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اول درس

ونم شىجعلْنا كُلَّ حىالْمآءِ ءٍ

انبیا؛آیه 30سوره

ترجمه:

آوردیم پدید آب از را زنده چیز هر .و

:نکته
است.سرچشمه آب حیوانات، و انسان پیدایش انسان70ى بدن گیاهان،% حیات است. آب از حیوانات و ها

است آب به وابسته

:پیام

استسرچشمه آب از زنده، موجودات همه ى

حنتاًليم بلْدةً بِه يِى

فرقان؛آیه 49سوره

وسیله به گردانیمتا زنده را خشک) و پژمرده (و مرده سرزمین آن ى

نکته:

آیه»بلد«ىکلمه دلیل به ومزرعه، روستا یا باشد شهر خواه است، سرزمین معناى که58ىبه اعراف سوره
با«فرماید:مى نَباته یخرُج بالطی البلَد ربهو مى»ذنِ بیرون را خود گیاه پروردگارش اذن با نیکو وسرزمین آورد،

نیست شهر مخصوص گیاه روئیدن که است روشن

معنى فرمود:»بلدة«و»بلَد«چون آن توصیف در است، نفرمود»میتاً«یکى «و «میتۀ:

إِ وللرسولِ لَّهل استجِيبواْ ءَامنواْ ينالَّذ يحيِيكُميأَيها لما اكُمعد ذَا
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آیه8سوره انفال .24

ترجمه:

آورده ایمان که کسانى حیاتاى که چیزى به را شما رسول و خدا هرگاه مىاید! دعوت شماست کنند،بخش
بپذیرید

ها نکته

دارد مختلفى اقسام :حیات،
موتها«.-1 بعد االرض یحیى اللّه «انّ مىخداوند[464] زنده را .کندزمین گیاهى حیات
2-» الموتى. «لمحیى مى[465] زنده را مردگان .کندخداوند حیوانى حیات
فأحییناه«.-3 میتاً کان «من زنده[466] و بود مرده که کردیمآن .اش فکرى حیات
4-» لحیاتى. «قدمت بودم[467] فرستاده پیش از چیزى زندگیم براى .کاش ابدى حیات

از مىمقصود فراهم انبیا دعوت با که حیاتحیاتى نوع این نیز انبیا دعوت بدون چون نیست، حیوانى حیات آید،
تمام در زندگى و حیات باالخره و اجتماعى و اخالقى ومعنوى، عقلى فکرى، حیات مقصود بلکه دارد، وجود

مىزمینه دلها (به اینجا در حیات به دعوت از مراد است ممکن البتّه بدرباشد. جنگ آیات کنار در آیه که آن یل
باشد جهاد به دعوت است)، .آمده

انسان، استحیات صالح عمل و ایمان کردهدر دعوت همان به را مردم هم انبیا و خداوند لما«اند.و دعاکم
مى»یحییکم دیگر جاى در چنانکه است، طیب و پاك زندگى به رسیدن رمز آنان فرامین از من«خوانیم:اطاعت

طیبۀ حیاة فلنحیینّه مؤمن هو و أنثى أو ذکر من صالحاً «عمل از[468] یکى وسنّى، شیعه روایات طبق و
در وآله علیه اهللا صلى اسالم پیامبر نداى پذیرش طیبه، حیات علىمسألهمصادیق والیت أبىى علیهمابن طالب

اهل و اوستالسالم .بیت [469]
خدا شدن فاصله و نشانحایل قلبش، و انسان احاطهدهندهمیان و جا همه در خداوند بودن ناظر و حاضر اوى ى

نزدیک ما به گردن رگ از اوست. از توفیق و قدرت اینکه و است موجودات تمام روحبر و عقل فعالیت است، تر
پى باطل بطالن و حقّ حقّانیت به انسان هرگز نبود، او لطف اگر و اوست دست به .بردنمىنیز

السالماز علیه صادق مسألهامام او، دل و انسان بین خدا بودن حایل مصادیق از یکى که است شده محوروایت ى
یقین و تذکّر تثبیت و شک و غفلت محو ایمان، اثبات و کفر محو است؛ اثبات .و فرمودند:[470] دیگر جاى در

نمى ببیندخداوند حقّ را باطل انسان، .گذارد و[471] زبان چشم، گوش، با انسان گاهى فرمودند: همچنین
مى و نیست همراه آن با قلبش دهد، انجام را آن اگر ولى دارد، عالقه چیزى به خود آندست به میل آنچه داند

نیست حقّ .داشته باشد[472] مرگ از کنایه شدن، حائل است ممکن .و
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17حدید،(464
39فصلت،(465
122،انعام(466
24فجر،(467
97نحل،(468
فرقان(469  تفسیر
فرقان(470  تفسیر
ج(471 ص5بحار، ،205
نورالثقلین(472 تفسیر

ها پیام

است.- رسول و خدا دعوت کردن اجابت واقعى، ایمان للرّسول«شرط و للّه استجیبوا آمنوا الّذین ایها «یا
حقیق-2 داراى رسول، و خدا مىدعوت واحد هویتى و نفرمود:»دعاکم«باشد.ت «دعواکم«و
است.-3 انسانیت مرگ آن، از گیرى کناره و است واقعى حیات انبیا، و خدا مسیر در لما«حرکت دعاکم

«یحییکم
مایه-4 جهاد، و جنگ فرمان حّتى انبیا، فرامین و دینى دستورات مىتمام جامعه و فرد حیات دعاکم«باشد.ى

یحییکمل «ما
5 نمى- سرپیچى پیامبران دعوت از باشد، داشته ایمان خداوند احاطه و حضور به که استجیبوا...«کند.کسى

قلبه و المرء بین «یحول
از-6 کنایه قلبش، و انسان بین خدا شدن حائل که (بنابراین بپذیریم. را حقّ داریم، فرصت و نرفته دنیا از تا

باشد «مرگ قلبهاستجیبو). و المرء بین یحول «ا...
است.-7 القلوب مقلّب او و خداست دست به دلها چون گردید، مأیوس کافر از ونه شود مغرور مؤمن یحول«نه

قلبه و المرء «بین
8 نیست.- خداوند یگانگى و توحید نپذیرفتن براى عذرى هیچ قلبه«جاى و المرء بین توحید،»یحول زیرا

است فطرى .امرى [473]
اندیشه-9 و فکر است.هر آگاه بدان خداوند بگذرد، انسان دل بر که قلبه«اى و المرء بین «یحول

نزدیک-10 انسان به چیزى هر از خودش.خداوند به او قلب از حتّى است، قلبه«تر و المرء بین «یحول
رهمه-11 به پس شد، خواهیم محشور قیامت در ناخواسته یا خواسته ما دهیم.ى مثبت پاسخ الهى سوالن

تحشرون« الیه وللرّسول... لّله «استجیبوا
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المیزان(473 تفسیر

مهأَنفُس خسِرواْ ينالَّذ رِيناسالْخ إِنَّ

آیه42سوره شوري .45،

ترجمه

خود که هستند کسانى زیانکاران باختههمانا قیامت در را .اندشان

ها پیام

انسا-1 است رسیدهممکن کماالت به آنکه خاطر به فرزندانش ولى باشد، زیانکار زیانکارن دهند. نجات را او اند،
است. دیده خیرى فرزندانش از نه و یافته نجات خودش نه که است کسى و«حقیقى انفسهم خسروا الّذین

«اهلیهم

سرمایه-2 هم که است دادکسى دست از را عمرش) و (هستى اهلیهم»هاش و انفسهم ،»خسروا واقعى زیانکار
ندارد. وبرگشت جبران امکان القیامۀ«هم «یوم

گونه-3 به هستند سربلند و عزیز قیامت، روز در ایمان مىاهل که کنند.اى سرزنش را ستمگران قال«توانند
الخاسرین... انّ آمنوا مى»الّذین ستمگران به را سخن این که مؤمنانى مظ(شاید همان درگویند، که باشند لومانى

کشیده ستم آنان دست از (.انددنیا

والْعصرِ
خسرٍ لَفى الْإِنسانَ إِنَّ

بِالصبرِ وتواصواْ قبِالْح وتواصواْ اتحالالص عملُواْ و آمنواْ ينالَّذ إِلَّا

آیه103سوره عصر .1-3
ترجمه
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سوگند روزگار .به

استهم خسارت در انسان .انا

مى سفارش استقامت و حق به را یکدیگر و داده انجام نیک کارهاى و آورده ایمان که آنان .کنندمگر

ها نکته

مى تالوت را سوره این یکدیگر از شدن جدا و حافظى خدا هنگام مسلمانان اسالم، صدر (144کردند.(در
سوگن زمانى مقاطع همه به قرآن، در فجر:خداوند است. کرده یاد صبح:(145»(والفجر«د الصبح«، )،146»(و

الّنهار«روز: شب:147»(و الّیل«)، چاشت:148»(و الضُحى«)، سحر:149»(و ادبر«)، اذ عصر:150»(والّیل و«)
است»العصر کرده یاد سوگند بار چند سحر به چه .گر

صادق امام از حدیثى کهدر است شده نقل السالم مهدىمنظور،علیه حضرت خروج السالمعصر علیه
(151(است.

گرفته اسالم ظهور عصر را عصر از مراد گرفتهبعضى فشار یعنى آن لغوى معناى به را عصر بعضى کهانداند. زیرا ،
انسان ابتکار و تالش و زدائى غفلت سبب کاملهاستفشارها انسان یعنى هستى عصاره را عصر از مراد بعضى .

).152) دانستهگرفته عصر نماز هنگام را آن بعضى و انداند
خسارتهاست. باالترین انسانیت، در خسارت اما است، جبران قابل مال در خسروا«خسارت الّذین الخاسرین ان

(153(»انفسهم
رف آن استقبال به استقامت و صبر با باید که باشد داشته تلخى عوارض است ممکن حق، به دیگران ت.سفارش

بالصبر« تواصوا و بالحقّ «تواصوا
رازى سرمایهمىفخر لحظه هر که است فروشى یخ مانند دنیا در انسان مىگوید: آب زودتراش هرچه باید و شود

است.( کرده خسارت گرنه و بفروشد را (154آن
بیان جداگانه اهمیت خاطر به ولى است صالح اعمال جزء صبر و حق به سفارش اینکه کهشدهبا همانگونه اند.

است حق نیز استقامت و بالحقّ«وصبر مى«تواصوا آن است.شامل آمده جداگانه صبر اهمیت خاطر به ولى شود
بالصبر« تواصوا و بالحقّ «تواصوا

آیه در مىقرآن و شمرده خسارت از دورى عامل را الهى رحمت و فضل دیگر علیکم«فرماید:اى الّله فضل ال فلو
الخاسرینو من لکنتم الهى155»(رحمته رحمت و فضل سایه در حق، به تواصى و صالح عمل و ایمان بنابراین (

مى مىحاصل هدایت نه خداوند، لطف بدون انسان و مىشود صالح عمل اهل نه و برسد ایمان به که .گرددشود
دنیا بازار

م اساسى نکته این به را ما قرآن آیات به اجمالى وىنگاه توان و عمر مردم تمام و است بازار دنیا که رساند
مى عرضه آن در را خودشان است.استعداد اجبارى بازار این در جنس فروش و علىکنند السالمحضرت علیه

اجله«فرماید:مى الى خطاه المرء انسان156»(نفس پس است. مرگ سوى به گامى انسان کشیدن نفس یعنى (
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عمر سرمایه مىالزاماً دست از لحظه هر نمىرا ما و بخواهیمدهد کنیم. جلوگیرى خود توان و عمر رفتن از توانیم
مى ما دست از ما زمان و توان نخواهیم با.رودیا افرادى است. مشترى انتخاب است مهم آنچه بازار این در لذا

مى معامله وخدا او راه در و گذاشته اخالص طبق در دارند چه هر و مىکنند بر گام او رضاى اینبراى دارند
مى معامله الهى رضوان و بهشت با را دنیا و کرده باقى را فانى عمر هستند،افراد، واقعى برندگان دسته این کنند.

اوست از هستى تمام که است خداوندى آنها خریدار اوالً .زیرا
مى هم را ناچیز اجناس خیراً«خرد.ثانیاً ذرة مثقال یعمل (157»(یرهفمن

مى گران است.ثالثاً ابدى بهشت او بهاى و فیها«خرد (158»(خالدین
مى پاداش هم باز نشدیم عمل به موفق اما وبدیم خوب کار انجام دنبال به اگر ما«دهد.رابعاً اال لالنسان لیس

مى159»(سعى کامیاب نگرفت صورت عملى گرچه کرد سعى کسى اگر یعنى .شود)
پ مىخامساً برابر چند را مضاعفۀ«دهد.اداش مى160»(اضعافاً پاداش برابر هفتصد تا قرآن قول به و) دهد

انفاق دانهپاداش مثل نیک باشدهاى دانه صد خوشه هر در و بروید آن از خوشه هفت که است .اى
فک به و بفروشند دیگران یا خود هوسهاى به را خود عمر بازار، این در که کسانى نباشند،اما خداوند رضاى ر

کرده سنگین داردخسارتى آنها مورد در تعبیراتى چنین قرآن که :اند
داده انجام بد «اندتجارت انفسهم. به اشتروا (161»(بئسما
ندارد. سود تجارتهم«تجارتشان ربحت (162»(فما

کردند. انفسهم«زیان (163»(خسروا
کردند. آشکار مبیناً«زیان (164»(خسراناً

شدند. غرق زیان خسر«در (165»(لفى
شیوه و کالم و کار هر با بتواند که است کسى زیرك و زرنگ گروه، این دید باطل،در خواه و حق خواه اى،

این غیر در و کند کسب مدالى و مقام یا محبوبیتى و شهرت جامعه در و کند درست خود براى مرفهى زندگى
عقب باخته، لقب او به مىصورت بدبخت و .دهندافتاده

کاراما ابدى زندگى براى نکند، رها را آن و بکشد حساب خود نفس از که است کسى زیرك اسالمى، فرهنگ در
و تقوا سراغ به ستم و حرص و هرزگى جاى به و نباشد غافل مرگ از باشد. دیروزش از بهتر روزش هر و کند

برود عدالت و .قناعت
هادى الامام فرمودند:علیه آخرون«سالم خسر و قوم ربح سوق و»الدنیا بردند سود گروهى که است بازارى دنیا

شدند.( زیانکار (166گروهى

المنثور(144 در و نمونه .تفاسیر

.1فجر،(145
.18تکویر،(146

.2لیل،(147
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.1لیل،(148
.1ضحى،(149
.33مدثر،(150

الثقلین(151 نور .تفسیر

نمونه(152 .تفسیر

.15زمر،(153

کبیر(154 .تفسیر

.64بقره،(155

حکمت(156 البالغه، .74نهج

.7زلزال،(157
عمران،(158 .15آل

.39نجم،(159

عمران،(160 .130آل

.90بقره،(161

.16بقره،(162

.53اعراف،(163

.119نساء،(164

.2عصر،(165
ام(166 کلمات العقول، هادىتحف .ام

ها پیام

عبرت1- از پس است. کرده یاد سوگند آن به خداوند و دارد ارزش بشر، تاریخ بگیریم.دوران پند آن هاى
«والعصر«

است.-2 خسارت در سو هر از خسر«انسان «لفى

است.-3 خسارت حال در نباشد، انبیا تربیت مدار در که مطلق خسر«انسانِ لفى االنسان «انّ

استتن-4 عمل و ایمان خسارت، از جلوگیرى راه «ها الصالحات. عملوا و «آمنوا

5 است.- دیگران تعالى و رشد فکر در مؤمن نیست. کافى بودن خود فکر بالحقّ«به «تواصوا
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حق.-6 به سفارش که است الزم اندازه همان به صبر به «بالصبر-بالحقّ«سفارش

چنا-7 است، مقدم عمل بر است.ایمان مقدم سازى جامعه بر خودسازى تواصوا«نکه و عملوا... و «آمنوا

8 است.- بزرگ بسیار انسان خسارت صبر، و حق به دیگران سفارش و صالح و عمل و ایمان خسر«بدون »لفى
بودن است»خُسر«(نکره خسارت عظمت نشانه آن تنوین (.و

دارد.اقامه-9 نیاز استقامت به حق بالصبرتواصوا«ى تواصوا و «بالحق

مى-10 اصالح زمانى پندجامعه هم باشند. داشته مشارکت منکر از نهى و معروف به امر در مردم همه که شود
بپذیرند. پند هم و بالحقّ«دهند است»تواصوا»(کلمه»تواصوا طرفینى کار (براى

کار-11 تمام انجام صدد در انسان که است زمانى خسارت از آنهانجات انجام به موفق گرچه باشد نیک هاى
«نشود الصالحات. است»الصالحات«(کلمه»عملوا آمده الم و الف به محلّى جمع صورت (به

آن-12 از برخى فقط نه دین، اجزا همه به ایمان جزئى. نه باشد جامع باید .ایمان آمنوا» الّذین (ایمان،»االّ
مقدسات تمام شامل تا است آمده (.شودمطلق

أَعطَى الَّذى ربنا شى قَالَ هدىكُلَّ ثُم لْقَهخ  ءٍ

آیه20سوره طه .50

ترجمه:

آن خاص آفرینش چیزى هر به که است کسى ما پروردگار گفت: راهبهراآن(وآنگاهکردهعطارا موسى)
.فرمودهدایت)کمال

ها: نکته

توحیدهمه به دعوت را مردم انبیا دانستهى خدا جانب از را هدایت و کمال راه تنها و ابراهیمکرده حضرت اند:
فرمود: السالم یهدین«علیه فهو خلَقنى السالم»الّذى علیه موسى کرد. هدایت مرا او پس آفرید مرا که خدایى ،

شى«فرمود: کلّ هدىأعطى ثم خلقه محم»ء حضرت و کرد هدایت و داده آفرینش چیز هر به علیهاو اهللا دصلى
فرمود: فَسوى«وآله خلق فهدىاّلذى قدر الّذى و اندازه»، که وکسى کرد تعدیل سپس آفرید که خدایى

کردگرفت .وهدایت

بود. السالم علیه موسى با وقیام حرکت موسى«رهبرى او«یا و رفتند فرعون سوى به هارون و موسى چه اگر
گفت: ربکما«ابتدا ر»من ولى کرد:، اضافه بالفاصله فرعون لذا بود، موسى موسى«هبر .«یا
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ها: پیام

اوست. عطاى هست چه هر نداریم، طلبى خداوند از شى«ما کلّ «ءأعطى

مى-1 هم یکتا، مىخداوند اداره تکوینى هدایت با هم و شى«کند.آفریند کلّ هدىأعطى ثم خلقه او»ء (آرى
ادامه راه آفرینش، از است.ىپس داده قرار آنان در نیز را کمال و هدى«زندگى ثم»)

ویژگى-2 و کامل آفرینش موجودى، هر به است.خداوند کرده عطا او با متناسب «خلقه«هایى

اوست.الزمه-3 هدایت الهى، ربوبیت هدى«ى ثم «ربنا...

است.-4 آفریدگار که است کسى حقِ ک«ربوبیت، اعطى الّذى شىربنا خلقهلّ «ء

انسانهمه-5 در موجود غرایز و هستى بر حاکم قوانین تمام هستند. الهى هدایت مشمول موجودات، وى ها
است. الهى هدایت از هدى«حیوانات، ثم «خلقه

كَفُوراً وإِما شاكراً إِما السبِيلَ اهنيده إِنا

آیه76سوره انسان .3

ترجمه:

ما راستى ناسپاسبه یا باشد پذیرا) (و شاکر خواه نمایاندیم، او به را (حق) .راه

ها:نکته

است گونه چند :هدایت،

است فطرى هدایت مىگاهى قرآن چنانچه تقواها«فرماید:. و فجورها و196»(فالهمها خیر بشر، نفس به خداوند (
کرد الهام را .شرّ

تعقّ تحصیل، طریق از که است هدایتى دیگر، مىنوع دست به ومطالعه تجربه مشورت، .آیدل،

مى صورت اولیا و انبیا ارشاد و تبلیغ راه از که است هدایتى سوم نوع .گیردو

است قلبى گاهى نعمتتشکّر همه یعنى نعمت، انسان که معنا بدین است، عملى گاهى بدانیم؛ خدا از را هاىها
و کند مصرف حق راه در فقط را زبانىخداوند انساناستگاهى یعنى العالمین«، رب للّه زبان»الحمد بر را

کند .جارى
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مى طى را متوسطى یا ضعیف مرحله خداوند، از تشکّر و بندگى مسیر در وانسان سرکشى طریق در ولى کند
مى را باالیى مرحله است.تمّرد، کفور کفر، در ولى شکور)، (نه است شاکر شکر، در و«پیماید. شاکراً امااما

مى«کفوراً قرآن کنید. توجه دیگر نمونه چند به است. قوى او کفر ولى معمولى او شکر :فرمایدیعنى

لیؤوس» است198»(انّه مأیوس بسیار انسان (.

لظلوم» االنسان است199»(انّ ظالم بسیار انسان که راستى به (.

عجوالً» االنسان است200»(کان عجول موجودى انسان (.

االن» قتوراًکان است201»(سان نظر تنگ انسان، (.

هلوعاً» خلق االنسان است202»(انّ طاقت کم و حریص بسیار انسان (.

جزوعاً» الشر مسه مى203»(اذا فزع و جزع بسیار رسد، او به شّرى که هنگامى .کند)

لکنود» لربه االنسان است204»(انّ بخیل و ناسپاس بسیار پروردگارش به نسبت انسان (.

ها :پیام

است1- آزادى و آگاهى براساس انسان، :آزمایش

تمام به که اختیار برمبناى آزادى و بیرونى؛ هدایت و درونى فطرت و عقل و گوش و چشم واسطه به آگاهى
استانسان شده داده «ها کفوراً: اما و شاکراً اما هدیناه... بصیراً سمیعاً «نبتلیه...

انس-2 بر را حجت استخداوند، کرده تمام «ان السبیل. هدیناه «انّا

نیست.-3 بیش یکى درست، السبیل«راه هدیناه است»سبیل«(کلمه»انّا (.مفرد

است.-4 سپاس خور در نعمتى شاکراً«هدایت، اما السبیل هدیناه از»انّا انحراف و الهى شکر دین، راه (پیمودن
است ناسپاسى و کفران (.آن،

5 ک- شدهکسانى مرتکب را کفر از مرحله باالترین نپذیرند، را انبیا هدایت آنکهه جاى (به کافراً«بگویداند. ،»اما
«فرمود کفوراً: اما و شاکراً است،»کفور»زیرا».اما کفر (.اوج

ندارد.-6 وجود سومى راه است، کفور نباشد، شاکر کفوراً«هرکس اما و شاکراً «اما

بم اللَّهرسالً وكَانَ الرسلِ دعب حجةٌ اللَّه علَى للناسِ يكُونَ لئَلَّا رِينذنمو رِينش
حكيماً عزِيزاً

آیه4سوره نساء .165
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ترجمه:

حجتى خداوند بر مردم براى پیامبران، از پس تا بودند، دهنده بیم و دهنده بشارت که فرستادیم) (را پیامبرانى
شکستن همواره خداوند و استباشد حکیم و .ناپذیر

ها :نکته

شیوه و انبیا دعوت کلّیات آیه، مىاین بیان را آنان بعثت از هدف و کار .کندى

حجت و نیست کافى تنهایى به است، محدود ادراکاتش مدار چون ولى است، الهى حجت وحى، همچون عقل
دانستنى از انبیا لذا نیست. مىهاىتمام خبر است کوتاه آن از عقل دست که اخروى و ملکوتى و .دهندغیبى

مى دیگر جاى در رسوالً«فرماید:قرآن الینا ارسلت لوال ربنا لقالوا قبله من بعذاب اهلکناهم انا لو ما[430]«و اگر
مى کنیم، عذابشان رسوالن، فرستادن از دهنپیش هشدار و بیانگر رسولى ما براى چرا نفرستادى؟گویند: ده

ها :پیام

است.1- استوار امید و بیم محور دو بر انبیا تبلیغ منذرین«شیوه و «مبشّرین

نمىفلسفه-2 و نداشتیم راهنما و رهبر نگویند: تا است، مردم بر خدا حجت اتمام پیامبران، بعثت دانستیم.ى
حجۀ« الّله على للناس یکون «لئال

شخص-3 صفات نظر از ازانبیا نیز و خانوادگى، و سیاسى اجتماعى، موقعیت و زندگى سوابق و جسمى، و ى
مرحله در باید غیبى، امدادهاى از برخوردارى و صریح بیان معجزه، داشتن درجهت نتواند کسى که باشند اى

بهانه زمینه بگیرد.هیچ آنان بر على«اى للناس الرسللئالیکون بعد حجۀ «اللّه

خداون-4 نداردچون او بر حجتى کس هیچ است، وحکیم عزیز «عزیزاًحکیما.«د

بِالْحقِ للناسِ ابتالْك كلَيع أَنزلْنا اهتدى إِنآ يضلُّ فَمنِ فَإِنما ضلَّ ومن فْسِهنفَل
بِوكيلٍ علَيهِم أَنت ومآ  علَيها

آیه39سوره زمر .41

ترجمه:
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ما بههمانا پذیرفت را هدایت که هر پس کردیم، نازل تو بر حقّ به را قرآن) (آسمانى کتاب مردم (هدایت) براى
تو و برگزید را گمراهى و) کرد (قیام خویش نفس ضرر بر شک بى پس شد، گمراه که هر و اوست خود سود

نیستى مردم بر کنى)وکیل هدایت را آنان اجبار با .(تا

ها :نکته

کس خالف مىبر گمان که مىانى القا اسالم پیامبر بر مطالبى خودکنند عبارات با را مطالب آن حضرت آن و شد
مى القا مردم مىبه غیب از شده نازل را، کتاب کلمات عین قرآن، الکتاب«داند.کرد، علیک انزلنا «انّا

ها :پیام

است.1- بوده کتاب صورت به پیامبر زمان در علیک«قرآن «الکتابانزلنا

است.-2 مردم همه براى کتاب «للناس«نزول

کتابى،-3 چنین نزول هم و است نیافته راه آن در باطلى و تحریف گونه هیچ و است حقّ سراپا قرآن مطالب هم
است. حقّ و سزاوار و «بالحقّ«الزم

است.-4 آزاد راه انتخاب در اهتدى«انسان ضلّ- من «من

5 رسول- و ندارند.خدا نیازى ما ایمان اهتدى«به «...فلنفسه فمن

ندارند).وظیفه-6 عقیده تحمیل حقّ انبیا (حتّى اجبار. نه است، ابالغ پیامبر بوکیل«ى علیهم انت ما «و

است.-7 آسمانى کتاب سایه در تنها کامل و واقعى اهتدى«هدایت فمن الکتاب... علیک انزلنا «انا

8 پیا- مىخداوند تسلّى و دلدارى کفّار، سرسختى برابر در را بوکیل«دهد.مبرش علیهم انت ما «و
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دوم درس

وصى ما الدّينِ ّنم لَكُم عرى شالَّذو نوحاً بِهيماهرإِب بِه وصينا وما كإِلَي أَوحينآ
ولَاأَقأَنْ  وعيسى وموسى ّينالد مايمواْ ينرِكشالْم علَى ركَب يهف تتفَرقُواْ

ويهدى يشآءُ من هإِلَي يجتبِى اللَّه هإِلَي موهعدت هنإِلَيمنِيبي 

آیه42سوره شوري .13

ترجمه:

ت سوى به آنچه و داشت مقرّر (نیز) شما براى کرد، سفارش نوح به را آنچه دین (احکام) آنچهاز و کردیم وحى و
آنچه نشوید، تفرقه دچار آن در و دارید پا به را دین که بود آن نمودیم سفارش بدان را عیسى و موسى و ابراهیم

مى دعوت بدان را مىمردم بر خویش سوى به بخواهد را که هر خداوند است. سنگین مشرکان بر وکنى گزیند
خوی سوى به آورد رو او درگاه به را که مىهر هدایت .کندش

ها :نکته

عیسى موسى، ابراهیم، نوح، است: آمده العزم اولوا پیامبر پنج هر نام آیه، این اسالمدر پیامبر و السالم صلىعلیهم
وآله علیه .اهللا

روزه، و نماز عدالت، و تقوى معاد، و توحید به را مردم بزرگواران آن همه و است بوده یکى انبیا دعوت محور
مىاحسان دعوت محرومان به رسیدگى و والدین .کردندبه

رودخانه»شریعۀ«از»شَرَع» ساحل به را مردم که است راهى معناى مىبه بزرگ شریعههاى مانند ىرساند،
گفته شریعت آن به است، کماالت به رسیدن راه دین، احکام که آنجا از فرات. رود آب به رسیدن براى علقمه

.شودمى

قرآن، نیست»ادیان«کلمهدر بیش یکى الهى دین چون .نداریم،

ها :پیام

بى-1 علم براساس شریعتخداوند خود، داد.پایان قرار مردم براى را شى«ها بکلّ لکمانّه شرع علیم «...ء

است.-2 انسان منافع راستاى در شریعت و لکم«دین «شرع
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جامع-3 شریعت داراى که است پیامبرى اولین است.نوح، نوحا«بوده به وصى ما الدین من لکم «شرع

همه-4 تعالیم و است جامع دین بردارد.اسالم در را پیشین پیامبران به«ى وصینا ما و نوحا... به وصى ما
عیسى و موسى و «ابراهیم

5 دارد.- امکان الهى دین سایه در واقعى تتفرقوا«وحدت وال الدین «اقیموا

اقام-6 است.مانع دینى اختالفات آن احکام اجراى و دین التتفرقوا«ه و الدین «اقیموا

است.-7 سخت مشرکان براى مؤمنان المشرکین«وحدت على کبر تتفرّقوا... «ال

8 است- سنگین ایشان بر گرچه کنید دعوت حقّ به را «مشرکان الیه. تدعوهم ما المشرکین على «کبر

است-9 الهى منصبى مىنبوت، الیق که را افرادى خداوند برمىو «گزیندداند الیه. «یجتبى

مى-10 بر خویش بندگى براى شوند مردم رهبر آنکه از قبل را انبیا الیه«گزیند.خداوند، یجتبى «اللّه

مى-11 وجود به را الهى الطاف دریافت زمینه خویش اعمال با ینیب«آورد.انسان من الیه «یهدى

الْ جآَءهمإِنَّ ما دعب نم إِلَّا بتالْك أُوتواْ ينالَّذ لَفتاخ وما لَمالْإِس اللَّه دنع يند
اللَّه تبَِاي كْفُري نمو مهنيب بغياً لْمابِالْعسالْح رِيعس اللَّه  فَإِنَّ

آل3سوره آیه. 19عمران

ترجمه:

(مو دین اختالفىهمانا کتاب اهل و است خداوند) فرمان برابر در بودن (وتسلیم اسالم خداوند، نزد پذیرش) رد
دشمنى و حسادت روى از اختالف) (این شد، حاصل برایشان اسالم) حقّانیت (به علم آنکه از بعد مگر نکردند،

خداون همانا که) (بداند پس ورزد، کفر خداوند آیات به هرکس و بود آنان استمیان حساب زود .د

ها :پیام

زمینه1- بود،) قبل آیه در (که خداوند حکمت و عزّت عدالت، یگانگى، به است.ایمان انسان شدن تسلیم ان«ى
االسالم اللّه عند «الدین

است.الزمه-2 الهى دین آخرین عنوان به اسالم پذیرش خداوند، برابر در بودن تسلیم اللّه«ى عند الدین ان
«سالماال

است-3 اختالف بروز سبب حق، مرزهاى از «تجاوز بغیاً. الّذین... اختلف «وما

حسادتسرچشمه-4 مذهبى، اختالفات از بسیارى ظلمى و بىها و جهل نه جائهم«خبرى.هاست؛ ما بعد من
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«العلم

5 زمینه- است.حسد، کفر کفر«ى من و «بغیاً...

سبب-6 تنهایى به وعلم، نمىکتاب «گردندنجات جائهم. الکتاب، مناوتوا «یکفرالعلم،

مى-7 اختالف ایجاد آگاهانه که مىکسانى سیلى بزودى «خورندکنند، الحساب. «سریع

حرجٍ نم الدينِ فى علَيكُم جعلَ ما و كُمبتاج وه هادجِه قح اللَّه فى جهِدواْ و
أَبِيكُم سمكُمملَّةَ وه يماهرولُاءِبسالر ليكُونَ هذَا فى و قَبلُ من ينملسالْم

ءَاتواْ و الصلَوةَ فَأَقيموا الناسِ علَى شهدآءَ تكُونوا و كُملَيع الزكَوةَشهِيدا
الْمولَى مفَنِع لَكُموم وه باْللَّه النصيرو واعتصموا منِع

آیه22سوره حج .78

ترجمه:

همه (بر شمارا او اوست، راه) (در جهاد شایسته که چنان کنید جهاد خدا راه در امتو دینى در و برگزید ها)
مسلمان قبل از را شما که او کنید)، پیروى (را ابراهیم پدرتان آیین نداد، قرار شما بر دشوارى گونه هیچ (اسالم)

پسنام باشید، گواه مردم بر شما و باشد گواه شما بر پیامبر این تا است) چنین مطلب نیز (کتاب این در و ید
خوب چه پس شماست، سرپرست و موال او که جویید، تمسک خدا به و بپردازید زکات و دارید پا بر نماز

یاورى خوب چه و است .سرپرستى

ها :نکته

علممى به بودن، گواه که همهدانیم و دارد نیاز عدالت شاهدو دیگران بر بتوانند که آگاه نه و عادلند نه مردم ى
به هم که هستند آنان از بعضى است، شده عنوان آیه این در که مسلمانان بودن گواه از مراد بنابراین، باشند،

در که گونه همان افرادى چنین و عادلند و امین هم و دارند علم مردم رفتار و مىاعمال اهلروایات بیتخوانیم،
معصوم امامان و مىپیامبر عرضه آنان بر ما رفتار و اعمال که هستند السالم .شودعلیهم

و نماز و جهاد از سوره پایان در و کرد یاد الهى شدید وعذاب قیامت عظیم زلزله از سوره، این آغاز در خداوند
بندگا همه براى او که شد یادآور و گفت سخن مازکات به نکته این نیکوست، یاورى و وسرپرست موال نش،

زلزلهمى خطرهاى از نجات براى که بندهآموزد الهى، شدید عذاب و قیامت عظیم ببریمى پناه او به و باشیم او ى
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المولى«که النصیر نعم نعم .«و

مى»حرَج«نفى که آیه همین در زیرا نیست، الهى احکام نبودن سخت معناى کهبه گونه آن کنید جهاد فرماید:
که است آن دین در حرج نبودن از مراد پس است. سختى بس کار جهاد که پیداست ناگفته و است. جهاد حقّ

بن ولىاسالم معافند، ناتوانان و کودکان و زنان و سالمند نابینا، لنگ، بیمار، افراد جهاد فرمان در مثالً ندارد. بست
همه با آندفاع سختى استى .وظیفه

ها :پیام

باشد)1- خدا راه در توان تمام با که دارد ارزش (جهادى دارد. بستگى آن ومقدار شیوه و انگیزه به کارها، ارزش
جهاده« حقّ اللّه «فى

دهید،-2 شخصیت مردم به على-أبیکم-اجتَباکم«هم شهداء سخت«الناستَکونوا هم نکنید.و ما«گیرى
علیکم حرَججعل من الدین «فى

بکنیم-3 را مردم توان مراعات قانون، وضع «در حرَج. من الدین فى علیکم جعل «ما

زمان-4 در است. پذیر انعطاف آن واحکام آسان دین مکاناسالم، و دارد.ها را شدن اجرا شایستگى مختلف، هاى
حرَج« من الدین فى علیکم جعل «ما

5 ابر- آئین دارد.اسالم درخشان بس سابقه و المسلمین«اهیمى سماکم «هو

امت-6 پدران هستند.پیامبران، «أبیکم«ها

7- است.»مسلمان» شده انتخاب ما براى قبل از که است مبارکى قَبل«نام «من

8 است.- گواه ما اعمال بر وآله علیه اهللا صلى اکرم شهیدا«پیامبر الرّسول «لیکون

شکرانهنماز-9 به (باید است. خداوند از تشّکر زکات، اسالم،و امت بودن گواه و لیاقت و سابقه و برگزیدگى ى
داشت. پا به الصلوة«نماز «...فاقیموا

را-10 افتخارات این خدا، به تمسک و زکات و نماز با نکنیم، تکیه مسلمانى و اسالم نام و بودن برگزیده به تنها
کنیم. آتواالزکوة«پاسدارى و الصلوة «فاقیموا

والیت-11 حکومتمشروعیت و است.ها الهى والیت به شدن منتهى گرو در بشرى موالکم«هاى «هو

العالمین» رب «الحمدللّه

سوره مؤمنونسیماى ى
است شده نازل مکّه در دارد، آیه وهجده یکصد که سوره .این

آثا و مؤمنان سیماى بیان به توجه نشانهبا و نامر سوره، این ابتدایى آیات در ایمان آن»مؤمنون«هاى براى
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عیسى و موسى هود، نوح، حضرت چون پیامبرانى سرگذشت البتّه است. گردیده پاسخانتخاب و السالم علیهم
است آمده ادامه در آنان دعوت به مختلف .اقوام

صادق امام سوره، این تالوت فضیلت مىدر السالم روزهاىعلیه در خصوصاً سوره این تالوت بر تداوم فرماید:
مایه مىجمعه، برین فردوس در الهى پیامبران با همنشینى و آخرت و دنیا سعادت .گرددى [50]

نم كَانَ ما و مسلماً حنِيفاً كَانَ نلَكو نصرانِياً ولَا يهودياً يمهرإِب كَانَ ما
ينرِكشالْم 

ترجمه:

حق) فردى او بلکه نصرانى، نه و بود یهودى نه ابراهیم مسیحیان،) و یهودیان ادعاى بودبرخالف خدا تسلیم و گرا
نبود مشرکان از هرگز .و

ها :نکته

واژه»حنَف» آن مقابل در و است حقّ به گرایش معناى به را،»جنَف«ى، باطل به تمایل و گرایش معنى
بنابرامى مى»حنیف«یندهد. گفته کسى بتبه ولى باشد، مسیر در که بکارشود خود مورد در را آن پرستان
نیزمى مشرکان و مى»حنفاء»بردند .شدندخوانده

کلمه آوردن با آیه، کلمه»مسلماً«ىاین کنار و،»حنیفاً«ىدر است کرده پاك شرك لوث از را ابراهیم دامن هم
کلمه این دامن مهم مشرکانى لوث از را [66].قدس

صادق عبارتامام تفسیر در السالم مسلماً«علیه شى«فرمودند:»حنیفاً فیه لیس مخلصاً عبادةخالصاً من ء
ذره»االوثان او در که بود برگزیده و خالص شخصى ابراهیم بتیعنى پرستش از نبوداى [67].ها

لَتخ قَد رسولٌ إِلَّا دمحم علَىوما متقَلَبان قُتلَ أَو اتم أَفَإِن الْرسلُ هلقَب نم 
علَى بقَلني ومن قَبِكُمفَلَن أَع هيبقعرِينكالْش اللَّه وسيجزِى شيئاً اللَّه رضي 

آل3سوره آیه. 144عمران

ترجمه:

@Maharate_Konkur

@Maharate_Konkur



٢١

ن او از پیش که نیست پیامبرى جز گذشتهومحمد در و) آمده (دیگرى پیامبران انبیایز براى مرگ (بنابراین اند.
مى بر خود گذشتگان (آئین) به شما شود، کشته یا و بمیرد او اگر آیا پس هست،) و بوده کسنیز هر و گردید؟

نمى خداوند به ضررى هیچ هرگز پس برگردد، عقب دادبه خواهد را شاکران پاداش بزودى خداوند و .زند

ها :نکته

شد، جارى خون و کرد اصابت پیامبر پیشانى بر سنگى کفّار سوى از احد جنگ در وقتى است: آمده تفاسیر در
شایعه این پنداشتند. پیامبر شهادت را مصعب شهادت اشتباه به نیز برخى شد. کشته محمد که شد بلند صدایى

مسلمانانِ از جمعى و شد کفّار گرفتن روحیه و شادى فکرموجب به نیز برخى گذاشتند. فرار به پا متزلزل
مى فریاد بلند صداى با مسلمانانى گروه، این برابر در افتادند. کّفار فرمانده ابوسفیان از امان اگرگرفتن زدند:

نکنید فرار است، باقى محمد خداى و محمد راه نباشد هم [156].محمد
صادق قتلامام حساب فرمود: السالم خواهدعلیه ودوباره برگشته تاریخ آینده در شهیدى وهر جداست، مرگ از

مى قرآن زیرا [157]:فرمایدمرد. الموت» ذائقۀ نفس [158]«کلّ

خمینى(156 امام حضرت اسالمى جمهورى بنیانگذار که رسیدم آیه این نوشتن به ملکوتزمانى به سره قدس
ده حدود ایشان پیکر تشییع در و پیوست کردنداعلى شرکت تهران در نفر براساس.میلیون ایران مسلمانان

فقیه؛ و عادل رهبرى انتخاب با و ماندند استوار خود پیمان بر آیه خامنه«همین آرمان»اىآیۀاللّه و امام هاىبا
نمودند بیعت تجدید او .بلند

ها :پیام

را1- راهش باید که هستیم ما خداست. پیام ابالغ پیامبر، دهیم.وظیفه رسول«ادامه االّ محمد ما «و

برگشتند؟!-2 دین از پیروانشان قبل، انبیاى مرگ با من«مگر خلت الرسلقد «...قبله

ضربهجامعه-3 آن به رهبر رفتن حّتى که باشد داشته انسجامى و تشّکل چنان باید اسالمى نزند.ى أفان«اى
اعقابکم على انقلبتم قتل او «مات

سّنتپی-4 تابع نیز وآله علیه اهللا صلى اسالم است.امبر حیات و مرگ همچون طبیعى قوانین و الهى أفان«هاى
قتل او «مات

5 حربه- از شایعه، است.انتشار دشمن قتلمات«هاى نزول»او شأن به توجه ((با

او-6 راه نه است، محدود پیامبر «عمر انقلبتم. قتل او مات «افان

کند.فر-7 وارد ضربه الهى خط پیمودن در نباید افراد رفت و آمد شد، روشن که خدا راه ممنوع. أفان«دپرستى
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قتل او «مات

8 نلرزاند.- را آن تاریخ حوادث که سازید استوار و ثابت چنان را خود قتل«ایمان او مات «أفان

عقب-9 و سقوط انبیا، خط از برداشتن استدست «گرد اعقابکمانقلبت. على «م

ندارد.-10 خداوند براى ضررى مردم، یضرّاللّه«کفر «فلن

خداست.-11 با پاداشش که است عملى شکر نوع بهترین حق، راه در الشاکرین«مقاومت اللّه «سیجزى

سوم درس

ال ماتخو اللَّه رسولَ ولَكن كُمالرِّج مّن دأَح أَبآ دمحم كَانَ اللَّهما وكَانَ بِيِّينن
عليماًشى بِكُلِ ءٍ

آیه33سوره احزاب .40 

ترجمه:

و است؛ پیامبران خاتم و خدا رسول بلکه نیست، و نبوده شما مردان از یک هیچ پدر وآله، علیه اهللا صلى محمد
است آگاه چیز همه به .خداوند

ها :نکته

کلمه هم آیه این کلمهو»رسول«در است»نبى«هم «آمده و»رسول. کتاب است،»نبى»صاحب دهنده خبر
آنکه وپیام»رسول«یا است.(»نبى«آور رسالت دهنده (398انجام

نامه»خاتَم» پایان آن، روى بر خود نام کردن حک با قدیم در که است انگشتر نگین معناى بابه را دستورها و ها
مى مهر وآن خاتم استکردند. بودن پیامبر آخرین از کنایه اینجا .در

مانند: است، وآله علیه اهللا محمدصلى حضرت آیین جاودانگى و شمولى جهان بیانگر فراوانى آیات قرآن در گرچه
نذیرا« بلغ«)،399»(للعالمین من و به للناس«)،400»(النذرکم متواتر401»(کافّۀ حدیث روایات، در و (»نبى ال

حد»بعدى معروفو القیامۀ«یث یوم الى ابداً حالل محمد ده402»(حالل و تأکید) مطلب این بر دیگر حدیث ها
روشنکرده آیه این ولى استاند، اسالم پیامبر خاتمیت بر دلیل .ترین

آیه تنها آیه است:این کرده ذکر عنوان دو قالب در را پیامبر رسالت هم و پیامبر نام هم که است ،»محمد«اى
اللّه« النّبیین«،»رسول «خاتم

سؤال چند
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انسان.1 اسالم از پس ندارند؟چرا نیاز جدید پیامبر به ها
نبوت:پاسخ تجدید اصلىِ گونهدلیل به سابق، دین تحریف یکى است: بوده چیز دو جدید، پیامبران آمدن و اىها

تحریف بسیارى امور پیشین پیامبر تعالیم و خدا کتاب از کهکه تاریخ طول در بشر تکامل دیگرى و باشد شده
جامع قوانین نزول کاملمقتضى و بودتر .تر

کلمه آنکه بدون قرآن، اوالً زیرا است. نشده واقع امر دو این اسالم، پیامبر از پس دراما شود، تحریف آن از اى
جامع ثانیاً و است باقى مردم کاملمیان و مترین آن در قوانین روزترین تا خداوند، علم اساس بر و شده طرح

است شده بیان اسالم در حکمش آنکه مگر نیست، بشر براى نیازى هیچ .قیامت

است؟.2 سازگار دین خاتمیت با انسان متغیر نیازهاى چگونه
درجه:پاسخ تا خود تحصیلى مراحل در دکترىانسان و اجتهاد مرحل ى به آن از پس دارد، نیاز استاد اىهبه

مىمى که ورسد است باز اجتهاد باب آورد. دست به آموخته که مطالبى از را خود نیازهاى استاد، بدون تواند
احکاممى استخراج براى فقها که اصولى اساس بر البتّه کرد. استنباط کلّى قواعد از را نیاز مورد قوانین توان

نموده .اندتدوین

قط.3 غیب عالم با بشر رابطه شد؟چرا ع
نمى:پاسخ نازل معصوموحى امام است، باقى همچنان غیب با رابطه ولى فرشتگانشود و دارد حضور السالم علیه

مى نازل او بر انسان403شوند،(الهى به غیبى امدادهاى مى) شایسته باشندهاى متّقى اگر عادى افراد حتّى رسد؛
مى پیدا الهى ننور به را حقّ راه خداوند و مىکنند نشان آنان به نورا«دهد.حوى لکم یجعل اللّه... (404»(اتّقوا

اللغویۀمعجم(398 .الفروق

.1فرقان،(399
.19انعام،(400

.28سبأ،(401

ج(402 ص1کافى، ،58.

امامت(403 بحث کافى اصول به .بنگرید

.28حدید،(404

ها :پیام

نیست-1 پسر هرگز پدرخوانپسرخوانده مطلّقهو همسر با او ازدواج تا نیست پدر نیز پسرخواندهده جایزى اش
رجالکم«نباشد. و أحد أبا محمد کان «ما
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آیه-2 در (که مردم، براى پیامبر همسران مادرى نیست6حکم حضرت آن پدرى حکم دلیل شد) «مطرح ما.
أحد أبا محمد «...کان

علم-3 اساس بر اسالم، پیامبر است.خاتمیت الهى حکمت النبیین«و شى-خاتم بکلّ علیمااللّه «ء

سالْم نم طَنيالْش طُهبختي الَّذى قُومي كَما إِلَّا يقُومونَ لَا اْ الربو يأْكُلُونَ ينالَّذ
الْربو مثْلُ عيالْب إِنما قَالُواْ مهبِأَن كل أَحلَّذَ و جآَءهاْ نفَم اْ الْربو مرحو عيالْب اللَّه

فَانتهى هبر نم فَأُولَئك موعظَةٌ ادع نمو اللَّه إِلَى هرأَمو لَفس ما ارِفَلَهالْن بحأَص
خلدونَ فيها مه 

آیه2سوره بقره .275

ترجمه:

که نمىخورند،مىرباکسانى بر قبرها) از قیامت شیطان،(در تماس اثر بر که کسى برخاستن همانند مگر خیزند
(نمى است. شده ودیوانه مىآشفته زمین گاهى کند، حفظ را خود تعادل مىتواند بر گاهى و اینخورد خیزد.)

مانند نیز ستد و داد گفتند: که است سبب بدان خریربا(آسیب) خداوند که حالى در واست. حالل را فروش و د
موعظهربا که هرکس پس است. کرده حرام (ازرا و رسید او به پروردگارش از آنچهربااى کرد، خوددارى خوارى)

طریق (از گذشته مىربادر واگذار خدا به او کار و اوست، مال آورده) بهبدست (دوباره که کسانى اما شود.
خواهربا آتش اهل آنان بازگردند، مىخوارى) جاودانه آن در و بود .مانندند

ها :نکته

است.«ربا» بیع یا وام در گرفتن زیاده معناى به اسالم شریعت در و است. وافزایش زیادى معناى به لغت در ،
مىربامورد قرض را پول گاهى جنس. یا است پول یا مى، پس باز داده آنچه از بیش و ایندهد که دررباگیرد، ى

گاه و است مىوام را جنسى مىى تحویل را جنس همان از بیشترى مقدار و مواردىدهد در نیز این که رباگیرد،
.شودمى
است.ربا کرده خبط را او شیطان که شده تشبیه کسى به عدم»خَبط«خوار، و برخاستن و افتادن معناى به

است حرکت هنگام به .تعادل
مىربا محشور دیوانگان همچون قیامت در جامعهخوار تعادل خوردن بهم باعث او روش دنیا در که چرا شود،

بر را کینه و طبقاتى اختالفات چنان خود عمل با و کرده کور را عقلش چشم پرستى، ثروت است. گردیده
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مىمى متزلزل نیز را مالکیت اصل و شده انفجار سبب کینه و فقر که گویاانگیزد افراد، این براى ورباکند. اصل
مىخری فلذا است، فرع فروش و مثلد هم معامله و بیع ندارندرباگویند: تفاوتى و .ست

از ورباخوارى،رباانتقاد شدهرباگرفتن نازل مکّه در که روم سوره در است. بوده مطرح اسالم ابتداى از دادن،
مى ال«فرماید:است، عند فالیربوا النّاس اموال فى لیربوا ربا من اوتیتم ما «ّلهو قصد[753] به آنچه ربایعنى

نمىمى افزون خداوند نزد که بدانید بیفزاید، مردم اموال در شما براى تا سورهدهید در سپس آلشود. باى عمران
الرّبا«فرمان «التأکلوا از[754] انتقاد بیشترین و گردیده نهى آن ضمناًربااز است. آمده آیات همین در خوارى

ال«آیه عنهوأخذهم ُنهوا وقد «ّربا مى[755] یادآور نیز، یهود مذهب در که که«ربا»شود همچنان بوده، حرام
تورات در حرمت است[756]این شده .ذکر

به مربوط مىرباآیات پدید ثروت و مال توسط که را وشر خیر جهت دو تا آمد، انفاق آیات بدنبال مطرح، آید
و بالعوض دادن یعنى انفاق استبارکند. سوئى آثار مقابلش دارد، انفاق که خوبى آثار هر بالعوض. گرفتن یعنى

مىرباکه پدید جامعه مىدر قرآن جهت همین به الصدقات«فرماید:آورد. یربِى و الرّبا اللّه ثروت»یمحق خداوند
از آمده مىربابدست افزایش را صدقات ولى نابود، .دهدرا

قرآن در که اخذتهدیدهایى زناربابراى و قمار خمر، شرب ظلم، قتل، آمده،براى طاغوت حاکمیت پذیرش و
است .نیامده علیهرباحرمت[757] صادق امام به وقتى است. کبیره گناهان واز قطعى اسالمى، فرق تمام نزد

فالنى که دادند خبر مىرباالسالم قدرت اگر فرمود: است، مىخوار را گردنش .زدمداشتم که[758] همچنان
با وقتى السالم علیه على بهرباحضرت و نمود رها را او کرد توبه وقتى کند، توبه خواست او از شد، مواجه خوارى

فرمود آن مىربا:دنبال توبه شرك از که همچنان دهند، توبه خود عمل از باید را علیهخوار باقر امام از دهند.
خبیث فرمود: که است شده نقل درآمدها،تالسالم استربارین .خوارى وآله[759] علیه اهللا صلى خدا رسول و

ارادهفرموده خداوند هرگاه قریهاند: هالك باشد،ى داشته را مىربااى ظاهر قریه آن در .شودخوارى و[760]
فرد کاتبرباخداوند، و شاهد وکیل، استرباخوار، نموده لعنت .را مى[761] حدیث درخربا:خوانیمدر واران،

مى محشور دیوانگان همچون .شوندقیامت [762]
آیات تکرار علّت السالم علیه صادق مىرباامام صدقات و خیر کار براى ثروتمندان سازى آماده ورا داند

یکسومى از چون است،«ربا»فرماید: حرام نیز راکد صورت به ثروت انباشتن و کنز دیگر طرف از و است حرام
چاره نمىاپس باقى مفید تولیدى کارهاى یا و انفاق جز ثروتمندان براى .ماندى د[763] که ىرهرباهمچنان

تحریم وربا:اندگفتهرباعلّت تالش جاى به و است المنفعه عام کارهاى و تولید مسیر در پول جریان مانع خوارى
بهره پول سود از فقط بازو، و مىفکر لذاگیرى شدهرباشود، شدهتحریم روایت السالم علیه صادق امام از است.

فرمودند: که التجارات«است الناس لترك حالال الرّبا کان رهاربااگر»لو را کار و کسب مردم بود، حالل
.کردندمى اگر[764] فرمودند: که است شده روایت نیز السالم علیه رضا امام از قرضرباو راه کند پیدا شیوع

مى بسته .شوددادن دام[765] در احتمال چون حدیثرباضمناً در است، زیاد اقتصادى امور در افتادن
فى«خوانیم:مى ارتطم فقد فقه بغیر اّتجر «الربامن وارد[766] تجارى مسائل از آگاهى و دانش بدون هرکس

گرفتار شود، .شودمىرباتجارت
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:رباآثار
و مفید کارى انجام بدون اضافى، پول پیدایشگرفتن موجب که است اجحاف و ظلم نوعى تولید، در مشارکت یا

مى قساوت و بدهىربا.شوددشمنى جهت به انواعدهنده قبول به مجبور و ورشکست گاهى تصاعدى، هاى
اسارتذلّت و مىها .شودها وربا[767] مستکبر قطب دو به جامعه تقسیم موجب و زده بهم را جامعه تعادل ،

مى .شودمستضعف [768]
آسمانى ادیان تمام در بلکه اسالم، شریعت در تنها نه تخریبى، آثار این به توجه برخىربابا اما است. شده تحریم

بهانه مىبه یهودرباخواهندهایى حیله همانند ساختن، شرعى کاله هستند. فرار راه دنبال به و کنند توجیه را
در که شنبه روز در ماهى گرفتن اینبراى از قرآن و نیست بیش بازى نوعى شد، بیان آن ماجراى قبل آیات

بازى استگونه کرده انتقاد .ها
علّتربا باشند. پذیرفته خود اقتصادى سیستم در را آن انسانى جوامع که هرچند دارد را خود تخریبى آثار ،

اینکه نه است، صنعت و علم به توجه غربى، جوامع موجرباپیشرفت باشدخوارى شده آنها ترقّى .ب

.39روم،(753

عمران،(754 .130آل

.161نساء،(755

فصل(756 خروج، سفر فصل25جمله23تورات، الویان، سفر .25و

آیه(757 ذیل المیزان، .تفسیر

ج(758 ص12وسائل، ،429.

ج(759 ص5کافى، ،147.

ج(760 العمال، ص4کنز ،104.

ج(761 ص12وسائل، ،430.

ج(762 درالمنثور، ص2تفسیر ،102.

ج(763 ص12وسائل، ،423.

ج(764 ص12وسائل، ج424، بحار، ص103و ،119.

ج(765 ص4الحیاة، ،334.

قصارنهج(766 .447البالغه،

آیه(767 ذیل مراغى، .تفسیر

المیزان(768 .تفسیر
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ها :پیام

مىارب1- خارج اقتصادى تعادل از نیز را جامعه و نیستند برخوردار روانى و روحى تعادل از کما«سازند.خواران،
الشیطان یتخبطه الذى «یقوم

به-2 حالل بیع نشانهرباتشبیه حرام، است.ى آنان فکرى تعادل عدم اّنما«ى قالوا بانّهم الشیطان... یتخبطه
الربا مثل «البیع

دارد.شیطا-3 را انسان درون بر تصرف قدرت المس«ن، من الشیطان «یتخبطه

مى-4 باز گناه انجام براى را راه گناه، الربا«کند.توجیه مثل «انّماالبیع

5 نیست.- مسئولیتى تکیف، ابالغ از قبل ربه«تا من موعظۀ جائه «فمن

است.-6 مردم وتربیت پند جهت در الهى، م«احکام ربهجائه من «وعظۀ

نمى-7 افراد گذشته شامل امروز، سلف«شود.قانون ما «فله

8 مى- اغماض ناآگاهان گناه هرگز.از مصرّ و مغرض آگاهانِ از ولى الّنار«شود، اصحاب فاولئک عاد «ومن

ف علَيكُم جعلَ ما و كُمبتاج وه هادجِه قح اللَّه فى جهِدواْ جٍورح نم الدينِ ى
كُممس وه يماهراءِب أَبِيكُم الرسولُملَّةَ ليكُونَ هذَا فى و قَبلُ من ينملسالْم

ءَاتواْ و الصلَوةَ فَأَقيموا الناسِ علَى شهدآءَ تكُونوا و كُملَيع الزكَوةَشهِيدا
باْللَّه الْمولَىواعتصموا مفَنِع لَكُموم وه يرصالن منِع و

آیه22سوره حج .78

ترجمه:

همه (بر شمارا او اوست، راه) (در جهاد شایسته که چنان کنید جهاد خدا راه در امتو دینى در و برگزید ها)
پیر (را ابراهیم پدرتان آیین نداد، قرار شما بر دشوارى گونه هیچ مسلمان(اسالم) قبل از را شما که او کنید)، وى

پس باشید، گواه مردم بر شما و باشد گواه شما بر پیامبر این تا است) چنین مطلب نیز (کتاب این در و نامید
خوب چه پس شماست، سرپرست و موال او که جویید، تمسک خدا به و بپردازید زکات و دارید پا بر نماز

یاورى خوب چه و است .سرپرستى

ها :نکته
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همهمى و دارد نیاز عدالت و علم به بودن، گواه که شاهددانیم دیگران بر بتوانند که آگاه نه و عادلند نه مردم ى
به هم که هستند آنان از بعضى است، شده عنوان آیه این در که مسلمانان بودن گواه از مراد بنابراین، باشند،

امین هم و دارند علم مردم رفتار و مىاعمال روایات در که گونه همان افرادى چنین و عادلند اهلو بیتخوانیم،
معصوم امامان و مىپیامبر عرضه آنان بر ما رفتار و اعمال که هستند السالم .شودعلیهم

و نماز و جهاد از سوره پایان در و کرد یاد الهى شدید وعذاب قیامت عظیم زلزله از سوره، این آغاز در خداوند
مازکات به نکته این نیکوست، یاورى و وسرپرست موال بندگانش، همه براى او که شد یادآور و گفت سخن

زلزلهمى خطرهاى از نجات براى که بندهآموزد الهى، شدید عذاب و قیامت عظیم ببریمى پناه او به و باشیم او ى
المولى«که النصیر نعم نعم .«و

نبودن»حرَج«نفى سخت معناى مىبه که آیه همین در زیرا نیست، الهى کهاحکام گونه آن کنید جهاد فرماید:
که است آن دین در حرج نبودن از مراد پس است. سختى بس کار جهاد که پیداست ناگفته و است. جهاد حقّ

بن نااسالم و کودکان و زنان و سالمند نابینا، لنگ، بیمار، افراد جهاد فرمان در مثالً ندارد. ولىبست معافند، توانان
همه با استدفاع وظیفه آن سختى .ى

ها :پیام

باشد)1- خدا راه در توان تمام با که دارد ارزش (جهادى دارد. بستگى آن ومقدار شیوه و انگیزه به کارها، ارزش
جهاده« حقّ اللّه «فى

دهید،-2 شخصیت مردم به على-أبیکم-اجتَباکم«هم شهداء سخت«سالناتَکونوا هم نکنید.و ما«گیرى
حرَج من الدین فى علیکم «جعل

بکنیم.-3 را مردم توان مراعات قانون، وضع حرَج«در من الدین فى علیکم جعل «ما
زمان-4 در است. پذیر انعطاف آن واحکام آسان دین مکاناسالم، و دارد.ها را شدن اجرا شایستگى مختلف، هاى

علیکم« جعل حرَجما من الدین «فى
5 دارد.- درخشان بس سابقه و ابراهیمى آئین المسلمین«اسالم سماکم «هو
امت-6 پدران هستند.پیامبران، «أبیکم«ها

7- است.»مسلمان» شده انتخاب ما براى قبل از که است مبارکى قَبل«نام «من
8 ما- اعمال بر وآله علیه اهللا صلى اکرم است.پیامبر شهیدا«گواه الرّسول «لیکون
شکرانه-9 به (باید است. خداوند از تشّکر زکات، و اسالم،نماز امت بودن گواه و لیاقت و سابقه و برگزیدگى ى

داشت. پا به الصلوة«نماز «...فاقیموا
تمسک-10 و زکات و نماز با نکنیم، تکیه مسلمانى و اسالم نام و بودن برگزیده به راتنها افتخارات این خدا، به

کنیم. آتواالزکوة«پاسدارى و الصلوة «فاقیموا
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والیت-11 حکومتمشروعیت و است.ها الهى والیت به شدن منتهى گرو در بشرى موالکم«هاى «هو
العالمین» رب «الحمدللّه

سوره مؤمنونسیماى ى
ا شده نازل مکّه در دارد، آیه وهجده یکصد که سوره .ستاین

نشانه و آثار و مؤمنان سیماى بیان به توجه نامبا سوره، این ابتدایى آیات در ایمان آن»مؤمنون«هاى براى
عیسى و موسى هود، نوح، حضرت چون پیامبرانى سرگذشت البتّه است. گردیده پاسخانتخاب و السالم علیهم

است آمده ادامه در آنان دعوت به مختلف .اقوام
ت فضیلت صادقدر امام سوره، این مىالوت السالم روزهاىعلیه در خصوصاً سوره این تالوت بر تداوم فرماید:
مایه مىجمعه، برین فردوس در الهى پیامبران با همنشینى و آخرت و دنیا سعادت .گرددى [50]

مجمع(50 .البیانتفسیر

علَى اللَّه إِلَى أَدعواْ سبِيلى هذه منبص قُلْ أَناْ ومآ اللَّه نحبس و اتبعنِى ومنِ أَناْ ةير
الْمشرِكين

آیه12سوره یوسف .108 

ترجمه:

پیروى) کس هر و من است. من راه این بگو: نیز) تو پیامبر مىاى دعوت خدا سوى به بینایى با کرد وام کنیم
من و است منزه شریکى) هر (از نیستمخداوند مشرکان .از

ها :نکته

توده گفتیم قبل آیه دو در که گونه همان دارد، فرق مردم توده با توحید به کننده ایمانشاندعوت غالباً مردم ى
است؛ شرك به مشرکون«آلوده هم و االّ باللَّه اکثرهم یؤمن ما بگوید:»و بتواند باید آسمانى مبلغ انا«اما ما و

«المشرکینمن

:هاپیام

است.-1 همگان ودید شناخت معرض در و روشن انبیا، سبیلى«راه «هذه

کنند.-2 اعالم و بیان ترس بدون و صراحت با را خود مواضع باید حقّ راه سبیلى«پیمایندگان *«هذه

خود.-3 سوى به نه باشد، خدا سوى به باید رهبر اللَّه«دعوت الى «ادعوا
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داشت-4 کامل بصیرت باید باشد.رهبر بصیرة«ه «على

5 کرد.- ترغیب کارى انجام به نباید آگاهى بدون و بسته چشم را بصیرة«مردم *«على

کنند.-6 دعوت خدا سوى به را مردم آگاهى و بصیرت با که باشند مبلغى کدام هر باید پیامبر پیروان
اتّبعنى« من و اَنَا اللَّه... الى «ادعوا

تنزیه-7 تبلیغ، است.محور وشریک شرك هرگونه از اللَّه«خداوند «سبحان

8 باشند- ومخلص خالص افرادى باید دینى «مبلّغان المشرکین. من أنا «ما

مى-9 اسالم دین اساس شرك، ونفى المشرکین«باشد.توحید من أنا ما اللَّه، الى «ادعوا

م يقْبلَ فَلَن ديناً الْإِسلمِ رغَي يبتغِ الْخسِرِينومن نم ةرالْأَخ فى وهو هن 

آل3سوره آیه. 85عمران

ترجمه:

نمى قبول او از هرگز پس برود، دیگر دینى سراغ به اسالم از غیر کس هر زیانکارانو از قیامت در او و شود
بود .خواهد

ها :نکته

جمله مى»یبتَغ«ىاز استفاده هستن، کسانى آیه، مراد که رهاشود را آن ولى رسیده، آنها گوش به اسالم که د
رفته مکاتب دیگر سراغ به و نیستکرده پذیرش مورد آنها دین و زیانکارند قیامت در افراد این .اند.

آیه به توجه همه81با از خداوند میثاق اسالم، دین پذیرش اسالم،، پیامبر آمدن با ولذا است پیشین پیامبران ى
ق مورد آن نیست.غیر منه«بول یقبل «فلن

از عبارتند آن کلّى خطوط که شد ترسیم اسالم مکتب اصول از سیمایى گذشته، آیات :در

آورند-1 ایمان بعدى پیامبر به تا شده گرفته پیمان پیشین انبیاى تمام .از

نمى-2 و خداست تسلیم هستى پذیرفتتمام را الهى دین غیر .توان

ب-3 اسالم، دارندپیروان ایمان آسمانى کتب و انبیا تمام .ه

مى اعالم صراحت با آیه این در دعوت،و از بعد آرى، نیست. قبول قابل بپذیرد، را دین این غیر هرکس کند:
بى و صراحت جاى دیگر، آسمانى کتب و عقاید با همسویى واعالم مباهله استاستدالل، گفتن سخن .پرده
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ها :پیام

هم1- ناسخ است.اسالم، پیشین ادیان منه«ه یقبل فلن دیناً االسالم غیر یبتَغِ «ومن

است.-2 ابدى خسارتى مایه جامع، مکتبى کردن الخاسرین«رها من یبتغ... «من

خسارت-3 جلوگاه است.آخرت، واقعى الخاسرین«هاى من االخرة «فى

است.-4 انسان دوراندیشى نشانه و رمز اسالم، الخاسرینفى«انتخاب من «االخرة

إلَى أُنزِلَ وما إِلَينا أُنزِلَ ومآ بِاللَّه ءَامنا ويعقُوب قُولُواْ قحإِسو إِسمعيلَ و يمهرإِب
موسى ىأُوت وما اطباألَسيسى  وع أَو نيب قفَرن ال هِمبر نم النبِيونَ ىأُوت حدومآ

مسلمونَ لَه نحن و مهنم 

آیه2سوره بقره .136

ترجمه:

آورده) ایمان خدا به ما بگویید: مسلمانان!) واسحاقاى واسماعیل ابراهیم به آنچه و شده نازل ما بر آنچه به و ایم
پیامبر و عیسى و موسى به آنچه و یعقوبند) نوادگان از پیامبرانى (که واسباط طرفویعقوب از دیگر ان

آورده (ایمان است، شده نازل فرقپروردگارشان آنان (ومیان نیستیم قائل جدایى آنها از یک هیچ بین ما و) ایم.
هستیمنمى تسلیم خداوند برابر در و) .گذاریم

ها :نکته

مى دستور مسلمانان به آیه براین پیامبران همه و خدا به ما بگویند: خود مخالفان به که جانبدهد از وآنچه حقّ
محورى وخود داریم ایمان است شده نازل نمىخدا باعث نژادى، تعصبات یا و راها آنها از برخى ما که شود

آمده السالم علیه ابراهیم از قبل که آنهایى چه الهى، انبیاى همه به ما کنیم. نفى را دیگر بعضى و اند،بپذیریم
و صالح هود، نوح، شیث، آدم، ایمانهمانند زکریا، و یحیى سلیمان، همانند بودند ابراهیم از بعد که آنهایى چه

مى را او عقل حکم به باشد داشته معجزه و روشن دلیل که پیامبرى هر و .پذیریمداریم

بنى»سبط«جمع»اسباط» قبیله و تیره دوازده آن از مراد و است نواده معناى مىبه دوازدهاسرائیل از که باشد
استفرز داشته وجود پیامبرانى آنان میان ودر آمده وجود به یعقوب .ند

وعیسى«جمله موسى اوتى و»وما شماست نزد آنچه هر نه داریم، قبول شده نازل پیامبر دو آن به هرچه یعنى
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نفرمود: اوتیتم«لذا مى».وما که شما دعوت برابر در اگر نصارى«گویید:بنابراین او هوداً ر»کونوا درو را نجات اه
مى بودن یهودى یا مىمسیحى ایجاددانید، خدا دین در که است خرافاتى و انحراف وجود دلیل به ایستیم

آمدهکرده وآله علیه اهللا صلى اسالم پیامبر بعثت و ظهور بشارت آنها در که را واقعى انجیل و تورات ما وگرنه اید
داریم قبول .است

ها :پیام

همه1- به وکتابایمان انبیا است.ى الزم آسمانى انزل«هاى وما باللّه «...آمنّا

همه به کفر انبیا، از بعضى به داشتهکفر ایمان الهى، انبیاى تمام به که است کسى واقعى مسلمان آنهاست. ى
.باشد

نام-2 به امروز آنچه نه داریم، ایمان شده نازل السالم علیهما عیسى و موسى بر آنچه به وجودما وانجیل تورات
وعیسى«دارد. موسى اوتى «وما

است.-3 الزم قلبى ایمان کنار در عملى، مسلمون«تسلیم له نحن باللّه... «آمنّا

چهارم درس

إِلَى من ورسوالً لَكُم لُقأَخ أَنى كُمبر نم ةبَِاي كُمجِئْت قَد أَنِّى ءِِيلَ رإِس بنِى
فَيكُونُالْطِّي يهف فُخفَأَن الْطَّيرِ ئَةيكَه والْأَبرصنِ هالْأَكْم رِئأُبو اللَّه بِإِذْن طَيراً

الْموتى فى وأُحىِ إِنَّ كُموتيب فى تدخرونَ وما تأْكُلُونَ بِما ئُكُمبأُن و اللَّه ذَبِإِذْن
لَّكُم لَأَيةً كلنِينمؤم متكُن إِنْ

آل3سوره آیه. 49عمران

ترجمه

بنى سوى به پیامبرى به) را (عیسى شماو براى پروردگارتان سوى از من همانا که بگوید) تا (فرستاد اسرائیل
آوردهنشانه (چیزىاى شما براى گل از من مى(ام. پرنده شکل مىبه آن در پس وسازم، اراده به پس اذندمم،

پرنده مىخداوند مىاى بهبود را پیسى به مبتالیان و مادرزاد کور خدا اذن با همچنین و راگردد. مردگان و بخشم
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مى مىزنده آنچه واز خانهکنم در آنچه و مىخورید ذخیره مىهایتان خبر شما به ایمانکنید اگر براستى دهم،
عب و نشانه شما براى معجزات این در باشید استداشته .رتى

ها نکته

مى خطر احساس زندههرجا در باشد. کار در بیشتر توجه باید سایرشود و کوران دادن شفا مردگان، کردن
آیه ودر بار دو آیه این در لذا دارد، وجود غلو و عقیده انحراف خطر مسأله110بیماران، مرتبه چهار مائده، سوره

است شده مطرح خدا .اذن
علی عیسى بنىرسالت مخصوص بوده، الهى قهر یا لطف با همراه که السالم است؛ه الى«اسرائیل رسوالً

او»اسرائیلبنى به که موسى حضرت همانند است. مردم تمام براى بوده، ارشاد و تبلیغ مقام که او نبوت ولى
مى :شودخطاب طغى» اّنه فرعون الى حضر[50]«اذهب معجزه شهر، ساحران که هنگامى راولى موسى ت

مىمى ایمان او به و.آورندبینند داشت فرعون شخص به نسبت ویژه مأموریت یک موسى حضرت بنابراین
همه عمومى ارشاد براى دیگر مردممأموریت [51].ى

معجزه باید پیامبرى معجزههر و داشته عصراى آن مردم وافکار شرایط با متناسب باید نیز اش
الس رضاعلیه امام عیسىباشد. فرمود: بیمارىالم که کرد ظهور زمانى در السالم شیوععلیه ها

داشتند نیاز طبیب به مردم و بود[52].داشته بیماران شفاى جهت در حضرت آن معجزات .لذا
پرنده گل از خدا ولى مىاگر نیستاى مشکلى کار الهى قدرت با قیامت روز در مردگان شدن زنده پس .سازد،

.24طه،(50

آیه(51 ذیل المیزان .تفسیر

ج(52 اخبارالرضا، ص2عیون ،80.

ها پیام

جلوه-1 انسانمعجزه، وتربیت هدایت راستاى در و خدا ربوبیت از ربکم«هاست.اى من بایۀ «جئتکم
دارند.-2 را آفرینش نظام در تغییر و تصرّف قدرت او اذن با خداوند طی«اولیاى فیکون فیه اللّهانفخ باذن «راً
آگاهند-3 مردم زندگى جزئیات به وحتى دارند غیب علم [53].انبیا فى» تدخرون ما و تأکلون بما انبئکم

«بیوتکم

خانه(53 در مردم آنچه به سالگى هفت سن در عیسى حضرت فرمودند: السالم علیه صادق مصرفامام هایشان
مى ذخیره مىیا خبر جکردند، بحار، ص14داد. ،251.
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علَى الْجِنو الْإِنس تعمتاج لَّئنِ ولَو قُل هثْلبِم يأْتونَ لَا ءَانالْقُر هذَا بِمثْلِ يأْتواْ أَن
ظَهِيراً لبعضٍ مهضعب كَانَ

آیه17سوره اسراء .88 

ترجمه

ای همانند تا آیند گرد جنّ و انس (تمام) اگر نمىبگو: بیاورند، را قرآن کهن چند هر بیاورند، را آن مثل توانند
باشند دیگرى یاور و پشتیبان .بعضى

ها نکته

از»ظهیر» است»َظهر«، پشتیبان و پشتوانه معناى .به
مى که کفّار سخن به است پاسخى هذا«گفتند:آیه، مثل لقلنا نشاء مى214»(لو بخواهیم، اگر هم ما مثل) توانیم

نمونهقرآ آوردن و مبارزه به قرآن دعوت این و بیاوریم. را قرنن (تحدى)، خود مثل بىاى که ماندههاست جواب
اهل از زبان عرب دشمنان نیز کنون تا و مکتباست و همهکتاب با الحادى، دشمنىهاى وى اسالم با هایشان

قدرت نتوانستهحمایت گوناگون، بیاورندهاى را قرآن مثل .اند
بىویژگى مىهاى آینده از خبر هم متنوع، و روان هم است، معجزه هم اینکه: از است عبارت قرآن، دهد،همتاى

داستان بهترین شیوههم بهترین هم دارد، را کنندهها بیان هم دارد، را دعوت همهى نیازهاىى و مسائل ى
همه در اخروى و دنیوى اجتماعى، و زمینهفردى تمامى در و .هاستزمانها

.31انفال،(214

ها پیام

انسان-1 همانند نیز مىجنّیان نیز آنان کتاب قرآن، و مکلفنّد الجنّ«باشد.ها و االنس «اجتمعت

است.-2 کتاب این اعجاز دلیل قرآن، نظیرِ آوردن در بمثله«ناتوانى «الیأتون

وس بِعشرِ فَأْتواْ قُلْ يهرافْت يقُولُونَ أَموند من استطَعتم منِ وادعواْ تيرفْتم هثْلم رٍ
قيندص متكُن إِن اللَّه
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آیه.11سوره 13هود

ترجمه

مى اینکه مىیا راست اگر بگو: است! ساخته و بافته خود پیش از را قرآن (او) سورهگویند: ده هم شما گویید،
پیشِ از این ساختهمثل بیخود وها، مى)اورید که را خدا غیر از کس هر کار) این کمک)براى به (نیز خواهید

کنید .دعوت

ها نکته

نیز قوانین و غیبى اخبار براهین، مواعظ، معارف، نظر از بلکه نیست، معجزه بالغت و فصاحت نظر از تنها قرآن،
جمله زیرا است، استطعتم«ىمعجزه من همه»وادعوا از است،دعوت مردم عربى فقط ونه فصاحت که هایى

مى را قرآن آیهبالغت در چنانکه مىفهمند، نیز دیگرى یأتوا«فرماید:ى أن على الجنّ و االنس اجتمعت لئن قل
ظهیرا لبعض بعضهم لوکان و بمثله الیأتون القرآن هذا نمى»بمثل شوند جمع جنّ و انس تمام مثلاگر توانند

بیاورند.( را (22قرآن
مدتجهات در آنکه با آن محتواى بودن یکنواخت قرائت، در آن الفاظ شیرینى و حالوت است: بسیار قرآن اعجاز

وقوع23 به بعداً که امورى پیشگویى نبود، آنها از خبرى زمان آن تا که علومى بیان است، شده نازل سال
ا نمانده باقى آنها از نشانى که گذشته اقوام تاریخ از اخبار همهپیوست، در کامل و جامع قوانینى بیان ىست،

شدن سپرده فراموشى به و شدن کهنه تغییر، تحریف، هرگونه از ماندن دور انسان، زندگى اجتماعى و فردى ابعاد
قرن طول متمادىدر .هاى

مى یکجا در قرآن است. عاجز بشر هم باز تحریک، همه آن و تخفیف همه این را:فرمایدبا قرآن تمام مثل
القرآن«بیاورید، هذا بمثل یأتوا مى23»(ان یکجا سوره)، ده مثل دیگرفرماید: جاى آیه)، (همین بیاورید قرآن ى

مى و داده تخفیف هم بیاورید.باز قرآن مثل سوره یک مثله«فرماید: من بسورةٍ این(24»(فأتوا بر عالوه
تحریکتخفیف انواع یکجاها، است. برده بکار نیز را دهند،مىها هم پشت به پشت انس و جن اگر فرماید:

مىنمى یکجا همه:فرمایدتوانند. کرهاز مغزهاى نمىى هرگز اما کنید، دعوت زمین قرآنى مثل که توانید
جنگ که دشمنانى که است کرده ثابت نیز تاریخ بهبیاورید. اسالم علیه بسیارى انداختههاى توطئهراه هااند،

اچیده است؟اند، این از غیر معجزه آیا بیاورند، قرآن مثل سوره یک حتّى نتوانستند هرگز ما

.88اسراء،(22

.88اسراء،(23

.23بقره،(24
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ها پیام

- مى1 تهمت وآله علیه اهللا صلى پیامبر به بیاورند، وبرهانى دلیل آنکه بجاى ساختهکفّار قرآن که خودزدند ى
خدا. کالم نه افتریهی«توست، «قولون

معجزه-2 است.قرآن، تاریخ جاودان استطعتم«ى من «وادعوا

إِن اللَّه وند من استطَعتم منِ وادعواْ هثْلم ةوربِس فَأْتواْ قُلْ يهرافْت يقُولُونَ أَم
ينقدص مكُنت

آیه10سوره یونس .38

ترجمه

مى بافتبلکه را قرآن مىگویند: راست اگر بگو: است. داده) نسبت خدا به دروغ به (و بشره سخن قرآن، (که گویید
سوره پس خدا)، کالم نه مىاست، خدا از غیر را که هر و بیاورید آن همانند بخوانید؟اى یارى به توانید

ها نکته

ب و آن مثل آوردن از انس و جنّ عجز و الهى کالم بودن معجزه بر بار چندین حتّىقرآن یا قرآن، نظیر آوردن ه
آیهآیه در جمله از است، طلبیده ومبارزه تحدى آن، همانند قرنها،سوره13اى طول در اینکه با طرفى از هود. ى

فعالیتمیلیون اسالم، وشکست قرآن تضعیف براى مخالف مبارزهها نداى این لیکن دارند، و داشته بسیارى هاى
بخواهانه تاکنون قرآن، بىىى قیامت تا و مانده ماندپاسخ خواهد .جواب

قرآن امتیازات
گوشه به است، قرآن تحدى از سخن معجزهچون این امتیازات از مىاى اشاره الهى جاودان :شودى

کوتاه-1 کلماتى در بلند معارفى مىگنجاندن تعبیر مرد و زن مورد در مثالً انتم«کند،: و لکم لباس هنّ
له نّلباس» قدرت[260] سستى بیان براى هستید. آنها لباس شما و شما لباس بهزنان را آنها الهى، غیر هاى

مىخانه تشبیه عنکبوت .کندى مى[261] ناتوان را آنان پشه یک آفریدن از اینکه یا ذباباً«داند.و یخلقوا «لن
[262]

نفوذ-2 و کالم نشیرینى کهنه شود خوانده هم بار هزار نکتهمى: بار هر بلکه مىشود، دست به .آیداى
کالم-3 موسیقى و آیهآهنگ اگر و است مخصوص آن، کلمات آهنگ و طنین هر: سخنان میان در قرآن از اى

است مشخّص باشد، روایات میانِ در یا زبان، .عرب
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قرآن-4 خانوادگى،جامعیت مسائل نیز و آخرت تا دنیا از مثل، تا برهان از اخالقى،: نظامى، سیاسى، حقوقى،
دربردارد را ... و .تاریخى

5 داستانواقعگرایى- حتى نیست. گمان و حدس بر مبتنى آن محتواى است: واقعى و مستند .هایش
جهانى-6 و گیر مىهمه بهره آن از باشند، کجا هر و سطح هر در مردم تخصصى: کتاب صورت به قرآن و برند

.نیست
مى:ابدى-7 علوم و بشر عمر از چه مىهر کشف قرآن از بیشترى اسرار .شودگذرد،

8 فزاینده- استرشد داشته خود عمر طول در را رشد بیشترین فراوان، ضربات و دشمن بیشترین داشتن با :.

دستمعجزه-9 در استاى همه اختیار در که است کلمه و سخن نوع از و است همه دست در معجزه این :.
است-10 قانون و دستور کتاب هم و معجزه .هم
منطقه-11 در و نخوانده درس فردى استاز سواد از محروم .اى
است-12 تحریف از مصون و است نشده کاسته آن از یا افزوده آن به .چیزى

.187بقره،(260

.41عنکبوت،(261

.73حج،(262

ها پیام

- خود،1 اعجاز اثبات براى مىسادهقرآن مطرح را راه سورهترین آوردن براى مردم از دعوت که آنکند مثل اى
مثله«است. بسورة «فأتوا

است.-2 معجزه هم آن از سوره یک حتّى بلکه قرآن، کلّ تنها «بسورةٍ«نه

است.-3 قانع هم قرآن مثل سوره یک آوردنِ به و داده هم تخفیف طلبى، مبارزه براى «بسورةٍ«قرآن

زمین،-4 جاى همه در و بشر عمر پایان تا قیامت، تا نیست، معینى مکان و زمان مخصوص قرآن، طلبى مبارزه
است. مطرح درخواست اللّه«این دون من استطعتم من ادعوا «و

5 همه- بلکه نیست، عوام مخصوص قرآن، طلبى مىمبارزه مبارزه به را و... نوابغ و ادیبان حقوقدانان، و«بد.طلى
الّله دون من استطعتم من «ادعوا

است.-6 نکرده تعیین را خاصى نفرات و امکانات طلبى، مبارزه این اللّه«در دون من استطعتم من ادعوا «و

است.-7 کرده هم تحریک طلبى، مبارزه این صادقین«در کنتم «ان
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علَى الْجِنو الْإِنس تعمتاج لَّئنِ يأْ قُل ولَوأَن هثْلبِم يأْتونَ لَا ءَانالْقُر هذَا بِمثْلِ تواْ
ظَهِيراً لبعضٍ مهضعب كَانَ

آیه17سوره اسراء .88

ترجمه

نمى بیاورند، را قرآن این همانند تا آیند گرد جنّ و انس (تمام) اگر کهبگو: چند هر بیاورند، را آن مثل توانند
یاور و پشتیبان باشندبعضى .دیگرى

ها نکته

است»َظهر«از،»ظهیر» پشتیبان و پشتوانه معناى .به
مى که کفّار سخن به است پاسخى هذا«گفتند:آیه، مثل لقلنا نشاء مى214»(لو بخواهیم، اگر هم ما مثل) توانیم

نمونه آوردن و مبارزه به قرآن دعوت این و بیاوریم. را خودقرآن مثل بىقرن(تحدى)،اى که ماندههاست جواب
اهل از زبان عرب دشمنان نیز کنون تا و مکتباست و همهکتاب با الحادى، دشمنىهاى وى اسالم با هایشان

قدرت نتوانستهحمایت گوناگون، بیاورندهاى را قرآن مثل .اند
بىویژگى ههاى متنوع، و روان هم است، معجزه هم اینکه: از است عبارت قرآن، مىهمتاى آینده از خبر دهد،م

داستان بهترین شیوههم بهترین هم دارد، را کنندهها بیان هم دارد، را دعوت همهى نیازهاىى و مسائل ى
همه در اخروى و دنیوى اجتماعى، و زمینهفردى زمانى تمام در و .هاستها

.31انفال،(214

ها پیام

انسان1- همانند نیز وجنّیان مکلفّند مىها نیز آنان کتاب الجنّ«باشد.قرآن، و االنس «اجتمعت

است.-2 کتاب این اعجاز دلیل قرآن، نظیرِ آوردن در بمثله«ناتوانى «الیأتون

كَثيراً اختلَفاً يهف لَوجدواْ اللَّه غَيرِ دنع نم كَانَ لَوو الْقُرءَانَ يتدبرونَ أَفَلَا

آیه4سوره نساء .82

ترجمه
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نمى تدبر قرآن معانى در اختالفچرا قطعاً بود خدا غیر طرف از قرآن، این اگر که حالى در درکنند؟ بسیارى هاى
مى .یافتندآن

ها نکته

تهمت مىاز اسالم پیامبر به که یادهایى وآله علیه اهللا صلى محمد به دیگرى شخص را قرآن که بود آن زدند،
است «داده است[332]«بشریعلّمه: شده نازل آنان پاسخ در آیه .این

نوشته و سخنان نوع در مىمعموالً پیش تضاد و تکامل تغییر، درازمدت در بشر افراد درهاى قرآن که این اما آید.
نشیب23طول و فراز در و ضعف، و قوت شهرت، و غربت صلح، و جنگ گوناگون شرایط در نزول، هاىسال

هم آن کالمزمان که است آن دلیل شده، بیان تناقض و اختالف هیچگونه بدون نخوانده، درس شخصى زبان از
آموخته نه بشرخداست، .ى

نکته به زمان، هر اندیشمندى هر که است آن رمز ونسلى، عصر هر در و همه براى قرآن در تدبر خواهدفرمان اى
على حضرت دربارهرسید. السالم بىعلیه است:کرانگىى فرموده قرآن قَعره«مفاهیم الیدرك قرآن،[333]«بحراً

نمى درك آن ته که است .شوددریایى

.103نحل،(332

خطبهنهج(333 .198البالغه،

ها پیام

- است.1 خداوند سرزنش و توبیخ مورد قرآن، در نکردن یتدبرون«اندیشه «افال

اس-2 نفاق شفابخش داروى قرآن در طاعۀ«ت.تدبر یقولون یتدبرونو افال ......»

تقلید.-3 نه است تدبر و اندیشه قرآن، و اسالم به گرایش یتدبرون«راه «افال

مى-4 آن معارف درك به انسان فهم و است فراخوانده تدبر به را همه القرآن«رسد.قرآن یتدبرون «افال

5 نتیجه- قرآن، در اختالف و تضاد وجود است.ىپندار دّقت و تدبر عدم و سطحى «افالیتدبرون«نگرش

است.-6 پیامبر رسالت حقّانیت دلیل اللَّه«قرآن، غیر عند من کان «...لو

سرچشمه-7 که است آن نشان آیات در اختالف عدم و است.یکدستى ناپذیر تغییر وجودى آن، من«ى کان لو
اللّه غیر «عند

8 حقّ- خداست طرف از است.هرچه تناقض و پراکندگى و تضاد از دور و ثابت اللَّه«و غیر عند من کان لو
«...لوجدوا
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مى-9 چشم به تناقض و تضاد همواره الهى غیر قوانین لوجدوا«خورد.در اللَّه غیر عند من کان «...لو

الزمه-10 وتکامل، تغییر استاختالف، انسان نظریات «ى اختالفاً. فیه «لوجدوا

تناقض-11 بیان و کشف راه بهترین مکتبى، هر ابطال است.براى آن کثیراً«هاى اختالفاً فیه «لوجدوا

استوى ثُم ترونها دمع بِغيرِ ت ومالس فَعر الَّذى اللَّه و سمالش رخس و الْعرشِ علَى
ىمسم لأَجلٍ يجرِى كُلٌّ رالْقَمكُمبر بِلقَآءِ لَّكُملَع تالْأَي يفَصلُ رالْاُم ربدي

توقنونَ

آیه.13سوره 2رعد

ترجمه

آسمان آنکه ستونخداست بدون را برآمدها فرمانروایى) (مقام عرش بر سپس برافراشت، ببینید آنرا که هایى
د حرکت معینى زمان تا کدام هر که را وماه مىوخورشید تدبیر را (هستى) کار او نمود. تسخیر آیاتارند، کند،

مى بیان روشنى به را کنیدخود حاصل یقین پروردگارتان لقاى به شاید تا .کند

ها نکته

آسمان برنگهدارى قرآن در مىآیاتى داللت خدا توسط (وزمین) جملهها از :کند،
فوق، آیه عمد«الف: بغیر السموات رفع الّذى «ترونهااللَّه

:ب بعده» من احد من امسکهما ان زالتا ولئن تزوال ان واالرض السموات یمسک اللَّه خداوند)1»(ان همانا
مىآسمان حفظ سقوط از را زمین و نمىها او جز هیچکس نهند، سقوط به روى اگر و نگهداردکند را آنها .تواند

باذنه«ج: االّ االرض على تقع ان السماء یمسک مى2»(و جلوگیرى زمین بر آسمان سقوط از خداوند و .کند)
مى تفسیرالمیزان در (ره) طباطبایى ازعالمه مراد یکدیگر»تفصیل«گوید: از زمین و آسمانى کرات کردن جدا

مشاهده و مىاست، آگاه قیامت در مردم تفکیک قدرت بر را ما تفکیک، این .سازدى
و»عمد» ستون معناى به عمود استجمع .پایه

على حضرت مىاز خالئق همه حساب به چگونه خداوند که شد سؤال السالم فرمودند:علیه حضرت رسد؟
مىهمان رزق خالیق همه به که (3دهد.(گونه
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.41فاطر،)1

.65حج،(2

فخررازى(3 .تفسیرکبیر

ها پیام

پایهآسمان1- بر استوارندها «هایى ترونها. عمد «بغیر
دلیل فرمودند:ندیدن السالم رضاعلیه امام نیست. نبودن ترونها«بر ال ولکن عمد پایه4»(فثَم ولى) هست، هایى

نمى را آنها .بینیدشما
حال-2 در نیز «یجرىکلّ«.استحرکت خورشید
زمان-3 خود، حرکت مقدار در آسمانى شدهکرات مسمى«اند.بندى «اجل
است.-4 الهى تدبیر تحت «یدبر«هستى

5 تکوینى)- آیات تفصیل چه و تشریعى آیات تفصیل (چه است. باز آیات تفصیل در خداوند یفصل«دست
«اآلیات

است.-6 هدفدار هستى، الجل«نظام توقنون-یجرى ربکم بلقاء «لعلکم
است بیهوده و لغو کارى معاد، بدون جهان .آفرینش

است.-7 توحید دلیل همان معاد، بر مىدلیل که وخدایى وتدبیر خواهدمى...آفریند برپا هم را قیامت کند،
توقنون.«کرد ربکم بلقاء یدبر،... استوى، «رفع،

ج(4 ص60بحار، ،79.

لَموسعونَ إِنا و ديبِأَي بنيناها السمآءَ و

آیه51سوره ذاریات .47

ترجمه

وصف قدرتى با را آسمان بنو دهندهناپذیر گسترش ما و کردیم، .ایما

ها نکته
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مى»أید«کلمه جمعهم آیه»ید«تواند همانند باشد، دست معناى بها«به یبطشون أید لهم هم36»(أم و (
باشدمى قدرت و قوت معناى به مصدر، واژه.تواند ریشه، این از قرآن در تأییدچنانکه معناى به مختلفى هاى

مانند است، «آمده بالمؤمنینه: و بنصره أیدك الّذى «و

ها پیام

دارد. ادامه گسترش این و است گسترش حال در لموسعون«آسمان «انّا

منِيراً وقَمراً سرجاً فيها وجعلَ بروجاً السمآءِ فى جعلَ الَّذى كاربت

آیه25سوره فرقان .61

ترجمه

آسم در که کسى است مبارك و برجفرخنده نهادان تابانى ماه و خورشید آن، در و داد، قرار .هایى

ها نکته

همین»تبارك«ىکلمه و ده و یک آیات (در است. آمده بار سه سوره این در و رفته کار به ماضى قالب در تنها
از یا شد گفته چنانکه و از،»برَك«آیه) یا است، پایدار و ثابت معناى خیر»برکۀ«به معناى .زیادبه

فرموده ازبه مراد السالم، باقرعلیه امام ستارگانند»بروج«ى آیه این .در [338]
مى»سراج» خودش از نورش که است خورشید معناى مىبه چنانکه «خوانیمباشد، سراجا: الشمس «وجعلنا

آن[339] به باشد بیرون از نورش اگر مى»منیر«و .شودگفته [340]

ن(338 .ورالثقلینتفسیر

.16نوح،(339

نمونه(340 .تفسیر

ها پیام

جلوه وماه، خورشید ستارگان، برکاتآفرینشِ از است.اى الّذى«الهى «...تبارك

الْمبطلُونَ ابتلَّار إِذاً ينِكمبِي طُّهخت ولَا كتابٍ من هلقَب من تتلُواْ كُنت وما
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آیه.29سوره 48عنکبوت

ترجمه

نمى کتابى هیچ (قرآن) این (نزول) از قبل تو آنو خود دست با و نمى)خواندى، را کهقرآن) آنان مبادا نویسى،
کنند تردید و شک هستند، تو (سخنان) ابطال صدد .در

ها پیام

اراده1- به گاهى نشویم، مغرور خود نوشتن و خواندن نبه درس و اُمى فرد یک الهى، بشریتى فرهنگ خوانده،
مى عوض تتلوا«کند.را کنت ما «و

ننوشت خط و نرفت مکتب به که من نگار
شد مدرس صد آموز مسأله غمزه .به

است.-2 اسالم پیامبر بودن امى قرآن، حقّانیت دالیل از التخطّه«یکى «...و

بهانه-3 و سوءاستفاده از جلوگیرى و مخالفانهوشیارى است.تراشى المبطلون«الزم الرتاب «اذاً

نمى-4 نوشتن و خواندن که امى پیامبر بر قرآن است.نزول مردم بر خداوند حجت اتمام راههاى از اذاً«داند،
المبطلون «الرتاب

5 زمینه- سراغ به و حقّ کردن نشانهرها رفتن، تردید و شک انگیزههاى و بیمارى است.ى انسان ناصحیح هاى
المبطلون« «الرتاب

بِالْأُنثَى أَحدهم رشب كَظيم وإِذَا وهو مسوداً ههجو ظَلَّ
علَى يتورى سِكُهمأَي بِه رشب ما سوءِ من الْقَومِ نآءَ مس أَلَا الترابِ فى هسدي أَم ونه

يحكُمونَ ما

آیه16سوره نحل .58,59

ترجمه
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مى سیاه غصه از صورتش شود، داده بشارت دارشدن دختر به مشرکان آن از یکى هرگاه کهو حالى در شود،
مى فرو را خود .بردخشم

مى متوارى مردم میان از شده، داده او به که تلخى بشارت همراه)شودبخاطر را دختر این آیا که) است درمانده
ی دارد نگاه خفت و ننگ مىبا قضاوت بد چه که بدانید کند. پنهان خاك در را او .کنندا

ها نکته

است بوده زیر امور دختر، از جاهل اعراب تنفر :دلیل

است بوده زندگى بار و نداشته تولیدى و اقتصادى نقش دختر .الف:
است نداشته دفاع و جنگیدن قدرت دختر بوده، آن به قبیله سرنوشت که جنگ در .ب:

جن در مىگج: قرار دشمن تجاوز مورد و رفته اسارت به دختران .گرفتندها،
گوشه به که است شده قائل زیادى ارزش دختر، براى اسالم جاهلى، تفّکر خالف مىبر اشاره آن از :کنیماى

مى اسالم البنات«فرماید:پیامبر الولد هستند18»(نعم خوبى فرزندان چه دختران پیامبر.) نسل نیز ازخداوند را
است داده قرار زهرا فاطمه .دخترش

صادق مىامام بهتر تو آیا فرمود: بود ناراحت دخترش تولد از که مردى به السالم خدا،علیه گفت: خدا؟ یا دانى
است.( داده دختر تو به و کرده انتخاب بوده، بهتر تو براى را آنچه نیز خداوند فرمود: (19امام

ج(18 ص104بحار، ،94.

ج(19 ص15وسائل، ،103.

ها پیام

است.-1 خرافى و جاهلى فکر دختر، شمردنِ وپست وجهه«تحقیر ظل باالنثى بشّر... «اذا

مى-2 ذّلت مایه را بشارت خرافات، اما است، بشارت فرزند، تولد اصلِ آنکه ظلّ«شمرد.با ... بشّر
«وجهه

مایه-3 باطل، وعقاید خانوادخرافات تهدید القوم«هاست.هى من یتوارى وجهه... «ظلّ

بزرگ-4 جنایتگاهى مقدسترین پوشش زیر مىها، صورت شعارها .گیردترین هون» على أیمسکه
فىام زنده(به»الترابیدسه را فرزندش آبرو، حفظ مىنام (کندبگور

5 مى- محکوم زن، و دختر مورد در را خرافى عقاید آسمانى، مایحکمون«د.کننادیان «ساء
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أُنثَى أَو ذَكَرٍ من صلحاً عملَ نم مهنزِيجلَنو طَيبةً حيوةً هنيِيحفَلَن نمؤم وهو
يعملُونَ كَانواْ ما بِأَحسنِ أَجرهم

آیه16سوره نحل .97

ترجمه

کند شایسته کار و باشد مؤمن که زن یا مرد از کس وپسندیدههر پاك زندگى به حتماً زنده، مىاى داریماش
پایه بر را مزدشان مىوقطعاً که کارى نیکوترین دادکردهى خواهیم پاداش .اند،

ها نکته

طیبه» مى»حیات خدا نور به مؤمن باشد، داشته مؤمن روحى و آرام دلى انسان که است دعاىآن مشمول بیند،
تأییدا مشمول است، ندارندفرشتگان حزنى و خوف افراد اینگونه است، الهى .ت

ها پیام

- نیست.1 و... سیاسى اجتماعى، موقعیت جنسیت، نژاد، سّن، پاداش، عمل«مالك «من

یکسانند.-2 معنوى کماالت کسب در مرد و انثى«زن او ذکر «من

است.-3 ایمان صالح، عمل قبولى مؤمن«شرط هو «و

صالح-4 عمل یک بىحتى نمى، صالحاً«ماند.پاسخ عمل «من

برد.-5 صراحت با را زن مقام و نام باید باشد، کار در زن تحقیر بر مبنى جاهلى تفّکر کجا انثى«هر او ذکرٍ «من

باشد.-6 خوب باید هم انسان خود نیست، کافى تنهایى به خوب مؤمن«کار هو و صالحاً... عمل «من

و-7 ایمان بدون است.انسانِ مرده گویى صالح، طیبۀً«عمل حیوة «فلنحیینّه

أُنثَى أَو ذَكَرٍ نم منكُم عملٍ عملَ يعأُض لَآ أَنى مهبر ملَه ابجتن فَاسم كُمضعب
نم وأُخرِجواْ هاجرواْ ينفَالَّذ وقَتلُبعضٍ سبِيلىِ فى أُوذُواْ و مرِهيلُواْدقُتو واْ

نم ثَواباً رهالْأَن تحتها نم تجرِى تنج مهلَنخلَأُد و هِمئَاتيس مهنع عندلَأُكَفِّرنَّ
الثَّوابِ نسح هدنع اللَّه و اللَّه
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آل3سوره آیه. 195عمران

ترجمه

کرد مستجاب را آنان دعاى پروردگارشان یاپس مرد خواه را، شما از عملى صاحب هیچ عمل من که فرمود:) (و
نمى تباه یکدیگرید، از همه (گرچه) نمىوبى)کنمزن، وازپاداش کرده هجرت که کسانى پس گذارم).

لغزشخانه من قطعاً شدند، کشته و جنگیده دیده، اذیت و آزار من راه در و شده رانده راهایشان هایشان
باغپوشانممى در مىو واردشان است، جارى زیرشان از نهرها که .کنمهایى و) خدا، طرف از است پاداشى این)

خداست نزد تنها نیکو .پاداش

ها پیام

- خدا؛1 دائمى یاد با همراه که دعایى دارد. قطعى استجابت قلبى، ستایش»یتفکّرون«فکر؛»یذکرون»دعاى و
باشد، مستجاب»سبحانک«خدا ربهم«شود.مىقطعاً لهم «فاستجاب

مى-2 مستجاب سریعاً ذکر، و فکر اهل «فاستجاب«شود.دعاى

جلوه-3 دعا، است.استجابت الهى ربوبیت از ربهم«اى لهم «فاستجاب

جهان-4 نیست.در پاداش بدون عملى هیچ الهى، عاملٍ«بینى عمل اُضیع «ال

5 مى- مستجاب بدعائى همراه که است.شود عمل نوعى نیز دعا خود گرچه باشد، کننده دعا تالش و عمل ا
عاملٍ« عمل الاضیع لهم... «فاستجاب

هستند.-6 نظر مد دو هر فاعلى حسن و فعلى حسن توجهند. مورد دو هر عامل و عامل«عمل عمل ُاضیع «ال

مى-7 داده مؤمنان به تنها عمل حبپاداش کفّار اعمال که چرا مىشود، منکم«گردد.ط عامل «عمل

8 هستند.- برابر انسانى واالى مقام به رسیدن در زن و مرد الهى، بینش ُانثى«در او ذکرٍ «من

نیست.-9 زن از برتر مرد بعض«جنس من بعضکم ُانثى او ذکر «من

همه-10 اسالمى، جامعه یکدیگرند.در از مسلمانان بعض«ى من «بعضکم

گناهان-11 نمىتا بهشت وارد کسى نشود، محو الدخلّنهم«شود.وعیوب «الکفّرن...

هستند.-12 خداوند عفو وسایل خدا؛ راه در شدن آزار متحمل و تبعید جهاد، من«هجرت، اخرجوا هاجروا،
عنهم الکفّرن و... «...دیارهم

ظلم-13 حق، این گرفتن و است قرآنى شده پذیرفته حقّ یک وطن، به دیارهم«است.عالقه من «اخرجوا

است.-14 الزم شهادت و جهاد و شکنجه تبعید، هجرت، خدا؛ راه پیمودن سبیلى«در «فى
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اذیت-15 و آزار برابر در مقاومت ولى است، مرتبه باالترین شهادت دارد،گرچه بیشترى صبر به نیاز دشمن، هاى
کلمه سبیلى«ىلذا کنار»فى آ«اوذوا«در است. وآمده صبر باید شهدا از بیش جبهه، معلولین جانبازان رى،

کنند .تحمل

بهشتند،-16 اهل و خدا اولیاى از حتّى که خردمندانى آیه، این در نکنیم. طرد را افراد لغزشها، بعضى خاطر به
مىسابقه را آنها خداوند ولى دارند، لغزش از «الُکفرنّ«پوشاند.اى

مخصوص-17 توجه و است.عنایت مؤمن خردمندان براى الُدخلنّ....الُاضیع«خداوند، اینهمه..»الُکفرنّ... ى
کلمه عالوه به است. آمده وحده متکلم صیغه به االلبابنشانه»ربهم«ىفعلها اولوا به خداوند خاص عنایت ى

.است

وعده-18 ذرهدر خداوند، وعدههاى تمام نکنید. تردید و شک تأکیاى با است.ها شده بیان الُکفّرنّ...«د انّى...
«الُدخلنّ

پاداش-19 اما بدهد، دست از را خود ارزش زمان و مکان تغییر با است ممکن پاداشى مطابقهر الهى هاى
نمى کاسته آن ارزش از هرگز و است انسان خلقت و من«شود.فطرت تجرى «...جنات

ج-20 آن درختان پاى از هم بهشت، است؛نهرهاى تحتها«ارى من تجرى مسکونى»جنات جایگاه زیر از هم و
تحتهم«بهشتیان. «من

دیگرى-21 ثواب است، مؤمنان و خدا لطف شأن در که ثوابى آن ولى است، عمومى ثوابى بهشت، و مغفرت
نداریم خبر آن از ما و خداست نزد فقط که .است الثواب» حسن عنده «واللّه

الهىپاداش-22 است.هاى بهتر پاداشى هر از که بدانیم اندازه همین نیست، وصف قابل کامل طور به مردم براى
الّثواب« حسن عنده «واللّه

کرامتپاداش-23 انواع با همراه الهى، «هاستهاى الثواب. حسن عنده «واللّه
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پنجم درس

سر يهِمف بعثَ إِذْ نِينؤمالْم علَى اللَّه نم لَقَدهتءَاي هِملَيع يتلُواْ فُسِهِمأَن نم والً
والْحكْمةَ بتالْك مهلِّمعيو هِمكِّيزيبِينٍوم ضلَلٍ لَفى قَبلُ نم كَانواْ  وإِنْ

آل3سوره آیه. 164عمران

ترجمه

خو از پیامبرى آنها میان در که گذاشت مّنت مؤمنان بر خداوند تالوتهمانا آنها بر را او آیات تا برانگیخت، دشان
در آنها قطعاً آن، از پیش که چند هر بیاموزد، حکمت و کتاب آنان به و دهد رشد و کرده پاك را ایشان و کند

بودند آشکار .گمراهى

ها نکته

مى»منّ» بکار اشیا کردن وزن براى که است سنگى معناى به و، سنگین نعمت هر اعطاى و رارود. گرانبهایى
نعمت دادنِ جلوه بزرگ و سنگین اما گویند. نیکومّنت بزرگ، نعمت بخشیدن بنابراین است. ناپسند کوچک، هاى

نعمت دادن جلوه بزرگ استولى ناپسند کوچک، [176].هاى
است برکاتى داراى مردم میان از انبیا :بعثت

مى را او سابقه مردم مالف: اعتماد او به و .کنندىشناسند
هستند الهى فرامین و دستورات اجراى در مردم الگوى .ب:

مردمند شادى و غم در شریک و آشنا درد .ج:
هستند مردم دسترس در .د:

مى استفاده البالغه نهج در السالم علیه على حضرت فرمایشات از که نههمچنان مردم جاهلیت دوره در شود،
بهدا از نه و داشتند سالم بهرهفرهنگ بودندشت .مند

مى ترسیم چنین را جاهلى دوره اوضاع نجاشى برابر در حبشه، به هجرت در نیز طیار جعفر ایشان، کند:برادر
ُنسى« و االرحام نقطع و الفواحش نأتى و المیتۀ نأکل و االصنام نعبد الجاهلیۀ اهل مناکنّا القوى یأکل الجوار، ء

رسوال. الّله بعث حتّى بت..»الضعیف باما بودیم، فساد و فحشا اهل و مردارخوار روزها آن در که بودیم پرستانى
مى رفتارى بد همسایگان با و رابطه قطع مىبستگان پایمال را ناتوانان حقوق ما قدرتمندان اینکهکردیم، تا کردند

کرد مبعوث را پیامبرش [177]....خداوند
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نمونه(176 .تفسیر

الت(177 جکامل ص2اریخ، ،80.

ها پیام

بزرگ1- انبیا، هدیهبعثت است.ترین الهى نعمت و آسمانى اللّه«ى من «لقد

همه-2 براى بعثت بهرهگرچه هدایت نور از و هستند نعمت این شکرگزار مؤمنان تنها ولى است، مردم ى
المؤمنین«گیرند.مى على اللّه منّ «لقد

بودند.-3 مردمى «انفسهممن«انبیا،

وسیله-4 قرآن، آیات است.تالوت تعلیم و تزکیه یعلمهم«ى و یزکّیهم «یتلوا...

5 است.- مقدم تعلیم بر یعلمهم«تزکیه و «یزکیهم

برنامه-6 رأس در تعلیم و انبیاست.تزکیه یعلمهم«هاى و «یزکیهم

سایه-7 در باید خودسازى و باشرشد الهى آیات و انبیا مکتب (ریاضتى رهبانیتد. و سرچشمهها که اشهایى
است). انحراف یک خود نباشند، انبیا معلّمش و الهى یزکیهم«آیات و آیاته علیهم «یتلوا

8 کرد.- مراجعه باید آنان از قبل مردمان تاریخِ به انبیا، بعثت نعمت بهتر شناخت لفى«براى قبل من کانوا ان
مبین «ضالل

گ-9 محیطهاى مىناهدر نیز وگمراه کرد.آلود کار مبین«توان ضالل لفى قبل من کانوا وان یعلمهم... و «یزکیهم

است.-10 مطرح بصیرت و بینش کنار در فکرى، آموزش و روحى پرورش انبیا، مکتب یعلمهم«در و یزکیهم
الحکمۀ و «الکتاب

نءَام مهأَن يزعمونَ ينالَّذ إِلَى رت ونَأَلَمرِيدي كلقَب من أُنزِلَ ومآ كإِلَي أُنزِلَ بِمآ واْ
قَدو وتالطَّغ إِلَى يتحاكَمواْ يضلَّهمأَن أَن طَنيالش رِيديو بِه يكْفُرواْ أَن أُمرواْ

بعيداً ضلَالً

آیه4سوره نساء .60

ترجمه
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مى که را کسانى بآیا آنچه به نازلپندارند تو از پیش پیامبران) (بر آنچه و تو آوردهر ایمان است، اندشده
مىنمى که طاغوتبینى نزد را داورى و)خواهند ورزند. کفر طاغوت، به مأمورند که حالى در ببرند، باطل) وحکّام

مى درازىشیطان و دور گمراهى کند، گمراه را آنان !خواهد

ها نکته

منازعآیه در مرجع قبل، راى خود نزاع مرجع که است کسانى از انتقاد در آیه این کرد، معرفى پیامبر و خدا را ات
مى قرار .دهندطاغوت

مسلمان منافق یک گذاشتندمیان داورى بر بنا شد. نزاع یهودى یک و امانت.نما خاطر به را پیامبر یهودى
ک داورى به من گفت: منافق آن ولى کرد، قبول داورى به راضیم،عبوعدالت بود) یهود بزرگان از (که اشرف بن

مى مىزیرا هدایایى با که شددانست نازل رفتار آن نکوهش در آیه این کند. جلب خود نفع به را کعب نظر .تواند

و دهد دستور خدا، فرمان برابر در و نکند حکم حقّ به که است کسى طاغوت، السالم علیه صادق امام تعبیر به
شود [319].اطاعت

نمونه(319 .تفسیر

ها پیام

است.1- ایمان خیال نیست، ایمان طاغوت، از تبّرى بدون الطاغوت«ایمان الى یتحاکموا آمنوا... انّهم «یزعمون

همه-2 دستورات به ایمان و دارند مشترك ماهیت و هدف است.ادیان، الزم انبیا من«ى انزل ما و الیک انزل
«قبلک

با-3 است.سازش حرام به«طاغوت، یکفروا ان «أمروا

کنید.-4 نفى را باطل راه سپس دهید، نشان را حقّ راه الى«ابتدا یتحاکموا ان یریدون الرسول... و اللَّه الى فرُدوه
«طاغوت

5 اراده- و فکر است.حتّى انتقاد مورد طاغوت به مراجعه الطاغوت«ى الى یتحاکموا ان «یریدون

سایهموفّ-6 در شیطان، طاغوتقیت از مردم اطاعت «هاستى ان. یریدالشیطان الطاغوت... الى یتحاکموا
«یضلّهم

پیامبرانند.-7 برابر در و خط یک در شیطان و طاغوت یرید«منافق، الطاغوت... الى یتحاکموا یزعمون... الّذین
«الشیطان
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8 دادگاه- به مراجعه بودن وحرام طاغوت به است.هاکفر آسمانى ادیان همه فرمان طاغوتى، اُنزل«ى تَر... الم
الطاغوت الى یتحاکموا قبلک... من انزل وما «الیک

است.-9 ممنوع و شیطان خواست رفتن، بیگانگان سراغ داخلى، اختالفات حل الشیطان«در «...یرید

اراده-10 تحت طاغوتمنافقان، و شیطانند دامى کارها ابزار و یضلهم«شیطانند.ها ان الشیطان «یرید

است.-11 هولناك دره به سقوط طاغوت به مراجعه بعیداً«نتیجه «ضالالً

طسبِالْق اسالن قُوميل والْميزانَ ابتالْك مهعم وأَنزلْنا اتيِّنبِالْب رسلَنا أَرسلْنا لَقَد
ب يهف يددالْح شديدوأَنزلْنا بِأسيبِالْغ لَهسرو هرنصي من اللَّه لَمعيلو للناسِ عافنمو

زِيزع قَوِى اللَّه إِنَّ

آیه57سوره حدید .25

ترجمه

فرو سنجش وسیله و (آسمانى) کتاب آنان همراه و فرستادیم آشکار دالیل و معجزات با را پیامبرانمان ما همانا
فروفرستاد دارد مردم براى منافعى و است شدید نیرویى آن در که را آهن و برخیزند دادگرى به مردم تا یم

یارى نهان در و نادیده به را پیامبرانش و او کسى چه دارد معلوم خداوند تا و گیرند) بهره آن از (تا آوردیم
شکستمى و قوى خداوند، همانا استکند. .ناپذیر

ها نکته

از مى»لبیناتا«مراد تمام مردم بر را حجت که است روشنگر معجزات از، مراد و آسمانى،»الکتاب«کند وحى
گردد کتاب و شود مکتوب باید که .است

از قوانین،»میزان«مراد یا و است عدالت و قسط نماد که ستدهاست و داد در استفاده مورد ترازوى همین یا
ا باطل از حق سنجش معیار که است.(شریعت بد از نیک شناخت میزان که بشر، عقلِ یا و (91ست

در آهن انزال از الحدید«مراد در،»أنزلنا چهارپایان انزال أزواج«شبیه ثمانیۀ االنعام من لکم (92»(أنزل
آیهمى اساس بر زیرا شى«ىباشد. من ان معلومو بقدر االّ ننزّله ما و خزائنه عندنا االّ وجودى93»(ء منشأ هر)

مى عالم این به وجودیش، حدود تعیین از پس را موجودى هر او و است خداوند نزد نوعىچیز خود این که آورد،
است.( (94نزول

از بالغیب«مراد است»ینصره... روشن و کنند یارى باشند دیده آنکه بى را او رسوالن و نادیده خداى که است آن
ک اوست دین یارى خدا، یارى از مراد استکه شده ابالغ مردم به رسوالن توسط .ه
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تقاضابهره آهن مردم، از خود، معروف سد ساختن براى ذوالقرنین است. شده مطرح قرآن در بارها آهن، از گیرى
نعمت از یکى داود، حضرت دست در آهن شدن نرم اوست،کرد. به خداوند ویژه الحدید«هاى له در95»(النّا (

ک آهن براى نیز آیه است.این آهن از مجرمان عذاب ابزار برخى نیز قیامت در است، رفته کار به منافع و«لمه
حدید من مقامع (96»(لهم

المیزان(91 .تفسیر

.6زمر،(92
.21حجر،(93

المیزان(94 .تفسیر

.10سبأ،(95

.22حج،(96

ها پیام

مى-1 مسئولیت کس هر به مدیریت رادر او کار ابزار باید دهیم.دهیم قرار اختیارش رسلنا«در أرسلنا
المیزان و الکتاب و... «بالبینات

است.-2 مردم از عمل و مدیر، از راهنمایى صحیح، مدیریت لیقوم«در المیزان... و الکتاب أرسلنا...
بالقسط «الناس

است.-3 الهى رهبر و قانون سایه در واقعى النّ«عدالت لیقوم الکتاب... بالقسطرسلنا... «اس

است.-4 عدالت ایجاد نبوت، بالقسط«فلسفه النّاس لیقوم رسلنا... «أرسلنا

5 بپاخیزند.- اجرا و عمل براى که است مردم با مسئولیت خداوند، طرف از حجت اتمام از بعد
بالقسط« النّاس لیقوم أنزلنا... «أرسلنا...

است.-6 مطلوب ابعاد تمام در مى»بالقسط«عدالت چیز همه شامل که آمده النّاس«شود.مطلق لیقوم
«بالقسط

دارند.-7 هدف یک انبیا، بالقسط«تمام الّناس لیقوم رسلنا... «أرسلنا

8 را- طغیانگران جلو و بپاخیزند قسط براى بتوانند تا باشند داشته تشکیالت و حکومت باید مردم
بالقسط«بگیرند. النّاس «لیقوم

کا-9 تنبیه.اول و قدرت اعمال بعد تربیتى، و فرهنگى الحدید«ر أنزلنا و المیزان... و الکتاب «أنزلنا...

مقنّنه،-10 دارد: نیاز قوه سه به قضائیه»الکتاب«جامعه بالقسط«، النّاس لیقوم مجریه.»المیزان و
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شدید« بأس فیه الحدید «أنزلنا

برخورد-11 باید عدالت، گسترش موانع کرد.با بأس«شدید فیه الحدید أنزلنا و بالقسط النّاس لیقوم
«شدید

خداست.-12 نصرت حقیقت در انبیا دعوت ینصره«پذیرش من الّله لیعلم «و

باشد.-13 نفس طیب و دل باطن از که دارد ارزش زمانى خدا، اولیاى و دین از و«حمایت ینصره من
بالغیب «رسله

خداوند-14 نکنیم است.گمان محتاج ما نصرت عزیز«به قوى الّله انّ ینصره... من اللّه «لیعلم

وإنْ كُمعم كُنن أَلَم قَالُواْ اللَّه نم حفَت لَكُم كَانَ فَإِنْ بِكُم يتربصونَ ينالَّذ
نستحوِذْ أَلَم قَالُواْ يبصن رِينلْكَفل نمنكَانَ و كُملَيعفَاللَّه نِينمؤالْم نم كُمع

سبِيالً نِينمؤالْم علَى رينكَفلل اللَّه يجعلَ لَنو ةميالْق موي كُمنيب كُمحي

آیه4سوره نساء .141

ترجمه

کسانى) شممنافقان) براى خدا سوى از اگر تا هستند شما مراقب بدخواهى) سر (از پیوسته که باشد،اند پیروزى ا
بهره کفّار براى اگر شویم) شریک غنائم و افتخارات در باید (پس نبودیم؟ شما با ما آیا بود،گویند: پیروزى) (از اى

برابر) در تسلیم عدم و آنان گزند از شما بازدارنده و مسلمانان) با جنگ (براى شما مشوق ما آیا گویند: کّفار) (به
خداون پس نبودیم؟ سلطهمؤمنان براى راهى هرگز خداوند و کرد. خواهد داورى شما میان قیامت، روز کّفارد ى

است نداده قرار مسلمانان .بر

ها نکته

کلمه با مسلمانان پیروزى از واژه»فتح«ىقرآن، با کفّار پیروزى رونق«نصیب«ىو بفهماند تا است، کرده تعبیر
وا پیروزى و نیک فرجام و است زودگذر استکفر، حقّ با .قعى،

ریشه»نَستَحوذ» شتر،»حوذ«ىاز دادن حرکت و سوق براى شتربان زیرا است. شده گرفته ران عقبِ معناى به
مى ضربه قسمت آن استبه مسلمانان علیه جنگ به کفّار تشویق مراد، اینجا در و .زند
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مؤمنا بر کفّار تسلّط عدم اثبات براى فقهى، مختلف مسائل در جملهفقها به اهللا«ىن، یجعل استناد»لن
ومى کّفار سلطه سبب اگر اقتصادى، و فرهنگى تبادل و دیدن آموزش و اطالع کسب و آمد و رفت البتّه کنند.

مى روایات در چون ندارد. مانعى نباشد مؤمنان کشورذلّت به مسافرت قیمت به گرچه ببینید، آموزش خوانیم:
اکر پیامبر یا و باشد. آزادمچین را او دهد آموزش را مسلمان ده اسیرى، کافر هر فرمود: وآله علیه اهللا صلى

معصومینمى زمان در و مىکنم. انجام دیگران و مسلمانان میان معامالت السالم استعلیهم .شده

ها پیام

فرصت1- مىمنافقان بهره خود سود به پیشامدى هر واز بکم«گیرند.طلبند «...یتربصون

مسلمانانند.-2 با جنگ براى آنان مشوق و کفّار، جاسوسان «نستحوذ«منافقان

همه-3 خدا، حقّ به داورى با قیامت، نیرنگروز نفاقى و مىها آشکار یوم«شود.ها بینکم یحکم «القیامۀفاهللا

سلطه-4 پذیرفتن حقِ سلطهمؤمنان، و ندارند، را کافران ایماى نداشتن نشانه است.پذیرى واقعى لن«ن
سبیالیجعل المؤمنین على للکافرین «اهللا

5 باشند.- مأیوس همیشه براى مؤمنان بر سلطه از کفّار که کرد کارى اهللا«باید یجعل «...لن

مسلمانان-6 پس است. حرام کند باز را مسلمانان بر کفّار نفوذ راه که قراردادى و آمد و رفت نامه، عهد طرح، هر
د باشند.باید برخوردار کامل استقالل از فرهنگى و اقتصادى نظامى، سیاسى، جهات تمام یجعل«ر اهللالن

«...للکافرین

حتى نمؤن لَن قَالُواْ ءَايةٌ مهاءَتج حيثُ نؤتى وإِذَا لَمأَع اللَّه اللَّه رسلُ ىأُوِت ما مثْلَ
صيس هالَترِس الَّذينيجعلُ وايبكَان بِما يددش ذَابعو اللَّه دنع ارغص أَجرمواْ

يمكُرونَ

آیه6سوره انعام .124

ترجمه

نشانه و آیه چون نمىو ایمان هرگز ما گفتند: شد نازل آنان) هدایت براى خدا سوى (از هماى ما به آنکه تا آوریم
داده خدا فرستادگان به آنچه مىمثل بهتر خداوند (بگو:) شود، داده چهشد، نزد (و کجا را خود رسالت که داند
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نیرنگ(کسى و مکر آن سزاى به کردند، گناه که آنها به زودى به دهد. مىقرار که عذابها و خوارى کردند،
رسید خواهد خداوند نزد از .سخت

ها نکته

گفته آیه نزول شأن متدر مغز مغیره، ولیدبن که مىاند کّفار، محمدصلىفّکر از بیش من وثروت سن چون گفت:
است شده نقل هم ابوجهل از حرفى چنین البتّه شود. وحى هم من به باید پس است، وآله علیه .اهللا

جنگدرباره در که کفر سران از جمعى وعده»بدر«ى شدند، رسیدکشته آنان به ذلّت و شد عملى الهى .ى

ها پیام

قد-1 نمىسردمداران را اسالم ودعوت نموده استکبار برتربینى، خود دلیل به نؤمن«پذیرند.رتمند، لن قالوا
اوتى ما مثل نؤتى «حتّى

گزینش-2 شایستگىمالك به او علم الهى، أعلم«هاست.هاى «اللَّه

است.نتیجه-3 خوارى و ذّلت حّق، برابر در استکبار ص«ى اجرموا اّلذین سیصیب نؤمن... عندلن غار
«اللّه

ششم درس

رالْآخ موالْي و اللَّه يرجواْ كَانَ لّمن حسنةٌ أُسوةٌ اللَّه رسولِ فى لَكُم كَانَ لَقَد
كَثيراً اللَّه ذَكَرو

آیه33سوره احزاب .21

ترجمه

(سیره در شما براى بهمانا (البتّه) نیکوست، سرمشقى و الگو خدا رسول قیامتى) روز و خدا به که کسانى راى
مى یاد بسیار را خدا و دارند .کنندامید

ها نکته
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مى»اُسوة» کار به خوب کارهاى در دیگران از کردن پیروى و تأسى مورد قرآندر در کلمهدوباررود. این
استدرباره آمده الشّأن عظیم پیامبر دو ابراهیم:ى حضرت درباره دیکى و السالم پیامبرعلیه درباره یگرى
وآلهاسالم علیه اهللا آنصلى جالب بودن. اسوه و است مشرکان و شرك از برائت در ابراهیم حضرت بودن اُسوه که

است شده مطرح دشمن برابر در ایستادگى به مربوط آیات در اسالم .پیامبر
دادن، امید لشکر، هدایت است: فرماندهان الگوى احزاب، جنگ در پیامبر حماسىنقش شعار کندن، خندق

على حضرت نمودن. استقامت و بودن نزدیک دشمن به هنگامهدادن، در فرمود: السالم درعلیه را خود نبرد، ى
اکرم پیامبر مىپناه قرار وآله علیه اهللا همهصلى از حضرت آن و نزدیکدادیم دشمن به ما بود.ى اّتقینا«تر

اللّه فبرسول وآله علیه اهللا منهصلى العدو الى اقرب منّا یکن (379»(لم
همه در پیامبر و ندارد جنگ مورد به اختصاص پیامبر، بودن الگو اما است؛ احزاب جنگ آیات میان در آیه ىاین

استزمینه مؤمنان براى الگو بهترین .ها،

حکمتنهج(379 .260البالغه،

ها پیام

نکنید.1- شک پیامبر بودن الگو «لقد«در

است.-2 دائمى پیامبر، بودن «کان«الگو

است.-3 حجت پیامبر معنادار سکوت و رفتار حسنۀ«گفتار، اسوة اللّه رسول فى «لکم

شیوه-4 از یکى الگو، است.معرّفى تربیت «اسوة-لکم«هاى

5 نروند.- بدلى الگوهاى سراغ به مردم تا کنیم، معرّفى خوب الگوى اللّ«باید اسوةرسول «ه

شیوه-6 است.بهترین عملى دعوت تبلیغ، «اُسوة«ى

مى-7 باشد.کسانى خدا یاد و ایمان از سرشار قلبشان که دهند قرار الگو را اکرم پیامبر یرجوا«توانند کان لمن
«...اللّه

8 کند.- فراموش را خدا انسان نباید اما باشند؛ عزیز چه هر اُسوة«الگوها اللّه کثیرا-رسول اللّه «ذکر

نِينمؤبِالْم كُملَيع رِيصح منِتع ما هلَيع زِيزع فُسِكُمأَن نم رسولٌ آءَكُمج لَقَد
يمحر ُءوفر

آیه9سوره توبه .128 
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ترجمه

او بر برنجاند را شما آنچه که است آمده شما سوى به خودتان از پیامبرى شماهمانا هدایت بر است، سخت
است مهربان و رئوف مؤمنان به و دلسوز، و .حریص

ها نکته

نام از نام دو پیامبران از یک هیچ بر اسالم، پیامبر بر جز است.خداوند نکرده اطالق را خویش رحیم«هاى «رؤف،

مقایسه و است مطرح آیه این در که آسمانى رهبران صفات به دتوجه صفات با آنها لطفى بشرى، رهبرانِ یگر
مى نشان را رهبران گونه این از مطلق اطاعت لزوم و بشر به را .دهدخدا

ها پیام

است.رسول1- مردم خود میان از برخاسته انفسکم«خدا «من

غم-2 وآله علیه اهللا خداصلى است.رسول امت ماعنتم«خوار علیه «عزیز

سختى-3 در باید اسالمى گرهبران و باشند.رفتارىها همراه و همدل مردم با ماعنتم«ها علیه «عزیز

نمى-4 پا از سر مردم، ارشاد و هدایت در وآله علیه اهللا خداصلى علیکم«شناسد.پیامبر «حریص

5 بى- مهربانى، دلسوزى، خیرخواهى، دیگران، در کالم تأثیر عوامل است.از تواضع و حریص«توّقعى علیه، عزیز
رحیمعلیکم، «رؤف

است.-6 غلیظ و شدید دشمن بر بلکه کس، همه بر نه است، رحیم و رئوف مؤمنان بر تنها اسالمى رهبر
رحیم« رؤف «بالمؤمنین

ثَرؤي رحس إِلَّا هذَآ إِنْ فَقَالَ

آیه74سوره مدثر .24

ترجمه

مى روایت پیشینیان) (از که سحرى جز (قرآن) این گفت: نیستپس .شود

پیام
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است. سحرآمیز و جاذبه پر کالمى کافران، نظر در حتّى یؤثر«قرآن، سحر االّ هذا «ان

نِينمؤم يكُونواْ أَلَّا كفْسن عاخب لَّكلَع 

آیه26سوره ُشعراء .3

ترجمه 

مى نمىگویى ایمان مشرکان که آن خاطر به بدهىخواهى کشتن به را خود .آورند،

نکته

است»باخع«ىکلمه کننده هالك معناى .به

ها پیام

نیست.1- کارساز جا همه در سوز، و باخع«تالش «...لعلّک

الهى.-2 است کارى غمگین، افراد باخع«دلدارى لعلّک آیات... «تلک

بیش-3 خود، تکلیف انجام براى مىانبیا تالش انتظار حد «باخعلعلّک«کردند.از

صفات-4 از است.یکى سوز انبیا، نفسک«بارز نشانه»باخع عشق(سوز، .(استامتومکتببه ى

زمینه-5 نمىاگر دست به اثرى و نتیجه نیز مربى و کتاب بهترین از نباشد، تأثیر مؤمنین«آید.ى یکونوا «اَالّ

وأُنثَى ذَكَرٍ مّن خلَقْناكُم إِنا اسالن أَيها إِنَّوجعلْناكُ يآ لتعارفُواْ قَبآئلَ و شعوباً م
اللَّه إِنَّ قَاكُمأَت اللَّه ندع كُممأَكْربِيرخ يملع

آیه49سوره حجرات .13 

ترجمه

تیره را شما و آفریدیم زن و مرد از را شما ما مردم! قبیلهاى و همانها بشناسید، را یکدیگر تا دادیم قرار اها
استگرامى خبیر داناى خدا همانا شماست، تقواترین با خدا، نزد شما .ترین
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ها نکته

گفته و دانسته قبل آیات با مرتبط را آیه این مفسران ازبعضى برخاسته کردن، غیبت و مسخره چون اند:
مىروحیه آیه این است، دیگران تحقیر و خودبرتربینى تقى کرامت، و برترى مالك وفرماید: جنس نه واست،

.نژاد

ویژگى در تفاوت اصل مرد، و زن آفرینش در مساوات اصل است: شده اشاره مهم اصل سه به آیه هاىدراین
این اصل و مالكبشرى قرآن، دیگر آیات در البتّه است. برترى مالك تقوا امانت،که سابقه، علم، قبیل از هایى

مى چشم به نیز هجرت و .خوردتوانایى

هاپیام

است.-1 خداوند کار اینها که نیست افتخار مالك بودن، وقوم قبیله فالن از یا بودن، زن یا خلقنا،«مرد
«جعلنا

انسانتفاوت-2 نژاد و قیافه و شکل در که مىهایى دیده است،ها یکدیگر شناسائى براى و حکیمانه شود،
تفاخر. براى «لتعارفوا«نه

زودگذر-3 مردم نزد در است.کرامت مهم خداوند نزد در کرامت کسب عنداللّه«است، «اکرمکم

تبعیض-4 تمام قبیلهقرآن، قومى، حزبى، نژادى، وهاى اجتماعى فرهنگى، فکرى، اقتصادى، اقلیمى، اى،
مى مردود را مىنظامى تقوا را فضیلت مالك و أتقاکم«داند.شمارد عنداللّه اکرمکم «ان

5 فطربرترى- در خواستهجویى، این مسیر اسالم و است انسان است.ت داده قرار تقوا را فطرى انّ«ى
أتقاکم عنداللّه «اکرمکم

مى-6 خوب را همه خدا که نکنیم آن به تظاهر و تقوا خبیر«شناسد.ادعاى «علیم
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هفتم درس

بِينالْأَقْر كتيرشع رأَنذو

آیه26سوره ُشعراء .214

ترجمه

خویشان دهو هشدار را .نزدیکت

ها نکته

آیه نزول از اکرم214پس پیامبر وآله، علیه اهللا سخنپذیرایى،ازبعدوفراخواندمهمانىبهرابستگانش صلى
فرمود.(بتوشركازراآنانوآغازراخود نهى (70پرستى

مورد،»عشیرة«ىکلمه در که است یکدیگر با بستگان معاشرت خاطر به مىشاید بکار .رودخویشان

مقدمند. انسان نزدیکان معروف) امربه و ارشاد وام، انفاق، دیدوبازدید، (مانند دیگران به نیکى عشیرتک«در اَنذر
«االَقربین

ها پیام

مى-1 بیشترى مسئولیت سبب خویشاوندى عشیرتک«شود.پیوند اَنذر «و

همه-2 وحى، مکتب خددر قانون برابر در مردم مىى قرار هشدار مورد نیز پیامبر ونزدیکان یکسانند و«گیرند.ا
عشیرتک «اَنذر

کنید؛-3 شروع خود از اول منکر، از نهى و تبلیغ اللّه«در مع نزدیکان.»فالتَدع عشیرتک«سپس اَنذر «و

باشد.-4 صراحت با باید تبلیغ و اَنذر«ارشاد «و

5 نهى- مانع نباید فامیلى باشد.روابط منکر اَنذر«از «و

زمینه-6 نزدیکان، به مىهشدار تقویت دیگران در را حقّ پذیرش مىى (مردم حرفکند. این بهگویند: را ها
مى نیز خود عشیرتک«زند).بستگان اَنذر «و

است.-7 مطرح اولویت نیز بستگان میان «االقربین«در

8 عمیق- شناخت خاطر به بستگان بین زمینهدر است.واعتماد، بیشتر حقّ پذیرش «االقربین«ى
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الزكَوةَ يؤتونَ و الصلَوةَ يقيمونَ ينالَّذ ءَامنواْ ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلو إِنما
ركعونَ مهو

آیه5سوره مائده .55

ترجمه

و پیامبرش و خداوند تنها شما، سرپرست و مىولى برپا را نماز که هستند زکاتمؤمنانى رکوع، حال در و دارند
.دهندمى

ها نکته

کمک درخواست مردم از و شد وآله علیه اهللا صلى خدا رسول مسجد وارد سائلى است: آمده آیه نزول شأن در
حال در بود، مشغول نماز به که حالى در السالم علیه على حضرت نداد. او به چیزى کسى انگشترکرد. رکوع،

شد نازل آیه این بخشش، این تکریم در بخشید. سائل به را .خود
اَنس ابوذر، عبداللّه، جابربن یاسر، عمار عباس، ابن مانند پیامبر اصحاب از نفر ده را فوق باللماجراى مالک، بن

کرده نقل دارندو... توافق نزول، شأن این در سنّى و شیعه و .اند یا[118] مىعمار انگشترسر انفاق از پس گوید:
رسول که بود آیه نزول و نماز فرمود:در وآله علیه اهللا مواله«خداصلى فعلى مواله کنت .«من [119]

اکرم فرمودپیامبر تالوت را آیه این السالم علیه على حضرت مقام بیان براى غدیرخم، در وآله علیه اهللا .صلى
السال[120] علیه على خود مىو را آیه این بارها خویش، حقّانیت براى نیز .خواندم شاهد[121] خود که ابوذر

مى نقل را فوق داستان مردم براى الحرام مسجد در است، بوده .کردماجرا [122]
است،»ولى«ىکلمه مسلمانان همه به مربوط یارى و دوستى چون نیست، یاور و دوست معناى به آیه، این در

آنان مىنه انفاق رکوع حال در .کنندکه
صادق ازامام منظور فرمودند: السالم آمنوا...«علیه ائمهعلى،»الّذین او، اوالد و السالم روزعلیه تا السالم علیهم

هستند مىقیامت صدقه آنان اوست، مثل ویژگى این با رسید امامت جایگاه به او اوالد از هرکس پس در. دهند
رکوع .حال [123]

مى نقل را حدیثى نوادر، کتاب در کاشانى فیض نمازمرحوم حال در نیز معصوم امامان سایر آن اساس بر که کند
داده صدقه فقرا به رکوع کلماتو بودن جمع با عمل این که الراکعون«اند یؤتون، است»یقیمون، .سازگارتر

دا دستور را پیامبرش خداوند فرمود: السالم باقرعلیه علىامام والیت که راد آیه این و کند مطرح را السالم علیه
کرد .نازل [124]

کنند. پیدا را آن مصداق خودشان ومخاطبان، شود گفته کسى وخصوصیات اوصاف که است آن معرّفى بهترین
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على از بردن نام بدون است(آیه برشمرده را او وافعال اوصاف السالم، (علیه
السالم علیه صادق راامام خود حقّ نتوانست ولى داشت، خم غدیر در شاهد هزاران السالم علیه على فرمود:

مى را خود حقّ باشد، داشته شاهد دو مسلمان یک اگر که حالى در !گیردبگیرد، [125]
مقبوله در است. معصوم امام والیت راستاى در فقیه صادقوالیت ازامام حنظله عمربن مىى السالم خوانیم:علیه

به پس بشناسد. را ما احکام و نماید نظر ما وحرام حالل در و کند روایت را ما حدیث که کس آن به بنگرید
دادم. قرار حاکم شما بر را او من که باشید راضى او حاکماً«حکومت علیکم جعلته قد .«...فاّنى [126]

ج(118 ص2الغدیر، احقاق52، ج، ص2الحقّ، کنزالعمال،400، ص6جو ،391.

المیزان(119 .تفسیر

صافى(120 .تفسیر

المیزان(121 .تفسیر

مجمع(122 .البیانتفسیر

ج(123 ص1کافى، ،288.

ج(124 وکافى، نورالثقلین ص1تفسیر ،281.

نورالثقلین(125 .تفسیر

ج(126 ص1کافى، ،67.

ها پیام

ب-1 دین هم و است والیت دین هم دافعهاسالم، هم و دارد جاذبه هم و.رائت. یهود والیت پذیرش از قبل، آیات
مى آیه این کرد، نهى دهید.نصارى قرار خود ولى داد، انگشتر رکوع در که را کسى و رسول و خدا ایها«فرماید: یا

اللَّه ولیکم انّما تتّخذوا... ال آمنوا «...الّذین

جاى-2 به اینکه على»لیکمو«،»اولیائکم«از و پیامبر والیت روح که شود استفاده است ممکن علیهماآمده
است. الهى والیت شعاع «ولیکم«السالم،

آمیخته-3 هم به دو هر آیه، این در ولى است، شده مطرح هم کنار در وزکات نماز قرآن در (دادنمعموالً اند.
نماز) حال در ال«زکات یؤتون و الصلوة یقیمون راکعونالّذین هم و «زکاة

ندارند.-4 را مردم بر والیت حقّ نیستند، زکات و نماز اهل که اللَّه...«کسانى ولیکم («انّما نشانه»انّما» ى،
است خاص افراد در والیت (انحصار

5 نیست.- مانع هم نماز محرومان، به توجه راکعون«براى هم و الزکاة جمع»یؤتون از نباید فقیر (آرى،
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برگردد خالى دست (.مسلمانان

اقامه-6 به نسبت که است کسانى آنِ از باشد.والیت پایدار زکات وپرداخت نماز ویؤتون...«ى الصلوة »یقیمون
است»یؤتون«و»یقیمون(« دوام (نشانه

است.-7 باطل نباشد، امام و رسول و خدا طریق از که سرپرستى و حکومت والیت، ولی«هرگونه اللَّه...انّما »کم
است»انّما«(کلمه حصر (عالمت

8 ندارد- منافات نماز اقامه با نماز، حال در خدا براى خلق به راکعون.«توجه هم و الزکاة «یؤتون

بى-9 فقرا به نسبت که باشد.کسى شما ولى و رهبر نباید باشد، الزکاة«تفاوت یؤتون و اللَّه... ولیکم «انّما

نمىکارهاى-10 باطل را نماز انگشتر) انفاق (مثل «کندجزئى راکعون. هم و الزکاة یؤتون و الصلوة «یقیمون

هم-11 مستحبى صدقه به قرآن، فرهنگ مى»زکات«در الزکاة«شود.گفته «یؤتون

سپسوالیت-12 خداست، آنِ از ابتدا مسلمین، بر والیت یکدیگر. برابر در نه یکدیگرند، طول در آنگاهها پیامبر،
آمنوا«امام. الّذین و رسوله و اللَّه ولیکم «...انّما

على-13 است.حضرت داشته والیت نیز وآله علیه اهللا پیامبرصلى خود زمان در السالم و«علیه اللَّه ولیکم انّما
ب»رسوله یکبار آیه در والیت زیرا بالقوه. والیت نه است، بالفعل والیت والیت، همه(ظاهر یا که شده برده کار

مى بالقوه همه یا و است (باشدبالفعل

فى متعزنت فَإِن نكُمم الْأَمرِ وأُولى الرسولَ وأَطيعواْ اللَّه أَطيعواْ ءَامنواْ ينالَّذ يأَيها
ىإِنش والرسولِ اللَّه إِلَى وهدفَر تؤمنونَءٍ مكُنتريخ كل ذَ الْأَخرِ والْيومِ بِاللَّه

تأْوِيالً نسأَحو

آیه4سوره نساء .59

ترجمه

آورده ایمان که کسانى کنید.اى اطاعت پیامبر) (جانشینان خود االمر اولى و رسول از و کنید اطاعت را خدا اید!
ا پیامبر و خدا حکم به را آن کردید نزاع چیزى درباره اگر اینپس دارید. ایمان قیامت و خدا به اگر دهید، رجاع

نیکوتراست پایانش و بهتر اختالف) حلّ براى سنّت و قرآن به .(رجوع

ها نکته
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وظیفهآیه به آیه این باشند، امانتدار و دادگر که بود حکّام وظایف بیان قبل، پیامبرى و خدا برابر در مردم ى
مى مرجعاشاره سه وجود با االمر«و»پیامبر»،«اخد«کند. بن»اولى در مردم نمىهرگز قرار .گیرندبست

از شعاعى نیز، االمر اولى و پیامبر از اطاعت چون ندارد، منافات قرآنى توحید با اطاعت، براى مرجع سه این آمدن
است الزم دو این از اطاعت خداوند فرمان به و آن عرض در نه است، آن طول در و خدا .اطاعت

بهد عزیمت هنگام اسالم، پیامبر وقتى که است آمده عباس ابن از نقل به نمونه تفسیر السالمتبوكر علیه على ،
فرمود و نهاد خود جاى به مدینه در :را موسى» من هارون بمنزلۀ منّى شد»انت نازل آیه .این

مى گویا آیه این شود. سپرده اهلش به امانات که شد سفارش قبل آیه سایهفرمدر در اهل، به سپردن این اید:
اولى و رسول و خدا از استاطاعت .االمر

فرمانِ مى»اطیعوا«تکرار الهى احکام بیان گاهى پیامبر دستورهاست. تنوع حکومتىرمز دستور گاهى کرد،
منصبمى ودو مى»حکومت«و»رسالت«داد پیامبر به خطاب گاهى قرآن ا«فرماید:داشت. الیک لذّکرانزلنا

الیهم نزل ما للناس ر»لتبین کرده[314]آنچه نازل مىا گاهى و کن. بیان مردم براى بین«فرماید:ایم لتحکم
اللّه اراك بما کن[315]«الناس قضاوت و حکومت الهى، قوانین اساس بر مردم .میان

دستور و... جباران جاهالن، گمراهان، مسرفان، مفسدان، درباره مواردمى»التتّبع«و»التطع»قرآن بنابراین دهد.
قرار»اطیعوا« رسول و خدا اوامر با تضاد در اطاعتشان و باشد نشده نهى اطاعتشان از که باشند کسانى باید

.نگیرد
اولى از اطاعت آیه مرجعدر تنها بلکه نشده، مطرح آنان به مراجعه نزاع، هنگام به ولى است، شده مطرح االمر

خ نزاع، شدهحلّ معرفى رسول و اولىدا شناخت در اگر که است آن نشانه این و نزاعاند. نیز آن مصداق و االمر
اولى نبوى، روایات در که کنید مراجعه رسول و خدا به اهلشد شدهاالمر معرفى پیامبر [316].اندبیت

ابىحسین عقیدهبن من گوید: دربارهالعالء را واینکهام پیامبر اوصیاى امامى بر است، واجب آنها اطاعت
دربارهصادق خداوند که هستند کسانى همان اینان است، چنین آرى فرمود: حضرت کردم، عرضه السالم ىعلیه

فرموده :آنان اللّه...» کسانى»اطیعوا همان دربارهو که فرموده:اند آنها راکعون«ى هم و الّله... ولیکم [317]«انما
على الحضرت خطبهعلیه در مالکنهج125سالم عهدنامه و والبالغه خدا به مراجعه از مراد فرمودند: اشتر

باشند داشته اتّفاق آن بر همه که وسنّتى محکمات آیات به مراجعه .رسول،
على اهلحضرت نظر از غیر به که حاکمى هر فرمود: السالم کند،علیه قضاوت السالم پیامبرعلیهم معصوم بیت

ا [318].ستطاغوت

.44نحل،(314

.105نساء،(315

ص(316 صدوق، الدین .222کمال
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ج(317 ص1کافى، ،187.

جدعائم(318 ص2االسالم، ،530.

ها پیام

کنند.1- پشتیبانى عمل و قول در آن الهى رهبران از و بپذیرند را اسالمى نظام باید و«مردم اطیعوااللّه
اولى و منکماطیعواالرسول «االمر

اولى-2 و رسول از اطاعت است. آمیخته بهم سیاستش و عقاید که است مکتبى سیاسىاسالم امرى که االمر
است. آمیخته است، اعتقادى امرى که قیامت و خدا به ایمان به االمر«است، اولى و الرسول اطیعوا و «اطیعوااللّه

شود.-3 حفظ باید اطاعت در مراتب االمراللّ«سلسله اولى الرسول، «ه،

بى-4 پیامبر، اطاعت ردیف در آنها از اطاعت تا باشند، معصوم پیامبر همچون باید االمر باشد.اولى چرا و چون
االمر« اولى و «اطیعواالرسول

5 باشد.- ایمان با مردم خود از و مؤمن که است واجب حاکمى از منکم«اطاعت «اطیعوا...

االم-6 اولى نظامنام و حکومت مسئول که است آن نشان مطلق، اطاعت با همراه رسول، و خدا نام کنار در ر
باشد برخوردار واالیى قداست از باید .اسالمى االمر» اولى و «اطیعواالرسول

درگیرىنشانه-7 گرفتن باال و تنازع هنگام رسول، و خدا به مراجعه واقعى، ایمان شرایطى در اطاعت و هاست
نیست.عاد مهمى کار تنازعتم«ى «فان

8 است- تنازعات حل و وحدت ایجاد اسالمى حکومت وظایف از «یکى تنازعتم. «...ان

همه-9 براى باید کامل اختالفدین باشد.ى داشته حل راه شى«ها، الىفى فردوه الرسولء و «اللّه

حکومت-10 از فرمان حرامپذیرش طاغوت، و الهى غیر والرسول«است.هاى اللَّه الى «فردوه

همه-11 فرقهاگر اختالفى بدانند، مرجع را سّنت و قرآن مىها، حاکم یکپارچگى و وحدت شده، حل شود.ها
والرسول« اللَّه الى «فردوه

کنند.-12 شک خود ایمان در باید الهى، رهبران و رسول و خدا احکام با تؤمنون«مخالفان کنتم «...ان

است.-13 آن اعتقادى برنامه اساس بر اسالم عملى تؤمنون«برنامه کنتم ان به»اطیعوا... ایمان دیگر عبارت به
پشتوانه قیامت، و مایهخدا و اسالم احکام اجرایى استى رسول و خدا نافرمانى از پرهیز .ى

است.-14 ارزش میزان درازمدت، مصالح رعایت و تأویال«دوراندیشى «احسن

@Maharate_Konkur

@Maharate_Konkur



٦٦

أَهلى ّنم وزِيراً لّى واجعل
أَخى  هارونَ

أَزرِى بِه دداُش
أَمرِى فى رِكْهأَشو

كَثيراً كبِّحسن كَى
كَثيراً كذْكُرنو

آیه20سوره طه .29-34 

ترجمه

بده قرار برایم وزیرى و) (یاور خاندانم از .و

هار رابرادرم .ون

ساز) استوار او با مرا پشت اینگونه) .و

گردان شریک کارم در را او .و

بستاییم پاکى به بسیار تورا ما .تا

نماییم یاد بسیار تورا .و

ها نکته

مى»وِزر«از»وزیر» گفته کسى به سنگین، بار معناى مىبه دوش بر نیز را دیگرى مسئولیت بار که کشد.شود
معناى»اَزرى«ىکلمه به نیز من«، .است»پشت

مى را آیات این بارها وآله علیه اهللا صلى اسالم گرامى پیامبر که است آمده تفاسیر مىدر و خدایاخواند فرمود:
مى خودم اهل از وزیرى السالم علیه موسى مثل نیز (54خواهم.(من

خواست وزیر و نداشت مشکلى وحى دریافت در السالم علیه موسى مسئولیتحضرت سنگینى خاطر به تنها او ن
بود تبلیغ سختى و .رسالت

بزرگ موسى حضرت از سال سه السالم علیه موسىهارون از زودتر مقدار، همین به و بود دنیاتر از السالم علیه
هارون55رفت.( نسل از همه بعدى، انبیاى و هستند) السالم .علیه
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مى المیزان تفسیر در طباطبایى علىفرمعالمه حضرت به وآله علیه اهللا صلى اکرم پیامبر که منزلت حدیث اید:
فرمود: السالم بعدى«علیه النبى أنّه االّ موسى من هارون بمنزلۀ منّى هفتاد»انت و سنّت اهل از طریق صد از

است شده نقل شیعه از .طریق
ن شرك و نداشته خداوند از کمک و توّکل با منافاتى مردم، از مسئلهاستمداد به بارها قرآن در ویست. استمداد ى

جمله: از است، شده اشاره التّقوى«تعاون و البِرّ على چنانکه56»(تعاونوا کنید. یارى خیر کار در را یکدیگر (
فرمود: عیسى اللّه«حضرت الى انصارى پیامبر57»(من جواب در خداوند یا کیست؟ خدا سوى به من یاور ،(

وآل علیه اهللا مىصلى المؤمنین«فرماید:ه من اتّبعک من و اللّه تو58»(حسبک براى پیرو، مؤمنان و خداوند ،(
وفرمود: کرد درخواست کمک سد ساختن براى مردم از ذوالقرنین یا هستند. بقوة...«کافى با59»(اعینونى (

شای انسانى خداوند از موسى حضرت نیز ماجرا این در و کنید. کمک مرا خود مىنیروى کمک به را تاسته طلبد
نماید یارى دین تبلیغ امر در را .او

نورالثقلین(54 و درالمنثور .تفاسیر

مجمع(55 .البیانتفسیر

.2مائده،(56
.52عمران،آل(57

.64انفال،(58

.95کهف،(59

ها پیام

نیست.-1 ممکن تنهایى به فرعون مثل طاغوتى با وزیراً«مبارزه لى «اجعل
مهم-2 کار حساسهرچه نیز همراه و وزیر انتخاب باشد، موسىتر پیشنهادى وزیر است، بایدتر را السالم علیه

فرماید. تأیید وزیراً«خداوند لى «اجعل
است.(-3 بهتر باشد او خود اهل از انسان همکار «60اگر اهلى) «من
باشد-4 واحد شخص در متمرکز باید مدیریت و کنند.رهبرى همکارى او با دیگران أشرکه«و أزرى، به اُشدد

أمرى «فى
5 مقابل.- در نه باشد، همراه و همفکر که است امور پیشرفت مایه أمرى«همکارى فى «أشرکه
است.-6 طاغوت با مبارزه فضاى در واقعى، َطغى«تسبیح نسبحکانّه کى ،»
ارتقفلسفه-7 و برپایى قدرت، و حکومت است.ى جامعه در معنویت و«اى کثیراً نسبحک کى أزرى به اُشدد

کثیرا «نذکرك
8 است.وظیفه- خرافات و اوهام شرك، از خداوند تنزیه انبیا، «نسبحک«ى
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دارد.-9 الزم زیاد تسبیح زیاد، کثیراً«مسئولیت «نُسبحک،
سپس-10 کنیم، تنزیه نقصى و عیب هر از را خداوند بپردازیم.ابتدا او شکر و ذکر نذکرك«به «نسبحک،
مى-11 خدا یاد گرفتارى و خطر هنگام انسانى هر وگرنه است کثیر ذکر دارد ارزش کثیراً«کند.آنچه «نذکرك

او(60 رافصاحت هارون انتخاب موسى حضرت چنانکه باشد، دارا را الزم صالحیت و لیاقت که صورتى در البته
فرمود: و مّنى«دانست افصح «هو

اللَّهو هالَترِس تلَّغب فَما تفْعلْ لَّم إِن و كبر من كإِلَي أُنزِلَ مآ بلِّغْ الرسولُ يأَيها
يهدى لَا اللَّه إِنَّ الناسِ نم كمصعيرِينالْكَف مالْقَو 

آیه5سوره مائده .67

ترجمه

آنچ پیامبر! کناى اعالم على) حضرت جانشینى و والیت مورد (در است شده نازل تو به پروردگارت سوى از را ه
نرسانده را الهى رسالت نکنى، چنین وواگر شنیدن)اى تحمل که کسانى (و مردم (شرّ) از را تو خداوند که) بدان

مى حفظ ندارند) را مهم پیام هدااین را کافران گروه خداوند همانا نمىکند. .کندیت

ها نکته

على حضرت جانشینى به مربوط آمد خواهد که دالیلى به آیه بهاین خم غدیر در والیت به او نصب و السالم علیه
اکرم پیامبر برگشت میانهنگام در آیه این اینکه جالب است. هجرى دهم سال در حج سفر از وآله علیه اهللا صلى

آیه ادو به مربوط که گرفته قرار واى معصوم رهبر میان که باشد این به اشاره شاید و است آسمانى کتاب قامه
مىاقامه که است امام آرى، است. برقرار محکمى پیوند آسمانى، کتاب اینى و دارد پا به را آسمانى کتاب تواند

مى که خداست کندکتاب معرّفى را واقعى امام .تواند
اهمه روایات اتکاى به شیعه مفسران اهلى مفسران از بعضى نیز و السالم علیهم بیت ازهل یکى عنوان به سنت

على حضرت نصب به مربوط را آیه دانستهمصادیق، امامت و والیت به خم غدیر در السالم .اندعلیه جالب[144]
حدیث ماجه، ابن و نسائى و ترمذى و احمد مسند از المنار تفسیر صاحب فعلى«آنکه مواله کنت با»موالهمن را

اینکه اول است: نموده تشکیک آن در خود خیال به جمله دو با سپس و است کرده بیان موثّق و صحیح سند
در تشریفات همه آن و گفتن تبریک و گرفتن بیعت به نیاز دوستى آنکه از (غافل است. دوستى والیت، از مراد

على حضرت اگر آنکه دوم نداشت) خم السالمغدیر اکرمعلیه رسول از بعد رهبر و بود،امام وآله علیه اهللا صلى
نهج سراسر در آنکه از (غافل نگفت؟! غدیر در را خود نصب ماجراى و نزد فریاد حضرتچرا کلمات و البالغه
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نالهعلى السالم نالهعلیه آن گویا المنار صاحب ولى است، مطرح فریادها و استها نشنیده را فریادها و .ها [145]

اکرم پیامبر که است آیه این در تنها قرآن تمام اگردر که شده تهدید پیام، کتمان به نسبت وآله علیه اهللا صلى
در که را آنچه تمام گفته23نگویى، رسالت مىسال هدر گونهاى این که است مهمى پیام چه دید باید پس رود.

مى شود؟بیان
ح به وآله علیه اهللا صلى اکرم علىپیامبر فرمود:ضرت السالم لم«علیه لحبطلو والیتک من به اُمرت ما ابلغ

مى»عملى محو من اعمال تمام نرسانم مردم به است تو والیت درباره آنچه .شوداگر [146]
جهت که است نکته چند آیه این مىدر روشن را آن محتوایى :کندگیرى

ناز-1 پیامبر شریف عمر اواخر در مائده، استسوره شده .ل
بجاى-2 آیه، این الّنبى«در أیها تعبیر»یا الرّسول«، أیها نشانه»یا که است، یکآمده ى

است مهم .رسالت
فرمان-3 جاى فرمان»أبلغ«به نشانه»بلّغ«، که استآمده ومهم ورسمى قطعى ابالغ .ى
نگو-4 اگر که شده تهدید مهم پیام یک نرساندن به نسبت همهپیامبر بهید، زحماتش ى

مى .رودهدر
5 مى- دلدارى را او خداوند که دارد هراس کارى عواقب از وآله علیه اهللا خداصلى مارسول که دهد

مى نگه مردم شر از را .داریمتو
نمى-6 خود جان از بتپیامبر، با که تنهایى روزگار در زیرا مىترسد. مبارزه جنگها در و هاکرد

مش با نمىکه خطرها از داشت، نظامى درگیرى مىرکین سنگباران که حالى (در وترسید. شد،
مى شکنجه بترسد؟یارانش یار همه این میان در و عمر اواخر در حاال (!شدند،

پیام-7 همه با اهمیت، لحاظ به که است پیامى آیه، استدر برابر رسالت، و نبوت دوران هاى
مردم به پیام این اگر همهکه گویا پیامنرسد، مىى محو .شودها

8 مسأله- باید پیام، ومحتواى تهدید همه این فردى، و جزئى مسائل در وگرنه باشد، اساسى اى
نیست الزم .دلدارى

در-9 بعثت اول روزهاى در اصول، این چون نیست، معاد و نبوت و توحید به مربوط آیه، پیام
به نیازى و شده بیان نداردمکّه حضرت آن عمر اواخر در سفارش همه .این

طول-10 در اینها چون نیست، هم وجهاد خمس زکات، حج، روزه، نماز، به مربوط آیه، 23پیام
کرده عمل آن به نیز مردم و شده بیان پیامبر دعوت استسال نبوده کار در هراسى و .اند

پی شریف عمر اواخر در که مهم پیام این محتواى چیست؟پس، شده نازل وآله علیه اهللا امبرصلى
مى نشان را راه و داده نجات تحیر از را ما سّنى، و شیعه از بسیارى مىروایات روایات گوید:دهد.

به مربوط دهمآیه سال ذیحجه سفرهجرىهجدهم حضرتحجۀالوداعدر آن که است، اسالم پیامبر
نام به مکانى در مدینه، سوى به بازگشت خم«در این»غدیر در همه و داد توقّف فرمان الهى امر به
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محلّ هم و بود کارساز حجاز، گرماى در و داشت درخت و آب هم که مکانى شدند. جمع منطقه
کاروان مّکههاىجداشدن حبشهبودزائران و مدینه شام، عراق، یمن، اهل مىو جدا هم .شدنداز

ی انبوه میان در خدا پیامبر آنجا، خطبهدر و گرفت قرار شتران جهاز از منبرى فراز بر طوالنىاران، اى
پیامبر، که بود آنجا از تازه سخن نداشت. تازگى که بود معاد و نبوت توحید، خطبه، ابتداى خواند.

و عظمت و کرامت به نسبت همه شد. جویا خود به نسبت را مسلمانان نظر و داد خود رحلت از خبر
د او رسالت و همهخدمت به صدایش که شد مطمئن وقتى کردند. اقرار اعال حد چهارر در مردم، ى

مى فرمود:طرف و کرد. بیان آینده به نسبت را خود مهم پیام مواله«رسد، فعلى مواله کنت »من
على حضرت جانشینى وسیله بدین و اوست موالى على این اویم، موالى من که راهر السالم علیه

خو از پس وقتىبراى وفاتش، از پس اما داشت. اعالم صراحت به السالمد زهراعلیها درحضرت به
مىخانه مردم مىهاى و فرمود؟رفت چه خم غدیر در خدا رسول که نشنیدید و نبودید مگر گفت:
نمىمى را پیامبر صداى و بودیم دورى فاصله در خم، غدیر در ما ازگفتند: اکبر الّله شنیدیم!!

ا بىکتمان، از ترس، خداز پیامبر دختر به گفتن دروغ از و .وفایى
مى را خود حقّ شاهد، دو با مردم دهآرى، وجود با السالم علیه على حضرت ولى هزارگیرند، ها

بگیرد را خود حقّ نتوانست کینهشاهد، و حسادت دنیا، حب از امان که. حنین و خیبر و بدر هاى
الس علیه على حضرت به داشتندنسبت دل در .الم
فرمودند: السالم باقرعلیه و«امام الحج و الصوم و الزّکاة و الصالة على خمس على االسالم بنى

بشى یناد لم و هذهالوالیۀ ترکوا و باربع النّاس فاخذ بالوالیۀ نودى کما استوار»ء چیز پنج بر اسالم ،
اهل والیت و زکات روزه، زکات، نماز، بر واست: اندازهبیت به اماچیزى نبود، توجه مورد والیت ى

کردند ترك را والیت و پذیرفتند را آن چهارتاى !مردم [147]
اکرم رسول حفظ ضامن خداوند که آیه این نزول از بعد فرمود: السالم رضاعلیه علیهامام اهللا صلى

شد، النّاس«وآله من یعصمک خود»واللَّه از را تقیه نوع هر کردپیامبر .دور [148]

المنار(144 و فخررازى کبیر .تفاسیر

على(145 حضرت شهادت شب در را سطرها شباین نیمه السالم، رمضان21علیه .نوشتم1380ماه

صدوق،ص(146 وامالى نورالثقلین .400تفسیر

ج(147 ص2کافى، ،18.

ج(148 اخبارالرضا، عیون و نورالثقلین ص2تفسیر ،130.

ها پیام

هم-1 خطاب است، رسانى پیام و رسالت هدف، چون باشد. هماهنگ هدف، نوع با باید خطاب، أیها«نوع یا
.است»الرّسول
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باشد.-2 خداوند سوى از باید معصوم) (امام اسالمى رهبر ربک«انتخاب من الیک انزل ما «بّلغ

مراسم-3 و مردم حضور در باید الهى پیام ابالغ باگاهى والیت ابالغ باشد، گرفتن بیعت با و عمومى
باشد. عمل با باید بلکه نیست، کافى لم«سخن ان جاى»تفعلو تبلغ«به لم «ان

پیام-4 و حقایقاحکام تمام کتمان با حقیقت، یک کتمان گاهى نیست. سطح یک در همه الهى، هاى
است. رسالته«برابر بلّغت فما تفعل لم ان «و

5 مىاگر- گمراه امت و نابود مکتب نباشد، صحیح رسالته«شود.رهبرى فمابلّغت»

است.-6 حکومت و امامت اسالم، اصلى لم«رکن رسالتهوان بلّغت فما «تفعل

است.-7 کفر نوعى والیت، الکافرین«انکار القوم الیهدى اللّه «انّ

8 (ب- است. تبلیغ در مهم اصل دو مکان، و زمان ذىعنصر هجدهم در آیه این اینکه به توجه وا الحجه
کاروان شدن جدا محل شددر نازل حج (هاى

الْأُولَى ةيلاهالْج جربت نجربت ولَا كُنوتيب فى الزكَاةَ وقَرنَ نيآتو الصالةَ نمأَقو
ا رِيدي إِنما ولَهسرو اللَّه نعأَطوللَّهكُمطَهِّريو تيالْب أَهلَ سالرِّج نكُمع بذْهيل

تطْهِيراً

آیه33سوره احزاب .33

ترجمه

خانه در زینتو (و نشوید ظاهر خودآرایى با نخستین، تجاهلی دوران همچون و گیرید قرار خود راهاى خود هاى
بده زکات و دارید پا بر را نماز و نکنید)، کردهآشکار اراده خداوند همانا کنید؛ اطاعت رسولش و خدا از و ید،

سازد پاك را شما کامالً و کند دور (پیامبر) بیت اهل شما از را (گناه) پلیدى که .است

ها نکته

نتیجه»قرار«یا»وقار«از»قَرْنَ» و خانهاست، از خودنمایى براى یعنى است. یکى معنا دو هر خارجى خود هاى
.نشوید

ساختمان»برج«از»تبرج» میان در برج که گونه همان است، خودنمایى معناى جلوهبه دیگر خاصىهاى ى
.دارد

دهنده نشان اُولى تُاخرىجاهلی جاهلیت ظهور است: ى آمده نیز حدیث در آنیم. شاهد امروز ما که است
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االخرى« الجاهلیۀ فرا390»(ستکون دیگرى جاهلیت زودى به .رسدمى)
مى گور به زنده را دختر روز آن جاهلیت در نابوداگر را دختر هم جنین، سقط با امروز کردند،

رامى پسر هم .کنند،
جنگ در امروز داشت، وجود کشى آدم و قتل روز آن جاهلیت در کشتارهاىاگر جهانى و بزرگ هاى

مى انجام .گیردمیلیونى
جنا و نبود مدرسه روز آن مىجاهلیت انجام مهمیت دانشگاه، هزاران وجود با امروز ترینگرفت،

انسان مىحقوق پایمال .شودها
مترقّى در امروز اما بود؛ جرم زنا و فساد روز آن جاهلیت بازىدر همجنس جهان کشورهاى ترین

است.( (391قانونى
درباره آیهمطالبى تطهیرى ى

عنْکم» بذهلی اللّه ریدی تَطهیراًانَّما طهِّرَکُمی و یتالب اَهلَ سالرِّج»
آیهنشانه»انّما«ىکلمه* که است این دربارهى شریفه اهلى مورد در استثنایى موهبت یک السالمبیتى علیهم

مى .گویدسخن
از* اراده»یرید«مراد اراده، زیرا است، تکوینى همهى پاکى خداوند، تشریعى استى مردم بیتى اهل تنها نه

اکرم السالمپیامبر .علیهم
از* است.(»رجس«مراد باطنى و ظاهرى ناپاکى گونه (392هر

از* البیت«مراد درهمه»اهل آنان نام که است آن افراد برخى بلکه نیست، پیامبر خاندان ى
حس و حسن و فاطمه و على از: عبارتند گروه این است. آمده سّنى و شیعه السالمینروایات .علیهم

درباره آیه از بخش این چرا و چیست؟ انحصار این دلیل تمامسؤال: یا پیامبر زنان ى
نیست؟ حضرت آن خاندان

:پاسخ از.1 آنان که شده نقل سلمه ام و عایشه از حّتى پیامبر همسران خود از روایاتى
بیترسول اهل جزء هم ما آیا پرسیدند: وآله علیه اهللا خیرخداصلى فرمود: پیامبر .هستیم؟

مى.2 متعددى روایات ایندر سر بر عبایى پیامبر آنانازیکىکه(کشیدنفرپنج خوانیم:
نداداجازهوهستندمنبیتاهلهااین:فرمودو)بودحضرتخود را دیگران ورود .ى
اکرم.3 بهپیامبر را بیت اهل اختصاص که این براى وآله علیه اهللا کند،صلى ثابت نفر پنج

ماه شش گفته)مدت به صبحو نماز هنگام به ماه) نه یا هشت روایات بعضى ىخانهکناراز ى
عنکماهلیاالصالة«:فرمودمىوگذشتمىالسالمعلیهافاطمه لیذهب اللّه یرید انّما البیت

تطهیرا یطهرکم و البیت اهل «الّرجس
هف از بیش الحق احقاق کتاب آیهدر اختصاص درباره سنّت اهل معروف منابع از حدیث تاد

بیش است سنّت اهل معروف کتب از که التنزیل شواهد کتاب در و شده ذکر نفر پنج به شریفه
است.( آمده زمینه همین در روایت سى و یکصد (393از
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نمى پیامبر زنان شامل آیه این حال هر زیرابه :شود
مى گناه مرتکب گاهى سورهشدآنها در مىند. تحریم ازى بعضى به را رازى پیامبر خوانیم:

نامیده، گناه را عمل این قرآن گفت. دیگرى به و نکرد دارى امانت او و فرمودند همسرانش
قلوبکما«فرمود: صغت فقد اللّه الى تتوبا (394»(ان

على حضرت علیه را جمل جنگ بود، پیامبر همسر که رعایشه به السالم سپسعلیه و انداخت اه
شدند؟ کشته مسلمانان از بسیارى عده جنگ این در آنکه با شد، پشیمان

سؤال چند
رکم«آیا.١ ّ بیت»یطھ اھل که نیست آن معنای داشتهبه آلودگی السالم تطھیرعلیھم را آنان خداوند و اند

است؟ کرده
درباره:پاسخ قرآن زیرا نیست، آلودگی تطھیر بھشرط حوریان کلمهی رة«شتی ّ حالی»مطھ در برده کار به را

دیگر عبارت به ندارند. آلودگی گونه ھیچ رکم«که ّ نگه«یطھ پاك معنای ازبه کردن پاك نه است داشتن
قبلی .آلودگی

اھل.٢ است؟اگر پیامبر زنان به مربوط که گرفته قرار جمالتی میان در آیه این چرا نفرند، پنج تنھا بیت
الف: ه«یجملهپاسخ: ّ الل یرید ما ّ این...»ان در قرآن آوری جمع ھنگام ولی شده نازل جداگانه صورت به

است گرفته قرار .جا
گفته:ب مطالببه البالی در که بوده این عرب ادیبان و شاعران و فصیحان رسم البیان، مجمع تفسیر ی

می مطرح ی ّ مھم و جدید حرف باشد.معمولی بیشتر تأثیرش تا اگرکنند سیما، و صدا اخبار میان در چنانکه
یك گفتن سخن گونه این فرمایید، ه ّ توج رسید دستم به اکنون ھم که خبری به بگوید: مرتبه یك گوینده

می ایجاد تبلیغاتی و روانی آیهشوك در را آیه این نظیر سورهکند. م ّ سو مربوطی مطلب که خواندیم مائده ی
دی کمال و امامت و والیت گوشتبه به مربوط احکام کنار در الھی، رضای و ار ّ کف یأس و نعمت تمام و ن

سازی جا گونه این و شده نازل خون، و ھمانخوك درست است. نااھالن دستبرد از قرآن حفظ رمز ھا
پنبه البالی در را خود آالت زیور خانه از خروج ھنگام زنان گاھی که میگونه قرار کا ّ مت اینھای با دھند.

رابطهک پنبه و طال میه انجام کار این نااھالن دستبرد از ماندن محفوظ برای ولی ندارند .گیردای
می پیامبر زنان به که ھایی سفارش میان در میج: مرتبه یك ارادهکند، خدا عصمتفرماید: بر مخصوص ی

خانه در شما پیامبر! زنان ای یعنی دارد، بیت معصومیناھل که ھستید بایدعلیھای ً حتما و ھستند السالم م
کنید مراعات بیشتر را .تقوا
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اھل مورد در جمالتد: خالف به است، مردان بودن غالب نشان که رفته کار به مذکر جمع ضمیر بیت
است شده استفاده مؤنث جمع ضمیر از آنھا در که پیامبر زنان به .مربوط اقمن» ، ّ عنکم،-بیوتکن

رکم ّ «یطھ
خط آیه این ھمهگرچه مراد ً قطعا ولی است پیامبر زنان به دستورھااب این به باید که ھستند مسلمان زنان ی

کنند .عمل

نورالثّقلین(390 .تفسیر

نامدرباره(391 به کتابى معاصر، جاهلیت بیستم«ى قرن نام»جاهلیت به دیگرى کتاب و قطب سید از
غرب« تمدن الرى»سیماى موسوى مجتبى سید استاز شده ترجمه زبان چند به تاکنون که شده .نوشته

برهان(392 .تفسیر

نمونه(393 و نورالثقلین .تفاسیر

.4تحریم،(394

ها پیام

نمایى.-1 خود بدون خانه بیرون یا است خانه یا زن تبّرجن-قرن«جایگاه «ال

است.-2 ممنوع جاهلى دوران به گرد عقب و ا«ارتجاع تبرّج تبّرجن االولىال «لجاهلیته

نشانه-3 نشانهخودنمایى نیست، تمدن است.ى جاهلیت االولى«ى الجاهلیته «تبّرج

یکدیگرند.-4 متالزم و ناگسستنى عنصر دو زکات و الزکوة«نماز و... «الصالة

5 است.- واجب خدا از اطاعت کنار در رسول از اللّه«اطاعت «اَطعن

است-6 روح پلیدى باشند.گناه، دور پلیدى این از باید نبوت خاندان اهل«و الرّجس عنکم لیذهب
«البیت
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هشتم درس

ةرِيالْب ريخ مه كلَئأُو اتحالالص عملُواْ و آمنواْ ينالَّذ إِنَّ

آیه98سوره بینۀ .7

ترجمه

داده انجام شایسته کارهاى و آورده ایمان که کسانى شک مخلوقاتاندبى بهترین خود .آنانند

ها نکته

از»بریۀ«کلمه از»برى«یا یا و است بشر جمله از خاکیان تمام آن از مراد و خاك معناى معناى»برَء«به به
و است است»بریۀ«خلق مخلوقات یعنى مفعولۀ معناى به فعیلۀ وزن .بر

اک پیامبر که شده نقل سنى و شیعه از روایاتى ابیطالبرمدر بن على به وآله علیه اهللا صلى
هستید البریۀ خیر تو یاران و تو (101.(فرمودند:

است: آمده چنین قرآن دیگر جاى در آیه، این الّذین«مشابه البکم مالص اللّه عند وابالد شرّ انّ
(102»(الیعقلون

آ سراغش به کتاب و رسول که است آن انسان بودن بدترین مىدلیل را حقیقت او و خاطرمده به ولى فهمد
مى لجاجت تکبر و «کندغرور البریۀ. شرّ هم الکتاب... اهل من «کفروا

ج(101 التنزیل، ص2شواهد تفسیرنمونه357، از نقل به ،.

.22انفال،(102

ها پیام

مى-1 تعیین را خود جایگاه خود انتخاب با جهنمى،انسان و البریه شرّ یا بهشتى.کند، و البریه خیر یا
البریۀ« خیر آمنوا... البریۀ... شرّ «کفروا...

است-2 روشنگرى نوع بهترین آنان، کار پایان و ایمان و کفر میان «مقایسه البریۀ. البریۀ-شرّ «خیر

است-3 نهایت بى انسان، سقوط و رشد ولى است محدود موجودات، دیگر سقوط یا .رشد «البری -ۀشرّ
البریۀ مى»خیر صالح عمل و ایمان اثر در باشد(انسان برتر فرشتگان از حتى (.تواند
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بدترین-4 و است ایمان گرو در شدن کلمهبهترین (در کفرند. اهل است)»هم«ها انحصار اولئک«معناى
البریۀ خیر هم البریۀ... شرّ «هم

ع-5 با همراه که است ثمربخش شرطى به باشدایمان صالح الصالحات«مل عملوا و به»آمنوا کفر (ولى
است دوزخ سبب (.تنهایى

يماهرلَإِب هتيعش من وإِنَّ

آیه37سوره صافات .83

ترجمه

بود نوح پیروان از ابراهیم گمان، بى .و

ها نکته

باشند»شیعه«کلمه خود رئیس تابع که است گروهى معناى .به
صادق السامام نباشد.(علیه وابسته چیزى به تعالى خداى به جز که است قلبى سلیم قلب فرمود: آرى،13الم (

بیمارى از یکى استشرك قلبى .هاى
ویژگى انبیا میان در ابراهیم جملهحضرت از داشت :هایى

مى امت یک را او قرآن اما بود نفر یک که این با واحدة«داند.الف) امۀ کان ابراهیم (14»(انّ
شد. مردم امام نبوت، بر عالوه اماما«ب) للناس جاعلک (15»(اّنى

هستند او نسل از السالم محمدعلیهم و عیسى و موسى حضرت مثل انبیایى .ج)
اوست یادگارهاى از حج مراسم .د)

آسمان باطن و ملکوت بر یافت.ه) دست واالرض«ها السموات ملکوت ابراهیم (16»(نرى
القاب قرآن در وویژهو) قانت حنیف، خلیل، حلیم، اَواه، صدیق، مانند: است، شده ذکر او براى اى
سلیم قلب .داراى

مجمع(13 .البیانتفسیر

.120نحل،(14

.124بقره،(15

.75انعام،(16
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ها پیام

هزار-1 چند تا را نوح حضرت تا ابراهیم حضرت فاصله که این (با روحانى. سفر در نبود منزل سالبعد
است.)گفته توحیدى حرکت پیشتاز نوح و شده معرّفى نوح پیرو و شیعه ابراهیم، قرآن در لیکن انّ«اند، و

البراهیم شیعته «من

و-2 اصول در مکان و زمان عنصر و هستند مقتدا و الگو یکدیگر براى انبیا و است یکى انبیا همه راه
ندارد. اثر آسمانى ادیان شی«مبانى من انّ البراهیمو اسالم»عته پیامبر به خطاب قرآن نیز دیگر جاى (در

اقتده«فرماید:مى کن17»(فبهداهم اقتدا پیشین، پیامبران هدایت به (.)

نیست.-3 السالم علیه على حضرت یاران اختراع شیعه کلمه شیعه، مخالفان ادعاى خالف من«بر انّ و
«شیعته

ق-4 این از انبیا وظایف از پیشینبعضى پیامبران با پیوند الف) است: البراهیم«رار شیعته من انّ ب)»و
خدا برابر در سلیم«تسلیم بقلب ربه شرك.(ج»جاء انواع از جامعه البیه«نجات «اذقال

5 دینى،- رهبران موفقیت (الزمه بپردازید. جامعه کردن پاك به سپس کنید، پاك را خود درون ابتدا
سلیم قلب البیه«است)داشتن اذقال سلیم بقلب ربه «جاء

اوست.-6 درگاه به یافتن بار و خدا به تقرّب شرط سلیم سلیم«قلب بقلب ربه «جاء

باشد-7 برخوردار پاك و سلیم قلبى از که است پیامبران راستین پیرو و واقعى شیعه «کسى من. انّ و
سلیم بقلب ربه جاء اذ البراهیم «شیعته
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نهم درس

علَى متقَلَبان قُتلَ أَو اتم أَفَإِن الْرسلُ هلقَب نم لَتخ قَد رسولٌ إِلَّا دمحم  وما
علَى بقَلني ومن قَبِكُمفَلَن أَع هيبقعرِينكالْش اللَّه وسيجزِى شيئاً اللَّه رضي 

آل3سوره آیه. 144عمران

جمهتر

گذشته در و) آمده (دیگرى پیامبران نیز او از پیش که نیست پیامبرى جز انبیاومحمد براى مرگ (بنابراین اند.
مى بر خود گذشتگان (آئین) به شما شود، کشته یا و بمیرد او اگر آیا پس هست،) و بوده کسنیز هر و گردید؟

نمى خداوند به ضررى هیچ هرگز پس برگردد، عقب دادزندبه خواهد را شاکران پاداش بزودى خداوند .و

ها نکته

شد، جارى خون و کرد اصابت پیامبر پیشانى بر سنگى کفّار سوى از احد جنگ در وقتى است: آمده تفاسیر در
شایعه این پنداشتند. پیامبر شهادت را مصعب شهادت اشتباه به نیز برخى شد. کشته محمد که شد بلند صدایى

و شادى فکرموجب به نیز برخى گذاشتند. فرار به پا متزلزل مسلمانانِ از جمعى و شد کفّار گرفتن روحیه
مى فریاد بلند صداى با مسلمانانى گروه، این برابر در افتادند. کّفار فرمانده ابوسفیان از امان اگرگرفتن زدند:

نکنید فرار است، باقى محمد خداى و محمد راه نباشد هم [156].محمد
صادق خواهدامام ودوباره برگشته تاریخ آینده در شهیدى وهر جداست، مرگ از قتل حساب فرمود: السالم علیه

مى قرآن زیرا [157]:فرمایدمرد. الموت» ذائقۀ نفس [158]«کلّ

خمینى(156 امام حضرت اسالمى جمهورى بنیانگذار که رسیدم آیه این نوشتن به ملکوتزمانى به سره قدس
کردندا شرکت تهران در نفر میلیون ده حدود ایشان پیکر تشییع در و پیوست براساس.على ایران مسلمانان

فقیه؛ و عادل رهبرى انتخاب با و ماندند استوار خود پیمان بر آیه خامنه«همین آرمان»اىآیۀاللّه و امام هاىبا
نمودند بیعت تجدید او .بلند

ج(157 عیاشى، ص2تفسیر ،113.

.35انبیاء،(158
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ها پیام

دهیم.-1 ادامه را راهش باید که هستیم ما خداست. پیام ابالغ پیامبر، رسول«وظیفه االّ محمد ما «و

برگشتند؟!-2 دین از پیروانشان قبل، انبیاى مرگ با من«مگر خلت الرسلقد «...قبله

داشتهجامعه-3 انسجامى و تشّکل چنان باید اسالمى ضربهى آن به رهبر رفتن حّتى که نزند.باشد أفان«اى
اعقابکم على انقلبتم قتل او «مات

سّنت-4 تابع نیز وآله علیه اهللا صلى اسالم است.پیامبر حیات و مرگ همچون طبیعى قوانین و الهى أفان«هاى
قتل او «مات

5 حربه- از شایعه، است.انتشار دشمن قتلمات«هاى نزول(با»او شأن به (توجه

او.-6 راه نه است، محدود پیامبر انقلبتم«عمر قتل او مات «افان

کند.-7 وارد ضربه الهى خط پیمودن در نباید افراد رفت و آمد شد، روشن که خدا راه ممنوع. أفان«فردپرستى
قتل او «مات

8 آ- تاریخ حوادث که سازید استوار و ثابت چنان را خود نلرزاند.ایمان را قتل«ن او مات «أفان

عقب-9 و سقوط انبیا، خط از برداشتن است.دست اعقابکم«گرد على «انقلبتم

ندارد-10 خداوند براى ضررى مردم، «کفر یضرّاللّه. «فلن

خداست.-11 با پاداشش که است عملى شکر نوع بهترین حق، راه در الشاکرین«مقاومت اللّه «سیجزى

دهم درس

فَإِنما نكَثَ فَمن يهِمدأَي قفَو اللَّه دي اللَّه يبايِعونَ إِنما كونايِعبي ينالَّذ إِنَّ
علَى أَوفى ينكُثُ نمو فْسِهن داهع عظيماًبِما أَجراً يهتؤيفَس اللَّه هلَيع

آیه48سوره فتح .10

ترجمه

کسان مىهمانا بیعت تو با که مىى بیعت خدا با واقع در هرکنند، پس آنهاست، دست باالى خداوند دست کنند،
مى پیمان خود زیان به کند، شکنى پیمان خداوندکس کند، وفا بسته عهد خداوند با آنچه به کس هر و شکند

داد خواهد او به بزرگى پاداش زودى .به
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٨٠

ها نکته

تع»بیعت» و پیمان معناى مىبه بیعت دیگرى با که کسى است. اوهد اهداف براى را خود جان و مال گویا کند،
مى قرار فروش و بیع معرضِ مى13دهد.(در انصارى عبداللّه جابربن چنانکه زیر) رضوان بیعت روز آن در ما گوید:

اکرم پیامبر با بستیمدرخت بیعت فرار، عدم و جانبازى مرز تا وآله علیه اهللا .صلى
یکى است: آمده تعبیر دو آیه این در وفاداران، به لطف بیان ایدیهم«براى فوق دیگرى»یداللّه عظیما«و »اجراً
است. آمده تعبیر یک شکنان، پیمان به نسبت قهر بیان براى نفسه«ولى على «ینکث

مجمع(13 .البیانتفسیر

ها پیام

به-1 باید او تکریم و نصرت و پیامبر به برنامهایمان نه باشد، همیشگى جریان و تعهد یک وصورت موّقت اى
یبایعونک«موسمى. الّذین ان توقّروه... و است،»تعزّروه استمرار و دوام نشان مضارع، ((قالب

ندارد.-2 توّکل و توحید با منافاتى مردم، از گرفتن «یبایعونک«بیعت
خ-3 خواست و اراده همان پیامبر، تصمیم و نمىعمل اقدام الهى اراده جز چیزى به پیامبر و است کند.داوند

اللّه« یبایعون انما یبایعونک «الّذین
خداست.-4 با بیعت پیامبر، با اللّه«بیعت یبایعون «یبایعونک...

5 -) بگیرد. پیمان مجدداً آنان از و ورزیده تأکید مردم وفادارى بر بحرانى شرایط در باید مسلمانان ازرهبر
مى استفاده آیه نزول شأن و ازقرائن قبل بحرانى شرایط در اسالم پیامبر که حدیبیهشود بیعتصلح مردم از ،

(14گرفت.)(
دارد.-6 پى در را خداوند حمایت الهى، رهبرى أیدیهم«حمایت فوق یداللّه «یبایعونک...
ا-7 باالتر خدا، قدرت که نشوید مغرور مردم حمایت و بیعت استبه قدرتى هر «ز أیدیهم. فوق «یداللّه

8 فوق- که هستید طرف خدایى با که بپرهیزید شکنى پیمان از پس، ندارد، نیازى کسى حمایت به خداوند
.قدرت نکث«هاست فمن أیدیهم فوق «...یداللّه

است-9 خودشکنى شکنى، «پیمان نفسه. على ینکث «فانّما
بر-10 را بدان و خوبان کنند.عاقبت انتخاب مقایسه با خود تا کنید بیان مردم اوفى«اى من و نکث... «...فمن

راهنما(14 .تفسیر

أَزواجاً الْأَنعامِ نمو أَزواجاً أَنفُسِكُم ّنم لَكُم جعلَ والْأَرضِ اتومالس رفَاط
ىش هثْلكَم سلَي يهف كُمؤذْريوه و الْبصيرالسءٌ يعم
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٨١

آیه42سوره شوري .11

ترجمه

آسمان جفتآفریننده نیز پایان چهار از و داد قرار همسرانى خودتان از شما براى زمین، و وسیلهها این به هایى،
مى کثیر را بیناستشما و شنوا او و نیست مانندى هیچ را او .کند.

ها نکته

ق»فاطر«ىکلمه که چیزى آفرینش البتّهیعنى است. نداشته مشابه جدا«فَطَر«بالً و شکافتن معناى به لغت در
توده آغاز در آسمان و زمین که باشد این به اشاره شاید تعبیر این و است کهکردن است بوده متراکم و واحد اى

شده تفکیک کرات و شده شکافته انفجار اثر العالمدر واللّه اند.
نمى را هیچخداوند با اوشود دانست. همتا و شبیه همه»حى«چیز حیات از حیاتش اما زندهاست موجودات ى

در کبیر71بندجداست. جوشن :خوانیممىدعاى

«حى یا ،حى یشاکله ال الّذى حى یا ،حى کمثله لیس الّذى حى یا ،حى کلّ بعد حیاً یا ،حى کلّ قبل حیاً یا
حى یا ،حى الى یحتاج ال حى،الّذى کلّ یرزق الّذى حى یا ،حى من الحیاة یرث لم حیاً یا ،حى کلّ یمیت الّذى

نوم وال سنۀ تأخذه ال قیوم یا و حى یا الموتى، یحیى اّلذى حى «یا

مى کنیم توجه خداوند حیات صفت به تنها زندهاگر است، زنده هر از بعد و زنده هر از قبل خداوند استبینیم اى
شریک زندهکه به محتاج ندارد، حیات همهدر و نیست دیگر زندهاى مىى را .میراندها

ها پیام

آسمان-1 است.آفرینش ابتکارى و ابداعى کامالً زمین و «فاطر«ها

است.-2 نسل بقاى زوجیت از کلمه»یذرؤکم(«هدف از بعد که است تکثیر معناى است»ازواج«به (آمده

داشتن-3 از ندارد)خداوند همسر خداوند ولى هست، زوجیت حیوان، و انسان (در است. منزّه لیس«همسر
شى «ءکمثله

همه-4 و بیناست و شنوا دارد، پیوند همه با او لکن نیست خدا مثل چیز هیچ اینکه آفریدهبا نظرى زیر را ها
شى«دارد. کمثله البصیرلیس السمیع هو و «ء

5 خداوند- شنیدن و دیدندیدن سایر شنیدنبا و است.ها متفاوت شى«ها کمثله البصیرلیس السمیع هو و «ء
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یازدهم درس

يرِيدونَ كلقَب من أُنزِلَ ومآ كإِلَي أُنزِلَ بِمآ ءَامنواْ مهأَن يزعمونَ ينالَّذ إِلَى رت أَلَم
قَدو وتالطَّغ إِلَى يتحاكَمواْ يضلَّهمأُمأَن أَن طَنيالش رِيديو بِه يكْفُرواْ أَن رواْ

بعيداً ضلَالً

آیه4سوره نساء .60

ترجمه

مى که را کسانى نازلآیا تو از پیش پیامبران) (بر آنچه و تو بر آنچه به آوردهپندارند ایمان است، اندشده
مىنمى که طاغوتبینى نزد را داورى ووحکّ)خواهند ورزند. کفر طاغوت، به مأمورند که حالى در ببرند، باطل) ام

مى درازىشیطان و دور گمراهى کند، گمراه را آنان !خواهد

ها نکته

راآیه خود نزاع مرجع که است کسانى از انتقاد در آیه این کرد، معرفى پیامبر و خدا را منازعات در مرجع قبل، ى
مى قرار .دهندطاغوت

من یک مسلمانمیان گذاشتندافق داورى بر بنا شد. نزاع یهودى یک و امانت.نما خاطر به را پیامبر یهودى
کعب داورى به من گفت: منافق آن ولى کرد، قبول داورى به راضیم،وعدالت بود) یهود بزرگان از (که اشرف بن

مى مىزیرا هدایایى با که ایدانست کند. جلب خود نفع به را کعب نظر شدتواند نازل رفتار آن نکوهش در آیه .ن

و دهد دستور خدا، فرمان برابر در و نکند حکم حقّ به که است کسى طاغوت، السالم علیه صادق امام تعبیر به
شود [319].اطاعت

نمونه(319 .تفسیر

ها پیام

است.-1 ایمان خیال نیست، ایمان طاغوت، از تبّرى بدون آمنوا.«ایمان انّهم الطاغوتیزعمون الى یتحاکموا ..»

همه-2 دستورات به ایمان و دارند مشترك ماهیت و هدف است.ادیان، الزم انبیا من«ى انزل ما و الیک انزل
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«قبلک

است.-3 حرام طاغوت، با به«سازش یکفروا ان «أمروا

کنید.-4 نفى را باطل راه سپس دهید، نشان را حقّ راه اللَّ«ابتدا الى الىفرُدوه یتحاکموا ان یریدون الرسول... و ه
«طاغوت

5 اراده- و فکر است.حتّى انتقاد مورد طاغوت به مراجعه الطاغوت«ى الى یتحاکموا ان «یریدون

سایه-6 در شیطان، طاغوتموّفقیت از مردم اطاعت ان«هاست.ى یریدالشیطان الطاغوت... الى یتحاکموا
«یضلّهم

طاغوت-7 پیامبرانند.منافق، برابر در و خط یک در شیطان یرید«و الطاغوت... الى یتحاکموا یزعمون... الّذین
«الشیطان

8 دادگاه- به مراجعه بودن وحرام طاغوت به است.کفر آسمانى ادیان همه فرمان طاغوتى، اُنزل«هاى تَر... الم
الطاغوت الى یتحاکموا قبلک... من انزل وما «الیک

حل-9 است.در ممنوع و شیطان خواست رفتن، بیگانگان سراغ داخلى، الشیطان«اختالفات «...یرید

اراده-10 تحت طاغوتمنافقان، و شیطانند دامى شیطانند.ها کار ابزار و یضلهم«ها ان الشیطان «یرید

است-11 هولناك دره به سقوط طاغوت به مراجعه «نتیجه بعیداً. «ضالالً

دوازدهم درس

علَى أَنعمها نِّعمةً مغيراً كي لَم اللَّه بِأَنَّ كل حتى ذَ وأَنَّ قَومٍ فُسِهِمبِأَن ما يغيرواْ
يملع يعمس اللَّه 

آیه8سوره انفال .53

ترجمه

نمى تغییر کرده، عطا قومى به که را نعمتى خداوند، که است سبب بدین (کیفر) راآن آنچه آنان آنکه مگر دهد،
داناست و شنوا بسیار خداوند، همانا و دهند، تغییر است خودشان .در

ها نکته
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نعمت تغییر سبب گناه، و ظلم مانند عواملى متعدد، احادیث آمدهدر حساب به الهى ازهاى بازگشت چنانکه اند،
انواع شدن سرازیر موجب حّق، مسیر در حرکت و انحراف و استنعمتگناه الهى .هاى [547]

ستم و بهرهگناهان لیاقت از را انسان مىها، دور الهى لطف از السالمچنانکه.کندورى علیه على درحضرت
قاصعهخطبه درى و نموده اشاره کمیلبدان الّلهم«خوانیم:مىدعاى العصم... تهتک الّتى الذنوب لى اغفر الّلهم

تغی الّتى الذّنوب لى الّنعماغفر «...ر
نامه السالمدر علیه على اشتربهحضرت نعمتخوانیممىمالک وستم، ظلم مانند چیز هیچ تغییر: را الهى هاى

نالهنمى خداوند چون مىدهد، را مظلوم استى ظالمان کمین در و .شنود [548]
السالم علیه صادق سختىفرمودند:امام از گرفتارىهمواره و وها روز گناهانهاى و معصیت عقوبت که شب

ببرید پناه خدا به .شماست، [549]

وفرقان(547 نورالثقلین  تفاسیر
نامه(548 البالغه، 53نهج
ج(549 کافى، عشرى، اثنى ص2تفسیر ،269

ها پیام

شایسته1- ذاتاً نعمتانسان دریافت است.ى الهى قوم«هاى على «انعمها

نعمت-2 اززوال نعمتناحیهها، استمرار بر خدا سّنت وگرنه خودماست، مغیراً«هاست.ى یک لم الّله بانّ ذلک
بانفسهم ما یغیروا حتّى «نعمۀ...

گرفتندادن-3 و است.ها حکیمانه و قانونمند خدا، سوى از یغیروا«ها حتّى نعمۀ... مغیراً یک «...لم

است.-4 مقدم غضبش بر خداوند یغیرواانع«رحمت حتّى قوم على «مها

5 دارد.- قانون نیز اجتماعى کیفرهاى فردى، کیفر بر عالوه اسالم قوم«در «على

مى-6 تغییر را خود که است انسان این و است استوار پاکى و ایمان بر انسان، بانفسهم«دهد.فطرت ما «یغیروا

مى-7 را تاریخ تانسان، جبر اقتصاد، آنکه نه بسازد.سازد، را انسان محیط، و یغیروا«اریخ و...»حتّى محیط البتّه
بى ارادهاقتصاد با اصلى نقش لکن نیست، نمىاثر مجبور را انسان آنها از یک هیچ و است، انسان .کندى

8 مى- را جامعه پایهافراد، بر جامعه، در منفى یا مثبت تحول هرگونه و فرهنگىسازند و فکرى تحولِ افرادى
بانفسهم«است. ما یغیروا «قوم...

مّلت-9 شقاوت و ثروت.سعادت و قدرت نه آنهاست، درونى تحوالت گرو در بانفسهم«ها، ما یغیروا «حتّى

روحیه-10 محور، جوامع، سرنوشت تحلیل نظامدر خرافات، شانس، نه است، مردم و...ى تاریخ جبر حاکم، هاى

@Maharate_Konkur

@Maharate_Konkur



٨٥

بانفسهم« ما «یغیروا

است.همه-11 خداوند گسترده علم بر مّتکى کفّار کیفر و هستیم خدا نظر تحت ما علیم«ى سمیع اللّه «انّ

بِقَو ما ريغي لَا اللَّه إِنَّ اللَّه أَمرِ نم هفَظُونحي هلْفخ نمو هيدي بينِ من تقِّبعم مٍلَه
بِ حتى ما أَراديغيرواْ وإِذَآ نأَنفُسِهِمم ونِهد من لَهم وما لَه درم فَلَا سوءاً بِقَومٍ اللَّه

 والٍ

آیه.13سوره 11رعد

ترجمه

پى که است فرشتگانى انسان پیشبراى از را او مىدرپى حفاظت خداوند فرمان از سر پشت از و همانارو کنند.
تغ را قومى حال نمىخداوند آسیبىییر قومى براى خداوند هرگاه و دهند تغییر را خود حال آنان آنکه تا دهد

کننده حمایت و کارساز و دوست هیچ او برابر در و نیست آن براى برگشتى هیچ پس آنانبخواهد براى اى
.نیست

ها نکته

حرف»معقبۀ«جمع»معقبات» و مبا»تاء«است براى بلکه نیست، تأنیث براى لذاآن عالمۀ، مثل است. لغه
است»یحفظونه«فاعل آمده .مذکر

از مراد با»معقبات«البتّه تا نیست انسان یدیه«تعقیب پى»بین و تعاقب منظور، بلکه باشد، داشته درپىمنافات
است روز و شب مالئکه .آمدن

از اللَّه«مراد ک»امر ندارد معنا زیرا نیست، الهى عذاب و قهر آیه این الهىدر کیفر برابر در را انسان فرشتگان ه
نیز بگذرد آن در آنچه و خداست مخلوق طبیعت چون است. طبیعى حوادث و خطرات مراد بلکه کنند، حفاظت

اراده و خواست مىبه او .باشدى
آ از و هستند او کارهاى ثبت و انسان جان حفظ مأمور که شده یاد فرشتگانى از متعدد روایات و آیات دردر نان

اراده مورد که خطراتى مىبرابر محافظت نیست خداوند حتمى همینکهى روایات، از مستفاد بنابر البتّه نمایند.
الهىاراده حتمى اجل دست به را انسان و رها را حفاظت مأموریت محافظ، فرشتگانِ رسید، خداوند قطعى ى
است،مى دوگونه خداوند فرمان و امر بنابراین راسپارند. انسان فقط فرشتگان و قدر) و (قضا غیرحتمى و حتمى

مى حفظ حتمى غیر حوادث نمىاز انسان از اختیار سلب باعث حفاظت این که است بدیهى وکنند، شود
انسان امتسرنوشت و آنهاستها خود اختیار در همچنان .ها
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انسان جان از هم فرشتگان آنهاحفاظت رفتار و اعمال از هم و لحافظین«هاست علیکم علیکم-ان یرسل
زیرا»حفظۀ شیطانى، وساوس و انحرافات برابر در آنها فکر و ایمان از هم مى»یحفظونه«و روح شامل وهم شود

جسم شامل .هم
السالم سجادعلیه فرمودندامام آیه این به اشاره :با

نعمت که مىگناهانى تغییر را مردم،ها به ظلم از: عبارتند کهدهند خیرى کارهاى کردن رها و خداوند ناسپاسى
است کرده عادت آن به (21.(انسان

تک نه است، بشرى جوامع مورد در آیه جامعهاین یعنى انسانى. افراد وتک خداوند برکات مشمول صالح، ى
مىجامعه الهى قهر گرفتار منحرف، صادى ناصالح انسان و صالح فرد مورد در قاعده این اما زیراشود. نیست، ق

ناصالح فردى اینکه یا و شود مشکالت گرفتار الهى آزمایش بخاطر ولى باشد، صالح شخصى است ممکن گاهى
گردد رها الهى، مهلت جهت به ولى .باشد،

نورالثقلین(21 .تفسیر

ها پیام

نمى-1 رها را انسان معقبات«گذارد.خداوند «له
ا-2 محافظ الهى، فرشتگان از هستند.نسانگروهى معقبات«ها «له
مى-3 حفظ مترقّبه غیر حوادث از را انسان یحفظونه«کند،خداوند معقبات وعمد»له علم با که حوادثى از نه

مى بوجود خود مابقوم«آورند.براى الیغیر اللَّه «انّ
است-4 کرده احاطه را انسان گوناگون، وحوادث «خلفهومنیدیهبینمن.«خطرات

5 نمى- پس فرماید عطا که را نعمتى کنند.خداوند ناسپاسى را نعمت آن مردم، آنکه مگر الیغیر«گیرد، اللَّه انّ
بقوم «ما

است.-6 خودتان دست به شما سرنوشت نروید، نجوم و فال و اقبال بخت و شانس سراغ ما«به یغیروا حتّى
«بانفسهم

انس-7 که است زمانى تا خداوند رهاحفاظت خود حال به و محروم الهى لطف از وگرنه نکند نعمت کفران ان،
شد. سوءاً«خواهد بقوم اللَّه اراد «اذا

8 نعمت- از است.برخوردارى درونى حاالت و نفسانى کماالت به وابسته بیرونى، و ظاهرى ما«هاى یغیروا حتّى
مى»بانفسهم دیگر جاى آ«فرماید:در القرى اهل انّ لو وو السماء من برکات علیهم لفتحنا اتَّقَوا و منوا
(22»(االرض...

همهاراده-9 از باالتر خداوند ارادهى له«هاست.ى فالمرد سوءاً بقوم اللَّه اراد «اذا

.96اعراف،(22
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سیزدهم درس

لختسلَي تحلالص وعملُواْ نكُمم ءَامنواْ ينالَّذ اللَّه دعاوكَم الْأَرضِ فى مهفَن
ملَه نكِّنملَيو هِملقَب من ينالَّذ لَفختىاسضتار الَّذى مهينن دم ولَيبدلَنهم ملَه

فَأُولَ كذَل دعب كَفَر ومن شيئاً بِى يشرِكُونَ لَا يعبدوننِى أَمناً هِمفوخ دعبكئ
الْفَسِقُونَ مه

آیه24سوره نور .55

ترجمه

داده انجام شایسته کارهاى و آورده ایمان که شما از کسانى به درخداوند را آنان حتماً که است داده وعده اند،
براى خداوند که را دینى قطعاً و کرد، جانشین را ایشان از پیش کسانى که گونه همان دهد، قرار جانشین زمین

مراآنا (تنها) تا کند، جایگزین را امنیت ترسشان پى از و بخشد اقتدار و استقرار آنان براى است، پسندیده ن
فاسقانند همان آنان پس ورزد کفر این، از بعد کس هر و نکنند، من شریک را چیزى و .بپرستند

ها نکته

السال علیهم صادق امام و باقر امام و سجاد امام از بسیارى روایات مىدر حکومتم آیه، این کامل مصداق خوانیم:
مهدى حضرت است.(جهانى السالم حکومت93علیه جهان بر ایمان اهل روز آن در است داده وعده خداوند که (

.کنند
به بارها قرآن، صالحاندر نهایى جملهحکومت از است، شده :تصریح
فرمود: مرتبه کلّه«سه الدین على ب94»(لیظهِره اسالم همه) شدر خواهد پیروز ادیان .ى

فرمود: دیگرى جاى الصالحون«در عبادى یرثها االرض شد95»(انّ خواهند زمین وارث من صالح بندگان (.
مى دیگر جاى در للتّقوى«خوانیم:و یا96»(والعاقبۀ للمتّقین«) (97»(والعاقبۀ

ی و زمین در خداست از جانشینى یا مؤمنان، جانشینى از پیشینمراد اقوام از جایگزینى .ا
درباره»قُرطبى» خود، تفسیر مىدر نقل حدیث چند اسالم کامل پیروزى مىى و خانهکند زمین در اىگوید:

بود نخواهد
شد خواهد وارد خانه آن در اسالم که آن .مگر

اکرم هیجدپیامبر (روز مکّه از برگشت مسیر در خود حج آخرین در وآله علیه اهللا ذىصلى غدیرهم در الحجه)
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به علىخم حضرت خداوند، عنوانفرمان به را اسالم من امروز شد نازل آیه داد، قرار خود جانشین را السالم علیه
براى کامل پسندیدم؛دین دیناً«شما االسالم لکم ضیتوعده98»(ر نیز آیه این در دینى) آن پیروزى خداوند ى

است؛ پسندیده که »است
لهمدینهم ارتضى است».الّذى خم غدیر اسالمِ گرفت، خواهد را جهان که اسالمى .بنابراین

نورالثقلین(93 .تفسیر

فتح،33توبه،(94 صف،28؛ .9و
.105انبیاء،(95

.132طه،(96

.128اعراف،(97

.3مائده،(98

ها پیام

آینده-1 دین آیندهاسالم، است. جهان سودى به تاریخ سلطهى شکست و است.مؤمنان کافران وعداللّه...«ى
دینهم لهم «لیمکننّ

سختى-2 و فشار تا دهید امید مؤمن، محرومان نکند.به مأیوس را آنها آمنوا«ها، اّلذین اللّه «وعد

گسترده-3 حکومت گرفتن بدست براى لیاقت رمز و استکلید صالح عمل و ایمان تنها «حّق، آمنوا. والّذین
الصالحات وعده»عملوا باشند عمل و ایمان اهل که کسانى ایمانبه اهل تنها که آنان به نه شده، داده پیروزى ى

.باشند

است.-4 دین حفظ براى حکومت و سیاست بلکه نیست، جدا سیاست از یعبدوننى«دین، ... «لیستخلفنّهم

5 بی- آنان، کردن باور براى مردم، ارشاد و تبلیغ نمونهدر است.ان مفید گذشته تاریخ از استخلف«هایى کما
قبلهم من «الّذین

است.-6 الهى سّنت یک حّق، اهل نهایى قبلهم«پیروزى من الّذین استخلف «کما

است.-7 کامل امنیت و توحید به رسیدن و زمین در الهى دین استقرار ایمان، اهل حکومت و پیروزى از هدف
دین« لهم «الیشرکون-لیبدلّنهم-هملیمکّننّ

8 ببینیم- تاریخ تحوالت در را خدا «دست لهم. لیمکّننّ ... «لیبدلّنهم-وعداللّه

است.-9 الهى رضایت مورد دین تنها اسالم، لهم«دین ارتضى اّلذى «دینهم

سایه-10 در واقعى، است.امنیت دین حکومت أمنا«ى خوفهم بعد من «ولیبدلّنّهم

@Maharate_Konkur

@Maharate_Konkur



٨٩

جامعه-11 در مىامنیت فراهم عبادت براى مناسبى شرایط اسالمى، .سازدى یعبدوننى» نهایى»أمنا (هدف
استوعده خداوند خالصانه عبادت الهى، (هاى

هیچ-12 که است کامل زمانى خدا، نباشد.عبادت آن کنار در شرکى الیشرکون«گونه «یعبدوننى

انحر-13 گروهى نیز، صالحان حکومت داشتدر خواهند «اف ذلک. بعد کفر من و ... «وعداللّه

ينارِثالْو ملَهعجن و أَئمةً ملَهعجن و الْأَرضِ فى استضعفُواْ ينالَّذ علَى نمن أَن رِيدنو

آیه.28سوره 5قصص

ترجمه

کرده اراده ما کشیو زبونى و ضعف به زمین در که کسانى بر وایم پیشوایان را آنان و گذاریم مّنت شدند، ده
دهیم قرار زمین) (روى .وارثان

ها نکته

این»مّنت«ىکلمه قصددر به نعمت کردن بازگو که زبانى مّنت نه است، ارزش با و بزرگ نعمت معناى به جا
است ناپسندى و زشت کار مسلّماً و باشد دیگران .تحقیر

اراده هرگاه که نیست اشکّى مانعىى هیچ و شد خواهد عملى قطعاً مسئله آن گیرد، تعلّق امرى تحقّق بر لهى
مىنمى قرآن گردد، آن راه سد فیکون«فرماید:تواند ُکن له یقول أن شیئاً أراد اذا أمره فرمان14»(انّما همانا (

ش خواهد محقّق و بود خواهد چیز آن پس باشد، که کند اراده را چیزى هرگاه که .داوست
این نعمتبا همه خصوصکه در او لیکن هستند، او مّنت رهین نعمتى هر در وبندگان است خداوند جانب از ها

فرموده مّنت به تعبیر نعمت، جملهچند از دارد، حکایت آنها باالى اهمیت از طبعاً :که
اسالمالف نعمت :» علیکم. اللّه فمنّ قبل من کنتم (15»(کذلک
نبوتب نعمت رسوالً«.: فیهم بعثَ اذ المؤمنین على اللّه منّ (16»(لقد
هدایتج: «نعمت هداکم. أن علیکم یمنّ اللّه (17»(بل
مؤمناند حاکمیت نعمت :» االرض. فى استضعفوا اّلذین على نمنّ أن نُرید «...و

بسیار، روایات مهدىدر السالمحضرت مصداعلیه آخرالزمان در بزرگوار آن شدهوحکومت معرّفى آیه این اتم ق
(18است.(

بیان و عبارات با زمین، بر مستضعفان حاکمیت استمسئله آمده قرآن در مختلفى :هاى

:الف االرض» فى لیستخلفنّهم الصالحات عملوا و منکم آمنوا اّلذین که19»(وعداللّه کسانى به خداوند (
داده انجام شایسته کار و آورده وعدهایمان زمیناند، در خالفت استى داده .را
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االرض«ب: فى خالئف جعلناکم ثم ... ظلموا لما قبلکم من القرون أهلکنا لقد اقوام20»(و آنکه از بعد (
دادیم قرار زمین جانشینان را شما کردیم... هالك را پیشین .ستمگر

الصالحون«ج: عبادى یرثها االرض مى21»(انّ زمین وارث صالح، بندگان .وندش)

مغاربها«د: و االرض مشارق یستضعفون کانوا اّلذین القوم أورثنا و22»(و شرق وارث را مستضعفان ما (
گرداندیم زمین .غرب

: بعدهم«ه من االرض ولنسکننّکم . الظالمین ساکن23»(لنهلکنّ را شما آن از وبعد نابود را ستمگران ما (
مى .گردانیمزمین

این در مستضعفان از فعلمراد بودن مجهول به توجه با امر»استضعفوا«آیه، این در خود که هستند کسانى ،
باشد کشیده استضعاف به را آنها استکبار و نداشته .نقش

.82یس،(14

.94نساء،(15

.164عمران،آل(16

.17حجرات،(17

کنزالدقایق(18 .تفسیر

.55نور،(19

.14و13یونس،(20

.105انبیاء،(21

.137اعراف،(22

.14-13ابراهیم،(23

ها پیام

است.-1 الهى وخواست اراده تاریخ، مظلومان از حمایت و مستضعفان جهانى «ُنرید«حکومت
مى-2 کشانده ضعف به کارآمد نیروهاى طاغوتى، خودکامه حکومت «شونددر «استضعفوا.
است.-3 مستضعفان آنِ از ائمۀ«آینده «...نجعلهم
ویژه-4 نعمت بعثت، همچون مىامامت، مّنت مردم بر خداوند که است مىاى پیامبر بعثت مورد در فرماید:نهد.

رسوالً« فیهم بعث اذ المؤمنین على اللّه منّ این24»(لقد در مى) ائمۀ«فرماید:جا نجعلهم «نمنّ...

.164عمران،آل(24
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م الزبورِ فى كَتبنا لَقَدونَوحلالص ىادبع يرِثُها ضالْأَر أَنَّ الذِّكْرِ دعب  ن

آیه21سوره انبیا .105

ترجمه

آسمانى) (کتاب در همانا (زبورو ذکر، از بعد وارثتورات(که) من صالح بندگان قطعاً که نوشتیم شده) نازل ،
شد خواهند .زمین

ها نکته

معنا»زبور«ىکلمه به عرب لغت است.در کتاب و نوشته نوع هر شى«ى کل فىو فعلوه به97»(الزبرء ولى (
آیهقرینه زبوراً«ى داود آتینا مى98»(و نظر به که) باشد السالم علیه داود حضرت اختصاصى کتاب مراد، که رسد

مجموعه برگیرنده مناجاتدر نیایشى نها، تورات از بعد کتاب این است. حضرت آن واندرزهاى ومرادها شده ازل
همان»ذکْر«از نیز آیه این آیهتوراتدر در چنانکه است.48است، ذکر تورات، که گذشت هم سوره و«همین

للمتقین ذکراً و ضیاء و الفرقان هارون و موسى آتینا «لقد
گفته ازبعضى منظور که از»زبور«اند مراد و آسمانى کتب تمام آیه، این مجید»ذکر«در قرآن کلمه، و ىاست

بعد« بمعناى»من بر«نیز مىمى»عالوه چنین آیه معناى صورت این در که تمام:شودآید، در قرآن، بر عالوه ما
بود خواهند من صالح بندگان آینه هر زمین وارثان که نوشتیم آسمانى .کتب

صادقاز السالمامام ذکردربارهعلیه فرمودند: حضرت شد، سؤال ذکر و زبور کتابى زبور و است خداوند نزد در
همه و است داود بر شده کتابنازل ماى آنان و است علم اهل نزد در شده نازل هستیم.(اهل)هاى (99بیت)

زبور از مورد پنج مى»مزامیر«در بشمار قدیم عهد کتب جزء امروزه که داود آمدهحضرت تعابیر این شبیه رود،
زمی وارث صالح، مردان که: (است شد. خواهند (100ن

یاران شد، خواهند زمین وارث که صالحى بندگان آن که است آمده متعدد روایات السالمدر علیه مهدى حضرت
(101هستند.(

مى روایات بعضى کهدر اسالماهلخوانیم پیامبر السالمبیت زندهعلیهم دوباره بد افراد و شد خواهند زمین وارثان
شد.( (102خواهند

.52قمر،(97

اسراء،63نساء،(98 .55و

ج(99 ص1کافى، ،225.

نمونه(100 .تفسیر
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نورالثقلین(101 .تفسیر

ج(102 قمى، ص2تفسیر ،297.

ها پیام

باشند.-1 جهان وارث و حاکم صالح، بندگان که است آن الهى «کتبنا«سّنت

است.پیشگوئى-2 قطعى قرآن الزبور«هاى فى کتبنا «...لقد

آینده-3 از مىقرآن، خبر تاریخ «...یرثها«دهد.ى

است.-4 صالحان آن از الصالحون«آینده عبادى «یرثها

5 نیست.- جدا سیاست از الصالحون«دین عبادى «یرثها

است-6 الزم نیز صالح عمل و صالحیت نیست، کافى تنها «عبادت الصالحون. «عبادى

حکومت-7 و زمین صالح.وراثت اعمال انجام و خداوند بندگى دارد، شرط دو جهان الصالحون«بر «عبادى

نلَكو وهلَبص وما لُوهقَت وما اللَّه رسولَ ميرم ناب عيسى سِيحالْم قَتلْنا إِنا هِملقَوو
يهف اختلَفُواْ ينالَّذ وإِنَّ ملَه هبشكش الظَّنلَفى اعبات إلَّا علْمٍ نم بِه ملَه ما هنم

يقيناً لُوهقَت وما
حكيماً عزِيزاً اللَّه وكَانَ هإِلَي اللَّه هفَعر بلْ

آیه4سوره نساء .157,158

ترجمه

مى (مغرورانه) که سخنى خاطر) به گرفت، فرا را آنان ما ولعنت (عذاب :گفتندو فرستاده» مریم، بن عیسى ىما
کشتیم را کسى»خدا (و شد مشتبه آنان بر کار بلکه آویختند، دار به نه و کشتند نه را عیسى آنان که حالى در

درباره که کسانى و کشتند) را او به هیچشبیه گمان، از پیروى جز و بودند شک در خود کردند اختالف عیسى ى
گفته به نداشتیک علم خود نکشتهى را او یقین به و .اندند

است حکیم و عزیز خداوند و برد باال خود سوى به را او خداوند .بلکه

ها نکته
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صادق جملهامام پیرامون در السالم شبه«ىعلیه لکن و صلبوه ما و قتلوه ما قائم»و حضرت غیبت علیهفرمودند:
خاطر به را آن امت همانا است، طور همین نیز مىالسالم انکار شدن مىطوالنى برخى متولّدکنند، قائم گویند:

مى برخى است، مىنشده دیگر وبرخى است، ومرده شده متولّد وگویند: بوده عقیم ما یازدهمین [421]...گویند:
نشانه و بودعوامل صورت این به عیسى حضرت جاى به دیگر شخصى آویختن دار به و امر شدن مشتبه :هاى

وعیسىمأمور-1 بودند وغریب رومى کننده، دستگیر نمىان را السالم [422].شناختندعلیه

بود-2 شبانه عیسى، دستگیرى براى .اقدام

نیست-3 سازگار نبوت مقام با شکایت این که کرد. شکایت خداوند از شده، دستگیر .شخص

انجیل-4 راهمه او دارآویختن وبه عیسى شدن فدا که مسیحیان کردههاى نقل وتاب آب اند،با
است بسیار آنها در خطا وامکان شده نوشته عیسى از پس .سالها

5 موضوعگروه- که است تناقضاتى هم اناجیل در و ندارند قبول را صلیب مسأله مسیحیان از هایى
مى مبهم .کندرا

ص(421 طوسى، .170الغیبۀ

ب(422 و داشت خیانت بناى که کسى شکلاحتماالً به خود کرد، معرفى مخالفان به را عیسى پول، گرفتن ا
فرقان تفسیر گشت. گرفتار و شد تبدیل .حضرت

ها پیام

مى-1 افتخار کشى پیامبر به که آنجاست تا انسان اخالقى سقوط المسیح«کند.گاهى قتلنا «انا

است.-2 الزم صراحت باطل، ادعاهاى برابر ماصلبوه«در و قتلوه ما «و

ذخیره-3 تا کرد عروج بود. طبیعى غیر بطور جهان این از رفتنش هم تولّدش، هم عیسى آیندهحضرت براى اى
الیه«باشد. اللّه رفعه «بل

است.-4 بوده هم اسالم پیامبر از غیر براى الیه«معراج، الّله رفعه «بل

5 خداست.- مهمان الیه«عیسى، اهللا «رفعه

آسمان-6 ادر دارد.ها وجود انسان زیستن اهللا«مکان رفعه «بل

همهاراده-7 الهى توطئهى مىى خنثى را حکیماً«کند.ها عزیزاً اهللا «کان
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يموسى ههنا قَالُواْ إِنا فَقَتلَا كبر و أَنت بفَاذْه فيها دامواْ ما أَبداً ندخلَهآ لَن إِنا
 قَعدون

آیه5سوره مائده .24

ترجمه

شد.بنى) نخواهیم آن وارد هرگز ما شهرند، آن در ستمگر) (جباران آنها که وقتى تا موسى! اى گفتند: اسرائیل)
آنان با (و بروید پروردگارت و تو نشسته(پس جا همین همانا ما .ایمبجنگید،

ها نکته

وبیت علالمقدسمکّه موسى اما مقدسند. سرزمین دو هر با، و شوید آن وارد فرمود: خود قوم به که السالم یه
در عمره قصد به که هجرى ششم سال در مسلمانان ولى کردند، تخّلف او فرمان از و آورده بهانه بجنگید، دشمن

مى حمله شهر به نبود، حضرت آن ممانعت اگر آمدند، مّکه نزدیکى تا وآله علیه اهللا پیامبرصلى دررکاب کردند.
سف حدیبیه«ر،این از»صلح گریزان چنان یکى ولى رسیدند، مقدس شهر دو دروازه به قوم دو هر آرى شد. واقع

سلحشور چنین ویکى .جنگ

بنى سالسستى (در بدر جنگ شروع از پیش نیز مسلمانان که بود مشهور چنان دشمن، با مبارزه در اسرائیل
ششم (سال مکّه به ورود وهنگام هجرى) بنىگمى(دوم همچون ما کهفتند: نیستیم قاعدون«اسرائیل ههنا »انّا

آماده تو رکاب در همواره جنگیمبگوییم، .ى

مى ثمر به مردم همراهى صورت در تنها دارند، عهده بر که وظایفى انجام در الهى رهبران .رسدتالش

ها پیام

نمونهبنى-1 بىاسرائیل، بهانهى رفاهادبى، و ضعف بودند.طلبجویى، ابدا«ى ندخلها لن انّا موسى «...یا

کلمه ندخلها«در است»لن آشکار خدا فرمان مقابل در آنان جسارت ،.

کلمه مى،»أبداً«ىدر دیده جسارت بر .شوداصرار

کلمه مى»اذهب«ىدر مشاهده موسى حضرت به توهین .شود،

کلمه دارد»ربک«ىدر وجود پروردگار ذات به توهین است، آنان ایمان ضعف نشانگر .و

رفاه»قاعدون» مى، را آنان عزّتطلبى نه رارساند، .جویى
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باشند.-2 داشته اصالح توقّع دینى رهبران و خداوند از تنها آنکه نه بپردازند، جامعه اصالح به خود باید مردم
قاعدون« ههنا إنّا «فقاتال

ن-3 خردمندانه کوشش، بدون پیروزى قاعدون«یست.آرزوى ههنا إنّا «فقاتال

الْقُرى أَهلَ أَنَّ لَون ولَكو والْأَرضِ السمآءِ نم كَترب علَيهِم لَفَتحنا واتقَواْ ءَامنواْ
يكْسِبونَ كَانواْ بِما فَأَخذْنهم  كَذَّبواْ

آیه7سوره اعراف .96

ترجمه

آباد و شهرها مردم اگر قطعاًىو بودند، کرده پیشه تقوا و آورده ایمان برآنان)ها را وزمین آسمان برکات درهاى)
رامى ما (آیات آنان ولى گرفتیم(گشودیم، خود) قهر (با را آنان عملکردشان خاطر به هم ما پس کردند، .تکذیب

ها نکته

موهبت،»برکت«جمع»برکات» مىبه گفته پایدار و ثابت درهاى معناىشود، در گذرا. چیزهاى مقابل
برکت»برکت« شامل برکات، دارد. وجود افزایش و خیر کثرت، مى، معنوى و مادى عمر،هاى در برکت مثل شود،

آن امثال و کتاب علم، .دارایى،

و دارند بهترى وضع کافر، کشورهاى چرا پس است، برکات نزول سبب تقوا و ایمان اگر سؤال:
با اسالمى هستند؟کشورهاى روبرو فراوانى مشکالت

ندارند. آرامش روانى و روحى نظر از ولى هستند، جلو صنعت و علم نظر از کشورها آن اوالً پاسخ:
دارند فراوانى مشکالت نیز آنان نظر این .از

در اسالم دین رهنمودهاى و قوانین و دارند خود با را اسالم نام تنها اسالمى، کشورهاى اغلب ثانیاً:
نمى حاکم .باشدآنجا

مى قرآن چنانکه است. الهى قهر نوعى مادى، رفاه گاهى عالوه علیهم«فرماید:به فتحنا به ذکّروا ما نسوا فلما
شى کلّ «ءأبواب تا[186] گشودیم رویشان به را چیز همه درهاى کردند، فراموش را الهى تذکّرات چون
شوند .سرمست

ب گشایش نوع دو قرآن، است،در برکات همراه که خوبان براى گشایش و رفاه الف: است: مطرح گروه دو راى
برکات« علیهم نیست،».فَتَحنا برکت همراه دیگر که نااهالن و کّفار براى گشایش و رفاه ابواب«ب: علیهم فَتَحنا

شى نعمت«ءکلّ بسا چه زیرا خداوند، باشد. طغیان و غرور و غفلت سبب و ناپایدار کفّارها، گشایش و رفاه این ،
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وسیله پیمانهرا پرشدن و مهلت زیراى کرد، خوش دل نباید ظاهرى نعمت هر به بنابراین است. داده قرار آنان ى
نعمت این مایهاگر باشد، مؤمنین براى وسیلهها و ناپایدار باشد، کفّار براى اگر و است، برکت استى الهى قهر .ى

السالم علیه صادق بندهامام گاهى مستجابفرمودند: را دعایش خداوند و دارد تقاضایى و حاجت خداوند از اى
مىمى مقرّر و مىکند انجام را گناهى بنده آن، از پس اما شود. برآورده دیگر مدتى تا برآوردهشود موجب که دهد

مى حاجتش .شودنشدن [187]
آیه، این بارز مصادیق مهدىاز حضرت ظهور گفته(فرجهتعالىالّله(عجلدوران به که آناست در روایات، ى

مى سرازیر زمین و آسمان از برکات .شودزمان [188]

44انعام،(186
عشرى(187 اثنى  تفسیر
نورالثقلین(188 تفسیر

ها پیام

است.-1 سختى بسیار کار جامعه، شدن مّتقى و آوردن واتّقوا«ایمان آمنوا («لو... نشانه»ولَ» سخت، بسیار کار ى
است نشدنى (و

اهل-2 جامعه اکثریت باید نیست، کافى فردى تقواى و ایمان خداوند، اجتماعى برکات و الطاف دریافت براى
باشند تقوا و .ایمان [189] واتّقوا» آمنوا القرى «أهل

است-3 الزم تقوا بلکه نیست، کافى تنهایى به «ایمان واتّقوا. «آمنوا
دارد.سرمایه-4 هم اقتصادى بازده جامعه، ومعنویت فرهنگ روى برکات«گذارى علیهم لفتحنا اتّقوا و «آمنوا

5 دروعده- الم (حرف است. حتمى برکات نزول تقوا، و ایمان با بگیریم. جدى را الهى («لفتحنا«هاى
خداست،-6 اختیار در گشایش، و ا»لفتحنا«بستن بازتابى ماستاما عملکرد .ز
مردمند.-7 اقتصادى وضع بهبود خواستار آسمانى، علیهم«ادیان «لفتحنا

8 به- بهانسان غریزى اهدافطور براى طبیعى تمایالت همین از وانبیا است عالقمند وخیرات برکات دریافت
مى استفاده برکات«کردند.خود علیهم «لفتحنا

مى-9 دریافت برکات از گوشهکنیمآنچه است.، الهى برکات از «برکات«اى الم»برکات«ىکلمه) و الف بدون
برکت تمام شامل لذا نمىاست، (شودها

سرچشمه-10 آسمان، و برکاتزمین االرض«اند.ى و السماء من «برکات
برکت-11 در آسمان است.نقش مقدم زمین نقش بر االرض«رسانى، و السماء من آ»برکات بر(تقدم سمان
(زمین
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مى-12 برکات نزول سبب تقوا و نیست.ایمان تقوا و ایمان معلول رفاهى و نعمت هر ولى واتّقوا...«شود، آمنوا
«برکات
محرومیت-13 ماست.عامل خود عملکرد مشکالت، و یکسبون«ها کانوا «بما
است.-14 الهى عذاب و قهر سبب گناه، بر پافشارى و یکسبونفاخذناه«لجاجت کانوا بما «م

فرقان(189  تفسیر

چهاردهم درس

لِّيتفَقَّهواْ طَآئفَةٌ مهنم قَةرف كُلِّ من فَرن فَلَولَا كَآفَّةً لينفرواْ الْمؤمنونَ كَانَ وما
رجعواْ إِذَا مهمقَو ولينذرواْ الدينِ لَعلَّهمفى هِمونَإِلَيذَرحي

آیه9سوره توبه .122

ترجمه

همه که نیست دستهسزاوار ایشان از گروهى هر از چرا پس شوند، رهسپار جهاد) (به مؤمنان نمىى کوچ کننداى
و گناه (از آنان شاید تا دهند بیم را آنان گشتند، باز خویش قوم سوى به که هنگامى و شوند فقیه دین تادر

کنند حذر .طغیان)

هان کته

مى انتقاد جنگ متخلّفان از شدت به که آیاتى نزول وبدنبال بعد به آن از آنان، مورد در پیامبر سختگیرى و کرد
جنگ همهدر بعدى، مىهاى آماده جهاد براى مسلمانان مىى تنها مدینه در را پیامبر و آیهشدند این گذاشتند.

بود جبهه به آنان کوچ براى .کنترلى [183]
بادیهمهه مسلمانان مىى شهر به دین، آموختن براى آننشین بد تبعات و شهر به کوچ موجب این و آمدند

ارشادمى را دیگران و برگشته خود وطن به آنگاه بیایند، شهر به بادین آشنایى براى بعضى که شد نازل آیه شد.
.کنند

مجموعه»دین» ا، باطنى و ظاهرى مقررات و الهى قوانین پذیرفتهى دین تنها که اسالم است. است،سالم الهى ى
االسالم« عنداللَّه الدین «انّ استب[184] بودن خدا تسلیم معناى .ه

دین در دین،تفقّه در تفقّه است. اسالمى واحکام عقاید و دین در عمیق شناخت کسب براى تالش معناى به ،
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و درس به عشق و مقام و دنیا براى است ممکن گاهىگاهى و باشد دوستان از نماندن عقب و سرگرمى و بحث
مى ارزشمند را دومى آیه، باشد. امت نجات و بهشت خدا، دین، بیمبراى که راهداند به آنان دعوت و مردم دهى

قومهم«خداست. «لینذروا
که است مهم آنچنان وآلهفقه، علیه اهللا خداصلى بدرقهرسول السالمعلىىدر آموزشیمنبهعلیه فرمان او به ،

داد، را مردم الدین«فقه فى «فقّههم کرد:[185] دعا چنین را او الدین«و فى فّقهه «الّلهم وى[186] آنکه با
بودفقیه مردم .ترین

السالمچنانکه امیرعلیه مىحضرت سفارش فرزندش فى«کند:به االنبیاءتَفقَّه ورثۀ الفقهاء فان «الدین [187]
السالمحسینامام عاشورانیزعلیه دینشب در فقیه را ما که خدایى حمد ستود: چنین را خداوند جمالتى در

داد .قرار [188]
صادقاز السالمامام حادثهعلیه امام براى اگر راپرسیدند: آیه این امام چیست؟ مردم تکلیف افتاد، اتفاق اى

طایفه و شهر هر از که فرمود بتالوت باید کننداى حرکت امام شناخت .راى [189]

مجمع(183 .البیانتفسیر

.19عمران،آل(184

حدیث(185 الوسائل، .36369مستدرك

ج(186 ص66بحار، ،92.

ج(187 ص1بحار، ،216.

.االمامموسوعۀکلمات(188

نورالثقلین(189 .تفسیر

ها پیام

برنامه-1 مدیریتدر و جامعریزى مسئلهنها، به توجه تا باشیم نباشد.گر دیگر مسائل در اخالل سبب کان«اى ما
کافّۀ لینفروا «المؤمنون

دین.-2 شناخت براى یا کنید، هجرت دین، از دفاع براى یا است. ایمان مالزم فرقۀ«هجرت، کلّ من نفر «فلوال
ب-3 علمى مراکز به اسالم شناخت براى افرادى منطقه، هر از مقدارباید به دینى روحانى مناطق، همه در تا روند

باشد. داشته حضور کل«الزم طائفۀمن «فرقۀ

نیست-4 کامل فقیه نکند، کوچ که «دانشمندى درباره»نَفَر. خانهامام در که کسى فرمود:ى بود، نشسته اش
الدین« فى یتّفقه .«؟کیف [190]

5 واجب- مردم، به دین وآموزش دین در است.تفقّه طائفۀ«کفائى منهم نفر دو»فلوال هر اجتهاد، و (جهاد
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است کفایى .واجب برنامه[191] نخوردپس هم به دینى، علوم محصلین علمى نظام که باشد باید چنان (ریزى
بى-6 و غفلت از نجات و آنان ساختن هوشیار و مردم هشدار فقه، فراگیرى از مشکالتهدف به نسبت تفاوتى

«لینذروا«است.
از-7 را ما خارجى دشمن و گیرد قرار غفلت مورد اخالقى، و اعتقادى فکرى، مسائل نباید هم جنگ زمان در

سازد غافل غفلت) و (جهل داخلى النفر...لیتفقّهوا.«دشمن فلو ... لینفروا المؤمنون کان «ما
8 همه- بلکه نیست، دین احکام فراگیرى تنها قابفقه، دینى معارف ژرفى و دقّت تحقیق، است.ل نگرى

الدین« فى «لیتفّقهوا
باشد.شناخت-9 ژرف و عمیق باید دینى الدین«هاى فى «لیتفقّهوا

است.-10 آن از عمیق آگاهى دینى تبلیغ لینذروا«شرط «لیتفقّهوا...
اسالم-11 یک سخنان مىبه فقیه، کرد.شناس اعتماد در»لینذروا...لیتفقّهوا«توان نفر یک است (ممکن

دارد حجیت واحد خبر پس باشد، (منطقه
شیطنت-12 از آگاه و زمان به عالم فقیه، که دارد ارزش آنگاه دین، در تافقه باشد دشمن نفوذ راههاى و ها

دهد. بیم و هشدار «لینذروا...لیتفقهوا«بتواند
حوزه-13 طالب حبراى سوى به یکى است: الزم هجرت دو حوزهوزهها، از ودیگرى ماندنها لذا شهرها. بسوى ها

حوزه نیستدر جایز «ها النفر. رجعوا...فلو اذا لینذروا... «لیتفقّهوا،
است.-14 اولویت در انسان زادگاه فرهنگى، وکار تبلیغ قومهم«براى «لینذروا
نباشند.-15 آنان دعوت منتظر و بروند مردم سراغ باید الی«علما «همرجعوا
باشد.-16 معاد ویاد تقوا ایجاد باید تبلیغ، یحذرون«محور لعلّهم «لینذروا...
همه-17 مطلق اطاعت انتظار نباید نمىفقها خدا و دین راه به هرگز گروهى چون باشند، داشته را مردم آیند.ى

یحذرون« «لعلّهم

کنزالدقائق(190 .تفسیر

على(191 فرمحضرت السالم پیشودعلیه اگر الزم: همه بر شد، جبهه در همه حضور به نیاز و داد رخ آمدى
جمى بحار، ص97شود. ،48.
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پانزدهم درس

كلوح نم لَانفَضواْ الْقَلْبِ غَليظَ فَظّاً تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه نم ةمحر فَبِما
و ملَه رفغتاسو مهنع فىفَاعف مهاوِرشاللَّه إِنَّ اللَّه علَى فَتوكَّلْ تمزع فَإِذَا الْأَمرِ

ينكِّلوتالْم بحي 

آل3سوره آیه. 159عمران

ترجمه

گشته) مهربان مردم با شده،) تو حال شامل (که خدا جانب از رحمتى خاطر به پس ما!) رسول خشناى اگر و اى
(مر بودى، سنگدل مىو پراکنده تو دور از ودم) کن آمرزش طلب آنها براى و درگذر آنان (تقصیر) از پس شدند.

که براستى کن. توّکل خداوند بر و) باش (قاطع گرفتى تصمیم که هنگامى پس نما، مشورت آنان با امور در
مى رادوست کنندگان توّکل .داردخداوند

ها نکته

است، کلّى دستورات آیه محتواى دربارهگرچه آیه نزول استلکن ُاحد جنگ جنگ.ى در که مسلمانانى زیرا
مى وپشیمانى وندامت افسوس آتش در بودند، خورده شکست و کرده فرار رااحد پیامبر اطراف آنان سوختند.

مى وعذرخواهى نمودگرفته صادر را آنان عمومى عفو دستور آیه این با نیز خداوند .نمودند،

شیره»شُور«ىکلمه از زنبور، مکیدن معنى به اصل گلدر بهترینى انسان نیز کردن مشورت در هاست.
مىنظریه جذب را مىها مولوى :گویدکند.

است انور مصابیح، چون خردها است کاین روشنتر یکى ،از مصباح .بیست

ها پیام

هدیه-1 یک مردم، با است.نرمش الهى لهم«ى لنت اللّه من رحمۀ «فبما
نمى-2 سختگیر و خشن مردمافراد کنند.توانند حولک«دارى من «النفضّوا
است.-3 مردم به اتصال و محبت مبناى بر اسالم، حکومتى «حولک«نظام
است.-4 همراه عطوفت و عفو با صحیح، مدیریت و عنهم«رهبرى «فاعف
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5 جذب- بپذیریدو را شرمنده گنهکاران و پشیمان شاورهم«کنید.خطاکارانِ و استغفرلهم و عنهم «فاعف
ناکامى-6 با را مشورت نگیریدارزش نادیده موسمى [167].هاى «وشاورهم»
رأى،-7 بهترین گزینش دشمنان، از دوستان شناسایى استعدادها، شکوفایى نیروها، از تفّقد پیامبر، مشورت در

نهفت دیگران براى عملى درس و عالقه و محبت است.ایجاد «وشاورهم«ه
8 کن؛- عفو کردند، تو به که را عنهم«ظلمى آمرزش»فاعف طلب شدند، مرتکب خدا به نسبت که گناهى براى
ده.»واستغفرلهم«کن؛ قرار خود مشورت طرف را آنان اجتماعى، سیاسى مسائل «وشاورهم«در
درباره-9 پیامبر مورداستغفارِ پس خداست. دستور به امتش، هست.ى نیز لهم«قبول «واستغفر

ندارد.-10 قاطعیت و واحد حاکمیت با منافاتى عزمت«مشورت، اذا و «وشاورهم...
نشود.-11 فراموش خدا بر توکّل مشورت، و فکر کنار «فتوّکل«در
چاره-12 راه توّکل، سپس و مشورت نرسیم.ابتدا یا برسیم نتیجه به خواه کارهاست، انّشاورهم..«ى فتوکّل... .

المتوکّلین یحب «اللّه

نتیجه(167 چند قبیلهر این ولى انجامید، شکست به شهر، بیرون در مبارزه بر مبنى احد، جنگ در مشورت ى
دارد باز آن فواید و مشورت اصل از را ما نباید .موارد

رِينالْكَاف تطعِ ولَا اللَّه اتقِ بِىالن أَيها حكيماًيا عليماً كَانَ اللَّه إِنَّ ينقافنالْمو

آیه33سوره احزاب .1

ترجمه

است حکیم و دانا خداوند که مکن اطاعت منافقان و کافران از و کن پروا خداوند از پیامبر! .اى

ها نکته

نداى»ایها«ىکلمه حرف دنبال د»یا«به مخاطب، از غیر که است آن گفتهبراى وقتى باشند؛ متوجه نیز یگران
الّله«شود:مى رسول ولى»یا است، پیامبر تنها الرّسول«مخاطب، ایها صدا»یا را پیامبر من مردم! اى یعنى:
(366زنم.(مى

کبیرفخررازى(366 .تفسیر

ها پیام
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دارد.-1 خاصى مقام خداوند پیشگاه در اسالم، النّبى«پیامبر ایها «یا شدهد) خوانده نام با انبیا سایر قرآن اند؛ر
موسى یا نوح! یا ابراهیم! ولى!یا یحیى! محمد«یا است»یا نیامده قرآن (.در

اکرم-2 پیامبر موعظهحتّى به نیز، وآله علیه اهللا استصلى نیازمند الهى «ى اللّه. اتّق النّبى ایها «یا

به-3 دستور حقیقت در پیامبر، به است.دستور النّبى«پیروان ایها «یا

منافقان)-4 و کافران از دورى بعد خدا، از اطاعت (اول، بگیریم. را منکر جلو معروف، احیاى التطع«با و اللّه اتّق
المنافقین و «الکافرین

5 بى- منافقان، و کافران از است.پیروى المنافقین«تقوایى و الکافرین التطع و اللّه «اتّق

کنند.-6 جلب خود به را دینى رهبران نظر ممکن نحو هر به دارند نظر در منافقان و و«کفّار الکافرین التطع
«المنافقین

مى-7 انحرافزمانى با باشد.توان قوى تقوا و ایمان که کرد مبارزه سازشکارانه پیشنهادهاى و وال«ها اللّه اتّق
«تطع

8 هس- خط یک در منافقان و والمنافقین«تند.کافران «الکافرین

دارد،-9 توجیه حکیم و علیم خداى از حکیماً«اطاعت بى»علیماً منافقان و کافران از پیروى وحکمتولى علم
دارد؟ توجیهى حکیما«چه علیماً اللّه... «اتّق

اوستسرچشمه-10 حکمت و علم منافقین، و کفّار از اطاعت ترك بر مبنى خداوند دستورهاى علیماً«.ى
«حکیما

متكُن إِذْ كُملَيع اللَّه تمنِع واذْكُرواْ تفَرقُواْ ولَا جميعاً اللَّه بِحبلِ واعتصمواْ
علَى متكُنو ناً وإِخ هتمبِنِع متحبفَأَص قُلُوبِكُم نيب آءًفَأَلَّفدأَع نم ةفْرح شفَا

تهتدونَالْنارِ لَّكُملَع هتءَاي لَكُم اللَّه نيبي ككَذَل منها  فَأَنقَذَكُم

آل3سوره آیه. 103عمران

ترجمه

یکدیگر دشمنان که آنگاه کنید، یاد خود بر را خدا ونعمت نشوید وپراکنده زنید چنگ خدا ریسمان به وهمگى
الف دلهایتان میان خداوند پس ازبودید، پرتگاهى لب بر و شدید، یکدیگر برادران او نعمت سایه ودر انداخت ت
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مى بیان شما براى را خود آیات خداوند گونه این داد. نجات آن از را شما پس بودید، هدایتآتش شاید کند،
.شوید

ها نکته

على مىحضرت السالم استعلیه اللّه حبل قرآن، صادق[125].فرماید: امام شدهعلیهواز نقل السالم
فرمود: که اللّه«است حبل اهل»نحن هستیمما الّله حبل آمده[126].بیت، دیگرى روایت در و

على ابىاست: استطالببن اللّه حبل السالم [127].علیهما

خداست دست به تنها دلها «تألیف قلوبکم. بینَ مى»فالّف پیامبر به خطاب ف«فرماید:قرآن ما اَنفقت االرضِلو ى
قلوبِهم بینَ اَلّفت ما همه«جمیعاً سرمایهاگر نمىى کنى خرج را زمین ایجادهاى دلها بین او خواست بدون توانى

نمایى [128].الفت

خطبهنهج(125 .176البالغه،

مجمع(126 .البیانتفسیر

نورالثقلین(127 .تفسیر

.63انفال،(128

ها پیام

دورى-1 و وظیفهوحدت یک تفرقه، است.از الهى «واعتصموا«ى
2-. و... ملّیت، زبان، نژاد، نه باشد، خدا دین باید وحدت اللّه«محور «بحبل
نشوید.-3 غافل اسالم خدمات و برکات قلوبکم«از بین فالّف اعداء کنتم «اذ
است.-4 اخوت عامل اخواناً«وحدت، بنعمته «فأصبحتم

5 نعم- استاّتحاد، الهى بزرگ [129].ت بنعمته» «فاصبحتم
است.-6 آتش گودال و پرتگاه عدوات، و النار«تفرقه من حفرة «شفا
هستند.نعمت-7 او ،آیات خداوند آیاته«هاى لکم اللّه اللّه...یبین نعمت «واذکروا

8 نعمت- زمینهیادآورى و عشق عامل الهى است.هاى هدایت ا«ساز نعمت تهتدونواذکروا لعلکم «للّه...

عذاب(129 ردیف در براىتفرقه، گفتن دروغ اسالم در همچنین است. الهى مجازات ویک وزمینى آسمانى هاى
تفرقه گفتنِ راست و جایز وحدت، استایجاد حرام .انگیز،
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رِيحكُ بذْهتو فَتفْشلُواْ تنزعواْ ولَا ولَهسرو اللَّه معوأَطيعواْ اللَّه إِنَّ اصبِرواْ و م
بِرِينالص 

آیه8سوره انفال .46

ترجمه

فرستاده و خداوند از مىو سست که نکنید، نزاع یکدیگر با و کنید اطاعت بیناش از قوتتان و ومهابت شوید
استمى صابران با خداوند همانا کنید، صبر و .رود،

ها نکته

آیه عاملدر دو به قبل، یعنىى مؤمنان پیروزى عوامل خدا«و»ىپایدار«از عامل»یاد آیه، این در و شد، اشاره
آیه در چنانکه است، مطرح وحدت و ازاطاعت آیه، این در و شد اشاره وظاهر جسم جهت از قدم ثبات به قبل ى

جنبه در استصبر شده یاد باطنى و روانى .ى
است،»ریح» شوکت و قدرت از کنایه پرچمباد، که بادى مىهمچون در اهتزاز به را نشانهها و برپایى،آورد ى

سایه در اگر است. عظمت و مىکامروایى حقیر و خوار رود، باد بر عظمت این نزاع، و اختالف گونهى همان شوید.
حرکت از بسیارى شود، خارج ورزشى توپ یا و ماشین الستیک باد اگر تعطیلکه ورزشها و سفرها .شودمىها،

داده فرمان آن به متعدد آیات در که است الهى اکید دستورات از تفرقه، و اختالف از دورى و یکپارچگى و اتّحاد
زمینه تمام در باید فرمان این و ضرورتاست که دشمن با درگیرى و جنگ حال در مخصوصاً شود، رعایت ها

ن اتحاد، از صف سوره در خداوند چنانکه دارد، است.بیشترى نموده تعریف مجاهدان هماهنگى و اللّه«ظم انّ
مرصوص بنیان کانّهم صفّاً اللّه سبیل فى یقاتلون الّذین یحب» [543]

543)،6صف

ها پیام

باشد.1- او حّق) بر جانشینان (و رسول و خدا فرمان به و مسلمین رهبر فرماندهى تحت باید مسلمانان، جهاد
فا« فئۀ لقیتم رسولهاذا و اللّه اطیعوا و «ثبتوا...

است.-2 وحدت محور الهى، رهبر و رسوله«قانون و اللّه («اطیعوا و»اطیعوا» الهى قوانین به رهبر»رسوله«، به
دارد اشاره (آسمانى

بى-3 بیرون، از و ساخته پوك درون از را شما مىنزاع، ریحکم«کند.آبرو تذهب و تاریخ»فتفشلوا طول چه(در ،
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شکستضعف و استها شده مسلمانان نصیب آیه، این به نکردن عمل خاطر به که (!هایى

صبور-4 شد، عمل ما میل خالف بر یا بود، ما میل خالف بر چیزى اگر و باشیم پایدار وحدت، و اطاعت در
کنیم. تحمل را یکدیگر و «واصبروا«باشیم

5 اس- صابران با خداوند اینکه به مىایمان سوق پایدارى و صبر به را انسان مع«دهد.ت، الّله انّ واصبروا
«الصابرین

است.-6 صابران براى الهى، امداد و الصابرین«نصرت مع اللّه «ان

يرصب تعملُونَ بِما هإِن تطْغواْ ولَا كعم ابت ومن ترأُم كَمآ مقتفَاس

آیه.11سوره 112هود

رجمهت

شده مأمور که گونه همان پیامبر!) (اى وپس است، آمده خدا سوى به تو، با که کس هر (نیز) و باش استوار اى،
مى آنچه به او که نکنید بیناستسرکشى .کنید

ها نکته

سوره فرمود: پیامبر که است آمده روایات گفتهدر و کرد. پیر مرا هود سورهى از آیه این حضرت مراد که ىاند
است.( بوده آیه124هود این نخست فراز چه اگر امرت«) کما سوره»فاستقم دیگرى(در مجید125ى قرآن از (
آیه اما آمده، ازنیز دیگرى فرازهاى وجود آیه، این سنگینى شاید است. شده معروف خصوصیتى چنین به فوق ى

پیامبرصل یاران استقامت آن، و نشده بیان آیه در که است همهتاریخ که است وآله علیه اهللا وفادارى آنها ى
بى از وآله علیه اهللا پیامبرصلى و بودنبودند ناراحتى در آنان ناپایدارى و .وفایى

نمونه(124 .تفسیر

15، شورى(125

ها پیام

مى-1 کاست و کم بدون را همه وپاداش کیفر خداوند که کن.حال استقامت پس لیوفّینّهم...«دهد، «فاستقمکال

است.نتیجه-2 استقامت انبیا، تاریخ «فاستقم«ى

باشد.-3 همه پیشگام باید رهبر پایدارى، و استقامت اسالم،»فاستقم«در صدر مسلمانان براى مکّه (شرایط
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است بوده استقامت به نیاز و (دشوار

همه-4 در که دارد ارزش زمانى ارشاپایدارى در عبادت، در باشد. امور ناگوارىى تحمل آن.د، مانند و ها
«فاستقم«

5 آن.- امثال و خیال و استحسان و قیاس اساس بر نه باشد، الهى فرمان و نص طبق بر باید اُمرت«عمل «کما

بى-6 امت پایدارى و همراهى بدون رهبر استپایدارى معک.«نتیجه تاب من «و

مى-7 را سنگینى بهاى خدا، به بازگشت و است.رجوع مستقیم راه در وپایدارى استقامت آن، و من«طلبد و
معک «تاب

8 زیاده- نه باشد، فرمان طبق باید چیز وطغیان.همه التطغوا«روى و اُمرت... «کما

بپرهیزند.-9 تفریط و افراط از و کنند حرکت مستقیم راه در باید امت و التطغوا«رهبر و ، «فاستقم

د-10 در دارد.استقامت پى در را الهى پاداش بصیر«ین، تعملون بما انه «فاستقم...

شانزدهم درس

حالالص الْعملُ و الطَّيِّب مالْكَل دعصي هإِلَي جميعاً الْعزةُ لَّهفَل الْعزةَ رِيدي كَانَ من
ملَه يِّئَاتالس يمكُرونَ ينالَّذو هفَعرذَيعوربي وه كلَئأُو كْرمو يددش اب

آیه35سوره فاطر .10

ترجمه

مى بخواهد که هر به (و اوست آن از همه عزّت، پس است، عّزت خواهان کس عقیدههر (و سخن تنها ى)دهد.)
مى باال او سوى به مىپاك باال را آن شایسته کار و بدىرود، انجام براى که کسانى و مىهابرد، کشند،نقشه

مى تباه که است آنان نیرنگ و است سختى عذاب .شودبرایشان

ها نکته

الطیب» چون»الکلم اذکارى آن، مصادیق روایات در که است والیت و رسالت و توحید به شهادت اله«همان ال
اللّه سبحان و اللّه است»و...االّ شده .مطرح

معناى»بائر«و»بوار«از»یبور» استبه هالکت و زیاد .کسادى
آیه این استبراى بیان قابل نیز دیگرى معانى شریفه :ى
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مى-1 باال خدا سوى به نیکو مىکالم درجه و رفعت آن به صالح عمل ولى .بخشدرود،
مى-2 باال خودش هم نیکو مىسخن باال را خوب کارهاى هم و .کشدرود

م اشیاى به دلبستگى در را عزّت یا مىکفّار، عزّ«جویند،ادى لهم لیکونوا آلهۀ الّله دون من اّتخذوا (563»(او
مى طلب آن و این به وابستگى از را آن یا العزّة«کنند.و عندهم (564»(أیبتغون

است. خداوند نزد تنها عزّت آنکه حال جمیعاً«و العزّة «فللّه

.81مریم،(563

.139نساء،(564

ها پیام

واقع-1 مردم.عزّت پیش نه خداست، نزد جمیعا«ى، العزّة «فللّه

سایه-2 در واقعى، است.عزّت صالح عمل و ایمان الصالح«ى العمل و الطیب الکلم جمیعا... العزّة «فللّه

رابطه-3 عمل با عقیده مىمیان اثر یکدیگر در و است تنگاتنگ یرفعه«گذارند.ى الصالح «العمل

که-4 مؤمنان مىراه صالح عمل و ایمان طریق از را است.عزّت تکامل و رشد راه راه»یرفع-یصعد«جویند، و
مى نیرنگ و فریب طریق از را عزّت که استدیگران هالکت و محو «خواهند «یبور.

5 نمى- عزّت به گناه و نیرنگ با کس «رسدهیچ «یبور.

الْحسنى أَحسنواْ ينةٌ لِّلَّذادزِيوبحأَص كلَئأُو ذلَّةٌ ولَا رقَت مهوهجو قهري ولَا
خلدونَ فيها مه ةنالْج 

آیه10سوره یونس .26

ترجمه

افزون و کیفى) نظر (از نیکوتر پاداشى کنند، نیکى که آنان چهرهبراى بر و بود خواهد کمى) نظر (از آنانتر ى
ننشی خوارى و ذلّت آنجایندغبار در همیشه و بهشتند اهل آنان .ند،

ها نکته

و»رهق» است اجبارى پوشاندن معناى خاکستر»قَتر«به و دود غبار، معناى .به
تعبیر با مضاعف، و زیادتر پاداش هر»اضعاف«و»ضعف«،»زیادة«اعطاى جمله: از است. آمده قرآن در مکّرر
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دارد، برابر ده پاداش کند نیکى مى[244]که عطا آنان به خود فضل از کامل پاداش بر عالوه کند،خداوند
خدا[245] راه در انفاق براى برابر هفتصد .پاداش [246]

السالم علیه صادق اندازهمىامام چیز هر قطرهفرماید: که اشک جز دارد، کند.اى خاموش را آتشها آن از اى
بریزد، خدا براى اشکى که کسى فرمود: دیدچهرهسپس نخواهد خوارى و تیرگى «اش قترٌ. وجوههم یرهق ال

«والذلّۀ [247]
از مراد روایات بعضى گرفته»زیادة«در دنیا .اندرا سّنت،[248] اهل از بسیارى روایات با»زیادة«و مالقات را

است دانسته او) (والطاف .خدا [249]
دامنه»احسنوا» عقیده، شامل نیکى، عى نیک، مىى خوب گفتار و شایسته .شودمل

.160انعام،(244

.173نساء،(245

.261بقره،(246

نورالثقلین(247 .تفسیر

نورالثقلین(248 .تفسیر

درالمنثور(249 .تفسیر

ها پیام

است-1 نیکوکاران مخصوص الهى، الطاف «دریافت الحسنى. احسنوا «للذین
را-2 عمل پاداش هم مىمىخداوند، تشویق هم و وزیادة«کند.دهد «الحسنى
پاداش-3 بهترین قیامت، در نیکوکاران الحسنى«هاست.پاداش احسنوا «للذین
مى-4 دعوت هم خداوند چون ندارند، عذرى کنند رو غیرخدا به که دارالسالم»کند،آنان الى هم»یدعوا

مى یشاء«کند،راهنمایى من مى»یهدى مزد مى»لحسنىا»دهد،هم اضافه هم اضافه»زیادة«دهد.و هم اشو
است مهم .بسیار [250]

5 دارد.- بدنبال را جاودان بهشت در زندگى فانى، و زودگذر دنیاى در نیکى و فیها«احسان هم احسنوا...
«خالدون

نشانه»زیادة«ىکلمه(250 که آمده استنکره عظمت .ى

الس كَسبواْ ينالَّذمٍواصع نم اللَّه نم لَهم ما ذلَّةٌ مقُههرتو بِمثْلها ئَةيس جزآءُ َاتي
نم قطَعاً مهوهجو تيأُغْش خلدونَكَأَنمآ فيها مه النارِ بحأَص كلَئأُو مظْلماً  الَّيلِ
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آیه10سوره یونس .27

ترجمه

که آنان بدىو کسب دنبال بدىبه همان قدر به رفتند، فراها را آنان خوارى و ذّلت غبار و دارند مجازات ها
دهندهمى پناه خداوند، قهر از چهرهگیرد. گویا ندارند، پارهاى با آنانهایشان است. شده پوشانده تیره شب از هایى

جاودانه آن در و دوزخند .انداهل

ها نکته

ال باقرعلیه موردسالمامام در آیه این وشهواتفرمود: وشبهات بدعت .استاهل [251]
مظلم» مقابل»لیلِ در است. چنین شب یک ماه، هر در که نیست خبرى هیچ ماه نور از که است شبى لیلِ«،

است»مقمر روشن همه براى مهتابش .که
قرینه همچون:به آیاتى قترة«ى ترهقها غبرة. علیها یومئذ الفجرةوجوه الکفرة هم اولئک .» آیه[252] فاما«ىو

ایمانکم بعد أکفرتم وجوههم اسودت «الّذینَ جملهمى[253] آیه این در که گفت وجوههم«ىتوان اُغشیت
اللیل من دارد»قطعاً کفّار به .نظر

نورالثقلین(251 .تفسیر

.42-40عبس،(252

.106عمران،آل(253

ها پیام

مىانسان-1 گناه سراغ اراده با اجبار.ها به نه «کسبوا«روند،

است.-2 عادالنه بدکاران، با خداوند بمثلها«رفتار سیئۀ «جزاء

است.-3 پاداش سراى آخرت و عمل سراى جزاء«دنیا، کسبوا... «والذین

درباره-4 باشد. مجازات و تنبیه از بیش باید فرمود:تشویق نیکان زیادةالحسن«ى و درباره»ى بدکارانو ى
بمثلها«فرمود: «سیئۀٌ

5 گنهکار.- مؤمنان نه است، کفّار مخصوص ذلّۀ«روسیاهى «ترهقهم

روسیاهى-6 و تحقیر هم است، تنبیه و مجازات هم قیامت، «در وجوههم. اغشیت بمثلها، «...سیئۀ

است.-7 بسته کافران روى به وشفاعت ونجات فرار «عاصممناللّهمنهممال«راه
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مهلْنفَضو تبالطَّي نم ورزقْنهم والْبحرِ رالْب فى مهلْنمحو مءَاد بنِى كَرمنا لَقَدو
تفْضيالً علَى خلَقْنا نمم كَثيرٍ

آیه17سوره اسراء .70

ترجمه

آ و داشتیم گرامى را آدم فرزندان مرکبوهمانا (بر دریا و خشکى در را پاکیزه(هانان چیزهاى از و کردیم حمل
آفریدهروزى از بسیارى بر را آنان و دادیم دادیمشان کامل برترى خود .هاى

ها نکته

تقواست. اهل خاص که کرامتى مثل خداست، ونزد واکتسابى معنوى کرامت گاهى عنداللّه«کرامت، اَکرمکم انّ
نظیر)152(»اتقاکم است، آفرینش در کرامت تقویم«وگاهى مراد153»(احسن است. آمده انسان خلقت در که (

هم»کَرّمنا«از و است، استعداد و عقل و هوش و خلقت در هم انسان کرامت باشد. دوم وجه احتماالً آیه، این در
شدن واقع فرشتگان مسجود و معصوم، رهبرى و آسمانى قانون بودن دارا .در

زیراانس است، فرشته از برتر :ان

است فرشتگان مسجود انسان، .الف:

هر نیست. انسان کمال ارزش به کمالش رو این از و ندارد وشهوت است محض عقل فرشته، ب:
است فرشته از برتر دهد، غلبه شهوتش بر را عقلش .که

باش:ج امام تو گفت: وآله علیه اهللا پیامبرصلى به جبرئیل معراج، شب کنم،در اقتدا تو به تا
است داده برترى ما بر را شما خداوند (154.(زیرا

همه بر را بشر خداوند آنکه داد،با برترى فرشتگان حتّى موجودات، خلقنا«ى ممن کثیرٍ على سوء»فضّلناهم ولى
پست به را او انسان ناپسند عمل و درجهانتخاب سافلین«ترین مرتبه155»(اسفل به و حیوان) پستى و ازات تر

مى پایین الحمار«آورد.آن الکلب«)،156»(کمثل اضلّ«)،157»(کمثل هم بل او«)،158»(کاالنعام کالحجارة
...159»(اشد)

فضیلت. هم است، مطرح کرامت هم انسان براى آیه، فّضلنا«در ازتفاوتشاید»کرّمنا، باشد عبارت دو، :این
در که است امتیازى کرامت، هستالف: نیز دیگران در که است امتیازى فضیلت، اما نیست، .دیگران

به:ب اشاره هایىنعمتبهاشارهفضیلتولى.تالشبدوناست،انسانوجوددرخدادادىهاىنعمت کرامت
.استآمدهبدستالهىتوفیقباهمراهانسانخودتالشباکهاست
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نعمت به مربوط کرامت ولىج: است، مادى نعمتهاى به مربوط استفضیلت معنوى .هاى
تجربه کسب و نیازها رفع براى بشر، زندگى لوازم از یکى دریا،سفر و خشکى در را آن اسباب خداوند که هاست،

نعمت از یکى عنوان به را آن و داده قرار بشر اختیار استدر برشمرده خود .هاى
گفته مفسران،به بعضى دریا«ى و خشکى در بشراش»حمل دست به دریایى و زمینى قواى تمام تسخیر به اره

آن مانند و االغ و کشتى بر شدن سوار فقط نه !است،
ذریه»طَیبات» طیبه، حیات دارد: اقسامى و، طیب. رزق و طیبه السالمى باقرعلیه طیبمىامام رزقِ فرماید:

است.( مفید علم (160همان

.13حجرات،(152

.4تین،(153
نورالثقلین(154 .تفسیر

.5تین،(155
.5جمعه،(156
.176اعراف،(157

.179اعراف،(158

.74بقره،(159

کنزالدقائق(160 .تفسیر

ها پیام

است.-1 کفران از دورى و شکر سبب خود، کرامت و مقام به انسان کرّمنا«توجه لقد و «بماکفرتم...

ا-2 نسل بلکه آدم، حضرت تنها است.نه گرامیداشت و برترى و کرامت مورد بنى«نسان «آدمکرّمنا

است.-3 زیاد بسیار او، برترى و دیگر جانداران با انسان تفضیالً«تفاوت کرّمنا...فضّلناهم... «لقد

خداست.زمینه-4 سوى از انسان وکمال رشد خلقنا«هاى فّضلنا، رزقنا، حملنا، «کرّمنا،

ينقتالْم ونهرٍإِنَّ اتنج فى

آیه54سوره قمر .54

ترجمه
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باغ در پرهیزکاران جوىهمانا (کنار) و هستندها .ها

پیام

شد، خواهند کامیاب مادى نظر از هم نهر«متّقین، و جنّات معنوى.»فى نظر از هم عند«و صدق مقعد فى
مقتدر «ملیک

أَكْو و ذَهبٍ مّن افحبِص علَيهِم طَافينيالْأَع وتلَذُّ الْأَنفُس هِيهتشت ما فيها و ابٍ
خالدونَ فيها مأَنتو 

آیه43سوره زخرف .71

ترجمه

جامظرف و مىها چرخانده آنان بر طال از دیدنش)هایى (از چشم و باشد داشته میل نفس که را آنچه و شود
و است موجود بهشت در ببرد .هستیدجاودانهنجاآدرشما لذّت

ها نکته

ظرف»صحفه«جمع»صحاف» مىبه گفته بزرگ مى»کوب«جمع»اکواب«شود.هاى گفته جامى کهبه شود
ندارد .دسته
لذّت از استیکى نشده آنان دیدار به موفّق دنیا در انسان که است الهى اولیاى مالقات چشم، .هاى

هسنعمت دارا را مزایا اقسام بهشتى :تندهاى
سلیقههمه.1 چشمى و مىها اشباع را االعین«کند.ها تلذّ و االنفس «تشتهیه
دارند..2 «اکواب-صحاف«تنوع
هستند..3 «ذهب«زیبا
هستند..4 میل االنفس«مطابق «تشتهیه
نمى.5 خسته آن دیدن از االعین«شودچشم «تلذّ

مى فرمان قرآن اینکه واز همسرانتان و شما مىدهد معلوم شوید، بهشت آنانارد دنیوى همسران مراد، که شود
شود.( داده آنان به ورود فرمان تا نیستند بهشت از بیرون حورالعین زیرا (42است،

المیزان(42 .تفسیر
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ها پیام

گونه-1 به قیامت، در چشم خواستهلذّت دیگر با که است مىاى برابرى بهشتیان االنف«کند.هاى وتشتهیه س
االعین «تلذّ

خواسته-2 تمام به امکانرسیدن بهشت در فقط است.ها، االنفس«پذیر تشتهیه ما «فیها

کشش-3 و است.غرائز انسان همراه قیامت تا انسان درونى االنفس«هاى تشتهیه ما «...فیها

هفدهم درس

ّل أَزواجاً أَنفُسِكُم ّنم لَكُم لَقخ أَن هاتآي نمةًودوم بينكُم جعلَ و إِلَيها تسكُنواْ
لّقَومٍ اتلَآي كذَل فى إِنَّ يتفَكَّرونَورحمةً

آیه30سوره روم .21

ترجمه

نشانه از میانو و یابید آرامش آنان کنار در تا آفرید شما براى همسرانى خودتان جنس از که است آن او هاى
همسرانت و عالقهشما مىان که گروهى براى الهى،) (نعمت این در شک بى داد؛ قرار رحمت و شدید اندیشندى

استنشانه قطعى .هاى

ها نکته

مایه خداوند است،یاد روح و دل آرامش القلوب«ى تطمئن اللّه مایه167»(بذکر همسر و و) جسم آرامش ى
الیها«روان. لتسکنوا (168»(أزواجاً

.28رعد،(167

.21روم،(168

ها پیام
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است.-1 هدفدار لکم«آفرینش، «خلق

پاره-2 خالف (بر هستند. جنس یک از مرد و پستزن موجودى را زن که تحقیرآمیز و خرافى عقاید ازاى یا تر
مى دیگر أنفسکم«پندارند.)جنس «من

مایه-3 نه باشد آرامش عامل باید اضطراب.همسر و تشنّج «الیهالتسکنوا«ى

غریزه-4 ارضاى تنها ازدواج، از است.هدف روانى و جسمى آرامش یک به رسیدن بلکه نیست، جنسى ى
الیها« «لتسکنوا

5 است.- بخشى آرام همسر، الیها«نقش «لتسکنوا

هدیه-6 نمىمحبت، دست به زیبایى و مقام و مال با که است الهى هدی»جعلَ«آید.اى رحمت، و ىه(مودت
است داماد و عروس به (.خدا

خدشه-7 را خانواده رحمت و مودت و آرامش که عملى هر با کس خطّهر در و خارج الهى مدار از کند، دار
است. بینکم«شیطان «...جعل

8 باشد.رابطه- رحمت و مودت اساس بر باید مرد، و زن رحمۀ«ى و تداوم»مودة و بقا عامل رحمت، و (مودت
است مشترك زندگى در (.آرامش

مى-9 کشیده سردى به خدمت، و رحمت بدون (مودت است. کارساز هم با دو هر رحمت، و ومودت شود
ندارد.) دوام نیز مودت بدون رحمۀ«رحمت و «مودة

مى-10 فکر اهل سازندهتنها نقش به ببرند.توانند پى ازدواج یتفکّرون«ى «لقوم

عج اللَّهةًوفَدحو نِينب أَزوجِكُم نم لَكُم وجعلَ أَزوجاً أَنفُسِكُم نم لَكُم لَ
يؤمنونَ أَفَبِالْبطلِ تبالطَّي نم يكْفُرونَورزقَكُم مه اللَّه تمبِنِعو 

آیه16سوره نحل .72

ترجمه

قرار برایتان همسرانى خودتان جنس از خداوند ازو و داد قرار نوادگانى و فرزندان شما براى همسرانتان از و داد
مىپاکیزه ایمان باطل به هم) (باز آیا پس داد، روزى را شما مىها کفر الهى نعمت به و .ورزند؟آورند

ها نکته
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مى طبرى تفسیر کلمهدر که فرزند»حفدة«ىخوانیم و خدمه و اعوان حتى و نواده فرزند، داماد، همسربه که ى
مى گفته داشته، دیگر شوهر کهاز آمده المیزان تفسیر در عمل»حافد«جمع»حفدة«شود، در سرعت معناى به

سریع نزدیکان، چون و مىاست والدین کمک به مىتر گفته حفده آنها به .شودشتابند،

است؟سؤال نیامده دختران نام ولى آمده، پسران نام آیه این در چرا :
ازپاسخ مراد است ممکن باشند»بنون«: طیبات مصداق دختران است ممکن و باشند، دو هر دختران و پسران

آیه در چنانکه است، آمده آیه در مىسوره26ىکه نور للطیبین«فرماید:ى وجود»الطیبات با است ممکن و
نوه»حفدة«ىکلمه معناى به نباشدکه دختر نام به نیازى است، دخترى .ى

ها پیام

نعمت-1 از فرزند، و استهمسر امید مایه فرزند و آرامش وسیله (همسر است. الهى «هاى لکم...) جعل واللَّه
...بنین «ازواجاً

حکمت-2 و الطاف است.از شوهر و زن میان سنخیت الهى، انفسکم«هاى من لکم «جعل

برنامه-3 یک است.ازدواج، الهى مدبرانه جعل«ى «...ازواجاًواللَّه

مى-4 تأمین را روانى و روحى نیازهاى هم حفدة«کند.خداوند، و بنین ازواجاً... انفسکم نیازهاى»من هم و
را. الطیبات«مادى من «رزقکم

دل-5 الهى، حکیمانه الطاف اوست.از رزق بودن الطیبات«پسند من «رزقکم

حالل-6 تحریم و فرزند از جلوگیرى و ازدواج باطلترك الهى، است.هاى نعمت کفران و افبالباطل«گرایى
یکفرون هم اللَّه بنعمۀ و «یؤمنون

حرام-7 و زنا حالل، رزق و همسر وجود است.با الهى نعمت کفران یکفرون«خوارى، هم اللَّه «بنعمۀ

دارد-8 خود یادگارهاى یا خود، شدن ماندگار به میل «انسان بن. ازواجکم من لکم حفدةجعل و «ین

نعمت-9 بیان با کنید.ابتدا انتقاد او از سپس کنید، آماده را خود مخاطب الطاف، و انفسکم...«ها من لکم جعل
یؤمنون أفبالباطل ... رزقکم و «ازواجکم...

أَزواجاً اكُملَقْنخ و

آیه78سوره نبأ .8

ترجمه
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آفریدیم جفت را شما .و

ا لَيلَةَ لَكُم إِلَىأُحلَّ الْرفَثُ لَّهن لْصيامِ اسبل متأَن و لَّكُم اسبل نه كُمآئنِس
كُمفُسأَن تختانونَ مكُنت كُمأَن اللَّه ملفَالْآنَع كُمنع وعفَا كُملَيع ابفَت

كُلُو و لَكُم اللَّه بكَت ما وابتغواْ نوهرشىبتح واشربواْ الْخيطُ اْ لَكُم نيبتي
نم ضيالْأَبمتأَن و نوهرشبت والَ الَّيلِ إِلَى اميالْص أَتمواْ ثُم الْفَجرِ نم دوالْأَس طيالْخ

فَالَ اللَّه وددح لْكت جِدسالْم فى كَذَلعكفُونَ ءَايتهتقْربوها اللَّه نيبي ك
يتقُونَ ملَّهلَع  للْناسِ

آیه2سوره بقره .187

ترجمه

شب ودر لباسند (همچون) شما براى آنها شد، حالل شما براى همسرانتان با آمیزش رمضان)، (ماه روزه هاى
مى خداوند لباس. (همچون) آنها براى مىشما خیانت خود به شما که بود،دانست ممنوع که را (وآمیزش کردید

مى انجام (مىبعضاً اکنون درگذشت. شما از و پذیرفت را شما توبه پس ودادید) شوید بستر هم آنها با توانید)
براى (شب) سیاه رشته از سفید رشته تا بیاشامید و بخورید و کنید. طلب فرموده، مقرّر شما بر خداوند را آنچه

گردد آشکار زنانسپس.شما با هستید، مساجد در معتکف که حالى در و رسانید. اتمام به شب تا را روزه
چنین این خداوند نشوید. نزدیک آن به وگناه) تجاوز قصد (به پس است الهى واحکام حدود این نکنید. آمیزش

مى روشن مردم، براى را خود گردندآیات پرهیزگار که باشد .سازد،

ها نکته

د اسالم، آغاز شبدر از معینى ساعت در همچنین و بود ممنوع همسر با آمیزش رمضان، ماه روز و شب ر
مىمى خوابش اگر و کنند افطار علیرغمتوانستند مسلمانان برخى نداشت. خوردن غذا حقّ بیدارى از بعد گرفت

مى انجام را کار این جنسى آمیزش بودن سختممنوع و زحمت وجود با دیگر برخى ولى دردادند، خوردن از ى،
مى خوددارى بیدارى از بعد مطعمشب نام به پیامبر یاران از یکى حاضرکردند. دیر علّت به افطار هنگام جبیر بن

گفت شد بیدار وقتى برد، خوابش غذا و:شدن گرفت روزه غذا بدون را فردا و ندارم خوردن غذا حقّ دیگر من
ب در شد. حاضر مدینه اطراف خندق کندن پیامبربراى شد. بیهوش و رفت حال از ضعف شدت عّلت به کار ین
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با آمیزش و است آزاد فجر طلوع تا خوردن غذا که گردید نازل آیه این و شد متأثّر بسیار وآله علیه اهللا صلى
شب در مىهمسران متعال خداوند ندارد. مانع رمضان ماه مىهاى خیانت خویشتن به شما که وداند کردید

صب گذشتهقدرت و آسان شما بر را تکلیف دلیل همین به ندارید، و نداشته خوددارى و نمودر عفو را شما .ى

گرفتارى با وآله علیه اهللا صلى اکرم پیامبر خداست. به شدن پناهنده و دنیا از بریدن معناى به واعتکاف، ها
مى معتکف روز چند براى مسجد در گاهى داشتند، که بدمشکالتى و آرامششدند و صفا را خود روح وسیله ین

مى مى.دادندبیشتر نظر به است. ممنوع مسجد در آمیزش نیز اعتکاف حال غیر در که آنجا کلمهاز از مراد رسد
مخصوص»عاکفون« عبادت معناى به اعتکاف نه باشد، مسجد در سکونت .همان

است نهفته بسیارى لطایف و نکات لباس، به همسر تشبیه :در

با* متناسب و انسان کفو باید نیز همسر باشد، انسان مناسب جنس و رنگ و طرح در باید لباس
باشد انسان شخصیت و فرهنگ و .فکر

مایه* مایهلباس نیز وفرزند همسر است، آرامش و زینت خانوادهى آرامش و زینت .اندى

مى* را انسان عیوب بایلباس نیز مرد و زن از هریک نارسایىپوشاند، و عیوب راد یکدیگر هاى
.بپوشانند

مى* حفظ گرما و سرما از را انسان ازلباس را زندگى و گرم را خانواده کانون نیز همسر وجود کند،
مى .رهاندسردى

مایه* لباس، از انساندورى رسوایى و انحراف سبب نیز همسر و ازدواج از دورى است، رسوایى ى
.گرددمى

هواى* مىدر استفاده نازك لباس گرم هواى در و ضخیم لباس نیزسرد همسر دو از یک هر شود،
زن است، عصبانى مرد اگر کند؛ تنظیم مقابل طرف روحى نیاز با متناسب را خود رفتار و اخالق باید

کند مدارا او با مرد است، خسته زن اگر و کند برخورد او با لطافت .با

ر* خود لباس باید شدنانسان آلوده از را دیگرى باید نیز همسر دو از یک هر کند، حفظ آلودگى از ا
نماید حفظ گناه .به

ها پیام

وآسان-1 ویژگىتخفیف از احکام، در است.گیرى اسالم دین لکم«هاى «اُحلّ
ویژگى-2 از سخن، در ادب است.رعایت قرآن زناشویى»رفث«هاى مسائل پیرامون گفتن سخن معناى استبه

است آمده آمیزش از کنایه به آیه در .که
را-3 آمیزش رمضان، روز در خداوند چون بگذارید. باز را مشروع راه یک ببندید، را راهى خواستید کجا هر
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مى مىممنوع مجاز آنرا شب در لذا .شمردکند، [561] الرفث» الصیام لیلۀ لکم «اُحلّ
نشان-4 شب، مشروع لّذت و روز زناشویىهعبادت مسائل وهم روزه احکام هم آیه یک در است. دین جامعیت ى

است. نسائکم«آمده الى الرفث الصیام لیلۀ لکم «احلّ
5 دارد.- کامل توجه طبیعى نیازهاى به نسائکم«اسالم الى «الرفث
به-6 خود طبیعى نیازهاى پوشش براى هریک و است طرفه دو یکدیگر، به مرد و زن است.نیاز نیازمند دیگرى

لهنّ« لباس انتم و لکم لباس «هنّ
است.-7 آگاه انسان کارهاى جزئیات از انکم«خداوند اللَّه «علم

8 است.- قوى او در جنسى وغریزه جایزالخطا انفسکم«انسان، تختانون «کنتم
ما.-9 خود به است ظلمى و خیانت خدا، فرمان انفسکم«ترك «تختانون

دختر.در-10 یا باشد پسر که نکنید معین تکلیف خداوند براى خواهى، فرزند و اللَّه«آمیزش کتب ما ابتغوا و
«لکم

باشد.-11 هدفدار باید جنسى آمیزش لکم«حتّى اللَّه کتب ما «وابتغوا
سپیده-12 شدن پیدا است. ساده و طبیعى عمومى، معیارهاى اسالمى، احکام تاریکمعیار یا صبح را،ى شب ى

مى باشد کجا هر در بفهمد.هرکس االسود«تواند الخیط من االبیض الخیط لکم «یتبین
زمان-13 نکنیم.نقش فراموش عبادات در را اللیل«بندى الى الصیام «اتموا
گرفتن.-14 روزه به مشروط است، مسجد در سکونت المساجد«اعتکاف، فى «عاکفون
الزم-15 گناه از مىپیشگیرى قرآن واست. همان گناه به شدن نزدیک چون نشوید. نزدیک گناه به فرماید:

همان. آن در تقربوها«افتادن «فال
فلسفه-16 تقواستتقوى، براى نیز مشروع جنسى آمیزش تقواست، براى روزه است. الهى احکام .ى [562]

یتقون» «لعلهم
مى-17 تقوا و رشد بستر الهى، دستورات به یتقون«باشد.عمل «لعلهم

به(561 شاید و است مستحب رمضان ماه اول در لکن است، مکروه ماه هر اول در جنسى، آمیزش اینکه با
خواست تکلیف آنان از سپس نمود، تأمین را مردم نحوى به باید که است این .خاطر

جمله(562 با که سوره للمتّقین»ىاین در«هدى است، گردیده هدفآغاز عنوان به را تقوا مختلف آیات
مى مطرح الهى .کنددستورات

حتى نِكَاحاً يجِدونَ لَا ينالَّذ ففعتسلْيونَ وغتبي ينالَّذ و هلفَض من اللَّه مهنِيغي
موهبفَكَات كُمنمأَي لَكَتم مما بتالْكخ يهِمف متملع مالِإِنْ من وءَاتوهم يراً

@Maharate_Konkur

@Maharate_Konkur



١١٩

لِّتبتغواْ تحصناً أَردنَ إِنْ الْبِغآءِ علَى كُمتيفَت تكْرِهواْ ولَا كُمءَات الَّذى اللَّه
يمحر غَفُور هِنهإِكْر دعب من اللَّه فَإِنَّ نكْرِههي ومن الدنيا وةيالْح ضرع

آیه24سوره نور .33

ترجمه

وسیله که کسانى نمىو ازدواج راى آنان خویش، کرم از خداوند که آن تا کنند، پیشه عفت و پاکدامنى باید یابند،
(یعنىبى باشند، خود (تدریجى) آزادى و بازخرید خواهان که شما کنیزان و غالمان از کدام هر و نماید. نیاز

مالک با کتبى قرارداد با دیدید،مایلند شایستگى و خیر آنان در اگر نمایند) آزاد را خود و کرده کار خویش
کنیزان و بدهید، آنان به داده شما به خدا که مالى از آنان) شدن آزاد به کمک براى (و بپذیرید را آنان تقاضاى

نکنید، وادار فحشا به دنیا مال به رسیدن خاطر به دارند، پاکدامنى بر تصمیم که را بهخود را آنان کس هر که
گشته وادار کار بدان اکراه به که کنیزان آن براى خداوند البتّه کند، مجبور بخشندهفحشا استاند، مهربان .ى

ها نکته

مى که هرکس به باید نمود.ابتدا پاکدامنى و عفت سفارش متأهالن غیر به سپس کند، ازدواج کرد سفارش تواند
»(آیه

آی»وانکحوا از است»ولیستعفف«هقبل (آمده

مى وادار فحشا به درآمد کسب براى را کنیزان جاهلیت، در است: آمده روایات در خداوندچنانکه لذا کردند.
:فرمایدمى

سازید فراهم را آنان ازدواج زمینه کنید، وادار گناه به را کنیزان آنکه جاى .به

ر چند این از یکى جنگى، اسیران با رفتار مورد مىدر را بگیریماه پیش :توانیم

همه مىالف: باز جنگ به دوباره صورت، این در که کنیم، آزاد یکجا را اسیران .گردندى

است انسانى غیر امرى این، که بکشیم، را همه .ب:

منطقه در را اسرا بیتج: از و آوریم گرد طرح،اى این (در کنیم. تأمین را آنان مخارج مسلمانان، المال
گناهانباید بى

بپردازندهزینه را مجرمان .(ى
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سیره تا کنیم تقسیم مسلمانان میان را آنها تحتد: تدریج به و کنند مشاهده را مسلمانان و اسالم ى
راه از سپس شوند، مسلمان و گیرند قرار بهترینتأثیر طرح، این که کنیم، آزاد را آنها مختلف، هاى

است همین نیز اسالم طرح و .است،

مى قرار استفاده مورد برده عنوان به را جنگى اسیر که بود این زمان آن در جنگ نظام که اسالمبگذریم و دادند
نیز

مى مثل به اردوگاهمقابله در را اسیران دنیا در امروز که گونه همان مىکرد، قرار قوانینها باید نیز ما و دهند
المللىبین

با منافاتى که آنجا تا را بپذیریمجنگ باشد نداشته ما .مذهب

ها پیام

است.-1 الزم عّفت و صبر نیست، گناه مجوز همسر، به نداشتن «ولیستَعفف«دسترسى

است.-2 الزم مخصوص سفارش باشد، بیشتر خطر احساس کجا نکاحا«هر الیجِدونَ الّذین (چون»ولیستَعفف
غیر افراد

فح معرض در دیگران از بیشتر دادهمتأهل قرار مخاطب را آنان عّفت، به فرمان در خداوند هستند، منکر و شا
(است

تهیه-3 سراغ به ازدواج، امکانات بخاطر دهند.جوانان نشان خود از تقوا و عّفت و نروند حرام راه از مال حّتى«ى
فضله من اللّه «یغنیهم

خود-4 جوانان باید هم عمومى، پاکدامنى و عّفت حفظ کنند،در حفظ لیستَعفف«را حکومت»و و خانواده هم ،
کند »قیام

االَیامى پاخیزند.»واَنکحوا به جامعه ثروتمندان هم و اللّه«، مال من آتوهم «و

5 باشید.- داشته کتبى سند خود، زیردستان با قرارداد فکاتبوهم«در اَیمانکم ملَکت «مما

طرح-6 بردگان، آزادى براى است.هااسالم بازخرید قرارداد آنها از یکى دارد. مختلفى «فکاتبوهم«ى

است.-7 داده شما به امانت روزى چند که خداست از بلکه ندانید خود از را اموال و اللّه«دارایى «مال

8 دارند.- مسئولیت خود، زیردستان ازدواج قبال در آتاکم«ثروتمندان، الّذى اللّه مال من آتوهم «و

است.-9 ممنوع حرام، امور در زیردستان البِغاء«بکارگیرى على فَتَیاتکم تکرهوا ال «و

سرچشمه-10 است.دنیاطلبى، گناهان الدنیا«ى الحیاة عرض لتبتغوا ... تکرهوا «ال
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راهثروت-11 از نیست.اندوزى جایز نامشروع الدنیا«هاى الحیاة عرض «لتَبتغوا

است.-12 زودگذر الدنیا«دنیا الحیاة است»عرض«(کلمه»عرض زودگذر و عارضى معناى (به

شود.-13 مادیات و مال فداى نباید لتبتغوا«ارزشها «التکرهوا...

است.-14 آزاد دخترانِ مانند کنیزان البغاء«حریم على فَتَیاتکم تکرهوا «ال

است.-15 ارزش بهترین زن براى عفت و أردنَ«پاکدامنى «تحصناًان

هستند.-16 بزرگترها گناهان، از بخشى تحصناً«سرچشمه أردن «التکرهوا...

مى-17 قرار عفو مورد گناه، به شده مجبور «رحیمغفوراکراههنّبعدمنالّلهفانّ« گیرند.افراد

ح بتالْك أُوتواْ ينالَّذ امطَعو تبالطَّي لَكُم أُحلَّ مولٌّألْيح كُمامطَع و لَّكُم لٌّ
تنمؤالْم نم تنصالُْمحو مإِذَآلَّه كُملقَب من بالْكَت أُوتواْ ينالَّذ نم تنصالُْمحو

اندأَخ متخذى ولَا ينحفسم رغَي نِينصحم نهورأُج نوهمتيبِالْءَات كُفُري إِيمنِومن
سِرِينالْخ نم ةرالْأَخ فى وهو لُهمع حبِطَ فَقَد 

آیه5سوره مائده .5

ترجمه

همه وامروز، است حالل شما براى کتاب اهل طعام و است، شده حالل شما براى دلپسند و پاك چیزهاى ى
با و پاکدامن زنان با) (ازدواج و است. حالل آنان براى نیز شما پیشطعام که کسانى از پاکدامن زنان نیز و ایمان

نه باشید وپاکدامن بپردازید را زنان مهریه که صورتى در ندارد. مانعى شده داده آسمانى کتاب آنان به شما از
گیرنده دوست نه و اوزناکار، و شده تباه او عمل قطعاً ورزد، کفر خود ایمان به کس هر و نامشروع) (و پنهانى ى

آخرت استدر زیانکاران .از

ها نکته

مى آیه ازاین استفاده براى قبل آیات در اینکه به توجه با ولى است، حالل مسلمین براى کتاب اهل طعام فرماید:
مى است شده ذکر بودن حالل شرط خدا نام بردن ونصارىگوشت، یهود طعام بودن حالل از مراد که فهمیم

طعام مسلمین، ابراى گوشتى غیر اهلهاى روایات در جوبیتست. گندم، را طعام از منظور هم السالم علیهم
دانسته لغتوحبوبات برخى ابناند. مانند گفتهشناسان نیز خلیل و طعامأثیر هم گندم به حجاز، فرهنگ در اند:

مى .شودگفته [21]
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اقلّیت با ازدواج و خوردن غذا و آمد و رفت براى را راه آیه، این مسلمانانهاىچون است ممکن و کرده باز دینى
کم و بیشتر، را آمدشان و رفت روز هر مسیحى و یهودى دختران به رسیدن آداببراى و تفّکر تأثیر تحت کم

مى هشدار آیه آخر شوند، جدا اسالم راه از و بگیرند قرار اوآنان عمل بگیرد نادیده را خود ایمان کس هر که دهد
است. یکفر«تباه من عملهو حبط فقد «باالیمان

جمع»أخدان» دوستى،»خدن«، مورد در معموالً ولى است، دوست معناى کاربه به نامشروع و پنهانى هاى
.رودمى

مسأله اهلدر و مسلمان طرفین به آیه غذا، مىى اجازه کنند،کتاب، استفاده یکدیگر طعام از که اُحلّ«دهد
لهم حلّ ازدوا»لکم... در اجازهولى تنها مىج، را کتاب اهل از گرفتن زن اجازهى و نمىدهد را دادن زن دهد،ى

الکتاب» اوتوا الّذین من مى»المحصنات قرار مردان تأثیر تحت عواطفشان، خاطر به زنان، معموالً گیرند،(چون
گر آنان به اگر مسلمان زن اما است، رشد بگروند، اسالم به کتاب اهل زنان اگر اینلذا از است. سقوط یابد، ایش

نیست جایز کتاب، اهل به دادن زن (.رو
عفیف»محصنۀ«و»محصن» معناى به از، مراد اینجا در است. بودن ومسلمان داشتن همسر آزادبودن، بودن،
است»محصنات« حرام قطعاً شوهردار زن با ازدواج وگرنه است عفیف .زنان

ک اهل با ازدواج جواز از آیه،تابمراد این موقّتدر کلمه[22]است،ازدواج خاطر به و متعدد روایات دلیل ىبه
مورد»اُجورهنّ« در بیشتر موّقتمهریهکه ازدواج مىى کار .رودبه

استکسى تباه عملش نکند، عمل آن به ولى کند اقرار چیزى حقّانیت به السالمصادقامام.که آیهعلیه و«ذیل
با یکفر عملهمن حبط فقد به«فرمودند:«الیمان اقرّ الّذى العمل «َترك [23]

دیگرى روایت صادقدر السالمامام مىعلیه خارج ایمان از آن خاطر به شخص که چیزى کمترین شودفرمودند:
آیه این حضرت آنگاه کند، دفاع آن از و بنابگذارد نظر همان بر و بیابد حقّ خالف بر را نظرى که است راآن

کردند :تالوت عمله» حبط فقد باالیمان یکفر من «و [24]

ج(21 کافى، ؛ المیزان ص6تفسیر ،341.

نماید(22 مطالعه را خود تقلید مرجع نظر باید هرکس مسئله این .در

ج(23 نورالثقلین، ص1تفسیر ،595.

ج،(24 ص27وسائل، ،60.

ها پیام

قوانین،-1 و احکام بیان بود.در غافل نباید زمان عنصر «الیوم«از

مى-2 سلیم طبع که (آنجا است. هماهنگ تکوین نظام با تشریع مىقوانین حالل نیز قانون اُحلّ«کند)پسندد،
الطیبات «لکم
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است.-3 ارزش یک باشد، که مذهبى هر در زن، الّذین«پاکدامنى من المحصنات و المؤمنات من والمحصنات
ا «لکتاباُوتوا

است.-4 شرط زنان، براى وهم مردان براى هم محصنین«پاکدامنى، «المحصنات،

5 شود- توجه وپاکدامنى ایمان اصل به همسر انتخاب «در «المؤمناتمنوالمحصنات.

است.-6 ممنوع مسلمان غیر به نسبت حتّى کالهبردارى، و اُجورهنّ«اغفال اقتصادى»آتیتموهنّ حقّ (رعایت
است واجب نباشد مسلمان گرچه (زن

مسلمان.-7 غیر چه و مسلمان چه دارد، مالکیت حقّ «اُجورهنّ«زن،

8 داد.- زن خود به باید را اجورهنّ«مهریه اجورهنّ«ونفرمود:»آتیتموهنّ «آتیتم

نامشروع.-9 روابط و زنا خاطر به نه باشد، ازدواج خاطر به باید زن به اجرت اجورهنّآ«پرداخت تیتموهنّ
اخدان مّتخذى وال مسافحین غیر «محصنین

ببندید.-10 را انحرافى راه سپس دهید نشان را حالل راه غیر«ابتدا محصنین المؤمنات... من المحصنات و
«مسافحین

است.-11 ممنوع غیرمسلمان با حّتى پنهانى، و نامشروع روابط أخدان«برقرارى المّتخذى «و

اهلخوردن-12 جملهطعام است. حالل آنان از پاکدامن همسر وگرفتن من«کتاب والمحصنات لکم... احلّ
قبلکم من الکتاب اوتوا «الذین

اهل-13 با لغزشگاهاختالط از یکى کشورشان، به سفر و آنان میان در زندگى و اینکتاب در رو، این از هاست.
مى هشدار ارتباط، جواز از پس مآیه، که نکنددهد عوض را شما اعتقاد خانوادگى، و اقتصادى روابط باشید واظب

ندهید. دست از را ایمانتان همسر، به رسیدن خاطر به باالیمان«و یکفر من «و

لَكَتم ما فَمن تنمؤالْم تنصحالْم حكني أنْ طَوالً كُمنم عطتسي لَّم نمو
فَت نم أَعلَمأَيمنكُمِ اللَّهو تنمؤالْم كُمتضٍيعب نم كُمضعب نِكُمبِإِيم

ولَا تحفسم رغَي تنصحم وفرعبِالْم نهورأُج نوهءَاتو هِنلأَه بِإِذْن نوهحكفَان
ت بِفَحمتخذَ نيأَت فَإِنْ نصأُح فَإِذَآ اندأَخنم تنصحالْم علَى ما فنِص هِنلَيفَع ةش

كُمنم تنالْع ىشخ نمل كل ذَ رحيمالْعذَابِ غَفُور اللَّهو لَّكُم ريخ تصبِرواْ  وأَنْ
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١٢٤

ترجمه

باایم آزاد زنان با تا ندارد مالى توانایى که شما، از کس هر مالکو شما که ایمانى با کنیزانِ از پس کند، ازدواج ان
کنیز. تو و آزادم من که (نگویید: پس یکدیگرید، از همه است. داناتر شما ایمان به خداوند و بگیرد) زنى (به آنید،

به و نیکو مهریه و درآورید همسرى به را کنیزان آن صاحبانشان اذن با شو) به بدهید، آنان به شایسته رططور
گرفتن دوست اهل نه و فحشا اهل نه باشند، پاکدامن همسرآنکه صاحب کنیزان، که آنگاه پس پنهانى. هاى

ازدواج، از (نوع این است. آزاد زنانِ کیفر نصف کیفرشان شوند، زنا مرتکب اگر رواست(شدند، شما از کسانى براى
بى وفشار (رنج از خوکه بر زنا و گناه به افتادن و) باهمسرى نکردن (وازدواج کردن صبر همه، این با بترسد، د

است مهربان و بخشنده خداوند و است بهتر برایتان .کنیزان)

ها نکته

نکته در ازچنانکه مراد شد، گفته قبل آیه المؤمنات«هاى مقابل»المحصنات در زیرا است. آزاد زنان آیه، این در
المؤمنات«آن، م»فتیاتکم به که رفته واژهبکار کنیزان، مورد در نیز دیگر جاى در قرآن است. کنیزان ىعناى

مى«فتیات« و برده بکار نکنید[259]«البغاءعلىالتکرهوافتیاتکم«فرماید:را اجبار زنا برارتکاب را خود .کنیزان
جمع»اَخدان«ىکلمه کار»خدن«، به کسانى مورد در معموال اما است، ورفیق دوست معناى کهمىبه رود

مقابلِ در کلمه این است. نامشروع امور وبراى پنهانى صورت به آنها با معناى»مسافحات«ارتباط به که رفته بکار
دارند علنى و آشکار زناى که است .کسانى

کلمه»طَول«ىکلمه و است امکانات داشتن و توانایى معناى مشکالت»عنت«ىبه و رنج و سختى معناى به
.اشت

مى کنیز مالک که ازکسانى مراد لذا دارند. را او با آمیزش حقّ باشد، ازدواج عقد به نیازى آنکه بدون شوند،
اجازه با باید که است دیگران کنیز با ازدواج است، شده مطرح آیه این در که کنیزان با آنهاازدواج صاحبان ى

.باشد
م در اما است، نکوهیده کنیزان با ازدواج برجستهگرچه زنان آنها بودهیان بسیارى وى بوده کماالت صاحب که اند

شده بزرگ فرزندانى صاحب آنان از و گرفته همسرى به را آنان خدا اولیاى برخى جهت همین .اندبه

.33نور،(259

ها پیام
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١٢٥

بن-1 ازدواج، موضوع براى اسالم، نیست.در یستطع«بست لم «ومن

به-2 باید داشتهقانونگذار توجه دیگر سوى از آنان اقتصادى فشارهاى و سو یک از جامعه افراد طبیعى نیازهاى
«باشد یستطع. لم من «...و

هرگز.-3 را گناه ننگ ولى کنید، تحمل را کنیز با ایمانکم«ازدواج ملکت ما «فمن

مى-4 آزاد زن با ازدواج نمىاز ایمان شرط از ولى کرد، نظر صرف گذشت.توتوان المؤمنات«ان «فتیاتکم

5 است.- ازدواجى هر در اساسى شرط المؤمنات«ایمان، فتیاتکم المؤمنات، «المحصنات

نیستیم.-6 باطن به مأمور ما است، کافى ازدواج براى ظاهرى بایمانکم«ایمان اعلم «واللَّه

نیست.-7 حقارت کنیز، با بعض«ازدواج من «بعضکم

8 مال- است.رضایت شرط دختر، پدرِ اذن مانند ازدواج، در کنیز «اهلهنّباذن«ک

خودشانند.-9 اهل از کنیزان که بدانند «اهلهنّ«مالکان

داد.-10 نیکو مهریه باید آزاد، زنان مثل نیز کنیزان بالمعروف«به اجورهنّ «آتوهنّ

برد-11 اجتماعى و اقتصادى حقوق بدهید. کنیز خود به را شود.مهریه مراعات باید اُجورهنّ«گان «آتوهنّ

باشد.-12 زن شئون و عرف اساس بر باید مهریه «بالمعروف«میزان

است.-13 نامشروع روابط و فحشا از دورى پاکدامنى، ازدواج، بقاى مسافحات«شرط غیر «...محصنات

14-محرومی و بودن کنیز خاطر به باشد، کنیز اگر بدکار زن مىتمجازات کاهش نصف آن،به فعلیهنّ«یابد.هاى
المحصنات على ما «نصف

ازدواج-15 آوردن است.فراهم جنسى مفاسد از جلوگیرى راه جامعه، در آسان و سهل خشى«هاى لمن ذلک
«العنت

است.سالم-16 اسالم اهداف از روانى العنت«سازى خشى لمن «ذلک

کن-17 با ازدواج از خوددارى، و است.صبر بهتر لکم«یز خیر تصبروا «وان

@Maharate_Konkur

@Maharate_Konkur



١٢٦

هجدهم درس

حتى رِكَتشالْم تنكحواْ ولَو ولَا رِكَةشم نم ريخ مؤمنةٌ ولَأَمةٌ نمؤي
حتى ينرِكشالْم تنكحواْ ولَا كُمتبجأَع و مشرِكيؤمنوا نم ريخ نمؤم دبلَع

بِإِذْنِه ةرفغالْمو ةنالْج إِلى يدعوا اللَّهو الْنارِ إِلى يدعونَ كلَئأُو كُمبجأَع لَوو
هتءَاي نيبيونَوذَكَّرتي ملَّهلَع  للناسِ

آیه2سوره بقره .221

ترجمه

وقطعاً آورند ایمان تا نکنید ازدواج مشرك، زنان زنوبا از ایمان با (زیبایى)کنیز اگرچه است، بهتر مشرك آزاد)
با برده وقطعاً آورند ایمان تا ندهید زن مشرك، مردان به و درآورد. شگفتى به را شما او) موقعیت یا ثروت یا

او ثروت و موقعیت و (زیبایى چند هر است، بهتر مشرك (آزاد) مرد از آ(ایمان وادارد. شگفتى به را نشما
مى دعوت آتش سوى به را) (شما بهشتمشرکان به را شما خود، دستورات و فرمان با خداوند که حالى در کنند،

مى فرا مىوآمرزش روشن مردم براى را خویش آیات و شوندخواند متذکّر شاید تا .کند

ها نکته

مى مؤمن، غیر همسران با نسلازدواج و فرزندان تربیت بر منفى تأثیر ممکنتواند چنانکه بگذارد، انسان آینده
باشند بیگانه براى جاسوسى عامل آنها درباره.است آیه نوعگرچه هر ولى است، مسلمانان غیر با ازدواج ى

است ممنوع دهد قرار خطر معرض در را انسان ایمان که .معاشرتى

ها پیام

ندارند.-1 را کفّار با خانوادگى پیوند حقّ تنکح«مسلمانان، «واوال

مهم-2 خطر، مشركدفع آنکه یکى است: پیش در احتمال دو مشرك با ازدواج در است. منفعت کسب از تر
مهم مؤمن شدن مشرك خطر که آنجایى از شود. مشرك مؤمن آنکه دیگر آورد. ازدواجایمان اسالم لذا است، تر

است. نموده نهى را ایمان از یؤمنّ«قبل حتّى المشرکات تنکحوا «ال
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١٢٧

است.-3 ممنوع کفّار با ازدواج و دارد اصالت ایمان همسر، انتخاب خیر«در مؤمنۀ ألمۀ «و

نخورید.-4 را دیگران موقعیت و ثروت جمال، فریب ازدواج، اعجبکم«در لو و اعجبتکم... لو «و

5 نمى- پر را ایمان جاى جمال، و مال و «ولواعجبکم«کند.مقام

محروم-6 و ضعیفان کنید.به ازدواج آنان با و بهاداده ایمان با خیر«ان مؤمن لعبد مؤمنۀ... «المۀ

مى-7 وسیلهازدواج باشدتواند مکتب به دعوت براى «اى یؤمنوا. «حتى

8 شود- کنترل مکتب مسیر در باید «غرائز یؤمنوا. حتّى یؤمنّ... «حتى

مایه-9 باشایمان کنیز و بنده در گرچه است، ارزش باشد.ى آزاد و حر در گرچه است، سقوط رمز وشرك د
مشرکۀ« من خیر مؤمنۀ «المۀ

مى-10 خطاب پدر به گرفتن، داماد مسئله در دارد. دخترش ازدواج بر والیت حقّ بهپدر، را خود دختر که کند
ندهید. تنکحوا«مشرکان «ال

ازدواج-11 از بعد شاید نکنید فکر ازدواج. بعد ایمان، بیاورند.اول یؤمنوا«ایمان حتّى یؤمنّ... «حتى

نوع-12 این مختلف خطرات به توجه و کنید جلوگیرى مسلمانان، زندگى تاروپود در مشرك عوامل نفوذ از
باشید.ازدواج داشته النار«ها الى یدعون «اولئک

است.-13 جهنّم ساز زمینه بد، النار«همسر الى «یدعون

دستورات-14 به است.عمل بهشت به رسیدن راه الجنّۀ«الهى، الى یدعو «واللّه

مى-15 خود بزرگان بدست را آمرزش که مسیحیت خالف بر است. الهى اذن و توفیق با و«دانند.مغفرت،
باذنه «المغفرة

مى-16 در فطرى طور به را واقعیات استانسان، یادآورى براى فقط احکام بیان «یابد. یتذکّ. «رونلعلّهم
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