثو البته بيشترشان در مدینه ساکن شدند. آنان در مدّت زمانی« خيبر»، «فدك»

 محمدگفتند: )به زودي پيامبري به نام گرفتند، میهرگاه مورد ظلم و تعدّي قرار می هاي زیادي کشيدند وسختی

  گيریم!(. انتقام خود را از شما میگاه آنرفت، گت خواهيم مبعوث خواهد شد و پس از ایمان آوردن به او قوّ

ي عدّهشان مبعوث گشت. در کتاب ذکورهاي مپيامبر موعود با همان اوصاف و نشانه وظار به پایان رسيد انت ،سرانجام

حق است و به او ایمان  را از یهودیان شنيده بودند، دانستند که او پيامبري بعثت مشرکان عرب که وعدهزیادي از 

آرایی کردند. آنان ناراحت بودند در دشمنی با او صفشناخت کامل به او کفر ورزیدند و  ولی یهودیان بعد از ،آوردند

که چرا خداوند پيامبر را از ميان یهودیان انتخاب نکرده است؟! چرا خداوند آیات خود را بر هر کس که خودش 

بخواهد نازل مى کند؟! چرا خداوند حقّ انتخاب پيامبر را به آنان نداده است؟! چرا افرادي غير از یهود در پذیرش 

 .؟! چرا... ؟!چرا...؟! چرا...یهود، گردانندگان اصلی دین خدا نباشند؟!  چرا؟! يرندبگنان سبقت آایمان از 
 

حضور داشته است. او  بدر جنگ در که کسانى است از و یکی از یاران رسول خدا سالمه بن سلمه :2 * نکته

 از که دیدم را او روزى کرد.می زندگى عبداالشهل بنى يقبيله ميان در که داشتيم اي یهودىهمسایه ما: گویدمی

 و بهشت و کتاب و حساب و قيامت از را بحثى ایستاد و عبداالشهل بنى يقبيله روى پيش و آمده بيرون اش خانه

مگر ممکن : گفتند مشرکان به او .کشيد پيش نداشتند، به قيامت اعتقادي گونههيچ که پرستبت مردمى براى دوزخ

 برود؟! دوزخ یا به بهشت و شود زندهدوباره  مردن از پس کسی است

 این دنيا در حاضرم که است آتشى دوزخ در خورند،می قسم ي مردم به اوقسم به ذاتی که همه بله،: گفت یهودى مرد

 پيدا کنم! نجات آتش آن از هاي آتش بسوزم، ولیکوره ترینبزرگ و ترینداغ درون

دستش به  که با)در حالی سرزمين این در که به زودي پيامبرىاز این: گفت گویی؟از کجا بدانيم راست می: گفتند مردم

آن مرد یهودي  شود؟می مبعوث زمانى چه او: گفتند مردم به او گردد.می کرد( مبعوثمی اشاره یمن و مکه سوي

 .دید خواهد را او بماند زنده پسر این اگر: گفت انداخت )در آن ایّام من بسيار کم سنّ و سال بودم( و به من نگاهى



 

 

 

 مرد همان ولى آوردیم، به ایشان ایمان ما و شد مبعوث خدا رسول که نگذشت چيزى سوگند، به خدا: گویدمی سلمه

 يدرباره که نبودى همان تو مگر! مرد اى تو بر واى: گفتيم روزي به او نياورد. ایمان حسد و کينه روى از یهودى

 1گفتم نيست!!می که من پيامبرى آن مرد این ولى جواب داد: چرا،او  زدي؟!ها را میاین حرف پيامبر
 

در جزیرةالعرب به پيامبري مبعوث شد، بيش از هزار  تا سالی که رسول اهلل از وفات پيامبر موسی :3 * نکته

جزیرة ها بزرگان و دانشمندان یهود مدعی بودند شخصی به نام احمد یا محمد در گذشت. در تمام این سالسال می

که  ايعدّهدانشمندان یهود به دو دسته تقسيم شدند:  پس از بعثت رسول اهللمّا العرب به پيامبري مبعوث خواهد شد! ا

که گفتند: اوصاف این شخص با پيامبري که دیگر ایشان را همان پيامبر موعود دانستند و به او ایمان آوردند و گروهی 

 مطابقت ندارد!  دیمما در انتظارش بو

هيچ شخصی در جزیرةالعرب به پيامبري مبعوث نشده است و اکنون نيز هيچ فرد یهودي تا کنون  بعد از رسول اهلل

دیان بر سر دو راهی قرار دارند. یا باید راه ذلّت و یهو ،منتظر بعثت پيامبري در جزیرةالعرب نيست. با این وصف

شان، بيش از هزار سال در اشتباه بودند که و دانشمندان گذشته اقرار نمایند که تمام بزرگانو کنند حقارت را انتخاب 

که تعصّب و تکبّر را کنار بگذارند و به رسول و یا این شود!گفتند به زودي پيامبري در جزیرة العرب مبعوث میمی

-ه دین اسالم وارد شده)البته از آن زمان تا کنون، تعداد زیادي از یهودیان ب به عنوان رسول خاتم ایمان بياورند! اهلل

 اند(. 
 

                                    

          

 بد خود را فروختند که به کتابی که خدا نازل کرده است، کفر ورزیدند! آن هم از روي حسادت، که خداوند چه آنان

خوار عذاب  زیر خشم پياپی خدا قرار گرفتند و کند! پسمى نازل بخواهد که بندگانش از کس هر بر را خویش فضل

 (90).  است اي در انتظار کافرانکننده
 

در این آیه  2آید.گاهی به معنی خریدن و گاهی به معناي فروختن می« شَرَي»از ریشه « اشْتَرَوْا»فعل  :1 * نکته

ي فوق انسان به کاالیی تشبيه شده است که خود را با چيز دیگري مبادله باشد. در آیهمعناي فروختن مورد نظر می

رساند. رسول یانبار است، زیرا با این کار، خود را به هالکت میدهد براي او بسيار زاي که انجام میکند، ولی مبادلهمی

در  را خودشان در آغاز روز، مردم يهمهترجمه: ) 3.«مُوبِقُهَا أَوْ فَمُعْتِقُهَا نَفْسَهُ فَبَایِعٌ یَغْدُو النَّاسِ کُلُّ»اند: فرموده خدا
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(. منظور از این گفته این است که ندسازمی نابود را آن یا دهند ونجات می را آن یا دهند، حالمعرض فروش قرار می

هر انسانی روزانه در حال تالش و کوشش است، کسانی تالش خود را در راه طاعت خدا و به دست آوردن رضاي او 

فروشند و با این کار، خود را از عذاب خدا نجات کنند؛ چنين کسانی در حقيقت دارند خود را به خدا میصرف می

کنند. این دسته در حقيقت دارند اي از مردم تالش خود را صرف هوي و هوس و نافرمانی خدا میو دستهدهند می

  1کشانند.فروشند و با این کار خود را به هالکت و نابودي میخود را به شيطان می
يارشان گذاشته بود، نه تنها ها همچون زندگانی، شنوایی، بينایی، تعقّل و ... که خداوند در اختیهودیان از بهترین سرمایه

ي توانستند با استفادهها را در راه کفرورزي و دشمنی با خدا صرف نمودند. آنان میي صحيح نکردند، بلکه آناستفاده

ي نادرست، ها، خود را به خدا بفروشند و رضایت خدا و بهشت را به دست آورند، ولی با استفادهصحيح از این سرمایه

 ت دادند و به خشم خدا و عذاب جهنّم گرفتار شدند.آن دو را از دس
 

و تورات، مورد خشم خدا قرار گرفتند و پس از آن،  اسرائيل با سرپيچی از دستورات پيامبر موسیبنی :2 * نکته

و قرآن نيز ایمان نياوردند و بار دیگر گرفتار خشم خدا شدند. کسانی که بارها مورد خشم خدا قرار  به رسول خدا

 ؟!نهایت و دردناك جهنم رهایی یابندبیعذاب از گيرند، چگونه ممکن است 
 

                                           

              

 بر که آوریممى ایمان فقط به چيزى ما گویند:مى بياورید! ایمان است کرده نازل اهلل آنچه به شود: گفته آنان به چون و

و در راستاي کتاب  که آن هم حقحالی در ورزند،مى است کفر آنچه بعد از آن نازل شده به و شده است! نازل خودمان

 ( 91مؤمن بودید؟!. ) رساندید، اگرمى قتل به را خدا پيش از این، پيامبران چرا پس به آنان بگو: خودشان است.
 

شان با هم مغایرت شان یکی نيست و قول و فعلاز دیگر خصوصيّات منفی یهود این است که قلب و زبان :1 * نکته

که از آنان خواسته شد به قرآن ایمان بياورند، بهانه آوردند که ما به کتابی که به سوي خودمان نازل شده دارد. زمانی

نماید آنان به کتاب آسمانی خودشان هم کند که ثابت مییهایی را بيان مادله 93و  92، 91است، ایمان داریم! آیات 

 ایمان نداشتند، چرا که:

گناه نهی شده بود، چه هاي بیکه در کتاب تورات از قتل انسانرساندند، در حالیپيامبران خدا را به قتل می .1

رسد به قتل انبيا که مبلغين تورات هم بودند.

پرستش هر چيزي غير از اهلل در تورات ممنوع شده بود.که پرستی زدند، درحالیدست به گوساله .2

                                                           

 (.3/102) نووي شرح مسلم صحيحنگا:  - 1



 

 

 

تورات آنان را موظّف ساخته بود دستوراتش را بشنوند و فرمان ببرند، ولی آشکارا اعالن کردند گرچه  .3

کنيم.بشنویم، ولی نافرمانی می

در واقع آنان با این ادعا سعی داشتند مردم را فریب دهند و در حقيقت نه به تورات ایمان داشتند و نه قصد داشتند به 

 قرآن ایمان بياورند. 
 

ي این کردند، زیرا همهشنيدند، به ناچار به صحّت بيانات قرآن اعتراف مییهودیانی که این آیات را می :2 نکته *

اسرائيل، تا مدّت زمانی اسرائيل ذکر شده بود. بنیهاي تاریخ بنیخودشان و یا در کتاب یحوادث در کتاب آسمان

رساندند، لذا تا مدّتی هيچ پيامبري به سوي آنان شد، به قتل میطوالنی، هر پيامبري را که به سوي آنان مبعوث می

یا دوران سکوت « المطلق الصمت فترة»ده بود، شد. یهودیان به دورانی که بعثت پيامبر ميان آنان متوقّف شمبعوث نمی

 1گویند.مطلق می
 

 » عبارت :3 نکته *  »توانند رساند که یهودیان نمی( این را میدرساندیمى قتل به را خدا پيامبران )پيش از این

نخواهند شد، چنان که بارها ي خود موفق را به قتل برسانند و اگر در صدد قتل او برآیند در انجام نقشه رسول اهلل

 67ي ي اهل کتاب در آیهرا نمودند، ولی موفق نشدند. ضمانت حفظ جان رسول اهلل از توطئه قصد جان رسول اهلل

 ي مائده بيان شده است.سوره
 

                         

-معبود خود قرار دادید در حالی را آورد، ولی شما در غياب او گوساله شما براى هاي روشننشانه موسى و به تحقيق

 (92بودید. ) ظالم که
 

 : منظور از بیّنات چیست؟1 * سؤال

ها عبارت بودند از: داللت داشت. برخی از آن هاي روشنی بود که بر حقانيّت رسالت موسیمنظور نشانهجواب: 

هاي پياپی بر فرعون و چشمه از سنگ، فرود آمدن عذاب 12تبدیل شدن عصا به مار، دست نورانی، جوشيدن 

خون و در نهایت، شکافته شدن دریا و غرق شدن و به هالکت رسيدن  قورباغه، شته، ملخ، طرفدارانش از قبيل: سيل،

  ن. فرعون و سپاهش در آ
 

 »: منظور از 2 * سؤال » چیست؟ 

                                                           

 یکی از علماي بزرگ مسيحی که به دین اسالم مشرف شده است. ،حمدا خليل إبراهيم: مؤلف 219ص  والقرآن واإلنجيل التوراة فی محمد - 1



 

 

 

ي سوره 148ي به کوه طور براي مناجات با اهلل است. این مطلب در آیه منظور بعد از رفتن پيامبر موسیجواب: 

 ي طه بيان شده است.سوره 98تا  83 ياعراف و همچنين آیه
 

ظالم باشد یا نباشد. اگر انسان از گناه بودن امري آگاهی که از انسان گناهی سر زند، ممکن است زمانی * نکته:

هاي قطعی، گناه بودن آن برایش آشکار نشده و از بزرگی آن گناه اطالع کافی سطحی داشته باشد ولی هنوز با ادله

م کامل و شود(، ولی اگر بعد از فهندارد و آن را انجام دهد، ظالم نيست )هر چند گناه انجام آن کار براي او ثبت می

پرستی روي آوردند که از بزرگی گناه اسرائيل در حالی به گوسالهدست به گناه زد، ظالم است. بنی روشن هايدليل

 کهمعبود خود قرار دادید در حالی را شرك آگاه بودند و حجّت بر آنان کامل شده بود، لذا خداوند فرمود: )گوساله

 بودید(. ظالم

                                          

                     

 ایمداده شما به که دستوراتى را این نگه داشتيم و گفتيم: سرتان باالى را طور و کوه پيمان گرفتيم شما و هنگامی که از

 شاندر دلهاي شان، گوسالهبه خاطر کفر ورزیدن و! کردیم مخالفت و شنيدیم گفتند: گوش فرا دهيد! و بگيرید محکم

 (93) مؤمن بودید؟! اگر دهد!مى شما به بدى دستورهايچه  شما ایمان گرفته است. بگو: جاي
 

»: منظور از 1 * سؤال       » چیست؟ 

یکی  1رود که حبّ کسی یا چيزي در قلب انسان جاي گرفته باشد.این یك اصطالح است و زمانی به کار می جواب:

اسرائيل و سایر بندگانش گرفته این است که غير از او چيزي را خداوند متعال از بنیترین موارد عهد و پيمان که از مهم

کردند تا جایی که از اسرائيل به این پيمان پشت کرده و بر پرستش غير خدا پافشاري میپرستش نکنند، ولی بنی

درخواست آنان را  سیولی مو 2درخواست نمودند غير از خدا، معبودي دیگر را براي آنان انتخاب کند! موسی

هایی که در مقابل خدا به شدّت رد کرد و آنان در غياب او به گوساله پرستی روي آوردند. آنان به خاطر تمام ناسپاسی

شان نفوذ کرده بود. داستان سامري و چگونگی ساختن گوساله در پرستی در اعماق جاندادند، حّب گوسالهانجام می

 بيان شده است.ي طه سوره 98الی  85آیات 
 

خاستند و مدام در پیِ خرافات و یهودیان اعتقادات پاك و صحيح را رها کرده و به مخالفت با آن بر می :1 * نکته

رساندند، کتاب آسمانی کردند، انبيا را به قتل میامور شرك آميز بودند. آنان از دستورات خدا و پيامبرانش سرپيچی می
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که ادعاي ایمان نيز داشتند! از تر اینکردند! عجيبمقابل، گوساله را مخلصانه پرستش مینمودند و در را تحریف می

تان شما را به بد چيزهایی دستور این رو خداوند متعال به پيامبرش فرمود: به آنان بگو اگر ایمان این است، پس ایمان

 دهد!. می
 

 91ی اسرائیل بیان شده و همین موضوع در آیهسّط بنیموضوع قتل انبیا تو 61ی ی بقره، آیه: در سوره2 * سؤال

نیز تکرار شده است. ماجرای  92ی بحث گوساله پرستی بیان و در آیه 51ی نیز تکرار شده است. همچنین در آیه

 بیان شده است. دلیل این تکرار چیست؟ 93و  63اسرائیل در آیات قرار گرفتن کوه طور باالی سر بنی

گونه نيست، بلکه در هر کدام از این آیات، اند، ولی اینمباحث قرآن، به ظاهر بارها تکرار شده بسياري ازجواب: 

هاي مختلف مورد بررسی قرار داده معانی مهم و جدیدي وجود دارد. همچنين قرآن کریم یك موضوع مهم را از زاویه

گونه که فرموده است: تر باشد آنن آسانکند تا فهم آن براي خوانندگاو هر یك را در محلّ مناسب خود بيان می

«            »1  که هست کسى آیا یم،اهکرد آسان پند گرفتن براى را قرآن ماترجمه: )و 

بود. کسی که به این نکته شد، پی بردن به تمام زوایاي قضيه، محال (. اگر موضوعی تنها یکبار بيان میشود؟ رمتذکّ

 پندارد.توجّه نکند، بسياري از آیات قرآن را تکراري می

 63و  51، 61آنان که در آیات  سر يباال طور کوه گرفتنبه طور مثال سه موضوع قتل انبيا، گوساله پرستی و قرار 

اند تا مقایسه کنند که ئيل آمدهاسراهاي خدا بر بنیالي یادآوري نعمتهایی هستند که در البهبيان شده است مثال

 93، تا 91در آیات دادند، ولی هایی کرده است ولی آنان چگونه الطاف خدا را پاسخ میخداوند در حقّ آنان چه لطف

اسرائيل که ادعاي ایمان به تورات گویی بنیپرداخته شده، امّا این بار براي اثبات دروغسه موضوع باز به همين 

 گونه نبودند. عمل اینداشتند، امّا در 
 

افتد، الزم است اندکی در احوال قلب خویش انسانی که گناه سراپایش را فرا گرفته و مدام به معصيت می :2 * نکته 

ها محبّت گوساله را در قلب خود داشتند. قلبی تأمّل کند و ببيند محبّت چه چيزي در آن النه کرده است. یهودیان مدت

رود. بسياري از گنهکاران از ي سامري باشد، از آن انتظاري جز ارتکاب جرم و جنایت نمیگوسالهکه مملو از محبّت 

یابند، امّا اگر به قلب خود رجوع و در آن بازبينی کنند اي نمیبرند، ولی براي خالصی از آن چارهارتکاب گناه رنج می

توانند قلب خود  و رسولش را جایگزین آن سازند، میفایده را از آن خارج و حبّ اهللهاي زمينی و تعلقات بیو عشق

 کاري براي خالق خویش گردند.ي عبادتي خود را آسمانی کرده و دست از گناهان بشویند و بندهرا نورانی و اندیشه
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 گویيد!مى راست اگر کنيد مردن تمنّاي پس مردم، سایر نه به شما اختصاص دارد خدا، تنها جهان آخرتِ نزدِ اگر بگو:

(94) 

 

آنان اسرائيل ادعا کردند جهان آخرت و بهشت جاودان، تنها به آنان اختصاص دارد، خداوند از که بنیزمانی * نکته:

ودان خویش وارد شوند اگر راست خواهد آرزوي مرگ کنند تا هر چه زودتر به منزلگاه ابدي و بهشت جامی

 گویند. می
 

                       

-خداوند نسبت به انسان اند. وبراي خود از پيش فرستاده که اعمالی کرد، به خاطر نخواهند مرگ آرزوى هرگز ولى

 (95) .هاي ظالم داناست
 

 هراسند و ميل دارند هر چه بيشتر در این دنيا زندگی کنند، زیرا:بسياري از مردم از مرگ می :1 * نکته

دانند.هاي خود میي پایان زندگی و لذّتبرخی حيات پس از مرگ را باور ندارند و مرگ را نقطه .1

اند، از مرگ و برخی حيات پس از مرگ را باور دارند، ولی چون در دنيا در منجالب گناه و فساد فرو رفته .2

هراسند.مجازات پس از مرگ می

 شان سخت شده است.اند که دل کندن از آن برايبرخی آن قدر به دنيا دل بسته .3

کند تا سالم، مردم را به انجام کارهاي نيك راهنمایی میامّا مرگ پایان زندگی نيست، بلکه آغاز زندگی نوین است. ا

شان دارد تا دل کندن از آن برايي اخروي نداشته باشند و آنان را از وابستگی زیاد به دنيا باز میهراسی از محاسبه

 ي جمعه نيز آمده است.سوره 7و  6ي فوق در آیات دشوار نباشد. مشابه آیه
 

شان آرزوي مرگ کنند، هيچ کدام از آنان حاضر به از آنان خواسته شد براي اثبات صداقتکه پس از این :2 نکته *

کرد، هالکت او قطعی ي خویش با خبر بودند و اگر کسی از آنان آرزوي مرگ میچنين کاري نشدند، زیرا از سابقه

 بود.
 

                                    

            

کاش  دارد آرزو آنان از کدام هر حتی از مشرکان! یافت، خواهى زنده ماندن بر مردم ترینحریص را و به تحقيق آنان

طوالنى به او داده شود، باز هم نجات بخش او از عذاب خدا  که اگر عمردر حالی داده شود! به او عمر سال هزار

 (96دهند، بيناست. )اهلل نسبت به کارهایی که انجام می و نخواهد بود.
 



 

 

 

 ؟یهودیان بیش از مشرکان بر زنده ماندن حریصند * سؤال: به چه دلیل

دانند، لذا هاي دنيا میي خوشیقيامت و زندگی پس از مرگ را باور ندارند و مرگ را خاتمه دهندهمشرکان، جواب: 

ي که مرگ را خاتمه دهندهآن را دوست ندارند. ولی یهودیان به زندگی پس از مرگ معتقدند و عالوه بر این

ها نيز ها و شکنجهاند، آن را شروع عذابهایی که در زندگی دنيا به بار آوردهدانند، با رسواییهاي دنيا می خوشی

 هراسند.دانند، لذا زنده ماندن را به شدّت دوست دارند و بيش از مشرکان از مرگ می می
 

 »عبارت  :1 * نکته   » که به صورت نکره آمده است، به این مطلب اشاره دارد که آنچه براي یهودیان مهم

شان مهم است نه کيفيّت زندگی! لذا براي زندگی کردن. به عبارتی دیگر کمّيّت زندگی براياست، زنده ماندن است نه 

 کنند.دهند و هر حقّی را ضایع میزنند، به هر ذلّتی تن میکه خود را زنده نگه دارند، دست به هر کاري میاین
 

کنند، بلکه به داشتن عمر طبيعی مرگ نمی اند نه تنها آرزويیهودیان به خاطر اعمالی که از پيش فرستاده :2 * نکته

یك انسان هم راضی نيستند و آرزوي عمر هزار ساله دارند! عمر ابليس بسی طوالنی است، ولی این عمر دراز هرگز 

او را از عذاب خدا نجات نخواهد داد. یهودیان نيز اگر چه هزار سال عمر کنند نه تنها نجات بخش آنان از عذاب خدا 

برکت خویش به گناهان بيشتري آلوده و در سراي آخرت متحمّل عذاب بيشتري ، بلکه در حيات بینخواهد بود

 خواهند شد. 
 

                                       

 کهباشد، پس به درستی که او قرآن را بر قلب تو به اذن خدا نازل کرده است، در حالی جبرئيل دشمن کس بگو: هر

 ( 97بشارتی براي مؤمنان است. ) ي تمام چيزهایی است که در پيش روي دارد و هدایت وتصدیق کننده
 

سؤاالتی  اهلل رسول از سالم بن به نام عبداهلل کند: یکی از بزرگان یهودروایت می انس بن مالك :1 * نکته

هنگامی . ساخت خبر با سؤاالت جواب این از مرا جبرئيل اکنون هم: فرمود اهلل پرسيد. پس از طرح سؤاالت، رسول

 عَدُوًّا کَانَ مَنْ»ي آیه اهلل رسول. است یهود دشمن او مالئکه، ميان از: نام جبرئيل را شنيد، گفت سالم بن که عبداهلل

پس از  پاسخ داد. عبداهلل سالم بن را تالوت نمود و سپس به سؤاالت عبداهلل« اللَّهِ بِإِذْنِ قَلْبِكَ عَلَى نَزَّلَهُ فَإِنَّهُ لِجِبْرِیلَ

! خدا رسول اي: گاه گفتپيغمبر بر حقّ خداست و مسلمان شد. آن که پاسخ سؤاالتش را شنيد، دانست که محمّداین

با من  امشده مسلمان من بدانند اگر و گویندکنند و به او ناسزا میهستند که زود به انسان اتهام وارد می قومی یهودیان

 ي شخصيّت من از آنان سؤال کن.که از اسالم آوردنم باخبر شوند، دربارهکنند، پس قبل از ایننيز چنين کاري می

 شما ميان در سالم بن شخصيّت عبداهلل: از آنان پرسيد اهلل رسول. درسيدن کرد و یهودیان از راه پنهان عبداهلل خود را

 چگونه است؟



 

 

 

 . ماست بهترین فرزند و ما بهترین و ما داناترین فرزند و ما داناترین او: گفتند

  گویيد؟می چه شود، مسلمان عبداهلل بن سالم اگر: فرمود اهلل رسول

 مسلمان شود.که او را نجات دهد از این خدا: گفتند

 .«اللَّه رَسُولُ مُحَمَّدًا وَأَنَّ اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ لَا أَنْ أَشْهَدُ»: گفت و مقابل ایشان ایستاد عبداهلل بن سالم گاهآن

 و بد عبداهلل بن سالم به گاهآن. ماست بدترین فرزند و ما بدترین درباره شخصيّت او از ما پرسيدي؟ او: گفتند یهودیان

 .فتند و رفتندگ بيراه

 1عبداهلل بن سالم گفت: اي رسول خدا! این همان چيزي بود که به شما گفتم.
 

اسرائيل آن را دستاویز خود قرار داده هایی که بنیخداوند متعال با آن همه عظمت و بزرگيش، تمام بهانه :2 * نکته

چه خوب بود اگر والدین، مربيان، معلمان، گوید. بودند، مطرح نموده و به یکایك آن با منطق و استدالل پاسخ می

 گرفتند!.اي را در پيش میدعوتگران و مسئوالن براي ارشاد و اقناع مخاطبان خویش، چنين رویه
 

کردند. آنان با جبرئيل ي خدا نيز اعالن دشمنی میترین مالئکهیهودیان نه تنها با پيامبران، بلکه با مقرّب :3 * نکته

 بایست او را دوست داشته باشند، زیرا:که مییدشمن بودند در حال

جبرئيل مطيع فرمان خداست و به امر خدا، کتاب را نازل کرده است. .1

شود.جبرئيل کتابی نازل نموده که در اصول با تورات متفق است و این امتياز بزرگی براي یهودیان محسوب می  .2

 دهد.سرگردانی نجات می گر است و مردم را ازجبرئيل کتابی نازل کرده که هدایت .3

دهد. ها را به زندگی دنيا اميدوار و به حياتِ پس از مرگ بشارت میاین کتاب، آن .4

 ولی اگر باز به دشمنی خود ادامه دهند، پس بدانند که:
 

                     

 (98) .است کافران دشمن بدون شك، اهلل باشد، پس دشمن ميکال و جبریل پيامبرانش، اش،مالئکه با خدا، که کسى
 

 کرد که آنانکردند این بود که او وحی را بر کسانی نازل مییکی از دالیلی که یهودیان با جبرئيل دشمنی می :1 * نکته

ي کردند که دامنههاي دیگر انجام مأموریت میجبرئيل به همراه ميکائيل و یا مالئکهراضی نبودند! بسياري از اوقات 

بر انتخاب شده نيز خصومت پيدا ي این دشمنی این بود که با پيامشد. نتيجهدشمنی یهودیان به آنان نيز کشانده می

متوجه  -ناخواهخواه  -یهودیان کنند، این خصومت ي آنان به دستور خدا انجام مأموریت میکردند و چون همه می

 شد.خدا نيز می
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ایمان داشته باشد و کسی که با  ميکائيل جبرئيل و پيامبران، ،کسی که ادعاي ایمان دارد باید به اهلل، مالئکه :2 * نکته

هاي خدا کافران است. مؤمن باید به تمام پيامبران و مالئکه نيز دشمن یکى از آنان دشمنى ورزد، کافر گشته و اهلل

 کافران است. در نيز دشمن دشمنی ورزد، کافر گشته و اهلل هامالئکهایمان داشته باشد. کسی که با یکی از پيامبران یا 

 ي نساء به این مضمون اشاره شده است.سوره 152تا  150آیات
 

گاهی در کنار هم انجام مأموریت جبرئيل و ميکائيل بيش از سایر مالئکه با پيامبران خدا ارتباط داشتند و  :3 * نکته

چنين آمده  جندب بن در صحيح بخاري از قول سمره ليکائيم و ليجبرئاي از انجام مأموریت کردند. نمونهمی

 است؟ دیده خوابی شما از کسی دیشب آیا: پرسيدمی و کردمی مردم به رو نماز از بعد اهلل رسول است: گاهی اوقات

 .نمودمی تعبير را آن خواستمی خدا که آن طور اهلل رسول و. کردمی بيان بود، دیده خوابی کسی اگر

: سپس فرمودند خير،: گفتيم است؟ دیده خوابی شما از کسی دیشب آیا: پرسيد عادت بر حسب اهلل روزي رسول

. بردند مقدس سرزمين طرف به مرا و گرفتند را دستم آمدند، من نزد نفر دیدم دو خواب دیدم. خوابی دیشب من ولی

 را قالب ایستاده، شخص. داشت دست در قالبی و بود ایستاده دیگري نشسته و دو شخص را دیدم که یکی جاآن در

 قرار دهانش دیگر طرف در را آن سپس کشيد. می گردنش پشت تا و بردمی فرو نشسته شخص دهان طرف یك در

 مرد. گشتشد و به حالت اوّل بر میمی درست دهانش اول طرف فاصله، این در. کشيدمی گردنش پشت تا و دادمی

 . جلوتر برویم: گفتند کيست؟ این: پرسيدم. کردمی با او تکرار را کارش همان دوباره ایستاده

سنگ  و ایستاده کنارش دیگري شخص و است خوابيده پشت به که رسيدیم شخصی به اینکه تا دادیم ادامه راهمان به

بر  را سنگ شخص آن وقتی که تا. افتدمی دور و غلتدمی سنگ آن و. کوبدمی سرش بر دارد دست در که را بزرگی

را  عمل این و کوبدمی سرش بر را سنگ مجدداً شخص، آن و گرددبر می اول حالت به دوباره سرِ شکسته، دارد،می

 . برویم جلوتر: گفتند کيست؟ این: پرسيدم. کندمی تکرار همچنان

 بسيار داخلش و تنگ آن يدهانه. رسيدیم بود، تنور مانند که ي سوراخیدهانه کنار اینکه تا دادیم ادامه خود به راه

 آتش که هنگامی. بودند آن در عریان مردان و زنان از ايعده. بود شده افروخته آتشی آن، زیر در و. بود وسيع

 هنگامی و. بيایند بيرون خندق يدهانه از بود نزدیك طوري که آمدند،می از شدّت حرارت باال هاآن شد،ور می شعله

 . بده ادامه راهت به: گفتند چه کسانی هستند؟ هااین: پرسيدم .گرفتندمی آرام کرد،می فروکش آتش که

 نهر کنار دیگر شخصی و است نهر وسط که دیدیم را شخصی و رسيدیم خون از نهري به اینکه تا افتادیم به راه سپس

از نهر  خواستمی و افتادمی به راه بود، نهر وسط که مردي. دارد قرار رویش پيش سنگ مقداري و است ایستاده

 کار این و. گرداندبر می نهر وسط به را او و کوبيدمی دهانش به سنگی بود، نهر کنار که شخصی اما بياید، خونين بيرون

 . بده ادامه راهت به: گفتند کيست؟ این: پرسيدم. شدمی تکرار همچنان



 

 

 

 و داشت وجود بزرگی بسيار درخت آن در که رسيدیم شاداب و سبز سر بسيار باغی به اینکه تا دادیم ادامه خود راه به

 مرا نفر دو آن. کردمی روشن آتش مردي درخت، آن نزدیك و. بودند نشسته کودك چندین و پيرمرد یك آن زیر

 و زن جوان، پيرمرد، ايعده. بودم ندیده آن زیبایی به ساختمانی هرگز که بردند داخل ساختمانی به درخت، باالي

 ساختمان از که بردند دیگر ساختمانی به و بيرون ساختمان آن از مرا سپس. کردندمی زندگی ساختمان آن در کودك

 هايصحنه شب تمام: گفتم. کردندمی زندگی و جوان پيرمرد تعدادي هم ساختمان این در. بود زیباتر و بهتر بسيار اول

 . دهيد توضيح برایم را ها صحنه آن اکنون هم دادید، نشان من به را مختلفی

و آن  باور را او هايدروغ مردم که بود انسان دروغگویی شد،می با قلّاب پاره دهانش که آن شخصی: گفتند نفر دو آن

 شخصی. قيامت روز است تا دروغگو مجازات این. شددر جامعه پخش می هایشدروغ طوري که به کردند،را نقل می

 به را روزها و خوابيدمی هاشب او ولی بود، یاد داده قرآن به او خداوند که بود کسی شدمی کوبيده سنگ با او سر که

 برهنه که را کسانی .بود خواهد گرفتار عذاب، همين در قيامت تا او. کردنمی عمل قرآن احکام به و گذراندمی غفلت

بود و این مجازات رباخواران است تا  رباخوار دیدي، خون نهر در که را شخصی بودند و کاران زنا دیدي، تنور در

 که از فرزندان مسلمان بود ابراهيم دیدي، درخت زیر هاي خردسالبچه تعدادي با که را کهنسالی مرد .روز قيامت

 اولين. بود دوزخ نگهبان مالك، افروخت، می را آتش که آن و. کردسرپرستی می اند،که در سنّ طفوليت از دنيا رفته

. است شده ساخته شهدا براي زیباتر بود، دوّم که بسيار منزل اما و بود مؤمنان عموم منزل شدي، آن داخل که منزلی

 باالي کردم، بلند را سرم وقتی: فرمایدمی اهلل رسول. کن بلند را سرت اکنون. است ميکائيل این و هستم جبرئيل من

. شوم منزلم وارد تا بدهيد اجازه: گفتم. توست جایگاه و منزل این: گفتند من به دو آن. دیدم ابر به زیبایی چيزي سرم

 1.شد خواهی آن گاه واردآن رسيد، پایان اي. زمانی که عمرت بهو آن را تمام نکرده است باقی هنوز عمر تو: گفتند
 

                        

 (99کنند. )را انکار نمی فاسقان آن جز و ایمنازل کرده را به سوي تو روشنى و به یقين ما آیات
 

کسانی که هاي روشنی را نازل کرده است، ولی خداوند متعال براي اثبات حقانيت قرآن، آیات و نشانه * نکته:

 جو و حق پذیر نيستند، به آن کفر خواهند ورزید.حقيقت

                       

(100آورند. )بلکه اکثریّت آنان ایمان نمی پرت نکردند؟! را آن آنان از جمعی بستند، عهدي که بار هر مگرو 
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هاي هميشگی قوم یهود بوده است. وجود این صفت منفی در شخص، نشان از شکنی یکی از ویژگیپيمان * نکته:

  ایمانی اوست. لذا در آخر آیه فرمود: نفاق و بی        و رسول خدا  نيز آن را یکی از عالیم

 مِنَ خَصْلَةٌ فِيهِ کَانَتْ مِنْهُنَّ خَصْلَةٌ فِيهِ کَانَتْ وَمَنْ خَالِصًا، مُنَافِقًا کَانَ فِيهِ کُنَّ مَنْ أَرْبَعٌ »نفاق بر شمرده و فرموده است: 

 هستند خصلت چهارترجمه: ) 1«فَجَرَ خَاصَمَ وَإِذَا غَدَرَ، عَاهَدَ وَإِذَا کَذَبَ، حَدَّثَ وَإِذَا خَانَ، اؤْتُمِنَ إِذَا: یَدَعَهَا حَتَّى النِّفَاقِ

 وجود او در نفاق از خصلتی ،باشد او در هاآن از خصلتی کسی هر و است خالص منافق او باشند فرد یك در اگر که

 عهد هرگاه گوید. دروغ بگوید، سخن هرگاه کند. خيانت مورد اعتماد قرار گيرد، هرگاه ترك کند: را آن که این تا دارد

از حق تجاوز کرده و به هر فسق و فجور دست  هرگاه با کسی خصومت پيدا کردو کند  ضنق را آن ببندد پيمان و

  زند(.

                                   

     

 از باز هم گروهی بود که با خود دارند، مؤیّد چيزهایی که آمد نزدشان به خدا جانب از اىهنگامی که فرستاده و

 (101) دانند.انداختند، انگار نمی سر پشت را خدا کتاب ها داده شده است،کسانی که کتاب به آن
 

هاي آسمانی گذشته که یهود و نصارا در دست دارند، همچون مبعوث شد و تأیيد کرد که کتاب رسول خدا * نکته:

شان وجود داشت و تحقيقاتی که انجام داده بودند، هايقرآن، از جانب خدا نازل شده است. آنان نيز با آنچه در کتاب

او ایمان بياورند، ولی آنان کتاب خدا را پشت سر انداختند، گویا از دانستند که محمّد، رسول خدا است و باید به 

 .دداننینم هاي آن چيزيآموزه
 

                                 

                                         

                                       

                     

کفر نورزید، بلکه این  سليمان بودند. ساخته سليمان فرمانروایی يدرباره شياطين که کردند پيرويهایی دروغ ازو 

شده بود  نازل ماروت( )هاروت و بابِل ملَك در دو بر آنچه و مردم سحر شياطين بودند که کفر ورزیدند، به

 ولى نشو! پس کافر هستيم، آزمایش يوسيله ما گفتند:مى اینکه مگر دادندنمى یاد چيزى کسی به آن دو آموختند. می

و آنان به  –انداختند می جدایى همسرش و فرد ميان آن، يوسيله به که آموختنداز آن دو مى چيزهایی را آنان
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بود نه شان به زیان که گرفتندیاد می چيزهایی و - اهلل اذن برسانند مگر به توانندنمى احدي ي آن هيچ ضرري به وسيله

 خود آنان و داشت. نخواهد اىبهره آخرت در باشد چيزها گونه این خریدار کس هر دانستند کهمى خوب و شان.به نفع

 (102)! دانستندمی اگر فروختند، بد چيزي به را
 

براي ما ي آیات قبل قرار دارد و بخش دیگري از اعمال کفرآميز یهودیان را در ادامه 103و  102يآیه :1 * نکته

ورزیدند، پيمانی را که با کند. در آیات قبل بيان شد که آنان به آیات روشنی که از جانب خدا آمده بود کفر میبيان می

ها قانع نشدند و دنبال انداختند، ولی آنان به این نافرمانیشکستند و کتاب خدا را پشت سر میخدا بسته بودند می

گفتند. همچنين پی علومی را گرفتند که هاروت و ماروت ورد پادشاهی سليمان میهایی رفتند که شياطين در مآموزه

دانستند اگر کسی دنبال چنين چيزهایی باشد جز گرفتاري دنيا و دادند، با وجود این که میدر شهر بابل به مردم یاد می

 عقوبت آخرت چيزي نصيبش نخواهد شد.
 

اند: سحر و جادو از ح صحيح بخاري( و حاکم در کتاب مستدرك آوردهابن حجر در کتاب فتح الباري )شر :2 * نکته

 اند، بسيار رایج بود. در زمان سليمانبوده و هاروت و ماروت که قبل از سليمان و موسی زمان نوح

هاي جادوگران را ها و کاغذ نوشتهبراي مبارزه با جادوگري کتاب دوباره جادو رونق گرفت، ولی سليمان

کدام از شياطين و جادوگران جرأت نداشتند به کرسی  ها را در زیر کرسی خویش دفن نمود. هيچآوري کرد و آن جمع

 از دنيا رفت. که سليماناو نزدیك شوند تا این

ها را بيرون آوردند و شروع پس از وفات او و وفات دانشمندان بزرگ، بار دیگر جادوگران به کمك جنّيان آن نوشته

گفتند: سليمان پيامبر نبود؛ بلکه جادوگر بوده و و تعليم سحر کردند. برخی از جادوگران گستاخ به مردم می به اشاعه

 به کمك علم سحر، بادها و جنّيان را مسخّر خود کرده است! 

کافر را  هاي بعدي یهود این شایعه را باور کردند و آن را ميان مردم پخش نمودند و پيامبر سليمانبه تدریج، نسل

رسول خدا به پيامبري مبعوث شد و سليمان را از پيامبران معرفی نمود، یهودیان نبوت سليمان را که دانستند. زمانی

باهلل(. از این رو خداوند متعال در دفاع از پيامبر  ذاو ساحر و کافري بيش نبوده است! )نعوگفتند: انکار کردند و 

( و ...مردم علم سحر آموختند ورزیدند و بهاین شياطين بودند که کفر  کفر نورزید! بلکه سليمان فرمود: )سليمان

 1برداشت. گونه از دروغ یهودیان پرده این
 

 : هاروت و ماروت چه کسانی هستند؟1 * سؤال

                                                           

(. امام ذهبی آن را صحيح 2/291الصحيحين ) على و المستدرک 5762( در شرح حدیث 10/223البخاري ) صحيح شرح الباري نگاه: فتح - 1

 دانسته است.



 

 

 

و حدیث صحيحی نيز آنان را معرفی ننموده است. مطلبی که در جاي دیگر از این دو سخن نگفته قرآن کریم  جواب:

گيرد. برخی از علما هاروت و محلّ اختالف علما قرار می ،دقيق آن در قرآن و حدیث صحيح ذکر نشده باشدتوضيح 

ایم بدین شکل دانند. آنچه در این تفسير برگزیدهجن می زماروت را دو ملَك و برخی دو پادشاه و برخی دو قبيله ا

 است:

و اخالق و روان کردند میوگران، بسياري از مردم را جادو در سرزمين بابل سحر و جادو بسيار رونق گرفته بود. جاد

هاي هاروت و ماروت را به کشاندند. خداوند براي نجات مردم از شرّ جادوگران، دو ملَك به نامآنان را به انحراف می

 ي باطل نمودن آن را به مردم آموزش دهند.شکل دو انسان به زمين فرستاد تا علم سحر و شيوه

ي دادند: ما وسيلهرفت کسانی پيدا شوند که از این علم سوء استفاده کنند، به مردم تذکر میکه احتمال میجا از آن

 ،ایمان خود را از دست ندهيد! با این وجودد تا از این علم سوء استفاده نکني پس مواظب باشيد و ،امتحان هستيم

و ميان زن و شوهر  دندزدست به مردم آزاري می ،شياطين کردند و با استمداد ازافرادي از علم سحر سوء استفاده می

ي او افتد و خارج از اجازهي خدا برگی از درخت نمیدانيم که بدون اجازههر چند می -انداختند جدایی می

دانستند سحر برابر با کفر است و می چندهر  ،ي سحر وارد شدنددر حوزهنان آ -گيردترین حرکتی انجام نمی کوچك

  .شود تمام اعمال انسان نابود گرددب میسب

 

 : آیا ممکن است مالئکه به شکل انسان در بیاید؟2 * سؤال

گفتند: اگر واقعاً پيامبر هستی پس چرا خداوند براي تأیيد شما می که مشرکان قریش به رسول خدازمانی ،بله جواب:

 رَجُلًا لَجَعَلْنَاهُ مَلَکًا جَعَلْنَاهُ وَلَوْ»ها فرمود: در جواب آن ي انعامسوره 9ي فرستد! خداوند متعال در آیهملَکی را نمی

 در انسانی شکل به را حتماً او ،فرستادیمترجمه: )اگر ما براي تأیيد او ملَکی را می« یَلْبِسُونَ مَا عَلَيْهِمْ وَلَلَبَسْنَا

که اگر قرار باشد این آیه صراحت دارد بر این کردیم(.دچار می ،دارند که اشتباهیهمين  را به باز ایشان آوردیم و می

مشهور است نيز « حدیث جبریل»در حدیثی که به آیند. ها سر و کار داشته باشند به شکل انسان در میمالئکه با انسان

پيامبر و یارانش  در جمعبه شکل مردي خوش سيما به منظور آموزش دین به مردم،  که روزي جبرئيلآمده است 

 1.وارد شد
 

 شود و چه تأثیری بر انسان دارد؟: سحر به چه معناست؟ چه زمانی از سحر کمک گرفته می3 * سؤال

شود که انسان از انجام کاري به صورت زمانی از سحر کمك گرفته می 2به معناي حيله، نيرنگ و فریب است. جواب:

اش، آن را از خدا طلب نکند و دست به دامن کاهنان و ساحران شده طبيعی عاجز بماند و به خاطر گناه بودن خواسته
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گيري دهد و قدرت تصميماش را از جنيان بخواهند. تأثير آن بيشتر بر روان انسان است. اخالق را تغيير میتا خواسته

بندى است و مباشند. گاهى اوقات جادو به صورت چشها جنّيان میي آنگيرد که منشأ همهدرست را از انسان می

 1«.سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ»سازد. خداوند متعال فرموده است: انسان را وارد خياالت می

و در جاي فرموده  (.آوردند وجود به عظيمى سحر و آنان را به هراس انداختند و کردند بندى چشم را مردم: )ترجمه

ترجمه: )موسی گفت: اوّل شما  2«.تَسْعى أَنَّها سِحْرِهِمْ مِنْ إِلَيْهِ یُخَيَّلُ عِصِيُّهُمْ وَ حِبالُهُمْ أَلْقُوا فَإِذا بَلْ الَق »است: 

 کهآمد دادند، در خيال او میبه خاطر سحري که انجام می ،جادوگران عصاهاى و هاریسمانبيندازید، پس یکباره 

 (.کنندمى حرکت
 

 شود؟: سحر چگونه سبب جدایی میان زن و شوهر می4 * سؤال

شود که زندگی با او برایش غير قابل شخصی که جادو شده، در مورد همسرش دچار خياالت یا حاالتی می جواب:

آید و این سبب اختالف شده و رفته رفته شود و یا از چهره و اخالق او بدش میگردد. از همسرش متنفّر میتحمّل می

  انجامد.یی میبه جدا
 

»: منظور از 5 * سؤال               »چیست؟ 

کند، خارج از مشيّت، قدرت و جدایی انداختن ميان زن و شوهر و یا هر ضرر دیگري که ساحر قصد آن را می جواب:

مرتکب خطاي بزرگی  ،تواند به کسی ضرر برسانداذن خدا میي خدا نيست و اگر کسی تصوّر کند جادوگر بدون اجازه

شوند، زیرا کنند، ولی در کار خود موفق نمیشده است. چه بسيار جادوگرانی هستند که جادو نمودن انسانی را اراده می

 اذن خدا در انجام آن نبوده است. 
 

 : بهترین راه نجات از شرّ جادوگران چیست؟6 * سؤال

به ما آموزش داده است که بعد از نمازهاي پنجگانه، به خصوص نمازهاي صبح و مغرب، با قرائت  رسول خداجواب: 

 ي خود را در پناه خدا قرار دهيم.هاي فلق و ناس، خود و خانوادهسوره
 

 : شهر بابل در کدام کشور قرار دارد؟7 * سؤال

 عراق.جواب: 
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 (103). دانستندمی اگر بود، اهلل بهتر کردند، قطعاً پاداشی از جانبتقوا پيشه می و آوردندمى آنان ایمان و اگر
 

خواهد تا به طور نمود، از آنان میاسرائيل را به تفصيل بيان که اعمال کفرآميز بنیخداوند متعال، پس از آن * نکته:

ها دست بکشند و به طاعت و بندگی خواهد تا از آن نافرمانیقطع و یقين ایمان بياورند و با توصيه به تقوا از آنان می

 اند. نهایت خداوند را نصيب خود نمودهاند و پاداش بیاو روي بياورند که اگر چنين کنند به خودشان نفع رسانده
 

 تقوا به چه معناست؟ * سؤال:

و در اصطالح به  1و به این معناست که انسان حایلی را ميان دو چيز قرار دهد.« وَقَی»ي در لغت از ریشه تقوا جواب:

دهد و او را به بهشت وارد ها انسان را از خشم خدا و عذاب جهنّم نجات میشود که انجام آنسلسله اعمالی گفته می

 براي رسيدن به تقوا باید این امور را پشت سر بگذارد: سازد. یك فرد مسلمانمی

گونه که خدا معرفی کرده است، بشناسد. در حدّ استطاعت، اعمال خوب و بد را آن .1

در حدّ استطاعت، به انجام کارهاي خوب پایبند باشد. .2

از کارهاي بد دست بکشد. .3

باشد.انجام کارهاي خوب و پرهيز از کارهاي بد باید به خاطر خدا  .4

بعد از هر لغزش و اشتباهی بالفاصله به درگاه خدا توبه کند.  .5

  »ي پيروان ادیان آسمانی گذشته را به رعایت تقوا سفارش نموده و فرموده است: خداوند متعال ما مسلمانان و همه

                                       

           »2 ( :به ما و خداست آنِ از است زمين در آنچه و هاآسمان در آنچهترجمه 

را رعایت کنيد  خدا تقواي کهایم سفارش نموده شما به همچنين و نداهبود آسمانى کتاب داراى شما از پيش که کسانى

غنی و  خداوند ووجود دارد از آنِ خداست  زمين در آنچه و هاآسمان در آنچهتمام  کفر بورزید، پس بدانيد که اگر و

 (.است حميد
 

                          

 دردناکى عذاب کافران براى و و گوش فرا دهيد. «اُنظُرنا»و بگویيد:  «راعِنا»نگویيد:  اید!کسانی که ایمان آورده اى

 (104). است
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باشد. دومين و است که براي تمام بندگانش می« النَّاس أَیُّهَا یَا»اولين خطاب خداوند در قرآن با عبارت  :1 * نکته

اسرائيل و چهارمين خطاب که این آیه باشد براي عموم مسلمانان آمده است. پس از این آیه، سومين خطاب به بنی

 داده است.مورد خطاب قرار « یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا»ي مرتبه مسلمانان را با صيغه 90خداوند متعال حدود
 

تري برخوردار داد، برخی که از استعداد کمعلوم دین را به یاران خود آموزش میرسول خدا هرگاه :2 * نکته

یعنی: اي رسول خدا! حالِ ما را هم مراعات کن. )به ما فرصت بده تا آن را یاد  «راعنا» گفتند:بودند، خالصانه می

کلمه  گفتند، ولی به قصد استهزا و تمسخر؛ زیرا اینمیکلمه را به رسول خدابگيریم و حفظ کنيم(. یهودیان نيز همين 

معناي فحش و مسخره داشت. خداوند متعال مسلمانان را از گفتن این کلمه باز داشت و  ایشان )عِبري( زبان در

ش فرا دهند تا از یادگيري گو را جایگزین آن نمود. همچنين به آنان دستور داد به دقّت به بيانات رسول اهلل« انظرنا»

 46ي علوم دینی باز نمانند و در پایان آیه نيز تکليف استهزا کنندگان را مشخص نمود. تفصيل این مبحث در آیه

 ي نساء آمده است.سوره
 

هایی بودند تا بتوانند از هاي یهود فرصت طلبی آنان است. آنان هميشه دنبال فرصتیکی دیگر از ویژگی :3 * نکته

بودند تا از تأثيرگذاري او بر  عليه اسالم و مسلمانان استفاده کنند. یهودیان در صدد ترور شخصيّت رسول اهلل آن

کردند و حتّی در نهایت به امّ المؤمنين جامعه بکاهند. آنان براي رسيدن به این هدف خود از هيچ تالشی فرو گذار نمی

پراکنی و زیر دینان با شبههد. امروزه نيز بسياري از مستشرقان و بیي صدیقه، همسر بزرگوارشان نيز تهمت زدنعایشه

کنند. مسلمانان راستين وظيفه دارند ، اهداف شوم خود را دنبال میسؤال بردن احکام دین و شخصيّت رسول اهلل

 بيت و یاران او دفاع کنند.، اهلپيوسته از احکام دین، شخصيّت رسول خدا

 

، ولی خداوند متعال «راعنا»گفتند بر یادگيري علم بسيار حریص بودند و خالصانه می یاران رسول خدا :4 * نکته

قرار نگيرد. این واقعه این را اي براي تمسخر در دست افراد سودجو آنان را از گفتن این جمله باز داشت تا بهانه

دقيق انجام دهيم، قصورات علمی، فرهنگی و فکري  رساند که ما مسلمانان نيز باید کارهاي خود را حساب شده و می

 طلب ایجاد نکنيم.خود را برطرف سازیم و فضاي سوء استفاده براي افراد مغرض و فرصت

»عبارت      »که مغرضينی که دنبال بهانهکه در پایان آیه آمده است تصریح دارد به این 

 دین خدا و کتاب خدا استهزا کنند، عذاب دردناکی در انتظار دارند. پيامبر خدا،گردند تا از خدا،  می

 

                                      

       



 

 

 

 به را خود رحمت اهلل مشرکان دوست ندارند هيچ خيري از جانب پروردگارتان به شما برسد. ولی و کتاب اهل کافرانِ

 (105). است عظيم فضل داراي اهلل و دهدبخواهد اختصاص می کس که هر
 

»در « مِن»حرف  * نکته:         »ِمشرکان  و کتاب اهل قابل توجّه است؛ شاید کسی فکر کند کافران

که در اینجا به معنی « مِن»با مسلمانان فقط در مسائل بزرگ و کالن اختالف و حسادت است، ولی با توجه به حرف 

برسد! و اکنون که ترین منفعتی به مسلمانان رساند که آنان دوست ندارند حتی کوچكشود این را می)هيچ( ترجمه می

ترین خيرات خود را شامل حال مسلمانان کرده است، خصومت اهل کتاب و مشرکان نسبت به خداوند متعال بزرگ

 آنان دوچندان خواهد شد.
 

                                   

 هر بر اهلل که دانىنمى آوریم. آیامی آن همانند از آن یا به حال خود رهایش سازیم بهتر یا کنيم را نسخ اي آیه راگ

 (106است؟ ) قادر چيزي
 

  به چه معناست؟« نسخ: »1 * سؤال

به  را حکمی شارع، هرگاه 1چيز دیگر است.جایی و جایگزین شدن چيزي به جاي هنسخ به معناي انتقال، جاب جواب:

را خاص یا مقيد سازد و یا حکمی را جایگزین حکمی دیگر کند،  قبلی حکم سپس صورت عام و مطلق صادر کند،

شود. هر کدام از این گفته می« ناسخ»و به دوّمی  «منسوخ» به حکم اولی شود نسخ صورت گرفته است کهگفته می

 پذیرد.شرایط زمانی و مکانی خاصّی انجام میاحکام بر اساس حوادث و 
 

خداوند متعال دستور داده بود هنگام نماز باید به سوي بيت المقدس روي کرده شود. بنابر این حکم، هر کس  * نکته:

که کرد، مگر اینالمقدس روي میبایست به سوي بيتخواند، براي صحّت نمازش، میبه خدا ایمان داشت و نماز می

ماه  16و مسلمانان در مدینه به مدّت  داد. رسول اهللآمد و جهت قبله را تغيير میدستوري از جانب خدا می دوباره

المقدس به سوي کعبه تغيير دهد و ي مسلمانان را از بيتخواندند. خداوند اراده نمود قبلهبه سوي بيت المقدس نماز می

د. لذا در این آیه به امکان نسخ در برخی احکام اشاره نموده و المقدس را منسوخ گردانحکم روي کردن به سوي بيت

 نماید.همين سوره( دستور روي کردن به سوي کعبه را صادر می 144چند آیه جلوتر )آیه 

 

 به چه معناست؟« نُنسِها: »2 * سؤال

 به دو معنا: جواب:
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 به تأخير انداختن. -1

1.ندادنترك کردن و واگذاشتن چيزي به حالت قبلی و تغيير  -2

نسخ یا عدم نسخ یك حکم و یا به تأخير انداختن نزول آن حکم تا فراهم شدن بستر مناسب، بنابر مشيّت و حکمت 

گيرد.خداوند متعال انجام می
 

 اکنون در قرآن آیات منسوخ وجود دارد؟: آیا هم3 * سؤال

که فقط براي خواندن و کسب ثواب است و  اي وجود داردبله، ولی منظور از منسوخ این نيست که در قرآن آیه جواب:

برخی  در و هستند يبعد حکم يبرا ايمقدمه است که یاتیآها ندارد، بلکه منظور هيچ کاربرد عملی در زندگی انسان

. بيشتر آیات ناسخ و منسوخ به احکام فقهی مربوط دنباشمی قابل اجرا دیگر شرایطغير قابل اجرا و در برخی  ،شرایط

 هاي آن ـ ان شاءاهلل ـ در ذیل آیات مربوطه خواهد آمد.ه مثالشوند کمی
 

                             

نيست.  شما براى یاورى و هيچ دوست اهلل، به غير از و براي اوست؟ زمين و هاآسمان پادشاهی که اهلل، دانىنمى آیا

(107) 
 

ت بود، یهودیان ایراد گرفته و شد که با حکم قبلی متفاوکه در مورد یك مسأله حکمی نازل میزمانی* نکته: 

هد؟! آنان با این شبهه پراکنی گفتند: چگونه ممکن است خداوند دستوري را صادر کند سپس آن را تغيير د می

ها و زمين از آنِ اهلل است شان به شك بيندازند، ولی جز این نيست که پادشاهی آسمانمسلمانان را در دینخواستند  می

گرداند و اگر کسی و بنابر مشيّت و حکمت خود، هر حکمی را که بخواهد نازل و هر حکمی را که بخواهد منسوخ می

 تواند او را از عذاب خدا نجات دهد.کس نمی از دستورات خدا سرپيچی کند، عذاب سختی در انتظار اوست و هيچ
 

                               

 کند مبادله ایمان با را کفر که مسلماً کسى شد؟!می موسى از این از پيش که کنيد تقاضاهایى پيامبرتان از خواهيدمى آیا

 (108). راست را گم کرده است به یقين راه
 

که همچون یهودیان از پيامبرشان تقاضاهاي کند از ایناین آیه خطاب به مسلمانان است و آنان را نهی می: 1 * نکته

یا عدم نسخ آن، تنها مربوط به خداست و هيچ کس حقّ  مورد کنند. صدور حکم و وضع قانون و تصميم بر نسخبی

کنند، برداري میاظهار نظر در مورد آن را ندارد. اکنون که یهودیانِ مغرض به قصد شك اندازي در اسالم از آن بهره
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هاي شما اي مسلمانان، مواظب باشيد و تحت تأثير این تبليغات قرار نگيرید و با طرح سؤاالت جاهالنه یا درخواست

 153اسرائيل از پيامبر موسی در آیات هاي بنیتان را به خطر نياندازید. برخی از درخواستجا، دین و ایمانبی

  ي اعراف بيان شده است.سوره138ي نساء و  سوره
 

ان اند بذر شبهات را ميان مسلماني خود با اسالم هميشه در تالشي دیرینهیهودیان بر اساس بغض و کينه :2 * نکته

شان برگردانند. یکی از اقدامات مهمی که در بپاشند تا آنان را نسبت به اسالم متردد کنند و از این طریق، آنان را از دین

هایی همچون ليبراليسم، پلوراليسم، فمينيسم، اند به وجود آوردن مکاتب متعدد فکري است. مکتباین راستا انجام داده

اند و با آب و تاب دادن به این جریانات فکري از یك جهت و که در آن حق و باطل را به هم آميخته 1امانيسم و ...

هایی را که از اسالم اند بسياري از مسلمانان، به خصوص تحصيل کردهانتقاد از احکام اسالم از جهتی دیگر سبب شده

هاي مثبت که در این مکاتب فکري ست تمام جنبهفقط معلوماتی سطحی دارند به شك و فتنه بيندازند. ولی باید دان

قوق طبيعت و ...، در اسالم وجود دارد و مورد پسند عقالي بشر است، همچون حقوق کودکان، حقوق زنان، ح

یژه حقوق زنان از اسالم گرفته ي ایراداتی که در مورد حقوق بشر به وتر از آن وجود دارد. عمدههاي بهتر و کامل نمونه

 هایی بيش نيست و پاسخ به هر یك از این ایرادات ان شاء اهلل در ذیل آیات مربوطه خواهد آمد.تهمتشود،  می
 

                                           

                  

 را است، دوست دارند شما شده آشکار آنان کامالً براى حق اینکه از روي حسادت و با وجود کتاب اهل از بسيارى

شان و از اشتباهات صادر کند آنان را عفو کنيد را فرمانش که اهللزمانی پس تاگردانند.  باز سوي کفر به تانایمان از بعد

  (109). است قادر چيزى هر بر کنيد. قطعا اهلل پوشی چشم
 

 : حسد به چه معناست؟1 * سؤال

اهل کتاب که خود پيرو کتاب آسمانی  2کسى را داشتن. نعمت آرزوي زوال و تباهی حسد عبارت است از جواب:

بایست با نزول قرآن مسرور گردند، زیرا قرآن سبب دینداري مردم گشته و آنان را به سعادت دنيا و آخرت بودند، می

 رساند، ولی حسادت، این سعادت را از آنان گرفت و راضی شدند مردم کافر باشند، ولی مسلمان نباشند! می
 

                                                           

وجود ببرد ابتدا باید آگاهی پيدا کند که این مکاتب به چه هدفی و توسط چه کسانی به هاي این جریانات فکري پی خواهد به نقشهکسی که می - 1

 آمده است.
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گردانند،  باز سوي کفر به ایمان که مسلمانان را ازبراي این کتاب، دمداران مغرضِ اهلسر از بسيارى * نکته:

باشد. این هاي تبشيري ميان مسلمانان میاند که مهمترین آن، به راه انداختن حرکتهاي فراوانی انجام داده کوشش

وسيعی دارند. از مهمترین اهداف این  ها پيش شروع شده است و اکنون نيز ميان مسلمانان فعاليّتحرکت فکري از قرن

حرکت، تبليغ مسيحيّت بين مسلمانان، جلوگيري از ورود غير مسلمانان به اسالم، به بيراهه کشاندن جوانان مسلمان و 

باشد. براي گروه تبشير مهم نيست که بيگانه ساختن آنان از فرهنگ اسالمی و ورود فرهنگ غربی به زندگی ایشان می

اي ی داشته باشند، مهم این است که مسلمان نباشند!! تبشيریان براي رسيدن به اهداف خود از هر وسيلهمردم چه دین

هاي آنان حرکت از دیگر فعاليت 1رود.اي دو نوع از آن به شمار میهاي ماهوارهکنند که نشریات و کانالاستفاده می

دامن زدن به اختالفات مذهبیِ مسلمانان و برافروختن  بر ممالك اسالمی، فرهنگی و سياسی نظامی، يسلطه استشراق،

 باشد.جنگ ميان آنان می
 

ی بسیاری از یهودیان را اندازهکه در این آیه، دشمنیِ عمیق و حسادت بی: خداوند متعال با وجود این2 * سؤال

 کنید ، چرا؟ پوشی چشمشان و از اشتباهات دهد آنان را عفو کنیدنماید، ولی دستور مینسبت به مسلمانان بیان می

بودند و بسياري از  ناراحتنمود به شدّت به مسلمانان عطا می خداوند که یهاینعمت به نسبتاهل کتاب،  جواب:

دادند. مسلمانان در مقابل این آزار و اذیت دو اوقات، حسادت خود را با رساندن آزار و اذیت به مسلمانان بروز می

 چاره داشتند: راه

 تالفی کنند و بدي را با بدي پاسخ دهند.  -1

 در برابر آزار و اذیّت آنان صبر پيشه کنند. -2

جا که احساساتی و منفعل شدن و بدي را با بدي پاسخ دادن، امري سازنده نيست و امنيّت جامعه و حقوق از آن

در  خواهد تامتعال از مسلمانان می شود، خداوندکند و همچنين سبب رکود و عقب ماندگی میشهروندي را پایمال می

پيشه کنند تا زمانی که شرایط عوض شود و خداوند متعال فرمانش را عليه آنان صادر  صبر آنان اذیتآزار و  برابر

قرار  اذیّت و آزاراي داشتند. آنان از جانب مشرکان مورد شکنجه و کند. مسلمانان در عهد مکّی نيز چنين تجربه

، ولی آنان به جاي مقابله، صبر پيشه کرده و در نهایت از آن شهر به شهر دیگر بردارند دست شانایمان ازتا  گرفتند می

 ي آل عمران این دستور تکرار شده است.سوره 186ي مائده و سوره 13کردند. در آیات  هجرت
  

                                   

 خواهيد اهلل نزد را آن بفرستيد، خود که پيشاپيش خيرى کار پرداخت نمایيد. و هر را زکات بر پاي دارید و را نماز و

 (110). بيناست دهيدتمام آنچه انجام می اهلل به قطعا یافت.
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آرزوهاى  باشد. این گونه سخنان، ناشی از مسيحی یا که یهودي شود مگر کسینمی بهشت هرگز داخل گویند:می و

 (111). بياورید را تانگویيد دليلمى واقعاً راست اگر بگو: خيالی آنان است.
 

کسی به  جز خودشان گفتند:شود! و مسيحيان نيز میوارد نمی بهشت کسی به جز آنان گفتند:یهودیان می :1 * نکته

کنند، خودشان را اهل بهشت و که به چگونگی اعمال خود توجّه شود! یهودیان و مسيحيان بدون اینوارد نمی بهشت

دانستند! در صورتی که خداوند متعال براي ورود به بهشت معياري را در کتاب خود بيان دیگران را اهل جهنّم می

که به اصالح اعمال خویش متأسفانه برخی از مسلمانان ـ بدون این نموده است که اهل کتاب نيز از آن باخبر بودند.

و گفتاري همچون اهل کتاب را تکرار  شود!وارد نمی بهشت کسی به جز ما مسلمانانیند: گوتوجه داشته باشند می

اسم و القاب نزد خدا مهم نيست و آنچه نزد خدا مهم است اوصافی است که یك شخص خود  کنند، در صورتی کهمی

بعد نيز به همين مطلب اشاره ي همين سوره بيان نمود و آیه 82و  81و  62که در آیات کند، چنانرا به آن متصف می

 »گونه مسلمانان را مورد خطاب قرار داده است: این نساءي سوره 124و  123دارد. خداوند متعال در آیات 

                                *     

                      »1( :آرزوهاى و شما آرزوهاى به. ترجمه 

 یافت نخواهد خود یاور و ولى خدا جز را کسى و شود مى داده کيفر دهد، انجام بدى عمل کس هر ؛نيست کتاب اهل

 داخل کسانى نيچن ،که ایمان داشته باشددر حالی زن، یا باشد مرد خواه ،دهد انجام صالح اعمال از چيزى که کسى و

 (. شد نخواهد نآنا به ستمى کمترین و شوند مى بهشت
 

 »عبارت  :2 * نکته      » که هيچ انسانی نباید بدون دليل و استدالل، ادعایی کند حکایت از این دارد

 و یا نسبت به دیگران قضاوت نماید.
 

                           

 نه است و محفوظ پروردگارش نزد او باشد، پس پاداش محسن کهدر حالی خود را تسليم خدا کند هر کس آري؛

 (112اندوهی. ) نه و است آنان بر ترسى
 

 شود؟به چه کسی گفته می« محسن»* سؤال: در فرهنگ قرآنی 
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ي احسان . رتبهدشویم گفته محسنبه کسی که فرمانبري خدا را به خوبی و تحت مراقبت او انجام دهد،  جواب:

هاي غفلت و تاریك و خالی از یاد و ذکر و حضور ي بندگی است و براي رسيدن به آن باید از لحظهباالترین درجه

ي زندگی احساس کرد و این کار جز با تمرین مستمر پروردگار در زندگی کاست و حضور او را باید در لحظه لحظه

 ه مرحله را پشت سر بگذارد:ي احسان برسد باید سخواهد به درجهممکن نيست. کسی که می

 ي اسالم(.ي نخست باید نسبت به انجام کارهاي پسندیده و رعایت حدود خداوند حریص باشد. )مرحلهدر مرحله

ي به خاطر او دست بکشد. )مرحلهبد  يکارها ي دوّم باید کارهاي پسندیده را به خاطر خدا انجام دهد و ازدر مرحله

 ایمان(.

بيند و اگر چنين نتوانست، که خدا را میهاي زندگی خویش را چنان سپري کند گو اینید لحظهي سوّم بادر مرحله

 ي احسان(.)مرتبه ببيند و هر لحظه ناظر اوست.پس بداند که خدا او را می

 فَإِنْ تَرَاهُ، أَنَّكَکَ اللَّهَ تَعْبُدَ أَنْ اإلِحْسَانُ»در جواب جبرئيل که از ایشان پرسيدند احسان چيست، فرمودند:  رسول خدا

 تو اگر پس بينی،می را او گویی که کنی عبادت طوري را خدااحسان این است که )ترجمه:  1.«یَرَاكَ فَإِنَّهُ تَرَاهُ تَکُنْ لَمْ

 شود، بلکه لفظ عامباید دانست که لفظ عبادت، تنها در نماز و روزه منحصر نمی (.بيندمی را تو حتماً او نبينی، را او

ي خود را به نيت کسب رضاي خدا انجام دهد گيرد. کسی که اعمال روزمرهاست که تمام اعمال شخص را در بر می

 شود.براي او عبادت محسوب می
 

 تعيين نموده است: بهشت بهها انسان ورود يبرا را اريمعدو  متعال خداوند * نکته:

هر کس براي حصول این ویژگی، ابتدا باید در جست وجوي دین حق برآید و پس از  خود را تسلیم خدا کند. .1

یافتن، از جان و دل به آن پایبند و به ارکان و اصولش معتقد باشد و کارهاي خوب و بدي را که معرفی کرده 

بشناسد و تالش کند در حدّ توان به کارهاي خوب، پایبند باشد و از کارهاي بد دست بردارد.

هنگام انجام کارهاي خوب و به جاي آوردن تکاليف شرعی، باید آن را به  وسته خود را در محضر خدا ببیند.پی .2

خاطر خدا و در حضور خدا انجام دهد. کار بد را نيز، به خاطر خدا و کسب رضاي او ترك کند.

خدا، پيامبران خدا، روز آخرت و هاي داند باید به ارکان دین اسالم )خدا، مالئکه، کتابکسی که خود را مسلمان می

قضا و قدر( ایمان داشته باشد و به کارهاي خوبی که در این دین معرفی شده همچون شهادتين، نماز، روزه، حج، 

اخالقی، حالل خوري، عدالت خواهی، راستگویی و احترام به حقوق دیگران پایبند زکات، تحصيل علم و دانش، خوش

ن اسالم از انجام آن نهی نموده همچون شرك به خدا، سرقت، زنا، مشروب خواري، قتل، باشد و از کارهاي بدي که دی

ها را براي خدا و در محضر خدا انجام دهد.ي آنتهمت، غيبت و ظلم در حق دیگران دست بکشد و همه
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پایه و اساس ندارند! حال آنکه آنان  یهودیان: گویندمی ندارند! و مسيحيانپایه و اساس  مسيحيان: گویندمی و یهودیان

 قيامت را تکرار کردند. پس اهلل در روز آنان سخن چونهم سخنی مردم ناآگاه نيز کنند.کتاب آسمانی را تالوت می

 (113اند، داوري خواهد کرد. )ميان آنان در آنچه با هم اختالف داشته
 

آمدند. یهودیانِ  کند: روزي چند تن از دانشمندان مسيحیِ اهل نجران نزد رسول خداروایت میابن هشام  * نکته:

اي در گرفت و صدایشان باال رفت. جا رساندند. ناگهان ميان آنان مناظرهساکن مدینه با خبر شده و خود را به آن

و انجيل کفر ورزیدند! مسيحيان نيز همين را گفتند و به  گاه به عيسییهودیان گفتند: شما بر حق نيستيد! آن

  1و تورات کفر ورزیدند! موسی

دانستند آیين مسيحيّت حق و از جانب خداست و مسيحيان نيز به همين صورت. ولی تعصّب و خودخواهی یهودیان می

-پرست بودند بر زبان جاري میبتهاي نادان که اکثراً چشم آنان را کور کرده بود و گفتاري عاميانه همچون انسان

گفتند: نه یهودیان بر حق هستند و نه مسيحيان! ولی این پرستان آیين آسمانی را قبول نداشتند و میکردند، زیرا بت

 خداوند است که ميان آنان در روز قيامت داوري خواهد کرد.
 

                                    

             

آن کند! چنين  ویرانى شود و سعی درآن برده  در او نام تر است از کسی که مانع مساجد خدا شود کهظالم کسى و چه

عظيمی  عذاب آخرت در و رسوایى دنيا در آنان خوف و ترس! با هایی شایسته نيست به آن داخل شوند مگرانسان

 (114). خواهند داشت
 

مسجد پایگاه توحيد و آموزش معارف اسالمی و بهترین مکان براي عبادت خداست. کسی که نمازگزاران  :1 * نکته

-نماز خواندن در مسجد باز دارد، در پیِ انهدام یا تعطيلی آن باشد یا در تضعيف شعائر دینی کوشش کند، ظالمرا از 

ترین مردم است، زیرا در حقّ خود، جامعه و خدا ستم کرده است. بيشترین کسانی که مصداق این آیه قرار دارند اهل 

ق باشد: مستقيم یا غير مستقيم. مستتقيم این است که به کتاب و مشرکان هستند. ویرانی مساجد ممکن است به دو طری

تعطيلی یا تخریب مسجدي اقدام شود و غير مستقيم این است که شخصی مسئوليت مسجدي را بر عهده گيرد در 

 که نه خود توان فعاليّت داشته باشد و نه به دیگران مجال فعاليّت دهد. حالی
 

                                                           

 (.1/549) هشام ابن النبویة، السيرة - 1



 

 

 

»ی * سؤال: منظور از آیه             »چیست؟ 

که به این مکان عبادي اهل کتاب به خدا و روز آخرت ایمان دارند، پس شایسته است تقوا پيشه کرده و زمانی جواب:

مساجد خدا که در پیِ از رونق انداختن شوند هيبت خدا را در قلب خویش احساس کنند، نه این)مساجد( وارد می

دهد خود را از حيث فرهنگی، نظامی و ایمانی قوي گردانند تا آن جا باشند!!. از طرفی این آیه به مسلمانان دستور می

 شان نپرورانند.که دشمنان اسالم حتّی خيال انهدام مساجد را در ذهن
 

که سدّ راه دیندار شدن مردم است  یکی از گناهانی که عقوبت دنيوي و اخروي براي انسان در بر دارد این :2 نکته* 

گردد.
 

و مسلمانان را از ورود  سال )تا سال ششم هجري( پيامبر خدا 19مشرکان عرب از آغاز اسالم به مدّت : 3 * نکته

هر کدام بر اساس فرهنگ  عرب مشرکانو  مسلمانانداشتند. سال هفتم، هشتم و نهم هجري ي خدا باز میبه خانه

کردند. از سال نهم هجري براي هميشه مشرکان از ورود به مسجدالحرام ممنوع خدا عبادت می يخویش، نزد خانه

 شدند.
 

                         

. داناست و همان جا روي خداست. قطعاً خداوند واسعکنيد  رو طرف هر به متعلق به خداست. پس مغرب و و مشرق

(115) 
 

چند آیه جلوتر، حکم تغيير قبله از بيت المقدس به سوي کعبه صادر خواهد شد و این آیه به عنوان : 1 * نکته

المقدس نماز ها به سوي بيتاي براي آن حکم بيان شده است تا قبول و اجراي آن بر مسلمانانی که مدّت مقدمه

 پراکنی یهودیان و مغرضان را بگيرد. اند سنگينی نکند و از طرفی جلوي شبههندهخوا
 

 به چه معناست؟« واسع: »2 * نکته

خداوند  1ي وَسَعَ به معناي وسعت، گستردگی و فراخی و متضادّ محدودیّت و تنگی است.از ریشه« واسع»جواب: 

 يرو طرف هر به توانيدبراي ارتباط با خدا می پسمتعال بزرگتر از آن است که جهت، زمان و مکان او را محدود کند، 

 .کنيد
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است  زمين و هاآسمان در تمام آنچه بلکه است اهلل؛ پاك و منزه است! اختيار کرده خود را براى فرزندى گفتند: اهلل و

 (116) مطيع و فرمانبرند. او براي از آنِ اوست. همگان
 

را براي خدا  پرستان، یهودیان و مسيحيان که هر کدام از آنان فرزندانیي باطل بتاین آیه ردّي است بر عقيده * نکته:

، یهودیان، عُزَیر1پرستان، مالئکه را دختران خدابودند. بت تراشيده
و مسيحيان، عيسی 2

را پسران خدا  3

ها و زمين وجود دارد از آنِ خداست که تمام آنچه در آسماندانستند. ولی چنين چيزي چگونه ممکن است در حالی می

 تسليم و فرمانبر اویند و طوق بندگی او را بر گردن دارند.  و عزیر ي آنان از جمله مالئکه، عيسیو همه

اند: )در مقابل آزار و اذیّت، هيچ کس مثل خدا صبور نيست؛ مردم به او شرك در حدیثی فرموده رسول خدا

 4بخشد(.دهد و روزي میشوند، ولی خدا همچنان به آنان سالمتی میورزند و براي او فرزند قایل می می
 

                     

پس به ! کافی است به آن بگوید: به وجود بيا امري را اراده کند که هنگامى و است زمين و هاآسمان يپدیدآورنده

 (117) آید.وجود می
 

 به چه معناست؟ (بدیع)ی * سؤال: کلمه

تر که پيشاست به معناي ابداع و ساختن چيزي براي بار اوّل، بدون این "و عين و دال باء"ي بدیع از ریشه جواب:

ي قبلى به وجود آورده ي اوليّه و نمونهها و زمين را بدون مادهخداوند آسمان 5براي آن همانندي وجود داشته باشد.

 است.
 

                                           

         

آید؟! افرادي که قبل از آنان اى به سوي ما نمینشانه گوید یانمی سخن ما با خدا و افراد نادان اعتراض داشتند که: چرا

-یقين قومی که اهل براى را هانشانه و ما آیات است. قطعاً هاي آنان شبيه همگفتند. قلبمثل آنان سخن می بودند نيز

 (118). ایمساخته اند، روشن
 

                                                           

 .150، 149صافات/  -1

 . 30توبه/ -2

 .30توبه/ -3

 متفق عليه. -4

 (.1/209معجم مقایيس اللغه ) -5



 

 

 

آید؟! آنان انتظار داشتند اي به سوي ما نمیچرا معجزهگوید؟! نمى سخن ما با خداوند گفتند: چرامشرکان می * نکته:

دانستند خداوند با تك تك افراد بشر سخن گویا نمی 1اي هم در اختيارشان قرار داده شود!پيامبر شوند و معجزه

م ام خود را از طریق او به مردگوید و به جاي آن، یك انسان شایسته را به عنوان پيامبر انتخاب نموده و احک نمی

 ي شوري به این مطلب اشاره شده است. سوره 52و  51رساند! در آیات  می
 

                       

جهنّم از تو پرس و جو نخواهد در مورد اهل  و ایم.هشدار دهنده فرستاده و به عنوان بشارت دهنده حق به را تو ما

 (119شد. )
 

رسالت پيامبر این است که دین خدا را به مردم برساند و آنان را بشارت و انذار دهد. مردم در قبال این  :1 * نکته

 شوند: رسالت به سه دسته تقسيم می

 پذیرند. می که آورده است، ی رانیداي که پيامبر را قبول دارند و دسته .1

 پذیرند. نمی که آورده است، ی رانیدپيامبر را به عنوان یك انسان خوب قبول دارند ولی  اي کهدسته .2

 جنگند.کنند و میاي که نه تنها پيامبر را قبول ندارند، بلکه عليه او توطئه میدسته .3

 »عبارت         » پذیرند، نمی او را نیدهایی که دستهتأکيد دارد بر این که پيامبر خدا در قبال

گونه مسئوليّتی نخواهد داشت.هيچ
 

 تَسْأَلْ وال»در قرائت نافع و یعقوب خوانده شده است:  :2 * نکته   » ترجمه: )و از حال و وضع اهل

که عذابِ جهنّم آن قدر هولناك است که ي دیگري از معنا توجّه دارد و آن اینجهنم سؤال مکن!(. این قرائت به زاویه

شود: راجع به وضعيّت اهل جهنّم سؤال هم هيچ کس، حتّی پيامبر هم توان شنيدن آن را ندارد، لذا به پيامبر گفته می

 مکن! 
 

                                        

                

خداوند، هدایت است.  تنها هدایت بگو کنى. تبعيّت آنان آیين از این که شد مگر نخواهند راضى تو از نصارى و و یهود

یار و یاوري نخواهی  در برابر خدا هيچ که علم برایت حاصل شدبعد از این کنی پيروي آنان هايخواسته از اگر و

 (120داشت! )
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که دست از یهودیان و مسيحيان تنها در یك صورت از پيامبر خدا و پيروان او راضی خواهند شد و آن این :1 * نکته

شود که در جواب آنان بگویند: راه ولی خداوند متعال به مؤمنان یادآور میآیين خود بردارند و از آنان تبعيّت کنند! 

ي شما راست، راهی است که خداوند متعال آن را به سوي ما نازل کرده است، پس هيچ گاه از شریعت تحریف شده

به مؤمنان گوشزد در پایان آیه شود آنان از شما قطع اميد کنند. کنيم؛ این جواب دندان شکن، باعث میتبعيّت نمی

اند و کسی که کند که اگر از دین پاك اسالم دست کشند و از اميال آنان تبعيّت کنند، خشم خدا را به جان خریده می

 مورد خشم خدا قرار گيرد، نه فریاد رسی خواهد داشت و نه راه نجاتی!
   

ها اند و بيشتر آناین آیه بر تمام مکاتب فکري که به منظور جایگزینی قوانين آن با دین اسالم طراحی شده :2 * نکته

کنند کشد و به کسانی که از این مکاتب فکري پيروي میاند، خط بطالن میبه دست یهودیان و مسيحيان ساخته شده

و پس از ایشان خلفاي راشدین، محکم و استوار در برابر ي عمر خویش تا آخرین لحظه دهد، لذا رسول اهللانذار می

نشينی ننمودند. اکنون ما باید این منهج شان پيروي نکردند و از موضعِ خویش عقبآنان ایستادند و هيچ گاه از خواسته

 تبعيّت نکنيم. نصاراگاه از خطّ مشی یهود و را ادامه دهيم و هيچ
 

                                      

کنند، چنين کسانی به آن ایمان گونه که حقّ تالوت است آن را تالوت میایم، آنداده هاآن به آسمانى کتاب که کسانى

 (121) دیدگان هستند.کسانی که به آن کفر بورزند، پس آنان همان خسارتآورند. و می
 

ي آن است گونه که شایستهکسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شده است، اگر کتاب آسمانی خویش را آن :1 * نکته

خواهند برد، چرا که در تورات  مطالعه و در آن تدبّر کنند و سعی در فهميدن آن نمایند، بدون شك به حقّانيّت قرآن پی

و حقانيّت قرآن کامالً مطابقت دارد، ولی کسی که به  هایی ذکر شده است که که با اوصاف رسول اهللو انجيل نشانه

 یسعي خود را بر حقيقت ببندد و هاي دنيوي دیدهکتاب آسمانی خویش توجّه نکند، به خاطر منافع شخصی و غرض

به  دتوانینم هرگز م و شعور و منطق خویش را در غالفی از نفرت و تعصّب حبس نماید،و یا فه نفهمد يزيچ کند

 حقيقت پی ببرد.
 

گونه که حقّ آن است تالوت کنيم. منظور از حقّ تالوت این است که مدام ما مسلمانان موظفيم قرآن را آن: 2 * نکته

ند باشيم، گفتار و کردار خویش را با اوامر و نواهی آن آن را بخوانيم، در آیاتش تدبّر کنيم، به حالل و حرامش پایب

پردازد، ولی به مفاهيم و دستورات مطابقت دهيم و از دستورات آن سرپيچی نکنيم. کسی که به تالوت سطحی قرآن می

 آن توجّهی ندارد، حقّ تالوت آن را به جاي نياورده است. 
 



 

 

 

                      

  (122. )زیادت بخشيدم جهانيان بر را شماو و  داشتم ارزانی شما بر که م راورید نعمتبيا یاد هب! اسرائيلبنى اى
 

بخشيد و بيشترین فضل خود را شامل حال آنان  اسرائيل ارزانیي خود را بر بنیهاي ویژهخداوند متعال نعمت * نکته:

 اسرائيل که در سایر اقوام کمتر وجود دارد عبارتند از: هایی از فضل خداوند بر قوم بنینمود. نمونه

آنان قومی هستند که از نوادگان پيامبران بزرگ الهی همچون پيامبر یعقوب، اسحاق و ابراهيم ـ عليهم السالم ـ  .1

 اند. سل خود را حفظ کردههستند و تا کنون ن

 خداوند متعال بيشترین پيامبران خود را از ميان آنان انتخاب کرده است. .2

 خداوند متعال معجزات متعددي را به آنان نشان داده است. .3

رود بيش از دیگران خدا را بشناسند و در پيشگاه او گيرند، اميد میقومی که این چنين مورد الطاف خدا قرار می

بکوشند، ولی آنان به خود مغرور شده و توان و استعداد خود را در جهت  خدا نیدر شده و در جهت تقویت تمتواضع

 تخریب دین خدا به کار گرفتند.
 

                              

کسی به فریاد کسی دیگر نخواهد رسيد و جریمه و غرامت از او پذیرفته نخواهد  که روزي خود را نجات دهيد از و

 (123). شد و هيچ نوع وساطت و ميانجيگري به او نفعی نخواهد رساند و آنان یاري نخواهند شد
 

قرآن تکرار شده است و در هر دو مورد، بالفاصله پس ها، دو بار در اسرائيل بر سایر امتموضوع تفضّل بنی * نکته:

اسرائيل به خود مغرور ي قيامت را بيان نموده و هول و هراس آن روز را به تصویر کشانده است تا بنیاز آن، مسأله

نها شان نزد خداوند است. روشن است، تنشوند و گمان نکنند که تفضّل آنان دليل برتري آنان بر دیگران و بهتر بودن

 »: ي برتري نزد خداوند، تقواست. خداوند متعال فرموده استنشانه              

                      »1. ( :آفریدیم زن و مرد یك از را شما ما! مردم اىترجمه 

. شماست تقواترین با خداوند نزد شما ترینبه قطعاً بشناسيد، را یکدیگر تا دادیم قرار قبيله قبيله شما را گروه گروه و و

 همين سوره توضيح داده شده است. 47ي (. این مطلب در آیهاست خبير و عليم خداوند همانا
 

                                      

 همانا من: فرمود او به رساند. خداوندها را به اتمام آن پس دستوراتی آزمایش کرد، با را ابراهيم خداوند که هنگامىو 

 (124) رسد.نمى ظالمان به من عهد: فرمود ؟من يذریهاز  و: گفت ابراهيم خواهم داد. قرار مردم امام را تو
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وعده داد او را  خداوند متعال به ابراهيم 1سوره از قرآن ذکر شده است. 25بار و در   69نام ابراهيم :1 * نکته

دهد. منظور از امام این است که اسوه و الگویی براي مردم باشد تا مردم در امور مختلفی همچون امام مردم قرار می

ي ممتحنه برخی از مواردي که سوره 6تا  4توحيد و ایستادگی در برابر شرك به او اقتدا کنند. خداوند متعال در آیات 

 ي خود قرار دهيم، بيان نموده است.هرا اسو باید در آن ابراهيم
 

»منظور از  سؤال: *         »چیست؟ 

 2را همچون سایر مؤمنان مورد امتحان قرار داد. آزمایش است. خداوند متعال ابراهيم« »منظور از  جواب:

»منظور از     » سنگينی بود که ابراهيمدستورات سخت و ها مورد امتحان قرار گرفت. برخی از آنان با آن

 عبارت است از:

 دستور به قربانى کردن فرزندش. .1

 ي مکّه و رها کردن آنان در آن جا.بردن همسر و فرزندش به سرزمين خشك و بى آب و علف و خالی از سکنه .2

ها.افکنده شدن به آتش بخاطر شکستن بت .3

ي خود توسط پدرش آزر.دن از خانه و کاشانهبيرون رانده ش .4
 

 هاي او را نيز امامگونه که او را امام قرار داده است، فرزندان و نوادهاز خداوند خواست همان ابراهيم :2 * نکته

قرار دهد تا الگوهاي معرفتی براي مردم باشند. خداوند متعال درخواست او را اجابت کرد، ولی یك شرط بر آن 

کنيم اکثر پيامبران از نسل رسد. لذا مشاهده مینمى ظالمان به خدا زیرا عهد 3که ستمگر نباشند،و آن اینگذاشت 

 اند. بوده ابراهيم

از نسل اوست.  فرزند بزرگش بود که رسول اهلل دو فرزند داشت که هر دو پيامبر بودند. اسماعيل ابراهيم

فرزندان و نوادگان یعقوب به  به دنيا آمد و از او یعقوب بود که نيز دوّمين فرزند ابراهيم اسحاق

 -عليهم السالم –اسرائيل معروفند که خداوند متعال، پيامبران زیادي همچون یوسف، داود، سليمان، یحيی و زکریا  بنی

 رسند.در ابراهيم به هم می اسرائيل و رسول اهللرا از ميان آنان مبعوث کرد. از این جهت نسل بنی
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 براى محلّ نمازي را ابراهيم مقام از دادیم. و امنی قرار مرکز و محل بازگشت براي مردم را کعبه يخانه که و هنگامى

رکوع و  کنندگاناعتکاف ،کنندگانطواف براى مرا يخانه که کردیم سفارش اسماعيل و ابراهيم به و کنيد. انتخاب خود

 (125). نگه دارید پاکيزه کنندگانو سجده
 

»: منظور از 1 * سؤال         » چیست؟ 

» جواب:   »ي و منظور رجوع مداوم مردم به سوي خانه 1به معناي رجوع و بازگشت است.« ثَوَبَ»ي از ریشه

هاي سنگينی را هزینهپيمایند و هاي طوالنی را میي خدا مسافتکه مردم براي زیارت خانهباشد. با اینخدا می

 شود.شود، بلکه هر ساله بر تعداد آنان افزوده میشوند، ولی باز هم نه تنها از تعداد زائرین کاسته نمیمتحمّل می
 

ي کعبه را مرکزي امن قرار داد تا حجّاج بيت اهلل الحرام از هر جهت در آن احساس خداوند متعال خانه :1 * نکته

 شود.ي بعد بيان میگونه که در آیهاست همان ت دعاي پيامبر ابراهيمامنيت کنند و این از برک
 

 : منظور از مقام ابراهیم چیست؟2 * سؤال

، نقش بسته ایستاد می آنکعبه باالي  باال بردن دیوار است که بر سنگی که هنگام منظور جاي پاي ابراهيم جواب: 

ي کعبه قرار گرفته است. حُجاج بيت اهلل الحرام، پس از خانهاست. آن سنگ هنوز هم وجود دارد و در محلى نزدیك 

 خوانند. روي آن نماز میي خدا، مقام ابراهيم را وسط خود و کعبه قرار داده و روبهاتمام طواف خانه

هيم نماز اي به سوي مقام ابراکردند و دستهاي از حُجاج طواف میابتدا مقام ابراهيم کنار دیوار کعبه قرار داشت و دسته

ي قلمرو اسالمی و افزوده شدن بر تعداد حُجّاج، این مسأله براي طواف کنندگان با توسعه خواندند. در زمان عمرمی

 2ي کعبه فاصله دهند.ي دوّم دستور داد مقام ابراهيم را از دیوار خانهنمود، لذا خليفهمزاحمت ایجاد می
 

 وحی با من نظر مورد، سه در: فرمود خطاب بن است که عمر در صحيح بخاري و مسلم روایت شده :2 * نکته

. نماز بخوانيم ابراهيم مقام رويروبه است خوب چه قدر! خدا رسول اي: گفتم کهاین یکی: گردید موافق پروردگار

  »: نمود نازل را آیه این خداوند    » .بود خوب چه قدر! خدا رسول اي: گفتم اینکه دوم 

گویند می سخن آنان برخی از کسانی که با از پشت پرده با مردم سخن بگویند، زیرا تا دادیدمی دستور را خود همسران

او مشکل خانوادگی  ميان رسول خدا و همسران کهزمانی سوم،. شد نازل حجاب يآیه گاهآن. هاي خوبی نيستندانسان
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را جایگزین  بهتري همسران خداوند داد ومی طالق را شما يخدا همه رسول خوب بود: فتمگ پيش آمد به همسرانش

 1.شد نازل« مِنْکُنَّ خَيْرًا أَزْوَاجًا یُبَدِّلَهُ أَنْ طَلَّقَکُنَّ إِنْ رَبُّهُ عَسَى» يآیه گاه،کرد! آنشما می
 

روی ابراهیم( توجّه شده و دستور داده شده روبه )مقام : چرا در قرآن کریم به اثر پای پیامبر ابراهیم3 * سؤال

 آن نماز خوانده شود؟ 

افتد ملّتی گيرد. بسيار اتفاق میتاریخ، در هر عصري به دست افراد ناآگاه یا سودجو مورد تحریف قرار میجواب: 

و از طرفی تمدّن و شان نيست نقل شود، تحریف و آن را معکوس جلوه دهند هاي سياه تاریخ خود را که به نفعصفحه

ها را به خود نسبت دهند. به طور مثال، یهودیان در داستان ابراهيم، ذبح فرزند بزرگش اسماعيل را فرهنگ سایر ملت

يل است و خودشان از نسل اسحاق اند! زیرا رسول اهلل از نسل اسماعبه ذبح فرزند کوچکش اسحاق تغيير داده

ند این شرافت را به خود نسبت دهند. یا در داستان فریب خوردن آدم و حوا از خواستآنان با این کار می باشند!! می

اند: حوّا، آدم را فریب داد تا از درخت ممنوعه بخورد!! چرا که زن در تفکرات یهود شيطان است و براي شيطان، نوشته

 هایی از این قبيل. اند داستان را با افکار خویش مطابقت دهند و نمونهاو ارزشی قایل نيستند و خواسته

باشد، زیرا بعثت پيامبر خاتم از همان ها بر حقانيّت اسالم میترین دليلبناي کعبه توسّط ابراهيم خليل یکی از قوي

هستند  کند مسلمانان پيروان واقعی ابراهيمچرخند و این ثابت میاند که به گرد کعبه میدیار بوده و این مسلمانان

 »ر که خداوند متعال فرموده است: طونه یهودیان! همان              

     .»2  و پيامبر این و کردند پيروى وي از که هستند کسانی ابراهيم، به مردم سزاوارترینترجمه: )همانا 

(. لذا بعيد نيست یهودیان این بار هم دست به است مؤمنان سرپرست و ولى خداوند، و اندآورده ایمان که کسانى

به عنوان مستند  تحریف تاریخ زده و بناي کعبه توسّط ابراهيم را انکار کنند از این جهت به اثر پاي پيامبر ابراهيم

نماز خوانده شود تا این واقعيّت نسل به نسل منتقل شود و به  روي آنتاریخی توجّه شده و دستور داده شده روبه

 فراموشی سپرده نشود. )واهلل اعلم(
 

ي او را براي سفارش نمود تا خانه و اسماعيل هاي ابراهيمخداوند به دو پيامبر بزرگوارش به نام :3 * نکته

اجراي این دستور براي سایر مساجد خدا در زمين  کارش پاکيزه نگه دارند. بدین ترتيب ما نيز موظّف بهبندگان عبادت

 هستيم.
 

                                                           

 . این حدیث از لفظ بخاري است.2399، مسلم حدیث 402بخاري حدیث  - 1

 .68آل عمران/ - 2



 

 

 

                                      

                

 روز و خدا به که تنها به کسانی آن از اهل و بده قرار امنى شهر مکان را این پروردگارا!: گفت ابراهيم که گاهو آن

است نيز اندکی به او امکانات  کافر که و کسی عطا فرما. خداوند فرمود: مختلف روزى ثمرات آخرت ایمان دارند، از

 (126جایگاهی است! ) بد چه و کشانممى آتش سوي عذاب به را او سپس بخشم،زندگی می
 

 براي سرزمين حرم، دو مرتبه به درگاه خداوند دعاي خير و برکت فرمود:  ابراهيم :1 * نکته

گونه آبادي و ساخت و کند. در آن هنگام هيچي خدا رها خواست همسر و فرزندش را کنار خانهبار اوّل زمانی که می

 » سازي وجود نداشت، لذا فرمود:      »!شهري قرار بده که امن باشد(. و از  مکان را این . )خدایا

 خدا خواست این زمين برهوت را به شهري امن تبدیل کند.

 هَذَا اجْعَلْ رَبِّ»ي خدا آباد شده بود. این بار فرمود: شده بودند و اطراف خانهجا ساکن هایی آنبار دوّم زمانی که قبيله

 2بده(. قرار امنى شهر را شهر این )خدایا! 1«آمِنًا الْبَلَدَ
 

امنيّت و برکت در رزق و روزي را براي اهل مکّه از خداوند مسألت نمود، ولی آن را تنها براي  ابراهيم :2 * نکته

اند نيز آنان را در خواست! خداوند متعال ضمن اجابت، دعاي وي را اصالح نمود و فرمود: کسانی که کافر شده مؤمنان

ي یونس چنين آمده بهره نخواهم گذاشت و مجازات کفرشان را به جهان آخرت محوّل خواهم نمود. در سورهدنيا بی

 »است:                *                  

     »3 کمى يبهره .شد نخواهند رستگار ،بندندمى دروغ خدا به که ترجمه: )بگو: قطعاً کسانى 

خواهيم  به آنان اندورزیده که کفري سبب شدیدي به عذاب گاهآن و گردندبرمی ما سوي به دارند، سپس دنيا این در

 چشاند(.
موانع و مشکالت، آن جامعه را از  ،اي است، هرگاه یکی از این دو نباشدامنيّت و اقتصاد پویا سبب آبادانی هر جامعه

 رشد و شکوفایی باز خواهد داشت.
 

                               

                                                           

 .35ابراهيم/  - 1

 .(1/141خطيب ) الکریم للقرآن(، عبد القرآنی نگا: )تفسير - 2

 .70و 69یونس/  - 3



 

 

 

 شنواي توگمان  بی بپذیر. ما از! )پروردگارا برد، گفت:مى باال به کمك اسماعيل را خانه هاىپایه ابراهيم کهو در حالی

 (127). دانایی(

 

المقدس به سوي کعبه دستور داده است، همين سوره، به تغيير قبله از سمت بيت 144ي خداوند متعال در آیه * نکته:

ي جدید پی اند را بيان نموده است تا مردم به اهميّت قبلههایی که آن را بنا نمودهامّا قبل از آن، قدمت کعبه و شخصيّت

 ببرند و دستور خدا را بهتر انجام دهند.
 

                                     

روش عبادت  بياور و وجود به باشند تو تسليم که ي ما امتىتن را تسليم خودت قرار بده و از ذریه! ما دو )پروردگارا

 (128). بسيار توبه پذیر مهر ورزي( تو که بپذیر را ما يتوبه و ده نشان ما به مان راکردن
 

گاه براي ي خویش و آني دعا این است که فرد ابتدا براي خود، سپس خانواده و نسل و ذریّهبهترین طریقه :1 * نکته

ا نمود. خداوند دعاي ابراهيم و اسماعيل را مستجاب نمود و بسياري از سایر مردم دعا کند، چنانکه پيامبر ابراهيم دع

 ي ایشان را جزو مسلمانان قرار داد.ذریّه
 

 رمی کعبه، طواف احرام بستن، دهند از قبيل:انجام می اعمالی که حجّاج در ایام حج ارکان و به تمام :2 * نکته

 گویند.غيره مناسك حج می و قربانی عرفات،صحراي  ماندن در مروه، و صفا ميان سعی جمرات،
 

                                    

 را آنان و بخواند آنان بر را تو آیات تا کن مبعوث خودشان را از ي ما پيامبرىذریهفرزندان و  در ميان! پروردگارا

 (129با حکمت هستی. ) عزیز تو قطعاً شان نماید.تزکيه و بياموزد حکمت و کتاب
 

را که از نسل ایشان و  را نيز قبول فرمود و محمّد و اسماعيل خداوند این دعاي پيامبر ابراهيم :1 * نکته

است به پيامبري مبعوث کرد و کتاب را که همان قرآن و حکمت را که سنّت نبوي جزوي از آن است، به  1اهل مکّه

 ایشان عطا فرمود.
 

 رشد و صالح هر جامعه در دو چيز است: :2 * نکته

ي درون و تربيت صحيح افراد جامعه. تزکيه .1

 هاي علمی.تحصيل دانش و پيشرفت .2

                                                           

»با توجّه به قيد  - 1 » پيامبر منتخب، بومی اهل مکه باشد.، باید 



 

 

 

 

 کند:را بيان می ي فوق چهار مورد از وظایف رسول اهللآیه :3 نکته *

 گونه که نازل شده است، به مردم برساند.الفاظ قرآن را همان تالوت آیات خدا: .1

 معنا و مفهوم قرآن را به مردم آموزش دهد. آموزش کتاب خدا: .2

 مردم یاد دهد.ي تطبيق آن در زندگی را به آموزش عملی قرآن و شيوه آموزش حکمت: .3

ها پاك کند و آنان را در راه رسيدن به با وعظ و ارشاد مستمر و تربيت صحيح درون آنان را از آلودگی تزکیه: .4

 ي اعالي انسانيّت برسند.خودسازي یاري کند تا به درجه

ند و شاگردانی را تمام این وظایف را به نحو احسن ادا نمود و رسالتش را با تمام و کمال به پایان رسا رسول اهلل

تربيت نمود که از جان و دل براي اسالم فداکاري کردند و اسالم  همچون ابوبکر، عمر، عثمان، علی و سایر صحابه

 را تا نقاط دور دست جهان رساندند.
 

                                 

 در را ابراهيم کسی که براي خودش ارزشی قایل نباشد. و قطعاً ما جز گردان شود، روى ابراهيم آیين کيست که از و

 (130). خواهد بود ي صالحانزمره از آخرت جهان در بدون شك و برگزیدیم جهان این
 

برساند و یا ادعاي تبعيّت از او را داشته باشد ولی  مؤمن کسی نيست که نسب خویش را به ابراهيم خليل * نکته:

در عمل، خالف آن را انجام دهد. مؤمن واقعی کسی است به حقيقت از آیين ابراهيم پيروي کند. بارزترین خصوصيّتی 

بعد ذکر شده است. پس تنها  يچه در آیهانداشت، تسليم شدن در برابر امر پروردگار بود، چن که ابراهيم

 وار در برابر فرامين الهی تسليم باشند.هاي اندیشمند کسانی هستند که ابراهيم انسان
 

                     

 (131). تسليم شدم جهانيان صاحب برابر در گفت: تسليم شو! فرمود: او به پروردگارش که هنگامى
 

                             

 براى را این دین بدون شك خداوند! من فرزنداناي  یعقوب که: و همين طور کرد آن وصيت را به فرزندانش و ابراهيم

 (132). که تسليم باشيداست. پس مرگ شما فرا نرسد مگر این برگزیده شما
 

پيامبر خداست، ولی  هر چند براي یهودیان و مسيحيان ثابت شده است که قرآن، کتاب خدا و محمّد: 1 * نکته

در برابر اوامر خدا  -عليهما السالم –در برابر آن را ندارند. ابراهيم و یعقوب « تسليم شدن»بسياري از آنان، ویژگی 

اسرائيل از نسل یعقوب و شان را نيز، در واپسين لحظات عمر خویش، به آن وصيّت نمودند. بنیتسليم بودند و فرزندان



 

 

 

شود. پس یهودیان و مسيحيانی که از دین اسالم روي گردانند، در صيّت شامل حال آنان نيز میابراهيم هستند و این و

اسرائيل را مورد خطاب قرار گذارند. خداوند متعال به اَشکال مختلف بنیحقيقت وصيّت پدران خود را زیر پاي می

 اي دارد، بيدار گردد.دهد تا اگر کسی وجدان زندهمی
 

نماید، زیرا آرزو دارد آنان نيز پس از او همچنان مؤمن، فرزندانش را بر اساس تقواي خدا تربيت میانسان : 2 نکته *

مسير بندگی خدا را در پيش گيرند. لحظات واپسين زندگانی و سخنان آخر عمر، با حزن و اندوه و عطوفت در هم 

فراموش نخواهند کرد، لذا انسان مؤمن این  گذارد که آن را هرگزتنيده شده است و آنچنان بر بازماندگان تأثير می

 دهد.ي خویش را رعایت تقوا قرار میفرصت را غنيمت شمرده و آخرین وصيّت خيرخواهانه
 

که تان فرا نرسد مگر اینشان وصیّت نمودند: )مرگبه فرزندان -علیهما السالم – یعقوب* سؤال: چگونه ابراهیم و 

 داند؟انی زمان مرگ خویش را نمیکه هیچ انسمسلمان باشید( حال آن

هاي عمر خویش، مطيع امر خدا باشند تا هر زمان که مرگ آنان فرا منظور این است که هميشه و در تمام لحظه جواب:

 رسد در حالی باشند که تسليم امر خدا هستند. 
 

                                   

               

 را چيزي من چه از بعد گفت: فرزندانش به هنگامی که آن فرا رسيد شما حاضر بودید؟ یعقوب مرگِ که آیا هنگامى

 او تسليم ما همان خداي یگانه و اسحاق را. و اسماعيل ابراهيم، پدرانت خداى و تو خداى گفتند: کنيد؟بندگی مى

 (133). هستيم
 

بر اساس تسليم شدن در برابر خدا و حقيقت بود و  اسرائيل یعنی یعقوبو پدر بنی منهج ابراهيم نکته: *

ي یعقوب نيز به این وصيّت اقرار و عمل گانههمين منهج تربيت و وصيّت نمودند. فرزندان دوازده شان را نيز برفرزندان

هاي بعدي از این مسير درست منحرف شدند و به جاي تسليم شدن در برابر حق به مبارزه عليه کردند. متأسفانه نسل

 دهند.آن برخاستند و همچنان این مسير غلط را ادامه می
 

                                

اند براي خودشان بود و هر آنچه شما انجام هر کار خوبی انجام داده شان سپري شده است،که زمانه بودند امتى آنان

 (134). دادند شما بازخواست نخواهيد شدکارهایی که آنان انجام می به خاطر براي خودتان است و دهيدمی
 



 

 

 

معيار خوشبختی انسان در جهان آخرت، اعمال خوبی است که با دستان خویش از پيش فرستاده است و  نکته: *

بن اسحاق اسرائيل چون از نسل یعقوب گاه او را از عذاب خدا نجات نخواهد داد. بنیصالح بودن اجداد و نياکان هيچ

کردند این مسأله نجات بخش آنان در روز قيامت خواهد بود. در این آیه به آنان گفته شده: بن ابراهيم بودند گمان می

اند و هر آنچه انجام ها امّتی بودند که عمر خود را در این دنيا سپري نموده و به سوي آخرت جاوید کوچ کردهآن

در همين  نيك آنان تأثيري در سرنوشت شما نخواهد داشت. رسول خدا شود و اعمالاند نصيب خودشان می داده

 تواندنمی نسبش بيندازد، عقب را او عملش ترجمه: )کسی که 1«.نَسَبُهُ بِهِ یُسْرِعْ لَمْ عَمَلُهُ، بِهِ بَطَّأَ مَنْ»فرماید: رابطه می

 به جلو بيندازد(. را او
  

                                

که از تمام ادیان باطل رویگردان بود  ابراهيم آیين ما از امّا بگو: شوید تا هدایت بيابيد! مسيحى یا یهودى گویند:و می

 (135). نبود مشرکان از او و کنيممی پيروى
 

ها به نام یهودیّت و مسيحيّت از جانب خداوند نبوده است، بلکه تجزیه و تعدد ادیان و نامگذاري آن: 1 * نکته

اند. دینی که خداوند متعال براي سعادت بشر فرستاده است، ها را بر خود نهادهیهودیان و مسيحيان، خودشان این نام

اند. خداوند ، همگی بر آن دین بودهگرفته تا رسول اهلل نوحي پيامبران، از یك دین و آن هم اسالم است. همه

 وَعِيسَى وَمُوسَى إِبْرَاهِيمَ بِهِ وَصَّيْنَا وَمَا إِلَيْكَ أَوْحَيْنَا وَالَّذِي نُوحًا بِهِ وَصَّى مَا الدِّینِ مِنَ لَکُمْ شَرَعَ»متعال فرموده است: 

 و بود کرده توصيه نوح به که کرد تشریع شما براى را ترجمه: )خداوند متعال دینی 2...«.فِيه تَتَفَرَّقُوا وَلَا الدِّینَ أَقِيمُوا أَنْ

 ایجاد تفرقه آن در و دارید برپا را دین که نمودیم سفارش عيسى و موسى و ابراهيم به و کردیم وحى تو ه سويب آنچه

 تکرار شده است.هاي مختلف همين سوره به شکل 140تا  130(. این مطلب در آیات نکنيد
 

کردند، به خود جسارت داده و به مؤمنان بسياري از یهودیان و مسيحيانی که از دستورات خدا نافرمانی می :2 * نکته

اکنون نيز بسياري از کسانی که از مسير دین  خواهيد هدایت شوید راه ما را در پيش گيرید!گفتند: اگر میراستين می

کنند، خود را محور حقيقت معرفی نموده و دیگران را به سوي مکاتب زمينی پيروي میاند و از آسمانی منحرف شده

 دهند.افکار و عقاید خود دعوت می
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 اسباط و یعقوب اسحاق، اسماعيل، ابراهيم، به سوي آنچه و شده نازل ما به سوي آنچه به تمام و خدا به ما: بگویيد

پيامبران از جانب پروردگارشان داده شده است،  به سایر عيسى داده شده و آنچه که و موسى به گردیده و به آنچه نازل

 (136) هستيم. ما فقط در برابر او تسليم بين هيچ کدام از آنان تبعيض قایل نيستيم و ایمان داریم.
 

که اهل کتاب در ایمان خود به خداوند صادق  که در آیات متعددي اثبات نمودخداوند متعال پس از این: 1 * نکته

و مسلمانان امر  هاي آسمانی و بسياري از انبياي گذشته خصومت دارند، به رسول اهللنيستند و با برخی از کتاب

که ميان آنان تبعيضی ها و پيامبران خدا بدون اینکند اعتقاد راستين خویش را مبنی بر ایمان به خدا و تمام کتابمی

 ل شوند، اعالم دارند. قای
 

ي گانهشود. نوادگانی که از فرزندان دوازدههاي یك شخص و فرزندان آنان سبط گفته میدر عربی به نوه :2 * نکته

 اند، نوادگان یعقوب هستند که به اسباط معروفند.یعقوب متولد شده
 

 را آن و خواندندمی عبري زبان به را تورات کتاب، اهل: روایت شده است ابوهریرهدر صحيح بخاري از  :3 * نکته

 بلکه ،تکذیب نه و کنيد تصدیق نه را کتاب اهل): ندفرمود اهلل رسول. دندنمومی تفسير مسلمانان براي عربی زبان به

»: بگویيد نآنا به                  »...1اي که . موضع گيري پيامبر با توجه به سابقه

توان اعتماد کرد که آیا متن تورات را به درستی ترجمه و دارد این است که به آنان نمیخداوند از اهل کتاب بيان می

ند. با اند یا خير؛ و انسان تا از صدق یا کذب مطلبی اطمينان نداشته باشد، نباید آن را تصدیق و یا تکذیب کتفسير کرده

که به ها و روایات اهل کتاب را بدون اینوجود این تعليم نبوي، متأسفانه باز هم برخی از مفسران مسلمان آموزه

سازان مسلمان نيز طبق آن اند و برخی از فيلمهاي خویش نقل و به آن استدالل کردهصحّت آن پی ببرند در کتاب

 اند.تهها ساخاساس از زندگانی انبيا فيلمروایات بی
 

                                         

در جنگ و  کنند سرپيچى اگر، ولی اندشده هدایت اید، پس یقيناًآورده ایمان شما آنچه به مثل بياورند ایمان پس اگر

 (137) .داناست يشنونده او اهلل تو را از شرّ آنان حفظ خواهد کرد و اند. پساختالف افتاده
 

ي مکتب رسول خدا را به عنوان ميزان و معيار خداوند متعال ایمان صحابه و یاران مخلص و تربيت یافته *نکته:

 کند که همچون آنان، ایمان بياورند. است و دیگران را در صورتی تأیيد می صحّت ایمان معرّفی نموده
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 (138). کنيممى بندگی را او تنها ما و بهتر. خدایى رنگ از رنگى چه خدایى! و رنگ
 

آیند. ان شکل و ظاهر در میمردم هر جامعه بر اساس قوانين و احکامی که بر آنان حاکم است به هم * نکته:

گيرد. پس اي مؤمنان: بگویيد ما رنگ خدایی کند، رنگ خدایی به خود میاي که بر اساس احکام خدا عمل می جامعه

 ایم.همگی طوق بندگی او را بر گردن نهادهایم و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر؟! و ما را براي خویش انتخاب کرده
 

                                

براي  ما اعمال و شماست؟! پروردگار و ما پروردگار او کهحالى در کنيدمى مشاجره ما با در مورد اهلل آیا بگو:

 (139). مخلص براي او هستيم ما براي خودتان است و شما اعمال خودمان و
 

ي او به مشاجره پرداخت. هر کس در مورد خدا مشاجره کند، با هر توان در بارهاهلل تنها ذاتی است که نمی * نکته:

قوم ابراهيم با او در مورد خدا به مشاجره پرداختند، ابراهيم به که زمانی 1دليلی که باشد، دالیلش پوچ و باطل است.

 )و قومش با او به مشاجره پرداختند. گفت: آیا 2...«هَدانِ  قَدْ وَ اللَّهِ فِی أَتُحاجُّونِّی قالَ قَوْمُهُ وَحاجَّهُ»آنان چنين گفت: 

 نموده است ...(.او مرا هدایت  که حالى در کنيد؟!مى مشاجره من با در مورد اهلل
 

                                

                   

اهلل؟  یا دانيدمى بهتر شما بگو: اند؟!بوده مسيحی یا یهودى اسباط، و یعقوب اسحاق، اسماعيل، ابراهيم، گویيد کهمى آیا

 دهيداي از آنچه انجام میاهلل ذره و کند!! شهادتی را که از جانب اهلل نزد اوست، کتمان کسی که تر ازظالم کسى چه و

 (140). نيست غافل

 

که خود و اعمال سوء استفاده از شخصيّت بزرگان یکی دیگر از خصوصيّات اهل کتاب است. آنان براي این * نکته:

اند و اعمالی گفتند: ابراهيم، اسماعيل، اسحاق و یعقوب نيز مسيحی و یهودي بودهکفرآميزشان را توجيه کنند می

عال ادعاي آنان را انکار کرده و به پيامبرش دستور داد از آنان بپرسد: خدا اند! ولی خداوند متهمچون اعمال ما داشته

مسيحی، زیرا آنان زمانی زندگی دانستند که ابراهيم نه یهودي بوده نه داناتر است یا شما؟؟! البتّه خودشان هم می

 3و مسيحيت به وجود نيامده بود.کردند که هنوز کتابی به نام تورات و انجيل نازل نشده بود و دینی به نام یهودیت  می
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تر است از کسی که کردند، لذا فرمود: و چه کسی ظالمشان به خطر نيفتد حقيقت را کتمان میکه منافعو تنها براي این

»حقيقت را بداند و آن را کتمان کند؟! و در پایان آیه با عبارت          » تهدید قرار داد.آنان را مورد 
 

                                

اند براي خودشان بود و هر آنچه شما انجام هر کار خوبی انجام داده شان سپري شده است.که زمانه بودند امتى آنان

 ( 141). دادند، شما بازخواست نخواهيد شدبه خاطر کارهایی که آنان انجام می براي خودتان است و دهيدمی
 

 گفتند: همين که ما از نسل ابراهيم،اي اندك دو بار تکرار شده است. اهل کتاب گاهی میاین آیه با فاصله * نکته:

گفتند: دین ما همان کنند. و گاهی میامت شفاعت مییعقوب هستيم براي ما کافی است و ما را در روز قي اسحاق و

ن هر چه شد سرنوشت ما هم همان اند، پس سرنوشت آنایعقوب داشته اسماعيل، اسحاق و دینی است که ابراهيم،

 شود! تکرار این آیه به این خاطر است تا بر این دو ادعاي اهل کتاب خطّ بطالن بکشد. می
 

                                       

  

 از آنِ مغرب و مشرق بگو !د؟گردان باز بودند آن بر که شانیقبله از را ناآن چيز چه: خواهند گفت سفيه مردم از برخی

 (142) .کندمی هدایت راست راه به بخواهد راکه  هر .خداست
 

و هر حکمی را که نسخ  بخواهدبقره بيان شد که خداوند متعال هر حکمی را که  يسوره 106 يدر آیه :1 * نکته

 108 ياز آنِ اوست. در آیه ها و زميناهی آسماننماید، زیرا که اهلل بر هر کاري قادر است و پادشابقا می بخواهد

 هایی از ادعاهاي نابجاينمونه 123تا  109 در آیاتو باشند ن گيراسرائيل بهانههمچون بنی تامسلمانان را نهی فرمود 

در مورد سپس د و سخن به ميان آم از شخصيت واالي ابراهيم 124 ي. در آیهرا بيان نمود مسيحيانو  یانیهود

تسليم امر . ه شدسخن گفت اسماعيل انکعبه و همچنين ساخته شدن آن به دست ایشان و فرزندش ياهميت خانه

در  هایی از آن بيان شد.نمونه 133تا  128آیات  که در استانبيا  هاي بارزویژگیدر خوشی و ناخوشی از خدا بودن 

. در برابر امر پروردگار است بودن تسليم و ایمان داشتن ادعا مهم نيست، مهم رسم و اسم و داشتن ادامه تأکيد نمود که

بر دیگران الزم دانست به هر آنچه  ان،پس از تأیيد ایشميان آورد و  بهسخن یاران رسول خدا از  137 يدر آیه

 پيامبران بزرگی همچون ابراهيم، اسماعيل،صحيح مسير  140يآیه در .اند ایمان بياورندایمان آورده اصحاب به آن

یهودیان جدا نمود و بيان داشت که از خوب بودن آنان چيزي مسير منحرف از را  -عليهم السالم–اسحاق و یعقوب 

 پرداخت. تحویل قبله شود و سپس به امرعاید یهودیان نمی
 

 ؟و در این آیه منظور چه کسانی هستند شود؟به چه کسی گفته می «سفیه»: 1 * سؤال



 

 

 

گفته انسان کم خِرد به  در اصطالح و 1استسبکی خِفّت و به معناي و در لغت « سفه»ي ز ریشها« سفيه» جواب:

از روي تعجب و باشد که مییمان سست او مسلمانان منافقين  شامل یهودیان، مشرکين،سفيه در این آیه . شود می

و  هالهدبراي خود ااز آنان هر کدام در مورد تغيير قبله شان برگرداند؟! پرسيدند چه چيز آنان را از قبلهاستهزا می

 شود:ي بعد به آنها پاسخ داده میتصوراتی داشتند که در این آیه و آیه

! ولی به توان عبادت کردو خدا را تنها در آن سمت می دارنداي قبله براي خود هر دینیپيروان  ندکردگمان میاي عده

 تواند جهت قبله را تغيير دهد. ه هر جهت که اراده نمود میآنان پاسخ داده شد مشرق و مغرب از آن خداست و ب

ي ي مسلمانان است، بتکدهپنداشتند دین یهودیت و مسيحيت از اسالم بهتر است، چون کعبه که اکنون قبلهاي میعده

پندار را باطل ها، این امت رسول اهلل و شهادت آنان در روز قيامت بر سایر امت با بيان وسط بودناست! ولی مشرکان 

 نمود.

پایمال  فردکه در نتيجه، ایمان  شودمی هاي گذشته یا آیندهسبب بطالن عبادت کردند تغيير قبلهمی تصوراي عده

 گرداند. ضایع را شما ولی به آنان پاسخ داده ممکن نيست خداوند ایمان !گردد می

 تا ،بود مردمامتحان تغيير قبله براي  :گویدشان میجوابکسانی که واقعاً خواهان دانستن علت تغيير قبله هستند در  

. براي خدا مکان و زمان یا بيت المقدس و گرددمى باز کفرکسی به  و چه کندمى پيروى پيغمبر بدانيم چه کسی از

 کند، زیرا مشرق و مغرب از آن خداست.مسجدالحرام تفاوتی نمی

مسخره  را گاه احکام خدایز نيست. یک انسان عاقل و خردمند هيچاستهزا نمودن و اعتراض کردن بر احکام خدا جا

 هر، خرد و سبک مغز استکم ،نمایدمیاستهزا د یا از آن کناعتراض میاحکام خدا  بهکه کسی کند. بدون شک نمی

  2اشد.ب تحصيلکردهعاقل و چند از نظر مردم 
 

 ی اینفایده. دزننمی های اعتراض آمیزحرفپس از تغییر قبله سفیه  کند افرادبینی می: این آیه پیش2 * سؤال

 ؟ بینی چیستپیش

، خود دداشته باش آگاهیحادثه، از آن قبل از وقوع  انساناگر مهم است.  بسيار وقوع حادثه،سازي قبل از آگاه جواب:

تواند در مورد آن دهد و میدست نمیاعتماد به نفس خود را از  شود،میتر آن آسان تحمل کند،ه میآماد را براي آن
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پرسد، و سؤاالت او از باب هایی براي آن است و از دیگران میجوابدر توضيح باید گفت کسی که سؤاالتی در ذهن دارد و دنبال یافتن  - 2

ن خدا اعتراض بر دین خدا نباشد، این کار او ممانعت شرعی ندارد. او چه به جواب برسد و یا نرسد و چه حکمت حکم خدا را بداند یا نداند، فرما

 داند.کند و بناي پذیرش خود را مشروط به آن نمیرا اجرا می



 

 

 

 ،تغيير قبله دستور به پس از 1.گيردقرار می تحت تأثير آن حادثهد نداشته باش آگاهیولی اگر  منطقی بگيرد،تصميم 

 ر قرار نگرفتند.يزدند، ولی مؤمنان چون از آنان آگاهی داشتند تحت تأثها را میحرف همانافرادي پيدا شدند که 
 

» عبارت درخداوند متعال  :2 * نکته          »  مشيت و خواست هدایت مردم را تنها به

و  همردم نسبت دادي خود و ارادهرا به خواست ایمان و کفر مردم ي کهف سوره 29 ي. در آیهدهدمینسبت  شخود

 »: ه استفرمود                   .» پروردگارتان سوى از حق ترجمه: )بگو 

شود که جمع این دو آیه چنين می. پس (گردد کافر خواهدمى کس هر و بياورد ایمان خواهدمى کس هر است، پس

 16 يدر آیهخداوند متعال  .خود شخص خواستنبراي هدایت یک شخص، هم خواست خدا مطرح است و هم 

: »دهدتوضيح می گونهاینهمين مطلب را  ي مائده سوره               

              .»: هاىراه به را کسانى ،توسط آن )قرآن( خداوند) ترجمه 

 روشنایى سوى ها خارج و بهتاریکی از ،اذن خودش به آنان را باشند و خدا خشنودى خواهان کند کهمى هدایت نجات

پس یک شخص براي یافتن مسير هدایت و خشنودي خدا . (دهدهدایت می راست راه به را آنان و کندراهنمایی می

تالش کند. خداوند متواضعانه آن را از خدا بخواهد و خود نيز براي حصول آن الزم است تکبر را از خود دور کند و 

 »متعال فرمود:                        »2تالش ما راه در که . ترجمه: )کسانى 

 است(.  نيکوکاران با قطعاً اهلل و کنيم،مى هدایت خویش هايراه به را آنان ما کنند

 
 

                                       

                                    

       

 بودى آن بر که اىقبله وباشد.  گواه شما بر هم پيامبر و باشيد مردم بر گواه تا دادیم قرار ميانه یامت را شما گونهبدینو 

مسلماً آن  .دگردمى باز اشگذشتهبه  یکس و چه دکنمى پيروى پيغمبر از یکسچه براي اینکه بدانيم مگر  قرار ندادیم

 .گرداند ضایع را شما ایماننيست که  در شأن خدا و .است کرده دشوار هدایت را نآنا خداوند که کسانى براي امر جز

 (143) .است رحيم رئوف مردم به نسبت اهلل قطعاً
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 مدینه به ،هجرت سفر در  اکرم نبی که یزمان :گفت عازب بن در صحيح بخاري نقل شده است که براء :1 * نکته

 هفده تا شانزده حدود مدینه، به ورود از پس و سکونت نمود( نجار بنی) خود انصاري خویشاوندان نزد آورد، تشریف

 خواسته این که نگذشت دیري 1.بخواند نماز کعبه طرفه ب داشت دوستلی و ،خواندمی نماز المقدس بيت سويه ب ماه

 عصر نماز ،اقامه نمود کعبه ایشان به سوي که نمازي نخستين. یافت تغيير کعبه به المقدس بيت از قبله و شد برآورده

 از بود خوانده نماز  خدا رسول با که کسانی از یکی سپس، 2.خواندندمی نماز ایشان با نيز صحابه از جمعی که بود

 گواه را خدا: گفت او با صداي بلند .خواندندمی نماز المقدس بيت به طرف آن گزاران نماز که گذشتمی مسجدي کنار

به  نماز، حين در مردم سخن، این شنيدن با. خواندم نماز کعبه بسوي  اهلل رسول با من قبل لحظه چند که گيرممی

 . نمودندرو  کعبه سمت

 از قبله که هنگامی اما. بودند خشنوداز او  کتاب اهل خواند،می نماز المقدس بيت طرف به  اکرم رسول که زمانیتا 

 3.نپسندیدند را امر این یافت، تغيير کعبه به المقدس بيت
 

»در « کاف»حرف  :1 * سؤال       »  که طور، همانکه گونههمان»برای تشبیه است به معنی .»

 شبیه کرده است؟تچه چیزهایی را به هم در این آیه خداوند متعال 

 کردو اثبات  بيان نمود ،را داشتندکه بنی اسرائيل ادعاي پيروي از آنان  از پيامبرانیدر آیات قبل، اسامی برخی  جواب:

نيز و فرمود شما را به آنان تشبيه کرد و امتش  رسول اهللحق و اعتدال بودند و سپس  مسيربر آن پيامبران که 

4د.اعتدال و ميانه هستي مسيرهمچون آنان بر 

 

»در عبارت  «امت وسط»: منظور از 2 سؤال*          » چیست؟ 

متعادل و  .2 .بهتر بودن. 1: و امتش داده است که خداوند متعال به رسول اهلل است ویژگیدو از آن منظور  جواب:

 5.بودن روميانه

 بِالْمَعْرُوفِ تَأْمُرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَيْرَ کُنْتُمْ»فرموده است:  خداوند متعال در مورد بهتر بودن امت رسول اهلل

  1«. بِاللَّهِ وَتُؤْمِنُونَ الْمُنْکَرِ عَنِ وَتَنْهَوْنَ

                                                           

ایستاد که همزمان هم به سوي کعبه باشد و هم به سوي بيت المقدس، ولی پس از اي میدر مکه بود هنگام نماز به گونه وقتی رسول اهلل - 1

 هجرت به مدینه دیگر چنين چيزي ممکن نبود.

ا به سوي بيت المقدس خواند و نماز عصر را در همان مسجد به سوي کعبه خواند. این مسجد به در مسجد بنی سلمه نماز ظهر ر رسول اهلل  - 2

 مسجد قبلتين مشهور است. 

 .40( حدیث 1/17صحيح بخاري ) - 3

 (.369 3) البسيط، نيشابوري، نگا: تفسير - 4

 (.13/21تهذیب اللغة ) - 5



 

 

 

پس از پيامبر  د و نه راه تفریط.نگيرنه راه افراط را در پيش می ،در تمام مسایل بودن این است که روميانهو منظور از 

رو او باشند، ولی هر کدام از بایست دنبالهن و مسيحيان پدید آمدند که میهاي یهودیاابراهيم دو امت بزرگ به نام

را برگزید تا راه  رسول اهلل ميانه منحرف شدند و راه افراط یا تفریط را در پيش گرفتند. خداوند متعال امت يجاده

»ميانه را در پيش گيرد و بر صراط مستقيم باقی بماند. خداوند متعال فرمود:             

                                          

                                             

      .»2 دین در و برگزید. را شما او نمایيد. ادا را جهادش حق و کنيد جهاد خدا راه در ترجمه: )و 

 این در و پيشين کتب در را شما او است. ابراهيم شما پدر آیين همان نداد. این قرار سختى و هيچ مشقت شما براى

 و دارید پا بر را نماز بنابراین مردم؛ بر گواهان شما و باشد شما بر گواه و شاهد پيامبر تا ناميد مسلمان آسمانى کتاب

 (.!اىشایسته یاور و یار چه و خوب موالى چه ،شماست يموال او که جویيد تمسک خدا به و بدهيد را زکات
 

بخاطر پایبندي آنان به دین خدا و  به شعار و ادعا نيست، ل اهللرو بودن امت رسو: اساس بهتر بودن و ميانه2 * نکته

را دارند که قرآن و زمانی ویژگی بهتر بودن  ،یا گروهی از مردممسلمان باشد. یک شخص اجراي دستورات او می

 رسول خدا را پيشواي خود بدانند. 
 

کنند و یا از تواند کسانی که افراط یا تفریط میي مستقيم در حرکت است، میجاده دررو و کسی که ميانه: 3 * نکته

امت رسول  خداوند متعال پس از بيان وسط بودند، از این جهت تشخيص دهرا  شوندي مستقيم منحرف میجاده

که از  هاي مختلف مردمبر دسته در روز قيامت و امتش رسول اهلل کند.شان را مطرح میي گواه بودنمسأله ،اهلل

و از آن اطالع  رسدمی انبسياري از مردمدین حق به  گفتنی است .دهندمیگواهی  ،اندي اعتدال خارج شدهجاده

دین حق را به آورند که در دنيا کسی روز قيامت در پيشگاه خدا عذر میآنان  کنند.از آن پيروي نمی، ولی یابند می

پرسد که دین را به و از آنان می دکنمسلمان را احضار میدعوتگران  خداوند متعالکه  اینجاست .ه استرساندآنان ن

گونه بهانه از دست آنان و اینند اهديرسان آنانرا به حق دهند که دین گواهی مینيز  دعوتگران .اند یا خيرآنان رسانده

 رسند. شود و به جزاي اعمال خود میگرفته می

هاي گذشته نيز صادق است، زیرا مسلمانان به تمام پيامبران خدا ایمان دارند و این نوع گواهی دادن حتی در مورد امت

توانند به یقين برسند که تمام پيامبران خدا در رساندن دین به می رسول اهلل هايفرمودهقرآن کریم و  يبا مطالعه

                                                                                                                                                                                                            

 .110آل عمران/ - 1

 .78حج/ - 2



 

 

 

 وأمته، نوح یجیء»: فرمودند اهلل رسولنقل شده است که  دريسعيد خابو زاند. اهمردم از هيچ کوششی دریغ نکرد

 من: لنوح فيقول نبی، من جاءنا ما ال فيقولون بلغکم؟ هل: ألمته فيقول رب، أي نعم فيقول بلغت؟ هل تعالى، اهلل فيقول

 وسطا أمة جعلناکم وکذلک: ذکره جل قوله وهو بلغ، قد أنه فنشهد وأمته، وسلم عليه اهلل صلى محمد: فيقول لک؟ یشهد

 را آنچه آیا: )پرسداز او میخداوند متعال  و شودمی فراخوانده نوح قيامت ترجمه: )روز 1«.الناس على شهداء لتکونوا

 شما بهنوح دین را  )آیا: پرسدمی امتش از سپس. بله: دهدنوح جواب می( مردم رساندي؟به  ،بودم گفته تو به که

 دهد؟(گواهی می کسی به نفع تو )چه: فرمایدمی نوح به نيامد. خداوند ما نزد ايدهندهخير! هيچ بيم: گویندمی رساند؟(

است و سپس این آیه را  کرده ابالغ او که دهيممی گواهی ما آنگاهرسول خدا فرمود: . امتش و محمد: گویدمی

»د: تالوت نمو                    .» 
 

 

رسول : گویدمی مسعود بن عبداهللشهادت دادن بر مردم یکی از مواضع سخت در روز قيامت است.  :4 * نکته

! است؟ شده نازل تو بر قرآن کهحالی در بخوانم قرآن برایت چگونه: گفتم. بخوان قرآن برایم: فرمود من به اهلل

 رسيدم: آیه این به تا کردم تالوت براي ایشان را نساء يسوره پس. بشنوم دیگران از آن را دارم دوست: فرمود

 ملتی، هر از که آنگاه بود خواهد )چگونه ترجمه: «شَهِيدًا هَؤاُلءِ عَلَى بِکَ وَجِئْنَا بِشَهيدٍ أُمَّةٍ کُلِّ مِنْ جِئْنَا إِذَا فَکَيْفَ»

 اشک دیدم نگاه کردم ويبه  کافی است.: فرمود  اهلل رسول .بياوریم( بر ایشان گواه به عنوان را تو و بياوریم گواهی

  2.است جاري شانچشمان از
 

داند که پس از تغییر قبله، و میاز تمام حوادث گذشته و آینده آگاه است : شکی نیست که خداوند متعال 3 سؤال* 

 بدانیم چه کسی از تا ما این کار را کردیم فرمود چراپس کند، کسی نافرمانی می و چه پیروى مبرپیا چه کسی از

 !؟کندچه کسی نافرمانی می و پیروى مبرپیا

 دو نوع است: ،شوندمی شناخته متخلف از برفرمانافراد ي آن وسيلهبه ی که علم جواب:

 و دليل، شاهد شناسد و به هيچن را میناو نافرما انبرفرماني آن به وسيلهنزد خود شخص است و  علمی که .1

  .نداردنياز  یمدرک

 .است نيازو مدرك دليل  شاهد،به بر از نافرمان، شناخت فرمانراي بنزد دیگران است و علمی که   .2

از علم نوع اول  شش در تعامل با بندگانرحمت خوی بر اساسهر دو علم را در اختيار دارد، ولی خداوند متعال 

استفاده از علم نوع دوم  در روز قيامت و پاداش جزابراي  . خداوند متعالدهدجزا و پاداش نمی کند و یااستفاده نمی

                                                           

 .3339( حدیث 4/134صحيح بخاري ) - 1

 .5050( حدیث 196 /6صحيح بخاري ) - 2



 

 

 

همچون زمين و اعضاي بدن بر دیگر اند و موجوداتی کرده و مالئکه آن را نوشتهش اثبات که انسان در رفتارکند می

 1«.یَعْمَلُونَ کَانُوا بِمَا وَأَرْجُلُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ عَلَيْهِمْ تَشْهَدُ یَوْمَ»فرماید: خداوند متعال میاند. انجام آن شاهد بوده

خداوند  دهند(.مى گواهى ،شدندمى مرتکب که اعمالى به آنان عليه شانپاهاي و هادست و هازبان که ترجمه: )روزي

 نافرمانی راه و چه کسیکند می تبعيت متعال قبله را تغيير داد تا با دليل و برهان اثبات شود چه کسی از رسول اهلل

 .گيردش میدر پي
 

                                         

                              

 خود روي چرخانيم،مورد نظرت می يتو را به سوي قبلهبينيم، پس حتماً را در آسمان می اتبرگرداندن چهرهقطعاً ما 

بدون شک کسانی که کتاب به آنان و کنيد.  سمت آن به را خود روى بودیدکه  جا هرو  کن مسجدالحرام به سمت را

غافل  ،دهنداي از آنچه انجام میذرّه اهلل و .است پروردگارشاناز جانب  دانند که آن حقمیاست خوب داده شده 

 (144)نيست. 
 

دست دو پيامبر به  به ترتيب، زیرا هستند جایگاه بزرگو  شرف کعبه و بيت المقدس هر دو داراي يخانه :1 * نکته

به سوي  به مدینه شهجرتاز پس ماه  16حدود  . پيامبر خداه استشد بنا و اسحاق ابراهيمبزرگ الهی، 

در شهر مکه  ساخته شده، ابراهيمي کعبه به دست جدّ وي، ، ولی از آن جهت که خانهبود هخواندنماز  بيت المقدس

به  چشمدوست داشت قبله از بيت المقدس به سوي کعبه تغيير یابد، لذا  2بوداز قدمت بيشتري برخوردار  و داشتقرار 

 رسول خدادرونی ي به خواسته ،. با نزول این آیهقبله صادر شوددستور تغيير  بودصبرانه منتظر آسمان دوخته و بی

 قبله به سوي کعبه تغيير یافت. و پاسخ مثبت داده شد
 

شود و کمتر کسی به سوي آنان کم رونق می فعلیِ يقبله که ندبود خوانده خودآسمانی  کتاب در اهل کتاب :2 * نکته

پدران ما در این کوه گفت:  به عيسی مسيحاز نوادگان یعقوب خواند. در انجيل یوحنا آمده است: زنی میآن نماز 

به زودي  يدکن باورگفت:  به آن زن ؟! مسيحکنيدبه سوي اورشليم سجده شایسته است گویيد اند و شما میسجده کرده

دانستند و را میقضيه اهل کتاب این  3اورشليم. يبه سوکند و نه این کوه سجده می به سويآید که کسی نه زمانی می

                                                           

 .24نور/ - 1

 قبل از ميالد مسيح ساخته شده است. 1900هاي در حدود سال - 2

 تَقُولُونَ وَأَنْتُمْ الْجَبَلِ هَذَا فِی سَجَدُوا آبَاؤُنَا. 20نَبِیٌّ أَنَّکَ أَرَى سَيِّدُ یَا: »الْمَرْأَةُ لَهُ قَالَتْ. 19متن عربی آن چنين است: )  .21-4/19 یوحنا انجيل - 3

 ونَتَسْجُدُ أُورُشَلِيمَ فِی واَلَ الْجَبَلِ هَذَا فِی الَ سَاعَةٌ تَأْتِی أَنَّهُ صَدِّقِينِی امْرَأَةُ یَا: »یَسُوعُ لَهَا قَالَ. 21. «فِيهِ یُسْجَدَ أَنْ یَنْبَغِی الَّذِي الْمَوْضِعَ أُورُشَلِيمَ فِی إِنَّ

 (.لِآلبِ



 

 

 

دانستند که این همان چيزي  اند،از روي کردن به سوي بيت المقدس منصرف شده مسلمانانزمانی که مطلع گشتند 

ولی باز هم بر این حقيقت سرپوش  شان به آن اشاره شده و دین اسالم حق است،کتاب آسمانیدر  ترپيشاست که 

 که گرفتندقرار تهدید مورد آخر آیه در لذا  آن ایمان نياوردند و با این کار، ایمان خود را تباه ساختند، بهگذاشتند و 

 غافل نيست.  نااز عملکردش وندخدا
 

                                          

                 

 نخواهند کردي تو تبعيّت قبلهباز هم از هر نشانه و دليلی بياوري،  براي کسانی که کتاب به آنان داده شده است، اگر و

ي هااز خواسته اگرو  .نيستندیکدیگر  يقبله يکننده تبعيّتو خودشان هم  نيستیي آنان قبلهي تبعيّت کنندهو تو هم 

 (145)خواهی بود!  ستمگران از مسلماًدر این صورت  ،به تو رسيد آگاهیآنان تبعيّت کنی پس از اینکه 
 

ي خداوند متعال در آیه .استپيوستگی دو آیه به هم  ياست که نشانهعطف آغاز شده « واو»این آیه با : 1 * نکته

 است شانحق و از جانب پروردگار روي کردن به سوي کعبه، دارند کهکافی  اطالععلم و  ،قبل بيان نمود که اهل کتاب

عدم فرمانبري  د، زیرانآورایمان نمی باز هم دشان بياوربراي ايهر نشانهپيامبر خدا  اگرکند که در این آیه بيان میو 

شود. لجاجت و حسادت است و انسان لجوج با دليل قانع نمی روي تکبر،که از ی نيست، بلاطالعبی ناآگاهی و آنان از

بشناسيم تا آنان را ه است بيان نمودبراي ما مفصل  به طور را نصارایهود و خصوصيات  متعدددر آیات خداوند متعال 

در صدد نابودي هویت و فرهنگ  حتیکنند و گاه به حقانيت دین ما اعتراف نمیهيچ ،آنان دوست ما نيستندو بدانيم که 

 .ورزندهيچ تالشی دریغ نمیاز  و جوانان ما هستند و براي رسيدن به اهداف خوداسالمی 

دین اسالم از دین  مسلمانان بدانندکنی تا ان تبعيت نمیي آنتو از قبله :خداوند متعال به پيامبرش فرمود ي آیهدر ادامه

 . تقليد کنند آنان آیينفرهنگ و گاه نباید مسلمانان از و هيچ جداستیهودیت و مسيحيت 
 

 خوانند.نماز میو مسلمانان به طرف کعبه  مشرق طرفبه  مسيحيان ، المقدس بيت ي یهودیان به طرف صخره :2 * نکته

عمل آنان مثل هم است،  ،د. هرچند در ظاهرننکتبعيت  يدیگري قبلهاز  نيستندحاضر آیين سه  اینپيروان  از یک چهي

ي یکدیگر در اثر عداوتی است که مسيحيان از قبله ولی در حقيقت بسيار با هم تفاوت دارند. تبعيت نکردن یهودیان و

که در هر صورت  استشان و لجاجت رقابتدر اثر  نيز ي مسلماناناز قبلهآنان بين آنان وجود دارد و تبعيت نکردن 

ي ي آنان بخاطر اجراي دستور خداست نه انگيزهکنند، ولی تبعيت نکردن مسلمانان از قبلهاز فرمان الهی تخلف می

 دیگر.
 

                                



 

 

 

 از گروهی شک. و بیشناسندمى شان راپسران شناسند کهچنان می را او ایمداده آنان به آسمانى باکت ما که کسانى

 (146) .دانندکه میلیادر ح کنندمى کتمان را حق آنان
 

یهود افتد. شناخت به شک و تردید نمی و در شناخت او دادهمردم تشخيص  سایرهر پدري پسر خود را از : 1 * نکته

هاي رسول خاتم نشانه ايزیرا به اندازه، کمتر از شناخت پدر نسبت به فرزندش نيست نسبت به رسول اهلل نصاراو 

هم آن را انکار  باز، ولی باقی نگذاشته است براي آنانکه جاي هيچ شک و تردیدي شان آمده در کتاب آسمانی

 کنند! می
 

 به ي آنان رابه گروهی از اهل کتاب نسبت داد و همه تنها را آگاهانهآیه، کتمان  انتهايدر خداوند متعال  :2 نکته* 

کنند از کسانی که عمداً و با آگاهی و کسانی که ناآگاهانه حق را انکار میمتهم نکرد  ناجوانمردانهاین عمل ارتکاب 

این انصاف حتی در  شود کهمتوجه می ،کندکه قرآن را به دقت مطالعه . کسی جدا نمود ،کنندکتمان میکامل حق را 

. خداوند کنندرعایت انصاف را  در مقابل دشمنانتا  داده استمسلمانان نيز دستور قبال دشمنان نيز رعایت شده و به 

 »متعال فرموده است:                              

                     »1( :براى همواره ایدآورده ایمان که کسانى اى. ترجمه 

 که کنيد وادار کند که عدالت نکنيد! عدالت را شما قومی با دهيد. مبادا دشمنى گواهى عدالت روى از و کنيد قيام خدا

 (.است آگاه دهيدمى انجام آنچه به اهلل تقواي اهلل پيشه کنيد که و است ترنزدیک تقوا به
 

                 

 (147) .مباش کنندگانتردید يدر زمره هرگز پس ،ستتو پروردگار جانب از حق
 

 ،نازل شده حق است آنانچه از جانب پروردگار براي که هر  هدو مؤمنان یادآور ش در این آیه به رسول اهلل نکته:* 

 نگيرند.عملکرد آنان قرار د و تحت تأثير ن اهل کتاب به خود تردید راه ندهنهمچو تا
 

                                       

 کجا هر. یکدیگر پيشی بگيریداز خير  هايانجام کار در پس ،کندرو می سمت آناي است که به قبله گروه هرو براي 

 (148) ست.بدون شک اهلل بر هر چيزي توانا .آوردمی را شما يهمه اهلل باشيد

 

و چه بسا پيرو یک  داشته باشدافکار وجود  اختالف ادیان و تنوعدر این جهان، سنت خدا بر این است که  نکته:* 

 بردارد و از حق تبعيت کند. دخوباطل آیين باطل، بر اساس تعصبی که دارد، با هيچ دليلی حاضر نباشد دست از آیين 
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از  ل خير روي بياورند و در انجام آناعمابه باید نتيجه و اتالف وقت، ، به جاي جدل بیدر چنين شرایطی اهل اسالم

است و در اینجا به صورت مطلق ذکر شده و شامل تمام کارهاي نيکی که « شر»س عک «خير» گيرند.سبقت  یکدیگر

 همين معنا تکرار شده است.نيز  مائده يسوره 48 يدر آیهشود. در آن رضاي خدا و خدمت به خلق خدا است، می
 

                                  

 جانب از حق استآن کن و بدون شک  مسجدالحرام سمت به را اتچهرهپس  ،بيرون رفتیکه  جا هر از و

 (149) غافل نيست. ،دهيداي از آنچه انجام میذرّه اهلل و ت.پروردگار
 

                                 

                               

تا کنيد  سمت آن به را خود روى بودید جا هر کن. و مسجدالحرام سمت به را خود روى ،شدى خارججایی که  از و

و تا  .بترسيد من از و نترسيد از آنانکردند، پس  ستمها که مگر کسانی از آن .عليه شما حجّتی باقی نماند مردمبراي 

 (150) .شوید هدایت تابه کمال برسانم و  شما بر را خود نعمت که این
 

 نماید:بيان می تغيير قبله برايهدف سه  خداوند متعال در این آیه :1 * نکته

 اي نداشته باشند.. اتمام حجت بر مردم تا عذر و بهانه1

 .زیرا تغيير قبله، دليلی دیگر بر حقانيت دین اسالم است ن به کمال برساند،. نعمت خود را در حقّ مؤمنا2

 گيرند.هدایت قرار می شان افزوده شده و در مسيرها بر یقيناین نشانهدیدن ن با . مؤمنا3
 

 ( تکرار شده است؟150و  149 ،144سؤال: چرا حکم روی کردن به سوی قبله سه بار در سه آیه )آیات * 

 : کند از موضوع را بياناي تا هر بار زاویه شدهسه بار تکرار این مسأله  جواب:

آنان را هر یک از تکليف  144 يدر آیه .هستند قضيهدو طرف اصلی و اهل کتاب  در موضوع تغيير قبله، رسول اهلل

اهل کتاب  کرد،میقبله تغيير کند و از طرفی اگر قبله تغيير  شتآرزو دا از یک طرف رسول اهلل مشخص نموده است؛

کنيد و  جا بودید به سوي مسجد الحرام رو و سپس امتش فرمود: شما هر ، لذا به رسول اهللندگشودزبان به طعن می

هاي احتمالی، خداوند از آنچه انجام دانيد که آن حق و از جانب خداست و در مقابل طعنهشما می: گفتبه اهل کتاب 

 اي غافل نيست. دهيد ذرهمی

 هبه طعنزبان  آنانبه تقليد از  برخی از تازه مسلمانانممکن است ي اهل کتاب، تغيير قبله و موضع خصمانهپس از 

خدا از  نمودو به آنان گوشزد  متوجه آنان کردروي سخن را  149ي در آیه که کنند شبهه پراکنی بهاقدام  و بگشایند

  غافل نيست.نيز حال و وضع شما 



 

 

 

، ایمانسست و مسلمانان  ، منافقانهل کتابارفتارهاي نسنجيده احتمالی ي و معالجهپيشگيري  بينی،پس از پيش

 ف خود را از تغيير قبله بيان نمود. اهدا 150يدر آیهخداوند متعال 

 

 »منظور از  :2 * نکته      » باطل همچنان بر موضع قوي، هاي که با وجود استدالل ستنده یمعاندین

اي چنين . در هر جامعهحاضرند دست به هر کاري بزنند ،طرف مقابلموضع خصمانه با و بخاطر  ندورزمی اصرار خود

مؤمن  دعوتگران .نخواهد داشت یدعوت موفق ،از چنين افرادي واهمه داشته باشد ند و اگر دعوتگرافرادي وجود دار

  منبع خير و شر نيستند.به ذات خود، ها یقين دارند که انسانبه این ست و وابر خدا توکل دارند و ترس ایشان تنها از 
 

                                      

   

به  و کندمی تزکيه را شما و خواندمی شما بر را ما آیات که فرستادیم خودتان از پيغمبري شما در ميان کهگونه همان

 (151 (.دهد، به شما یاد میدانستيدنمى چيزهایی را کهو  موزدآمی حکمت و کتابشما 
 

و نشان دادن راه هدایت  مؤمناناز قبيل اتمام نعمت بر خود را  برخی از الطاف ي قبلدر آیهخداوند متعال  :1 نکته* 

 فرستادن :از است که عبارت نمایدمیذکر را  شکراناز الطاف بی يو در این آیه موارد دیگر نمودبراي آنان بيان 

 .  و... آموزش کتاب الهی خودشان،ميان پيغمبر از 
 

 را بيان نموده است:  رسول خدا رسالتپنج  خداوند متعال در این آیه :2 نکته *

 . آیات خدا را بر مردم تالوت کند.1

 .برساندتزکيه  به . آنان را2

 کتاب خدا را به آنان آموزش دهد. .3

 که همان حکمت است، به آنان آموزش دهد. را  ي اجراي دستورات قرآننحوه. 4

 به مردم آموزش دهد.  ،که از کانال وحی )غير از قرآن( و از طریق تدبر در قرآن کسب کرده است را هاسایر آموزه. 5
 

ي سوره 129ي تکرار شده است که عبارتند از: آیه، رسالت رسول اهللي دیگر نيز عالوه بر این آیه، در سه آیه :3 * نکته

ابتدا تزکيه و سپس تعليم کتاب و  ،در سه آیه از آیات چهارگانهي جمعه. سوره 2 يآیه ي آل عمران وسوره 164 يبقره، آیه

اي که تزکيه بر تعليم در سه آیه ابتدا تعليم کتاب و حکمت و سپس تزکيه ذکر شده است. ،یك مورددر حکمت آمده است و 

تزکيه مقدم شده است، از قول ي که تعليم کتاب و حکمت بر کتاب و حکمت مقدم شده است، از قول خداوند متعال و در آیه

 باشد. می پيامبر ابراهيم



 

 

 

لطف و منت خداوند بر مؤمنان ذکر شده بيان ، در مقام ابتدا تزکيه و سپس تعليم کتاب و حکمت آمده استدر سه موردي که 

ي کتاب و هاآموزه ،تزکيه با داشتن که رسدو به خوشبختی می شودزمانی لطف و منت خداوند بر شخص کامل می است.

تواند او را ها نمی، آن آموزهنمایدنمیخود را تزکيه ولی  ،یاد گرفتهرا  حکمتهاي کتاب و کسی که آموزه را یاد بگيرد. حکمت

 و از آن جهت که خداوند متعال دنبال رشد بندگانش است، تزکيه را بر تعليم مقدم داشته استبه خوشبختی جاودان برساند. 

درخواست نموده است. او  براي امت رسول اهللاز خداوند متعال است که  پيامبر براهيم دعاياما تقدیم تعليم بر تزکيه در 

را از خداوند متعال  و تزکيه آموزش کتاب و حکمت خاتم، بعثت پيامبر ،روزي فراوان در آنوجود  ،امنيت در شهر مکه

که در اختيار  توجه پيامبر ابراهيم به اسباب رشد و اسباب رسيدن به خوشبختی استشود گونه که مشاهده میهمان خواهد. می

بستگی دارد و پيامبر ابراهيم  ي خداکه وجود آن به اراده کمت یکی از اسباب رشد است. تعليم کتاب و حمردم قرار بگيرد

 ي شخص بستگی دارد. کسیو به اراده باشدحکمت میي یادگرفتن کتاب و ولی تزکيه، نتيجه ،تواند آن را از خدا تقاضا کند می

پيامبر ابراهيم گردد. یابد و کسی که خواهان آن نيست، از دسترسی به آن محروم میتزکيه است به آن دست میکه خواهان 

 . نموده استتعليم را بر تزکيه مقدم  ،است اسباب رشددنبال چون 
 

هاي دست یابی به مکارم اخالقی و ارزش وترقی اي که خواهان رشد و جامعهمردم شود از این آیه فهميده می :4 نکته* 

اي که در آن علم و دانش فراگير است، جامعهشود نيز فهميده می. بياورند و دانش علمفراگيري  انسانی هستند، باید روي به

رشد یافته و پيشرفته  يیل به جامعهگاه تبداخالق زیباي اسالمی نيستند، هيچو هاي انسانی ارزشولی مردم آن خواهان 

 شوند هرچند از نظر صنعت و تکنولوژي توسعه یافته باشند. نمی
 

              

 (152به من کفر نورزید! ) و برایم سپاس گذارید و کنم را یاد شما تا مرا یاد کنيد پس
 

خداوند متعال  است. از مهمترین وظایف بندگیو اجتناب از کفر و کفران ذکر و شکر پرداختن به دو عمل  نکته:* 

 متعال خداوند: گفت رسول اهلل کند کهنقل می ابوهریرهاش او را یاد کند. انسان را آفریده است و دوست دارد بنده

 ذَکَرْتُهُ مَإلٍ فِی ذَکَرَنِی وَإِنْ نَفْسِی، فِی ذَکَرْتُهُ نَفْسِهِ فِی ذَکَرَنِی فَإِنْ ذَکَرَنِی، إِذَا مَعَهُ وَأَنَا بِی، عَبْدِي ظَنِّ عِنْدَ أَنَا» فرماید:می

 أَتَيْتُهُ یَمْشِی أَتَانِی وَإِنْ بَاعًا، إِلَيْهِ تَقَرَّبْتُ ذِرَاعًا إِلَیَّ تَقَرَّبَ وَإِنْ ذِرَاعًا، إِلَيْهِ تَقَرَّبْتُ بِشِبْرٍ إِلَیَّ تَقَرَّبَ وَإِنْ مِنْهُمْ، خَيْرٍ مَإلٍ فِی

 او با من کند،می یاد مرا که هنگامی .نمایممی رفتار دارد، من به که گمانی اساس بر امبنده با من) :ترجمه 1.«هَرْوَلَةً

 جمعی ميان را او من هم کند، یاد جمعی ميان مرا اگر و کنممی یاد تنهایی را او هم من کند، یاد مرا تنهایی اگر. هستم

 و شوممی نزدیک او به گز یک ياندازه به من شود، نزدیک من به وجب یک ياندازه به اگر و کنممی از آن یاد بهتر
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 و شوممی نزدیک او به( دوست دو کردن باز فاصله) باع یک ياندازه به من شود، نزدیک من به گز یک ياندازه به اگر

 .(آمد خواهم او سوي به دوان دوان من بياید، من سوي به زنان قدم اگر
 

                     

  (153) .است صابران باقطعاً اهلل  .یاري بجویيد نماز و صبر از اید!آورده ایمان کسانی که اى
 

مطرح  ي سفيهانقبله و طعنه موضوع تغييرکند. قبل از این آیه، مؤمنان را به صبر و نماز توصيه می این آیه نکته:* 

مطرح شده است که هاي الهی نو آزموو پس از این آیه، مبحث جنگ و جهاد در راه خدا  مستلزم صبر است شده که

 روي آورد.و راز و نياز با خدا نماز به سوي طلبد. انسان مؤمن باید هنگام مشکالت صبر پيشه کند و باز صبر می
 

                        

 (154) .کنيددرک نمی شما وليکن زندگانند، بلکه نگویيد! گانردمُ ،شوندمى کشته خدا راه در که کسانی به و
 

نيز در همين و اولين جنگ ميان اسالم و کفر  رخ داد (ماه رجب یا شعبانسال دوم هجري )تحویل قبله در  :1 * نکته

اتمام پس از و  اختصاص داده شدتحویل قبله  موضوع به 152تا  142 آیات. اتفاق افتاد (ماه مبارک رمضانسال )

پس از  که ییهاو جنگ ن براي جنگ بدرجهاد در راه خدا پرداخت تا مسلمانا جنگ و بحث تحویل قبله، به موضوع

 1.آمادگی پيدا کنند ،اتفاق خواهد افتاد آن
 

نيز د جان خود را شومیحاضر دارد و براي تقویت آن مؤمن دین خدا را بر حيات خویش مقدم می انسان :2 * نکته

به او  و بخشدمیحياتی دیگر به او  ، خداوند متعالتقدیم کرد در راه خدابراي خدا و  را جان خودکه  کسی .فدا کند

 أَنْ یُحِبُّ الْجَنَّةَ یَدْخُلُ أَحَدٍ مِنْ مَا» فرمود: کند که رسول اهللروایت می انس بن مالک . دهدمیروزي رزق و 

 مِنَ یَرَى لِمَا مَرَّاتٍ، عَشْرَ فَيُقْتَلَ یَرْجِعَ، أَنْ یَتَمَنَّى فَإِنَّهُ الشَّهِيدِ، غَيْرُ شَیْءٍ، مِنْ الْأَرْضِ عَلَى مَا لَهُ وَأَنَّ الدُّنْيَا، إِلَى یَرْجِعَ

 به او ،است زمين روي تمام آنچه که چند هر برگردد دنيا به خواهد، نمیشود بهشت وارد هر کسترجمه: ) 2. «الْکَرَامَةِ

بار دیگر در  ده و برگردد دنيا به ، دوست داردرفيع خویش را در بهشت مشاهده کندچون مقام  او شهيد. جز شود داده

همچون زندگانی  ،نظر گرفته استحيات برزخ در و رزقی که خداوند متعال براي شهيد در  حياتشود(.  کشته راه خدا

 . (تَشْعُرُون لَا وَلَکِنْخداوند متعال فرمود: ) . از این جهتقابل درک نيستها انسانبراي ما  نيست، لذا ي مادنيا
 

                                                           

 (.53-2/52) والتنویر لتحریراگا: ن - 1

 متفق عليه. - 2



 

 

 

ولی خداوند متعال  کنند،تصور می «مُرده» را او یا گویندمی« مُرده»به او  مردم ،کسی از دنيا رفتزمانی که  :3 نکته* 

 کنيد! تصور مُرده و نه او راگویيد ب مُرده به اونه  :فرموددر مورد شهيد آل عمران ي سوره 169ي و در آیهدر این آیه 
 

و نزد پروردگارشان زنده هستند  در حيات برزخ شهيداني خداوند متعال، ما مسلمانان معتقدیم بنابر گفته: 4 * نکته

منظور این  البتهجا مسرور و شادمانند، ولی از کيفيت و چگونگی آن هيچ اطالعی نداریم؛ شوند و در آنمی روزي داده

، در زمين دفن شنوند. شخص پس از شهيد شدننيست که آنان همچون گذشته در دنيا هستند و صداي ما را می

توانند مجدداً ازدواج نمایند، زیرا زنده بودن آنان و همسران آنان می شوداموال او به عنوان ميراث تقسيم می شود و یم

  ماست. که جداي از زندگیمربوط به حيات برزخ است 
 

                           

 صابران به و کنيممى آزمایشثمرات  و و افراد اموال کم شدن از گرسنگى، ترس، مقداري از با را شماما  قطعاًو 

 (155) !بده بشارت
 

دهد که باشد. خداوند متعال در این آیه با تأکيد خبر میمی« مقداري و قسمتیچيزي، »به معنی « شیء»کلمه  * نکته:

، در ابتداي آن استبراي او نگران کننده  خبر انسان ضعيف و این چون .دهيممورد آزمایش قرار میحتماً شما را 

  کاسته شود.نگرانی او از گفته تا « شیء»
 

 ؟شده استاز همه ذکر  پیشچرا از میان موارد آزمایش، ترس را سؤال:  *

تواند در زندگی آسایش داشته باشد، نمی ،امنيت است. کسی که امنيت ندارد ترین نياز هر انسانزیرا اساسی جواب: 

 اگر چه از نظر امکانات تأمين باشد.
 

                   

 (156) !گردیمباز می او سوى به و يمیخدا متعلق به ما: گویندمى رسدب ناآن به مصيبتى هرگاه که کسانی
 

در  .دهدمیبه صابران مژده  و در پایان آیه شدهذکر  شوندي قبل مواردي که مردم با آن امتحان میدر آیه :1 * نکته

بيان شده  ،شودي بعد مواردي که به صابران بشارت داده میکه صابران چه کسانی هستند و در آیه شودبيان میاین آیه 

  است.
 

مؤمن باشد ، کنددر این دنيا زندگی میکه هر کس  .بال و مصيبت مخصوص مسلمانان یا قشر خاصی نيست :2 * نکته

هنگام و است کسی که مؤمن اما . چشدو طعم تلخ آن را می گرددبه انواع مصایب و مشکالت مبتال می ،غير مؤمنیا 

شدن گناهان،  محوشود از قبيل: کسب ثواب، حاصل میبراي او مصایب فوایدي  از آن ،کندمصيبت صبر پيشه می



 

 

 

خشنودي خدا. این امتيازات براي غير مؤمن و یا مؤمنی که هنگام  رفع درجه در بهشت وکاسته شدن فشار روحی، 

 لِأَمْرِ عَجَبًا»فرمودند:  روایت است که رسول اهلل ز صهيب بن سناناکند وجود ندارد. مصيبت صبر پيشه نمی

 صَبَرَ ضَرَّاءُ، أَصَابَتْهُ وَإِنْ لَهُ، خَيْرًا فَکَانَ شَکَرَ، سَرَّاءُ أَصَابَتْهُ إِنْ لِلْمُؤْمِنِ، إِلَّا لِأَحَدٍ ذَاکَ وَلَيْسَ خَيْرٌ، کُلَّهُ أَمْرَهُ إِنَّ الْمُؤْمِنِ،

مؤمن  براي جز ویژگی این است و برایش خير کارش ياست. همه آورشگفت مؤمن ترجمه: )کار 1.«لَهُ خَيْرًا فَکَانَ

 او براي نعمت همين و آوردمی جاي بهرا  آن شکر و سپاس ،برسد او به خوشی و نعمت اگر براي هيچ کس نيست؛

زبان است(. کسی که هنگام مصيبت  خير او براي هم و این کندمی صبر ،رسيد او به آسيبی و ضرر اگر و است خير

 . از عبداهللي نابودي قرار دهدش را در ورطهنممکن است ایما نه تنها اجري ندارد، بلکه ،گشایدبر خداوند میاعتراض 

 بِدَعْوَى وَدَعَا الجُيُوبَ، وَشَقَّ الخُدُودَ، ضَرَبَ مَنْ مِنَّا لَيْسَ»اند: فرموده روایت است که رسول خدا  مسعود بن

 زبان بر جاهلی سخن و کند پاره را گریبانش و بزند خود صورت و سر رب مصيبت هنگام که ترجمه: )کسی 2«الجَاهِلِيَّةِ

 نيست(.  ما از بياورد،
 

 صابران چه کسانی هستند؟* سؤال: 

»آورند و با گفتن خدا را به یاد می ،هنگام مصيبتصابران کسانی هستند که  جواب:         » رضایت

معتقدند خداوندي که  آنان .ندسته د که تحت مالکيت خداندانو می کنندخود را نسبت به تقدیرات الهی اعالن می

حق در مخلوقاتش دخل و تصرف کند و هيچ کس تواند میهر طور که بخواهد صاحب و مالک تمام چيزهاست 

سوي خدا بر خدایند و پس از گذراندن عمرشان، دوباره به  از آنِدانند که خودشان هم میآنان  .را نداردبر او اعتراض 

شتن ادعالوه بر کنند و آماده می آن روز ، لذا خود را برايگيرندرار میق محاسبه و حساب و کتابو مورد  گردندمی

که بر گردن دارند، اعم را کنند و حقوقی کرداري پسندیده و گفتاري سنجيده دارند، در حق کسی ظلم نمیصحيح،  باور

 از جانب اهلل از زبان رسول اهلل بشارتالیق کنند. چنين کسانی رعایت میبندگان خدا،  وقخدا و حق وقاز حق

 .هستند یافته و هدایت شودمیشان نصيب اهللهاي صلوات و رحمت ،هستند
 

 لِلَّهِ إِنَّا»مستحب است این دعا را بخواند:  ،کسی که به مصيبتی دچار شد و کسی یا چيزي را از دست داد :3 نکته* 

 باز او سوي به و آنِ خدایيم از ترجمه: )ما«. مِنْهَا خَيْرًا لِی وَأَخْلِفْ مُصِيبَتِی، فِی أْجُرْنِی رَاجِعُونَ اللهُمَّ إِلَيْهِ وَإِنَّا

در صحيح مسلم  .(کن جایگزین برایم را آن از بهتر و اجر و پاداش بدهمقابل مصيبتم به من  در! خدایا گردیم، می

: فرمودمی که شنيدم پيامبر خدا از: گفت همسر بزرگوار رسول خدا -رضی اهلل عنها–روایت شده است که ام سلمه 

 آن از بهتر و دهدمی اجر او به مصيبتشمقابل  در متعال خداوند ،آن دعا را بخواند و برسد او به مصيبتی که ايبنده هر
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من این دعا را خواندم و  کرد، وفات ابوسلمههمسرم  که وقتی: گویدمی سلمه ام. سپس کندمی برایش جایگزین را

 1به خواستگاري من آمد. و رسول خدا دنمو جایگزین من را براي او از بهتر متعال خداوند
 

                        

 (157) .هستند شدگان هدایتهمان  آنان و شودشان مینصيب از جانب پروردگارشان صلوات و رحمتی آنان
 

دعاي  اودر حق خواهی و کسی خيربه زمانی که نسبت  2باشد.میدعا ه معنی بو « صالة»جمع « صلوات» * نکته:

 بِهَا وَتُزَکِّيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ»فرماید: داوند متعال به پيامبرش میخ. گویندمی« صالة»به آن  ،شودخير 

 را ناآن ،آن وسيله به تا بگير ايصدقه هاآن اموال ترجمه: )از 3.«عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ لَهُمْ سَکَنٌ صَلَاتَکَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ

 (.است دانا و شنوا خداوند و است هاآن آرامش يمایه تو دعاى که کن دعاآنان  براي و دهى، پرورش و سازى پاک

به  است که خداوند متعالمغفرت و تزکيه  ،احسان ،رحمت ،فلطشود به معنی به خدا نسبت داده می« صالة»زمانی که 

گفته « صالة»خوانيم نيز در شریعت اسالم به نمازي که می 4 اش خير و خوبی برساند.به بندهخواهد میي آن وسيله

 ار سراسر خير و خوبیي نمازگزو سجود است که براي بندهشده، زیرا در آن دعا و تسبيحات و قرائت قرآن و رکوع 

 . به همراه دارد
 

                                      

     

 ، پس ایرادي بر او نيسترا به جاي آورد عمره یا و خانه حج هر کس پس .استخد شعائر از مروه و صفابدون شک 

 (158) .ستو دانا سپاسگزار خداوند پس ،دهد انجام را نيکی کاربا طيب خاطر  کس هر و .دکن طواف دو آن که به
 

د سعی کنميان صفا و مروه هر کس  کردندبنابر ميراث باقی مانده از جاهليت، تصور می مردم برخی از :1 نکته  *

سک حج امن جزونماید. سعی ميان صفا و مروه می تصحيحدر این آیه این پندار غلط را خداوند متعال، کار است، هاگن

  ، یادگار عمل هاجر، مادر اسماعيلاین عمل رسول خدا  ياست و بنابر گفتهبوده   ابراهيم و از زمان پيامبر

اش، ام المؤمنين از خاله زبير بن عروةروزي  5است که جهت یافتن آب، هفت بار ميان دو کوه صفا و مروه چرخيد.
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 برایش ،نکند سعی مروه و صفا بين کسی اگر سوگند بخدا: این آیه پرسيد و گفت يدرباره -عنها اهلل رضی- عایشه

 شما کهبود  اینگونه اگر !آوردي زبانه ب بدي سخن ،خواهرزاده اي: فرمود -عنها اهلل رضی- عایشه. نيست گناهی

 از قبل ناآن. شد نازل انصار درمورد فوق، آیه ولی ،«بِهِمَا یَتَطَوَّفَ ال أَنْ عَلَيْهِ جُنَاحَ ال» :فرمودمی خداوند ،کردید تفسير

 بين سعی بست،می احرام که کسی و بستندمی احرام قرار داشت، 1مُشَلَّل در که منات بت براي ،مسلمان شوند اینکه

 رسول اي: گفتند و پرسيدند مورد این در  خدا رسول از شدند، مسلمان که هنگامی. دانستمی گناه را مروه و صفا

 مِنْ وَالْمَرْوَةَ الصَّفَا إِنَّ»: فرمود نازل را آیه این خداوند ها،آن پاسخ در. دانستيممی گناه را مروه و صفا بين سعی ما ،خدا

در ادامه است یکی از دانشمندان بزرگ اسالم که  همسر گرامی رسول اهلل -عنها اهلل رضی- عایشه «..اللَّهِ شَعَائِرِ

 ترک را آن ندارد حق کس هيچ پس. گردانيد فرض را مروه و صفا بين سعی خود، عمل با خدا رسول: گوید می

 2.نماید
 

»عبارت  :2 * نکته           »  که در آخر آیه آمده است بر امور مستحبی داللت دارد که یک

براي و خداوند متعال آن را از رحمت خویش دهد. شخص به اختيار خود و به منظور کسب ثواب بيشتر انجام می

 عباداتامور مستحب در بسياري از است.  قرار دادهآنان در بهشت  يرفع درجهسطح ایمانی بندگانش و  يارتقا

عالوه بر روزه هاي مستحب که روزهبر نمازهاي پنجگانه وجود دارد. وجود دارد، همچون نمازهاي مستحب که عالوه 

 عالوه بر حج واجبمستحب که حج وجود دارد.  صدقات مستحب که عالوه بر زکات واجبرمضان وجود دارد. 

 .وجود دارد
 

تالش دیگران احسان و نه تنها کسی است که  «شاکر»آمده است. « عليم»و « شاکر» در پایان آیه دو صفت :3 * نکته

احوال و شرایط اطالع کافی  که از است کسی «عليم»گوید و میین شکل پاسخ را به بهتر آنبلکه  گيرد،را نادیده نمی

خواهد بعد از تکاليف واجب، امور مستحب را نيز انجام دهد ماند. شخصی که میبر او مخفی نمی دیگران دارد و عمل

ان خاطر بيشتر به مستحبات روي و متحمل زحمات بيشتر شود با مشاهده این دو صفت زیباي خداوند، با اطمين

 .خدا شاکر و عليم استداند که آورد، زیرا می می
 

بار این فریضه را به  واجب است در عمر یکیکی از ارکان اسالم است و بر شخصی که توانایی دارد حج  :4 * نکته

توانایی انجام عمره رد، اما شود. کسی که توانایی رفتن به حج نداجاي بياورد. مناسک حج در ماه ذي الحجه انجام می

 . به جاي بياوردعمره را که واجب است  اي از علمابنابر قول دستهو را دارد، مستحب 
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 مردم براى کتاب در آنکه از بعد ،ایمکرده نازل هدایت و روشن هايدليلاز  کنند آنچه را کهمى کتمان که کسانىقطعاً 

 (159) .فرستندمی تلعن بر آنان نيز کنندگان لعن يهمه و کندمى لعنت را ناآن وندخداچنين کسانی  ،ساختيم روشن
 

آفرید و دنيا را براي او ميدان آزمایش قرار داد و بهشت را جایگاه کسی قرار داد متعال انسان را  دونداخ :1 نکته* 

در . هواي نفس شده و خود را آلوده سازداسير ی قرار داد که د و جهنم را براي کسبيرون آی این آزمایش سربلند ازکه 

انس جن و شياطين  رفی دیگرو از ط دهدسوق میدارد که او را به سوي شهوات وجود هر انسانی هواي نفس باطن 

 ی و نمایاندنگمراهاز  بندگانش حفظند متعال براي خداو اند تا انسان را به گمراهی بکشانند، به این دليلدر تالش نيز

ها، پيامبران همچون سایر انسانامّا . چندین کتاب نازل نموده استو ه فرستادزیادي پيامبران  به آنان، مسير هدایت

اه هدایت را رتوانند ي آن میبه وسيلهکه بندگان خدا  چيزيروند و تنها عمُر خویش از این دنيا میپس از گذراندن 

گيري آن براي همه ميسر اکنون باید کتاب خدا در دسترس همگان قرار گيرد و فرصت فرا. استپيدا کنند کتاب خدا 

دادند از کردند و به هر کسی اجازه نمی نحصرخود مکتاب آسمانی را ميان  نصاراباشد، ولی برخی از علماي یهود و 

دانشمندان دینی دست به کار خطرناک دیگري  آن .کردندد، لذا به راحتی آیات خدا را کتمان میکتاب خدا سر در بياور

 .اشاره شده استهمين سوره به این قضيه  79ي که در آیه بودند و آن تحریف کتاب آسمانی زدنيز می
 

از انحصاري بودن آن را کردند قرآن را در جهان گسترش دهند تا هاي اول تالش میمسلمانان از سده :2 * نکته

آن را  ي جغرافيایی،بدون توجه به مليت، زبان یا محدوده کردند وقرآن را حفظ می خارج کنند. بسياري از مسلمانان

همچون  مختلفسترش علوم قرآنی در مناطق جهت گفراوانی مراکز علمی آنان  دادند.در دسترس همگان قرار می

دارد و مراکز علمی و  ادامهدر جهان اسالم کنون این روند تا مصر تأسيس کردند و و کوفه، بصره، حمص، فلسطين

  نمایند.ها در این راستا تالش میخانههاي آموزش قرآن و مکتبهاي حفظ قرآن کریم و حتی کالسکالس
 

 وَلَواْلَ هُرَیْرَةَ، أَبُو أَکْثَرَ یَقُولُونَ النَّاسَ إِنَّ»فرماید: می یکی از صحابه بزرگوار رسول اهلل  ابوهریره  :3 * نکته 

 إِنَّ« الرَّحِيمُ» قَوْلِهِ إِلَى« وَالهُدَى البَيِّنَاتِ مِنَ أَنْزَلْنَا مَا یَکْتُمُونَ الَّذِینَ إِنَّ» :یَتْلُو ثُمَّ حَدِیثًا، حَدَّثْتُ مَا اللَّهِ کِتَابِ فِی آیَتَانِ

 أَبَا وَإِنَّ أَمْوَالِهِمْ، فِی العَمَلُ یَشْغَلُهُمُ کَانَ األَنْصَارِ مِنَ إِخْوَانَنَا وَإِنَّ بِاألَسْوَاقِ، الصَّفْقُ یَشْغَلُهُمُ کَانَ المُهَاجِرِینَ مِنَ إِخْوَانَنَا

 گویندمی مردم): ترجمه 1.یَحْفَظُونَ الَ مَا وَیَحْفَظُ یَحْضُرُونَ، الَ مَا وَیَحْضُرُ بَطْنِهِ، بِشِبَعِ  اللَّهِ رَسُولَ یَلْزَمُ کَانَ هُرَیْرَةَ

. کردمنمی روایترا  حدیثی هيچ ،بودن خدا کتاب در آیه دو این اگر !!روي کرده استزیاده دیثح در روایت ابوهریره

 در مانمهاجر برادران« الرَّحِيمُ» تا «وَالْهُدَى الْبَيِّنَاتِ مِنَ أَنْزَلْنَا مَا یَکْتُمُونَ الَّذِینَ إِنَّ»: کرد تالوت را دو آیه این سپس
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 پيامبر همراه هميشه و نداشت کاري ابوهریره اما. کشاورزي مشغول هم ما انصار برادران و بودند تجارت مشغول بازار

 و داشت حضور او نبودند، حاضر بقيه که جایی. بود دانش و علم دنبال و کردمی بسنده شکمش سيرشدن به فقط و بود

  .کردمی حفظ او کردند،نمی حفظ دیگران که را آنچه
  

اهل کتاب در  تمام شاملست و بر حال و آینده داللت دارد و فعل مضارع ا ،که در این آیه آمده« یکتمون» :4 * نکته

پی  گردد. همچنين از این آیهمسلمانی که حقيقت را کتمان کند نيز مشمول این آیه می شود.زمان حال و آینده می

به شکل  نيز« یلعنهم». فعل کنند پنهانپيوسته در تالشند آیات خدا در تورات و انجيل را از مردم  اهل کتاب بریم می

کنند، خدا و لعنت کنندگان هم پيوسته آنان را گونه که آنان پيوسته آیات خدا را انکار میمضارع آمده است، یعنی همان

  کنند.لعنت می
 

 ؟چه کسانی هستند «یلعنهم الالعنون»سؤال: منظور از 

 د: نشوشامل چند دسته می نالعنت کنندگشود. )لعنت کننده( گفته می« عنال»کند به هر کسی که لعنت می جواب:

اهلل .1

مالئکه. .2

کنند.متدین احکام خدا را انکار می دانند علماي غيرعلماي متدینی که می .3

دانند احکام دین توسط علماي غير متدین تحریف شده است.مردمی که می .4

لعنت به معناي دور شدن از خير و خوبی و از رحمت خداست. آنان چون با کتمان آیات خدا، مردم را از رحمت خدا 

 .گيرندخود نيز مستحق همان مجازات قرار میاند، محروم ساخته
     

                           

 بسی و من پذیرممی را آنان يپس توبه سازند، آشکار و توبه کنند و راه صالح را در پيش گيرند که کسانی مگر

 (160)و مهربانم.  پذیر توبه
 

مورد لعنت قرار  چيزي را که خدا به عنوان بينه و هدایت نازل کرده است، از مردم کتمان کند،هر کس  * نکته:

 گيرد، مگر کسی که این سه کار را انجام دهد: می

 . دست از این کار بردارد و از اعمال قبلی خود پشيمان باشد.1

 هاي گذشته به بار آورده اصالح کند. . فسادهایی را که از کتمان2

 . از آن پس در رساندن احکام خدا به مردم کوشا باشد.3
 



 

 

 

                              

 (161). مردم يهمه و مالئکه و خدا لعنت آنان است در حال کفر مردند، بر و شدند کافر که بدون شک کسانى
 

 162و  161کنند، مشخص نمود و در آیات تکليف کسانی که آیات خدا را کتمان می 160و  159در آیات  * نکته:

ند و متکبرانه در مقابل داررسد، ولی دست از کفر خود بر نمینماید که آیات خدا به آنان میمجازات کسانی را بيان می

 روند.ایستند و با همان حالت از دنيا میآن می
 

 * سؤال: کفر به چه معناست و چند نوع کافر وجود دارد؟

یعنی پوشاننده گفته « کافر»پوشاند کفر در زبان عربی به معناي پوشاندن است. به کسی که چيزي را می جواب:

اما کفر در اصطالح شرعی  1شود.کند نيز کافر گفته میزیر خاک مخفی می هاي بذر راشود. به کشاورزي که دانه می

 پوشاند. کفر چهار نوع است:شود که حقایق ایمانی را میبرعکس ایمان است و به کسی کافر گفته می

گویند.گذارد که به آن کفر جحود میکند، ولی بر آن سرپوش میقلباً حقيقت را درک می .1

گویند. کند که به آن کفر معاند میکند ، ولی با زبان آن را انکار میمی درک را قلباً حقيقت .2

گویند.کند، ولی قلباً آن را قبول ندارد که به آن کفر نفاق میدر ظاهر و با زبان به حق اقرار می .3

2گویند.کند که به آن کفر انکار میهم قلباً و هم با زبان حق را انکار می .4

این کفرها وجود دارد، لجاجت و تکبر در مقابل حقيقت است، یعنی همان چيزي که ابليس  يوجه مشترکی که در همه

 ي آن مورد لعنت خدا قرار گرفت.به وسيله
 

                  

 (162). آنان داده خواهد شدبه  مهلت نه و شودمى کم شانعذاب نه ماندگارند، آن در
 

شود. دستيابی به خوشبختی دنيا و آخرت گرانبهاترین مرواریدي است که در صدف وقت و زمان یافت می * نکته:

اش را جبران کند. مرگ سوت پایان زندگيست و پس از سوت پایان، جبران انسان تا زنده است فرصت دارد گذشته

ي قبل شود. در این آیه و آیهکرد و با کفر از دنيا رفت به اشدّ مجازات محکوم میمعنا ندارد. کسی که با کفر زندگی 

 شش عقوبت براي کافران بيان شده است:

لعنت خدا .1

لعنت مالئکه .2
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لعنت عموم مردم .3

ماندگاري در عذاب  .4

عدم تخفيف در عذاب .5

 عذاب پيوسته و بدون وقفه. .6
 

                       

 (163). است نيست. رحمان و رحيم او جز هيچ معبودي است. یگانه خداي شما و خداى
 

اي که در این آیه آمده است، ایمان ي آتش جهنم گردیدند، به مسألهکافرانی که مستحق لعنت شدند و طعمه * نکته:

و یگانگی او ایمان داشتند و دست نياز را تنها به سوي او بلند و در پيشگاه او نداشتند. اگر آنان به خداوند متعال 

تواند ي توحيد میگشتند، زیرا انسان مؤمن، به وسيلههاي طاقت فرسا مبتال نمیکردند، هرگز به آن عقوبتکرنش می

 بيشترین سهم را از رحمت خداوند دریافت کند.
 

                                   

                                     

      

 سود مردم کنند تا بهحرکت می دریا در که هایىکشتی و روز و اختالف شب و زمين و هاآسمان خلقت به راستی در

 را در جنبندگان انواع و نماید مردنش زنده از پس را زمين کرده که با آن نازل آب آسمان از آنچه خداوند و برسانند

 براى است هایىنشانه مسخرند، آسمان و زمين بين که ابرهایى و به چرخش در آوردن بادها در پراکنده کرده و آن

 ( 164). اندیشندمى که مردمانی
 

کند که انسان را به سوي هایی بيان مینشانهي قبل معبود حقيقی براي مردم معرفی شد و در این آیه، در آیه :1* نکته 

 این معبود حقيقی راهنمایی کند.
 

 آید؟ : اختالف به چند معنا می1* سؤال 

 . تغيير کردن.2جایی . جابه1آید: اختالف به دو معنا می جواب:
  

 : منظور از اختالف شب و روز چیست؟2* سؤال 

 منظور دو چيز است: جواب:



 

 

 

گونه همدیگر آید و اینجایی. بدین معنا که شب در پی روز و روز در پی شب میجابه اختالف شب و روز در .1

توانند در روز به کار و فعاليت و در شب به استراحت بپردازند. این اختالف شب و کنند. مردم میرا دنبال می

آید. این معنا در وجود میها نيز به شود که از آن فصلروز با حرکت انتقالی زمين به دور خورشيد حاصل می

ي قصص آمده است. سوره 72و  71ي آیه

اختالف شب و روز در تغيير زمان آن. بدین معنا که گاهی شب کوتاه و روز طوالنی و گاهی روز کوتاه و شب  .2

 در معنا این .شودمی حاصل زمين به دور خود وضعی حرکت با روز و شب اختالف شود. اینطوالنی می

.است آمده ي فاطرورهس 13 ي آیه

رساند. براي اي است که در آنِ واحد، دو یا چند معنا را میدر بسياري از آیات قرآن، نظم کلمات و عبارات به گونه

 1رسيدن به معانی متعدد، به تدبرهاي زیاد و مستمر نياز است. خداوند متعال ما را امر نموده تا در قرآن تدبر کنيم.

 کنند. کنند، معانی جدیدي را از آیات کشف میر قرآن تدبر میبسياري از کسانی که د
 

ها توسط بادها به حرکت هاي گذشته کشتیچرخش باد فواید بسيار زیادي براي بشر داشته و دارد: در قرن :2* نکته 

 2شوند،دریا می کنند و به کمک ماه و حرکت جزر و مد، مانع از متعفن شدناند، بادها آب دریا را مواج میآمدهدر می

برند تا هرجا امر آورند و به مناطق مختلف میبادها، ابرهایی که بين آسمان و زمين مسخر هستند را به حرکت در می

 ریخت.آورد باران فقط بر روي دریا میخدا بود بارندگی شود و اگر باد، ابرها را به حرکت در نمی
 

در  هستی هویداست. تمام در او رحمت آثار و خداست و وحدانيّت وجود بر گواه هستی جهان این يهمه :3* نکته 

ها تعقل کنند. ها خواسته شده تا در این نشانههاي خدا بيان شده است. در پایان آیه از انساننشانه از نشانه 9این آیه 

چون کسی که هر چند این مسایل در زندگی بسياري از مردم به صورت امري عادي در آمده، ولی شایسته است هم

ها نگاه کنند و در چگونگیِ آفرینش و فواید آن به تفکر بپردازد. دانشمندان بيند به این نشانهمی بار نخستين براي

 بر که هایىکشتی روز، و شب گردش ها و زمين،بزرگ، طی ساليان درازي براي پی بردن به عجایب خلقت آسمان

روید، حيوانات و ها و درختانی که با آب باران از زمين خشک میبارد، سبزهجریان دارند، آبی که از ابر می سطح دریا

آسمان معلق  و زمين بين که ابرهایى و کنند، حرکت بادهاهایی که در دریا زندگی میپرندگانی که در خشکی و ماهی

است، به اختراعات بسيار هایی که بر این جهان حاکم اند و با کشف فرمولهستند، تحقيقات بسيار زیادي انجام داده

هاي مجهول بسياري وجود دارد اند. هنوز نيز نکتهپيما و ... دست زدهفضاپيما، اقيانوس مهمی از قبيل اتومبيل، هواپيما،
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اي از علوم تجربی و هاي گستردههاي سراسر دنيا رشتهکه دانشمندان در صدد کشف آن هستند و امروزه در دانشگاه

 دهند.ها تحقيق و پژوهش انجام میشده و دانشجوها در آن رشتهفيزیک راه اندازي 
 

                                      

                

 ایمان که کسانی و دوست دارند! خدا همچون را هاآن گيرند کهغير خدا را همتایان خدا می مردم، بعضی از و

کنند! می ببينند آن زمانی که عذاب را مشاهده اند اگرکسانی که ظلم کرده و شان براي خداست.اوج حب اند آورده

 (165) است. شدید مجازات داراى اهلل و خداست دست به قوّت و قدرت تمام اینکه

 

کند و در این آیه از هایی بيان شد که انسان را به سوي معبود حقيقی راهنمایی میي قبل نشانهدر آیه :1* نکته 

ي اند. دو آیهعبودهاي باطل روي آوردهها توجه نکرده و از معبود حقيقی به سوي مبرد که به این نشانهمردمی نام می

 کشد.بار آنان را به تصویر میبعد نيز عاقبت تأسف
 

 به چه معناست؟« أنداد: »1* سؤال 

به هر آنچه در اسم یا صفت یا عبادت برابر با خدا قرار گيرد،  1است به معناي شبيه و مثل.« نِدّ»جمع « أنداد» جواب:

 باشد یا انسان و یا هر موجود دیگر.شود؛ خواه بت گفته می« ندّ»
 

ها و اي از مشرکان معبودانی دیگر همچون بتهاي مختلفی داشتند: عدهمشرکان در پرستش انداد حالت :2* نکته 

 2دادند.کردند و در عين حال به وجود اهلل اعتراف داشتند و همه را در یک ردیف قرار میستارگان و... را پرستش می

کردند هاي صالح بودند، پرستش میها را که نماد انسانهلل را به عنوان معبود بزرگ قبول داشتند، ولی بتاي دیگر اعده

کند. از عبداهلل ي فوق هر دو گروه مشرکان را نکوهش میآیه 3تا به این وسيله خود را به خداي بزرگ نزدیک کنند.

 تَجْعَلَ أَنْ»: فرمود اهلل چيست؟ نزد گناه بزرگترین: روایت شده است که گفت: من از رسول خدا پرسيدم بن مسعود

 4است(. که او تو را آفریدهترجمه: )این که براي خدا همتایی قرار دهی، در حالی .«خَلَقَکَ وَهُوَ نِدًّا لِلَّهِ
 

ساده یا دارد. دوست داشتن ممکن است معمولی و زمانی که انسان از چيزي خوشش آمد، آن را دوست می :3* نکته 

تر بسيار شدید و عميق باشد. اگر دوست داشتن چيزي، شدید و عميق باشد تا جایی که حب آن از هر چيزي بيش
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ها را بسيار دوست کردند و آنشود. مشرکان معبودان باطل را پرستش میتعبير می« أشدّ حب»باشد، در زبان عربی به 

کند. مشرکان، انداد ان را در دوست داشتن معبودشان با هم مقایسه میخداوند متعال در این آیه مشرکان و مؤمنداشتند. 

دانند و زندگانی مؤمنان نسبت به خدا أشدّ حب دارند، زیرا وجود خود را از او میرا همچون خدا دوست دارند، ولی 

 بينند. ي الطاف رحمت او میخود را زیر سایه
 

ا، اشخاص یا اشیای دیگر را نیز دوست داشته باشد. آیا این نوع : ممکن است انسان مؤمن، به غیر از خد2* سؤال 

 دوست داشتن جایز است؟

 دوست داشتن دو نوع است:جواب: 

دوست داشتن معمول بشري، همچون دوست داشتن پدر، فرزند، برادر، همسر، مال و ثروت، شغل و کار، خانه  .1

و جهاد در  از دوست داشتن خدا و رسول خداو منزل و... . این نوع دوست داشتن تا زمانی که ميزان آن 

 ي توبه آمده است.سوره 24ي راه او بيشتر نباشد، اشکالی ندارد. این مطلب در آیه

ي خداست. این ها سهمی از خدایی دارند یا صفاتی دارند که ویژهدوست داشتن موجودات به اعتقاد اینکه آن .2

 نوع دوست داشتن کم باشد یا زیاد، جایز نيست.
 

شرط است و عبارت: )کسانی که ظلم « الْعَذَابَ یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا الَّذِینَ یَرَى وَلَوْ»در عبارت « لو»حرف  :4* نکته 

کرد، ببينند(، اسم شرط است و جواب شرط حذف شده است. اگر  خواهند مشاهده آخرت در که را عذابی اند، اگرکرده

کنند، بدون شک اتفاقات  ست در آخرت دامنگيرشان شود، در دنيا مشاهدهتوانستند عذابی که قرار امشرکان می

داد، ولی آن اتفاقات را حذف کرده و کشف و فهم آن را به ذهن خواننده واگذار نموده است. این یک خاصی رخ می

ثال، به کسی نوع از سبک بيانی قرآن است که در زبان عربی مرسوم است و در زبان فارسی نيز وجود دارد. به طور م

 کنم!اي، اگر ببينی آن روزي را که دستم به تو برسد با تو چه میگفته شود: تو که فالن کار را انجام داده

 رسد، عبارت است از: هایی که از این عبارت قرآن به ذهن خواننده میبرخی از برداشت

 . عذاب قيامت بسيار وحشتناک و داراي هول و هراس فراوان است. 1

 شوند. مشرکان در روز قيامت وقتی عذاب را مشاهده کنند، از کار خود به شدت پشيمان می. 2

 دادند. گرفتند، هرگز عمر خود را پاي معبودان باطل هدر نمی. اگر مشرکان عذاب قيامت را جدي می3

 . و ... .4
 



 

 

 

در این «. الْعَذَاب یَرَوْنَ إِذْ ظَلَمُوا ذِینَالَّ تَرَى وَلَوْ»آمده است. « تري»، «یري»در قرائت دیگر به جاي  :5* نکته 

ي قرآن است و معناي آن چنين است: و تو اي خواننده! اگر ببينی کسانی قرائت، مورد خطاب پيامبر خدا و هر خواننده

 کنند، چه حالتی دارند!که ظلم کردند، در روز قيامت، زمانی که عذاب را مشاهده می
 

»آیه با این عبارت ختم شده است:  :6* نکته               .» این عبارت هول و هراس روز

کند، زیرا دیگر هيچ مانعی براي عذاب باقی نگذاشته است. براي انجام شکنجه سه قيامت را براي مشرکان دوچندان می

 رکن وجود دارد: 

 کند. ي مردم را زنده و جمع میخداوند متعال در روز قيامت بار دیگر همه شکنجه شونده: .1

جهنم با تمام وسایل و امکانات وحشتناک و عجيب و غریبش ابزار عذاب است که  وسیله و ابزار عذاب دادن: .2

 ي خدا قرار دارد. براي مجرمان آماده شده است و تحت اختيار و اراده

دارد و قطعاً به دهد. او قدرت این کار را وعده داده مشرکان را عذاب میخداوند متعال  شکنجه کننده: .3

 .است شدید مجازات داراى خداست و از آنِ قدرت و کند. تمام قوّتاش عمل می وعده

شان در کتاب ي دست خودشان بود، زیرا به آیات و احکامی که خداوند متعال براي هدایتاین عذاب سخت زایيده

ها و معبودان باطلی را که خود مخلوق و محتاج خدایند، همسان با خدا کردند، بتکمترین توجهی نمی خود آورده بود،

 داشتند. ها را دوست میقرار داده بودند و همچون خدا آن
 

براي خداوند متعال در قرآن کریم هم صفات رحمت ذکر شده است و هم صفات عذاب. برخی از مردم تنها  :7* نکته 

ورزند. این پندار غلط سبب شده است مرتکب کنند و از صفات عذاب غفلت میبه صفات رحمت خدا توجه می

 بخشد.آنان را می اي به خود راه ندهند، به گمان این که خدابسياري از گناهان شوند و هيچ واهمه
 

                        

 آنان از نجات اسباب تمام بينند ومی کنند و عذاب راکه رهبران از رهروان )پيروان( اعالن برائت و بيزاري می هنگامی

 ( 166). شودمی قطع
 

ها و بزرگان خود در دنيا که هایی که مشرکان در روز قيامت دارند این است که با سردستهیکی از صحنه * نکته:

دهد. این آیه به توصيف این صحنه اي رخ میکنند و بين آنان مشاجرهگرفتند، مالقات میشان را از آنان می دین

پرداخته است.
 



 

 

 

                                         

    

 ما از کهچنان جستيم،می بيزارى آنان از تا بازگشتی داشتيم دنيا به گویند: کاشکردند، میمردمی که تبعيّت می و

آنان به هيچ عنوان از  ي حسرتشان گردد وتا مایه دهدمى نشان آنان به شان رااعمال خداوند چنيناین جستند! بيزارى

 (167شوند.  )آتش خارج نمی
 

اند، در روز آخرت وقتی عذاب خدمتگذاران آنان بودهاند و در دنيا مردم عوام که از سران کفر تبعيت کرده :1* نکته 

روند تا رسند که تمام اسباب نجات از آنان قطع شده است، به سمت رؤساي خود میکنند و به یقين میرا مشاهده می

شان ؤسايبينند که رکنند. وقتی میگریزند و اعالن بيزاري میشاید آنان بتوانند به دادشان برسند، ولی رؤسا از آنان می

گویند: اگر بار دیگر شان میگيرد و با بغض در مورد رؤسايخورند، یأس مطلق آنان را در بر مینيز به دردشان نمی

گونه که اکنون آنان این کار سازیم، همانکنيم و مسير خود را از آنان جدا میبه دنيا بر گردیم دیگر از آنان تبعيت نمی

دهد شان میدادند نشانشان انجام میهاي رؤسايعال اعمال کفرآميز آنان را که با توصيهکنند. همچنين خداوند مترا می

 گاه از آن خارج نخواهند شد.شان افزوده شود و با چنين وضعيت روحی نامناسبی وارد آتش شده و هيچتا بر حسرت
 

شود. عذر دهد، بازخواست میانجام می انسانی که خداوند متعال به او عقل داده است، در قبال اعمالی که :2* نکته 

آوردن به اینکه دیگري او را گمراه کرده و یا او را به سوي فساد کشانده است، به هيچ وجه در پيشگاه خداوند 

چون و رود عقل خویش را در انتخاب مسير به کار بندد و پيرو بیشود، زیرا از انسان عاقل انتظار میپذیرفته نمی

گيرد و بر اساس آن محاسبه شده و اشد. در روز قيامت هر کسی مسئوليت اعمال خود را به عهده میچراي دیگران نب

 بيند.جزاي آن را می
 

                              

 آشکار دشمن او نکنيد که پيروى شيطان هاىگام از و بخورید است، پاکيزه و حالل زمين، در آنچه از مردم! اى

 (168). شماست
 

متضاد « طيب»ها بيان شده است. ها و نوشيدنیبراي خوردنی« حالل و طيّب» در این آیه دو صفت  :1* نکته 

دانند که هایی میها و نوشيدنیي حالل و حرام در مورد خوردنیهاست. علما این آیه و آیات مشابه را قاعد« خبيث»

آید و براي انسان منفعت خالص ها از آن خوشش میهر آنچه طبع انسان ها سخنی نگفته است.شریعت در مورد آن

 شود و حالل است و هر آنچه با طبع انسان ناسازگاريدارد یا منفعت آن بيشتر از ضررش است، طيب محسوب می

شود و حرام است. دارد و براي جسم یا روان انسان کامال ضرر دارد یا ضرر آن بيشتر است، خبيث محسوب می



 

 

 

ترجمه: )از تو  1.«الطَّيِّبَاتُ...  لَکُمُ أُحِلَّ قُلْ لَهُمْ أُحِلَّ مَاذَا یَسْأَلُونَکَ»است:  خداوند متعال در قرآن کریم فرموده

 لَکُمُ أُحِلَّ الْيَوْمَ »حالل شده است، بگو: طيبات براي شما حالل شده است( و فرمود:  شانپرسند چه چيزهایی براي می

 ترجمه: )امروز طيبات براي شما حالل شد(. 2«الطَّيِّبَاتُ
 

ي مردم را مورد خطاب قرار داده است که شامل غير مسلمانان ، همه«یاأیها الناس»خداوند متعال با عبارت  :2* نکته 

هاي هاي حالل تناول کنند و به دنبال وسوسهها و نوشيدنیخواهد از خوردنیود. خداوند متعال از آنان میشنيز می

ي شود درون شخص پاک باقی بماند و زمينههاي شيطان سبب میخوري و پرهيز از وسوسهشيطان نروند. حالل

غرق کند، دیر یا زود در فساد و فحشا پذیرش ایمان در او ایجاد شود، ولی کسی که این دو اصل را رعایت نمی

شود. چه زیباست ي شخص میگردد و درون آلوده مانع ایمان آوردن و رشد و توسعهشود و قلب او تيره و تار می می

شان را شناسایی کنند و در آموزان و فرزندانکه دعوتگران، مربيان و والدین موانع موجود بر سر راه رشد افراد و دانش

 آن برآیند. صدد رفع
 

 »* سؤال: منظور از       »چیست؟ 

شود و اشتياق او را نسبت به در ذهن و قلب شخص ایجاد میهایی است که وسوسهز خطوات شيطان، ور اظمن جواب:

شود یک شخص مورد مشخص میهایی که کند، بدون اینکه به عاقبت آن بيندیشد. یکی از نشانهانجام کاري زیاد می

ي شيطان قرار گرفته این است که هنگام اقدام به عمل، زمانی را براي تأمل، تفکر و کسب آگاهی اختصاص وسوسه

گيرد و پس از اتمام کار، پشيمان شده و خود دهد، احساسات بر او غالب شده و عجوالنه به انجام کار تصميم مینمی

. اکثر کند. این اقدام عجوالنه ممکن است در گفتار، رفتار و یا اعتقاد باشدمی را بخاطر انجام آن کار مالمت

 باشد.هاي شيطان در ارتکاب شهوات، انجام محرمات، ترک واجبات و پایمال نمودن حقوق دیگران می وسوسه
 

                      

. دانيدنمى که دهيد نسبت خدا خواهد چيزهایی بهو از شما می دهدمى فرمان هازشتی و هابدي به را در حقيقت او شما

(169) 
 

کند. دوستی یا ي قبل بيان شد که شيطان دشمن آشکار شماست و این آیه دشمنی او را اثبات میدر آیه: 1* نکته 

تواند از آن اطالع پيدا کند. در تشخيص دوست یا دشمن باید به اعمال او و است و هيچ کس نمیدشمنی امري درونی 

                                                           

 .4ئده/ما - 1

 .5مائده/ - 2



 

 

 

خواهد تا ندانسته بر خدا دهد و از ما میي آن توجه کرد. شيطان ما را به کارهاي پر ضرر و قبيح دستور مینتيجه

 آشکار است. کند، کامالًدروغ ببندیم. دشمنی کسی که ما را به چنين کارهایی امر می
 

 چیست؟« فحشاء»و « سوء»ی * سؤال: معنی دو کلمه

ولی  1شود.اسم جامعی است و به هر عملی که در آن ضرر و آفت وجود دارد گفته می« سوء»ي کلمه جواب:

به طور مثال، قتل یک عمل سوء است و زنا  2شود که در آن قباحت و زشتی و جود دارد.به عملی گفته می« فحشاء»

 فحشاء. عمل
 

 »از عبارت  :2* نکته          »ایم مطلبی از شود تا زمانی که یقين حاصل نکردهدانسته می

ي خدا از دیگري، هيچ راهی جز جانب خدا هست یا خير، حق نداریم آن را به خدا نسبت دهيم و براي تشخيص گفته

 صحيح( وجود ندارد. آگاهی از وحی )قرآن و سنت
 

                                               

 آن بر را خود پدران آنچه از ما بلکه :گویندمى کنيد! است پيروى کرده نازل اهلل آنچه از شود: گفته آنان به چون و

 (170نبودند؟ ) بر راه هدایت و کردندتعقلی نمی هيچ شانپدران آیا هرچند کنيم.مى پيروى ایم،یافته

 

آن را به خدا  ي قبل بيان شد: انسان تا اطمينان حاصل نکرده که مطلبی از جانب خداست، نبایددر پایان آیه نکته:* 

دادند. هر چه را خدا نفرموده، به خدا نسبت دهد، ولی مشرکانی که تابع سران کفر بودند، دقيقاً عکس آن را انجام می

و هر آنچه خدا به  3نمودندها را حالل میها را حرام و بسياري از حرامدادند، به اسم خدا، بسياري از حاللنسبت می

 دیدند! بودند، مخالف می شان بر آن یافتهها را با آنچه که پدراندند، چون آن فرمودهکرآن امر نموده را رها می
 

                                  

 صدایی و آوایی زند که جزمى فریاد )نهيب( سرِ حيوان بر که است همچون کسى شدند، و حکایت کسانی که کافر

 (171)! فهمندنمى چيزى اند، کورند، لذاالل کَرند، شنود. نمى
 

شان بيش از سال، براي مشرکان مکه و پيروان 13ي بقره در مدینه نازل شده است. در مکه به مدت سوره * نکته:

، آنان را دهندمیهمتایانی را براي خدا قرار  نازل شد که یگانه معبود شما اهلل است، ولی کافران هنوزهزار آیه و دليل 

                                                           

 (.7/327العين ) - 1
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شان را بر آیات بندند، رسم خرافی پدرانهاي شيطانند، بر خدا دروغ میرو دسيسهي خدا دوست دارند، دنبالهبه اندازه

دهد، همچون در مقابل کسی که آنان را به سوي حق دعوت میدهند و.... آنان در مقابل آیات قرآن و خدا ترجيح می

کنند، گویی کرند و تا کنون هيچ شنوند و معنایی را دریافت نمیچهارپایانی هستند که از دعوت او فقط داد و فریاد می

 اند یا کور!! انگار چيزي براي تعقل ندارند!!شان فرو نرفته است، گویی اللاي به گوشآیه
 

 به چه معناست؟« نداء»و « دعاء»سؤال: * 

یعنی صدا زدن شخصی به منظور متوجه نمودن او به سوي « دعاء»اند. این دو کلمه در معنا به هم نزدیک جواب:

هایی هستند که صوت نداء و یعنی صدا زدن با آواز بلند تا او را متوجه خود کند. در این آیه، دعاء« نداء»و  1خود.

کنند. این اصوات ممکن است با داد زدن و توبيخ همراه باشد، ولی ن حيوانات از آن استفاده میها هنگام چراندچوپان

ها و صداهایی است که به ذات خود هيچ معنایی ندارند. البته گوسفندان رسد صوتچيزي که به گوش گوسفندان می

دانند که باید چه کنند، ولی کافران همين فهمند ولی با نوع اصوات و آواها و شدت و قلِق آن میگرچه معنی آن را نمی

 179دانند؛ از این جهت کافران از حيوانات نيز بدتر هستند. بدتر بودن کافران از چهارپایان در آیاتاندازه نيز نمی

 ي فرقان بيان شده است.سوره 44ي اعراف و سوره
 

                       

اگر  براي خدا سپاس گزارید، و ایم، بخوریدشما نموده روزى که اىپاکيزه هاىنعمت از اید!کسانی که ایمان آورده اى

 (172). پرستيدمی را او تنها
 

هایی هاي پاکی که در زمين وجود دارد، تناول کنند و نگفت: پاکیبيان نمود تا مردم از حالل 168ي یهدر آ نکته: *

بود و در ميان مردم، کافر و مشرک هم وجود دارد که این « یا أیها الناس»ایم، چون خطاب به شان کردهکه ما روزي

ایم، تناول ما کردههایی که ما روزي شواقعيت را قبول ندارند که روزي از نزد خداست؛ ولی در این آیه فرمود: از پاکی

ها از جانب خداست. در ي آنان اعتقاد دارند که تمام روزياست و همه« یا ایها الذین آمنوا»کنيد، چون خطابش به 

اند دستور نداد، چون آنان هنوز نپذیرفته به اینکه مردم دنبال شيطان نروند اکتفا کرد و آنان را به شکرگزاري 168ي آیه

نام دستور داده شده، چون آنان در مکتب اسالم ثبت ت، ولی در این آیه به شکرگزاريکه خدا صاحب نعمت اس

»که در پایان آیه فرموده است: اند، چنان نموده        .» 
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مضطر  که کسی خدا بر آن برده شده بر شما حرام نموده است، پس نام غير آنچه و خوک گوشت خون، مردار، به یقين

 (173). است غفور و رحيم خداوندگمان  نيست. بی او بر گناهى شد بدون اینکه ظلم کننده و زیاده خواه باشد، پس
 

هاي حرام را ذکر اي از خوردنیگوشه ها بخورید و در این آیهي قبل فرمود از پاکیخداوند متعال در آیه :1* نکته 

کند که مشرکان آن را هایی را بيان میهاي حرام را بيان کند، بلکه تنها حرامنمود. این آیه قصد ندارد تمام خوردنی

دانستند. مشرکان خوردن مردار )حيوانی که بدون ذبح شرعی مرده باشد( و خون و گوشت خوک را حالل حالل می

کردند خدا به آن دستور داده است، ولی در این آیه خوردن آن حرام دانسته شده است. مشرکان و گمان می 1دانستندمی

گونه ذبح کردن و خوردند، ولی در این آیه اینبردند و سپس گوشت آن را میآن میها را بر هنگام ذبح حيوان، نام بت

 کند. خوردن آن را حرام اعالم می
 

اند، براي طلسم کردن یا براي باطل دعانویسان که با جنيان در ارتباط و گيرانجن و احرانبرخی از س :2* نکته 

د حيوانی را قربانی کنند و نام خدا را بر آن نبرند تا جنيان آن کننکردن طلسم، به مراجعه کنندگان خود سفارش می

گيران شان را اجابت کنند؛ خوردن گوشت این نوع قربانی و کمک گرفتن از جنيان و جنقربانی را قبول و خواسته

 جایز نيست.  
 

  »ؤال: عبارت * س         » کند؟چه چیز را بیان می حکم 

 تهدید را او مرگ خطر که جایی تا باشد تغذیه داشته به شدید کند که نيازاین عبارت حکم کسی را بيان می جواب:

گویند. در ابتداي آیه مواردي را نام برد که خوردن آن جایز نيست، ولی کسی که به چنين شخصی مضطر می .کندمی

 هاي حرام تناول کند:ها و نوشيدنیجایز است از خوردنیبه اضطرار افتاد به چند شرط 

مضطر باشد. .1

)مضطر حق دزدي یا غصب اموال دیگران را  2در حق دیگران ظلم نکند و چيزي را که حق او نيست، نگيرد.  .2

ندارد(

ي نياز تناول ننماید.روي نکند و بيش از اندازهدر خوردن زیاده .3

 شده است، زیرا شخص مضطر ممکن است دست به ظلم و تعدي بزند. براي حالت اضطرار این شروط گذاشته
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آورند ناچيزي به دست می در مقابل آن بهاى و کرده است نازل کتاب از که خدا را آنچه کنندمى کتمان که قطعاً کسانى

 را آنان و گویدنمى سخن آنان با خداوند قيامت روز و برندشان فرو نمیهايچيزي در شکم آتش چنين کسانی جز

 (174). خواهند داشت دردناکى عذاب و کندنمى پاک
 

شود عالمان و دانایان، آیات خدا و حقيقت را از مردم اي که سبب میبا توجه به این آیه، بيشترین انگيزه :1* نکته 

 کتمان کنند عبارتند از:

گيرند و حقيقت را از افراد خاصی رشوه می. طمع برخورداري از مال و ثروت و سایر امتيازات دنيوي. آنان از 1

 کنند.کنند و در مقابل این کار، پولی را دریافت میمردمی که خواهان حقيقت هستند، کتمان می

 توانند اموال بيشتري به دست بياورند. هاي قبلی که توسط آن می. حفظ موقعيت و پست و مقام دنيا و داشته2

برد که در ها آنان را به مکانی میها و رشوهبرند، زیرا همين پولان آتش فرو میشهايولی آنان در حقيقت در شکم

سوزاند و خداوند بر آنان غضب شان را میي آتش، درونشود و شعلهآنجا شکم و بلکه تمام وجودشان از آتش پر می

 مانند.ک باقی میشوند و در عذاب دردناگاه از گناه پاک نمیگوید و هيچگرفته و با آنان سخن نمی
 

 چیست؟« والیزکیهم»ؤال: منظور از * س

اند، پس از اي ایمان داشتهشوند، ولی برخی چون اندک ذرهدر روز قيامت بسياري از گنهکاران وارد جهنم می جواب:

نم خارج شان در آتش سوختند، از گناه پاک شده و از جهي گناهاناینکه تاوان گناهان خود را پس دادند و به اندازه

 شود تا از جهنم خارج شود، زیرا:گاه از گناه پاک نمیولی کسی که دست به کتمان آیات خدا بزند، هيچ 1شوند،می

. کتمان او باعث شده است حق جویان بسياري به حقيقت نرسند و در گمراهی خود باقی بمانند و این روند ممکن 1

گاه پایان تاوان گمراهی افراد بسيار زیادي را نيز پس دهد. این تاوان هيچها ادامه پيدا کند. اکنون او باید است قرن

 .ماندمی باقی جهنم در هميشه براي و شودیافتنی نيست. چنين شخصی هيچ گاه از گناه پاک نمی

ا با ي بعد، ایمان خود رکنند گرچه به ظاهر اهل ایمان هستند، ولی بنابر آیه. کسانی که آیات خدا را کتمان می2

اند، پس دیگر اهل ایمان نيستند و لياقت مغفرت ندارند، لذا حکم کسی گمراهی و مغفرت خدا را با عذاب عوض کرده

 ماند.شود و براي هميشه در جهنم باقی مینمی پاک گناه از گاه شود و هيچکه اهل ایمان نيست بر او اجرا می
 

ي مادي کنند، خواه از این کار خود بهرهآیات خدا را کتمان می مجازات کسانی بيان شد که 159ي در آیه :2* نکته 

ي مادي به نماید که در مقابل کتمان آیات خدا بهرهحاصل بکنند یا نکنند، ولی در این آیه مجازات کسانی را بيان می

 نيز در انتظار دارند: بيان شد، چهار مجازات دیگر  159ي آورند. این دسته افراد عالوه بر مجازاتی که در آیهدست می

                                                           

 احادیث بسياري بر خروج اهل ایمان از جهنم روایت شده است. - 1



 

 

 

شان؛هايفرو بردن آتش در شکم .1

محروميت از سخن گفتن خدا با او؛ .2

پاک نشدن از گناه؛ .3

عذاب دردناک. .4

کنندگان قرار داده است و مطمئناً این  کسی که آیات خدا را کتمان کند، خود را در معرض لعنت خدا و لعنت سایر لعنت

 سایر و هایی که در این آیه ذکر شده است، شاید تأثير همان لعنتی باشد که خداتأثير نخواهد بود. مجازاتها بیلعنت

اند. زمانی که انسان به گناه خطرناک دست زد و آن را ادامه داد، طولی نخواهد کشيد که کنندگان بر او فرستاده لعنت

د شد که تنها با تالش بسيار تر نيز باز خواهد شد و پس از مدتی چنان غرق در گناه خواهدستش به گناهان بزرگ

تواند خود را از آن نجات دهد، لذا شایسته است انسان مسلمان بر انجام گناه اصرار نورزد و در صورت ارتکاب می

 گناه، زود به درگاه خدا توبه کند.
  

                           

اند. پس چقدر در برابر آتش خریده آمرزش در مقابل را عذاب و هدایت در مقابل را گمراهى که هستند آنان کسانی

 (175صبورند!! )
 

 »عبارت  * نکته:       » نيز وجود دارد. کسانی که آیات خدا براي اظهار تعجب است و در آن تهدید

ي قبل بيان شد، خواهند چشيد و ترحمی هم به آنان کنند، بدون شک عذاب طاقت فرسایی را که در آیهرا کتمان می

کنند و گمراهی شوند که آیات خدا را به خاطر کسب مال دنيا کتمان میشود، ولی همچنان افراد زیادي مشاهده مینمی

فروشند! چه چيز سبب شده است تا به خود جرأت دهند و با آیات خدا ند و هدایت و مغفرت را میخرو عذاب را می

دانند کسی که آتش جهنم را کنند شعله و حرارت آتش جهنم اندک است؟! ولی خير! آنان میبازي کنند؟! شاید فکر می

دهد تا با آیات خدا آنان جرأت میور و سوزناک است! پس چه چيزي به روشن کرده است، خداست! و بسيار شعله

توانند آتش جهنم را تحمل کنند واگر چنين باشد طاقت آنان زیاد است و به راحتی می بازي کنند؟! ممکن است طاقت

 و صبر آنان بر آتش واقعاً شگفت انگيز است!!
  

                               

اي دور ستيزه در کردند کتاب اختالف کسانی که در و کرده است نازل حق به را کتاب خداوند، که آن بدین خاطر است

 (176). برندبه سر می
 

 شد:اي از عاقبت سه گروه بيان تا کنون مباحث تکان دهنده 159ي از آیه :1* نکته 



 

 

 

 کنند.متوليان امور دینی که احکام خدا را کتمان می .1

 کنند.رؤسا که بدون برهان و دليل مردم را به اطاعت از خود وادار می .2

کنند. شان تبعيت میي مردم که کورکورانه از رؤسا یا پدرانتوده .3

، حق و راستی گام بردارد هر انسان عاقلی باید این مباحث را جدي بگيرد، چشم بصيرت بگشاید و در مسير هدایت

 تا مبادا جزو یکی از این سه گروه قرار گيرد. 
 

کتاب خدا مرجع اصلی مردم است. تا زمانی که کتاب خدا اعتبار خود را از دست نداده است، اميد بازگشت  :2* نکته 

مردم به سوي هدایت وجود دارد، ولی اگر کتاب خدا بازیچه قرار گرفت و در آن اختالف شد و مرجعيت خود را از 

یان و مسيحيان با اختالف در کتاب آسمانی خود و گاه پایانی ندارد. یهودافتند که هيچستيزي می دست داد، مردم در

و  ما را از اختالف در قرآن نهی کرده تحریف آن، خود و ملت خود را در گمراهی هميشگی قرار دادند. رسول خدا

 آن در منازعه زیرا کنيد،ن نزاع و با یکدیگر جدال قرآن ترجمه : )در 1.«کُفْرٌ فِيهِ الْمِرَاءَ فَإِنَّ فِيهِ تَمَارَوْا لَا»فرموده است: 

 ي آن اختالفی ندارند، قرآن است.  است(. هم اکنون در تمام جهان، تنها کتاب آسمانی که پيروان آن درباره کفر
  

                                     

                             

                                     

 روز خدا، به کـه است کســی نيکی بلکه کنيد، مغرب و مشرق سمت به را تانهاي که چهره نيست نيکی به این

اي که به آن دارد بـه خویشاوندان،  و پيامبران ایـمان آورده باشد و مال را با وجود عالقه مالئکه، کتاب آخرت،

و در راه آزادسازي بردگان صرف نماید و نماز را بر پاي دارد و زکات را  یتيمان، مسکينان، در راه ماندگان، سائالن

هنگامی که عهد بستند به عهدشان وفادارند، به ویژه صبر کنندگان در سختی و مصيبت و هنگام جنگ. آنان بپردازد و 

 (177) اند.کسـانی هستند که راست گفتند و آنان همان متقيان
 

 به چه معناست؟« بِر: »1* سؤال 

دا از آن کارها بسيار خشنود شود که در مراتب اعالي نيکی قرار دارد و خبه اعمال خيري گفته می« بِر» جواب:

  2گردد. می
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کنند بهترین عمل خير آن است که رو به سوي قبله نمایند، هرچند این عمل بسيار مهم است، برخی تصور می * نکته:

هایی است که تمام تر است. مسایلی که در این آیه ذکر شد، همانولی مسایل دیگري وجود دارد که از آن نيز مهم

تر اي براي رسيدن به آن کارهاي مهماند. روي کردن به سوي قبله، وسيلهها مبعوث شدهبه خاطر آن پيامبران خدا

 است.
 

 »: عبارت 2* سؤال     » به چه معناست؟ 

هاي مؤمن این است که قسمتی از اموالش را جهت هر انسانی مال و ثروتش را دوست دارد. یکی از خصلت جواب:

کسب رضاي خدا به همنوعانش کمک کند و اموالی را براي این کار انتخاب کند که براي او دوست داشتنی باشد. 

دهند. هر چند این عمل ممکن است ارزش خود را که نزد آنان هيچ محبوبيتی ندارد، صدقه میبرخی از مردم اموال بی

 قرار ندارد.« بر»ي باشد، ولی در زمرهثواب داشته 
 

 در این آیه دو بار از بخشش اموال سخن گفته است:  :1* نکته 

 »بار اول: صدقات مستحب    »..... 

 »بار دوم: زکات واجب    .» 

 خواهد جزو ابرار )نيکوکاران( باشد، باید عالوه بر واجبات، به امور مستحب نيز اهميت دهد. شخصی که می
 

 قرار داده است: « بر»در این آیه شش دسته اعمال را جزو  :2* نکته 

 ها و پيامبران خداست.. اعتقادات که مهمترین آن ایمان به خدا، روز آخرت، مالئکه، کتاب1

 ق خویشاوندان، ایتام، مساکين، مسافران، سائالن و آزادسازي بردگان.. خرج کردن اموال در ح2

 . برپا داشتن نماز و دادن زکات.3

 . وفاي به عهد و ماندن سر قرار.4

 . صبر کردن هنگام مصایب زندگی.5

 . استقامت ورزیدن هنگام نبرد با دشمن.6
 

فقير باشند یا ثروتمند، زیرا مهم مستحکم ساختن بخشيدن مال به خویشاوندان امري پسندیده است، خواه  :3* نکته 

 اي است.ارتباط خویشاوندي است و دادن هدیه به خویشاوند ثروتمند نيز امري پسندیده
 

»ی: سه کلمه3* سؤال   » و«   » و«      »به چه معنایی هستند؟ 



 

 

 

» جواب:    » آید، مثل ضرر مالی، تنگدستی، شود که خارج از جسم و روح انسان پيش میمیبه مشکالتی گفته

 ورشکستگی و ...

«  »شود، همچون مریضی و افسردگی. شود که بر جسم یا روح انسان وارد میبه مشکالتی گفته می 

«     » شود. به لحظات شدید و سخت در ميدان جنگ گفته می 

 

                                     

                           

است. آزاد در بـرابر آزاد، و برده در  شده شما نوشته بر قصاص  ي کشتگان،اید، درباره کسانی که ایمان آورده اي

گيري باید به داده شد، پس پی قرار عفو از جانب برادرش چيزي مورد، و زن در برابر زن. پس اگر کسـی  بـرابر برده

رحمتی است از جانب پروردگارتان. پس هر کس که  باشد. آن تخفيفی و نيکى پرداخت به او باید به شکل پسندیده و

 (178) بعد از آن تجاوز کند، براي او عذاب دردناکی خواهد بود.
 

فردي و اجتماعی بيان شد که هر انسان موظف است آن را رعایت کند. برخی  ي قبل انواع حقوقدر آیه :1نکته * 

دارند. ظلم در حق دیگران درجات کنند، بلکه در حق آنان ظلم نيز روا میافراد نه تنها حقوق دیگران را رعایت نمی

انجام داد، باید  ترین آن گرفتن حق حيات از شخص است. کسی که چنين ظلمی در حق دیگريمتفاوتی دارد که عظيم

کار عمل او مورد پيگرد قرار گيرد و به مقدار جنایتی که انجام داده است، مجازات شود. به کسانی که در پیِ جنایت

 گویند.هستند تا او را توسط حاکم و حکم قضایی، قصاص کنند اولياي دم می

 

 1چيزي اثر نمودن گيريآید: پیبه دو معنا میگرفته شده است و در لغت « قَصَّ»ي ي قصاص از ریشهکلمه :2* نکته 

 به مقابله زمانی که شخصی در حق کسی دیگر مرتکب قتل، نقص عضو، جراحت و یا ضرب و شتم شد، 2و قطع کردن.

 که فردي کردن کور یا قتل انجام سبب به قاتل اعدام مثال عنوان گویند. بهشود که به آن قصاص )انتقام( میمثل می

 .شوداست قصاص ناميده می گرفته او از را دیگري بينایی

 مطرح بوده و امروزه نيز نویسانقانون و دانانبين حقوق تاریخ طول در تمام ادیان الهی وجود داشته و در قصاص اصل

ها و گيري جرم و اجراي قصاص بر مجرم، بسياري از عداوتکشورها وجود دارد. با پی از بسياري جزایی قوانين در

 شود. ها قطع میتعدي
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شد، درمقابل او، دو، سه ها با هم برابر نبود. وقتی یک فرد شریف کشته میدر فرهنگ جاهليت خون انسان :3* نکته 

کشت، براي تالفی، کسی دیگر را که در شرف کشتند. اگر یک فرد عادي، مرد شریفی را میها نفر را میو حتی ده

کشتند، بلکه براي جبران آن، مردي از خویشاوندان کشت، زن را نمیزنی، مردي را میکشتند. اگر همتاي او بود، می

هاي انساني قاتل نيز که اکنون گناه دیگري کشته شوند و قبيلهشد که افراد بیکشتند. این سبب میآن زن را می

کشتند و همواره این ي مقابل میز قبيلهها حمله نموده و افراد زیادي را اگناهی از آنان کشته شده است، شبانه به آن بی

گشت با قبایل شد و قدرت آنان تضعيف میها تا ساليان درازي ادامه داشت. هرگاه تعداد جنگجویان آنان کم میجنگ

 شدند. افتادند و هزاران نفر کشته میگونه چندین قبيله بخاطر یک نفر به جان هم میشدند و ایندیگر هم پيمان می
 

ها با هم برابر است و کسی حق ندارد در مقابل یک نفر، دو نفر را بکشد و در فرهنگ اسالمی خون انسان :4 * نکته

شود و کسی حق ندارد به جاي قاتل، کسی دیگر را به قتل برساند. اگر زنی، مردي را به قتل رساند، آن زن کشته می

ترجمه:  1«.دِمَاؤُهُمْ تَتَکَافَأُ الْمُسْلِمُونَ»وده است: فرم دارسول خشود. اگر مردي زنی را کشت، آن مرد کشته می

با هم برابر است(. این حکم نه تنها در اسالم، بلکه در دیگر ادیان آسمانی گذشته نيز وجود داشته  شانخون )مسلمانان

 »ي مائده فرمود: سوره 45ي است. خداوند متعال در آیه                   

            .»  :برابر در نفس که نوشتيم آنان بر )تورات( در آن )وترجمه 

 هاجراحت و دندان، برابر در دندان و گوش، برابر در گوش و بينی، برابر در بينی و چشم، برابر در چشم و نفس،

قصاص دارد(، ولی در عصر کنونی یهودیان در ازاي کشته شدن یک نفر یهودي، تعداد زیادي از زنان، کودکان و مردان 

 رسانند. فلسطينی را به قتل می
 

 »خداوند متعال در ابتداي آیه فرمود: : 5* نکته           »ها با هم و تأکيد کرد که خون انسان

نظر از اینکه مقتول چه کسی باشد، زن باشد برابر است. هر قاتلی که مرتکب قتل شد، قصاص بر او واجب است، صرف

 مِنْ»یا مرد؛ آزاد باشد یا برده؛ زیرا مهم، انسان بودن است. این معنا در آیات متعددي آمده است. خداوند متعال فرمود: 

 أَحْيَاهَا وَمَنْ جَمِيعًا النَّاسَ قَتَلَ فَکَأَنَّمَا الْأَرْضِ فِی فَسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسًا قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إِسْرَائِيلَ بَنِی عَلَى کَتَبْنَا ذَلِکَ أَجْلِ

 ارتکاب بدون را انسانى کس هر که داشتيم مقرر يلاسرائ بنى بر جهت ترجمه: )به همين 2«.جَمِيعًا النَّاسَ أَحْيَا فَکَأَنَّمَا

 مرگ از را انسانى کس هر و کشته است را هاانسان يهمه گویى که است چنان بکشد، زمين روى در فساد یا قتل

به صورت نکره آمده و « نفساً»ي است(. در این آیه کلمه کرده زنده را مردم يهمه گویى که است چنان بخشد، رهایى

 شود. شخصی را شامل میهر 
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 سُلْطَانًا لِوَلِيِّهِ جَعَلْنَا فَقَدْ مَظْلُومًا قُتِلَ وَمَنْ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ الَّتِی النَّفْسَ تَقْتُلُوا وَلَا»اسراء فرمود:  يسوره 33ي در آیه

 به جز نرسانيد قتل به شمرده است، حرام را خونش خداوند که کسى ترجمه: )و« مَنْصُورًا کَانَ إِنَّهُ الْقَتْلِ فِی یُسْرِفْ فَلَا

یاري شده  او نکند، به یقين اسراف قتل در اما دادیم، قرار قدرت اشولی براى شد، کشته مظلومانه که کس آن و حق،

 شود. با الف و الم جنس آمده و شامل هر شخصی می« النفس»ي است(. در این آیه کلمه

 بِالنَّفْسِ، النَّفْسُ: ثَالَثٍ بِإِحْدَى إِلَّا اللَّهِ، رَسُولُ وَأَنِّی اللَّهُ إِلَّا إِلَهَ الَ أَنْ یَشْهَدُ مُسْلِمٍ، امْرِئٍ دَمُ یَحِلُّ الَ»فرمود: رسول خدا 

 وجود اهلل جز معبودي دهد هيچ گواهی مسلمانی که ترجمه: )هر 1«لِلْجَمَاعَةِ التَّارِکُ الدِّینِ مِنَ وَالمَارِقُ الزَّانِی، وَالثَّيِّبُ

 متأهل جان در مقابل جان،: مورد سه این از به یکی مگر نيست، جایز خونش ریختن هستم، او يفرستاده من و ندارد

کند(. این حدیث نيز مجرد نفس در مقابل نفس و  رها را مسلمانان جماعت و شود خارج دین از که کسی و زناکار

 نماید.يان میها را بتساوي انسان

نظر از زن یا مرد بودنش و یا برده و آزاد بودنش. با توجه به و در این آیه نيز اساس را نفس انسان قرار داد صرف

مطالبی که گذشت و با توجه به عبارتی که در صدر آیه آمده است این آیه قصد دارد عادت جاهليت را که خون 

گویی به این و بيان کند که قصاص بر قاتل واجب است. این آیه در مقام پاسخ دانست، باطلها را با هم برابر نمیانسان

سؤال که مقتول زن باشد یا مرد، آزاد باشد یا برده تا قاتل قصاص شود یا نشود، نيست و براي رسيدن به جواب، باید 

 آیات و احادیث دیگر را مورد بررسی قرار داد.

 گوي این مسایل است:جاهليت آمده است و پاسخبه عبارت دیگر، این آیه در ردّ فرهنگ 

ي باالي اجتماعی زمانی که یک مرد آزاد که در سطح پایين جامعه است، یک مرد آزاد را کشت که در رتبه .1

پس فقط همان یک نفر کشته « لحرالحر با»گوید: قرار دارد، به جاي او چند نفر باید کشته شوند؟ آیه می

شود. می

ي یک شخصيت مهم را کشت، آیا جایز است در مقابل آن برده، صاحب برده ضعيف، بردهي مردي وقتی برده .2

پس صاحب برده مهم نيست که چه کسی باشد و در مقابل برده، برده « العبد بالعبد»گوید: را کشت؟ آیه می

شود.کشته می

است که به این مسأله اهميت اي دیگر را کشت، آیا نياز اي که در جامعه هيچ جایگاهی ندارد، بردهاگر برده .3

بله.« العبد بالعبد»ي قاتل را قصاص کنيم؟ با توجه به صدر آیه و عبارت دهيم و برده

اگر یک زن معمولی، زن اشراف زاده را کشت، آیا جایز است به جاي او، شوهرش یا پدرش یا فرزندش را  .4

اده باشد یاخير )االنثی باالنثی(.ها با هم برابر است، خواه اشراف زگوید: زنقصاص کنيم؟ آیه می
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شود که جواب آن در این آیه نيست و باید در آیات و احادیث دیگر در مبحث قتل سؤاالت دیگري نيز مطرح می

 ها را یافت، مثالً: جواب آن

شود؟ اي را کشت، آیا قصاص میاگر شخص آزاد، برده .1

شود؟ اگر مردي، زنی را کشت آیا قصاص می .2

 و ...  .3

ي مطلب این است که با توجه به آیات مختلف اصل بر این است که قاتل باید قصاص شود، مگر اینکه دليلی هخالص

)مسلمان ترجمه:  1.«بِکَافِرٍ مُسْلِمٌ یُقْتَلُ لَا»اند: ها را استثنا کند. به طور مثال رسول خدا فرمودهدیگر بياید و برخی قاتل

شود یا خير؟ باید دنبال دليل دیگري بود و کسی اینکه آیا آزاد در مقابل برده کشته می 2شود(.در مقابل کافر کشته نمی

تواند به عدم قصاص آزاد در مقابل برده به این آیه استدالل کند، زیرا اگر از این آیه چنين استدالل کرد، پس در نمی

و، مرد در مقابل زن نباید کشته شود! در شود( و طبق استدالل اهمين آیه گفته شده که )زن در مقابل زن کشته می

 3شود.سنت بر این هستند که مرد در مقابل زن کشته میکه جمهور علماي اهلحالی
 

گردد. یکی از اي همچون قتل شود، کافر و از دین خارج میپندارند کسی که مرتکب گناه کبيرهبرخی می: 6* نکته 

ي مقتول بين قاتلی که مرتکب قتل عمد شده و خانواده« أخيه»با لفظ ي بطالن این سخن همين آیه است، زیرا ادله

ي حجرات سوره 10 يخداوند متعال در آیه 4نامد.کند و آنان را برادران دینی یکدیگر میي اخوت برقرار میرابطه

ونه که برادرهاي نَسَبی در گؤمنان را برادر یکدیگر ناميده است، زیرا آنان در اساس اعتقادات با هم اتفاق دارند، همانم

اند، پس کسی حق ندارد مسلمانان اهل قبله را که به اساس معتقدات اسالمی اساس تولد )پدر و مادر( با هم متفق

ي اختالفات جزئی دراحکام یا عقيده کافر بداند. خوارج از کسانی بودند که مسلمانان را با پایبند هستند، به بهانه

 کرد. ي آنان را رد میبا استدالل به این آیه گفته دانستند. ابن عباس ر میارتکاب گناه کبيره کاف
 

ي قتل در ميان است و اي توافق کرده باشند، ولی چون مسألهي مقتول و قاتل با هم بر دیههر چند خانواده :7نکته * 

بينند، از این جهت شان زنده میاست و از طرفی قاتل را جلوي چشمان شان را از دست دادهخانواده یکی از عزیزان

 چيزي به را ممکن است اولياي دم، پس از عفو نيز، به قاتل فشار بياورند و شروط سختی جلوي پاي او بگذارند و او

                                                           

 آلبانی آن را صحيح دانسته است.. شيخ 1413( حدیث 4/25ذي )ترم - 1

گویند شود و برخی میاینکه منظور، کافر حربی است یا کافر ذمی، بين علما اختالف است. برخی بر این باورند که مسلمان در مقابل کافر ذمی کشته می - 2

 شود.شود ولی در مقابل کافر حربی همه متفق هستند که مسلمان کشته نمیکشته نمی

ام مخالف این باشد که مرد فرموده است: کسی از اهل علم ندیده -رحمه اهلل–( امام شافعی 7/5671) اند. فقه اسالمی وادلتهنيز ادعاي اجماع کردهو برخی  - 3

 (.6/22شود. األم )در مقابل زن، کشته می

 البته این به شرطی است که قاتل معتقد به جواز قتل نباشد. - 4



 

 

 

و با عبارت  کنند دنبال «وفِبِالْمَعْرُ» کند تا قضيه رانيست؛ این آیه به اولياي دم سفارش می توانش در که نمایند وادار

 بپردازد. را دیه اخالق حسنه، و ادب با کاست و و کم بدون و تاخير کند بدونامر می نيز به قاتل «بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاء»

ي مقتول پس از رضایت و گرفتن دیه پشيمان شوند و به جان قاتل سوء قصد با این وجود باز ممکن است خانواده

هاي دیگري دست بزند، از این جهت خداوند متعال در پایان ي سنگين به خالفیا ممکن است قاتل بخاطر دیهکنند و 

 »آیه با عبارت           »  کسی را که پس از صلح، از حق تجاوز کند، مورد تهدید قرار

 داده است.
 

کند خداوند متعال براي کاهش مشاجرات و شکایات، مؤمنان را به رعایت تقوا و ترس از خدا سفارش می :8* نکته 

کنند، اختالفات اي که مردم آن تقواي الهی را رعایت میترساند. در جامعهو آنان را از عذاب دنيوي و اخروي می

پندارند. چه پاول اموال مردم را نوعی زیرکی نمیبينند و چاندک است، زیرا همه چيز را در زندگی زودگذر دنيا نمی

زیباست مسلمانان موقع مشاجره با برادران خود، تقوا و اخالق حسنه و رفتار نيکو را فراموش نکنند. طلبکاران بيش 

شان باشند و از اموال از اندازه به بدهکاران تنگدست خود سخت نگيرند و بدهکاران به نيکی به دنبال پرداخت بدهی

 دیگران سوء استفاده نکنند.
 

ي مقتول واجب است قاتل را شود که بر خانوادهبرداشت می« الْقَتْلَى فِی الْقِصَاصُ عَلَيْکُمُ کُتِبَ»از عبارت  :9* نکته 

شود که فهميده می« بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَاعٌ شَیْءٌ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عُفِیَ فَمَنْ»ي قصاص کنند، ولی از جمله

توانند برادرشان را توانند از این حق استفاده کنند و میي قاتل است که میقصاص واجب نيست، چون حق خانواده

ي قاتل و مقتول این تخفيف ببخشند و به جاي قصاص، دیه دریافت کنند. خداوند متعال از رحمت خویش به خانواده

کنند و به آنان سفارش ولی برخی از اطرافيان هستند که اولياي دم را به قصاص تشویق میویژه را قایل شده است، 

کنيد!! این عمل گذاري میگویند: دیه مثل این است که شما خون مقتول را قيمتکنند تا به دیه راضی نشوند، میمی

گوید و آیه در مورد قتل عمد سخن میآنان مخالف رحمتی است که خداوند متعال براي بندگانش قرار داده است. )این 

 شود(.ي نساء بيان میسوره 92 يحکم قتل غير عمد در آیه
 

خداوند متعال حکم قصاص را براي مسلمانان به پرداخت دیه تخفيف داده است، در صورتی که این  :10* نکته 

ي بخشش اسرائيل فقط قصاص بود و اجازهفرماید: در ميان بنیمی تخفيف در ادیان گذشته نبوده است. ابن عباس

 ضرب من (12»)آمده است:  21 سوم فصل إصحاح خروج سِفر چنانچه در تورات 1قاتل یا گرفتن دیه را نداشتند.

( و 12ترجمه: ))«. إليه یهرب مکانًا له أجعل فأنا یده اهلل فی أوقع بل یتعمد لم الذي ولکن (13) قتالً یُقتل فمات إنسانًا
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( ولی کسی که بدون عمد کسی را کشت، یعنی خدا او را در دستانش 13شود. )انسانی را زد و مُرد، کشته میکسی که 

 سازم(.اي را براي او فراهم میانداخت، پس من راه چاره
 

                  

 (179). کنيد پيشه باشد که تقوا خردمندان، اى است حيات شما براى قصاص در و
 

حیات خود را از دست که با اجرای قصاص، قاتل : چگونه در اجرای قصاص، حیات وجود دارد در حالیسؤال* 

 دهد؟!  می

 ها عبارتند از:شود که برخی از آنها سبب حيات میهاي مختلفی براي انسانقصاص به شيوه جواب:

 که جرمی هر مقابل در بداند کسی اگر که شود، چرا می جرم وقوع از بازدارندگی موجب قصاص قانون اصل .1

ها در کند و حيات انسان می دوري جرم ارتکاب از داشت، وجود خواهد مثل به مقابله و قصاص شود، مرتکب

ماند. امان می

جان خود را از دست بدهند، ولی با ي قاتل و مقتول ممکن است افراد زیادي در مشاجره ميان خانواده .2

ماند گناه در امان میکند و با کشتن فرد گنهکار، جان افراد بیقصاص، مشاجره ميان دو خانواده خاتمه پيدا می

شود. گونه، حيات دیگران حفظ میو این

شود.شود و باعث حيات دیگران میوقتی قاتل قصاص شود فرصت قتل دیگر از او سلب می .3

دهند.کنند و به حيات خود ادامه میي مقتول با قصاص تا حدودي آرامش قلب پيدا میدم و خانوادهاولياي  .4
 

»از عبارت:  * نکته:            »گاه خردمندان از حدود اسالم همچون شود هيچفهميده می

 گيرند، خردمند نيستند.گيرند و کسانی که ایراد میایراد نمیقصاص، سنگسار، قطع دست دزد و ... 
 

                                     

 شما بر شایسته کردن به طور گذارد وصيّت به جاى خود از و دارایی فراوانی رسد فرا شما از یکى مرگ که هنگامى

 (180). متقيان بر است حقّى نزدیکان. و مادر و پدر واجب است، براى
 

حقوقی را که یک شخص بر عهده دارد، بيان نمود و سپس در مورد قصاص سخن گفت تا  177ي در آیه :1* نکته 

ترین حق را از انسان بگيرد، عدالت در حق او اجرا شود و اکنون در موضوع وصيت و احکام خواهد مهمکسی که می

 گوید تا از نظر مالی در حق کسی ظلم نشود.آن سخن می
 



 

 

 

  »در عبارت  :2* نکته   » را به معنی مال زیاد « خير»منظور از خير در اینجا مال است. برخی از علما

باشد. در این آیه می« شر»اصل خير به معناي چيزي است که انسان به سوي آن ميل و رغبت دارد و متضاد اند. دانسته

کند در وصيتش استفاده شده چون بحث وصيت است و به صاحب مال گوشزد می« خير»از « مال»ي به جاي کلمه

 1دقت کند تا بعد از او اموالش براي او خير باشد.

 

آورد، نقش دارند. نقشی که انسان موجودي اجتماعی است و اطرافيان فرد نيز در اموالی که او به دست می :3* نکته 

 شود:توانند داشته باشند، به دو دسته تقسيم میخویشاوندان می

و  کنندشان را به او منتقل میدهند، تجربياتپدر و مادر فرزند را پرورش می . نقش غیر مستقیم یا نقش معنوی:1

کند، در غياب همسر، از فرزندان کند. همسر در خانه آرامش را فراهم میفرزندشان وقتی بزرگ شد، درآمد کسب می

رود. فرزندان نيز در کارهاي کند و شوهر با خاطري آسوده سراغ کار و درآمد میو خانه و اموال شوهر محافظت می

عصاي دست آنان خواهند شد. برادر و سایر خویشاوندان نيز کنند و وقتی بزرگ شدند کوچک به پدر و مادر کمک می

 کنند. هنگام مشکالت از او حمایت می

تر و سایر خویشاوندان اگر از نظر مادي وضعيت مناسبی داشته باشند، پدر، برادر بزرگ. نقش مستقیم یا نقش مادی: 2

 ادي ترقی دهند.ي مدهند تا او را در زمينهمقداري سرمایه در اختيار شخص قرار می
 

کرد تمام اموالش به پسر کرد مرگش نزدیک است، وصيت میدر جاهليت وقتی شخصی احساس می :4* نکته 

کرد، ي فرزندان کوچکش را از ارث محروم میبزرگش یا برادرش و یا به رئيس قبيله برسد و همسر و دختران و بقيه

نزدیکان را در نظر بگيرد و براي هر نفر سهمی به  و مادر دهد هر کس هنگام وصيت، پدر،ولی این آیه دستور می

 صورت عادالنه و معروف تعيين کند تا حسادت و اختالف بين آنان پيش نياید. 

شان به چه نحوي بين کردند اموالگرفتند وصيت میپس از نزول این آیه، مسلمانانی که در بستر مرگ قرار می

و خداوند متعال ميراث بران و سهم هر یک  2ی نکشيد که آیات ميراث نازل شدشان تقسيم شود، ولی طولخویشاوندان

اي که تر از آن اندازهتر یا بيشرا مشخص نمود و از آن پس، این آیه منسوخ گشت و دیگر هيچ کس حق ندارد کم

 فَلَا حَقَّهُ حَقٍّ ذِي کُلَّ طَىأَعْ قَدْ اللَّهَ إِنَّ» »فرمود:  خدا در آیات ميراث تقسيم کرده است وصيت کند و رسول خدا

 نيست(.  جایز وارث براي وصيت لذا است؛ داده حقش را حقی، صاحب هر به خداوند ترجمه: )همانا 3«لِوَارِثٍ وَصِيَّةَ
 

 * سؤال: آیا این آیه پس از نزول آیات میراث کاربرد دارد؟
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بله، در برخی شرایط ممکن است موقعيتی پيش بياید که شخص الزم باشد در اموالی که پس از خود به جاي  جواب:

 هاي فراوانی داشته باشد:گذارد وصيت کند و ممکن است مثالمی

کنند و هيچ یک هاي او در مناطق مختلف زندگی میشخصی بيش از یک همسر دارد و هر یک از خانواده مثال اول:

شود و آنان از همدیگر خبر ندارند. این شخص اگر بدون وصيت از دنيا برود اموال او بين یک خانواده تقسيم میاز 

دهد تا اطرافيانش را وصيت کند شوند. در چنين موقعيتی این آیه به او دستور میها از اموالش محروم میسایر خانواده

 اش تقسيم کنند.ي خانوادهين همهکه اموالش را به معروف )طبق تقسيم آیات ميراث( ب

ممکن است یک شخص جهت درآمد، نياز به سرمایه داشته باشد. پدر، مادر، برادر و یا یکی دیگر از  مثال دوم:

ي خود را در اختيار آن شخص قرار دهند تا اي باشند و بخواهند سرمایهخویشاوندان دور یا نزدیک او داراي سرمایه

یا مضاربه کار کند، ولی چون آن دو شریک، پدر و فرزند یا مادر و فرزند هستند و یا برادر با آن به صورت شراکت 

کنند و پس از مدتی ممکن است اند، جهت حساب و کتاب به صورت رسمی عمل نمییکدیگرند و یا قوم و خویش

شریک را از هم تفکيک سرمایه و سود حاصله آنقدر در هم آميخته شود که هيچ کس، جز خود شخص، نتواند حق هر 

گذار ظلم شده است، در کند. اگر آن شخص بميرد و اموال به صورت ارث بين خویشاوندان تقسيم شود در حق سرمایه

این حالت شخص باید وصيت کند که چه درصدي از اموالش حق آن خویشاوند است. قبل از تقسيم ميراث، ابتدا حق 

 مِنْ»شود. خداوند متعال نيز فرموده است: پس بين ميراث بران تقسيم میشود سصاحب سرمایه از اموال ميت کسر می

فرموده است:  تقسيم ميراث پس از انجام وصيت و پرداخت قرض است. رسول خدا 1«دَیْنٍ أَوْ بِهَا یُوصِی وَصِيَّةٍ بَعْدِ

چيزي  که مسلمانی )برايترجمه:  2«.عِنْدَهُ مَکْتُوبَةٌ وَوَصِيَّتُهُ إِلَّا لَيْلَتَيْنِ یَبِيتُ فِيهِ، یُوصِی شَیْءٌ لَهُ مُسْلِمٍ امْرِئٍ حَقُّ مَا»

نوشته شده و نزدش  وصيتش اینکه مگر بگذرد او بر شب دو که نيست جایز کند، وصيت آن يدرباره باید و دارد

باشد(.
 

 وصيت دو نوع است:  :5* نکته 

شخص  به فوتش از بعد زمان براي خود مال از را منفعتی یا یک شخص براي کسب ثواب، عين. وصیت مستحب: 1

گویند. وصيت مستحب براي می نيز تمليکی وصيت وصيت، نوع این کند. بهمی تمليک خيریه به صورت مجانی یا امور

بر جایز نيست. کسی که در بستر مرگ قرار گرفت، اجازه ندارد بيش از یک سوم اموالش را وصيت کند. کسی ميراث

 شود. وصيت مستحب نکرد گناهکار نمیکه 
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 که این مثل. نماید مأمور کاري واجب انجام براي را نفر چند یا وصيتی است که یک شخص یک. وصیت واجب: 2

گویند. کند. به این نوع وصيت، وصيت عهدي نيز می پرداخت را او هاي بدهی مرگش از بعد تا نماید وصی را شخصی

شود. وصيتی که در این آیه آمده است، زیرا اگر وصيت نکند حقوق دیگران ضایع میانجام این نوع وصيت، واجب 

 شود.دانسته می« حقا علی المتقين»و « کتب عليکم»وصيت واجب است و وجوب آن از عبارت 
 

                             

 خداوند دهند. قطعاًمى تغيير را آن که است ي کسانىعهده بر آن گناه پس داد، تغيير آن را بعد از شنيدش که کسى پس

 (181). داناست شنواي
 

 الَّذِینَ یَاأَیُّهَا »هر وصيتی باید با حضور دو شاهد عادل و مسلمان انجام گيرد. خداوند متعال فرموده است:  :1* نکته 

 اید،آورده ایمان که کسانى ترجمه: )اى 1«مِنْکُمْ عَدْلٍ ذَوَا اثْنَانِ الْوَصِيَّةِ حِينَ الْمَوْتُ أَحَدَکُمُ حَضَرَ إِذَا بَيْنِکُمْ شَهَادَةُ آمَنُوا

بطلبيد(. کسی که  شهادت به خود ميان از را عادل نفر دو وصيت موقع در رسد فرا شما از یکى مرگ که هنگامى

وصيت خود را در حضور دو شاهد عادل انجام داد، تکليف شرعی خود را انجام داده است. شاهدان نيز موظفند بر 

 اساس آن وصيت، عمل کنند، ولی اگر وصيت را تغيير دادند گناه بر گردن شاهدان است.
 

که در پایان آمده، با موضوع آیه در این است که اگر آن دو شاهد با هم « سميع و عليم»ارتباط دو صفت  :2* نکته 

ي واهی وصيت را تغيير دهند، بدانند که خداوند متعال آن وصيت را شنيده تبانی کردند و خواستند با توجيهات و ادله

کند و است براي کسی که از موقعيت خود سوء استفاده میداند. این آیه تهدیدي اساس آنان را میاست و توجيهات بی

 سازد.امور را از مصارف خود منحرف می
 

                                

قطعاً  نيست. او بر گناهى آنان صلح ایجاد کرد، پس آنگاه ميان ترسيد،کننده  یا گناه وصيت انحراف از که پس کسى

 (182). است غفور رحيم خداوند

 

 چه تفاوتی با هم دارند؟« اثم»و « جنف»* سؤال: 

شود که قصد نسبت داده می« جنف»و زمانی به یک شخص  2.است ز حقبه معناي ميل و انحراف ا «جنف» جواب:

 اجراي عدالت داشته باشد، ولی در تشخيص عدالت دچار اشتباه شده و وصيتی کند که عادالنه نباشد. 
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دهد، ولی از شود که عدالت را تشخيص مینسبت داده می« اثم»و زمانی به یک شخص 1به معنی گناه است.« اثم»

 کند که حق کسی را ضایع کند. اي وصيت میروي عمد به گونه
  

زمانی که مجریان وصيت از ناعدالتی ترس داشتند و ظن غالب آنان این بود که این وصيت عادالنه نيست،  * نکته:

« غفور و رحيم»حق دارند آن را بر وجه اصالح تغيير دهند و نياز نيست به یقين قطعی برسند. در پایان آیه دو صفت 

اي ي عادالنه نيست را به صورتی عادالنه در بياورند و واهمهآمده است تا به آنان جرأت دهد وصيتی که به احتمال قو

 أَجْرَانِ، فَلَهُ أَصَابَ ثُمَّ فَاجْتَهَدَ الحَاکِمُ حَکَمَ إِذَا»از گناه تغيير مفاد وصيت را نداشته باشند. رسول خدا فرموده است: 

 دو باشد، درست که نماید صادر را حکمی و کند اجتهاد حاکم ترجمه: )هرگاه 2«.أَجْرٌ فَلَهُ أَخْطَأَ ثُمَّ فَاجْتَهَدَ حَکَمَ وَإِذَا

 رسد(.می او به پاداش پس یک باشد، اشتباه که نماید صادر را حکمی و کند اجتهاد اگر و رسدمی او به پاداش
 

                         

نوشته شده است تا به تقوا  شما از قبل کسان بر که گونههمان شد نوشته شما بر روزه اید،آورده ایمان که کسانی اى

 (183) برسيد.
 

به مدینه هجرت کرد  وقتی رسول اهلل 3گرفتند.مشرکان قریش در عاشورا )روز دهم محرم( روزه می: 1* نکته 

 در این. است خوبی گيرند. علت را پرسيد، گفتند: این روز، روزمشاهده نمود که یهودیان نيز همان روز را روزه می

 خدا رسول. گرفت روزه را روز این موسی داد و پيامبر نجات دشمن دست از را اسرائيل بنی روز خداوند متعال

 این روز را روزه که داد دستور یارانش به و گرفت روزه خودش پس. ترمنزدیک موسی به شما از من: فرمود 

ي در مورد روزه ي رمضان واجب گشت، رسول خداسال دوم هجري زمانی که این آیه نازل شد و روزه 4بگيرند.

ترجمه: )هر کس خواست آن روز را روزه بگيرد و هر کس  5«یَصُمْهُ لَمْ شَاءَ وَمَنْ صَامَهُ، شَاءَ مَنْ»عاشورا فرمود: 

در  6شود،ي گناهان یک سال میي مستحب که کفارهي عاشورا به عنوان روزهاز آن پس، روزه خواست روزه نگيرد(.

 اسالم باقی ماند.
 

                                                           

اندازد به آن نامگذاري شده است. اصل به معناي دنبال افتادن و عقب افتادن است و گناه چون انسان را از خيرات و از خوشبختی به عقب میدر « اثم» - 1
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و دین اسالم نيز آن را دادند اي بود که اهل کتاب و مشرکان آن را انجام میي عاشورا، عمل پسندیدهروزه :2* نکته 

هاي خوب را در خود جمع کرده است. هيچ عمل خوبی در در خود جاي داد. اسالم دین کاملی است و تمام خصيصه

ادیان دیگر وجود ندارد مگر این که همان یا بهتر از آن در اسالم وجود دارد. ممکن نيست، عملی صحيح و زیبا، در 

دین اسالم همان یا همانند آن نباشد. عملی که در دین اسالم مورد تأیيد قرار  دین یا مکتبی وجود داشته باشد و در

نگرفته است، بدون شک داراي مضراتی است، هر چند آن عمل، ظاهري زیبا و فریبنده داشته باشد و بسياري از مردم 

 فریب رنگ و جالي آن بخورند.
 

 ایی با هم شبیه است؟های گذشته در چه چیزهی امتی ما و روزه: روزه1* سؤال 

واجب است و از  ما ما عملی به نام روزه داریم و انجام آن بر که گونهدر واجب بودن و امساک. یعنی همان جواب:

و از برخی کارها دست  اند که بر آنان واجب بودهاي گذشته نيز روزه داشتهبرخی کارها باید دست بکشيم، امت

 داد روزها و جزئيات آن نيازي نيست که مثل هم باشد. کشيدند. اما در کيفيت روزه و تع می
  

دین اسالم، دین حق و از جانب خداست. ارکان دین اسالم در طول تاریخ دعوت انبيا ثابت بوده و تمامی  :3* نکته 

حسنه ها شامل توحيد، نماز، زکات، روزه، حج، اخالق شان را به سوي این ارکان که برخی از آنپيامبران خدا پيروان

 نمودند.شود دعوت میو ... می
 

های گذشته نیز واجب بوده گونه که روزه بر شما واجب است بر امت: خداوند متعال فرموده است همان2* سؤال 

 ای برای مسلمانان دارد؟  است. این عبارت چه فایده

 شوند:مسلمانان به دو دسته تقسيم می جواب:

خواهند با دیگران در انجام عمل صالح و به دست آوردن رضاي خداوند ند و میکه از نظر ایمانی قوي هستای دسته

هاي گذشته عقب خواهند در کسب رضایت خداوند از امتکند که اگر نمیاین آیه آنان را وارد رقابت می 1رقابت کنند،

 بيفتند به نحو احسن رمضان را روزه بگيرند.

خواهند حداقل تکاليف شرعی خود را انجام دهند و تري قرار دارند و میکه از نظر ایمانی در سطح پایينای دسته

گوید: با وجوب روزه، گمان فرسا نيستند. این آیه به آنان میخواهان مسابقه با دیگران و انجام تکاليف سخت و طاقت

هاي گذشته نيز بر امتاي که بر شما واجب شده، تر و زیادتر از دیگران است، زیرا روزهنکنيد که تکاليف شما سخت

 آیيد.ي آن بر میاند، پس شما نيز از عهدهي انجام آن بر آمدهواجب بوده است. آنان از عهده
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وزه رسالتی دارد و آن، رسانيدن انسان به تقوا است. کسی که هنگام روزه به رعایت حدود خدا توجه ر :4* نکته 

 أَنْ فِی حَاجَةٌ لِلَّهِ فَلَيْسَ بِهِ، وَالعَمَلَ الزُّورِ قَوْلَ یَدَعْ لَمْ مَنْ»فرماید: دا میبرد. رسول خاش نخواهد اي از روزهندارد، بهره

 و او خوردن که ندارد نيازي خداوند نکند، آن را ترک به عمل گفتار ظالمانه و که . ترجمه: )کسی1«وَشَرَابَهُ طَعَامَهُ یَدَعَ

دارد، از جایز باز می هاي حالل و از شهواتها و نوشيدنیرا از خوردنیروزه انسان وقتی  کند!(. ترک را نوشيدنش

هاي حرام و شهوات ناجایز و سایر گناهان همچون غيبت، تهمت، دروغ، ظلم و ... ها و نوشيدنیباب اولی از خوردنی

 أَحَدٌ سَابَّهُ فَإِنْ یَصْخَبْ، واَلَ یَرْفُثْ فَالَ أَحَدِکُمْ صَوْمِ یَوْمُ کَانَ وَإِذَا جُنَّةٌ، الصِّيَامُ»فرماید: باز خواهد داشت. رسول اهلل می

 ناسزا نباید دار است، پسزمانی که کسی از شما روزه .بازدارنده است ترجمه: )روزه، 2«صَائِمٌ امْرُؤٌ إِنِّی فَلْيَقُلْ قَاتَلَهُ، أَوْ

شخصی  من: بگوید شد، درجوابش درگير او گفت یا با ناسزا او به کسی اگر. دعوا و داد و فریاد راه بيندازد و بگوید

 مِنْ وَشُرْبَهُ وَأَکْلَهُ شَهْوَتَهُ یَدَعُ بِهِ، أَجْزِي وَأَنَا لِی الصَّوْمُ»فرماید: هستم(. خداوند عزوجل در حدیث قدسی می دارروزه

 خوردن و جنسی و تمایالت دارروزههم، چرا که دمی آن را پاداش خودم من و است من براي . ترجمه: )روزه3«أَجْلِی

 کند(. می ترک من به خاطر را آشاميدن
 

                                  

                         

 بر دیگر روزه بگيرد و باشد، به همان تعداد، روزهاى در سفر یا بيمار پس کسی از شما که هایی است معين.روز

به دلخواه کار  که کسى پس مسکينی است؛گيرند، فدیه الزم است و آن غذاي با مشقت بسيار آن را می که کسانى

  (184) .بدانيد اگر است بهتر شما براى بگيرید اینکه روزه و است، بهتر او خيري را انجام دهد، آن براى

 

ي ي قبل مطلقاً حکم وجوب روزه را براي همگان بيان نمود، ولی از آن جهت که دین اسالم بر پایهدر آیه :1* نکته 

هایی را براي کسانی که از روزه گرفتن عاجزند بيان نمود. در این آیه استوار است، در این آیه تبصرهرحمت خداوندي 

 براي سه قشر تبصره قایل شده است:

شود که در سالمتی او اختالل به وجود آمده و روزه گرفتن براي او طاقت فرسا است و شامل هر کسی می. مریض: 1

جنين یا نوزادش کند. زن باردار و زن شيرده که روزه سبب آسيب جدي به وي، ییا روزه بيماري او را شدیدتر م

»اش را پس از بهبودي، به همان تعداد، بعد از رمضان بگيرد. شود. او باید روزهشود، شامل مریض می می    

 .» 
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شامل « »ي حال مسافرت است و با توجه به کلمهدر  کند کهبر کسی صدق می«   »عبارت . مسافر: 2

اش را شود. او نيز همچون مریض، قضاي روزهکسی که عازم سفر است، ولی هنوز سفرش را شروع نکرده است، نمی

 آورد. در ایام دیگر به جاي می

پس از رمضان از او  چون انتظار قضاي روزه 1گرفتن را ندارد.قدرت روزهور کلی طو به  عاجز استکسی که . 3

رود، باید کفاره دهد. )در ازاي هر روز، به یک مسکين غذا دهد(. او تشویق شده است در صورت توانایی، بر  نمی

 ي خود بيفزاید.مقدار کفاره
 

 به چه معناست؟« یطیقونه»* سؤال: 

شود، ور گردن انداخته میبه معناي دور چيزي فراگرفتن است. به بندي که د« طوق»ي از ریشه« یطيقونه»جواب: 

زمانی که انجام کاري براي شخص طاقت فرسا باشد و او را به سختی و مشقت بيندازد، از این فعل  2گویند.طوق می

شان است، مکلف هستند و به شخصی که ها به انجام فعلی که در حد استطاعتشود. در دین اسالم انساناستفاده می

ترجمه:  3«اسْتَطَعْتُمْ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا»فرماید: گویند. خداوند متعال میمی« مستطيع»د، دهکاري را به راحتی انجام می

دهد دارید رعایت کنيد(. ولی به شخصی که کاري را با زحمت فراوان انجام می اي که استطاعت)تقواي خدا را به اندازه

ي عجز نهایت استطاعت شخص و در حال رسيدن به درجهگویند. مطيق زمانی است که انجام آن کار در می« مطيق»

گيرند و اندازد، روزه را افطار نموده و قضاي آن را بعد از رمضان میباشد. کسانی که گرفتن روزه آنان را به حرج می

ي هر روز به شان را افطار نموده و در ازاتوانند قضاي آن را بگيرند، اجازه دارند روزهکسانی که بعد از رمضان نيز نمی

 مسکينی غذا دهند.
 

» عبارت :2* نکته               » که در پایان آیه آمده، تشویقی است براي روزه گرفتن و

دل ها بدانند روزه گرفتن به نفع دنيا و آخرت و جسم و روح آنان است و این واجب را با جان و تا این که انسان

 مورد دست بردارند.بپذیرند و از بهانه جویی و عذر تراشی بی
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 هدایت هاي روشنی ازدليل سراسر هدایت است براي مردم و شده است که نازل آن در قرآن که است رمضان ماهی ماه

 سفر در یا بيمار که کسی و بگيرد باشد، پس باید روزه حاضر آن ماه در که کس هر باطل، و حق جدا کننده ميان و

شما خواهد و خواهان مشقت مى را شما راحتى خداوند بگيرد، روزه آن بجاى را دیگرى به همان تعداد روزهاى باشد،

و تا اینکه  است، بزرگ دارید کرده هدایت را شما اینکه به پاس را تا خدا و کنيد تکميل را روزها نيست و تا آن تعداد

 (185) .شکرگزار باشيد
 

نماید که باید خداوند متعال پس از بيان حکم روزه و برخی احکام متعلق به آن، اکنون ایامی را معرفی می :1* نکته 

کند. ماه رمضان براي روزه انتخاب شده گرفت. اما قبل از آن به فضيلت و برکات ماه رمضان اشاره میدر آن روزه 

ها فضيلت داده شده است. در این ماه است و از این جهت این ماه برسایر ماه چون شروع نزول قرآن بر رسول اهلل

 قرآن داراي سه ویژگی مهم است:

 هدایت دست یابند. کند تا به. مردم را راهنمایی می1

 آورد.هاي روشن و آشکار می. براي معرفی راه هدایت، دليل2

 کند.. مرزهاي دقيق بين حق و باطل را از هم جدا می3
 

 184ي گردد. آیهحکم مریض و مسافر بيان شد و باري دیگر در این آیه نيز تکرار می 184ي در آیه :2* نکته 

تکليف آنان و رخصتی که به آنان تعلق گرفته است را بيان کند و به این جهت در تمرکز سخن بر روي مکلفين بود تا 

   »در عبارت « منکم»ي قبل، از قيد آیه       » ،استفاده شده است و همچنين پس از آن

تر بر حکمت و علت تمرکز سخن بيش 185ي نيست. در آیه 185ي حکم مطيق را نيز بيان نمود که این دو در آیه

کند و در این آیه علت و ي قبل رخصت را بيان میرخصت براي مریض و مسافر است. به عبارتی دیگر: در آیه

 حکمت رخصت را.  
 

 * سؤال: حکمت و علت رخصت چیست؟

 در این آیه به چهار مورد اشاره شده است: جواب:

و اینکه خداوند خواهان به زحمت انداختن بندگانش نيست، چون  اثبات لطف و رحمت خدا در حق بندگان .1

خواهد.آسانی و یسر آنان را می

ها کامل کنند.شان را در سایر ماههاياند در ماه رمضان روزه بگيرند، روزهفرصتی باشد تا کسانی که نتوانسته .2

. )شامل تکبيراتی که پس از اتمام روزه مؤمنان به بزرگی و عظمت و جالل اهلل پی ببرند و خدا را تکبير بگویند .3

شود(.شود، نيز میدر روز عيد فطر گفته می



 

 

 

هایی که در دین وجود دارد، خدا را سپاس گویند و الطاف او را با عبودیت و بندگی مسلمانان بخاطر رخصت .4

 پاسخ دهند.
 

                                     

اجابت  فرا بخواند هرگاه مرا را کننده دعا دعاى نزدیکم. من کنند، سؤال من يباره در تو از من بندگان هر گاه و

 (186به رشد و کمال برسند. ) تا بياورند ایمان من به و بپذیرند مرا دعوت باید کنم، پس می
 

هاي زیباي آن، در یک فضاي معنوي، خداوند متعال در این هاي روزه و بيان حکمتپس از بيان رخصت :1* نکته 

پذیرم. هر چند اي را میکند که من نزدیک و در دسترس شما هستم و دعاي هر دعا کنندهآیه خودش را معرفی می

کنند، ولی چون خداوند متعال نزدیک است و نزدیک نياز به واسطه ندارد، جواب آنان را ؤال میمردم از رسول خدا س

 دهد. خودش و بدون واسطه می
 

ي انسانی را ي خود هستند و راه رسيدن به رشد و توسعهها دنبال رسيدن به رشد و توسعهبسياري از انسان :2* نکته 

و توسعه را تنها در به دست آوردن پول و ثروت و برخی در جسم و برخی  دانند. برخی رشددر مسایل گوناگون می

ها را در ایمان و ي انساندانند، ولی خداوند متعال رشد و توسعهدر پست و مقام و برخی در سواد و مدرک و... می

شد جسمی و داند. )کسب علم و دانش، تالش در به دست آوردن مال و ثروت، توجه به راستجابت فرمان خود می

 سایر امور پسندیده در فرامين خدا وجود دارد که انسان مؤمن باید به آن اهتمام ورزد.(
 

                                 

                                        

                                   

    *     

نيز  شما و هستند شما پوششی براي آنان شده است، حالل براي شما تانهمسران با آميزش داريروزه هايشب در

 را شما و شما را پذیرفت يتوبه پس کردید،مى خيانت خود به شما که دانستمى خداوند براي آنان هستيد. پوششی

 و بخورید. نمایيد است، طلب داشته مقرر شما بر که خدا را آنچه و کنيد آميزش آنان با پس اکنون مورد عفو قرار داد،

 در و به اتمام برسانيد شب تا را روزه سپس گردد، آشکار سياه يرشته از فجر سفيد يرشته شما براى تا بياشاميد و

 نشوید، نزدیک آن است، پس به الهى آن حدود نکنيد، آميزش زنان با هستيد به اعتکاف مشغول مساجد در که حالى

 (187). کنندپيشه  تقوا تا سازدمى روشن مردم براى را خود آیات چنين این خداوند
 



 

 

 

دهد. شود که این آیه به آن سؤاالت پاسخ میپس از بيان حکم روزه، سؤاالتی در مورد احکام آن مطرح می نکته:* 

خواهد فردا روزه بگيرد، پس از پاسی از شب باید از خوردن، کردند کسی که میدر ابتدا یاران رسول خدا تصور می

را انجام نوشيدن و مباشرت با زنان پرهيز کند. امّا برخی از آنانی که به این حکم معتقد بودند گاهی خالف آن 

و شما  پوشی کردکردید، ولی از شما چشمدانست که شما به خودتان خيانت میدادند. خداوند متعال فرمود: خدا می می

هاي روزه ي آیه حکم مسأله را تبيين کرد که خوردن، آشاميدن و آميزش با همسران در شبرا بخشيد. سپس در ادامه

 تا موقع نمایان شدن شعاع روشنایی فجر محدودیتی ندارد.

                                       

گناه  را به مردم اموال از کشانيد تا بخشىمی به سوي حکام را آن و! ناحق مخورید به خود بين را یکدیگر اموال و

 (188) دانيد.مى که حالى بخورید در
 

تواند یکی از اسباب رفاه در زندگی باشد. برخی از مردم بخاطر به دست آوردن آن به مال و دارایی می :1* نکته 

کنند. خوردن اموال دیگران از طریق غارت، قمار، غصب، فریب، دروغ، ربا و ... حرام اموال مردم دست درازي می

 به أکل»ه، مسلمانان را از ناميده است. خداوند متعال در بخش اول آی« اکل به باطل»است و خداوند متعال آن را 

نماید. گاهی یک شخص هاي دست درازي به اموال مردم را بيان میکند. در بخش دوم آیه یکی از راهنهی می «باطل

رسد. اینجاست که از قدرت کسانی کند سهمی از اموال دیگران را به باطل تصاحب کند، ولی توانش نمیتالش می

باشد. آن آنان به آن مال دست یابد. بهترین کسی که داراي قدرت است، قاضی می کند تا با کمکدیگر استفاده می

کند و زمانی که قاضی را حامی خود دید، شخص به قاضی متوسل شده و از طریق رشوه خودش را به او نزدیک می

 سازد. اکنون اگر کار به شکایت بکشد قاضی به نفع او حکم خواهد کرد.قصدش را اجرا می
 

 انسان رشوه شود.می در حق دیگران منجر ظلم و فساد به دارد و ناگواري پيامدهاي اجتماعی نظر از رشوه :2ه * نکت

تواند مشکلش ي رشوه میداند که هرگاه مشکلی برایش پيش بياید، به وسيلهکند، زیرا میمی جسور جرم، انجام در را

 دهنده ترجمه: )رسول خدا رشوه 1.«وَالْمُرْتَشِی الرَّاشِی  اللَّهِ رَسُولُ لَعَنَ»کند: عبداهلل بن عمرو روایت می .را حل کند

ي انسانی از شأن مهمی برخوردار است. قاضی صالح، را لعنت کرد(. قاضی در دین اسالم و در جامعه گيرنده رشوه و

اند: کشاند. رسول خدا فرمودهدهد و قاضی غير صالح، جامعه را به سوي تباهی میجامعه را به سوي صالح سوق می

 یَعْلَمُ لَا وَقَاضٍ النَّارِ، فِی فَذَاکَ ذَاکَ فَعَلِمَ الحَقِّ بِغَيْرِ قَضَى رَجُلٌ الجَنَّةِ، فِی وَقَاضٍ النَّارِ، فِی قَاضِيَانِ: ثَلَاثَةٌ القُضَاةُ» 

دو دسته در  اند:دسته سه هاترجمه: )قاضی 2«الجَنَّةِ فِی فَذَلِکَ قِّبِالحَ قَضَى وَقَاضٍ النَّارِ، فِی فَهُوَ النَّاسِ حُقُوقَ فَأَهْلَکَ
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 که مردي کند، در آتش است وعکس آن را حکم می داند، ولیحق را می که مردي بهشت. اند و یک دسته درآتش

داند و به را می قضاوت اي که اصولکند، او نيز در جهنم است. قاضیو حقوق مردم را پایمال می داندقضاوت را نمی

کند، او در بهشت است(. گاهی بدون اینکه قاضی رشوه گرفته باشد، از روي اشتباه، حق را به کسی دیگر حق حکم می

داند که حقش نيست. در چنين موقعيتی شخص اجازه ندارد آن که خود شخص میدهد که مستحق نيست، در حالیمی

 بَعْضٍ، مِنْ أَبْلَغَ یَکُونَ أَنْ بَعْضَکُمْ فَلَعَلَّ الخَصْمُ، یَأْتِينِی وَإِنَّهُ بَشَرٌ، أَنَا إِنَّمَا»اند: فرموده حق را تصاحب کند. رسول خدا

 1«.فَلْيَتْرُکْهَا أَوْ فَلْيَأْخُذْهَا النَّارِ، مِنَ قِطْعَةٌ هِیَ فَإِنَّمَا مُسْلِمٍ، بِحَقِّ لَهُ قَضَيْتُ فَمَنْ بِذَلِکَ، لَهُ فَأَقْضِیَ صَدَقَ، أَنَّهُ فَأَحْسِبُ

 نطق، در شما از یکی است ممکن آمدید، من نزد خصومتی حل براي هستم. هرگاه، بشري مثل شما ترجمه: )من

به  را مسلمانی حق من که کسی هر پس. بکنم قضاوت او نفع به گوید،می راست اینکه خيال به من و باشد ماهرتر

 کند(. رها یا بگيرد ام، پس آن راداده او به را آتش از ايقطعه واقع در دادم، او ناحق به
 

                                       

                 

اوج نيکی  و. و موسم حج هستند مردم زمانی براى هاي شناسه هاآن: بگو کنند،مى سؤال تو از ماه هاىي هاللدرباره

 شاندرب از هاخانه وارد و پيشه کند تقوا که است کار کسی اوج نيکى، بلکه شوید، ها واردخانه پشت از که نيست این

 (189) گردید. رستگار تا کنيد، پيشه بشوید و تقوا
 

»* سؤال:       »به چه معناست؟ 

دهند. چرخش ماه و هالل آن مواقيت به معناي زمانی است که مردم در آن زمان کارهاي خاصی انجام می جواب:

 مردم دارد که در این آیه دو فایده ذکر شده است:فواید بسياري براي 

ها نيز با کنند. شروع و پایان برخی عبادتگذاشتن قرارهایی که مردم بين خود بر اساس ماه قمري تعيين می .1

گردد، همچون شروع و پایان ماه مبارک رمضان.ماه تعيين می

شوند و اگر زمان آن توسط دور هم جمع می دانستن زمان حج. ساليانه یکبار مسلمانان جهان براي مراسم حج .2

ها و روزهاي مختلف به حج خواهند آمد و هدف ي زمين مشخص نشود، افراد در ماهماه براي تمام اهل کره

 2شود، لذا حج را به صورت ویژه ذکر کرده است.اساسی حج برآورده نمی
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پندارد، عمل نيک آن است که خدا و رسول آن را ي خود آن را نيک عمل نيک آن نيست که شخص به سليقه * نکته:

 1نيک بدانند. برخی از مردم در زمان جاهليت معتقد بودند کسی که در حالت احرام است نباید از درب منزل وارد شود

شدند و این کار را جزو بهترین شان میکردند و از آن طرف وارد منزلشان را سوراخ میو قسمتی از دیوار پشت خانه

دادند. در اسالم برخی از مسلمانان هنوز به آن معتقد بودند، تا اینکه این آیه آنان را از این کار رهاي نيک قرار میکا

 خرافی بازداشت و دستور داد مؤدبانه از درب منزل وارد شوند.
 

                        

 (190) ندارد. را دوست تجاوزکاران خدا که نکنيد تعدّي و جنگند،مى شما با که کسانى با خدا راه بجنگيد در و
 

دادند، ولی مسلمانان اجازه نداشتند با آنان بجنگند، در عهد مکی هر چند مشرکان مسلمانان را شکنجه می :1* نکته 

ضعف بودند و توان دفاع از خود و مقابله با آنان را نداشتند. در اواخر عهد مکی و اوایل عهد مدنی با چون آنان در 

جنگند و در حق آنان ي حج به مسلمانان اجازه داده شد با آن دسته از مشرکان که با آنان میسوره 39ي نزول آیه

رفت و به عنوان یک واجب شرعی به مسلمانان دستور کنند، بجنگند. با نزول این آیه، کار از اجازه جلوتر ظلم می

 جنگند، جهاد کنند.داده شد تا در راه خدا با مشرکانی که با آنان می
 

 »این آیه با عبارت  :2* نکته          »  نيز  دهد حتی در جنگدستور میبه مسلمانان

ي جنگ باشند یا در حين جنگ اعمالی کنند. خداوند متعال از اینکه مسلمانان شروع کنندهرا رعایت اخالق کریمه 

و در پایان آیه کسی که از این حدود تجاوز کند انجام دهند، نهی میکشتن زن، کودک، پير و... ناجوانمردانه، همچون 

کند: در جنگی مشاهده شد روایت می داهلل بن عمرکرد را تجاوزکار ناميد و فرمود که خدا آنان را دوست ندارد. عب

رسيد. ایشان ناراحت شدند و نهی نمودند از اینکه در جنگ، زنان و  که زنی کشته شده بود. خبر به رسول خدا

 2کودکان کشته شوند.
 

                                   

                   

 فتنه اند واز همان جایی که شما را اخراج نموده بکشيد هر جا که برآنان مسلط شدید و آنان را اخراج کنيد را آنان و

جنگ نکنيد تا زمانی که با شما بجنگند. پس وقتی با شما جنگيدند  نزد مسجدالحرام آنان است. و با شدیدتر قتل از

 (191شما نيز با آنان بجنگيد؛ چنين است سزاي کافران. )
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دستور به جنگ و جهاد مخصوص دین اسالم نيست، بلکه در سایر ادیان الهی همچون یهودیت و مسيحيت  :1* نکته 

 فِی یُقَاتِلُونَ الْجَنَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ وَأَمْوَالَهُمْ أَنْفُسَهُمْ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ اشْتَرَى اللَّهَ إِنَّ»فرماید: نيز وجود داشته است. خداوند متعال می

 الَّذِي بِبَيْعِکُمُ فَاسْتَبْشِرُوا اللَّهِ مِنَ بِعَهْدِهِ أَوْفَى وَمَنْ وَالْقُرْآنِ وَالْإِنْجِيلِ التَّوْرَاةِ فِی حَقًّا عَلَيْهِ وَعْدًا وَیُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ اللَّهِ سَبِيلِ

 برابر در که کرده است خریدارى را شاناموال و هاجان مؤمنان از ترجمه: )خداوند 1«.الْعَظِيمُ الْفَوْزُ هُوَ وَذَلِکَ بِهِ بَایَعْتُمْ

 در او بر است حقى يوعده این شوند،مى کشته و کشندپس مى کنند،مى پيکار خدا راه باشد. در آنان براى آن بهشت

 با که ستدى و داد به شما بر باد بشارت اکنون است. وفادارتر عهدش به خدا از کسى چه و قرآن. و انجيل و تورات

 است(. بزرگ همان پيروزى این و ایدکرده خدا

وجود حکم جهاد در یک دین جامع و کامل ضروري است، زیرا در هر زمان و مکانی افرادي نابکار و تجاوزکار 

براي اولين بار عليه  نمایند. یکی از فرزندان آدموجود دارند که عليه ادیان آسمانی و مؤمنان به جنگ اقدام می

برادر مؤمنش اقدام کرد و او را کشت. پس از آن پيامبرانی همچون پيامبر نوح، هود، صالح، لوط، شعيب، موسی و ... 

مهري، تمسخر، شکنجه و قتل افراد تجاوزکار دادند، ولی مورد بیمردم را به سوي دین خدا دعوت می -عليهم السالم–

 به دو صورت دشمنان دین را در دنيا مجازات وآنان را نابود نموده است:  قرار گرفتند. خداوند متعال

شان قدرت نگرفتند، غالب پيامبرانی که افراد زیادي به آنان ایمان نياوردند و توسط یاران با عذاب آسمانی: .1

شان را با عذاب آسمانی نابود کرد همچون نوح، هود، صالح و شعيب. خداوند متعال دشمنان

هاي فرهيخته قدرت گرفتند، خداوند متعال بر آنان پيامبرانی که پس از ایمان آوردن انسان جهاد مؤمنان:با  .2

واجب کرد تا با دشمنان دین مقابله کنند و در مقابل اجر فراوانی را به آنان وعده داد، همچون پيامبر 

 .  و رسول اهلل موسی
 

 ران دستور داده شده است؟ * سؤال: چرا در ادیان الهی به جهاد علیه کاف

 ها عبارتند از:هدف و حکمت از وجوب جهاد زیاد است که سه مورد از آن جواب:

ها را به طور مساوي خلق نموده تا او را عبادت کنند و براي عبادت خداوند متعال انسان برقراری مساوات: .1

بسياري از سران کفر خود را بر دیگران  2شوند.مند بهتر امکاناتی را در دنيا فراهم ساخته است تا از آن بهره

ن را به استثمار و بندگی خود وار دیگراکنند و امکانات را به تصرف خویش در آورده و فرعونتحميل می

جنگند تا مردم را از استثمار آنان خارج کنند. کَشند. ادیان الهی با صدور حکم جهاد، با سران کفر می می
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نيا هر انسانی در انتخاب دین خود آزاد است. خداوند متعال پيامبرانش را فرستاده است در این د تحقق آزادی: .2

دهند مردم دین اسالم را انتخاب تا مردم را به سوي دین حق دعوت دهند، ولی برخی از ظالمان اجازه نمی

بردارد. ادیان کردند تا از دینش دست شد، با عذاب و شکنجه او را مجبور میکنند و اگر کسی مسلمان می

برند تا مردم آزادانه دین خود را انتخاب کنند و با پذیرش دین اسالم الهی با دستور جهاد، ظالمان را از بين می

به خوشبختی دنيا و آخرت برسند. 

دین اسالم دینی جهانی است. خداوند متعال دین حق  جهانی شدن دین خدا و امر به معروف و نهی از منکر: .3

 ا بر پيامبرش نازل کرد تا آن را به تمام مردم جهان برساند. ولی بسياري از قدرتمندان وو کالم خود ر

خاستند و از شدند و به جنگ با مؤمنان به پا میهاي کفر سد راه دین خدا شده و مانع گسترش آن می دولت

هاي قدرتمند کفر ولتکردند. ادیان الهی با صدور دستور جهاد، دطرفی دین باطل خود را بر مردم تحميل می

را از بين برده تا بتوانند دین خدا را به مردم جهان عرضه و آنان را امر به معروف و نهی از منکر نمایند.
 

کند. یکی از به ظاهر شاید چيزي بدتر از قتل نباشد، ولی این آیه، فتنه را بدتر و شدیدتر از قتل معرفی می :2* نکته 

بر دیگران است. مصادیق فتنه تحميل فکر خود
 

            

 (192). است مهربان يبس آمرزنده کشيدند، خداوند پس اگر دست
 

اند، ولی به اشتباه خود اعتراف نموده و خداوند متعال در این آیه، کافرانی که هتک حرمت مسجدالحرام نموده * نکته:

کند. خداوند متعال براي آنان نيز غفور و رحيم اند را نيز از مغفرت و رحمت خود نااميد نمیبرداشتهاز این کار دست 

گيرد، پس مسلمانی که خود را با گناهان آلوده ساخته، است. وقتی رحمت خدا این چنين افرادي را نيز در بر می

ه خداوند متعال مغفرت و رحمتش را از او دریغ زمانی که به سوي خدا توبه کند و اشک ندامت ریزد، اميدوار باشد ک

 نخواهد کرد.
 

                           

 بر جز پس عدوان و دشمنی کشيدند، دست اگر. گردد خدا اي باقی نماند و دین از آنِفتنه آنان بجنگيد تا با و

 (193). ستمکاران روا نيست
 

اي باقی نماند. رسول و مؤمنان دستور داد تا آنجا با کفار بجنگند که هيچ فتنه خداوند متعال به رسول اهلل :1* نکته 

العرب مسلمان شدند. در  خدا نيز با کافران جنگيد تا اینکه قوت مشرکان در هم شکسته شد و اکثریت مشرکان جزیرة



 

 

 

زمان خلفاي راشدین نيز این روند در خارج از جزیرة العرب ادامه داشت تا اینکه شوکت دو امپراطوري قدرتمند 

 زمان، دولت ایران و روم، شکسته شد و مردم آزادانه دین اسالم را پذیرفتند.
 

مردم را به فتنه  که با مسلمانان دشمنی ندارند،خداوند متعال در این آیه از جنگيدن با غير مسلمانانی  :2* نکته 

دارند، نهی نموده است. خداوند متعال شوند و حرمت مقدسات مسلمانان را نگه میاندازند، مانع تبليغ دین خدا نمی نمی

 »فرماید: ي ممتحنه میسوره 8ي در آیه                             

                   » :نسبت به و رعایت عدالت کردن نيکى از را شما خداوند)ترجمه 

 را پيشگان عدالت شک خداوندبی کند.نمى نهى اند،نکرده تانبيرون دیارتان و شهر از و اندنجنگيده شما با که کسانى

 دارد(. دوست
 

                                   

        

همان مقداري که بر شما  کرد، به تعدي شما بر کس ها قصاص دارد. پس هرحرمت حرام در بـرابر ماه حرام و ماه

 (194)! است متقيان با اهلل بدانيد که و را پيشه کنيد اهلل تقواي و! کنيد تعدى او بر تعدي کرده است،
 

ها داراي حرمت خاص هستند که باید آن را نگه داشت. کسی که حرمت زمانها و ها و برخی از مکانانسان * نکته:

 اجازه داده شده است تا پاسخ حرمت شکنان داده شود. 194تا  191ها را نگه ندارد، حرمتی ندارد. در آیات آن
 

                             

 دوست را نيکوکاران خداوند که کنيد نيکى و نيندازید. هالکت خود به دستان با را خود و کنيد انفاق خدا راه در و

 (195). دارد
 

دهد انفاق خداوند متعال در پنج آیه مبحث جنگ و جهاد را مطرح نمود و اکنون به مسلمانان دستور می :1* نکته 

ي جنگ و فراهم ساختن تجهيزات نظامی براي پيروزي در جنگ بسيار کنند و خود را به هالکت نيندازند. تأمين هزینه

. اگر مسلمانان خود را از نظر تجهيزات آماده نکنند پذیر استمهم است که با انفاق و مشارکت همگانی مسلمانان امکان

اند. هر چند نصرت و پيروزي از جانب خداست، و به ميدان نبرد بروند، گویا با دستان خود، خود را به هالکت انداخته

 دهد تا از اخذ اسباب مادي غافل نباشند و صعود را بدون اسباب طلب نکنند وولی این آیه به مسلمانان درس می

 براي پيروزي، مقدمات آن را مهيا سازند. 
 



 

 

 

هر عمل احسان به خداوند متعال در پایان آیه ما را به احسان امر کرد و فرمود که محسنان را دوست دارد.  :2* نکته 

 شود که داراي دو ویژگی باشد:نيکی گفته می

 . به نحو احسن و به تمام و کمال انجام شود.1

 خالص انجام شود. . تحت مراقبت خدا و با ا2

رود، باید آن کار را به نحو احسن و با ي خود میپذیرد و یا بر سرِ شغل و حرفهزمانی که انسان مؤمن مسئوليتی را می

کند شغل خود که شغل آهنگري داشت، سفارش می خداوند متعال به پيامبر داوداحساس مراقبت خدا انجام دهد. 

 السَّرْدِ فِی وَقَدِّرْ سَابِغَاتٍ اعْمَلْ أَنِفرماید: م وظيفه کوتاهی نکند. خداوند متعال میرا به درستی انجام دهد و در انجا

خوب  را هاحلقه يترتيب و اندازه و بساز خوب و گشاد هاىترجمه: )زره 1«.بَصِيرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا إِنِّی صَالِحًا وَاعْمَلُوا

در دین اسالم، رعایت احسان در حق هستم(.  بينا دهيدمى انجام آنچه به من که انجام دهيد صالح عمل و رعایت کن.

 إِنَّ»دهد: خواهد حيوانی را قربانی کند چنين دستور میبه قصابی که می ها نيز واجب است. رسول خدا غير انسان

 فَلْيُرِحْ شَفْرَتَهُ، أَحَدُکُمْ وَلْيُحِدَّ الذَّبْحَ، فَأَحْسِنُوا ذَبَحْتُمْ وَإِذَا الْقِتْلَةَ، فَأَحْسِنُوا قَتَلْتُمْ فَإِذَا شَیْءٍ، کُلِّ عَلَى الْإِحْسَانَ کَتَبَ اهللَ

 هرگاه و بکشيد، روش بهترین به کشتيد هرگاه لذا است، کرده واجب چيز هر بر را احسان ترجمه: )خداوند 2«.ذَبِيحَتَهُ

 مورد ذبحش را حيوان و کند، ذبح تيز از قبل را کاردش شما از یکی باید و کنيد، ذبح روش بهترین به کردید ذبح

 بگرداند(. راحت
 

                                   

                                      

                                  

           

تان ميسر باشد انجام براي قربانى که پس هر چه از شدید، داشته باز اگر و برسانيد. اتمام به خدا براى را عمره و حج و

 داشت، سر در ناراحتى یا و بود بيمار شما از کسى اگر و برسد محلش به قربانى تا نتراشيد را خود سرهاى و دهيد.

الزم  ببرد،  بهرهعمره به همراه حج  پس کسی که از بودید، امان در هرگاه و قربانی. یا صدقه یا روزه از پس فدیه دهد

 و حج، ایام در روز پس روزه گرفتن سه نيافت، کس هر انجام دهد و است، ميسر او براى قربانى که از است آنچه

 مسجدالحرام مقيم اشخانواده که است کسى براى این. است کاملی روز ده این! گردیدمى باز که هنگامى روز هفت

 (196شدید العقاب است! ) اهلل که بدانيد تقواي اهلل پيشه کنيد و و نباشند
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پردازد که از خداوند متعال پس از اتمام مبحث جنگ، به مبحث مهم دیگري در اسالم به نام حج و عمره می :1* نکته 

 ادامه دارد.  203ي شروع شده و تا آیه 196ي آیه
 

ي و مسلمانان عازم خانه این آیات در سال ششم هجري هنگام صلح حدیبيه نازل شده است. رسول خدا :2* نکته 

کسی که عازم  خدا به منظور به جاي آوردن عمره بودند که مشرکان جلوي آنان را گرفتند و نگذاشتند وارد مکه شوند.

اي که برایش اش را انجام دهد، ابتدا قربانیعمره حج یا عمره شد، ولی در مسير، راه بر او بسته شد و نتوانست حج یا

دهد )اگر امکان دارد باید قربانی را به مکه و به محل قربانی بفرستد تا همان جا قربانی شود( و ميسر است، انجام می

آید. کسی که بخاطر مریضی مجبور شد موي سرش را قبل از کند و از احرام بيرون میسپس موي سرش را کوتاه می

 قربانی کوتاه کند، باید فدیه بدهد و مختار است که روزه بگيرد یا به مستمندان صدقه دهد و یا قربانی کند. 
 

ي خدا، بخاطر دشمن، مریضی و یا هر مشکل دیگر، از رفتن به سوي در مسير رفتن به سوي خانه کسی که :3* نکته 

آورد، تا از برخی همچون قربانی و حلق سر را به جاي میباز داشته شد، برخی از اعمال حج یا عمره  ي خداخانه

هاي چنين شخصی در صورت امکان، قضاي آن حج یا عمره را باید در سال 1مند گردد.هاي حج بهرهفواید و ثواب

 آینده به جاي آورد.
  

 سرم که من شد متوجه حدیبيه در خدا کند که رسولي بزرگوار نقل مییکی از صحابه  عُجْرَةَ بن کعب :4* نکته 

 آن، بتراش و به خاطر را موهایت پس: آنگاه فرمود. بله: کردم عرض کنند؟ها اذیتت میشپش: فرمود. است زده شپش

 کن. کعب قربانی است ميسر برایت آنچه یا کن و تقسيم مسکينشش  ميان غذا 2صاع سه یا بگير روزه روز، سه

و از آن پس هر کس به چنين  3«.رَأْسِه مِنْ أَذًى بِهِ أَوْ مَرِیضًا مِنْکُمْ کَانَ فَمَنْ»: شد نازل من يدرباره آیه این: گوید می

 کند.مشکلی دچار شد به این آیه عمل می
 

  تواند انجام دهد:به طور کلی یک شخص مناسک حج و عمره را به یکی از این چهار شکل می :5* نکته 

 ببندد.فقط براي حج احرام . حج مفرده: 1

 دد.تنها براي عمره احرام ببن. عمره مفرده: 2

احرام براي حج و عمره با هم ببندد و بدون اینکه از احرام بيرون بياید، مناسک حج را پس از اعمال عمره به . قِران: 3

 جاي بياورد.
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از احرام بيرون آمده و هاي حج ابتدا عمره را به جاي بياورد و پس از فراغت از اعمال عمره، در ماهحج تمتّع: . 4

  سپس براي حج احرام ببندد و به مناسک حج بپردازد.
 

هاي حج مخصوص اعمال حج در ایام جاهليت بسياري از مردم معتقد بودند حج تمتع جایز نيست و ماه :6* نکته 

به « مَتَع»ي تمتع از ریشه 1هاي حج به جاي آورد. این اعتقاد با نزول این آیه از بين رفت.است و نباید عمره را در ماه

از آن جهت، حج تمتع نامگذاري شده است که  2معنی استفاده کردن و منفعت بردن و مدت بيشتر در خير ماندن است.

مادي است که حج و عمره را با یک سفر و با  هم منفعتکند؛ منفعت او شخص از حج خود منغعت اضافی حاصل می

آورد و ثواب هر دو را کسب و هم منفعت معنوي است که حج و عمره را با هم به جاي می دهدي کمتر انجام میهزینه

اي مندي از این فرصت را دارد، باید فدیه بدهد. فدیهي بهرهیابد و اجازهکند. شخصی که به چنين منفعتی دست میمی

روز. این تبصره براي کسی است که  10که براي او تعيين شده، قربانی است و در صورت عدم توانایی، روزه گرفتن 

 تواند در ایام دیگر عمره را به جاي بياورد. ساکن مکه نيست، زیرا کسی که ساکن مکه است به راحتی می
 

                                   

                

ها نيت حج کرد، بداند که در اثناي حج آميزش که در آن ماه هاي معينی است. پس کسیماه حج

 که کنيد تهيه توشه و. داندمى را آن خدا دهيد،می انجام نيک کارهاى از آنچه و جدال وجود ندارد. و گناه و جنسی

 (197) تقواي مرا پيشه کنيد اي خردمندان. و است. تقوا توشه بدون شک بهترین
 

شود و به ترتيب عبارتند ها براي حج احرام بسته میهایی است که در آنمعين است و آن ماه حجهاي ماه :1* نکته 

 ذي قعده و ذي حجه.از: شوال، 
 

ها انسان باید زبان خود را از سخنان ناشایست و نماز، روزه و حج اعمالی هستند که در حين انجام آن :2* نکته 

اعضاي خود را از اعمال ناپسند باز دارد و آن را مدیریت کند. این تمرینی است تا انسان بتواند در سایر اوقات و 

 خود را کنترل نماید.حاالت نيز زبان و سایر اعضاي 
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کنار  را خدا سرازیر شدید، عرفات از که هنگامى و باشيد پروردگارتان فضل در طلب که نيست گناهى شما بر

 گمراهان ياز زمره این از پيش شما هر چند و نمود هدایت را شما که گونههمان کنيد یاد را او کنيد. یاد مشعرالحرام

 (198) .بودید
 

گيري معنوي و کسب تقوا بود. شاید کسانی گمان کنند تجارت یا پرداختن به بهره ي قبل سخن ازدر آیه :1* نکته 

 کند.امور مادي در سفر حج ممنوع است و با تقوا منافات دارد. این آیه حکم جایز بودن آن را بيان می
 

اند، ولی از شده هایی باشند که در گذشته گمراه بوده و مرتکب اعمال ناشایست زیاديممکن است انسان :2* نکته 

»اند و اکنون اعمالی شایسته دارند. با توجه به عبارت آن پشيمان شده و به سوي خدا بازگشته      

   »شود که شرف انسان در وضعيتی است که اکنون در آن قرار دارد، لذا کسی حق ندارد آنان را دانسته می

 شان مورد نکوهش قرار دهد.اعمال گذشتهبخاطر 
 

 به چه معناست؟« مشعر الحرام»* سؤال: 

ي حرَم به معنی عَلَم و بارز است و منظور از آن، سرزمين مزدلفه است. سرزمين مزدلفه چون در منطقه« مشعر» جواب:

حاجيان در مزدلفه  1حج است.گویند. ایستادن در مزدلفه یکی از اعمال می« مشعرالحرام»قرار گرفته است به آن 

 پردازند.جا به ذکر و نيایش میکنند و در آنوقوف می
 

                       

ي آمرزنده خدا که بطلبيد آمرزش خداوند از و شوند، شما نيز روانه شویدسرازیر می مردم که جایی همان از سپس

 (199) !است مهربان
 

  در این آیه دو تفسير وجود دارد: :1* نکته 

کردند، ولی قریشيان رفتند و در آنجا وقوف میي مردم غير از قریش در روز نهم ذي حجه به زمين عرفه می. همه1

رفتند، زیرا زمين مزدلفه در سرزمين حَرَم مزدلفه میدانستند که در زمين عرفه وقوف کنند و به جاي آن به ننگ می

ي حرم است. آنان معتقد بودند مکانی همچون عرفه، که جزو حرم نيست، قرار دارد، ولی زمين عرفه خارج از محدوده

شود. در صحيح بخاري و مسلم نقل شده است که اگر مورد توجه قرار گيرد، از شأن سرزمين حرم و قریش کاسته می

 و متعصب) حُمس هاآن به و کردندمی وقوف مزدلفه، در شانکيشان هم و فرمود: قریش -رضی اهلل عنها–شه عای

 تا داد دستور پيامبرش به خداوند آمد، اسالم که هنگامی. کردندمی وقوف عرفات در عرب سایر اما. گفتندمی( تندرو
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    »خداوند متعال فرمود:  .شود مزدلفه يروانه آنجا از سپس کند و وقوف آنجا در و برود عرفات به

  .»1 شوند، سرازیر شوند و مردم نيز در سرازیر می مردم که جایی همان و به قریشيان دستور داد از

قریشيانی که چنين عمل شدند. با این تفسير، در پایان آیه به کردند و از آنجا سرازیر میسرزمين عرفه توقف می

»فرماید: زدند، میاي داشتند و از رفتن به عرفه سر باز میمتکبرانه         .» 

ي قبل بيان شد، اکنون . پس از ایستادن در سرزمين عرفه و سرازیر شدن به سوي مشعرالحرام )مزدلفه( که در آیه2

باشد. در ي سرزمين مِنی شوند و این آیه در مورد رفتن از مزدلفه به مِنی میکه از مزدلفه نيز روانهنوبت این است 

 یَکُونَ أَنْ إِلَى العَصْرِ صَالَةِ مِنْ بِعَرَفَاتٍ یَقِفَ حَتَّى لِيَنْطَلِقْ ثُمَّ) ده است که فرمود:نقل ش ابن عباس صحيح بخاري از 

 التَّکْبِيرَ وَأَکْثِرُوا کَثِيرًا، اللَّهَ لِيَذْکُرُوا ثُمَّ فِيهِ، یُتَبَرَّرُ الَّذِي جَمْعًا یَبْلُغُوا حَتَّى مِنْهَا أَفَاضُوا إِذَا عَرَفَاتٍ مِنْ لِيَدْفَعُوا ثُمَّ الظَّالَمُ،

 النَّاسُ أَفَاضَ حَيْثُ مِنْ أَفِيضُوا ثُمَّ»: تَعَالَى اللَّهُ وَقَالَ یُفِيضُونَ، کَانُوا النَّاسَ فَإِنَّ أَفِيضُوا ثُمَّ تُصْبِحُوا، أَنْ قَبْلَ وَالتَّهْلِيلَ

گذار از نماز عصر تا تاریکی شب ترجمه: )... شخص حج 2 الجَمْرَةَ( تَرْمُوا حَتَّى« رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاسْتَغْفِرُوا

کند و زمانی که به آنجا رسيد، عرفه به سوي تجمع مردم در مزدلفه حرکت میدارد. سپس از  وقت عرفه به وقوف براي

دهد. سپس از آنجا انجام می را کار این صبح نماز از قبل کند و تاخدا را زیاد می« الاله اال اهلل»و « اهلل اکبر»با تکرار 

     »ال فرمود: کند، زیرا مردم نيز از آنجا در حال حرکت هستند. و خداوند متعنيز حرکت می

  ».)چون مناسک حج رو به پایان است، آنان را به استغفار دستور داد و فرمود:  و در آنجا جَمَره را رمی کنند

«           .»ي بعد نيز سخن از اتمام اعمال حج است.در آیه 
 

هاي مهم، به استغفار دستور داده شده است. به طور مثال در دین اسالم، پس از انجام بسياري از عبادت :2* نکته 

هاي شبانه، مستحب است پس از عبادت 3پس از اتمام نماز، مستحب است شخص نمازگزار سه مرتبه استغفار کند.

در این آیه نيز پس از اتمام مناسک حج به استغفار دستور داده شده است. انسان  4هنگام سحر به استغفار بپردازد.

کند، چون امکان دارد آن عبادت را آنگونه که شایسته مؤمن در پایان عبادتش از خداوند متعال طلب بخشش می

و سر به طغيان  هاي خویش مغرور شودکند تا مبادا به عبادتاست، انجام ندهد و همچنين از خدا طلب بخشش می

 بردارد. 
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 هم آن از حتی تانپدران یاد کردن همانند کنيد، یاد را پس خدا به پایان رساندید، را خود مناسک که هنگامى و

 (200). ندارند اىبهره آخرت در ولى کن. عطا نيکى دنيا در ما به! خداوندا: گویندمى مردم از تر. بعضى بيش
 

گونه که افتخارات پدران خویش را هميشه یاد کند تا خدا را هميشه یاد کنند، هماناین آیه مردم را تشویق می * نکته:

اند و کند تا در شناخت خدا به آن معرفتی برسند که نسبت به پدران خود رسيدهکنند و همچنين آنان را تشویق میمی

ورزد و حضور او را هميشه و در هر گاه از خدا غفلت نمیحتی از آن هم بيشتر. کسی که به چنين معرفتی رسيد هيچ

 کند. کند و با قلب و زبان هميشه او را یاد میاس میجا احس
 

                              

 عذاب از را ما و! کن نيکى عطا نيز آخرت در و کن عطا نيکى دنيا در ما به! پروردگارا :گویندمى برخی از آنان و

 (201)! دار نگاه آتش
 

اند. آنان شان تنها به دنياست و به آن دل بستهبين ندارند و نگاهاي که چشمان حقيقتاند: دستهمردم دو دسته * نکته:

شود، شان میشود و نه از پاداش آخرت چيزي نصيبشان تزکيه میحتی اگر به سفر معنوي حج هم بروند، نه درون

 هاست. ي حاجی شدن و ستایش مردم غایت آنهزیرا شُهر

دهند. آنان در دنيا دنبال بين دارند و هدف غایی خود را دنيا قرار نمیاند که چشمان حقيقتي دوم کسانیدسته

اعمال پيشرفت و اعمال حسنه هستند و نسبت به آخرت نيز خواهان رضاي خدا و بهشت هستند و براي رسيدن به آن 

دهند و از اینکه به عذاب جهنم دچار شوند، هراسانند و نجات از آن را از خداوند متعال خواستارند، لذا نيک انجام می

 ي کارهاي خود را در پایان خواهند دید. نتيجه
 

                 

 (202). است الحسابسریع خداوند، و دارند، اىبهره و نصيب اند،کارهایی که انجام دادهآنان بخاطر 
 

                                       

      



 

 

 

به  کس هر و نيست او بر کند گناهى خالصه روز دو در آن را که کس هر پس کنيد. یادروزهایی معين  در را خدا و

که  بدانيد و را رعایت کنيد خدا تقواي و. کند پيشه تقوا کهاست  کسى براى . ایننيست او بر نيز گناهى تأخير اندازد

 (203) شوید.می سوق داده او سوى به شما
 

 200ي . در آیهاستبه ذکر و نيایش دستور داده  حُجّاج را ي مذکور،و آیه 200ي در آیهخداوند متعال :1 * نکته

هر چند که باید هميشه خدا را یاد کرد، ولی در ایام  گوید.این آیه از کميت ذکر سخن میدر و  نمودبيان  را کيفيت ذکر

. این روزهاي مشخص، سه روز است که پس از عيد خدا اختصاص داده شده استحج روزهاي مشخصی به ذکر 

برند و عالوه بر ذکر خدا، در این ایام در سرزمين منا به سر می حجاجقربان قرار دارد و به ایام تشریق مشهور است. 

 دهند. انجام می اترجَمَ یِمْقربانی و رَ

و  را دارندآهنگ بازگشت به وطن یا بازدید از اماکن مهم و تاریخی  حاجيانپس از اتمام مناسك حج، بسياري از 

به آنان اجازه داده است اعمال نهایی در این آیه ندارند، خداوند متعال را  زیادي براي ماندن در سرزمين منا فرصت

ي بسياري دیگر به اندازه خارج شوند. از طرفیم احراو از  دادهانجام  وداع راطواف  خالصه نموده،روز  2حج را در 

در سرزمين منا هستند، آنان نيز اجازه دارند قربانی و رمی جمرات را تا روز  بيشتر کافی وقت دارند و خواهان ماندن

 ندازند. بيسوم به تاخير 
 

و به معناي روشنایی « شَرَق»ي شود. تشریق از ریشهاز عيد قربان گفته میایام تشریق به سه روز پس  :2نکته* 

کردند و براي خشك شدن، زیر هاي حيوانات قربانی را تکه تکه میحاجيان گوشتهاي گذشته در زمانآفتاب است. 

  1ه است.ایام تشریق مشهور شدبه  ، این سه روزدادند، از این جهتآفتاب قرار می
 

 جمراترمی به معناي پرتاب کردن و است.  جمراتگيرد رمی یکی از اعمالی که در ایام تشریق انجام می :3نکته* 

عدد سنگ  7ز آنها به طرف هر یك ا و تکبيرگویان شونداطراف آن جمع می حجاج است که ايهاي سه گانهستون

این  .باشدمیت جزو واجبات حج شيطان است. رمی جمرا سوي نماد سنگ انداختن بهعمل، . این کنندپرتاب می

 .قرار دارد در سرزمين منا« خيف»ه گانه در نزدیکی مسجد هاي سستون
 

 »* سؤال: قید  » چه مناسبتی با آیه دارد؟ 

 بخاطر عجله، ند، ممکن استروز خالصه ک 2را در  خواهد اعمال ایام تشریقکسی که عجله دارد و می جواب:

یك شخص به . کندتعدي حقوق دیگران به  حين انجام مناسكرا به درستی انجام ندهد و یا حج مناسك پایانی 

 مرتکب این اعمال نشود.که  خالصه کندروز  2تواند اعمالش را در شرطی می

                                                           

 (.38/ 5نگا العين ) - 1



 

 

 

د که برخی از آنان ممکن نشوند. در یك کاروان افراد متفاوتی وجود دارکاروان رهسپار حج می اکثر مردم به صورت

تواند اعمالش را تا سه روز به تأخير اندازد مایل نباشند سه روز در زمين منا بمانند، لذا یك شخص به شرطی می است

 .دیگران نشود رنجشکه سبب 
 

از تجاوز به حقوق دیگران را انجام دهد و  عباداتش شکلباید به بهترین  در ایام حج، شخص حاجی :4 * نکته

شود. همين مسير را ادامه دهد و بداند که در پيشگاه اهلل حاضر میباید حج نيز . پس از بازگشت از خودداري کند

 رضاي بخاطر ترجمه: )هرکس 1.«أُمُّهُ وَلَدَتْهُ کَيَوْمِ رَجَعَیَفْسُقْ  وَلَمْ یَرْفُثْ فَلَمْ لِلَّهِ حَجَّ مَنْ»فرموده است:  رسول اهلل 

 مادر از گویا تازه که گردداز حج بر میدر حالی پرهيزد، ب گناهو  جنسی مسایل در اثناي حج از و نماید حج خدا

 است(. شده متولد

 عمره تا ترجمه: )عمره 2.«الجَنَّةُ إِلَّا جَزَاءٌ لَهُ لَيْسَ المَبْرُورُ وَالحَجُّ بَيْنَهُمَا، لِمَا کَفَّارَةٌ العُمْرَةِ إِلَى العُمْرَةُ»فرموده است: نيز و 

 ندارد(.  بهشت جز پاداشی شده است واقع اي که مقبول خداوندصادقانه حج و شودمی گناهان يکفاره موجب
 

                                  

 است دلش در آنچه بر را خدا و آوردمیدنيا تو را به شگفت  زندگى يبارهدر او سخن که هستند کسانى مردم از و

 (204) .است دشمنی بسيار سرسخت او حال که گيرد،مى گواه
 

و در باالترین درجات و  پسندیدههاي شوند. برخی داراي خصلتهاي بسيار مختلفی تقسيم میمردم به دسته* نکته: 

از مردم »آیه از قرآن کریم با عبارت  10ترین مراتب قرار دارند. بيش از در پستناپسند و  هايخصلتبرخی داراي 

در مورد گوید که سخن میمردي این آیه از هاي مختلف مردم پرداخته است. به معرفی دسته...« کسانی هستند که 

خود را دلسوز و ا کند.ه میشگفت زدشنونده را گشاید، زندگی دنيا معلومات بسيار عالی دارد. وقتی دهان به سخن می

اگر این اشخاص در ادعاي خود صادق  گيرد.خدا را بر صدق سخنان خود گواه می کند وو خيرخواه مردم معرفی می

 هستند، زیرا: سرسختی دشمننسبت به خدا و خلق خدا آنان باشند ایرادي بر آنان نيست، اما حقيقت این است که 
 

                               

در  کند، نابود را هانسل و دستآوردها تا در آن فساد راه بيندازد و کرده است تالشدر زمين  است، هدکر پشت هرگاه و

 (205) .ندارد دوست را فساد که خداحالی 
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بخشد، امنيت جانی، مالی، شغلی، کارهایی که به زندگی مردم نظم میبه  1.صالح است دمتضافساد  :1 * نکته

برد و جامعه را به جهت توسعه سوق کند، سطح معنویت را در افراد باال میشخصيتی و ... را در جامعه برقرار می

شود. فساد عکس آن گفته می گریا اصالح شود، مصلحدهد، صالح و به کسی که باعث ایجاد صالح در جامعه می می

بندوباري و ... را در جامعه ترویج دهد و یا با مصلحان مقابله کند مفسد یا مخرّب است و به کسی که ناامنی، فحشا، بی

  شود.گفته می
 

 * سؤال: حرث و نسل به چه معناست؟

 شود: شامل دو چيز می« حرث»ي کلمه جواب:

  آید.به دست می يت و کشاورززراعکه از راه  یمحصوالت .1

  2د.آیاز طریق کسب و کار، خرید و فروش و ... به دست میهایی که دارایی. 2

 . ات داراي نسل هستندانسان و حيوان 3شود.گفته می آیدمیبه فرزندي که از زاد و ولد به وجود « نسل»و 
 

ها آفریده تا مردم از آن بهره برداري کرده و از آن لذت خداوند متعال طبيعت را با تمام امکانات و زیبایی :2 * نکته

اند مردم از طبيعت محافظت کنند و در احادیث فراوان دستور داده ببرند. خداوند متعال در آیات متعدد و پيامبر خدا

ناهان بزرگ است و براي کسی که دست به چنين کاري بزند تخریب طبيعت در دین اسالم از گ آن را توسعه دهند.

 ه است.سوره روم نيز بيان شد 41آیات ر داین معنا داده شده است.  ي عذابوعده
 

                       

براي او  دوزخ پس. گيردمیفرا که ناشی از گناه است او را  غروريشود تقواي خدا را رعایت کن!  گفته او به هرگاه و

 (206) است. جایگاهی بد چه کافی و
 

 کند:میبيان چنين را ي یك انسان مخرّب مجموعه آیات، صفات رذیلهاین * نکته: 

 . گفتار، کردار و نيتش با هم متناقض است.1

 دهد.را در زمين ترویج می. فساد 2

 . از مردم و سایر مخلوقات خدا متنفر است. 3

 سازد.ي حيات انسان به آن بستگی دارد را نابود می. حرث و نسل که ادامه4
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 ي او انتقاد کند.رحمانه. هيچ کس جرأت ندارد از رفتار بی5

 نيز بيان شد.  20تا  8 ها در آیاتبسياري از این ویژگی
 

                      

 به نسبت خداوند و دفروشنمى خدا خشنودى به دست آوردن خاطر به را خود کسانی هستند که جان مردم و از

 (207) .است مهربان بس بندگان
 

کند. خصوصيت آنان ي دیگر مردم را معرفی میدسته...« از مردم کسانی هستند که و »این آیه نيز با عبارت  * نکته: 

خداوند حتی حاضرند جان خود را نيز فدا کنند. به رضاي خدا  ي قبل است. آنان براي دست یافتنبر خالف دسته

 آنان اعالن نموده است. نسبت به  در پایان آیه، مهربانی خود را متعال
 

 چه تفاوتی با هم دارند؟« یشتری»و « یشری»* سؤال: فعل 

 باشد.به معناي خریدن می« یشتري»به معناي فروختن و « یشري» جواب:
 

                              

براي  او گمانبی نکنيد. پيروى شيطان هاىگام از شوید و داخل اسالمتمام و کمال به  به اید،آورده ایمان که کسانى اى

 (208) است. آشکار یدشمنشما 
 

 کند: بيان شد که انسان مفسد در دو زمينه فعاليت می 205ي در آیه :1 * نکته

 شود. دینی و ترویج فساد اخالقی انجام می. فساد در زمين که بيشتر با تهاجم فرهنگی و 1

 گيرد. . از بين بردن حرث و نسل که با اختالف اندازي و جنگ نظامی شکل می2

هاي شيطان دارد و آن را جزو تبعيت از گامخداوند متعال در این آیه مسلمانان را از ورود به این دو زمينه باز می

 کند.معرفی می
 

)با « السِّلم»و حفص  عامر عمرو، ابن أبو به دو قرائت خوانده شده است. عاصم، حمزة،« السلم»ي کلمه :2 * نکته

 اند. ي سين( خوانده)با فتحه« السَّلم»کثير، نافع و کسائی  و ابن سين( يکسره
 

 ی سین( چیست؟)با فتحه« السَّلم»و  سین( ی)با کسره« السِّلم»ی * سؤال: تفاوت معنای کلمه

به تمام و کمال در اسالم وارد  ي شماهمهو معنا چنين است که  اسالم استبه معناي  سين( ي)با کسره« السِّلم» جواب:

دینی که نزد خدا  ، زیرادنافرمانی کنيو از برخی دیگر  فرمانبريد که از برخی دستورات اسالم ياي نباشد و به گونهشوی



 

 

 

ترجمه: )همانا  1«الْإِسْلَامُ اللَّهِ عِنْدَ الدِّینَ إِنَّ»د متعال فرموده است: خالص است. خداونکامل و شود، دین پذیرفته می

دینی که نزد خدا مقبول است، تسليم شدن کامل است(. کسی که نماز بخواند، ولی رباخوار باشد یا روزه بگيرد، ولی 

 هاي شيطان تبعيت کرده است.حقوق مردم را پایمال کند یا بالعکس، کامالً به دین اسالم وارد نشده و از گام

با برادري و برابري زندگی کنيد با هم ي شما هح است و معنا چنين است که همبه معناي صلي سين( )با فتحه« السَّلم»

. کسی که دنبال اختالفات و جنگ افروزي باشد، دزند بپرهيزیو از انجام کارهایی که امنيت و صلح پایدار را بر هم می

 هاي شيطان تبعيت نموده است.به این آیه عمل نکرده و از گام
 

یکی از موضوعاتی که در قرآن بارها تکرار شده موضوع دشمنی شيطان با انسان است. یك انسان مسلمان  :3 * نکته

باید باور داشته باشد که شيطان دشمن اوست و دشمنی شيطان را ساده نپندارد. شيطان، آتش جنگ را ميان مردم 

کند اه سازي انسان از گناهان کوچك شروع میدارد. شيطان براي گمرافروزد و آنان را از عمل به دین خدا باز می می

اي که خود انسان متوجه فریب شيطان و گمراهی خود دهد، به گونهو گام به گام او را به سمت گناهان بزرگ سوق می

 شود. نمی
 

                         

 .است باحکمت و قدرتمند اهلل که پس بدانيد روشن سراغ شما آمد، هاىنشانه از اینکه بعد ش افتادیدلغز هرگاه به پس

(209) 
 

ي قبل به داخل شدن کامل در اسالم و صلح پایدار امر نمود و در این آیه از اینکه خداوند متعال در آیه * نکته:

اي از دستورات اسالم را انجام دهند و دهد، زیرا اگر مسلمانان مجموعهکنند هشدار میافرادي این دستورات را نقض 

ي نازیبایی را از اسالم به افروزي و اختالفات باشند، چهرهاي دیگر را زیر پاي بگذارند و یا دنبال جنگمجموعه

شود آرامشی که همچنين سبب مینمایش خواهند گذاشت و سبب خواهند شد دیگران از دین اسالم نفرت پيدا کنند، 

 قرار است دین اسالم براي مردم به ارمغان بياورد به ناامنی مبدل شود. 
  

                                

 همه و کار از کار بگذرد؟! بيایند و شانسراغ به ابرها از هایىسایه در کهمالی و اهلل که کشندمی انتظار جز اینآیا 

 (210) .شودگردانده می باز اهلل سوى بهقطعاً  کارها
 

 شود:آید که متوجه جرم و گناهش میمجرم و گنهکار دو موقعيت پيش میانسان براي  :* نکته
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رسانند پيامبران و دعوتگران، دستورات خدا را به مردم می: بیاید. زمانی که از طرف خداوند آیات روشن برای او 1

تا مردم زندگی خویش را بر اساس آن مدیریت کنند. هر کس چنين کند، مسير خوشبختی را براي خویش فراهم کرده 

 است.

مالیکه از آسمان  خواهد ریخت،هم  بهماه و ستارگان  ورشيد،قيامت، نظم خ در روزشود:  قیامت برپا. زمانی که 2

ي ابر خواهد آمد. مجرمان اگر در دنيا عبرت نگرفتند و از مردم تحت سایهبراي حسابرسی  خواهند شد و خدانازل 

نمود، دست نکشيدند، حتماً در روز قيامت متوجه اشتباهات خود خواهند شد و اظهار ندامت خواهند خویش  انگناه

    »فرماید: می 158ي ي انعام آیهدر سوره ولی در آن روز چه سود؟! خدا       

                                

         .»( :یا و پروردگارت یا دآی شانسراغ به مالیکه که کشندمی انتظار این جز آیاترجمه 

 قبالً که آوردن هيچ کسی ایمان بياید پروردگارت هاينشانه از برخی که روزي د؟بيای پروردگارت هاي نشانه از برخی

 هم ما که بکشيد انتظار: بگو د.دا نخواهد سودي کسب نکرده است به او نشایما در خيري یا واست  نداشته ایمان

 . (منتظریم
 

 آیند؟می انسان سراغ ابر از هایىسایه در کهمالی و * سؤال: چگونه خداوند متعال

البته موضوع آیه نيز بيان  .چگونگی آن براي هيچ کس مشخص نيستاین یکی از حوادث روز قيامت است که  جواب:

قبل از اینکه کار از کار کيفيت برپایی حساب و کتاب روز قيامت نيست، بلکه موضوع آیه این است که انسان مجرم 

روي از شيطان و دنبالهنابودسازي نسل و حرث  به اسالم وارد گردد وبردارد و به طور کامل  انشدست از گناه بگذرد

 را کنار بگذارد.

                               

 آمد سراغش به آنکه از پس را اهلل نعمت که کسى و ایمهداد ناآن به روشن هاىنشانهاز  چقدرکه  بپرس اسرائيلبنى از

 (211) .است العقاب شدید اهلل پس همانادهد،  تغيير
 

شان فرا دارند تا اینکه مرگبدشان دست بر نمی بسياري از گناهکاران و ظالمان در این دنيا از کارهاي :1 * نکته

شان نفرستاده ي کافی آیات روشن را برايبه اندازه نکشيدن از گناه و ظلم این نيست که خدارسد. علت دست  می

اند، ، ولی خودشان به آن توجه نکردههاي فراوانی را به سوي آنان فرستادهاست، بلکه بالعکس. خداوند آیات و نشانه

براي اینکه دیگران  اند. خدامشغول ساختهآیات خدا را از مسير عبرت خارج و خود را به کارها و باورهاي پوچ 



 

 

 

شان آمده هاي روشن براياسرائيل بپرسيد که چقدر نشانهرا قانع کند که آیات زیادي فرستاده فرموده است: از بنی

 است. 

ي بندگان این است که به آن توجه و عمل کنند. اي فرستاد، وظيفهزمانی که خداوند متعال براي هدایت بندگانش آیه

 توجهی از کنار آیاتش بگذرند او را به شدت عقوبت خواهد کرد. خدا در پایان آیه اعالن فرموده است: هر کس با بی
 

هاي گذشته آمده براي ما هم هست و گذر زمان دليلی بر اینکه شخص هایی که براي امتمعجزات و نشانه :2 * نکته

هاي دیگري نيز اضافه شده هاي گذشته، نشانهنيز عالوه بر نشانه توجه باشد نيست. در امت رسول اهللبه آنها بی

  »فرموده است:  49ي ي عنکبوت آیهدر سوره کند. خدااست که براي هر کس خواهان هدایت باشد کفایت می

                        ». است روشنی آیات آن ترجمه: )بلکه 

 51ي و در آیه .ند(کنمی انکار را ما آیات ظالمان، جزکسی  است و ي کسانی که دانش به آنان داده شدههاسينه در

»ي عنکبوت فرموده است: سوره                            

     » تالوت ایشان بر که ایمکرده نازل تو بر را کتاب این ما که نيست کافیهمين  شانبراي ترجمه: )آیا 

 (.آورندایمان می که قومی ست برايا پندي و رحمت آن در گمانبی! شود؟می

 

                                        

   

، حال کنندمى مسخره اندایمان آورده که را کسانی است و شدهزینت داده ورزیدند  کفر براى کسانی که دنيا زندگى

 روزى حساب بدون بخواهدکه  کس به هر اهلل هستند و ایشان از باالتر روز قيامت اندکسانی که تقوا پيشه کرده

 (212) .بخشد مى
 

دنيا هاي هاي دنيا لذت ببرند و لذتتوانند از زیباییي مردم میدنيا را زیبا آفریده است. همه خدا: 1* نکته 

اختصاص به کافران ندارد، اما آنچه مهم است نباید دنيا را بر دین خدا ترجيح داد. کسی که به دنيا وابستگی پيدا کرد، 

 کند کاش هزار سال زندگی کند! آرزو می

جنسی، شرط و قيد بی هايلذتها، امکانات مادي، در این آیه بيان شده است کافران، معيار خوشبختی را داشته

در  خداپندارند. ها محروم کند عقب افتاده میدانند و هر کس خود را از این خوشبختیمیري، شنيداري و ... دیدا

  از آن محرومند.کافران  ي رفيع در سراي آخرت معرفی نموده است کهاین آیه معيار خوشبختی را داشتن درجه
 

دارد. در اختيار داشتن امکانات دنيوي  تکبرهيچ انسانی جایز نيست، زیرا مسخره ریشه در  کردنمسخره  :2 * نکته

مسخره کند، زیرا  راحق ندارد ناقص الخلقه یا مریض  ،نيست. کسی که از نظر جسمی سالم است انسانبرتري  يهنشان



 

 

 

که از زیبایی  را است حق ندارد کسیبهتر بودن او نيست. کسی که از نظر چهره و اندام زیب يهسالمت جسمانی نشان

نيست. کسی که داراي ثروت، امکانات رفاهی،  بهتر بودن او يهکمتري برخوردار است مسخره کند، زیرا زیبایی نشان

بهتر بودن او  يخره کند، زیرا پول و ثروت نشانهکه فقير است مس را مسکن و ماشين گرانقيمت است حق ندارد کسی

   معرفی نموده است:چنين را  معيار بهتر بودن 13ي ي حجرات آیههوردر س نيست. خدا       

                              .شما ما! مردم ترجمه: )اى 

 نزد شما ترینگرامىقطعاً بشناسيد.  را یکدیگر تا دادیم قرار قبيله و شما را به صورت نژاد و آفریدیم یزن و مرد از را

از  فقط خدا است(. تقوا یك امر درونی است که آگاه و دانا بدون شك خداوند شماست. تقواترین با ،خداوند

عبادتش  در ظاهر،که  را کسی خود، اهل نماز و عبادت بسيار است حق ندارد کسی که . پساستخبر با حقيقت آن 

شود. کسی که با کمتر است مسخره کند و خود را بهتر و باالتر از او بداند، زیرا ميزان تقوا در روز قيامت مشخص می

 کَانَ مَنْ الجَنَّةَ یَدْخُل ال»فرموده است:  شود. رسول خدامسخره کردن، دیگران را کوچك بشمرد به بهشت وارد نمی

 یُحِبُّ جَمِيلٌ اللَّه إِنَّ»: قال حسنا ونعلهُ حسناً، ثَوْبُه یَکُونَ أَنْ یُحِبُّ الرَّجُلَ إِنَّ: رَجُلٌ فقال «.کِبرٍ نْم ذَرَّةٍ مثْقَالُ قَلْبِهِ فی

 شخصی شود.نمی بهشت داخل باشد، قلبش در تکبر ايذره که ه: )کسیترجم 1«.النَّاسِ وغَمْطُ الحَقِّ بَطَرُ الکِبْرُ الجَمالَ

 خدا: فرمود آیا این نيز تکبر است؟ 2باشد؛ زیبا و خوب کفشش و لباس دارد دوستهست که  يیك مرد: گفت

 است(.  دیگران شمردن کوچك و حق نپذیرفتن ،دارد. تکبر دوست را زیبایی و زیباست
 

                                    

                                          

                

نازل  به حق با آنانرا  و کتاب برانگيخت دهنده هشدار و بشارت دهنده را پيامبران پس خداوند بودند، امت یك مردم 

به آنان داده کتاب نکردند جز کسانی که  کند. اما در آن اختالف داورى داشتند با هم اختالف آنچه در مردم ميان کرد تا

 ایمان که کسانی اهلل پس .داشتندشان آمد در اثر عداوتی که ميان خودشان هاي روشن به سراغشده پس از اینکه دليل

سوي  به بخواهد را کس هر اهلل و .بودند ورزیده اختالفکه از حق  آنچه در کرد هدایت شخویي اجازه با آوردند را

 (213)کند. راهنمایی می راست راه
 

 بيان شده است:  زیر لباکند. در این آیه مطرا بيان میآسمانی در تعامل با ادیان  ،ي بشراین آیه تاریخچه :1 * نکته
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کنند. برخی در یك جامعه، به طور طبيعی، انواع مردم زندگی می بودند:امت ها یک ی انسانابتدا همه .1

گيرند و برخی شوند و تصميمات مهم را آنان میتبدیل به رؤسا و بزرگان شهر می جو هستند. آنان سلطه

کنند کنترل کنند. رؤسا بخاطر مدیریت شهر سعی میرا اجرا میرؤسا و بزرگان تصميمات  ند. آنانپذیرسلطه

کند مخالفت کنند و بگيرند و چه بسا با هر گونه تفکري که موقعيت آنان را متزلزل میهمه چيز را به دست 

. از طرفی کند ترویج دهند و بدین شکل، مردم را به استثمار بکشندفکر و اعتقادي که جایگاه آنان را حفظ می

نداشته وضعيت ندهند، ولی قدرت تغيير وضعيت را  افرادي آزاده پيدا شوند که تن به این که طبيعی است

هيچ گونه مردم امت واحده هستند و در ظاهر، ندارند تا از آنان حمایت کند. لذا  کسی را ،. آزادگانباشند

جنگ و اختالفی بين آنان نيست. 

يامبران را پخداوند متعال  دهنده باشند: هشدار و فرستد تا بشارت دهندهمی را متعال پیامبران خداوند .2

اند، بين مردم ترویج دهند. بيشتر رؤسا با تفکرات و اعتقادات صحيحی را که از منبع وحی گرفتهتا فرستد  می

آورند، لذا بينند. مردم آزاده به پيامبران ایمان میکنند، چون جایگاه خود را در خطر میپيامبران مخالفت می

ه و آنان را به پيروزي ند و از حق جویان حمایت نمودنترسامی عقوبت الهیرا از  مخالف گرانسلطهپيامبران، 

دهند. عليه متکبران و به رستگاري در آخرت مژده می

زمانی که جنگ ميان  کند: داورى دارند با هم اختالف آنچه در مردم میان تا فرستدمیخداوند متعال کتاب  .3

کتاب خداوند متعال ي حق کدام است. که جبههافتند حق و باطل آغاز شود، بسياري از مردم به تردید می

کند. بدین شکل بين ي حق را با دليل براي آنان معرفی میگوید و جبههآن با مردم سخن میدر فرستد و  می

کند. حق و باطل جدایی انداخته و بين مردم داوري می

شان های روشن به سراغدلیل به آنان داده شده پس از اینکهکتاب نکردند جز کسانی که  در کتاب اختالف  .4

ریزد و مدیریت جامعه دست گردد و قدرت کافران فرو میپيروزي می پس از مدتی مبارزه، حق بر باطل آمد:

هاي بعدي نيز بر اساس همان عمل کنند. در کتاب خود را به مؤمنان سپرده تا نسل افتد. خدا مؤمنان می

آن را به  تاگيرند آن را یاد می معنا و مفهوم و کنندمیرا حفظ کتاب  یابند که متوناین ميان افرادي پرورش می

دهند و با گروه اول به هاي بعدي انتقال دهند. در این ميان افرادي سودجو و حسود نيز ادعاي علم سر مینسل

کنند و میخيزند. آنان از کتاب خدا سوء استفاده نموده و آن را بر اساس منافع خویش تحریف مخالفت بر می

آید.به آنان داده شده است نزاع و اختالف پيش میکتاب بدین شکل، بار دیگر ميان کسانی که 

اختالف ایجاد  کتاب یك وقتی ميان پيروان :کندهدایت می بودند، کرده اختالف با هم در آنچه مؤمنان را اهلل .5

کشند و اي دست از هر دو گروه میستهلذا د، توانند تشخيص دهند که حق با کدام گروه استشود، مردم نمی



 

 

 

د و نصادقانه دنبال هدایت باشاي که پيوندند و دستهاي ناخواسته به گروه باطل میگردند، دستهدین میبی

 ند. شوخدا به سوي حق هدایت میبه خواست  ،دناصول تحقيق را رعایت کن
 

هاي متعددي در ميان آنان به وجود علماي یهود و نصارا در کتاب آسمانی خویش اختالف کردند، لذا آیين :2 نکته* 

و صهيونی سه گروه  2، ماسونی1با هم اختالف دارند. دونمه نيز در مبانی دین همچون توحيد و معاد آنان حتی آمد.

ي آنان امروزه در نصاري هستند که همه هايروهگ ارتودوکس، کاتوليك، پروتستان، مارونی و مورمونیهود هستند. 

بدین منظور د. خداوند متعال این مطلب را داردنيا وجود دارند و از نظر اعتقادي ميان آنان اختالفات عميقی وجود 

صادقانه به  ي مردم، عامهمسلمانان به چنين سرنوشتی دچار نشوند و اگر دچار شدندعلما و دانشمندان  کهبيان نمود 

 را به سوي حق راهنمایی کند.  آناند تا خداوند ننبال هدایت باشد
 

 نوع است:  دو: اختالف 3 * نکته

شود و وحدت و انسجام ميان پيروان یك دین این نوع اختالفات به جزئيات دین مربوط می اختالف تنوع و تعدد: .1

 کند.جامعه کمك میبرد. اختالف تنوع و تعدد به نقش مدیریتی دین در را از بين نمی

و نقش  بردهوحدت را از بين  کهشود هاي یك دین مربوط میاین نوع اختالفات به اصول و پایه اختالف تضاد: .2

 کند. مدیریتی دین در جامعه را تضعيف می

ختالف نوع و ما را از آن نهی کرده ا نمودهپيروان ادیان الهی را بخاطر آن مذمت  اختالفی که در این آیه بيان شده و

است که  به وجود آمدهحنبلی  مذهب حنفی، مالکی، شافعی ودوم است. در دین اسالم مذاهب فقهی متعددي همچون 

 ند.ادر مبانی ایمان همچون توحيد، نبوت، معاد و ... با هم مشترك و از نوع اول است ي آنهاهمه
 

هاي آسمانی گذشته، پيروان کتاب جز قرآن، در تمام کتابهاي آسمانی گذشته اختالف به وجود آمده است. :4 * نکته

  :ي هود فرمودخداوند متعال در سوره خودشان نيز در صحت کتاب خویش شك دارند.       

                           
 ولی دادیم، کتاب موسى به ترجمه: )و ما 3

)با آمدن عذاب در  آنان بدون شك ميان ،بود این نرفته بر پيش از پروردگارت ی ازسخن اگر و شد اختالف آن در

مسلمانان را از اختالف  (. رسول خدابرندبه سر میو تردید  شك شدت در به هنوز آنان و شدمى داورىهمين دنيا( 

 سَبْعَةِ عَلَى أُنْزِلَ الْقُرْآنَ هَذَا : )إِنَّشده استنقل  در قرآن نهی نموده و این کار را کفر دانسته است. از رسول خدا

                                                           

1 - Donmeh 

2 - Mason 
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حرف )قرائت(  7ترجمه: )این قرآن به  1.کُفْرٌ( فِيهِ الْمِرَاءَ فَإِنَّ فِيهِ، تَمَارَوْا أَصَبْتُمْ وَلَا فَقَدْ قَرَأْتُمْ، حَرْفٍ أَيِّ عَلَى أَحْرُفٍ،

 کفر ،قرآن در جدال که نکنيد مجادله قرآن اید و دراي کردهنازل شده است که بر هر حرفی که خواندید کار پسندیده

 است(.
 

                                     

                 

 شما سر بر آمده بر سر گذشتگان چيزهایی که مشابه هنوز در حالی که شویدمى داخل به بهشت بریدگمان می آیا

 بودند او همراه که کسانی و پيامبر که افتادند تکاپو به آنچنان و رسيد فراوان مصيبت و سختی آنان به است؟! نيامده

 (214).است نزدیك اهلل یاري که بدانيد «!رسد؟می کی اهلل یاري» :گفتند
 

ز هدایت تا رسيدن به بهشت سخن از گمراهی تا رسيدن به هدایت سخن گفت و این آیه ا ،ي قبلدر آیه * نکته:

خداست و هيچ کس و این قانون  آیدمی اوسراغ  هاتها و مصيبگوید. هر کس به هدایت دست یافت، انواع سختی می

ها در آن سختی به اند و مدتشدههایی گرفتار هاي گذشته مثال زده که به سختیاز امتاز آن مستثنی نيست. این آیه 

آید؟! وقتی سختی اند که چه موقع یاري خدا میاند و خبري از یاري خدا نبوده است، آنگاه از سوز دل ندا زدهسر برده

 یابد. به این مرحله رسيد و باز هم بندگی خدا را رها نکردند، آنگاه یاري خدا آنان را در می
 

                                      

    

 ،یتيمان ،نزدیکان ،پدر ،مادر براى کردید، پس آنچه از چيزهاي خوب انفاق هر بگو کنند؟ انفاق پرسند چهمى تو از

 (215) .داناست آن نسبت به پس قطعاً اهلل دهيد، انجام خيرى کار هر و. باشد راه در درماندگان و مستمندان
 

از انفاق کنندگان آن را اجرا بسياري  بسيار آسان است، ولی و جوابی که در این آیه مطرح شده سؤال :1 * نکته

کند و یا آن را خرج نمی ،پولی را به دست آورده است ،گذاري و پشتکارریزي، سرمایهشخصی که با برنامهکنند.  نمی

، در کندخرج می ،براي او در بر داشته باشدهمچون شهرت و قدرت  منفعت مادي یا معنويجایی که  ،یا اگر خرج کند

  خود را بدین ترتيب اولویت بندي کند:حالی که خداوند متعال فرموده است انفاق کننده باید انفاق 

 که وجود انسان به سبب ایشان شکل گرفته است. مادر . پدر و1

ها باید حامی یکدیگر باشند، همچون خواهر، . خویشاوندان که خوشی و ناخوشی آنان با هم گره خورده و در سختی2

 برادر، عمو، عمه، خاله، دایی و ... .
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فقرا و مسافرانی که در راه  همچون ایتام، مایحتاج زندگی خویش نيازمند حمایت هستند، انی که جهت تأميننيازمند. 3

 .اندمانده

است. انفاق کننده نباید بر اساس منافع  در این نوع انفاق کردن، منفعتی که در نظر گرفته شده، منفعت انفاق گيرنده

 آگاهاو  انفاقخداوند از اخروي خود بيندیشد و بداند  هاي خود را تنظيم کند، بلکه باید به منفعتدنيوي خویش، انفاق

 :از او قدردانی خواهد کرد، لذا در پایان آیه فرموددر روز قيامت است و          .   
 

 پاسخ به آن داده شده است:و در مقابل، دو چه انفاق کنيم؟  :در این آیه یك سؤال مطرح شده است :2 * نکته

 ست انفاق کنيد. در توان شمااول: هر چيز خوبی که  پاسخ

انفاق  اما از آنجا کهسوالش در آیه نيست،  اگر چه این پاسخ،انفاق کنيد.  نيازمندان و نزدیکان مادر، دوم: به پدر، پاسخ

 .ه استبيان نمودآن را نيز  که اموالش را در چه راهی مصرف کند، پاسخ کننده باید بداند
 

                                         

     

که تان نياید درحالیخوش و ممکن است از چيزى است تان ناخوشایندکه برايحالیدر شده  واجب شما بر جنگيدن

 و داندمى خدا و باشدکه همان براي شما شر تان بياید درحالیخوش و ممکن است از چيزى باشدهمان براي شما خير 

 (216) .دانيدنمى شما
 

 کرده است. چرا؟ را واجب خداوند آن ناخوشایند است، ولی «جنگ»* سؤال: با وجود اینکه 

حق و عدالت  صالح،دنيا در  دین در دنيا ماندگار باشد. همه دوست دارندکه زیرا خداوند متعال اراده نموده  جواب:

و  پرداختخواهند  حق به ضرر آنان است به مقابله باکه اجراي عدالت مفسد باشد، ولی خواه ناخواه افرادي فرما حکم

و قدرت خواهند گرفت و به جنگ با اهل حق خواهند  کردجانبداري خواهند  اهل باطلمردم نيز از گروهی از 

 اي به نام جنگ استفاده نکنند از بين خواهند رفت.. در این مرحله اگر اهل حق از گزینهپرداخت

آزادانه آن بتواند دوست داشت  هر کسخود را معرفی کنند تا دین پيروان دین اسالم، همچون سایر ادیان، حق دارند 

آزادي را از مردم  جلو ترویج دین را بگيرند یا ممکن است افرادي زورگو و قدرت طلب، ميانرا انتخاب کند. در این 

ي جنگ، عليه مورد شکنجه قرار دهند. اگر پيروان دین اسالم به وسيله اگر کسی دین اسالم را پذیرفت،و  سلب کنند

بخاطر تر خواهد شد و به مرور زمان از بين خواهد رفت. ي بعدي دین ضعيفهاهاي زورگو قيام نکنند، در نسلقدرت

 .است کرده واجب را جنگ اینکه چنين اتفاقی نيفتد خدا
 



 

 

 

  عبارت * نکته:                      فرد  است. عمرِیك قانون عام

، ولی ممکن است در دراز مدت باشدناخوشایند  و هر چند از نظر او سخت محدود و بينش او کوتاه است. یك عمل

اش برد، او را از اهل و خانوادهاش باشد. هر چند که جنگ، آرامش شخص را از بين میبه نفع او، خانواده و جامعه

است، زیرا حق و عدالت را زنده نگه  يتدهد، ولی به نفع انسانر میکند و جسمش را در معرض نابودي قرادور می

آرامش به ارمغان  يهاي بعد، براي نسلدهدمیاش و سایر اقشار جامعه را از ظلم ظالمان نجات ، خانوادهداردمی

ی ممکن است شخص. عکس این قضيه نيز صادق است. یابدمینيز به رضایت و بهشت خدا دست  شو خود آورد می

ختم شود، لذا ما سود و ضرر  اشجامعه خانواده یا به ضرر او،ولی در دراز مدت نسبت به کاري عالقه داشته باشد، 

 داند.دانيم ولی خدا میخيلی چيزها را نمی
 

                                  

                                       

                                 

 خدا و از راه بازداشتن ولى است، بزرگبسيار آن  در جنگيدن: بگو پرسند.حرام می در ماه جنگيدن يدرباره تو از

قتل  فتنه از و است تربزرگ خداوند نزد آن از اخراج نمودن اهلش الحرام و مسجد از ممانعتو  او ورزیدن به کفر

 شما که از دینش کس از هر و برگردانند. تاندین از را شما بتوانند اگر تا جنگندمى شما با پيوسته و است تربزرگ

 در هميشه اندآتش اهل آنان و شودآخرت نابود می و دنيا در شانآنان اعمال بميرد، استکافر  حالی که دربرگردد و 

 (217) .ماندگارند آن
 

 جنگيد؟ این آیهباید هاي حرام نيز که آیا در ماه شودمیاین سؤال مطرح  پس از بيان وجوب جنگ، اکنون: 1 * نکته

 دهد.پاسخ میبه این سؤال 
 

 ؟شودمیهایی چه ماهشامل : ماه حرام یعنی چه و 1 * سؤال

هایی که داراي حرمت ویژه هستند. ثواب کارهاي خوب و گناه کارهاي بد در آن مضاعف ماه حرام یعنی ماه جواب:

هاي حرام عبارتند از: ذي القعده، ذي داند. ماههاي حرام را گناهی بزرگ میشود. خداوند متعال جنگيدن در ماهمی

 ه، محرم و رجب. الحج
 

 است چیست؟ کردههای حرام ممنوع : حکمت اینکه خداوند متعال جنگ را در ماه2 * سؤال

 هاي فراوانی است که دو مورد آن چنين است:داراي حکمت جواب:



 

 

 

فرصت فکر و مذاکره به  هاي جنگ،و طرف گرددمی امنيت برقرار شود،میجنگ متوقف  ،حداقل در یك سوم سال. 1

 شاید جنگ به طور کامل متوقف شود.  ورند تاآدست می

 . انجام دهندحج و عمره را با خاطري آسوده  يفریضه ،مسلمانان بتوانند در این فرصت. 2
 

 از برخی کهبودند  -عليهما السالم–هاي ابراهيم و اسماعيل قریش از نسل دو پيامبر بزرگ خدا به نام :2 * نکته

ارزش قایل  هاي حرامماهبراي کردند و از بسياري دیگر منحرف شده بودند. مشرکين قریش اعتقادات آنان پيروي می

شمردند، ولی آنان براي خيلی چيزهاي دیگر ارزشی قایل نبودند و آن را گناه بزرگی می ها رااین ماه جنگ در بودند و

تا آنان را متوجه کند که چگونه کند در این آیه با هم مقایسه میرا  نانآ. خداوند متعال برخی اعمال گذاشتندزیر پا می

 شوند:ها تبعيض قایل میميان ارزش

گذارند کسی به دین یکتاپرستی وارد شود.کنند و نمیآنان سد راه خدا می .1

ورزند.به خدا کفر می .2

ند. کنممانعت میالحرام وارد شوند  از اینکه مسلمانان به مسجد  .3

کنند. شهروندان را از شهر خود اخراج می  .4

اندازند.شان به فتنه میدین دررا  مردم .5

جنگند. میبا آنان  نگردانند،شان برتا مردم را از دین .6

 محروم کردهبسياري اعمال ارزشمند  و از ، چگونه چشمان آنان را کور ساختهتعصب که شوددر این مقایسه معلوم می

 بردارند. تعصب خویش دست از باید لب اعمال خوب و رضاي خدا هستند، اکنون اگر طااست. آنان 
 

شما را  تادهد که مشرکان می خبرلع از احوال بندگانش در گذشته، حال و آینده است خداوند متعال که مطّ :3 * نکته

که کافران کنيم مشاهده میاند دست از جنگ با شما مسلمانان بر نخواهند داشت. امروزه نيز تان منحرف نکردهاز دین

ها به ي رسانهاندازند و اگر نتوانستند، به وسيلهراه میبه بتوانند عليه مسلمانان در خاك مسلمانان جنگ  که هر جا

 ی منحرف کنند. در پایان آیهان را از نظر عبادي، فکري و اخالقکنند آنمسلمانان آمده و تالش میعليه جنگ فرهنگی 

کسی که تحت تأثير آنان قرار گرفت و دست از  :کندرا مسئول اعمال خویش دانسته و بيان می کسخداوند متعال هر 

شود و براي هميشه در آتش دوزخ ي او نابود میدینش برداشت و با حالت کفر از دنيا رفت، تمام اعمال شایسته

خواهد شد. ماندگار
 

                            



 

 

 

 اهلل و اهلل اميدوارند به رحمت آنان ند،کرد جهاد اهلل راه در و نمودند هجرت که کسانى و آوردند ایمان که شك کسانىبی

 (218) .است مهربان يآمرزنده
 

کند کاش مشمول رحمت و هر کس آرزو می قيامت، پس از اینکه مردم از آرامگاه خویش بلند شدند، در روز * نکته:

هاي طاقت فرساي جهنم نجات قرار گيرد تا از حوادث وحشتناك صحراي محشر، پل صراط و عذاب عنایت خدا

شان بر باد رفته بود. آنان اعمال نيكي کفر، تمام از کسانی سخن گفته شد که با ورود به دایره ي قبلدر آیهپيدا کند. 

که هر کس خود را بدان  شده استصفاتی بيان داشته باشند، اما در این آیه رحمت خدا  توانند اميدي بهنمیدیگر 

 باشد.  اميدوارتواند میاهلل  به رحمتمتصف کند 
 

 مهاجران در راه خدا چه کسانی هستند؟هجرت به چه معناست و : 1 * سؤال

 1.مکانی و رفتن به مکانی دیگر استترك هجرت ضد وصلت است. هجرت به معناي ترك کردن چيزي یا  جواب:

 :شوندهاي زیر تقسيم میبه دستهمهاجران در راه خدا 

این هجرت تا زمان فتح  از مکه به مدینه هجرت نمودند:که در صدر اسالم  ای از یاران رسول خدادسته .1

 فتح مکه، قدرت سياسی مکه دست مشرکين بود، ولی پس از این که رسول خدا مکه معتبر بود، زیرا قبل از

و مسلمانان افتاد و  دست رسول اهللبه  آندر ماه رمضان سال هشتم هجري مکه را فتح نمود، قدرت سياسی 

 هِجْرَةَ الَ»در روز فتح مکه فرمود:  کند که رسول خدادیگر هجرت از مکه معنا نداشت. ابن عباس نقل می

 به هرگاه و باقی است خود حال به جهاد نيت و جهاد ولی نيست، فتح از بعد ترجمه: )هجرتی 2.«...الفَتْحِ بَعْدَ

.بشتابيد( آن به سوي پس شدید، دعوت جهاد

کنند که مجال دینداری و اجرای احکام خدا را ندارند و تغییر در شهر یا کشوری زندگی میکسانی که  .2

سوره  97ي ر آیهد د به مکانی دیگر هجرت کنند. خداچنين کسانی بای شان میسر نیست:برایشرایط نیز 

 فرماید: نساء می                                   

                              

                                . 

بودند، به آنان  کرده ستم خویشتن به کهحالى در گرفتند را آنان روح کهمالی که ترجمه: )بدون شك کسانى

 مگر گویند:زمين، مستضعف بودیم. می در ما دهند:جواب می بودید؟ حال و وضعيتى چه در شما گویندمی

خواهند  بدى سرانجام و جهنم است شانجایگاه آنان پس کنيد؟ در آن هجرت که نبود پهناور خدا سرزمين
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 اميد پس .اندنجات نداشته و چاره راه بوده و فشار تحت که کودکانى و زنان و مردان از دسته آن مگر .داشت

است(.  آمرزنده و کننده عفو اهلل و دهد قرار عفو موردرا  آنان اهلل که است

ی خود را ترک کردند و در برای رساندن دین خدا به مردم و آزادسازی مظلومان، شهر و کاشانه کهکسانی .3

فرموده است:  رسول خداکنند و همچنین کسانی که صادقانه نیت جهاد را داشته باشند: راه خدا جهاد می

 و جهاد ولی نيست، فتح از بعد ترجمه: )هجرتی 1.«فَانْفِرُوا اسْتُنْفِرْتُمْ وَإِذَا وَنِيَّةٌ، جِهَادٌ وَلَکِنْ الفَتْحِ بَعْدَ هِجْرَةَ الَ»

 .بشتابيد( آن به سوي پس شدید، دعوت جهاد به هرگاه و باقی است خود حال به جهاد نيت

 رسول خدا :آورندها و عبادات روی میکنند و به سوی حاللکسانی که محرّمات و گناهان را ترک می .4

ترجمه:  2عَنْهُ(. اللَّهُ نَهَى مَا هَجَرَ مَنْ وَالمُهَاجِرُ وَیَدِهِ، لِسَانِهِ مِنْ المُسْلِمُونَ سَلِمَ مَنْ فرموده است: )المُسْلِمُ

نهی  خدا آنچه از که است کسی مهاجر و باشند امان در دستش و زبان از انمسلمان که کسی است )مسلمان

 (.است دست بکشدکرده 
 

»: منظور از جهاد در راه خدا در عبارت 2 * سؤال      »  چیست؟ 

جهاد در راه خدا  ،افتددهد و بخاطر آن در مشقت میدر راه خدا انجام می مؤمنبه هر نوع تالش دینی که یك  جواب:

 شود.هاي دینی نيز میفعاليتشامل سایر  است و ع جهادانواشود. جنگيدن با کفار یکی از باالترین گفته می
 

                                    

                  

 دارد،در بر  مردم هم براى منافعى و است بزرگ ی بسگناه ،آن دو در: بگو پرسند،می قمار و شراب يدرباره تو از

 خود نيازمندى زاد ما: بگو کنند؟ انفاق هایی راچيز چه که پرسندمى تو از و است تربزرگ شاننفع از آن دو گناه ولى

 (219کنيد. ) تفکر تا سازدمى روشن شما براى را آیات خداوند چنين این. را
 

 ؟ : خمر چیست1 سؤال* 

به هر آنچه عقل انسان را بپوشاند و آن را دچار اختالل کند خمر  3.خمر به معناي پوشاندن استي کلمهاصل  جواب:

 خمر ياکننده مست هرترجمه: ) 5.«حَرَامٌ مُسْکِرٍ وَکُلُّ خَمْرٌ، مُسْکِرٍ کُلُّ»فرموده است:  رسول خدا 4شود.گفته می

                                                           

 متفق عليه. - 1

 .6484( حدیث شماره 8/102صحيح بخاري ) - 2

 (.2/215معجم مقایيس اللغة ) - 3

 (. از قول عمر بن خطاب 4/261داود ) أبی سنن شرح السنن، معالم - 4

 .2003( حدیث 3/1587صحيح مسلم ) - 5



 

 

 

(. خمر ممکن است به صورت نوشيدن مصرف شود، همچون مشروبات الکلی و یا است حرام ياکننده مست هر و است

دود کردن مواد  هاي روان گردان و یا از راه استنشاق، همچونبه صورت خوردن و بلعيدن، همچون مواد مخدر و قرص

 یا عضله همچون استفاده از سرنگ و ... .  هامخدر و یا به صورت تزریق در رگ
 

 ؟ برای مردم داردچه منافعی : خمر 2 سؤال* 

کنند ي آن منافع، زودگذر هستند. بطور مثال کسانی که تجارت خمر میخمر منافعی براي مردم دارد، ولی همه جواب:

شود ميزان عقل انسان کاهش یابد، در نتيجه آورند، همچنين نوشيدن خمر سبب میبه دست میسود فراوانی را از آن 

شود، کند، اما در دراز مدت، نه تنها مشکالت او حل نمیها یا مشکالت زندگی را براي لحظاتی فراموش میمسئوليت

زندگی و سعادت اخروي باز هاي واقعی شود تا جایی که از لذتتر و مشکالت او بيشتر میبلکه شخص ضعيف

 ماند. می
 

  ؟چیستدر دین اسالم استعمال خمر  حکم: 3 سؤال* 

عقل انسان را تحت  کهچيزي هر مصرف  نظر دارند:جمهور علما به اجماع علماي جهان اسالم، حرام است.  جواب:

زمانی که چيزي حکم خمر را به خود  1است.حرام  ،حکم آن همچون حکم خمر شعاع قرار دهد و انسان را مست کند،

 فَقَلِيلُهُ کَثِيرُهُ، أَسْکَرَ مَا»فرموده است: ) رسول خداگرفت، مصرفش صحيح نيست اگر چه مقدار آن اندك باشد. 

 کند، مقدار اندکش نيز حرام است(. ترجمه: )هرآنچه مقدار زیادش مست می 2حَرَامٌ(
 

  است؟در دین اسالم حرام خمر چرا : 4 سؤال* 

 است:  مربوط کرامت انسان به دو چيزتا کرامت انسان حفظ شود.  جواب:

با کند تا معرفی می را دهد و به او بایدها و نبایدهادین، عقل انسان را مورد خطاب قرار می دیندار بودن: .1

خمر، مست و عقلش پوشيده  يبه وسيله. کسی که به خوشبختی برسد و دیندار گردداجراي دستورات خداوند 

نه گيرد و دیندار گردد. تواند مورد خطاب شرع قرار شده تا زمانی که این حالت از او برطرف نشده است نمی

ميخا آمده  تنها در دین اسالم، بلکه در ادیان گذشته نيز خمر حرام بوده است. در کتاب مقدس یهودیان در سفر

خمر، ي )و به وسيله :ي پولس به اهل افسس چنين نوشته شدهدر نامهو  3منوش( ايهيچ مست کنندهاست: )و 

 4.مست نکنيد(
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و انسانيت  چيزیك فکيك انسانيت از انسان است؛ یعنی انسان ، تانسانهاي یکی از ویژگی داشتن انسانیت: .2

 اخالق عاطفه، ادب، ،رفتار صحيح، ولی انسانيت به انسانظاهر شکل و انسان بودن به ي است. چيز دیگر

 شود.مربوط می دیگران بودن فکر مردي و به نيکو، جوان

تواند انسانيت داشته باشد، چون از بين رفت، نمی که عقلش انسانی داراي عقل سالم باشد.کسی انسانيت دارد که 

 ،جهت حفظ کرامت انسان لذا خدا  .ندازدخطر اامنيت خود و دیگران را به  و ممکن است دست به هر کاري بزند

 ممنوع کرده است.  چيزي که عقل انسان را زایل نماید، نوشيدن مشروب و هر
 

 چرا در دین اسالم حرام است؟چه منافعی در آن نهفته است؟  چیست؟« مَیسِر: »5سؤال * 

فعلی به هر وصف یا اصطالحاً  شود ومی چيزي که انسان به سوي آن جذببه معناي « مسر»ي از ریشه ميسرجواب: 

یا هر بازي دیگر که بر سر بُرد و ( ورق) پاسور بازي مثال براي 1شود.گفته می )قمار( شود ميسرکه بر آن شرط بندي 

 شود. ي قمار میباختش شرط بندي شود، حرام و وارد دایره

کسانی که در  شوند.می انجام یا تماشاي آنسرگرم  ، بخاطر هيجانی که دارد،زیادي افراداز منافع قمار این است که 

، چون کسی که در بازي قمار است حرام اسالم دین درآورند. قمار سود خوبی به دست می شوند نيزقمار برنده می

اموال ضروري زندگی خویش  است ممکنبازد و کسی که می ،کند بازي هم باز که شودمی تحریك بازد،بَرَد یا میمی

را نيز به شرط بگذارد تا جبران کند، ولی پی در پی شکست بخورد و همه چيزش را از دست دهد به خاك ذلت 

آمار اینگونه  شود و ایجاد و کينه اختالفشود بين او و کسی که اموالش را گرفته بنشيند. این مسأله سبب می

 ها در یك جامعه باال رود. م و قتلاختالفات، جر
 

 چیست؟« عفو»: منظور از 6 * سؤال

کسی  2فرماید: منظور از عفو، مازاد مخارج خانواده است.می اهللپسر عموي بزرگوار رسول  ابن عباس  جواب:

 اهللالزم است مقداري از آن را به دیگران بدهد. رسول  باشداش که دارایی او بيش از مقدار مصرفی خود و خانواده

 صدقه جمه: )بهترینتر 3«تَعُولُ بِمَنْ وَابْدَأْ السُّفْلَى، اليَدِ مِنَ خَيْرٌ العُلْيَا وَاليَدُ غِنًى، تَرَكَ مَا الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ»: »فرموده است

 که کن از کسی شروع را و صدقه است بهتر پایين )گيرنده( دست باال )دهنده( از و دست که مازاد نياز باشد آن است

 سرپرستی او را بر عهده داري(.
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د، سپس به دهفات را افزایش میجامعه را کاهش و اختال امنيتدر این آیه از خمر و قمار نهی شد، زیرا  :1 * نکته

دهد. زمانی که را کاهش میفات را افزایش و اختال امنيتخمر و قمار،  برخالفانفاق دستور داد، زیرا انفاق، 

ي سرقت و غارت در ، انگيزهسازند برطرف تا نياز خود راداران قسمتی از اموال خود را به نيازمندان دهند  سرمایه

ممکن است مورد حسد قرار گرفته شوند و داران که آن، ترس و اضطراب سرمایه در پیِجامعه کاهش خواهد یافت و 

 شان مورد دستبرد قرار گيرد، کاهش خواهد یافت. اموال
 

. ورود به جنگ نيز بدون امکانات جنگی ممکن نيست. به ميان آمداز وجوب جنگ سخن  216ي : در آیه2 * نکته

در این آیه جواب داده شده  جایز است؟ یا قمار بازي به منظور تأمين مخارج جهاداگر کسی بپرسد آیا تجارت خمر 

از مازاد  کهجهاد کافی است  هايهزینهنيست و براي تأمين  جایزبيشتر است  انشاز منغعت این دو که چون گناه

 د. يخرج کنخود مخارج زندگی 
 

                                            

              

 و است پسندیده و نيك باشد آنان هر آنچه به صالح: بگو پرسند،می یتيمان يدرباره تو از و آخرت. و دنياامور  در

 خواستمی خدا اگر و. داندمى مصلح از را مفسد و خداوند،. هستند شما برادران با آنان مخالطه کنيد، پس آنان اگر

 (220) .است با حکمت و با عزت شك اهللبی انداخت.مى زحمت به را شما
 

گذاران غير اسالمی بر اساس منافع د. بسياري از قانوناندیشهر کس به منفعت خویش میدر این دنيا  :1 * نکته

دانند، لذا بسياري از کارها همچون شرب خمر، قمار جویی را حق هر فردي میکنند. آنان لذتگذاري میدنيوي قانون

قوانين او جامعيت و شموليت دارد و بر خداست و  ،گذاردانند. در دین اسالم قانونرا مجاز می ...رانی و بازي، شهوت

تر است و خير و او به احوال مردم از خود مردم آگاهزیرا  کند،ش قانونگذاري میدنيا و آخرت بندگاناساس منافع 

امروز  آورد یا منفعت اندكِبه بار می جمعیهاي هاي فردي که خسارتلذت در دین اسالم، خواهد.صالح آنان را می

   . هر چند عبارتممنوع استا به همراه دارد ا رفرد فراوانکه ضررهاي     به     در

 این مطلب را برجسته کند که دین اسالم، ،ي مجزا بيان نمود تا بدین شکلاي قبل مربوط است، ولی آن را در آیهآیه

 . اندیشدمردم میآخرت  منفعت دنيا و به
  

 34ي ي انعام و آیهسوره 152ي ، همچون آیهنازل نمودهپيش از این که  خداوند متعال در آیات متعددي :2 * نکته

کرده است. این هشدارها ممکن است نهی بارها از حق یتيم دفاع و مردم را از نزدیك شدن به اموال یتيم  ي اسرا،سوره

سبب شود مؤمنان در هيچ شرایطی به مال یتيم دست نزنند: نه در منزل یتيم به عنوان مهمان چيزي بخورند و نه با 



 

 

 

ها اینگونه تصرف که به ضرر یتيم است، لذا در این آیه بيان شده استرفتار اکت کنند که هر دو دارایی او تجارت یا شر

 اشکالی ندارد.
 

:به سرپرستان و شریکان یتيم فرمود خدا :3 * نکته     ..   ،حکایت از اختالط

»معاشرت و آميختگی دارد.    »کندمیپيوند عميقی بين دو نفر برقرار  که و برادري است اخوت نيز سخن از .

 کند،او برقرار می سرپرستو یتيم را بين  رسانی استمحکم که سراسر محبت، دلسوزي و نفع پيوندياین عبارت زیبا، 

شخصيت مؤمن نزد به طور کلی  .شودیتيم شخصيت قایل می رايبو  کندمیبزرگ  ،را در چشمان سرپرست یتيم

 . کندمیاي از شخصيت مؤمن را بيان ي بعد نمونهآیهبسيار بزرگ است، اگر چه شخص، کم سن و سال باشد.  ،خداوند
 

* سؤال: منظور از          چیست؟ 

 جواب: » داخ 1شود.انسان وارد میو به معناي مشقتی است که بر « عَنَت»ي از ریشه  در هيچ یك از

کند امکان دارد از آن سوء دستوراتش بندگانش را در مشقت نينداخته است. به طور مثال کسی که با اموال یتيم کار می

 استفاده کند. یك مدیر در چنين موقعی ممکن است یکی از این سه تصميم را اتخاذ کند: 

. ممنوع کندکامالً را  ي احتمالی، کار کردن با اموال یتيمپيشگيري از سوء استفادهبه منظور  .1

. ا ضابطه و قانون وضع کنده، دهي احتمالیپيشگيري از سوء استفادهبه منظور  .2

نکند.  استفاده سوءو به او تذکر دهد که  شخص را متوجه ایمان و انسانيتش کندآن را ممنوع نکند، منتها  .3

ي مدیریت نيز بهترین گزینهو  ي سوم استفاده کرده استیر احکام مشابه از گزینهخداوند متعال در مورد یتيم و سا

ر، وجدان و ایمانش، خود را کند تا با شعورا وادار می کند و اوعزت و کرامت انسان را حفظ میهمين است، زیرا 

ي اول یا دوم يم از گزینهگيرد. اگر در مورد یتخداوند سرچشمه میو حکمت ت کند. این سبك مدیریت از عزت مدیری

 آمد. براي یتيم یا سرپرست و شریك یتيم پيش میهاي فراوانی شد مشقتاستفاده می
 

                                        

                                      

   

 زن چه گر است، بهتر مشرك یزن از مؤمن يکنيز و قطعاً ندبياور ایمان زمانی که نکنيد تا ازدواج مشرك زنان با و

 قطعاً و ،دبياورن ایمانزمانی که  نياورید تا در مشرك مردان ازدواجرا به تان دختران و آورد شگفت به را شما مشرك

اهلل با  و کنندمى دعوت آتش سوى به آنان. آورد شگفت به را شما چهگر است، بهتر مشرك يمرد از مؤمن يابرده
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 اندرز گيرند. سازد تامى روشن مردم براى را آیاتش د ودهمى دعوت آمرزش و سوي بهشت ي خویش بهاجازه

(221) 
 

پس از بحث ایتام به موضوع ازدواج خداوند متعال یکی دیگر از مسایل مهم اجتماعی ازدواج است.  :1 * نکته

 گوید. در مورد ازدواج و متعلقات آن سخن می 242ي تا آیه 221ي از آیه پرداخته است.
 

   فرمود:  است. خدا و خوشبختی رسيدن به آرامش  ،هدف از ازدواج :2 * نکته      

                               
 او هاىنشانه از ترجمه: )و 1

 رحمت و مودت ميان شما در و برسيد به آرامش آنان با تا آفرید تانبراى خودتان جنس از را همسرانى این است که

 و انتخاب درست، شرطکنند(. انتخاب، اولين گام ازدواج مى تفکر که قومى براى است هایىنشانه آن قطعاً در داد. قرار

اصالت  وي خود معياري دارد. زیبایی، موقعيت هر کس براي انتخاب همسر مورد عالقهاست. رسيدن به خوشبختی 

ي آنها گيرد، ولی همهورد توجه قرار میمهایی است که هنگام انتخاب همسر مالكاز  ... و خانوادگی، مدرك

  روند.از بين میدر همين دنيا  را کهچناپایدارند، 

زیبایی، موقعيت خانوادگی و بود و هم آخرت. دنيا به فکر منفعت اي باید هم در هر مسألهکه ي قبل بيان شد در آیه

ن، مالك مذکور مالك دنيوي هستند و باید در کنار آن منفعت آخرت نيز در نظر گرفت. دینداري و ایماموارد  دیگر

خوشبختی در آخرت است. بهترین انتخاب، انتخابی است که هم معيار دنيوي و هم اخروي در آن لحاظ شده باشد. 

گاهی اوقات جمع بين این دو ممکن نيست و یکی را باید ترجيح داد. در چنين موقعيتی کدام یك در اولویت قرار 

 دارد؟ این آیه به آن پاسخ داده است. 
 

ترین جایگاه یك برده یا کنيز که در پایينایمان را بر هر معيار دیگري ترجيح داده و فرموده است:  خدا :3 * نکته

باالیی برخوردار  اجتماعی از موقعيت که و زیباي مشرکیآزاد  و یا مرد اجتماعی قرار دارد اگر اهل ایمان باشد از زن

و یك شخص مشرك خود و همسرش را یت تقوا را به رعا زیرا یك شخص مؤمن خود و همسرشبهتر است. است، 

و مشرك به سوي شيطان، خشم خدا و جهنم  بهشت و مغفرت او ،به سوي خداکشاند، در نتيجه، مؤمن تقوایی میبه بی

 بذاتِ ظْفَرْفَا وَلدینها، ولِجَمَالها، ولِحَسَبها، لمالها،:  ألرْبَعٍ الْمَرْأَةُ تُنْکحُ: »نيز فرموده است کند. رسول خدادعوت می

تو  دینش. پس و اشزیبایی نسبش، ثروتش،: شودمی ازدواج با زنویژگی  چهار ترجمه: )بخاطر 2«.یَدَاكَ تَربَتْ الدِّینِ،

 (.خواهی برد که نفع کنبا آنکه دیندار است ازدواج 
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 د؟دههمسرش را به سوی جهنم دعوت می ،مشرک مرد یا زن: چگونه 1 * سؤال

 به دو شکل: جواب:

. کسی که در موقعيت باالتر است تأثير پذیرندزن و شوهري که به هم عالقمندند خواه ناخواه از هم تأثير می. 1

 شگفت به را شما چه گر»مرتبه عبارت  2پذیرد. در این آیه تر است تأثير میگذارد و کسی که در موقعيت پایين می

شرك است. مشرکی که داراي جمال، سِمت، نسب، منصب، که هر دو مرتبه در مورد همسر م تکرار شده است« آورد

تر است تحت تأثير قرار ها از او پایينثروت، قدرت، مدرك و دانش باالتر است، همسر مسلمانش را که در این رتبه

پرستی را دین باطل کشاند. یك مسلمان نسبت به توحيد و اسالمش غيرت دارد و بتدهد و او را به سوي خود میمی

کند، اما وقتی با شخص مشرك ازدواج کرد، رفته رفته گناهِ شرك، در نظرش شمارد و در مقابل شرك سکوت نمیمی

پندارد تا جایی که شود و پس از مدتی آن را یك اعتقاد صحيح و قابل دفاع میسبك و به شرك همسرش راضی می

 1.مانداز مسلمانی او چيزي جز اسم و رسم برایش باقی نمی

کشد و امور هاي نامشروع زیادي وجود دارد که انسان مؤمن بخاطر خدا از آنها دست میها و خوشیدنيا لذت. در 2

دهد، ولی ممکن است انسان مشرك نخواهد پایبند هيچ یك از آنها ي زیادي است که بخاطر خدا انجام میپسندیده

ظاراتی داشته باشند و طبيعی است که مرد یا زن باشد. طبيعی است که در طول زندگی مشترك، زن و شوهر از هم انت

براي جلب رضایت همسرش انتظاراتش را برآورده کند و همسر مشرك، مسایلی را از همسر مسلمانش طلب کند که 

 ي آن آتش جهنم باشد. نتيجه
 

»: در عبارت 2سؤال *                 »  به سوی  همسر مشرکدعوت

)خدا به سوی  برده یا کنیز مؤمن به سوی بهشت را بیان نکرد و به جای آن فرمود:آتش را بیان کرد، ولی دعوت 

 چرا؟  دهد(بهشت و مغفرت دعوت می

که داراي  یخواهند با زن یا مرد آزاد و مشرککه میهستند  مؤمنو آزاد زنان این آیه مردان و ضوع مواول:  جواب:

دهد، اگر این وصلت شکل گيرد، مشرك، همسر مسلمان خود را به آتش دعوت می موقعيت عالی هستند وصلت کنند.

ي مسلمان ازدواج کند، در این صورت، مشرکی در ولی اگر وصلت با مشرك شکل نگيرد و به جاي آن با کنيز و برده

دهد و اگر قرار باشد زن یا نخواهد داشت که بيان کند او را به سوي بهشت و مغفرت خدا دعوت میخانواده وجود 

این کار را  در موقعيت باالتر استکسی که  موارد در غالبمرد مؤمن، همسر مؤمنش را به سوي بهشت دعوت دهد، 

مؤمن، همسر برده یا کنيز کرد که گر بيان میاز برده باالتر است، لذا ا مرد یا زن آزاد و مؤمندهد و موقعيت انجام می
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دهد، در غالب موارد صادق نبود، لذا فرمود: )خدا به سوي می دعوتو مغفرت خدا  به سوي بهشتآزاد و مؤمنش را 

  دهد( و این عبارت در تمام موارد صادق است.بهشت و مغفرت دعوت می

دهد، نوعی تشویق بود تا می دعوت به سوي بهشتو مؤمنش را مؤمن، همسر آزاد برده یا کنيز کرد اگر بيان می دوم،

نه تنها به ازدواج با کنيزان تشویق ننموده، بلکه جز در موارد  مردان آزاد با کنيزان ازدواج کنند، در حالی که خدا

اشته و ضروري، از آن نهی نموده است. ضرورت ازدواج با کنيز زمانی است که شخص، مخارج ازدواج با زن آزاد ند

و با کنيز ازدواج نکند بهتر است.  دکن صبر ترس از وقوع در زنا را داشته باشد، که در این مورد ضروري، اگر باز هم

   »فرماید: ي نساء میسوره 25ي در آیه خدا                

                               

                                

                         » :از نظر  که هر کس از شما و)ترجمه

کند. خداوند  ازدواج که در مِلك شما هستند ایمان کنيزان با با پس را ندارد، مؤمن آزادِ زنان با ازدواج توان مالی،

شان به نکاح خود در آورید خانواده يپس آنان را با اجازه از یکدیگرید. شما يهمه است. ترشما دانا ایمان به نسبت

 دوست کسانی که وعفّتان بی و باشند پاکدامن کنيد کهکنيزانی انتخاب  نحو شایسته پرداخت کنيد. شان را بهمهریه و

بر  آزاد زنان مجازات نصف شدند، زنا مرتکب اگر پس از شوهردار شدن !را انتخاب نکنيد گيرندنامشروع می پنهانى

 براى کنيد صبر باز هم اگر ترس از مشکالت داشته باشند. و که از شماست کسانی براى این اجازه آنان خواهد بود.

 .(است فراوان رحمت و مغفرت داراي خداوند است و بهتر شما

آید و نه بيان محاسن ازدواج با کنيز و برده، لذا موضوع آیه بيان مشکالتی است که در ازدواج با مشرك پيش می سوم:

اي اشارهآید پيش میآید را بيان کرد ولی به محاسنی که در ازدواج با کنيز مشکالتی که در ازدواج با مشرك پيش می

 نکرد.

ممکن است مؤمنی به یك زن یا مرد مشرك بسيار عالقمند شود و آرزو داشته باشد با او ازدواج کند، ولی  :چهارم

 به حکمی که در این آیه بيان شده است مانع رسيدن به آرزویش شود، لذا جهت تسلی خاطر آن مؤمن فرمود: او تو را

خواهد تو را به سوي بهشت و مغفرتش ازدواج را ممنوع ساخته می که این خدا و دهدمى دعوت آتش سوى

 دعوت کند. 
 



 

 

 

  »: در عبارت 3 سؤال*         » به  منوطسوی بهشت را  خویش به چرا خدا دعوت

 ی خویش کرده است؟اجازه

همين سوره فرمود:  213ي شود. به طور مثال خدا در آیهاین نوع سبك بيانی در آیات دیگر نيز مشاهده می جواب:

«                  »ي مائده نيز فرموده است: سوره 16ي و در آیه«  

                           .» :ترجمه

 از را آناني خویش و با اجازه هدایت امن هايراه به باشند او رضایت جویايکه  را کسانی ي قرآنبه وسيله خداوند)

 کند(.می هدایت راست راه به آنان را وبه سوي نور خارج  هاتاریکی

ها فرو فرستاده است بسيار زیاد، روشن و قوي هستند و از طرفی براي هدایت انسان هایی که خداآیات و نشانه

به هدایت و بایست همه یا اکثریت مردم کند. در چنين وضعيتی میها را به راه راست و بهشت دعوت میانسان خدا

رسند. زیرا خدا براي هدایت دادن مردم، که چنين نيست و اکثریت مردم به هدایت نمیرضاي خدا دست یابند، در حالی

ي خدا هست و اگر ها بر اساس آن ضوابط باشد به اجازهبراي خودش ضوابط و قوانينی وضع کرده است. اگر هدایت

دهد. )واهلل اعلم بمراده( به طور مثال یکی از دا انسان را هدایت نمیي خدا نيست و خبر اساس آن نباشد به اجازه

ي خدا بر براي هدایت بندگانش گذاشته این است که آن بنده عاري از تکبر باشد و اال اجازه ضوابطی که خدا

»فرموده است:  هدایت او نيست. خدا                    

                                       

.»1 نوع هر چنانچه و دارممی باز خود آیات از ورزندمی تکبر ناحق به زمين در که را به زودي کسانی: )ترجمه 

 را گمراهی راه اگر و گيرندمین پيش در را آن ببينند را هدایت راه اگر و آورند،نمی ایمان آن به دنببين را ايمعجزه

 (. بودند غافل آن از و کردند تکذیب را ما آیات آنان که است سبب بدان این گيرند،می پيش در را آن ببينند
 

  :خداوند متعال در مورد مردان فرمود :4 * نکته   ،ازدواج نکنيد( و خود مردان را مورد خطاب قرار داد(

 : ولی در مورد زنان فرمود  داد. آیه گویاي این  قرار خطاب مورد را )به ازدواج در نياورید( و اولياي آنان

ولی و کند، بلکه عالوه بر رضایت زن، به ازدواج اقدام  اشولیاست که زن حق ندارد به تنهایی و بدون اطالع 

 او نيز باید راضی باشد و براي ازدواج اقدام کند. سرپرست
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 زنان کناره از اذیت است، پس در آن زمان و مکانبگو آن سراسر  پرسند.می نزدیکی در اثناي حيض يتو درباره از و

 فرمان شما به خدا اي کهکردند، به گونه خود را پاکيزه پس هرگاه شوند. پاك تا نکنيد نزدیکى آنان با و کنيد گيرى

 (222) دارد. را دوست و پاکيزگان کنندگان داده است نزدشان بيایيد. قطعاً اهلل توبه
 

حفظ خداوند متعال اراده نموده است نسل انسان را همچون بسياري از مخلوقات دیگر از طریق زاد و ولد  :1 * نکته

مهم بارداري و تولد انسان را به مادر سپرده است.  يوظيفهجنس بشر را به زن و مرد تقسيم کرده و  روي،د، از این کن

و مقداري خون اطراف آن  شودآزاد می تخمك ه یكگویند: در بدن زن هر مامتخصصين بارداري و جنين شناسی می

هایی که شود تا در صورت باروري، جنين از خون اطراف تخمك تغذیه کند. اگر تخمك بارور نشد خونجمع می

کشد تا روز طول می 7الی  6ها يماري نگردد. در غالب زناطراف آن جمع شده است باید از بدن دفع گردد تا موجب ب

و همچنين به  مدت زمان و به« حيض»در زبان عربی به این خون  از بدن دفع گردد. زاید ین خونبه طور کامل ا

  1شود.گفته می« محيض» ،شودمسيري که خون دفع می
 

سخن شد و برخی دیگر نيز در ایام قاعدگی نباید با زن همسفره، هم اتاق و یا هم انددر برخی باورها گفته :2 * نکته

ي پيروان دین اسالم سؤال ایام قاعدگی هيچ ممنوعيتی در ارتباط بين زن و شوهر وجود ندارد، لذا برااند در گفته

چنين پاسخ داده  در این آیهتوانند با هم تعامل داشته باشند؟ که در ایام قاعدگی زن و شوهر تا چه اندازه می مطرح شد

 کُلَّ اصْنَعُوا»نيز فرموده است:  داشته باشند. رسول خداتوانند با هم می شده که بجز مقاربت، هرگونه تعامل دیگري

 ترجمه: )هر کاري انجام دهيد جز عمل زناشویی(.  2«النِّکَاحَ إِلَّا شَیْءٍ
 

 * سؤال: منظور از    چیست؟ 

گيرد و شامل اذیت را در بر می مرداذیت زن و . این است فراوان اذیت و ضرر يمعنابه  و اسم مصدر  جواب:

برخی کارها  انجام که آفریده شده چند روز در هر ماه شرایط مناسبی براي سرشتی. زن بنابر شودمیروحی  وجسمی 

، در روحی مبتال شود یا و هاي جسمیبيماري از به برخیزن را ندارد و اگر مرد شرایط او را درك نکند ممکن است 

هایی را که ناشی از . امروزه علم پزشکی انواع بيماريها در امان نيستاريبرخی بيم از مبتال شدن بهمرد نيز  مقابل،
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ایام این مسلمان و غير مسلمان بر پرهيز از مقاربت در  شناسایی کرده است. پزشکان ،مقاربت در ایام قاعدگی است

 نظر دارند. اتفاق
 

   عبارت  :3 * نکته    از پاك شدن زن حکایت دارد. او باید اطمينان حاصل کند که از عادت

 ماهانه پاك شده است. عبارت    به معناي خود را پاکيزه کردن است، زیرا فعل  تفعّل( به  از باب(

پس از ایام قاعدگی  از غسل این عبارت .شود که شخص آن را با مقداري زحمت و تکلّف انجام دهدعملی گفته می

 حکایت دارد که بر زن واجب است آن را انجام دهد.

 عبارت             قبل از  و ایام قاعدگیاست که حين  جنسی ارتباطرفع ممنوعيت

 لی باید داشته باشند، و مقاربتهم توانند با می پس از انجام غسل، انجام غسل وجود داشت.      

امر نکرده است  گيرد،شکل میامر کرده است و خداوند جز از طریقی که توليد نسل  خدا باشد، یعنی آنگونه باشد که

    :ي بعد بيان خواهد شد. پس از بيان ارتباط سالم و صحيح زوجين فرمودچنانچه در آیه     تا هر

. توبه کنندگان را دوست دارد خداوند متعالکند، زیرا آنکس که در این رابطه از او لغزشی صادر شده است توبه 

  عبارت  خصوصاً در مورد  -راو پاکيزگی  ، بهداشتپس از توبهشخص  رساند که یكاین را می

  .زیرا خداوند پاکيزگان را دوست داردخدا هميشه او را دوست داشته باشد، د تا رعایت کن -روابط جنسی
 

                                    

 اي براي خود مهيا کنيد وتوشه و زارتان بيایيدخواستيد به کشت که گونه هر پس هستند، شما زار برايشما کشت زنان

 (223) مؤمنان. به و مژده بده کنيددیدار میکه با او  بدانيد و تقواي اهلل پيشه کنيد
 

اجازه داده شده  ،ي قبل بيان شدکه در آیه مورد ممنوعي مبحث قبل است. به استثناي دو این آیه در ادامه :1 * نکته

 د.ناست زن و شوهر هر زمان و به هر شکل که خواستند با هم ارتباط برقرار کن
 

شوند حتماً بين آندو است. زمانی که دو چيز به هم تشبيه می شده تشبيه زارکشت به همسردر این آیه : 2 * نکته

است که قرآن  هاییروشیکی از  تشبيه، ها را شناسایی کرد.توان آنمی و تدبرفکر توجوه مشترکی وجود دارد که با 

زار و کشاورز وجود ميان زن و شوهر و کشت زیادي شباهتدهد. ما را به سوي تدبر سوق میي آن به وسيلهکریم 

 ها عبارتند از:دارد که برخی از آن

انتخاب نيز کند. زمين ممکن را انتخاب می کند و بهترین، بررسی میکشاورزيکشاورزي قبل از اقدام به  هر .1

باید پس از تحقيقات الزم انجام گيرد.



 

 

 

تالش عالج آن  برايدچار شود آگاهی دارد و به آن هایی که یك زمين ممکن است از بيماريکشاورز  .2

را مرد یا زن نباید انتظار داشته باشد همسرش هيچ عيبی نداشته باشد، بلکه تالش کند عيوب او  .کند می

برطرف سازد.

کند تا به درستی مسير رشد ها محافظت میکند و از جوانهبراي رشد بذرها فراهم میرا بستر مناسبی کشاورز  .3

  از اهميت خاصی برخوردار است.نيز خود را بپيماید. تولد و تربيت صحيح فرزند 

در این آیه مقصد از ازدواج، برآورده کردن شهوت معرفی نشده، بلکه هدف اول، بقاي نسل و پرورش  :3 * نکته

 وَقَدِّمُوا»خداوند متعال فرمود:  .بسيار مؤثر استوالدین نامی فرزند نيکوکار در خوشبيان شده است. فرزند صالح 

در  شود. رسول خداوشه هم شامل دنيا و هم آخرت میاي فراهم کنيد(. این تي خود توشه. )براي آینده«لِأَنْفُسِکُمْ

 أَوْ جَارِیَةٍ، صَدَقَةٍ مِنْ إِلَّا: ثَلَاثَةٍ مِنْ إِلَّا عَمَلُهُ عَنْهُ انْقَطَعَ الْإِنْسَانُ مَاتَ إِذَا: »فرموده استفرزند صالح  مورد تأثير اخروي

 يصدقه طریق: سه از مگر شود،می قطع عملش مُرد، انسان ترجمه: )هرگاه 1«لَهُ یَدْعُو صَالِحٍ وَلَدٍ أَوْ بِهِ، یُنْتَفَعُ عِلْمٍ

 کند(. دعا برایش که صالحی فرزند برسد یا نفع دیگران به آن يبه وسيله که جاریه یا علمی
 

تقواي است.  جنسی دهد، شهوترخ میي آن به وسيلهانسان که بيشترین گناه  غرایز ترینیکی از پرجاذبه :4 * نکته

که در پایان آیه از آن یاد شده است. هر کس توانست  ي شهوت هستندکنترل کنندهعامل  خدا و یادآوري قيامت، دو

گردد، می غير مشروع خود را کنترل کند مؤمن است و مستحق گرفتن بشارت خدا از زبان رسول خدا هايتشهو

»آنجا که فرمود:       .»ول خدارس  :رِجْلَيْهِ بَيْنَ وَمَا لَحْيَيْهِ بَيْنَ مَا لِی یَضْمَنْ مَنْ»نيز فرموده است 

 برایش را بهشت هم من کند،می حفظ را شرمگاهش و دهان که دهد ضمانت من به کس هر. ترجمه: )2«الجَنَّةَ لَهُ أَضْمَنْ

 (.کنممی ضمانت
 

                           

 .داناست شنواي اخد و کنيد اصالح مردم ميان و سازید پيشه تقوا و کنيد نيکى که ندهيد مانعی قرار را خدا سوگند بهو 

(224) 
 

نيك  کارهاي دست از برخیخورد که سوگند می است در این آیه مسلمانی را مورد خطاب قرار داده خدا  * نکته:

که اهلل نه تنها خود را از انجام کارهاي نيك محروم کرده، بلکه شأن نام اهلل را نيز پایين آورده است، زیرا او دارد. بر می

 از بندگانش کار نيك را ترك کند.  ايهاست، اکنون نام او سبب شده تا بندهمنبع تمام نيکی
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 عَلَى حَلَفَ مَنْ»فرموده است:  اش را بشکند و کفاره دهد. رسول خدااگر کسی مرتکب چنين عملی شد باید قسم

کاري غير از آن را  سپس خورد، سوگندي ترجمه: )کسی که 1.«یَمِينِهِ عَنْ وَلْيُکَفِّرْ فَلْيَأْتِهَا مِنْهَا، خَيْرًا غَيْرَهَا فَرَأَى یَمِينٍ،

ي بعد بدهد(. در دو آیه را سوگندش يکفّاره و دهد انجام را بهتر است که چيزي تر است، آندید که به تقوا نزدیك

 یك مصداق براي چنين قسمی بيان شده است.
 

                             

کرده  کسب انهایتدل چيزهایی که شما را به خاطر ولی کند،نمی تان مؤاخذهلغو سوگندهاي خاطر به را شما خداوند

 (225) .است درگذرنده و بردبار اهلل و کند مى مؤاخذه است
 

 اند: دسته دوسوگندها  :1 * نکته

شود. بر زبان جاري می قصد اي که بدوندسته .1

 شود.می انجامحضور قلب  اي که با اراده ودسته .2

ي ي اول سخن گفته است. این سوگندها گناه و کفاره ندارد. حکم سوگندهاي دستهاین آیه در مورد سوگندهاي دسته

 بيان شده است.  89ي ي مائده آیهدوم در سوره
 

 :2 * نکته       بر  ،نسبت به مطلبی باور داشته باشد و با حضور قلب ،افتد که شخصزمانی اتفاق می

قسم بر وقوع آن و  که اتفاقی افتاده صحت یا عدم صحت آن قسم یاد کند. به طور مثال اگر شخصی یقين داشت

که  قسم خورد و قی افتادهکه اتفا اگر یقين داشت ، اماندارد مؤاخذه اتفاق نيفتاده است، که خورد، ولی بعد معلوم شد

سوگند خود صادق بوده زیرا شخص اول در ، دارد مؤاخذه واقعاً آن اتفاق نيفتاده است، که بعد معلوم شد نيفتاده، و

 است. خوردهدروغ سوگند دومی 
 

                              

بازگشتند که اهلل غفور  اگر چهار ماه فرصت دارند، پس کنند،یاد می سوگند شانزنان جهت دوري گزیدن از که کسانى

 (226) .است و رحيم
 

 به چه معناست؟  «یؤلون» :سؤال* 

 یاد کند مدتی از همسرشعبارت است از اینکه شخصی قسم « ایالء»است و « ایالء« »یؤلون»ي مصدر کلمه جواب:

بيشتر از آن. اگر کمتر از چهار ماه باشد یا این مدت ممکن است کمتر از چهار ماه باشد یا چهار ماه و  .گيري کندکناره
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گيرد که در این آیه گيرد، ولی اگر این مدت به چهار ماه رسيد احکامی به آن تعلق میحکم خاصی به آن تعلق نمی

مرد  داراي رفتار یا عادتی ناپسند است و زنهاي متفاوتی انجام شود: گاهی ممکن است با انگيزهشده است. ایالء  بيان

کند تا او را متوجه کند که چقدر شود؛ در نهایت از روش ایالء استفاده میموفق نمی اماکند او را اصالح کند، تالش می

گيرد. در هر صورت مرد حق ندارد بيش سرچشمه میقام یا انتایالء از نفرت  ،از رفتار او ناراحت است؛ بيشتر اوقات

 گيري کند.کناره همسرشماه از  چهاراز 
 

 حکمت ازتا تکليف خود را با همسرش مشخص کند.  شودداده میزمان  ،ماه چهار نموده ءي که ایالمردبه  * نکته:

ي است که شعله عاملیبهترین  ،زمان. گذر شودپاشيدن سریع خانواده جلوگيري فرو این است که از  زمان ماه چهار

 .سازدرا فراهم می «دوست داشتن»و « بخشيدن»ند و بستر نشارا در وجود شخص فرو می و نفرت کينه

و مورد ارزیابی قرار دهد و از روي علم به نتيجه  مرور کردهي خود و همسرش را گذشته تواندمی مرد ،فرصت در این

د و دوباره به زندگی ده و اکنون باید از همسرش عذرخواهی کند و قسم خود را بشکناساس بوبرسد که تصورات او بی

گردد و به خاطر سوگندي که یاد کرده و رفتارهاي ناشایستی که با همسرش داشته به درگاه خدا توبه کند قبلی خود بر

 .و مهربان است و بداند که خداوند بس آمرزنده
 

             

 (227) .داناست شنواي عزم طالق کردند، پس اهلل اگر و
 

ش را بشکند و با همسرش به دست از این ظلمش بردارد، سوگند شودگفته می ماه، به مرد 4پس از گذشت  * نکته:

نکرد، خود به خود عزم بر طالق شود، ولی اگر قبول . اگر قبول کرد مسأله حل میزندگی معمولی زناشویی برگردد

کند و زن پس از اتمام عِده می شود. اکنون مرد به اجبار باید زن را طالق دهد و اال قاضی زن را مطلقه اعالمجزم می

 تواند با مرد مورد نظرش ازدواج کند.می
 

                                        

                                   

 نيست حالل آنان دارند براى ایمان تآخر روز و اهلل به اگر و انتظار بکشند ماهانه سه دوره عادت باید مطلقه و زنان

در  در آن سزاوارترند شانگرداندن شان در بازو شوهران کنند کتمان را آفریده است شانهايرحِم در خدا آنچه که

آنان حقوقی است که باید به طور شایسته از آن برخوردار باشند  براى باشند و اصالح داشته يصورتی که واقعاً اراده

 خداوند و دارنداي درجه آنان بر مردان و آن را ادا کنندهمانگونه که حقوقی بر گردن دارند که باید به طور شایسته 

 (228) .است باحکمت و غالب



 

 

 

 

 گوید. سخن میي پس از طالق از عِدهاین آیه و  طالق گفت ي قبل ازدر آیه :1 * نکته
 

 اند:زنان مطلقه دو دسته :2 * نکته

 متعال فرموده است: شوند. آنان عده ندارند. خداوند. زنانی که پس از عقد و پيش از همبستري مطلقه می1   

                              

   
 طالقآنان را  سپس کردید، ازدواج ایمان با زنان که با زمانی اید،آورده ایمان که کسانى ترجمه: )اى 1

پس  کنيد، حساب را آن بخواهيد که نيست آنان بر شما براى اىدهعِ شوید، پس اینکه با آنان همبستر از دادید قبل

 کنيد(. رها را آنها اىشایسته طرز به و تعه دهيدرا مُ آنان

وضعيتی که دارند ي آنان بنابر دهي عِشوند. آنان عده دارند، ولی محاسبه. زنانی که پس از همبستري مطلقه می2

 متفاوت است:

در سن یائسگی نيستند، ولی عادت  نيز هر چند ايعدهیائسه و  بعضیبرخی از آنان ممکن است حامله باشند و 

ي دیگر که داراي عادت بيان شده است. دسته 4ي ي طالق آیهشان در سورهاین سه دسته مقدار عده ماهيانه ندارند.

 . کندمیمشخص را ي آنان ه مقدار عدهاین آیدر  که ماهيانه هستند
 

 ، زیرا: را انکار کندآن داده مبادا زنی از شوهر خود حامله باشد و  تذکرخداوند متعال در این آیه  :3 * نکته

دارد و تا وضع حمل،  ي طوالنیاعدهاگر زن در روزهاي اول حاملگی باشد،  ن حامله تا وضع حمل است.زي . عده1

 حاملگی خود را کتمان کند. ي طوالنی ممکن است بخاطر پرهيز از عدهحق ازدواج نيز ندارد. 

چه، نتواند به مرد مورد نظر برسد، لذا ب. زن ممکن است عالقه داشته باشد با مرد دیگري ازدواج کند، ولی با آمدن 2

 نماید. را سقط نينج و کندممکن است حاملگی خود را از دیگران کتمان 

هاي شيطان غالب شود و شوهر و بر هواي نفس و وسوسهباید  ،اگر به خدا و روز جزا ایمان داردچنين زنی 

 سازد. اش را از بارداري خویش مطلع  خانواده
 

 : آیا واجب است زن در عده بنشیند؟1 * سؤال

. بله. خداوند متعال فرموده است: جواب:     ف و سختی )تربّص( از باب )تفعّل( بر تکلّي واژهو

داللت دارد. یعنی هر چند زن دوست نداشته باشد عده بنشيند، ولی باید این ایام را سپري کند. در ایام عده زن اجازه 

 ندارد خود را براي خواستگاران آراسته کند.
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 ؟حکمت اینکه زن مطلقه باید عده بنشیند چیست: 2 * سؤال

 از:عبارتند بسيار است که برخی از آنها  عدههاي حکمت جواب:

خانواده احترام فراوانی  رايدین اسالم ب کند:میهای صحیح شرعی را از سایر روابط نامشروع جدا ازدواج  .1

. خداوند متعال براي شروع، ادامه و داندمیگونه رابطه با جنس مخالف را ممنوع هر و بجز ازدواج، استقایل 

هر رابطه با جنس مخالف که داراي این ضوابط نباشد  .پایان خانواده احکام و ضوابط خاصی بيان نموده است

. عده جزو احکام پایانی خانواده است. زن پس از شودو گناه محسوب می باشدمی مردوداز نظر دین اسالم 

 آنگاه اگر عالقه دارد ،سپري کند، استمقدار آن را تعيين نموده  اي که خدا از همسرش باید فاصله ییجدا

اند از هم جدا ي جنسی داشتهزن و مردي که با هم رابطه ،ولی در زنا ي جدید باشد.تشکيل خانواده در پیِ

کنند. برقرار می مجدداً با کسی دیگر رابطهبدون گذراندن سه دوره عادت ماهيانه، شوند و می

آید تا زن و پيش میفرصتی  ،پس از طالق اول و دوم، ایام عده در کند:میاز فروپاشی خانواده جلوگیری  .2

و آن را برطرف سازند و تصميم بگيرند زندگی خویش را با عشق از سر نموده شان را شناسایی بمرد عيو

 اند.اند و زندگی خویش را از سر گرفتهچه بسا همسرانی که در ایام عده پشيمان شدهبگيرند. 

زن خبر باشد. از آن بیو خود بوده حامله  ،زن هنگام طالق، ممکن است رد:بمیی زن به حاملگی خویش پ .3

حداقل حاملگی خود پی خواهد برد. پی بردن به وجود فرزند ممکن است سبب شود زن و مرد به عده  ایامدر 

بازسازي خانواده بيفتند. و به فکر سازشبخاطر بچه 

کرد و پس از ود، زن پس از طالق، با مردي دیگر ازدواج میاگر عده نب کند:میاز اختالط نسب جلوگیری  .4

دانست فرزند متعلق به شوهر اول است یا دوم! و شد، در حالی که کسی نمیمدتی از حاملگی خود باخبر می

چنين مشکل بزرگی پيش نياید. شود سبب میآمد، ولی عده اینگونه اختالط نسب پيش می

جدایی زن و شوهر با تنش و  کند:میو او را برای زندگی جدید آماده اضطراب و نگرانی را از زن دور  .5

شود زن به عاطفی وضعيت مناسبی ندارد. انتظار در عده سبب می نظرنگرانی همراه است و زن تا مدتی از 

براي زندگی جدید آماده شود. هایش کاهش یابد وتدریج با شرایط جدید خو بگيرد، نگرانی
 

   تفاوت بین این دو کلمه چیست؟ .شوددر زبان عربی به شوهر گفته میو )بَعل( هر دو )زوج( ی کلمه: 3 * سؤال

شود، خواه یکجا شده باشند یا خير، ولی می گفته )زوج( در زبان عربی به مجرد انعقاد پيمان زناشویی به مردجواب: 

شود، گر چه بين او و همسرش گفته می شوهر به همچنين )زوج( 1شود که با هم یکجا شده باشند.)بعل( زمانی گفته می
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 1شود که بين زن و شوهر عالقه وجود داشته باشد.ي )بعل( زمانی استعمال میاي وجود نداشته باشد، ولی کلمهعالقه

ق داد، در حالی که هيچ طالزنش را  ،از یکجا شدن پساگر مردي قبل از یکجا شدن زنش را طالق داد و یا  لذا

 شامل عبارت  ،نداشت اواي به عالقه  شود. نمی
 

 : در عبارت 4 * سؤال            منظور از  چیست؟ 

است که  کسی دیگر سزاوارترهر از  ششوهر ،بردمنظور در ایام عده است. تا زمانی که زن در عده به سر می جواب:

به  او را به خانه برگرداند. در این ایام هيچ مردي حق ندارد از زن خواستگاري کند. زن نيز حق ندارد در ایام عده

 ي ازدواج دهد.کسی وعده
 

خداوند متعال فرمود:  :4 * نکته           ، نيز همچون مردان داراي  انزن ،لذا از نظر اسالم

همسرش او را درك و به  دوست داردمرد اي هستند که باید از آن برخوردار باشند. همانگونه که حقوق ویژه

همسرش توجه و او را در شرایط مختلف  انتظاراتش توجه کند، مرد نيز باید به احساسات و انتظاراتاحساسات و 

ي کلمهدرك کند.    حقوق عالقهبا باید به صورت شایسته و  مرد کند.را بيان میاداي حقوق  کيفيت 

 را ادا کند و به صورت نمایشی یا منّت نباشد. همسرش
 

: منظور از عبارت 5 * سؤال       چیست؟ 

خداوند متعال در عبارت قبل فرمود:  جواب:           .  و این عبارت بيانگر این است که در

زندگی هر حقی که مرد دارد، زن نيز دقيقاً همان حق را دارد. در بيشتر مسایل زندگی، زن و مرد از حقوق برابر 

ندارد و یك آید که امکان مشارکت هر دو نفر وجود برخوردارند و با هم مشارکت کامل دارند. گاهی اوقات پيش می

آید. بطور مثال در همين آیه آمده تر پيش مینفر باید تصميم نهایی را بگيرد و اگر چنين نباشد، مشکالتی بس بزرگ

تواند همسرش را برگرداند اگر چه زن راضی نباشد، زیرا در ایام عده هنوز زن و شوهرند. است در ایام عده، مرد می

ق که به عنوان فرصت، جهت حفظ خانواده، در اختيار مرد قرار داده شده، اگر رضایت زن شرط بود، دو مرحله طال

شد و در صورت عدم رضایت زن، مرد براي اول، اختيار برگرداندن زن از دست مرد خارج می معنا نداشت و در طالق

. این یکی از پاشيدها به راحتی از هم فرو میو بدین شکل، بسياري از خانواده دادهميشه همسرش را از دست می

برتري دارد، لذا خدا پس از  درجهیك مرد نسبت به همسرش مواردي است که             

شفاف و صادقانه فرمود:        . 
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از این درجه  و مرد نسبت به همسر شرعی خوداست ، فقط در کانون خانواده زندرجه داشتن مرد نسبت به : 5* نکته 

دليلی وجود ندارد که جنس مرد بر جنس زن فضيلت داشته باشد، بلکه  در غير امر خانواده هيچ برخوردار است.

 تقوا را معيار فضيلت قرار داده است. هر کس باتقواتر باشد داراي فضيلت بيشتري است خواه مرد باشد یا زن.  خدا
 

 که در پایان آیه ذکر شده چه مناسبتی با آیه دارد؟« عزیز و حکیم»صفت  : دو6 * سؤال

ء در آیه بيان شد که مرد در مقابل همسرش یك درجه دارد، ولی این نباید سبب شود مرد از موقعيتش سو جواب:

کند. سپس ، غالب و قدرتمند است و او را به سختی عقوبت می«عزیز»استفاده کند و اگر چنين کند بداند که خدا 

فرمود خدا حکيم است، تا اگر کسی برایش جاي سؤال باشد که چرا خدا این درجه را به مرد داده است، بداند که این 

 تواند پی ببرد که بهترین حکم نيز همين است. حکم از حکمت خدا نشأت گرفته است. هر شخص حکيمی نيز می
 

                                  

                                      

         

 را که چيزى نيست حالل شما براى شایسته. و طور یا جدا شدن به یا نگهداشتن به خوبی پس است، مرحله طالق دو

 را اهلل آن دو حدود ترسيدید که پس اگر. ندارند پا بر را اهلل حدود بترسند آن دو اینکه مگر ،بگيرید پس ایدداده آنان به

 اهلل مرزهاى و حد آنها پردازد.مینش آزاد ساخت زن در مقابل در آنچه که نيست دو آن بر پس گناهی ،ندارند پا بر

 (229) .پس آنان همان ستمگرانند کند، تجاوز اهلل مرزهاى و حد از کس هر و! نکنيد تعدي آن از ،هستند پس
 

: منظور از1 سؤال    چیست؟ 

ي از ریشه «مَرَّة. »شودگفته می «مَرَّة»انجام گرفت  اگر یك بارو  «تانمرّ»بار انجام گرفت  2به کاري اگر  جواب:

است. وقتی کاري  شرط «مَرَّة»انجام کار و به اتمام رسيدن آن در  1و به معناي رفتن و سپري شدن چيزي است.« مَرَّ»

ادامه یابد و به انتها ي دیگر آغاز شود، . وقتی همان کار بارگویند)مَرَّة(  به آنادامه یابد و به انتها برسد  آغاز شود،

 هُوَحْدَ اللَّهُ، إِلَّا إِلَهَ الَ: قَالَ مَنْ»فرموده است:  رسد )مَرَّتان( اتفاق افتاده است. به طور مثال در این حدیث رسول خدا

 مِائَةُ لَهُ وَکُتِبَتْ رِقَابٍ، عَشْرِ عَدْلَ لَهُ کَانَتْ مَرَّةٍ، مِائَةَ یَوْمٍ فِی قَدِیرٌ، شَیْءٍ کُلِّ عَلَى وَهُوَ الحَمْدُ، وَلَهُ المُلْكُ لَهُ لَهُ، شَرِیكَ الَ

 بِهِ، جَاءَ مِمَّا بِأَفْضَلَ أَحَدٌ یَأْتِ وَلَمْ یُمْسِیَ، حَتَّى ذَلِكَ یَوْمَهُ الشَّيْطَانِ مِنَ حِرْزًا لَهُ وَکَانَتْ سَيِّئَةٍ، مِائَةُ عَنْهُ وَمُحِيَتْ حَسَنَةٍ،

 وَلَهُ الْمُلْكُ لَهُ لَهُ، شَرِیكَ ال وَحْدَهُ اللَّهُ، إاِلَّ إِلَهَ ال مرتبه 100 روزانه ترجمه: )هرکس 2«.ذَلِكَ مِنْ أَکْثَرَ عَمِلَ أَحَدٌ إِلَّا
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 برایش نيکی 100 و رسدمی ثواب برده 10 ساختن آزاد يهانداز به او به بگوید، قَدِیرٌ شَیْءٍ کُلِّ عَلَى وَهُوَ الْحَمْدُ،

 روز در کس هيچ و ماندمصون می شيطانشرّ  از شب تا آن روز و گرددمی پاك او از گناه 100 و شودمی نوشته

خواهد از این اجر بزرگ کسی که می. انجام دهد( بيشتر از آن که فردي مگر آوردنمی عمل او از بهتر عملی قيامت

مرتبه انجام دهد و اال  100اند و همين کار را به پایان برس وادامه دهد را آغاز کند، ذکر در هر بار برخوردار شود باید 

 گيرد.مشمول این حدیث قرار نمی
 

محبت و احترام بسيار تأکيد  ميان زن و شوهر، بر دو عنصر بروز اختالف از جلوگيريبراي دین اسالم : 1 * نکته

ور از شعله با صبوري و گذشت،باید  زده شد، طرف مقابل یا مرد زنتوسط  ي اختالفجرقهدر خانواده اگر دارد. 

تشکيل ي اختالفات وسعت یافت، کانون خانواده را از فروپاشی حفظ کند. اگر دامنه وجلوگيري  تش اختالف،شدن آ

ي ي زن و یك نفر از خانوادهیك نفر از خانواده باشد. در این دادگاه،ها میحل یکی از بهترین راهدادگاه خانوادگی 

شوند تا با زن و شوهر گفتگو کنند و در صورت امکان، به اختالفات انتخاب میترین آنان مرد از بهترین و مصلح

 خاتمه دهند. 
 

 چیست؟ مَرَّتَانِ الطَّالَقُ: منظور از عبارت 2 سؤال* 

ر این ببيند که زن و شوهر از هم جدا شوند. در این دبا موافقت مرد، مصلحت را  گیممکن است دادگاه خانواد جواب:

ي طالق ي اول و دوم سورهدر آیه را طالق احلشود. خداوند متعال جزیيات مري اول طالق شروع میمرحله ،صورت

  باید رعایت کند عبارتند از: طالق مسایلی که مرد هنگام است. فرمودهبيان 

.به پایان رسداین ایام  تا برد صبر کنداگر زن در ایام قاعدگی به سر می .1

 بارقاعده شود و  ،زنتا صبر کند  است، عمل زناشویی انجام گرفته ،اگر زن در ایام پاکی است و در آن پاکی .2

طالق دهد.زنش را  ،دیگر پاك شود و بدون نزدیکی

خواهد از زن جدا و اگر می نمایدفقط یك طالق را اجرا کند و تاریخی که در آن طالق واقع شده را ثبت   .3

و طالق دوم را اجرا نکند. هدشود با همين یك طالق از او جدا ش

و اتمام عده گواه بگيرد.  شخص عادل را بر طالق 2 ،در ایام پایانی عده .4

وجود دارد که با عبارت بدین شکل طالق  . در دین اسالم دو مرحلههستند، مراحل طالق این موارد      

شود مسأله دشوارتر می ،ي سوممرحله درتواند همسرش را بازگرداند، ولی بيان شده است. در این دو مرحله، مرد می

 ي بعد بيان شده است. آید که در آیهو احکامی دیگر پيش می



 

 

 

به آنچه  ،مردي مراحل یك طالق صحيح را رعایت نکند و براساس عصبانيت و هواي خویش زن را طالق دهداگر 

خدا دستور داده عمل نکرده است. جمهور علما به طالقی که در ایام قاعدگی یا در ایام پاکی که عمل زناشویی در آن 

گویند. می 1یدعِانجام شده است طالق بِ
 

 شود؟سه طالق داد، آیا هر سه طالق واقع می یکجاش را : اگر مردی زن3 * سؤال

هر سه طالق واقع  که ي اهل سنت اتفاق دارندعلما بر وقوع چنين طالقی اختالف نظر دارند. مذاهب چهارگانه جواب:

 وَأَبِی ، اهللِ رَسُولِ عَهْدِ عَلَى الطَّلَاقُ کَانَ»که فرمود: است  حدیث ابن عباسترین دالیل آنان . یکی از مهمشودمی

 لَهُمْ کَانَتْ قَدْ أَمْرٍ فِی اسْتَعْجَلُوا قَدِ النَّاسَ إِنَّ: الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ فَقَالَ وَاحِدَةً، الثَّلَاثِ طَلَاقُ عُمَرَ، خِلَافَةِ مِنْ وَسَنَتَيْنِ بَکْرٍ،

 عمر خالفت از سال دو و ابوبکر و خدا رسول زمان ترجمه: )در 2.«عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ، أَمْضَيْنَاهُ فَلَوْ أَنَاةٌ، فِيهِ

 داده آنان مهلت که به در کاري مردم: فرمود عمر آن از بعد آمد،می حساب به در یك مجلس یك طالق طالق سه

 در یك مجلس را سه طالق سه طالق آنان بر آنگاه است. بهتر کنيم واقع را هر سه طالق اگر. کنندمی است شتاب شده

و  عوام بن زبيرو  عوف ابن الرحمن عبد، مسعود ابن، عبداهلل طالب بیا بن علی صحابه همچونکرد( برخی از  واقع

 یك سه طالق در -اهلل رحمهم–ابن تيميه و ابن قيم  ، ابن حزم،طاووس ،سحاقا بن محمدعلما همچون تعدادي از 

 رسول زمان فرمود: )در ابن عباس .دليل آنان نيز همان حدیث استکنند و را یك طالق محسوب می مجلس

گویند آمد( و میمی حساب به در یك مجلس یك طالق طالق سه عمر خالفت از سال دو و ابوبکر و خدا

 یك طالق ،در یك مجلس طالق سه ،عمر خالفت اول از سال دو و ابوبکر و خدا همين که زمان خود رسول

از خالفتش، براي تنبيه دوسال گذشت پس از  عمر يفتواو  براي ما حجت است و اجتهاد ،آمدمی حساب به

و خلفاي  که مردم از عصر طالیی رسول خدااما امروزه  3.کردندبوده که به مراحل طالق توجه نمی مردانی

متالشی همچون  ،ترمردم را تنبيه کنيم فسادهایی بس بزرگ ،اگر بخواهيم با این روشاند، فاصله گرفته راشدین

و ... به بار خواهد  افزایش فساد در جامعه سرپرست،زنان و کودکان بیافزایش بيوه ها،شدن سریع بسياري از خانواده

 آمد.
 

منظور از عبارت : 4 * سؤال          چیست؟ 

هنوز زن و شوهرند. آنان برگرداند، زیرا  اتواند همسرش ربرد مرد میتا زمانی که زن در عده به سر می جواب:

سرش د از همخواهمرد می اگر باشد و براي آسيب و ضرر نباشد، و اال جایز نيست. نيك به قصدزن باید  نبرگرداند
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شکنی کنند و اسرار حرمت ،لحظات آخر در . آنان نبایدباشد و همراه با هدیهاحترام  جدا شود نيز باید با خوبی،

 شده است.  تأکيدمطلب  بر این . در دو آیه بعدسازند یکدیگر را فاش
 

ندادن یا استفاده و جایز نيست،  هيچ کسیحق و پایمال کردن حق زن است و همانطور که خوردن  ،مهریه :2 * نکته

 جایز نيست. ويي زن بدون رضایت مهریه یا پایمال کردن
 

 گیرد؟باز پس بای را که به زن داده است : در چه صورت جایز است مرد مهریه5 * سؤال

ترس از رعایت نشدن . (رعایت نکنند را اهلل حدود در صورتی که زن و مرد بترسندفرموده است: ) خدا جواب:

 :شوداشاره میآن  شکلشود که دو هاي مختلفی انجام میحدود خدا به صورت

عالقه باشد تا جایی که حاضر نباشد حقوق زوجیت را که خدا به آن زمانی که زن نسبت به شوهرش بی .1

راضی  آنباید مرد را به  باشد )خُلع( خواهان جدایی موقعی اگر زن چنيندر  دستور داده است رعایت کند:

بر آن دو نيست. در گناهی  ،پس دهد ببخشد یا را مهرش زن بگذارد کهکند. مرد اگر براي جدایی شرط 

 اي: کرد عرض آمد رسول خدا  نزد -رضی اهلل عنهما– قيس بن ثابت زن صحيح بخاري نقل شده است

 ناپسند را اسالم از بعد کفر بلکه ندارم، ایرادي هيچ قيس بن ثابت دینداري و اخالق از من! خدا رسول

 دیگر یا و شوهر نافرمانی آميزي مانند کفر عمل به دهم ادامه او با زندگی به اگر که دارم آن بيم و) دارم، می

 عنوان به او از که باغی آیا:  فرمود  خدا رسول( شوم جدا او از خواهممی لذا شوم، مبتال کبيره گناهان

 طالق را او و کن قبول را باغ: فرمود ثابت به رسول خدا . بله:  گفت ؟گردانیبر میاو  به اي،گرفته مهریه

1بده.

مرد نيز در این صورت : نیستی زندگی با او که زن مرتکب فساد اخالقی شده و مرد حاضر به ادامهزمانی  .2

تواند او را تحت اي را که به زن داده است پس بگيرد. اگر زن حاضر به چنين کاري نشد میاجازه دارد مهریه

 لَکُمْ یَحِلُّ ال آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یاي نساء فرموده است: سوره 232ي فشار قرار دهد. خداوند عزوجل در آیه

 )اى :ترجمه مُبَيِّنَةٍ بِفاحِشَةٍ یَأْتِينَ أَنْ إاِلَّ آتَيْتُمُوهُنَّ ما بِبَعْضِ لِتَذْهَبُوا تَعْضُلُوهُنَّ ال وَ کَرْهاً النِّساءَ تَرِثُوا أَنْ

 مگيرید سخت ایشان بر و ریدبب ارث به را زنان اکراه به که نيست حالل شما براى اید،آورده ایمان که کسانى

شده باشند(.   آشکارى زشت کار مرتکب آنکه را پس بگيرید مگر ایدداده ایشان به آنچه از بعضی که
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  : در عبارت 6 * سؤال                 با عبارت چرا ابتدا       

  و فرمود: سپس صیغه را از دو نفر به جمع تغییر داددو نفر )زن و مرد( را مورد خطاب قرار داد   ؟ 

  فرمود: ابتدا  جواب:         . مرد زیرا تصميم به جدایی و پس گرفتن مهریه ابتدا بين زن و

ي زن و شوهر در این مسأله دخالت کنند باید بزرگانی از خانوادههنگام پس گرفتن مهریه از زن، ولی افتد، اتفاق می

، لذا صيغه را از دو نفر به جمع تغيير داد و فرمود: سوء استفاده کند زن احساساتاز  نتواند مرد تا      

 . 
 

 . حکمت این حکم چیست ؟ برگرداندمرد  بهباید مهریه را ، باشد نکاحزن خواهان فسخ  چنانچه: 7 سؤال* 

 هاي بسياري دارد که برخی از آنها عبارتند از:حکمت جواب:

از  ،از همسرش جدا شود بگيردمرد زمانی که تصميم  شود:مسیر رهایی زن از زندگی نامطلوب میسر می .1

اي که از همسرش جدا شود از گزینه بگيردزمانی که زن تصميم اما  کند،طالق استفاده میاي به نام هگزین

تواند می رضایت شوهر یا حکم قاضیکند. وي پس از در فقه اسالمی به نام خُلع مشهور است استفاده می

جدا شود و به زندگی دلخواهش برسد. مرداز 

ي زندگی با مرد نباشد و مرد هم وقتی زن مایل به ادامه: رودبستر ظلم و گناه در خانواده از بین می .2

راضی به طالق نباشد، ممکن است حدود خداوند توسط زن یا مرد زیر پا گذاشته شود، اما با پس گرفتن 

ظلم و گناهی از آن دو سر نخواهد زد. ،زن از مردمهریه و جدایی 

اي را که به زن داده است پس گرفت، رد مهریهزمانی که م شود:می فراهمی جدید ی تشکیل خانوادهزمینه .3

شود. امکان تشکيل زندگی جدید براي او فراهم می
 

                                          

              

 تا زمانی که زن با همسر دیگري ازدواج کند. پس اگر نيست حالل او براي زن داد، طالق او راباري دیگر  اگر پس

را  گمان کردند که حدود خدابر آن دو نيست که به سوي یکدیگر بازگردند اگر  گناهى ،داد طالق را اوشوهر دوم 

 (230) دانند.قومی که می کند برايمی واضحرا  آن که هستند خدا حدود اینها و کنندرعایت می
 

در آن دو مرحله مانعی براي از سرگيري زندگی مجدد بين  بيان نمود. ايطالق را دو مرحله ،ي قبلدر آیه :1 * نکته

، مانعی سخت براي از رسيدگوید. اگر طالق به این مرحله وجود نداشت. این آیه از طالق سوم سخن می زوجين

دوم  شوهر باید با مردي دیگر ازدواج کند،سرگيري زندگی مجدد ميان آنان وجود خواهد داشت و آن این است که زن 



 

 

 

تواند باري زن و مرد اول به هم عالقمند باشند میدر این صورت اگر د، الق دهد و در ایام عده مراجعه نکنرا ط نيز او

 دیگر با هم ازدواج کنند.
 

تواند به د. آیا میببندد و قبل از همبستری از او جدا شواز طالق سوم، اگر زن با مردی دیگر عقد  بعد: 1 * سؤال 

 شوهر اولش برگردد؟

انجام شود، آنگاه اگر از  همبستريزن باید با مردي دیگر ازدواج کند و در آن ازدواج،  سوم، طالق از بعدخير.  جواب:

هم به معناي عقد  در زبان عربی ي )نکاح(کلمه تواند به شوهر اولش برگردد.هم جدا شدند، زن پس از اتمام عده، می

کرد( یعنی با او عقد  نکاح( )فالن مرد با فالن زن فُلَانَةَ فُلَانٌ گفته شود )نَکَحَ اگر. استو هم به معناي همبستري بستن 

نجام کرد( یعنی با همسرش عمل زناشویی ا نکاح)فالن کس با همسرش « زَوْجَتَهُ فُلَانٌ نَکَحَ»بست، ولی اگر گفته شود: 

   : ه استفرمود داد. در این آیه چون خدا  . ،عمل شرط است که عالوه بر عقد شرعی

 اهلل رضی- در صحيح مسلم نقل شده است که عایشه 1.نيز انجام گيرد تا زن بتواند به شوهر اول برگرددزناشویی 

 را زن همبستري از پيش مرد آن نمود. ازدواج دیگر مردي با زن آن داد و طالق را سه زنش مردي: فرمود -عنها

 دوم همانند شوهر تا خير، :ندفرمودایشان  شد سؤال رسول اهلل  ازکند.  ازدواج او با خواست اولش شوهر داد. طالق

  2تواند با او ازدواج کند.کامجویی نکرده است نمی او از اول شوهر
 

 حق بازگشت به شوهر قبلی را ندارد.دیگر ازدواج ننموده است  ی، زن تا با مردسوم : پس از وقوع طالق2 * سؤال

 چیست؟حکمت 

 عبارتند از:آنها . برخی از استهاي فراوانی این حکم داراي حکمتجواب: 

هر  :شودمیرویه و احساسی جلوگیری های بیو از وقوع طالقگردد میهای خانواده م پایهاحکباعث است .1

. زمانی که مرد بداند ندارد همسرش با مردي دیگر ازدواج کندمرد مؤمنی نسبت به زنش غيرت دارد و دوست 

شود و باید با مردي دیگر ازدواج کند، هنگام طالق احتياط کرده و حرام می ويپس از طالق سوم زنش بر 

 کند.باطل نمیازدواج را به راحتی  عقد

 ماه و اگر حامله باشد تا 3 ، حدودزن پس از هر مرحله طالق شود:میاز ظلم مرد در حق زن جلوگیری  .2

این مدت سه برابر  نشيند. در سه مرحله طالق،طول بکشد، به عده میماه  9 کن استوضع حمل که مم

این حکم وجود مرحله نبود و  3. اگر تعداد طالق محدود به خواهد گذشتزن بسيار سخت  شود که بر می

                                                           

نيسابوري  الدین نظام الفرقان نوشته ورغائب القرآن ( و غرائب2/478أندلسی ) حيان التفسير نوشته أبو فی المحيط ( و البحر6/449رازي ) الغيب نگا: مفاتيح - 1

(1/608.) 
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در د. مجدد با همان زن ازدواج کن ،ها بار زنش را طالق دهد و پس از اتمام عدهتوانست ده، مرد مینداشت

مدت زیادي از عمر خود را در عده و  الزم بودشد زن بود، زیرا تنها کسی که متضرر میاین صورت 

گيرد براي مردم بيان کرد که از علم و حکمت او سرچشمه میاین حکم را  ، لذا خدا کندبالتکليفی سپري 

تا از ظلم احتمالی مرد ظالم بر زن جلوگيري کند. 

اختالف  با هم هامدتکه  زن با جدایی از همسريممکن است زن بتواند یک زندگی دیگری را تجربه کند:  .3

و خوشبختی دست یابد  و به زندگی دلخواهبرسد آرامش  به که با اوکند ي ازدواج اند، با مردداشتهو مشاجره 

به شوهر اول برگردد. تا آنجا که حاضر نباشد
 

که  باشنددنبال راه حلی  شوند وپشيمان  ممکن استبين آنان سه مرحله طالق واقع شده  مرد و زنی که :2 * نکته

قطعاً او را طالق دهد.  نزدیکیبا زن ازدواج کند و پس از  که گردندمیدوباره با هم ازدواج کنند، لذا دنبال مردي 

ترجمه:  .1«لَهُ وَالْمُحَلَّلَ لَالْمُحَلِّ اللَّهُ لَعَنَ»آنان را لعنت نموده و فرموده است:  چنين کاري حرام است، زیرا رسول خدا

 کند(.  مى اقدام او براى محلل که را کسى آن و 2للِّحَمُ کند لعنت ترجمه: )خداوند
 

کنند. تنها آن را درك نمی کند، ولی همهراي همگان بيان میخداوند متعال حد و حدود احکام شرعی را ب :3 * نکته

ها و وضعيت روحی و روانی آنان واقف کنند که داراي علم باشند و به شرایط واقعی انسانکسانی آن را درك می

در عبارت پایانی آیه فرمود:  لذا خدا باشند،            .  
 

                                    

                                      

            

طور  به و یا دارید نگه را آنان نيکی به عده را به روزهاي پایانی رساندند، پس یا و دادید طالق را زنان هرگاه و

 ستم خودش کند به چنين کس کنيد و هر تعدى که ندارید نگه رساندن زیان به قصد را آنان و کنيد یشانشایسته رها

و حکمت بر شما نازل کرده  آنچه که از کتاب و بر خود را خدا نعمت و نگيرید تمسخر به را خدا آیات و است کرده

 (231) .داناست چيزي هر اهلل به بدانيد که تقواي اهلل پيشه کنيد و و دهدبياورید؛ شما را به آن پند می یاد است به
 

شود. در خارج می اواست، زیرا با اتمام عده، اختيار زن از دست  يار مهمبسبراي مرد لحظات پایانی عده  :1 * نکته

همسرشان را به زندگی مشترك باز خود را تغيير دهند، بدون اینکه تصميم داشته باشند  ،چنين حالتی برخی از مردان
                                                           

 . شيخ آلبانی آن را صحيح دانسته است. 2076( حدیث 2/227سنن ابوداود ) - 1

 دهد.کند و سپس او را طالق میمحلل در این حدیث منظور کسی است که به قصد حالل ساختن زن براي شوهر اول با زن ازدواج و مجامعت می - 2



 

 

 

د. عبارت در حق زن انجام ده را همان بداخالقی و ظلمممکن است گردانند، اما پس از مدتی کوتاه می  

    کند.آنان را از این کار نهی می 

ي انتقام هستند، لذا هر برخی از مردان تصميم دارند از همسرشان جدا شوند، ولی در واپسين لحظات نيز در اندیشه

تالش ازدواج کند،  همسر سابق ويبا  بخواهداگر مردي  و کنندفاش می را آنچه از اسرار یا عيوب زن سراغ دارند

کند. عبارت از این کار منصرف او را کند می      دارد.باز می ناپسنديآنان را از چنين اعمال 

دهند، لذا در ایام پایانی  شکنجهتوانند آنان را ندارند، ولی دوست دارند تا میبرخی از مردان هيچ تمایلی به همسرشان 

دیگر در ایام  باردهند و گردانند و پس از مدتی آزار و اذیت دوباره طالق میباز می ،زن را به قصد شکنجه ،عده

 ت کنند. عبارگردانند و باز همان آزار و اذیت را تکرار میرا بر می زن ،پایانی عده     مردان 

 کند. را از چنين اعمال ناشایستی نهی می

اختالف همسرش  که بين او و يمرد انگيزي دارد، اما رعایت آن براياین احکام، گرچه ظاهري زیبا و باطنی شکوه

تواند این آیات را اجرا کند. خداوند انتقام است و نمی، زیرا او دنبال است دشواربسيار و از او نفرت پيدا کرده  افتاده

اي هاي متفاوت، هشدار و تذکر داده تا اگر ذرهبار به صورت 7متعال جهت فرو نشاندن آتش خشم چنين شخصی، 

 ایمان در قلبش جاي دارد دست از خشم و انتقام جویی بردارد:

1.              

2.        

3.       

4.              

5.      

6.     

7.           

 

فرمود: آنان در  ، ولی خداکنندمیحق زن ظلم در  ،در ظاهر کنند،مردانی که به احکام باال عمل نمی :2 * نکته

 در روز قيامتگيرند، لذا را به باد مسخره میآیات خدا این کار، زیرا آنان با ، کنندبه خودشان ظلم می ،حقيقت

 شد.خواهند مجازات 
 

 بگیرد؟ باد مسخرهآیات خدا را به  ،* سؤال: چگونه ممکن است یک مسلمان

خداوند متعال از وضع هر حکمی حکمتی داشته است. زمانی که مسلمانی ظاهر یك حکم را انجام دهد، ولی  جواب:

 قرار داده همسخرغراض شخصی خود برسد، آن حکم را مورد داشته باشد تا به ا از آن استفاده قصد سوء ،در باطن



 

 

 

هاي این همسرش را برگرداند. یکی از حکمت مثال، خداوند متعال اجازه داده است مرد در ایام عده به عنواناست. 

ي خانواده پس از سست شدن دوباره محکم شود و آسایش زن و مرد و جامعه در پرتو خانواده حکم این است که پایه

گردانند، ولی میبر همسر را  ،در ایام عده ست،به آنان داده ا خداو فرصتی که امتداد یابد. برخی مردم، بر اساس حکم 

کنند. چنين کسانی در روز قيامت به جرم اینکه آیات خدا را به  اشباعي خود را به این انگيزه که اغراض انتقام جویانه

 شوند. اند عقوبت میتمسخر گرفته
 

»باشد. هر دو با فعل می هاي رسول اهللمنظور از کتاب، قرآن و منظور از حکمت، سنت :3 * نکته  » بيان شده

 إِلَّا هُوَ إِنْ الْهَوَى عَنِ یَنْطِقُ وَمَافرموده است:  اند. خدانيز از آسمان نازل شده هاي رسول اهللاست چون سنت

. خداوند شود(می به او وحی که وحيی جز نيست آن. گویدنمی سخن هوس و هوا روي از ترجمه: )و .1یُوحَى وَحْیٌ

متعال با عبارت    هاي رسول اهللبه اطاعت از احکام کتاب و سنت  سفارش نمود، ولی از ضمير مفرد

«  » اطاعت از رسول خدا که تا به ما بفهماند ،«بهما»استفاده کرد و نفرمود  ،همان اطاعت از خداست و هر دو

 نيستند.  شدن قابل جداو این دو از هم شوند محسوب می یك اطاعت
 

                                  

                           

 شما مانع توافق کردند با هم پسندیده شکل خودشان به عده را به آخر رساندند، وقتی و دادید طالق را زنان هرگاه و

 ،دارند ایمان آخرت روز و خدا به که شما از کسانی ، بهن احکامای .کنند ازدواج خویش همسران با که نشوید آنان

 (232) .دانيدنمى شما و داندتر است و اهلل مىپاك و ترپربرکت شود. آن احکام براي شمااندرز داده می
 

ي زن به پایان رسيد ممکن است شوهر سابقش پشيمان شده و خواهان ازدواج مجدد با زمانی که عده :1 * نکته

که دوباره با هم ازدواج  وجود ندارد مانعیاز نظر شرعی هيچ  راضی بود،همسرش باشد. اگر زن نيز به این وصلت 

اجازه ندهند این وصلت  ،بخاطر خاطرات تلخ گذشته ،اطرافيان زن خویشاوندان و. در چنين حالتی ممکن است کنند

اي که جازه دهند تا خانوادهشان نشوند و اخواهد مانع ازدواجآنان می از در این آیه خداوند متعالشکل بگيرد. 

عبارت  3هایش از هم گسسته شده بود، باري دیگر مستحکم شود. خداوند متعال براي اینکه آنان را راضی کند از  پایه

 بسيار اثربخش استفاده کرد:

 .است. عدم ممانعت از ازدواج آنان در راستاي ایمان به خدا و روز آخرت 1

                                                           

 .4و 3نجم/ - 1



 

 

 

 . شودشما و جامعه میي رشد و پاکی آن دو مایهي دوباره. ازدواج 2

دانيد، پس کار داند و شما نمی، لذا او میي علم نامحدودش وضع کردهي احکام را بر پایهاین حکم و همه . خدا 3

 داند بسپارید.یرا به دست کسی که م
 

 کم شود و فرزنداننسل انسان  یابد، ميزان فحشا در جامعه افزایش شودفروپاشی خانواده سبب می :2 * نکته

ها نيز در معرض خطر قرار با فروپاشی خانواده و افزایش فحشا، کانون دیگر خانواده .سرپرست در جامعه زیاد شود بی

شود ميزان زنا تشکيل خانواده سبب می اما کند.اهميت خانواده را در اسالم بيان می ،مشابهآیات این آیه و  گيرد.می

 پرورش یابند.وحی و عاطفی تر از نظر رسالمدر جامعه کم شود، نسل انسان و جمعيت جوان افزایش یابد و فرزندانی 

»عبارت       » .به این نوع مسایل توجه دارد 

ی از هيچ کوشش آناند، لذا آن را هدف قرار داده و براي انهدام و انسانيت به اهميت خانواده پی بردهالم دشمنان اس

 ورزند. دریغ نمی
 

                                      

                                           

                                              

       

 بر کند. و کامل را شيردهى دوران بخواهد که یکسالبته براي  ،دهندمی شير کامل سال دو را فرزندان خود و مادران،

کسی جز به  کند. هيچ فراهم شایسته يبه گونه را آنان پوشاك و خوراك است الزم شده متولد او براى فرزند که کسی

 نيز شده متولد او براى فرزند که کسی ببيند و زیان فرزندش خاطر به نباید مادري هيچ شود.مکلف نمی توانشي اندازه

دو از روي رضایت و مشورت تصميم  آن اگر پس است. الزم مثل آن وارث بر و ببيند زیان فرزندش خاطر به نباید

 بگيرید، تانفرزندان براى شيردهی ىدایه خواستيد اگر و. نيست آن دو بر پس گناهى بگيرند، شير از را گرفتند کودك

 به نيکی پرداخت کنيد. و تقواي اهلل را رعایت کنيد و را ایدهدرکآنچه با هم توافق  شرطی که به نيست، شما بر گناهى

 (233) بيناست. دهيد،مى انجام کارهایی که به که اهلل بدانيد

 

فرزندان هستند. داراي فرزندان شيرخوار شود هایی که سرنوشت آنان به طالق منتهی میبسياري از خانواده :1 * نکته

خداوند متعال این آیه را به کودکان شيرخوار گيرند. با جدایی پدر و مادر در معرض آسيب قرار می ،شيرخوار

 شان کاسته شود. از شدت آسيبتا  ه و براي آنان حق و حقوقی قایل شده استاختصاص داد
 



 

 

 

ی تغذیه و پوشاك مناسبکند، باید از اینکه نوزاد خوب رشد  براي .کامل شيرخوارگی دو سال است وراند :2 * نکته 

مادر نيز براي اینکه بتواند فرزندش را خوب پرورش دهد، باید از تغذیه و پوشاك مناسبی برخوردار  برخوردار باشد.

بر به ترتيب را  هاتأمين هزینه خداوند متعالهاي سنگين را تأمين کند. باشد. در این ميان باید کسی باشد که این هزینه

 افراد زیر گذاشته است: يعهده

هاي ها و پوشيدنیهاي مادر و کودك نباید بخل بورزد. او باید خوردنیپدر کودك در تأمين هزینه :بابضاعت. پدر 1

 مناسب خریداري کند و در اختيار آنان قرار دهد و یا قيمت آن را به صورت نقدي پرداخت کند. 

شانه خالی از زیر بار مسئوليت فرزند خویش  تواندباز هم نمی، استبضاعت کماگر پدر کودك  :کم بضاعت پدر .2

 فرموده است:  کرده و مکلفاو را بنابر وسعش وضعيت او را درك کرده و  ولی خدا. کند     . 

مکلف به تأمين کند، بلکه  را براي مادر و کودك اعلی همچون پدر ثروتمند، خوراك و پوشاكمجبور نيست او 

 ي طالق نيز بيان شده است.سوره 7و  6اي از این معانی در آیات پارهاستطاعت خویش است. 

شود، ولی کودك آید، از تأمين هزینه معاف میهم بر نمیي حداقل هزینه از عهده اگر پدر کودك :بضاعتبی. پدر 3

ي فاميل براي حل کند و آن مشارکت دادن همهبيان می را دیگري خداوند متعال حکم زیباينباید آسيب ببيند، لذا 

هستند سهمی از هزینه را بر عهده  مکلفکه جزو وارثين هستند از نظر شرعی و کودك مشکل کودك است. فاميل مرد 

ر فشا متحمل شود بدون این که کسیبگيرند. زمانی که یك بار سنگين بين چند نفر تقسيم شود به آسانی حمل می

 . شود
 

توانند تصميم بگيرند کودك را پدر و مادر پس از بررسی وضعيت خود و کودك و با مشورت یکدیگر می :3 * نکته

. خداوند متعال در این مسأله بر مشورت و رضایت طرفين تأکيد فرموده است. بگيرندسال از شير  دوقبل از تکميل 

سال از شير بگيرند، زیرا کودك متعلق  دوکودك را زودتر از مرد و زن حق ندارند بدون مشورت دیگري  هيچ یك از

اي باشد که عواطف اند. این حکم شاید جرقهسهيم بطور مساوي در پرورش سالم کودكبه هر دو نفر است و هر دو 

نفعت این دو تحریك شود و تصميم بگيرند بار دیگر با هم ازدواج کنند و کودك در کنار هر دو پرورش یابد. اگر این م

براي کودك حاصل نشد احتمال دارد منفعت دیگري نصيب کودك شود و آن این است که یکی از والدین با از شير 

ترین غذا که همان شير مادر است تواند از بهترین و سالمدر این مدت، کودك ب تا مخالفت کندقبل از دو سال گرفتن او 

 تغذیه کند. 
 

سال از شير مادر تغذیه کند، منتها مادر بخاطر تصميم ازدواج با  دوگاهی پدر تصميم دارد فرزندش تا  :4 * نکته

حاضر نيست سرپرستی کودك را بر عهده بگيرد. گاهی بالعکس، مادر دوست دارد به  ،مردي دیگر و یا به هر دليلی

مسر سابقش بسپارد. براي حل این مشکالت، خواهد شيردهی را به هنمیموجه  پدر به دالیلولی  ،فرزندش شير دهد



 

 

 

 ،قرارداد تنظيم کنند و پدر باید بين هماي شيرده کرایه کند، ولی خداوند متعال اجازه داده است پدر براي کودکش دایه

 پرداخت کند.  با احترامدستمزد دایه را 
 

* سؤال: عبارت پایانی               چه مناسبتی با آیه دارد؟ 

شود گردد. توجه به این عبارت سبب میبه کل مباحث ذکر شده در آیه بر می است وهشدار  یكاین عبارت  جواب:

برخی از . شوددور  مؤمن از ذهن شخص کارهاي ناپسندتر انجام گيرد و فکر حيله و تر و صحيحرفتارها سنجيده

 ناپسندي که پدر یا خویشاوندان او ممکن است مرتکب شوند عبارت است از:کارهاي 

.بخاطر غذا و پوشاك بر سر مادر منت بگذاردپدر   .1

معرفی کند.  فقيرخود را توان مالی دارد، امّا آن را کتمان کند و   .2

اند پرداخت نکند.ردهدستمزد دایه که بر آن اتفاق ک .3

بگيرد.سال از شير  2یکی از والدین خودسرانه و بدون مشورت، کودك را قبل از  .4

باز بزنند.وارثان از تقبل کفالت کودك سر  .5

عذاب خدا  باز داشت و باید او را ازتخلّف را از شخص توان نمی یقانونهاي بندها و تبصرهبا بسياري از اوقات، تنها 

، وظایف اگر آن شخص، مؤمن باشدکه خدا ناظر اعمال اوست!  تذکر داد وکرد  را به او یادآوريتقوا ترساند، رعایت 

 خود را به درستی انجام خواهد داد.
 

                                     

              

 . هرگاهبکشند انتظار روز ده و ماه چهار، باید گذارندرا به جاي می همسرانى و شوندمی گرفته شما بين ازکه  کسانى و

انجام  آنچه به اهلل . ودادنددر حقّ خودشان انجام  آنچه به نيکی در نيست شما بر گناهى رسيدند، شانمدت آخر به که

 (234) .است آگاه دهيدمی
 

افتد. آیات قبل در مورد طالق بود و این آیه ي طالق و یا وفات اتفاق میبه وسيله ،جدایی بين زن وشوهر :1 * نکته

است باید چهار ماه و ده روز عده زنی که شوهرش وفات نموده  گوید. بنابر حکم خدادر مورد وفات سخن می

در ند و خود را و جشن و سرور شرکت ک د، در محافل عمومیآرایش کنند، کد ازدواج تواندر این مدت نمی اوند. بنشي

رضی – سلمه ابی دختر زینبکه  . در صحيح بخاري و مسلم روایت شده استقرار دهدخواستگاران احتمالی  معرض

وفات  رسول اهلل همسر ـ رضی اهلل عنها ـ حبيبه ام المؤمنين ام پدر  حرب بن ابوسفيان زمانی که: گفت -اهلل عنها

سپس  برداشت و به رخساره و ساق دستش ماليد. زعفران عطر پس از فوت پدرش، روز سوم رفتم. حبيبه ام نزد نمود



 

 

 

 بِاللَّهِ تُؤْمِنُ لِامْرَأَةٍ یَحِلُّ الَ»: که فرمود شنيدم از رسول اهللولی ، ندارم عطراین  به نيازي من سوگند خدا به: گفت

 به که زنی ترجمه: )براي«. وَعَشْرًا أَشْهُرٍ أَرْبَعَةَ عَلَيْهِ تُحِدُّ فَإِنَّهَا زَوْجٍ، عَلَى إِلَّا ثاَلَثٍ فَوْقَ مَيِّتٍ عَلَى تُحِدَّ أَنْ اآلخِرِ وَاليَوْمِ

 که شوهر براي مگر از زینت دست بکشد، ،بعد از روز سوم بخاطر ميّت، که نيست حالل دارد، ایمان آخرت روز و خدا

اگر زن مسلمانی در ایام عده تصميم به ازدواج گرفت، اطرافيان او  1د(.دوري کن زینت از روز ده و باید تا چهار ماه

 . مانع او شودنباید  کسیگر زن تصميم به ازدواج گرفت، ا ،پس از اتمام عدهو باید تالش کنند او را از این کار منع کنند 
 

شود. کسی که زندگی عده، حکمی است که به ازدواج شرعی متصل است و هيچگاه از آن جدا نمی :2 * نکته

زناشویی خود را با حکم خدا آغاز نموده است، پایان آن را نيز باید با حکم خدا خاتمه دهد. اگر مرد بعد از عقد 

. زن با عده نشستن، احترام و وفاداري باشدنشده  همبسترنشيند، اگرچه با همسرش باید عده بشرعی وفات نمود، زن 

براي زنی که شوهر او وفات  .کندمان خود را نسبت به احکام خدا اثبات میو ایاعالن  شوهرشخود را نسبت به 

 و ده روز زمان مناسبی است تا وضعيت روحی و جسمی خود را جهت زندگی جدید آماده کند.ماه ده چهار نمو
 

                                 

                                          

         

شما  دانست که خداوند ید.ساز پنهان تانهايدر دل یاو  کنيد خواستگاري زنان از کنایه با که نيست شما بر گناهى و

 نکنيد نکاح عقد اقدام به و بگویيد. نيکویی سخن اینکه مگر ،ندهيد سري يوعدههم  هب لذا خواهيد کرد، یاد را آنان

 که بدانيد و آن حذر کنيد از پس، داند،شماست می درون که را آنچه خداوند که بدانيد و برسد، پایان به عدهاینکه  تا

 (235) .است بردبار و آمرزگار خداوند
 

 .مرد .3زن ي ولی و خانواده .2 . زن1 :است مؤثرشکل گيري ازدواج بسيار  موافقت یا مخالفت سه فرد در :1 * نکته

 گوید. مرد سخن می در موردو این آیه  شدبيان ي او در مورد زن و خانواده ي قبلآیه
 

* سؤال: منظور از عبارت                چیست؟ 

منظور از  جواب:         تواند به این است که مردي که قصد ازدواج با زنی را دارد می

هستی. یا بگوید: من تصميم ازدواج اي شما زن صالح و شایسته. مثالً بگوید: از زن خواستگاري کندصورت کنایه 

زیبایی همچون شما بدون شوهر  بگوید: زنیخواهم زن صالحی را نصيبم گرداند. یا دارم. یا بگوید: از خدا می
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، به باشدعالقمند  اوو اگر به  کندمرد تصميم دارد با او ازدواج که کند میاین جمالت برداشت  زن فهميده از ماند. نمی

 .دهدمیي ازدواج نکسی دیگر وعده

  و منظور از   به سر در عده که مرد در دل دارد. اگر مردي قصد ازدواج با زنی که  ی استآرزوی

ي ازدواج بگذارد، لذا فرمود: نباید به شکل سرّي با زن وعدهبرد داشته باشد، گناهی ندارد، ولی می    

         .  
 

باطل  شانیا ازدواج کردند، عقد و ازدواجبستند و علما اجماع دارند اگر مرد و زنی در ایام عده با هم عقد  :2 * نکته

 : ه استخداوند متعال فرموداست، چرا که             . 
 

ذهن نازیبایی در ، ممکن است افکار نيستوصلت با او  قادر به لیو است،به زنی بسيار عالقمند  کهمردي  :3 * نکته

، لذا نيز تأثير بگذارد اشخصیش تاین افکار منفی ممکن است بر عبادا یك مؤمن نيست.ي زیبنده بپروراند کهخود 

کند. خداوند متعال فرمود:  دوريباید از آن              . 

 

                                 

             

کرده نتعيين  آنان براي ايمهریه یاو داشته نتماس  با آنان زمانی که ،دادید طالق را زنان نيست اگر شما بر گناهی

اي به بهره ي توانش،اندازه به تنگدست و ي توانشاندازه مند سازید، توانمند بهآنان را از اموال خویش بهره باشيد.

 (236) .اي شایسته. واجبی است بر نيکوکارانطریقه
 

مشروعيت طالق قبل از عمل زناشویی اتفاق بيفتد. این آیه در مورد از یا بعد  و قبلممکن است طالق  :1 * نکته

 .گفته استسخن جدایی از شوهر حقوق زن پس از  در مورد 242ي این آیه تا آیهاز . گویدعمل زناشویی سخن می
 

* سؤال: منظور از عبارت       چیست؟ 

. باشدمیآميزش جنسی  و کنایه از 1به معناي دست زدن به چيزي است« سَّمَ»ي از ریشه فعل  جواب:

 کندمیاز کنایه استفاده هنگام بيان چنين کلماتی ، قرآن کریم دارداحساس شرم  برخی کلمات بيان ازانسان سليم الطبع 

 . دهدو بدین شکل، ادب بيان وعفت کالم را به بندگانش آموزش می
 

همسرش را  آميزش، از بدون تعيين مهریه صحيح است. اگر مردي قبل ،انعقاد پيمان زناشویی ،این آیهبنابر  :2 * نکته

محترمانه از  سپس خت کند وتعه به زن پردادر حالی که مهریه را تعيين نکرده بود موظف است حقی به نام مُ ،طالق داد
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« فرموده است:  49ي ي احزاب آیهاو جدا شود. خداوند متعال در سوره            

                       » ترجمه: )اى 

 براى اىعده دادید طالق شدن همبستر از قبل و کردید ازدواج ایمان با با زنان که هنگامى ،اید آورده ایمان که کسانى

اى از آنان جدا شایسته طرز به و به آنان متعه دهيد پس دارید، نگاه را آن حساب بخواهيد که نيست آنان بر شما

 شوید(.
 

                             

                             

 مگر ؛ایدآنچه تعيين کرده تعيين کرده بودید، پس نصف آنان براي ايمهریه دادید و طالق را آنان ،تماس از قبل و اگر

 فضل بين است و ترنزدیك کنيد به تقواگذشت  و اینکه .ببخشد اوست دست به نکاح ببخشند یا کسی که عقد آنکه

 (237) !بيناست دهيد،مى انجام آنچه به خداوند. نکنيد فراموش خود را
 

بپردازد، منتها بر زن ی که در نکاح او بوده، اما با او همبستر نشده بر مرد واجب است نصف مهریه را به زن :1 * نکته

  اش را به مرد ببخشد. عبارت یا همهتواند قسمتی واجب نيست که آن را بگيرد. او می   این مطلب را

 کند. بيان می
 

 عبارت: 2 * نکته           (کسی که عقد ازدواج به دست اوست،)  در حالت عادي منظور

صالحيت تصميم گيري براي ازدواج را  ،مرد یا زن، تاوقاگاهی  عقد نکاح به دست اوست، امااز آن شوهر است، زیرا 

 منظور از عبارت گيرد. اگر چنين شد، ندارد که در این صورت ولیّ او برایش تصميم می       

   باشد.می مرد یا زناولياي 
 

  : منظور از عبارت 1 * سؤال     چیست؟ 

برخی  بضاعتند.ثل هم نيستند. برخی بابضاعت و برخی بیمردم جامعه از نظر موقعيت و شخصيت اجتماعی م جواب:

 و برخی در سطح متوسط یا پایين اجتماعی هستند و ... .  يت و االداراي شخص

، لذا بسياري از داندآید و هر یك، دیگري را مقصر میمیپيش ناراحتی  ،بسياري اوقات، هنگام طالق، بين دو خانواده

ست آني زن دنبال . خانوادهشودحس انتقام جویی در آنها قوي میکنند و خود را فراموش میاجتماعی موقعيت  ،مردم

این  ست که در صورت اجبار فقط نيمی از مهریه را پرداخت کند. دردنبال آن مهریه را از مرد بگيرد و مردتمام که 

 که کندشود و آنان را سفارش میموقعيت حساس، خداوند متعال آنان را به فضل و امتيازاتی که دارند یادآور می

از  ،هاي اجتماعی هستنداش جزو شخصيت. اگر زن و خانوادهبگذرندبزرگواري کنند و از حق خود به نفع طرف مقابل 



 

 

 

هاي اجتماعی است، به جاي نصف، تمام اگر مرد جزو شخصيتند و ننظر کفصر شان است،که حق گرفتن نصف مهریه

   ها حفظ شود. آیه با عبارت حرمت ،مهریه را به زن بپردازد تا بدین شکل     .ختم شده است

 داشته باشد.با بندگان خدا اخالق کریمانه  ، تحت نظارت خدا،چه زیباست که انسان مؤمن
 

را به زن پرداخت کند. حکمت  یهباید متعه یا نصف مهر ،زنش را طالق دهد همبستری: مردی که قبل از 2 * سؤال

 آن چیست؟

 :ترین آنها عبارتند ازمختلفی دارد و مهمهاي حکمت جواب:

دهد. را کاهش میو اختالفات احتمالی پس از وقوع طالق  هاکدورت .1

ازدواج و طالق بيشتر توجه کند.  امهنگکند تا براي مرد مسئوليتی ایجاد می .2

اي از آن را براي زن شود، ولی ممکن است ذرههاي روحی و عاطفی با مادیات برطرف نمیهرچند که آسيب .3

 اش جبران کند.و خانواده
 

                  

 (238) .خشوع بپاخيزید روى از اهلل براى نماز محافظت کنيد و کيفيتِنمازها و بر  بر
 

 :مطلب امر کرده است سهعبارت به  سهاین آیه در مورد نماز است و با  :1 * نکته

1 .    :  کرد را در وقتش ادا آنبر آن محافظت و که باید  واجب استوعده نماز  پنجروزانه. 

و اداي شکل ظاهري آن را بيان  . این عبارت، کميت نمازنمازش را ترك کند بایداست نمسلمان تا زنده  شخص

 کند. می

2.     : ي دارد، زیرا کلمه داللترساند. این عبارت بر کيفيت نماز حضور قلب در نماز را می

  در قرآن کریم هر جا این کلمه آمده  1تر و بهتر.به معناي ارزشمند« وسط»ي اسم تفضيل است از ریشه

 أَقُلْ أَلَمْ أَوْسَطُهُمْ قَالَي قلم فرموده است: باشد، به طور مثال خداوند متعال در سورهاست به معناي بهتر و افضل می

 . (گویيد؟نمی خدا تسبيح چرا نگفتم شما به مگر: گفت چنين آنان بهترین)ترجمه:  تُسَبِّحُونَ لَوْلَا لَکُمْ
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حضور خدا را در آن احساس کند، خود را در پيشگاه خدا ببيند، کلمات و  ،نمازي است که شخص« سطیوُ»پس نماز 

دیدگاه  این. به نماز معطوف کند تمام فکر و حواسش را ادا کند و یشمعناذهن و توجه به عبارات را به همراه حضور 

 1نقل شده است. -رحمه اهلل– البر عبد بنا و جبل بن معاذ، عمر بن اهلل عبد از

جمهور علما      گروهیمغرب،  گروهیآن را نماز ظهر،  گروهیاند. را ذکر خاص بعد از عام دانسته 

 باشد. تفاسير نيز صحيح میاند که این صبح و اکثراً آن را نماز عصر دانسته گروهیعشا، 

3.      : براي حفظ کند. قيام باید همراه با طمأنينه باشد و ادب ایستادن در قيام را بيان می ،این عبارت

 شودحرکت و توجه به اطراف پرهيز کرد. این امور سبب می ،گرداندنباید از سخن گفتن، روي آرامش و رعایت ادب، 

 لَنَتَکَلَّمُ کُنَّا إِنْ»کند: چنين نقل می شنود تمرکز کند. زید بن ارقمخواند یا میبر آنچه میبا حضور دل شخص بتواند 

 الصَّلَوَاتِ، عَلَى ظُواحَافِ» :نَزَلَتْ حَتَّى بِحَاجَتِهِ، صَاحِبَهُ أَحَدُنَا یُکَلِّمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اهللُ صَلَّى النَّبِیِّ عَهْدِ عَلَى الصَّالَةِ فِی

با  نماز ما اگر کاري داشتيم، در اسالم ابتداي ترجمه: )در 2.«بِالسُّکُوتِ فَأُمِرْنَا» «قَانِتِينَ لِلَّهِ وَقُومُوا الوُسْطَى، وَالصَّالَةِ

ما به . «قَانِتِينَ لِلَّهِ وَقُومُوا الوُسْطَى، وَالصَّالَةِ الصَّلَوَاتِ، عَلَى حَافِظُوا»: شد نازل آیه این وقتی. کردیممی دوستمان صحبت

 (. امر شدیم سکوت
 

  با عبارت خدا :2 * نکته      تنها موقعی است  قيام يام همراه با آرامش تأکيد فرموده است، زیرابر ق

رکعت  17در باید روزانه  یهر مسلمان .هدایت استتالوت قرآن، تنها راه دستيابی به  و شودمیتالوت  قرآن که در آن

را اش کمك علم و ایمان، سایر اعمال روزمره او ب تقویت شودتا بدین شکل، علم و ایمان او تالوت کند،  قرآن نماز،

 وَ الْفَحْشاءِ عَنِ تَنْهى الصَّالةَ إِنَّ الصَّالةَ أَقِمِ وَ الْکِتابِ مِنَ إِلَيْكَ أُوحِیَ ما اتْلُفرموده است:  . خدا کندمدیریت 

کارهاي  از نماز که دار پا بر را نماز کن و تالوت است شده وحى تو به کتاب این که از را ترجمه: )آنچه .3الْمُنْکَرِ

چنين  رسول خدا شود، لذابيشتر می معرفتي کسب ، زمينهتر باشددارد(. هر چه قيام نماز طوالنیمى باز بد و زشت

 الْخُطْبَةَ، وَاقْصُرُوا الصَّلَاةَ، فَأَطِيلُوا فِقْهِهِ، مِنْ مَئِنَّةٌ خُطْبَتِهِ، وَقِصَرَ الرَّجُلِ، صَلَاةِ طُولَ إِنَّ»فرموده است: انسانی را ستوده و 

اوست، پس  دانا بودن ينشانه اشخطبه بودن کوتاه و شخص نماز بودن طوالنی ترجمه: )همانا 4«سِحْرًا الْبَيَانِ مِنَ وَإِنَّ

 کنند(. جادو می سخنان از اىکنيد و واقعاً پاره کوتاهنماز را طوالنی و خطبه را 
 

 آمده است ؟  جدایی زن و شوهر موضوعمبحث نماز در خالل  چرا* سؤال: 
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تواند به احکامی که خداوند متعال در آیات قبل جدایی به سبب ناراحتی و عصبانيت، هر کسی نمی وقت در: جواب

سازد حدود خدا و ي تقوا و محبت و خشيت خداوند است که فرد را قادر میفرموده است، عمل کند. تنها، توشه بيان

ي ورود به تقوا و خدا ترسی نيز نماز است، از این جهت مبحث حقوق مردم را رعایت کند و مهمترین و بهترین دروازه

 نماز، وسط بحث جدایی آمده است. 
 

                                 

به  کنيد یاد را پس خدا به امنيت رسيدید، و هرگاه سواره بخوانيد یا و راه رفتن نماز را در حالت ترسيدید، پس اگر

  (239) .دانستيدنمیکه را داده است آنچه  یاد شما به همان شکل که
 

بيان شد، ایستادن رو به قبله همراه با آرامش بود. ممکن است ي قبل در آیهیکی از شروط نماز که : 1 * نکته

شود. در به او آسيب وارد میرعایت کند هایی براي انسان پيش بياید که نتواند این شرط را رعایت کند و اگر  حالت

جنگ . بخواندميسر بود  ی که برایشنمازش را به هر شکلشخص نمازگزار، اجازه داده است   خداچنين حالتی 

 امثال آن است،رود یا سوار بر ماشين، تانك و ی که راه میتواند در حالها است. یك رزمنده مییکی از این حالت

 از عبداهلل بن عمر 1 -رحمه اهلل –باشد. در صحيح بخاري نافعبه طرف قبله ناش چهره هر چند کهنمازش را بخواند، 

 أَوْ القِبْلَةِ مُسْتَقْبِلِی رُکْبَانًا، أَوْ أَقْدَامِهِمْ عَلَى قِيَامًا رِجَالًا صَلَّوْا ذَلِكَ، مِنْ أَشَدَّ هُوَ خَوْفٌ کَانَ فَإِنْ»کند که فرمود: نقل می

شدت یافت نماز بخوانيد پياده یا سواره، خواه به جهت قبله باشد یا غير جهت  گاه ترسترجمه: )هر .«مُسْتَقْبِلِيهَا غَيْرَ

 2نقل کرده است. این روایت را از رسول اهلل نم که عبداهلل بن عمرداگوید: من میمی -رحمه اهلل–قبله(. سپس نافع 
 

شود به او قيام سبب می یانماز، قيام کند و براي تواند نمیجنگ نيست. هر جا نمازگزار به این آیه منحصر  :2 * نکته

مثال شخص مریض اگر قيام  عنوانخواند. به ب ش رانماز شدميسر  برایش که یبه هر شکل دتواند، میشووارد  آسيب

حق دارد نمازش را نشسته، خوابيده یا به هر شکلی شود، مریضی او تشدید می ،قيام بادر نماز برایش ميسر نيست یا 

یا مسافري که بر کشتی، هواپيما یا امثال آن سوار است و برایش ميسر نيست توقف  است بخواند و ميسر که برایش

 .ادا نمایددارد را حرکت و به هر شکل که استطاعتش  حال را در شکند، نماز
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کنند  وصيت شانبراي همسران، گذارندمى جاي هببعد از خود را  همسرانى و شوندمی گرفته شما بين ازکه  کسانى و

، پس اگر خودشان خارج شدند پس گناهی کندبيرون  و کسی حق ندارد آنان را از خانهمند شوند که تا یك سال بهره

 (240) .است حکيم و توانمند خداوند و. گيرندتصميم می شایسته طور به خود يدرباره آنچه به بر شما نيست نسبت
 

روز است.  دهماه و  چهاري زنی که شوهرش وفات نموده عدّه بيان نمود که 234ي خداوند متعال در آیه :1 * نکته

 از اموال شوهرش استفاده کند و هيچ کس حق ندارد داردبراي تأمين مسکن و مخارج زندگی، زن حق  ،در ایام عده

 ونتصميم بگيرند او را از منزل بير وارثانولی پس از سپري شدن این مدت، ممکن است ، کند محروم این حقرا از  او

تواند وصيت کند همسرش پس از وفاتش تا یك کنند. براي اینکه چنين اتفاقی نيفتد شوهر میو مخارج او را قطع 

 از حقوقش محروم کنند،حق ندارند او را  و مخارج زندگی برخوردار باشد، در صورت وصيت، وارثانسال از منزل 

ترجمه: « دَیْنٍ أَوْ بِهَا تُوصُونَ وَصِيَّةٍ بَعْدِ مِنْ»وده است: زیرا تقسيم ارث بعد از اجراي وصيت است. خداوند متعال فرم

 دین است(.  اداى و پس از ایدکرده که اجراي وصيتی از پس ]تقسيم ميراث[
 

این حق را به شوهر داده است که وصیت کند پس از مرگش همسرش را تا یک سال از منزل  : خدا 1 * سؤال

 بیرون نکنند. حکمت این حکم چیست؟

یا  که جوان هستندآنان از بسياري دهند بسيار متفاوت است. وضعيت زنانی که شوهران خود را از دست می جواب:

که چنين فرزندانی توان حمایت از مادر خویش را ندارند. همچنين ، فرزندي ندارند و یا داراي فرزندان یتيم هستند

روز  20ماه و   7خدا برد، مخارج و مسکن او را تأمين نکند. در این صورت،می ممکن است سهمی که زن از ارث

در البته ؛ کندمکان دیگري منتقل شود و مخارج خود را تأمين  بهاختيار زن قرار داده است تا بتواند در دیگر فرصت 

  .پيش بياید نيز براي او فرصت ازدواج مجدد ممکن است این مدت

 دو قرائت وجود دارد. « وصية»ي در کلمه: 2 * نکته

 وَصِيَّةٌ( عَلَيْکُمْ اند و تقدیر چنين است: )کُتِبَخواندهبا رفع و عاصم آن را  کثير، نافع ابن با حالت رفع:« وصیةٌ. »1

 )وصيت کردن بر شما واجب است(.

)خدا  1«وَصِيَّةً بِهِنَّ اللَّهُ یُوصِيکُمُ»اند و تقدیر چنين است: خواندهبا نصب اء آن را رّقُ باقی با حالت نصب: «وصیةً. »2

 کند(. نسبت به زنان وصيت میرا شما 

از منزل بيرون  پس از مرگش، را همسرش ،برانميراثدهد مرد احتمال میاگر شود: معنا چنين میدر قرائت رفع 

تا  همسرش تا یك سال در منزل بماند؛ واجب است وصيت کند او، پس بر خواهند کرد و همسرش گرفتار خواهد شد

                                                           

 (.1/659کثير )نگا: تفسير ابن  - 1



 

 

 

بران حق شود که اگر شوهر وصيت نکرد، ميراثدر این معنا فهميده میند. کسی حق نداشته باشد او را از منزل بيرون ک

که زن را از بران وصيت کرده خدا به ميراث ،در قرائت نصباتمام عده، از منزل بيرون کنند، ولی  دارند زن را پس از

 از منزل بيرون کنند، چون تا یك سال توانند زن را، آنان نمیمنزل بيرون نکنند، لذا اگر شوهر به هر دليل وصيت نکرد

 . است واجبنيز  خدا وصيت به وصيت خداست و عمل این

خود  اگرتواند تا یك سال در منزل شوهر بماند، ولی خداوند متعال این حق را که به زن داده است که می :3 * نکته

بران اشکالی ندارد. در این صورت ميراثجایی دیگر سکنی گزیند و  تصميم گرفت از منزل شوهر بيرون رود زن

 ي آن را بين خود تقسيم کنند.توانند منزل و اثاثيه می

 : عبارت پایانی آیه 2 * سؤال   چه مناسبتی با متن آیه دارد؟ 

دفاع استفاده کند و او را قبل از اتمام یك سال ممکن است یکی از بازماندگان ميت، قدرت خود را عليه زن بی جواب:

را بکار برد تا به او « عزیز»قدرت دفاع از حقش را نداشته باشد، لذا خداوند متعال صفت  ،از منزل بيرون کند و زن

بکار برد تا بيان کند این حکم « حکيم»صفت  .تر و قدرتمندتر استخدا از او قويدست از کارش بردارد، و اال  بگوید

بهتر  حکمیکمت خداوند سرچشمه گرفته و تواند از منزل شوهر و امکانات آن استفاده کند از حکه زن تا یك سال می

 از این حکم وجود ندارد. 

                

 (241) .ي متقيانعهده بر است . حقىاست مناسب به شکل ي سودمندبهره طالق داده شده زنان براي و

مند گردد. جدا شود حق مُتعه دارد، یعنی حق دارد از اموال شوهرش به صورت ویژه بهرهزنی که از شوهرش  * نکته:

 :دسته از زنان را معرفی نمود که حق متعه دارند 3در آیات گذشته، 

 49و بقره  236است. )آیات  طالق داده شده قبل از یکجا شدنو اش تعيين نشده مهریهمقدار زنی که  .1

احزاب(.

(بقره 237ي . )آیهاست قبل از یکجا شدن طالق داده شدهو شده اش تعيين هیمهرمقدار زنی که  .2

( بقره 240يشوهرش وفات نموده است. )آیهزنی که  .3

بيان شده است:د که در این آیه ي دیگر وجود داردو دسته

 است. از یکجا شدن طالق داده شده و پسشده اش تعيين یهمهرمقدار زنی که  .1

از یکجا شدن طالق داده شده است. پسشده و ناش تعيين زنی که مقدار مهریه .2

              



 

 

 

 (242) کنيد. اندیشه کند تامى روشن، بيان شما براى را خود آیات خداوند چنين این

                                         

          

 به آنگاه خداوند بودند. نفر هزاران در حالی که خارج شدند دیارشان از مرگ ترس از که کسانی نگاه نکردي به آیا

 مردم بيشتر ولی مردم، بر کرد. بدون شك اهلل داراي فضل و کرم است زنده را آنان از مدتی پس! بميرید: گفت آنان

 (243)کنند. شکرگذاري نمی

آنگاه به مسایل اجتماعی و  ،در مورد جنگ و مسایل پيرامون آن سخن گفت 219تا  216در آیات  :1 * نکته

توان مسایل اجتماعی و خانوادگی که در خانوادگی پرداخت و اکنون باري دیگر به موضوع جنگ برگشت. زمانی می

پایدار نخواهد  جامعهکه جامعه در وضعيت امنيت پایدار باشد و امنيت  در آورداجرا به را  ه استآیات قبل بيان شد

موضوعات اجتماعی و از بدین جهت قبل و بعد پيشرفته باشد. جنگی تجهيزات و شد مگر اینکه از نظر نظامی 

 خانوادگی در مورد جهاد سخن گفته است. 

 : الزم استشرط  دوبراي اینکه یك جامعه به اقتدار سياسی برسد  :2 * نکته

 نفال بيان شده است. ي اسوره 60ي این مطلب در آیات متعددي از جمله آیه پیشرفته: جنگی تجهیزاتداشتن . 1

که شخص مؤمن را از است هایی بيان شده در این آیه و آیات بعد داستان: سخت کوشمجاهدانی صبور و وجود . 2

 اي قوي گردد. د تا تبدیل به رزمندهسازه مینظر فکري و ایمانی آماد

که معنایی بس بزرگ دارد. یکی از بيان شده است هاي گذشته از امتدر این آیه به صورت مجمل داستانی  :3 * نکته

آفرین است، لذا بسياري از  ميدان جنگ، مرگ ،ظاهر دربار است. هاي مرگهاي هر شخص، فرار از موقعيتدغدغه

کند. در شهري که امکان مرگ عمومی وجود داشت، عکس آن را اثبات می ،مردم از آن هراس دارند، ولی این آیه

هاي بعدي ، ولی خداوند متعال براي اینکه به آنان و نسلاز مرگ نجات پيدا کنندتا  ندبيرون رفتهزاران نفر از شهر 

ي ، همهشودي خدا نمیمانع اراده ،ها به تقدیر و به امر خداست و فرار کردن از آنمرگ و زندگی انسان که اثبات کند

 . کردزنده  دوبارهو پس از مدتی  قبض روح نمودآنان را 
 

خداوند متعال براي اینکه به بندگانش اثبات کند که پس از مرگ، دوباره زنده خواهند شد، در همين دنيا،  :4 * نکته

بارها مردگان را زنده کرده است تا همه باور کنند که خدا بر انجام آن قادر است و خود را براي آن روز آماده کنند. 

آماده از مرگ  خود را براي حيات پس، کندتوجه  به این نوع دالیل این لطف خدا در حق بندگان است. هر کس



 

 

 

کنند. دانند و به جاي توجه، به آن پشت میهاي روشن را نمیمردم قدر و ارزش این دليل بيشتر متأسفانه ، ولیکند می

  د: فرمودر پایان آیه  خدا               .  

              

 (244) .داناست شنواي که خداوند بدانيد و بجنگيد خدا راه در و

                               

روزي را  که است خداوند افزایش دهد و برابر چندین او براى را آن دهد قرضی نيکو تا قرض خدا به کيست آن که

 (245) شوید.گردانده مى باز او سوى به دهد ومی وسعتکند و تنگ می

 رزمنده، پرورش متخصصين و مخترعين جهت پرورشي قبل به جنگ در راه خدا دستور داده شد. در آیه :1 * نکته

شرط موفقيت در جنگ است. فراهم کردن نيروي انسانی و  ،جنگیپيشرفته ابزار و ساخت ساخت ابزار آالت جنگی 

را تأمين کنند، لذا در این آیه  ي آنو هزینه باید دست به دست هم دهندابزارآالت جنگی به هزینه نياز دارد که مردم 

قرض براي کنند انفاق  مردم در راه خدارا که هر آنچه خداوند متعال  کند.مردم را به انفاق در راه خدا تشویق می

 کند که این مال به شما برخواهد گشت.بيان می« قرض»ي خداوند متعال با استفاده از واژهخودش ناميده است. 

، باري دیگر از او قرض اش عطا کرده استکه به بندهچيزهایی را همان  و خدا از خداستهر آنچه انسان دارد 

 شود:مادي و معنوي میدو بخش شامل  دارایی شخص کند.به او عطا میرا گيرد و بهتر از آن  می

کتشافات مختلف، طرح فرضيه و نظریه، دست زدن به اختراعات و اهاي در رشته کسب علم، گذراندن تحصيالت عالی

  شوند.هاي مادي میهاي نقدي و غير نقدي شامل قرضهاي معنوي و کمكو ... شامل قرض

باید با  دهدقرض میخدا  بهچيزي که مؤمن هر آن  قرض باید حسن )نيکو( و به شکل پسندیده باشد.: 2* نکته 

 و خودنمایی و فخرفروشی در آن نباشد. اخالص باشد

                                         

                                             

               

 فرمانروایى :داشتند گفتندپيامبري که  به آن هنگام که موسى، از بعد اسرائيلبزرگان بنى از به جمعى نکردى نظر آیا

چرا  :گفتند نجنگيد؟ و شماشود  فرض جنگدهيد که آیا احتمال نمی: گفت. بجنگيم خدا راه در تا کن انتخاب ما براى

 شد، جز واجب آنان بر جنگ که هنگامى پس .ایمدور افتاده مانفرزندان و دیارمان از که حالى در ،نجنگيم خدا راه در

 (246) .است ظالمان آگاه به حال خداوند پشت کردند و ، همهاندکی تعداد



 

 

 

سخن گفته است. براي پيروزي در اسرایيل هاي بنیدر مورد یکی از جنگ ،از این آیه تا پایان جزء دوم :1 * نکته

و فنونی وجود دارد که باید آن را رعایت کرد. خداوند متعال آن اصول را در این داستان بيان نموده است  جنگ اصول

 تا ما مسلمانان اگر خواهان پيروزي هستيم از آن استفاده کنيم.

 

کردند اسرایيل در آنجا زندگی میدشمنانی بر شهري که بنی مدت زمانی پس از وفات پيامبر موسی  :2 * نکته

، تعدادي را کشتند، تعدادي اسير و مابقی را از شهر فراري دادند و شهرشان را غصب کردند. طولی ور شدندحمله

نکشيد که خداوند متعال پيامبري را به نام شموئيل ميان آنان مبعوث کرد. او آنان را به توحيد و عمل به کتاب تورات 

او  زیر پرچمروایی براي آنان تعيين و دستور جنگ را صادر کند تا داد. آنان از پيامبرشان خواستند تا فرماندعوت می

با دشمن بجنگند و شهرشان را پس گيرند. پيامبرشان از سنگينی جنگ و اینکه امکان دارد از جنگيدن تخلف کنند 

 1ند.تخلف کرد از جنگيدن اکثریت آنانخبر داد، ولی آنان اطمينان دادند که چنين اتفاقی نخواهد افتاد. ولی در نهایت 

                                        

                                      

 

 ما بر او چگونه: گفتند است. کرده انتخاب شما فرمانروایی براى را طالوت همانا خداوند: گفت آنها به پيامبرشان و

همانا : گفت .نشده است داده مالی وسعت او بهو  تریمدر حالی که ما از او به فرمانروایی شایسته ؟!باشد فرمانروا

-مى بخواهد کس هر به را مُلکش و خداوند است داده وسعت جسم و علم در را او برگزیده و شما بر را او خداوند

 (247) و داناست. توسعه دهندهبخشد و خداوند 

                           

                   

 از آرامشى آن در که آوردمی شما رايب تابوت را که است این او فرمانروایی يهمانا نشانه: گفت آنان به پيامبرشان و

که وجود دارد اند جاي گذاشته راز خود ب هارون خاندان و موسى خاندان از آنچه بقایایی در آن واست  پروردگارتان

 (248) مؤمن باشيد. است اگراي نشانه قطعاً در آن براي شما. کنندمی حمل را آن مالیکه

                                                           

 (.1/665تفسير ابن کثير )نگا  - 1



 

 

 

                                    

                                        

                            

پس کسی که  .کندمیامتحان را نهري شما  وسيله به همانا خداوند: گفت راه افتاد، سپاهيان با طالوت که هنگامى پس

بردارد. پس  آن از مشت یك پس او از من است مگر کسی که نچشد آن از نيست و کسی که من از بنوشد آن از

 گذشتند، نهر از بودند آورده ایمان او با که افرادى و او چون پس. کمى از ایشان تعداد جز آشاميدند آن همگی از

هستند  خدا يمعتقد بودند مالقات کننده که نيست. اما کسانی طاقتی لشکریانش و جالوت مقابل در را امروز ما: گفتند

 صبر کنندگان با خداوند و اند.غلبه کرده فراوانی هاىگروه بر خدا فرمان به که اندکی هاىاز گروه بسيارند چه گفتند:

 (249) .است

                                       

-قدم و سرازیر کن ما بر را صبر و شکيبایی! پروردگارا: گفتند گرفتند قرار سپاهيانش و جالوت برابر در که هنگامى و

 (250) .فرمایاري  قوم کافران بر را ما وگردان استوار  را ما هاى

عبارتند  ذکر شده است مواردي که تا کنوناز مهمترین  ر یك کار جمعی شروطی وجود دارد.براي موفقيت د * نکته:

 : از

 .قدم شوندپيش فهميده و بزرگ در آن کارخبره، ى دافرا .1

ي قوي و هدف مشخص باشند.اعضاي گروه داراي انگيزه .2

 رسانند و براي رسيدن به هدف، از هيچ کوششی دریغ نکنند. اعضا تعهد دهند که یکدیگر را یاري ب يهمه .3

از بين خود مدیري دانا و قوي تعيين کنند. .4

کنند. ن رمانینافشان هم از رئيس شرایطترین در سخت .5

انگيزه را شناسایی و آنان را از اعضاي اصلی جدا سازد و ي ممکن، اعضاي سست و بیمدیر به هر شيوه .6

شوند.د، زیرا باعث سست شدن باقی اعضا میني مهم و حساس راه پيدا کناجازه ندهد به مرحله

.کنندتقویت گروه را  اعضاي اصلی به یکدیگر انگيزه دهند و .7

اخروي افرادش را تقویت و به مالقات با پروردگار عالقمند کند.  ين و انگيزهایما ،مدیر .8

ي کار خود قرار دهند.صبر را سرلوحه .9

 دعا را فراموش نکنند. و خود را نيازمند خدا ببينند .10



 

 

 

                           

                   

 از و داد او به را حکمت و حکومت خداوند و کشت را جالوت و داود، خدا آنان را شکست دادند ياجازه با سپس

 شد. ولىفاسد می زمين کرد، قطعاًبعضی مردم را با بعضی دیگر دفع نمی شر خدا اگر و. داد یاد او به خواستمی آنچه

 (251) .است احسان و لطف جهانيان، داراي به نسبت خداوند

داود یکی از سربازان طالوت بود که توانست جالوت ظالم که فرمانرواي لشکر کفار بود را به قتل برساند و در  * نکته:

او فرمانروایی و پيغمبري عطا کرد.  پی کشته شدن جالوت، لشکریانش نيز شکست خوردند. خداوند متعال به داود

 رسيدند.سياسی  اقتدار به ر سليمانبپيامو  داود  اسرائيل در زمان پيامبربنی است. پدر پيامر سليمان

                     

 (252) .فرستاده شدگان هستى از تو همانا و کنيمتالوت می تو بر حق به که خداست آیات آن

 


