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و  بوده خريد  معارف  وزارت  به  متعلق  درسى  هاى  کتاب 
فروش آن ممنوع است. 

curriculum@moe.gov.af

جمهورى اسالمى افغانستان
وزارت معارف

رياست عمومى انکشاف نصاب تعليمى
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تفسير
صنف هشتم  

)براى مدارس دينى(
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جمهورى اسالمى افغانستان
وزارت معارف

رياست عمومى انكشاف نصاب تعليمى



ب

مؤلفان
- دکتورعبدالصبور فخرى

- محمد عارف عطائى

         

ايديت  علمى 
- دکتور فضل الهادى وزین

ايديت  زبانى 
- سید محمود خلیق

إشراف
- دکتور شیر على ظریفى رئیس پروژه انکشاف نصاب تعلیمى.
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د

سرود ملی

دا عزت د هـــر افـــغان دى دا وطن افغانستـــان دى  

هر بچی ي３ قهرمـــــان دى کور د سول３ کور د تورې  

د بـــــــلو＇ــــو د ازبکـــــو دا وطن د ！ولو کـور دى  

د تــــــرکمنــــو د تاجکــــو د پ＋تــــون  او هزاره وو  

پـــاميــريان، نورستانيــــان ورسره عرب، －وجــر دي  

هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان براهوي دي، قزلباش دي  

لـــکــه لمــر پر شنه آسمـان دا هيـــواد به تل ＄لي８ي  

لـــکـــه زړه وي جــاويدان په سينــه ک３ د آسيـــا به  

وايو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر نوم د حق مو دى رهبـــر  



ه

بسم اهللا الرحمن الرحیم

پيام وزير معارف
الحمدلّله رب العاملین والصالة والسالم علی نبیه و رسوله محمد وعلی آله وأصحابه أجمعین، أما بعد:

نصاب تعلیمي معارف اساس نظام تعلیم و تربیه را تشکیل داده و در رشد و توسعۀ علمى، فکرى و سلوکى نسلهاى امروز 

و فرداى کشور نقش بنیادى و سرنوشت ساز دارد.

نصاب تعلیمى با گذشت زمان و تحول و پیشرفت در عرصه هاى مختلف زندگى، مطابق با نیازهاى جامعه باید هم از نظر 

مضمون و محتوا و هم از نظر شیوه و روش تقدیم معلومات تطور و انکشاف نماید.

یکى از عرصه هاى نصاب تعلیمى که باید مورد توجه جدى براى تجدید نظر و بهبود باشد نصاب تعلیمات اسالمى است، 

ابعاد  تمام  قانون مکمل  نظام و  مبین اسالم است که بحیث  تعلیمات اسالمى شامل عقاید، احکام و هدایات دین  زیرا 

زندگى انسان ها را دربر گرفته و بحیث آخرین پیام خالق و پروردگار جهان تا روز قیامت، رسالت رهنمایى و هدایت 

بشریت را انجام مى دهد.

اسالمى  معارف  و  تعلیمات  سیستم  غنامندى  و  توسعه  ایجاد،  در  را  مهمى  نقش  تاریخ  طول  در  اسالمى  امت  علماى 

مخصوصا انکشاف تدریجى نصاب تعلیمى مراکز و مؤسسات علمى جهان اسالم ایفاء کرده اند.

مطالعۀ دقیق در سیر تطور تاریخى علوم و معارف اسالمى در جهان نشان مى دهد که نصاب تعلیمى مدارس و مراکز 

علمى ما همواره بنا بر ضرورت هاى جامعه و در تطابق با ثوابت و طبیعت دین اسالم که براى همه انسانها در همه زمانها 

و مکانها مى باشد توسعه یافته است.

کشور عزیز ما افغانستان با تاریخ علمى درخشان، روزگارى مهد علم و دانش و جایگاه بزرگترین مراکز علمى عصر بوده و در 

شکل گیرى تمدن بزرگ اسالمى نقش عظیمى داشته است، وجود هزاران دانشمند و عالم در عرصه هاى مختلف علم و فرهنگ 

مخصوصاً در علوم شرعى مانند عقاید، تفسیر، حدیث، فقه، اصول فقه و غیره، گواه واضح آنچه گفته شد مى باشد.

همزمان با رشد موج بیدارى اسالمى در عصر حاضر ، تعلیمات اسالمى در کشور ما شاهد تحول کمى و کیفى بوده و 

اطفال و جوانان کشور ما با شوق و رغبت فراوان به طرف مدارس و مراکز تعلیمات اسالمى رخ مینمایند.

وزارت معارف جمهورى اسالمى افغانستان بر اساس مسؤولیت ورسالت خویش در مطابقت با احکام قانون اساسى کشور، به 

منظور رشد و توسعۀ کیفى و کمى تعلیمات اسالمى و از جمله نصاب تعلیمات اسالمى اقدامات قابل توجه نموده است.

این وزارت با دعوت از علماء، استادان و متخصصین فرهیخته و قابل اعتماد کشور به بِه سازي نصاب تعلیمى پرداخته و 

بدون کم و کاست در مضامین و کتابهاى مقرر در نصاب تعلیمى رائج مدارس تعلیمات اسالمى، به منظور استفادۀ خوبتر 

و بیشتر، کتابهاى مقرر را شکل درسى داده و با شرح و توضیح الزم متون و اضافۀ فعالیتها و ارزیابى و تمارین مناسب، به 

غنامندى متون درسى  موجود پرداخت.

امیدوارم این خدمت ناچیز وزارت معارف و تالشهاى قابل تمجید علماء و دانشمندان و متخصصان کشور عزیز ما مورد 

قبول خداوند متعال قرار گرفته و در بهبود و انکشاف هر چه بیشتر تعلیمات اسالمى در افغانستان عزیز مفید واقع شود.

وباهللا التوفیق 

دکتور محمد میرویس بلخى    

وزیر معارف



و

مقدمه

استادان گرامى و دانش آموزان ارجمند!
احوال  اوضاع و  نظر داشت  با در  افغانستان  تعلیمى وزارت معارف جمهورى اسالمى  انکشاف نصاب  ریاست 

کنونى و نیازهاى علمى بر این شد تا در امر تالیف و تدریس مضمون تفسیر شریف، امور ذیل مراعات گردد:

�tشاگردان سر از صنف هفتم تا صنف دوازدهم یک مرور کامل بر تمام قرآن مجید و تفسیر مختصر آن داشته باشند.
�tسعى صورت گرفته که حجم مطالب مندرج در کتابهاى تفسیر، با ساعات درسى هر صنف موافق و موازى باشد.

�tتسلسل ارتقاى سویۀ شاگردان در نظر گرفته شده، تا کتاب هر صنف به اندازه فهم و درک طالب باشد.
در روشنایى نکات فوق و طبق مفردات تصویب شده، الزم دیده شد که در صنف هفتم تفسیر جزء اخیر قرآن 

مجید به زبانهاى ملى به شاگردان تعلیم داده شود، تا در قدم اول ترجمه و تفسیر مختصر سوره هاى کوتاه کالم 

اهللا مجید را یاد گرفته با روش تفسیرى قرآن آشنائى پیدا کنند.

به تعقیب آن در صنف هشتم جزء اول و دوم قرآن پاک ترجمه وتفسیر شود، این کتاب نیز – مانند تفسیر هفتم 

- به زبان هاى ملى تالیف گردد، لیکن تا حدى به تفصیل وتشریح بیشتر.

از صنف نهم به بعد – تا صنف دوازدهم- تالیف به زبان عربى بوده متن تفسیر جاللین شریف به حیث کتاب 

اساسى انتخاب شود، عالوه بر آن آیات هر درس تفسیر و تحلیل مختصر گردد، تا پیام واضح دروس به طالب 

خانه گى  کار  و  سؤالها  فواید،  و  اضافه کردن دروس  با  باآلخره  و  معضالت جاللین حل گشته  رسانیده شده، 

کتابهاى تفسیر شکل ونظم کتب درسى معاصر را احتوا کند. 

این اقدام براى آن بوده تا کتاب تفسیر در قالب کتب نصاب انداخته شود، استادان و شاگردان مکلفیت روزمرۀ 

با در نظرداشت هفته هاى سال درسى از پیشرفت منهج مقرر اطمینان حاصل  خود را بدانند، و اعضاى نظارت 

نمایند، که به این طریقه بین اصالت و نوگرایى جمع صورت گرفته است. 

قابل توجه است که چون مرور بر همۀ قرآن مجید الزم دیده شده بود لذا مجال بسط وتفصیل زیاد در این تالیفات 

نبوده، مؤلفین محترم سعى نمودند تا از ایجاز کار بگیرند، از ذکر اقوال مختلفه و تفاسیر متعدده اجتناب ورزند 

و در احکام فقهى به ذکر مذهب حنفى اکتفا نمایند. بتوفیق خداوند با اختیار این سبک جدید، شاگردان هم از 

مسائل نحوى، بالغى و لغوى قرآن مجید تاحدیکه جاللین شریف احتوا کرده است آگاهى پیدا مى کنند و هم 

پیام دعوتى، احکام فقهى وهدایات سرنوشت ساز این کتاب مقدس آسمانى را بگونۀ خوب مى آموزند.

امید واریم این کتاب نه تنها براى تدریس در مدارس دینى بهترین گزینه باشد، بلکه در هر خانه و نهاد علمى و 

مرکز فرهنگى، به طور یکسان،  به عنوان یک تفسیر جامع و معتبر مورد استفادۀ همگان قرار گیرد.

وباهللا التوفیق 



ز

فهرست

رۀ درس صفحهعناوينش

١سیر علم تفسیر بعد  از  صدر  اسالم١
۳تعریف قرآن کریم ٢
٧سورۀ فاتحة۳
١١  سورۀ  البقرة٤
١۳ سورۀ  البقرة   أيات   )١-٥( ٥
١٧ سورۀ  //         //  )10-6( ٦

٢١ سورۀ  //         //  )16-11( ٧

٢٥ سورۀ  //          //  )20-17( ٨
٢٩ سورۀ   //          //  )24-21( ٩

۳۳ سورۀ   //          //  )27-25( ١٠
۳٧ سورۀ   //          //  )34-28( ١١
٤١ سورۀ   //          //  )41-35( ١٢
٤٥سورۀ   //          //  )48-42( ۳١
٤٩ سورۀ  //          //  )54-49( ١٤
٥۳ سورۀ   //          //  )60-55( ١٥
٥٧ سورۀ  //         //  )62-61( ١٦
٦١ سورۀ //         //  )66-63( ١٧
٦٥ سورۀ  //         //  )71-67( ١٨
٦٩ سورۀ  //         //  )77-72( ١٩
٧۳ سورۀ  //         //  )82-78( ٢٠
٧٧ سورۀ //         //  )86-83( ٢١
٨١ سورۀ    //              //   )87 - 89(٢٢
٨٥ سورۀ   //            //   )92-90(٢۳
٨٩ سورۀ  //           //    )96-93(٢٤



ح

رۀ درس صفحهعناوينش

٩۳سورۀ  البقرة   از  آیات     )٩٧- ٩٨(٢٥
٩٧سورۀ   //           //      )٩٩- ١٠١(٢٦
١٠١سورۀ //           //       )١٠٢- ١٠۳(٢٧
١٠٧سورۀ //          //     )١٠٤- ١٠٥(٢٨
١٠٩سورۀ //          //     )١٠٦- ١٠٨(٢٩
١١۳سورۀ  //          //      )١٠٩- ١١٠(  ۳٠
١١٧سورۀ  //          //    )١١١- ١١۳(۳١
١٢١سورۀ //           //      )١١٤- ١١٦(۳٢
١٢٥سورۀ  //           //     )١١٧- ١٢٠(۳۳
١٢٩سورۀ //           //       )١٢١- ١٢٤(۳٤
١۳۳سورۀ  //          //     )١٢٥- ١٢٩(۳٥
١۳٧سورۀ  //           //    )١۳٠- ١۳۳(۳٦
١٤١سورۀ //           //     )١۳٤- ١۳٨(۳٧
١٤٥سورۀ  //          //    )١۳٩- ١٤١(۳٨
١٤٩سورۀ //          //     )١٤٢- ١٤۳(۳٩
١٥۳سورۀ //          //    )١٤٤- ١٤٧(٤٠
١٥٧سورۀ //          //     )١٤٨- ١٥١(٤١
١٦١سورۀ  //          //     )١٥٢- ١٥٧(٤٢
١٦٥سورۀ  //          //    )١٥٨- ١٦۳(٤۳
١٦٩سورۀ  //          //     )١٦٤- ١٦٥(٤٤
١٧۳سورۀ  //          //     )١٦٦- ١٧١(٤٥
١٧٩سورۀ   //          //     )١٧٢- ١٧٦(٤٦
١٨۳سورۀ  //          //     )١٧٧- ١٨٢(٤٧
187سورۀ   //          //      )183- 185(٤٨

191 سورۀ البقرة   از آیات  )186- 188(49



ط

رۀ درس صفحهعناوينش

195سورۀ    //          //  )189- 193(50

199سورۀ    //          //  )194- 196(51

203سورۀ    //          //  )197- 202(52

207سورۀ    //          //  )203- 206(53

211سورۀ    //          //   )207- 211(54

215سورۀ    //          //   )112- 214(55

219سورۀ    //          //   )115- 218(  56

223سورۀ    //          //   )219- 221( 57

327سورۀ    //          //   )222- 225( 58

231سورۀ    //          //    )226- 228( 59

235سورۀ   //          //   )229- 230( 60

239سورۀ   //          //    )231- 232(61

243سورۀ   //          //    )233- 234(62

247سورۀ   //          //  )235- 237(  63

251سورۀ  //          //    )238- 242(64

255سورۀ   //          //     )243- 245(65

259سورۀ   //          //   )246- 248( 66

263سورۀ   //          //   )249- 252(  67



1

درس اول 

در مقدمة كتاب تفسير صنف هفتم در مورد تعريف تفسير، آغاز علم تفسير، مفسرين مشهور از صحابة كرام  و 
تابعين و  اهميت علم تفسير معلومات  مختصرى را به دست آورده آيد، اينك به ادامة همان موضوع به چند مورد 

ديگر آشنا مى شويد: 
سير علم  تفسير

بشريت همواره جهت دانستن هدايت الهى به فهم دقيق قرآن نياز داشته است؛ اين امر سبب گرديده 
كه برخى از علما، تمام يا اكثر وقت خود را در راه دانستن قرآن كريم وتفسير آن از وجوه مختلف وقف 

نمايند. در نتيجة اين تالش ها در هر عصر وزمانى مفسرانى شهرت يافته اند.
بعد از عصر تابعين تا عصر حاضر هزاران كتاب در تفسير و علوم قرآن به زبان عربى و ديگر زبانها تأليف 
شده است كه نمايانگر خدمت گزارى مخلصانة مسلمانان به كتاب خداوند – جل جالله-  مى باشد. به 
اتفاق دانشمندان جهان هيچ كتابى مانند قرآن كريم طرف توجه بشريت نبوده و در مورد آن اين همه 

تاليف و تحقيق و تتبع علمى صورت نگرفته است.
از مهمترين كتب تفسير مى توان از تفسيرامام طبرى، تفسير شاه پور اسفرايينى، تفسير كشف األسرار 
ميبدى، تفسير كشاف زمخشرى، تفسير كبير امام فخر الدين رازى، تفسير بيضاوى، تفسير نسفي، تفسير 

ابن كثير وغيره نام برد.
انواع تفسـير

با در نظر داشت وسعت علم تفسير،  شيوه هاى متعدد علمى تحقيق در معانى و حقايق قرآن كريم و روشهاى 
مختلف مفسرين، علم تفسير به انواع متعدد تقسيم مى شود كه بعض آنرا بشرح زير توضيح مى دهيم:

1- تفسير از نظر محتوى و مضمون 
علم تفسير بر اساس محتوى و مضمون  به دو نوع تقسيم مى شود، تفسير نقلى يا تفسير بالمأثور و 

تفسير بالرأى يا تفسير مبنى بر اجتهاد. 
در تفسير  بالمأثور يا تفسير نقلى  به روايت و نقل صحيح اعتماد مى شود، كه عبارت است از:

�tتفسير قرآن به قرآن.
�tتفسير قرآن به سنت؛ زيرا كه سنت بيان كنندة كتاب خداست.

�tتفسير قرآن به روايات صحابة كرام -رضي اهللا عنهم؛ زيرا كه ايشان  از همة مردم  به كتاب خدا دانا ترند.
�tتفسير قرآن به گفتار بزرگان تابعين؛ زيرا كه آنها اكثراً دانش  خود را از صحابة كبار فرا  مى گرفتند. 

در واقع تفسير مبتنى بر نقل و روايت صحيح، بهترين روش تفسير به شمار مى رود؛  زيرا  استفاده از قرآن، سنت 
پيامبر اكرم – صلى اهللا عليه وسلم-، اقوال صحابه  و فهم علماى تابعين  در فهم  نصوص قرآن كريم ممد واقع 

شده باعث  نجات انسان از كج فهمى ولغزش در دانستن معاني و مفاهيم اين كتاب عظيم الشأن مى گردد. 
تفسير مبتنى بر رأى آن است كه مفسر در بيان نمودن معنا، در روشنى اصول علم تفسير، قواعد زبان 
عربى و ديگر علوم شرعى، به فهم ويژة خود اعتماد نموده و احكام و حكمت هاى قرآن  را بر اساس 

ديدگاه و نظر خويش استنباط كند. 
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تفسير مبتنى بر رأى محض، كه بر اصلى استوار نباشد بنام تفسير بالرأى مذموم؛ يعنى  تفسير عقلى نا پسنديده 
ياد ميشود. اين نوع تفسير حرام بوده و تفسير قرآن كريم به اين  شيوه جواز ندارد؛ اما اگر كسى در دايرة اصول و 
قواعد زبان عربى،  تعليمات شريعت و اصول تفسير به اين روش؛  يعنى با استفاده از رأى و اجتهاد قرآن را تفسير 

كند باكى نيست و از آن بنام تفسير بالرأى محمود و يا تفسير به رأى پسنديده ياد مى شود.
2- تفسير از نظر اسلوب

از نظر اسلوب و روش تفسير به چهار نوع تقسيم مى شود: تفسير تحليلى، تفسير موضوعى، تفسير اجمالى و 
تفسير مقايسوى. در تفسير تحليلى مفسر قرآن به تحليل همه جانبة نص قرآنى پرداخته همه ابعاد آيت را مورد 
تتبع و تحقيق قرار مى دهد. در تفسير موضوعى مفسر به جمع آورى آيات قرآن در بارة يك موضوع مشخص 
پرداخته آيات مذكور را با شيوة خاص شرح و تفسير مى كند. تفسير اجمالى عبارت از بيان وشرح آيات قرآن 
كريم به شيوة آسان، مختصر ، عام فهم و قابل استفاده براى همة مردم  است؛ اما در تفسير مقايسوى مفسر 

قرآن به تتبع و تحقيق در اقوال مفسرين ديگر در مورد آيت و يا آياتى مشخص مى پردازد.
علومى كه مفسر به آن نياز دارد 

هر مفسر براى آن كه قرآن كريم را درست تفسير نمايد حد اقل بايستى به علوم آتى دست رسى داشته باشد:
علوم زبان عربى وقواعد آن )نحو، صرف واشتقاق(، علوم بالغت )معانى، بيان وبديع(، علم اصول فقه، معرفت اسباب 

نزول، معرفت ناسخ ومنسوخ، معرفت علم قراءات. عالوه از اينها از موهبة خاص در اين راستا بر خوردار باشد. 
علماى افغانستان و علم  تفسير

وطن عزيز ما افغانستان با سابقة درخشان و پر افتخار تاريخى و تمدنى، مهد پرورش عدة زيادى از  قرآن شناسان  
بزرگ و علماى نامدار تفسير قرآن كريم است كه از جملة آنان مى توان؛ بطور مثال شيخ اإلسالم خواجه عبد اهللا 
ـ.ق ابوبكر عتيق سور آبادى هروى متوفاى سال 494هـ، امام فخر الدين رازى  انصارى هروى متوفاى سال 481 ه
ـ.ق موالنا مراد على كاموى متوفاى سال  ـ.ق موالنا حسين واعظ كاشفى متوفاى سال 911ه متوفاى سال 606 ه
ـ.ق و  دانشمندان معاصر هر يك موالنا سلطان عزيز عزيز و استاد عبدالرؤف مخلص هروى را نام گرفت. 1297ه

فعاليت

معلم محترم به شرح انواع تفسير پرداخته و با ارائة مثال اهميت و فوايد هر نوع تفسير را به شاگردان واضح سازد.

سؤالها

1( تفسير بالمأثور را تعريف كنيد.
2( مراد از تفسير بالرأى چيست و شرايط آن كدام اند؟
3( تفسير از نظر اسلوب به چند قسم تقسيم مى شود؟

4( بعضى از علومى را كه مفسر به آن نياز دارد نام ببريد.
5( سه تفسير از تفاسير مشهور و سه مفسر از مفسرين افغانستان را نام ببريد.



3

تعريف قرآن كريم

ـ  پيامبران  خاتم  عبداهللا  فرزند  محمد  بر  كه  بوده  ـ  جالله  جل  ـ  خداوند  معجزه  كالم  قرآن 

نگاشته  مصاحف  در  گرديده،  نازل  ـ  السالم  عليه  ـ  جبرئيل  واسطة  به  ـ  وسلم  عليه  اهللا  صلى 

سورة  با  شده  شمرده  عبادت  آن  تالوت  كه  كتابى  است؛  گرديده  نقل  ما  به  تواتر  وبا  شده 

"=¶»<�Í" آغاز و با سورة "=¶¿<l" اختتام يافته است. 

نام هاى قرآن كريم 

قرآن را نام هاى متعددى است كه همه ى آن ها بر بلندى مرتبة آن داللت مى نمايند و اين را 

قرآن  نام هاى  از  برخى  مى آيد.  شمار  به  آسمانى  كتاب  بهترين  مطلقا  قرآن  كه  مى دهند  نشان 

اوصاف  قرآن  براى  زمان  ودرعين  الكتاب.  الذكر،  التنزيل،  الفرقان،  القرآن،  از:  اند  عبارت  كريم 

عديده اى نقل گرديده است، مانند: نور، هدى، رحمت، شفاء، موعظه، عزيز، مبارك، بشير ونذير. 

تمام نام ها و اوصاف قرآن كريم در آيات قرآنى ذكر گرديده است. 

چگونه گى نزول قرآن كريم

نزول قرآن كريم، به  دو شيوه صورت گرفته است كه مختصراً به شرح آن مى پردازيم:

�tقرآن كريم در مرحلة اول، به طور مجموعى وبه يك باره گى، در شب قدر، به )بيت العزت(، در 
�>¾C� :آسمان دنيا، نازل گرديد. چنانچه قرآن كريم هم در سورة »قدر« به آن اشاره نموده ومى فرمايد

?¾eb¯¶=�Í·É¶�Îª�Å>¿¶h� يعنى: بدرستى ما نازل كرديم قرآن را در شب قدر. 
در مرحلة دوم به صورت تدريجى مطابق با نيازها و رويدادها نازل گرديد، اولين آيات آن از  �t
تا  نازل شد و سپس در مدت بيست و سه سال؛ يعنى   U بر پيامبر )العلق( در غار حراء  سورة 

وفات پيامبرU نزول آن تكميل گرديد. 

درس دوم 
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اولين وآخرين آيات نازل شده 

اولين آياتى كه از قرآن كريم نازل گرديده اند عبارت اند از: پنج آيت نخست سورة »العلق« كه با 

<�]العلق: 1[ ß°ß· ß]�Ëådç¶=� ß́ ëEße� å¼ ái>åE�á?ßfá®å=@ :آيت آتى آغاز مى گردد

�ÎçªßÇàI� ç¼àM�åç�=� ß�åC�åÄÉåª� ßÁÇ à£ ßQáfàI�>âºáÇßÈ�=Ç à̄çI= ßÆ@ :وآخرين آيتى كه نازل گرديده اين آية قرآن مجيد است

]281 :Ìf¯F¶=[�> ßÁÇ à»ß· á�àÈ� ß×� á¼ àÂßÆ� áKßF ßjß²�>ßº� æká«ß¾� ȩ̀ à²

نزول تدريجى قرآن و حكمت هاى آن 

قرآن كريم در بار نخست همه اش به يك باره گى از لوح محفوظ به آسمان دنيا نازل گرديده وسپس 

در خالل بيست وسه سال، و بر اساس نيازهاى زمانى ومكانى، بر پيامبر اكرم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  

به تدريج نازل شده است؛ البته در نزول تدريجى قرآن حكمت هاى عظيمى نهفته است كه به چند 

حكمت عمدة آن اشاره مى نماييم: 

1. استوارى قلب پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ در برابر آزار مشركين. 

2. لطف ومهربانى بر پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ در اثناى نزول وحى. 

3. استحكام تدريجى تشريع و قوانين اسالمى.

4. آسان شدن حفظ وفهم قرآن بر مسلمانان. 

5. هم آهنگى با حوادث و رويداد ها وهشدار دادن به هركارى در وقت و زمان آن. 

6. اثبات مصدر قرآن مجيد كه از طرف خداوند كريم نازل گرديده است. 

جمع آورى قرآن كريم 

قرآن كريم به دو شكل گرد آورى شده است: يكى در سينه ها، به اين معنى كه چون آيات وسوره هاى 

قرآنى نازل مى گرديد پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ خود آنهارا تحت رعايت خاص خداوندى حفظ 

مى نمود و به ياران خويش نيز دستور مى داد كه به حفظ آن آيات در جاى تعيين شده شان اهتمام 

ورزند؛ چنانچه آنان به رغبت و شوق كامل به اين عمل اقدام مى كردند.  به اين ترتيب قرآن كريم 

در سينه ها جمع آورى گرديد. 
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دوم به صورت نوشتارى. حضرت پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ تعدادى را به عنوان نويسنده گان 

وحى تعيين كردند كه بعد از قرار گرفتن قرآن در سينه ها، آن را در لوحه ها، پوست هاى حيوانات 

و سنگ هاى صاف شده و غيره مى نوشتند وبا خود شان نگه مى داشتند تا از ضياع ونسيان در امان 

بماند؛ ولى در زمان خالفت ابو بكر صديق ـ رضى اهللا عنه ـ وقتى كه تعداد زيادى از حافظان قرآن 

در جنگها عليه مرتدين جان خود را از دست دادند، صحابة كرام بر آن شدند كه قرآن كريم را در يك 

مصحف گرد آورى كنند، از اين روى قرآن كريم، به دستور حضرت ابوبكر و زير سرپرستى زيد بن 

ثابت ـ رضى اهللا عنهما ـ در يك مصحف جمع آورى شد. وبار ديگر در زمان خالفت عثمان بن عفان 

ـ رضى اهللا عنه ـ وقتى كه خيلى از مناطق عجم نشين مشرف به دين اسالم شدند؛ و قرآن كريم به 

لهجه هاى مختلف به آنها رسيد، زيرا به چند لهجه نازل شده بود. اما آنها لهجه هاى مختلفه زبان عربى 

را به خوبى درك نمى كردند و در فهم قرآن و تالوت آن دچار چند پارچگى گرديدند اين امر بار ديگر 

خليفة مسلمانان را وادار نمود كه تمام قرآن را به يك لهجه )لهجه قريش( جمع آورى نمايد. 

اعجاز قرآن كريم 

خداوند متعال براى هر يك از پيامبران خود معجزه هايى عطا كرده بود تا مؤيد صدق نبوت آن ها 

باشد. همان گونه به پيامبر بزرگ اسالم هم معجزه داد تا صدق نبوتش را به اثبات برساند و عمده ترين 

معجزة آن حضرت قرآن كريم است. قرآن كريم از چندين لحاظ اعجاز خود را به اثبات رساند. قرآن 

كريم مشركينى را كه در حقانيت قرآن ترديد داشتند به چالش فرا خواند و از آن ها خواست: اگر در 

مورد الهى بودن آن ترديد داريد پس مانند آن ويا مانند يكى از كوتاه ترين سوره هاى آن بسازيد و اگر 

ميخواهيد جن و انس را هم به يارى خويش بخوانيد؛ البته مشركين و مخالفين اسالم، هم در زمان 

پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ و هم بعد از آن تالش هاى فراوانى كردند تا مانند قرآن چيزى بسازند؛ 

ولى همه از آوردن مانند قرآن عاجز ماندند. 

علت عاجز ماندن مخالفين قرآن از آوردن مثل آن از يك لحاظ اين بود كه فصاحت و بالغت قرآن 

گونه  اين  كالم  فصاحت  در  وجود شهرت  با  آنها  و  داشت  قرار  ممكنه  درجات  بلند ترين  در  كريم 

فصاحت را هرگز نشنيده بودند و نه مانند آن را آورده مى توانستند؛ اما قرآن كريم از لحاظ هاى ديگر 
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نيز كتابى معجزه آسا است. مثال: از لحاظ بيان مسايل غيبى، از لحاظ تأثير گذارى بر قلوب، از لحاظ 

كمال قانون گذارى و از لحاظ بيان علوم تجربى وساينسى. 

شأن نزول چيست؟ 

در زمان پيامبرـ  صلى اهللا عليه وسلمـ  گاهى واقعة رخ مى داد وبعد در مورد آن آيات نازل مى گرديد، 

ويا سؤالى مطرح مى شد كه در پاسخ به آن آيات فرود مى آمد، اين گونه مواردى را كه در بارة آن 

يك يا چند آيت نازل شده باشد شأن نزول مى نامند؛ از اين روى اكثر آيات قرآنى داراى اسباب نزول 

هستند و در اين زمينه علما تأليفات مستقلى هم انجام داده اند. 

  

فعاليت

شاگردان در مورد يكى از دو موضوع ذيل بحث و گفتگو كنند:

�tعلوم مختلفة كه مربوط به قرآن مجيد مى شود.
�tنزول قرآن مجيد و حكمت هاى نهفته در نزول تدريجى آن. 

سؤالها

1( قرآن را تعريف كنيد.

2( عمده ترين نام ها و اوصاف قرآن كريم را بيان داريد. 

3( قرآن كريم به چند شيوه وشكل جمع آورى شده است؟ شرح كنيد. 

4( منظور از شأن نزول چيست؟

5( در مورد اعجاز قرآن كريم روشنى انداخته جنبه هاى مختلف آن را بيان كنيد. 

کار خانه گی

در مورد جمع آورى قرآن مجيد كه به چه روشها و چند بار صورت گرفت يك مقاله بنويسيد كه از 

يك صفحه كم نباشد. 
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درس سوم 

سورۀ فاتحه

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
�à�å£ßJ ájß¾� ßµ>çÈåCÆ� àbàFá£ß¾� ßµ>çÈåC�>/@� åÀÈëb¶=�å½áÇßÈ� ǻ å·[ßº��>.@� å¼É åUçf¶=� åÀ[ á�çf¶=�>-@�ß�åß�> ß£á¶=� ëHße�åä�� àb á»ßá�=@
� á¼åÃÉß· ß¢� åHÇ àv§ß�=�å� ß¦�>2@� á¼åÃÉß· ß¢� ßK»ß£¾ß?� ßÀÈådç¶=� ß�=ßf åq��>1@� ß¼Éå̄ßJjà�=� ß�=ßf ër¶=�>[[[[ß¾åbÂ=�>0@

>>3@�ß�ë¶> çv¶=�ß×ßÆ

معناى كلمات 

ثنا و ستايش.    { àb á»ßá�=}
پروردگار، مربى و كار ساز.    { ëHße}

روز داورى، روز جزا و پاداش.    { åÀÈëb¶=�å½áÇßÈ}
تنها تو را.    { ßµ>çÈåC}

كمك مى خواهيم.   {à�å£ßJ ájß¾}
ترجمه

با رحم است. همه ستايش ها خداى راست كه پروردگار  نهايت  نام خدايى كه بسيار بخشاينده و  به 

جهانيان است. بسيار بخشاينده و نهايت مهربان است. مالك )متصرف( روز جزا است. )پروردگارا( تنها تو 

را مى پرستيم و تنها از تو كمك مى جوييم. ما را به راه راست هدايت فرما. راه كسانى كه به ايشان نعمت 

داده اى، نه )راه( كسانى كه برايشان خشم گرفته اى و نه )راه( گمراهان.

معرفى سوره

سورةمباركه »فاتحه« هفت آيت دارد و قبل از هجرت رسول اكرمU به مدينة منوره نازل گرديده است. 

از اين جهت از جملة سوره هاى مكى به شمار مى رود. اين سوره به خاطر »فاتحه« ناميده شده كه در 

اول قرآن قرار گرفته و با تالوت آن قرآن آغاز مى گردد.

تفسير اجمالى

<�wß�åß اين سوره با ستايش بارى تعالى آغاز شده است. )ال( در wàbá»ßá�=y براى استغراق  ß£á¶=� ëHße�åä�� àb á»ßá�=y
و شمول است. بنابر اين معنايش چنين مى شود همة ستايش ها مخصوص اهللا تعالى بوده و تنها ذات او 

ß�åß�> ß£á¶=y .شايستة ستايش است. زيرا كه فقط او خالق، تدبير كننده و عطاء كنندة هر نوع نعمات مى باشد

{=ß¾åbÂ]<}  ما را هدايت كن.
راه، جاده.   { ß�=ßf åq}

نعمت داده اى، مورد انعام قرار داده اى.   { ßK»ß£¾ß?}
} آنانكه مورد خشم قرار گرفته اند. á¼åÃÉß· ß¢� åHÇ àv§ß�=}

گمراهان.  {ß�ë¶> çv¶=} 
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w جمع »عالم« و عالم عبارت است از هر آنچه كه غير از خدا است. و عالم بخاطرى به صيغة جمع آمده 
تا شامل عالم هر جنس مانند: عالم فرشتگان، عالم آدميان و عالم جنيات گردد. و داللت كند بر اينكه 

wå¼É در آيت دوم دو صفت از صفات بارى تعالى  åUçf¶=� åÀ[ á�çf¶=y .اهللا تعالى پروردگار همة عالميان است

يعنى )رحمن( و )رحيم( ذكر شده است. اين هر دو صفت از مصدر »رحمت« مشتق شده و هر دوى آنها 

داللت بر مبالغه دارد. يعنى بى نهايت بخشنده و مهربان و بسيار زياد با رحم. بر اساس همين رحمت عام 

و بى پايان پروردگار متعال است كه در دنيا همة زنده جانها از نعمات بى پايان خداوند متعال بهره مند 

اند. و همه نعمات دنيوى و اخروى به خداوند متعال مختص است، هر كى را خواهد از آن عطا كند. 

wå¼É بوده اين مطلب را مى رساند كه لطف  åUçf¶=y عام تر از�w åÀ[ á�çf¶=y برخى از علما گفته اند كه معناى

و مهربانى پروردگار متعال در دنيا شامل همة مخلوقات و همة انسانها اعم از كافر و مسلمان شده و هيچ 

كس از آن محروم نمى شود بلكه همه بطور يكسان از خوان نعمت وى  روزى مى خورند و مورد عنايت 

wå¼É به اين معناست كه رحمت وى در سراى آخرت مخصوص مؤمنان بوده  åUçf¶=y وى مى باشند. اما

<��wß�åßخواند، بال فاصله صفت هاى  ß£á¶=� ëHßey كافران را در بر نمى گيرد. قرآن كريم پس از اينكه اهللا تعالى را

)رحمن و رحيم( او را بيان مى كند تا به ذهن مخاطب اين راز بزرگ را القا كند و  به او اطمينان بدهد 

كه آفريدگار جهان را با وجودى كه پروردگار همه و تدبير كننده و اداره كننده همة جهانيان است و همة 

موجودات، مغلوب و مقهور ارادة قهار و غالب اوست و هيچ چيزى در زمين و آسمان بدون اجازه و اذن او 

�Hey رخ نمى دهد، اما با وجود آن بى نهايت با رحم و مهربان و بخشنده نيز مى باشد. بنده با فهم معناى

wå¼É  قلبش  åUçf¶=y و w åÀ[ á�çf¶=y لبريز از هيبت و احترام و ترس مى گردد، اما با فهم معناى w��>£¶=
مشحون از اميد و آرامش مى شود و در نتيجه در يك حالت توازن ذهنى و روانى كه از ويژگى هاى عمدة 

مؤمنان مخلص و صالح است، قرار مى گيرد و قلباً و جسماً، ظاهراً و باطناً به ستايش و پرستش خداوند 

متعال مى پردازد و به درگاه عظمت او جبين بنده گى مى ماند.

w در اين آيت به مالكيت و قدرت بى پايان پروردگار اشاره شده او را مالك و متصرف  åÀÈëb¶=�å½áÇßÈ� ǻ å·[ßºy 
روز جزا يعنى روز قيامت، مى خواند. روزى كه خداوند همه بنده گان را مورد محاسبه قرار مى دهد و 

بر اساس عدالت مطلق در ميان آنها داورى مى كند و يا بر اساس لطف و رحمت، آنها را مورد عفو و 

بخشش قرار مى دهد. در آن روز همه قدرت و طاقت از بين مى رود و تنها او تعالى حاكم و مالك جهان 

مى باشد.

wà�å£ßJاين آيت، بندگى را مخصوص بارى تعالى و استعانت را منحصر به ذات وى  ájß¾� ßµ>çÈåCÆ� àbàFá£ß¾� ßµ>çÈåCy 
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wà�å£ßJ مقدم كرده و مطابق  ájß¾yو� wàbàFá£ß¾y  را بر فعل w ßµ>çÈåCy قرار داده است؛ زيرا در هر دو جمله، مفعول

به دستور زبان عربى، تقدم مفعول بر فعل، افادة حصر را مى نمايد. پس معنايش اين مى شود كه پرستش 

و عبادت تنها خاص براى پروردگار متعال بوده، جز  او هيچكس و هيچ چيز شايستگى عبادت را ندارد 

و همچنان نبايد بغير از ذات او از هيچ كسى ديگر كمك و همكارى خواسته شود. زيرا چنانچه در آيت 

قبلى خاطر نشان گرديد، پروردگار همه چيز و توانا بر همه چيز و بخشنده و مهربان مطلق تنها اوست، 

پس بر بنده گان الزم است كه جز او از كسى ديگرى كمك نخواهند.

در بارة اينكه در اين آيت عبادت مخصوص و منحصر براى خداوند متعال دانسته شده، بايد اضافه نمود كه 

قبول عبادت در اسالم مشروط به دو شرط مى باشد: يكى اخالص است كه معناى آن خالص گرداندن نيت 

براى حصول رضاى خداست و دوم متابعت و مطابقت ظاهرى آن با شريعت محمدى است.

�=�wß¼Éå̄ßJjà: در اين آيت از پروردگار متعال مطالبه شده كه ما را به راه راست هدايت  ß�=ßf ër¶=�>ß¾åbÂ=y
كند. منظور از راه راست همان راهى مى باشد كه اسالم پيش روى انسانها گشوده است و آن در حقيقت 

پيروى از شريعت محمدى در همة ابعاد اعتقادى، فقهى و اخالقى آن مى باشد.

·wá¼åÃÉßدر اين آيت يكى از مشخصات راه راست را توضيح مى دهد و مى فرمايد  ß¢� ßK»ß£¾ß?� ßÀÈådç¶=� ß�=ßf åqy 
بهرمند گرديده  نعمت هاى وى  از  قرار گرفته،  پروردگار  عنايت  است كه مورد  راه كسانى  راه،  آن  كه 

اند و آنان چهار گروه اند كه عبارتند از پيامبران، صديقان، صالحان و شهيدان. چنانچه خداوند تعالى 

�Ð=ßbßÃ èn¶=ßÆ�ß�å̄Èëb ër¶=ßÆ�ß�ëÉåFç¿¶=� ßÀëº�¼åÃáÉß· ß¢�àä�=� ß¼ß£á¾ß?� ßÀÈådç¶=� ß¤ßº� ß́ åÒ[ß¶áÆà@ßª� ß¹Ç àiçf¶=ßÆ�ßä�=� å¤ åìàÈ�ÀßºßÆy�:مى فرمايد

<�w�åå ]النساء: ٦٩[ çr¶=ßÆ
<¶wß�ë، در اين آيت شاخصة ديگرى راه راست را بيان كرده مى فرمايد: كه  çv¶=�ß×ßÆ� á¼åÃÉß· ß¢� åHÇ àv§ß�=�å� ß¦y

آن راه، غير از راه كسانى است كه بر آنها خشم گرفته اى و غير از راه كسانى است كه گمراه شده اند.

·wá¼åÃÉß يهوديان است كه آگاهانه و عالمانه از راه اسالم و راه راست منحرف شدند و  ß¢� åHÇ àv§ß�=y مراد از

<¶�wß�ëنصرانيان  çv¶=y  را نپذيرفتند و مورد خشم پروردگار قرار گرفتند. و مراد از Uرسالت پيغمبر اكرم

است كه از روى جهل و ضاللت راه  راست را گم كردند و گمراه شدند.

 
فعاليت

دانش آموزان به دو گروه تقسيم شوند و در روشنائى آيات ذكر شدة درس، گروه اول در بارة مظاهر قدرت اهللا 

تعالى و گروه دوم در بارة اشخاص داراى صفات نيك و صفات بد با همديگر صحبت نمايند.
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فوايد درس

آيات متذكره حاوى پندها و فوايد ذيل است:  

 آنكه سزا وار همة ستايش هاست، تنها ذات آفريدگار جهان است.

 از آنجا كه خداوند متعال آفرينندة همه چيز و مالك همه هستى است و فقط او مهربان، بخشنده، 

داور و حسابگر مطلق است، لهذا تنها شايستة ستايش اوست و بس.

 بندة خوب و مؤمن با اخالص، كسى است كه همواره ستايش پروردگار متعال را بجا آورد.

مسلمان بايد نيايش خود را با ستايش و ذكر پاكى اهللا تعالى آغاز نمايد.

 عبادت و بندگى تنها بايد به درگاه الهى انجام داده شود.

 طلب كمك و استعانت بايد تنها از بارگاه الهى صورت بگيرد.

ما بايد همواره به احسانها و نعمت هاى پروردگار معترف بوده و سپاسگذار وى باشيم.

 انسان بايد در راه نيكان روان باشد و از رفتن در راه بد كاران، اجتناب ورزد.

سؤالها

1- كلمات زير را معنى كنيد:

)الحمد(، )العالمين(، )الصراط(، )المستقيم(، )الضالين(.
2- كيست آن ذاتى كه تنها سزاوار ستايش است؟

3- پروردگار و مالك روز جزا كيست؟

4- شايستة عبادت و بنده گى كيست؟

5- چهار گروهى را كه در قرآن راهروان راه راست خوانده شده اند و مورد نعمت پروردگار قرار گرفته 

اند نام ببريد.

کارخانه گی  
دانش آموزان در بارة صفات )رحمن و رحيم( پروردگار عالم، يك مقالة كوتاه بنويسند.
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سورة "البقرة"
شناخت سوره  

سورة »=¶Ìf¯F« داراى دوصد وهشتاد وشش )286( آيت بوده و مدنى مى باشد زيرا كه بعد از هجرت نازل 
گرديده است. 

"Ìوجه تسمية سورة "البقر
در روايات آمده است كه در ميان قوم بنى اسرائيل شخصى به گونة مخفيانه و مرموز كشته شد، مردم قاتل را 
نمى شناختند؛ از اين روى در ميان شان اختالف رخ داد و يكديگر را به قتل متهم كردند، سخن به جايى رسيد 
كه به نزد موسي$ رفتند تا از وى در بارة شناسايى قاتل كمك بگيرند. به آن حضرت وحى شد تا به آنها 
دستور دهد كه گاوى را ذبح نمايند و قسمتى از بدن آن گاو را در بدن مقتول بمالند، مقتول به اذن خداوند 
متعال به سخن آمده وقاتل را براى شان معرفى مى نمايد؛ ولى يهوديان از عمل بدون چون و چرا خوددارى 
كرده طالب آن شدند كه مشخصات و اوصاف آن گاو را براى شان روشن سازد. حضرت موسى$ بار بار به 
خداوندهلالج لج رجوع كرده خواهان توضيحات براى قوم خود شد؛ ولى هر بار آنها مسألة ديگرى را مطرح ميكردند. 
در نهايت يك گاوى با مشخصات خاص براى شان معرفى شد و آنها گاو را ذبح كردند. بعداً يك قطعه گوشت 
آن را به بدن مقتول ماليدند و مرده به اذن خداوند به سخن آمد و قاتل خويش را معرفى كرد. چون اين واقعة 
شگفت انگيز از يك جانب صفات لجوجانة بنى اسرائيل را بيان مى دارد و از جانب ديگر اين را افاده مى كند كه 
گاو نيز در خدمت انسان است و به خاطر اغراض گوناگون، انسان مى تواند آن را ذبح نمايد و در نهايت بيان كنندة 
قدرت بزرگ خداوند نسبت به زنده كردن مرده گان است. پس به سبب ياد شدن اين داستان معجزه آسا در اين 

سورة مباركه، نام اين سوره از همين واقعة كه در آن آمده است گرفته شده و بنام "البقرة" مسمى گرديد. 
فضيلت سوره 

راجع به فضيلت اين سوره احاديث متعددى وارد شده است. حديثى را ابوهريرهـ  رضى اهللا عنهـ   روايت 
كرده كه رسول اهللا ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ فرموده اند: »خانه هاى خويش را بسان قبرستان نگردانيد، 

بى هيچ ترديدى، شيطان از خانه يى كه در آن سورة بقره خوانده مى شود، دورى مى گزيند«.) 1(
همچنان در حديث ديگرى آمده است كه: هر چيزى داراى قله يى است و قلة قرآن كريم سورة بقره است. هركه 
در روز، سورة بقره را در خانه اش تالوت نمايد، شيطان )مراد شيطان هاى سركش است( سه روز به خانة وى 

داخل نتواند شد. و هركه اين سوره را در شب تالوت كند شيطان سه شب به خانه اش داخل نتواند شد. ) 2( 
خالصة مطالب سوره 

سورة »بقره« از سوره هاى مطول قرآن كريم به شمار مى رود و به طور فشرده مى توان مطالب عمدة اين سوره 
را در نكات ذيل خالصه نمود:

، ايمان به مالئكه هاى خدا، ايمان به پيامبرانـ   1: بيان مبانى عقيدة اسالمى )ايمان به  خداوندـ  جل جاللهـ 
عليهم السالمـ  و كتابهاى فرود آمده برآن ها، و ايمان به روز آخرت(. 

2: بيان صفات مؤمنين، كفار و منافقين. 
١  - حديث شريف را مسلم در )کتاب صالة المسافرين( در باب استحباب صالة النافلة فی بيته، ذکر نموده ) ١ / ٥۳٩ (

2 - این حدیث شریف را ابن حبان در صحیح خود و برخى از محدثین روایت کرده اند.

درس چهارم 
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3: قصة خلقت انسان، موقف شيطان نسبت به او، سرانجام كار شيطان و خلقت آدم $.  
4: مخالفتهاى بنى اسرائيل در برابر احكام الهى، وناشكرى آنها در برابر نعمات او تعالى، وروى آوردن 

شان به پرستش گوساله. 
5: بيان تكبر يهود ودرخواست هاى نادرست وتعجيز آميز شان از موسى $. 

6: بيان اقدام يهود به كشتار انبيا، و عهد شكنى شان با خداوند يكتا كه بسبب آن مستحق لعنت گرديدند. 
7:  بيان داستان ابراهيم عليه السالم. 

8: بيان احكام عبادات، اساسات نظام و اخالق اسالمى؛ )احكام مربوط به نماز، پرداختن زكات، روزة ماه 
مبارك رمضان، حج بيت اهللا، احكام جهاد و قتال در راه خدواندهلالج لج، حكمت تبديلى ماهها، انفاق در راه 

خداوند ـ جل جالله ـ، نيكوئى براى پدر، مادر ، اقارب، مستحقين نفقات و برخورد نيك با يتيمان(  
9: توضيح بنياد هاى نظام خانواده؛ ) از قبيل احكام نكاح، طالق، رضاعت، وعدت(. 

10: بيان مسايل عمومى روابط اجتماعى )حكم قسم هاى بى مورد، سحر، قتل ناحق، قصاص، خوردن 
اموال مردم بطريق نامشروع، حرمت شراب، قمار، و حرمت جماع با همسر در ايام حيض و...(. 

11: بيان مسايل عمدة عقيدتى از ال بالى " آية الكرسى".
12: بيان مسايل مربوط به تزكية نفس و تربيت و ترهيب از واقعات سخت روز قيامت. 
13: بيان احكام مربوط به دين )قرض(، شهادت، اداى امانت از ال بالى آيت مداينه..  

14: ختم سوره با دعائيه؛ )مشتمل بر مطالبى چون: توبه، رجوع به خداوند - جل جالله -، همكارى با 
برادران مسلمان، و غلبه بر كفار(. 

متكامل  برنامة  براى مسلمانان يك  اين سوره  »بقره«  متنوع سورة  و  مهم  نظر داشت مطالب  در  با   
زنده گى به شمار مى رود. 

فعاليت

در مورد فضيلت سورة مباركة البقرة و وجه تسمية آن بين يكديگر بحث و گفتگو نماييد.

سؤالها

1( سورة بقره داراى چندآيت مى باشد؟ 
2( سورة بقره در كجا نازل گرديده است؟ 

3( چرا سورة بقره به اين نام مسمى شده است؟ 
4( براى اثبات فضيلت سورة بقره يك دليل بياوريد. 

5( در بارة خالصة مطالب سورة بقره پنج نكته ذكر نماييد. 

کار خانه گی
موضوعات اساسى سورة بقره را در يك صفحه تحرير بداريد.
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درس پنجم 

آية )1- ۵( سورة بقره

¼ÉU�f¶=�À�f¶=��=�¼jE
�>çå�ßÆ�ßÌØ çr¶=� ßÁÇ à»Éå̄ àÈßÆ� åGáÉß§á¶>åE� ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ßÀÈådç¶=�>.@�ß�å̄çJ à»á·ë¶�Ïâb àÂ�åÄÉåª� ßGáÈße�ß×� àH>ßJ å³á¶=� ß́ å¶ßc�>-@�ß�A�@
�>0@� ßÁÇà¿å®ÇàÈ� á¼ àÂ�åÌßf å]Û>åEßÆ� ß́ å·áFß®�Àåº� ß¹åh¾à?�>ßºßÆ� ß́ áÉß¶åC� ß¹åh¾à?�>ßå�� ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ßÀÈådç¶=Æ�>/@� ßÁÇà̄å«¿àÈ� á¼ àÂ>ß¿á®ßgße

>�>1@� ßÁÇ àVå·á«àá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶áÆà?ßÆ� á¼åÃëEçe�Àëº�Ïâb àÂ�Îß· ß¢� ß́ åÒß¶áÆà?

معناى كلمات

اسم اشاره است، كه براى مسافت دور استعمال مى گردد؛ معادل درى آن: ) آن، همان( است.    { ß́ å¶ßc}
يعنى قرآن كريم.    { àH>ßJ å³á¶=}

شك وترديد.      { ßGáÈße}
رهنمايى.    {Ïâb àÂ}

}  پوشيده، آنچه به چشم نمى آيد وحواس دركش نمى كند.  åGáÉß§á¶=}
}  اقامه مى كنند، برپا ميدارند، ادا ميكنند.  ßÁÇ à»Éå̄ àÈ}

}  روزى داديم ايشان را.  á¼ àÂ>ß¿á®ßgße}
}  مى بخشند، انفاق مى كنند.  ßÁÇ à̄å«¿àÈ}

}   فرو فرستاده شد.  ß¹åh¾à?}
يقين مى كنند، باور مى نمايند.    { ßÁÇà¿å®ÇàÈ}
رستگاران، كامياب شده گان.    { ßÁÇ àVå·á«àá�=}

ترجمة آيات

الف، الم، ميم )از حروف مقطعات مى باشد و خداوند - جل جالله - به مرادش از هركسى داناتر است( 

)1( آن، كتابى است كه در ]حقانيت[ آن هيچ ترديدى نيست ]و آن[ ماية هدايت تقوا پيشگان است )2( 

آنان كه ايمان مى آورند بغيب و بر پا مى دارند نماز را و از آنچه به ايشان روزى داده ايم انفاق مى كنند 

)3( و آنان كه ايمان مىآورند بدانچه به سوى تو فرود آورده شده و به آنچه پيش از تو فرود آورده شده 
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بود، و به آخرت يقين دارند )4( ايشانند برخوردار از هدايتى از سوى پروردگار خويش و آنان همان 

رستگارانند. )5(

تفسير مختصر 

اين سورة مباركه با حروف "الم" آغاز گرديده، به حروفى كه بال تركيب در اول سوره هاى قرآن مجيد 

از علماى تفسير حروف  آمده است حروف مقطعات گويند؛ زيرا جدا جدا تلفظ مى شوند. عدة زيادى 

مقطعات را از جملة متشابهات مى دانند كه تنها خداوند كريم به راز و معناى آن آگاهى دارد وبس، ما به 

ظاهر آن ايمان مى آوريم، وعلم و حقيقت آن را به خداوند ـ جل جالله ـ مى سپاريم. 

حروف مقطعات كه در آغاز سوره هاى قرآن كريم وارد شده اند به چند قسم هستند: در بعض موارد تنها يك 

حرف وارد شده است، در جاهاى ديگرى دو حرف، سه حرف، چهار حرف و يا پنج حرف وارد گرديده اند.  به 
طور كل حروف » مقطعات« در )29( سوره از سوره هاى قرآن كريم وارد شده است. ) 1(

�6ß�å̄çJ< در اين آيت مباركه به عظمت قرآن كريم اشاره شده است؛  à»á·ë¶�Ïâb àÂ�åÄÉåª� ßGáÈße�ß×� àH>ßJ å³á¶=� ß́ å¶ßc�@
يعنى: آن كتابى كامل است كه هيچ كمى و كاستى در آن وجود ندارد، ونسبت به حقانيت آن نبايد هيچ 

شك وترديدى در ذهن آدمى راه يابد، اين كتاب براى پرهيز گاران ماية هدايت مى گردد؛ آن هايى كه از 

پرودگار خويش مى هراسند. 

مفرد كلمة "المتقين" "متقى" است، يعنى پرهيزگار. »متقى« از » اتقاء« گرفته شده به معنى نگه دارى 

نفس. گويا متقيان نيز بوسيلة پيروى از  اوامر پرودگار و دورى از نواهى اش، ميان خود و عذاب الهى 

حايل ايجاد ميكنند وبه وسيلة آن نفس خود را حفاظت مى نمايند. 

براى كسب تقوى موجوديت پنج چيز ضرورى ميباشد: ايمان، اطاعت، ترك گناه، توبه و اخالص.)2(           

در آيات بعدى خداوند كريم صفات پرهيزگاران )متقيان( را بيان مى كند كه پيشاپيش آن صفات، ايمان 

<�كسانى كه به غيب ايمان مياورند، به هر  åGáÉß§á¶>åE� ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ßÀÈådç¶=@ :به غيب است، چنانچه مى فرمايد

آنچه كه ضد محسوس و خارج از حواس پنجگانه باشد غيب گويند. پس صفت نخست متقيان ايمان 

و باور بر اشيايى است كه از دايرة حواس ايشان خارج باشد، مثل: ذات مقدس اهللا، اسماء و صفات او، 

مالئكه هاى او، بهشت و دوزخ و غير اينها.

ßÌØ< اقامه، كلمة عربى است كه بمعنى انجام دادن  çr¶=� ßÁÇ à»Éå̄ àÈßÆ@صفت دومى ايشان اقامة نماز است

1 - تفسير بغوى، و سيد طنطاوي، ذيل آية اول سورة بقره.
2  - مرجع مذكور. 
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كامل و صحيح كارى مى آيد. منظور از اقامة نماز در اين جا ادا كردن وبرپا داشتن آن است كه با تمام 

اركان، آداب، خشوع وخضوع و عالقمندى گزارده شود. 

< به اين معنى كه متقيان چيزى  ßÁÇ à̄å«¿àÈ� á¼ àÂ>ß¿á®ßgße�>çå�ßÆ@ ،صفت سوم متقيان انفاق در راه خداوند است

از مال ودارايى خويش را جهت انجام كار هاى نيك بمصرف مى رسانند؛ با تنگدستان و مساكين كمك 

مى نمايند ودر ديگر امور خير خرچ مى كنند.     

صفت چهارم متقيان، ايمان وباور داشتن به برحق بودن قرآن كريم وديگر كتب آسمانى مى باشد. در 

آيت كريمه آمده است: »آنان كه بدانچه به سوى تو فرود آورده شده و به آنچه پيش از تو فرود آورده 

شده بود، ايمان مى آورند«. در اين آيت حضرت محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مورد خطاب الهى بوده 

است؛ يعنى يكى از صفات متقيان آن است كه به آنچه بر تو )اى محمد صلى اهللا عليه وسلم( وآنچه بر 

انبياى قبل از تو نازل كرده شده ايمان آورند. 

اين آيت نشان مى دهد كه پيام تمام پيامبران الهى يك چيز بوده و همه به يك راه دعوت مى كردند. 

� á¼ àÂ �åÌßf å]Û>åEßÆ@ مى فرمايد  جالله  جل  خداند  چنانچه  مى باشد؛  آخرت  به  ايمان  متقيان  ديگر  صفت 

<. منظور از يقين داشتن به آخرت يقين به پاداش اعمال و حساب و كتاب آن روز است.  ßÁÇà¿å®ÇàÈ
»يقين« از »ايقان« گرفته شده است؛ يعنى: علم داشتن بى شك و شبهه به چيزى. متقيان به روز 

آخرت چنان ايمان استوار دارند كه هيچ شك و ترديدى در دلهاى شان خطور نمى كند. وكسى كه به 

روز آخرت و اوضاع و احوال آن يقين داشته باشد حتماً براى آن روز آماده گى مى گيرد. 

� ß́ åÒß¶áÆà?ßÆ� á¼åÃëEçe�Àëº�Ïâb àÂ�Îß· ß¢� ß́ åÒß¶áÆà?@ بعد از ذكر صفات پنجگانة متقيان خداوند جل جالله مى فرمايد

<�يعنى اين گروه )متقيان( از طرف پروردگارشان به راه مستقيم اند و تنها همين گروه  ßÁÇ àVå·á«àá�=� à¼ àÂ
رستگاران و كامياب شده گان اند.

فالح متقيان موصوف در اين است كه كاميابى دنيا و آخرت را نصيب ميگردند آنها در دنيا از سكون 

و آرامش خاص بر خوردارند و چون به خدا و تقدير خدا ايمان دارند؛ پس بر تنگدستى صابر و بر فراخ 

دستى شاكر اند و با توكل به خداى بزرگ كار و كوشش را پيشة خويش قرار ميدهند و هيچ گاه در 

زنده گى مايوس نمى گردند، و در آخرت از نعمت هاى جاويد خداوند برخوردار خواهند بود. 
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فعاليت

پيامبران الهى همه به يك راه دعوت مى كردند و نقطة مركزى دعوت شان يك چيز بوده است. اين 

موضوع را باهم بحث و گفتگو نموده داليل آن را روشن سازيد.  

 

فوايد درس

آيات متذكره حاوى پندها و فوايد ذيل است:  

 قرآن كريم، كتابى عظيم و بى عيب بوده، براى بشريت رهنماى كامل، جامع و بى مانند مى باشد. 

 متقيان بيشتر وبهتر از هركسى مى توانند از قرآن كريم رهنمايى حاصل نمايند و زنده گى خود را 

در روشنى آن سامان بخشند. 

 متقى كسى را مى توان گفت كه داراى صفات آتى باشد: به امور غيبى ايمان راسخ داشته باشد، 

نماز را برپا دارد، از دارايى خود در امور خير خرچ كند، به قرآن و ديگر كتب آسمانى باور داشته باشد، 

و به روز آخرت متيقن باشد. 

 خداوند متعال به كسانى كه از چنان صفاتى برخوردارند كاميابى در دنيا و آخرت ارزانى مى دارد. 

 
سؤالها

1( حروف مقطعات چيست و از آن چه مى توان دانست؟ 

2( حروف مقطعات چند قسم اند؟ 

3( قرآن كريم چگونه كتابى است و چه كسى از آن استفاده اعظمى مى نمايد؟

4( متقى كيست؟ و براى حصول »تقوى« كسب كدام  صفات ضرورى مى باشد؟ 

5( غيب چيست و چرا به اين نام ياد شده است؟

6( رستگارى متقيان در چه چيز است؟ 

کار خانه گی

در آيات درس از بعض اركان ايمان تذكر بعمل آمده، اركان ايمان را در كتابچه هاى تان بنويسيد
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درس ششم 

آيه )6- 10( سورة بقره

�Îß· ß¢ßÆ� á¼ÃåEÇà·à®�Îß· ß¢�àä�=� ß¼ßJ ß]�>2@� ßÁÇà¿åºáÖàÈ�ß×� á¼ àÂáeåd¿àI�áß��á½ß?� á¼ àÃßIáeßd¾ß?ß?� á¼åÃáÉß· ß¢�ãÐ=ßÇ ßi�á=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� çÁåC@�
�åf å]Û=�å½áÇßÉá¶>åEßÆ�åä�>åE�>ç¿ßºA� à¹Çà̄ßÈ�Àßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ�>3@� ã¼É å�¢� ãH=ßd ß¢� á¼àß�ßÆ�ãÌ ßÆ> ßn å¦� á¼ åÂåe> ßráEß?�Îß· ß¢ßÆ� á¼åÃå£áß�
�¼åÃåEÇà·à®� å��>5@� ßÁÆàf à£ ánßÈ�>ßºßÆ�¼ àÃ ßjà«¾ß?�ç×åC� ßÁÇ à¢ßbáß��>ßºßÆ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=ßÆ�ßä�=� ßÁÇ à¢åa>ßà��>4@�ß�å¿åºáÖàå��¼ àÂ�>ßºßÆ

>>-,@� ßÁÇàEåd á³ßÈ�=Çà¾> ß²�>ßå�� ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢�¼àß�ßÆ�â>ußfßº�àä�=� à¼ àÂßa=ßhßª� ãzßfçº

معانى كلمات 

كفر ورزيدند، به اسالم نگرويدند.    {á=Æàfß«ß²}
يكسان است، برابر است،    {ãÐ=ßÇ ßi}

ايشان را بترسانى، بيمشان دهى.     { á¼ àÃßIáeßd¾ß?}
�=�àä}  خداوند مهر نهاده. ß¼ßJ ß]}

چشمهاى ايشان. بينايى ايشان.    { á¼ åÂåe> ßráEß?}
پرده، مانع.    {ãÌ ßÆ> ßn å¦}

}  فريب كارى مى كنند. ßÁÇ à¢åa>ßà�}
نمى فهمند، احساس نمى كنند.   { ßÁÆàf à£ ánßÈ�>ßº}

افزود، زياد نمود.     {¼ àÂßa=ßg}
دروغ مى گويند.    { ßÁÇàEåd á³ßÈ}

ترجمه

آنانى كه كفر ورزيدند برابر است برايشان، بترسانى ايشان را يا نترسانى ]آنها[ نخواهند گرويد )مسلمان 

نخواهند شد( )6( مهر نهاده است خداوند بر دلهاى آنان و بر شنوايى ايشان و بر ديده گانشان پرده يى 

است )كه ديده نمى توانند( و آنان را عذابى دردناك است )7( و برخى از مردم كسانى اند كه مى گويند 

ايمان آورديم به خدا و روز بازپسين و نيستند ايشان مؤمنان )8( فريب مى دهند ]به زعم خود[ خدا و 

مؤمنان را و بحقيقت نمى فريبند مگر خود را و نمى فهمند )9( در دل هاى شان بيمارى است و خدا بر 
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بيمارى شان افزود و ايشان راست عذاب درد دهنده بسبب آنكه دروغ مى گفتند )10( 

سبب نزول آيات 

امام طبرى در تفسير خويش از حضرت ابن عباس ـ رضى اهللا عنهماـ و ازكلبى نقل نموده كه دو آيت 

نخستين در مورد بزرگان و سران يهود نازل شده، همچون حيي بن اخطب، وكعب بن اشرف و ياوران 
آنها.)1(

تفسيرمختصر

á=Æ***�<�اين آية كريمه در مورد كافرانى است كه با پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ سر  àfß«ß²� ßÀÈådç¶=� çÁåC@
دشمنى داشتند، در كفر خود چنان سرسخت بودند كه بيم دادن در وجود شان اثر نمى كرد. مثل اين 

كه از قلبهاى ايشان خردمندى وتعقل، از گوشهاى شان توان شنوايى و ازچشم هاى شان توان بينايى 

زدوده شده باشد.  مراد از ختم )ُمهر( آن است كه نور ايمان به دلهاى ايشان راه نمى يابد. 

»كفر« درلغت به معنى پنهان كردن است؛ اما اصطالحاً كافر به كسى گفته مى شود كه به دين مبين 

از نعمت ها و قدرت هاى خداوند كريم، و  انكارشان   افراد به دليل  ايمان نياورد؛ چون اينچنين  اسالم 

حقانيت اسالم حقايق و واقعيت هارا پنهان مى كنند؛ لذا كافر ناميده مى شوند. 

اين آية كريمه و آيات بعدى آن حقيقت منافقين و صفات و   >�***åä�>åE�>ç¿ßºA� à¹Çà̄ßÈ�Àßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ�@
عالمات شان را بيان ميكند؛ در اين دو آية مباركه در مورد منافقين چنين سخن گفته مى شود كه آنها 

به زبان، دعواى ايمان دارى مى كنند ليكن در حقيقت مؤمن نيستند، آنها با مسلمانان نماز مى خوانند 

و بعضى از مناسك اسالمى ديگرى را هم انجام ميدهند؛ ليكن اين نماز و طاعت شان حقيقى و از قلب 

نيست، منافقين همواره سعى مى نمودند تا در صفوف مؤمنان فساد، بدبينى، تبليغات سوء، اختالف وچند 

�>ßºßÆ�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=ßÆ�ßä�=� ßÁÇ à¢åa>ßà�@ :پارچگى را ايجاد نمايند. از همين روى خداوند> در مورد شان فرمود

< اينان به زعم فاسد خويش نيرنگ بازى ميكنند با خدا و مؤمنان و  ßÁÆàf à£ ánßÈ�>ßºßÆ�¼ àÃ ßjà«¾ß?�ç×åC� ßÁÇ à¢ßbáß�
لى در حقيقت فريب نمى دهند مگر نفس هاى خويش را؛ اما نمى دانند و شعور ندارند كه اين كار شان 

بيهوده است.

خداوند در حق آنها فيصله و داورى مى كند و سرنوشتى را كه در انتظار آن ها مى باشد بيان مى دارد، 

1-  تفسیر طبري .
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 > ßÁÇàEåd á³ßÈ�=Çà¾> ß²�>ßå�� ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢�¼àß�ßÆ�â>ußfßº�àä�=� à¼ àÂßa=ßhßª� ãzßfçº�¼åÃåEÇà·à®� å�@ :چنانچه در آيت دهم آمده است

در دل هاى آن ها بيمارى است و خدا بر بيمارى شان افزود و به ]سزاى[ دروغ گويى شان عذابى دردناك 

]در پيش[ خواهند داشت.       

اسالم  از  شان  وهراس  ونفاق  وترديد  كه شك  است  آن  منافقان  دل هاى  در  بيمارى  ازدياد  از  هدف 

وپيشرفت هاى آن فزونى ميابد. هر اندازه كه مسلمانان پيشرفت ميكردند وفتوحات انجام مى دادند، سبب 

اندوه بيشتر آن ها مى شد و دشمنى شان شدت بيشتر ميافت.   

در واقع خطر منافقين از كفار بيش تر است؛ چرا كه منافقان در جامة مسلمانان نمايان مى گردند؛ به 

سان مار در آستين عمل مى كنند و از پشت خنجر مى زنند. منافقان در هر زمانى وجود دارند. در زمان 

پيامبرـ  صلى اهللا عليه وسلمـ  هم منافقان وجود داشتند وامروز هم وجود دارند؛ لذا بايد برحذر وهوشيار 

بود تا اين چنين افرادى در جوامع ما راه پيدا نكنند كه بيمارى ها ومشكالت بزرگى را سبب گردند. 

فعاليت

در يك بحث آزاد در صنف دو موضوع ذيل را مورد بحث و گفتگو قرار دهيد:

�tخطر هاى نفاق و منافقين.
�tمعنى و مفهوم مهر نهاده شدن بر قلب ها.

فوايد درس

از آيات درس مجموعة از درس ها و اندرزها را مى توان آموخت كه برخى از آنها به شرح زير است: 

 بر اساس سنت الهى كسانى كه از روى كينه از حق روى مى گردانند و كفر اختيار مى نمايند در 

نتيجه، در دل هاى آن ها مهر زده مى شود كه حق به دلشان راه نمى يابد. 

 در هر جامعه يى منافقان و منافق صفت وجود دارند كه بايد هوشيارانه با آن ها برخورد نمود تا 

جامعه از شر شان محفوظ بماند. 

 اثر فريب گمراهان و منافقان به خود آنها باز مى گردد؛ چنانچه گويند: »چاه كن در چاه است« پس 

الزم است مسلمان به فكر ضرر رساندن به كسى نباشد و روش منافقان را پيروى نكند. 
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سؤالها

1( معانى كلمات ذيل را بيان كنيد:

 {¼É¶?} {ÁÇ¢a>�} {¼J]} {¼ÃIed¾?} {Ð=Çi} {á=Æàfß«ß²}
2( آيات اول و دوم اين درس را بعضى از مفسرين در حق چه كسانى وارد دانسته اند؟

3( واژة »كفر« را از لحاظ زبان واصطالح معنى كنيد. 

�=�â>ußfßº�àä< چيست ؟ à¼ àÂßa=ßhßª� ãzßfçº�¼åÃåEÇà·à®� å�@ 4( مراد از آية مباركه

5( منافقان در جامعة اسالمى به كدام نوع اقدامات عليه اسالم دست مى زنند؟

کار خانه گی

را جع به منافقان يك مقاله بنويسيد كه صفات آن ها را توضيح داده و از منافقين صدر اسالم هم تذكر 

بعمل آمده باشد. 
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آيه )11- 16( سورة بقره

� ßÁÆ àb åjá« à»á¶=� à¼ àÂ� á¼ àÃç¾åC�×ß?�>--@� ßÁÇ àVå· áràº� àÀ áVß¾�> ß»ç¾åC�=Çà¶>ß®� åzáeßáÙ=�Êåª�=Æ àb åjá«àI� ß×� á¼ àÃß¶� ß̧ Éå®�=ßcåCßÆ@�
� á¼ àÃç¾åC�×ß?�Ð> ßÃß« èj¶=� ßÀßºA�> ß»ß²� àÀåºáÖà¾ß?�á=Çà¶>ß®� àl>ç¿¶=� ßÀßºA�> ß»ß²�á=Çà¿åºA� á¼ àÃß¶� ß̧ Éå®�=ßcåCßÆ�>-.@� ßÁÆàf à£ ánßÈ�ç×�À å³ß¶ßÆ
�á=Çà¶>ß®� á¼åÃå¿É å{>ßÉ ßm�Îß¶åC�á=áÇß· ß]�=ßcåCßÆ�>ç¿ßºA�á=Çà¶>ß®�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�á=Ç à̄ß¶�=ßcåCßÆ�>-/@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ç×�À å³ß¶ßÆ�Ð> ßÃß« èj¶=� à¼ àÂ
� ß́ åÒß¶áÆà?�>-1@� ßÁÇ àÃ ß»á£ßÈ� á¼åÃå¾>ßÉá§ à{�Êåª� á¼ àÂèb à»ßÈßÆ� á¼åÃåE�àÐÏåháÃßJ ájßÈ�àä�=�>-0@� ßÁÆàÕåháÃßJ ájàº� àÀ áVß¾�> ß»ç¾åC� á¼ á³ß£ßº�>ç¾åC

>>-2@� ßÀÈåbßJáÃàº�á=Çà¾> ß²�>ßºßÆ� á¼ àÃàIße> ßRëI�K ßVåEße�> ß»ßª�Ïßb àÃá¶>åE�ßÍß¶ßØ çv¶=�á= àÆàfßJ ám=� ßÀÈådç¶=

معناى كلمات 

اصالح آورنده گان.   { ßÁÇ àVå· áràº}
{?ß×}   حرف تنبيه است؛ به معنى هوشيار باشيد، آگاه باشيد. 

}   إّن: حرف تأكيد است كه بر جمله اسميه داخل مى شود ومعادل درى آن  á¼ àÃç¾åC}
   )به تحقيق، بى شك، در حقيقت، قطعا ... و..( مى باشد. 

{ßcåC=}   هرگاه، وقتى كه. 
حالت مجهول » قال« است، يعنى: گفته شد.     { ß̧ Éå®}

صيغة جمع فعل امر از باب »آَمَن« است. يعنى: ايمان بياوريد.     {á=Çà¿åºA}
جمع سفيه، بى خرد، ساده لوح، البته كفار و منافقان مؤمنان را متهم به اين صفت مى كردند.    {Ð> ßÃß« èj¶=}

مالقى شدند، روبه رو شدند. ولى دراين جا بمعنى مضارع مى آيد:    {á=Ç à̄ß¶}
)مالقى شوند، روبه رو شوند(.   

تنها شوند.   {á=áÇß· ß]}
منظور رهبران و پيشوايان كفار و منافقين مى باشد.    { á¼åÃå¿É å{>ßÉ ßm}

}  مفرد آن: » مستهزء« است كه به معناى تمسخر كننده ميايد. ميگفتند: ßÁÆàÕåháÃßJ ájàº}
   ما مسخره مى كنيم، ريشخند مى زنيم. 

}  به آنها فرصت مى دهد، به آنها مهلت مى دهد، آنها را به حال خودشان رها مى كند. á¼ àÂèbàß�ßÆ}
تمرد شان، سركشى شان، تجاوزكارى شان از حد.    { á¼åÃå¾>ßÉá§ à{}

در گمراهى فرو مى روند، سرگشته مى شوند.    { ßÁÇ àÃ ß»á£ßÈ}

درس هفتم 
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ترجمة آيات

و چون گفته شود به ايشان تباه كارى مكنيد در زمين، گويند جزاين نيست كه ما اصالح كننده گانيم 

)11( آگاه باشيد كه آنان خود فسادگرانند، ليكن آگاه نمى شوند )12( و چون گفته شود ايشان را كه 

ايمان آريد چنانكه ايمان آوردند مردمان، گويند آيا ايمان بياوريم همان گونه كه كم خردان ايمان آورده 

 اند؟!. هشدار كه خودشان كم خردانند ولى نمى دانند )13( و چون با كسانى كه ايمان آورده  اند برخورد 

با شيطانهاى خود )سران ورهبران كفر( خلوت گزينند  ايمان آورديم ]اما[ هنگاميكه  كنند مى گويند 

مى گويند ما با شماييم، ما فقط ]آنان را[ ريشخند مى كنيم )14( خدا ]است كه[ ريشخندشان مى كند 

و آنان را در طغيانشان فرو مى گذارد تا سرگردان شوند )15( ايشان كسانى اند كه خريدند گمراهى را 

به ]بهاى[ هدايت   و سود نيافت تجارت ايشان و راه ياب نشدند )16( 

تفسير مختصر 

***<�خداوند متعال به ارتباط صفات و عاليم منافقين ـ كه از آيات  åzáeßáÙ=� å��=Æ àb åjá«àI� ß×� á¼àß�� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ@
درس گذشته آغاز يافت ـ مى فرمايد: هرگاه به منافقين گفته شود كه از فساد كارى هاى خود دست 

برداريد، و از تفرقه افگنى ميان مسلمانان، جاسوسى به كفار، خوددارى ورزيد، از شايعه پراگنى دورى 

گزينيد، در پاسخ ميگويند: ما اصالحگر هستيم. ولى، آگاه باشيد كه آنها خود فساد پيشه اند، ليكن، در 

جهل و نادانى و مغالطه افتاده اند و فساد خود را كار درست تلقى مى نمايند. و اين يك نادانى و اشتباه 

بزرگ است.  

ايمان خود  منافق خواسته شود كه در  اين گروه  از  گاه  هر  �>*** àl>ç¿¶= � ßÀßºA �> ß»ß²�á=Çà¿åºA � á¼àß�� ß̧ Éå® �=ßcåC ßÆ@
درستكار و راستكار باشيد چنانچه مسلمانان در ايمان خود صدق و راستى نشان مى دهند، و با اعتقادات 

بت پرستى خود قطع رابطه كنيد همان گونه كه ديگر مسلمانان قطع رابطه كردند. ولى، منافقان بى 

ايمانى و شيطنت خود را توجيه مى كنند و مسلمانان راستين را كم خرد و ساده لوح مى نامند و خود 

شان را زيرك و هوشيار و بدين واسطه مى گويند: »آيا همان گونه ايمان بياوريم كه كم خردان ايمان 

آورده اند؟«. 

منافقان تمام امور را از منظر مادى مى ديدند؛ لذا ايمان تهى دستانى چون بالل، سلمان، زيد بن حارثه، 

عبد اهللا بن سالم و امثال آن ها  برايشان بى خردى معلوم مى شد. اما؛ حقيقت امر آن است كه بى خرد 
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و نادان همان كسانى اند كه  به اساس خواسته هاى نفسانى خويش راه كفر و نفاق را اختيار نمودند، و 

در محبت دنيا غرق شده، آخرت را به فراموشى سپردند.  

را  منافقان  پانزدهم حال  و  آيات چهاردهم  در  متعال  خداوند  �> �***>ç¿ßºA �á=Çà¶>ß® �á=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= �á=Ç à̄ß¶ �=ßcåC ßÆ@
توصيف كرده عاقبت كار شان را بيان ميكند كه منافقان وقتى با مسلمانان راستين روبه رو مى شوند 

خود را مسلمان گفته و از ايماندارى و تقوى داد سخن مى زنند، تا شود كه از منافع دنيوى، از قبيل 

فىء و غنيمت برخوردار شوند و يا حد اقل، از طرف مسلمانان راستين ـ كه تعداد شان همه روزه فزونى 

مى يافت ـ در امان كامل بسر برند، ولى زمانى كه با سران كفر و نفاق تنها مى شوند، به آن ها اطمينان 

مى دهند كه هنوز بركفر خود باقى اند و در باورهاى بت پرستى شان تغييرى نيامده، و آمد و رفت شان 

با مسلمانان صرف از روى تمسخر و ريشخند كردن آن ها است و بس.  خداوند ـ جل جالله ـ در مقابل 

اعمال زشت و نافرمانى شان به آن ها مهلت ميدهد تا سرگردان باشند و كيفر تمسخر شان را به آن ها 

مى دهد؛ به گونه يى كه در دنيا رسوا گشته و چهرة نفاق شان به همگان هويدا مى گردد و در آخرت هم 

آتش دوزخ در انتظار شان خواهد بود. 

� á¼ àÃàIße>ßë��Kßå}ße�> ß»ßª�Ïßbàá�>åE�ßÍß¶ßØ çv¶=�á= àÆàß� ám=� ßÀÈådç¶=� ß́ åÒß¶áÆà?@ :سپس خداوند كريم در آية بعدى ميفرمايد

<�يعنى: همين ها كسانى اند كه گمراهى را در مقابل يا به بهاى هدايت  خريدند، در  ßÀÈåbßJáÃàº�á=Çà¾> ß²�>ßºßÆ
نتيجه، داد و ستد ايشان هيچ سودى به بار نياورد و براه راست ره نيافتند. در اين آية كريمه عملكرد 

منافقين به تجارت بى سود تشبيه گرديده است كه كامًال ضرر و نقص در آن نهفته باشد، آنها ايمان و 

اسالم واقعى را كه سرماية بزرگ زنده گى است از دست داده در مقابل نفاق را كه اعتراف محض زبانى 

است بر گزيدند يا به عبارت ديگر خريدند؛ پس چون از منافع اخروى محروم گرديدند و در دنيا هم 

چيزى جز خوارى و زبونى نصيب شان نشد، به اين علت در اين داد و ستد يا خريد و فروش سخت 

نقصان كردند.  

فعاليت

پيرامون يكى از امور ذيل بحث و گفتگو كنيد:

�tفساد پيشه گى در ميان مردم و عواقب آن براى خود فساد پيشه و ديگران. 
�tتناقض در برخورد منافق با مسلمانان و با كفار. 

�tخداوند منافقان را مجازات مى كند. 
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فوايد درس

ازآيات گذشته فوايدى بدست ميايدكه مى توان برخى از آنها را در نكات ذيل خالصه كرد: 

 ايمان واقعى آن است كه در كنار اعتراف زبانى وتصديق قلبى، اعمال انسان نشانى از آن را با خود 

داشته باشد؛ ايمانى كه عمل انسان را تحت كنترول نگيرد و صاحب خود را از كار هاى زشت باز ندارد 

وبه كار هاى درست وا ندارد ايمان ضعيف است. 

 اصالح در زمين وقتى امكان پذير است كه راه ايمان اختيار گرديده، واز كفر و گناهان دورى شود.  

 منافقان هميشه با پروردگار راه فريب بازى را اختيار مى نمايند و سعى ميورزند ميان مسلمانان اختالف 

پيدا كرده انديشه هاى باطل را منتشر سازند، تا در اذهان، نسبت به دين شك وترديد رخ دهد. 

 خردمند كسى است كه براى زنده گى اخروى تالش مى كند، ونادان كسى است كه عقل وخردش 

در گرو ماديات قرار گرفته وپيروى از تعليمات الهى برايش نادانى تلقى گردد. 

قلبى  ايشان محبت  با  بوده،  نيكان  و  راه مستقيم هميشه همدست صالحان  پيرو  و  انسان صالح   

مى داشته باشد، بالعكس منافقان  هميشه با منافقان هم نشين بوده ودر پى توطئه گرى عليه صالحان 

مى باشند. 

سؤالها

1( منافقين چگونه در روى زمين فساد را راه اندازى مى كنند؟  

2( خداوند ادعاى منافقين را كه ما گروه اصالح گر هستيم چگونه رد نمود؟   

3( با چه انديشه يى منافقان مؤمنان راستين را نادان وكم خرد مى پنداشتند؟ 

4( فرق بين برخورد منافقان با مؤمنان راستين وسران كفر چگونه بود؟ 

5( منافقين براى كسب كدام منافع تظاهر به اسالم مى كردند؟

6( قرآن مجيد عملكرد منافقين را به چه چيزى تشبيه نمود؟

کار خانه گی

بعضى از كردار هاى منافقانه يى را كه منافقين در زمان پيامبر اكرم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مرتكب 

مى شدند در كتابچه هاى تان بنويسيد.  
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درس هشتم 

آيه )17- 20( سورة بقره

�ç×� æL> ß»à· à�� å�� á¼ àÃß²ßfßIßÆ� á¼ åÂåeÇà¿åE�àä�=� ßGßÂßc�àÄß¶áÇ ßU�>ßº� áLÐ> ßuß?�> ç»ß·ßª�â=e>ß¾� ßbß®áÇßJ ái=�Ëådç¶=� å̧ ßN ß»ß²� á¼ àÃà·ßNßº�@
� ã±áfßEßÆ�ãb á¢ßeßÆ� ãL> ß»à· à��åÄÉåª�Ð> ß» çj¶=� ßÀëº� æGëÉ ßrß²�áÆß?�>-4@� ßÁÇ à£ åQáfßÈ�ß×� á¼ àÃßª� ãÊá» à¢� ã¼ á³àE� ê¼ àq�>-3@� ßÁÆàf åráFàÈ
� à¬ ßìáß�� à±áß�á¶=�àa> ß³ßÈ�>-5@� ßÀÈåfåª>³á¶>åE� ã�Éåà��àä�=Æ� åLáÇßá�=�ßeßd ßU� å°å¢=ßÇ çr¶=� ßÀëº�¼åÃå¾=ßcA� å�� á¼ àÃß£åE> áqß?� ßÁÇà·ß£áß�
� á¼ åÂåe> ßráEß?ßÆ� á¼åÃå£ á» ßjåE� ßGßÂßdß¶�àä�=�Ð> ßm�áÇß¶ßÆ�á=Çàº>ß®� á¼åÃáÉß· ß¢� ß¼ß· á�ß?�=ßcåC ßÆ�åÄÉåª�á=áÇ ßnçº�¼àß��Ð> ßuß?�> ß»ç· à²� á¼ àÂße> ßráEß?

>�>.,@�ãfÈåbß®�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²�Îß· ß¢� ç�=� çÁåC

معناى كلمات

حالت آنها، وضعيت آنها.    { á¼ àÃà·ßNßº}
}  بر افروزد، آتش را بيفروزد.  ßbß®áÇßJ ái=}

هرگاه، همين كه.    {> ç»ß·ßª}
روشن سازد، نورانى گرداند.    { áLÐ> ßuß?}

} خداوند نور وروشنى را از آنها برگيرد. á¼ åÂåeÇà¿åE�àä�=� ßGßÂßc}
جمع أصم، بمعنى كر ونا شنوا.     { ê¼ àq}
جمع أبكم، بمعنى الل وگنگ.    { ã¼ á³àE}

جمع أعمى، بمعنى نابينا.    { ãÊá» à¢}
مانند باران شديد است.    { æGëÉ ßrß²}

جمع ظلمة، بمعنى تاريكى.    { æL> ß»à· à�}
جمع صاعقه، وآن آتشى است كه در وقت رعد از آسمان فرود مى آيد، آذرخش.   { å° å¢=ßÇ çr¶=}

احاطه دارد. بگونه يى كه يك چيز از تمام جهات در محاصره قرار گرفته توان    {�É�}
   فرار نداشته باشد. 

<àa}   نزديك است.  ß³ßÈ}
}  بربايد، اختطاف كند.  à¬ ßìáß�}

هرگاهى كه، هر وقتى كه، به مجرد آن كه.   {> ß»ç· à²}
روشنى نمايد، روشن سازد.    {Ð> ßuß?}

تاريك كند.    { ß¼ß· á�ß?}
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ترجمة آيات

مثال آنان همچون مثال آن كسى است كه افروخت آتشى را پس چون روشن ساخت آن آتش دور 
و بر او را دور ساخت خدا نور آن گروه را و رها نمود ايشان را در ميان تاريكي ها هيچ نمى بينند )17( 
ايشان كرانند، گنگانند، كورانند پس ايشان باز نمى گردند )18( يا مثال ايشان مانند ]كسانى است كه در 
معرض[ باران شديد از آسمان كه در آن تاريكيها و رعد و برقى است ]قرار گرفته اند[ در آورند انگشتان 
خويش را در گوشهاى خويش بسبب آواز هاى پرهول ]و[ از بيم مرگ و خدا احاطه كننده است بر كافران 
)19( نزديك است برق بربايد چشمانشان را؛ هر گاه كه بر آنان روشنى بخشد در آن گام زنند و چون 
راهشان را تاريك كند ]بر جاى خود[ بايستند و اگر خدا مى خواست برمى گرفت  شنوايى و بينايى شان 

را ؛ هر آئينه خدا بر همه چيز تواناست )20( 
تفسير مختصر

â=e>ß¾�ßbß®áÇßJ***�<�در اين آيات خداوند كريم جهت توضيح حالت منافقان دو مثال مياورد:  ái=�Ëådç¶=� å̧ ßN ß»ß²�á¼ àÃà·ßNßº�@
در مثال اول كه ضمن اين آية كريمه ذكر شده است حالت منافقان را با كسانى تشبيه مى كند كه در شب 
تاريك، در يك دشت پهناور در حركت اند و ناگهان راه خود را گم مى كنند. ايشان بخاطر پيدا كردن راه، آتش 
مى افروزند، زمانى كه آتش ِگرد و پيش شان را روشن مى سازد، خوشحال گرديده، گام به پيش مى گذارند، 
و چون نور آتش خاموش مى گردد آنها هم سرجاى خود  ايستاد مانده از حركت باز مى استند و سرگردان 
مى شوند.  منافقان هم اين چنين حالت دارند؛ ايشان،  از ترس مسلمانان تظاهر به مسلمان بودن مى كنند، تا 
در كنار آن ها منافع مادى فراچنگ آورند، ليكن به سبب آنكه ايمان در دل هاى آن ها ريشه دار نيست، سودهاى 
موقت ايشان، به رسوايى در دنيا و عذاب درد ناك در آخرت مى انجامد، البته كه اين تظاهر مسلمان بودن 
به حال شان مفيد تمام نمى شود، و به زودى افشا مى گردند و محبت موقتى كه در دل مسلمانان به دست 
مياورند به زودى از دست مى رود و ديگر در چشم آنها خوار و نكوهيده مى نمايند، گويا آتشى را كه افروخته 

بودند خاموش مى گردد و تاريكى آنها را فرا ميگيرد. 
�< اين آية مباركه حقيقت منافقين را واضح ميسازد، از آنها چنين  ßÁÇ à£ åQáfßÈ�ß×� á¼ àÃßª� ãÊá» à¢� ã¼ á³àE� ê¼ àq@
تصويرى را ارائه مينمايد كه گويا ايشان از شنيدن حق، بحدى ناتوانند مثل اين كه كر باشند، و از گفتن 
حق به اندازة ناتوانند انگار كه زبان شان الل است، و از ديدن حق چنان ناتوانند مثليكه كور باشند. البته 
اين به آن معنا نيست كه آن ها گوش و زبان و چشم ندارند، بلكه منظور آن است كه آن ها ظاهراً چنان 
وانمود مى كنند كه گويى حق را نشنيده اند و نديده اند و توان گفتن آن را ندارند. از همين روى بسوى 

حق هيچ گامى بر نمى دارند و در راه خير هيچ اقدامى نمى كنند. 

***�<�اين مثال دوم حالت منافقان است كه حالت شان را به كسانى  ãL> ß»à· à��åÄÉåª�Ð> ß» çj¶=� ßÀëº� æGëÉ ßrß²�áÆß?�@
تشبيه ميكند كه در باران بسيار شديد و تاريكى هاى متراكم قرار داشته باشند، و در عين زمان  باران 
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شديد با رعد و برق توأم باشد و اين باران و صداهاى هولناك آن براى آن ها ترس و هراس بزرگى را 
سبب گردد؛ به گونه يى كه از يك طرف صداى دلخراش رعد را مى شنوند و از طرف ديگر در تاريكى هاى 
شديد شب غوطه ور شده اند، و چنان مى انگارند كه گويا مرگ فرا رسيده است و از شدت ترس انگشتان 
خود را در گوش هاى خود مى گذارند تا از شنيدن صداى رعد جلوگيرى نموده از اين طريق مرگ را به 
تأخير افگنند. حالت منافقان هم اين چنين است. آن ها را هراسى شديد در خود پيچيده است. آن ها 
توانسته اند كه با تظاهر به اسالم خود را از مجازات قريب الوقوع رهايى بخشند و خود و مال خود را به 
بركت مسلمين در حفظ و حمايه قرار دهند؛  ولى زمانى كه از مرگ خبر مى شوند و از وعيد هاى الهى 
كه بوسيلة آيات نازل شده مطلع مى گردند، از ترس لرزه به اندام شان مى افتد، و حركاتى از خود نشان 

مى دهند كه انگار چيزى از آن را ندانسته اند. 
*** <�در اين آية مباركة اخير خداوند كريم جهت وضاحت بيشتر مثال قبلى  á¼ àÂße> ßráEß?� à¬ ßìáß�� à±áß�á¶=�àa> ß³ßÈ�@
ميفرمايد: نزديك است كه برق قوة بينايى چشمان شان را نابود كند، و باز ميفرمايد : هر گاه كه بر آنان روشنى 
بخشد در آن گام زنند و چون راهشان را تاريك كند ]بر جاى خود[ بايستند، و اگر خدا مى خواست  شنوايى و 
بينايى  شان را برمى گرفت. ليكن خداوند كريم چنين نكرد. در قسمت اخير آية مباركه ميفرمايد:  بدون شك 

خدا بر همه چيز تواناست، يعنى هيچ چيز از دايرة قدرت اهللا متعال بيرون نمى ماند.
از اين آيات مباركه واضح گرديد كه منافقان ميان گمراهى و پريشانى در كشمكش هستند، آن ها در 
حالى كه به حقانيت قرآن كريم و راه اسالم باور ندارند، بخاطر ضمانت حصول فوايد دنيوى و خوف 
تهديد شرعى خود را ناگزير مى بينند كه در ظاهر به اسالم منقاد باشند و كلمة شهادت را بر زبان آورند، 
و در جايى كه مال غنيمت مطمح نظر باشد، در صف مسلمانان ايستاده شوند، و هرگاه در پيروى اسالم 
مشقت و خساره دنيوى را حس كنند به جهاد نمى روند و از مقابله با دشمن به بهانه هاى مختلف و 

دروغين عقب نشينى مى كنند.  
در آيات گذشته اوصاف و عاليم گروه هاى سه گانه )مؤمنان، كفار و منافقان( بيان شد كه سيزده آيت 

آن، در مورد منافقان بود. 
  

فعاليت

در يك گفتگوى آزاد نقش اساسى قلب را در مسألة ايمان وعمل صالح مورد مناقشه قرار دهيد و 
توضيح بداريد كه بيشتر مدار اعتبار باطن است يا ظاهر.

فوايد درس

بعضى از فوايدى كه از البالى تفسير آيات گذشته به دست مى آيد عبارتند از:  
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 خداوند ـ جل جالله ـ در كنار نعمت هاى ديگر،  براى انسان نعمت هاى ظاهرى هم بخشيده است. از 
جمله اين كه  به واسطة گوش مى شنود، به واسطة زبان سخن مى گويد و به واسطة چشم مى بيند. 

 هر انسانى مكلف است كه حواس خود را در راه خير به كار بندد؛ زيرا كه در مقابل آن مسؤوليت 
دارد؛ پس بايد با گوش خود سخن حق را بشنود، و زبان خود را به حق بگشايد و با چشم خود صرف به 

سوى حق )حالل( نگاه كند. 

 ما حق داريم تا براى توضيح مفاهيم پيچيده ودشوار مثال هايى از واقع زنده گى بياوريم كه با آن موضوع 
به نحوى شباهت داشته باشد تا مطالب معنوى در قالب اشياى حسى وضاحت بيشتر پيدا كند. 

 منافقان هيچ وقت بر يك موقف و حالت ثابت باقى نمى مانند، ايشان هميشه شكار تذبذب و كشمكش 
هستند و دائماً در پى منافع خويش اند.

ما بايد در شناخت اوصاف منافقان جدى باشيم و تالش كنيم كه آن صفات را از وجود خودمان دور سازيم. 

از   نشانه ها و ويژه گى هاى منافقان را كه در اين درس ودرس گذشته خوانديم درمورد آن عده 
مردمى است كه در عهد پيامبر اكرم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مى زيستند، كفر آنهارا خداوند بر مال كرد 
كه آن ها در ظاهر مسلمان ولى در باطن كافرند. اگر اين چنين نشانى ها و اوصاف در اين عصر در كسى 
ديده شود، مستقيما او را كافر گفته نمى توانيم؛ البته ميتوان گفت كه آن شخص موصوف به صفات 

منافقين است.

سؤالها

1( كلمات ذيل را معنى كنيد:

 {=Çnº} {Ð>u?} {¬ì�} {°¢=Çr¶=} {b¢e} {L>»·�} {GÉr² } {b®ÇJi=}
2( خداوند كريم در قرآن مجيد مثالها را براى چه ذكر كرده است؟

3( ميان مثالهاى ياد شده و حالت منافقان چه مشابهت وجود دارد؟
<�چيست؟ آيا منافقان واقعاً كر وگنگ و كور اند؟  ãÊá» à¢� ã¼ á³àE� ê¼ àq@ :4( مقصد از اين آيت

5( چرا منافقان، در حالى كه ايمان ندارند، در ظاهر خود را مسلمان مى گويند؟

کار خانه گی

قرآن كريم براى بيان و توضيح حالت منافقان دو مثال آورده است، شما اين دو مثال را با اشاره به وجه 
تشابه ميان مثالها و آنانى كه مثال در مورد آنها آمده است در كتابچه هاى تان بنويسيد.
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آيه )21- 24( سورة بقره

� ß̧ ß£ ßQ�Ëådç¶=�>.-@� ßÁÇà̄çJßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� á¼ à³å·áFß®�Àåº� ßÀÈådç¶=ßÆ� á¼ à³ß̄ß· ß]�Ëådç¶=� à¼ à³çEße�á=Æ àbàF á¢=� àl>ç¿¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
�á=Çà·ß£áß��ßØßª� á¼ à³ç¶�â>®ágåe� åL=ßf ß»çN¶=� ßÀåº�åÄåE� ßTßf á]ß@ßª�âÐ>ßº�åÐ> ß» çj¶=� ßÀåº� ß¹ßh¾ß?ßÆ�âÐ>ß¿åE�ßÐ> ß» çj¶=ßÆ�â>m=ßfåª� ßzáeßÙ=� à¼ à³ß¶
�á=Ç à¢áa=ßÆ�åÄå·áNëº�Àëº�æÌßeÇ àjåE�á=ÇàIá@ßª�>ß¾ åbáF ß¢�Îß· ß¢�>ß¿á¶çhß¾�>çë�� æGáÈße� å�� á¼àJ¿ à²�ÁåCßÆ�>..@� ßÁÇ à»ß·á£ßI� á¼àJ¾ß? ßÆ�â=a= ßb¾ß?�åäå�
�> ßÂàaÇà®ßÆ� å�ç¶=�ße>ç¿¶=�á=Ç à̄çI>ßª�á=Çà·ß£á«ßI�Àß¶ßÆ�á=Çà·ß£á«ßI�áç��ÁåDßª�>./@�ß�å®åa> ßq� á¼àJá¿ à²� áÁåC�åä�=� åÁÆàa�Àëº�¼ à²ßÐ= ßbßÃ àm

>>.0@� ßÀÈåfåª> ß³á·å¶� áLçb å¢à?�àÌße> ßRåá�=ßÆ� àl>ç¿¶=

معناى كلمات

á=Æ}  فعل امر است براى جمع مخاطب؛ يعنى: پرستش كنيد. àbàF á¢=}
¼á}  َخلََق: فعل ماض است، يعنى: آفريد. كم: ضمير جمع مخاطب است، كه مفعول à³ß̄ß· ß]}

   »خلق« واقع شده. معناى هردو كلمه: شمارا آفريد.

« از حروف نسخ است، كه بر جملة اسميه داخل مى شود، مبتدا را منصوب كلمة »لََعلَّ   {á¼ à³ç·ß£ß¶}
   مى گرداند وخبر را مرفوع. و معنى: شايد و تا آنكه را ميدهد. 

هموار وگسترده.    {â>m=ßfåª}
سقف، ساختمانى استوار.    {Ð>ß¿åE}

ميوه ها.   { åL=ßf ß»çN¶=}
{?a=ßb¾ß=}  جمع » ند« يعنى: مثيل، مانند، همتا. 

شك وترديد.    { æGáÈße}
بندة ما، مقصود  محمد -صلى اهللا عليه وسلم- است.    {>ß¾åbáF ß¢}

حاضر كنيد، بياوريد.   {á=ÇàIá@ßª}
مدد گاران وطرفداران تان.    {¼à²Ð=ßbßÃ àm}

ße>ç¿¶=�á=Ç}  از آتش دورى كنيد، از دوزخ بترسيد.  à̄çI>ßª}
هيزم آن يعنى هيزم دوزخ.    {> ßÂàaÇà®ßÆ}

}  آماده كرده شده. áLçb å¢à?}

درس نهم 
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ترجمه 

اى مردم! بپرستيد پروردگارتان را؛ آن كه  آفريد شمارا و كسانى را كه پيش از شما بوده  اند، تا باشد كه 

به تقوا گراييد )21( همان ]خدايى[ كه زمين را براى شما فرشى ]گسترده[ و آسمان را بنايى ]افراشته[ 

قرار داد و از آسمان آبى فرود آورد و بدان از ميوه ها رزقى براى شما بيرون آورد؛ پس براى خدا همتايانى 

قرار ندهيد در حالى كه خود مى دانيد )22( اگر هستيد درشبهه از آنچه فرود آوريم بربندة خود )يعنى 

از قرآن( پس بياوريد سوره يى را مانند آن و بخواهيد مدد گاران خود را غير خدا، اگر هستيد راست 

گويان)23( پس اگر چنين نكرديد و هرگز نمى توانيد كرد، پس بترسيد از آن آتشى كه هيزم سوختش 

مردمان و سنگها هستند ]و اين آتش[ براى كافران آماده شده )24( 

مناسبت آيات مباركه با آيات قبلى

البته همة  بيان گرديد؛  منافقان  و  كفار  مؤمنان،  گروه:  اوصاف وحاالت سه  آيت گذشته  بيست  در 

انسان هاى روى زمين در يكى از اين سه گروه شامل هستند. در اين آيات به تمام بشريت، كه مشركان 

مكه هم در آن شامل هستند، دستور داده مى شود كه  به اوامر پروردگار يكتا بگرايند، و او تعالى را 

پرستش كنند و از بت پرستى خوددارى ورزند، و اگر در حقانيت رسالت پيامبر و آنچه بر وى نازل 

گرديده شك و ترديد دارند و قرآن را كتاب دست ساخته محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مى پندارند 
بايستى همانند يكى از سوره هاى آن سوره يى بسازند.) 1( 

 تفسير مختصر 

***<�در اين آيات تمام مردم، به شمول مشركان مكه، امر مى شوند پروردگار  à¼ à³çEße�á=Æ àbàF á¢=� àl>ç¿¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
يكتا را پرستش نمايند. در واقع امر دعوت به پرستش خداوند يكتا نقطة مركزى دعوت تمام پيامبران 

الهىـ  عليهم السالمـ  را تشكيل مى دهد. قرآن كريم به اين امر اشاره مى كند ونشان مى دهد كه دعوت 

�=Æ àbàF á¢=� åÁß?� â×Ç àiße�æÍçºà?� ȩ̈ à²� å��>ß¿áN ß£ßE�ábß̄ß¶ßÆ@ :تمام انبيا در اصل توحيد و پرستش خداوند يكتا بوده است

<�]النحل: 36[ "و به تحقيق در ميان هر امتى فرستاده اى برانگيختيم ]تا بگويد[  ßLÇ à¦> çì¶=�=ÇàFå¿ßJ áQ=ßÆ�ßç�=
خدا را بپرستيد و از طاغوت ]پرستش بتها[ بپرهيزيد".

معناى اصلى »عبادت« خضوع و عاجزى است؛ ليكن مراد از آن در اين آيات وحدانيت خداوند كريم، 
پذيرش احكام او تعالى  و ترك پرستش بت ها مى باشد؛ كه آن را عبادت تشريعى گويند؛ همچنان يك 
نوع عبادت ديگر هم وجود دارد كه به نام عبادت تكوينى ياد مى شود و آن اين كه تمام موجودات آفريده 

شده از طرف خداوند وظيفه دارند كه طبق قوانين تكوينى خداوند حركت نمايند.  
1-   - التفسير المنير، د كتور وهبة الزحيلي .
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اما كلمه »رب« به معنى خالق، مالك و پرورش دهند آمده است. و آيت كريمه مردم را به عبادت خداى 

يكتا فرا مى خواند و عاقبت عبادت را نيز به آن ها روشن مى سازد، و آن اين كه او تعالى را عبادت كنيد 

تا در نتيجة عبادت خود به تقوى و پرهيزگارى دست يابيد. 

�â>m=ßfåª*** < در اين آية كريمه خداوند انسان ها را به نعمات بزرگى كه به آن ها  ßzáeßÙ=� à¼ à³ß¶� ß̧ ß£ ßQ�Ëådç¶=@
بخشيده متوجه مى سازد تا عقل خود را به كار گيرند و به بزرگى حقى كه خداوند بر آن ها دارد پى ببرند. 

بناًء به خلقت زمين و آسمان و ريزش باران رحمت و پيدايش ميوه هاى گوناگون اشاره مى نمايد، كه بر 

اين همه، چه قوانينى حكم مى راند وكدام روابطى اين عالم بزرگ را تنظيم مى نمايد؟
ß¾åbáF<***<�در اين آيت و آيت بعدى آن، خداوند در كنار آن كه مردم  ß¢�Îß· ß¢�>ß¿á¶çhß¾�>çë�� æGáÈße� å��á¼àJ¿ à²�ÁåCßÆ@
را به تفكر در مورد مظاهر خلقت خداوند فرا مى خواند، آن ها را به اين امر نيز متنبه مى سازد كه جهت 
هدايت شان قرآن را فرستاده كه در الهى بودن آن هيچ ترديدى نيست. براى اثبات بيشتر الهى بودن 
قرآن، كافران را كه در الهى بودن آن شك مى كنند به چالش مى گيرد و به آن ها مى گويد: »اگر در 
الهى بودن قرآن شك وترديد داريد پس مانند يك سوره از سوره هاى آن از نزد خود بسازيد؛ حتى بغير 
خداوند از تمام مخلوقات، اگر ياور و طرفدار شما هستند يارى بجوييد و امداد بخواهيد.« قرآن كريم در 
حالى مردم عرب را به چالش گرفت كه در اوج بالغت وقوت سخن قرار داشتند؛ ولى هيچ كسى از مقابله 

با آن بر نيامد و چيزى ساخته نتوانست كه از نظر بيان با قرآن برابرى كند و يا نزديك به آن باشد. 
يكى از فوايد عمده يى كه در بالغت بى مانند قرآن براى بشريت رسيد آن بود كه كتاب خداوند از  هر نوع 
تحريف، تغيير و دست كارى محفوظ ماند و مانند كتب آسمانى ديگر دچار دگر گونى و تحريف نگرديد. 

قرآن كريم در آيت اخير خطاب به مشركين مى فرمايد: »اگر شما از ساختن سوره يى مانند يك سورة 
قرآن عاجز آمديد ـ كه قطعا عاجز خواهيد آمد ـ پس بايد به تصديق آن اقدام كنيد و به الهى بودن آن 
يقين و باور پيدا نماييد و از آتش دوزخ خود تان را رهايى بخشيد؛ همان دوزخى كه انسان ها وسنگها 
هيزم آن را تشكيل مى دهند و براى تعذيب كافران آماده كرده شده است.« اين كه قرآن به اين امر 
اشاره مى كند كه هيزم دوزخ انسان ها و سنگ ها اند نشان آن است كه دوزخ جاى بسيار سخت و داراى 

آتشى بسيار سوزان است. 

فعاليت

خداوند متعال در اين آيات به چند نعمت بزرگ اشاره مى كند كه او تعالى به انسان ها ارزانى داشته 

است، پيرامون اين نعمات بحث و گفتگو نموده در مورد هريك فوايدى را كه مى شناسيد ثبت نماييد. 
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فوايد درس

برخى از فوايدى كه از خالل اين آيات دانسته مى شود قرار ذيل است:  

 انسان بايد در برابر نعمتهاى خداوند كريم كه وى را سالم پيدا كرده، زمين، آسمان و همه نعمت ها 

را در خدمت وى قرار داده، سپاسگزار باشد؛ به وحدانيت وى قايل بوده و از احكام وى پيروى نمايد.  

 قرآن كريم از اسلوب ويژه يى برخوردار است، كه از روز نزولش تا امروز كسى قادر نشده تا سخنى 

شبيه به آن بياورد. يقينا تا روز قيامت تالش هايى كه به قصد مقابله با قرآن صورت مى گيرد ناكام خواهد 

بود؛ زيرا كه قرآن از طرف خداوند متعال محفوظ و مصون قرار گرفته است. 

 انسان بايد به وحدانيت خداوند كريم، رسالت پيامبر و حقانيت قرآن ايمان و عقيدة راسخ داشته 

باشد. 

 هر انسانى مكلف است تا خود را از دوزخى نگاه كند كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها اند و خداوند 

كريم آن را براى كفار آماده نموده است.  

 

 
سؤالها

1( معانى كلمات ذيل را بيان كنيد: 

 {Lb¢?} {aÇ®Æ} {¼²Ð=bÃm} {â=a=b¾?} {â>m=fª} {ÁÇ¯JI} {¼³Ee} {=ÆbF¢=}
2( اعجاز قرآن كريم در چيست؟ در زمينه داليل تان را ارائه كنيد. 

3( قرآن چگونه كفار را به چالش فرا خوانده است؟  

4( در يكى از آيات اين درس به نعماتى اشاره شده، آن نعمات چيستند؟ 

5( دوزخ براى كدام مردم آماده شده؟ كدام آيت از آيات قبلى به آن داللت مى نمايد؟

6( ميان اين آيات و بيست آيت دروس گذشته چه تناسب و همسويى وجود دارد؟ 

کار خانه گی
در رابطه به وجوه مشترك ونكات اختالف ميان رسالت محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ ورسالت هاى 

آسمانى ديگر يك مقاله بنويسيد كه از هشت سطر كمتر نباشد. 



33

آية )2۵- 27( سورة بقره

�> ßÃá¿åº�á=Çà®ågàe�> ß»ç· à²� àe>ßÃá¾ßÙ=�>ßÃåJ áVßI�Àåº�Ëåf áRßI� æL>ç¿ ßQ� á¼ àÃß¶� çÁß?� åL> ßVå¶> çr¶=�á=Çà· å» ß¢ßÆ�á=Çà¿ßºA�ÀÈådç¶=�åf ënßEßÆ�@�
�> ßÃÉåª� á¼ àÂßÆ�ãÌßfçÃ ßìèº� ãT=ßÆágß?�> ßÃÉåª� á¼ àÃß¶ßÆ�â>ÃåE> ßnßJàº�åÄåE�á=ÇàIà? ßÆ� à̧ áFß®�Àåº�>ß¿á®åg àe�Ëådç¶=�= ßd ßÂ�á=Çà¶>ß®�â>®ágëe�æÌßf ß»ßM�Àåº
�àÄç¾ß?� ßÁÇ à»ß·á£ßÉßª�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�>çºß@ßª�> ßÃß®áÇßª�> ß»ßª�âÍ ßuÇ à£ßE�>çº�âØßNßº� ßHåf ávßÈ�Áß?�ÊåÉ áVßJ ájßÈ�ß×�ßç�=� çÁåC�>.1@� ßÁÆ àbå¶> ß]
�â=fÉåN ß²�åÄåE�ËåbáÃßÈßÆ�â=fÉåN ß²�åÄåE� ȩ̀ åvàÈ�âØßNßº�= ßdßÃåE�àç�=�ßa=ßeß?�=ßc>ßº� ßÁÇà¶Ç à̄ßÉßª�á=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=�>çºß?ßÆ� á¼åÃëEçe�Àåº� è° ßVá¶=
�Áß?�åÄåE�àç�=�ßfßºß?�>ßº� ßÁÇ à£ ßìá̄ßÈßÆ�åÄå®>ßNÉåº�åbá£ßE�Àåº�åç�=�ßbáÃ ß¢� ßÁÇ àvà̄¿ßÈ� ßÀÈådç¶=�>.2@� ßÀÉå̄ åi>ß«á¶=�ç×åC�åÄåE� ȩ̀ åvàÈ�>ßºßÆ

>�>.3@� ßÁÆàf åi> ß̂ á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?� åzáeßÙ=�Êåª� ßÁÆ àb åjá«àÈßÆ� ß̧ ßqÇàÈ

معناى كلمات

فعل امر از مادة "بشر" يعنى: مژده ده.    {åf ënßE}
براي آنها از آن داده شود.    {åÄåE�á=ÇàIà?}

حياء مانع كارش نمى شود.    {ÊåÉ áVßJ ájßÈ�ß×}
âÍ}  پشه.  ßuÇ à£ßE}

}  گمراه مى سازد.  ȩ̀ åvàÈ}
مى شكنند.    { ßÁÇ àvà̄¿ßÈ}

بستن آن.    {åÄå®>ßNÉåº}
}  قطع مى كنند، ترك مى نمايند.  ßÁÇ à£ ßìá̄ßÈ}

}  پيوند داده شود.  ß̧ ßqÇàÈ}
زيانمندان.    { ßÁÆàf åi>ßá�=}

ترجمه 

و بشارت ده )اى محمد( آن كسانى را كه ايمان آورده اند و كارهاى شايسته انجام داده اند، كه ايشان را 

باغ هايى خواهد بود كه از زير ]درختان[ آنها جوي ها روان است؛ هرگاه ميوه اى از آن روزى ايشان شود 

مى گويند اين همان است كه پيش از اين ]نيز[ روزى ما بوده وآورده شود بايشان آنروزى مانند يكديگر و در 

آنجا همسرانى پاكيزه خواهند داشت و در آنجا جاودانه بمانند )25( خدا را شرم نيايد از اينكه به پشه اى يا 

درس دهم
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فروتر ]يا فراتر[ از آن مثل زند پس كسانى كه ايمان آورده  اند مى دانندكه آن ]مثل[ از جانب پروردگارشان 

بجاست ولى كسانى كه به كفر گراييده اند مى گويند: خدا از اين مثل چه اراده داشته است ]خدا[ گمراه 

مى كند بسبب آن بسيارى را و راهنمايى مى كند بسبب آن بسيارى را و]لى[ گمراه نمى كند به آن مگر 

بدكاران را )26( كسانى كه مى شكنند پيمان خدا را پس از بستن آن و قطع مى كنند آنچه را خداوند به 

پيوستنش امر فرموده است و فساد مى كنند در زمين ايشانند زيان كاران )27( 

سبب نزول آيات

� å̧ ßN ß»ß²� á¼ àÃà·ßNßº@ ابن جرير طبرى در تفسير خويش نقل نموده: زمانى كه خداوند كريم براى منافقان دو مثال

<Ð<�را بيان نمود، گفتند خداوند از مثال هاى بيان شده بزرگتر  ß» çj¶=� ßÀëº� æGëÉ ßrß²�áÆß?@�Æ�>â=e>ß¾�ßbß®áÇßJ ái=�Ëådç¶=
�>***ÊåÉ áVßJ ájßÈ�ß×�ßç�=� çÁåC@ است كه همچو مثال ها را بيان نمايد. خداوند> در رد گفتار آن ها اين آية مباركه

را نازل فرمود.

تفسير مختصر

***<�خداوند متعال در اين آية مباركه پاداش مؤمنان و پرهيز كاران  åL>ßå�> çr¶=�á=Çà· å» ß¢ßÆ�á=Çà¿ßºA�ÀÈådç¶=�åf ënßEßÆ@
را بيان مى دارد، تا بدين وسيله ميان مؤمنانى كه به قرآن ايمان دارند و كفارى كه به حقانيت قرآن ايمان 

ندارند مقايسه نمايد؛ زيرا در آيات درس گذشته به بررسى احوال آنانى پرداخته كه به حقانيت قرآن ايمان 

ندارند. از همين روى است كه قرآن به پيامبرش دستور مى دهد تا به آنانى كه ايمان آورده وكار هاى نيك 

انجام مى دهند مژدة بهشت دهد. و بعد بهشت را به آنها وصف مى نمايد كه از زير درختان آن جوى هاى 

مختلف روان مى باشد، و همچنان در آن از نعماتى به بهشتيان داده مى شود كه در شكل وظاهر شان مانند 

نعمات دنيوى هستند كه براى آن ها غريب و بيگانه نمى نمايد، يا بعضى شان با بعض ديگر مشابه است 

اما طعم و لذت شان مختلف خواهد بود، مشابهت ميوه هاى بهشتى از نظر ظاهر با ميوه هاى دنيا منافى 

مفهوم آن حديث مبارك نيست كه ميفرمايد: »دربهشت نعمت هاى موجود است كه نه چشم آنهارا ديده و 

نه گوش وصف آنهارا شنيده و نه در هيچ قلبى چگونگى آنها خطور كرده است« زيرا اوال در وجود نعمات 

موصوف به صفات مذكوره اضافه از نعمت هايى كه مشابه نعمت هاى دنيا هستند هيچ شك و شبهه نبايد 

باشد و ثانياً ممكن است حديث شريف اشاره به ماهيت و كيفيت نعمت هاى بهشتى داشته باشد كه كامًال 

متفاوت از كيفيت نعمت هاى دنيوى و افزون بر آنهاست. 

نوع ديگرى از نعمات بهشتيان همانا وجود همسرانى پاكيزه است كه در نصوص دينى از آن به نام )حور 

عين( تعبير شده است. منظور از حور عين همان زنانى اند كه در خدمت بهشتيان قرار مى داشته باشند و 
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از هر عيب ونقصى خالى ومبرايند، ودست و بدن شان به هيچ گناهى آلوده نشده است. 

åç�=�ßbáÃ***<�به تعقيب آية قبل اين آيت كريمه فاسقين را به الفاظ مختصر و واضح معرفى  ß¢� ßÁÇ àvà̄¿ßÈ� ßÀÈådç¶=@
كرده  ميفرمايد: فاسقان كسانى اند كه پيمان هاى خود با خداوند را نقض مى نمايند، و اوامر او تعالى را زير 

پا مى نهند، ودر روى زمين فساد بر پا مى كنند. هركه در روى زمين فساد برپا نمايد، وفتنه انگيزى كند، 

خود زيانمند خواهد بود وغرق در مشكالت وبدبختى خواهد گشت ودر دنيا رسوا ودر آخرت دركام آتش 

فرو خواهد رفت. 

در اين آية كريمه خداوند متعال سه صفت اساسى فاسقان و آنانى را بيان مينمايد كه از اوامر وى سر 

پيچى ميكنند: 

اول: اين كه ايشان پيمانى را كه به خداوند كريم بستند بعد از تحكيم آن مى شكنند.

دوم: اين كه صله رحمى و دوستى مؤمنان را ناديده مى گيرند، از دين خداوند روى مى گردانند و آن چيزى 

را از بين مى برند كه خداوند كريم به پيوستن آن امر فرمود.

سوم: اين كه در روى زمين به نشر فساد مى پردازند .  

فعاليت

در بارة پيمان شكنى وقطع صلة رحم گفتگو نموده ضررهاى آن را روشن سازيد. 

فوايد درس
گوشة از فوايد و اندرز هايى كه از آيات متذكره به دست مى آيد قرار ذيل است:

 يقين بايد داشت كه خداوند عمل نيك مؤمنان را ضايع نمى گرداند، بلكه براى آن ها پاداش نيك شان 

را مى دهد وآن ها را وارد بهشت مى گرداند و از نعمات آن ايشان را برخوردار مى سازد.

 ميوه هايى كه در بهشت به مؤمنان داده مى شود در شكل ورنگ مانند ميوه هاى دنيوى مى باشند ولى 

در ماهيت و طعم و فائده به درجات بهتر و عالى تر اند. 

 حوران بهشتى اى كه در خدمت مؤمنان قرار مى گيرند از هرعيب و نقصى مبرا بوده و مؤمنانى كه 

ازآنها برخوردار مى گردند نيز در بهشت جاويدان خواهند ماند.  

 در هيچ امر از امورى كه خداوند كريم انسان را از آن مطلع ميسازد جايى براى مناقشه، شك و ترديد 

وجود ندارد؛ پس بر انسان الزم است كه به تمام آن عقيده داشته و از اعتراض خود دارى ورزد.   
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 نشانة فاسقان سه چيز است: نقض عهد با خداوند، قطع صلة رحم، نشر فساد در روى زمين.  

 هر گاه انسان از پروردگار خويش فاصله گيرد در دنيا و آخرت زيان مند شده ونتيجة زشت آن به 

خودش بر مى گردد.  

سؤالها

1( كلمات ذيل را معنى كنيد: 

{ÁÇ£ì¯È} {Ä®>NÉº} {ÁÇv¯¿È} {ÌfÃìº�T=Æg=} {â>ÃE>nJº}
2( آيات اين درس به مؤمنان چى مژده ميدهد؟ 

3( آيت اخير به كدام اوصاف فاسقان اشاره مى نمايد؟ 

4( سبب نزول آية مباركة دوم را بيان كنيد.  

کار خانه گی
درمورد  گناه فساد كارى در روى زمين يك مقالة ده سطرى بنويسيد.
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آيه )28- 34( سورة بقره

�Ëådç¶=�ßÇ àÂ�>.4@� ßÁÇ à£ ßQáfàI�åÄáÉß¶åC� ç¼àM� á¼ à³ÉåÉ áVàÈ� ç¼àM� á¼ à³àJÉ å»àÈ� ç¼àM� á¼ à²>ßÉ áUß@ßª�â>I=ßÇáºß?� á¼àJ¿ à²ßÆ�åç�>åE� ßÁÆàfà« á³ßI� ß¬áÉß²�@�
� ã¼Éå· ß¢�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à³åE�ßÇ àÂßÆ� æL=ßÆ> ß» ßi�ß¤áF ßi� çÀ àÂ=çÇ ßjßª�Ð> ß» çj¶=�Îß¶åC�ÏßÇßJ ái=� ç¼àM�â>£É å» ßQ� åzáeßÙ=�Êåª�>çº�¼ à³ß¶� ß°ß· ß]
� à́ å« ájßÈßÆ�>ßÃÉåª� àb åjá«àÈ�Àßº�>ßÃÉåª� à̧ ß£ áRßIß?�á=Çà¶>ß®�âÍß«Éå· ß]� åzáeßÙ=�Êåª� ã̧ å¢> ßQ�Êë¾åC�åÍ ß³åÑßØß»á·å¶� ß́ èEße� ß¹>ß®�ácåCßÆ�>.5@
�> ßÃç· à²�Ð> ß» áißÙ=�ß½ßaA� ß¼ç· ß¢ßÆ�>/,@� ßÁÇ à»ß·á£ßI�ß×�>ßº� à¼ß· á¢ß?�Êë¾åC� ß¹>ß®� ß́ ß¶� àlëbß̄ à¾ßÆ� ßµåb á» ßVåE� àXëF ßjà¾� àÀ áVß¾ßÆ�ßÐ>ßºëb¶=
� ß¼á· å¢�ß×� ß́ ß¾> ßVáF ài�á=Çà¶>ß®�>/-@� ßÀÉå®åa> ßq�á¼àJ¿ à²�ÁåC�Ð×àÖ ßÂ�Ð> ß» áiß@åE�Êå¾ÇàÒåF¾ß?� ß¹>ß̄ßª�åÍ ß³åÑßØß»á¶=�Îß· ß¢� á¼ àÃ ßußf ß¢� ç¼àM
� á¼åÃåÑB ß» áiß@åE� á¼ àÂß@ßF¾ß?�> ç»ß·ßª� á¼åÃåÑB ß» áiß@åE�¼ àÃáÒåF¾ß?�à½ßaA�>ßÈ� ß¹>ß®�>/.@� à¼É å³ ßVá¶=� à¼Éå·ß£á¶=� ßK¾ß?� ß́ ç¾åC�>ß¿ßJ á»ç· ß¢�>ßº�ç×åC�>ß¿ß¶
�ácåCßÆ�>//@� ßÁÇ à»àJ á³ßI� á¼àJ¿ à²�>ßºßÆ� ßÁÆ àbáFàI�>ßº� à¼ß· á¢ß?ßÆ� åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� ßGáÉ ß¦� à¼ß· á¢ß?�Êë¾åC� á¼ à³ç¶�¸à®ß?� á¼ß¶ß?� ß¹>ß®

>�>/0@� ßÀÈåfåª> ß³á¶=� ßÀåº� ßÁ>ß²ßÆ�ßfßF á³ßJ ái=ßÆ�ÎßEß?� ßkÉå·áEåC�ç×åC�á=Æ àb ßR ßjßª�ß½ßaÛ�á=Æ àb àR ái=�åÍ ß³åÑßØß»á·å¶�>ß¿á·à®
معناى كلمات

}   )فعل ماضى بر وزن أفعل(،  شمارا زنده گردانيد.  á¼ à²>ßÉ áUß?}
}   )فعل مضارع( شما را مى ميراند.  á¼ à³àJÉ å»àÈ}

}  شمارا زنده مى گرداند.  á¼ à³ÉåÉ áVàÈ}
}  آن ها را تدبير نمود، آن ها را آفريد، گردانيد.  çÀ àÂ=çÇ ßjßª}

<¢å¸}      آفريننده هستم. مى آفرينم.  ßQ}
}    مى ريزاند )خون ريزى مى كند(  à́ å« ájßÈ}

}    به پاكى ياد مى كنيم. از هر نقص وعيبى پاكيزه مى دانيم. àXëF ßjà¾}
ترجمه

چگونه كفر مى ورزيد بخدا، حال آنكه مرده )بى جان( بوديد پس شما را زنده گردانيد باز شما را مى ميراند ]و[ 
باز زنده مى كند ]و[ سپس به سوى او بازگردانيده مى شويد )28( اوست كه آفريد براى شما همة آن چه در 
زمين قرار دارد،  سپس به ]آفرينش[ آسمان روى آورد، و هفت آسمان را استوار كرد، و او به هر چيزى داناست 
)29( و ]ياد كن[ زمانى كه پروردگار تو به فرشتگان گفت من آفريننده ام در زمين جانشينى را ]فرشتگان[ 
گفتند: آيا در آن كسى را مى گمارى كه در آن فساد انگيزد و خونها را بريزد و حال آنكه ما با ستايشت ]تو را[ 
تنزيه مى كنيم و به تقديست مى پردازيم؟ فرمود من چيزى مى دانم كه شما نمى دانيد )30(  وبياموخت ]خدا[ 
به آدم همة ]معانى[ نامها را ، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود: اگر راست مى گوييد از اسامى اينها 
به من خبر دهيد )31( گفتند: پاكى باد ترا! ما را جز آنچه ]خود[ به ما آموخته اى هيچ دانشى نيست، تويى 
داناى حكيم )32( فرمود: اى آدم! ايشان را از اسامى آنان خبر ده و چون ]آدم[ ايشان را از اسماء شان خبر داد، 

درس يازدهم 

·ß¼ç}          آموخت، تعليم داد.  ß¢}
}    پيشكش كرد آنهارا.  á¼ àÃ ßußf ß¢}

{?Êå¾ÇàÒåF¾ß}    برايم خبر دهيد. 
}       آشكار مى كنيد.  ßÁÆàbáFàI}

}  پوشيده نگه مى داريد.  ßÁÇ à»àJ á³ßI}
{?ÎßEß}   نپذيرفت، سرباز زد، خود دارى ورزيد.
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فرمود: آيا به شما نگفتم كه من نهفتة آسمانها و زمين را مى  دانم و ميدانم آنچه را آشكار مى كنيد و آنچه را 
پنهان مى  داريد؟ )33( و چون فرشتگان را فرموديم براى آدم سجده كنيد، فوراً به سجده افتادند، بجز ابليس 

كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد )34( 
تفسير مختصر 

�?â>I=ßÇáºß***<�خداوند در آيت 27 اين سوره صفات فاسقان را بيان نموده است وبعد  á¼àJ¿ à²ßÆ�åç�>åE� ßÁÆàfà« á³ßI� ß¬áÉß²@
با اسلوب تعجب و انكار و توبيخ از آنها مى پرسد و نعمت هاى خود را به ياد شان مى آورد: چطور شما از وجود، 
ربوبيت والوهيت پروردگار انكار مى ورزيد، در حالى كه شما در پشت پدران خويش به شكل نطفه قرار داشتيد 
)مرده بوديد و وجود نداشتيد( و خداوند كريم شما را وقتى زنده ساخت كه در رحم هاى مادران تان قرار 
گرفتيد، و يا با آمدن تان به دنيا شما را از مواصفات مهم زنده گى مانند عقل، شعور، درك و حواس، برخوردار 
گردانيد و براى تان غذا هاى گوناگونى را ميسر ساخت، وبعد از به سر رسيدن زنده گى، مهمان مرگ مى شويد، 

سپس بعد از مرگ با زنده گى برزخ خداوند كريم شمارا جهت حساب دهى بار ديگر زنده مى سازد.  
��â>£Éåß***< در اين آيت كريمه خداوند كريم، بعد از بيان موضوع خلقت  åzáeßÙ=� å��>çº�¼ à³ß¶� ß°ß· ß]�Ëådç¶=�ßÇ àÂ@
انسان، از نعمت ديگرى ياد آور مى شود كه زمين، آسمان ها و تمام اشياى روى زمين را جهت آسايش و فايدة 
انسان پيدا كرده است، چنانچه مى فرمايد: خداوند ذاتى است كه تمام اشياى روى زمين را براى شما پيدا كرد؛ 
در روى زمين از نباتات و حيوانات گرفته تا كوه ها و معادن وغيره را براى راحت و استفادة انسان به وجود 
آورد، و بعد از خلقت زمين قصد كرد تا آسمان هاى هفت گانه را خلق نمايد. يعنى: زمانى كه  خداوند كريم 
به امر كن فيكونى خويش زمين را آفريد، سپس به خلقت آسمان ها پرداخت وآن را در هفت فلك يا هفت 
طبقه تكميل واستوار ساخت؛ در بخش اخير اين آيه آمده است: او به هر چيزى داناست. خداوند رابطة تكامل 
ونياز ميان آسمان ها وزمين را خلق كرده وهمو است كه ضرورت يكى را به ديگرى دقيق مى داند و در آن ها 
خصوصيت هايى آفريده  كه نياز هاى بشرى بر آورده شود. الزم به تذكر است كه خلقت زمين و آسمانها به 
ترتيب مذكور در اين آية كريمه در تضاد با آية كريمه )واألرض بعد ذلك دحاها( قرار ندارد. زيرا بنابه فرموده 
ابن عباس - رضى اهللا عنهما- و ديگران ممكن است زمين اول خلق شده باشد بعد از آن آسمانها خلق شده 

باشند و در مرحلة بعدى فراخى و امكانات زنده گى در زمين تهيه و تدارك شده باشد.
·âÍß«Éå***<�در اين آيه خداوند كريم از نعمت ديگرى ياد آور  ß]� åzáeßÙ=� å�� ã̧ å¢> ßQ�Êë¾åC�åÍ ß³åÑßØß»á·å¶� ß́ èEße� ß¹>ß®�ácåCßÆ@
مى شود كه آن را براى تمام بشريت ارزانى داشته، وآن موضوع خلقت آدم ـ عليه السالم ـ مى باشد كه قصة 
خلقت وى در اين جا ذكر گرديده است. خداى تعالى به اين موضوع اشاره مى نمايد كه آدم وحوا را در روى 
زمين خلق مى كند تا وظيفة خالفت وجانشينى خداوند در روى زمين را به عهده آن ها گذارد. ولى فرشتگان 
از اين تصميم الهى در تعجب شدند وپرسيدند: چگونه در روى زمين انسانى را خلق مى كنى كه باعث خون 
ريزى و فساد در آن خواهد شد؟ در حالى كه ما همواره در تقديس وعبادتت مشغول هستيم، به اين معنى كه 
اگر تقديس و تسبيح تو الزم است پس ما دايماً مشغول آن ميباشيم و اگر مسألة لياقت به خالفت تو مطرح 
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است پس شايد ما مناسب تر به اين مقام عالى باشيم.
در مورد اينكه فرشتگان از كجا مى دانستند كه انسان بعد از خلقت در روى زمين فساد برپا مى دارد وخونريزى 
مى كند نظريات مختلفى وجود دارد. از جمله آن كه انسان را بر جن قياس نمودند؛ زيرا قبل از انسان جن در 
روى زمين زنده گى داشت، خونريزى مى كرد وفساد مى نمود. فرشتگان از آن دانستند كه اگر انسان هم خلق 

شود چنين كارى را خواهد كرد، نظرية دوم اين است كه آنها اين موضوع را در لوح محفوظ خوانده بودند.  
<***< خداى متعال در رد بر اعتراض يا پرسش فرشتگان، و براى اين كه مصلحت  ßÃç· à²�Ð>ßá�ßÙ=�ß½ßaA� ß¼ç· ß¢ßÆ@
وحكمت خلقت بنى آدم را براى ايشان نمايان سازد، در و جود آدم قوه و نيرويى را نهاد كه بوسيلة آن 
آدم – عليه السالم - نام تمام اشيا را آموخت، بعد از آن از مالئك راجع  به نام اشياى تعليم داده شده به 
آدم پرسيد تا معلوم شود كه آيا ايشان حقيقتاً لياقت خالفت ) نيابت ( را دارند، و اگر داشته باشند بايد 
از معلومات ياد شده آگاه باشند، ليكن ايشان به نا توانى خويش اعتراف نمودند و گفتند: ما را جز آنچه 
خود به ما آموخته اى هيچ دانشى نيست، و متوجه آن شدند كه وظيفة نيابت بستگى به معلومات كامل 
وفراگير دارد؛ لذا گفتند: بيشك تنها تويى صاحب علم كامل. وزمانى كه فرشتگان راجع به نام اشيا عجز 
خود را بيان وبدان اعتراف نمودند، به آدم ـ عليه السالم ـ امر نمود: اى آدم! نام اشياى ياد شده را براى 
آن ها بيان كن؛  البته حكمت از اين دستور اين بود تا مالئك مطمئن گردند كه آدم ـ عليه السالم ـ و 
ذرية او ) انسان ها ( ميتوانند وظيفة خالفت را به وجه احسن ادا نمايند. چون آدم ـ عليه السالم ـ در 
مورد اشياى ياد شده، معلومات ارائه كرد، خداوند ـ جل جالله ـ به فرشتگان فرمود: آيا به شما نگفتم كه 

من نهفتة آسمانها و زمين را مى  دانم و آنچه را آشكار مى كنيد و آنچه را پنهان مى داريد مى فهمم.
ß½ßaÛ�á=Æàb***< در اين آيت اخير به فضليت و گرامى داشت حضرت آدم اشاره بعمل آمده   àR ái=�åÍ ß³åÑßØß»á·å¶�>ß¿á·à®�ácåCßÆ@
است، خداوند كريم ميفرمايد: »و چون فرشتگان را فرموديم براى آدم سجده كنيد، همة آن ها  به جز ابليس 
كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شدـ   به سجده درافتادند«  سبب آن كه ابليس از سجده به آدمـ  عليه 
� áÀåº� å�ßJá̄ ß· ß]�àÄá¿åº�ãá� ß]�>ß¾ß?@ السالم ـ خود دارى ورزيد وبه امر خداوند تسليم نشد، كبر بود زيرا ابليس مى گفت
�æ<�يعنى: من از آدم ـ عليه السالم ـ بهتر هستم چرا كه مرا از آتش خلق كرده اى و او را  å{� áÀåº�àÄßJá̄ ß· ß]ßÆ�æe>ß¾

از گل ) خاك (.  
سجدة فرشتگان به آدم ـ عليه السالم ـ سجدة عبادت نبود، بلكه سجده گرامى داشت و تعظيم بود، كه در 

بعضى از امت هاى گذشته مجاز بوده است؛ ليكن با آمدن اسالم ممنوع قرار داده شد. 

فعاليت

به همكارى استاد محترم در بارة مقام واالى خالفت انسان در زمين و اينكه اين خالفت چه مسؤوليت هايى 
را بدوش انسان مينهد بين يكديگر بحث و گفتگو نماييد.



40

فوايد درس
آيات مباركة اين درس در بر دارندة فوايد وآموختنى هاى زيادى است از جمله آنچه در ذيل ذكر مى گردد: 

 نعمت هاى خداوند كريم بر بشريت بى شمار است، پس الزم است كه در بدل آن سپاسگزارى نموده و 
عبادات مان را درست ادا كنيم و در دايرة دين الهى زنده گى خود را سامان بخشيم.   

 از آن جاييكه خداوند كريم تمام اشياى روى زمين را جهت استفادة  بنده گان پيدا كرده، پس هيچ كسى 
حق ندارد چيزى را كه خداوندـ  جل جاللهـ  آن را حالل گردانيده است حرام بداند. 

 اين نظام دقيق و محكمى كه بر زمين و آسمان ها حاكم است، تنها از طرف ذات حكيم و عليم وضع 
گرديده است، اوست كه آن را نگه ميدارد. 

 هيچ بنده اى حق ندارد كه در برابر اوامر و دساتير الهى زبان به اعتراض بگشايد و يا در مورد چرايى و 
چيستى آن بحث و مجادله نمايد؛ زيرا اصل در عبادات تسليم شدن محض است و اگر بعد از قبولى و تسليمى 

در مورد حكمت هاى آن، تا جايى كه عقل وخرد انسانى اجازه مى دهد، كنجكاوى شود اشكالى ندارد. 
 خداوند كريم آدم$ و تمام بشريت را برترى و كرامت بخشيده، وبرساير مخلوقات الهى از جايگاهى 

بلند تر برخوردار گردانيده است؛ چنانچه كه در قرآن كريم آمده است: )و لقد كرمنا بني آدم(.  
 انسان بايد توسط كسب علوم مفيد خود را تكميل نمايد، زيرا خداوند كريم وى را از اين استعداد برخوردار 

نموده است و همچنان بر انسان الزم است آنچه را كه از علوم فرا مى گيرد به ديگران نيز برساند. 
 

سؤالها

1( كلمات ذيل را معنى كنيد:
  {ÎE?} {ÁÆbFI>º} {Ê¾ÇÒF¾?} {lb¯¾} {´«jÈ} {Í«É·]} {ÀÂ=Çjª} {¼²>ÉU@ª}

2( خداوند كريم براى انسان نعمت هاى زيادى بخشيده، دو نعمت از آن نعمتها را بيان كنيد.  
<Ð<�را بيان كنيد. ß» çj¶=� ß�åC�ÏßÇßJ ái=@ 3( معنى

4( فرشتگان در مورد فساد كارى انسان از كجا معلومات به دست آوردند؟
5( چه سبب بود كه خداوند حضرت آدمـ  عليه السالمـ  را دستور داد تا به فرشتگان نام اشيا را ذكر نمايد؟

کار خانه گی
� êÆàb ß¢�àÄç¾åC@ يك مقالة كوتاه درمورد دشمنى شيطان با انسان بنويسيد و در آن از آيات ديگر قرآن مجيد چون
�àÄß¾Æàd å̂ çJßJßªß?@�Æ�W.,4�6Ìf¯F¶=Y�>ã�åFàº�êÆàb ß¢�á¼ à³ß¶�àÄç¾åC� åÁ> ßìáÉ çn¶=� åL=ßÇ àì à]�=Ç à£åFçJßI� ß×ßÆ@�Æ�W-16sr®Y>ã�åFàº� ȩ̂ åvàº

êÆàb< ]الكهف:50[ و غيره استفاده كنيد.  ß¢�á¼ à³ß¶�á¼ àÂßÆ�Êå¾Æàa� áÀåº�ßÐ>ßÉå¶áÆß?�àÄßJçÈëeàcßÆ
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آيه )3۵- 41( سورة بقره

� ßÀåº�>ß¾Ç à³ßJßª�ßÌßf ßR çn¶=�åÅåd ßÂ�>ßEßfá̄ßI�ß×ßÆ�> ß»àJáÒ åm� àOáÉ ßU�â=b ß¦ße�>ßÃá¿åº�ßØ à²ßÆ�ßÍç¿ ßRá¶=� ß́ àQáÆßgßÆ� ßK¾ß?� áÀ à³ ái=�à½ßaA�>ßÈ�>ß¿á·à®ßÆ@
� á¼ à³ß¶ßÆ�êÆ àb ß¢� æxá£ßFå¶� á¼ à³ àvá£ßE�á=Ç àìåF áÂ=�>ß¿á·à®ßÆ�åÄÉåª�>ß¾> ß²�> ç»åº�> ß» àÃ ßQßf á]ß@ßª�> ßÃá¿ ß¢� àÁ> ßìáÉ çn¶=�> ß» àÃç¶ßgß@ßª�>/1@� ßÀÉ å»å¶> ç�á¶=
� à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=�ßÇ àÂ�àÄç¾åC�åÄáÉß· ß¢� ßH>ßJßª� æL> ß»å·ß²�åÄëEçe�Àåº�à½ßaA�Îç̄ß·ßJßª�>/2@� æÀÉ åU�Îß¶åC� ã¥>ßJßºßÆ�êfß̄ßJ ájàº� åzáeßÙ=�Êåª
� ßÁÇà¾ßh áVßÈ� á¼ àÂ�ß×ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� ãáÇ ß]�ßØßª� ßË=ßb àÂ�ß¤åFßI�À ß»ßª�Ïâb àÂ�Êë¿ëº�¼ à³ç¿ßÉåIá@ßÈ�>çºåDßª�â>£É å» ßQ�>ßÃá¿åº�á=Ç àìåF áÂ=�>ß¿á·à®�>/3@
�á=Æàf à²ác=� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC�Êå¿ßE�>ßÈ�>/5@� ßÁÆ àbå¶> ß]�>ßÃÉåª� á¼ àÂ�åe>ç¿¶=� àH> ßV áqß?� ß́ åÒß¶Æà?�>ß¿åI>ßÈBåE�á=ÇàEçdß²ßÆ�á=Æfß«ß²� ßÀÈådç¶=ßÆ�>/4@
�â>®ëb ßràº� àKá¶ßh¾ß?�> ß»åE�á=Çà¿åºAßÆ�>0,@� åÁÇàF ßÂáe>ßª� ßË>çÈåCßÆ� á¼ à²åbáÃß£åE� åÆà?�ËåbáÃß£åE�á=ÇàªáÆß?ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢� àKá»ß£á¾ß?�ÊåJç¶=� ßÊåJ ß»á£å¾

>>0-@� åÁÇà̄çI>ßª� ßË>çÈåCßÆ�âØÉå·ß®�â>¿ ß»ßM�ÊåI>ßÈBåE�á=ÆàfßJ ánßI�ß×ßÆ�åÄåE�æfåª> ß²� ß¹çÆß?�á=Çà¾Ç à³ßI�ß×ßÆ� á¼ à³ß£ßº�> ß»ë¶

معناى كلمات
}  سكونت اختيار كن، اقامت گزين.  áÀ à³ ái=}

هردو بخوريد.     {ßØ à²}
با وسعت وفراخى وگستردگى.    {=b ß¦ße}

فرود آييد، پايين شويد.    {á=Ç àìåF áÂ=}
êfß̄ßJ}  قرار گاه، جاى سكونت، محل آرامش.  ájàº}

چيزى كه انسان از آن بهره مند مى شود؛ از قبيل خوردنى و نوشيدنى و لباس وغيره.     { ã¥>ßJßº}
حاصل نمود، به دست آورد، فرا گرفت.    {Îç̄ß·ßJßª}

به او توفيق توبه بخشيد، توبه اش را پذيرفت.    {åÄáÉß· ß¢� ßH>ßJßª}
پذيرندة توبه.   { àH=çÇçJ¶=}

دروغ پنداشتند، انكار ورزيدند.    {=ÇàEçdß²}
وفا كنيد.    {á=ÇàªáÆß?}

وفا مى نمايم. به عهد خود مى ايستم.    { åÆà?}
صرف از من.    { ßË>çÈåC}

بهراسيد. خوف داشته باشيد.    { åÁÇàF ßÂáe>ßª}
ترجمه

و گفتيم: اى آدم! خود و همسرت در اين باغ سكونت گير]يد[، و از هر كجاى آن خواهيد فراوان بخوريد؛ 
و]لى[ به اين درخت نزديك نشويد، كه از ستمكاران خواهيد بود )35( پس بلغزانيد شيطان هر دو را 
از آن و بيرون آورد ايشان را از آنچه در آن بودند. و فرموديم: فرود آييد! بعضى شما دشمن باشد بعضى 

درس دوازدهم 
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ديگر را. وشما راهست در زمين قرار گاه و بهره مندى تامدتى )36( پس فراگرفت آدم از پروردگارش 
كلماتى را پس قبول كرد خداوند توبة اورا. بيشك او توبه  پذير مهربان است )37( فرموديم: فرود آييد 
از آنجا همه گى! پس اگر بيايد شمارا از جانب من هدايتى، هركه هدايتم را پيروى كند بر ايشان بيمى 
نيست و غمگين نخواهند شد )38( و]لى[ كسانى كه كفر ورزيدند و نشانه هاى ما را دروغ انگاشتند، آنان 
باشنده گان دوزخ اند و در آن ماندگار خواهند بود )39( اى فرزندان اسرائيل! ياد كنيد آن نعمت مراكه 
ارزانى داشتم برشما! و به پيمانم وفا كنيد، تا به پيمانتان وفا كنم. و تنها از من بترسيد )40( و ايمان 
آوريد بدانچه نازل كرده ام در حالى كه مؤيد همان چيزى است كه با شماست، و مباشيد نخستين منكر 

آن، و نفروشيد آيات مرا به بهايى ناچيزى و تنها از من پروا كنيد )41( 

تفسير  مختصر
�=�ßÍç¿ßá***<�خداوند كريم ميفرمايد: به آدم  گفتيم كه بهشت را براى  ß́ àQáÆßgßÆ� ßK¾ß?� áÀ à³ ái=�à½ßaA�>ßÈ�>ß¿á·à®ßÆ@
خود وهمسرت جاى سكونت اختيار كن ودر آن آزادانه هرجا كه مى خواهى برو واز هرچه دلت مى خواهد 
بخور ولى صرف به يك درخت نزديك مشو واز ميوة آن استفاده مكن كه در صورت استفاده از آن متجاوز 
وستمكار خواهيد بود! شايد در اين ممانعت امتحان وآزمايش نهفته بود تا انسان را بيازمايد كه به خير 

ميالن دارد يا به شر. 
ـ مستحق  السالم  عليه  ـ  آدم  به  نتيجه عدم سجده  در  ابليس  كه  زمانى  �>***> ßÃá¿ ß¢ � àÁ> ßìáÉ çn¶= �> ß»àç�ßgß@ßª@
لعنت گرديد؛ عزم نمود تا آدم را درلغزش واقع سازد و به اين عمل كمر بست، و تا روز قيامت اين عمل 
را وظيفه خويش دانست. او همواره كوشش مى نمايد تا فرزندان آدم ) تمام بشريت ( را گمراه سازد.  

خداوند كريم مى خواهد حقيقت ابليس را بيان نموده  و مردم را ازپيروى وى منع نمايد. 
امر سكونت در بهشت  و استفاده از تمام نعمت هاى  موجود در آن اولين امرى بود كه به انسانيت متوجه 
شد و نهى از خوردن درخت ممنوعه اولين نهيى بود كه به بشريت متوجه گرديد. شيطان هر دو )آدم و 
حوا عليهما السالم( را فريب داد وآن ها را از بهشت و نعمت هايى كه از آن برخوردار بودند محروم ساخت. 

اين كار را شيطان فقط به اساس حسدى كه با آدم عليه سالم داشت انجام داد. 
در مورد اينكه چگونه شيطان اين فريب كارى را انجام داد يا چگونه داخل جنت شد قصه هاى مختلف 
نقل شده است و غالب آنها از روايات اسرائيلى يعنى يهود و نصارا است بهتر آنست كه به همين اندازة 
كه قرآن مجيد اشاره كرده است اكتفا كنيم نه دنبال آن بگرديم كه درخت يا ميوة ممنوعه چى بود و نه 
وقت خويش را در نحوة وسوسه اندازى شيطان صرف نماييم مهم اين است كه بدانيم خداى متعال آدم 
را از چيزى بطور آزمايش منع كرد؛ اما آدم و حوا بدون از قصد به سبب وسوسه هاى شيطانى از آن چيز 
خوردند، لذا چون آدم – عليه السالم - بقصدا آن كار را انجام نداد پس نميتوان آن عمل را گناه حساب 
ارتكاب چنين  با وجود آن بمقام پيغمبرى  اند ليكن  از گناه  السالم- معصوم  –عليهم  انبيا  كرد چون 
لغزشى هم مناسب نبود به اين خاطر خداوند در عكس العمل به اين اشتباه دستور داد كه از بهشت 
بيرون شويد وبه زمين فرود آييد. خداوند در نتيجة لغزشى كه رخ داد، آن نعمت بزرگ را از آدم گرفت و 
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زمين را براى آن جاى آسايش قرار داد وزمينة زنده گى را به آنها فراهم نمود تا در آن زنده گى نمايند. 
·åÄáÉß***<�يعنى زمانى كه آدم ـ عليه السالم ـ عتاب الهى را شنيد و از  ß¢� ßH>ßJßª� æL> ß»å·ß²�åÄëEçe�Àåº�à½ßaA�Îç̄ß·ßJßª@
بهشت اخراج گرديد، در حالت پشيمانى مصروف دعا گرديد، خداوند كريم برايش كلماتى از دعا را نشان 
داد تا توسط آن، توبه كند كه مفسرين كرام آن كلمات را همان دعايى ميدانند كه در آيت سورة مباركة 
< ]األعراف: 23[ و  ßÀÈåf åi>ßá�=� ßÀåº� çÀß¾Ç à³ß¿ß¶�>ß¿áß�áfßIßÆ�>ß¿ß¶�áfå«á§ßI�áß�� áÁåCßÆ�>ß¿ ßjà«á¾ß?�>ß¿ á»ß· ß��>ß¿çEße@ اعراف آمده است

خداوند كريم توسط اين دعا و تضرع توبه وى را قبول كرد. 
Ïâb***< خداوند جل جالله در اين دو آيت فرمود: اگر برايتان از  àÂ� ë�ëº�¼ à³ç¿ßÉåIá@ßÈ�>çºåDßª�â>£Éåß��>ßÃá¿åº�á=Ç àìåF áÂ=�>ß¿á·à®@
طرف من )توسط پيامبران( كدام هدايت آمد آنانى كه از ارشادات و احكام من پيروى نمايند هيچ خوف 
وهراس واندوهى براى آنان نخواهد رسيد. خوف عبارت از صدمه و نگرانى است كه در وقت وقوع مصيبت 
به انسان پيدا مى شود، اما حزن عبارت از غم و اندوهى است كه بعد از مصيبت عرض وجود مينمايد. 
كسانى كه كفر ورزيدند و از اوامر خداوند كريم نافرمانى كردند يا آيات خداوند را دروغ پنداشتند، ايشان 

مستحق آتش )جهنم( اند و هميشه در آن باقى خواهند ماند. 
***<�سپس خداوندـ  جل جاللهـ  بنى اسرائيل )نواده گان  á¼ à³áÉß· ß¢� àKá»ß£á¾ß?� å�ç¶=�ßå� ß»á£å¾�á=Æàf à²ác=� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC� å�ßE�>ßÈ@
يعقوب عليه سالم( را مخاطب قرار ميدهد. كلمه اسرائيل اسم يعقوبـ  عليه السالمـ  است كه به معنى بندة 
خدا است، خداوند كريم ميفرمايد: اى فرزندان اسرائيل نعمتهايم را كه بر شما ارزانى داشتم به ياد آريد. 
نعمت هاى زيادى را خداوند كريم نصيب ايشان نمود، يكى آن بود كه نبوت را براى مدت بسيار طوالنى 
اى در ميان آن ها قرار داده بود، واز همين روى آن ها خود را ملت برگزيدة خدا مى پنداشتند. گذشته از آن 
خداوند آن ها را از شكنجه وستم فرعون، و از تيه )سردرگمى( نجات داد، آن ها را بر سرزمين شام مسلط 
گردانيد، براى آن ها من وسلوى نازل فرمود، به آن ها دوازده چشمه از كوه بيرون آورد. همين طور صدها 
نعمت ديگر.  سپس خداوند جل جالله از بنى اسرائيل خواست: شما به پيمان من وفا كنيد ومن به پيمانى 
كه با شما مى بندم وفادار مى مانم. پيمانى كه خداوند از آن ها خواسته همانا ايمان بر محمد - صلى اهللا عليه 
وسلم - مى باشد؛ چرا كه در تمام كتب و ارشادات الهى برايشان توصيه شده بود كه تنها عبادت خداوند 
يكتا وال شريك را انجام دهيد بدون اين كه با وى كسى را شريك سازيد. و بر رسوالن وى ايمان آوريد و 
خاصتا در هدايات و كتب سماوى از آمدن پيامبر اسالم محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ و صفات وى تذكر 

بعمل آمده كه از طرف خداوند كريم مبعوث مى گردد. 
ولى بنى اسرائيل تمام تعهداتى را كه با خداوند ـ جل جالله ـ بسته بودند زير پا كردند، بد نيتى را آغاز 
و به رشوت ستانى دست دراز كردند، فيصلة حق را ترك گفتند، و در بدل رشوت، حق و حدود را پنهان 
ميكردند حتى از قتل انبيا ـ عليهم السالم ـ هم دريغ نكردند، صفات پيامبر اسالم را كه در كتب ايشان 

ذكر گرديده بود تغيير دادند كه در نتيجة آن گمراه شدند.  
قرآن  به  ايمان  گرفته شده شامل  اسرائيل  بنى  از  كه  عهدى  �>*** á¼ à³ß£ßº �>ßë� �â>® ëb ßràº � àKá¶ßh¾ß? �>ßå� �á=Çà¿åºAßÆ@
مجيد نيز بود زيرا ايمان به محمد – صلى اهللا عليه وسلم – مستلزم ايمان به كتاب آسمانى وى است 
لذا خداوند يهود را دستور مى دهد كه به قرآن ايمان آورند، كه تعليمات تورات را تصديق مى نمايد، وبر 
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هدايت قرآن پول ومتاع ومقام ومنزلت دنيوى را ترجيح ندهند، والزم است كه مال ودارايى دنيا را كه 
زايل وزود گذر است كنار نهند وتقواى خداوند را بر تر شمارند واز اوامر الهى پيروى كنند واز نواهى او 

تعالى كناره گيرى نمايند، تا از عقاب و عذاب او تعالى در امان بمانند. 

فعاليت

در مورد اينكه توبه مشروط به كدام شروط است و آيا توبه تنها از گناه كبيره است يا از كبيره و 
صغيره؛ طالب باهم بحث و مناقشه نماييد.   

فوايد درس
در آيات متذكره فوايد زيادى نهفته است كه به ذكر چند فايده آتى بسنده مى شود:

از وسوسة  بر هر مسلمانى واجب است كه  و دايمى دارد  ازلى  انسان دشمنى  با  اينكه شيطان  از 
شيطان خود را نگه دارد. 

از اينكه انسان موجود ضعيف است همواره در گناه واقع مى شود؛ پس الزم است كه توبه كند و از 
خداوند كريم خواهان بخشش شود. 

از اطمينان نفسى برخوردار مى باشد و كسى كه به راه  شخصى كه راه حق را اختيار كند، دايماً 
ضاللت و گمراهى رود دايماً به مرض كشمكش ذهنى و تحير مبتال مى گردد، مؤمن حقيقى شخصى 

است كه ازتمام احكام و أوامر قرآنى پيروى و از نواهى آن خود دارى كند. 
همچنان مؤمن حقيقى شخصى است كه تنها از خداوند كريم ترس و هراس داشته و هيچ تشويش 

وى را تهديد نكند كه گويا رزق يا وظيفه خويش را از دست خواهد داد.     

سؤالها

1( نعمت هايى را ذكر كنيد كه خداوند كريم به آدم ـ عليه السالم ـ داده بود وسجده مالئك به وى دال 
بر چيست ؟

2( اخراج آدم و حوا ـ عليهما السالم ـ از بهشت در اثر چه كارى رخ داد؟
3( از سه نعمت عمده يى نام ببريد كه خداوند بر بنى اسرائيل ارزانى داشته بود. 

4( برخورد يهود با پيغمبر اسالم چگونه بود؟ 
�âØÉå·ß®�â>¿ßß��ÊåI>ßÈBåE�á=Æàß< چيست؟   ánßI�ß×ßÆ@  5( مراد از جملة مباركه

کار خانه گی

ابليس كى بود و با آدم عليه السالم چه موقفى اختيار نمود و به چه سرنوشتى مبتال گرديد؟ در اين 
زمينه معلومات خويش را در هشت سطر تحرير داريد.
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آيه )42- 48( سورة بقره

�ßÌ> ß²çh¶=�á=ÇàIA ßÆ�ßÌßØ çr¶=�á=Ç à»Éå®ß? ßÆ�>0.@� ßÁÇ à»ß·á£ßI� á¼àJ¾ß? ßÆ� ç° ßVá¶=�á=Ç à»àJ á³ßI ßÆ� å̧ å{>ßFá¶>åE� ç° ßVá¶=�á=Ç àjåFá·ßI�ß× ßÆ@
�ßØßªß? � ßH>ßJ å³á¶= � ßÁÇà·áJßI � á¼àJ¾ß? ßÆ� á¼ à³ ßjà«¾ß? � ßÁáÇ ßj¿ßI ßÆ�ëfåFá¶>åE � ßl>ç¿¶= � ßÁÆ àfàºá@ßIß? �>0/@ � ßÀÉå£å²=çf¶= � ß¤ßº�á=Ç à£ß²áe= ßÆ
� ßÀÈ ådç¶= �>01@ � ßÀÉå£ åm> ß̂ á¶= �Îß· ß¢ �ç×åC �ãÌ ßfÉåF ß³ß¶ �> ßÃç¾åC ßÆ �åÌßØ çr¶= ßÆ �åfáF çr¶>åE �á=Çà¿É å£ßJ ái= ßÆ �>00@ � ßÁÇà·å̄ á£ßI
� àKá»ß£á¾ß?�ÊåJç¶=� ßÊåJ ß»á£å¾�á=Æ àf à²ác=� ß̧ ÉåÑ= ßf áiåC�Êå¿ßE�>ßÈ�>02@� ßÁÇ à£ åQ=ße�åÄáÉß¶åC� á¼ àÃç¾ß? ßÆ� á¼åÃëEße�=Çà®ßØèº�¼ àÃç¾ß?� ßÁÇè¿ à�ßÈ
� à̧ ßFá̄ àÈ�ß× ßÆ�â>ÒáÉ ßm� æká«ç¾�À ß¢� ãká«ß¾�Ëåh áRßI�ç×�â>ºáÇßÈ�á=Ç à̄çI= ßÆ�>03@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á¶=�Îß· ß¢� á¼ à³àJá· çvßª�Êë¾ß? ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢

>�>04@� ßÁÆ àf ßr¿àÈ� á¼ àÂ�ß×ßÆ� ã¹áb ß¢�>ßÃá¿åº� àd ß]áÖàÈ�ß×ßÆ�ãÍ ß¢>ß« ßm�>ßÃá¿åº

معناى كلمات

خلط نسازيد، مخلوط نگردانيد.    {á=Ç àjåFá·ßI�ß×}
{á=ÇàIA}   بدهيد، ادا كنيد. 

ركوع كنيد، مقصد اين جا آن است كه: نماز گزاريد.    {á=Ç à£ß²áe=}
فراموش مى كنيد، خود را به فراموشى مى زنيد، تظاهر به فراموشى مى نماييد.   { ßÁáÇ ßj¿ßI}

كمك بگيريد، استمداد نماييد.    {á=Çà¿É å£ßJ ái=}
خضوع كننده گان، آنانى كه در برابر خداوند خوارى نشان مى دهند.    {ß�å£ åm>ßá�=}

يقين دارند، معتقد هستند، باور راسخ دارند.    { ßÁÇè¿ à�ßÈ}
روبه روى مى شوند، مالقات مى كنند.   {=Çà®ßØèº}

انعام كردم، بخشيدم.   { àKá»ß£á¾ß?}
ترجيح دادم، برتر گردانيدم.    { á¼ à³àJá· çvßª}

قبول نمى شود، پذيرفته نمى شود.    { à̧ ßFá̄ àÈ×}
گرفته نمى شود.    { àd ß]áÖàÈ×}

فديه.    {¹b£¶=}
ترجمه

و در نياميزيد حق را با باطل و حقيقت را با آنكه خود مى دانيد كتمان نكنيد )42( و نماز را بر پا داريد 

و زكات را بدهيد و با ركوع  كننده گان ركوع كنيد )43( آيا مردم را به نيكى فرمان مى دهيد و خود را 

فراموش مى كنيد با اينكه شما كتاب ]خدا[ را مى  خوانيد آيا ]هيچ[ نمى  انديشيد )44( و يارى جوييد 

درس سيزدهم 
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به شكيبايى و نماز و هر آيينه اين ]كار[ گران است مگر بر فروتنان )45( همان كسانى كه مى دانند با 

پروردگار خود ديدار خواهند كرد و به سوى او باز خواهند گشت )46( اى فرزندان اسرائيل ياد كنيد آن 

نعمت مرا كه ارزانى داشتم بر شما و آنكه شما را بر جهانيان برترى دادم )47( و بترسيد از روزى كه 

كفايت نه كند هيچكس ازكس چيزى را و پذيرفته نشود ازهيچ كس شفاعت و گرفته نشود از هيچ كس 

عوض ونه ايشان يارى داده شوند )48(

تفسير مختصر 

***<�در اين آيت مباركه خداوند متعال از يهوديان مى خواهد كه به خاطر  å̧ å{>ßFá¶>åE� ç°ßá�=�á=Ç àjåFá·ßI�ß×ßÆ@
با باطل، كه خود اختراع  برآوردن خواست هاى نفسانى خويش حق را، كه كتب سماوى بيان داشته، 

مى نمايند، در نياميزند، وحق را كه مى شناسند كتمان نكنند، در حالى كه خود مى دانند راه نادرست 

وغلطى را مى پيمايند.
يهود در اذهان آنانى كه از حق آگاهى اندك داشتند شك و ترديد خلق ميكردند تا نتوانند حق را از 
باطل باز شناسند؛ باطل را در لباس حق وانمود ميكردند وحق را در لباس باطل، بطور مثال، ميگفتند كه 
پيغمبر ـ عليه السالم ـ پيامبر است ليكن نه براى ما و نمى تواند كه دين ما را نسخ كند؛ همچنان كسانى 
كه از حق آگاهى نداشتند، يهود موضوع را از ايشان پنهان ميكردند و حتى يك كلمه حق را هم برايشان 

اظهار نمى كردند و به ناروا مى گفتند كه محمد - صلى اهللا عليه و سلم - پيغمبر دروغين است. 

<ßÌ***< سپس از ايشان اقامة دو ركن بنيادين اسالم خواسته شد، خداوند  ß²çh¶=�á=ÇàIAßÆ�ßÌßØ çr¶=�á=Ç à»Éå®ß? ßÆ@
كريم فرمود: نماز را بتمام آداب، شروط و اركان آن بر پا داريد، يعنى نماز را با شروط ظاهرى، اركان و 

آداب باطنى آن مانند، خشوع، خضوع و عاجزى، قايم سازيد تا ثمرة نماز كه يكى از عبادات بزرگ بدنى 

بحساب ميرود،  به دست آيد، و در نتيجة آن از ارتكاب اعمال بد جلوگيرى صورت گيرد، همچنان زكات 

را كه يكى از عبادات بزرگ مالى بحساب مى رود بپردازيد تا مستحقين از آن بهره مند گردند كه اين 

امر براى پاكى دل، مشاعر انسانى و محبت دو جانبه، موثر ميباشد، تقصير و تنبلى نشانة نفاق است كه 

سبب شرمنده گى دنيا و آخرت مى گردد. 

***< اين آية مباركه به اسلوب استفهام انكارى يهوديان را توبيخا  á¼ à³ ßjà«¾ß?� ßÁáÇ ßj¿ßIßÆ�ëå�á¶>åE� ßl>ç¿¶=� ßÁÆàfàºá@ßIß?@
مخاطب قرار ميدهد وميفرمايد: آيا مردم را به نيكى فرمان مى دهيد و خود را فراموش مى كنيد؟ يعنى 

به اين عمل يهود كه خويشاوندان مسلمان خويش را توصيه ميكردند تا به دين محمدى ثابت بمانند 

چرا كه اين دين، دين حق است در حالى كه خود ايمان نمى آوردند، خداوند كريم در زمينه مى فرمايد: 

عجيب است كه شما مردم را به نيكى و ايمان امر مى كنيد و خود را فراموش كرده ايد! حال اينكه شما 

تورات را كه در آن صفت پيامبر اسالم ذكر گرديده، مى خوانيد، پس آيا شما نمى دانيد به گفتارى كه 
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عمل آن را تكذيب كند از طرف خداوند اليزال وعيد آمده؟ 
åÌßØ***<�خداوند كريم  آنها را دوباره به سوى به كار گيرى روش هاى درست  çr¶=ßÆ�åá� çr¶>åE�á=Çà¿É å£ßJ ái=ßÆ@
فرا مى خواند كه با بكار گيرى آن مى توانند قلب هاى خود را پاكيزه سازند، وآن اين كه در خود خوى 
صبر وشكيبايى را تقويت بخشند، هم در برابر مصايب شكيبايى نشان دهند، هم بر طاعتها استوار باشند 
و هم در برابر ترك معصيت ها. و از سوى ديگر آن ها را به اقامة نماز كه سبب دورى انسان از فحشا و 
منكرات مى گردد دستور مى دهد. بعد از آن اين واقعيت را بيان ميدارد كه خود آرايى به اين دو خوى 
بزرگ )التزام به صبر و صالت( كار بس مشكلى است؛ ولى بر انسان هاى خاشع وفروتن به دور از توان 

نيست. آن ها مى توانند كه اين دو صفت را در خود شان ايجاد كنند. 
در آيت بعدى قرآن مجيد »خاشعين« را چنين معرفى مى كند آنها كسانى اند كه به بازگشت به سوى 

خداوند معتقد هستند، ويقين دارند كه او تعالى را مالقات خواهند كرد. 
نعماتى  متوجه  را  وآن ها  را مى خواند  اسرائيل  بنى  ديگر  بار  آيات   >***ßå� ß»á£å¾ �á=Æàf à²ác= � ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC � å�ßE �>ßÈ@
مى سازد كه اهللا متعال برايشان ارزانى داشته است، ومورد خطاب در واقع همان يهوديانى هستند كه در 
زمان پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ مى زيستند. علت اين تذكر آن است كه نعماتى كه به نياكان داده 
مى شود نتيجة آن به نواده گان نيز مى رسد. تذكر نعمت هاى الهى به اين معنى است كه بايستى آن ها از 
اوامر و احكام خداوند كريم پيروى كنند. اين يك حقيقت فطرى است كه هر انسان، حتى حيوانات هم 
با منعم خويش محبت دارند و اوامر وى را عملى مى سازند؛ پس براى يهود اين الزم است كه در بدل 

احسان الهى  راه سپاس گزارى اختيار نموده و از هدايات رسوالن وى پيروى نمايند. 
â>ÒáÉ***<�در آيت اخير اين درس خداوند متعال مشركين و اهل  ßm� æká«ç¾�À ß¢� ãká«ß¾�Ëåháß��ç×�â>ºáÇßÈ�á=Ç à̄çI=ßÆ@
كتاب را از روز قيامت و اهوال آن، مى ترساند؛ روزى كه در آن هركسى به حساب وكتاب خويش مى رسد؛ 
ونمى توان از اين اهوال واحوال جز با تقوى واخالص رهايى يافت.  خداوند متعال اين روز را چنين توصيف 

مى نمايد كه: هيچ كس نمى تواند از شخص ديگرى دفاع كند؛ چنانچه هيچ نفسى نمى تواند از كسى شفاعت 

نمايد و يا شفاعت جويد و يا چيزى را به طور فديه بدهد و يا بپذيرد؛ البته حالت مؤمنان در آخرت با كفار 

فرق مى كند؛ آن ها مى توانند به إذن و اجازة خداوند از دوستان و خويشاوندان خويش شفاعت كنند.

فعاليت

در يك بحث آزاد در مورد اينكه اهل كتاب چگونه حق را باطل و باطل را حق جلوه مى دادند مباحثه 
و مناقشه نماييد.

عالوه بر آن نقش اساسى صبر و نماز، را در استوار نمودن گامهاى بندة مؤمن بر متابعت از حق و 

حقيقت مورد بحث و گفتگو قراردهيد.
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فوايد درس

بعضى از فوايدى كه از خالل اين آيات به دست ميايد عبارت اند از: 

 نماز و زكات باالى هر مسلمان فرض است، مؤمن حقيقى شخصى است كه به تمام اوامر و نواهى 

شريعت اسالمى تن دهد.

 مؤمن حقيقى شخصى است كه عمل و گفتارش با هم مطابقت داشته باشد.

 نعماتى را كه خداوند كريم باالى انسان ارزانى فرموده موجب اين است تا شكر او تعالى را بجاى آريم، 

شكر خداوند كريم وقتى بجا مى گردد كه انسان احكام وى را بپذيرد و از نواهى وى خود دارى كند.  

 در پيشگاه پروردگار با هر انسانى حساب اعمالش صورت ميگيرد، بدون از حكم خداوند كريم امكان 

ندارد تا شخصى مورد شفاعت قرار گيرد، همچنان امكان ندارد كه فدية شخصى پذيرفته شود تا بنده 

توسط آن از عذاب خداوند كريم نجات يابد.  

 بني اسرائيل )يهود( قومى است كه به سبب ناسپاسى به نعمت هاى خداوند كريم مستحق غضب 

و عذاب گرديدند. 

سؤالها

1( مقصد از خلط نمودن ميان حق وباطل كه در آية اول ذكر گرديد چيست؟ 

2( در آيت سوم يهوديان از چيزى مهمى پرسان شده اند؛ آن چيز كدام است؟ 

3( صبر بمعناى چى است و واضح سازيد كه صبر به چند قسم است.

4( چرا خداوند متعال در آيت سوم اين درس يهوديان را توبيخ مى نمايد و بى خرد مى خواند؟

5( »خاشعين« داراى كدام صفاتى هستند؟ 

6( كدام صفات را بايد در خود زنده سازيم تا در برابر مشكالت ايستاده گى نماييم. 

7( خداوند متعال به بنى اسرائيل نعمت هاى زيادى داده بود و در اين آيات هم به يكى از آن نعمت ها 

اشاره دارد، آن نعمت چه نعمتى است؟

کار خانه گی

)مؤمن راستين كسى است كه گفتار وكردارش يكسان باشد(.

در مورد اين موضوع مقاله اى بنويسيد كه از ده سطر كمتر نباشد.
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آيه )49- ۵4( سورة بقره

�ÊåªßÆ� á¼ à²Ð> ßjå¾� ßÁÇàÉ áVßJ ájßÈßÆ� á¼ à²Ð>ß¿áEß?� ßÁÇ àVëEßdàÈ� åH=ßdß£á¶=�ßÐßÇ ài� á¼ à³ß¾ÇàºÇ àjßÈ� ßÁáÇ ß¢áfåª� å¹A� áÀëº�¼ à²>ß¿áÉ çRß¾�ácåC ßÆC�@
� ßÁÆàf à�¿ßI� á¼àJ¾ß? ßÆ� ßÁáÇ ß¢áfåª� ß¹A�>ß¿á®ßf á¦ß?ßÆ� á¼ à²>ß¿áÉ ßR¾ß@ßª�ßf áVßFá¶=� à¼ à³åE�>ß¿á®ßfßª�ácåC ßÆ�>05@� ã¼É å� ß¢� á¼ à³ëEçe�Àëº�ÐØßE�¼ à³å¶ßc
�>ß¾áÇß« ß¢� ç¼àM�>1-@� ßÁÇ à»å¶> ß�� á¼àJ¾ß? ßÆ�åÅ åbá£ßE�Àåº� ß̧ áRå£á¶=� à¼àIád ß̂ çI=� ç¼àM�âÍß·áÉß¶� ßÀÉå£ßEáeß?�Î ßiÇàº�>ß¾áb ß¢=ßÆ�ácåC ßÆ�>1,@
�>1/@� ßÁÆ àbßJáÃßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� ßÁ>ß®áfà«á¶=ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=�Î ßiÇàº�>ß¿áÉßIA�ácåC ßÆ�>1.@� ßÁÆàf à³ ánßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� ß́ å¶ßc� åbá£ßE�Àëº� å¼ à³¿ ß¢
�á=Çà·àJá®>ßª � á¼ à³åÑåe>ßE �Îß¶åC �á=ÇàEÇàJßª � ß̧ áRå£á¶= � à¼ à²åc> ß̂ ëI>åE � á¼ à³ ßjà«¾ß? � á¼àJ á»ß· ß� � á¼ à³ç¾åC �å½áÇß® �>ßÈ �åÄåºáÇß̄å¶ �Î ßiÇàº � ß¹>ß® �ácåC ßÆ

���>�>10@� à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=�ßÇ àÂ�àÄç¾åC� á¼ à³áÉß· ß¢� ßH>ßJßª� á¼ à³åÑåe>ßE� ßb¿ å¢� á¼ à³ç¶�ãfáÉ ß]� á¼ à³å¶ßc� á¼ à³ ßjà«¾ß?
كلمات معناى 

{�à²>ß¿áÉçß¼}  شما را نجات بخشيديم. 
شمارا مى چشانيدند ذليل مى گردانيدند.     { á¼ à³ß¾ÇàºÇ àjßÈ}

به قتل مى رساندند، مى كشتند، سر مى بريدند.    { ßÁÇàë}ßdàÈ}
زنده مى گذاشتند.    { ßÁÇàÉ áVßJ ájßÈ}
امتحان، آزمايش.     {ÐØßE}

{ß¿á®ßfßª<}   پاره كرديم، شكافتيم. 
ميعاد مقرر نموديم، وقت تعيين نموديم.    {>ß¾áb ß¢=ßÆ}

به پرستش گرفتيد، براى پرستش اختيار نموديد.    {àà�ádßç�=}
گوساله.    { ß̧ áRå£á¶=}

داديم، فرستاديم، نازل كرديم.     {>ß¿áÉßIA}
فرق كننده ميان حق وباطل.    { ßÁ>ß®áfà«á¶=}

به هدايت برسيد، رهنمايى شويد، راه درست را از نادرست باز يابيد.   { ßÁÆ àbßJáÃßI}
پروردگارتان، آفرينندة تان.    { á¼ à³åÑåe>ßE}

}  توبه تان را پذيرفت.  á¼ à³áÉß· ß¢� ßH>ßI}
آيات ترجمة 

و ]به ياد آريد[ آنگاه كه رهانيديم شما را از ]چنگ[ فرعونيان ]آنان[ ميرسانيدند بشما سخت ترين عذاب 
سر مى بريدند پسران شما را و زنده نگه مى  داشتند دختران تان را و در آن ]امر، بال و[ آزمايش بزرگى 
از جانب پروردگارتان بود )49( و هنگامى كه شگافتيم براى شما دريا را پس شما را نجات بخشيديم 

درس چهاردهم 
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و فرعونيان را در حالى كه شما نظاره مى كرديد غرق كرديم )50( و آنگاه كه با موسى چهل شب قرار 
گذاشتيم شما گوساله را ]به پرستش[ گرفتيد پس ازرفتن وى در حالى كه ستمكار بوديد )51( پس 
از آن شما را مورد بخشايش قرار داديم شايد شكرگزارى كنيد )52( و آنگاه كه داديم موسى را كتاب 
و فرقان ]جداكننده حق از باطل[ شايد هدايت  يابيد )53( و چون موسى به قوم خود گفت اى قوم من 
شما با ]به پرستش[ گرفتن گوساله برخود ستم كرديد پس به درگاه آفرينندة خود توبه كنيد و بكشيد 
خويشتن را كه اين ]كار[ نزد آفريدگارتان براى شما بهتر است پس ]خدا[ توبة شما را پذيرفت كه او 

توبه  پذير مهربان است )54(
مختصر  تفسير   

در آيات درس گذشته، به طور مختصر، از نعماتى تذكر بعمل آمد، كه خداوند كريم بر بنى اسرائيل 
ارزانى كرده بود، و در خالل اين آيات از نعمات ديگرى به شكل مفصل تر ياد مى شود كه خداى متعال 

بنى اسرائيل را بدان نوازش داده است:
***<�اين نعمت نخست بود كه او تعالى بنى اسرائيل را از ستم هاى مختلف فرعونيان  ßÁáÇ ß¢áfåª� å¹A� áÀëº�¼ à²>ß¿áÉçß��ácåCßÆ@
كه نوزادان مذكر ايشان را سر مى بريدند و دختران شان  را زنده مى گذاشتند، نجات بخشيد. فرعونيان اين كار 
را بخاطرى انجام مى دادند تا نسل بنى اسرائيل را قطع سازند و نيروى ايشان را تضعيف نمايند. در واقع اين 
تعذيب و شكنجه از طرفداران فرعون به بنى اسرائيل مى رسيد؛ به گونه يى كه مردان شان را سر مى بريدند 
و زنان شان را زنده مى گذاشتند تا آن ها را به خدمت گزارى خود گماشته واز وجود شان لذت جويى كنند، 
اين شكنجه وعذاب، از طرف خداوند در حق آن قوم، نوعى آزمون بود، و ذكر رهايى از آن، براى اين است تا او 

تعالى را بخاطر اين نعمت بزرگ سپاس گويند واز گناه ونافرمانى دورى گزينند. 
كلمة فرعون يك واژة عجمى است كه معنى آن درست معلوم نيست؛ ليكن به شاه مصر فرعون گفته ميشد 
مثليكه به شاه حبشه نجاشى، شاه روم را قيصر، فارس را خسرو، و ترك را خاقان، يمن را تبع و يونان را بطليموس 

ميگفتند)1(، ولى در كل انسان هاى ستمگر، سركش، متكبر، جاه طلب و حيله گر را نيز فرعون نامند. 
***< نعمت دومى خداوند كريم بر بنى اسرائيل آن بود كه ايشان را هنگام  á¼ à²>ß¿áÉß�ß@ßª�ßf áVßFá¶=� à¼ à³åE�>ß¿á®ßfßª�ácåCßÆ@
عبور از بحيرة سرخ، از غرق شدن نجات داد. اين رويداد زمانى به وقوع پيوست كه موسى ـ عليه سالم 
ـ ايشان را از ستم فرعون مصر بيرون كشيد. فرعون با سپاه خود آن ها را دنبال مى كرد، هنگامى كه بنى 
اسرائيل به بحيرة سرخ رسيدند، وحشت و ترس بر آنان مستولى شد؛ زيرا در پيش روى آنان بحر قرار داشت 
و از پشت سر دشمن ايشان را تعقيب مى كرد، ايشان ترس و دلهرة خويش را به موسى - عليه السالم- بازگو 
نمودند كه ما از چنگ فرعون و لشكرش نجات نخواهيم يافت، اما موسى -عليه السالم- از كمك و نصرت 
خداوند> به ايشان اطمينان داد. در اين وقت موسى ـ عليه السالم ـ به امر خداوند ـ جل جالله ـ بحيره 
را به عصاى خويش زد، آب بحيره دو پاره شد و گذرگاه عميقى ايجاد گرديد. موسىـ  عليه السالم - با بنى 

1-   - تفسیر المنیر ذیل آیۀ 49 من سورة البقره .
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اسرائيل از آن عبور نمودند وبه خشكة سينا رسيدند. وزمانى كه فرعون با سپاه خود وارد آن گذرگاه شدند،  
آب بحيره  دو باره به هم رسيد و آن ها را غرق نمود. اين در حالى كه بنى اسرائيل از بحر نجات يافته غرق 
شدن فرعون وسپاهش را نظاره ميكردند. حقيقتا اين يك نعمت بزرگ براى كسانى بود كه از طرف دشمن 

مورد اذيت قرار گرفته، و به صورت معجزه آسايى از آن نجات يافتند.   
خداوند متعال در اختتام آيه مباركه ميفرمايد: و در آن امر، بال و آزمايش بزرگى از جانب پروردگار تان 

بود، تا شكر پروردگار تان را بجا سازيد و از نافرمانى وى پرهيز كنيد.  
درروايات آمده است كه تعداد لشكر فرعون كه غرق شدند به دو صد هزار مى رسيد و در بعض روايات 

بسيار بيشتر از اين بيان شده است. ) 2(  
âÍß·áÉß¶�ß�å£ßEáeß?�Î***< در اين آيت و آيت بعدى آن نعمت سوم بيان مى شود و آن اين بود  ßiÇàº�>ß¾áb ß¢=ßÆ�ácåC ßÆ@
كه هنگاميكه موسى ـ عليه السالم ـ با بنى اسرائيل به صحراى سينا رسيدند، واز حضرت موسى ـ عليه 
السالم ـ خواستند كه براى آن ها دستور العملى آورد تا بر اساس آن زنده گى خود را تنظيم كنند، خداوند 
حضرت موسىـ  عليه السالمـ  را دستور داد كه براى مدت چهل روز به كوه طور رفته در آن جا به اعتكاف 
وعبادت خداوند بپردازد، زمانى كه  موسى ـ عليه السالم ـ اعتكاف را آغاز نمود و مصروف عبادت شد بنى 
اسرائيل به عبادت گوسالة كه به دست سامرى ساخته شده بود، روي آوردند، با آن هم خداوند زود آن ها را 
عذاب نكرد بلكه آنها را مورد بخشايش قرار داد واز اشتباه شان در گذشت وتوبة شان را پذيرفت تا آن كه 

سپاسگزارى كنند واز اوامر خداوند پيروى نمايند وفرمان برند. 
***< نعمت ديگرى كه خداوند متعال از آن ياد مى كند، آن است كه  ßÁ>ß®áfà«á¶=ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=�Î ßiÇàº�>ß¿áÉßIA�ácåC ßÆ@
خداوند براى موسى ـ عليه السالم ـ كتابى فرستاد تا بنى اسرائيل بر اساس آن زنده گى خود را سامان 
بخشند؛ زيرا خداوند در تورات احكام وطرز العمل هايى را بيان داشته بود كه مى بايستى بنى اسرائيل در 
روشنى آن زنده گى خود را عيار مى ساختند وميان آنچه بر آن ها حرام قرار گرفته بود با آنچه برايشان حالل 
بود تمييز نمايند وبا بكار گيرى وتطبيق آن در زنده گى راه هدايت پويند ودرنتيجه به حقانيت رسالت 

حضرت محمد - صلى اهللا عليه وسلم - نيز ره يابند. )3( 
åÄåºáÇß̄å¶�Î***< نعمت پنجم خداوند كريم بر بنى اسرائيل آن بود كه توبة دسته جمعى ايشان  ßiÇàº� ß¹>ß®�ácåC ßÆ@
را پذيرفت، زمانى كه آن ها به خواست سامرى، گوساله را به پرستش گرفتند در حقيقت بر نفس هاى 
خويش ستم روا داشته و مرتكب نافرمانى خداوند شدند. سر پيچى از اوامر خداوند، ايجاب مى نمود كه 
در پيشگاه خداوند كريم توبة مخلصانه وصادقانه كنند و توبة حقيقى ايجاب ميكرد تا نخست از پرستش 
گوساله دست بگيرند و به پرستش مخلصانة خداوند يكتا روى آورند، دوم آن كه كسانى كه گوساله را 
پرستش مى كردند بايد توسط آنانى كه پرستش نمى كردند به قتل برسند؛ يعنى: بدين وسيله به قتل 

2-   - تفسیر بغوي و قرطبي  .
3  - تفسیر طبرى و عزیز التفاسیر .
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يك ديگر خويش بپردازند، آن ها چنين كردند. بدين وسيله توبة آن ها درنزد خداوند مورد قبول واقع شد 
ومورد بخشايش او تعالى قرار گرفتند. 

فعاليت

حكمت اين كه خداوند به يهود عصر پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ از نعماتى ياد مى نمايد كه به 
نياكان آن ها بخشيده بود چيست؟ وفوايد آن در چه نهفته است؟ اين موضوع را مورد مباحثه و مناقشه 

قرار دهيد.

فوايد درس
بعضى از فوايدى كه از خالل اين آيات به دست ميايد: 

مؤمن حقيقى به قضا و قدر خداوند كريم تسليم ميباشد و تنها بر او تعالى  توكل مى كند. 
برخى از امت هاى سابقه به سبب سركشى ها و نافرمانى شان از اوامر خداوند متعال هالك شدند.   

ايمان اهل كتب سابقه وقتى اعتبار دارد كه نبوت محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ را پذيرفته باشند. 
يكى از بزرگترين نعمات الهى باالى انسان آنست كه راه را از چاه برايش روشن سازد و حالل را از 

حرام تمييز نمايد. 
خداوند به انسان نعمت عقل وخرد نصيب فرموده تا به واسطة آن درك نمايد كه جز خداوند هيچ 

كس يا چيزى قابل پرستش نيست.  
توبه حقيقى وجود مؤمنان را از لوث گناه پاك ميسازد. 

سؤالها

1( معانى كلمات ذيل را واضح سازيد:
{¼³Ñe>E} {=ÇEÇJª} {ÁÆbJÃI} {>¾b¢=Æ} {ÐØE} {¼³¾ÇºÇjÈ}

2( لشكر فرعون با بنى اسرائيل چى قسم تعامل مى نمود؟
3( به سبب قتل اوالد ذكور، بنى اسرائيل كدام زيان را متحمل شدند؟

4( خداوند كدام نعمات را براى بنى اسرائيل ارزانى داشت؟  
5( كلمة »فرقان« چه معنى دارد ؟

6( بعد از عبادت گوساله خداوند كريم از بنى اسرائيل چه خواست ؟

کار خانه گی
در  را  معلومات خويش  مى گرفت  اسرائيل صورت  بنى  بر  وى  از طرف  كه  و ستمى  فرعون  به  راجع 

كتابچه هاى تان تحرير نماييد.  
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آيه )۵۵- 60( سورة بقره

� ç¼àM�>11@� ßÁÆàf à�¿ßI� á¼àJ¾ß?ßÆ�àÍß̄ å¢> çr¶=� à¼ à³áIßd ß]ß@ßª�âÌßfáÃ ßQ�ßç�=�Ïßfß¾�ÎçJ ßU� ß́ ß¶� ßÀåºáÖè¾�Àß¶�Î ßiÇàº�>ßÈ� á¼àJá·à®�ácåCßÆ�@
�á=Çà· à²�ÏßÇá· çj¶=ßÆ� çÀ ß»á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢�>ß¿á¶ßh¾ß?ßÆ�ß½> ß»ß§á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢�>ß¿á·ç· ß�ßÆ�>12@� ßÁÆàf à³ ánßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� á¼ à³åIáÇßº�åbá£ßE�Àëº�¼ à²>ß¿áN ß£ßE
�á=Çà· à³ßª�ßÍßÈáfß̄á¶=�åÅåd ßÂ�á=Çà· à]áa=�>ß¿á·à®�ácåCßÆ�>13@� ßÁÇ à»å· á�ßÈ� á¼ àÃ ßjà«¾ß?�á=Çà¾> ß²�À å³ß¶ßÆ�>ß¾Ç à»ß· ß��>ßºßÆ� á¼ à²>ß¿á®ßgße�>ßº� åL>ßFëÉ ß{�Àåº
�>14@� ßÀÉå¿ åj áV à»á¶=� àbÈåhß¿ ßißÆ� á¼ à²>ßÈ> ßì ß]�á¼ à³ß¶�áfå«á§ç¾�ãÍ çì åU�á=Çà¶Çà®ßÆ�â=b çR ài� ßH>ßFá¶=�á=Çà· à]áa=ßÆ�â=b ß¦ße� á¼àJáÒ åm� àOáÉ ßU�>ßÃá¿åº
� ßÁÇà̄ àjá«ßÈ�á=Çà¾> ß²�> ß»åE�Ð> ß» çj¶=� ßÀëº�â=h áQåe�á=Ç à»ß· ß�� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢�>ß¿á¶ßh¾ß@ßª� á¼ àÃß¶� ß̧ Éå®�Ëådç¶=�ßfáÉ ß¦�â×áÇß®�á=Ç à»ß· ß�� ßÀÈådç¶=� ß¹çbßFßª
� ȩ̀ à²� ß¼å· ß¢�ábß®�â>¿áÉ ß¢�ßÌßf ánß¢�>ßJß¿áM=�àÄá¿åº� áLßf ßRß«¾>ßª�ßf ßR ßVá¶=� ßµ> ßrß£ëE�Håf áu=�>ß¿á· à̄ßª�åÄåºáÇß̄å¶�Î ßiÇàº�Îß̄ ájßJ ái=�åcåCßÆ�>15@

>�>2,@� ßÀÈåb åjá«àº� åzáeßÙ=�Êåª�á=áÇßNá£ßI�ß×ßÆ�åç�=� å±ágëe�Àåº�á=ÇàEßf ám=ßÆ�á=Çà· à²� á¼ àÃßEßf ánçº� æl>ß¾à?

كلمات معناى 

هرگز ايمان نمى آوريم.    { ßÀåºáÖè¾�Àß¶}
تا ببينيم.    {Ïßfß¾�ÎçJ ßU}

آشكارا    {âÌßfáÃ ßQ}
آذرخش، آتشى كه از رعد وبرق شديد توليد شود.    {àÍß̄ å¢> çr¶=}

شما را بعد از مرگ دو باره زنده گردانيديم.    {¼à²>ß¿áN ß£ßE}
·ß¿á·ç<}  سايه گسترانيديم.  ß�}

ابر.   {ß½> ß»ß§á¶=}
·ÏßÇá} غذاى لذيذ وگوارايى كه من وسلوى نام داشت.  çj¶=ßÆ� çÀßá�=}

برما ستم نكردند، ظلم شان به ما نرسيد.   {>ß¾Ç à»ß· ß��>º}
هرجا كه خواسته باشيد. هرطورى كه دل تان مى خواهد.    { á¼àJáÒ åm� àOáÉ ßU}

از اشتباهات مان در گذر، گناهان ما را مورد بخشايش قرار ده،    {ãÍ çì åU}
اشتباهات تان، گناهان تان، كوتاهى هاى تان.    { á¼ à²>ßÈ> ßì ß]}

تبديل كردند.    { ß¹çbßFßª}
عذاب، كيفر.     {â=h áQåe}

طلب آب نمود.    {Îß̄ ájßJ ái=}
دست به فساد كارى نزنيد، فساد برپا نكنيد.    {á=áÇßNá£ßI�ß×}

درس پانزدهم 
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آيات ترجمة 

و چون گفتيد: اى موسى! تا خدا را آشكارا نبينيم هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد، پس در حالى كه 
مينگريستيد صاعقه )آذرخش( شما را فرا گرفت )55( سپس شما را پس از مرگتان برانگيختيم باشد 
كه شكرگزارى كنيد )56( و بر شما ابر را سايه  گستر كرديم و بر شما من و سلوى فرو فرستاديم ]و 
گفتيم[: از خوراكيهاى پاكيزه اى كه به شما روزى داده ايم، بخوريد؛ و ]لى آنان[ بر ما ستم نكردند بلكه 
بر خويشتن ستم روا مى داشتند )57( و ]نيز به يادآريد[ هنگامى را كه گفتيم در اين ده درآييد و از 
بگوييد ]خداوندا[  و  وارد شويد  از در  بخوريد و سجده كنان  فراوان  ]نعمتهاى[ آن هر گونه خواستيد 
گناهان ما را بزداى، تا خطاهاى شما را ببخشاييم و ]پاداش[ نيكوكاران را خواهيم افزود )58( پس بدل 
كردند كسانيكه ستمگار بودند سخنى بجزآنچه فرموده شد ايشان را و ما ]نيز[ بر آنان كه ستم كردند به 
سزاى اينكه نافرمانى پيشه كرده بودند عذابى از آسمان فرو فرستاديم )59( و هنگامى كه موسى براى 
قوم خود آب خواست گفتيم: با عصايت بر آن تخته سنگ بزن! پس دوازده چشمه از آن جوشيدن گرفت 
]به گونه اى كه[ بدانست هر قوم آب خورد خودرا ]و گفتيم[ بخوريد و بنوشيد از روزى خدا و]لى[ فساد 

نكنيد در زمين تباهى كنان )60(
مختصر  تفسير

مانند آيات گذشته در اين آيات نيز به پنج نعمت ديگرى كه خداوند كريم باالى بنى اسرائيل ارزانى 
فرموده بود، اشاره بعمل آمده است: 

âÌßfáÃ***<�در اين آيت و آيت بعدى آن به همان واقعه  ßQ�ßç�=�Ïßfß¾�ÎçJ ßU� ß́ ß¶� ßÀåºáÖè¾�Àß¶�Î ßiÇàº�>ßÈ� á¼àJá·à®�ácåC ßÆ@
يى اشاره شده كه هفتاد تن از بنى اسرائيل، بعد از عبادت گوساله و توبه كردن از ارتكاب آن گناه بزرگ، 
به كوه طور رفتند. آن ها به مناجات موسى ـ عليه السالم ـ باور نكردند و گفتند: تا خدا را آشكارا و بى 
پرده نبينيم، هر گز به پيامبرى ات ايمان نخواهيم آورد!! خداوند كريم به سبب اين نافرمانى وقيحانة 
شان از دستور موسى ـ عليه السالم ـ، به صورت فورى همة آن هارا در كام  مرگ فرو برد. پيش از آن 
كه در كام مرگ فرو روند صاعقه از چهار سو آن ها را در بر گرفت ورعب و وحشت بر سرشان مسلط شد. 
گويا حالتى بر آن ها رخ داد كه مرگ مى آمد وجان شان را مى گرفت وخود آن را نظاره مى كردند وراه 
فرار نداشتند. آن گروه مدت يك شبانه روز بدين حالت ماندند و سپس با دعاى موسى ـ عليه السالم ـ 
دوباره زنده شدند تا شود كه معجزة موسى ـ عليه السالم ـ را به چشم ديده به تورات و پيامبرى موسى 

ـ عليه السالم ـ ايمان آورند. 
در  زنده شدن  باره  دو  از  بعد  اسرائيل  بنى  �>***ÏßÇá· çj¶=ßÆ � çÀßá�= � à¼ à³áÉß· ß¢ �>ß¿á¶ßh¾ß?ßÆ �ß½> ß»ß§á¶= � à¼ à³áÉß· ß¢ �>ß¿á·ç· ß�ßÆ@
صحراى ميان مصر و شام براى مدت چهل سال، در حال سرگشتگى )تيه( قرار داشتند، خداوند متعال 
قطعه ابرى را برسر آنها فرود آورد تا ايشان را از حرارت شعاع خورشيد نگه دارد. از ديگرسوى، غذاى 
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گوارايى به نام »من وسلوى« براى آن ها نازل مى كرد كه در به دست آوردن آن هيچ خسته گى يى را 
متحمل نمى شدند، وبه ايشان مى فرمود: از اين غذا هاى لذيذ و گوارا نوش جان كنيد! ولى بنى اسرائيل با 
آن هم نا سپاسى كردند و نيكى را با بدى پاسخ گفتند، وبه اين نعمت بزرگ پشت نمودند و بر خويشتن 

ستم روا داشتند. 
»من و سلوى« چه بود؟ »من« خوراكة غيبى يى بود كه خداوند كريم براى بنى اسرائيل از آسمان 
مى فرستاد. شمارى از مفسرين بر آنند كه چيزى مانند عسل بوده وعده يى مى گويند كه غذاى متذكره 
از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر بود به استثناى روز شنبه تمام هفته از صبح صادق تا طلوع خورشيد 

مانند شبنم از آسمان ميباريد. ولى در مورد »سلوى« گويند نوعى از پرندة بوده در حجم »بودنه«. 
***< خداوند متعال ضمن اين دو آية مباركه به اين  á¼àJáÒ åm� àOáÉ ßU�>ßÃá¿åº�á=Çà· à³ßª�ßÍßÈáfß̄á¶=�åÅ åd ßÂ�á=Çà· à]áa=�>ß¿á·à®�ácåC ßÆ@
از تيه »سرگشتگى« رهايى بخشيد، و زمينة داخل  نعمت خويش اشاره مى نمايد كه بنى اسرائيل را 
شدن آنان را به روستايى )به عقيدة اكثر مفسرين بيت المقدرس( كه در آن به زنده گى خوشبخت و 
سرورآفرين دست يافتند، فراهم نمود وآن ها را به وارد شدن به آن روستا دستور داد، وفرمود: وارد اين 
روستا شويد واز خيرات آن با فراخى و آزادى كامل برخوردار شويد، ليكن به شكرانة نعمت از دروازة اين 
روستا فروتنانه داخل شويد وخداوند را تعظيم وتمجيد كنيد كه بر شما منت فرمود، واز او تعالى طلب 
مغفرت وآمرزش نماييد. اگر شما به امر خداوند عمل نماييد وطلب مغفرت كنيد، او تعالى گناهان تان 
را مى بخشايد، از اشتباهات تان در مى گذرد و به نيكو كاران تان پاداش بزرگ اعطاء مى كند. ولى بنى 
اسرائيل از خداوند متعال طلب آمرزش نكردند، برخالف، اوامر خداوند را دگرگون ساختند واز نزد خود 
چيز هاى ديگرى را زياد نمودند، درمقابل اين نافرمانى، خداوند متعال از آسمان بر آنها عذاب نازل فرمود، 

كه توان مقاومت در برابر آن را نداشتند وقادر به دفع آن نبودند.  
åÄåºáÇß̄å¶�Î***<�در اين آيت نيز خداى متعال اشاره به نعمتى ديگر مى كند كه بر بنى  ßiÇàº�Îß̄ ájßJ ái=�åcåC ßÆ@
اسرائيل ارزانى داشته بود. زمانى كه آن ها در صحراى بى آب و درخت وسايه قرار داشتند وتشنه گى بر 
آن ها مسلط شد، ازموسى ـ عليه السالم ـ طلب آب نمودند، آن حضرت هم به پيشگاه پروردگار خويش 
توسل جست، وخاضعانه از او تعالى خواست كه براى شان آب ارزانى دارد، خداوند متعال درپاسخ به 
اين خواهش به او دستور داد كه سنگ را با عصاى خود بزند، او همچنين كرد، در نتيجه دوازده چشمه 
از آن سنگ )به تعداد قبايل آن ها( بيرون شد، وافراد هر قبيله چشمة خود را شناختند و از همان آب 
مى گرفتند، و كسى به حق گروه ديگر تجاوز نكند و اسباب اختالف در ميان شان كامًال از بين برود و 
انگيزه يى براى كشمكش باقى نماند. و بعد از آن خداوند متعال آن ها را دستور داد كه از رزق و روزى 
يى كه خداوند براى شان ارزانى داشته برخوردار شوند و از اختالف وچند دسته گى دست برداشته و از 

فساد پيشه گى دورى گزينند و شكر خداى را بجاى آورند. 
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فوايد درس  

فوايدى كه از خالل آيات متذكره استنباط مى شود به شرح زير است: 
قدرت  بر  نشانه هاى روشنى  ارزانى داشت  اسرائيل  بنى  بر  متعال  نعمت هايى كه خداوند  تمام   

خداوند متعال مى باشند .  
 خداوند كريم بر بنده گان خويش بسيار مهربان است؛ كه آن ها را  به زودى مبتال به عذاب نمى كند؛ 

بلكه به آن ها مهلت ميدهد تا به سوى هدايت ره ياب شوند.  
 حق خداوند متعال بر بندگان آن است كه بايد در مقابل نعمات بى شمارش سپاسگزارى نموده 

و به دستوراتش عمل كنند.  
 آنانى كه ارشادات الهى را تغيير ميدهند ظالم بوده ونتيجة زشت آن به خود شان باز مى گردد وبه 

سرنوشتى زشت در مى افتند. 
 بنى اسرائيل )يهود( داراى اوصاف زشتى اند كه قرآن به شمارى از آن ها اشاره نموده است و بر هر 
مسلمانى الزم است كه خود را از آن صفات پاكيزه دارد تا از جملة آنانى نشود كه  به سبب اعمال زشت 

خويش مستحق عذاب الهى مى گردند.
 

سؤالها

1( يهوديان درمورد ديدار خداوند متعال، از موسىـ  عليه السالمـ  چه مطالبه داشتند ونتيجة اين مطالبه 
چه شد؟ 

2( صاعقه چه معنى دارد؟  
3( »من و سلوي« چه بود، راجع به آن معلومات تان را بنويسيد؟  

4( خداوند يهوديان را به داخل شدن كدام قريه دستور داده بود؟ واز آن ها در هنگام داخل شدن به آن 
قريه چه خواسته بود؟ 

5( چرا خداوند براى  بنى اسرائيل دوازده چشمه آفريد؟ وآفرينش آن چشمه ها چگونه رخ داد؟ 
åÄåºáÇß̄å¶�Î<�را واضح سازيد.  ßiÇàº�Îß̄ ájßJ ái=�åcåC ßÆ@�Æ�>ß�å¿ åjáàá�=� àbÈåhß¿ ßi@ 6( معني

کار خانه گی
در بارة روش برخورد بنى اسرائيل با موسى ـ عليه السالم ـ وچگونگى برخورد صحابة پيامبر ـ صلى اهللا 

عليه وسلم ـ با آن حضرت ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يك مقالة كوتاه بنويسيد.



57

 

آيه )61- 62( سورة بقره

�> ßÃåÑBçNå®ßÆ�>ßÃå·á̄ßE�Àåº� àzáeßÙ=� àKåF¿àI�> ç»åº�>ß¿ß¶� áTåf á̂ àÈ� ß́ çEße�>ß¿ß¶� à¥áa>ßª�æb åU=ßÆ�æ½> ß£ ß{� ßÎß· ß¢�ßfåF árç¾�Àß¶�Î ßiÇàº�>ßÈ�á¼àJá·à®�ácåCßÆ�@
� á¼àJá¶ß@ ßi�>çº�¼ à³ß¶�çÁåDßª�â=f áråº�á=Ç àìåF áÂ=�ãfáÉ ß]�ßÇ àÂ�Ëådç¶>åE�Îß¾áaß?�ßÇ àÂ�Ëådç¶=�ßÁÇà¶åbáFßJ ájßIß?� ß¹>ß®�> ßÃå· ßrßEßÆ�>ßÃ åißb ß¢ßÆ�>ßÃåºÇàªßÆ
� ßÀÉëÉåFç¿¶=�ßÁÇà·àJá̄ ßÈßÆ�åç�=� åL>ßÈBåE�ßÁÆàfà« á³ßÈ�á=Çà¾> ß²�á¼ àÃç¾ß@åE� ß́ å¶ßc�åç�=� ßÀëº� æG ßvß§åE�á=áÆàÕBßEßÆ�àÍß¿ ß³ ájß»á¶=ßÆ�àÍç¶ëd¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� áKßEåf àußÆ
� ßÀßºA� áÀßº� ßÀÉåÒåE> çr¶=ßÆ�Ïße> ßrç¿¶=ßÆ�á=Æàa> ßÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�çÁåC�>2-@�ßÁÆàbßJá£ßÈ�á=Çà¾> ß²çÆ�á=Ç ßrß¢�> ß»åE� ß́ å¶ßc� ë° ßVá¶=�åfáÉß§åE
>�>2.@�ßÁÇà¾ßh áVßÈ�á¼ àÂ�ß×ßÆ�á¼åÃáÉß· ß¢� ãáÇ ß]�ß×ßÆ�á¼åÃëEße�ßb¿ å¢�á¼ àÂàf áQß?�á¼ àÃß·ßª�â>Vå¶> ßq� ß̧ å» ß¢ßÆ�åf å]Û=�å½áÇßÉá¶=ßÆ�åç�>åE

كلمات معناى 
هرگز صبر نمى كنيم.     {ßå� árç¾�Àß¶}

}  مى روياند.  àKåF¿àI}
سبزيجات آن.   {> ßÃå·á̄ßE}

تره و خيار )بادرنگ( آن .    {> ßÃåÑBçNå®}
<}  گندم )يا سير( آن.  ßÃåºÇàª}

<}  عدس آن.  ßÃ åißb ß¢}
پياز.   {> ßÃå· ßrßE}

آيا تبديل مى كنيد؟   { ßÁÇà¶åbáFßJ ájßIß?}
{?Îß¾áaß}   بى ارزش. كم بها. 

فرود آييد، وارد شويد.    {á=Ç àìåF áÂ=}
جمه  تر

و بياد آريد كه مى گفتيد: اى موسى! هرگز بر يك ]نوع[ خوراك تاب نياوريم؛ از خداى خود براى ما بخواه 
تا از آنچه زمين مى  روياند از ]قبيل[ سبزى و خيار )بادرنگ( و سير و عدس و پياز براى ما بيرون آرد. 
]موسى[ گفت: آيا به جاى چيز بهتر خواهان چيز پست  تريد؟ پس به شهر فرود آييد كه آنچه را خواسته  
ايد براى شما ]در آنجا مهيا[ است. و ]داغ[ خوارى و نادارى بر ]پيشانى[ آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار 
آمدند؛ چرا كه آنان به نشانه هاى خدا كفر ورزيده بودند و پيامبران را به ناحق مى كشتند. اين از آن روى 
بود كه سركشى نموده و ازحد در مى گذشتند )61( هر آيينه كسانى كه ]به اسالم[ ايمان آوردند و كسانى 
كه يهودى شده  اند و نصارى و صابئى ها هر كس به خدا و روز بازپسين ايمان آورد و كار شايسته كرد، پس 

اجرشان را پيش پروردگارشان خواهند داشت و نه بيمى بر آنان است و نه اندوهناك خواهند شد )62(

درس شانزدهم

شهر، يكى از شهرها.    {â=f áråº}
آنچه خواسته ايد.      { á¼àJá¶ß@ ßi�>çº}

} بر آن ها مسلط گرديد.  à¼åÃáÉß· ß¢� áKßEåf àu}
ضعف روانى، فقر وتنگدستى قلبى.   {àÍß¿ ß³ ájßá�=}

باز گشتند، رجوع كردند.    {á=áÆ àÕBßE}
á=Ç}  مرتكب گناه شدند.  ßrß¢}

}  تجاوز مى كردند، از حد مى گذشتند.  ßÁÆ àbßJá£ßÈ}
يهود شدند.    {á=Æàa> ßÂ}

مردميكه يكتا پرست بودند اما بر شريعت    {ß�åÒåE> çr¶=}
            خاص نبودند وبه تأثير گذارى ستارگان اعتقاد داشتند.
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تفسيرمختصر    
***<�زمانى كه بنى اسرائيل در اثناى سكونت شان در صحراى  æb åU=ßÆ�æ½> ß£ ß{� ßÎß· ß¢�ßå� árç¾�Àß¶�Î ßiÇàº�>ßÈ� á¼àJá·à®�ácåCßÆ@
سينا، از خوردن »من وسلوى«، غذايى كه براى شان از آسمان فرود مى آمد، اظهار خستگى كردند، حال 
آن كه ايشان در وقت تقسيم آن با هم مسابقه مى نمودند، وگاه از اندازة نياز خود بيشتر مى گرفتند كه از 
خوردن آن عاجز شده، غذا در نزد شان فاسد مى شد. و اين اظهار خستگى در حقيقت بهانة بود براى اظهار 
عناد و سركشى شان و انكار شان از نعمت هاى منعم حقيقى؛ لذا از حضرت موسىـ  عليه السالمـ  غذا هاى 
جديد خواستند. آنچه آن ها مطالبه داشتند در واقع امر چيزهايى بود كه در زمين مى رويد، مانند: سبزيها و 
غله ها. آنچه ايشان مطالبه داشتند از حيث لذت وكيفيت از »من و سلوى« به مراتب كم ارزش تر بود ولى 

آن ها نا سپاسى كرده به آن همه نعمات پشت كردند. 
بنى اسرائيل مطالبات خود را از حضرت موسى ـ عليه السالم ـ به اسلوب بى ادبى وزشت خويى مطرح 
< )ديگر بر يك نوع غذا صبر كرده نمى توانيم( تا به اين وسيله  æb åU=ßÆ�æ½> ß£ ß{� ßÎß· ß¢�ßå� árç¾�Àß¶@ :ساخته گفتند
موسى ـ عليه السالم ـ را وادارند كه زود به درگاه پروردگار خويش دست التجا و زارى و دعا بلند نمايد. 
با شگفت وتوبيخ  را دانست  ونا سپاسگرانة آن ها  السالم ـ خواستهاى بى خردانه  وقتى موسى ـ عليه 
�ãá;< آيا چيزى را كه براى تان بهتر است رها مى كنيد  ß]�ßÇ àÂ�Ëådç¶>åE�Îß¾áaß?�ßÇ àÂ�Ëådç¶=� ßÁÇà¶åbáFßJ ájßIß?@ :پرسيد
وخواهان چيزى مى شويد كه از حيث ارزش درمرتبة پايين ترى قرار دارد؟  زيرا كه »من و سلوى« از 
هر حيث از خواست هاى آن ها بهتر بود و فوايد بيشترى را در بر داشت. ازاين روى حضرت موسى ـ 
عليه السالم ـ با خاطر آزرده از كار آن ها روى به ايشان نموده فرمود: مادام كه چنين خواستى داريد، 
 > á¼àJá¶ß@ ßi�>çº�¼ à³ß¶� çÁåDßª�â=f áråº�á=Ç àìåF áÂ=@ :خواست هاى شما در مناطق صحرايى وخشك يافت نمى شود پس

) به شهرى داخل شويد تا خواسته هاى خود را بيابيد(. 
از خالل اين عبارت دانسته مى شود كه موسى ـ عليه السالم ـ در پاسخ به خواست بنى اسرائيل از 
پروردگار خويش چيزى نخواست ودعايى نكرد تا خواست هاى ايشان استجابت گردد؛ چون مى دانست 

كه اين خواستها از روى نياز نه بلكه از روى سركشى و عناد و نا سپاسى است.  
پس از طرح خواست هاى سركشانه از طرف بنى اسرائيل، قسمت آخر آية كريمه كيفرهايى را بيان داشته 
¿àÍß< )داغ ذلت وخوارى ونادارى بر  ß³ ájßá�=ßÆ�àÍç¶ëd¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� áKßEåf àußÆ@ كه بر آن ها نازل گرديد وآن اين است كه

پيشانى آن ها زده شد(؛ يعنى خداوند در زنده گى دنيا آن ها را با خوارى وتنگدستى مبتال گردانيد. 
المسکنة: مقصود از اين كلمه ضعف روانى وفقر قلبى مى باشد كه بر شخصى مسلط مى گردد كه در 
نتيجه احساس ذلت وخوارى وخردى مى نمايد. وفرق ميان »ذلت« و »مسكنت« آن است كه اسباب 
ذلت از بيرون است، مثل اين كه شخصى در كارخويش ناكام شود و در مقابل دشمن مغلوب گردد، 
ولى عامل »مسكنت« از درون انسان بر مى خيزد، وبنده به سبب دورى از حق و غلبة خواهشات وغرايز 

نفسانى احساس خوارى مى كند. 
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برخوردار  انگيزى  شگفت  واقتصاد  زياد  دارايى  از  اوقات  بسا  در  كه  آن  با  اسرائيل(،  )بنى  يهودى ها 
مى باشند؛ با آن هم همواره از مسلمانان احساس ترس وهيبت دارند؛ ازاين رو هرگز از آرامش قلبى و 
آزادى )كه عامل بنيادى عزت است(  برخوردار نمى توانند شد. آن چه سبب ضعف نفسى يهود گرديده 
آن است كه آن ها در طى قرون از طرف امت هاى ديگرى سخت تحت فشار قرار داشتند وذلت ها ديدند، 

و آن سبب گرديد كه ميان زنده گى ذلت بار و زنده گى آزادانه وكريمانه تفاوت قايل شده نتوانند. 
 >åç�=� ßÀëº� æG ßvß§åE�á=áÆàÕBßEßÆ@ :سزاى بنى اسرائيل در آخرت آن است كه مورد قهر وغضب الهى قرار مى گيرند
يعنى در آخرت در حالى به سوى خداوند باز مى گردند كه غضب وقهر الهى را در حق خويش با خود دارند. 

� ß́ å¶ßc@ :در پايان خداى متعال علت خوارى، نادارى و مقهور قرار گرفتن يهود را بيان مى دارد ومى فرمايد
***< )اين جزا به سبب آن است كه آنان به نشانه هاى خدا كفر مى ورزيدند و پيامبران  ßÁÆàfà« á³ßÈ�á=Çà¾> ß²� á¼ àÃç¾ß@åE
را به ناحق مى كشتند. اين از آن روى بود كه ]بنى اسرائيل[ سركشى نموده و تجاوز مى كردند. چنانچه 
شعيب وزكريا و يحيى ـ عليهم السالم ـ  را به ناحق  كشتند. واين كار عادت دايمى شان بود و همواره 
از فرمان خداوند سركشى مى كردند و پيامبران الهى را به قتل مى رساندند. وبه همين خاطر است كه 

خداوند اين نافرمانى شان را به صيغة مضارع بيان داشته كه تجدد وتكرار مى پذيرد.
<á=Æàa***< در اين آية كريمه خداوند متعال از كسانى ياد آور مى شود كه از  ßÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=� çÁåC@
عقوبت رهايى يافته ومورد نوازش او تعالى قرار مى گيرند، وصفت آن ها آن است كه ايمان صادقانه داشته 
لذا  بود  به سوى اسالم  يهوديان  آيات سابقه در مورد دعوت  انجام مى دهند، چون سياق  وعمل نيك 
در اين آية مباركه اين امر تذكر يافت كه انساب و القاب در نزد خداوند متعال داراى ارزش و اهميت 
نيستند آنچه قابل اعتبار است فقط ايمان صحيح و عمل صالح است پس كسانى كه منسوب به اسالم 
يا يهوديت و نصرانيت و صابئيت و غيره هستند صرف اين نسبت شان باعث خالصى آنان در آخرت 
نخواهد شد؛ بلكه زمانى در امن و امان خداوندى قرار ميگيرند كه ايمان درست آورند، ايمانى كه توأم با 
عمل صالح موافق شرع خداوند باشد، البته از خالل آيات قرآنى معلوم و مشخص است كه ايمان صحيح 
بدون ايمان به رسول خدا – صلى اهللا عليه و سلم – تحقق نمى پذيرد، و عمل صالح جز در آنچه نبى 
كريم از جانب خداوند آورده است قرار ندارد؛ زيرا شريعت او تمام شرايع ديگر را منسوخ گردانيد، پس 
نتيجه اين مى شود كه هركسى از پيروان اديان مختلف هنگامى كه به يگانگى خدا و رسالت محمد )و 
پيغمبران ديگر( و روز آخرت ايمان آورد و به مقتضاى ايمانش عمل صالح موافق شريعت بر حق محمدى 
< بر اين چنين كسانى نه خوف از آينده است و نه غم و اندوه  ßÁÇà¾ßháß�� á¼ àÂ�ß×ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� ãáÇ ß]�ß×@ انجام داد

گذشته را خواهند خورد. 
توجيه ديگر اين است كه چهار گروه به ترتيب ذيل از عقاب خداوند در امان اند: 

الف- كسانى كه به پيامبر اسالم ايمان آوردند، وصادقانه بر آن باقى ماندند؛ 
ب- كسانى كه يهود بوده ولى در دين انبياى خويش تحريف ايجاد نكردند و نافرمانى شريعت شان را ننمودند؛
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ج- نصرانى هايى كه صادقانه به حضرت عيسىـ  عليه السالمـ  ايمان آورده وبر ايمان خويش به آن حضرت 
مردند؛

د- صابئين: كسانى كه نه يهودى بودند و نه نصرانى اما به وحدانيت و يكتايى خداوند ايمان داشتند. 
از اين چهار گروه سه آن مربوط به قبل از اسالم مى شوند و چهارم آنها امت مسلمه هستند كه بعد از 
آمدن اين دين حقانيت سه ديگر منحصر به ما قبل از اسالم گرديد؛ زيرا بعد از آمدن اسالم ايمانى كه 

معترف به رسالت محمدى نباشد قابل اعتبار باقى نماند.
فوايد درس

آياتى كه تفسير شد در برگيرندة فوايد زيادى هستند كه از جملة آن ها فوايد ذيل نيز مى باشد: 
نجات از مصايب و سختى ها امكان پذير نيست، مگر آن كه انسان خود را از خواست هاى دنيوى نگه 

دارد.  
رضايت و قناعت بر تمام نعمات كه خداوند كريم باالى انسان ارزانى فرموده از هر چيزى ديگر بهتر 

است. 
هر كس در مقابل پروردگار از بى ادبى كار گيرد، خداوند كريم وى را در دنيا و آخرت ذليل ميسازد. 

ايمان بر پروردگار و اعمال نيكو براى انسان اطمينان و قوت مى بخشد تا هرگز به سبب چيزهاى 
فوت شده اندوهگين نشود. 

و  تعلق  از  و  بگيريم  درس  مى گرديم  مبتال  آن  به  زنده گى  در  كه  مشكالتى  و  مصايب  از  بايد  ما 
وابستگى بيش از حد به دنيا خويشتن را رهايى بخشيم. 

 

سؤالها

1( بنى اسرائيل از موسى ـ عليه السالم ـ چه مطالبه كردند؟
2( موسي ـ عليه السالم ـ در برابر مطالبة قوم خود چه موقف اختيار نمود؟

3( يهود در نتيجة سركشى شان به چه سرنوشتى مبتال گرديدند؟ 
4( فرق ميان »ذلت« و »مسكنت « چيست؟ 

5( علت مبتالشدن يهود به » ذلت« و »مسكنت« در چه نهفته است؟ 
6( آيا ايمان بخداوند بدون ايمان به رسالت محمدى و متابعت از او قابل اعتبار است؟ 

کار خانه گی
مقاله اى بنويسيد كه در آن بعضى صفات يهود )از قبيل ناشكرى بر نعمات، ايجاد شبهات، قتل انبياء 

و...( ياد آورى صورت گرفته باشد.
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آيه )63- 66( سورة بقره

�>2/@ ßÁÇ à̄çJßI � á¼ à³ç·ß£ß¶ �åÄÉåª �>ßº �á=Æ àf à²ác= ßÆ �æÌ çÇ à̄åE �¼ à²>ß¿áÉßIA �>ßº �á=Æ àd à] �ßeÇ èì¶= � à¼ à³ß® áÇßª �>ß¿á£ßª ße ßÆ � á¼ à³ß®>ßNÉåº �>ß¾ ád ß]ß? �ácåC ßÆ@
� ßÀÈ ådç¶= � à¼àJ á»å· ß¢ � ábß̄ß¶ ßÆ �>20@ ßÀÈåf åi>ßá�= � ßÀëº �¼àJ¿ à³ß¶ � àÄàJßá�ße ßÆ � á¼ à³áÉß· ß¢ �åç�= � à̧ ávßª �ß×áÇß·ßª � ß́ å¶ßc � åbá£ßE �Àëº �¼àJáÉç¶ ßÇßI � ç¼àM
�> ßÃß«á· ß] �>ßº ßÆ �>ßÃáÈ ßbßÈ � ß á�ßE �>ßë� �â×> ß³ß¾ �> ßÂ>ß¿á·ß£ ßRßª �>21@ ß�åÒ åi> ß] �âÌßa ßfå® �á=Çà¾Ç à² � á¼àß� �>ß¿á· à̄ßª � åKáF çj¶= � å� � á¼ à³¿åº �á=Æ ßbßJ á¢=

>>22@ ß�å̄çJ à»á·ë¶ �âÍ ß� å¢áÇßº ßÆ

معناى كلمات

ßeÇ}   نام كوهى است كه موسىـ  عليه السالمـ  از فراز آن با پروردگار خويش مناجات مى كرد. èì¶=}
¶àJáÉç¼}   پشت گردانيديد، روى گردان شديد.  ßÇßI}

á=Æ}    از حد خويش تجاوز كردند.  ßbßJ á¢=}
جمع قِرد، به معنى ميمون، شادى.    {âÌßaßfå®}

ذليل شده گان، مسخ شده گان.       {ß�åÒ åi> ß]}
<×â}        كيفر، مجازات، ماية عبرت. ß³ß¾}

<}    مردم و امت هاييكه در زمان آنها بودند.  ßÃáÈ ßbßÈ�ß á�ßE}
<}    كسانيكه بعد از آنها آمدند و مى آيند. ßÃß«á· ß]�>ßº}

ترجمة آيات

و بياد آريد كه از شما پيمان محكم گرفتيم و ]كوه[ طور را بر فراز شما افراشتيم ]و فرموديم[ آنچه را 

به شما داده  ايم به جد و جهد بگيريد ]وبه آن عمل كنيد[ و آنچه را در آن است به خاطر داشته باشيد. 

باشد كه به تقوا گراييد )63( سپس شما روى گردان شديد بعد از آن ]پيمان[ و اگر فضل خدا و رحمت 

او بر شما نبود مسلما از زيانكاران بوديد )64( و هر آيينه نيك شناختيد كسانى از شما را كه در روز 

شنبه ]از فرمان خدا[ تجاوز كردند، پس ايشان را گفتيم: بوزينگانى طرد شده باشيد )65( پس گردانيدم 

آن ]عقوبت[ را عبرتى براى حاضران و ]نسلهاى[ پس از آن و پندى براى پرهيزگاران )66(

درس هفدهم 
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تفسير مختصر 

اشاره  امر  اين  به  مباركه  آية  اين  در  متعال  خداوند  ��*** ßeÇ èì¶= � à¼ à³ß®áÇßª �>ß¿á£ßªße ßÆ � á¼ à³ß®>ßNÉåº �>ß¾ ád ß]ß? �ácåC ßÆ�
مى نمايد كه: اى بنى اسرائيل روزى را به ياد آوريد كه خداوند از پدران شما عهد و پيمان محكم و 

استوار گرفت در حاليكه كوه را باالى سر شان بلند كرده بود، آنها دفعتا امر الهى را پذيرفتند و به 

واقعه چنان  نمودند.  آغاز  را  اندكى عهد شكنى  از  بعد  اما  دانستند  را مستحكم  پيمان خويش خود 

بود كه عدة را حضرت موسى انتخاب كرد تا با خداى متعال در عمل به دستورات تورات عهد ببندند 

آنها بعد از حضور در مكان خاص آنقدر چون و چرا كردند تا اينكه سبب نا خشنودى خداوند متعال 

گرديدند و خداى متعال براى نشان دادن قدرت بى نهايت خويش كوه را باالى سر شان بلند كرد 

بنحوى كه بر آنها سايه افگنده بود و هالك شان قريب گشت. آنها از بيم مرگ به يك صدا گفتند 

عهد و پيمان مى بنديم بر اينكه به تورات عمل خواهيم كرد و به دساتير او چنگ خواهيم زد همان 

بود كه خداى متعال دو باره بر آنها مهربانى كرد و آنهارا نجات بخشيد؛ اما ديرى نگذشت كه آنها پس 

به حالت اول خويش باز گشتند و ترك عهد و پيمان نمودند.

< اين است كه پيامى را كه  ßÁÇ à̄çJßI� á¼ à³ç·ß£ß¶�åÄÉåª�>ßº�á=Æ àf à²ác= ßÆ�æÌçÇ à̄åE�¼ à²>ß¿áÉßIA�>ßº�á=Æ àd à]@منظور از جملة مباركة

خداوند به شما داده )تورات( به آن چنگ زنيد، مفهومش را بياموزيد معانى اش را به خاطر بسپاريد 

وبه آن عمل نماييد،  تا به تقوى وپرهيزكارى دست يابيد. زيرا علمى كه به عمل مبدل نشود از ارزشى 

برخوردار نخواهد بود، وتقوايى را در پى نخواهد داشت. 

***< ولى يهود با آن كه كوه طور بر سر شان بلند كرده شد، بعد از دور شدن  ß́ å¶ßc� åbá£ßE�Àëº�¼àJáÉç¶ßÇßI� ç¼àM@
آن، دو باره سركشى نمودند وحكم خداوند را زير پا كردند. درواقع روى گردانى و نافرمانى از اوامر 

خداوند جزئى از ويژه گى آن ها شده بود.    در حقيقت اين آية كريمه يك توبيخ شديد و تهديد قوى 

براى بنى اسرائيل است؛ زيرا بعد از ياد آورى سلسلة از نعمت ها و تذكر عهد و پيمان ها آنها را متوجه 

آن گروهى از ايشان مى سازد كه به اثر بى توجهى به احكام خداوند مورد عقوبت سخت خداوند در 

دنيا و عذاب شديد او در آخرت قرار گرفتند ميفرمايد: شما كسانى را كه از حكم خداوند سرپيچى 
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كرده  منع  روز شنبه  در  ماهى  از شكار  را  ايشان  كه خداوند  آنانى هستند  منظور  كردند شناختيد، 

بود، ولى آن ها حيله گرى نموده از فرمان خداوند سرباز زدند. خداوند با اين منع مى خواست آن ها را 

بيازمايد كه آيا فرمان بردارى مى كنند ويا سرپيچى؛ ولى آن ها به جاى فرمان بردارى راه سرپيچى 

ومخالفت را برگزيدند ومستحق عذاب الهى گرديدند، و خداوند هم در مقابل، چهره هاى آن ها را مسخ 

كرده به صورت ميمون تبديل نمود، پس اگر شما نيز راه و روش آنهارا پيشه كنيد از گرفت خدا دور 

نخواهيد ماند. 

<***<�خداوند متعال در اين آية كريمه سبب عقوبت را بيان  ßÃß«á· ß]�>ßº ßÆ�>ßÃáÈ ßbßÈ�ß á�ßE�>ßë��â×> ß³ß¾�> ßÂ>ß¿á·ß£ ßRßª@
مى دارد ومى فرمايد: اين عقوبت را از آن روى بر آن ها نازل فرموديم تا پند وعبرتى باشد براى تمام 

ملت هايى كه در آن عصر مى زيسته اند ويا بعد از آن ها ميايند و به چنين نافرمانى ها روى مى آورند. 

واز سوى ديگر اين عقوبت ها براى پرهيزگاران نيز مايِة عبرت واندرز مى باشد. 

فعاليت

  در بارة اينكه از بيان قصص بنى اسرائيل چه پند و نصيحت هاى را ميتوان حاصل كرد بحث و 

  گفتگو نماييد.

فوايد درس 

برخى از فوايدى كه از آيات متذكره استنباط مى شود: 

 علم و عمل باهم الزم و ملزوم هستند و علم بى عمل  ارزش ندارد.  

 مسلمان بايد از هرحادثه يى درس بگيرد و به اعمال خود مراجعه كند، اگر عيبى ويا انحرافى 

در آن وجود داشت بايد درستش گردانيده اعمال خويش را  مطابق تعاليم دين عيار سازد. 

 خالف كارى، عهد شكنى و بى حرمتى  از صفات و ويژه گيهاى خاص اكثر بنى اسرائيل بوده و 

هست. 
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سؤالها

1( خداوند كريم از بنى اسرائيل كدام وعدة محكم گرفته بود ؟ 

2( چرا خداوند متعال كوه طور را بر سر بنى اسرائيل بلند نمود؟

مامور  چيز   كدام  به  را  ايشان  داد  قرار  اسرائيل  بنى  سر  بر  را  كوه  كريم  خداوند  اينكه  از  بعد   )3

ساخت؟  

4( در روز شنبه كدام نافرمانى صورت گرفت مرتكبين آن بكدام عذاب مبتال گرديدند ؟

5( نتيجة عمل نيك وعمل زشت چه مى باشد؟
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آيه )67- 71( سورة بقره

� ßÁÇ à²ß?� áÁß?�åä�>åE�àcÇ à¢ß?� ß¹>ß®�â=Æàh àÂ�>ß¾ àd å̂ çJßIß?�á=Çà¶>ß®�âÌßfß̄ßE�á=Çàß}ádßI� áÁß?� á¼ à²àfàºá@ßÈ�ßä�=� çÁåC�åÄåºáÇß̄å¶�Î ßiÇàº� ß¹>ß®�ácåC ßÆ�@
� ãÁ=ßÇ ß¢�ãf á³åE�ß×ßÆ� ãzåe>ßª�ç×�ãÌßfß̄ßE�> ßÃç¾åC� à¹Çà̄ßÈ�àÄç¾åC� ß¹>ß®� ßÊ åÂ�>ßº�>ß¿ä¶� ë�ßFàÈ� ß́ çEße�>ß¿ß¶� à¥áa=�á=Çà¶>ß®�>23@�ß�å· åÂ>ßá�=� ßÀåº
�Ð=ßfá« ßq�ãÌßfß̄ßE�> ßÃä¾åC� à¹Çà̄ßÈ�àÄç¾åC� ß¹>ß®�> ßÃà¾áÇß¶�>ßº�>ß¿ç¶� ë�ßFàÈ� ß́ çEße�>ß¿ß¶� à¥áa=�á=Çà¶>ß®�>24@� ßÁÆfßºáÖàI�>ßº�á=Çà·ß£áª>ßª� ß́ å¶ßc�ß á�ßE
�Ð> ßm�ÁåC�Bç¾åC ßÆ�>ß¿áÉß· ß¢�ßÄßE> ßnßI�ßfß̄ßF¶=� çÁåC� ßÊ åÂ�>ßº�>ß¿ç¶� ë�ßFàÈ� ß́ çEße�>ß¿ß¶� à¥áa=�á=Çà¶>ß®�>25@� ßÀÈåf å�>ç¿¶=�èf àjßI�>ßÃà¾áÇç¶� ã¤å®>ßª
�> ßÃÉåª�ßÍßÉ åm�ç×�ãÍ ß»ç· ßjàº� ßPáfßá�=�Êå̄ ájßI�ß×ßÆ� ßzáeßÙ=�à�åNàI� ã¹Çà¶ßc�ç×�ãÌßfß̄ßE�> ßÃç¾åC� à¹Çà̄ßÈ�àÄç¾åC� ß¹>ß®�>3,@� ßÁÆ àbßJáÃàß��àç�=

>�>3-@� ßÁÇà·ß£á«ßÈ�á=Æàa> ß²�>ßºßÆ�> ßÂÇàß}ßdßª� ë°ßá�>åE� ßKáÒ åQ� ßÁÛ=�á=Çà¶>ß®

معناي كلمات

â=Æàh}  آيا مسخره مان مى كنى؟ آيا ما را به استهزاء مى گيرى؟  àÂ�>ß¾ àd å̂ çJßIß?}
بزرگ سال.    { ãzåe>ßª}

ãf}   جوان، خرد سن.  á³åE}
ميانه.    { ãÁ=ßÇ ß¢}

رنگ روشن دارد.    {> ßÃà¾áÇç¶� ã¤å®>ßª}
نيست محنت كش )رام شده براى كار(.   { ã¹Çà¶ßc�ç×}

شخم )قلبه( زند زمين را.   { ßzáeßÙ=�à�åNàI}
كشت.   { ßPáfßá�=}

بى عيب.   {ãÍ ß»ç· ßjàº}
ترجمة آيات 

وبه ياد آريد هنگامى را كه موسى به قوم خود گفت:  خدا به شما فرمان مى دهد كه گاوى را سر ببريد. گفتند: 

آيا ما را به ريشخند مى گيرى؟ گفت: پناه مى  برم به خدا كه از جاهالن باشم. )67( گفتند: پروردگارت را 

براى ما بخوان تا براى ما روشن سازد كه آن چگونه ]گاوى[ است؟ گفت: وى مى  فرمايد: آن گاوى است 

نه پير و نه خردسال ]بلكه[ ميانه است بين اين دو؛ پس آنچه را ]بدان[ ماموريد به جاى آريد )68( گفتند: 

از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن كند كه رنگش چگونه است؟ گفت: وى مى  فرمايد: آن گاوى است زرد 

پر رنگ كه رنگش بينندگان را شاد مى كند )69( گفتند: از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن گرداند كه آن 

درس هژدهم 
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چگونه ]گاوى[ باشد هر آيينه ]چگونگى[ اين گاو بر ما مشتبه شده و ]لى با توضيحات بيشتر تو[ ما اگر 

خدا بخواهد حتماً ره يافته  خواهيم شد )70( گفت: وى مى  فرمايد: كه آن گاوى است نه محنت كشنده تا 

زمين را شخم زند و يا كشتزار را آبيارى نمايد، بى  نقص است و هيچ داغ}يا لكه اى{ در آن نيست. گفتند: 

اينك سخن درست آوردى پس آن را سر بريدند و چيزى نمانده بود كه نكنند )71( 

داستان گاو بنى اسرائيل

مفسرين مينويسند: در زمان موسى ـ عليه السالم ـ شخصى ثروتمند؛ كه هيچ وارثى جز يك دختر و 

يك برادر زادة پسر نداشت، شبانگاه وبه شكل مرموز، به قتل رسيد، وجسدش در مقابل دروازة شخص 

ديگرى افگنده شد. برادر زادة مقتول بر صاحب خانه يى كه جسد مقتول در مقابل خانه اش انداخته 

شده بود، دعوا راه انداخت و او را متهم به قتل كاكايش كرد. ميان آن دو كشمكش وجنجال زيادى رخ 

داد تا آن حد كه در مقابل همديگر خود دست به شمشير بردند و نزديك بود دامنة اين جدال وسيع تر 

شود. شخصى دانا وآگاه در بين آنها ميانجيگرى كرد و آن ها را به خويشتندارى فرا خواند وگفت: چرا 

به نزد پيامبر خدا ـ موسى عليه السالم ـ مراجعه نمى كنيد تا مشكل تان را حل و فصل نمايد؟ برويد 

از وى طالب رهنمايى شويد! در نتيجه قضيه را به موسى ـ عليه السالم ـ بردند. موسى ـ عليه السالم ـ 

در پاسخ فرمود: به خداوند ـ جل جالله ـ رجوع مى كنم  و به لطف وعنايت او تعالى به حل اين مشكل 

خواهيم پرداخت. موسى ـ عليه السالم ـ جهت حل اين مشكل به خداوند سبحان رجوع كرد و خواهان 

رهنمايى شد، خداوند تعالى در پاسخ فرمود: گاوى را ذبح كنيد و يك قطعه از گوشت آن را به مقتول 

بزنيد، زنده مى شود و قاتل را نشان ميدهد. بنى اسرائيل به اساس خوى معاندانه يى كه داشتند،  سخن 

موسى ـ عليه السالم ـ را مسخره تلقى نموده گفتند: آيا ما را مسخره مى كنى؟ توسط ذبح گاو و زدن 

يك قسمت گوشت آن چطور مرده زنده خواهد شد؟ ليكن موسى ـ عليه السالم ـ در پاسخ آنان گفت: 

اين حكم خداوند كريم است. چون مطمئن شدند كه وى جدى مى گويد ومسخره نمى كند، در مورد گاو 

پرسش هايى مطرح كردند كه در واقع بى مورد بود. پرسيدند: اين گاو چگونه گاوى است، چى رنگ دارد، 

عمرش چقدر است ؟ در اثر پرسش هاى بى مورد مسئلة دريافت گاو را سخت كردند. خالصه اينكه گاو 

را زمانى پيدا كردند كه توقع انجام اين كار هم نا ممكن بود، شخصى كه نزدش گاو يافت شد، مطالبه 

نمود تا در بدل قيمت آن پوست گاو را از طال پركنند. هنگامى كه سر گاو را بريدند و طبق رهنمايى 

موسى ـ عليه السالم ـ يك قسمت گوشت آن را در بدن مقتول زدند، مقتول زنده شد و قاتل خويش 

برادر زاده اش را معرفى نمود. به اين اساس،  قاتل به دار زده شد و بعد از اين رويداد به هيچ قاتلى 

ميراث داده نشد.        
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تفسير مختصر 

�âÌßfß̄ßE�á=Çàß}ádßI***< بيان شأن نزول اين آيات تفسير آنها را روشن  áÁß?� á¼ à²àfàºá@ßÈ�ßä�=� çÁåC�åÄåºáÇß̄å¶�Î ßiÇàº� ß¹>ß®�ácåC ßÆ@
مى سازد، بهر حال بطور موجز بايد گفت كه در اين آيات يكى ديگر از مظاهر لجاجت ونافرمانى بنى 

اسرائيل هويدا مى گردد، زيرا آن ها از خالل يك واقعة قتل كه قاتل آن شناخته نشده بود و مى خواستند 

كه قاتل را شناسايى نمايند ناگزير شدند كه به نزد پيامبر شان ـ موسى عليه السالم ـ مراجعه كنند. در 

اين رجوع كردن به پيامبر مشكلى وجود نداشت بلكه مشكل از آن جايى آغاز شد كه آنها به پاسخ و راه 

حلى كه پيامبر )موسى عليه السالم( به آنها تقديم داشته بود قانع نشده وى را متهم كردند كه تو ما 

را مسخره مى كنى! وقتى موسى ـ عليه السالم ـ به جديت گفت كه من را جاهل و نااهل نپنداريد من 

ريشخند كنندة كسى نمى باشم و اين كار از شأن پيغمبرى ام بدور مى باشد؛ بلكه اين امر وراه حلى است 

كه خداوند كريم به آن دستور مى دهد، آن گاه پرسش هايى را مطرح ساختند كه چيزى جز لجاجت 

وسركشى تفسير نمى تواند شد. چيزى ديگرى كه به لجاجت بلكه به سوء ادب اين قوم داللت ميكند 

<�"پروردگارت را  ß́ çEße�>ß¿ß¶� à¥áa=@ :اين است كه آنها هر بار پيغمبر خويش را مخاطب قرار داده ميگفتند

بخواه" گويا آنها معترف به خدايى آن ذات نبودند و خدا فقط پروردگار موسى بود، همچنان اين گفتة 

<�"اينك حق را آوردى" مگر آنچه را كه قبل از آن كليم خدا – عليه  ë°ßá�>åE� ßKáÒ åQ� ßÁÛ=@ شان در اخير

السالم – گفته بود حق نبود كه بعد از چندين بار رفت و آمد در نهايت حق را آورد؟! شهادت قرآن مجيد 

< و  ßÁÇà·ß£á«ßÈ�á=Æàa> ß²�>ßºßÆ@ در جمله اى اخير اين درس موقف نادرست آنهارا نمايان مى سازد زيرا ميفرمـايد

نزديك بود كه اين كار را نكنند.

روى همرفته آن ها وقتى به تمام سؤال هاى خود پاسخ دريافت كردند، وديگر جاى هيچ بهانه تراشى 

باقى نمانده بود كه به لجاجت خويش ادامه بخشند ناگزير گاو مورد نظر را پيدا كرده ذبح نمودند وبه 

مقصد خويش رسيدند. اگر بنى اسرائيل در مورد اين گاو سؤاالت بى مورد مطرح نمى كردند، هرگاوى 

را كه ذبح مى نمودند به آن خواست مى رسيدند، ولى لجاجت وسخت گيرى در شناخت نشانه هاى گاو 
مطلوب شان سبب اين سخت گيرى از طرف خداوند نيز شد. )1( 

فعاليت

در مورد پيام اين واقعه كه نام سورة مباركه از وى گرفته شده است در يك بحث آزاد صنفى گفتگو 

نموده ابعاد تربيتى حادثه را روشن سازيد.

��¿�=��j«I�Æ*�$¼ÃÉ·¢��=�abnª�(¼Ãj«¾?�Î·¢�=Æabm�À³¶�Æ�¼ÃI?hQÙ�Æa=e?�Ìf¯E�Ë?�=Ç}c�Ç¶%�6�N²�ÀE=�Æ�Ê¾>£�=�\Æe��j«I��)-
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فوايد درس  

بعضى از فوايد و درس هايى كه از ال بالى آيات اين درس به دست ميايد قرار ذيل است:

 تمسخر باالى شخص ديگر شرعاً گناه بوده و موجب عذاب الهى مى گردد. 

 انبيا – عليهم السالم – از سخن هاى بيهوده و تمسخر پاك و برى ميباشند.     

 يهوديان در مورد پروردگار و پيامبران شان همواره بد گمان بوده اند، از اين روى اهليت آن را 

ندارند كه بر آن ها گمان نيك داشت. 

 سختي و تشدد در دين كار پسنديده نيست. هر اندازه كه ما در امور دين ويا دنيا سخت گيرى 

كنيم ضررش به خود مان باز مى گردد و به مشكالت ما افزوده مى شود. 

سؤالها

1( معاني كلمات ذيل را بيان داريد:

{ÍÉm×} {¹Ç¶c} {>Ã¾Ç¶�¤®>ª} {´¶c��E�Á=Ç¢} {f³E�×�Æ�ze>ª�×} {â=ÆhÂ}
2( بنى اسرائيل چرا به ذبح گاو مأمور شده بودند؟

·ß�å<�را واضح سازيد ؟ åÂ>ßá�=� ßÀåº� ßÁÇ à²ß?� áÁß?�åä�>åE�àcÇ à¢ß?@  3( معنى جملة

4( بنى اسرائيل چرا راجع به گاو پرسشهاى زيادى مطرح نمودند؟

<�چيست ؟ ßÁÇà·ß£á«ßÈ�á=Æàa> ß²�>ßºßÆ@ 5( مراد از جملة

<�را واضح سازيد ؟ ßPáfßá�=�Êå̄ ájßI�ß×ßÆ� ßzáeßÙ=�à�åNàI� ã¹Çà¶ßc�ç×�ãÌßfß̄ßE�> ßÃç¾åC@ 6( معني آيه مباركة

کار خانه گی

قصة گاو بنى اسرائيل را همراه با فوايد و آموختنيهايى كه از اين درس به دست مى آيد در كتابچه هاى 

يافته بعضى نكات را اضافه  اندرز هايى كه در درس تذكر  بر  تا عالوه  تان نوشته كوشش بخرچ دهيد 

كنيد. 
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آيه )72- 77( سورة بقره

�ÊåÉ áVàÈ� ß́ å¶ ßdß²�>ßÃ åvá£ßFåE�àÅÇàEåf áu=�>ß¿á· à̄ßª�>3.@� ßÁÇ à»àJ á³ßI� á¼àJ¿ à²�>çº� ãTåf á̂ àº�àä�=ßÆ�>ßÃÉåª� á¼àIá?ße=ça>ßª�â>já«ß¾� á¼àJá·ßJß®�ácåC ßÆ@
� èb ßmß?�áÆß?�åÌße> ßR åVá¶> ß²� ßÊåÃßª� ß́ å¶ßc� åbá£ßE�Àëº�¼ à³àEÇà·à®� áK ßjß®� ç¼àM�>3/@� ßÁÇà·å̄ á£ßI� á¼ à³ç·ß£ß¶�åÄåI>ßÈA� á¼ à³ÈåfàÈßÆ�ÎßIáÇ ß»á¶=�àä�=
� à�åFáÃßÈ�> ß»ß¶�> ßÃá¿åº� çÁåCßÆ�Ð> ß»á¶=�àÄá¿åº� àTàf á̂ ßÉßª� à°ç̄ çnßÈ�> ß»ß¶�> ßÃá¿åº� çÁåCßÆ� àe>ßÃá¾ßÙ=�àÄá¿åº� àf çRß«ßJßÈ�> ß»ß¶�åÌße> ßR åVá¶=� ßÀåº� çÁåCßÆ�âÌßÇ ájß®
� ßÁÇ à£ ß» ájßÈ� á¼ àÃá¿ëº� ã°Èåfßª� ßÁ>ß²�ábß®ßÆ� á¼ à³ß¶�á=Çà¿åºáÖàÈ�Áß?� ßÁÇ à£ ß» áìßJßªß?�>30@� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�àä�=�>ßºßÆ�åä�=�åÍßÉ án ß]� áÀåº
�ßØ ß]�=ßcåC ßÆ�>ç¿ßºA�á=Çà¶>ß®�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�á=Ç à̄ß¶�=ßcåC ßÆ�>31@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ� á¼ àÂßÆ�àÅÇà·ß̄ ß¢�>ßº�åbá£ßE�Àåº�àÄß¾Çàªëf ßVàÈ� ç¼àM�åä�=�ß½ßØß²
�>32@� ßÁÇà·å̄ á£ßI�ßØßªß?� á¼ à³ëEße�ßb¿ å¢�åÄåE�¼ à²Ç èQB ßVàÉå¶� á¼ à³áÉß· ß¢�àä�=� ßXßJßª�> ß»åE�¼ àÃß¾ÇàMëb ßVàIß?�á=Çà¶>ß®� æxá£ßE� ßÎß¶åC� á¼ àÃ àvá£ßE

>�>33@� ßÁÇà¿å·á£àÈ�>ßºßÆ� ßÁÆèf åjàÈ�>ßº� à¼ß·á£ßÈ�ßä�=� çÁß?� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×ßÆß?

معناي كلمات

اختالف كرديد.    {áà�á?ße=ça>ßª}
كتمان مى كنيد، مى پوشانيد، مخفى مى داريد.    { ßÁÇ à»àJ á³ßI}
به شما نشانه هاى قدرت خويش را مى نماياند.   {åÄåI>ßÈA� á¼ à³ÈåfàÈ}

سخت گرديد از قساوت گرفته شده كه ضد آن رقت ونرمى است.   { áK ßjß®}
بيرون مى شود، جارى مى گردد.    { àf çRß«ßJßÈ}

پاره مى شود، نيمه نيمه مى گردد.    { à°ç̄ çnßÈ}
فرود مى آيد، مى غلطد.    { à�åFáÃßÈ}

آيا طمع مى كنيد؟    { ßÁÇ à£ ß» áìßJßªß?}
گروهى.   { ã°Èåfßª}

تغيير وتبديلش مى نمايند، تحريف: يعنى تغيير وتبديل از اصل شىء.    {àÄß¾Çàªëfßà�}
àÅÇà·ß̄}  آن را با عقل خويش دانستند، مراد در اين آيت آن است كه: آن را دانستند و درك كردند.  ß¢}

تا حجت جويند و مناظره نمايند با شما.    {¼à²Ç èQB ßVàÉå¶}
ترجمة آيات

وبه ياد آريد چون شخصى را كشتيد؛ سپس در بارة ]قتل[ آن با يكديگر به اختالف برخاستيد و حال آنكه 
خدا آشكار كنندة چيزى است كه كتمان مى كرديد )72( پس فرموديم: بزنيد آن ]مقتول[ را به حصة از 
آن گاو ]تا زنده شود[ اين گونه خدا، مرده گان را زنده مى كند و آيات خود را به شما مى نماياند، باشد كه 

درس نزدهم
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بينديشيد )73( سپس دلهاى شما بعد از اين ]واقعه[ سخت گرديد، همانند سنگ بلكه سخت تر از آن، چرا 
كه از برخى سنگها جويهايى بيرون مى  زند و پاره اى از آنها شكافته مى شود و آب از آن خارج مى  گردد و 
برخى از آنها از بيم خدا فرو مى  ريزند و خدا از آنچه مى كنيد غافل نيست )74( آيا طمع داريد كه ]اينان[ به 
شما ايمان بياورند با آنكه گروهى از آنان سخنان خدا را مى شنيدند؛ سپس آن را بعد از فهميدنش تحريف 
مى كردند و خودشان هم مى دانستند )75( و ]همين يهوديان[ چون با كسانى كه ايمان آورده اند روبرو 
شوند مى گويند: ما ايمان آورده ايم. و وقتى با همديگر خلوت مى كنند مى گويند: آيا خبر ميدهيد ايشان را 
بآنچه گشوده است خدا برشما تامناظره كنند باشما بآن دليل نزد پروردگار شما آيا درنمى يابيد؟! )76( آيا 

نمى دانند كه خداوند آنچه را پوشيده مى دارند و آنچه را آشكار مى كنند مى داند؟ )77(
 تفسير مختصر

خداوند متعال در آيات درس سابق به ما در مورد جنجال وكشمكش  بنى اسرائيل بر سر شناخت گاوى 
كه بايد آن را ذبح مى كردند تا قاتل را شناسايى نمايند، سخن گفت. و در آية نخستين اين درس نيز 
<****<�به ياد آريد آن هنگامى كه شخصى را  ßÃÉåª�áà�á?ße=ça>ßª�â>já«ß¾� á¼àJá·ßJß®�ácåC ßÆ@ :به ادامة همان قصه مى فرمايد
به قتل رسانديد ودر مورد شناخت قاتل او، ميان هم نزاع وستيزه كرديد، وهريكى سعى نمود كه تهمت 
را از خود دفع كند، تا آنكه به شما دستور ذبح گاو داده شد وآن را ذبح كرديد وبدان واسطه قاتل را 

شناسايى نموديد. 
سبب آن كه قتل شخص به يهوديان معاصر پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ نسبت داده شده آن است 
كه ايشان از ساللة همان يهوديانى بودند كه آن شخص را به قتل رسانده بودند، وهمگى در گمراهى 
<�خداوند  آنچه را مخفى  ßÁÇ à»àJ á³ßI� á¼àJ¿ à²�>çº� ãTåfáà��àä�=ßÆ@ :وانحراف مانند هم بودند. ودر ادامة آيت مى آيد

نموديد آشكار مى سازد. 
<***<�خداوند متعال براى به اثبات رساندن قدرت بى نهايت خويش دستور داد تا  ßÃ åvá£ßFåE�àÅÇàEåf áu=�>ß¿á· à̄ßª@
حصة از حيوان مذبوح را به بدن مقتول بزنند تا بوسيلة يك حيوان بى جان انسان مرده را زنده گرداند؛ 
لذا فرمود: سپس گفتيم: قسمتى ازاعضاى گاو ذبح شده را به جسد مقتول بزنيد تا زنده شود و قاتل را 
معرفى كند. خداوند اين گونه مرده گان را زنده مى كند و آيات خود را به شما نشان مى دهد، تا عقل 
از گاو را به جسم مقتول زدند نصى در كتاب  اينكه كدام حصه  بنديد. در مورد  به كار  وخرد تان را 
و حديث نيامده پس ضرور نيست كه حتماً فهميده شود كدام قطعه از گوشت گاو را به مقتول زدند 
خداوند متعال بعد از ذكر زنده گردانيدن شگفت انگيز آن شخص مقتول، اين واقعه را دليل واضح و 
دليل قوى بر زنده گردانيدن مرده گان در روز قيامت ميداند تا بنده گان پرهيزگارى اختيار نمايند و از 

خداوند بترسند. 
***<�پس از آن كه خداوند متعال اين معجزة بزرگ را بيان داشت، تا  ß́ å¶ßc� åbá£ßE�Àëº�¼ à³àEÇà·à®� áK ßjß®� ç¼àM@
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قلب هاى خوابيده را بيدار كند، از آنانى ياد مى كند كه قلب هاى شان سخت است، بناء مى فرمايد: اى 
بنى اسرائيل! بعد از آن كه خداوند معجزه هاى بزرگى را براى تان نشان داد، قلب هاى تان مانند سنگ 
سخت گرديد بلكه سختى قلب هاى تان باالتر از سنگ است؛ زيرا برخى از سنگ ها اند كه از آنها نهر ها 
)جوى هاى بزرگى آب(  فواره ميكند تا مورد استفادة مردم، حيوانات و زراعت قرار گيرد، و برخى از 
سنگها اند كه سوراخ شده از آنها آب مى برآيد )يعنى چشمه هاى كوچكتر از نهر( وبعضى از سنگ ها اند 

كه از ترس خداوند از فراز كوه ها به پايين مى غلطند. 
اين حالت سنگ ها است كه با همه سختى وصالبت براى انسان منافعى را نيز به بار مياورند، ولى شما 
اى بنى اسرائيل! قلب هاى تان چنان سخت است كه نه از موعظه اى متأثر مى شود، ونه از عبرتى پند 
� æ̧ åª> ß§åE�àä�=�>ßºßÆ@ :مى پذيرد، و نه در برابر معجزه ها نرم مى شود؛ سپس خداوند متعال درآخر آيه مى فرمايد
< پس متوجه باشيد كه خداوند از كارى كه انجام مى دهيد غافل نيست؛ بلكه او تعالى اعمال  ßÁÇà· ß»á£ßI�> ç» ß¢
تان را يك يك بر مى شمارد، و بر اساس آن شما را محاسبه مى نمايد وجزاى مناسب مى دهد، واز گرفت 

او تعالى رهايى نخواهيد داشت. 
***< اين خطاب متوجه مؤمنان است مى فرمايد: اى مؤمنان! با آن كه دربارة  á¼ à³ß¶�á=Çà¿åºáÖàÈ�Áß?� ßÁÇ à£ ß» áìßJßªß?@
خصوصيت ها و ويژه گى هاى يهود به شما داستان هاى زيادى را بيان داشتيم، آيا باز هم طمع مى ورزيد 
را  تورات  شان  احبار  و  علما  از  گروهى  كه  درحالى  شوند؟  ومسلمان  بگرايند  تان  دين  به  آن ها   كه 

مى شنوند  وبعد از فهم و دانستن آن، در آن تحريف مى آورند. 
�ç¿ßºA�á=Çà¶>ß®�á=Çà¿ßºA<***<�در اين آية مباركه خداوند متعال يكى ديگر از كار هاى زشت يهود را  ßÀÈådç¶=�á=Ç à̄ß¶�=ßcåC ßÆ@
بيان كرده مى فرمايد: وقتى كه با مؤمنان روبه روى مى شوند به آن ها مى گويند: ايمان آورديم! و بر آنچه به 
محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ نازل گرديده باور داريم؛ ولى زمانى كه با خود شان تنها مى شوند اعتراض 
كنان مى گويند: چگونه به مؤمنان از حقايقى سخن مى گوييد كه در تورات بيان گرديده؟ مى خواهيد كه 
از حقانيت دين اسالم و بر حق بودن نبوت محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ سخن گوييد، تا در نزد پرود 
گار تان اين اعتراف را به روى تان بكشند و حجت آورند؟ آن ها اين كار را به خاطرى مى كردند تا هيچ 

كسى به صدق نبوت محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ وحقانيت دين اسالم، اعتراف نكند. 
�ß×ßÆß?@ :در آيت اخير اين درس خداوند متعال بنى اسرائيل را به سبب جهل شان توبيخ نموده مى فرمايد
را  وپنهان  پيدا  نمى دانند كه خداوند مسايل  مگر آن ها  �> ßÁÇà¿å·á£àÈ �>ßºßÆ� ßÁÆèf åjàÈ �>ßº � à¼ß·á£ßÈ �ßä�=� çÁß? � ßÁÇ à»ß·á£ßÈ
مى داند، واز آنچه كه آشكار مى كنند و يا پوشيده مى دارند اطالع كامل دارد، و مى داند كه چه چيزى را 
بيان مى كنند وكدام مسايل را مخفى مى دارند؟!  اين يك اسلوب انكارى است، به اين معنى كه خداوند 
از تمام كار هاى آن ها كامًال آگاه است و ايشان را كيفر سختى خواهد داد همان گونه كه در دنيا مجازات 

شان كرد در آخرت نيز مجازات سخت ترى خواهند ديد.  
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فعاليت

در مورد موضوع ذيل بحث ومناقشه كنيد:
- تورات موجود نزد يهوديان در عصر حاضر آيا اين همان كتابى است كه باالى موسى عليه السالم

 نازل شده بود ؟

فوايد درس 

برخى از دروس و فوايد آيات مباركة اين درس قرار ذيل است:
 زود يا دير متجاوزين و ظالمان به جزاى اعمال خويش خواهند رسيد وكار شان به رسوايى كشانيده 

خواهد شد.   
 خداوند متعال قادر است كه مرده گان را دوباره زنده گرداند. 

 مسلمانان نبايد مانند بنى اسرائيل از حق، روى گردانند وخود سبب انحراف خويش گردند.
 جز از عدة كمى توقع انصاف و ايمان از بنى اسرائيل بعيد است.

 در هر جامعه زمانى نفاق پيدا مى شود كه افراد آن دچار ضعف اراده و قلت دانش گردند.  
 شخصى كه شريعت الهى را قصدا تغيير دهد جايگاه وى جهنم است.   

سؤالها

1( ارتباط آية اولى درس %â>j«¾�¼J·J®�cCÆ$�با آيات قبلى چيست؟  
2( دراين آيه مباركه چرا تمام يهود مخاطب قرار داده شده است، در حاليكه قتل توسط يك نفر ، آنهم 

در سابق صورت گرفته بود؟
3( وقتى كه مرده توسط يك قسمت گوشت گاو زده شد چه معجزه يى رخ داد، و آيا اين معجزه باالى 

بنى اسرائيل كدام اثرى گذاشت.؟
4( در آيات تالوت شده قلب هاى بنى اسرائيل به چه چيزى تشبيه شده؟ و روى كدام دليل دلهاى 

ايشان از سنگ سخت تر معرفى گرديده است ؟
5( وقتى كه يهوديان با همديگر خود تنها مى شدند چرا همديگر خويش را توبيخ ومالمت مى كردند؟

کار خانه گی
در مورد مفهوم تحريف و اينكه يهوديان چگونه كتاب خويش را تحريف كردند يك صحفه بنويسيد.
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آيه )78- 82( سورة بقره

� ßH>ßJ å³á¶=� ßÁÇàFàJ á³ßÈ� ßÀÈådç·ë¶� ã̧ áÈßÇßª�>34@� ßÁÇè¿ à�ßÈ�ç×åC� á¼ àÂ� áÁåCßÆ� çÊå¾>ßºß?�ç×åC� ßH>ßJ å³á¶=� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� ßÁÇèÉëºà?� á¼ àÃá¿åºßÆ@
�> ç»ëº� á¼ àÃç¶� ã̧ áÈßÆßÆ� á¼åÃÈåbáÈß?� áKßFßJ ß²�> ç»ëº�¼ àÃç¶� ã̧ áÈßÇßª�âØÉå·ß®�â>¿ ß»ßM�åÄåE�á=ÆàfßJ ánßÉå¶�åä�=�åb¿ å¢� áÀåº�=ßd ßÂ� ßÁÇà¶Ç à̄ßÈ� ç¼àM� á¼åÃÈåbáÈß@åE
�á½ß?�àÅßbáÃ ß¢�àä�=� ß¬å· á̂ àÈ�Àß·ßª�=âbáÃ ß¢�åä�=�ßb¿ å¢� á¼àIád ß̂ çIß?� á̧ à®�âÌßaÆ àbá£çº�â>º>çÈß?�ç×åC�àe>ç¿¶=�>ß¿ çj ß»ßI�Àß¶�á=Çà¶>ß®ßÆ�>35@� ßÁÇàF åj á³ßÈ
� á¼ àÂ�åe>ç¿¶=� àH> ßV áqß?� ß́ åÒß¶áÆà@ßª�àÄàJßÒÉ åì ß]�åÄåE� áK ß{> ßUß?ßÆ�âÍßÒëÉ ßi� ßG ßjß²�Àßº�Îß·ßE�>4,@� ßÁÇ à»ß·á£ßI�ß×�>ßº�åä�=�Îß· ß¢� ßÁÇà¶Ç à̄ßI
>�>4.@� ßÁÆ àbå¶> ß]�>ßÃÉåª� á¼ àÂ�åÍç¿ ßRá¶=� àH> ßV áqß?� ß́ åÒß¶Æà?� åL> ßVå¶> çr¶=�á=Çà· å» ß¢ßÆ�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=ßÆ�>4-@� ßÁÆ àbå¶> ß]�>ßÃÉåª

معناي كلمات

كسانى كه خواندن و نوشتن نمى دانند.�    { ßÁÇèÉëºà?}
دروغ ها، آرزو هاى باطل و دروغين.     { çÊå¾>ßºß?}

}    هالكت باد.  ã̧ áÈ ßÆ}
}  تورات را مى نويسند.  ßH>ßJ å³á¶=� ßÁÇàFàJ á³ßÈ}

}   به دست مياورند، حاصل مى كنند.  ßÁÇàF åj á³ßÈ}
هرگز به ما نمى رسد.�    {>ß¿ çj ß»ßI�Àß¶}

·åä�=�Îß}  شما در حق خداوند دروغ مى بنديد،  شما سخنان دروغ را به خداوند نسبت مى دهيد. ß¢� ßÁÇà¶Ç à̄ßI}
حرف جواب است كه براى اثبات فعلى ميايد وماقبل خود را نفى مى نمايد.      {Î·E}

ترجمة آيات

و ]بعضى[ از آنان بى سوادانى هستند كه كتاب ]خدا[ را نمى دانند، جز آرزوها و فقط گمان مى برند 

)78( پس واى بر كسانى كه كتاب ]تحريف  شده  اى[ با دستهاى خود مى  نويسند؛ سپس مى گويند اين 

از جانب خداست تا بدان بهاى ناچيزى به دست آرند!. پس واى بر ايشان از آنچه دستهايشان نوشته و 

واى بر ايشان از آنچه ]از اين راه[ به دست مى آورند! )79( وگفتند نرسدبما آتش دوزخ مگر چند روز 

شمرده شده بگو: مگر پيمانى از خدا گرفته ايد كه خدا پيمان خود را هرگز خالف نخواهد كرد يا آنچه 

را نمى دانيد به دروغ به خدا نسبت مى دهيد؟ )80( آرى هركه كرد كاربد و به احاطه گرفت اورا گناه او؛ 

درس بيستم
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پس ايشان اند باشندگان دوزخ ايشان در آنجا جاويدند )81( و كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته 

كرده  اند آنان اهل بهشتند و در آن، جاودان خواهند ماند )82( 

تفسيرمختصر 

***�<�درخالل آيات درس گذشته از يهوديانى ياد شده كه به  çÊå¾>ßºß?�ç×åC� ßH>ßJ å³á¶=� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� ßÁÇèÉëºà?� á¼ àÃá¿åºßÆ@
تورات عالم بوده ولى بخاطر خواست ها و مال ناچيز دنيوى در آن  تغيير و تبديل مياورند، و با همه دانايى 

راه گمراهى و مخالفت با اسالم را بر مى گزينند و هيچ موعظه و نصيحتى در قلب هاى گمراه وسخت شان 

تأثير گذار نيست؛ ولى در خالل اين آيات با گروه ديگرى از يهوديان آشنا مى شويم، كه بى خبر از احكام 

تورات بوده حتى به خواندن آن هم قادر نيستند تا بدانند كه در آن چه چيزى وجود دارد. تنها چيزى 

كه مى دانند همان اميد ها و آرزو هاى دروغين و خيال پردازانه است كه از دانشمندان خويش شنيده اند. 

ايشان گمان مى كنند كه خداوند آنها را بخاطر اشتباهات شان مؤاخذه نمى كند. 

وسر  سرانجام  به  اشاره  مباركه  آية  اين  در خالل  متعال  خداوند  �> �*** ßH>ßJ å³á¶= � ßÁÇàFàJ á³ßÈ � ßÀÈådç·ë¶ � ã̧ áÈßÇßª@
نوشت زشت ونكبتبار يهوديانى مى نمايد كه كالم خداوند را تحريف مى كردند: واى بر حال آن علماء 

ودانشمندان يهودى اى كه تورات را به دست خويش مى نويسند و در آن چيز هاى ديگرى از نزد خود 

شان اضافه مى نمايند و يا چيز هاى را حذف مى نمايند، و ادعا مى كنند كه همان كالم خداوند است،  

ومردم را هم با اجبار و دروغ وادار مى سازند كه همان سخنان دروغين را اساس فهم وديندارى خويش 

قرار دهند. اين چنين كارى را از روى جهل و نادانى انجام نمى دهند، بلكه آگاهانه و از روى شناخت 

كامل به آن كار روى مياورند تا بدان واسطه مقدارى از حطام و دارايى هاى بى ارزش دنيا را به دست 

آورند، ويا مقام ومنزلت اجتماعى پيدا كنند. در واقع امر هرچه از دارايى ها ومنزلت اجتماعى به دست 

آورند، در برابر نعمت هاى اخروى بى ارزش و ناچيز است. خداوند آن ها را به سبب اين كار زشتى كه 

�> ç»ëº � á¼ àÃç¶ � ã̧ áÈßÆßÆ� á¼åÃÈåbáÈß? � áKßFßJ ß² �> ç»ëº �¼ àÃç¶ � ã̧ áÈßÇßª@ و مى فرمايد:  به عذاب مى نمايد  تهديد  انجام مى دهند 

< هالكت باد بر ايشان بخاطر آن چه تحريف نمودند و نادرست از نزد خود چيزهايى را نوشتند  ßÁÇàF åj á³ßÈ
كه سخن خداوند نيست و هالكت باد بر آن ها كه دارايى هاى دنيوى اى را به ناحق بدست مى آورند؛ زيرا 

وسيله اى را كه در اين راه بكار مى گيرند و هدفى را كه دنبال مى نمايند همه باطل و نارواست. 



75

âÌßaÆ***�<�خداوند متعال در اين آية مباركه يكى از فهم هاى باطل و  àbá£çº�â>º>çÈß?�ç×åC� àe>ç¿¶=�>ß¿ çj ß»ßI�Àß¶�á=Çà¶>ß®ßÆ@
نارواى يهوديان را بيان مى كند كه نشانة غرور بيجا و تكبر بى مورد آن ها مى باشد. آن ها مى پندارند كه 

هرگز دچار عذاب الهى نخواهند شد، وهيچگاه وارد جهنم نخواهند گرديد جز چند روزى! از اين روى 

او تعالى پيامبرش محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ را  دستور مى دهد كه اين پندار نادرست خام آن ها را 

رد نمايد وبه آن ها بگويد كه آيا شما از خداوند كدام عهد وپيمانى بدست آورده ايد تا خودش را ملزم 

به وفادارى بدان بداند؟! يا آن كه در حق خداوند بطالن و دروغ مى بنديد، واز چيزى ياد مى كنيد كه 

نسبت به آن هيچ آگاهى واطالعى نداريد.  اطالع داشتن از يك چنين مسايلى جز از راه وحى ممكن و 

ميسر نيست، وكسى كه سخنى را به خداوند نسبت مى دهد بى آن كه او تعالى آن سخن را گفته باشد 

در حقيقت درحق خويش ستم روا داشته و افتراكنندة دروغگو مى باشد. 

àÄàJßÒÉ***�< خداوند متعال در اين آيت پندار خام بنى اسرائيل را  åì ß]�åÄåE� áK ß{> ßUß?ßÆ�âÍßÒëÉ ßi� ßG ßjß²�Àßº�Îß·ßE@
رد نموده يهوديان را متوجه مى سازد كه آنچه شما تصور مى كنيد چنين نيست كه در دوزخ نمى افتيد 

و عذاب نمى شويد، بلكه شما در آتش دوزخ جاويدان خواهيد ماند؛ زيرا كسى كه مرتكب اعمال زشت 

گردد، و بر بدكردارى خويش اصرار ورزد، براى دايم در دوزخ خواهد ماند. 

***�< به دنبال بيان سرنوشت وسر انجام يهود، در آيت اخير دربارة  åL> ßVå¶> çr¶=�á=Çà· å» ß¢ßÆ�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=ßÆ�@
بيشك  مى دهند،  انجام  نيك  وعمل  آورده  ايمان  كه  »كسانى  مى فرمايد:  صادق  مسلمانان  نوشت  سر 

خداوند متعال آن ها را تكريم نموده جايگاه شان را در بهشت برين مى دهد كه در آن جا جاويدان باقى 

خواهند ماند.« 

فعاليت

در مورد اينكه معيار كرامت، فضيلت و نجات از عذاب خداوند را قرآن مجيد در چه چيز ميداند بحث 

و گفتگو نماييد.
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فوايد درس  

گوشة از فوايدى كه از آيات اين درس به دست ميايد قرار ذيل است:

 تالوت كتاب خداوند و فهم و تدبر در معانى آن امرى ضرورى است.  

 كسى كه در كتاب خداوند تحريف مياورد وحقايق آن را كتمان مى نمايد مستحق هالكت و عذاب 

الهى مى گردد.  

 بايد به شريعت الهى عمل كنيم، وآن را وجيبة خويش بدانيم. 

 شرط اساسى دخول به بهشت ايمان مخلصانه و اعمال صالحه است.

 هرگاه از شخصى گناه سر بزند، بايد به توبه روى آورد و نشان توبه آن است كه از ارتكاب گناه خود 

دارى ورزد واز كار خويش پشيمان باشد و كار نيك انجام دهد. 

  
سؤالها

1( در آية مباركه حالت عوام بنى اسرائيل بيان گرديده، آن حالت را توصيف كنيد.

2( معناى كلمه ) ويل ( و ) أماني ( را واضح سازيد.

3( چرا علماى بنى اسرائيل تورات را تحريف مى نمودند؟ 

را در زمينه واضح  بود؟ موقف قرآن كريم  اسرائيل چى  بنى  الهى و دوزخ عقيدة  به عذاب  4( راجع 

سازيد؟

5( علماى يهود كدام حقايق را از تورات بيرون كرده به جاى آن مطالبى ديگر را جابه جا مى كردند؟ 

6( خداوند سرنوشت يهود و مسلمانان را چگونه تصوير نموده است؟ 

 

کار خانه گی

پيرامون اهل بهشت واهل دوزخ مقالة بنويسيد كه از هشت سطر كمتر نباشد. 
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آيه )83- 86( سورة بقره

�å�å²> ßjßá�=ßÆ�Îßº>ßJßÉá¶=ßÆ�ÎßEáf à̄á¶=�ËåcßÆ�â>¾> ßj áUåC� åÀáÈßbå¶=ßÇá¶>åEßÆ�ßä�=�ç×åC� ßÁÆ àbàFá£ßI�ß×� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC� å�ßE� ß±>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?�ácåCßÆ@
�ácåCßÆ�>4/@� ßÁÇ àuåfá£àº�¼àJ¾ß?ßÆ� á¼ à³¿ëº�âØÉå·ß®�ç×åC� á¼àJáÉç¶ßÇßI� ç¼àM�ßÌ> ß²çh¶=�á=ÇàIAßÆ�ßÌßØ çr¶=�á=Ç à»Éå®ß?ßÆ�â>¿ áj àU� ål>ç¿·å¶�á=Çà¶Çà®ßÆ
� ç¼àM�>40@� ßÁÆ àbßÃ ánßI� á¼àJ¾ß?ßÆ�áà�áeßfá®ß?� ç¼àM� á¼ à²åe>ßÈåa�Àëº�¼ à³ ßjà«¾ß?� ßÁÇ àQåfáà��ß×ßÆ� á¼ à²Ð>ßºåa� ßÁÇ à³å« ájßI�ß×� á¼ à³ß®>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?
� á¼ à²ÇàI@ßÈ�ÁåCßÆ� åÁ=ßÆáb à£á¶=ßÆ� å¼áMåÝ>åE�¼åÃáÉß· ß¢� ßÁÆàf ßÂ> ß�ßI� á¼ åÂåe>ßÈåa�Àëº�¼ à³¿ëº�â>¯Èåfßª� ßÁÇ àQåfáà�ßÆ� á¼ à³ ßjà«¾ß?� ßÁÇà·àJá̄ ßI�Ð×àÖ ßÂ� á¼àJ¾ß?
� à̧ ß£á«ßÈ�Àßº�àÐ=ßh ßQ�> ß»ßª� æxá£ßFåE� ßÁÆàfà« á³ßIßÆ� åH>ßJ å³á¶=� åxá£ßFåE� ßÁÇà¿åºáÖàJßªß?� á¼ àÃ àQ=ßf á]åC� á¼ à³áÉß· ß¢�ã½çfßà��ßÇ àÂßÆ� á¼ àÂÆàa>ß«àI�Ïße> ßià?
�>41@� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�àä�=�>ßºßÆ� åH=ßdß£á¶=�ëb ßmß?� ß�åC� ßÁÆèaßfàÈ�åÍßº>ßÉå̄á¶=�ß½áÇßÈßÆ�>ßÉá¾èb¶=�åÌ>ßÉßá�=� å�� ãËáh å]�ç×åC� á¼ à³¿åº� ß́ å¶ßc

>�>42@� ßÁÆàf ßr¿àÈ� á¼ àÂ�ß×ßÆ� àH=ßdß£á¶=� à¼ àÃá¿ ß¢� à¬ç«ßà��ßØßª�åÌßf å]ßÛ>åE�>ßÉá¾èb¶=�ßÌ>ßÉßá�=�á= àÆßß� ám=� ßÀÈådç¶=� ß́ åÒß¶Æà?
معناى كلمات

}  تعهد و پيمان مستحكم و استوار.  ß±>ßNÉåº}
خويشاوندان.   {ÎßEáf à̄á¶=�Ëåc}

مفرد يتيم، يتيم به كسى اطالق مى شود كه درخردى يكى يا هر دو والدين خود را    {Îßº>ßJßÉá¶=}
از دست داده باشد.    

جمع مسكين، مسكين به كسى اطالق مى گردد كه از كم ترين مال ومتاع دنيوى برخوردار نباشد.    { åÀÉå²> ßj ß»á¶=}
روى گردانيديد، پشت كرديد، بدان توجه نكرديد.    { á¼àJáÉç¶ßÇßI}

}  اعراض كننده و روى گرداننده. ßÁÇ àuåfá£àº}
اعتراف كرديد.    { á¼àIáeßfá®ß?}

}  با هم همكارى وتعاون مى كنيد.  ßÁÆàf ßÂ> ß�ßI}
أسارى: جمع اسير.    {Ïße> ßià?}

ذلت وخوارى.    { ãËáh å]}
بازگردانده مى شوند.    { ßÁÆèaßfàÈ}

تخفيف داده نمى شود، كم نمى شود.    { à¬ç« ß̂ àÈ�ß×}
ترجمة آيات

به ياد آر روزى را كه از فرزندان اسرائيل پيمان محكم گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد و به پدر و مادر 
نيكويى كنيد و به خويشان و يتيمان و مستمندان، و با مردم ]به زبان[ خوش سخن بگوييد و نماز را به 

درس بيست و يكم 
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پا داريد و زكات را بدهيد، سپس جز اندكى از شما ]همگى[ به حالت اعراض روى برتافتيد )83( وبه ياد 
آريد روزى را كه از شما پيمان محكم گرفتيم؛ كه خون همديگر را مريزيد و يكديگر را از سرزمين خود 
بيرون نكنيد، شما ]به اين پيمان[ اقرار كرديد و حال آن كه خود گواهيد )84( ]ولى[ باز همين شما 
هستيد كه يكديگر را مى كشيد و گروهى از خودتان را از ديارشان بيرون مى رانيد و به گناه و تجاوز بر 
ضد آنان به يكديگر كمك مى كنيد و اگر به اسارت پيش شما آيند به ]دادن[ فديه آنان را آزاد مى كنيد با 
آنكه ]نه تنها كشتن بلكه[ بيرون كردن آنان بر شما حرام شده است. آيا شما به پاره اى از كتاب ]تورات[ 
ايمان مى آوريد و به پاره اى كفر مى ورزيد؟! پس جزاى هر كس از شما كه چنين كند جز خوارى در 
زنده گى دنيا چيزى نخواهد بود و روز رستاخيز ايشان را به سخت  ترين عذابها باز برند و خداوند از آنچه 
مى كنيد غافل نيست )85( همين كسانند كه زنده گى دنيا را به ]بهاى[ جهان ديگر خريدند پس نه 

عذاب آنان سبك گردد و نه ايشان يارى شوند )86( 

 تفسير مختصر
بار ديگر به پيمان شكنى هاى  �ßä�=�ç×åC***�< اين آية كريمه  ßÁÆ àbàFá£ßI�ß×� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC�Êå¿ßE� ß±>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?�ácåC ßÆ@
بنى اسرائيل اشاره ميكند؛ زيرا يهوديان بنابر خصلت هميشگى شان بار بار پيمان شكنى مى كردند و 
كمتر رخ مى داد كه بر سر پيمان خويش استوار بمانند، هدف اينست آنانى كه مخاطب قرآن اند مانند 

گذشتگان خويش نباشند، خداوند از يهود اين پيمانها را گرفته بود كه: 
o جزخداوند يكتا كس ديگرى را به پرستش نگيريد، و به او تعالى شريكى قايل نشويد.

o به والدين ) پدر ومادر( خويش نيكويى كنيد.
o در حق خويشاوندان نزديك، يتيمان و تنگدستان به مهربانى رفتار نماييد به ايشان سخن نيكو بگوييد.

o نماز را برپا داريد وزكات را ادا كنيد، و بر آن خصايل و ويژه گى ها مداومت داشته باشيد. 
مگر يهوديان بر پيمان شان ثابت نماندند. قسمت اخير آيت نشان مى دهد كه آنها به پيمان خويش ثابت 
<�پس از آن كه  ßÁÇ àuåfá£ëº�¼àJ¾ß? ßÆ� á¼ à³¿ëº�âØÉå·ß®�ç×åC� á¼àJáÉç¶ßÇßI� ç¼àM@ :نمانده به آن پشت كردند. چنانچه مى فرمايد
پيمان هاى محكمى را به خداوند بستيد، با آن هم، تغيير جهت داديد، و پيمان شكنى كرديد، وبه آن 

هيچ وقعى نگذاشتيد، وخود شاهد اين همه پيمان شكنى ها وبد رفتارى ها بوديد. 
***�< اين آية كريمه براى يهود زمان پيامبرـ  صلى اهللا عليه وسلم  á¼ à²Ð>ßºåa� ßÁÇ à³å« ájßI�ß×� á¼ à³ß®>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?�ácåC ßÆ@
ـ  چيزى را بيان مى دارد كه خداوند متعال در تورات آنهارا از انجام دادن آن منع كرده بود، و از آن ها 
تعهد گرفته بود كه به آن امور منهى نزديك نشوند، پيمان محكمى كه خداوند از بنى اسرائيل گرفته 
بود آن بود كه همديگر خويش را نبايستى به ناحق به قتل برسانند. و يك ديگر را نبايد از خانه هاى 

شان برانند. 
در پايان آيه، به اين امر اشاره مى كند كه بنى اسرائيل ميثاق را پذيرفتند وبدان اعتراف نمودند و الزم 
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آن بود كه بر سر پيمان خويش مى ايستادند ولى نقض پيمان كردند. 
***<� قرآن كريم در اين آيه همان موضوع سابق را ادامه داده ميفرمايد:  á¼ à³ ßjà«¾ß?� ßÁÇà·àJá̄ ßI�Ð×àÖ ßÂ� á¼àJ¾ß?� ç¼àM@
اين شماييدـ  اى بنى اسرائيلـ  كه تا هنوز هم همديگر خويش را به قتل مى رسانيد، بعضى از شما بعضى 

ديگر را از خانه وكاشانه شان بيرون مى راند. يهود يثرب اعم از بنى قريظه و بنى نضير در جنگ هاى ذات 

البينى هم پيمان اقوام عرب اوس و خزرج مى شدند بنو قريظه حلفاى اوس و بنو نظير حلفاى خزرج شده 

بودند - و در جنگهاى اين دوگروه آنها نيز شركت كرده همديگر را به قتل مى رساندند، زنان همديگر 

� å¼áMåÝ>åE�¼åÃáÉß· ß¢� ßÁÆàf ßÂ> ß�ßI@ را به كنيزى ميگرفتند و اموال يكديگر را به تاراج مى بردند و به تعبير قرآنى

< به گناه و دشمنى عليه يكديگر خويش توطئه كرده مدد گار دشمن مى شدند. åÁ=ßÆáb à£á¶=ßÆ
تعجب آور آن بود كه با وجود قتال با يكديگر در كنار هم پيمانان شان، چون افرادى از يهود اسير واقع 

مى شدند همة يهود براى رهايى اسيران از هر قبيلة كه مى بود همكار مى شدند و فديه ميدادند. خداوند 

< اگر از شما كسى اسير شود براى رهايى آن فديه  á¼ àÂÆàa>ß«àI�Ïße> ßià?� á¼ à²ÇàI@ßÈ�ÁåCßÆ@ :در اين مورد مى فرمايد

ميدهيد. سپس خداى متعال آن ها را توبيخ نموده مى فرمايد كه آيا شما به بعض تورات ايمان مى آوريد 

<�به اين معنى كه آن ها  æxá£ßFåE� ßÁÆàfà« á³ßIßÆ� åH>ßJ å³á¶=� åxá£ßFåE� ßÁÇà¿åºáÖàJßªß@ و از بعض ديگرى انكار مى ورزيد

اسيران خويش را در برابر فديه رها مى كردند كه اين نمادى از ايمان و عمل به بعضى از كتاب شان 

بود و در عين حال آن ها همتباران خويش را به قتل مى رسانيدند كه آن نمادى از كفر ورزيدن و ترك 

عمل ببعضى ديگر از كتاب بود. اين كارى خيلى زشت وشرم آور است. خداوند متعال در آخر آيه اشاره 

مى كند كه اين گونه كار سبب زيانمندى وشرمسارى عامل آن در دنيا خواهد بود، و اين چنين افراد در 

روز آخرت به عذابى دردناك گرفتار خواهند گرديد، وخداوند از تمام كارى كه انجام مى دهند به خوبى 

آگاه است. هرچند خطاب اين آيت متوجه يهود است مگر محتواى آن عام بوده و براى مسلمانان نيز امر 

است تا دين را تجزيه نكنند، به اين معنى كه اسالم دين كامل و شامل است و نظام و قانون زنده گى 

مى باشد. احكام و ارزشهاى اسالم بايد همه و بدون استثنا تطبيق گردد، نه اينكه مانند عمل يهودان 

برخى از احكام اسالم عملى شده و برخى ديگر تطبيق نشود.

¾ßÉá<***�< سپس خداى متعال در اين آية كريمه در مورد خصوصيت يهود  èb¶=�ßÌ>ßÉ ßVá¶=�á= àÆßfßJ ám=� ßÀÈådç¶=� ß́ åÒß¶Æà?@
مى فرمايد: همين كسانند كه زنده گى دنيا را به ]بهاى[ جهان ديگر خريدند؛ پس نه عذاب آنان سبك 

گردد و نه ايشان يارى شوند. ايشان كسانى هستند كه فوايد دنيوى را مد نظر گرفته در آخرت به جزاى 

خود ميرسند كه در آن كدام تخفيف نخواهد آمد و هيچ كس نميتواند براى شان يارى رساند، و آنان را 

از عذاب الهى نجات دهد. هركسى كه پيمان خداوند را مى شكند در مقابل جز رسوايى و خوارى چيزى 

نخواهد ديد، و در آخرت هم به جزاى اعمال خويش خواهد رسيد.
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فعاليت

***< چيست و به چه عملكرد يهوديان  á¼ à³ ßjà«¾ß?� ßÁÇà·àJá̄ ßI�Ð×àÖ ßÂ� á¼àJ¾ß?� ç¼àM@�:دقيقاً معنى و مفهوم آية كريمة
اشاره دارد؟ در اين مورد بحث و گفتگو كنيد تا تفسير آن براى همة شاگردان روشن و واضح گردد.

فوايد درس 

بعضى از فوايد و ارشاداتى كه از خالل اين آيات به دست ميايد قرار ذيل اند:
 بايد خداوند متعال را به يكتايى شناخت وپرستش نمود؛ اين عبادت و بنده گى حقيقى است.  

اند كه سبب بقاى جامعه  اند؛ زيرا آن ها   پدر و مادر ازهركسى به رحمت ومهربانى مستحق تر 
گرديده و انسان هاى بزرگ را به جامعه تقديم مى دارند.  

 رابطة نيكو با  اقارب و خويشاوندان سبب محبت و الفت مى گردد.  
ايمان معتبر در نزد خداوند همان ايمان است كه صاحب آن به تمام احكام الهى و هدايات پيامبر ـ 

عليه السالم ـ ايمان آورد نه اينكه بعضى احكام را بپذيرد و بعضى ديگر را نپذيرد. 
 از وجايب دينى آن است كه به اعمال نيكو امر و از بدى ها مردم را منع نماييم.   

 هر ملتى كه شريعت الهى را ترك نمايد در دنيا به رسوايى و شرمنده گى و در آخرت به عذاب الهى 
مواجه خواهد شد.  

 كسى كه پيمان خويش را با خداوند زير پا كرده به خواست هاى نفسانى خود عمل مى نمايد در 
دنيا خوار وذليل گرديده ودر آخرت هم از گرفت او تعالى رهايى نخواهد يافت. 

 دين خداوند قانون و نظام مكمل زنده گيست و بايد به صورت كامل تطبيق شود.
 

سؤالها

1( اهللا جل جالله از يهود چه پيمانى را گرفته بود؟    
2( پيوست بودن احسان به والدين به عبادت خداوند چه چيز را ميرساند؟ 

3( مراد از ايتام و مساكين كى ها هستند؟
4( يهوديان چطور خون يك ديگر را مى ريختاندند؟
<�چه است؟ á¼ àÂÆàa>ß«àI�Ïße> ßià?� á¼ à²ÇàI@ßÈ�ÁåCßÆ@� 5( معنى

جزاى آنانيكه دين را تجزيه كرده، بعضى احكام آن را مى پذيرند و برخى را نه چيست؟
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آيه )87- 89( سورة بقره

� å\ÆàfåE�àÅ>ß¾ábçÈß? ßÆ� åL>ß¿ëÉßFá¶=� ß¼ßÈáfßº� ßÀáE=�Î ßjÉ å¢�>ß¿áÉßIA ßÆ� å̧ àièf¶>åE�åÅ åbá£ßE�Àåº�>ß¿áÉç«ß®ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=�Î ßiÇàº�>ß¿áÉßIA�ábß̄ß¶ßÆ@
�>43@� ßÁÇà·àJá̄ ßI�â>¯ÈåfßªßÆ� á¼àJáEçdß²�â>¯Èåfß«ßª� á¼àIáfßF á³ßJ ái=� à¼ à³ àjà«¾ß?�ÏßÇáÃßI�ß×�> ß»åE� ã¹Ç àiße� á¼ à²Ð> ßQ�> ß»ç· à³ßªß?� ålàbà̄á¶=
�åä�=�åb¿ å¢� áÀëº� ãH>ßJå²� á¼ àÂÐ> ßQ�> ç»ß¶ßÆ�>44@� ßÁÇà¿åºáÖàÈ�>çº�âØÉå·ß̄ßª� á¼ åÂåfá« à³åE� ç�=� à¼ àÃß¿ß£ç¶�¸ßE� ã¬á· à¦�>ß¿àEÇà·à®�á=Çà¶>ß®ßÆ
�àÍß¿á£ß·ßª�åÄåE�á=Æàfß«ß²�á=Çàªßf ß¢�>çº�¼ àÂÐ> ßQ�> ç»ß·ßª�á=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢� ßÁÇ àVåJá«ßJ ájßÈ� à̧ áFß®�Àåº�á=Çà¾> ß²ßÆ� á¼ àÃß£ßº�> ß»ë¶� ã±ëb ßràº

>�>45@� ßÀÈåfåª> ß³á¶=�Îß· ß¢� ç�=

معناى كلمات

دنبال كرديم.    {>ß¿áÉç«ß®}
}  داليل واضح و روشن.  åL>ß¿ëÉßFá¶=}

قوت بخشيديم.  {àÅ>ß¾ábçÈß?}
}  جبرئيل عليه السالم .  ålàbà̄á¶=� å\Æàe}

هر زمانى كه.    {> ß»ç· à²}
دوست نمى دارد.    {ÏßÇáÃßI�ß×}

خود بزرگ بينى نشان داديد، كبركرديد.    { á¼àIáfßF á³ßJ ái=}
}  جمع غالف، يا جمع »أغلف« و منظور از آن قلبى است كه توان درك و فهم نداشته باشد. ã¬á· à¦}

}  طلب نصرت مى كنند، خواهان كمك مى شوند.  ßÁÇ àVåJá«ßJ ájßÈ}
ترجمة آيات

و همانا به موسى كتاب ]تورات[ را داديم و پس از او پيامبرانى را پشت  سر هم فرستاديم و عيسى پسر 

مريم را معجزه هاى آشكار بخشيديم و او را با روح القدس ]جبرئيل[ تاييد كرديم. آيا هر گاه پيامبرى 

چيزى را برايتان آورد كه خوشايند شما نبود، كبر ورزيديد؟؛ گروهى را دروغگو خوانديد و گروهى را 

كشتيد )87( و گفتند: دلهاى ما در غالف است ]نه چنين نيست[ بلكه خدا به سزاى كفرشان لعنت شان 

كرده است؛ پس ايمان نمى آورند مگر عدة كمى )88( و آنگاه كه آمد به ايشان كتاب از نزد خدا تصديق 

كننده مر آنچه در نزد آنان است و پيش ازين طلب فتح مى كردند برمشركان پس هرگاه آمد به ايشان 

آنچه ]كه اوصافش[ را مى  شناختند منكر شدند وى را ، پس لعنت خدا باد برآن كافران )89(

درس بيست و دوم



82

تفسير مختصر 

***<�خداوند متعال در ميان هر امتى پيامبرى فرستاده  å̧ àièf¶>åE�åÅ åbá£ßE�Àåº�>ß¿áÉç«ß®ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=�Î ßiÇàº�>ß¿áÉßIA�ábß̄ß¶ßÆ@
تا آن ها را پند و اندرز دهد، و آن مردم پند پذير شوند و هر گاهى كه ميان بعثت يك پيامبر و پيامبر 

بعدى فاصلة زمانى طوالنى مى گذشت قلب هاى مردم سخت گرديده دوباره به انحراف روى مياوردند، 

پيام و دستورهاى پيامبر گذشته را به فراموشى مى سپردند و سخنانش را دگرگون ساخته پيام الهى را 

تغيير مى دادند. اين كار در ميان قوم بنى اسرائيل بيشتر رخ داده است. خداوند درميان اين قوم پيامبران 

بسيارى را يكى پى ديگر فرستاد تا آنها را از عاقبت كار شان بترسانند؛ ولى همواره آن ها پيام هاى الهى 

را تغيير مى دادند و از پذيرش دستورات خداوندى سرباز ميزدند. 

در آية نخست اين درس، خداوند متعال به اين امر اشاره مى كند كه موسى ـ عليه السالم ـ را بحيث 

پيامبر خويش فرستادم و با او كتابى را نيز نازل فرمودم تا قوم بنى اسرائيل راه درست را از راه غلط 

باز شناسند و بعد از وى چندين پيامبر ديگرى نيز فرستاديم تا مردم را به راه خداوند فرا خوانند و در 

پايان عيسى پسر مريم را همراه با انجيل فرستاديم و داليل بسيار روشن و براهين قاطعى برايش نيز 

داديم و جبرئيل امين را هم مؤيدش قرارداديم؛ ولى با آن هم، بنى اسرائيل دست از تحريف و بد كارى 

بر نداشتند، و از نافرمانى پيامبران خود دارى نكردند. 

�ÏßÇáÃßI�ß×�> ß»åE� ã¹Ç àiße� á¼ à²Ð> ßQ�> ß»ç· à³ßªß?@ :آية كريمه در آخر آن ها را مورد نكوهش و توبيخ قرار داده مى فرمايد

<�هربارى كه خداوند متعال بر شما پيامبرى فرستاده تا  ßÁÇà·àJá̄ ßI�â>¯ÈåfßªßÆ� á¼àJáEçdß²�â>¯Èåfß«ßª� á¼àIáfßF á³ßJ ái=� à¼ à³ àjà«¾ß?
از اوامرش پيروى نماييد شما استكبار ورزيديد، آيا اين خصوصيت شما شده كه هرگاه پيامبرى ميايد تا 

پيام هاى الهى را برايتان برساند شما همين كه پيام آن را مطابق ميل نفسانى خود نيافتيد، و خواهشات 

تان را بر آورده نساخت روى گردان مى شويد؟ و از ايمان آوردن به آن خود دارى مى ورزيد؟ عجب اين 

است كه شما به اين حد هم اكتفا نمى كنيد بلكه شمارى را تكذيب مى نماييد و دروغگوى مى خوانيد، و 

شمارى ديگر را به قتل مى رسانيد!

يهوديان حضرت موسى و محمد ـ عليهما السالم ـ را تكذيب كردند و حضرت زكريا و يحيى ـ عليهما 

السالمـ  را به قتل رساندند؛ حتى كه براى قتل رسول خدا – صلى اهللا عليه وسلم – چندين بار تالشهاى 
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ناكام نمودند.  

***<�خداوند پاسخ بى مورد يهود را در مقابل سؤال توبيخ  á¼ åÂåfá« à³åE� ç�=� à¼ àÃß¿ß£ç¶�¸ßE� ã¬á· à¦�>ß¿àEÇà·à®�á=Çà¶>ß®ßÆ@
آميز و مالمتگر خويش نقل مى كند يهوديان جواب دادند كه قلب هاى ما بسته است، هيچ سخنى در 

آن كار گر نيست، و بر عناد و لجاجت عادت كرده ايم. آن ها مى خواهند بگويند كه ميان قلب ما و ميان 

فهم درست ممانعتى همچون يك ديوار قرار دارد و همه چيز از دست ما خارج است؛ ولى خداوند متعال 

�=�<�بلكه خداوند آن ها را لعنت كرده و از رحمت خويش دور  à¼ àÃß¿ß£ç¶�¸ßE@ :بر آن ها رد نموده مى فرمايد

نموده است؛ زيرا كه آنها سخن درست نمى گويند، اين كه مى گويند قلب هاى ما بسته است حقيقت 

ندارد. خداوند متعال بدان سبب آن ها را لعنت كرده كه راه كفر و انكار را انتخاب نمودند.

¿åä�=�åb***< خداوند متعال در اين آية كريمه به يكى از زشت كارى هاى ديگر  å¢� áÀëº� ãH>ßJå²� á¼ àÂÐ> ßQ�> ç»ß¶ßÆ@
يهود اشاره مى نمايد و آن اين كه آنها به سبب آن كه مردمى خود خواه اند، نمى خواهند به مردم خيرى 

برسد، و از حق انكار مى ورزند. زمانى كه محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ با قرآنى آمد آنچه را كه در 

تورات و كتاب وي وجود داشت؛ چنانچه  و اصول مشترك ميان  تأييد مى كرد،  بود  وارد شده  تورات 

يهوديان هم برآن اطالع يافته خوب آن را درك نموده بودند، و اوصاف پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ را 

در تورات خوانده بودند و با آن آشنا بودند، با آن هم به رسالت آن حضرت كفر ورزيدند و پشت كردند، 

در حالى كه پيش از ديدن آن حضرت و شناختن وى در هنگام مواجه شدن با مشركين مدينه آن ها 

را تهديد مى كردند و مى گفتند: زمان بعثت پيامبر خاتم نزديك شده و هرگاه كه او ظهور نمود ما به 

او ايمان مياوريم و با وى يكدست شده بر شما پيروز خواهيم شد. در مقابل اين همه نافرمانى و عهد 

< لعنت خداوند  ßÀÈåfåª> ß³á¶=�Îß· ß¢� ç�=�àÍß¿á£ß·ßª@ :شكنى خداوند متعال درآخر آن ها را لعنت كرده مى فرمايد

بر كافران باد.

فوايد درس  

عدة از فوايد و ارشاداتى كه از آيات اين درس استنباط مى شود قرار ذيل اند:

 خداوند متعال در ميان بنى اسرائيل پيامبران متعددى را فرستاده است تا آن قوم را به دين اسالم 

دعوت نمايند و انحرافات آن ها را راست كنند. 
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با خواهشات و خواست هاى  بود كه پيام هاى آسمانى را زمانى مى پذيرفتند كه  عادت يهود آن   

نفسانى شان موافق باشد و خواهشات مادى شان را برآورده سازد.   

 يهوديان بخاطر گريز از مسؤوليت، خود شان را متهم مى كردند و مى گفتند كه قلبهاى ما بسته 

است كه در آن ايمان رسوخ نمى كند و هدايت جاى نمى گيرد. اين يك دروغ محض است بلكه آن ها 

بخاطر فرار از مسؤوليت پذيرى اين بهانة پوچ را پيش ميكردند.  

 ايمانى كه تنها بر زبان باشد و در قلب جاى نداشته و عمل تصديق آنرا نكند نزد خداوند كريم 

كدام قيمت ندارد.  

 آنانى كه به پيامبران و كتب آسمانى نسبت دروغ كنند ملعون و از رحمت اهللا ـ جل جالله ـ دور 

هستند.

سؤالها

1( معانى جمله ها و كلمات آتى را بيان داريد: 

 {=Æ àfß«ß²� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢� ßÁÇ àVåJá«ßJ ájßÈ} { á¼ àÃß£ßº�>ßå�� ã±ëb ßràº} { à¼ à³ àjà«á¾ß?�ÏßÇáÃßI� ß×} { å̧ àièf¶>åE�åÅ åbá£ßE� áÀåº�>ß¿áÉç«ß®}
2( نام دو تن از پيامبران الهى را بگيريد كه توسط بنى اسرائيل به قتل رسيدند.  

< چيست؟ و اين جمله را كدام مردم گفته بودند؟ و از آن چه منظور  ã¬á· à¦�>ß¿àEÇà·à®@ 3( مفهوم جملة

داشتند؟

<�چيست؟  ßÁÇà¿åºáÖàÈ�>ßº� âØÉå·ß̄ßª@ 4( مراد از

5( در بارة كدام معجزات عيسى ـ عليه السالم ـ معلومات داريد؟  

6( آيا يهود اين حقيقت را مى فهميدند كه حضرت محمد –صلى اهللا عليه وسلم- به پيامبرى مبعوث 

مى گردد؟ از كجا اين معلومات را به دست آورده بودند؟

کار خانه گی
در بارة اوصاف يهود در قديم و حال يك مقاله بنويسيد كه از هشت سطر كمتر نباشد.  
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آيه )90- 92( سورة بقره

�àÐ> ßnßÈ�Àßº�Îß· ß¢�åÄå· ávßª�Àåº�àä�=� ß¹ëhß¿àÈ�Áß?�â>Éá§ßE�àä�=� ß¹ßhß¾?�> ß»åE�á=Æ àfà« á³ßÈ�Áß?� á¼ àÃ ßjà«¾ß?�åÄåE�á= áÆßfßJ ám=�> ß» ßjáÒåE@
� ß¹ßh¾ß?�> ß»åE�á=Çà¿åºA� á¼ àÃß¶� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ�>5,@� ãÀÉåÃèº� ãH=ßd ß¢� ßÀÈåfåª> ß³á·å¶ ßÆ� æG ßvß¦�Îß· ß¢� æG ßvß§åE�á=Æ àÕBßFßª�åÅåa>ßF å¢� áÀåº
� ßÁÇà·àJá̄ ßI� ß¼å·ßª� á̧ à®� á¼ àÃß£ßº�> ß»ë¶�â>® ëb ßràº� è° ßVá¶=�ßÇ àÂßÆ�àÅÐ=ße ßÆ�> ß»åE� ßÁÆfà« á³ßÈ ßÆ�>ß¿áÉß· ß¢� ß¹åh¾à?�B ß»åE� àÀåºáÖà¾�á=Çà¶>ß®�àä�=
�Àåº � ß̧ áRå£á¶= � à¼àI ád ß̂ çI= � ç¼àM � åL>ß¿ëÉßFá¶>åE �Î ßiÇèº �¼ à²Ð> ßQ�ábß̄ß¶ ßÆ �>5-@ � ßÀÉå¿åºáÖèº �¼àJ¿ à² �ÁåC � à̧ áFß® �Àåº �åä�= �ßÐ>ßÉåF¾ß?

>�>5.@� ßÁÇ à»å¶> ß�� á¼àJ¾ß? ßÆ�åÅ åbá£ßE

معناى كلمات

چقدر زشت است.�   {> ß» ßjáÒåE}
فروختند.    {á=áÆßfßJ ám=}

{â>Éá§ßE}   از روى ظلم وستم. 
Æ=}  بازگشتند*� àÕBßE}

دردناك، رسوا كننده، خوار و زبون كننده، خفت آور.    { ãÀÉåÃèº}
تصديق كننده، تأييد كننده.    {â>® ëb ßràº}
}  معجزه هاى واضح و روشن.  åL>ß¿ëÉßFá¶=}

ترجمة آيات

به چه بد بهايى خود را فروختند! كه به آنچه خدا نازل كرده بود از روى حسد انكار ورزيدند كه چرا 

خداوند از فضل خويش بر هر كس از بنده گانش كه بخواهد ]آياتى[ فرو مى  فرستد پس به خشمى بر 

خشم ديگر گرفتار آمدند و براى كافران عذابى خفت  آور است )90( و چون به آنان گفته شود به آنچه 

خدا نازل كرده ايمان آوريد مى گويند: ما به آنچه بر ]پيامبر[ خودمان نازل شده ايمان مى آوريم و انكار 

مى ورزند به آنچه غير وى است با آنكه آن ]كامال[ حق و مؤيد همان چيزى است كه با آنان است بگو: 

اگر مؤمن بوديد پس چرا پيش از اين پيامبران خدا را مى كشتيد )91( و قطعا موسى براى شما معجزات 

آشكارى آورد سپس آن گوساله را در غياب وى ]به خدايى[ گرفتيد و ستمكار شديد )92( 

درس بيست و سوم 
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تفسيرمختصر 

�=�àä***<�يهوديان عصر پيامبر ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ   ß¹ßhß¾?�> ß»åE�á=Æàfà« á³ßÈ�Áß?� á¼ àÃ ßjà«¾ß?�åÄåE�á=áÆßfßJ ám=�> ß» ßjáÒåE@
اين حقيقت را خوب ميدانستند كه تورات از بعثت پيامبر آخر زمان خبر داده و آن پيامبر، محمد ـ صل 

اهللا عليه وسلم ـ است. و بدين اساس تمام اسباب ايمان براى آن ها مهيا شده بود؛ ولى يهوديان عصر 

پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بر كفر خود اصرار ورزيدند، و كفر ورزيدن شان از روى حسد، رياست 

طلبى و دل بستن شان به دنيا بود. 

برگزيدن راه كفر و ترك ايمان بدين معنى است كه گويا ايشان نفس هاى خويش را به آن فروختند؛ 

يعنى: نفس هاى خويش را متاع فروخته شده قرار دادند و كفر را عوض آن بدست آوردند؛ پس نفس هاى 

�> ß» ßjáÒåE  :خويش را فروختند و كفر را خريدند. از همين روى خداوند كار شان را سخت نكوهيد و فرمود

��يعنى: بد چيز است آنچه فروختند عوض وى نفسهاى خويش را، معلوم است كه كفر  á¼ àÃ ßjà«¾ß?�åÄåE�á=áÆßfßJ ám=
بدترين و خطرناكترين چيز است زيرا عواقب بسيار بدى را در پى دارد؛ پس آنها در اين معاملة خويش 

كامًال در ضرر و زيان قرار دارند، و سبب اختيار اين زيان همانا شدت حسادت شان بود كه چرا خداوند 

پيغمبرى را از نسل ما گرفت و در نسل عرب قرارداد.

در اخير آيت مباركه به نتايج و عواقب سوء كفر گزينى و حسادت با پيغمبرى محمد – صلى اهللا عليه 

< يعنى آن ها به  ãÀÉåÃèº� ãH=ßd ß¢� ßÀÈåfåª> ß³á·å¶ßÆ� æG ßvß¦�Îß· ß¢� æG ßvß§åE�á=Æ àÕBßFßª@ :وسلم – اشاره گرديده، ميفرمايد

سبب همين اشتباه بزرگ مستحق غضب الهى گرديدند، از آن جايى كه از يك طرف به تورات و انجيل 

كفر ورزيدند و ازطرف ديگر به حضرت محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم- لذا مورد خشم و غضب پى در پى 

خداوندى قرار گرفتند و او تعالى آنها را به عذاب اهانت آميز خويش تهديد فرمود.

****<�يهوديان همواره در برابر هر امر الهى عذر مى تراشيدند، چنانچه  ä�=� ß¹ßh¾ß?�> ß»åE�á=Çà¿åºA� á¼ àÃß¶� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ@
در درس گذشته تذكر داده شد كه ميگفتند: @®·EÇ¿<�¦·¬< قلب هاى ما در پوش و پرده است كه توان 

درك آنچه را كه محمد ميگويد ندارد، اهللا تعالى در اين آية مباركه يكى ديگر از بهانه جويى هاى نادرست 

آنهارا بيان مى فرمايد: اگر به يهوديان گفته شود: به قرآن كريم  ايمان آوريد! آن ها در پاسخ عذر كنان 

مى گويند:  ما به همان كتابى ايمان مى آوريم كه بر ما نازل شده - يعنى تورات – نه به آن كتابيكه بر 
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ديگران نازل گرديده است. قرآن مجيد براى اثبات اينكه اين ادعا در اصل پوچ و بى اساس است دو چيز 

را مطرح كرد يكى اينكه اگر ايمان شان به كتاب تورات ايمان واقعى است پس در تورات نيامده كه به 

هر آن كتاب آسمانى كه غير تورات باشد ايمان نياوريد در حاليكه اين افراد چنين مخالفتى را مرتكب 

<�àÅÐ=ßeßÆ< آنها همواره كفر ورزيدند به غير تورات ـ از قبيل انجيل و قرآن كريم ـ با  ß»åE� ßÁÆfà« á³ßÈßÆ@ شدند

وجود اينكه قرآن كريم تصديق كنندة چيزى است كه بر آن ها نازل گرديده و آن عبارت بود از نبوت 

محمد - صلى اهللا عليه وسلم- كه تورات هم به آن بشارت داده بود. دوم اينكه نشانة عدم صداقت شما 

در ادعاى ايمان حتى به كتاب خود تان اين است كه شما مكرراً دست به فجيع ترين اعمال كفر و الحاد 

 > ßÀÉå¿åºáÖèº�¼àJ¿ à²�ÁåC� à̧ áFß®�Àåº�åä�=�Ð>ßÉåF¾ß?� ßÁÇà·àJá̄ ßI� ß¼å·ßª� á̧ à®@ :زديد كه همانا قتل انبياى خداوند است. ميفرمايد

اى محمد! به يهوديان بگو: اگر شما ادعا داريد كه به كتاب خويش ايمان داريد، پس چرا انبياى خداوند 

را كشتيد؟ با آن كه تورات قتل آن ها را بر شما حرام ساخته بود؟ پس همين كه شما انبياى خداوند را 

كشتيد اين خود بزرگ ترين دليل بر عدم صداقت تان است و دليل روشنى بر دروغ گويى و بى ايمانى 

تان مى باشد. 

�Î ßiÇèº�¼ à²Ð> ßQ�ábß̄ß¶ßÆ@ اين درس يهوديان را مخاطب قرار داده مى فرمايد� خداوند متعال در آية اخير 

<�موسى از طرف خداوند با معجزه هاى زيادى آمد تا  ßÁÇ à»å¶> ß�� á¼àJ¾ß? ßÆ�åÅ åbá£ßE�Àåº� ß̧ áRå£á¶=� à¼àIád ß̂ çI=� ç¼àM� åL>ß¿ëÉßFá¶>åE
نبوت وى را بپذيريد و داليل بسيار محكمى براى نبوت خود تقديم داشت كه هيچ كسى قادر به آوردن 

چنين داليل روشنى نبود؛ ولى زمانى كه آن حضرت جهت مالقات پروردگار خويش رفت تا براى شما 

تعاليم دين تان را بياورد، در غياب او روى به گوساله پرستى آورديد و پرستش خداى يكتا را رها كرديد. 

اين كار شما چيزى جز ظلم و ستم در حق خويشتن نبود. 

فوايد درس 

شمه اى از فوايد و ارشاداتى كه از اين درس بدست ميايد قرار ذيل است:

 مسلمان حقيقى كسى است كه از حقد، حسد، بغض و نفرت خودارى نمايد.  

 كسى كه به ارتكاب منكرات راضى باشد، مانند كسى است كه آن را انجام داده باشد.   
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 يهوديان تنها قاتل انسان هاى عادى نبوده بلكه دست هاى شان به خون پاك انبياى الهى نيز  رنگين 

بوده است.   

 قرآن كريم آخرين كتاب آسمانى بوده كه تمام كتب آسمانى ما قبل آن را تاييد نموده است. 

 شخصى كه بعد ازمشاهدة معجزات و نشانه هاى قدرت الهى بجاى معبود حقيقى به عبادت چيزى 

ديگر ميپردازد، ظالم تر از وى كسى نيست.

سؤالها

1( خداوند متعال به چه چيزى يهوديان را توبيخ نمود؟

2( يهود در برابر كدام چيز نفس هاى خويش را فروختند؟ 

3( يهوديان چگونه اعتذار مى نمودند و چه چيزى را مانع ايمان شان بر قرآن كريم ميدانستند؟ 

4( مقصد از جملة )فلم تقتلون( چيست؟

5( بزرگترين ظلم كدام است؟

6( معجزه هاى واضحى كه  قرآن كريم درمورد موسى عليه السالم ياد آور شده چيست؟

7( يهوديان بعد از رفتن موسى ـ عليه السالم ـ به كوه طور به پرستش چه چيزى روى آوردند؟

کار خانه گی

در مورد خطرهاى ناگوار حسد و كينه يك مقالة كوتاه بنويسيد كه در آن به حسد ورزى شيطان با آدم 

و حسد ورزى يهود با پيغمبر بر حق خداوند حضرت محمد – صلى اهللا عليه وسلم – و نتائج سوء حسد 

بر حاسدان نيز اشاره گرديده باشد.
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آيه )93- 96( سورة بقره

�á=ÇàEåf ámà?ßÆ�>ß¿áÉ ßrß¢ßÆ�>ß¿á£ å» ßi�á=Çà¶>ß®�á=Ç à£ ß» ái=ßÆ�æÌçÇ à̄åE�¼ à²>ß¿áÉßIA�>ßº�á=Æ àd à]�ßeÇ èì¶=� à¼ à³ß®áÇßª�>ß¿á£ßªßeßÆ� á¼ à³ß®>ßNÉåº�>ß¾ád ß]ß?�ácåC ßÆ@
� àe=çb¶=� à¼ à³ß¶� áKß¾> ß²�ÁåC� á̧ à®�>5/@� ßÀÉå¿åºáÖèº� á¼àJ¿ à²�ÁåC� á¼ à³à¾> ß»ÈåC�åÄåE� á¼ à²àfàºá@ßÈ�> ß» ßjáÒåE� á̧ à®� á¼ åÂåfá« à³åE� ß̧ áRå£á¶=� à¼åÃåEÇà·à®�Êåª
� áKßºçbß®�> ß»åE�= âbßEß?�àÅáÇç¿ ß»ßJßÈ�Àß¶ßÆ�>50@� ßÀÉå®åa> ßq� á¼àJ¿ à²�ÁåC� ßLáÇ ß»á¶=�á= àÇç¿ ß»ßJßª� ål>ç¿¶=� åÁÆàa�Àëº�âÍ ßrå¶> ß]�åä�=�ßb¿ å¢�àÌßf å]ßÛ=
� á¼ àÂ àb ßUß?�èaßÇßÈ�á=Ç à²ßf ámß?� ßÀÈådç¶=� ßÀåºßÆ�æÌ>ßÉ ßU�Îß· ß¢� ål>ç¿¶=� ßtßf áUß?� á¼ àÃç¾ßb åRßJß¶ßÆ�>51@� ßÀÉ»å¶> ç�¶>åE� ã¼Éå· ß¢�àä�=ßÆ� á¼åÃÈåbáÈß?

>�>52@� ßÁÇà· ß»á£ßÈ�> ß»åE�ãfÉ årßE�àä�=ßÆ�ßf ç»ß£àÈ�Áß?� åH=ßdß£á¶=� ßÀåº�åÄ åUåh áUßh à»åE�ßÇ àÂ�>ßºßÆ�æÍß¿ ßi� ß¬á¶ß?� àf ç»ß£àÈ�áÇß¶

معناى كلمات

ß¿áÉ<}  شنيديم و نافرمانى كرديم.  ßrß¢ßÆ�>ß¿á£ å» ßi}
} محبت ودوستى پرستش گوساله در قلبهاى شان ريشه دار شده بود. ß̧ áRå£á¶=� à¼åÃåEÇà·à®�Êåª�á=ÇàEåf ámà?}

=á}   آرزو كنيد.  àÇç¿ ß»ßJßª}
هرگز آرزو نخواهند كرد.     {àÅáÇç¿ ß»ßJßÈ�Àß¶}

حتماً آن هارا خواهى يافت.     { á¼ àÃç¾ßb åRßJß¶}
}  آزمند ترين مردم، حريص ترين مردم.  ål>ç¿¶=� ßtßf áUß?}

دوست ميدارد، تمنا دارد، آرزو مند است.       {èaßÇßÈ}
ترجمة آيات

و آنگاه كه از شما پيمان محكم گرفتيم و ]كوه[ طور را بر فراز شما بر افراشتيم ]و گفتيم[ آنچه را به 

شما داده  ايم به جد و جهد بگيريد و ]به دستورهاى آن[ گوش فرا دهيد گفتند: شنيديم و نافرمانى 

كرديم. وآميخته كرده شد در دلهاى ايشان دوستى گوساله بسبب كافر بودن ايشان بگو: اگر مؤمنيد 

]بدانيدكه[ ايمانتان شما را به بد چيزى وامى دارد )93( بگو اگر خاص شماراست سراى بازپسين نزد 

خدا بجز از مردمان ديگرپس آرزو كنيد مرگ را اگر هستيد راست گويان )94( ولى به سبب كارهايى 

كه از پيش كرده  اند هرگز آن را آرزو نخواهند كرد و خدا به ]حال[ ستمگران داناست )95( و بينى آنان 

درس بيست  و چهارم 
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را آزمندترين مردم به زنده گى و ]حتى حريص تر[ از كسانى كه شرك مى ورزند؛ هر يك از ايشان آرزو 

دارد كه كاش هزار سال عمر كند با آنكه اگر چنين عمرى هم به او داده شود وى را از عذاب دور نتواند 

داشت و خدا بر آنچه مى كنند بيناست )96(

 تفسيرمختصر

بنى  بر سر  بلند شدن كوه  واقعة  آيت كريمه  بار ديگر  �>***ßeÇ èì¶= � à¼ à³ß®áÇßª �>ß¿á£ßªßeßÆ� á¼ à³ß®>ßNÉåº �>ß¾ád ß]ß? �ácåC ßÆ@
اسرائيل و گرفتن ميثاق محكم را از ايشان ياد آور مى شود. در حقيقت اين كار براى اين بود تا بنى 

اسرائيل ايمان استوار ترى پيدا نمايند و تمام آنچه را كه در تورات نازل گرديده قبول كرده و آن احكام 

¼***<�آنچه را برايتان داديم به  à²>ß¿áÉßIA�>ßº�á=Æ àd à]@�:را در عمل پياده كنند. خداوند به آن ها دستور مى دهد

جد وجهد واستحكام بگيريد، مراد از "قوة" ياد گرفتن درست، فهم درست و عمل درست و كامل است، 

عكس العمل بنى اسرائيل چنانچه آيت مباركه تصوير آن را واضح ميدارد اين بود كه عجالتاً هنگاميكه 

كوه طور باالى سر ايشان قرار داشت گفتند: »َسِمْعَنا« اين سمع و اطاعت تنها زبانى و از روى ترس بود؛ 

زيرا دل و دماغ ايشان چيز ديگرى را ميگفت چنانچه جملة بعدى يعنى »َعَصْيَنا« بيان گر همين حالت 

درونى آنها و عدم رغبت آنها در عمل كردن بوده. 

� ß̧ áRå£á¶= � à¼åÃåEÇà·à® �Êåª �á=ÇàEåf ámà?ßÆ@ فرمايد:  ومى  نموده  بيان  را  شان  نافرمانى  علت  متعال  خداوند  سپس 

***<�سبب نافرمانى شان اين بود كه دوستى پرستش گوسالة طاليى سامرى در تار و پود قلبشان  á¼ åÂåfá« à³åE
نفوذ كرده، و در سراسر وجود شان ريشه دوانده بود. به همين دليل خدا را فراموش كردند. 

خداوند متعال در آخر آيه پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ را دستور مى دهد كه به آن ها بگو: بدا به 

حال چنين ايمانى كه ادعا مى كنيد؛ ايمانى كه شما را دستور مى دهد تا پيامبران را بكشيد، گوساله را 

پرستش كنيد، از فرمان خداوند تجاوز نماييد، و قرآن و نبوت محمد -صلى اهللا عليه وسلم - را تكذيب 

كنيد!  اين چگونه ايمانى است، كه گوساله پرستى را اجازه مى دهد، كشتن پيامبران را مجاز مى شمارد، 

وميثاق هاى محكم الهى را به فراموشى مى سپارد؟!

اين آيت ادعاى پوچ يهوديان را رد مى نمايد و به آن ها مى فهماند كه آن ها نه به تورات ايمان دارند و نه 

به قرآن و از همين روى مستحق سرزنش، توبيخ و نفرين مى باشند. 
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âÍ***< آيات قبلى تصور يهوديان را نسبت به آخرت و  ßrå¶> ß]�åä�=�ßb¿ å¢�àÌßf å]ßÛ=� àe=çb¶=� à¼ à³ß¶� áKß¾> ß²�ÁåC� á̧ à®@
سرنوشت شان به تصوير مى كشد و نشان مى دهد. آن ها به اين گمان بودند كه سراى آخرت صرف براى 

آن ها تخصيص يافته است و در بهشت جز يهوديان كسى ديگر راه يافته نمى تواند؛ زيرا كه آن ها امت 

برگزيدة الهى اند، ولى خداوند متعال در آيات بر آن تصور خام شان خط بطالن كشيده و مى فرمايد: بگو 

اى محمد ـ صل اهللا عليه وسلم ـ اگر در نزد خدا آخرت يكسر به شما اختصاص دارد نه بمردم ديگر ، 

پس اگر راست مى گوييد آرزوى مرگ كنيد. 

آن ها اعتقاد داشتند كه تنها يهودى به بهشت مى رود؛ پس چرا مرگ را نمى خواهند كه زود تر به بهشت 

بروند؟ ! اين نشان مى دهد كه آن ها دروغگو اند و هرگز تمناى مرگ نخواهند كرد وچنين اعتقادى هم 

ندارند. چون اگر انسان واقعاً اعتقاد به بهشت داشته باشد نبايد از مرگ بترسد. 

و  مى سازد  روشن  را  شان  حال  حقيقت  مجيد  قرآن  اينجا   >*** á¼åÃÈåbáÈß? � áKßºçbß® �> ß»åE �= âbßEß? �àÅáÇç¿ ß»ßJßÈ �Àß¶ßÆ@
مى فرمايد كه آن ها هرگزچنين تمنايى نخواهند كرد و علت آن اين است كه آنان خوب ميدانند كه براى 

آخرت خويش چيزى را پيش نفرستادند كه باعث نجات شان گردد و بيشك خداى متعال آگاه تر است 

بحال ظالمان. 

�æÌ>ßÉ***< خداوند متعال در اين آية كريمه در مورد يهود مى فرمايد: آنها  ßU�Îß· ß¢� ål>ç¿¶=� ßtßf áUß?� á¼ àÃç¾ßb åRßJß¶ßÆ@
را حريص ترين مردم - حتى حريص تر از مشركان- بر زنده گى )اين دنيا و اندوختن ثروت( خواهى يافت؛ 

يعنى به سبب اعمالى كه انجام داده اند از مرگ در هراس هستند. و هرگز تمناى آن را نمى كنند؛ زيرا ايشان 

مى فهمند در آخرت هيچ نصيبى نخواهند داشت؛ لذا حرص ميورزند كه عمر طوالنى داشته باشند؛ ولى 

هرگز از عذاب الهى نجات نخواهند يافت، اگر عمرآن ها به هزارها سال هم برسد از عذاب اهللاـ  جل جاللهـ  

روى رهايى از دوزخ نخواهند داشت، چرا كه خداوند به اعمال ايشان آگاه و خبر دار است.)1( 

فعاليت

آن  مفهوم  و  و گفتگو كنيد كه معنى  < بحث  ß̧ áRå£á¶= � à¼åÃåEÇà·à® �Êåª �á=ÇàEåf ámà?ßÆ@ آية كريمة  اين  پيرامون 

چيست و چرا محبت گوساله در قلوب بنى اسرائيل جاى گرفته بود؟

1-   - تفسیر املنير و قرطبي .
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فوايد درس 

بعضى از فوايد و ارشاداتى كه از اين آيات استنباط مى شود قرار ذيل اند:  

 اقتضاى ايمان بر اهللا ـ جل جالله ـ آن است كه بنده دركنار ايمان داشتن به اهللا متعال تمام اوامر 

وى را بجا آورد. 

 دنيا جاى امتحان است نه جاى زنده گى دايمى؛ پس هوشيار كسى است كه در دنيا براى آخرت 

خود كار كند.

 مردم گنهكار و يهوديان آزمند زندگى دنيوى بوده خواهان زنده گى طوالنى اند از همين روى از 

مرگ شديداً ترس و هراس دارند. 

سؤالها

ß¿áÉ<< را واضح سازيد. ßrß¢ßÆ�>ß¿á£ å» ßi�á=Çà¶>ß®@�Æ�>æÌçÇ à̄åE�¼ à²>ß¿áÉßIA�>ßº�á=Æ àd à]@� 1( معنى

2( آيا يهودان در عصر موسى ـ عليه السالم ـ اوامر الهى را بجا كردند؟

3( يهوديان در قبال خالق خود مرتكب كدام جرم بزرگ گرديده بودند.؟

4( از يهودان و مشركين كدام يكى به زند گى دنيوى حريص تر است؟

<�چيست ؟ ßLáÇ ß»á¶=�á= àÇç¿ ß»ßJßª@ 5( معنى

6( يهوديان چه ادعايى داشتند كه اهللاـ  جل جاللهـ  جهت اثبات دعواى شان از آنها خواست كه خواهان 

مرگ شوند ؟

کار خانه گی

به اختيار خود در مورد يكى از موضوعات آتى مقاله بنويسيد كه از ده سطر كمتر نباشد: 

1ـ تقاضاى ايمان آن است كه از اوامر خداوند متعال اطاعت نماييم.

2ـ اين جهان بسان دهليزى است كه بايد از آن گذشت نه آنكه آنرا قرار گاه گرفت.
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آيه )97- 98( سورة بقره

�ß�å¿åºáÖ à»á·å¶�Ïßf ánàEßÆ�Ïâb àÂßÆ�åÄáÈßbßÈ�ß á�ßE�>ßë��â>® ëb ßràº�åä�=� åÁácåDåE� ß́ åFá·ß®�Îß· ß¢�àÄß¶çhß¾�àÄç¾åDßª� ß̧ Èåá�åë��=éÆ àb ß¢� ßÁ>ß²�Àßº� á̧ à®@
>�>54@� ßÀÈåfåª> ß³á·ë¶�êÆ àb ß¢�ßä�=� çÁåDßª� ß¹> ß³ÉåºßÆ� ß̧ Èåá� åQßÆ�åÄå· àiàeßÆ�åÄåJ ß³åÑÜßºßÆ�åäë��=éÆ àb ß¢� ßÁ>ß²�Àßº�>53@

معناى كلمات

=}  دشمن.  éÆ àb ß¢}

}  فرشته اى كه مسؤوليت نازل كردن وحى را بر پيامبران الهى داشت.  ß̧ ÈåfáF åQ}

{¾àÄß¶çhß}   فرو فرستاد آنرا.
®<â}  تأييد كننده.  ëb ßràº}

مژده، خبرخوش.    {Ïßf ánàE}
}   يكى از فرشتگان است كه وظيفة نازل كردن باران را به عهده دارد.  ß¹> ß³Éåº}

ترجمة آيات

بگو كسى كه دشمن جبرئيل است ]در واقع دشمن خداست[ چرا كه او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت 

نازل كرده است در حالى كه مؤيد است آنچه پيش از آن بوده ]ازكتابهاى آسمانى[ و هدايت و بشارتى 

است براى مؤمنان )97( هر كه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميكائيل است پس 

]بداند كه[ خدا يقيناً دشمن كافران است )98( 

تفسير مختصر

***< اين آيات دليل ديگرى از داليل يهوديان را كه بحيث  ß́ åFá·ß®�Îß· ß¢�àÄß¶çhß¾�àÄç¾åDßª� ß̧ ÈåfáF åRë¶�=éÆ àb ß¢� ßÁ>ß²�Àßº� á̧ à®@
بهانه بر عدم ايمان شان بر قرآن كريم پيش كرده بودند، به بحث مى گيرد و باطل مى گرداند و آن اين 

كه يهوديان مى گفتند: فرشتة كه وحى را بر محمد نازل ميكند؛ يعنى جبرائيل ـ عليه السالم ـ دشمن 

درس بيست و پنجم 
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ما ست؛ لذا ايمان نمى آوريم.  پس اهللا ـ جل جالله ـ جهت ابطال عقيدة نادرست شان توبيخا اين آيات 

را نازل فرمود: بگو كسى كه دشمن جبرئيل است ]در واقع دشمن خداست[ چرا كه او به فرمان خدا 

قرآن را بر قلبت نازل كرده است در حالى كه مؤيد ]كتابهاى آسمانى[ پيش از آن و هدايت و بشارتى 

براى مؤمنان است.      

پس هر شخصى كه با جبرائيل ـ عليه السالم ـ دشمنى ميورزد در حقيقت با وحى الهى كه شامل 

با جبرائيل ـ عليه السالم ـ  بايد  تورات نيز است دشمنى مى كند، اگر ايشان از عدالت كار ميگرفتند 

محبت مى داشتند، و  از وى سپاسگزارى مى كردند؛ چونكه قرآن كريم در حالى نازل شده كه تمام كتب 

آسمانى قبلى مانند: تورات و انجيل را تصديق ميكند؛ كتابى است كه بشريت را بسوى توحيد، عبادات 

و اخالق نيكو يكسان دعوت ميكند، كتابى است كه با كتب سماوى قبلى تطابق داشته و انسانيت را از 

گمراهى نگه ميدارد.  

�=�åä< اين حقيقت را روشن  مى سازد كه سبب تمكن و توانايى پيامبر�  åÁácåDåE� ß́ åFá·ß®�Îß· ß¢@ عبارت قرآنى

بر تالوت قرآن كريم آن است كه خداوند آن را در قلب وى تثبيت كرده بود. و اين كه تثبيت قرآن در 

قلب پيامبر به اذن و اجازة الهى رخ داده است، نه به خواست محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ پس عاقل 

كسى است با جبريل محبت ورزد كه پيام الهى را بى كم وكاست به پيامبر الهى رساند. 

�åÄáÈßbßÈ< آن است كه قرآن تصديق كننده و مؤيد كتاب هايى است كه  ßÀáÉßE�> ß»ë¶�â>® ëb ßràº@ مقصد از جملة

پيش از آن نازل گرديده بودند، و همه به توحيد، پيروى از حق و عمل نيك فرا مى خواندند و در آن ها 

پيرامون شخصيت و نبوت پيامبر اسالم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بشارت ها داده شده بود. خداوند از يهود 

مى خواهد كه به قرآن ايمان آورند؛ زيرا كه آنچه در قرآن آمده تأييد كنندة تورات است. 

راه  سوى  به  كننده  هدايت  كريم  قرآن  كه  است  آن   > ßÀÉå¿åºáÖ à»á·å¶ �Ïßf ánàEßÆ �Ïâb àÂßÆ@ عبارت� از  ومقصد 

رستگارى ونجات از گمراهى ها و بدعت هاست. عاقل آنست كه هدايتى را كه بخاطر رهنمايى او آمده رد 

نكند. آنچه را كه حضرت جبريل ـ عليه السالم ـ نازل فرموده مژده دهندة مؤمنان است كه آن ها را به 
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رضايت خداوند متعال بشارت مى دهد و از غضب او تعالى مى ترساند. 

·åÄå***<�خداوند متعال در اين آيه تأكيد مى كند كه هر كه دشمن خدا  àiàeßÆ�åÄåJ ß³åÑÜßºßÆ�åäë��=éÆ àb ß¢� ßÁ>ß²�Àßº@
و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميكائيل، كه تمام شان به امر وى به وظائف شان گماشته شده 

اند، است، بداند كه خدا يقيناً دشمن كافران است. چونكه دشمنى با آنانى كه حكم اهللا ـ جل جالله ـ را 

پياده مى كنند در حقيقت دشمنى با ذات خداوند است و خداوند با دشمن خويش دشمنى خواهد كرد 

و در نتيجه آن ها را به جزاى اعمال شان گرفتار خواهد نمود و در كام دوزخ فرو خواهد برد. 

فعاليت

در مورد اينكه جبرائيل و ميكائيل كى ها هستند و وظائف شان چيست و چرا بطور خاص نامهاى 

شان در آيات اين درس آمده است با يكديگر بحث و گفتگو نماييد.

فوايد درس

قسمتى از درس و اندرزهاى آيات مباركة اين درس قرار ذيل است:

 مؤمن حقيقى كسى است كه به خداوند و فرشتگان و پيامبران و روز آخرت ايمان راسخ داشته، و 

در ميان هيچ يك از فرشتگان و پيامبران فرق و تفاوتى قايل نباشد. 

 هر عملى را كه انسان انجام مى دهد، در نفس وى اثرى را برجاى مى گذارد؛ اگر عمل نيك انجام 

داد سبب تزكية نفسش مى گردد و اگر عمل زشت مرتكب شد، باعث زشتى و فساد آن مى شود، و در 

نتيجه يا در آخرت به سعادت مى رسد و يا در چاه شقاوت فرو مى افتد. 

 خداى متعال دشمن كافران است؛ لذا واجب است كه انسان مسلمان نيز با كفار بخاطر كفر شان 

دشمنى داشته باشد نه دوستى. 
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سؤالها

1( يهوديان با كدام فرشتة الهى دشمنى داشتند؟      

�=�åä<�چيست؟  åÁácåDåE� ß́ åFá·ß®�Îß· ß¢@ 2( مطلب اين عبارت قرآنى

�åÄáÈßbßÈ< را چگونه تفسير مى كنيد؟ ßÀáÉßE�> ß»ë¶�â>® ëb ßràº@ 3( اين عبارت قرآنى

< كدام معنى را به ما مى رساند؟ ßÀÉå¿åºáÖ à»á·å¶�Ïßf ánàEßÆ�Ïâb àÂßÆ@ 4( جملة

5( خداوند متعال با كدام گروه از مردم اعالن دشمنى كرده است؟  

6( حكمت ذكر دو ملك بطور مشخص )جبرائيل و ميكائيل( بعد از ذكر مالئك چيست؟

کار خانه گی

يك مقالة كوتاه درمورد ايمان به فرشتگان بنويسيد كه در آن مقام و منزلت آنان نزد خداوند و وظايف 

آنها روشن شده باشد. 
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آيه )99- 101( سورة بقره

� ã°Èåfßª�àÅ ßdßFç¾�â=báÃ ß¢�á=Æ àb ßÂ> ß¢�> ß»ç· à²ßÆß?�>55@� ßÁÇà̄ åi>ß«á¶=�ç×åC�> ßÃåE� àfà« á³ßÈ�>ßº ßÆ� æL>ß¿ëÉßE� æL>ßÈA� ß́ áÉß¶åC�Bß¿á¶ßh¾ß?� ábß̄ß¶ ßÆ@
� ßÀëº� ã°Èåfßª� ßdßFß¾� á¼ àÃß£ßº�>ßë�� ã±ëb ßràº�åä�=� åb¿ å¢� áÀëº� ã¹Ç àiße� á¼ àÂÐ> ßQ�>çß� ßÆ�>-,,@� ßÁÇà¿åºáÖàÈ�ß×� á¼ àÂ àfßNá²ß?� á̧ ßE�¼ àÃá¿ëº

>�>-,-@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� á¼ àÃç¾ß@ ß²� á¼ åÂåeÇ àÃ à��Ð=ße ßÆ�åä�=� ßH>ßJå²� ßH>ßJ å³á¶=�á=ÇàIÆà?� ßÀÈådç¶=

معناى كلمات

نشانه ها، آيات قرآن كريم.    { æL>ßÈA}
واضح و روشن.   { æL>ß¿ëÉßE}

}  كسانى كه از مقتضيات ايمان   و عمل نيك بيرون باشند.  ßÁÇ à̄ åi>ß«á¶=}
á=Æ}  پيمان بستند، عهد كردند.  àb ßÂ> ß¢}

àÅ}        تركش نمود، به آن بى توجهى كرد. ßdßFç¾}
}    تأييد كننده، تصديق كننده. ã±ëb ßràº}

ترجمة آيات

و همانا بر تو آياتى روشن فرو فرستاديم و جز فاسقان ]كسى[ آنها را انكار نمى كند )99( و مگر نه 

اين بود كه ]يهود[ هر گاه پيمانى بستند گروهى از ايشان آن را دور افكندند بلكه ]حقيقت اين است 

كه[ بيشترشان ايمان نمى آورند )100( و آنگاه كه فرستاده اى از جانب خداوند برايشان آمد كه آنچه 

را با آنان بود تصديق مى داشت گروهى از اهل كتاب، كتاب خدا را پشت سر افكندند چنانكه گويى 

]از آن هيچ[ نمى دانند )101(  

سبب نزول 

در مورد سبب نزول آية مباركه )99( ابن ابى حاتم از ابن عباس ـ رضى اهللا عنهما ـ نقل كرده، كه 

درس بيست و ششم 
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عبداهللا بن صوريا يكى از سران يهود مدينه به پيامبر ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ گفت: تو به ما چيزى 

نياوردى كه مفهوم باشد و نه اهللا ـ جل جالله ـ بر تو چيزى نازل كرده كه نشانة آشكار برقدرتش 

�*>*** æL>ß¿ëÉßE� æL>ßÈA� ß́ áÉß¶åC�Bß¿á¶ßh¾ß?� ábß̄ß¶ ßÆ@ :باشد. در رد بر اين افتراى بزرگ او اين آية مباركه نازل گرديد

تفسير  مختصر

داده  قرار  مخاطب  را  خويش  بزرگوار  پيامبر  متعال  خداوند   >*** æL>ß¿ëÉßE � æL>ßÈA � ß́ áÉß¶åC �Bß¿á¶ßh¾ß? � ábß̄ß¶ ßÆ@
در  كه  قرآنى  فرستاديم؛  فرو  را   كريم(  )قرآن  روشنى  داليل  و  آيات  برتو   )! محمد  )اى  مى فرمايد: 

البته اين يك معجزة واضح و بزرگ پيامبر عليه السالم به  برگيرندة نشانه هاى بزرگ قدرت ماست؛ 

شمار مى رود و به هيچ تأييد و توضيح ديگرى نياز ندارد تا بر صدق آن داللت نمايد. پس چيزى كه 

خود واضح وروشن است، شايسته تر به قبول وپذيرش است نسبت به كتابى كه نياز به توضيح و بيان 

دارد. 

< به اين كتاب  جز فاسقان و كور  ßÁÇ à̄ åi>ß«á¶=�ç×åC�> ßÃåE� àfà« á³ßÈ�>ßº ßÆ@�:در قسمت بعدى آية مباركه ميفرمايد

دالنيكه به راه هدايت نبرده اند كافر نمى گردند.  

¼***<�اين آية مباركه به دو نكته اشاره مى نمايد:  يكى آن كه  àÃá¿ëº� ã°Èåfßª�àÅ ßdßFç¾�â=báÃ ß¢�á=Æ àb ßÂ> ß¢�> ß»ç· à²ßÆß?@
يهود قومى است، هر گاه پيمان ببندند، گروهى از ايشان آن را دور مى افگنند و نقض پيمان مى كنند. 

را  خود  پيمان هاى  بار  بار  آن ها  كه  چرا  ندارد.  اى  فايده  وهيچ  نيست،  درست  آن ها  بر  اعتماد  پس 

اند.  شكستانده 

دوم آن كه يهود قوم حسد پيشه و عنادگر اند؛ پس از آن ها، نبايد توقع داشت كه به پيامبر ـ عليه 

السالم ـ و قرآن كريم ايمان بيا ورند؛ چون كه بى راهى و سرپيچى از أوامر  اهللا ـ جل جالله ـ قلب هاى 

آن ها را در پرده اى از تاريكى در هم پيچيده است و به سوى هدايت و ايمان راه نمى يابند. 

�***<��اهللا متعال در اين آيت كريمه ميفرمايد: وهنگامى كه  ã±ëb ßràº�åä�=� åb¿ å¢� áÀëº� ã¹Ç àiße� á¼ àÂÐ> ßQ�> ç»ß¶ ßÆ@
محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  همراه با قرآن به آن ها فرستاده شد در حالى كه آنچه را كه تورات 

از قبيل اصول ايمانى، بشارت به آمدن آن حضرت و اوصافش، بيان كرده بود، احتوا مى كرد، يهودان 
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همان جزء تورات را كه به آمدن حضرت محمد - صلى اهللا عليه وسلم - مژده مى داد و به ايمان به او 

� ßH>ßJå²� ßH>ßJ å³á¶=�á=ÇàIÆà?� ßÀÈådç¶=� ßÀëº� ã°Èåfßª� ßdßFß¾@ دستور مى داد، ترك نمودند. در اين قسمت از آية مباركه

را پشت سر  تشبيه شده كه چيزى  به حالت كسى  تورات  به  ترك عمل  حالت  �> á¼ åÂåeÇ àÃ à��Ð=ße ßÆ �åä�=
افگند؛ پس در اين جمله مشبه حذف شده و مشبه به باقى مانده است؛ چنانچه معلوم است كه ترك 

يك جزء كتاب خداوند بسان آن است كه همه اش ترك شده باشد. اهللا متعال در قسمت اخير اين 

< يعنى: آن ها كتاب خداوند را ترك نمودند و پشت سر گذاشتند،  ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� á¼ àÃç¾ß@ ß²@ :آيه مى فرمايد

انگار كه نمى دانند كه آن كتاب خداوند است. در واقع آن ها كتاب خداوند را از روى جهل ترك نكرده 

بودند بلكه از روى عناد و خود بزرگ بينى  ترك كرده بودند. 

فعاليت

در مورد چگونه گى وضوح آيات قرآنى و داللت كامل آن بر اينكه مرجع فرو فرستندة آنها جز ذات 

يگانة خداوند هيچ كسى ديگر نيست با يكديگر بحث و گفتگو نماييد.

فوايد درس 

گوشة از ارشادات و فوايدى كه از خالل اين آيات دانسته مى شود قرار ذيل است: 

 قرآن كريم يك معجزة واضح و آشكار است، كه داليل صدق و درستى آن  در آيات آن نهفته 

است.    

 وفا به عهد و نگهدارى پيمان، از صفات مؤمنان است. پس مؤمن واقعى كسى است كه برخالف 

اوصاف يهودان و منافقان، راستگو باشد و به وعدة خويش وفا نمايد.  

از بعثت محمد ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ خبرداده، و قرآن كريم به اين   تمام پيامبران قبلى، 

حقيقت تأكيد ورزيده است؛ پس هرفرد مكلف است كه  به آن حضرت ـ صلى اهللا عليه و سلم ـ ايمان 

آورد.  
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سؤالها

1( اهللا ـ جل جالله ـ چگونه بر يهوديانى كه به قرآن كريم ايمان نمى آورند، رد مى نمايد؟ 

2( اين آيات، كسانى را كه به آيات الهى ايمان نمى آورند، چگونه توصيف مى نمايد؟

3( آيات درس به دو نكته كه مبين اوصاف يهودند اشاره مى نمايد، آن دو نكته چيست؟

<�چيست؟ á¼ åÂåeÇ àÃ à��Ð=ße ßÆ@Æ�> ã°Èåfßª� ßdßFß¾@ 4( معناى

5( هنگام نزول قرآن كريم و بعثت پيامبر ـ عليه السالم ـ قوم يهود چه عكس العملى نشان داد؟

6( آيا قوم يهود همه تورات را پشت سر افگندند؟ توضيح دهيد. 

کار خانه گی

بنى  نضير،  بنى  قينقاع،  )بنى  مدينه:  در  ساكن  يهود  قبايل  كه  دهيد  نشان  و  بنويسيد  مقاله  يك 

قريظه( چگونه پيمان خود را با پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - نقض كردند؟ 
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آيه )102- 103( سورة بقره

� ßÁÇ à»ë·ß£àÈ�á=Æ àfß«ß²�ß� å{>áÉ çn¶=� çÀ å³ß¶ ßÆ� àÁ> ß»áÉß· ài�ßfß«ß²�>ßº ßÆ� ßÁ> ß»áÉß· ài� ǻ á· àº�Îß· ß¢� à� å{>ßÉ çn¶=�á=Çà·áJßI�>ßº�á=Ç à£ßFçI= ßÆ@
�>ßç�åC�ß×Çà̄ßÈ�ÎçJ ßU�æb ßUß?� áÀåº� åÁ> ß»ë·ß£àÈ�>ßº ßÆ� ßLÆàe>ßº ßÆ� ßLÆàe> ßÂ� ß̧ åE>ßFåE�å á� ß³ß·ßá�=�Îß· ß¢� ß¹åh¾à?�>ßº ßÆ�ßf áV ëj¶=� ßl>ç¿¶=
� æb ßUß? � áÀåº�åÄåE � ßÀÈëeB ßvåE�¼ àÂ�>ßº ßÆ�åÄ åQáÆßgßÆ�åÐáfßá�= �ß á�ßE�åÄåE � ßÁÇà®ëfß«àÈ �>ßº �> ß» àÃá¿åº� ßÁÇ à»ç·ß£ßJßÉßª �áfà« á³ßI�ßØßª�ãÍß¿áJåª � àÀáß�
� æ±ßØ ß]� áÀåº�åÌßf å]Û=� å��àÄß¶�>ßº�àÅ=ßß� ám=� åÀßß��á=Ç à»å· ß¢�ábß̄ß¶ ßÆ� á¼ àÃ à£ß«¿ßÈ�ß×ßÆ� á¼ àÂèf àvßÈ�>ßº� ßÁÇ à»ç·ß£ßJßÈ ßÆ�åä�=� åÁácåDåE�ç×åC
� ç�=� åb¿ å¢� áÀëº�ãÍßEÇàNßß��=áÇß̄çI=Æ�á=Çà¿ßºA� á¼ àÃç¾ß?�áÇß¶ ßÆ�>-,.@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�á=Çà¾> ß²�áÇß¶� á¼ àÃ ßjà«¾ß?�åÄåE�á= áÆßf ßm�>ßº� ßkáÒåFß¶ ßÆ

>�>-,/@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�á=Çà¾> ß²�áÇç¶�ãá� ß]
معناى كلمات

پيروى كردند.    {á=Ç à£ßFçI=}
در سلطنت سليمان،ٌ ٌٌٌدر سرزمين سليمان، در زمان سليمان – عليه السالم-.     { ßÁ> ß»áÉß· ài� ǻ á· àº�Îß· ß¢}

نام شهرى است در عراق.    { ß̧ åE>ßE}
نام هاى دو فرشته.   { ßLÆàe>ßºßÆ� ßLÆàe> ßÂ}

جدايى مى افگنند، اختالف مى آفرينند.     { ßÁÇà®ëfß«àÈ}
ضرر رساننده.    { ßÀÈëeB ßvåE}

آن را گرفت وبدان عمل نمود.     {àÅ=ßfßJ ám=}
ابتالء و آزمون.     {ãÍß¿áJåª}

نفس هاى خود را فروختند.    { á¼ àÃ ßjà«¾ß?�åÄåE�á=áÆßf ßm}
پاداش، صواب.     {ãÍßEÇàN ß»ß¶}

ترجمة آيات

و پيروى كردند آنچه را كه شيطان ها در سلطنت سليمان خوانده بودند و سليمان كفر نورزيد ليكن آن 

شيطانها به كفر گراييدند، به مردم سحر مى آموختند و ]نيز از[ آنچه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در 

بابل فرو فرستاده شده بود ]پيروى كردند[ با اينكه آن دو ]فرشته[ هيچ كس را تعليم ]سحر[ نمى كردند 

مگر آنكه ]قبال به او[ مى گفتند ما ]وسيلة[ آزمايشى ]براى شما[ هستيم پس زنهار كافر نشويد و آنها از 

آن دو ]فرشته[ چيزهايى مى آموختند كه به وسيلة آن ميان مرد و همسرش جدايى بيفكنند هر چند 

بدون فرمان خدا نمى توانستند به وسيلة آن به احدى زيان برسانند و چيزى مى آموختند كه برايشان 

درس بيست و هفتم 
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زيان داشت و سودى بديشان نمى  رسانيد و قطعاً دريافته بودند كه هر كس خريدار اين ]متاع[ باشد 

در آخرت بهره اى ندارد. وهر آيينه بد چيزست آنچه فروختند عوض وى خويشتن راكاش مى دانستند 

)102( اگر آنها ايمان آورده و پرهيزگارى كرده بودند قطعاً پاداشى ]كه[ از جانب خدا ]مى يافتند[ بهتر 

بود اگر مى دانستند )103(

تفسير مختصر 

***< آيات گذشته به اين اشاره داشت كه قوم يهود كتاب  ßÁ> ß»áÉß· ài� ǻ á· àº�Îß· ß¢� àÀÉ å{>ßÉ çn¶=�á=Çà·áJßI�>ßº�á=Ç à£ßFçI= ßÆ@
خداوند را پشت سر نهادند و در قسمت نخست اين آية مباركه اشاره به اين امر است كه آن قوم )يهود( 

نه تنها اينكه كتاب خدا )تورات( را كه بيان كنندة صفات نبى آخر الزمان بود پشت سر انداختند؛ بلكه از 

چيزى متابعت وپيروى كردند كه شيطانان در عهد سليمان – عليه السالم - بر آن ها القا نموده بودند و 

دروغ بافى و افترا كرده بودند. مقصد از »شياطين« همانا شيطان هاى جنى و انسى مى باشند. شيطان ها 

بعد از رحلت سليمان  - عليه السالم – مجموعة از اوراق و كتاب هاى سحرى را جمع آورى كرده بودند 

و بين مردم اين شايعه را ايجاد نموده بودند كه سر پادشاهى بزرگ سليمان در تعليماتى نهفته است 

كه در البالى اين كتابهاست كه اصل آنها از سحر و جادو سرچشمه ميگيرد گويا سليمان نيز – العياذ 

باهللا – يك جادو گر بود و به وسيلة سحر توانسته بود كه جن و پرنده گان و حيوانات را تسخير نمايد 

ديگر اينكه ميگفتند: قوت و سر سلطنت سليمان ـ عليه السالم ـ در نگين انگشترش نهفته بود.

آمده است كه حضرت سليمان$ شمارى از كتابهاى سحرى را براى جلوگيرى از شيوع آنها زير تخت 

خويش پنهان كرده بود؛ اما بعد از وفات وى شياطين همان كتاب ها را كشيده و به مردم چنان جلوه 

ميدادند كه تخت سليمانى به اساس سحر بناشده بود و پرواز او در هوا و حتى تمام اختياراتش جز سحر 

و جادو چيز ديگرى نبود وگروهى از شياطين مدعى اين بودند كه سليمان پيغمبر در اواخر عمر خود 

از اسالم روى گردانيده بود و به پرستش بتها روى آورده بود، و براى بت پرستى پرستشگاه هايى هم بنا 

كرده بود، يهوديان شائعات نادرست و تهمت هاى شيطانى شيطان هاى جنى و انسى را پذيرفته بودند 

و يهود زمان پيغمبر نيز با عدم ايمان به پيغمبر خدا در راه گذشته گان خويش روان شدند. اين آيات 

نازل شد تا اوالً كج روى يهود را بيان دارد و ثانياً تهمت هاى دروغين را از دامن مقدس و پاك حضرت 

سليمان ـ عليه السالم ـ بزدايد و ساحت آن حضرت را از هرعيب وتهمتى صفايى بخشد. 

ßf***<�خداوند متعال در اين قسمت از  áV ëj¶=� ßl>ç¿¶=� ßÁÇ à»ë·ß£àÈ�á=Æàfß«ß²� ßÀÉ å{>áÉ çn¶=� çÀ å³ß¶ßÆ� àÁ> ß»áÉß· ài�ßfß«ß²�>ßºßÆ@
آيت اين را بيان مى دارد كه، حضرت سليمان ـ عليه السالم ـ كفر نورزيده بود، و نه به سحر روى آورده، 
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بلكه آن چه به او نسبت داده شده همه  بهتان ودروغ است و شيطان ها خود كفر ورزيدند و از راه خداوند 

بيرون شدند، وهمان ها اند كه به مردم سحر وجادو مى آموزند، وآن ها را وسوسه مى نمايند تا به ياد گيرى 

سحر روى آورده و به راه حق پشت گردانند. 

از آيت مباركه به دو گونه مى تواند   اين قسمت   >*** ßLÆàe>ßºßÆ� ßLÆàe> ßÂ� ß̧ åE>ßFåE� åÀáÉ ß³ß· ß»á¶=�Îß· ß¢� ß¹åh¾à? �>ßºßÆ@
آن ها  به  و  مى آموختند  سحر  مردم  به  گراييدند،  كفر  به  كه  شيطان ها  همان  اينكه  اول  شود  تفسير 

همچنان چيزى را تعليم مى دادند كه در بابل بر هاروت و ماروت نازل گرديده بود. دوم اينكه يهوديان 

بر  كه  نمودند  نيز  را  متابعت همان سحر  را كردند  و دسيسه هاى شياطين  توطئه  متابعت  همچنانكه 

هاروت و ماروت جهت تفريق ميان سحر و معجزه نازل گرديده بود و آنها مردمان را بقصد اصالح عقايد 

تعليم ميدادند نه بقصد عمل و اعتقاد. 

بابل، شهرى است در عراق، اهل آن به سحر عادت داشتند، و ساحران آن، سحر را بحيث وسيله براى 

زير تأثير آوردن عامة مردم بكار مى گرفتند، وسپس آن ها را وادار مى كردند كه بت ها وستاره گان را به 

پرستش بگيرند. 

تا  نام دوفرشته است؛ خداوند آن ها را مكلف ساخته بود كه به مردم سحر بياموزند  هاروت وماروت، 

ايشان درك نمايند كه كارسحر امر دشوارى نيست، بلكه خيلى آسان است، سحر با وجود تاثيراتيكه از 

خود بجاى ميگذارد؛ اما حقيقت اشيا را تبديل نمى تواند بلكه يك سلسله ظواهر تغيير مى يابد، سحر هيچ 

گاه به منزلة معجزات نمى رسد كه پيغمبران با خود آوردند، مردم نبايد تابع و مطيع سحر و ساحران 

شوند و عمل سحر را جايز بدانند، اين عمل عمل كفرى است نه عمل مباح. درحقيقت نزول و تعليم آن 

دو فرشته آزمايشى براى مردم بود. آن دو فرشته كه به صورت انسان در بابل پايين شده بودند در كنار 

آن كه مردم را سحر تعليم مى دادند، در عين حال به آن ها نصيحت مى كردند: ما كه به شما انواع سحر 

را مى آموزيم به اين خاطر است كه ميان انسان هاى درستكار وبد كردار تشخيص به ميان آيد واين سحر 

آموزى آزمايشى بيش نيست، وهركسى كه به سحر عمل كند از راه راست به گمراهه افتاده است وهركه 

از آن خود دارى نمايد راه هدايت را بر گزيده است. 

åÄ***< اين قسمت از آيت مباركه به گوشة از آموزه هاى  åQáÆßgßÆ�åÐáf ß»á¶=� ßÀáÉßE�åÄåE� ßÁÇà®ëfß«àÈ�>ßº�> ß» àÃá¿åº� ßÁÇ à»ç·ß£ßJßÉßª@
سحرى اشاره دارد كه مردم از آن دو فرشته چه چيز ها را مى آموختند؟ از آن جمله اين بود كه چگونه 

ميان زن و شوهر تفرقه بيفگنند.

�=�åä***< خداوند متعال بعد از حكايت سحر، مى فرمايد: آن ها از هيچ  åÁácåDåE�ç×åC�æb ßUß?� áÀåº�åÄåE� ßÀÈëeB ßvåE�¼ àÂ�>ßºßÆ@
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قدرت و توانى برخوردار نيستند، و كار هاى به ظاهر خارق العادة آنها، چيزى واقعى نيست بلكه تاثيراتى 

مى باشد كه خداوند در بسيارى از امور َكونى قرار داده است كه بعضى ظاهر و بعضى كمى مخفى تر اند؛ 

پس الزم است كه مردم بدانند، ضررهايى كه به سبب سحر به كسى مى رسد در حقيقت به مشيئت خداوند 

است، ذاتيكه هم اسباب آن را آفريده وهم مسببات آن رامهيا گردانيده است؛ لذا هر كارى به اذن و ارادة 

الهى صورت مى گيرد، هرچه را خواست همان مى شود؛ پس آنانى كه مى خواهند به سبب سحر به كسى 

اذيت وآزار برسانند به آن كار دست نخواهند يافت جز زمانى كه ارادة الهى رفته باشد.

***<�آنانى كه سحر را ياد مى گيرند در واقع امر چيزى را فرا مى گيرند  á¼ àÃ à£ß«¿ßÈ�ß×ßÆ� á¼ àÂèf àvßÈ�>ßº� ßÁÇ à»ç·ß£ßJßÈßÆ@
كه به خود شان مضر تمام مى شود و هيچ نفعى در پى نخواهد داشت. در سحر ضرر كامل نهفته است 

و هيچ نوع فايده اى در آن  وجود ندارد. ما امروزه مى بينيم كسانى كه سحر را به حيث يك حرفه بكار 

مى گيرند آن ها از همه مردم فقيرتر و تنگدست تر اند و همه مردم به آن ها به ديدة حقارت مى نگرند. 

عاقل كسى است كه بداند شخص بدبخت نمى تواند به شخص ديگرى سعادت و خوشبختى ببخشايد، 

زيرا كسى كه خود چيزى را در دست نداشته باشد به كس ديگرى نيز نمى تواند بخشيد. ساحران كه 

خود بد بخت اند، چگونه مى توانند به ديگران سعادت بياورند؟ اين حال شان در دنيا است و در آخرت 

حال بد تر وزشت ترى خواهند داشت. خالصه اينكه بايد ايمان داشت كه ساحران بدون اذن اهللا متعال 

به كسى ضرر و يا فايده رسانده نمى توانند.

< گروه  æ±ßØ ß]� áÀåº�åÌßf å]Û=�Êåª�àÄß¶�>ßº�àÅ=ßfßJ ám=� åÀ ß»ß¶�á=Ç à»å· ß¢�ábß̄ß¶ßÆ@ :در قسمت ديگر آية مباركه آمده است

يهود دانستند، آنهايى كه كتاب شان را رها كردند و از سحر پيروى نمودند و اندوخته هاى سحر آميز را  

بر آنچه بر آن ها از اصول و مبادى و سعادت دنيوى و اخروى نازل گرديده بود، ترجيح دادند، آن ها را در 

آخرت هيچ نصيبى از نعمت و بهشت نخواهد بود؛ زيرا كه آنها راه گمراهى را اختيار نمودند، در حالى 

كه مى دانستند كه تورات ياد گيرى سحر و جادو و تعليم آن را بر آنها حرام قرار داده و بر مرتكبين آن 

عقوبت شديدى در نظر گرفته است.

***< خداوند متعال درقسمت اخيرآيه مى فرمايد: چقدر  ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�á=Çà¾> ß²�áÇß¶� á¼ àÃ ßjà«¾ß?�åÄåE�á=áÆßf ßm�>ßº� ßkáÒåFß¶ßÆ@
بد است آن سحرى كه در بدل آن خود شان را فروختند. خداوند در اين مقطع آيت، از فروختن ايمان 

به فروختن نفس تعبير كرده است؛ زيرا كه نفس بخاطر معرفت خداوند و عمل به دين او آفريده شده 

است؛ يعنى: اگر آن ها از حرام بودن سحر آگاهى مى داشتند آنهم به گونه اى كه در نفس آن ها اثر نيك 

خود را بر جاى مى گذاشت، هرگز مرتكب ساحرى نمى شدند، و بر آن اصرار نمى ورزيدند. نخست خداوند 



105

àÅ=ßfßJ< سپس از آن ها علم را نفى نموده  ám=� åÀ ß»ß¶�á=Ç à»å· ß¢�ábß̄ß¶ßÆ@ متعال آن ها را به علم داشتن وصف نموده

است، زيرا كسى كه به مقتضاى آنچه مى داند عمل نكند مانند كسى است كه نسبت به آن، علم نداشته 

باشد وجاهل باشد. 

***< خداوند متعال در آية اخير اين  ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�á=Çà¾> ß²�áÇç¶�ãfáÉ ß]� ç�=�åb¿ å¢� áÀëº�ãÍßEÇàN ß»ß¶�=áÇß̄çI=Æ�á=Çà¿ßºA� á¼ àÃç¾ß?�áÇß¶ßÆ@
درس مى فرمايد: اگر آنها به كتاب خود ايمان استوار مى داشتند كه در آن بشارت هاى زيادى به آمدن 

الزم  بر خود  را  آن  اوامر  از  پيروى  و  متابعت  و  است،  آمده  ـ  وسلم  عليه  اهللا  ـ صلى  محمد  حضرت 

مى دانستند، و اگر آنها از خداوند ترس وهراس در دل راه مى دادند وبه آنچه در آن آمده عمل مى كردند، 

نصيب  بزرگ  پاداشى  آنها  به  خداوند  مى ورزيدند؛ حتماً  دارى  گرفته خود  نهى صورت  كه  آنچه  از  و 

مى فرمود؛ پاداشى كه از آنچه آن ها توقع مى كنند بهتر است. آية مباركه بر اين داللت دارد كه كمترين 

پاداش اخروى براى كسى كه ايمان داشته باشد و از خدا بهراسد از نعمت هاى گوناگون و زياد اين دنياى 

فانى برتر و با ارزش تر است. 

 تذكر

در مورد هاروت و ماروت گفته هاى كم و بيش زيادى نقل شده مبنى بر اينكه مالئكه بر عصيان بنى 

آدم اعتراض داشتند امر بر اين شد كه شما دوتن را از بين خود انتخاب كنيد تا ما آنها را به لباس بنى 

آدم ملبس بسازيم و صفات بنى آدم را اعم از حرص و آز و شهوت و نفس بر آنها مسلط سازيم ايشان 

اين دو فرشته را بر گزيدند و آنها به زمين فرود آمده بسا اعمال نامناسب را مرتكب شدند و باآلخره به 

جزاى سخت مبتال گرديدند، اين گفته ها به وضوح مخالف آياتى اند كه عصمت مالئكه و پاكى شان را از 

گناهان و معاصى به اثبات مى رسانند و چون در اين روايات دقت صورت گيرد آنچنانكه عالمه ابن كثير 

و مفسرين ديگر فرمودند به مراجع اسرائيلى )مرويات يهود و نصارا( بر ميگردند كه در اصطالح مفسرين 

به آنها اسرائيليات گفته مى شود و از صحت و حقيقت بر خوردار نيستند.   

فعاليت

در يك بحث آزاد صنفى در مورد فرق ميان معجزه و سحر، به همكاري استاد محترم گفتگو نموده 

خالصة مناقشات خويش را در چند نكته ابراز كنيد.
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فوايد درس  

از آيات مباركة اين درس مجموعة از فوايد و اندرز ها به دست مى آيد كه برخى قرار ذيل اند:

 تمام پيامبران الهى به شمول سليمان ـ عليه السالم ـ از تمام گناهان  پاك هستند.    

 بدون اذن و مشيت خداوند متعال نه فايده اى براى انسان متصور است ونه ضررى، وهيچ كسى 

نمى تواند به ديگرى نفع يا ضررى برساند جز همان كه خداوند در حق بنده نوشته باشد. 

 امتحان و آزمايش يك سنت الهى است تا ميان انسان هاى فرمان بردار و انسان هاى نافرمان تفريق 

صورت گيرد. 

 سحر وساحرى به انسان ضرر مى رساند. بناًء رفتن به نزد ساحران و كمك خواستن از آن ها در 

شريعت اسالم جواز ندارد و گناه بزرگ به شمار مى رود. 

 سحر عملى است كه انسان را گمراه ساخته و در لجن زار كفر و شرك فرو مى افگند.

 از نظر بسياري علما ساحرى كفراست؛ پس نبايد به اين چنين كارى روى آورد كه عاقبتى بس 

زشت و نكتب بار دارد و انسان را از دايرة ايمان بيرون مى آورد.    
 

سؤالها
 

1( معانى كلمات  و جمالت آتى را بيان داريد: 

{Í¿Jª�À��>�C} {Á>»É·i�´·º�Î·¢} {�{>Én¶=�=Ç·JI>º} {=Ç£FI=�Æ}
2( شياطين در زمان سليمان ـ عليه السالم ـ كدام تبليغات دروغين را پخش كرده بودند ؟

3( هاروت و ماروت كى بودند و به مردم چه چيز نشان ميدادند؟

4( در بارة شهر بابل چه مى دانيد؟

5( آيا سحر در بدن انسان تأثيرى دارد؟ با دليل روشن سازيد.  

6( عمل به سحر و گذاشتن كتاب اهللا ـ جل جالله ـ چه پى آمدى دارد؟ 

کار خانه گی
در بارة اضرار جادو مقالة بنويسيدكه از هشت سطر كم نباشد.



107

آيه )104- 10۵( سورة بقره
�èaßÇßÈ�>ßº�>-,0@� ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢� ßÀÈåfåª> ß³á·å¶ßÆ�=Ç à£ßá�=ßÆ�>ß¾áf à�á¾=�=Çà¶Çà®ßÆ�>ß¿ å¢=ße�=Çà¶Ç à̄ßI� ß×�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
� áÀßº�åÄåJßá�ßfåE� èsßJáß��àç�=ßÆ� á¼ à³ëEße� áÀåº�æá� ß]� áÀåº� á¼ à³áÉß· ß¢� ß¹çhß¿àÈ� áÁß?�ß�å²åf ánàá�=� ß×ßÆ� åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?� áÀåº�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=

>�>-,1@� å¼É å�ß£á¶=� å̧ ávß«á¶=�Æàc�àç�=ßÆ�àÐ> ßnßÈ
معناى كلمات

به ما گوش فرا بده، سخنان ما را بشنو، به ما توجه كن.     {>ß¿ å¢=ße}
به ما مهلت بده.   {>ß¾áf à�á¾=}

دوست مى دارد، مى خواهد و تمنى واقع شدنش را دارد.�    {èaßÇßÈ}
}   فرود آورده شود، نازل كرده شود.  ß¹çhß¿àÈ}

خاص مى گرداند.    { èsßJ á̂ ßÈ}
ترجمة آيات: اى كسانى كه ايمان آورده ايد، نگوييد "راعنا" )به سخن ما گوش بده( بلكه بگوييد: "انظرنا" 
)به ما مهلت بده و توجه كن( و]سخنان پيامبر را[ بشنويد، و كافران را عذابى درد ناك است )104( دوست 
نميدارند آنانكه كافر شدند از اهل كتاب ونه مشركان كه فرود آورده شود برشما هيچ نيكى از پروردگار شما 

وخدا مخصوص مى كند به بخشايش خود هركه راخواهد وخدا صاحب فضل بزرگ است )105(
¿ß<***<�در بين صحابة كرام معمول شده بود كه هر گاه  å¢=ße�=Çà¶Ç à̄ßI� ß×�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@  :تفسير مختصر
ميخواستند توجه رسول خدارا به خود جلب كنند يا قصد داشتند در موضوعى با جناب ايشان بحث و گفتگو 
كنند ميگفتند: »راعنا« يعنى به ما گوش بده و به سخنان ما توجه كن، يا به ما مهلت بده تا آنچه از علم به ما 
مى آموزى حفظ و تكرار نماييم. وقتى يهوديان ملتفت شدند از اين تعبير، سوء استفاده نموده آن حضرت� 
را مخاطب قرار داده مى گفتند: @i>¯¶>E?�>È�>¿¢=e¼< آنها در ظاهر چنين جلوه مى دادند كه مانند صحابة كرام 
خواهان مهلت و توجه اند، اما در حقيقت منظور شان چيز ديگرى بود؛ زيرا اين كلمه را با اضافه نمودن ياء 
»راعنا« تلفظ نموده بمعنى راعي الغنم يعنى گوسفند چران ما ميگرفتند، و يا به رعونت توجيهش مى كردند 
كه بمعنى احمقى و ساده لوحى مى آيد. از اين روى بود كه خداوند متعال مؤمنان را از استعمال كلمة »راعنا« 
ß¾áf<<�و بگوييد  à�á¾=�=Çà¶Çà®ßÆ@ :را استعمال نمايند. وفرمود �>¾f�¾=  نهى فرمود و دستور داد كه به جاى آن كلمة
كه به ما مهلت بده نظر داشته باش، اين تعبير معنى و مفهوم كلمة »راعنا« را مى رساند ولى در كنار آن 
احتمال معناى ديگرى را ندارد كه يهود از آن استفادة سوء كنند. بعد از آن خداي متعال به مؤمنان دستور 
Ç=<�بشنويد، يعنى: از اوامر خداوند پيروى كنيد، و مانند يهود نباشيد كه مى گفتند: شنيديم  à£ ß» ái=ßÆ@�:مى دهد
< اشاره بر اين دارد كه بي حرمتي به پيغمبر  ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢� ßÀÈåfåª> ß³á·å¶ßÆ@ :وعصيان كرديم.  جزء اخير آية كريمه
اسالم موازى با كفر است خصوصاً در صورتيكه قصداً و عمداً باشد؛ همچنان اشاره بر اين دارد كه اين عده از 
كسانيكه عمال اين كار زشت را مرتكب مى شوند؛ يعنى يهوديان كافر اند و به ارادة خويش اين كفر را برگزيدند 

چرا كه به رسول بر حق خدا تمسخر نمودند پس عذاب سخت و درد ناك خداوند منتظر ايشان است.    
و  نصرانى(  و  يهودى  )گروه هاى  كتاب  اهل  �>*** ßÀÉå²åf án à»á¶= � ß×ßÆ � åH>ßJ å³á¶= � å̧ áÂß? � áÀåº �=Æàfß«ß² � ßÀÈådç¶= �èaßÇßÈ �>ßº@
مشركان، به هيچ وجه دوست ندارند كه از طرف پروردگارتان به شما خيرى نازل گردد؛ زيرا كه آن ها نسبت 

درس بيست و هشتم
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به شما حسد و بدبينى دارند. 
خيرى كه در اين آيت از آن ياد شده قرآن كريم است، قرآن كريم در واقع بزرگ ترين نعمت ها مى باشد، 
كه خداوند متعال بدان انسان هاى مؤمن را از تاريكى هاى جهل و بت پرستى بيرون آورد و به نور ايمان و 
هدايت رهنمايي كرد، و امور زنده گى شان را نظم بخشيد، به ايشان وحدت و يكپارچه گى نصيب فرمود و 
بدين وسيله عزت دنيا و آخرت را از آن آنها ساخت. وقتى يهوديان نگاه كردند كه اين همه نعمت بزرگ بر 
كس ديگرى غير از يهودان نازل مى گردد در مقابل آن ها حسد ورزيدند؛ زيرا آن ها توقع داشتند كه پيامبر 
خاتم از ميان يهوديان برگزيده خواهد شد و كتاب هم بر آن ها نازل خواهد گرديد؛ ولى خداوند متعال در 
� èsßJ á̂ ßÈ�àç�=ßÆ@ :آخر اين آيت مباركه به توقع نادرست آنها رد نموده وجهل و نادانى شان را برمال مى گرداند
< خداوند متعال هركه را بخواهد از فضل و مرحمت و نبوت خويش  å¼É å�ß£á¶=� å̧ ávß«á¶=�Æàc�àç�=ßÆ�àÐ> ßnßÈ� áÀßº�åÄåJ ß» áUßfåE
برخوردار مى گرداند، او تعالى است كه به بنده گان خويش نبوت مى بخشد و رسالت مى دهد وكاميابى نصيب 
مى فرمايد و هدايت مى كند، هيچ كسى حق ندارد كه از او تعالى انتقاد نمايد و در برابر كسى كه مورد 
رحمت وى قرار گرفته و برگزيده شناخته شده حسد ورزد و اگر چنين كند هيچ سودى را كمايى نخواهد 
كرد؛ زيرا اختيارات و كليد هاى هر گونه فضل فقط نزد خداست و بس. پس هيچ قدرتى به جز او تعالى توان 

بخشش يا سلب آن را ندارد. 

در مورد ارزش و اهميت قرآن مجيد از نواحى مختلف، بحث و گفتگو نموده فعاليت:  
                              نتايج آن را درج كتابچه هاى خويش نماييد. 

فوايد درس : قسمتى از فوايد و اندرزهاى آيات اين درس قرار ذيل اند: 
 كسى كه با پيامبر� اساءت ادب نمايد در واقع با خداوند اساءت ادب كرده است؛ زيرا كه پيامبر� 

فرستادة او تعالى است و هر آنچه مى گويد از جانب پرورد گار است. 
 بايد از حسد پرهيز نمود؛ زيرا حسد سبب تباهى دنيوى و اخروى شخص حاسد مى شود.

 وجوب احترام پيامبر� و پاس داشتن مقام بزرگ ايشان.

سؤالها

¿ß<<�چه معنى دارد و يهوديان از اين جمله چگونه سوء استفاده مى نمودند؟ å¢=ße�=Çà¶Ç à̄ßI� ß×@ 1( اين عبارت
2( فرق ميان »راعنا« و »انظرنا« چيست؟

< چيست وكدام گروه اند كه به عذاب الهى مبتال مى گردند؟  ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢� ßÀÈåfåª> ß³á·å¶ßÆ@ 3( منظور از عبارت
Æ=< در آيت دوم چيست؟  àfß«ß²� ßÀÈådç¶=�èaßÇßÈ�>ßº@ 4( مفهوم

5( خيرى كه در آية دوم از آن ياد شده چيست و چطور مى توان خير بودن آن را به اثبات رساند؟ 
6( خداوند متعال چگونه يهود و تصورات غلط شان را رد مى نمايد؟ ودر اين رابطه چه تعبيرى به كار رفته است؟ 

کار خانه گی  
با استفاده از نخستين آيات كريمة قرآن كريم در مورد عظمت مقام حضرت پيامبر – صلى اهللا عليه وسلم- 

و وظيفة  مسلمان در قبال ايشان مقالة بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.
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آيه )106- 108( سورة بقره

�>-,2@�ãfÈ åbß®�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²� ßÎß· ß¢�ßä�=� çÁß?� á¼ß·á£ßI�áß�ß?�> ßÃå·áNåº� áÆß?�> ßÃá¿ëº�æá�ßå~� åLá@ß¾�> ßÃ åj¿à¾� áÆß?�æÍßÈA� áÀåº� á_ ßj¿ß¾�>ßº�@
�á½ß?��>-,3@�æ� årß¾�ß×ßÆ� úÊå¶ ßÆ�Àåº�åä�=� åÁÆàa�Àëº�¼ à³ß¶�>ßº ßÆ� åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� à́ á· àº�àÄß¶�ßä�=� çÁß?� á¼ß·á£ßI�áß�ß?
�Ð=ßÇ ßi� ç̧ ßu�ábß̄ßª� åÁ>ß�åáÝ>åE�ßfá« à³á¶=� å¹çbßFßJßÈ�ÀßºßÆ� à̧ áFß®�Àåº�Î ßiÇàº� ß̧ åÒ ài�> ß»ß²� á¼ à³ß¶Ç àiße�á=Çà¶ß@ ájßI�Áß?� ßÁÆ àbÈåfàI

>��>-,4@� å̧ ÉåF çj¶=

معناى كلمات

}  نسخ: در لغت؛ نقل و ازالت ودوركردن را گويند، و در اصطالح:  رفع كردن ودور  á_ ßj¿ß¾}
نمودن حكمى شرعى به سبب حكم شرعى ديگرى كه بعد از آن آمده باشد.     

فراموش مى گردانيم.  {> ßÃ åj¿à¾}
كارساز، سرپرست.     { úÊå¶ßÆ}

}  آيا مى خواهيد؟  ßÁÆ àbÈåfàI�á½ß?}
گمراه شده.   { ç̧ ßu}

}  راه درست، راه مستقيم.  å̧ ÉåF çj¶=�Ð=ßÇ ßi}
ترجمة آيات

هيچ آيتى را نسخ نمى كنيم يا آن را به ]دست[ فراموشى نمى سپاريم مگر اينكه بهتر از آن يا مانندش 

را مى آوريم، مگر ندانستى كه خدا بر هر كارى تواناست )106( مگر ندانستى كه فرمانروايى آسمانها و 

زمين از آن خداست و شما جز خدا سرور و ياورى نداريد )107( آيا مى خواهيد از پيامبر خود همان را 

بطلبيد كه قبًال از موسى خواسته شد و هر كس كفر را با ايمان عوض كند مسلماً از راه درست گمراه 

شده است )108( 

سبب نزول  

در روايات آمده كه  يهود و مشركين اعتراض مى كردند كه: عجب است!  محمد يك بار به ياران خود 

دستور عمل كردن به كارى را مى دهد و بعد از مدتى آن ها را از كردن آن منع مى كند و بر خالف آن 

درس بيست و نهم 
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فيصله مى نمايد! امروز به آن ها يك چيز مى گويد و فردا چيز ديگرى! اين نشان مى دهد كه قرآن كتاب 

خدا نبوده بلكه دست ساختة خود محمد مى باشد كه ميان مطالب آن اختالف و تضاد موجود است. اين 

آيات نازل گرديد تا ادعاى باطل آن ها را رد نمايد.

تفسيرمختصر 

<***< يهوديان همواره شبهه مى آفريدند ومى خواستند  ßÃå·áNåº�áÆß?�> ßÃá¿ëº�æfáÉ ß̂ åE� åLá@ß¾�> ßÃ åj¿à¾�áÆß?�æÍßÈA� áÀåº� á_ ßj¿ß¾�>ßº@
كه با ايجاد شبهات خويش در مورد قرآن حقانيت آن را در ذهن تازه مسلمان شده گان زير سؤال ببرند. 

آن ها منكر آن بودند كه در قرآن هم مى تواند نسخ رخ دهد وبه جاى يك آيت آيت ديگرى انتخاب گردد 

وآن آيت نخستين از ميان برداشته شود و يا حكم آن ملغى قرار گيرد؛ ولى خداوند متعال در رد آنها 

<<�هيچ آيت و حكم را منسوخ نمى گردانيم و يا آن را از ذهن و خاطر  ßÃ åj¿à¾�áÆß?�æÍßÈA� áÀåº� á_ ßj¿ß¾�>ßº@ :فرمود

<< در بدل آن آية  ßÃå·áNåº�áÆß?�> ßÃá¿ëº�æfáÉ ß̂ åE� åLá@ß¾@مؤمنان بيرون نمى كنيم وبه فراموشى نمى سپاريم؛ مگر اينكه�

بهتر و جامع تر و يا مانند آن را نازل مى كنيم.   

نسخ در اينجا به معناى پايان دادن به حكم آيه اى از آيات قرآن مجيد است كه در اكثر مواقع لفظ آيت 

باقى مى ماند اما حكم آن منسوخ مى شد و گاهى خود آيت نيز برداشته مى شد. حكمت از نسخ آيات 

آن بود كه كمال تدريجى شريعت اسالمى تقاضا مى نمود تا مرحله به مرحله به اساس اقتضاى زمان و 

استعداد مردم احكام دين به پاية اكمال برسد يكى از جلوه هاى اين كمال تدريجى آن بود كه با در نظر 

داشت حاالت حكمى نازل گردد؛ ليكن بعد از مدتى چون مردم آمادة پذيرش حكم مناسب تر و مفيد تر 

از آن گرديدند آن حكم بر داشته شود و حكم ديگرى جاى گزين آن گردد، تا آنكه احكام به پاية نهايى 

خود رسيده و امت اسالمى قابليت برداشت آنهارا براى هميشه پيدا كند. 

اين در حالى بوده كه خداوند متعال هم به حكم اول و مدت بقاى آن بلكه به نتايج و دست آورد هاى 

آن آگاه بوده و هم به احكام بعدى.

ãfÈåbß®�æÐ***<�خداوند متعال در ختم اين آية مباركه مى فرمايد: ))آيا ندانستى  áÊ ßm� ȩ̈ à²� ßÎß· ß¢�ßä�=� çÁß?� á¼ß·á£ßI� á¼ß¶ß?@
كه خدا بر هر كارى تواناست، تمام كاينات در اختيار وى قرار دارد، او تعالى توانايى است كه از وى هيچ 

كارى صادر نمى گردد مگر آن كه به خير بشر بوده باشد.(( پس نسخ يك حكم هم در دايرة قدرت وى 

شامل است هر قسم و هر گاه خواسته باشد يك حكم را نسخ و در بدل آن حكم ديگرى را مى آورد. 

< آيا ندانستى كه  åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� à́ á· àº�àÄß¶�ßä�=� çÁß?� á¼ß·á£ßI� á¼ß¶ß?@ :خداوند تعالى در آية بعدى مى فرمايد
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خداوند مالك تمام هستى و تمام آسمان ها و زمين است؟! و اوست كه در امور تمام مخلوقات تصرف 

�>ßºßÆ@ :مى كند. وهرچه بخواهد انجام مى دهد وهركارى را اراده نمايد عملى مى سازد. ودر پايان آيه ميايد

æfÉ<�))و شما جز خدا سرور و ياورى نداريد(( يعنى: اى مؤمنان! جز  årß¾�ß×ßÆ� úÊå¶ßÆ�Àåº�åä�=� åÁÆàa�Àëº�¼ à³ß¶
خداوند يكتا، شمارا هيچ ياور و سرپرستى نيست تا شؤون و مصلحت هاى تان را به سامان رساند و شما 

را بر دشمنان تان نصرت وپيروزى بخشد؛ پس خداوند متعال اين حق را دارد كه حكمى را نسخ نمايد 

و به جاى آن حكم ديگرى را قرار دهد.

***< خداوند متعال در آية اخير مى فرمايد: )اى  à̧ áFß®�Àåº�Î ßiÇàº� ß̧ åÒ ài�> ß»ß²� á¼ à³ß¶Ç àiße�á=Çà¶ß@ ájßI�Áß?� ßÁÆ àbÈåfàI�á½ß?@
مؤمنان! آيا مى خواهيد كه بر پيامبر خويش فشار آوريد و از وى چيز هايى را بخواهيد كه قوم موسى ـ 

عليه السالم ـ از وى مى خواستند؟ كه با اين كار حالت شما با حالت يهود همانند مى شود.( چنانچه يهود 

از موسى ـ عليه السالم ـ مى خواستند كه خداوند را به عيان وآشكارا به ما نشان بده. اى مؤمنان! براى 

شما مناسب نيست كه از پيامبر – صلى اهللا عليه وسلم- چيز هايى بخواهيد كه شايان يك امت مطيع و 

فرمانبردار نيست؛ زيرا ايمان واقعى تقاضا مى كند كه به آنچه از پيامبرتان به شما مى رسد كامًال تسليم 

گرديد، و به آنچه شما را دستور مى دهد عمل نماييد و از آنچه شما را منع مى نمايد خود دارى ورزيد.  

�> å̧ ÉåF çj¶=�Ð=ßÇ ßi� ç̧ ßu�ábß̄ßª� åÁ> ß»ÈåáÝ>åE�ßfá« à³á¶=� å¹çbßFßJßÈ�ÀßºßÆ@ :سپس خداوند متعال در قسمت آخر آيت مى فرمايد

كسى كه آن آيات آشكار الهى را رها مى كند وخواهان آيات ديگرى مى شود و از روى تكبر و دشمنى 

وكينه توزى درخواست هاى نا بخردانه مى نمايد، وكسى كه گمراهى را در برابر هدايت مى خواهد، وكفر 

را بر ايمان ترجيح مى دهد، در واقع از راه راست و مستقيم كه راه هدايت است منحرف گرديده است.   

فوايد درس  

گوشة از فوايد و ارشاداتى كه از آيات كريمه استنباط مى شود قرار ذيل است:

 با  آمدن دين مبين اسالم تمام اديان آسمانى ديگر منسوخ شدند.

 نسخ در احكام داخلى دين اسالم به اساس حكمت الهى، ثابت است.

همانند  هم  گاهى  و  بهتر  شده  نسخ  آيات  از  تكليف،  و  عمل  ثواب  نگاه  از  كننده  نسخ  آيات   

مى باشد.     

 خداوند متعال با علم و قدرت خويش بر تمام مصالح بشريت احاطه دارد. 
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 از نشانه هاى كمال ايمان است كه  از اوامر رسول اكرم ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ پيروى صورت گيرد 

و از نواهى او اجتناب بعمل آيد.

  

سؤالها

1( معنى لغوى و اصطالحى نسخ را واضح سازيد.

2( معنى و مفهوم كلمة »ننسها« چيست؟ و مطلب از جملة مباركة »نأت بخيرمنها« چه مى باشد؟

3( براى اثبات نسخ دليلى از قرآن كريم ذكر نماييد.

<�را واضح بداريد. å̧ ÉåF çj¶=�Ð=ßÇ ßi� ç̧ ßu�ábß̄ßª� åÁ> ß»ÈåáÝ>åE�ßfá« à³á¶=� å¹çbßFßJßÈ�ÀßºßÆ@ 4( معنى آية مباركة

5( چرا آية قرآنى، مؤمنان را هشدار ميدهد كه مانند قوم موسى ـ عليه السالم ـ نباشند؟

کار خانه گی  
به كتب تفسير وعلوم القرآن مراجعه كرده در مورد نسخ واقسام آن يك مقاله بنويسيد كه از يك صفحه 

كمتر نباشد. 
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آيه )109- 110( سورة بقره

� åbá£ßE �Àëº �¼åÃ åjà«¾ß? � åb¿ å¢ � áÀëº �= âb ßj ßU �â=e>ç« à² � á¼ à³å¾>ß�åC � åbá£ßE �Àëº �¼ à³ß¾Æèa àfßÈ � áÇß¶ � åH>ßJ å³á¶= � å̧ áÂß? � áÀëº �ã�åNß² �ça ßÆ@ �
�á=Ç à»Éå®ß? ßÆ�>-,5@� ãfÈ åbß®�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�ßä�=� çÁåC�åÅ åfáºß@åE�àä�=� ßÊåIá@ßÈ�ÎçJ ßU�á=Ç àVß« áq= ßÆ�á=Çà« á¢>ßª� è°ßá�=� à¼àß��ß ç�ßFßI�>ßº
>>--,@�ã� årßE� ßÁÇà· ß»á£ßI�>ßå��ßä�=� çÁåC�åä�=� ßb¿ å¢�àÅÆ àbåß��æá� ß]� áÀëº�¼ à³ åjà«¾ßÙ�á=Çàº ëbß̄ àI�>ßº ßÆ�ßÌ> ß²çh¶=�á=ÇàIA ßÆ�ßÌßØ çr¶=

معناى كلمات

{çaßÆ}   آرزونمود. خوش داشت. 

}  يهود ونصارى. åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?}
¼}  شما را باز گردانند.  à³ß¾Æèa àfßÈ}

واضح شد، روشن گرديد.    { ßÀçÉßFßI}
á=Ç}  از مؤاخذه گنهكاران بگذريد. àVß« áq=}

بر پا داريد.   {á=Ç à»Éå®ß?}
ترجمة آيات

روى حسدى  از  شما  ايمان  از  بعد  شمارا  گردانند  كافر  كه  كتاب  اهل  از  بسيارى  داشتند  دوست 

كه در نفس شان بود پس ازآنكه واضح شد برايشان حق پس عفوكنيد و درگذريد تا آنكه آردخدا 

فرمان خودرا هرآيينه خدا برهمه چيز توانا است )109( و نماز را بر پا داريد و زكات را بدهيد و 

هر گونه نيكى كه براى خويش از پيش فرستيد آن را نزد خدا باز خواهيد يافت. هر آيينه خدا به 

بيناست )110( آنچه مى كنيد 

تفسيرمختصر 

»â=e>ç***<�يهوديان – مگر عدة بسيار كمى -  à²� á¼ à³å¾> ß»ÈåC� åbá£ßE�Àëº�¼ à³ß¾Æèa àfßÈ�áÇß¶� åH>ßJ å³á¶=� å̧ áÂß?� áÀëº�ãfÉåN ß²�çaßÆ@
نسبت به مؤمنان حسد و كينه ورزى را اختيار كرده هميشه خواهان شر براى آنها مى باشند. اين 

درس سى ام
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ـ  پيامبر  رسالت  حقانيت  كه  آن  با  نصارى  و  يهود  كه  مى فرمايد  نموده  بيان  كريم  قرآن  را  حالت 

عليه السالم ـ و صدق نبوت وى را درك مى كنند ولى؛ به سبب حسدى كه در دل دارند، نه تنها 

واقع  نيز سد  ديگران  ايمان  راه  در  بلكه  مى ورزند،  كفر  ـ  وسلم  عليه  اهللا  ـ صلى  محمد  به  كه  آن 

شده  مى كوشند تا ايشان را از اسالم خارج سازند و به ارتداد وا دارند. آن ها اين كار را از روى آن 

انجام نمى دهند كه كتاب شان به آن كار دستور شان مى دهد بلكه به سبب همان نفسيت زشت و 

اند و جز خود  توز  يهودان عموماً مردمى حسد پيشه وكينه  زيرا  بيمارگونة شان است؛  خصوصيت 

شان به هيچ كسى ديگرى خير نمى خواهند و همواره در تمناى زوال نعمت از ديگران مى سوزند و 

خود شان را مى خورند. همچنان اين آية كريمه نشان مى دهد كه آن ها در نهانگاه دل خويش يقين 

ندارد؛  بوده و نبوت محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ هيچ شائبه اى  داشتند كه دين اسالم بر حق 

ولى خصوصيت زشت از ايمان آوردن و تصديق آن مانع مى شد. 

 >åÅåfáºß@åE�àä�=� ßÊåIá@ßÈ�ÎçJ ßU�á=Ç àVß« áq=ßÆ�á=Çà« á¢>ßª@ :سپس خداوند متعال مؤمنان را به خويشتندارى مى خواند

بارى پاسخ گويند ودر مقابل آن ها دست  با گذشت وبرد  وبه آن ها دستور مى دهد كه شر يهود را 

به شمشير نزنند وبه جنگ روى نياورند تا آن كه اذن خداوند به جنگ و قتال صورت گيرد؛ سپس 

ãfÈåbß®�æÐ< خداوند بر هر كارى تواناست، و از عهدة هر كارى  áÊ ßm� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�ßä�=� çÁåC@ :او تعالى مى فرمايد

بودن  اندك  و  شان  بشرى  نيروى  تعداد  بودن  اندك  وصف  با  را  مسلمانان  بخواهد  اگر  مى آيد؛  بر 

توانايى هاى مالى و نظامى شان بر دشمن شان غالب مى گرداند وپيروز مى سازد. 

<ßÌ***<�خداوند متعال در اين آية كريمه به بعضى از عوامل معنوى پيروزى  ß²çh¶=�á=ÇàIAßÆ�ßÌßØ çr¶=�á=Ç à»Éå®ß? ßÆ@
بر دشمن اشاره نموده مى فرمايد: نمازهاى خويش را برپا داريد تا ايمان در دلهاى تان راسخ گردد، 

از  تان  نفسهاى  و  آيد،  به وجود  رأفت  و  الفت  تان  ميان  پروردگارتان مستحكم شود،  با  تان  رابطه 

بار سنگين دعوت و جهاد را كسب  فحشاء و منكر وزشت كارى پاكيزه گرديده صالحيت برداشت 

نمايد. وهم چنان زكات مال خويش را ادا كنيد؛ زيرا به سبب اداى زكات در جامعة اسالمى تكافل 
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دوستى  و  محبت  جامعه  ومستمندان  ثروتمندان  ميان  سوى  ديگر  واز  ميايد،  وجود  به  اجتماعى 

مى شود. ايجاد 

فرد و دومى سبب اصالح جامعه مى گردد هردو وسايل  اولى سبب اصالح  نوع عبادت كه  اين دو 

پيروزى در دنيا و عامل سعادت و خوشبختى در آخرت مى گردند.  

را  اوامر فوق  براى اطمينان دادن نفوس مؤمنانيكه  آية مباركه  اين  خداوند متعال در قسمت دوم 

¿åä�=�ßb< يعنى هر عملى از قبيل  å¢�àÅÆ àb åRßI�æfáÉ ß]� áÀëº�¼ à³ åjà«¾ßÙ�á=Çàºëbß̄ àI�>ßºßÆ@ :اطاعت ميكنند مى فرمايد

نماز و زكات و روزه و حج و احسان و غيره را كه شما انجام مى دهيد، نتيجه و پاداش آن را در روز 

آخرت خواهيد يافت، و بى كم وكاست بدست خواهيد آورد. 

ãfÉ<�به اين معنى كه خداوند به آنچه  årßE� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ß»åE�ßä�=� çÁåC@ :سپس در قسمت آخر آيت مى فرمايد

انجام مى دهيد بيناست، وهيچ كارى ـ چه خورد چه بزرگ، چه خير چه شر ـ از دايرة ديد او تعالى 

به دور نمى ماند. 

فعاليت

á=Ç< به امت اسالمى ميرساند مورد بحث و گفتگو  àVß« áq=ßÆ�á=Çà« á¢>ßª@ پيام بزرگى را كه آيت مباركة

قرار دهيد.

فوايد درس 

بعض از فوايد وارشاداتى كه از اين آيات استنباط مى شوند قرار ذيل است:

 درقرآن كريم و سنت نبوى از حسد ورزى – به معنى آرزوى زوال نعمت  ديگران– ممانعت 

بعمل آمده، مسلمانان بايد از آن خود دارى نمايند.  

كه  است  شخصى  كامل  مسلمان  بوده،  اسالمى  اخالق  از  جزئى  جويى  انتقام  وعدم  گذشت   
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داراى اخالق نيكو و از انتقام گيرى به دور باشد .  

دادن  و  نماز  برپاداشتن  شريعت؛  به  التزام  بدون  اسالم  دشمنان  برابر  در  الهى  كمك  كسب   

ابزار معنوى پيروزى و نصرت به شمار  از بهترين وسايل و  اداى شعاير دينى  زكات متصور نيست. 

مى رود.  

سؤالها

1( يهود چرا بدين آرزو بودند كه مسلمانان از دين خود برگردند؟ 

<�چيست ؟ è° ßVá¶=� à¼ àÃß¶� ßÀçÉßFßI�>ßº�åbá£ßE�Àëº@ 2( مراد از

3( آيا حكم اسالم در برابر دشمنيهاى يهود براى هميش »عفو و صفح« است ؟ 

4( اقامة نماز و اداى زكات چگونه مى توانند در نصرت الهى اثر گذار باشند؟ 

�=�åÅåfáºß@åE�àä< چى است؟ ßÊåIá@ßÈ�ÎçJ ßU@5( معنى و مفهوم�

6( از تفسير اين آيات چه فوايد وارشاداتى استنباط مى شود.  

کار خانه گی

آن  اصلى  عناصر  مفاهيم  از  يك  هيچ  كه  اى  گونه  به  نماييد  يك صفحه خالصه  در  را  درس  اين 

نشود.  فروگذار 
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آيه )111- 113( سورة بقره

�ÁåC � á¼ à³ß¾> ßÂáfàE �á=ÇàI> ßÂ � á̧ à® � á¼ àÃèÉå¾>ßºß? � ß́ á·åI �Ïße> ßrß¾ � áÆß? �â=aÇ àÂ � ßÁ>ß² �Àßº �ç×åC �ßÍç¿ßá�= � ß̧ à] ábßÈ �Àß¶ �á=Çà¶>ß® ßÆ@ �
� á¼åÃáÉß· ß¢� ãáÇ ß]�ß× ßÆ�åÄëE ße� ßb¿ å¢�àÅ àf áQß?� àÄß·ßª� ãÀ åjáà�� ßÇ àÂ ßÆ�åäå��àÄßÃ áQ ßÆ� ß¼ß· áiß?� áÀßº�Îß·ßE�>---@� ß�å®åa> ßq� á¼àJ¿ à²
� åK ßjáÉß¶ �Ïße> ßrç¿¶= � åKß¶>ß® ßÆ �æÐ áÊ ßm � ßÎß· ß¢ �Ïße> ßrç¿¶= � åK ßjáÉß¶ �àaÇ àÃßÉá¶= � åKß¶>ß® ßÆ �>--.@ � ßÁÇà¾ ßháß� � á¼ àÂ �ß× ßÆ
� á¼ àÃß¿áÉßE� à¼ à³áß��àä�>ßª� á¼åå�áÇß®� ß̧ áNåº� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� ßÀÈ ådç¶=� ß¹>ß®� ß́ å¶ ßdß²� ßH>ßJ å³á¶=� ßÁÇà·áJßÈ� á¼ àÂ ßÆ�æÐ áÊ ßm�Îß· ß¢�àaÇ àÃßÉá¶=

> �>--/@ � ßÁÇà«å·ßJáß� �åÄÉåª �á=Çà¾> ß² �> ß»Éåª �åÍßº>ßÉå̄á¶= �ß½ áÇßÈ

معناى كلمات

}  هرگز داخل نشود.  ß̧ à]ábßÈ�Àß¶}
بياوريد.      {á=ÇàI> ßÂ}

حجت تان، دليل تان.    { á¼ à³ß¾> ßÂáfàE}
كسى كه تسليم شود، كسى كه عبادت خود را به خداوند خالص گرداند.   {àÄßÃ áQßÆ� ß¼ß· áiß?}

مى كنند.  قرائت    { ßÁÇà·áJßÈ }
ترجمة آيات 

و گفتند هرگز كسى به بهشت درنيايد مگر آنكه يهودى يا ترسا باشد اين آرزوهاى ]واهى[ ايشان 

با  بياوريد دليل خود را اگر هستيد راستگو )111( نه چنان است، هر كس كه خود را  است. بگو: 

تمام وجود به خدا تسليم كند و نيكوكار باشد، پس مزد وى پيش پروردگار اوست و بيمى بر آنان 

نيست و غمگين نخواهند شد )112( ويهوديان گفتند: نصارا بر باطل اند، و نصارا گفتند: يهوديان 

بر باطل هستند، در حالى كه ]هردوگروه[ آن ها كتاب ]تورات وانجيل[ را تالوت مى كنند، همچنان 

درس سى و يكم
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كسانى كه نادان هستند ]مشركين[ مانند سخن آن ها ]يهود وترسايان[ گفتند. پس در روز قيامت، 

خداوند ميان آن ها]ميان بنده گان، با قضاوت عادل خويش[ در مورد چيزى كه اختالف مى كردند، 

فيصله خواهد كرد )113(.

تفسيرمختصر

مى فرمايد:  نخست  آية  در  تعالى  خداوند  �>***Ïße> ßrß¾ �áÆß? �â=aÇ àÂ � ßÁ>ß² �Àßº �ç×åC �ßÍç¿ ßRá¶= � ß̧ à]ábßÈ �Àß¶ �á=Çà¶>ß®ßÆ@
جز  گفتند:  ونصرانيان  يافت،  نخواهد  راه  بهشت  به  ديگرى  كسى  جزيهوديان  گفتند:  يهوديان 

غلط  تصور  به همين  قوم  دو  اين  هنوز هم  تا  گرديد،  نخواهد  بهشت  داخل  ديگرى  نصرانيان كس 

� ß́ á·åI@ :و واهى خويش استوار اند. در حاليكه خداوند ادعاى پوچ آنهارا قابل اعتبار ندانسته فرمود

< اين تصور واهى آرزوهاى باطل آن ها است و از حقيقت كامًال دور مى باشد و بر هيچ دليل  á¼ àÃèÉå¾>ßºß?
و برهانى استوار نيست؛ سپس او تعالى به پيامبرش محمد - صلى اهللا عليه وسلم - دستور مى دهد�

< برايشان بگو اى محمد ! اگر در اين زمينه كدام دليلى داشته  ßÀÉå®åa> ßq� á¼àJ¿ à²�ÁåC� á¼ à³ß¾> ßÂáfàE�á=ÇàI> ßÂ� á̧ à®@
اين  با  و  مى كنيد  پردازى  دروغ  يا  مى گوييد  راست  شما  كه  شود  دانسته  تا  نماييد  حاضر  باشيد 

دروغ پراگنى ها دل خوش مى كنيد؟ هر ادعايى كه به دليل استوار نباشد بى بنياد و باطل به شمار 

ميرود. 

اعتبار در  اينكه مدار  بارة  آية دوم در  متعال در  خداوند  �>*** ãÀ åj áVàº�ßÇ àÂßÆ�åäå��àÄßÃ áQßÆ� ß¼ß· áiß?� áÀßº�Îß·ßE@
پيشگاه مقدس او ايمان توام با عمل است نه فقط ادعاى محض، ميفرمايد: ))حقيقت امر آن طور 

را  اوامرش  شده  تسليم  خداوند  به  كه  ميابد  راه  كسى  بهشت  به  مى كنيد،  گمان  شما  كه  نيست 

بپذيرد و عملى سازد(( 

و  كارها  مى سازد،  عملى  مخلصانه  را  اوامرش  مى گردد،  تسليم  پروردگار خويش  به  كه  پس كسى 

زنده گى اش را مطابق شريعت الهى سامان مى بخشد، فقط آنچنان اشخاص از ترس و خوف و هراس 

رهايى ميابند، و از حزن و اندوه نجات خواهند پذيرفت. 
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و  يهود  اختالف  عمق  از  تصويرى  كريمه  آية  اين   >*** �æÐ áÊ ßm � ßÎß· ß¢ �Ïße> ßrç¿¶= � åK ßjáÉß¶ �àaÇ àÃßÉá¶= � åKß¶>ß®ßÆ@
نصارى به ما ميدهد كه آنها دراثر اختالفات شديد شان يكديگر را نفى مى كردند و هريكى ديگرى 

است  باطل  نصرانى ها  دين  گفتند:  كرده  متهم  را  نصرانى ها  يهوديان  ميفرمايد:  مى شمرد،  باطل  را 

اند  باطل  بر  يهوديان  بلكه  گفتند:  نموده  متهم  را  يهوديان  نصرانى ها  درمقابل  ندارد،  ارزشى  وهيچ 

تورات و  اين در حالى كه هر دو گروه كتاب خدا؛ يعنى  ارزش و بى مقدار است.  و دين شان بى 

انجيل را تالوت مى كردند، و هردو گروه مى دانستند كه از لوازم ايمان، ايمان آوردن به تمام كتب 

با پذيرفتن شريعتى كه ناسخ شرايع ما قبل خود است؛ پس  الهى است همراه  آسمانى و پيامبران 

آن ها اين كار را از روى علم مى كردند نه از روى جهل و نادانى. 

 > á¼åÃå¶áÇß® � ß̧ áNåº � ßÁÇ à»ß·á£ßÈ �ß× � ßÀÈådç¶= � ß¹>ß® � ß́ å¶ ßdß²@ مى فرمايد  آيت  اين  بعدى  قسمت  در  متعال  خداوند 

همچنان مشركين بت پرست كه از هرچيزى بى خبربودند مانند يهود و نصرانى ها مى گفتند: دين 

بودن  حق  بر  يا  باطل  است،  آنها  همة  واهى  تصورات  خالف  بر  حق  درحاليكه  است.  باطل  اسالم 

جماعات را خدا تشخيص ميدهد و پيغمبران خويش را براى نشان دادن راه حق و باطل فرستاده 

است پس اين امر موكول به قول اين و آن نيست.

در اخير آيت اشاره به فيصلة نهايى شده كه روزى فرا خواهد رسيد تا در آن روز براى هر كس 

� á¼ àÃß¿áÉßE� à¼ à³ áVßÈ�àä�>ßª@ مقدار و اندازة حق بودن يا باطل بودن خودش و ديگران معلوم و هويدا گردد

بنده  دربين  كه  اوست  و  تراست  دانا  كسى  هر  از  خداوند  �> ßÁÇà«å·ßJ á̂ ßÈ �åÄÉåª �á=Çà¾> ß² �> ß»Éåª �åÍßº>ßÉå̄á¶= �ß½ áÇßÈ
بر حق  يك  كدام  كه  ساخت  خواهد  روشن  آنها  وبراى  نمود،  خواهد  قضاوت  داد  و  عدل  به  گان 

بوده وچه كسى به راه كج قدم برداشته است؛ آرى او تعالى در روز آخرت فيصله نهايى را صادر 

خواهد نمود و باطل را رسوا و حق را به پيروزى خواهد رساند. 

فوايد درس

فوايد و ارشاداتى كه از اين آيات استنباط مى شوند قرار ذيل اند: 
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 بهشت جاي كسانى است كه ايمان آورند؛ اعمال نيكو انجام داده اند. 

حتمى  آن  آوردن  بدست  براى  تالش  و  عمل  بلكه  نمى آيد؛  بدست  تمنى  و  آرزو  به  بهشت   

مى باشد.

 براي هيچ انسانى جواز ندارد كه در امور ديني راجع بكدام امري بدون دليل فيصله نمايد . 

 عداوت يهود و نصاري دايمي است، هر گروه  سعى مى كند تا گروه جانب مقابل خود را گمراه 

وباطل ثابت سازد. 

 روز قيامت اهللا ـ جل جالله ـ قضاوت مى كند كه چه كسى بر حق وكي  بر باطل هست.

سؤالها

1( تصور يهود و نصارى در مورد داخل شدن به بهشت چگونه بود؟ 

2( خداوند متعال در رد تصور آنها چه فرمود؟ 

3( يهود و نصارى جهت اثبات ادعاى خود مكلف به چه كارى شدند؟ 

برداشت  آيت  كدام  از  را  مطلب  واين  است  كسى  چه  بهشت  به  شدن  داخل  حقيقى  مستحق   )4

مى توان كرد؟ 

اشاره  به آن  5( ميان مشركين بت پرست و يهود ونصارى چه شباهتى وجود دارد كه قرآن كريم 

كرده است؟

6( خداوند در روز قيامت در مورد گروه ها واهل اديان چه فيصله خواهد كرد؟ 

کار خانه گی

صفحه  يك  از  كه  بنويسيد  اى  مقاله  مشركين  و  نصارى  و  يهود  تفاوت هاى  و  شباهت ها  درمورد 

نباشد.  كمتر 
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آيه )114- 116( سورة بقره

�Áß?� á¼ àÃß¶� ßÁ>ß²�>ßº� ß́ åÒß¶ áÆà?�> ßÃåE= ßf ß]�Êåª�Îß£ ßißÆ�àÄ à» ái=�>ßÃÉåª� ßfß² ádàÈ�Áß?�åä�=� ßb åQ> ßjßº� ß¤ß¿çº�Àç»åº� à¼ß· á�ß?� áÀßº ßÆ@�
� à±åf ánß»á¶=�åäå�ßÆ�>--0@� ã¼É å� ß¢� ãH= ßd ß¢�åÌ ßf å]Û=�Êåª� á¼ àÃß¶ ßÆ� ãËáh å]�>ßÉá¾ èb¶=�Êåª� á¼ àÃ¶� ßÀÉå«åÑB ß]�ç×åC�> ßÂÇà· à]ábßÈ
�àÄß¾> ßVáF ài�= âbß¶ ßÆ�àä�=� ßd ß̂ çI=�á=Çà¶>ß® ßÆ�>--1@� ã¼Éå· ß¢� ã¤ åi= ßÆ�ßä�=� çÁåC�åä�=�àÄ áQßÆ� ç¼ßNßª�á=Çè¶ ßÇàI�> ß»ß¿áÈß@ßª� àHåfá§ ß»á¶= ßÆ

>�>--2@� ßÁÇàJå¾>ß®�àÄç¶� ȩ̂ à²� åzáeßÙ= ßÆ� åL= ßÆ> ß» çj¶=�Êåª�>ßº�àÄç¶�¸ßE

معانى كلمات 

ظالمتر.    { à¼ß· á�ß?}
جاى سجده و عبادت براى خداوند.   { ßb åQ> ßjßº}

نمود.  كوشش    {Îß£ ßi}
در تخريب و ويرانى آن.   {> ßÃåE= ßf ß] �Êª}

}  ترسنده، هراسان.  ßÀÉå«åÑ B ß]}
ذلت، خوارى، بد بختى.    { ãËáh å]}

روى گردانند،    {á=Çè¶ ßÇàI}
}   آنجا، در آنجا.  ç¼ßNßª}

پاك است خداوند.   { àÄß¾ > ßVáF ài}
اوامر خداوند متعال.  منقاد به   { ßÁÇàJå¾>ß®}

ترجمه

آنها  ويرانى  در  و  شود  برده  وى  نام  خدا  مساجد  در  نگذارد  كه  آن كس  از  تر  ستمگار  كيست  و 

بكوشد؟ آنان را سزاوار نيست اينكه در آيند در آن ]مسجد[ها مگر هراسان. در اين دنيا ايشان را 

خوارى و در آخرت عذابى بزرگ است )114( و مشرق و مغرب از آن خداست پس به هر سو رو 

درس سى و دوم
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كنيد آنجا روى ]به[ خداست. هر آيينه خدا فراخ نعمت داناست )115( و گفتند خداوند فرزندى 

براى خود اختيار كرده است او منزه است بلكه هر چه در آسمانها و زمين است از آن اوست ]و[ 

اويند )116(  همه فرمانپذير 

تفسيرمختصر

از  درس  اين  مباركة  آية  نخستين  در  �>*** àÄ à» ái= �>ßÃÉåª � ßfß² ádàÈ �Áß? �åä�= � ßb åQ> ßjßº � ß¤ß¿çº �Àç»åº � à¼ß· á�ß? � áÀßº ßÆ@
مى فرمايد:  كه  است  آمده  بعمل  تذكر  مينمودند  منع  مساجد  از  را  مردم  كه  كفار  ظالمانة  حركت 

هيچ كسى درنزد خداوند متعال، ظالم تر وستمگرتر از شخصى نيست كه  مردم را از ذكر خداوند 

�>ßº � ß́ åÒß¶ áÆà?@ نمايد.  سپس خداوند متعال مى فرمايد:  تا مساجد را تخريب  منع نموده و تالش كند 

��> ßÀÉå«åÑB ß]�ç×åC �> ßÂÇà· à] ábßÈ �Áß? � á¼ àÃß¶ � ßÁ>ß²
بر  يعنى  درآيند(،  ]مسجد[ ها  آن  در  و  لرزان  ترسان  اينكه  جز  نيست  شايان  مردم  اين  براى   (  

خانه هاى  به  كه  بود  الزم  مى شوند  مانع  تعالى  او  ياد  و  ذكر  از  مى كنند  تخريب  را  مساجد  آنانيكه 

خانه هاى  به  آن ها  برخالف،  ولى  نمايند،  پيروى  تعالى  او  اوامر  از  و  شوند  داخل  هراسان  خداوند 

برخوردار  هم  اندكى  عقل  و  خرد  از  آن ها  اگر  نمايند.  تخريب  را  آن ها  تا  مى شوند  داخل  خداوند 

نيست. و  نهفته  اخروى چيزى ديگر  و  دنيوى  نفع  مى بودند مى دانستند كه در عبادت خداوند جز 

اگر عبادت خداوند را ترك نمايند و يا عبادتگاه هاى مسلمانان را تخريب كنند فايده اى جز غضب 

خداوند به دست شان نخواهد آمد. 

� ãH= ßd ß¢�åÌ ßf å]Û=�Êåª� á¼ àÃß¶ ßÆ� ãËáh å]�>ßÉá¾ èb¶= �Êåª� á¼ àÃ¶@ :خداوند متعال در قسمت اخير اين آيه مى فرمايد

زنده گى  در  مى گردند،  مساجد  در  شدن  وداخل  خدا  ذكر  مانع  كه  كنش  بد  فاجران  آن  �> ã¼É å� ß¢
دنيايى خود، در دامى از خوارى و ذلت گرفتار خواهند گرديد، ودر آخرت به جزاى اعمال خويش 

خواهند رسيد وآتشى سوزان جايگاه شان خواهد بود. 

åä�=�àÄ***<�مشرق و مغرب از آن خداوند است. منظور  áQ ßÆ� ç¼ßNßª�á=Çè¶ ßÇàI�> ß»ß¿áÈß@ßª� àHåfá§ ß»á¶= ßÆ� à±åf ánß»á¶=�åäå� ßÆ@
آن است كه همة زمين و تمام جهات از آن او تعالى مى باشد، به اين معنى كه، به هرجهت و طرفى 

كه خداوند شما را دستور مى دهد تا روى تان را بخاطر اداى نماز بگردانيد در همان طرف خداوند 
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است. اين آية كريمه بنابه فرمودة مفسرين كرام اشاره به دو چيز دارد: اول تحويل قبلة مسلمانان 

قرار  انتقاد  را سخت مورد  امر  اين  يهوديان  به جهت خانة كعبة مشرفه كه  المقدس  بيت  از جهت 

داده بودند؛ اما خداى متعال آنهارا خبر داد كه جهت ها همه از آن خداست به هرطرف كه بخواهد 

دستور توجه در نماز را ميدهد؛ پس كسى را حق اعتراض نيست. دوم اشاره به حاالت خاص سفر 

دارد كه اگر مسافر جهت قبله بر وى پوشيده ماند و او بعد از تالش و تفكر به گمان غالب خويش 

وى  كه  بوده  جانبى  آن  غير  كعبه  كه جهت  معلوم شد  بعدا  اگر  پس  پنداشت؛  قبله  را  يك جهت 

روى آورده است نماز او باطل نمى گردد و اعاده نمى خواهد؛ همچنان اگر مسافر سوار بر وسيلة بود 

كه توقف آن به اختيارش نبود يا به علت عجله و يا خوف وقت براى توقف كردن نبود؛ لذا ميتواند 

مسافر به هر جهتى كه روى وى است نماز بخواند. 

يعنى خداوند   > ã¼Éå· ß¢ � ã¤ åi= ßÆ �ßä�= � çÁåC@ عبارت خاتمه مى بخشد  اين  به  را  آية كريمه  متعال  خداوند 

نيز  بندگان  بر  وگشايشگرى خويش  فراخى  اندازة  به  داناست؛ پس  و  آور  وفراخى  بسيار گشايشگر 

او تعالى به بنده گان مباح گردانيده كه  فراخى آورده زنده گى را بر آن ها آسان مى سازد؛ زيرا كه 

در هرجايى از زمين كه خواسته باشند نماز گزارند. 

زشت ترين  از  يكى  به  مباركه  آية  اين  در  متعال  خداوند  �>*** àÄß¾> ßVáF ài �= âbß¶ ßÆ �àä�= � ßd ß̂ çI= �á=Çà¶>ß® ßÆ@
اعتقادات نصارا و مشركين و عدة از يهوديان اشاره ميكند؛ زيرا يهود گفتند: عزير فرزند خداست، 

نصارى گفتند: مسيح فرزند خداست، ومشركان مكه گفتند: فرشتگان دختران خدايند؛ ولى خداوند 

� ȩ̂ à²� åzáeßÙ= ßÆ� åL= ßÆ> ß» çj¶=�Êåª�>ßº� àÄç¶�¸ßE� àÄß¾> ßVáF ài@�:متعال اين تصور واهى وغلط را رد نموده مى فرمايد

<�خداوند متعال از آنچه به او تهمت مى زنند منزه است، وآن ها در زعم وگمان خويش به  ßÁÇàJå¾>ß®� àÄç¶
راه باطل رفته اند؛ بلكه هرچيزى كه در هستى وجود دارد. در برابر خداوند متعال خاضع و فرمان 

بردار است.  

فعاليت

شاگردان در مورد نقش مهم مساجد در زنده گى مسلمانان بحث و گفتگو نمايند.
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فوايد درس 

جانبى از فوايد و آموختنى هايى كه از اين آيات استنباط مى شود قرار ذيل است:

و  مادى  نظر  از  آنرا  بايد  است، مسلمانان  ـ  اهللا ـ جل جالله  و عبادت  بنده گى   مساجد جاى 

معنوى آباد سازند و نگذارند كه كسى آن را تخريب نمايد.

 رعايت حرمت مساجد و تعظيم آن از وظايف و مسؤوليتهاى ايمانى يك مسلمان است.

 رعايت حرمت مساجد و آباد ساختن مادى و معنوى آن و حفظ نظافت و پاكى آن وظيفة هر مسلمان 

است.

 آبادى حقيقى مساجد عبارت از بر پايى نماز جماعت، تالوت و تفسير قرآن كريم، نشر علوم 

شرعى و ساير علوم تفسير است.

از  نقطه و جايى  بلكه مسلمان در هر  نمى شود،  تنها در مسجد خالصه  نماز  و  بنده گى   جاى 

زمين ميتواند به عبادت پروردگار بپردازد.

 اهللا ـ جل جالله ـ از گرفتن اوالد،  پاك و منزه است.

سؤالها

1( معانى كلمات و جمالت ذيل را بيان داريد:

{ÁÇJ¾>®}  {Hf§�=Æ�±fn�= ��}  {>ÃE=f]���Î£i�Æ}  {Ä�=�>ÃÉªf²dÈ�Á?} {¼·�?�ÀºÆ}
2( ممانعت از عبادت و اداى نماز در مساجد چرا ظلم بزرگ پنداشته مى شود؟

3( حكم آنانى كه به خداوند متعال نسبت اوالد مى دهند چيست؟

کار خانه گی
يك مقالة كوتاه بنويسيد كه در مورد سه عنوان ذيل محتويات مختصرى داشته باشد:

1- فضيلت مساجد در دين و شريعت اسالم.

2- لزوم احترام به مساجد.

3- ثواب كسانى كه مساجد را آباد ميكنند.
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آيه )117- 120( سورة بقره

� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®ßÆ�>--3@� àÁÇ à³ßÉßª� áÀ à²�àÄß¶� à¹Çà̄ßÈ�> ß»ç¾åDßª�=âfáºß?�Î ßvß®�=ßcåC ßÆ� åzáeßáÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� à¤ÈåbßE@
� åL>ßÈÛ=�>ç¿çÉßE�ábß®� á¼ àÃàEÇà·à®� áKßÃßE> ßnßI� á¼åÃå¶áÇß®� ß̧ áNëº�¼åÃå·áFß®�Àåº� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®� ß́ å¶ ßdß²�ãÍßÈA�>ß¿ÉåIá@ßI�áÆß?�àä�=�>ß¿ à»ë· ß³àÈ�ß×áÇß¶
�Àß¶ßÆ�>--5@� å¼É åV ßRá¶=� åH> ßV áqß?� áÀ ß¢� à¹ß@ ájàI�ß×ßÆ�=âfÈådß¾ßÆ�=âfÉ ånßE� ë° ßVá¶>åE� ßµ>ß¿á· ßiáeß?�>ç¾åC�>--4@� ßÁÇà¿å®ÇàÈ�æ½áÇß̄å¶
�¼ àÂÐ=ßÇ áÂß?� ßKá£ßFçI=� åÀåÒß¶ßÆ�Ïßb àÃá¶=�ßÇ àÂ�åä�=�Ïßb àÂ� çÁåC� á̧ à®� á¼ àÃßJç·åº� ß¤åFçJßI�ÎçJ ßU�Ïße> ßrç¿¶=�ß×ßÆ�àaÇ àÃßÉá¶=� ß́ ¿ ß¢�Î ßuáfßI

>��>-.,@�æfÉ årß¾�ß×ßÆ� úÊå¶ßÆ�Àåº�åä�=� ßÀåº� ß́ ß¶�>ßº� å¼á·å£á¶=� ßÀåº� ßµÐ> ßQ�Ëådç¶=� ßbá£ßE

معناى كلمات

}  ابداعگر، آفريدگارى كه چيزى را بدون مثال سابق بسازد.  à¤È åbßE}
خواسته باشد، فيصله نمايد، اراده كند.    {Î ßvß®}

}  نمى دانند. ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×}
مشابه گرديده است.   { áKßÃßE> ßnßI}

}   قلبهاى آنان. á¼ àÃàEÇà·à®}
�â=}  بشارت دهنده.  ånßE}

=}   بيم دهنده.  âfÈ ådß¾}
Î}  هرگز راضى نخواهد شد.  ßuáfßI�Àß¶}

ترجمة آيات

]اهللا[ آفرينندة آسمانها و زمين است و هنگامى كه فيصله نمايد ]وجود[ چيزى را جز اين نيست كه 

ميگويد اورا بشو پس مى شود )117( افراد نادان )مشركين( گفتند چرا خدا با ما سخن نمى گويد يا براى ما 

معجزه اى نمى آيد؟ كسانى كه پيش از اينان بودند ]نيز[ مثل همين گفتة ايشان مى گفتند. دلها ]و افكار[

شان به هم مى ماند هر آيينه بيان كرديم نشانه هارا براى گروهى كه يقين مى كنند )118( ما تو را بحق 

فرستاديم تا بشارتگر و بيم  دهنده باشى، و لى دربارة دوزخيان از تو پرسشى نخواهد شد )119( هرگز 

يهوديان و نصرانيان از تو راضى نمى شوند؛ مگر آنكه از كيش آنان پيروى كنى بگو هر آيينه هدايت خدا 

همان است هدايت ]واقعى[ واگر پيروى كردى هوسهاى باطلة ايشان را پس ازآن علمى كه ترا حاصل شد 

نباشد ترا ]براى خالصى از عذاب خدا[ هيچ دوستى ونه يارى دهنده اى )120(

درس سى و سوم
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تفسير مختصر  

گر  ابداع  متعال  خداوند  مى فرمايد:  نخست  آيت  در  تعالى  خداوند  �>*** åzáeßáÙ= ßÆ � åL=ßÆ> ß» çj¶= � à¤È åbßE@
وآفرينندة آسمان ها وزمين است؛ يعنى: او تعالى آن ها را از هيچ به وجود آورد و آسمان ها وزمين وهمه 

چيز را آفريده است. چگونه مى توان به او تعالى فرزند و زن قايل شد، در حالى كه او – جل جالله - خالق 

همه چيز است؛ هرگاه خداوند متعال اراده كند كه چيزى را بيافريند به آن دستور مى دهد كه موجود 

باش آن موجود مى شود وهمان طور كه خداوند خواسته است بى هيچ درنگى خلق مى شود. اين نشان 

مى دهد كه توالد وتناسل از جانب خداوند امرى محال است؛ زيرا كه او تعالى به هيچ چيزى از اين قبيل 

نيازى ندارد، كه او تعالى يكتا وبى همتاست.

�ãÍßÈA�>ß¿ÉåIá@ßI***<�اين آيه بر كسانى رد مى نمايد كه در مورد  áÆß?�àä�=�>ß¿ à»ë· ß³àÈ�ß×áÇß¶� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß® ßÆ@
كه  آنانى  و  نادان  افراد  مى فرمايد:  دارند،  وترديد  ـ شك  وسلم  عليه  اهللا  ـ صلى  محمد  نبوت  صدق 

آسمانى  شرايع  از  كه  اند  مشركين  منظور  آيه  اين  در  قطع  به طور  ندارند.  درست  و  دانش حقيقى 

تو  كه  نمى دهد  اطالع  ما  به  چرا  نمى گويد؟  سخن  ما  با  خدا  چرا  مى گفتند:  آنها  نداشتند.  اطالعى 

پيامبرش هستى؟ ويا اين كه تو اى محمد! با خودت معجزه اى قاطع بياور تا نشانة واضح و آشكارى 

بر صدق نبوتت باشد.  آنها اين مطالبه را بخاطر آن نكرده بودند تا به حق و حقيقت راه پيدا كنند 

بلكه همچنين مطالبات نا بخردانه از روى عناد و تكبر و خود بزرگ بينى ودشمنى بود و بس؛ بناء 

� ß̧ áNëº�¼åÃå·áFß®�Àåº� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®� ß́ å¶ ßdß²@ :خداوند بخاطر آگاه ساختن پيامبرش و ديگر مسلمانان مى فرمايد

< اين چنين تقاضا را كسانى ديگرى هم از انبياى گذشته كرده بودند؛ در واقع  á¼ àÃàEÇà·à®� áKßÃßE> ßnßI� á¼åå�áÇß®
مردم سيه دل در هر زمانى كه زنده گى كنند با هم مشابه اند. همينطور كه دشمنانت اعتراض هاى 

چنين  نبايد  پس  اند؛  بوده  مواجه  چنانى  اين  اعتراضاتى  با  نيز  سابق  انبياى  مى نمايند  خردانه  بى 

برخوردهايى تو را مأيوس گرداند. در حقيقت دل هاى آن ها به هم نزديك ومشابه است. سخنى كه 

� åL>ßÈÛ=�>ç¿çÉßE� ábß®@ :از قلبهاى بيمار بيرون مى شود شبيه همديگر است؛ سپس خداوند متعال مى فرمايد

كه  داشتيم  بيان  وخردمندى  عاقل  مردم  براى  را  روشن  داليلى  و  برهان  ما  واقع  در  �> ßÁÇà¿å®ÇàÈ �æ½áÇß̄å¶
را  براهين و داليل روشن و واضحى  براى مردم  اند. خداوند متعال  خواستار دانستن حق و حقيقت 

توسط پيامبرش محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ بيان داشته است كه به هيچ عاقل و خردمندى مجال 

يقين  به  ببيند حتماً  را  و داليلى  آيات  و هر صاحب خردى كه چنين  نمى ماند  باقى  ترديد  و  شك 

مى رسد و به حقانيت دين اسالم باورمند مى شود. 
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را  ـ  وسلم  عليه  اهللا  صلى   - محمد  پيامبرش  متعال  خداوند  �>***=âfÈ ådß¾ ßÆ �=â� ånßE � ë°ßá�>åE � ßµ>ß¿á· ßiáeß? �>ç¾åC@
مخاطب قرار داده مى فرمايد: اى محمد!  ما ترا با شريعتى واضح و آشكار، و با هدايتى روشن و حقيقى 

خورشيد گونه فرستاديم تا مؤمنان را بشارت و كافران را بيم دهى؛ سپس او تعالى در قسمت اخير 

< يعنى: اى محمد! ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ به خودت  å¼É åVßá�=� åH> ßV áqß?� áÀ ß¢� à¹ß@ ájàI�ß×ßÆ@ :آيه مى فرمايد

تشويش راه مده، زيرا وظيفه تو آن است كه مردم را بشارت بدهى و اگر كار زشتى انجام دهند آن ها 

تو هيچ ضررى  به  آن ها  كفر  نمى پذيرند،  را  اسالم  دين  كافران  اگر  بيم دهى!  آن  عاقبت سوء  از  را 

نمى رساند، و بخاطر آن مؤاخذه نخواهى شد؛ زيرا تو رسالت خويش را ادا كردى و مسؤوليتت را به 

وجه نيكو انجام دادى؛ در صورتى كه كافران دين و دعوتت را نپذيرفتند و به جهنم رفتند تو گرفتار 

آن نخواهى گرديد. 

اطمينان  پيامبر�  به  خداوند متعال  �>*** á¼ àÃßJç·åº � ß¤åFçJßI �ÎçJ ßU�Ïße> ßrç¿¶= �ß×ßÆ�àaÇ àÃßÉá¶= � ß́ ¿ ß¢�Î ßuáfßI �Àß¶ ßÆ@
مى دهد كه يهود و نصارا هرگز ايمان نمى آورند؛ پس نبايد در اين مورد خودش را در مشقت افگند، 

مى فرمايد: »هرگز يهوديان از تو راضى نمى گردند جز در حالى كه يهودى شوى، و هرگز نصارى از 

تو راضى نخواهند گرديد مگر آن كه نصرانى شوى.« اين حقيقتى است كه بايد هر مسلمانى از آن 

آگاه شود و بداند كه جهان كفر ـ چه يهود وچه نصارا ـ هرگز با ما دوستى نخواهند كرد مگر زمانى 

نماييم  اظهار دوستى  با آن ها  قدر كه  نماييم. هر  پيروى  از دين آن ها  و  را رها كنيم  كه دين خود 

آنها راضى نمى شوند، زيرا آنها دشمنان قسم خورده و آشتى ناپذير اسالم اند. سپس خداوند متعال 

Ïßbàá�=�ßÇ<�يعنى: به آن ها بگو: دينى كه مورد پسند من است همانا دين  àÂ�åä�=�Ïßb àÂ� çÁåC� á̧ à®@ :مى فرمايد

اسالم است كه خداوند آن را به حيث دين واقعى و هدايت بشريت برگزيده است. غير از اسالم هيچ 

به  از بدبختى و گمراهى  را  براى بشريت خوشبختى آورده و آن ها  ندارد كه  هدايت و روشى وجود 

كرانه نجات و رهايى و هدايت بكشد. 

� ß́ ß¶�>ßº� å¼á·å£á¶=� ßÀåº� ßµÐ> ßQ�Ëådç¶=� ßbá£ßE�¼ àÂÐ=ßÇ áÂß?� ßKá£ßFçI=� åÀåÒß¶ ßÆ@ :خداوند متعال در آخر اين آيت مى فرمايد

�æ<�اگر تو از خواستهاى يهود و نصارا پيروى نمايى، بعد از آن كه حق و حقيقت  årß¾�ß×ßÆ� úÊå¶ ßÆ�Àåº�åä�=� ßÀåº
را درك نمودى، و دانستى كه دين اسالم از طرف خداوند متعال نازل گرديده است، كسى را نخواهى 

يافت كه از تو پشتيبانى كند و امورت را سامان بخشد و بر دشمنانت پيروز گرداند و از عذاب و عقاب 

الهى رهايى بخشد؛ البته اين خطاب با آن كه مستقيما به محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ صورت گرفته؛ 

ولى منظور همه مسلمانان مى باشد. امروز اگر ما از دشمنان اسالم پيروى كنيم بايد بدانيم كه پيروى ما 
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از آن ها به حال ما هيچ فايده اى نخواهد كرد و مشكالت ما را مرفوع نخواهد گردانيد بلكه برمشكالت 

موجود ما مشكالت ديگرى افزوده خواهد گرديد. 

فوايد درس  

گوشه اى از فوايد و آموختنى هايى كه از آيات اين درس استنباط مى شوند قرار ذيل است: 

 حرمت نسبت دادن چيزى به خداى متعال بدون ثبوت قطعى، بدليل انكار شديد قرآن مجيد بر 

كسانيكه بدون علم، انتخاب ولد را به خداى بى نياز نسبت دادند.

 اثبات همرنگى و يك گونگى قلوب اهل باطل در هر زمان و مكان بعلت اطاعت شان از شيطان. 

 بيان اينكه از آيات خداوندى بهره مند نمى شوند؛ مگر آنانيكه مالك قلب هاى سالم و عقل هاى 

صحيح اند )اهل يقين(.

 فرد مسلمان مكلف به دعوت است نه هدايت؛ زيرا هدايت خاص به دست خداى متعال است.

 رضاى يهود و نصارى به دست نمى آيد، مگر با كفر به اسالم و اتباع دين آنها از همين لحاظ طلب 

رضاى آنها هرگز جايز نيست.

 جز از اسالم ديگر دين حقى وجود ندارد.

سؤالها

<�كيست؟  ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�ß×� ßÀÈådç¶=@  1( مراد از

2( مشركين براى توجيه بى ايمانى شان از پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - چه مطالبه اى داشتند؟

3( قلب هاى كفار در چه چيزى همانند است؟ 

¼<�خطاب به كيست؟   àÂÐ=ßÇ áÂß?� ßKá£ßFçI=� åÀåÒß¶ ßÆ@ 4( در

âfÈ=<�چه مفهومى را افاده ميكند؟ ådß¾ ßÆ�=â� ånßE� ë°ßá�>åE� ßµ>ß¿á· ßiáeß?�>ç¾åC@ 5( آية

6( خداوند متعال بر هر كارى تواناست وهيچ امرى از دايرة توانايى او تعالى بيرون نيست. كدام آيت به 

اين معنى داللت مى نمايد؟

<�پيامبر خدارا از چه چيزى اطمينان ميدهد؟ å¼É åVßá�=� åH> ßV áqß?� áÀ ß¢� à¹ß@ ájàI�ß×ßÆ@ 7( آية كريمة

کار خانه گی
در مورد اضرار پيروى مسلمانان از اصل كتاب )يهود و نصارى( مقالة بنويسيد كه  كمتر از ده سطر نباشد.
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آيه )121- 124( سورة بقره

� ßÁÆàf åi> ß̂ á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶áÆà@ßª�åÄåE�áfà« á³ßÈ�ÀºßÆ�åÄåE� ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ß́ åÒß¶áÆà?�åÄåIßÆßØåI� ç° ßU�àÄß¾Çà·áJßÈ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ àÂ>ß¿áÉßIA� ßÀÈådç¶=@
�>-..@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á¶=�Îß· ß¢� á¼ à³àJá· çvßª�Êë¾ß?ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢� àKá»ß£á¾ß?�ÊåJç¶=� ßÊåJ ß»á£å¾�á=Æàf à²ác=� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC�Êå¿ßE�>ßÈ�>-.-@
� ßÁÆàf ßr¿àÈ� á¼ àÂ�ß×ßÆ�ãÍ ß¢>ß« ßm�>ßÃ à£ß«¿ßI�ß×ßÆ� ã¹áb ß¢�>ßÃá¿åº� à̧ ßFá̄ àÈ�ß×ßÆ�â>ÒáÉ ßm� æká«ç¾�À ß¢� ãká«ß¾�Ëåh áRßI�ç×�â>ºáÇßÈ�á=Ç à̄çI= ßÆ
�ß×� ß¹>ß®�ÊåJçÈëeàc�ÀåºßÆ� ß¹>ß®�>âº>ßºåC� ål>ç¿·å¶� ß́ à· å¢> ßQ�Êë¾åC� ß¹>ß®� çÀ àÃ ç»ßIß@ßª� æL> ß»å· ß³åE�àÄèEße� ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß·ßJáE=�åcåC ßÆ�>-./@

>��>-.0@� ßÀÉ å»å¶> ç�¶=�ËåbáÃ ß¢� à¹>ß¿ßÈ
معناى كلمات

}   زيانمندان.  ßÁÆ àf åi>ßá�=}
{�Ëåháß}  كفايت مى كند، نفع مى رساند. 

فديه، بدل.    { ã¹áb ß¢}
آزمايش كرد.   {Îß·ßJáE=}

}   اوامر و نواهى.  æL> ß»å· ß³åE}
آنهارا  به كمال و تمام ادا كرد.   { çÀ àÃçß�ß@ßª}

ترا مى گردانم.   { ß́ à· å¢> ßQ}
فرزندانم، نوه هايم.    {�çÈëeàc }

به دست نمى آورد، حاصل نمى كند، در بر نمى گيرد.    { à¹>ß¿ßÈ�ß×}
 ترجمة آيات

كسانى را كه كتاب ]آسمانى[ به آنان داده ايم ]و[ آن را چنانكه بايد مى خوانند ايشانند كه بدان ايمان 

دارند و]لى[ كسانى كه بدان كفر ورزند همانها زيانكارانند )121( اى فرزندان اسرائيل نعمتم را كه بر 

شما ارزانى داشتم و اينكه شما را بر جهانيان برترى دادم ياد كنيد )122( و بترسيد از روزى كه هيچ 

كس چيزى ]از عذاب خدا[ را از كسى دفع كرده نمى تواند و نه بدل و عوضى از وى پذيرفته شود و نه 

او را ميانجيگرى سودمند افتد و نه يارى شوند )123( و ياد كن چون بيآزمود ابراهيم را پروردگار او به 

سخنى چند، پس ابراهيم به انجام رسانيد آنهارا، گفت خدا هر آيينه من مى گردانم ترا پيشواى مردمان، 

گفت ابراهيم و از اوالد من نيز )پيشوايان پيداكن( فرمود نه رسد پيمان )وحى( من به ظالمان )124( 

درس سى و چهارم
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 تفسير مختصر 

åÄåI***< آيت گذشته بيان گر اين بود كه  نبايد از يهود و نصارى  ßÆßØåI� ç° ßU�àÄß¾Çà·áJßÈ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ àÂ>ß¿áÉßIA� ßÀÈådç¶=@
اميد هدايت برد؛ زيرا كه آن ها غرق كفر و دشمنى و عنادند؛ ولى آيت نخست اين درس اشاره بر اين 

دارد كه ميتوان به ايمان عده يى از يهود اميد وار بود؛ زيرا برخى از آنها به كتاب آسمانى خويش ايمان 

راستين دارند. و آن را كما حقه تالوت ميكنند و در اين شكى نيست كه تالوت صحيح بدون تحريف 

كتاب شان آنهارا به ايمان به پيغمبر آخر الزمان وادار ميسازد، مى فرمايد: گروهى از اهل كتاب - مانند 

عبداهللا بن سالم ويارانش-  كه تورات را با تدبر مى خوانند؛ آنها كسانى اند كه حق را شناختند و از آن 

پيروى نمودند. آن گروه وقتى كه اوصاف پيامبرـ  صلى اهللا عليه وسلمـ  را در تورات خواندند، در آن هيچ 

تغيير وتبديلى نياوردند. آنها در ايمان خويش صادقند واز جملة آن مردم شرير وتحريف كنندة كتاب اهللا 

� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶ áÆà@ßª�åÄåE�áfà« á³ßÈ�ÀºßÆ�åÄåE� ßÁÇà¿åºáÖàÈ� ß́ åÒß¶ áÆà?@  :نيستند؛ سپس او تعالى در قسمت اخير آيه مى فرمايد

< يعنى: وهركسى كه به قرآن كريم كه از جانب خداوند يكتا نازل گرديده كفرورزد و ايمان  ßÁÆ àf åi>ßá�=
نياورد، در دنيا و آخرت خوار و ذليل خواهد گرديد؛ زيرا كه او كفر را بر ايمان برتر شمرده و گمراهى را 

در بدل از دست دادن هدايت خريده است. 

را  اسرائيل  بنى  آيت  اين  در  متعال  ***< خداوند  á¼ à³áÉß· ß¢ � àKá»ß£á¾ß? � å�ç¶= �ßå� ß»á£å¾ �á=Æ àf à²ác= � ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC � å�ßE �>ßÈ@
مخاطب قرار داده و نعماتى را كه براى شان ارزانى داشته بياد شان مياورد و مى فرمايد: اى گروه يهود! 

نعمت هاى بى شمارى را كه به شما ارزانى داشتم به ياد آريد، و پروردگار خويش را بخاطر آن نعمت ها 

سپاسگزارى كنيد. يكى از آن نعمت هاى بزرگى كه خداوند به بنى اسرائيل ارزانى داشت، برترى دادن 

آن ها بر ساير ملل بود. به اين معنى كه آن عده يهوديانى كه به موسى عليه السالم ايمان آوردند وبه 

تعاليم تورات تمسك جستند از تمام مردم زمان خويش بهتر و برتر معرفى شده بودند، البته برتريت 

آنها به اين معنى نبود كه آن ها نسبت به تمام امتها و براى هميش برترى يافتند بلكه بر امت هايى كه 

در زمان نزول تورات مى زيستند برترى حاصل كرده بودند. ناگفته نبايد گذاشت كه هم اكنون،  امت 

محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ نسبت به تمام امت ها برترى دارند. خداوند متعال در قرآن كريم به اين 

< يعنى شما بهترين امت هستيد كه براى رهنمايى  ål>ç¿·å¶� áK ßQåf á]à?�æÍçºà?�ßá� ß]� á¼àJá¿ à²@ :امر تصريح مى نمايد

مردم بر گزيده شده ايد. 

â>ÒáÉ***< آية مباركه خطاب ديگر به يهود است كه بطور تذكير  ßm� æká«ç¾�À ß¢� ãká«ß¾�Ëåháß��ç×�â>ºáÇßÈ�á=Ç à̄çI= ßÆ@
از روز آخرت بترسيد؛ روزى كه هيچ نفسى به نفس ديگرى و هيچ شخصى به  و تخويف مى فرمايد: 
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شخص ديگرى كمك كرده نمى تواند، وقادر به دفع ضرر و جلب منفعت نخواهد بود و عذاب خداوند را 

به تأخير انداخته نمى تواند؛ زيرا كه هر نفسى گروگان چيزى است كه به دست مياورد وكسب مى كند. 

�> ßÃ à£ß«¿ßI�ß×ßÆ� ã¹áb ß¢�>ßÃá¿åº� à̧ ßFá̄ àÈ�ß×ßÆ@�:براى توضيح و تاكيد بيشتر اين مطلب قسمت دوم آيت مى فرمايد

< يعنى: از نفسها )نفوسيكه بدون ايمان از دنيا بروند و مستحق عذاب خداوند  ßÁÆ àf ßr¿àÈ� á¼ àÂ�ß×ßÆ�ãÍ ß¢>ß« ßm
شمرده شوند( در آن روز هيچ گونه فديه اى پذيرفته نمى شود، و نه شفاعتى در مورد شان مورد قبول 

قرار ميگيرد، و نه كسى براى نجات و رهايى و كمك شان مى شتابد تا عذاب الهى را از ايشان دور گرداند 

و يا تقليل بخشد. 

***<�در اين آية كريمه خداوند متعال بنى اسرائيل را به اين  çÀ àÃçß�ß@ßª� æL> ß»å· ß³åE�àÄèEße� ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß·ßJáE=�åcåC ßÆ@
امر ياد دهانى مى كند كه چگونه خود شان را "ملت برگزيدة خدا" قلمداد نموده و ديگران را بى مقدار 

مى شمارند مى فرمايد: به ياد آر روزى را كه خداوند متعال حضرت ابراهيم را به وظايفى سخت و دشوار 

دستور داد، و او را به وسيلة اوامر و نواهى مورد آزمون قرار داد، و آن حضرت در اداى اين رسالت پيروز 

گرديد، و آن وظايف را به وجه درست و نيكو انجام داد؛ يكى از آن مكلفيت ها آن بود كه به او دستور 

را ذبح  برايش دستور داد كه فرزندش اسماعيل  اين  از  تر  باال  نمايد،  زادگاه خويش هجرت  از  تا  داد 

كند، و ديگر آن كه از طرف مشركين ودشمنان اسالم به آتش افگنده شد؛ ولى او از خود كمال صبر و 

� ål>ç¿·å¶� ß́ à· å¢> ßQ�Êë¾åC@ :خويشتندارى نشان داد؛ لذا خداوند متعال در مقابل اين كاميابى برايش فرمود

âº>ßºåC<< من  تو را پيشواى مردم و داراى مقامى بلند و شامخ قرار خواهم داد، تا زنده گى ات براى ديگران 
سرمشق قرار گيرد. حضرت ابراهيم از روى اشتياق فرمود: @�çÈëeàc�ÀåºßÆ< اى پروردگار، از فرزندانم نيز 

انبياء و پيشوايان هدايت برگزين!  ولى خداوند متعال در برابر اين درخواست فرمود: اى ابراهيم! اين 

انسان هاى  و  است،  امانت  نبوت خود يك  كه  زيرا  نخواهد شد،  انسان هاى ظالم حاصل  براى  فضيلت 

ستمگر مستحق حمل اين فضيلت و امانت گران نيستند. و فقط كسانى را خداوند به اين رسالت بزرگ 

بر مى گزيند كه خود بخواهد.

فعاليت

انبياء( را كه  از  نام ها و زنده گينامة مختصر چند تن  السالم ـ  ابراهيم ـ عليه  از ميان فرزندان 

مى شناسيد تحرير داريد.  
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فوايد درس 

عده يى از فوايد و آموختنى هايى كه از آيات استنباط مى شود قرار ذيل اند:

 تالوت كتاب الهى وقتى به انسان سود مى بخشد و حق تالوت آن ادا مى گردد كه به تدبر و تفكر 

و تعقل خوانده شده و از احكام آن پيروى صورت گيرد.    

 امامت دين و قيادت مسلمانان را اهللا ـ جل جالله ـ حق بنده گان نيك و آنانى كه از وى بيم دارند، 

گردانيده است، وظالمان مستحق آن نيستند.

 كسانى كه قبل از اسالم مرتكب شرك يا ظلم شده باشند، با توبه كردن و ايمان آوردن ظالم گفته 

< خداوند گناهان آن  æL>ß¿ ßj ßU� á¼åÃåI>ßÒëÉ ßi�àç�=� à¹ëbßFàÈ� ß́ åÒß¶Æà@ßª@ نمى شوند؛ چرا كه خداى متعال فرموده است

گروه را بعد از توبه و ايمان تبديل به حسنات ميگرداند.

 در صورت ترك پيروى از حق و هدايت، در روز قيامت هيچ عذرى پذيرفته نمى شود؛ نه فديه و نه 

هم شفاعتى و هيچ شخصى نمى تواند كه به كس كمك نمايد.

 انجام دادن اوامر و اجتناب از نواهى اهللا ـ جل جالله ـ از نشانه هاى كمال ايمان است.   

سؤالها

1( معانى كلمات و جمالت ذيل را واضح سازيد: 

 {Í¢>«m�>Ã£«¿I�×} {¹b¢�>Ã¿º�¸F¯È�×} {k«¾�À¢�k«¾�Ëh��×} {ÄIÆØI�°U} {Ä¾Ç·JÈ}
�åÄåE< چيست ؟ ßÁÇà¿åºáÖàÈ@ و�> ßH>ßJ å³á¶=� à¼ àÂ>ß¿áÉßIA� ßÀÈådç¶=@ 2( مراد از آية مباركة

3( تالوت قرآن كريم با تدبر چه  فايده را در قبال دارد؟

***�<�چه مى باشد؟ æL> ß»å· ß³åE�àÄèEße� ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß·ßJáE=�åcåC ßÆ@  در�> æL> ß»å·²@ 4( مراد از

â>ÒáÉ<�چيست ؟ ßm� æká«ç¾�À ß¢� ãká«ß¾�Ëåháß��ç×@ 5( معنى و مفهوم اين بخش از آيت كريمه

<�ß�åå< چيست؟   ç�¶=�ËåbáÃ ß¢� à¹>ß¿ßÈ�ß×@ :6( حكمت آن كه خداوند متعال در برابر سؤال حضرت ابراهيم فرمود

کار خانه گی
در مورد امورى كه خداوند متعال خليل خويش حضرت ابراهيم – عليه السالم - را به آنها آزمايش كرد 

يك مقاله بنويسيد كه كمتر از يك صفحه نباشد. 
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آيه )12۵- 129( سورة بقره

� ß¼É åÂ=ßfáEåC �Îß¶åC �>ß¾ábåÃ ß¢ßÆ �Îé· ßràº � ß¼É åÂ=ßfáEåC �å½>ß̄ ßº � áÀåº �=Æ àd å̂ çI= ßÆ �>â¿áºß?ßÆ � ål>ç¿·å¶ �âÍßE>ßNßº � ßKáÉßFá¶= �>ß¿á·ß£ ßQ �ácåC ßÆ@
� á̧ ß£ áQ=� ëHße� à¼É åÂ=ßfáEåC� ß¹>ß®�ácåC ßÆ�>-.1@�åaÇ àR èj¶=� å¤ç²èf¶=ßÆ� ßÀÉå«å²>ß£á¶=ßÆ� ßÀÉå«åÑ> çì·å¶� ßÊåJáÉßE�=ßfëÃ ß{� áÁß?� ß̧ É å¢> ß» áiåCßÆ
�âØÉå·ß®�àÄ à£ëJßºà@ßª�ßfß«ß²�ÀßºßÆ� ß¹>ß®�åf å]Û=�å½áÇßÉá¶= ßÆ�åä�>åE�¼ àÃá¿åº� ßÀßºA� áÀßº� åL=ßf ß»çN¶=� ßÀåº�àÄß· áÂß?� á±àgáe=ßÆ�>â¿åºA�= âbß·ßE�= ßd ßÂ
� à̧ É å¢> ß» áiåCßÆ� åKáÉßFá¶=� ßÀåº�ßb å¢=ßÇß̄á¶=� à¼É åÂ=ßfáEåC� à¤ßªáfßÈ�ácåC ßÆ�>-.2@� àfÉ årß»á¶=� ßkáÒåEßÆ�åe>ç¿¶=� åH=ßd ß¢�Îß¶åC�àÅèf ßì áuß?� ç¼àM
�âÍ ß»å· ájèº�âÍçºà?�>ß¿åJçÈëeàc�ÀåºßÆ� ß́ ß¶� åÀáÉ ß»å· ájàº�>ß¿á·ß£ áQ=ßÆ�>ß¿çEße�>-.3@� à¼Éå·ß£á¶=� à¤É å» çj¶=� ßK¾ß?� ß́ ç¾åC�>ç¿åº� á̧ çFß̄ßI�>ß¿çEße
�Çà·áJßÈ� á¼ àÃá¿ëº�â×Ç àiße� á¼åÃÉåª� áOß£áE=ßÆ�>ß¿çEße�>-.4@� à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=� ßK¾ß?� ß́ ç¾åC�Bß¿áÉß· ß¢� áGàIßÆ�>ß¿ ß³ åi>ß¿ßº�>ß¾åeß?ßÆ� ß́ ç¶

���>�>-.5@� à¼É å³ ßV¶=� àhÈåhß£¶=� ßK¾ß?� ß́ ç¾åC� á¼åÃÉë²ßhàÈßÆ�ßÍ ß» á³ åVá¶=ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ àÃ à»ë·ß£àÈßÆ� ß́ åI>ßÈA� á¼åÃáÉß· ß¢

معناى كلمات

خانة كعبه.   { ßKáÉßFá¶=}
مرجع، محل باز گشت.   {âÍßE>ßNßº}

جايگاه امن و امان.    {>â¿áºß?}
}  همان سنگى است كه ابراهيم - عليه السالم - روى آن قرار مى گرفت و خانة كعبه را بنا ß¼É åÂ=ßfáEåC�å½>ß̄ ßº}

مى نمود، كه اكنون هم بنام مقام ابراهيم شهرت دارد.     
}  براى طواف كننده گان. ß�å«åÑ> çì·å¶}

آنانى كه به نيت اعتكاف مجاور خانة كعبه مى شوند.   {ß�å«å²>ß£á¶=}
ركوع كننده گان. نماز گزاران.    { å¤ç²èf¶=}

سوقش مى دهم، مجبورش مى سازم.    {àÅ èf ßì áuß?}
�à}  بد ترين سرنوشت، جايگاه.  årßá�=� ßkáÒåE}

بنياد ها، پايه ها.    { ßb å¢=ßÇß̄á¶=}
{?ß¾åeß<}   به ما نشان بده. به ما بنماى. 

روشهاى عبادت ما، شرايع دين و شعايرحج ما.    {>ß¿ ß³ åi>ß¿ßº}
}  بفرست، بر انگيز áOß£áE=}

}  پاكيزه سازد ايشان را. á¼åÃÉë²ßhàÈ}
 ترجمة آيات

و آنگاه كه قرار داديم كعبه را مرجع مردمان و محل امن و]گفتيم[ بگيريد از مقام )جاى قدم و ايستگاه( 

درس سى  و پنجم 
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ابراهيم نمازگاه و وحى فرستاديم بسوى ابراهيم واسمعيل كه پاك سازيد خانة مرا براى طواف كننده 
گان و اعتكاف كننده گان وركوع و سجده كننده گان )125( و آنگاه كه گفت ابراهيم اى پروردگار من 
بساز اين ]سرزمين[ راشهر با امن و روزى ده ساكنان وى را ازميوه ها ]روزى ده[ آنرا كه ايمان آورد 
ازايشان بخدا وروز بازپسين، فرمود خدا و كسى كه كافر شود بهره مند گردانمش اندكى؛ سپس او را با 
خوارى به سوى عذاب آتش ]دوزخ[ مى كشانم و چه بد سرانجامى است )126( و هنگامى كه ابراهيم و 
اسماعيل پايه هاى خانة ]كعبه[ را باال مى بردند ]مى گفتند[ اى پروردگار ما از ما بپذير كه در حقيقت 
تو شنواى دانايى )127( پروردگارا! ما را تسليم ]فرمان[ خود قرار ده و از نسل ما امتى فرمانبردار خود 
]پديد آر[ و طريق عبادتهاى ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشاى كه تويى توبه پذير مهربان )128( 
پروردگارا! در ميان آنان فرستاده اى از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر آنان بخواند و كتاب و حكمت به 

آنان بياموزد و پاكيزة شان كند؛ زيرا كه تو خود شكست ناپذير حكيمى )129(
 تفسير مختصر

?â¿áºß<***<�آيت نخست اين درس از منت و احسان خداوند بر ساكنين  ßÆ� ål>ç¿·å¶�âÍßE>ßNßº� ßKáÉßFá¶=�>ß¿á·ß£ ßQ�ácåC ßÆ@
جزيرة العرب  سخن مى گويد كه  او تعالى بيت اهللا الحرام را به حيث مرجع تمام مردم قرار داده است كه 
به آن جا مى روند تا خدا راعبادت نمايند و دلهاى شان در آن جا آرام مى گيرد، مى فرمايد: وبه ياد آريد 
وقتى را كه بيت اهللا شريف را جاى رجوع مردم و مركز امن قرار داديم كه مردم به آنجا جمع مى شوند، تا 
� ß¼É åÂ=ßfáEåC�å½>ß̄ ßº� áÀåº�=Æ àdåç�=ßÆ@�:مناسك حج را ادا كنند، سپس به يكى از احكام حج اشاره نموده مى فرمايد
·Îé<�يعنى: از مقام ابراهيم ـ عليه السالم ـ براى خويشتن جاى نماز انتخاب نماييد، هرگاهى كه به  ßràº
حج مى رويد بايد درمقام ابراهيم نماز گزاريد. اين نماز كه بعنوان )ركعتى الطواف( ياد مى شود در مذهب 
حنفى بر طواف كننده گان واجب است كه در مقام ابراهيم يا در مواضع ديگر مسجد الحرام ادا مى گردد 
�>ß¾ ábåÃ ß¢ßÆ@ مى فرمايد:� متعال  خداوند  سپس  است؛  ابراهيم  مقام  حقيقت  در  همه  مسجد  ساحة  چون 
و  ابراهيم  به  ما  يعنى:  åaÇ<؛  àR èj¶= � å¤ç²èf¶= ßÆ �ß�å«å²>ß£á¶= ßÆ �ß�å«åÑ> çì·å¶ �ßå�áÉßE �=ßfëÃ ß{ � áÁß? � ß̧ É å¢>ßá�åC ßÆ � ß¼É åÂ=ßfáEåC � ß�åC
اسماعيل+ دستور داديم كه خانة من )كعبه شريف( را از وجود بتها جهت طواف كسانى كه از اماكن 
دور و نزديك ميايند، و براى مقيمانى كه خود شان را معتكف به عبادت ساخته اند، و براى نمازگزاران، 
پاك و آماده ساز. منظور از تطهير خانة كعبه آن است كه، از هر چيزيكه سبب ناپاكى آن مى گردد چه 
معنوى باشد و يا ظاهرى پاك كرده شود؛ زيرا درست نيست كه درخانة خدا بت ها نگهدارى شوند و 
همراه با پرستش او تعالى به پرستش گرفته شوند، و يا آن كه در آنجا جار وجنجال وكشمكش وفحش 
به مناجات حضرت  آية كريمه  اين  �>***>â¿åºA �= âbß·ßE �= ßd ßÂ � á̧ ß£ áQ= � ëHße � à¼É åÂ=ßfáEåC � ß¹>ß® �ácåC ßÆ@ گويى رخ دهد.  
ابراهيم – عليه السالم- با خداى عالميان و پيمانة خير خواهى او به پيروان حق اشاره دارد و مى فرمايد: 
به ياد آر دعاى ابراهيم ـ عليه السالم ـ را كه دعا نمود: خدايا اين سرزمين را براى امن و آسايش آماده 
ساز، و به ساكنان آن، مخصوصاً آن هايى كه به تو وروز آخرت ايمان دارند، از انواع مختلف ميوه ها روزى 
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ده، تا به طاعتت روى آورند و به عبادتت مشغول گردند. جواب از جانب خداوند به خليلش چنين آمد 
�à< يعنى: آنانى را كه كفر ورزند  årßá�=� ßkáÒåE ßÆ�åe>ç¿¶=� åH=ßd ß¢� ß�åC�àÅèf ßì áuß?� ç¼àM�âØÉå·ß®�àÄ à£ëJßºà@ßª�ßfß«ß²�ÀßºßÆ� ß¹>ß®@ :كه
نيز براى مدتى كوتاه از متاع دنيا بهره مند مى سازم و رزق وروزى مى دهم اما اين نعمت ها براى شان 
پايدار نخواهد ماند و به زودى آنها را به سبب كفر و طغيان شان بسوى جهنم خواهم كشاند. پس بهره 
مندى كفار از نعمت هاى دنيا تا پايان اجل شان ادامه خواهد داشت، ولى بعد از مرگ جايگاه شان غير 

از جايگاه مؤمنان خواهد بود. 
رزق وروزى از نعمات الهى در دنيا به شمار مى رود. وخداوند اين نعمت را براى كافران ومؤمنان به طور 
يكسان مى بخشد؛ ولى جنت و رضوان را به كافران نمى دهد و آن ها را از آن محروم مى سازد؛ زيرا آنها اهل 

آن نعمت بزرگ نيستند،  آن را صرف به كسانى مى بخشد كه به خداوند وروز آخرت ايمان واقعى دارند. 
**< اين آية كريمه و آيات بعدى آن بيان گر دعاهاى  à̧ É å¢>ßá�åCßÆ� åKáÉßFá¶=� ßÀåº�ßb å¢=ßÇß̄á¶=� à¼É åÂ=ßfáEåC� à¤ßªáfßÈ�ácåCßÆ@
حضرت ابراهيم و فرزندش اسماعيل – عليهما السالم -  است كه مى فرمايد:  »اى محمد� به ياد آر 
وقتى را كه ابراهيم ـ عليه السالم ـ به همراهى اسماعيل ـ عليه السالم ـ بناى كعبه را مى گذاشتند، در 
حالى كه به درگاه خداوند متعال تضرع و نيايش مى نمو دند، خدايا! دعا و نيايش و اعمال نيك ما را بپذير، 
كه تو شنواى دانا و از حقيقت كار ما  آگاه هستى« از خالل اين آيت دانسته مى شود كه حضرت ابراهيم و 

اسماعيل - عليهما السالم - اولين كسانى بوده اند كه خانة كعبه را بنا كرده اند.
***<�اين نص دعاى هردو پيغمبر است، ابراهيم و  ß́ ç¶�âÍ ß»å· ájèº�âÍçºà?�>ß¿åJçÈëeàc�ÀåºßÆ� ß́ ß¶�å á�ß»å· ájàº�>ß¿á·ß£ áQ=ßÆ�>ß¿çEße@
اسماعيل - عليهما السالم - به درگاه خداوند متعال به دعا و نيايش روى آورده گفتند: »خدايا! ما را تسليم 
فرمان خود قرار بده و به آيين و دين خويش منقاد و فرمان بردار بگردان، و به ما توفيقى بخش كه اوامرت 
را به طور درست به جاى آوريم و از ميان دودمان ما كسانى را برگزين كه به تو تسليم شوند، و به عظمتت 
< يعنى: به ماشرايع  à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=� ßK¾ß?� ß́ ç¾åC�Bß¿áÉß· ß¢� áGàIßÆ�>ß¿ ß³ åi>ß¿ßº�>ß¾åeß?ßÆ@�:سر تسليم فرود آرند.« باز فرمودند
و شعاير دين مارا بشناسان، اركان حج را به ما بفهمان، و از تقصيرها وكوتاهى هاى ما در امور دين درگذر، 

به توبه توفيق مان بخش و سپس توبة ما را بپذير، كه توخيلى توبه پذير و بسيار مهربان هستى!
***< اين همان دعايى است كه نتايج آن بعد از قرنها در مكة  ß́ åI>ßÈA� á¼åÃáÉß· ß¢�Çà·áJßÈ� á¼ àÃá¿ëº�â×Ç àiße�á¼åÃÉåª� áOß£áE=ßÆ�>ß¿çEße@
مكرمه هويدا شد و از بركت آن عالم درخشان گرديد در همان هنگام حساس و لحظات ملكوتى كه بناى خانة 
خدارا به پيش مى بردند، پدر و فرزند هر دو دعا نمودند اى پروردگار! در ميان امت اسالمى و دودمان نيكو 
كار ما رسولى از خود شان برگزين، تا براى آن ها آياتت را تالوت نمايد، و ايشان را به سوى راه راست رهنايى 
كند، كتاب تورا براى شان تعليم دهد، و به آنان حكمت بياموزد، راه درست را از راه زشت وكج باز شناساند، 
وقلب هاى شان را تطهير بخشد واز شرك معصيت و ديگر مظاهر آن پاكيزه دارد، كه تو تواناى غالب هستى 
و هيچ قوتى توان مقابله با تو را ندارد وهيچ كسى فيصله ات را تغيير داده نمى تواند، وحكيمى هستى كه هر 

كارى را از روى حكمت انجام مى دهى، و هرچه را مى آفرينى در آن حكمت و مصلحتى بزرگ نهفته است. 
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فعاليت

در مورد بناى كعبة شريفه و اينكه به دست كى و چه وقت و چگونه اعمار و آباد گرديد با يكديگر 
بحث و گفتگو كنيد.

فوايد درس  
برخى از فوايد وآموختنى هايى آيات مباركه قرار ذيل است:

 نعمات الهى براى مؤمنان هميشه باقى است؛ البته براى كفار در زنده گى دنيا نعمت رزق وروزى 
داده مى شود ودر روز آخرت از آن محروم مى مانند.  

 ايمان اعتقاد و عمل مخلصانه را گويند، جهت دريافت عنايت و نعمات الهى مكلفيت هر انسان است 
تا نفس خويش را به اخالق نيكو مزين ساخته و قلب خود را به عقيدة صحيح روشن سازد.  

 شخص مسلمان تنها براى خود خير و خوبى ها را نمى جويد؛ بلكه رحمت و هدايت اهللا ـ جل جالله 
ـ را براى اوالد خود، تمام مسلمانان و بشريت مى خواهد.    

 راه هاى تقرب به اهللا ـ جل جالله ـ در مطالبة مغفرت گناهان، نهفته است ؛ زيرا از انسان هميشه 
گناه سر ميزند و بهترين شخص آن است كه زود توبه كند.    

 يكى از نعمات الهى بر امت اسالمى اين است كه براى آنها پيامبرى مبعوث نموده كه به ايشان كتاب 
اهللا و احاديث مباركه را تعليم ميدهد و نفس هاى شان را تزكيه بخشيده و از گناهان پاك ميسازد. 

از ذرية ابراهيم خليل و از نسل اسماعيل ذبيح بود و  صلى اهللا عليه وسلم –   حضرت محمد – 
رسالت جهانى ايشان به بركت دعاى هر دو جد مبارك شان به ارادة خداوند عالم تحقق پذيرفت.  

سؤالها

1( معانى كلمات و جمالت ذيل را واضح سازيد: 
 {¼ÃÉ²hÈ} {Í»³�=} {b¢=Ç¯¶= } {�r�=�kÒE} {Åfìu?�¼M} {âØÉ·®�Ä£Jº@ª} {>¿ºA}

2( خداى متعال به خانة كعبة شريف چه برترى و خصوصيت را عطا فرموده است؟ 
3( تطهير خانة خدا شامل چه امورى مى شود؟

4( حكمت اينكه به نماز گزارى در مقام ابراهيم – عليه السالم – دستور يافتيم، چيست؟ 
5( دعاى ابراهيم - عليه السالم - چرا براى مؤمنان تخصيص يافت؟ و اهللاـ  جل جاللهـ   چطور پاسخ  داد ؟

6( مراد از "الطائفين" و "العاكفين" و"الركع السجود" كى ها اند؟
7( حضرت ابراهيم و اسماعيل ـ عليهما السالم ـ  در حق امت اسالمى ودودمان خود چه دعايى كردند؟ 

کار خانه گی

پيرامون قربانى هاى حضرت ابراهيم و اسماعيل - عليهما السالم- مقالة بنويسيد كه از يك صفحه كمتر نباشد.  
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آيه )130- 133( سورة بقره

� ßÀ å»ß¶�åÌßf å]Û=�Êåª�àÄç¾åC ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=�Êåª�àÅ>ß¿áÉß« ßì áq=� åbß̄ß¶ ßÆ�àÄ ßjá«ß¾�ßÄå« ßi�Àßº�ç×åC� ß¼É åÂ=ßfáEåC�åÍç·ëº�Àß¢� àGß¦áfßÈ�ÀßºßÆ@
� à¼É åÂ=ßfáEåC�> ßÃåE�Î çqßÆßÆ�>-/-@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á¶=� ëHßfå¶� àKá»ß· áiß?� ß¹>ß®� á¼å· áiß?�àÄèEße�àÄß¶� ß¹>ß®�ácåC�>-/,@� ßÀÉ åVå¶> çr¶=
� á¼àJ¿ à²�á½ß?�>-/.@� ßÁÇ à»å· ájèº�¼àJ¾ß? ßÆ�ç×ßC� çÀàIÇ à»ßI�ßØßª� ßÀÈëb¶=� à¼ à³ß¶�Îß« ßì áq=�ßä�=� çÁåC� çÊå¿ßE�>ßÈ� àHÇà̄ á£ßÈ ßÆ�åÄÉå¿ßE
� ß́ åÑ>ßEA�ßÄß¶åC ßÆ� ß́ ßÃß¶åC� àbàFá£ß¾�á=Çà¶>ß®�Ëåbá£ßE�Àåº� ßÁÆ àbàFá£ßI�>ßº�åÄÉå¿ßFå¶� ß¹>ß®�ácåC� àLáÇ ß»á¶=� ßHÇà̄ á£ßÈ�ßf ßv ßU�ácåC�Ð= ßbßÃ àm

>�>-//@� ßÁÇ à»å· ájàº�àÄß¶� àÀ áVß¾ ßÆ�= âb åU=ßÆ�>âÃß¶åC� ß° ßV áiåC ßÆ� ß̧ É å¢> ß» áiåC ßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC

معناى كلمات

روى مى گرداند. پشت مى كند،     {Àß¢� àGß¦áfßÈ}
به ابلهى گراييد.     {àÄ ßjá«ß¾�ßÄå« ßi}

برگزيديم او را.    {àÅ>ß¿áÉß« ßì áq=}
سر تسليم فرود آر.     { á¼å· áiß?}

توصيه نمود.     {Î çqßÆ}
براى شما برگزيده است.    { à¼ à³ß¶�Îß« ßì áq=}

}   نميريد،  çÀàIÇàß��ßØßª}
آيا شاهد بوديد، آيا حاضر بوديد؟   {Ð= ßbßÃ àm� á¼àJ¿ à²�á½ß?}

ترجمة آيات

و كيست كه روبگرداند از آيين ابراهيم مگرآنكه در احمقى افگند نفس خودرا و هر آيينه برگزيديم اورا 

درين دنيا والبته او در سراى ديگر ازشايستگان است )130( هنگامى كه پروردگارش به او فرمود تسليم شو 

گفت به پروردگار جهانيان تسليم شدم )131( وسفارش كرد به اين آيين ابراهيم پسران خودرا و يعقوب نيز 

فرزندانش را اى فررندان من! هر آيينه خدا برگزيده است براى شما اين دين را پس )ازين جهان( نميريد 

مگر مسلمان شده )132( آيا وقتى كه يعقوب را مرگ فرا رسيد حاضر بوديد هنگامى كه به پسران خود 

گفت پس از من چه را خواهيد پرستيد؛ گفتند. »معبود تو و معبود پدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق 

معبودى يگانه را مى پرستيم و به او  تسليم هستيم« )133(

درس سى  و ششم
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 تفسير مختصر  

در آيات  قبلى از مواصفات و سعى ابراهيم ـ عليه السالم ـ كه در راه دين اسالم به خرچ رسانده بود 

تذكر به عمل آمد و در اين آيات واضح مى گردد، هر شخصيكه از راه و دين ابراهيم ـ عليه السالم ـ كه 

راه پسنديده اهللا ـ جل جالله ـ است، روى مى گرداند در حقيقت نفس خويش را به تباهى ميكشاند؛ 

چرا كه ابراهيم ـ عليه السالم ـ در دنيا از بنده گان بهتر اهللا ـ جل جالله ـ و رسوالن اولوالعزم وى بوده 

است وهر گاه برايش از طرف اهللا ـ جل جالله ـ امري متوجه گرديده به پيشانى باز تسليم شده و به آن 

لبيك گفته است. 

***<�يعنى از ملت ابراهيمى )دين حنيف و اسالم( روى نمى گرداند مگر  ß¼É åÂ=ßfáEåC�åÍç·ëº�Àß¢� àGß¦áfßÈ�ÀßºßÆ@
آن كسى كه به بى خردى روى آورد. كلمه »َسِفَه« كه صفت اش سفيه است در اصل باالى شخصى 

اطالق مى گردد كه كم خرد بوده باشد و از عقل خويش درست كار گرفته نتواند. 

� åbß̄ß¶ ßÆ@�:خداوند متعال در قسمت بعدى اين آيت به برترى مقام خليلش در دنيا و آخرت اشاره مى كند

<�ß�åå< يعنى: در واقع او را از ميان مخلوقات برگزيديم، و  çr¶=� ßÀåß��åÌßf å]Û=� å��àÄç¾åC ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=� å��àÅ>ß¿áÉß« ßì áq=
او را به حيث رسول و پيامبر و امام اختيار كرديم و او در آخرت هم از جملة كساني خواهد بود كه از 

درجات بلندى برخوردار مى باشد.

<�ß�åß< اين آية كريمه نشان دهندة اطاعت بدون چون و  ß£á¶=� ëHßfå¶� àKá»ß· áiß?� ß¹>ß®� á¼å· áiß?�àÄèEße�àÄß¶� ß¹>ß®�ácåC@
از رب ذوالجاللش است ميفرمايد: به ياد آر هنگامى را كه پروردگار  عليه السالم –  ابراهيم –  چراى 

ابراهيم ـ عليه السالم ـ به او دستور داد كه به اوامر و دستورات من تسليم شو، گفت: به پروردگار جهان 

تسليم شدم و به اوامر و نواهيش منقاد گرديدم. ابراهيم – عليه السالم – عمًال اين انقياد خويش را به 

اثبات رسانيد و به بهترين وجه از هر نوع آزمايش خداوندى كامياب بر آمد. 

***< جانب ديگر از اطاعت و فرمان بردارى اين بنده گان برگزيدة  àHÇà̄ á£ßÈ ßÆ�åÄÉå¿ßE� à¼É åÂ=ßfáEåC�> ßÃåE�Î çqßÆßÆ@
خدا اين بود كه ديگران را خصوصاً فرزندان شان را به خدا پرستى توصيه و دعوت مى نمودند، ميفرمايد: 

ابراهيم عليه السالم فرزندان خود را به پيروى و متابعت دين اسالم توصيه نمود، و همچنان نواسة او 

يعقوب پيغمبر - عليه السالم - فرزندان خود را به آن توصيه كرد، وآن ها به فرزندان خويش گفتند: 
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»خداوند به شما دين اسالم را كه بهترين اديان است برگزيده است، پس بر التزام به دين اسالم ثابت 

قدم بمانيد تا آن كه مسلمان بميريد.«

� ßÁÆ àbàFá£ßI�>ßº�åÄÉå¿ßFå¶� ß¹>ß®�ácåC� àLáÇßá�=� ßHÇà̄ á£ßÈ�ßf ßv ßU�ácåC�Ð= ßbßÃ àm� á¼àJ¿ à²�á½ß?@ :خداوند متعال در آيت اخير مى فرمايد

< روايت  ßÁÇ à»å· ájàº�àÄß¶� àÀáß�ßÆ�= âb åU=ßÆ�>âß�åC� ß° ßV áiåC ßÆ� ß̧ É å¢>ßá�åC ßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC� ß́ åÑ>ßEA�ßÄß¶åC ßÆ� ß́ ßß�åC� àbàFá£ß¾�á=Çà¶>ß®�Ëåbá£ßE�Àåº
است كه يهوديان به پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - گفتند: مگر نمى دانى كه يعقوب ـ عليه السالم ـ 

روزى كه وفات مى نمود فرزندان خود را به يهوديت وصيت كرد؟ از اين روى اين آيت نازل گرديد كه 

آن ها را مخاطب قرار داده و مى فرمايد: اى يهوديان، آيا روزى كه يعقوب ـ عليه السالم ـ رحلت مى نمود 

شما حاضر بوديد، ]و ديديد كه او به فرزندان خود چه توصية نمود؟[ يعقوب ـ عليه السالم ـ به فرزندان 

خود گفت: بعد از من چه چيز را عبادت مى كنيد؟ يعنى بعد از مرگ من چه دينى را بر خواهيد گزيد؟ 

ماند؛ چنانچه  باقى خواهند  توحيد  و  اسالم  بر  كه  نمايند  اقرار  فرزندانش  كه  آن حضرت مى خواست 

فرزندان يعقوب در پاسخ به پدر خويش گفتند: ما بر دين تو باقى خواهيم ماند، خداوند يكتا را پرستش 

خواهيم كرد؛ خداى ابراهيم، اسماعيل و اسحاق ـ عليهم السالم ـ را. ما بر دين اسالم پا بر جاى خواهيم 

ماند و به اوامر خداوند متعال تسليم خواهيم گرديد.   

فعاليت

شاگردان در مورد ماهيت توحيدى دين حضرت ابراهيم – عليه السالم –  با يكديگر بحث و گفتگو 

كنند.

فوايد درس 

گوشه يى از فوايد و آموختنى هايى كه از خالل اين آيات دانسته مى شود قرار ذيل است:

 روى گردانى از دين ابراهيمى عمل بى خردان است.

 اسالم دين مشترك تمام انبياء – عليهم السالم-  است؛ كه پيروى از اين دين كاميابى و سعادت 

دارين را در بر دارد. 
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 بايد انسان تا فرارسيدن مرگ به دين اسالم معتقد بوده و طبق اوامر آن عمل كند و مرگ در حالى 

وى را درك كند كه مؤمن است.    

 ابراهيم، ويعقوبـ  عليهما السالمـ  از نسبت يهوديت پاك بودند و تمام ايشان به دين حنيف دعوت 

نموده و از آن پيروى ميكردند.  

 هركسي مسؤول اعمال خويش است و در برابر كردارهاى خودش پاسخ گو مى باشد و هيچ كسى 

نمى تواند به سبب كردار نيك نياكان خويش از زير بار مسؤوليت رهايى يابد.      

 اصول ومبادى دعوت تمام انبياء يك چيز بوده است و اگر اختالفى در ميان آن ها بوده آن در 

جزئيات بوده نه در مسايل كلى و بزرگ.  

سؤالها

1( معانى كلمات ذيل را بيان داريد:

}يرغب{ }سفه{ }اصطفيناه{ }أسلم{ }فال تموتن{ 

<�چه نتيجه اى به دست مى آ يد؟ ß¼É åÂ=ßfáEåC�åÍç·ëº�Àß¢� àGß¦áfßÈ�ÀßºßÆ@ 2( از آية مباركة

< چيست ؟ و كى را مخاطب قرار داده  àLáÇßá�=� ßHÇà̄ á£ßÈ�ßf ßv ßU�ácåC�Ð= ßbßÃ àm� á¼àJ¿ à²�á½ß?@ 3( مقصد از آية مباركة

است ؟

4( در مورد هر دو پسر ابراهيم ـ عليه السالم ـ چه معلومات داريد؟

کار خانه گی

در مورد اينكه اسالم دين همة پيغمبران خدا بوده است و بصورت كامل و شامل بر حضرت محمد – 

صلى اهللا عليه و سلم- نازل گرديده است يك صفحه بنويسيد. 
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آيه )134- 138( سورة بقره

�á=Çà¶>ß® ßÆ�>-/0@� ßÁÇà· ß»á£ßÈ�=Çà¾> ß²�> ç» ß¢� ßÁÇà¶ß@ ájàI� ß×ßÆ� á¼àJáF ßjß²�>ßº� á¼ à³ß¶ ßÆ� áKßF ßjß²�>ßº�> ßÃß¶� áKß· ß]�ábß®�ãÍçºà?� ß́ á·åI@
�>ç¿ßºA�á=Çà¶Çà®�>-/1@� ßÀÉå²åf án à»á¶=� ßÀåº� ßÁ>ß²�>ßº ßÆ�>â«Éå¿ ßU� ß¼É åÂ=ßfáEåC�ßÍç·åº� á̧ ßE� á̧ à®�á=Æ àbßJáÃßI�Ïße> ßrß¾�áÆß?�=âaÇ àÂ�á=Çà¾Ç à²
�Î ßiÇàº� ßÊåIÆà?�>ßº ßÆ� å�>ßF áiÙ=ßÆ� ßHÇà̄ á£ßÈ ßÆ� ß° ßV áiåC ßÆ� ß̧ É å¢> ß» áiåC ßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC�Îß¶åC� ß¹åh¾à?�>ßº ßÆ�>ß¿áÉß¶åC� ß¹åh¾à?�Bßº ßÆ�åä�>åE
�á=Çà¿ßºA� áÁåDßª�>-/2@� ßÁÇ à»å· ájàº�àÄß¶� àÀ áVß¾ ßÆ� á¼ àÃá¿ëº� æb ßUß?� ßÀáÉßE� à±ëfß«à¾�ß×� á¼åÃëEçe�Àåº� ßÁÇèÉåFç¿¶=� ßÊåIÆà?�>ßº ßÆ�Î ßjÉ å¢ßÆ
� à¼Éå·ß£á¶=� à¤É å» çj¶=�ßÇ àÂßÆ�àä�=� à¼ àÃ ß³Éå« á³ßÉ ßjßª� æ±>ß̄ åm�Êåª� á¼ àÂ�> ß»ç¾åDßª�á=áÇç¶ßÇßI�ÁåC çÆ�á=Æ ßbßJ áÂ=� åbß̄ßª�åÄåE�¼àJ¿ßºA�>ßº� å̧ áN å»åE

>��>-/4@� ßÁÆbåE> ß¢�àÄß¶� àÀ áVß¾ ßÆ�âÍß§áF åq�åä�=� ßÀåº� àÀ ßj áUß?� áÀßºßÆ�åä�=�ßÍß§áF åq�>-/3@
معناى كلمات

گذشت.   { áKß· ß]}
مورد پرسش قرار نمى گيريد، از شما پرسيده نمى شود.    { ßÁÇà¶ß@ ájàI� ß×}

رهياب مى گرديد.   {á=Æ àbßJáÃßI}
ميالن كننده از راه باطل به سوى راه حق.    {>â«Éå¿ ßU}

فرزندان يعقوب ـ عليه السالم ـ ونوادگانش.    { å�>ßF áiÙ=}
داده شده است.    { ßÊåIÆà?}
رهياب شده اند.   {á=Æ ßbßJ áÂ=}

{á=áÇç¶ßÇßI}  روى گردان شدند. 
دين خداوند.    {åä�=�ßÍß§áF åq}

ترجمة آيات

اين گروه است )انبيا وپيروان آن ها( كه در گذشت قبل از شما، براى ايشان است آنچه به دست آورده اند و 

براى شماست آنچه به دست آورده ايد، واز چيزى كه آن ها انجام مى دادند شما مورد پرسش قرار نمى گيريد 

)134( و ]اهل كتاب[ گفتند: يهودى يا مسيحى باشيد تا هدايت يابيد بگو: نه، بلكه ]بر[ آيين ابراهيم حق گرا 

]هستم[ و وى از مشركان نبود )135( بگوييد: ايمان آورده ايم به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه 

درس سى  و هفتم
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بر ابراهيم و اسحاق و يعقوب و اسباط )اسباط دوازده گانه يا فرزندان و نواده گان يعقوب( نازل آمده و به 

آنچه به موسى و عيسى داده شده و به آنچه به همه پيامبران از سوى پروردگارشان داده شده، ميان هيچ 

يك از ايشان فرق نمى گذاريم و در برابر او تسليم هستيم )136( پس اگر آنان ]هم[ به آنچه شما بدان ايمان 

آورده ايد ايمان آوردند قطعاً هدايت  شده  اند ولى اگر روى برتافتند جز اين نيست كه سر ستيز ]و جدايى[ 

دارند و به زودى خداوند ]شر[ آنان را از تو كفايت  خواهد كرد كه او شنواى داناست )137( قبول كرديم 

رنگ ]آميزى[ خدارا وكيست بهتر ازخدا باعتبار نگارنده گى وما اورا پرستنده گانيم )138( 

 تفسير مختصر

***<�خداى متعال بنده گانش را از نظام عدل خويش  á¼àJáF ßjß²�>ßº� á¼ à³ß¶ ßÆ� áKßF ßjß²�>ßº�>ßß�� áKß· ß]�ábß®�ãÍçºà?� ß́ á·åI@
مطلع ساخته مى فرمايد: آن گروه انبيا وپيروان مؤمن آن ها قبل از شما گذشته اند، آن ها كار خود شان را 

انجام دادند وبر اساس اعمالى كه انجام دادند براى شان پاداش داده مى شود، كار آن ها به كار شما ربطى 

ندارد، وشما هم  اى كافران منكر، از اعمال وكنش هاى خود تان مورد باز پرس قرار مى گيريد، وبر اساس 

كارى كه خود انجام مى دهيد جزا مى بينيد. هيچ كسى از عمل كس ديگرى مورد بازپرس قرار نمى گيرد، 

وبه سبب آن نه پاداش داده مى شود ونه مؤاخذه مى گردد، بلكه هر انسانى مسؤول كار خودش است واز 

عملى كه خود انجام مى دهد مورد پرسش قرار مى گيرد. 

á=Æ***<�در اين آيت خداوند متعال از جهالت اهل كتاب پرده بر داشته  àbßJáÃßI�Ïße> ßrß¾�áÆß?�=âaÇ àÂ�á=Çà¾Ç à²�á=Çà¶>ß® ßÆ@
مى فرمايد: هريك از گروه هاى يهودى ويا نصرانى مى گفتند: از دين ما پيروى نماييد تا به هدايت دست 

يابيد. اين نشان مى دهد كه آن گروه ها تا كدام حد نسبت به اديان خود شان تعصب مى ورزيدند، سپس 

او تعالى حضرت پيامبر بزرگ اسالم را مخاطب قرار داده مى فرمايد: اى پيامبر بگو: ما از دين و روشى 

ابراهيمى همان روشى كه از هر گونه باطل روگردان و به حق مايل است، پيروى ميكنيم. دين ابراهيم ـ 

عليه السالمـ   از هر قسم انحراف به دور مى باشد.  شما نيز ادعا داريد كه از دين وراه حضرت ابراهيم پيروى 

مى كنيد، حال آنكه ابراهيم ـ عليه السالم ـ از مشركان نبود و با اهللا ـ جل جالله ـ شريكي نگرفته بود. در 

واقع آيت شريف به اين نكته اشاره كرده به پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - دستور مى دهد كه: به آن ها بگو 

اى محمد! كه هدايت آن نيست كه ما يهودى ويا نصرانى شويم، بلكه سعادت وهدايت در پيروى از دين 

ابراهيم - عليه السالم - است، كه عبارت از اسالم مى باشد، و ابراهيم -عليه السالم- مشرك نه بلكه مؤمن 

كامل ويكتا پرست بود. 
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خداوند متعال مؤمنان را مخاطب  �>*** ß̧ É å¢>ßá�åC ßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC � ß�åC� ß¹åh¾à? �>ßº ßÆ�>ß¿áÉß¶åC � ß¹åh¾à? �Bßº ßÆ�åä�>åE�>ç¿ßºA�áÇà¶áÇà®@
قرار داده به آن ها مى فرمايد: اى مؤمنان بگوييد: به وحدانيت خداوند متعال ايمان آورديم، و به آنچه كه بر 

ما وبر ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب ـ عليهم السالم ـ وديگر فرزندان آن ها نازل گرديده باور كامل 

داريم، وهمچنان آن چه به موسى وعيسى ـ عليهما السالم ـ از پيام هاى آسمانى داده شده وآنچه كه بر 

ديگر پيامبران از طرف پروردگار شان از قبيل معجزات واضح وروشن داده شده است باورمند هستيم. ما 

مانند يهود ونصارى نيستيم كه به بعض انبيا ايمان بياوريم وبه بعض ديگر آن ها كفر ورزيم بلكه تمام انبيا 

براى مان يكسان اند وبه همة شان به طور يكسان ايمان مياوريم . ما به اوامر خداوند متعال ودساتير وى 

كامًال تسليم هستيم. 

á=Æ***<�زمانى كه كمال ايمان پيروان قرآن هويدا گرديد و شمول همه  ßbßJ áÂ=� åbß̄ßª�åÄåE�¼àJ¿ßºA�>ßº� å̧ áNåå��á=Çà¿ßºA� áÁåDßª@
جانبة آن ظاهر گشت خداوند متعال اعالن داشت كه اينچنين ايمانى معيار حق و ايمان معتبر نزد ماست، 

فرمود: اي مؤمنان راستين! اگر يهود ونصارى مانند شما صادقانه ايمان آورند، در واقع به راه حق و هدايت 

رسيده اند، واگر از اين گونه ايمانى روى گردان شوند، وبه دين اسالم نگروند، اين نشان مى دهد كه آن ها 

در عداوت ودشمنى با اسالم قرار دارند. دراين چنين حالى خداوند شما را از شر مكر و فريب كاريهاى شان 

نگه خواهد داشت واو تعالى آن ها را بسنده است وهيچ آسيب وضررى از طرف آن ها به شما نخواهد رسيد؛ 

زيرا كه او تعالى به تمام سخنان شان شنوا وبه تمام اعمال شان دانا است . 

�àÄß¶ � àÀáß�ßÆ �âÍß§áF åq �åä�= � ßÀåº � àÀ ßj áUß? � áÀßºßÆ �åä�= �ßÍß§áF åq@ مى فرمايد:  درس  اين  اخير  آيت  در  متعال  خداوند 

< يعنى: اين اسالمي كه ما بدان باور داريم، دين برحق الهى و رنگ بر گزيدة اوست؛ دينى كه بر  ßÁÆbåE> ß¢
اساس آن آفريده شده ايم وجزئى از فطرت ماست، وآيا كسى مى تواند كه از او تعالى دينى بهتر بياورد؟ نه، 

هرگز نه، بلكه دين الهى از هر دينى بهتر وبا ارزش تر و رنگ آميزى او از همة رنگها زيباتر است، وما عبادت 

كننده اهللا متعال هستيم.

 
فعاليت  

شاگردان آياتي چند از قرآن كريم را ذكر نمايند كه داللت بر كامل بودن دين مبين اسالم داشته بيان 

گر اين باشد كه يگانه دين معتبر نزد خداى عالميان اسالم است.
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فوايد درس  

جوانبى از ارشادات و آموختني هاى آيات اين درس قرار ذيل ميباشد:

 ابراهيم ـ عليه السالم ـ نه يهودى بود و نه نصرانى بلكه  پيرو دين حنيف)اسالم( بود.

 مؤمن حقيقى ميان انبياى كرام فرق نمى كند و به تمام انبياء – عليهم السالم- ايمان مى داشته 

باشد. 

 تمام انبياء داراى يك دين بودند وآن اسالم مى باشد وجوهر تمام اديان الهى يكى است. 

 شريعت محمدى، نظام كامل زنده گى است؛ زيرا كه دين مبين اسالم خالصه و در برگيرندة تمام 

اديان الهى است. 

�Ìfìª" =�" عبارت از حالتى است كه تمام افراد بر آن آفريده شده اند . 

سؤالها

1( در پرتو آيات درس واضح سازيد كه يهود و نصارى چه دعوايى مى كردند؟

2(چگونه قرآن مجيد بر آنانى كه به گمان خويش هدايت را در يهوديت و نصرانيت مى پنداشتند رد 

كرد؟ 

�ß¿áÉß¶åC<***<�مؤمنين را به چگونه ايمانى مامور مى سازد؟ ß¹åh¾à?�Bßº ßÆ�åä�>åE�>ç¿ßºA�á=Çà¶Çà®@ 3( آية مباركة

.> ßÁÇ à»å· ájàº�àÄß¶� àÀáß�ßÆ� á¼ àÃá¿ëº� æb ßUß?�ß á�ßE� à±ëfß«à¾�ß×@ :4( اين جزء از آية مباركه را تفسير نماييد كه مى فرمايد

�=�àä< چيست و چگونه اين خطاب الهى بشارتى بزرگ براى پيامبر ـ عليه  السالم  à¼ àÃ ß³Éå« á³ßÉ ßjßª@ 5( معني

ـ شمرده مى شود؟ 

کار خانه گی

 در چند سطر فرق هاى اساسى را بين ايمان مسلمانان و ايمان اهل اديان ديگر بيان داريد. 
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آيه )139- 141( سورة بقره

� ßÁÇ àrå· á̂ àº �àÄß¶ � àÀ áVß¾ ßÆ � á¼ à³à¶> ß» á¢ß? � á¼ à³ß¶ ßÆ �>ß¿à¶> ß» á¢ß? �>ß¿ß¶ ßÆ � á¼ à³èEße ßÆ �>ß¿èEße � ßÇ àÂ ßÆ �åä�= �Êåª �>ß¿ß¾Ç èQB ßVàIß? � á̧ à®@
� á̧ à®�Ïße> ßrß¾� áÆß?�=âaÇ àÂ�á=Çà¾> ß²� ß�>ßF áiÙ= ßÆ� ßHÇà̄ á£ßÈ ßÆ� ß±> ßV áiåC ßÆ� ß̧ É å¢> ß» áiåC ßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC� çÁåC� ßÁÇà¶Ç à̄ßI�á½ß?�>-/5@
�>-0,@� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�àä�=�>ßº ßÆ�åä�=� ßÀåº�àÅ ßb¿ å¢�âÌßa> ßÃ ßm� ß¼ßJß²�Àç»åº� à¼ß· á�ß?� áÀßº ßÆ�àä�=�å½

ß?� à¼ß· á¢ß?� á¼àJ¾ß?ß?
�>>-0-@� ßÁÇà· ß»á£ßÈ�á=Çà¾> ß²�> ç» ß¢� ßÁÇà¶ß@ ájàI�ß×ßÆ� á¼àJáF ßjß²�>çº�¼ à³ß¶ ßÆ� áKßF ßjß²�>ßº�> ßÃß¶� áKß· ß]� ábß®�ãÍçºà?� ß́ á·åI

معناى كلمات

آيا با ما جدال وخصومت مى كنيد؟    {>ß¿ß¾Ç èQBßà�ß?}
اخالص كننده گان.   { ßÁÇ àrå·áà�}

آگاه تر.   { à¼ß· á¢ß?}
چه كسى ظالم تر است؟   { à¼ß· á�ß?� áÀßº}

مخفى كرد.     { ß¼ßJß²}

ترجمة آيات

بگو آيا دربارة خدا با ما بحث و گفتگو مى كنيد با آنكه او پروردگار ما و پروردگار شماست و كردارهاى 

ما ازآن ما و كردارهاى شما از آن شماست و ما براى او اخالص مى ورزيم )139( آيا مى گوييد ابراهيم و 

اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط )دوازده گانه يا فرزندان يعقوب( يهودى يا نصرانى بوده اند، بگو: آيا 

شما بهتر مى دانيد يا خدا؟ و كيست  ستمكارتر از آن كس كه شهادتى از خدا را در نزد خويش پوشيده 

دارد؟ و خدا از آنچه مى كنيد غافل نيست )140( اين گروه است كه در گذشت قبل از شما براى ايشان 

است آنچه به دست آورده اند و براى شماست آنچه به دست آورده ايد و از آنچه آنان مى كرده اند شما 

بازخواست نخواهيد شد )141(.

درس سى  و هشتم
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  تفسيرمختصر

***< در اين آية كريمه خداى متعال مى فرمايد: اي پيامبر ـ صلى  á¼ à³èEßeßÆ�>ß¿èEße�ßÇ àÂßÆ�åä�=� å��>ß¿ß¾Ç èQBßà�ß?� á̧ à®@
اهللا عليه وسلم ـ به يهود ونصارى بگو: مگر در دين و توحيد خدا با ما خصومت ودشمنى مى ورزيد، و 

ادعا مى كنيد كه يهوديت ونصرانيت دين برحق خدا بوده در بهشت صرف يهود ونصارى داخل مى شوند 

وبس؟ درحالى كه او تعالى آفريدگار ما وشماست و به ما اين دين و آيين را او فرستاده است.پس چون 

او تعالى هم پرورد گار مؤمنان از امت محمد - صلى اهللا عليه وسلم - وهم پروردگار يهود ونصارى است 

نبايد با دينى كه اورا بنحو درست به بنده گان معرفى ميكند و از هرگونه عيب و نقص و شرك پاك و 

مبرا مى پندارد مخاصمت و دشمنى صورت گيرد. آية مباركه عالوه بر اين پيشكشى كه ضمير خردمندان 

را براى رفع خصومت با پيامبر بر حق خدا بيدار مى سازد به چيز ديگرى نيز اشاره كرده مى فرمايد: همة 

ما ضمن اينكه مخلوقات او تعالى ايم اعمال و كردار ما مربوط به خود ماست، يعنى ما پاداش اعمال 

خود مان را وشما هم جزاى اعمال خود تان را بدست خواهيد آورد، پس اين همه دشمنى با ما براى 

چيست؟ 

***<�اين آية كريمه به ادامة خطابى كه در آيت قبلى شده  ß±> ßV áiåCßÆ� ß̧ É å¢>ßá�åCßÆ� ß¼É åÂ=ßfáEåC� çÁåC� ßÁÇà¶Ç à̄ßI�á½ß?@
يا  يهودى  يعقوب  فرزندان  و  يعقوب  و  اسحاق  و  اسماعيل  و  ابراهيم  بود ميفرمايد: شما مى گوييد كه 

نصرانى بوده  اند، يعنى شما ادعا داريد كه تمام انبيا ونوادگان آن ها؛ يعنى آنانى كه در ميان شما مبعوث 

گرديدند، بر دين يهوديت ونصرانيت بوده اند، اين ادعاى شما باطل است. به اينان بگو اى محمد مگر 

شما بهتر مى دانيد يا خداوند؟ شما به حقيقت حال آن ها آگاه تريد يا خداوند. در برابر اين پرسش اگر 

اينان بگويند ما از خدا بهتر ميدانيم پس كافر شدند و اگر اعتراف كنند كه خداى عالم از ما بر همه چيز 

آگاه تر است؛ پس خداى متعال آن پيامبران را از يهوديت و نصرانيت بمعنى و مفهومى كه اينان مدعى 

هستند تبرئه نموده مبرا و پاك دانسته است بلكه آنها را مسلمين معرفى كرده است.

سپس آية كريمه اشاره بر اين دارد كه هيچ كسى ظالم تر وستمكار تر از آن كس كه حقيقت را مخفى 
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مى دارد نيست؛ حقيقتى كه خداوند آن را در تورات وانجيل بيان داشته است؛ زيرا در تورات وانجيل آمده 

بود كه انبياى الهى همه مسلم، منقاد اهللا متعال و موحد بودند؛ پس بدانيد اى اهل كتاب كه خداوند از 

اعمالى كه انجام مى دهيد غافل نيست، و در مقابل افترايى كه انجام مى دهيد عقاب ومجازات خواهيد 

شد. 

�>çº�¼ à³ß¶ßÆ� áKßF ßjß²�>ßº�>ßß�� áKß· ß]�ábß®�ãÍçºà?� ß́ á·åI@ :بار ديگر خداى متعال در آيت اخير اين درس مى فرمايد

< يعنى: آن گروه انبيا وپيروان مؤمن آن ها قبل از شما گذشته اند،  ßÁÇà· ß»á£ßÈ�á=Çà¾> ß²�> ç» ß¢� ßÁÇà¶ß@ ájàI�ß×ßÆ� á¼àJáF ßjß²
آن ها كار خود شان را انجام دادند وبر اساس اعمالى كه انجام داده اند براى شان پاداش داده مى شود، 

كار آن ها به شما ربطى ندارد و اصرار شما بر يهوديت يا نصرانيت شان به شما فايده يى نخواهد بخشيد 

بلكه اين اتهامات بى جاى، بار گناه تان را سنگين تر خواهد كرد؛ زيرا شما اى كافران منكر، از اعمال 

وكنش هاى خود تان مورد باز پرس قرار مى گيريد، وبر اساس كارى كه خود انجام مى دهيد جزا مى بينيد. 

اين آيت دو بار تكرار شده است ومعناى وعيد وتهديد را در خودش نهفته دارد، به اين معنى: هرگاه انبيا 

با همه قدر ومنزلت شان، بر اساس عمل خود شان پاداش داده مى شوند؛ پس حالت شما چگونه خواهد 

بود؟ شما در حق خداوند دروغ بافى مى كنيد و مدعى مى شويد كه ما دوستان خداييم! بدانيد كه هيچ 

انسانى از عمل شخص ديگرى باز خواست نمى شود، وبار ديگرى را به دوش نمى كشد. 

فوايد درس

چند نكته از فوايد و آموختنى هايى كه از اين آيات به دست مى آيد قرار ذيل است:

 روح دين الهى توحيد و اخالص است، هدف از هر حكم دينى سالميت عقيده، تزكية نفس و اصالح 

عقل و قلب مى باشد.   

 سعادت دنيا و آخرت با اعمال نيك ارتباط محكم دارد.  

 در دين مبين اسالم حساب، كتاب، جزا، اجر و ثواب مربوط به كردار شخصى هر انسان ميباشد؛ 
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لذا هرشخص پاداش عمل خويش را دريافت نموده ديگران باعث نجات وى شده نمى توانند و هيچ كس 

بغير از اجازة خداوند كريم حق شفاعت ندارد. 

سؤالها

< چيست ؟ و چه را افاده ميكند؟ á¼ à³èEßeßÆ�>ß¿èEße�ßÇ àÂßÆ@ معناى جملة

يهود و نصارى كدام شهادتى را پنهان نموده بودند كه در كتب الهى آمده بود؟

***<�چيست؟  áKß· ß]�ábß®�ãÍçºà?� ß́ á·åI@ حكمت از تكرار آية كريمة

معانى جمالت و كلمات آتى را بيان داريد:

}أتحاجوننا{ }و نحن له مخلصون{ }األسباط{ }و من أظلم{ }قد خلت{ 

کار خانه گی

در مورد اينكه مدار نجات انسانها به اساس تعليمات اسالمى عمل نيك است و تنها منسوب بودن به 

كدام دين يا نسبت داشتن به پيغمبران و صالحين باعث نجات نخواهد بود چند سطر بنويسيد.
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آيه )142- 143( سورة بقره

�ËåbáÃßÈ� àHåfá§ ß»á¶=ßÆ� à±åf ánß»á¶=�å�=�¸à®�> ßÃáÉß· ß¢�á=Çà¾> ß²�ÊåJç¶=� à¼åÃåJß·áFå®�À ß¢� á¼ àÂç×ßÆ�>ßº� ål>ç¿¶=� ßÀåº�Ð> ßÃß« èj¶=� à¹Çà̄ßÉ ßi@
� ßÁÇ à³ßÈßÆ� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢�Ð= ßbßÃ àm�á=Çà¾Ç à³ßJë¶�> âì ßißÆ�âÍçºà?� á¼ à²>ß¿á·ß£ ßQ� ß́ å¶ ßdß²ßÆ�>-0.@� æ¼Éå̄ßJ ájèº� æ�=ßf åq�Îß¶åC�Ð> ßnßÈ�Àßº
� àGå·ß̄¿ßÈ�À ç»åº� ß¹Ç àiçf¶=� à¤åFçJßÈ�Àßº� ß¼ß·á£ß¿å¶�ç×åC�> ßÃáÉß· ß¢� ßK¿ à²�ÊåJç¶=�ßÍß·áFå̄á¶=�>ß¿á·ß£ ßQ�>ßºßÆ�= âbÉåÃ ßm� á¼ à³áÉß· ß¢� à¹Ç àiçf¶=
� ål>ç¿¶>åE�ßä�=� çÁåC� á¼ à³ß¾> ß»ÈåC� ß¤É åvàÉå¶�àä�=� ßÁ>ß²�>ßºßÆ�àä�=�Ïßb ßÂ� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢�ç×åC�âÌßfÉåF ß³ß¶� áKß¾> ß²�ÁåCßÆ�åÄáÉßFå̄ ß¢�Îß· ß¢

>�>-0/@� ã¼É åUçe� ãÆàÕßfß¶

معناى كلمات

}   تغييرشان داد، منصرف شان گردانيد.  á¼ àÂç×ßÆ}
=Ð}  گواهى د هنده گان.  ßbßÃ àm}

متابعت وپيروى مى كند.     { à¤åFçJßÈ}
مى گردد وپشت مى كند )به كفر وشرك روى مياورد(.    { àGå·ß̄¿ßÈ}

}  اينكه ضايع گرداند.  ß¤É åvàÉå¶}
}  مشفق ومهربان.  ãÆàÕße}

ترجمة آيات

به زودى مردم كم خرد خواهند گفت:  چه چيز آنان را از قبله اى كه بر آن بودند )يعنى از بيت المقدس( روي 

گردان كرد؟ بگو: مشرق و مغرب از آن خداست، هر كه را خواهد به راه راست هدايت مى كند )142( و بدين 

گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد و مقرر نكرديم قبله اى را كه 

]چندى[ بر آن بودى جز براى آنكه كسى را كه از پيامبر پيروى مى كند از آن كس كه از عقيدة خود برمى گردد 

بازشناسيم هر چند ]اين تحويل قبله[ جز بر كسانى كه خدا هدايت]شان[ كرده سخت گران بود و خدا بر آن 

نبود كه ايمان شما را ضايع گرداند؛ زيرا خدا ]نسبت[ به مردم بخشايندة مهربان است )143(

تفسيرمختصر

<***<�خداوند متعال به اعتراض يهود  ßÃáÉß· ß¢�á=Çà¾> ß²� å�ç¶=� à¼åÃåJß·áFå®�À ß¢� á¼ àÂç×ßÆ�>ßº� ål>ç¿¶=� ßÀåº�Ð> ßÃß« èj¶=� à¹Çà̄ßÉ ßi@

درس سى  و نهم
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ونصارى ومشركين در مورد تحويل قبله قبل از آن كه رخ دهد اشاره نموده از آن به پيامبر - صلى اهللا 

عليه وسلم - ومسلمانان اطالع مى دهد و مى فرمايد: مردم سبك مغز از ميان يهود ونصارى ومشركين 

المقدس بود  از قبلة نخست شان كه بيت  اعتراض گونه خواهند گفت: چه چيزى مسلمانان را  بطور 

منصرف گردانيد تا آن كه به مسجد الحرام روى كردند؟ اين آية كريمه يكى از معجزات قرآن كريم به 

شمار مى رود، زيرا از واقعه، قبل از وقوع آن سخن به ميان آورد و واقعه عينا طبق پيش بينى آن بوقوع 

نماز  به سوى كعبة شريفه  تا  مأمور شدند  نمود ومسلمانان  تغيير  قبله عمال  پيوست چون هنگاميكه 

بگزارند دشمنان اسالم فوراً زبان به اعتراض گشودند. خداوند متعال پيش از پيش به پيامبرش دستور 

داد كه به آنها بگو: تمام جهات از آن خداوند متعال است، اين طور نيست كه يك جهت از آن خدا باشد 

وجهت ديگرى مربوط به او تعالى نباشد، و او تعالى حق دارد كه كسى را به هر طرف كه خواسته باشد 

بر حسب مصلحت وحكمت خويش دستور نمازگزاردن دهد، چه آن به سوى مشرق باشد يا مغرب وچه 

شمال باشد ويا جنوب. او تعالى است كه مردم را به راه درست ومستقيم هدايت مى كند. 

<***<�اين آية كريمه مقام واالى امت اسالمى را بعد از استقاللش در امر قبله  âì ßißÆ�âÍçºà?� á¼ à²>ß¿á·ß£ ßQ� ß́ å¶ ßdß²ßÆ@
نشان ميدهد و مى فرمايد: همان گونه كه شما را به سوى اسالم وبه سوى قبلة پدرتان ابراهيم ـ عليه 

السالم ـ هدايت نموديم، همان گونه شما را امتى ميانه و عدل قرار داديم و از همين لحاظ نسبت به 

تمام امت ها عزت ومكانت يافتيد. وسط بمعنى ميانه، عدل، خيار، افضل و خير مى آيد و تمام اينها داللت 

به برگزيده شدن امت اسالمى و بر ترى آن دارد.

�á=Çà¾Ç à³ßJë¶@�:بر اين كرامت و عدالت نتيجة بزرگ مرتب شده است كه جزء بعدى آيت بدان اشاره دارد

=< تا آن كه در روز قيامت بر مردم گواه وشاهد باشيد،  âbÉåÃ ßm� á¼ à³áÉß· ß¢� à¹Ç àiçf¶=� ßÁÇ à³ßÈßÆ� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢�Ð= ßbßÃ àm
بر اين كه رسالت خداوند براى تمام بشريت رسيده است، وانبياى الهى با تمام اخالص وصداقت وبى 

كم وكاست رسالت الهى را به اقوام خويش رساندند، ودر عين زمان پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - در 

حق شما شهادت وگواهى مى دهد وبه صداقت ودرستى كار تان اقرار مى نمايد. در روايات آمده است كه 

امت هاى ديگر در روز آخرت از اين كه پيامبران شان رسالت خداوند را تبليغ كرده اند انكار مى ورزند، 

بناًء امت محمد - صلى اهللا عليه وسلم - بر عليه آنها شهادت مى دهند وادعاى آن ها را واهى وبى اساس 

مى خوانند. 
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سپس خداوند متعال سبب وعلت تغيير دادن قبله را از بيت المقدس به سوى كعبة شريفه بيان داشته 

� áKß¾> ß²�ÁåCßÆ�åÄáÉßFå̄ ß¢�Îß· ß¢� àGå·ß̄¿ßÈ�Àçå�� ß¹Ç àiçf¶=� à¤åFçJßÈ�Àßº� ß¼ß·á£ß¿å¶�ç×åC�> ßÃáÉß· ß¢� ßK¿ à²� å�ç¶=�ßÍß·áFå̄á¶=�>ß¿á·ß£ ßQ�>ßºß@  :مى فرمايد

�àä�=�Ïßb***< اى محمد! ما نماز گزاردن به سوى بيت المقدس را در بار نخست  ßÂ� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢�ç×åC�âÌß�åF ß³ß¶
وبعد تغيير دادن آن را به سوى كعبة شريفه قرار نداديم مگر بخاطر آن كه يك آزمونى براى مردم باشد، 

تا صدق وكذب ايمان شان را عيان سازيم، و واضح سازيم كه چه كسى از آن ها پيامبر - صلى اهللا عليه 

وسلم - را تصديق مى كند وچه كسى تكذيب مى نمايد واز اسالم روى گردان گشته مرتد مى شود. مسلما 

اين تحويل وتغيير قبله بر مردم خيلى سخت ودشوار تمام خواهد شد؛ ولى كسانى كه خداوند هدايت 

شان كرده وقلبهاى شان را با نور ايمان واخالص منور گردانيده است وحكمت تشريع آن را به خوبى 

درك مى كنند نسبت به اين تحويل هيچ نوع سختى در خود شان احساس نخواهند كرد.  

 > ã¼É åUçe � ãÆàÕßfß¶ � ål>ç¿¶>åE �ßä�= � çÁåC � á¼ à³ß¾>ß�åC � ß¤É åvàÉå¶ �àä�= � ßÁ>ß² �>ßºßÆ@ مى فرمايد:  آيت  آخر  در  متعال  خداوند 

خداوند نماز هاى شما را كه به جهت بيت المقدس گزارده ايد ضايع نمى كند و اجر آنهارا نابود نخواهد 

كرد؛ زيرا كه او تعالى در حق بنده گان خويش شفيق ومهربان است!! در روايات آمده است: زمانى كه 

قبله به سوى كعبة شريفه متحول گرديد، شمارى از صحابه از پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - پرسيدند: 

اى رسول خدا! سرنوشت نماز هاى آن عده از برادران ما كه امروز از دنيا رفته اند ونماز هاى خود را به 

سوى بيت المقدس گزارده اند چه خواهدشد؟ اين آيت در پاسخ به اين سؤال آنها نازل گرديد. در اين 

قسمت آيت از نماز به »ايمان« تعبير شده است؛ زيرا كه نماز يكى از مهم ترين مظاهر وپديده هاى ايمان 

به شمار مى رود.

 

فعاليت

در بارة ويژگى هاى امت محمد - صلى اهللا عليه وسلم - بحث وگفتگو نموده؛ سپس نتايج بحث تان 

را در كتابچه هاى خويش بنويسيد. 

فوايد درس 

گوشه يى از فوايد وآموختنى هايى كه از اين آيات به دست ميايد قرار ذيل است:
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 تمام جهات تنها و تنها از آن خدا است. او تعالى حق دارد يك طرف معين را مشخص نمايد و مردم 

را مأمور سازد كه به آن سوى روى آورند. 

 در تغيير قبله امتحانى بود تا مردم ثابت بر دين را از غير آن جدا سازد ومعلوم كند .

 امت محمدى باالى امت هاى ديگر بدين سبب شاهدى ميدهند كه كتاب آسمانى شان به عدالت 

همة حقايق را بيان داشته و بدون از تحريف تا قيام قيامت باقى مى ماند.   

 تا وقتيكه عامل و محرك هر عمل انسان ايمان بر اهللا - جل جالله - و اطاعت از پيامبر وى باشد 

خداوند كريم اعمال ايشان را قبول ميفرمايد.   

هم  ّذره  اندازة  به  هرچند  را  بندة خويش  هيچ  عمل  مرحمت  و  مهربانى  روى  از  كريم  خداوند   

باشد،ضايع نمى سازد.  

سؤالها

1( معانى عبارات و كلمات ذيل را بيان داريد:

{Ì�F³¶�K¾>²�ÁCÆ} {ÄÉF¯¢�Ê·¢�G·¯¿È} {Ð=bÃm} {¼ÃJ·F®�À¢�¼Â×Æ>º} {Ð>Ã«j¶=}
2( يهود، نصارى، مشركين و منافقين چرا بر تحويلى قبله اعتراض نموده و از اين امر ناراض بودند؟

3( در آيات متذكره امت محمدى به كدام صفت موصوف گرديده اند؟

4( حكمت از تحويل قبله را كه آيات اين درس به آن اشاره كرده است واضح سازيد؟

� à¹Ç àiçf¶=� ßÁÇ à³ßÈßÆ� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢�Ð= ßbßÃ àm�á=Çà¾Ç à³ßJë¶@�:5( اين جزء از آية مباركه را تفسير نماييد كه ميفرمايد

*>= âbÉåÃ ßm� á¼ à³áÉß· ß¢
 

کار خانه گی

به بعضى از كتب تفسير )خصوصا تفسير هاى معاصر مثل فى ظالل القرآن( مراجعه نموده در مورد وسط 

بودن امت اسالمى يك مقالة مختصر بنويسيد. 
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آيه )144- 147( سورة بقره

�å½=ßf ßVá¶= � åb åR ájß»á¶= �ßf áì ßm� ß́ ßÃ áQßÆ � ë¹ßÇßª �> ßÂ> ßuáfßI �âÍß·áFå® � ß́ ç¿ßÉë¶ßÇà¿ß·ßª �Ð> ß» çj¶= �Êåª � ß́ åÃ áQßÆ � ßGè·ß̄ßI �Ïßfß¾ �ábß®@
�>ßºßÆ� á¼åÃëEçe�Àåº� è° ßVá¶=�àÄç¾ß?� ßÁÇ à»ß·á£ßÉß¶� ßH>ßJ å³á¶=�á=ÇàIáÆà?� ßÀÈådç¶=� çÁåCßÆ�àÅßf áì ßm� á¼ à³ ßÂÇ àQàÆ�á=Çè¶ßÇßª� á¼àJ¿ à²�>ßº� àOáÉ ßUßÆ
� ßK¾ß?�>ßºßÆ� ß́ ßJß·áFå®�á=Ç à£åFßI�>çº�æÍßÈA� ȩ̈ à³åE� ßH>ßJ å³á¶=�á=ÇàIáÆà?� ßÀÈådç¶=� ßKáÉßIß?� áÀåÒß¶ßÆ�>-00@� ßÁÇà· ß»á£ßÈ�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�àä�=
�â=ßcåC� ß́ ç¾åC� å¼á·å£á¶=� ßÀåº� ßµÐ> ßQ�>ßº�åbá£ßE�Àëº�¼ àÂÐ=ßÇ áÂß?� ßKá£ßFçI=� åÀåÒß¶ßÆ� æxá£ßE�ßÍß·áFå®� æ¤åE>ßJåE�¼ àÃ àvá£ßE�>ßºßÆ� á¼ àÃßJß·áFå®� æ¤åE>ßJåE
� ßÁÇ à»àJ á³ßÉß¶� á¼ àÃá¿ëº�â>¯Èåfßª� çÁåCßÆ� á¼ àÂÐ>ß¿áEß?� ßÁÇàªåfá£ßÈ�> ß»ß²�àÄß¾Çàªåfá£ßÈ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ àÂ>ß¿áÉßIA� ßÀÈådç¶=�>-01@� ßÀÉ å»å¶> ç�¶=� ßÀ å»ç¶

>�>-03@� ßÀÈåfßJ á» à»á¶=� ßÀåº� çÀß¾Ç à³ßI�ßØßª� ß́ ëEçe�Àåº� è° ßVá¶=�>-02@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ� á¼ àÂßÆ� ç° ßVá¶=

معناى كلمات

گردانيدن،    { ßGè·ß̄ßI}
}  رويت را.  ß́ åÃ áQßÆ}

}   پس بگردان. ë¹ßÇßª}
ßf}  جهت، طرف.  áì ßm}

}  بياورى، دليل بگويى.  ßKáÉßIß?}
¼}  خواستهاى آن هارا، أهواء: جمع هوى است وآن عبارت است از چيزى كه نفس  àÂÐ=ßÇ áÂß?}

بدان ميالن پيدا مى كند.    

مخفى مى دارند، مى پوشانند.    { ßÁÇ à»àJ á³ßÈ}
شك كننده گان.   { ßÀÈåß�áà�}

ترجمة آيات

ما گردانيدن رويت به طرف ]براى تعيين قبلة نهايى[ آسمان را نيك مى بينيم؛ پس تو را به قبله اى كه بدان 

خشنود شوى برخواهيم گردانيد؛  پس روى خود را به سوى مسجدالحرام كن، و هر جا بوديد روى خود را 

به سوى آن بگردانيد. در حقيقت اهل كتاب نيك مى دانند كه اين ]تغيير قبله[ از جانب پروردگارشان ]بجا 

و[ درست است و خدا از آنچه مى كنند غافل نيست )144( اگر هر گونه معجزه اى براى اهل كتاب بياورى 

]باز[ قبلة تو را پيروى نمى كنند و تو ]نيز[ پيرو قبلة آنان نيستى و خود آنان پيرو قبلة يكديگر نيستند و اگر 

درس چهلم
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از هوسهاى ايشان پيروى كنى پس از علمى كه تو را ]حاصل[ آمده، در آن صورت از ستمكاران خواهى بود 

)145( كسانى كه به ايشان كتاب ]آسمانى[ داده ايم همان گونه كه پسران خود را مى شناسند او ]محمد[ 

را مى شناسند و مسلماً گروهى از ايشان حقيقت را نهفته مى دارند و خودشان ]هم[ مى دانند )146( حق از 

جانب پروردگار توست پس مبادا از ترديدكنندگان باشى )147( 

 تفسير مختصر

<***<�رسول خدا - صلى اهللا عليه وسلم- به دل  ßÂ> ßuáfßI�âÍß·áFå®� ß́ ç¿ßÉë¶ßÇà¿ß·ßª�Ð> ß» çj¶=� å�� ß́ åÃ áQßÆ� ßGè·ß̄ßI�Ïßfß¾�ábß®@
آرزوى اين را داشت كه روزى كعبة شريفه قبله گاه مسلمانان در نماز باشد و به اساس اين حب قلبى بار 

بار بسوى آسمان مى نگريست و منتظر آن بود كه كى اين بشارت آسمانى نازل خواهدگشت آية كريمه 

به اين انتظار رسول خدا اشاره كرده مى فرمايد: اى محمد! نگاه هاى مكررت را به سوى آسمان ديديم كه 

تحويل وتغيير جهت قبله را مى پاييدى، حتماً رويت را به سوى قبله اى خواهيم گردانيد كه از آن راضى 

شوى وخورسند گردى، پس به سوى كعبة شريف روى خود را بگردان. 

� á¼ à³ ßÂåÇ àQ àÆ�á=Çè¶ßÇßª� á¼àJ¿ à²�>ßº� àOáÉ ßUßÆ@ :سپس خداوند متعال همة مؤمنان را مورد خطاب قرار داده مى فرمايد

àÅßf< اى مؤمنان، هرجايى كه باشيد براى اداى نماز روى تان را به سوى خانة كعبه بگردانيد. آيت  áì ßm
مباركه بعد از اين، يك حقيقت ديگر را باز گو مى نمايد كه از جملة اين معترضان آنانيكه صاحب كتاب 

اند به اساس معلوماتى كه در كتب شان در شان نبى آخرالزمان داده شده است خوب ميدانند كه اين 

�á=ÇàIáÆà?� ßÀÈådç¶=� çÁåCßÆ@ :تحويل قبله حق است و از جانب خداست ليكن از آن تغافل مى ورزند، ميفرمايد

< و آنانى كه داده شده اند كتاب )يهود ونصارى( هرآيينه مى دانند  á¼åÃëEçe�Àåº� è°ßá�=�àÄç¾ß?� ßÁÇ à»ß·á£ßÉß¶� ßH>ßJ å³á¶=
كه اين تغيير قبله درست و به جا و از جانب خداوند متعال ثابت و حق است، ولى بخاطر گمراه كردن 

مردم، شبهه ايجاد مى كنند؛  لذا خداوند متعال در آخر آيت براى متوجه ساختن اين افراد به جزاى 

< يعنى: هيچ كارى وهيچ  ßÁÇà· ß»á£ßÈ�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�àä�=�>ßºßÆ@�:سخت چشم پوشى شان از حقايق مى فرمايد

امرى از امور آن ها از ديد وعلم او تعالى مخفى وپوشيده نمى ماند، او تعالى مى داند كه آن ها از كدام مكر 

وحيله كار مى گيرند وبه همان اساس آن ها را مجازات خواهد كرد. 

***<�اين آية كريمه بيان گر حد نهايى عناد و  ß́ ßJß·áFå®�á=Ç à£åFßI�>çº�æÍßÈA� ȩ̈ à³åE� ßH>ßJ å³á¶=�á=ÇàIáÆà?� ßÀÈådç¶=� ßKáÉßIß?� áÀåÒß¶ßÆ@
سركشى اهل كتاب از پذيرفتن حق است ميفرمايد: اى پيامبر، اگر به نزد يهود ونصارى بيايى، وهر نوع 

حجت وبرهانى هم تقديم نمايى كه در امر تحويل قبله، دال بر صدق گفتارت باشد، از قبله ات پيروى 

نخواهند كرد وبه سوى قبله ات نماز نخواهند گزارد؛ زيرا كه انكار آن ها از روى عناد ودشمنى است نه 
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از روى جهل و نادانى.

همچنان آية كريمه بيان گر جدايى خط حق از باطل و عدم اتفاق پيروان باطل در بين خود شان است، در 

¼á$ يعنى: اى محمد!  توهرگز پيروى كننده از قبلة آنها نخواهى  àÃßJß·áFå®� æ¤åE>ßJåE� ßK¾ß?�>ßºßÆ% :موضوع اول ميفرمايد

بود وبه هيچ صورت به قبلة آن ها روى نخواهى آورد؛ زيرا قبله و روش تو حق و از جانب خداست اما قبله 

�>ßºßÆ@�:و روش آنها بعد از منسوخ شدن احكام كتب شان باطل شمرده مى شود  و در موضوع دوم ميفرمايد

< و نه بعضى از اهل كتاب پيروى كننده از قبلة بعض ديگر اند؛ يعنى يهود به سوى  æxá£ßE�ßÍß·áFå®� æ¤åE>ßJåE�¼ àÃ àvá£ßE
قبلة نصارى نماز نمى گزارند؛ ونصارى نيز به سوى قبلة يهود نماز نمى گزارند. زيرا درميان آن ها دشمنى 

و عداوتهاى شديد وجود دارد. خداوند متعال در آخر آيت براى ثابت نگهداشتن امت اسالمى به مبادى 

� åÀåÒß¶ßÆ@ :ايمانى شان خطاب به پيشوا و مقتداى آنان؛ يعنى حضرت پيامبر –صلى اهللا عليه وسلم- ميفرمايد

<�ß�åå<�اى محمد - صلى اهللا عليه و سلم – اگر  ç�¶=� ßÀåç��â=ßcåC� ß́ ç¾åC� å¼á·å£á¶=� ßÀåº� ßµÐ> ßQ�>ßº�åbá£ßE�Àëº�¼ àÂÐ=ßÇ áÂß?� ßKá£ßFçI=
تو )و به تبع تو پيروانت( پس از آن كه علم واضح و داليل روشن برايت رسيده است، اگر با آن ها موافقت 

نموده و با خواستهاى آنها رضايت نشان دهى، از جمله آنانى خواهى بود كه بد ترين ظلم را مرتكب شده 

باشد؛ البته آيت مباركه اين عبارت را به اسلوب فرض وتقدير بكار برده است؛ زيرا كه محمد - صلى اهللا 

عليه وسلم- دور ترين افراد از متابعت وپيروى يهود ونصارى وخواست هاى ايشان است. امكان ندارد كه آن 

حضرت از خواست هاى كفار وستمگران پيروى نمايد. 

***<�يعني: يهود  á¼ àÂÐ>ß¿áEß?� ßÁÇàªåfá£ßÈ�> ß»ß²�àÄß¾Çàªåfá£ßÈ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ àÂ>ß¿áÉßIA� ßÀÈådç¶=@�:خداوند متعال در آيت بعدى مى فرمايد

و نصارى ازخاتم پيامبران حضرت محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ چنان شناخت دارند كه  فرزندان خويش 

را مى شناسند. آنها در صداقت و درستى نبوت آن حضرت هيچ ترديدى ندارند؛ ليكن اين قدر است كه حق 

�â>¯Èåfßª� çÁåCßÆ@ پوشى و حق تلفى جزء عادات عدة كثيرى از آنها شده است؛ لذا اعتراف به آنچه ميدانند نمى كنند

<�يعنى: گروهى از آنها  - به ويژه رهبران ومراجع دينى شان- صفات پيامبر  ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�á¼ àÂßÆ� ç°ßá�=�ßÁÇ à»àJ á³ßÉß¶�á¼ àÃá¿ëº
ـ صلى اهللا عليه وسلمـ  را آگاهانه و از روى عمد مى پوشانند، ومى دانند كه چه كار مى كنند. 

� ßÀåº� çÀß¾Ç à³ßI�ßØßª� ß́ ëEçe�Àåº� è°ßá�=@ :در اخير اين هدايت متوجه پيغمبر خدا و امت وى گرديده است كه

< اى محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ آن چه را كه از امور دين و شريعت برايت وحى كرديم، آن  ßÀÈåß�á»àá�=
حق وحقيقتى قاطع، يقينى وترديد ناپذير است، پس الزم نيست كه در اين مورد در دل خويش شك 

وترديد داشته باشى ونسبت به آن دلهره به خودت راه دهى. با آن كه در اين آيت خطاب مستقيم متوجه 

حضرت پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم است- ولى منظور امت محمد و پيروان دين او مى باشند.  
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فوايد درس

بعضى از فوايد وآموختنى هايى كه از اين آيات استنباط مى شوند قرار ذيل اند: 

 اهللا جل جالله مسلمانان را در نماز به روى آوردن به قبله )كعبه( مأمور ساخته است و بايد بغير 

از حالت هراس از دشمن و حالت نبرد- در هرجا و هر وقت به طرف قبله روى آورده شود و اال نماز 

صحت ندارد.

 يهوديان و نصرانى ها با آن كه از پيامبر - صلى ا هللا عليه وسلم- شناخت كامل داشتند؛ ولى از روى 

عناد ودشمنى وكينه توزى به نبوت او اعتراف نمى كردند.  

 حضرت پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم- عالقمند بود كه قبله تغيير نمايد؛ از همين روى همواره به 

سوى آسمان نگاه مى كرد تا مگر كه به وى دستور داده شود كه نمازش را به سوى كعبة شريفه اداء كند. 

 يهوديان و نصرانى ها درمورد قبلة خود شان اختالف دارند و هريك از آن ها به دو جهت مخالف 

نماز مى گزارند.    

 هر مؤمن مكلف است كه حق را بشناسد و به آن تمسك جويد وهيچگاه در پى آن نباشد كه بخاطر 

كسب رضايت ديگران از مبادى خود تّنزل كند، واگر كسى به چنين كارى اقدام نمايد ظالم وستمگر 

شناخته مى شود.   

  
سؤالها

1( آيا پيامبر ـ عليه السالم ـ منتظر حكم تحويلى قبله و روى آوردن به سوى بيت اهللا الحرام بود؟    

2( قرآن مجيد چگونه اعتراضات دشمنان اسالم را در مورد قبله قبل از تحويل آن پيش بينى كرد؟

3( آيا يهوديان ونصرانى ها در مورد حقانيت تغيير قبله اطالعى داشتند ؟ از كدام عبارت قرآنى اين 

مطلب را مى توان در يافت؟ 

4( يهود و نصارى راجع به محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ  كدام حقايق را پنهان مى كردند و در كتب 

شان از چه چيزى تذكر بعمل آمده بود؟

<�خطاب به كيست و مقصود كى ها اند؟  ßÀÈåß�á»àá�=� ßÀåº� çÀß¾Ç à³ßI�ßØßª@ 5( در جملة

کار خانه گی

داستان تبديلى قبله از بيت المقدس به سوى كعبة شريفه را - با استفاده از كتب سيرت و تفسير-  

مختصراً در كتابچه هاى خود بنويسيد. 
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آيه )148- 1۵1( سورة بقره

� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�ßä�=� çÁåC�> â£É å» ßQ�àä�=� à¼ à³åE� åLá@ßÈ�á=Çà¾Ç à³ßI�>ßº� ßÀáÈß?� åL=ßfáÉ ß̂ á¶=�á=Ç à̄åFßJ ái>ßª�> ßÃÉë¶ßÇàº�ßÇ àÂ�ãÍßÃ áQåÆ� ú̧ à³å¶ ßÆ@
� ß́ ëEçe�Àåº� è° ßVá·ß¶�àÄç¾åC ßÆ�å½=ßf ßVá¶=� åb åR ájß»á¶=�ßf áì ßm� ß́ ßÃ áQßÆ� ë¹ßÇßª� ßK áQßf ß]� àOáÉ ßU� áÀåºßÆ�>-04@�ãfÈ åbß®�æÐ áÊ ßm
� àOáÉ ßUßÆ�å½=ßf ßVá¶=� åb åR ájß»á¶=�ßf áì ßm� ß́ ßÃ áQßÆ� ë¹ßÇßª� ßK áQßf ß]� àOáÉ ßU� áÀåºßÆ�>-05@� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ç» ß¢� æ̧ åª> ß§åE�àä�=�>ßº ßÆ
� á¼ àÂáÇ ßn á̂ ßI�ßØßª� á¼ àÃá¿åº�á=Ç à»ß· ß�� ßÀÈådç¶=�ç×åC�ãÍ çR àU� á¼ à³áÉß· ß¢� ål>ç¿·å¶� ßÁÇ à³ßÈ�çØßÒå¶�àÅßf áì ßm� á¼ à³ ßÂÇ àQ àÆ�á=Çè¶ßÇßª� á¼àJ¿ à²�>ßº
�Çà·áJßÈ � á¼ à³¿ëº �â×Ç àiße � á¼ à³Éåª �>ß¿á· ßiáeß? �> ß»ß² �>-1,@ � ßÁÆ àbßJáÃßI � á¼ à³ç·ß£ß¶ ßÆ � á¼ à³áÉß· ß¢ �ÊåJ ß»á£å¾ � ç¼åIàÙßÆ �Êå¾áÇ ßn á]=ßÆ
����>�>-1-@� ßÁÇ à»ß·á£ßI�á=Çà¾Ç à³ßI� á¼ß¶�>çº�¼ à³ à»ë·ß£àÈ ßÆ�ßÍ ß» á³ åVá¶= ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ à³ à»ë·ß£àÈ ßÆ� á¼ à³Éë²ßhàÈ ßÆ�>ß¿åI>ßÈA� á¼ à³áÉß· ß¢

معناى كلمات

<}  روى آورنده به سوى آن. ßÃÉë¶ßÇàº}
á=Ç}  ميان هم به مسابقه بپردازيد، از همديگر خود پيشى بگيريد.  à̄åFßJ ái>ßª}

دليل وبرهان.    {ãÍ çR àU}
}  از آنان ]كافران فاجر[ هراسى به خود راه ندهيد.  á¼ àÂáÇ ßnáß��ßØßª}

{çå�àÙ}   تا نعمت خود را حد كمال وتمام برسانم. 
ترجمة آيات

و براى هر كسى قبله اى است كه وى روى خود را به آن ]سوى[ مى گرداند، پس در كارهاى نيك بر يكديگر 

پيشى گيريد. هر كجا كه باشيد خداوند همگى شما را ]به سوى خود باز[ مى آورد. بدون شك  خدا بر همه 

چيز تواناست )148( و از هر كجا بيرون آمدى، روى خود را به سوى مسجدالحرام بگردان )يعنى به هنگام 

نماز( و البته اين ]فرمان[ حق بوده و از جانب پروردگار تو است و خداوند از آنچه مى كنيد غافل نيست 

)149( و از هر كجا بيرون آمدى روى خود را به سمت مسجدالحرام بگردان و هر كجا بوديد رويهاى خود 

را به سوى آن بگردانيد تا براى مردم بر شما حجتى نباشد مگر آنانيكه ستم كردند؛ پس از آنان نترسيد و 

از من بترسيد تا نعمت خود را بر شما كامل گردانم و باشد كه هدايت  شويد )150( همان طور كه در ميان 

شما فرستاده اى از خودتان روانه كرديم ]كه[ آيات ما را بر شما مى خواند و شما را پاك مى گرداند و به شما 

كتاب و حكمت مى آموزد و آنچه را نمى دانستيد به شما ياد مى دهد )151(.

درس چهل و يكم
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 تفسيرمختصر

***<�خداوند متعال در آيت نخست اين درس مى فرمايد: هر  åL=ßá�ßá�=�á=Ç à̄åFßJ ái>ßª�> ßÃÉë¶ßÇàº�ßÇ àÂ�ãÍßÃ áQåÆ� ú̧ à³å¶ßÆ@
امتى داراى شريعتى خاص وقبله اى ويژه است كه خداوند روى ايشان را به سوى آن گردانده است وبدان 

سوى رهنمون شان نموده است، يعنى شرايع و احكام به اساس حكمت خداوندى براى هر قوم و امتى 

مختلف بوده است و به همين اساس امت اسالمى كه آخرين امت هاست نيز داراى قبلة مخصوص به 

خود مى باشد، پس اى مؤمنان شما به غوغا هاى معترضين نينديشيد بلكه به سوى كار هاى خير بشتابيد 

�>ßº� ßÀáÈß?@ :و از يكديگر خويش در اين امر پيشى بگيريد؛ سپس خداوند متعال در آخر آيت مى فرمايد

ãfÈåbß®�æÐ<�يعنى: هرجا كه باشيد - بعد از مرگ-  در دل  áÊ ßm� ȩ̈ à²�Îß· ß¢�ßä�=� çÁåC�> â£Éåß��àä�=� à¼ à³åE� åLá@ßÈ�á=Çà¾Ç à³ßI
زمين، يا در اعماق بحرها، خداوند شما را براى حساب وجزاء جمع خواهد كرد؛ زيرا كه او تعالى بر هر 

كارى قادر وتوانا بوده واز كردن هيچ كارى عاجز نيايد. 

å½=ßfßá�=�åb***<�خداوند متعال در ابتداى اين آيت پيامبرش  åR ájßá�=�ßf áì ßm� ß́ ßÃ áQßÆ� ë¹ßÇßª� ßK áQßf ß]� àOáÉ ßU� áÀåºßÆ@
را دستور مى دهد كه در هر حالتى وهر جايى كه باشد بايد به سوى مسجد الحرام روى آورد، وبرايش 

مى گويد: در هرجايى كه باشى - سواء در سفر يا در حضر- درنماز روى خويش را به سوى كعبة شريفه 

بگردان، واين روى آوردن به سوى كعبه شريفه از سوى پروردگارت حق ومورد تأييد است؛ زيرا كه او 

تعالى بدان دستور داده است؛ سپس خداوند تعالى در آخر آيت كالمش را متوجه مخاطبين بالعموم 

ميكند و اين پيام را به ايشان ميرساند كه همة شما زير نظر و مراقبت الهى قرار داريد و او تعالى هيچ 

وقت از حال شما غافل ويا بى خبر نمى ماند. 

بار   >***àÅßf áì ßm� á¼ à³ ßÂÇ àQàÆ�á=Çè¶ßÇßª� á¼àJ¿ à²�>ßº� àOáÉ ßUßÆ�å½=ßfßá�=�åb åR ájßá�= �ßf áì ßm� ß́ ßÃ áQßÆ� ë¹ßÇßª� ßK áQßf ß]� àOáÉ ßU� áÀåºßÆ@
ديگر مكرراً خداى عز و جل پيغمبر خويش و همة امتيان وى را امر ميفرمايد كه در هرجايى كه قرار 

داشته باشيد به هنگام نماز روى تان را به سوى كعبه بگردانيد. سبب اين كه مسئلة تحويل قبله از بيت 

المقدس به سوى كعبة شريفه در اين آيات سه بار تكرار گرديده اين خواهد بود كه از يك سو پيامبر ـ 

صلى اهللا عليه وسلم ـ مشتاقانه خواهان آن بودند گويا كه قرآن مجيد هربار نويد تازه يى را به رسول 

گرامى اسالم تقديم ميكند و مكررا قلب او را خوشحال مى سازد، واز سوى ديگر تاكيد براين مينمايد كه 

مسلمانان بايد تشخص و هويت خاص خود را داشته باشند، وحتى در عبادت وروى آوردن به قبله هم 

الزم است كه داراى  شخصيت مستقل باشند. 

همچنان حكمت تكرار را ميتوان بزرگ و مهم جلوه دادن موضوع بر شمرد كه چون اين امر يكى از 
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مسايل مهم اسالم است؛ لذا مكرراً از آن ياد شده، عالوه بر آن اين تكرار اشاره به طرف بيان حكم توجه 

به قبله نيز دارد كه روى گردانيدن به سوى كعبة شريفه در سفر وحضر يك حكم دارد.

ãÍ***< چون تغيير قبله از يك جانب به جانب ديگر كارى است بس مهم  çR àU� á¼ à³áÉß· ß¢� ål>ç¿·å¶� ßÁÇ à³ßÈ�çØßÒå¶@
و حساس از همين روى خداى متعال پيروان قرآن پاك را متوجه ساخت تا نگذارند دشمنان اسالم بر 

عليه آنها توطئه كنند، بار بار فرمود: هرجا كه هستيد روى تان را بسوى كعبه بگردانيد و اين آيات ما 

را نصب العين خويش قرار دهيد تا آن كه يهوديان بر عليه شما دليل و برهانى نداشته باشند، و نگويند 

كه: محمد در دين با ما مخالفت مى ورزد؛ ولى از قبلة ما پيروى مى كند!! و تا مشركين نگويند كه: محمد 

ادعاى پيروى از ملت ابراهيم ـ عليه السالم ـ را دارد ولى از قبله اش اعراض ميكند؛ سپس خداى تبارك 

Êå¾áÇ< يعنى: مگر فاسقان وستمگرانى از  ßn á]=ßÆ� á¼ àÂáÇ ßnáß��ßØßª� á¼ àÃá¿åº�á=Ç à»ß· ß�� ßÀÈådç¶=�ç×åC@ :وتعالى مى فرمايد

يهود كه مى گويند: محمد با دين بازى مى كند، گاه به يك سو وگاه به سوى ديگر نماز مى گزارد، گاه 

روى خود رابه سوى بيت المقدس مى گرداند وگاه به سوى بيت الحرام و ازقوم خود پيروى مينمايد. اى 

مؤمنان! از آن كافران فساد پيشه وفاجران بد كردار هراسى به خود راه ندهيد بلكه تنها از من هراس 

داشته باشيد. 

در اخير خداى منان به اين امر اشاره ميكند كه اگر اطاعت و خوف شما از من باشد نعمتم را بر شما پوره 

< يعنى: تا آن كه نعمت خويش را بر شما به كمال واتمام  ßÁÆ àbßJáÃßI� á¼ à³ç·ß£ß¶ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢� å�ß»á£å¾�çå�àÙßÆ@ خواهم كرد

برسانم، وشما به سوى قبله پدرتان ابراهيم خليل، وبه خوشبختى هاى هردو جهان، رهنمون گرديد.

< اين آيت با آيت گذشته ارتباط دارد،  زيرا  á¼ à³Éë²ßhàÈßÆ�>ß¿åI>ßÈA� á¼ à³áÉß· ß¢�Çà·áJßÈ� á¼ à³¿ëº�â×Ç àiße� á¼ à³Éåª�>ß¿á· ßiáeß?�> ß»ß²@
در آنجا از اتمام نعمت سخن به ميان آمد و در اين جا به يك نمونه از نعمت هاى عظيم خداوند اشاره 

مى گردد ميفرمايد: همچنان به شما پيامبرى از خود شما بر گزيديم، تا به واسطة او عزت وشرف ومنزلت 

يافتيد، پيامبرى كه بر شما آيات ما را تالوت نموده راه ورسم زنده گى را براى تان مى آموزد، و وجود تان 

را از پليدى هاى شرك وعبادت بت ها پاكيزه مى دارد و به شما احكام قرآن وسنت مطهر را ياد مى دهد، 

وبه شما از علوم مورد نياز دنيا و آخرت چيز هايى را ياد مى دهد كه قبًال از آن هيچ آگاهى نداشتيد. 

فعاليت

شاگردان به دو گروپ تقسيم گرديده در بارة راه هاى مبارزه عليه تبليغات سوء دشمنان اسالم بحث 

و گفتگو كنند. 
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فوايد درس

گوشه يى از فوايد و آموختنى هايى كه از خالل اين آيات به دست ميايد قرار ذيل اند: 

 روى آوردن به قبله نشان وحدت امت اسالمى ونشان اطاعت وبنده گى خداوند تعالى مى باشد. 

از همديگر سبقت  از هر كسى پيشتاز وپيشگام بود ودر اجراى كار هاى خير  امور خير  بايد در   

جست. 

 سبقت گيرى در امور خير سبب تقرب ونزديكى وكسب رضايت خداوند متعال مى شود.  

 بيم از اهللا ـ جل جالله ـ نشانة صدق مؤمن است كه بدين اساس امت از لغزش هاى زيادى نجات 

ميابد. 

 تغيير قبله به سوى كعبه و بعثت پيامبر اكرم ـ  صلى اهللا عليه وسلم ـ از نعمت هاى بزرگ الهى 

به شمار مى رود. 

 قرآن كريم سبب تزكية قلوب مؤمنان و آموختن چيز هايى مى گردد كه قبًال از آن هيچ آگاهى 

نداشتند. 

سؤالها

1( معانى كلمات و جمالت آتى را بيان داريد: 

 {Í»³�=�Æ�H>J³¶=�¼³»·£È} {ÍRU�¼³É·¢} {L=��=�=Ç¯FJi>ª} {ÍÃQÆ�¸³¶�Æ}
�***<�چيست ؟ ß́ ëEçe�Àåº� è° ßVá·ß¶�àÄç¾åC ßÆ@ 2( معنى و تفسير

3( حكمت از سه بار بيان شدن تغيير قبله در اين آيات چيست؟ 

4( مهمترين پيام تحويل قبله در شان امت اسالمى چى بود؟ 

5( در آيت اخير به بعضى از وظايف پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - اشاره شده است. آن وظايف را بيان 

كنيد. 
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آيه )1۵2- 1۵7( سورة بقره

�åfáF çr¶>åE �á=Çà¿É å£ßJ ái= �á=Çà¿ßºA � ßÀÈådç¶= �> ßÃèÈß? �>ßÈ �>-1.@ � åÁÆ àfà« á³ßI �ß×ßÆ �Êå¶ �á=Æ àf à³ ám=ßÆ � á¼ à²áf à²ácß? �Êå¾Æ àf à²ác>ßª@
�À å³ß¶ ßÆ�Ð>ßÉ áUß?� á̧ ßE� ãL=ßÇáºß?�åä�=� å̧ ÉF ßi�Êåª� à̧ ßJá̄ àÈ� áÀ ß»å¶�á=Çà¶Ç à̄ßI�ß×ßÆ�>-1/@� ßÀÈåfåE> çr¶=� ß¤ßº�ßä�=� çÁåC�åÌßØ çr¶= ßÆ
� åL=ßf ß»çN¶= ßÆ� åkà«¾Ù=ßÆ� å¹=ßÇßºßÙ=� ßÀëº� æsá̄ß¾ ßÆ� å¥Ç àRá¶= ßÆ� áÇ ß̂ á¶=� ßÀëº�æÐ áÊ ßnåE� á¼ à³ç¾ßÇà·áFß¿ß¶ ßÆ�>-10@� ßÁÆ àf à£ ánßI�ç×
� ß́ åÒß¶Æà?�>-12@� ßÁÇ£ åQ=ße�åÄáÉß¶åC�>ç¾åC ßÆ�åäå��>ç¾åC�á=Çà¶>ß®�ãÍßFÉ årèº�¼ àÃáJßE> ßqß?�=ßcåC� ßÀÈådç¶=�>-11@� ßÀÈåfåE> çr¶=�åf ënßE ßÆ

����>�>-13@� ßÁÆ àbßJáÃ à»á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà? ßÆ�ãÍ ß» áUßeßÆ� á¼åÃëEçe�Àëº� ãL=ßÇß· ßq� á¼åÃáÉß· ß¢

معناى كلمات

Êå¾Æàf}  مرا به ياد آريد، مرا ياد كنيد، مرا در خاطر خود داشته باشيد.  à²ác>ßª}
á=Çà¿É}   كمك بخواهيد، استعانت بطلبيد.  å£ßJ ái=}

حتماً شما را مى آزماييم، حتماً شما را به آزمون مى گيريم.     { á¼ à³ç¾ßÇà·áFß¿ß¶}
برسد آنهارا، مبتال گردند.    {¼àÃáJßE> ßqß?}

ترجمة آيات

پس مرا ياد كنيد ]تا[ شما را ياد كنم و از من سپاسگزارى كنيد و با من ناسپاسى نكنيد )152( و مدد جوييد 

)درتحصيل ثواب آخرت( به صبر ونماز وهرآيينه خدا با صابران است )153( و كسانى را كه در راه خدا كشته 

مى شوند مرده نخوانيد بل كه زنده  اند ولى شما نمى دانيد )154( و قطعاً مى آزماييم شما را به چيزى از ]قبيل[ 

ترس و گرسنگى و كاهش در اموال و جانها و محصوالت و مژده ده صبر كننده گان را )155( ]همان[ كسانى 

كه چون مصيبتى به آنان برسد مى گويند ما از آن خدا هستيم و به سوى او باز مى گرديم )156( اين گروه 

برايشان است درودها از پروردگار ايشان وبخشايش وايشانند راه يافتگان )157(.

 تفسيرمختصر

<�در درس قبلى آياتى گذشت كه بيان گر نعمت هاى  åÁÆàfà« á³ßI�ß×ßÆ�Êå¶�á=Æàf à³ ám=ßÆ� á¼ à²áf à²ácß?�Êå¾Æàf à²ác>ßª@
او تعالى در برابر اين نعمات بزرگ از آن ها مى خواهد كه پاس  خداوند به بنده گان بود در اين آيت 

آن نعمت ها را بجاى آورند، ومى فرمايد: با پرستش وطاعت و پيروى از اوامر من مرا ياد كنيد، ومن 

درس چهل و دوم
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هم شما را با آمرزش، پاداش دادن، مزد دادن ياد مى كنم. يا به عبارتى ديگر، شما مرا در وقت آسانى، 

آسايش وخورسندى ياد كنيد ومن شما را در وقت سختى و مصيبتها ياد مى نمايم، يا آن كه شما دروقت 

برخوردارى از نعمتهاى بزرگ مرا ياد نماييد، ونعماتى را كه به شما ارزانى داشته ام انكار نكنيد و از 

معصيت و نافرمانى من خود دارى ورزيد، من هم همواره شما را از آن نعمات بزرگ برخوردار مى دارم و 

شما را در مشقت نمى افگنم. 

<�خداوند متعال در اين آيت مباركه  ßÀÈåfåE> çr¶=� ß¤ßº�ßä�=� çÁåC�åÌßØ çr¶=ßÆ�åá� çr¶>åE�á=Çà¿É å£ßJ ái=�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
الهى  اوامر  به  التزام  و  اطاعت،  ياد ميكند كه مقتضاى آن سمع،  ايمان  به صفت  را  بنده گان خويش 

است تا همت شان را بلند ببرد ميفرمايد: اى مؤمنان! جهت آن كه توان طاعت پروردگار خويش را به 

نحو درست و صحيح پيدا نماييد، در تمام سختى ها از صبر و از نماز كمك بگيريد؛ زيرا كه اگر شما به 

دامن صبر وشكيبايى روى آوريد هر نوع فضيلت واحسانى را از آن خويش خواهيد نمود واگر به دامن 

نماز چنگ زنيد از هر نوع معصيت وفحشا بر كنار مى مانيد؛ چنانچه او تعالى در جاى ديگرى از قرآن 

åf<]العنكبوت: 45[ و همچنان خداى متعال اعالم  ß³á¿àá�= ßÆ�åÐ> ßn áVß«á¶=� åÀ ß¢�ÎßÃá¿ßI�ßÌ ßØ çr¶=� çÁåC@ :كريم مى فرمايد

مى دارد كه از صابران پشتيبانى مى نمايد و در هر سختى و تنگنايى  آن ها را دستگيرى مى كند و يار و 

ياور شان مى باشد. 

<�اين آية كريمه بيان گر جايگاه  ßÁÆàf à£ ánßI�ç×�À å³ß¶ßÆ�Ð>ßÉ áUß?� á̧ ßE� ãL=ßÇáºß?�åä�=� å̧ ÉF ßi� å�� à̧ ßJá̄ àÈ� áÀßå��á=Çà¶Ç à̄ßI�ß×ßÆ@
بزرگ شهيدان در مكتب اسالم است زيرا آنها نمونه هاى عالى صبر و استقامت اند ميفرمايد: درمورد كسانى 

كه در راه اهللا و بخاطر اعالى كلمة خدا كشته شده اند نگوييد كه آن ها مرده اند، بلكه آن ها زنده اند؛ ولى 

شما زنده بودن شان را احساس نمى كنيد؛ چون آن ها در زنده گى متفاوت از زنده گى شما كه بنام برزخ ياد 

مى شود قرار دارند. زنده گى برزخ با زنده گى اين جهان ودنياى برزخ با دنياى ما متفاوت است. شهدا در اين 

زنده گى از نعمات الهى برخوردارند؛ ولى اين ماييم كه حقيقت آن را درك كرده نمى توانيم. 

***<�چيزى كه بنده بخاطر برداشت و تحمل آن بايد به صبر و نماز  å¥Çàá�=ßÆ� áÇßá�=� ßÀëº�æÐ áÊ ßnåE� á¼ à³ç¾ßÇà·áFß¿ß¶ßÆ@
روى آورد تا از وراى آن كاميابى نصيب وى گردد همانا مشكالت، مصيبتها و بلند و پستى هاى زنده گى 

مى باشد كه به اساس آزمايش خداوندى گريبان گير وى مى گردند. خداوند متعال در آيت فوق در اين 

مورد مى فرمايد: اى مردم! شما را به اندكى از مشكالت ونابسامانى ها مانند: هراس از دشمنان، گرسنگى 
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شديد، نابود شدن قسمتى از دارايى ها، يا از دست دادن دوستان وخويشاوندان، يا تباهى قسمتى از 

مزارع وميوه جات وغيره به آزمون مى گيريم؛ پس مردم شكيبا وصابر را به عاقبتى نيك مژده بده، آنانى 

كه در برابر نا ماليمات زنده گى خمى بر ابرو نمى آورند وپشت هاى شان زير بار آن خم نمى گردد و اعتماد 

و توكل شان به خداوند قوى و پايدار است، اين افراد فرجامى نيك در انتظار شان خواهد بود. 

خداوند متعال بعد از اعالن اينكه زنده گى بنده گانش خالى از آزمايش نخواهد بود و موفق آن كسى 

است كه صبر و شكيبايى را پيشة خويش قرار دهد صابرين را معرفى ميكند و اوصاف شان را مشخص 

< يعنى: بشارت بده به آن عده كسانى  ßÁÇ£ åQ=ße�åÄáÉß¶åC�>ç¾åC ßÆ�åäå��>ç¾åC�á=Çà¶>ß®�ãÍßFÉ årèº�¼ àÃáJßE> ßqß?�=ßcåC� ßÀÈådç¶=@ :ميگرداند

كه ايشان را بيازموديم وآن ها در مقابل، صبر وشكيبايى پيشه نمودند، واين شكيبايى در حقيقت نشان 

صدق ايمان وباور راستين شان به قضا وقدرالهى بوده است.  چنين مردمى هرگاه به مصيبتى مبتال 

مى گردند، صادقانه به خداوند خود شان را تسليم مى كنند ومى گويند: ما همه از خداوند هستيم وبه 

سوى او تعالى باز مى گرديم. 

حضرت ام سلمه همسر پيامبر ـ رضى اهللا عنها- مى گويد: از پيامبر - صلى اهللا عليه وسلم - شنيدم كه 

مى فرمود: "هر بنده اى كه به مصيبتى مبتال گردد و در مقابل: »إنا هللا وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنى 

فى مصيبتى واخلف لى خيرا منها« بگويد، حتماً خداوند متعال برايش پاداش مى دهد و عوض بهتر از 
آن را برايش اعطا مى كند". )1( 

�ãÍßá�ßeßÆ � á¼åÃëEçe �Àëº � ãL=ßÇß· ßq� á¼åÃáÉß· ß¢ � ß́ åÒß¶Æà?@ پاداش دهى صابران مى فرمايد:  به  رابطه  در  تعالى  خداوند 

<�يعنى: براى آن صابران از طرف پروردگار شان آمرزش وپاداشى بزرگ است، و  ßÁÆ àbßJáÃàá�=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?ßÆ
آن ها را به راه سعادت و نيك بختى هاى دنيوى واخروى هدايت مى كند. در حديثى قدسى آمده است 

كه خداوند متعال مى فرمايد: »كسى را كه بخاطر از دست دادن دو دوست داشتنى اش )چشمهايش( 

بيازمايم در عوض برايش بهشت ارزانى مى دارم.« 

فعاليت

خويش  كتابچه هاى  در  را  آن  فوايد  نموده  وگفتگو  بحث  وشكيبايى  صبر  پيرامون  باهم  شاگردان 

بنويسند. 

1-  ـ صحیح مسلم، حدیث شماره 918.
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فوايد درس 

بعضى از فوايد وآموختنى هايى كه از اين آيات به دست ميايد قرار ذيل اند:

 ذكر و شكرگزارى اهللا ـ جل جالله ـ سبب دوام نعمات مى گردد مثليكه ناشكرى امت ها را به تباهى 

برده سبب نزول عذاب مى گردد.

 اهداف بزرگ زمانى به دست ميايد كه انسان در راه رسيدن به آنها تالش فراوان كند و از خود در 

اين راستا صبر وشكيبايى نشان دهد ومستمرانه وپيوسته در پى تحقق آنها باشد.    

 در دنيا خوشى ها ومصايب باهم اند، گاهى انسان به اقبال خوشى ها روبه روى مى شود وگاهى ديگر در دام 

مصايب مى افتد؛ ولى انسان هاى موفق درمقابل هيچ يك از آن دو خودشان را از دست نمى دهند. 

 از نشانه هاى مؤمن حقيقى آن است كه به فيصله ها و تقديرات الهى تسليم شده و مصايب را به 

�ÄÉ¶C�>¾CÆ��>¾C@ :حوصله مندى پاسخ گويد و نفس خويش را به اهللا ـ جل جالله ـ تسليم نمايد و بگويد

     .>ÁÇ£Q=e
  

سؤالها

1( شكر و ذكر اهللا ـ جل جالله ـ به كدام طريقه صورت گرفته ميتواند؟

2( در كدام حاالت بايد ما به دامن صبر روى آوريم؟   

3( چه كارهايى مى تواند ما را در مقابل مصايب كمك نمايد؟

4( آيات اين درس مقام شهدا را چگونه بيان داشته است؟

5( به نظر شما درامتحانات الهى چه حكمتى نهفته است؟ 

6( يك مسلمان به هنگام نزول مصيبت چه عكس العملى بايد از خود نشان دهد؟

7( كسى كه در برابر مصايب دنيوى از خود مقاومت نشان داده صبر مى نمايد خداوند متعال او را چگونه 

پاداش مى دهد؟

کار خانه گی

  در مورد امتحانات الهى و مظاهر آن مقاله اى بنويسيد كه از يك صفحه كمتر نباشد. 
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آيه )1۵8- 163( سورة بقره

� áÀßºßÆ�> ß»åÃåE� ßçÇ çìßÈ� áÁß?�åÄáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª�ßf ß»ßJ á¢=�åÆß?� ßKáÉßFá¶=� çS ßU� áÀß»ßª�åç�=�åfåÑ> ß£ ßm� áÀåº�ßÌ ßÆáf ß»á¶=ßÆ�>ß« çr¶=� çÁåC@
� åbá£ßE� áÀåº�Ïßb àÃá¶=ßÆ� åL>ß¿ëÉßFá¶=� ßÀåº�>ß¿á¶ßhá¾ß?�>ßº� ßÁÇ à»àJ á³ßÈ� ßÀÈådç¶=� çÁåC�>-14@� ã¼Éå· ß¢�ãfå²> ßm�ßç�=� çÁåDßª�=âfáÉ ß]� ß¥çÇ ßìßI
�=Ç àVß· áqß?ßÆ�=ÇàE>ßI� ßÀÈådç¶=� ç×åC�>-15@� ßÁÇà¿ å¢ çØ¶=� à¼ àÃà¿ß£á·ßÈßÆ�àç�=� à¼ àÃà¿ß£á·ßÈ� ß́ åÒß¶Æà?� åH>ßJ å³á¶=�Êåª� ål>ç¿·å¶�àÅ>ç¿çÉßE�>ßº
� ß́ åÒß¶Æà?�ãe>ç« à²� á¼ àÂßÆ�=ÇàI>ßºßÆ�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� çÁåC�>-2,@� à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=�>ß¾ß? ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� àHÇàIß?� ß́ åÒß¶Æà@ßª�=Çà¿çÉßEßÆ
� á¼ àÂ� ß×ßÆ� àH=ßdß£á¶=� à¼ àÃá¿ ß¢� à¬ç« ß̂ àÈ� ß×�>ßÃÉåª� ßÀÈåbå¶> ß]�>-2-@� ßÀÉå£ ß» áQß?� ål>ç¿¶=ßÆ�åÍ ß³åÑ ßØß»á¶=ßÆ�åç�=�àÍß¿á£ß¶� á¼åÃáÉß· ß¢

�����>�>-2/@� à¼É åUçf¶=� àÀ ß» áUçf¶=�ßÇ àÂ� ç×åC�ßÄß¶åC� ß×�ãb åU=ßÆ�ãÄß¶åC� á¼ à³ àÃß¶åCßÆ�>-2.@� ßÁÆàf ß�á¿àÈ

معناى كلمات
ßÌ} صفا ومروه نامهاى دو تپة خورد است كه در نزديكى كعبه شريفه قرار دارند، وحجاج  ßÆáfßá�=ßÆ�>ß« çr¶=}

و عمره كننده گان در ميان آن دو سعى )دوش( مى نمايند.   
<åfåÑ}  نشانه هاى دين.  ß£ ßm}

قصد زيارت خانه خداوند متعال را كند.    { ßKáÉßFá¶=� çS ßU}
عمره نمايد. )عمره نيز زيارت خانه به شيوة خاص آن است. تفصيل آن در كتب   {ßf ß»ßJ á¢=}

   فقه بيان گرديده است(.
نيست گناهى.   { ß\>ß¿ àQ� ßØßª}
سعى نمايد.    { ßçÇ çìßÈ}

كارخيرى انجام دهد.    { ß¥çÇ ßìßI}
پوشيده مى دارند، مخفى مى كنند.    { ßÁÇ à»àJ á³ßÈ}

واضح گردانيديم.    {àÅ>ç¿çÉßE}
خدا آنهارا از رحمت خود محروم و مطرود مى گرداند.    {àç�=� à¼ àÃà¿ß£á·ßÈ}

لعنت كننده گان.    { ßÁÇà¿ å¢ çØ¶=}
Ç=}  اصالح كردند. àVß· áqß?}

{Çà¿çÉßE=}   بيان داشتند، روشن گردانيدند. 
} توبه شان را مى پذيرم. á¼åÃáÉß· ß¢� àHÇàIß?}

توبه پذير.    { àH=çÇçJ¶=}
تخفيف داده نمى شود.    { à¬ç«ßà� ß×}

درس چهل و سوم
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ترجمة آيات
در حقيقت صفا و مروه از شعاير خداست ]كه يادآور اوست[ پس هر كه خانه ]خدا[ را حج كند يا عمره گزارد 
بر او گناهى نيست كه ميان آن دو سعى به جاى آورد و هر كه ]افزون بر فريضه[ كار نيكى كند خدا حق 
شناس و داناست )158( كسانى كه پوشيده مى دارند نشانه هاى روشن و رهنمودى را كه فرو فرستاده ايم بعد از 
آنكه آن را براى مردم در كتاب توضيح داده ايم آنان را خدا لعنت مى كند و لعنت كننده گان لعنتشان مى كنند 
)159( مگر كسانى كه توبه كردند و ]خود را[ اصالح نمودند و ]حقيقت را[ آشكار كردند پس بر آنان خواهم 
بخشود و من توبه پذير مهربانم )160( كسانى كه كافر شدند و در حال كفر مردند لعنت  خدا و فرشتگان و 
تمام مردم بر آنان باد )161( در آن ]لعنت[ جاودانه بمانند نه عذابشان كاسته گردد و نه مهلت  يابند )162( 

ومعبود شما خداى يگانه است نيست هيچ معبود برحقى بجزوى بخشاينده مهربان است )163(
تفسير مختصر

آياتى كه در دروس گذشته تفسير گرديد از قضية تحويلى قبله از جهت بيت المقدس به جهت خـانة 
ومناسك حج بحث  الحرام  اهللا  بيت  به  مرتبط  از شعاير  يكى  پيرامون  آيات  اين  كعبه بحث مى نمود، 
� åÆß?� ßKáÉßFá¶=� çS ßU� áÀß»ßª�åç�=�åfåÑ> ß£ ßm� áÀåº�ßÌ ßÆáfßá�=ßÆ�>ß« çr¶=� çÁåC@ :مى نمايند. اهللا تعالى در آيت نخست مى فرمايد
<< يعنى: اين دو محل )صفا ومروه( از عاليم ونشانه هاى دين خداوند  ß»åÃåE� ßçÇ çìßÈ� áÁß?�åÄáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª�ßf ß»ßJ á¢=
ـ جل جالله ـ هستند. هر عملى از اعمال حج را كه انسان مسلمان انجام مى دهد، شعاير ناميده مى شود. 
هر كارى كه بدانها خداوند متعال را عبادت مى نماييم از قبيل نماز و روزه وحج شعاير گفته مى شوند؛ 
ولى استعمال اين اصطالح بيشتر در اعمال حج بكار مى رود.  مشركين مكه برسر هريك از صفا ومروه 
يك بت را نصب كرده بودند و زمانى كه به ديدن كعبه مى آمدند، بخاطر مالقات با بت هاى شان راهى 
صفا و مروه مى شدند و بين اين دو »سعى« مى كردند تا بر سر بتهاى خود دست بكشند و ازآنها تبرك 
حاصل نمايند، پس برخى از مسلمانان را چنين ديدگاهى پيدا شد كه اگر آنها هم در ميان صفا ومروه 
»سعى« انجام دهند به مشركين همانند مى شوند ودر آن كار تعظيم بتها صورت مى گيرد. از اين روى 
خداوند متعال اين انديشه را تصحيح نمود هركسى كه قصد حج يا عمره مى نمايد، اشكالى ندارد كه در 

ميان صفا و مروه »سعى« انجام دهد؛ بلكه  انجام دادن »سعى« در حج وعمره الزم و واجب است. 
< اين مفهوم را مى رساند: هركه عالوه بر فريضه  ã¼Éå· ß¢�ãfå²> ßm�ßç�=� çÁåDßª�=âá� ß]�ß¥çÇ ßìßI� áÀßºßÆ@ قسمت اخير آيت
به شكل تطوعى ونفلى حج كند ويا عمره نمايد خداوند متعال بر آن آگاه است، پس احسانش را با احسان 

پاسخ خواهد گفت، و كار نيكش را با نيكى سپاسگزارى مى نمايد و برايش چند برابر اجر و خير ميدهد. 
�Ïßbàá�=ßÆ***<�خداوند متعال در آيت دوم اين درس پيرامون فرجام  åL>ß¿ëÉßFá¶=� ßÀåº�>ß¿á¶ßhá¾ß?�>ßº� ßÁÇ à»àJ á³ßÈ� ßÀÈådç¶=� çÁåC@
كسانى كه با نعمت هاى الهى از روى انكار برخورد مى نمايند وتالش مى ورزند كه آيات واضح خدا را كتمان 
كنند بحث نموده مى فرمايد: آنانى كه آيات واضح وآشكار و هدايت ما را بعد از بيان آن براى مردم، پوشيده 
ومخفى مى دارند مورد لعنت الهى و لعنت، لعنت كننده گان قرار مى گيرند. مفسرين كرام فرموده اند هدف 
در اين آيت علما ودانشمندان يهود اند كه در قبال بيان اوصاف حضرت محمد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ كه 
در تورات ذكر شده بود و در مورد بيان بسا از احكام شرعى سكوت اختيار نمودند وزمانى كه آنها كتاب 
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تورات را ترجمه مى كردند بسا از كلمات را به غير معناى حقيقى آن ترجمه مى نمودند، و كلمات را برحسب 
خواستهاى نفسى خويش وبه دور از مفهوم درست آن تأويل مى كردند. 

خداوند متعال به جزاى اين كتمان كارى، آن ها را مورد لعنت قرار داده از دايرة رحمت خويش دور گرداند، 
وهم چنان ديگر لعنت كننده گان از قبيل فرشتگان، پيامبران، ومؤمنان نيز لعنت شان خواهند كرد. 

حكم اين آيت مى تواند در بر گيرندة تمام كسانى باشد كه كتمان علمى را مى نمايند كه خداوند بيان آن 
را براى مردم واجب گردانيده است؛ پس هركسى كه آيات خداوند را كتمان نمايد مستحق لعنت مى گردد، 
و عدم كتمان مستلزم فراخوانى ودعوت بسوى خير بوده و بايد امر به معروف ونهى از منكر صورت گيرد. 

< پس از آن كه خداوند  à¼É åUçf¶=� àH=çÇçJ¶=�>ß¾ß? ßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� àHÇàIß?� ß́ åÒß¶Æà@ßª�=Çà¿çÉßEßÆ�=Ç àVß· áqß?ßÆ�=ÇàE>ßI� ßÀÈådç¶=� ç×åC@
با لعنت سرزنش شان مى نمايد،  الهى را مورد نكوهش قرار مى دهد و  آيات  تعالى مخفى كننده گان 
دروازة توبه را براى مردم نيز مى گشايد تا آنها را تشويق به كار خير نمايد و قلبهاى آگاه وبيدار را به 
بازگشت ومراجعه وا دارد مى فرمايد: خداوند توبة كسانى را كه كتمان علم مى نمودند وآيات را مخفى 

نگه مى داشتند بر اساس شرايط ذيل مى پذيرد: 
يک: به آستان خداوند خالصانه توبه كنند وبه سوى او تعالى باز گردند و به پيغمبر وى ايمان آورند. 

دو: حالت خود شان را باز سازى نمايند، وآن از طريق انجام دادن كار هاى نيك ونزديك شدن به خداوند 
متعال امكان پذير است.

سه: هر آنچه خداوند> نازل فرموده است بيان دارند و از كتمان آنچه مامور به رساندن آن شدند 
دست بر دارند. 

هركه با اين شرايط به خداوند متعال باز گردد او تعالى هم توبه اش را مى پذيرد ودر حقش مهربانى 
مى نمايد. وهر انسانى هر قدر مرتكب اشتباه شود ولى خالصانه به او تعالى باز گردد، با آن هم توبه اش 

پذيرفته مى شود و مورد عنايت ورحمت الهى قرار مى گيرد.  
»ãe>ç***<�در آيات چهارم وپنجم اين درس، خداوند متعال به اين امر اشاره  à²� á¼ àÂßÆ�=ÇàI>ßºßÆ�=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� çÁåC@
مى نمايد كه لعنت ابدى خداوند شامل حال كسى مى گردد كه در حال كفر از دنيا رفته باشد، ومى فرمايد: 
كسانى كه از اسالم روى گردانده وبه كفر رجوع مى كنند ودر حال كفر طعمه مرگ مى شوند، مستحق 
لعنت الهى ودورى از رحمت ومهربانى او تعالى وهمچنان مستحق لعنت فرشتگان وتمام مردم مى شوند. 
خداوند جايگاه شان را دوزخ مى گرداند كه در آن جاويدان مى مانند، وحتى براى يك ساعت هم از آن رهايى 
نمى يابند ودر عذاب شان تخفيف يا تأخير رخ نمى دهد. اين منكران حق و كتمان كننده گان آيات الهى از 
جانب خداوند – جل جالله- فرشتگان و همة مردم مورد نفرين و لعن قرار مى گيرند؛ زيرا كسى كه از دين 
خدا دور شده وبه آن پشت نمايد مستحق آن مى گردد كه همه مردم نصرت وپشتيبانى خود را از وى باز 
گيرند وملعونش سازند. پس معلوم مى گردد كه خداوند كفار را توسط سه چيز عقوبت مى نمايد: جاويدان 

ماندن در آتش دوزخ، مهلت ندادن به آنها، و عدم تخفيف در عذاب شان. 
آيت اخير اين درس بيان گر اين است كسى كه اين دين را تشريع نموده معبودى است يكتا ويگانه كه 
هيچ چيزى و كسى ديگرى با وى شريك نيست، و نبايد هدايت او تعالى از بشر كتمان شود مى فرمايد: 
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< يعنى: پروردگار ومعبود شما يكتا ويگانه است وهيچ  à¼É åUçf¶=� àÀßá�çf¶=�ßÇ àÂ� ç×åC�ßÄß¶åC� ß×�ãb åU=ßÆ�ãÄß¶åC� á¼ à³àß�åCßÆ@
كسى مستحق عبادت جز او نيست ونتواند بود، او رحمان است كه همه بشريت وزنده جان ها را در سايه 
لطف ومهربانى خويش قرار مى دهد وبه همگان به طور يكسان نعمت ارزانى مى دارد و او رحيم ومهربان 

است كه مؤمنان را مورد بخشايش ولطف بيكران قرار مى دهد وبنده نوازى مى كند.

فعاليت 

شاگردان در مورد تاريخچة »سعى« بين صفا ومروه و فوايد حج با يكديگر بحث و گفتگو نمايند. 

فوايد درس
گوشه يى از فوايد وآموختنى هايى كه از خالل آيات تفسير شده به دست ميايد قرار ذيل اند:

 التزام داشتن به شعاير الهى نشان بلند كردن دين خدا بوده وسبب شكست شيطان وپيروان او مى گردد. 
 كسى از رحمت خداوند متعال محروم مى گردد كه احكام ومفاهيم كتاب او را كتمان نمايد و از امر 

به معروف ونهى از منكر خود دارى ورزد. 
 انسان هايى مشمول رحمت ومهربانى وبخشايش الهى قرار مى گيرند كه صادقانه به توبه روى آورند، 

عمل نيك انجام دهند، وامر به معروف ونهى از منكر نمايند.
 با مرگ رابطة انسان از اين دنيا قطع مى گردد وامكان توبه ورجوع به كارهاى نيك برداشته مى شود، 
پس الزم است كه انسان نسبت به عاقبت كار وسرانجام زنده گى محتاط باشد، و تالش نمايد پيش از 

مرگ راه تقوى وپرهيزگارى را در پيش گرفته واز كفر وشرك ومخالفت دين خدا خود دارى ورزد. 

سؤالها

1( شعاير چه را گويند؟ 
2( چه فرقى ميان حج و عمره وجود دارد؟

�âá=<�چيست؟  ß]� ß¥çÇ ßìßI� áÀßºßÆ@ 3( مفهوم عبارت
4( لعنت از جانب خداوند به چه معنى ومفهوم مى آيد؟ 

5( بعضى از امورى را كه خداوند نازل فرموده و اهل كتاب آن را كتمان مى كردند نام ببريد. 
6( براى كسانى كه كتمان علم مى نمايند وآيات الهى را مى پوشانند چه وعيدى آمده است؟ 

7( تحت كدام شرايط آنانى كه كتمان حق نمودند مورد عفو خداوند قرار گرفته مى توانند؟

کار خانه گی
در رابطه به اينكه صفا و مروه چه جايى هستند و چرا برخى از مسلمانان از سعى بين صفا و مروه 

احساس حرج مى نمودند و اين مسأله را قرآن مجيد چگونه حل نمود يك صفحه بنويسيد. 
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آيه )164- 16۵( سورة بقره

�Êåª�Ëåf áRßI�ÊåJç¶=� ǻ á·à«á¶= ßÆ�åe>ßÃç¿¶= ßÆ� å̧ áÉç·¶=� åßØåJ á]=ßÆ� åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� å°á· ß]�Êåª� çÁåC@�6Î¶>£I��=�¹>®
� ȩ̈ à²�Àåº�>ßÃÉåª� çOßEßÆ�>ßÃåIáÇßº�ßbá£ßE� ßzáeÙ=�åÄåE�>ßÉ áUß@ßª�Ð>çº�Àåº�Ð> ß» çj¶=� ßÀåº�àä�=� ß¹ßh¾ß?�>ßºßÆ� ßl>ç¿¶=� à¤ß«¿ßÈ�> ß»åE�åf áVßFá¶=
� ßÀåºßÆ�>-20@� ßÁÇà·å̄ á£ßÈ�æ½áÇß̄ë¶� æL>ßÈÛ� åzáeßÙ=ßÆ�Ð> ß» çj¶=� ßÀáÉßE�åf ë̂ ßj à»á¶=� åH> ßV çj¶=ßÆ� å\>ßÈëf¶=� å¬Èåf árßIßÆ�æÍçEAßa
� ßÀÈådç¶=�ÏßfßÈ�áÇß¶ßÆ�å��>éF àU�èb ßmß?�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=ßÆ�åä�=� ëG àVß²� á¼ àÃß¾ÇèF åVàÈ�â=a= ßb¾ß?�åä�=� åÁÆàa�Àåº� àd å̂ çJßÈ�Àßº� ål>ç¿¶=

>�>-21@� åH=ßdß£á¶=� àbÈåb ßm�ßä�=� çÁß?ßÆ�â>£É å» ßQ�åäå��ßÌçÇ à̄á¶=� çÁß?� ßH=ßdß£á¶=� ßÁáÆßfßÈ�ácåC�á=Ç à»ß· ß�
معناى كلمات

آمدن شب وروز در پى يكديگر.    {åe>ßÃç¿¶=ßÆ� å̧ áÉç·¶=� åßØåJ á]=}
كشتى ها.     { ǻ á·à«á¶=}

پس زنده گردانيد.    {>ßÉ áUß@ßª}
منتشر كرده است.      { çOßE}

{æÍçEAßa}    زنده جان، جنبنده، مانند حشرات، حيوانات وچارپايان. 
گردانيدن بادها.    { å\>ßÈëf¶=� å¬Èåf árßI}

åf}  ابرهاى آرميده وواقع شده.  ë̂ ßjàá�=� åH> ßV çj¶=}
بر مى گزيند.     { àd å̂ çJßÈ}

=â=a}   همتايان، بديل و شركا )بتهايى كه به غير خداوند مورد پرستش قرار مى گيرند(  ßb¾ß?}
ترجمه 

راستى كه در آفرينش آسمانها و زمين و در پى يكديگر آمدن شب و روز و كشتيهايى كه در دريا روانند 
با آنچه به مردم سود مى رساند و ]همچنين[ آبى كه خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمين را پس از 
مردنش زنده گردانيده و در آن هر گونه جنبنده اى پراكنده كرده و ]نيز در[ گردانيدن بادها و ابرى كه 
ميان آسمان و زمين آرميده است براى گروهى كه مى انديشند واقعاً نشانه هايى ]گويا[ وجود دارد )164( 
و برخى از مردم سواى خدا همتايانى را ]براى او[ برمى گزينند دوست ميدارند ايشان را مانند دوستى خدا؛ 
ولى كسانى كه ايمان آورده اند به خدا محبت بيشترى دارند واگر ببينند ستمگاران هنگاميكه مشاهده كنند 

عذاب را )مى فهمند( اينكه تمام نيرو]ها[ از آن خداست و خدا صاحب عقوبت شديد است )165( 
تفسير مختصر

=¶¿åe>ßÃç***<�خداوند تبارك و تعالى در آيت نخست به  ßÆ� å̧ áÉç·¶=� åßØåJ á]=ßÆ� åzáeßÙ=ßÆ� åL=ßÆ> ß» çj¶=� å°á· ß]� å�� çÁåC@
بعضى از نشانه ها وآيات قدرت الهى در هستى اشاره مى نمايد كه همة آن آيات براى هر عاقلى براهينى 
روشن بر گسترده گى رحمت ومهربانى وقدرت او تعالى هستند؛ چنانچه در مقطع نخست آيت ميفرمايد: 

درس چهل و چهارم
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»در آفرينش آسمان ها كه خداوند آن را با وصف بزرگى، بدون ستون بلند واستواركرده وآن را به وسيلة 
ستاره گان روشن مزين وزيبا ساخته و در آن خورشيد ومه را به وجود آورده كه سبب ادامة زنده گى در 
موجودات زنده گرديده و همچنان در آفرينش زمين كه از عناصر گوناگون ومختلفى همچون آب، جماد، 
ونبات وغيره به وجود آمده ورابطه ميان اين عناصر مختلف به شكل عجيب وپيچيده اى قرار دارد و 
درمجموع زمين بر اساس نظامى شگفت انگيز حركت مى كند كه اسباب زنده گى خوبى را براى انسان بر 
روى آن مهيا كرده است، وهمچنان در اختالف شب وروز و آمدن آن يكى در پى ديگر، به گونه اى كه 
گاهى شب طوالنى مى گردد گاه ديگرى روز طوالنى مى شود، ودر اثر اين اختالف ودگر گونى ها در آن 
فصلهاى مختلفى به وجود ميايد كه بر زنده گى تأثيرات متفاوت بر جاى مى گذارد، در خلقت همة آنها 
آيات ونشانه هايى است براى انسان هاى عقلمند وخرد ورز كه از روى آن به كنه وحقيقت آنها ره برند و 

به قدرت ومهربانى خداوند آگاه شوند، تا نسبت به مهربانى او تعالى در حق بندگان اطمينان يابند.« 
سبب اشاره به اختالف شب وروز بعد از آفرينش آسمان ها وزمين آن است كه در نتيجة نظامى كه ميان 
آسمان وزمين وخورشيد بر قرار است اختالف شب وروز وكوتاهى ودرازى آنها در فصول سال به ميان 

ميايد.  
از نعمات خويش اشاره مى نمايد ومى فرمايد:  2- در مقطع بعدى آيت خداوند متعال به يكى ديگر 
< يعنى: در سفينه ها وكشتي هاى بزرگى كه در خويش  ßl>ç¿¶=� à¤ß«¿ßÈ�>ßå��åf áVßFá¶=� å��Ëåfáß�� å�ç¶=� ǻ á·à«á¶= ßÆ@
صد ها تُن از وزن وهزاران نفر را حمل مى كنند وهزاران كيلومتر راه را در روى آب بحر حركت مى نمايند 
بى آنكه غرق گردند، نيز آيات ونشانه هاى واضحى است؛ زيرا كه خداوند متعال بحر را مسخر گردانيده 
تا سفينه ها با بزرگى ووزن سنگين شان روى آن حركت نمايند ودر خدمت انسان قرار داشته باشند 

وسوارى هاى خود را با وجود خطرات امواج وتوفان هاى بحر به كرانة نجات برسانند. 
�Àåº�Ð> ß» çj¶=� ßÀåº�àä�=� ß¹ßh¾ß?�>ßºßÆ@ :3- در مقطع سوم اين آيت به نزول باران و نتايج آن اشاره شده است
<< يعنى: ودر بارانى كه خداوند متعال با قدرت خويش از آسمان نازل  ßÃåIáÇßº�ßbá£ßE� ßzáeÙ=�åÄåE�>ßÉ áUß@ßª�Ð>çº
مى فرمايد، و آن را وسيلة زنده شدن زمين، روييدن نباتات و ازدياد رزق وروزى مى گرداند، نيز نشانه هاى 
قدرت الهى نهفته است؛ زيرا كه فرود آمدن باران سبب روييدن نباتات وروييدن نباتات سبب آن مى شود 
كه از يكسو دانه ها و محصوالت فراوان به دست آيد و از سوى ديگر حيوانات از آن بخورند تا سبب كثرت 
�æÍçEAßa< يعنى: همان فرود آمدن باران و روييدن نباتاتى  ȩ̈ à²�Àåº�>ßÃÉåª� çOßEßÆ@ :آنها نيز شود؛ چنانچه ميفرمايد
كه سبب نشر وپخش وازدياد چهارپايان و خزنده گان در روى زمين مى شود، و هر دوى آن – كثرت 

غله جات و ازدياد حيوانات -  براى انسان ها مفيد وثمربخش است. 
� å¬Èåf árßIßÆ@ :4- بعد از آن در مقطع بعدى به آنچه سبب نزول باران مى گردد اشاره نموده ميفرمايد
< يعنى: در تغيير وتحويل باد ها از يك سو به سوى ديگر كه به حكم وارادة الهى و وفق سنتهاى  å\>ßÈëf¶=
آفرينش صورت مى گيرد - كه از فوايد آن سوق ابر هاى باران زاى، به حركت در آوردن كشتى ها، بار ور 
ساختن درختان و معتدل نمودن فضاهاى گرم مى باشد- در اين نيز نشانة بزرگى از قدرت خداوند براى 

صاحبان عقل و خرد است.
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< يعنى: ابرهايى كه در ميان  åzáeßÙ=ßÆ�Ð> ß» çj¶=�ß á�ßE�åf ë̂ ßjàá�=� åH> ßV çj¶=ßÆ@ :5- در مقطع ديگر آيت ميايد كه
آسمان وزمين بوده وبا قدرت خداوند متعال از جهتى به جهتى ديگر حركت مى نمايند، وبا خود خير 

وبركت را منتقل مى سازند؛ زيرا ابر است كه سبب منتقل شدن باران مى گردد. 
سبب آنكه اين مقطع بعد از ذكر وزيدن باد ياد گرديده آن است كه باد ها، ابرها را از يك منطقه به منطقه 
ديگرى سوق مى دهند؛ جايى كه خداوند مى خواهد در آن باران ببارد؛ پس وزيدن بادها وگردش ابرها به اين 

شكل عجيب وشگفت انگيز نشانه اى ديگرى از مظاهر قدرت وعظمت خداوند ويگانگى او تعالى مى باشد.  
< يعنى: اين همه كه بيان گرديد  ßÁÇà·å̄ á£ßÈ�æ½áÇß̄ë¶� æL>ßÈÛ@ :خداى متعال در قسمت اخير اين آيت مى فرمايد
هريك دليلى واضح و روشن است بر قدرت ويكتايى خداوند متعال تا عقل هاى خود را به كار گيرند ودر 
مورد آن به انديشه وتفكر بپردازند. خداوند تعالى در خالل اين آيت داليل متعددى آورده است و همه 

گوياى آنند كه او تعالى ذاتى توانا، حكيم، يكتا وبى مانند است. 
�=�åä***<�خداوند متعال در قسمت نخست آيت دوم  ëG àVß²� á¼ àÃß¾ÇèFåà��â=a=ßb¾ß?�åä�=� åÁÆàa�Àåº� àd å̂ çJßÈ�Àßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ@
مى فرمايد: گروهى از مردمان هستند كه با وجود نشانه هاى گوناگون يكتايى و قدرت خداوند در جهل و 
نادانى چنان غرق مى گردند كه غير خداوند متعال را به پرستش مى گيرند، مثال چوب ها وسنگ هايى را كه 
خود مى تراشند عبادت مى كنند، حيوانات و يا مظاهر كونى را به درجة خدايى ميرسانند و معبودان خويش 
را با خداوند شبيه وهمانند مى پندارند وبراى شان منزلت الوهيت قايل مى شوند. درست مثل اين كه اين 
معبودان باطل از قدرت آفرينش و روزى دادن برخوردار باشند. اين مردم نادان با آنها چنان محبت ميورزند 
همان گونه كه انسان مؤمن، به اهللا متعال محبت ومهر مى ورزد. امروزه در جهان انسان هاى زيادى هستند 
كه به نحوى با خداوند شريك قايل مى شوند وگاه خواستهاى نفسانى وگاه قوانين خود ساخته بشر و يا مال 

و منصب و چيز هاى ديگرى را در برابر خداوند قرار مى دهند واز آنها پيروى واطاعت مى نمايند. 
å��>éF��ولى محبت مؤمنان  àU�èb ßmß?�á=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=ßÆ� :خداوند متعال در قسمت دوم اين آيت مى فرمايد
باخداوند متعال واطاعت شان از او تعالى عميق تر وشديد تر از محبت مشركين با بتها است؛ زيرا كه 
مؤمنان خود و همة داشته ها و دارايى هاى شان را از آن خدا مى دانند و در راه رضاى او از فدا نمودن 
هيچ چيزى دريغ نمى ورزند حال آنكه مشركين و هوا پرستان خدايان شان را براى جلب منافع دنيوى 
مى پرستند و تعظيم مى كنند، ديگر اينكه مؤمنان به خداوند ايمان كامل دارند كه او تعالى از صفات 
كامله و رحمت شامله برخوردار است كه در هر لحظه به داد شان مى رسد، بيمار شان را شفا مى بخشد، 
غمگين شان را شاد وخرم مى گرداند و تمام اسباب خوشى وخرمى را يا در دنيا و يا در آخرت براى شان 
مهيا مى گرداند، در حاليكه حالت مشركين با بتهاى شان چنين نيست و يقين و توكل از آنها در شان 

معبودان شان متصور نيست. 
منان  خداى  است،  درس  دوم  آيت  اخير  قسمت  اين   >*** ßH=ßdß£á¶= � ßÁáÆßfßÈ �ácåC �á=Ç à»ß· ß� � ßÀÈådç¶= �ÏßfßÈ �áÇß¶ßÆ@
آماده كرده  قيامت  روز  در  آنها  براى  متعال  را كه خداوند  عذابى  آن مشركان ستمگر  اگر  مى فرمايد: 
مشاهده كنند، حتماً به اين يقين مى رسند كه همة قدرت از آن خداوند است، وآن بتهايى را كه در 
مقابل خداوند قرار دادند وبه پرستش گرفتند هيچ كارى از دست شان بر نمى آيد، واعتقاد شان بر اين 
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راسخ مى گردد عذابى را كه خداوند بر مشركين گمراه نازل مى فرمايد خيلى شديد است، هيچ كسى 
توان گريز از آن را ندارد، وحتماً آنها از مشاهدة چنين عذابى سخت در وحشت خواهند افتاد و حتماً بر 
كارهاى خود نادم خواهند گرديد؛ زيرا كه آنها در آن روز به اين يقين مى رسند كه ديگر ياورى ندارند 

وآن بتها و آلهة شان كه غير از خداوند بر گزيده بودند همه نادرست وبى ارزش بود.

فعاليت

در بارة سه مظهر از مظاهر قدرت الهى غير از مظاهرى كه در خالل آيات گذشته بيان گرديد بحث 
نموده براى آن داليلى از قرآن وسنت استخراج نماييد. 

فوايد درس
برخى از آموختنى ها وفوايدى كه از خالل آيات اين درس به دست ميايد قرار ذيل اند: 

 همه نشانه ها وآيات موجود در هستى گوياى وحدانيت وقدرت بى انتهاى خداوند متعال اند؛ زيرا 
آن همه استحكام واستوارى اى كه در آن ها وجود دارد ونظم شگفت انگيزى كه بر آن حاكم است هيچ 
قدرتى جز قدرت او تعالى نمى تواند آن را به وجود آورد. عاقل كسى است كه تدبر كند وايمان آورد 

وجاهل آن است كه پشت نمايد وكفر ورزد. 
 مؤمنان حقيقى كسانى اند كه تنها خداوند يگانه را پرستش مى نمايند و او تعالى را دوست مى دارند، واحكام 

زنده گى و معتقدات شان را جز از طريق وحى كه خداوند بر آنها نازل مى گرداند، به دست نمى آورند. 
 شرك آن است كه كسى غير از خداوند متعال كسى ديگر را به پرستش گيرد و با او محبتى زايد 
الوصف داشته باشد، به گونه اى كه محبت او بر محبت خداوند چيره شود ويا او را برابر با خداوند متعال 

دوست بدارد.

سؤالها

�åe>ßÃç¿¶=ßÆ< چيست؟  å̧ áÉç·¶=� åßØåJ á]=ßÆ@ 1( مقصد از
2( باريدن باران از آسمان براى بشريت چه فوايدى را به بار مياورد؟ 

<�چه معنى دارد و چگونه از مظاهر قدرت الهى بحساب مى رود؟  å\>ßÈëf¶=� å¬Èåf árßI@ )3
4( در آيات اين درس »أنداد« به چه معنى آمده و چه مواردى را شامل مى گردد؟

5( فرق ميان حب مؤمنان با خداوند متعال وحب مشركين با » انداد« شان چيست؟ 
6( قرآن كريم براى مشركينـ  كه غير خداوند را پرستش مى نمايندـ  چه سرنوشتى را وعده نموده است؟   

کار خانه گی
در بارة مظاهر شركى در عصر حاضر يك مقالة در حدود يك صفحه بنويسيد. 
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آيه )166- 171( سورة بقره

� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®ßÆ�>-22@� àH>ßF áißÙ=� à¼åÃåE� áKß£ çìß̄ßIßÆ� ßH=ßdß£á¶=�á= àÆß?ßeßÆ�á=Ç à£ßFçI=� ßÀÈådç¶=� ßÀåº�á=Ç à£åFèI=� ßÀÈådç¶=�ß?çfßFßI�ácåC@
�>ßºßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� æL=ßf ßj ßU� á¼ àÃß¶> ß» á¢ß? �àä�=� à¼åÃÈåfàÈ� ß́ å¶ ßdß²�>ç¿åº�á=Æ àÕçfßFßI �> ß»ß²� á¼ àÃá¿åº�ß?çfßFßJß¿ßª �âÌçfß²�>ß¿ß¶ � çÁß? �áÇß¶�á=Ç à£ßFçI=
� åL=ßÇ àì à]�á=Ç à£åFçJßI�ß×ßÆ�â>FëÉ ß{�â×ßØ ßU� åzáeßÙ=�Êåª�> ç»åº�á=Çà· à²� àl>ç¿¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ�>-23@�åe>ç¿¶=� ßÀåº� ßÀÉ åQåe> ß̂ åE�¼ àÂ
� ßÁÇ à»ß·á£ßI�ß×�>ßº�åä�=�Îß· ß¢�á=Çà¶Ç à̄ßI�Áß?ßÆ�åÐ> ßn áVß«á¶=ßÆ�åÐÇ èj¶>åE� á¼ à²àfàºá@ßÈ�> ß»ç¾åC>-24@� ãÀÉåFèº�êÆ àb ß¢� á¼ à³ß¶�àÄç¾åC� åÁ> ßìáÉ çn¶=
� ßÁÇà·å̄ á£ßÈ�ß×� á¼ àÂàÕ>ßEA� ßÁ>ß²�áÇß¶ßÆß?�>ß¾Ð>ßEA�åÄáÉß· ß¢�>ß¿áÉß«á¶ß?�>ßº� à¤åFçJß¾� á̧ ßE�á=Çà¶>ß®�àä�=� ß¹ßh¾ß?�>ßº�=Ç à£åFçI=� à¼ àÃß¶� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ>-25@
� ã¼ á³àE� ê¼ àq�âÐ= ßbå¾ßÆ�âÐ> ß¢àa�ç×åC� à¤ ß» ájßÈ�ß×�> ß»åE� à°å£á¿ßÈ�Ëådç¶=� å̧ ßN ß»ß²�á=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� à̧ ßNßºßÆ�>-3,@� ßÁÆ àbßJáÃßÈ�ß×ßÆ�â>ÒáÉ ßm

>�>-3-@� ßÁÇà·å̄ á£ßÈ�ß×� á¼ àÃßª� ãÊá» à¢

معناى كلمات

{ß?çß�ßI}   اعالن براءت كرد، بيزارى اعالن نمود. 
مورد پيروى قرار گرفتند، از آنها پيروى صورت گرفت.    {á=Ç à£åFèI=}

}  گسسته گرديد، قطع شد.  áKß£ çìß̄ßI}
}   وسايل و ابزار .  àH>ßF áißÙ=}

بازگشت ورجوع.     {âÌçfß²}
{¾ß?çß�ßJß}   بيزارى نشان دهيم، اعالن برائت نماييم. 
}  به آنها مى نماياند، به آنها نشان مى دهد.  à¼åÃÈåfàÈ}

جمع الحسرة، وحسرت به معناى ندامت وشقاوت است كه صاحب خود را به آه وناله وادارد.    { æL=ßf ßj ßU}
á=Ç}  دنبال مكنيد، پيروى مكنيد، در پيش نگيريد.  à£åFçJßI×}

خطوات جمع خطوه است كه به معناى گام ميايد ولى در اينجا مفهوم آن راه،    { åL=ßÇ àì à]}
روش وخواست است.    

ã�åFèº�êÆ}  دشمن آشكارا، دشمن عيان واعالن شده.  àb ß¢}
{?ß¿áÉß«á¶ß<}  در يافتيم، ديديم. 

ترجمه 

آنگاه كه بيزارى جويند پيشوايان از پيروان و عذاب را مشاهده كنند و ميانشان پيوندها بريده گردد )166( 

و پيروان  گويند: كاش براى ما بازگشتى بود تا همان گونه كه ]آنان[ از ما بيزارى جستند ]ما نيز[ از آنان 

درس چهل و پنجم
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بيزارى مى جستيم، اين گونه خداوند كارهايشان را به ايشان مى نماياند كه بر آنان ماية حسرتهاست و از 

آتش بيرون آمدنى نيستند )167( اى مردم بخوريد از آنچه در زمين است  حالل و پاكيزه و از گامهاى 

شيطان پيروى مكنيد كه او دشمن آشكار شماست )168( ]او[ شما را فقط به بدى و فحشا فرمان مى دهد 

و ]وامى دارد[ تا بر خدا چيزى را كه نمى دانيد بربنديد )169( و چون به آنان گفته شود: از آنچه خدا نازل 

كرده است پيروى كنيد، مى گويند: نه، بلكه از چيزى كه پدران خود را بر آن يافته ايم پيروى مى كنيم. آيا هر 

چند پدرانشان چيزى را درك نمى كرده و به راه صواب نمى رفته اند ]باز هم در خور پيروى هستند[ )170( 

و حالت كافران همچون حالت كسى است كه حيوانى را كه جز صدا و ندايى ]مبهم چيزى[ نمى شنود بانگ 

مى زند. ]آرى ايشان[ كرند، اللند، كورند ]و[ درك وفهم ندارند )171(

تفسير مختصر

***<�در آيت نخست اين درس به انسان گوشزد  ßH=ßdß£á¶=�á= àÆß?ßeßÆ�á=Ç à£ßFçI=� ßÀÈådç¶=� ßÀåº�á=Ç à£åFèI=� ßÀÈådç¶=�ß?çß�ßI�ácåC@
مى شود كه: اى انسان به ياد آر لحظاتى را كه، كافرانى كه در دنيا در نقش طواغيت ومستكبران زنده گى 

مى كردند وداراى پيروان بودند، در روز قيامت از پيروان خود بيزارى مى جويند. آنانى كه در دنيا بحيث 

رئيس وسردمدار وپيشوا بودند وديگران از خواستهاى باطل آنها مطلقا پيروى مى كردند، وقتى كه در 

آخرت خود شان را در كام عذاب مى بينند راه نجات ورهايى اى به چشم شان نمى خورد، فوراً به تبرئه 

خود روى آورده مى خواهند كه همة اشتباهات را بر سر پيروان خود بيندازند وآنها را متهم به اشتباه 

نمايند. آرى در آن روز ميان اين پيشوايان وپيروان همة روابط و انگيزه هاى محبت وارتباط قطع مى گردد 

وهريك مى خواهد كه خودش را ولو به قيمت از دست دادن دوستش باشد نجات دهد. در دنيا، آمر 

دستور مى داد وپيرو در برابر خواست هاى بى مقدار دنيوى از او فرمان بردارى مى نمود.  

ç¿åº�á=Æ<***<�در اين آيت خداوند متعال حالت پيروان  àÕçß�ßI�> ß»ß²� á¼ àÃá¿åº�ß?çß�ßJß¿ßª�âÌçfß²�>ß¿ß¶� çÁß?�áÇß¶�á=Ç à£ßFçI=� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®ßÆ@
كفار را بيان نموده ميفرمايد: پيروان گفتند: كاش مى توانستيم كه به زنده گى دنيا باز گرديم، واز حق 

پيروى كنيم، وراه توحيد ويكتا پرستى بر گزينيم، وبرائت وبيزارى خود مان را از آن رهبران كفر كه در 

دنيا پيروى شان را كرديم اعالن نماييم - درست همان گونه كه امروز آنها از ما اعالن برائت وبيزارى 

كردند- وتا آنكه همه جام غيظ وقهر خود را بر سر آنها مى ريختيم؛ زيرا كه آنها سبب گمراهى ورسوايى 

مان گرديدند و اسباب هالكت وتباهى وعذاب دردناك امروزى را براى ما مهيا نمودند. 

� ß́ å¶ ßdß²@ .خداوند متعال در مقطع دوم اين آيت نتايج كار آن كفار )پيروان وسروران شان( را بيان مى دارد
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�=¶¿åe>ç<�يعنى: همان گونه كه خداوند براى آنها  ßÀåº�ß� åQåe>ßå~�¼ àÂ�>ßºßÆ� á¼åÃáÉß· ß¢� æL=ßf ßj ßU� á¼àß�> ß» á¢ß?�àä�=� à¼åÃÈåfàÈ
شدت عذاب خود را در آخرت نشان مى دهد ومى چشاند، همان سان براى شان اين را هم نشان مى دهد 

كه اعمال وكردارهاى زشت آنان در روز قيامت براى ايشان جز حسرت وندامت وشقاوت چيز ديگرى به 

بار نخواهد آورد. وهرگز آنها از آن آتشى كه در اثر شرك ورزيدن در آن فرو مى افتند بيرون نخواهند 

گرديد؛ نه به دنيا پس گردانيده خواهند شد ونه به بهشت راه پيدا خواهند كرد. 

اين آيت به يكى از مسايل عمده وخطرناكى اشاره كرده وآن اين كه تعدادى از مردم بخاطر خواستهاى 

بى ارزش دنيوى از عده اى پيروى مى كنند و در برابر احكام الهى قد علم مى نمايند. آنها به خاطر تحقق 

خواستهاى مشتى از صاحبان قدرت و زور و زر آخرت خود شان را فدا مى سازند وزمانى كه در لحظه هاى 

سخت قرار مى گيرند آن رؤسا وسروران از پيروان خويش بيزارى مى جويند. اين حالت در تاريخ ممتد 

بشر وجود داشته وامروز هم موجود است. 

â>FëÉ***<�خداوند متعال در آيت سوم اين درس، بشريت را به  ß{�â×ßØ ßU� åzáeßÙ=� å��>çå��á=Çà· à²� àl>ç¿¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
سوى كسب حالل فرا مى خواند واز پيروى شيطان منع مى كند ميفرمايد: اى مردم، از رزق وروزى اى كه 

خداوند در روى زمين آفريده و براى شما حالل گردانيده بخوريد واز راه شيطان و وسوسه هاى او پيروى 

نكنيد كه شيطان دشمن آشكاراى شما است. اگر بنده از شيطان پيروى نمايد او برايش حالل را حرام، 

وحرام را حالل مى گرداند و همواره وى را در لجن زار بد بختيها فرو مى افگند. بر انسان مسلمان الزم 

است كه هوشيار وزيرك باشد و حدود حالل وحرام را از كتاب خداوند بياموزد نه از شيطان هاى انسى 

وجنى كه با وسوسه و جلوه گريهاى دروغين وى را در دام بدبختى و فساد و باآلخره در چاه گمراهى 

وكفر مى افگنند. 

فعاليت

شكى نيست اينكه شيطان دشمن ديرينه وقسم خوردة انسان است و هر وسيلة را براى اغواى او به 

كار مى گيرد؛ پس چه كار بايد كرد تا از اغوا و وسوسة شيطان خود را نگهداشت؟ در اين مورد بحث 

وگفتگو كنيد ونتايج را نكته وار در كتابچه هاى خود بنويسيد. 

***<�خداوند متعال ضمن اين آية مباركه  ßÁÇ à»ß·á£ßI�ß×�>ßº�åä�=�Îß· ß¢�á=Çà¶Ç à̄ßI�Áß?ßÆ�Ð> ßn áVß«á¶=ßÆ�åÐÇ èj¶>åE� á¼ à²àfàºá@ßÈ�>ßç�åC@
داشته  كامل  به آن شناخت  نسبت  بنده گان  تا  اشاره مى نمايد  فراخوانى هاى شيطان  و  كار  دايره  به 
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باشند و آنانى كه در پى هدايت اند خود شان را از وسوسه هاى شيطان دور نگهدارند و همچنان براى 

انسان هاى بى پروا نيز حجتى باقى نماند. آية مباركه به ايجاز اشاره بر اين دارد كه شيطان به كار هاى 

آتى فرا مى خواند: 

1- دعوت به سوى کار زشت وناپسند: شيطان كار هاى زشت وناپسند را كه براى انسان عاقبتى زشت 

ونكبت بار دارد در نگاهش زيبا وخوب جلوه گر مى سازد، و اگر انسان آن كار را انجام دهد واز خواست 

شيطان پيروى نمايد فورا در بد بختى فرو مى افتد؛ مثال خيلى از موارد است كه شيطان براى نوجوانان ترك 

درس و تعليم را زيبا مى نماياند وبراى آنها خواب، راحتى وخوشگذرانى را زيبا جلوه گر مى سازد. چقدر زياد 

است شمار كسانى كه وقت ومال خود را ضايع ساخته اند بى آنكه از آن هيچ استفادة علمى كرده باشند! 

جوانانى هستند كه در ناز و نعمت زنده گى مى كنند و والدين شان بخاطر تربيت وتعليم آنها صدها هزار 

افغانى را به مصرف مى رسانند ولى در نهايت مى بينند كه پسران  ناخلف شان آن همه اموال ودارايى را 

حيف وميل كرده اند بى آنكه در راستاى علم وتربيت گامى مناسب برداشته باشند. 

فرا  اخالقى  وبد  فحشا  سوى  به  را  پيروانش  شيطان  همچنان  اخالقى:  بد  و  فحشا  به  دعوت   -2

مى خواند، وفحشا از جملة بدترين اعمال زشت است. دعوت بسوى فحشا آن را گويند كه براى مردم 

شراب نوشى، زنا، لواط، غيبت، نميمت و غيره را بيارايد، كه در نتيجه دنيا و آخرت آنان را تباه سازد. 

3- دروغ بستن به خداوند: همچنان شيطان براى انسان اين را هم وسوسه مى نمايد كه به خداوند 

اوصاف و اقوالى را نسبت دهد كه خداوند از آن برى است واين انسان بى آنكه يقين داشته باشد ويا 

بداند آن اقوال وكردارها را به او تعالى وبه دينش نسبت مى دهد. وگاه در اثر وسوسة شيطان حالل را 

حرام وحرام را حالل مى گرداند؛ در اين حال اين بنده ـ به پيروى از شيطان ـ به حريم مقدس ربوبيت 

بد ترين چيزهايى است كه  از  اين  تجاوز مى نمايد كه  وقانونگذارى  والوهيت خداوند در مجال تشريع 

شيطان بدان فرا مى خواند. 

·ß¾Ð>ßEA�åÄáÉß<***< اين آيت شريفه حالت گروهى  ß¢�>ß¿áÉß«á¶ß?�>ßº� à¤åFçJß¾� á̧ ßE�á=Çà¶>ß®�àä�=� ß¹ßh¾ß?�>ßº�=Ç à£åFçI=� à¼àß�� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ@
از مردم را تصوير مى نمايد كه عقل وخرد خود را به كار نمى گيرند و درخير و شر از خواست و دين 

باطل پدران خود پيروى مى كنند. ميفرمايد: اگر به آن گروه كه در دام وساوس شيطانى گير افتاده اند 

)مشركين( گفته شود كه از دين خداوند ـ جل جالله ـ كه بر پيامبرش فرو فرستاده پيروى كنيد، در 

پاسخ مى گويند: ما از چيزى پيروى مى كنيم كه رهبران، سروران، كهن ساالن و پدران خود را بر آن 
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يافته ايم. به زبان حال گفتندكه عقل وخرد خود را مى بنديم وراه تقليد كور كورانه را در پيش مى گيريم؛ 

سپس قرآن كريم در  رد بر كار زشت شان با اسلوب استفهام انكارى مى فرمايد: آيا با وصف آن كه پدران 

شان در گمراهى افتاده، و پيرامون عقايد وعبادات اسالم هيچ آگاهى اى نداشته باشند، از آنها پيروى 

مى نمايند؟! آنها عقل وخرد خويش را مى بندند واز تفكر وانديشه در مورد نشانه هاى خالق يكتا خود 

دارى ميورزند. درست مانند چارپايان كه نه عقل دارند ونه توان انديشه!

=Ð***< آيت اخير اين درس حالت كافران  ßbå¾ßÆ�Ð> ß¢àa�ç×åC� à¤ ß» ájßÈ�ß×�>ßå�� à°å£á¿ßÈ�Ëådç¶=� å̧ ßN ß»ß²�á=Æàfß«ß²� ßÀÈådç¶=� à̧ ßNßºßÆ@
را با حالت چارپايان مانند مى كند كه نه خرد دارند ونه مسايل را درست درك مى نمايند. ومى فرمايد: 

صفت و وضعيت كافران در عدم استفادة شان از تعاليم قرآن و براهين روشن آن، مانند وضعيت رمه با 

چوپان شان است؛ زيرا كه چوپان با آواز كشيدن به شيوه هاى معينى بر سر رمه خود، آنها را به سوى 

آب، يا اسطبل ويا چراگاه رهنمايى مى نمايد و حيوانات بى آن كه معنا ومفهوم آن آواز ها را بدانند تسليم 

ارادة او مى شوند. در واقع امر كافران هم در تقليد وپيروى كوركورانه شان از پدران شان، مانند چارپايان 

اند كه آواز را مى شنوند ولى معنايش را نمى دانند و عقل خود را براى دانستن معناى آن بكار نمى گيرند، 

ودر برابر دعوت پيامبران خدا وتمام دعوتگران به سوى خير ونيكويى، همين دليل را مياورند كه ما از 

چيزى كه پدران مان بر آن زنده گى كرده اند، پيروى مى كنيم، آنها با هرچيزى نو ـ هرچند كه به نفع 

شان بوده باشد ـ مخالفت ميورزند واز هرچيزى كه از طريق پدران شان به آنها مى رسد ـ اگر چه كه در 

آن هالكت شان نهفته باشد ـ پيروى مى كنند. 

از  كافران  كه  مى دارد  واذعان  مى دارد  بيان  را  كافران  حاالت  از  ديگرى  حالت  متعال  خداوند  سپس 

شنيدن سخن حق كر مى باشند، و از گفتن حق الل اند و از ديدن نشانه هاى  حق و صدق آن كور 

هستند. كافران  در اثر اعراض و پشت كردن شان بر دعوتگران به سوى ايمان، چنان اند كه انگار حواس 

خود را از دست داده باشند و ديگر توان شنيدن وگفتن و ديدن نداشته، و به همين سبب قدرت ادراك 

وفهم ندارند و مانند حيوانات از ديگران پيروى مى كنند.

فوايد درس

از آيات گذشته مى توان فوايد واندرزهاى ذيل را به دست آورد: 

 از آن جايى كه رابطة كفار در ميان خود شان بر اساس مصلحت هاى مادى استوار است، از آن روى 

محبت وهمكارى ميان آنها تا آنجا باقى مى ماند كه در معرض خطر قرار نگيرند وچون با خطر مواجه 
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شوند به هرقيمتى كه تمام شود سعى مى كنند تا خود شان را از خطر رهايى بخشند هرچند كه به بهاى 

بيزارى از همديگر ويا قربانى رفاقت و دوستى شان تمام شود. 

از  استفاده  و  گردانيده  مباح  خود  گان  بنده  براى  را  پاكيزه  غذاهاى  از  استفاده  متعال  خداوند   

خوراكه هاى ناپاك وزشت را حرام گردانيده است. 

 از زمانى كه خداوند آدم ـ عليه السالم ـ را آفريده است شيطان به عنوان دشمن سرسخت در برابر 

او عرض وجود نموده و همواره تالش مى ورزد كه انسان را اغوا نمايد برايش باطل و فحشا را زيبا جلوه 

گر سازد. 

 تقليد وپيروى كوركورانه از نظر دين اسالم زشت است؛ بايست هر مسلمانى از شخصيت مستقل 

خودش برخوردار باشد، هرگاه كسى كار خيرى انجام داد پيروى نمايد و اگر كار خير نكرد الزم است كه 

خودش را نگهدارد و از پيروى بى جا و نادرست خود دارى ورزد؛ زيرا كه تقليد وپيروى نوعى از انتخاب 

است كه انسان در برابر آن مسؤوليت دارد و از آن مورد بازپرس قرار مى گيرد.

سؤالها

1( حالت سروران وپيروان كافر در روز قيامت چگونه مى باشد؟ 

< را چگونه تفسير مى نماييد؟  àH>ßF áißÙ=� à¼åÃåE� áKß£ çìß̄ßIßÆ@ 2( عبارت

3( هنگامى كه پيروان كفار خود شان را در روز آخرت در برابر عذاب الهى مى بينند چه چيزى را تمنا 

مى كنند؟ 

4( براى انسان استفاده از چه چيزى از نعمات دنيوى مجاز قرار داده شده است؟ 

5( معنا ومفهوم )خطوات الشيطان( چيست وچرا انسان از پيروى آن منع شده است؟ 

6( در قرآن كريم گفته شده كه شيطان دشمن آشكاراى شما است. مظاهر و پديده هاى دشمنى شيطان 

با انسان چيست؟ 

7( قرآن كريم كافران را دعوت كرده كه از دين خدا وآنچه او تعالى نازل فرموده پيروى نمايند؛ پاسخ 

كافران در برابر اين فراخوانى ودعوت چه بوده است؟ 

8( آيات قرآنى حالت مشركين تقليدگر را به حالتى از حاالت دنيوى تشبيه نموده است. به آن آيت 

اشاره نموده آن تشبيه را توضيح دهيد. 
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آيه )172- 176( سورة بقره

�ß½çf ßU�> ß»ç¾åC�>-3.@� ßÁÆ àbàFá£ßI�àÅ>çÈåC� á¼àJá¿ à²� áÁåC�åçå��=Æàf à³ ám=ßÆ� á¼ à²>ß¿á®ßgße�>ßº� åL>ßFëÉ ß{� áÀåº�=Çà· à²�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
�åÄáÉß· ß¢� ß¼áMåC� ßØßª�æa> ß¢� ß×ßÆ� æ©>ßE�ßfáÉ ß¦�çf àì áu=� åÀ ß»ßª�åç�=�åfáÉß§å¶�åÄåE� ç̧ åÂà?�>ßºßÆ�åfÈåhá¿ å̂ á¶=� ß¼ áVß¶ßÆ�ß½çb¶=ßÆ�ßÍßJáÉ ß»á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢
� ß́ åÒß¶Æà?� âØÉå·ß®�>â¿ ß»ßM�åÄåE� ßÁÆàfßJ ánßÈßÆ� åH>ßJ å³á¶=� ßÀåº�àç�=� ß¹ßhá¾ß?�>ßº� ßÁÇ à»àJ á³ßÈ� ßÀÈådç¶=� çÁåC�>-3/@� ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåC
�>-30@� ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢� á¼ àÃß¶ßÆ� á¼åÃÉë²ßhàÈ� ß×ßÆ�åÍßº>ßÉå̄á¶=�ß½áÇßÈ�àç�=� à¼ àÃ à»ë· ß³àÈ� ß×ßÆ�ße>ç¿¶=� ç×åC� á¼åÃå¾Ç àìàE�Êåª� ßÁÇà· à²á@ßÈ�>ßº
� çÁß@åE� ß́ å¶ßc�>-31@�åe>ç¿¶=�Îß· ß¢� á¼ àÂßfßF áqß?�> ß»ßª�åÌßfå«á§ ß»á¶>åE� ßH=ßdß£á¶=ßÆ�Ïßb àÃá¶>åE�ßÍß¶ ßØ çv¶=�= àÆßfßJ ám=� ßÀÈådç¶=� ß́ åÒß¶Æà?

>��>-32@� æbÉå£ßE� æ±>ß̄ åm�Êå«ß¶� åH>ßJ å³á¶=�Êåª�=Çà«ß·ßJ á]=� ßÀÈådç¶=� çÁåCßÆ� ë° ßVá¶>åE� ßH>ßJ å³á¶=� ß¹çhß¾�ßç�=

معناى كلمات

جمع طيبه يعنى پاكيزه و حالل.   { åL>ßFëÉ ß{}
ممنوع وحرام قرار داده است.   {ß½çf ßU}

حيوانيكه بدون ذبح مرده باشد )خود مرده(.   {ßÍßJáÉßá�=}
خون.   {ß½ çb¶=}

خوك.   {åfÈåhá¿åá�=}
}   إهالل به بلند شدن صوت اطالق مى گردد، و مراد بلند كردن صوت بنام بتان يا معبودان است  ç̧ åÂà?}

كه براى تقرب به آنها حيوان ذبح مى شود.   

مجبور شود.   {çf àì áu=}
ظلم كننده، مراد كسى است كه در جستجوى چيزى است كه بر وى حالل نيست.    { æ©>ßE}

تجاوز كننده از حد.    {æa> ß¢}
}  نيست گناهى، إثم به آثار گفته مى شود كه بر نفس بسبب گناهان چيره مى گردد مثل  ß¼áMåC� ßØßª}

تيره گى 

و ظلمت نفس.   

مى پوشانند ومنكر مى شوند.   { ßÁÇ à»àJ á³ßÈ}
خصومت وتنازع كه فرد را در يك طرف وخصم او را در طرف ديگر قرار دهد.   { æ±>ß̄ åm}

درس چهل و ششم
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دورى كه از بين بردن آن ودوستى بعد از آن مشكل بنمايد.   { æbÉå£ßE}
ترجمه

اى كسانيكه ايمان آورده ايد بخوريد از چيز هاى حالل و پاكى كه روزى داديم شمارا وسپاس گوييد 
خدارا اگر شما خالص خدا را مى پرستيد )172( بتحقيق كه خدا حرام گردانيد بر شما ]خوردن[ مردار 
وخون وگوشت خنزير را و آنچه به اسم غير خدا كشته باشند؛ پس هركه به خوردن آنها محتاج و مضطر 
گردد در صورتيكه باغى و تجاوز كننده نباشد؛ پس گناهى نيست برآن هر آيينه خدا نهايت بخشاينده 
بسيار مهربان است )173( هر آيينه كسانيكه مى پوشند آنچه را فرو فرستاده است خدا از كتاب ومى 
ستانند عوض آن بهاى اندك، آن گروه پر نمى كنند در شكم هاى خود مگر آتش را )نمى خورند شكم 
سير مگر آتش را( وسخن نگويد بايشان خدا در روز قيامت وپاك نگرداند آنها را و ايشانراست عذاب درد 
ناك )174( آن گروه آنانند كه اختيار كردند گمراهى را به عوض هدايت وعذاب را به عوض آمرزش 
پس چه چيز شكيبا گردانيد ايشان را بر دوزخ )چقدر بر آتش جهنم سخت جان و پر طاقتند( )175( 
اين عذاب به سبب آن است كه خدا فرود آورد كتاب را براستى وهر آيينه كسانى كه اختالف نمودند در 

كتاب در مخالفت دور از حق اند )176(

تفسير مختصر 

***<�گروهى از مفسرين گفته اند كه خداوند -جل  � á¼ à²>ß¿á®ßgße�>ßº� åL>ßFëÉ ß{� áÀåº�=Çà· à²�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
جالله- از اول سورة بقره تا اينجا به كثرت داليل توحيد ونبوت را ذكر نمود وبقوت بر يهود ونصارى رد 
كرد؛ اما از اينجا شروع در بيان احكام نموده فرمود "كلوا من طيبات ما رزقناكم" اين آية كريمه اين را 
نيز مى نماياند كه خداى متعال بعد از اينكه براى تمام بشريت اعالن فرمود كه از هرآنچه كه در زمين 
حالل وطيب خلق شده استفاده كنند بشرط اينكه پيروى گامهاى شيطانى از قبيل ارتكاب اعمال غير 
اخالقى، دروغ بستن به خدا ورسول وتقليد كور كورانه از پدران را ننمايند، اينجا در صورت ابا ورزيدن 
كفار از امر ونهى الهى خداى متعال بنده گان مؤمن خويش را بطور خاص مورد خطاب قرار داده خوردن 

طيبات را بر آنها مباح مى گرداند واز آنها طلب شكران نعمت مى نمايد.
�=�ßÍßJáÉßá***<�در اين آيت خداى متعال آگاه ميسازد مؤمنان را بر آنچه واقعاً بر ايشان حرام  à¼ à³áÉß· ß¢�ß½çf ßU�>ßç�åC@
قرار داده شده تا هرگز متابعت مشركين را ننمايند و ما نند يهود ونصارا از پيش خود چيزى را حالل 
وحرام نگردانند، ميفرمايد: بدون شك حرام گردانيده است بر شما چهار چيز: 1- حيوان خود مرده 2- 

خون جارى 3- گوشت خوك 4- هر آنچه كه بنام غير خدا نذر وذبح شده باشد.
6>�åç�=�åá�ß§å¶�åÄåE� ç̧ åÂà?�>ßºßÆ�@ مراد از

مقصد از "ما أهل به لغير اهللا" آنست كه در وقت ذبح حيوانى غير از نام خدا نام ديگرى مانند: بتها، 
جنيات، ارواح خبيثه ويا حتى پيغمبران، پيران و ائمه وغيرهم برآن حيوان برده شود يا حيوان بنام بتان 
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و اشياى فوق الذكر نذر قرار گرفته جهت تقرب به آنها ذبح شود، خوردن چنين حيوان حرام است اگر 
چه هنگام ذبح آن نام خدا را گرفته باشند، در تفسير كابلى آمده است حيوانى كه روان او جز بخدا نذر 
ديگرى قرار يابد خبث او از ناپاكى حيوان مردار فزونتر مى باشد در حيوان مردار يك عيب موجود بود كه 
روح آن بنام خدا خارج نشده بود اما روح اين حيوان جز نام خدا بنام ديگرى )به نيت عبادت وتقرب( 

نذر شده اين امر عين شرك است.
جواب يک سؤال:

در اين آيت حكم حرمت به چهار چيز مذكور منحصر شده چنان مينمايد كه جز اينها حيوان ديگرى 
حرام نيست حال آنكه خوردن حيوانات درنده وگوشت سگ وخر وال شه خواران پرنده نيز حرام است واز 
جانب ديگر گوشت خود مرده بحر را حديث شريف حالل قرار داده است؛ پس چگونه ميتوان بين اين 
احكام توافق آورد؟ راجح ترين جواب براى اين سؤال اين است كه حصر حكم حرمت در اين اشيا بصورت 
اضافى است؛ يعنى در مقابل اشيايى است كه مشركان از طرف خود بر خويش حرام ساخته بودند كه 
بنامهاى بحيرة وسائبة و وسيله و غيره ياد مى شد مطلب اين است كه ما تنها خود مرده و خنزير وغيره 
را بر مشركين حرام گردانيده بوديم، آنها در مقابل اين حرمت به حرمت هاى ديگرى قايل شده اينهارا 
براى خود حالل پنداشتند و به خداى متعال افترا بستند، پس شما اى مسلمانان چنين نكنيد؛ اما حل 

وحرمت هاى ديگر را آيات واحاديث ديگر به اثبات مى رساند واين حصر شامل آنها نيست.
***<�اين آيه كريمه ودو آيه بعدى آن بيان كننده حالت علما  åH>ßJ å³á¶=� ßÀåº�àç�=� ß¹ßhá¾ß?�>ßº� ßÁÇ à»àJ á³ßÈ� ßÀÈådç¶=� çÁåC@
اهل كتاب است كه عملكرد آنهارا در كتمان حق و پوشانيدن علمى كه مامور به رساندن آن بودند در 
مقابل متاع ناچيز دنيا نشان ميدهد، آنها با وجود شناخت رسول خدا بنا به هدايات كتاب آسمانى شان 
صرف بخاطر حفظ مقام ومنصب و احترام خود بين عوام الناس منكر رسالت وى مى شدند تا اينكه از 
هديه و كمكهاى مالى شان محروم نمانند. )اين هدايا اگرچه بظاهر بسيار زياد هم باشند؛ اما از نظر قرآن 

متاعى ناچيز وكم محسوب ميشوند چون دنيا وما فيها همه نسبت به آخرت چيز بى ارزش است(.

فرجام كتمان حق

در اين آيات كريمه عاقبت كار حق پوشان دنيا پرست چنان تمثيل شده است مانند كسيكه شكمش 
را از آتش پر گرداند وعالوه برآن مورد خشم وغضب خداوند قرار گيرد؛ لذا خداوند پاك اعالن بيزارى از 
آن گروه كرده نه آنها را مشمول صحبت خويش قرار ميدهد ونه هم آنهارا تزكيه وپاك ميگرداند. ودر 
اخير اين آيات اشاره بر آن است كه خداوند برآنها هيچ ظلمى نكرده بلكه آنها خود گمراهى را بر هدايت 
ترجيح دادند وعذاب را بر مغفرت بر گزيدند. واين انذار مختص به اهل كتاب نبوده شامل هر آن كسى 

كه در گذشته وحال حق پوشى وحق تلفى كند مى باشد.  
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فوايد درس

در آيات مباركة فوق مجموعة از پندها و اندرزها نهفته است، ذيًال بگوشة از آنها اشاره مى گردد:  
 استحباب خوردن بدون اسراف آنچه خداى متعال از رزق حالل وپاكيزه ارزانى فرموده است.

 وجوب شكر خداى متعال به اعتراف بر نعمت وحمد خدا و استفاده نكردن از نعمت در راه هاى معصيت.
 حرمت خوردن گوشت خود مرده وخوك وخون جارى و حيوانيكه براى غير خدا نذر وذبح شده باشد.

 جواز خوردن از چيز هاى ذكر شده در هنگام ضرورت؛ چون خوف از هالكت نفس وغيره با مراعات 
قيد )غير باغ وال عاد(.

 حرمت كتمان حق، خصوصاً بخاطر جلب منافع دنيوى مانند مال ومنصب.
 بيم دادن علماى اسالم از اينكه مبادا مسلك اهل كتاب را اختيار نموده حق پوشى كنند ويا براى 

حصول چيزى فتوا به باطل بدهند.
هشدار شديد از اختالف نمودن در آيات قرآن پاك، آنچنانكه منجر به شقاق وعداوت فيما بين   

مسلمانان گردد.   

سؤالها
 

1( كلمات ذيل را معنا كنيد:
{±>¯n¶=} {Í¶Øv¶=} {¼MÝ=} {a>¢} {©>E} {fìu=} { ç̧ åÂà?} {ÍJÉ�=} {L>FÉ{}

<æa< را ترجمه كنيد. ß¢� ß×ßÆ� æ©>ßE�ßá� ß¦@ )2
3( مراد از )الدم( كدام خون است كه حرمت آن را آية مباركه اعالن داشته است؟ 

��åç�=�åá�ß§å¶�åÄåE<�توضيحات الزم  ارائه نماييد. ç̧ åÂà?�>ßºßÆ@ 4( در مورد
5( در مسئله حصر حرمت در موارد چهار گانه سؤال ايراد مى گردد جواب اين سؤال چگونه است؟

***< در مورد چه كسانى نازل شده وچه  åH>ßJ å³á¶=� ßÀåº�àç�=� ß¹ßhá¾ß?�>ßº� ßÁÇ à»àJ á³ßÈ� ßÀÈådç¶=� çÁåC@ 6(  آيه كريمه
كسانى را شامل مى گردد؟ 

7( به پنج نكته از فوايد و رهنمايى هاى آيات اشاره نماييد. 

کار خانه گی

در روشنى آيات متبركة درس و با استفاده از نظريات علماى كرام حكم شريعت اسالمى را در مورد نذر 

كردن براى غير از خداوند –جل جالله- در يك صفحه بنويسيد
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آيه )177- 182( سورة بقره

�åf å]ßáÛ= �å½áÇßÉá¶= ßÆ �åç�>åE � ßÀßºßA � áÀßº �çfåFá¶= � çÀ å³ß¶ßÆ � åHåfá§ ß»á¶=ßÆ � å±åf ánß»á¶= � ß̧ ßFå® � á¼ à³ ßÂÇ àQàÆ �=Çè¶ßÇàI � áÁß? �çfåFá¶= � ßkáÉß¶@
� å̧ ÉåF çj¶=� ßÀáE=ßÆ� ßÀÉå²> ßj ß»á¶=ßÆ�Îßº>ßJßÉá¶= ßÆ�ÎßEáf à̄á¶=�ËåÆßc�åÄëF àU�Îß· ß¢� ß¹> ß»á¶=�ÎßIßAßÆ� ßÀÉëÉåFç¿¶= ßÆ� åH>ßJ å³á¶=ßÆ�åÍ ß³åÑ ßØß»á¶=ßÆ
�Êåª� ßÀÈåfåE> çr¶=ßÆ�=Æ àb ßÂ> ß¢�=ßcåC� á¼ åÂåbáÃß£åE� ßÁÇàªÇ à»á¶=ßÆ�ßÌ> ß²çh¶=�ÎßIßAßÆ�ßÌ ßØ çr¶=�ß½>ß®ß? ßÆ� åH>ß®ëf¶=�ÊåªßÆ� ßÀÉå·åÑ> çj¶=ßÆ
�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ�>-33@� ßÁÇà̄çJ à»á¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà?ßÆ�=Çà®ßb ßq� ßÀÈådç¶=� ß́ åÒß¶Æà?� ålá@ßFá¶=� ßÀÉ åUßÆ�åÐ=çf çv¶=ßÆ�åÐ> ßiá@ßFá¶=
�åÄÉ å]ß?� áÀåº�àÄß¶� ßÊå« à¢� áÀ ß»ßª�ÎßNá¾àáÙ>åE�ÎßNá¾àáÙ=ßÆ�åbáFß£á¶>åE� àbáFß£á¶=ßÆ�ëf àVá¶>åE�èf àVá¶=�Îß·áJß̄á¶=�Êåª� àt> ßrå̄á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²
�àÄß·ßª� ß́ å¶ßc� ßbá£ßE�ÏßbßJ á¢=� åÀ ß»ßª�ãÍ ß» áUßeßÆ� á¼ à³ëEße� áÀåº� ã¬Éå« á̂ ßI� ß́ å¶ßc� æÁ> ßj áUåDåE�åÄáÉß¶åC�ãÐ=ßaß? ßÆ� åÆàfá£ ß»á¶>åE� ã¥>ßFëI>ßª�ãÐ áÊ ßm
� á¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�>-35@� ßÁÇà̄çJßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� åH>ßFá¶ßáÙ=�Êå¶Æà?�>ßÈ�ãÌ>ßÉ ßU� åt> ßrå̄á¶=�Êåª� á¼ à³ß¶ßÆ�>-34@� ã¼Éå¶ß?� ãH=ßd ß¢
� ßÀÉå̄çJ à»á¶=�Îß· ß¢�>é̄ ßU� åÆàfá£ ß»á¶>åE� ßÀÉåEßfá®ßáÙ=ßÆ� åÀáÈßbå¶=ßÇá·å¶�àÍçÉ åqßÇá¶=�=âfáÉ ß]� ßµßfßI� áÁåC� àLáÇ ß»á¶=� à¼ à²ßb ßUß?�ßf ßv ßU�=ßcåC
� ß> ß]� áÀß»ßª�>-4-@� ã¼Éå· ß¢� ã¤É å» ßi�ßç�=� çÁåC�àÄß¾Çà¶ëbßFàÈ� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢�àÄ à»áMåC�> ß»ç¾åDßª�àÄß£ å» ßi�>ßºßbá£ßE�àÄß¶çbßE� áÀ ß»ßª�>-4,@

�>��>-4.@� ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåC�åÄáÉß· ß¢� ß¼áMåC� ßØßª� á¼ àÃß¿áÉßE� ßXß· áqß@ßª�> â»áMåC�áÆß?�>â«ß¿ ßQ� ætÇàº� áÀåº
معناى كلمات

بر اسم است شامل تمام خيرها.    {çå�á¶=}
كلمه "آتى" در اين آيت كريمه معنى أعطى را ميدهد يعنى بدهد.   { ß¹>ßá�=�ÎßIßA}

نزديكان وخويشاوندان.   {ÎßEáf à̄á¶=�ËåÆßc}
}  مسافر دور از خانه و خانواده. å̧ ÉåF çj¶=� ßÀáE=}

}  جمع رقبه بمعنى گردن ومقصود از انفاق در رقاب انفاق در آزادى برده گان است. åH>ß®ëf¶=� å�}
بأساء به شدت فقر گفته مى شود   {åÐ> ßiá@ßFá¶=}

åÐ=çf}  ضراء به شدت مرض اطالق مى گردد. çv¶=}
در هنگام جنگ.   { ålá@ßFá¶=�ß� åU}

{=¶Îß·áJß̄á}  جمع قتيل، كسيكه روحش  گرفته شده و به وسيلة كدام آلت مرده باشد.
به نرمى، به نيكى.   { åÆàfá£ßá�>åE}

}  به نيكويى خالى از تاخير وكمى. æÁ> ßj áUåDE}
مساوات در قتل و در جراحات ودر آلت قتل.   {t> ßrå̄á¶=}

مال نقد يا متاع دنيوى و زمين.   {=âá� ß]}
جنف بمعني ترك حق بطور خطا مى آيد.   {>â«ß¿ ßQ}

إثم قصداً عدول از حق را گويند.    {>âá�åC}

درس چهل و هفتم



184

ترجمه
نيكو كارى تنها اين نيست كه بگردانيد روهاى خويش را جانب مشرق ومغرب؛ وليكن نيكو كارى آن است 
كه كسى ايمان آورد بخدا و روز قيامت وفرشتگان وكتابها وپيغمبران وبدهد مالش را با وجود دوست داشتن 
آن به خويشاوندان، يتيمان، فقيران، مسافران، گدايان ودر راه آزاد كردن گردن ها )برده گان( و بر پا دارد 
نماز را وبدهد زكات را، و نيز نيكوكار آنانى اند كه چون با كسى عهد بسته اند به عهد خويش وفاكنند، و 
صبر كننده گان در سختيها و مصيبتها و در وقت كارزار )جهاد(، آن گروه آنانند راست گويان )در ادعاى 
نيكوكارى( وآن گروه خاص ايشانند پر هيزگاران )177( اى مؤمنان بر شما حكم قصاص كشتگان چنين 
معين گردانيده شده است كه مرد آزاد در مقابل مرد آزاد و برده بعوض برده و زن بجاى زن پس كسيكه 
بخشش شد براى او از طرف برادرش )صاحب خون( چيزى، پس طلب كردن است )ديت را از طرف ولى 
مقتول( به نيكويى و ادا كردن است به وى ]از طرف قاتل[ بطريقه احسان )بدون از تاخير وكمى( اين 
حكم آسانى است از جانب پروردگار شما ومهربانيست، پس كسيكه تجاوز كرد بعد از اين مر اوراست عذاب 
درد ناك )178( و در قصاص حفظ حيات شما است اى عقل مندان تا شما پرهيزگار شويد )179( فرض 
گردانيده شده بر شما هنگاميكه مرگ يكى از شما فرارسد اگر داراى متاع دنيا است اينكه وصيت كند 
براى پدر ومادر ونزديكان بگونة انصاف، اين كار سزاوار مقام پرهيزگاران است )180( پس هركسيكه بعد از 
شنيدن وصيت آن را تغيير دهد هرآيينه گناه آن بر كسانيست كه عمل به خالف وصيت كنند بدرستيكه 
خدا شنوا ودانا است )181( پس هركه بيم دارد از وصيت كننده ظلمى را )بخطا( يا گناهى را )به قصد( پس 
اصالح كند در ميان ايشان نيست گناهى بروى هر آيينه خدا بسيار آمرزنده و نهايت مهربان است )182(.   

تفسير مختصر
***<�در تفاسير معتبر آمده است كه اين آيت كريمه براى  åHåfá§ßá�=ßÆ� å±åf ánßá�=� ß̧ ßFå®� á¼ à³ ßÂÇ àQàÆ�=Çè¶ßÇàI�áÁß?�çå�á¶=� ßkáÉß¶@
رد بر نظرية نادرست يهود ونصارا نازل گرديد هريك از آنها افتخار بر اين داشتند كه ما داراى قبلة واحد موافق 
دستور خداوند هستيم؛ زيرا يهود از افق مكه مكرمه به طرف مغرب وبه جانب بيت المقدس نماز مى گزاشتند 
ونصارا به طرف مشرق وهريكى فضيلت و برترى را صرف در قبلة خود دانسته سبب هدايت خويش مى پنداشت، 
از جانب ديگر آنها و ديگر جاهالن به دين وشريعت اسالمى چون تحويل قبلة مسلمانان را به باد تمسخر 
گرفتند گروهى از مسلمانان سخت عكس العمل نشان داده نيكى وبرترى را منحصر به قبلة جديد خويش 
دانستند، لذا اين آية مباركه براى اصالح اين گونه افكار نازل گرديد وبراى همه خبر داد كه نيكويى واقعى رو 
گردانيدن به اين و آن طرف نيست بلكه اساس نيكويى را ايمان وعمل صالح متشكل از امور مذكور تشكيل 

ميدهد ودر صورتى كه شما به اين صفات موصوف نباشيد رو به قبله گردانيدن تان نزد خدا اعتبار ندارد.
�=¶Îß·áJß̄á***<�يهود وعرب در زمان جاهليت قواعدى را وضع  å�� àt> ßrå̄á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
كرده بودند كه بر اساس آن شخص آزادى را كه از طبقه پايان جامعه مى بود بعوض غالم طبقة شريف 
آزاد قصاص مى نمودند  را در مقابل يك شخص شريف  آزاد  به عوض زن ودو شخص  را  جامعه ومرد 
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خداوند متعال اين قانون ظالمانه را ملغى قرار داده بر مؤمنان برابرى ومساوات را فرض گردانيد وفرق 
ميان شريف و وضيع را از بين برد وخبر داد كه مردم در زنده گى برابر اند چه ثروت مند باشند يا فقير، 
حاكم باشند يا محكوم؛ لذا شما هرگز نميتوانيد قاتل را رها كرده و به اختيار خود به اساس تقسيم 
بندى هاى نا مشروع هر كسى را كه مى خواهيد قصاص كنيد. اينگونه قرآن مجيد اساس حقوق بشر را 

وضع كرد وبراى بشريت مساوات و عدل را به ارمغان آورد.
قابل تذكر است كه مفهوم اين آيت در نزد فقهاى مذهب حنفى اين نيست كه شخص آزاد در صورتيكه 
غالمى را كشت ويا مرد زنى را بقتل رسانيد قصاص نشود؛ زيرا رسول خدا – صلى اهللا عليه وسلم - فرمودند: 
)المسلمون تتكافأ دماؤهم( "مسلمانان در خون خويش برابر اند" وآية كريمه در حقيقت معتقدات خاص 
جاهليت را نشانه قرار داده نميتوان از آن مفهوم مخالف آن را مراد گرفت، ودر اخير اين آيت مباركه به حكم 
ديگرى از احكام شرع اشاره مى شود كه همانا ديت است و آن عبارت از اين است كه در صورت گذشت 
وارثين مقتول قصاص قاتل و يا در صورت قتل خطا از قاتل خون بها گرفته شده و به ايشان سپرده مى شود، 
خداى متعال براى تخفيف بر بنده گان جزاى قاتل را منحصر به قصاص نكرده بلكه وارث را به عفو و ديت 

كه دو حكم ديگر در مورد قتل در شريعت اسالم محسوب مى شوند ترغيب نموده است.
ãÌ>ßÉ***< اين آيت كريمه يكى از بليغ ترين آيات قرآن مجيد است كه در الفاظ كم  ßU� åt> ßrå̄á¶=� å�� á¼ à³ß¶ßÆ@
آن معانى و مفاهيم بزرگ نهفته است، از فصيح ترين جمالت عرب اين بود كه ميگفتند: "القتل أنفى 
للقتل" )كشتن قاتل از بين برنده ترين وسيلة قتل است( هنگاميكه آيت فوق نازل گرديد معلوم شد كه 
در قول فصحاى عرب هم لفظ قتل آمده وهم دو مرتبه تكرار شده است كه هردو خالف فصاحت كامل 
است. و در معنى وتفسير آيت مباركه آمده است كه چون قاتل يقين پيدا كند بر اينكه اگر فردى را 
كه قصد كشتن اورا دارد بكشد خود نيز كشته مى شود از قتل دست بر مى دارد به اين طريق خود زنده 
مى ماند وآن فرد نيز زنده مى ماند واز بروز خالف وخون ريزى بين قوم وقبيله قاتل ومقتول هم جلوگيرى 

بعمل مى آيد وباآلخره باعث زنده گانى خلق كثير شده حيات مردم محفوظ مى گردد.
***< در اين آيت مباركه خداوند متعال به يكى از اصول اخالقى و  àLáÇßá�=� à¼ à²ßb ßUß?�ßf ßv ßU�=ßcåC� á¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²@
اجتماعى اشاره ميكند كه عبارت است از وصيت كردن كسيكه گمان نزديكى مرگ را بر خود مى برد در 
حاليكه مال زيادى را خداى متعال بر وى ارزانى نموده است براى اينكه مال او بگونة عدل وانصاف بر والدين 
ونزديكانش بعد از مرگ وى تقسيم شود. اين حكم در اول امر بر مسلمانان فرض بود بعدا با نزول آياتيكه در 
آن موارد ميراث معلوم و مشخص شد نسخ گرديد ليكن بطور استحباب در مورد غير ورثه حكم آن باقى ماند 
بشرط آنكه زياده از ثلث مال وصيت نكند؛ چنانچه در حديث شريفي كه امام بخاري روايتش نموده آمده 

است: )الثلث والثلث كثير...الحديث( "وصيت بايد از سه يك مال باشد واين هم در حقيقت زياد است". 
àÄ***< افرادى كه امانت وصيت بدوش آنها سپرده مى شود همانا شاهدان، نويسنده  ß£åß��>ßºßbá£ßE�àÄß¶çbßE� áÀ ß»ßª@
گان وصيت يا خود وصيت شونده گان اند در اين آيت كريمه انذار شديد آمده است كه مبادا اين افراد 
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صورت واقعى وصيت را تغيير دهند و به نحو ديگر جريان را به نفع خود يا ديگران در آورند در اين 
صورت گناه بزرگ بدوش آنها بوده واز خداى نهايت آگاه وشنوا هر گز پنهان نخواهند بود.

¿âá�åC�áÆß?�>â«ß<***<�بيان استثنا را ميكند كه حق مداخله را براى بعض  ßQ� ætÇàº� áÀåº� ß> ß]� áÀß»ßª@ و آيت اخير
افرادى كه در وصيت وصيت كننده نوعى خالف را مشاهده مى كنند مى دهد؛ مثال اگر كسى كه ديد وصيت 
كننده يكى از ورثه را از مال محروم كرده يا بيشتر از ثلث مالش را وصيت كرده است در اين صورت يا وصى 

را متوجه اشتباهش مى سازد يا بنحو ديگرى و به نيت نيك در امر وصيت تصرف خاصى مى نمايد. 

    
فعاليت

شاگردان در مورد اينكه قرآن مجيد اصول نيكويى و بناى هدايت را در چه امورى دانسته است بحث 
و گفتگو نمايند.

فوايد درس
آيات مباركة فوق مجموعة از پند ها و اندرزها را در بر دارد كه ذيًال به برخى از آنها اشاره مى شود:

 بيان حكم قصاص و تأكيد بر امر مساوات و برابرى در قصاص و در چگونگى آن.
 رحمت وآسان گيرى اسالم در اجازه دادن به بخشش و ديت در عوض قصاص.

 فصاحت و بالغت قرآن كريم كه يكى از جوانب اعجاز قرآن است.
 مستحب بودن وصيت براى كسيكه مال زيادى را به ارث مى گزارد.

 حرمت تبديل و تغيير وصيت بگونة ضرر آميز. 

سؤالها
 

1( كلمات ذيل را معنى كنيد:
{â>�C�Æ?�â>«¿Q}{GJ²}{l@F¶=��U}{H>®f¶=��}{¸ÉFj¶=�ÀE=}{ÎEf¯¶=�ËÆc}{�¶=}

< براى از بين بردن كدام قانون جاهليت بوده است؟ àt> ßrå̄á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@ 2( نزول آية
3( در قصاص چگونه زنده گانى است؟

¼ãÍßá�ßeßÆ�á< چيست؟  à³ëEße� áÀåº� ã¬Éå«áß�� ß́ å¶ßc@ :4( مراد از تخفيف و رحمت در قول خداى متعال

کار خانه گی  
در مورد رعايت حقوق بشر دردين مبين اسالم و از بين بردن نظام طبقاتى در روشنايى حكم قصاص مقالة 

مختصرى را بنويسيد كه ده سطر را در بر گيرد. 
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آيه )183- 18۵( سورة بقره

�>-4/@� ßÁÇà̄çJßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� á¼ à³å·áFß®� áÀåº� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢� ßGåJ à²�> ß»ß²�à½>ßÉ ër¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
�ãÍßÈábåª�àÄß¾Ç à̄É åìàÈ� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢ßÆ�ßf ß]à?�æ½>çÈ

ß?� áÀåº�ãÌ çbå£ßª�æfß« ßi�Îß· ß¢�áÆß?�> âvÈåfßº� á¼ à³á¿åº� ßÁ>ß²� áÀ ß»ßª� æL=ßaÆ àbá£ßº�>âº>çÈß?
� àfáÃ ßm�>-40@� ßÁÇ à»ß·á£ßI� á¼àJá¿ à²� áÁåC� á¼ à³ß¶�ãfáÉ ß]�=ÇàºÇ àrßI� áÁß?ßÆ�àÄß¶�ãfáÉ ß]�ßÇ àÃßª�=âfáÉ ß]� ß¥çÇ ßìßI� áÀ ß»ßª� æÀÉ å³ ájåº�à½> ß£ ß{
�ßfáÃ çn¶= � à¼ à³á¿åº�ßbåÃ ßm� áÀß»ßª� åÁ>ß®áfà«á¶=ßÆ�Ïßb àÃá¶= � ßÀåº� æL>ß¿ëÉßEßÆ� ål>ç¿·å¶ �Ïâb àÂ� àÁßAáf à̄á¶= �åÄÉåª � ß¹åhá¾à? �Ëådç¶= � ßÁ> ßvßºße
�ßf áj à£á¶=� à¼ à³åE� àbÈåfàÈ� ß×ßÆ�ßf ájàÉá¶=� à¼ à³åE�àç�=� àbÈåfàÈ�ßf ß]à?�æ½>çÈ

ß?� áÀåº�ãÌ çbå£ßª�æfß« ßi�Îß· ß¢�áÆß?�> âvÈåfßº� ßÁ>ß²� áÀßºßÆ�àÄ á» àrßÉá·ßª
>�>-41@� ßÁÆàf à³ ánßI� á¼ à³ç·ß£ß¶ßÆ� á¼ à²=ßb ßÂ�>ßº�Îß· ß¢�ßç�=�=ÆàfëF ß³àJå¶ßÆ�ßÌ çbå£á¶=�=Çà· å» á³àJå¶ßÆ

معناى كلمات
در لغت بمعنى امساك اما مراد از آن در اينجا ممانعت نفس است از خوردن وآشاميدن و جماع  {à½>ßÉ ër¶=}

از صبح صادق تا غروب شمس.   
شمرده شده.   { æL=ßaÆ àbá£ßº}

àÄß¾Ç}  اين كلمه به دو گونه معنى شده است 1- طاقت دارند روزه را 2- به مشقت روزه مى گيرند. à̄É åìàÈ}
هدايت كننده.   {Ïâb àÂ}

نشانه هاى واضح و آشكار.   { æL>ß¿ëÉE}
جدا كننده حق از باطل. )يكى از نامهاى قرآنكريم(.   { åÁ>ß®áfà«á¶=}

دريابد و حاضر آيد.   { ßbåÃ ßm}
تا به بزرگى ياد كنيد.   {=Æàë� ß³àJå¶}

ترجمه
اى كسانيكه ايمان آورده ايد فرض گردانيده شده بر شما روزه چنانچه فرض شده بود بر كسانيكه پيش از 
شما بودند تا شما پر هيزگار شويد )183( روز هاى شمرده شده )معين( پس هركسيكه از شما مريض باشد 
يا در سفر باشد الزم است بر وى روزه گرفتن به شمارش آن روز ها از ايام ديگر، و بر كسانيكه طاقت دارند 
روزه را )مريض و مسافر نيستند، يا بر كسانيكه روزه گرفتن مر ايشان را طاقت فرسا است( فديه دادن است 
طعام مسكين، و هر آنكس بر نيكى بيفزايد پس آن بهتر است مر او را، و روزه گرفتن تان بهتر است مر شمارا 
اگر بدانيد )184( ماه رمضان ماهى است كه فرو فرستاده شد در آن قرآن در حاليكه هدايت است مردمان را  
ودليلهاى روشن است از رهنماييها وامتياز حق از باطل، پس كسيكه در يابد از شما آن ماه را بايد روزه گيرد 
آن را وهر كه بيمار يا در سفر باشد پس بر وى الزم است روزه گرفتن به شمار آنچه فوت شده از روز هاى ديگر، 
اراده دارد خداى متعال به شما آسانى را و نمى خواهد به شما دشوارى را و خواسته تا اينكه عدد روزه را تكميل 

كرده و به بزرگى ياد كنيد خدارا بر آنكه شمارا راهنمود ساخت وتا شما شكر گزار شويد )185(

درس چهل و هشتم
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تفسير مختصر
à½>ßÉ***<�هنگاميكه رسول خدا – صلى اهللا عليه وسلم – به مدينه منوره  ër¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
هجرت نمودند و مدينه سرزمين اسالم قرار گرفت تشريعات و احكام اسالمى رو به افزايش آغاز كرد؛ چنانچه 
در آيات سابقه حكم حرمت گوشت بعضى از حيوانات وقصاص و وصيت ذكر گرديد و در سال دوم هجرت اين 
آيت مباركه كه بيان گر يكى از اركان مهم اسالم؛ يعنى روزه است نازل گرديد. در ابتدا اين آيت مباركه مانند 
�Çà¿ßºßA=< آمده كه نوعى تشويق وترغيب به حساب مى رود يعنى  ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@بسيارى از آيات ديگر خطاب به�
اى اهل ايمان متوجه باشيد كه اين دستور خاص براى شما است واز شما چون مؤمن هستيد انتظار لبيك 
و اطاعت مى رود، همچنان در اين آيت مباركه براى دلدارى مؤمنان اشاره بدان شده است كه اين فريضه از 
چنان اهميت بر خوردار است كه وجيبة پيغمبران و امت هاى گذشته نيز بوده است، و در اخير آيت هدف از 

اين آزمون بزرگ تذكر يافته است كه همانا رسيدن به تقوى وپر هيزگارى مى باشد.
 گوشة از فضايل روزه      

روزة ماه مبارك رمضان از فضيلت هاى مادى و معنوى زياد بر خور دار است از آن جمله فرض بودن آن را بر 
همه امت ها ميتوان به حساب آورد اگر روزه يك عبادت بس بزرگ نمى بود از چنين عموميت و شموليت بر 

خوردار نمى شد.
يكى ديگر از فضايل روزه اين است كه سبب مغفرت و بخشش ذنوب مى گردد رسول خدا – صلى اهللا عليه 
»ÄF¾c�Àåº�½çb¯I�>º�àÄß¶�ßfå$ ]رواه البخاري[ كسيكه رمضان را از  à¦�â>E>jJ áU=Æ�â>¾>�C�Á>vºe�ß½> ßq� áÀßº% :وسلم- فرمودند

روى ايمان دارى و اميد ثواب روزه بدارد گناهان گذشته اش مورد مغفرت و بخشش قرار مى گيرد.
همچنان از فضايل روزه اين است كه مزد آن محدود به اندازه خاصى نبوده خداى متعال به مقدار كه خود 
�Äç¾åDª�ß½Çr¶=�ç×C�àÄß¶�½aA�ÀE=�¸ ß» ß¢� ȩ̀ à²% :مى خواهد اجر وپاداش نصيب روزه دار ميكند در حديث صحيح آمده است
¶åÄE�ËhQ?�>¾?Æ�Ê$ ]رواه البخاري[ تمام اعمال فرزندان آدم مربوط به خود شان است مگر روزه چرا كه روزه از 

من است و من خود ثواب ومزد آن را مى پردازم؛ يعنى به اندازة كه خود مى دانم و غير از من كسى نمى داند.
ديگر از فضايل روزه اين است كه صاحب خود را در روز قيامت شفاعت ميكند پيغمبر خدا� فرمودند 
»åÍßº>ßÉå̄¶=�ß½áÇßÈ�åbF£á·¶�Á>ß£ß***$]رواه احمد في مسنده[ روزه وقرآن شفاعت ميكنند براى بنده  ánßÈ� àÁAf à̄á¶=Æ�à½>É ër¶=%
در روز قيامت. عالوه از آنچه بدان اشاره شد از نظر صحى وجسمانى، از نظر روحى و روانى، از نظر اجتماعى 
وغيره هزاران فضيلت و فائده در اين نظام تربيتى آسمانى وجود دارد كه جاى تفصيل آن در اين تفسير مختصر 

نيست.   
»æfß***< يعنى روزة فرض شده بر شما آنقدر زياد نيست كه  ßi�Îß· ß¢�áÆß?�> âvÈåfßº�á¼ à³á¿åº� ßÁ>ß²� áÀ ß»ßª� æL=ßaÆàbá£ßº�>âº>çÈß?@
از عهدة آن برآمده نتوانيد بلكه روز هاى چند محدود مى باشد و در آيت بعدى بدان تصريح گرديده كه عبارت 
از يك ماه )ماه مبارك رمضان( است، عالوه بر آن شما از آسانى ديگر نيز برخور دار هستيد كه اگر مريض يا 

مسافر باشيد اجازة افطار كردن )خوردن( را داريد بشرط اينكه آن روز هارا قضايى بياوريد.  
از آيت مباركه را به دو گونه تفسير  àÄß¾Ç<� مفسرين كرام اين جمله  à̄É åìàÈ� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢ßÆ@تفسير جملة�
نمودند كه هردو توجيه صحيح و درست است تفسير اول اين است: "يطيقونه" طاقت دارند روزه را چنانچه 
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در ترجمه نيز ذكر گرديد. فرمودند چون مردم به روزه گرفتن يك ماه مسلسل عادت نداشته وبر آنها 
دشوار تمام مى شد؛ لذا براى سهولت امر حكم چنين آمد كه اگر شما مريض يا مسافر هم نبوديد؛ اما روزه 
گرفتن بر شما دشوار بود اجازه خوردن را داريد؛ ليكن بايد بجاى هر روز تان يك مسكين را طعام بدهيد 
àÄ< منسوخ گشت و براى كسانيكه عذر  á» àrßÉá·ßª�ßfáÃ çn¶=� à¼ à³á¿åº�ßbåÃ ßm� áÀß»ßª@ بعداً اين حكم با نزول آيت بعدى
شرعى نداشته باشند جز از روزه گرفتن راه ديگرى باقى نماند. تفسير دوم اين است: "يطيقونه" به تكلف 
وطاقت فرسايى روزه مى گيرند به اين معنى كه مريض يا مسافر نيستند اما روزه بر آنها سخت است مانند 
پيران و بزرگساالن از مردان و زنان آنانيكه به اصطالح فقها به ايشان شيخ فانى اطالق مى شود پس براى 
آنها جايز است روزه را افطار نمايند و بجاى روزه فديه بپردازند، اساس اين قول بر اين است كه "يطيقونه" 
از تَطْيَوَق گرفته شده است كه بمعنى به تكلف كارى را انجام دادن مى آيد، بنا بر اين تفسير، آيت دوم 
ناسخ براى آيت اول نيست؛ بلكه حكم فديه دادن افراد مذكور كماكان ادامه دارد؛ البته تفسير اول راجح 

تر در نزد مفسرين است و در مورد اقوال ديگرى نيز ذكر شده است كه درينجا مجال ذكر آن نيست.
قابل تذكر است كه مقدار فدية روزه نزد فقهاى مذهب حنفى نيم صاع از گندم ويك صاع از جو و حبوبات 
ديگر مقدر شده است، البته وزن صاع به گرام بنابر تحقيقى كه دكتور وهبة الزحيلى در مقدمة كتاب "الفقه 
اإلسالمى و أدلته" كرده است صاعيكه امام شافعى و صاحبان امام ابوحنيفه به آن قايل بودند )2176( گرام 
مى شود و صاعيكه امام ابوحنيفه و باقى فقهاى عراق به آن قايل بودند )3800( گرام مى شود، اما بخاطر احتياط 
چنانچه امام نووى فرموده است بهتر آن است كه فديه دهنده حد اعلى را در نظر بگيرد يعنى مقدارى بپردازد 
كه احتمال زياد بودن از مقدار شرعى را داشته باشد نه كم بودن را مثًال يك صاع را چهار كيلو )4000 گرام( 

پوره به حساب آورد و چون نيم صاع از گندم فديه مى پرداخت دو كيلو پوره بدهد. و اهللا اعلم .     
***< در اين آيت مباركه ايام معدودات تعيين و مشخص شده است كه  àÁßAáf à̄á¶=�åÄÉåª� ß¹åhá¾à?�Ëådç¶=� ßÁ> ßvßºße�àfáÃ ßm@
آن ايام كدام اند يعنى عدد روز هاييكه بر شما روزه گرفتن آنها فرض شده است يك ماه در هر سال است و 
آن ماه عبارت از ماه مبارك رمضان مى باشد بعداً به فضيلت و برترى اين ماه اشاره شده كه مهمترين آن نزول 
قرآن مجيد در اين ماه مى باشد كه براي اولين بار از لوح محفوظ به آسمان دنيا در شب ليلة القدر بطور مكمل 
نازل گرديد و از آنجا كم كم بطور تدريجى به رسول خدا – صلى اهللا عليه وسلم – نازل شد و اولين نزولش 
بر رسول خدا نيز در همين ماه مبارك بود؛ همچنان اين آيت به اهميت قرآن پاك كه به بركت نزولش ماه 
< يعنى آن  åÁ>ß®áfà«á¶=ßÆ�Ïßbàá�=� ßÀåº� æL>ß¿ëÉßEßÆ� ål>ç¿·å¶�Ïâb àÂ@ رمضان ميمون و مبارك گشت اشاره دارد كه مى فرمايد
قرآن نازل شده هدايت كامل براى تمام بشريت است نه براى يك قوم وقبيله خاص، و يگانه فيصله كننده 
بين حق و باطل است، و در اخير اين آيت مباركه حكم فرضيت روزه بر همه كسانيكه شاهد فرارسيدن ماه 
مبارك رمضان باشند بيان گرديده فقط مريضان و مسافران از آن مستثنى مى شوند؛ البته آنها نيز مطلقاً معاف 
نمى باشند بلكه بايد همين روز هاى خود را بعدا قضايى آورده و عدد ايام روزه را پوره گردانند. بندة مسلمان 
اين را بايد بداند كه خداى متعال در مكلف ساختن بنده گان به عباداتيكه در نتيجه نفع آنها به خود بنده گان 
مى رسد نيز مراعات حال آنهارا كرده و بر مريضان و مسافران و ضعيفان تخفيف آورده است. يقينا خداى پاك 
بنا به ارشاد اين آيت مباركه به بنده گانش آسانى )يسر( را مى خواهد نه سختى )عسر( و مشقت را، همچنان 
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اين را نبايد فراموش كرد كه فرايض دين و احكام اسالم و نزول كالم خدا همه وهمه سلسلة هدايات اند كه 
� á¼ à²=ßb ßÂ�>ßº�Îß· ß¢�ßç�=�=Æàë� ß³àJå¶ßÆ@ خداى متعال به بنده گانش ارزانى فرموده است؛ لذا بايد شكر منعم را از ياد نبرد

�*> ßÁÆàf à³ ánßI�á¼ à³ç·ß£ß¶ßÆ

فعاليت

شاگردان به دو دسته تقسيم گردند و هر گروه با گروه ديگر در مورد فضايل روزه گرفتن بحث و گفتگو 
نمايند بنحويكه چند فضيلت را اين گروه و چند فضيلت را گروه مقابل ذكر نمايد.  

فوايد درس
در آيات مباركة فوق مجموعه اى از پندها و اندرزها نهفته است كه ذيًال به گوشه اى از آنها اشاره مى گردد:

 بيان فضيلت ماه مبارك رمضان و فضايل قرآن.
 فرضيت روزه ماه رمضان بر تمام افراد مكلف.

 رخصت براى مريضى كه در روزه گرفتن آن بيم شدت مرض يا تاخير صحت وجود داشته باشد.
 واجب بودن قضا آورى بر كسيكه به اساس كدام عذر شرعى افطار كرده باشد.

 آسان گيرى شريعت اسالمى و دورى آن از هرگونه حرج و سختى.
 پديدار شدن شكر بنده گان در انجام طاعات و عبادات.  

سؤالها

1( كلمات ذيل را معنى كنيد: 
{Á>®f«¶=}{L>¿ÉE}{¥ÇìI}{Ä¾Ç¯ÉìÈ}{½>Ér¶=}

2( روزه در كدام سال بر مسلمانان فرض قرار داده شد؟
3( سه فضيلت از فضايل روزه گرفتن را ياد آور شويد.

àÄß¾Ç<�را چگونه تفسير نموده اند. à̄É åìàÈ� ßÀÈådç¶=�Îß· ß¢ßÆ@ 4( علما كرام جمله
5( چگونگى نزول قرآن مجيد را در ماه مبارك رمضان واضح سازيد؟

6( در چه صورت جمله "فليصمه" ناسخ حكم قبلى خويش قرار مى گيرد؟

کار خانه گی

شاگردان به اختيار خود در بارة يكى از دو موضوع ذيل مقالة كوتاه بنويسند:  
1- فضايل روزه، فضايل ماه رمضان وفضايل قرآن پاك.

2- يسر و آسانى در دين مبين اسالم.
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آيه )186- 188( سورة بقره

� á¼ àÃç·ß£ß¶�ÊåE�=Çà¿åºáÖàÉá¶ßÆ�Êå¶�=ÇàFÉ åRßJ ájßÉá·ßª� åÁ> ß¢ßa�=ßcåC� å¥=çb¶=�ßÌßÇ á¢ßa� àGÉ åQà?� ãGÈåfß®�Êë¾åDßª�Êë¿ ß¢�Ëåa>ßF å¢� ß́ ß¶ß@ ßi�=ßcåC ßÆ@
� ß¼å· ß¢� çÀ àÃß¶� ãl>ßFå¶� á¼àJá¾ß? ßÆ� á¼ à³ß¶� ãl>ßFå¶� çÀ àÂ� á¼ à³åÑ> ßjå¾�Îß¶åC� àOßªçf¶=�å½>ßÉ ër¶=�ßÍß·áÉß¶� á¼ à³ß¶� ç̧ åUà?�>-42@� ßÁÆ àb àmáfßÈ
� á¼ à³ß¶�àç�=� ßGßJß²�>ßº�=Ç à§ßJáE= ßÆ� çÀ àÂÆàf åm>ßE� ßÁßáÛ>ßª� á¼ à³á¿ ß¢�>ß« ß¢ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢� ßH>ßJßª� á¼ à³ ßjà«á¾ß?� ßÁÇà¾>ßJ á̂ ßI� á¼àJá¿ à²� á¼ à³ç¾ß?�àç�=
�Îß¶åC�ß½>ßÉ ër¶=�=Ç è»åIß?� ç¼àM�åf áRß«á¶=� ßÀåº�åaßÇ áißáÙ=� å�áÉ ß̂ á¶=� ßÀåº� àxßÉáEßáÙ=� à�áÉ ß̂ á¶=� à¼ à³ß¶� ßÀçÉßFßJßÈ�ÎçJ ßU�=ÇàEßf ám=ßÆ�=Çà· à²ßÆ
�åÄåI>ßÈßA�àç�=� àÀëÉßFàÈ� ß́ å¶ ßdß²�> ßÂÇàEßfá̄ßI� ßØßª�åç�=�àaÆ àb àU� ß́ á·åI� åb åQ> ßjß»á¶=�Êåª� ßÁÇà«å²> ß¢� á¼àJá¾ß? ßÆ� çÀ àÂÆàf åm>ßFàI� ß×ßÆ� å̧ áÉç·¶=
�>â̄Èåfßª�=Çà· à²á@ßJå¶�å½> ç³ àVá¶=�Îß¶åC�> ßÃåE�=Çà¶ábàIßÆ� å̧ å{>ßFá¶>åE� á¼ à³ß¿áÉßE� á¼ à³ß¶=ßÇáºß?�=Çà· à²á@ßI� ß×ßÆ�>-43@� ßÁÇà̄çJßÈ� á¼ àÃç·ß£ß¶� ål>ç¿·å¶

>�>-44@� ßÁÇ à»ß·á£ßI� á¼àJá¾ß? ßÆ� å¼áMåáÝ>åE� ål>ç¿¶=� å¹=ßÇáºß?� áÀåº

معناى كلمات

}  سؤال كننده و حاجت خواه. å¥=çb¶=}
بايد فرمان بردارى كنند.   {=ÇàFÉ åRßJ ájßÉá·ßª}

}  راه نجات را در يابند )در اصطالح قرآنى به علم وعمل به آنچه مورد حب و رضاى خدا مى شود  ßÁÆ àb àmáfßÈ}
و اجتناب از آنچه مورد نارضايتى وى مى گردد رشد گفته مى شود(.   

جماع كردن.   { àOßªçf¶=}
كنايه از نزديكى شديد زن ومرد است؛ مانند نزديك بودن لباس با بدن، ونيز كنايه از زينت بودن   { á¼ à³ß¶� ãl>ßFå¶}

   هريك از زوجين وعيب پوشى شان يكديگر راست.
}  همبسترى كنيد با ايشان )كنايه است از جماع كردن(. çÀ àÂÆàf åm>ßE}

�=�àç}  مقدر كرده است خدا.  ßGßJß²}
} صبح كاذب كه عبارت از سفيدى ستون مانندى است كه در افق ظاهر مى شود.  àxßÉáEßáÙ=� à�áÉßá�=}

åaßÇ} سياهى كه بعد از سفيدى اول پيداشده اورا كامًال از بين مى برد. áißáÙ=� å�áÉßá�=}
åf}  روشنايى پهناورى كه تاريكى مذكور را از بين برده و تمام افق را در بر مى گيرد. áRß«á¶=}

جمع حد، وحد عبارت از قوانين خداوندى است كه از بنده گان انجام يا ترك آنها طلب مى شود.   {åç�=�àaÆ àb àU}
خالف حق.   { å̧ å{>ßFá¶=}

ادالء به انداختن چيزى گفته مى شود و مراد در اينجا دادن چيزى بطور رشوت به    {=Çà¶ábàI}
                 قاضى و حاكم است تا به وسيلة آنها فرد دارايى ديگران را غصب كند.

درس چهل و نهم
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ترجمه

و هنگاميكه بپرسند از تو بنده گان من از )دورى و نزديكى( من پس هرآيينه من نزديكم، اجابت ميكنم 

دعاى طلب كننده را وقتيكه بخواهد از من، پس بايد فرمان بردارى كنند احكام مرا و بايد ايمان آورند 

به من تا ايشان راه نيك را در يابند )186( حالل گردانيده شد براى شما شب روزه، مباشرت )جماع( با 

زنان تان، ايشان جامة ]عفاف[ اند براى شما وشما نيز لباس ]عفت[ آنها هستيد، خدا دانست هر آيينه 

شما ]در صورت دوام منع[ خود را به گناه مى افكنديد؛ پس قبول كرد توبة شمارا و در گذشت از شما، 

اكنون )در شب هاى رمضان( مباشرت كنيد با ايشان وطلب كنيد آنچه را كه مقدر كرده است خدا براى 

شما )فرزند( و بخوريد و بياشاميد تا آشكار شود به شما خط سفيد روز از سياهى شب در سپيده دم، 

باز تمام داريد روزه را تا )اول( شب، و نزديكى )جماع( نورزيد با زنان در حاليكه شما معتكف باشيد در 

مساجد، اين احكام، حدود دين خدا است پس نزديك مشويد )نشكنيد( آنهارا اينچنين بيان ميكند خدا 

آيت هاى خود را بمردمان شايد ايشان بپرهيزند )187( و مخوريد مالهاى يكديگر تان را در بين خود به 

ناحق و مرسانيد آنرا بسوى حاكمان تا ]بوسيلة رشوه و زور[ بخوريد حصه را از مال هاى مردم به گناه 

در  حاليكه شما ميدانيد )188(

تفسير مختصر

***<�گروهى از صحابة كرام نزد رسول خدا – صلى اهللا عليه وسلم –  ãGÈåfß®�Êë¾åDßª� ë� ß¢�Ëåa>ßF å¢� ß́ ß¶ß@ ßi�=ßcåC ßÆ@
آمده پرسيدند: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ آيا خداى ما به ما نزديك است كه با صداى آهسته 

او را ياد كنيم يا از ما دور است كه به آواز بلندش بخوانيم؟ در جواب، اين آية مباركه نازل گرديد كه 

خداى متعال به شما نزديك است؛ بلكه دعاى شمارا مى شنود واجابت ميكند، در اين آية مباركه بعد از 

اشاره به اموريكه متعلق به خداست يعنى نزديكى وقربت او به بنده گان و پذيرش او دعا و نيايشها را به 

امر ديگرى اشاره شده است كه مربوط به بنده گان است؛ يعنى ايمان و استجابت از اوامر ونواهى خدا و 

شريعت خدا؛ چنانچه يگانه راه كاميابى و رشاد را در همين اطاعت و ايمان منحصر مى نمايد.

***<�در ابتداى فرضيت روزه حكم بر اين بود كه هر كسيكه قصد  á¼ à³åÑ> ßjå¾� ß�åC� àOßªçf¶=�å½>ßÉ ër¶=�ßÍß·áÉß¶� á¼ à³ß¶� ç̧ åUà?@
روزة فردا را داشت در هر ساعتى از شب كه مى خوابيد از همان لحظه به بعد برايش خوردن و آشاميدن و 

نزديكى با همسر جواز نداشت هرچند كه در اول شب خوابيده باشد اين امر بر صحابة كرام سخت تمام شد 

و حتى بعضيها خود را در امر همبسترى با زنان شان اداره كرده نتوانستند چون رسول خدارا از اين امر آگاه 

ساختند اين آية مباركه نازل گرديد كه خوردن و نوشيدن و جماع كردن را براى مسلمانان در طول شب تا 

< اشاره به همان كوتاهى است  á¼ à³ ßjà«á¾ß?� ßÁÇà¾>ßJáß�� á¼àJá¿ à²� á¼ à³ç¾ß?�àç�=� ß¼å· ß¢@ هنگام طلوع فجر مباح قرار داد و جملة
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كه از پيش بعضى ها صادر شد كه بعد از خوابيدن با همسران شان جماع كردند؛ چنانچه خداى متعال اين 

را هم ميدانست كه مردمان بعد از صحابه به مراتب بيش از آنها اين اشتباه را مرتكب خواهند شد؛ لذا به 

بركت توبة آنها و اعتراف شان نزد رسول گرامى خداوند متعال بر همه امت آسانى فرمود. در اين آية مباركه 

براى توضيح بيشتر حدود روزه مشخص گرديده است كه از چه وقت آغاز مى شود و تا چه وقت ادامه پيدا 

ميكند يعنى از صبح صادق تا غروب آفتاب. نيز احكامى در مورد اعتكاف كه يكى از اعمال بسيار عالى روزه 

داران است بيان گرديده )البته اعتكاف از نظر حكم سنت مؤكدة كفايى است و بدون صوم اعتكاف سنت 

نمى شود( و در اخير اعالن شده است كه واجبات و محرمات بيان شده حدود و آيات خداست كه هرگز 

نزديكى به آن يعنى شكستاندن و تجاوز از آنها جايز نيست.

***<�خداى متعال بعد از اينكه در آية سابقه خبرداد كه او تعالى  å̧ å{>ßFá¶>åE� á¼ à³ß¿áÉßE� á¼ à³ß¶=ßÇáºß?�=Çà· à²á@ßI� ß×ßÆ@
انجام كار هاى معروف و ترك منكرات پيشه  به  را  تا تقوى  بيان مى كند  به مردم  را  احكام دين خود 

اشاره ميكند كه همانا منع خوردن مال هاى  امر مهم اجتماعى و اخالقى  به يك  آيه  اين  بگيرند، در 

مسلمانان بگونه ناحق و نا رواست كه مطلقاً بر مسلمان حرام مى باشد. آيت مباركه ضمن بيان اين حكم 

به يكى از بدترين انواع خوردن مال ديگران اشاره دارد كه همانا از طريق دادن رشوت به حكام و قضات 

از فيصله شان  به نفع ظالم فيصله كند و حكام  تا قاضى  باعث آن مى شود  اين كار  صورت مى گيرد، 

حمايت نمايند و مردمان رشوه دهنده از طريق بهتان و گواهى هاى دروغين وقسمهاى ناحق به مال 

ومنال ديگران دست يابند.

فعاليت

شاگردان در بارة حرمت شديد خوردن مال ديگران بدون رضايت آنها بگونة ناحق و ظالمانه كه آيت اخير 

بدان اشاره دارد و همچنان در مورد روش هاى مختلفى كه ممكن است منجر به تجاوز به مال وثروت 

مسلمانان گردد و در دين وشريعت اسالم حرام و ناجايز است با يكديگر مباحثه و مناقشه نمايند.

فوايد درس

آيات مباركة فوق مملو از فوايد و آموختنيهايى است كه ذيًال به بعض از آنها اشاره مى گردد:      

 نزديكى خداى متعال به بنده گان؛ زيرا عالم و عالميان همه در يد قدرت خدا و تحت سلطنت او 

قرار دارند. 

 كراهيت بلند آوازى در عبادات مگر در بعضى موارد مثل تلبيه واذان واقامت وتالوت در نماز هاى 

جهرى.
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 ثبوت كمال ورشد در اطاعت از خدا، و جهل وگمراهى در معصيت از خدا.

 جواز خوردن و آشاميدن و جماع كردن در شبهاى روزه از غروب شمس تا طلوع فجر.

 بيان حد مقرر روزه؛ يعنى از صبح صادق تا غروب شمس.

 بيان آنچه كه روزه دار بايد از آن بكلى امتناع ورزد؛ يعنى خوردن و نوشيدن و جماع كردن.

 مشروعيت اعتكاف بطور خاص در ماه مبارك رمضان.

وطى  بجاى  كنايتاً  را  )همبسترى(  مباشرت  كلمة  مجيد  قرآن  چنانچه  سخنگويى؛  ادب  تعليم   

)جماع( استعمال نموده است.

 آشكارا ساختن مقصد و هدف از وضع قوانين وحدود شريعت كه همانا نايل آمدن به تقوى و پرهيز 

گارى است.

 حرمت خوردن مال مسلمان بغير حق برابر است كه بگونة دزدى باشد يا غصب يا فريب كارى و 

حيله گرى.

 حرمت رشوه دادن به حكام و صاحبان امور.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

��{=Ç¶bI} {¸{>F¶=} {�=�aÆbU} {ÀÂÆfm>E} {Oªf¶=} {ÁÆbmfÈ} {¥=b¶=}�
2( چگونه خداوند به بنده گانش نزديك است؟

< را بيان داريد. á¼ à³åÑ> ßjå¾� ß�åC� àOßªçf¶=�å½>ßÉ ër¶=�ßÍß·áÉß¶� á¼ à³ß¶� ç̧ åUà?@ 3( شان نزول آية مباركه

åf< را ترجمه و تفسير كنيد. áRß«á¶=� ßÀåº�åaßÇ áißáÙ=� å�áÉßá�=� ßÀåº� àxßÉáEßáÙ=� à�áÉßá�=� à¼ à³ß¶�ß ç�ßFßJßÈ�ÎçJ ßU@ 4( جمله

5( حكم اعتكاف چيست؟

<½å< اشاره به چه چيز ميكند؟ ç³àá�=� ß�åC�> ßÃåE�=Çà¶ábàIßÆ@ 6( اين قسمت از آية مباركه

7( در روشنايى آيت فوق حكم حرمت اموال مردم را بيان داريد.

کار خانه گی 

شاگردان خالصة احكامى را كه سه آيت فوق بدانها اشاره دارد در چند سطر نوشته، محل استدالل هر 

حكم را از آيت مشخص نمايند. 
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آيه )189- 193( سورة بقره

� çÀ å³ß¶ßÆ�> ßÂåeÇ àÃ à�� áÀåº� ßLÇàÉàFá¶=�=ÇàIá@ßI� áÁß@åE�èfåFá¶=� ßkáÉß¶ßÆ� ëS ßVá¶=ßÆ� ål>ç¿·å¶� àKÉå®=ßÇßº� ßÊ åÂ� á̧ à®�åÍç· åÂßáÙ=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájÈß�@
� ßÀÈådç¶=�åç�=� å̧ ÉåF ßi�Êåª�=Çà·äåI>ß®ßÆ�>-45@� ßÁÇ àVå·á«àI� á¼ à³ç·ß£ß¶�ßç�=�=Ç à̄çI=ßÆ�>ßÃåE=ßÇáEß?� áÀåº� ßLÇàÉàFá¶=�=ÇàIá?ßÆ�Îß̄çI=� åÀßº�çfåFá¶=
� áÀåº� á¼ àÂÇ àQåf á]ß?ßÆ� á¼ àÂÇ à»àJá«å̄ßM� àOáÉ ßU�á¼ àÂÇà·àJá®=ßÆ�>-5,@� ßÀÈåbßJá£ à»á¶=� èG åVàÈ� ß×�ßç�=� çÁåC�=Æ àbßJá£ßI� ß×ßÆ� á¼ à³ß¾Çà·åI>ß̄ àÈ
� áÁåDßª�åÄÉåª� á¼ à²Çà·åI>ß̄ àÈ�ÎçJ ßU�å½=ßf ßVá¶=�åb åR ájß»á¶=�ßbá¿ å¢� á¼ àÂÇà·åI>ß̄ àI� ß×ßÆ� å̧ áJß̄á¶=� ßÀåº�èb ßmß?�àÍß¿áJå«á¶=ßÆ� á¼ à²Ç àQßf á]ß?� àOáÉ ßU
�ÎçJ ßU�á¼ àÂÇà·åI>ß®ßÆ�>-5.@� ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåDßª�=áÇßÃßJá¾=� åÁåDßª�>-5-@� ßÀÈåfåª> ß³á¶=�àÐ=ßh ßQ� ß́ å¶ßdß²� á¼ àÂÇà·àJá®>ßª� á¼ à²Çà·ßI>ß®

�>�>-5/@� ßÀÉ å»å¶> ç�¶=�Îß· ß¢� ç×åC� ßÁ=ßÆáb à¢� ßØßª�=áÇßÃßJá¾=� åÁåDßª�åçå�� àÀÈëb¶=� ßÁÇ à³ßÈßÆ�ãÍß¿áJåª� ßÁÇ à³ßI� ß×

معناى كلمات

اول  روز  سه  تا  ابتدا  از  مى شود  گفته  نو  ماه  به  عربى  در  وهالل  است  هالل  جمع    {åÍç· åÂßáÙ=}
ظهورش.

جمع ميقات بمعنى وقت محدد معلوم براى مردمان.    { àKÉå®=ßÇß�=}
راه منتهي شونده به رضوان خدا كه اسالم است.   {åç�=� å̧ ÉåF ßi}

از حد تجاوز نكنيد.  {=Æ àbßJá£ßI� ß×}
}  بكشتن شان دست رسى پيدا كرديد. á¼ àÂÇ à»àJá«å̄ßM}

{=¶àÍß¿áJå«á}  شرك به خداى متعال.
å½=ßfßá�=�åb} مراد خانة كعبه معظمه و حرم اطراف آن است. åR ájßá�=}

ترجمه

مى پرسند ترا )اى محمد( از سبب اختالف ماهها بگو اين تعيين اوقات است براى مردمان و براى ]عبادات[ 

حج و نيكوكارى بدان نيست كه در آييد در خانه ها از پشت آنها ولكن نيكويى آنست كه كسى از خدا 

بترسد و در آييد خانه هارا از دروازه هاى آنها و بترسيد از خدا باشد كه كامياب شويد )189( و جنگ كنيد 

)جهاد نماييد( در راه خدا با آنانيكه به جنگ شما بر مى خيزند، واز حد مگذريد هر آيينه خدا دوست ندارد 

متجاوزين را )190( و بقتل رسانيد ايشان )مشركين( را هر جا كه بيابيد آنهارا، و برانيد ايشان را از آنجاييكه 

)وطنيكه( بيرون راندند شمارا، و فتنه گرى )از دين باز داشتن( سخت تر است از كشتار، وقتال مكنيد با 

ايشان در نزد مسجد حرام تا جنگ كنند با شما در آنجا، پس اگر جنگ كردند با شما ]در اين صورت[ 

درس پنجاه ام
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بكشيد ايشان را چنين است سزاى كافران )191( پس اگر باز گشتند )از شرك و ستم( هر آيينه خدا بسيار 

آمرزنده و نهايت مهربان است )192( وجهاد كنيد با ايشان تا فتنه و فساد از روى زمين برطرف شود و دين 

خدا حاكم باشد پس اگر دست كشند از فساد )شرك( پس نيست هيچ دشمنى مگر بر ستمكاران )193(

تفسير مختصر

·�åÍç***<��چون در آيات گذشته احكام روزه بيان گرديد و در آيات بعدى ذكر حج  åÂßáÙ=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@
به ميان مى آيد، در بين اين دو واجب بزرگ، يادى از هالل كه وقت مقررة هر دو بوسيلة آن مشخص و 

معلوم مى شود به ميان آمد. و شان نزول اين آيت مباركه آن بود كه عدة از صحابه كرام در مورد علت 

كم شدن و زياد شدن ماه از جناب رسول – صلى اهللا عليه وسلم – پرسيدند، خداوند متعال رسولش 

را خبر داد تا به آنها بفهماند كه اين كمى و بيشى براى آنست تا بنده گان وقت هاى مقرره خويش را 

بشناسند، ماهها شناسايى گردد و وقت روزه و حج مشخص شده و زنها عدت خويش را بدانند و عموم 

مردم اوقات بيع و شرا و اداى قروض و غيره را معلوم كرده بتوانند همين چيز حكمت كمى و زيادى ماه 

است و شما بايد شكر اهللا متعال را در مقابل هدايت و رهنمايى او تعالى بجا آوريد.

ربط جزء دوم آيت با اول آن 

چون در آيت كريمه ذكر از هالل به ميان آمد و علت ذكر آن مسألة روزه و حج و تعيين اوقات اين دو 

بود، در جزء دوم اين آيت امرى بيان مى گردد كه آنهم مربوط به عملكرد عدة از مردم در امر حج است، 

در زمان جاهليت قبل از اسالم مردم مدينه عادتى را ايجاد كرده بودند كه چون احرام به قصد حج يا 

عمره مى بستند و از خانة شان بيرون مى شدند باز چون بكدام غرض خاصى قصد داخل شدن به خانه را 

مى كردند از دروازه داخل نمى شدند بلكه ديوار پشت خانه را سوراخ كرده از آن طريق وارد خانه مى شدند 

و اين كار را عبادت وطاعت مى پنداشتند! خداى متعال اين روش جاهلى را باطل گردانيد وفرمود نيكويى 

و تقوى در اين گونه بدعت كاريها نيست، به خانه هاى تان از دروازه داخل شويد اگر چه براى حج يا عمره 

احرام بسته باشيد و از خدا بترسيد كه رستگارى تان در آن است.

�***< اين سه آيت مباركه از جملة اولين آياتى اند كه در مورد  á¼ à³ß¾Çà·åI>ß̄ àÈ� ßÀÈådç¶=�åç�=� å̧ ÉåF ßi� å��=Çà·åI>ß®ßÆ@
قتال با مشركين نازل گرديده است كه متضمن اجازة قتال براى رسول خدا – صلى اهللا عليه وسلم – 

ومسلمانان با كسانيكه بر جان و مال آنها تجاوز مى كردند مى باشد مراد از "سبيل اهللا" اعالء وبلند كردن 

كلمه و دين خداست يعنى اينكه قصد از جهاد هيچ چيز ديگرى جز از سربلندى دين نبايد باشد، در 
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آيت كريمه اول و دوم به چند چيز اشاره گرديده است. اول اينكه شما با كسانى جنگ كنيد كه با شما 

جنگ را آغاز مى كنند و با كسانيكه بسوى شما دست درازى نمى كنند نجنگيد. دوم اينكه مقاتلين را در 

هرجاييكه يافتيد بكوبيد بلكه برانيد ايشان را از ديار شان چنانچه شمارا از خانه و ديار تان بيرون كردند. 

سوم اينكه در قتل ايشان هيچ گونه تشويشى به شما ايجاد نشود؛ زيرا فتنه و فساد ايشان كه مسلمانان 

را به انواع شكنجه ها وفريب كاريها مجبور به كفر وشرك ميكنند بسيار باال تر از قتل وقتال است. چهارم 

اينكه در محدودة حرم مطهر )كعبة شريفه و حوالى آن( شما مبادرت به قتال مكنيد و حرمت آن را 

حفظ كنيد مگر در صورتيكه آنها با شما در همين حدود آغاز به جنگ نمودند باز در اين صورت اجازة 

دفاع را داريد و در اخير بيان ميدارد كه اين قتل كردن و جالوطن نمودن جزاى كافرانى است كه به دين 

و جان ديگران اعتدا ميكنند. در آيت كريمه سوم به وسعت كرم خدا اشاره نموده ميفرمايد: اگر اين افراد 

از كفر و شرك و تجاوز شان باز گشتند و ايمان آوردند، بدون شك خداى عالميان بخشنده و مهربان 

است در آن صورت تمام جرم هاى سابقة شان معاف شده و دشمنى به دوستى مبدل مى گردد.

�ãÍß¿áJåª***<�اين آية كريمه تاكيدى بر آيات سابقه است، در اين آيت اجازة قتال  ßÁÇ à³ßI� ß×�ÎçJ ßU� á¼ àÂÇà·åI>ß®ßÆ@
مستمر و بادوام با مشركين داده شده تاكه در مكه مكرمه ديگر هيچ مسلمانى بخاطر دين و عقيده اش 

مورد شكنجه قرار نگيرد؛ بلكه هيچ گونه شرك وبى دينى وجود نداشته باشد و دين فقط دين خدا باشد 

و در اخير آيت يكبار ديگر تاكيد مى گردد كه اگر اين افراد از اعمال و عقايد شان باز گردند بدانند كه 

دشمنى اسالم و مسلمين فقط با ظالمان است. 

فعاليت

شاگردان در مورد بدعت تراشى در دين و لو به نيت پاك و به مقصد ثواب باشد با يكديگر بحث و 

گفتگو كنند و در روشنايى آيات و اقوال علما حكم آنرا بيان نمايند. 

فوايد درس

اشاره  آنها  از  اى  گوشه  به  كه  دارد  قرار  آموختنيها  و  فوايد  از  اى  مجموعه  فوق  مباركة  آيات  در 

مى گردد:

 مسلمان بايد از چيز هايى سؤال نمايد كه در آنها نفعى وجود داشته باشد و از آنچه مربوط به وى 

نيست يا از حدود عقل و درك او خارج است سؤال نكند.
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 براى مسلمانان ماه هاى قمرى داراى ارزش و اهميت زياد است؛ زيرا به وسيله آنها اوقات بسيارى 

از عبادات شناخته مى شود.

 حرمت وعدم جواز بدعت تراشى در دين اگر چه به نيت عبادت و حصول اجر باشد.

 وجوب قتال با كسيكه با مسلمانان به جنگ بر مى خيزد.

 حرمت تجاوز وتعرض در قتال مانند كشتن اطفال و زنان و كهن ساالن مگر اينكه دست به جنگ 

بزنند.

 حرمت جنگ در محوطة حرم مطهر مكة معظمه مگر اينكه دشمن در آنجا شروع بجنگ كند.

 اسالم آوردن شخص، تمام اعمال زشت گذشتة او را محو مى سازد.

 وجوب جهاد هنگاميكه مسلمانان يك منطقه بخاطر دين و عقيدة خويش مورد اذيت و آزار قرار 

گيرند.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

�{Á=Æb¢�Øª} {Í¿J«¶=} {¼ÂÇ»J«¯M} {=ÆbJ£I�×Æ} {KÉ®=Ç�=} {Í·ÂÙ=}�
2( مقصد از پرسش صحابة كرام در مورد ماه چه بود؟

3( آيات اين درس علت و دليل اجازة قتال را براى مسلمانان چه چيز دانسته است؟

4( مقصد و هدف از جهاد چه بايد باشد؟

5( حكم قتال در كعبه و حرم شريف چيست؟ 

 

کار خانه گی

< يك مقاله كوتاه بنويسيد كه متضمن بيان وسعت  ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåDßª�=áÇßÃßJá¾=� åÁåDßª@ در تفسير آية مباركة

عفو وكرم خداوند و رفعت وعظمت اسالم باشد.  
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آيه )194- 196( سورة بقره

�ÏßbßJ á¢=�>ßº� å̧ áN å»åE�åÄáÉß· ß¢�=Æ àbßJ á¢>ßª� á¼ à³áÉß· ß¢�ÏßbßJ á¢=� åÀ ß»ßª� ãt> ßrå®� àL>ßºàf àVá¶=ßÆ�å½=ßf ßVá¶=�åfáÃ çn¶>åE�à½=ßf ßVá¶=� àfáÃ çn¶=@
� á¼ à³ÈåbáÈß@åE �=Ç à̄á·àI � ß×ßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi�Êåª�=Ç à̄å«á¾ß? ßÆ�>-50@ � ßÀÉå̄çJ à»á¶= � ß¤ßº�ßç�=� çÁß? �=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI= ßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢
�> ß»ßª� á¼àIáf år áUà?� áÁåDßª�åçå��ßÌßf á» à£á¶=ßÆ� çS ßVá¶=�=Ç è»åIß?ßÆ�>-51@� ßÀÉå¿ åj áV à»á¶=� èG åVàÈ�ßç�=� çÁåC�=Çà¿ åj áUß?ßÆ�åÍ ß³à·áÃçJ¶=�Îß¶åC
�Ïâcß?�åÄåE�áÆß?�> âvÈåfßº� á¼ à³á¿åº� ßÁ>ß²� áÀ ß»ßª�àÄç· åVßº� àËábßÃá¶=� ß̈ à·áFßÈ�ÎçJ ßU� á¼ à³ ßiÆàÐ àe�=Ç à̄å· áVßI� ß×ßÆ� åËábßÃá¶=� ßÀåº�ßf ßjáÉßJ ái=
� ßÀåº�ßf ßjáÉßJ ái=�> ß»ßª� ëS ßVá¶=�Îß¶åC�åÌßf á» à£á¶>åE� ß¤çJ ß»ßI� áÀ ß»ßª� á¼àJá¿åºß?�=ßcåDßª� ǽ àjà¾�áÆß?�æÍß®ßb ßq�áÆß?�æ½>ßÉ åq� áÀåº�ãÍßÈábå«ßª�åÄ åiá?ße� áÀåº
� á¼ß¶� áÀ ß»å¶� ß́ å¶ßc�ãÍß·åº> ß²�ãÌßf ßnß¢� ß́ á·åI� á¼àJá£ ßQße�=ßcåC�æÍß£áF ßißÆ� ëS ßVá¶=�Êåª�æ½>çÈ

ß?�åÍßM ßØßM�à½>ßÉ årßª�áb åRßÈ� á¼ß¶� áÀ ß»ßª� åËábßÃá¶=
>��>-52@� åH>ß̄ å£á¶=� àbÈåb ßm�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI= ßÆ�å½=ßf ßVá¶=� åb åR ájß»á¶=�Ëåf åu> ßU�àÄà· áÂß?� áÀ à³ßÈ

معناى كلمات

�=�à½=ßfßá}  ماهى كه قتال در آن حرام است و آنها عبارت از چهار ماه اند سه ماه پى در پى يعنى àfáÃ çn¶=}
                       ذو القعدة و  ذوالحجة ومحرم و يك ماه جدا يعنى رجب.

جمع حرمت است يعنى آن چيز هاييكه تجاوز كردن به آن ها )يا در آنها به چيزى ديگر(   { àL>ßº àfàá�=}
   حرام است مانند ماه حرام، بلد حرام، احرام و غيره.

åÍ}  هالكت. ß³à·áÃçJ¶=}
¿Çà=}  احسان و نيكى كنيد. åj áUß?}

?Çèå�ß=}  به سر رسانيد.  ßÆ}
áà�áf}  مراد از احصار آنست كه حاجى از رسيدن به حج يا عمره به سبب دشمن يا مرض شديد باز بماند. år áUà?}

ßf}  آنچه كه آسان باشد. ßjáÉßJ ái=�>ßº}
ترجمه

ماه هاى حرام مقابل ماه هاى حرام است و حرمت ها با همديگر مساوى اند، پس كسيكه تجاوز كند بر 

شما تعدى كنيد بر او بقدر ستمى كه بر شما رسانده است، و بترسيد از خدا و بدانيد كه خداى متعال با 

پرهيزگاران است )194( و انفاق كنيد در راه خدا و ميفكنيد خويش را در هالكت، و نيكويى كنيد هر آيينه 

خدا دوست ميدارد نيكو كاران را )195( وتمام كنيد ]اعمال[ حج و عمره را براى خدا و اگر شما منع كرده 

شديد پس قربانى كنيد آنچه مقدور و ميسر است بر شما و متراشيد سرهاى تان را تا آنكه قربانى شما 

درس پنجاه و يكم
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به محل ذبح برسد، پس هر كه از شما بيمار باشد يا اورا مشكلى باشد در سرش پس )سر بتراشد( و الزم 

است بر وى فديه دادن از )قبيل( روزه يا خيرات يا ذبح حيوان، و چون ايمن شديد )ترس و خوف بر طرف 

شد( پس هركه تمتع حاصل كرد به اداى عمره تا وقت حج بروى الزم است قربانى كردن آنچه ميسر است 

از هديه و هر كس نيابد هديه الزم است كه روزه گيرد سه روز در ايام حج و هفت روز وقتى كه بازگشت 

)يعنى بعد از فراغت از اعمال حج(، اين ده روز كامل است، اين حكم براى كسيست كه نباشد از باشنده گان 

مسجد حرام و بترسيد از خدا و بدانيد كه هر آيينه خدا سخت عقوبت كننده است )196(

تفسير مختصر

å½=ßfßá�=�åfáÃ***<�از روزگاران حضرت ابراهيم خليل - عليه السالم - مكة مكرمه سرزمين  çn¶>åE�à½=ßfßá�=� àfáÃ çn¶=@
امن و امان بود و همچنان چهار ماه ذوالقعدة و ذوالحجة و محرم و رجب ماه هاى امن و سالم بودند، درين 

ماه ها در سرتاسر مملكت عرب جنگ خاموش و تعرض حرام مى گرديد. در ذى قعده سال ششم هجرت 

حضرت پيغمبر – صلى اهللا عليه وسلم- با جماعتى از اصحاب بقصد عمره عازم خانة كعبه گرديدند، چون 

بكعبه نزديك شدند مشركان مكه مسلمانان را از زيارت خانة خدا مانع شدند باآلخره قرار به صلح شد؛ به 

اين صورت كه امسال مسلمانان بدون زيارت باز گردند و سال آينده آمده عمره كنند و درمدت سه روز به 

فراغت و اطمينان در كعبه باشند و بعد از آن مراجعه كنند؛ چون در ذيقعدة سال هفتم هجرت حضرت 

پيغمبر عزم كعبه نمود اصحاب كبار به اين فكر شدند كه اگر اهل مكه پيمان خويش را نقض نمايند و 

بجنگ بر خيزند چه بايد كرد اگر با ايشان بجنگيم ماه حرام است و ما در احراميم و مكان نيز حرم مكه 

معظمه است، و اگر نجنگيم عمره چگونه ادا شود لذا اين آية مباركه و آيات قبل از آن كه در آنها اجازة قتال 

داده شد براى رفع اين تشويش نازل گرديد. در اين آيه اشاره بدان شده است كه اين ماه حرام؛ يعنى ذى 

قعده كه شما در آن به غرض اداى قضاى عمره روانيد عوض ذى قعده سال گذشته است كه كافران شمارا 

از عمره باز داشته بودند، اكنون شما اگر رفتار نادرستى از ايشان مشاهده كرديد بدون تشويش انتقام خويش 

را بگيريد؛ زيرا حرمت در مقابل حرمت وتمام حرمتها بگونة برابر بايد رعايت شوند در صورتيكه يك بار آنها 

حرمت ماه را شكستاندند، اگر بار دوم چنان كردند شما نيز هيچ نوع حرمتى را پاس مداريد و دست بعمل 

مشابه بزنيد، و در همه كارهاى تان خوشنودى خدارا بطلبيد كه خدا با پرهيزگاران است.

مالحظه: حرمت ماه هاى حرام بعداً در دين مبين اسالم منسوخ قرار داده شد و دليل آن قتال رسول خدا – 

صلى اهللا عليه وسلم- است با قبايل هوازن وثقيف در شوال و اول ذى القعده كه از جملة اشهر الحرام بود.

�=�åç***<�اين آية مباركه مسلمانان را به انفاق مال در راه تجهيز و آماده گى براى جهاد امر  å̧ ÉåF ßi� å��=Ç à̄å«á¾ß? ßÆ@
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ميكند و آنهارا هشدار ميدهد كه اگر از اين امر بزرگ غفلت بورزند در حقيقت خويش را هالك مى سازند؛ 

زيرا دشمنان شان در كمين اند وهرگاه سستى و كسالت شان را مشاهده كنند فرصت را غنيمت شمرده 

بر آنها هجوم مى آورند و در نتيجه آنها مغلوب و خوار و ذليل خواهند شد.

åçå��ßÌßf***< خداى متعال بنده گان مؤمن خويش را امر ميكند به اينكه حج و عمره را  á» à£á¶= ßÆ� çSßá�=�=Çèå�ß? ßÆ@
براى او به اتمام برسانند و بگونة درست و به اخالص كامل ادا نمايند، و در صورت ايجاد كدام ممانعت در 

سر راه شان در حاليكه احرام بسته باشند براى بيرون آمدن از احرام حيوانى را كه براى شان ميسر است 

براى ذبح نمودن به حرم بفرستند و بعد از رسيدن آن به حرم با تراشيدن يا كم كردن موى سرشان از احرام 

خويش خارج شوند؛ همچنان به مناسبت اين حكم حكم ديگرى را نيز بيان مى كند و آن اينكه اگر كسى 

مريض باشد و يا در ناحية سر مشكلى داشته باشد و به اين اساس مجبور به تراشيدن سر يا پوشانيدن آن 

شود با دادن فديه ميتواند اين كار را انجام دهد و آن شخص مختار است كه در فدية خود يكى از سه چيز 

را انتخاب كند: يا سه روز روزه يا طعام دادن شش مسكين يا ذبح يك گوسفند و در اخير اين چيز را نيز 

تعليم داده است كه آن عده افراديكه در ماه حج  مى خواهند دو استفاده جداگانه را  نمايند؛ يعنى هم عمره 

ادا نمايند و بعد از فراغت از آن از احرام بيرون شوند باز بار دوم براى حج فرضى احرام بسته و ادايش كنند 

بر آنها واجب است حيوانى را كه ميسر است از قبيل گوسفند يا گاو يا شتر ذبح نمايند؛ اگر اين كار را كرده 

نتوانستند باز براى آسانى بيشتر سه روز از ايام اول ماه ذى الحجه و هفت روز را بعد از فراغت از اعمال حج 

روزه بگيرند؛ البته اين حكم مخصوص غير ساكنين مكه مكرمه مى باشد.         

<�چنين مى شود: كسيكه احرام به عمره ببندد در  ëSßá�=� ß�åC�åÌßf á» à£á¶>åE� ß¤çJßß�� áÀ ß»ßª@بنابر اين تفسير جملة�

ماه هاى حج باز خود را از احرام حالل نموده در مكة مكرمه باقى بماند تا حج خويش را ادا كند.

فعاليت

چگونه به تعبير قرآن مجيد ترك جهاد و خرچ نكردن در راه جهاد و تجهيز سپاه اسالمى سبب هالكت 

مسلمانان مى شود؟ اين موضوع را شاگردان بين خود بيشتر مورد بحث و گفتگو قرار دهند و حالت 

مسلمانان امروزه را با حالت مسلمانان گذشته مقايسه نمايند.

فوايد درس

به چندى از فوايد و آموختنى هاى كه از آيات مباركة فوق استفاده مى شود ذيال اشاره مى گردد:

 جواز معامله به مثل و مجازات كردن تجاوز كننده گان طبق احكام شريعت اسالمى.



202

 همراه بودن خداى متعال با اهل ايمان و تقوى و احسان.

 فضيلت و بزرگى احسان ونيكويى.

 بيان بعضى از احكام حج و عمره

 بيان حكم احصار )باز ماندن از ادامه حج و عمره( يعنى ذبح حيوان و شكستاندن احرام و قضا آوردن 

حج يا عمره در وقت مناسب ديگر.  

 بيان فدية تراشيدن يا پوشانيدن سر يا پوشيدن لباس دوخته شده در هنگام احرام )روزه گرفتن يا 

طعام دادن مسكين يا ذبح حيوان(.

 بيان حكم تمتع )جمع كردن بين عمره و حج به دو احرام جداگانه( كه عبارت از ذبح گوسفند يا روزه 

گرفتن سه روز در مكه وهفت روز بعد از رجوع از حج براى غير ساكنين مكه مكرمه است.

سؤالها

1( كلمات ذيل را معنى كنيد:   

{fjÉJi=�>º} {Ëb�=} {�frU?} {Í³·ÃJ¶=} {L>ºf�=}
2( ماه هاى حرام چند ماه بودند نام ببريد؟

3( چند نمونه از حرمات دين را ذكر كنيد.

4( معنى و مفهوم تمام كردن حج يا عمره چيست؟

> á¼ à³áÉß· ß¢�ÏßbßJ á¢=�>ßº� å̧ áNåå��åÄáÉß· ß¢�=Æ àbßJ á¢>ßª� á¼ à³áÉß· ß¢�ÏßbßJ á¢=� åÀ ß»ßª@ 5( اين بخش از آية مباركه را تفسير كنيد

6( چهار نكته از پند ها و اندرز هاى اين درس را بيان داريد.

کار خانه گی

شاگردان مهمترين احكام شرعى هريك از احصار و تمتع و ارتكاب ممنوعات احرام )مثل تراشيدن سر و 

پوشيدن آن يا پوشيدن لباس غير احرام به سبب مرض يا عذر ديگر( را از آيات اين درس استخراج نموده در 

يك صفحه تحرير كنيد.   
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آيه )197- 202( سورة بقره

�=Çà·ß£á«ßI�>ßºßÆ� ëS ßVá¶=�Êåª� ß¹=ßb åQ� ß×ßÆ� ß±Ç àjàª� ß×ßÆ� ßOßªße� ßØßª� çS ßVá¶=� çÀåÃÉåª� ßzßfßª� áÀ ß»ßª� ãL>ßºÇà·á£ßº�ãf àÃ ámß?� èS ßVá¶=@
� ã\>ß¿ àQ� á¼ à³áÉß· ß¢� ßkáÉß¶�>-53@� åH>ßFá¶ßáÙ=�Êå¶Æà?�>ßÈ� åÁÇà̄çI= ßÆ�ÏßÇá̄çJ¶=�åa=çh¶=�ßfáÉ ß]� çÁåDßª�=ÆàaçÆßhßIßÆ�àç�=�àÄ á»ß·á£ßÈ�æfáÉ ß]� áÀåº
� á¼ à²=ßb ßÂ�> ß»ß²�àÅÆ àf à²ác=ßÆ�å½=ßf ßVá¶=�åfß£ ánß»á¶=� ßbá¿ å¢�ßç�=�=Æàf à²ác>ßª� æL>ßªßf ß¢� áÀåº� á¼àJ ávßªß?�=ßcåDßª� á¼ à³ëEße� áÀåº� âØ ávßª�=Ç à§ßJáFßI� áÁß?
�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåC�ßç�=�=Æàfå«á§ßJ ái=ßÆ� àl>ç¿¶=� ßz>ßªß?� àOáÉ ßU� áÀåº�=Ç àvÉåªß?� ç¼àM�>-54@� ßÀÉë¶> çv¶=� ßÀ å»ß¶�åÄå·áFß®� áÀåº� á¼àJá¿ à²� áÁåCßÆ
�>ß¿çEße� à¹Çà̄ßÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀ å»ßª�=âfá²åc�çb ßmß?�áÆß?� á¼ à²ßÐ>ßEßA� á¼ à²åfá²ådß²�ßç�=�=Æàf à²ác>ßª� á¼ à³ ß³ åi>ß¿ßº� á¼àJáÉ ßvß®�=ßcåDßª�>-55@� ã¼É åUße
�åÌßf å]ßáÛ=�ÊåªßÆ�âÍß¿ ßj ßU�>ßÉá¾ èb¶=�Êåª�>ß¿åIßA�>ß¿çEße� à¹Çà̄ßÈ� áÀßº� á¼ àÃá¿åºßÆ�>.,,@� æ± ßØ ß]� áÀåº�åÌßf å]ßáÛ=�Êåª�àÄß¶�>ßºßÆ�>ßÉá¾ èb¶=�Êåª�>ß¿åIßA
>��>.,.@� åH> ßj åVá¶=� à¤Èåf ßi�àç�=ßÆ�=ÇàF ßjß²�> ç»åº� ãGÉ årß¾� á¼ àÃß¶� ß́ åÒß¶Æà?�>.,-@�åe>ç¿¶=� ßH=ßd ß¢�>ß¿å®ßÆ�âÍß¿ ßj ßU

معناى كلمات

} ماه هاى معلوم و مشخص كه عبارتند از شوال و ذوالقعدة و ده روز از ذي الحجة. ãL>ßºÇà·á£ßº�ãf àÃ ámß?}
}  الزم گردانيد.  ßzßfßª}

رفث به جماع ومقدمات آن اطالق مى گردد .   { ßOßªße}
خارج شدن از اطاعت خدا با ترك  واجب و يا ارتكاب فعل حرام.  { ß±Ç àjàª}

}  جدال يعنى خصومت و نزاع. ß¹=ßb åQ}
گناهى.   { ã\>ß¿ àQ}

فايدة كه از مال تجارت بدست آيد.    {Ø ávßª}
افاضه يعنى پايين آمدن حجاج، در روز نهم از ماه ذى حجة بعد از غروب شمس   { á¼àJ ávßªß?}

   از عرفات بسوى مزدلفه.

£å½=ßfßá�=�åfß} مراد مزدلفه است. ánßá�=}
}  ادا كرديد و فارغ شديد. á¼àJáÉ ßvß®}

جمع منسك يعنى عبادات مختلفة حج.   {´ åi>ß¿ß�=}
}  حصه و نصيب . æ± ßØ ß]}

ترجمه

حج )واجب( در ماه هاى معين است؛ پس كسيكه در آنها برخود حج را الزم گردانيد جايز نيست )به وى( 

جماع با زنان و نه كار ناروا و نه منازعه در هنگام حج، و هر آن نيكويى را كه انجام ميدهيد ميداند آنرا 

درس پنجاه و دوم
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خدا، و توشه بر گيريد كه بهترين توشه پرهيز گاريست و بترسيد از من اى صاحبان خرد )197( نيست 

بر شما گناهى در اينكه خواهان شويد فضل خدا را )نفع در تجارت( از پروردگار تان، پس آنگاه كه باز 

گشتيد از عرفات ياد كنيد خدارا نزد مشعر حرام، و ياد كنيد خدارا چنانچه هدايت كرده شمارا پس از 

آنكه بوديد از جملة بى خبران )198( بعد از آن باز گرديد براى طواف از آنجا كه باز مى گردد مردم و 

بخشش بخواهيد از خدا هر آيينه خدا بسيار آمرزنده نهايت مهربان است )199( پس وقتيكه ادا كرديد 

مناسك حج خود را ياد كنيد خدارا به همان گونه كه پدران خويش را ياد ميكرديد؛ بلكه بيشتر از آن 

خدارا ياد كنيد، بعضى از مردم كسيست كه )از خدا تمناى متاع دنيوى تنها كند( گويد: پروردگارا بده به 

ما )نصيبة مارا( در دنيا و نيست اورا در آخرت هيچ نصيب )200( و بعض از مردم كسيست كه ميگويد 

پرودگارا بده مارا در دنيا خوبى و در آخرت خوبى و نگهدار مارا از عذاب دوزخ )201( هريك از اين دو 

فرقه ايشان راست بهرة از ]جزاى[ آنچه كسب نمودند و خدا زود حساب كننده است )202(

تفسير مختصر

***<�به سلسلة احكام سابقة حج و عمره اين آيات مباركه نيز در مورد حج سخن  ãL>ßºÇà·á£ßº�ãf àÃ ámß?� èSßá�=@
مى گويند، و چون حج يكى از فرايض بزرگ و مملو از حكمت و علم است؛ لذا هدايات متعددى در مورد 

آن نازل گرديده است در اين آية مباركه خداى متعال خبر ميدهد كه براى حج ماه هاى معلومى است و 

فقط در آنها براى حج احرام بسته مى شود نه در غير آنها و نيز خبر ميدهد اينكه بر كسانيكه احرام به 

حج مى بندند بر آنها واجب است اجتناب كردن از جماع با زنان شان و ارتكاب معاصى و جنگ و جدال، 

زيرا اين عبادت جنبة تربيتى و تزكية قوى دارد و در حقيقت آزمون است كه فرد بايد از آغاز تا انجام 

بر نفس و هواى خويش تسلط وحاكميت كامل داشته باشد تا همين حالت بعد از حج در وى ادامه پيدا 

كند. و در اخير مسلمانان را آگاه مى سازد بر اينكه زاد و توشه گرفتن براى حج مخالف تقوى نيست؛ 

بلكه الزمة سفر حج است تا حاجى بار دوش ديگران نگرديده دست به سؤال دراز نكند . ضمن ابراز اينكه 

بهترين توشه ها توشة  تقوى وترس از خداوند است كه مسلمان بايد هميشه آن را با خود داشته باشد.

***<�در اين آيت كريمه كسب رزق و روزى حالل را از  á¼ à³ëEße� áÀåº� âØ ávßª�=Ç à§ßJáFßI� áÁß?� ã\>ß¿ àQ� á¼ à³áÉß· ß¢� ßkáÉß¶@
طريق تجارت براى مسلمان در سفر حج مباح ميداند و عادت آن عده را كامًال مردود مى شمارد كه 

خود را توكل كننده گان واقعى مى پنداشتند و با دست هاى خالى عازم سفر حج مى شدند. اينجا قرآن 

از راه هاى حالل و پاك كسب روزى ميكنند ترجيح داده تشويق  مجيد مسلمان قوى و مالدار را كه 

مى نمايد كه از منفعت هاى خدايى استفاده بعمل آورد؛ البته اين را نيز تذكر بلكه هشدار ميدهد كه 
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£å½=ßfßá�=�åfß< چون  ánßá�=� ßbá¿ å¢�ßç�=�=Æàf à²ác>ßª� æL>ßªßf ß¢� áÀåº� á¼àJ ávßªß?�=ßcåDßª@ مبادا تجارت شمارا از ياد خدا غافل كند

از عرفات پايين آمديد نزد مزدلفه خدارا ياد كنيد. مفسرين گفته اند مراد از آية كريمه اداى نماز هاى 

شام و خفتن بطريقة جمع بين صالتين )جمع تاخير( ميباشد؛ چنانچه در سنت نبوى ثابت شده است 

و نيز اداى نماز فجر در وقت آن؛ البته ذكر خدا عام است كه شامل نماز و تالوت قرآن پاك و تسبيح و 

تهليل وغيره مى شود.

***��چون اسالم دينى است كه تمام تبعيض هاى قومى، قبيله اى و  àl>ç¿¶=� ßz>ßªß?� àOáÉ ßU� áÀåº�=Ç àvÉåªß?� ç¼àM�
نژادى را ملغى و منسوخ ميداند و هيچ يكى را بر ديگرى برترى نمى بخشد بجز از برترى به اساس تقوى 

و پرهيزگارى؛ لذا اين آية كريمه بيكى از عادات ديگر جاهليت اشاره كرده آنرا از بين برميدارد؛ چنان 

بود كه قبيلة قريش و حلفاى آنها كه به حمس معروف بودند در ميدان مزدلفه مى ماندند و به تپة عرفات 

بلند نمى شدند وچون حجاج ديگر به مزدلفه مى رسيدند با ايشان يكجا بطرف منى حركت مى كردند 

به اين دليل كه عرفات از حرم خارج است و ما نبايد از حرم خارج شويم و اين را ماية برترى خويش 

ميدانستند قرآن مجيد فرمود از همان جايى كه عموم مردم پايان مى شوند؛ يعنى عرفات شما هم پايان 

شويد و از كردار هاى گذشتة خويش استغفار نماييد كه خدا بخشنده و مهربان است.

***<�اين آيات آيات آخرين در احكام حج است، در  á¼ à²ßÐ>ßEßA� á¼ à²åfá²ådß²�ßç�=�=Æàf à²ác>ßª� á¼ à³ ß³ åi>ß¿ßº� á¼àJáÉ ßvß®�=ßcåDßª@
زمان جاهليت مردم عادت داشتند بعد از فراغت از مراسم حج گرد يكديگر جمع شده پدران و آباى 

خويش و مفاخر آنهارا بكثرت ياد آور مى شدند و به انساب خويش افتخار مى ورزيدند آية مباركة اول، 

مسلمانان را دستور داد كه بعد از فراغت از مناسك حج؛ يعنى بعد از زدن جمرات و قربانى وطواف افاضه 

بجاى ذكر پدران، خدارا بشكر نعمت هايش و خاصتا نعمت پوره كردن حج بسيار و بيشتر از ذكر آنها 

ياد كنند؛ بعد از آن حقيقت حال افراد مختلف را بيان ميدارد خصوصاً كسانى كه قبل از اسالم بودند 

و كسانى كه بعد از مشرف شدن به اسالم فريضة حج را ادا ميكنند آن عده در دعا و نيايش خويش 

فقط طلب گار دنيا مى شدند و بس؛ پس اينچنين افرادى به فرموده اين آيت از آخرت نصيب ندارند 

در مقابل اين گروه كسان ديگرى اند كه طلب گار نيكويى دنيا و آخرت هردو شده و از عذاب خدا پناه 

مى خواهند.

مسلمان بايد با رهنمايى اين آية كريمه چنان به دنيا مشغول نشود كه هم و غمش دنيا باشد؛ بلكه به 

آخرت و آنچه باعث نجات در آخرت مى شود نيز توجه جدى داشته و بين دنيا و آخرت چنان توازن 

دقيق برقرار نمايد كه منجر به توازن در زنده گى و عمل وى گردد.
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فوايد درس

 بيان حرمت جماع وجدال در هنگام احرام.

 بيان فضيلت انجام اعمال خير براى حاجى در اثناى حج تا اينكه اجر بيشترى را كسب كند.

 مباح بودن تجارت براى حاجى به نيت كسب رزق حالل به شرط اينكه مقصد وى از حج اين چيز 

نباشد.

 وجوب وقوف در مزدلفه.

 وجوب شكر گزارى خداى متعال به ذكر و اطاعت آن بر نعمت هدايت و رهنمايى.

 وجوب مساوات و برابرى بين تمام مردم در اداى مناسك حج. 

 ترغيب در استغفار و ياد آورى خداى متعال به كثرت.

 فضيلت خواستن خير دنيا و آخرت از خداى متعال.

سؤالها

1( كلمات و جمالت ذيل را ترجمه كنيد:

�{±Ø]} {´i>¿�=} {½=f�=�f£n�=} {âØvª} {¹=bQ�×Æ} {±Çjª�×Æ} {Oªe�Øª}
2( ماه هاى حج كدامند؟

3( سه چيز از محرمات حج را نام ببريد.

4( براى چه كسانى قرآن مجيد فرمود: "و تزودوا".

5( ذكر خدا نزد مشعر الحرام )مزدلفة( شامل چه موارد مى شود؟ 

6( در زمان جاهليت ذكر كردن پدران چه گونه بود و قرآن مجيد به پيروان خود چه هدايت فرمود؟

7( دعايى كه  آيت فوق به آن امر نمود كدام دعا است؟

کار خانه گی

سه عادت از عادات جاهليت را كه آيات مباركه فوق آنهارا نشانه قرار داده مردود ساخت مشخص كنيد 

و بطور اختصار بنويسيد كه قرآن مجيد چه رهنمايى هايى را در اين موارد نازل فرمود.  
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آيه )203- 206( سورة بقره

� åÀ ß»å¶�åÄáÉß· ß¢� ß¼áMåC� ßØßª�ßf ç]ß@ßI� áÀßºßÆ�åÄáÉß· ß¢� ß¼áMåC� ßØßª� åÀáÉßºáÇßÈ�Êåª� ß̧ çRß£ßI� áÀ ß»ßª� æL=ßaÆ àbá£ßº�æ½>çÈ
ß?�Êåª�ßç�=�=Æàf à²ác=ßÆ@

�>ßÉá¾ èb¶=�åÌ>ßÉ ßVá¶=�Êåª�àÄà¶áÇß®� ß́ àF åRá£àÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ�>.,/@� ßÁÆàf ßn áVàI�åÄáÉß¶åC� á¼ à³ç¾ß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI= ßÆ�Îß̄çI=
� ß́ å·áÃàÈßÆ�>ßÃÉåª� ßb åjá«àÉå¶� åzáeßáÙ=�Êåª�Îß£ ßi�Îç¶ßÇßI�=ßcåC ßÆ�>.,0@�å½> ßr å̂ á¶=� èbß¶ß?�ßÇ àÂßÆ�åÄåFá·ß®�Êåª�>ßº�Îß· ß¢�ßç�=� àbåÃ ánàÈßÆ
� à¼ç¿ßÃ ßQ�àÄàF áj ßVßª� å¼áMåáÝ>åE�àÌçhå£á¶=�àÄáIßd ß]ß?�ßç�=� å°çI=�àÄß¶� ß̧ Éå®�=ßcåC ßÆ�>.,1@�ßa> ßjß«á¶=� èG åVàÈ� ß×�àç�=ßÆ� ß̧ ájç¿¶=ßÆ� ßPáf ßVá¶=

���>>.,2@�àa> ßÃ å»á¶=� ßkáÒåFß¶ßÆ

معناى كلمات

}  شمرده شده. )مراد ايام تشريق است يعنى سه روز بعد از عيد(  æL=ßaÆ àbá£ßº}
عجله نمايد.  { ß̧ çRß£ßI}
}  تاخير كند.  ßf ç]ß@ßI}
}  نيست گناه. ß¼áMåC� ßØßª}

جمع كرده مى شويد براى حساب و جزاى روز قيامت.   { ßÁÆ àf ßnáà�}
}  به تعجب مى اندازد ترا و نيك مى پندارى اورا.  ß́ àF åRá£àÈ}

¾ßÉá<} در امور دنيا. èb¶=�åÌ>ßÉßá�=� å�}
}   سخت و شديد. èbß¶ß?}

خصومت.   {å½> ßråá�=}
زراعت   { ßPáfßá�=}

}  نسل ß̧ ájç¿¶= ßÆ}
àÌ}  غرور و تعصب. çhå£á¶=}

ترجمه

وياد كنيد خدارا در روز هاى شمرده شده پس كسى كه شتاب كرد )به انجام اعمال( در دو روز نيست 

گناهى بر او، و هركه تاخير كند نيز نيست گناهى بر او )اين آزادى اختيار( براى كسى است كه تقوى را 

درس پنجاه و سوم
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پيشه كند و بترسيد از خدا و بدانيد كه هر آيينه شما بسوى او جمع خواهيد شد )203( وبعضى از مردمان 

كسيست كه به شگفت مى آورد ترا سخن او در بارة زنده گانى دنيا و گواه مى گرداند خدارا به راستى نيت 

خود، حال آنكه او سخت ترين ستيزه كننده گان است )204( و هنگاميكه از پيش تو باز گردد تالش ميكند 

در زمين تا فساد كند در آن و هالك گرداند حاصالت و جانوران را و خدا دوست ندارد فساد را )205( و 

چون او را )به نصيحت( گويند بترس از خدا خود پسندى اورا بر انگيزاند به گناه، پس كافى است او را دوزخ 

و هر آيينه بد جايگاهى است جهنم )206(

تفسير مختصر

***<�خداى متعال بنده گانش را امر مى كند به التزام به ذكر خدا، در ايام  æL=ßaÆ àbá£ßº�æ½>çÈ
ß?� å��ßç�=�=Æàf à²ác=ßÆ@

تشريق كه بنا به روايات و اقوال صحابه كرام روز هاى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم ذى الحجه است. اين 

ذكر بايد در عموم اوقات وخاصتاً هنگام جمره زدن و بعد از نماز هاى پنجگانه باشد، و وجوب آن فقط براى 

حجاج نيست بلكه شامل همة نماز گزاران است؛ اما كلمات ذكر عبارت اند از گفتن اهللا أکبر اهللا أکبـر 

ال إله إال اهللا اهللا أکبر اهللا أکبر وهللا الحمد؛ البته ذكرى كه مخصوص به نماز هاى پنجگانه است از ظهر 

روز عيد آغاز گشته و تا عصر روز سوم عيد ادامه پيدا ميكند، در اخير اين آية كريمه براى آسانى كار اين 

حكم نازل گرديد كه اگر كسى خواسته باشد بعد از زدن جمرات در روز دوم تشريق به خانة خويش بر 

گردد گناهى بر او نيست؛ چنانچه براى كسيكه سفرش را به تاخير بيندازد و هر سه روز را مكمل جمره 

بزند نيز حرجى نخواهد بود؛ ليكن اين آزادى در اختيار و عدم گناه را آيت مباركه مقيد بقيد تقوى ميداند 

كه همانا اداى واجبات و ترك محرمات است؛ پس اگر كسى معصيت ديگرى را انجام دهد بدون شك بروى 

گناه خواهد بود. 

¾ßÉá<***<�احكامى كه در مورد حج بود در اينجا به پايان رسيد و  èb¶=�åÌ>ßÉßá�=� å��àÄà¶áÇß®� ß́ àF åRá£àÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ@�
� ål>ç¿¶=� ßÀ å»ßª@ در ضمن اين احكام به دو نوع از مردمان اشاره شد يكى آن مشركى كه تنها طلبگار دنياست

¾ßÉá<$ و يكى آن عده مؤمنانى كه از خداى خويش خير دنيا و آخرت هردو را طلب  èb¶=� å��>ß¿åIßA�>ß¿çEße� à¹Çà̄ßÈ� áÀßº
***<� اكنون به اين مناسبت حال منافقان كه نوع سوم به حساب مى روند بيان  à¹Ç à̄ßÈ� áÀßº� á¼ àÃá¿åº ßÆ%ميكنند

مى گردد، خداوند متعال در سه آيت پى در پى پيغمبر خويش و از طريق او همه مؤمنان را خبر ميدهد 

اينكه كسانى از مردمان هستند كه چون با تو سخن گويند تيزى زبان شان بحدى است كه تو را به شگفت 
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مى آورد و با قسم هاى دروغين خويش چنان وانمود مى سازند كه مخلص ترين افراد اند در حالى كه ايشان 

دشمنان سرسخت اهللا و رسول ميباشند، اين گونه افراد چون از مجلس تان بيرون شوند كار شان در زمين 

فساد و تخريب است؛ بحدى كه حتى بر كشت زار ها و حيوانات نيز رحم نمى كنند و چون دست يابند همه 

چيز را از بين مى برند؛ اما بدانند كه اعمال منافقانة اينها در نزد خدا زشت و قبيح است و خداوند نه خود 

شان ونه عمل شان را دوست دارد.

در آيت سوم بيكى از صفات درونى اين منافقان اشاره شده كه اگر مورد نصيحت و پند قرار گيرند و به 

ايشان گفته شود از خدا بترسيد و مرتكب جرم و جرايم نشويد سر تا پاى شان را كبر و غرور و خود بينى 

فرامى گيرد و هيچ گاه امر بمعروف و نهى از منكر در قلوب شان راه پيدا نمى كند، يقيناً سبب اين همه 

عكس العمل ها گناهانى اند كه قلوب شان را سياه ساخته است پس جايگاه اينگونه افراد جهنم است كه 

بد ترين مقام هاست، گفته شده كه بطور مشخص مراد از آيات كريمه يا شأن نزول آنها كسى بنام اخنس 

بن شريق بوده كه زبان بسيار تيز و چاالك و قلب پر از كينه داشت و چون با رسول خدا – صلى اهللا عليه 

وسلم- رو برو مى شد خود را مؤمن صادق و مخلص معرفى مى كرد؛ اما پشت پرده از هيچ نوع دشمنى دريغ 

نمى ورزيد.   

 

فعاليت

شاگردان در مورد ايام تشريق، تكبيرات تشريق و مدت اين تكبيرات با يكديگر مباحثه و مناقشه كنند تا

<�واضح گردد. æL=ßaÆ àbá£ßº�æ½>çÈ
ß?� å��ßç�=�=Æ àf à²ác= ßÆ@ تفسير آية كريمة  

فوايد درس

 وجوب وقوف در منى دو يا سه شبانه روز و وجوب جمره زدن همراه با ذكر خدا.

 اجازه سفر كردن براى كسى كه جمرات روز دوم را زده باشد.

 حصول تقوى به ياد آورى حشر و حساب.

 هشدار از فريب خوردن به فصاحت و تيز زبانى انسانهايى كه از اهل ايمان و اخالص نباشند.

 بد ترين مردمان كسانى اند كه در زمين خدا فساد مى كنند از هر نوعى كه باشد خاصتا فسادى كه 
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سبب هالكت انسانها و حيوانات و كشت زار ها شود.

 گفتن جمله "خدا ميداند" يا "خدا شاهد است" قسم محسوب مى شود لذا مسلمان در صورتيكه 

ميداند كه در دلش چيز ديگرى خالف آنچه ميگويد ميباشد نبايد اين جمله را بكار ببرد.

 هنگامى كه به مسلمان گفته شود از خدا بترس نبايد بدش بيايد، يا بر كسى كه اورا امر به تقوى كرده 

است غضب كند؛ بلكه بايد به گناهش اعتراف كرده استغفار نمايد. 

سؤالها

1( كلمات و جمالت ذيل را ترجمه كنيد:

{¸j¿¶=Æ�Pf�=} {�ÇI} {½>r�=�b¶?} {´FR£È} {f]@I�ÀºÆ} {�ºÇÈ���¸R£I}
2( مراد از ايام معدودات كدام ايام است؟

3( از آية كريمه حكم وقوف در منى چگونه استنباط مى شود؟

¾ßÉá<< چيست؟ èb¶=�åÌ>ßÉ ßVá¶=�Êåª�àÄà¶áÇß®� ß́ àF åRá£àÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ@ 4( شأن نزول آية كريمه

5( ربط اين آيات را با آيات ما قبل بيان داريد.

6( جزاى فساد كارى در زمين را آية مباركه چه تعيين كرده است؟

7( مسلمان در مقابل كسى كه به وى بگويد از خدا بترس و چنين كارى را انجام مده چگونه عكس 

العمل بايد نشان دهد؟

کار خانه گی

قرآن مجيد در آيات مباركة اين درس به چند نمونه از صفات و نشانه هاى منافقين اشاره كرد كه از آن 

جمله قسم هاى دروغين، فساد كارى در زمين و تكبر در برابر نصيحت است. در بارة اين صفات با استدالل 

به نص قرآنى يك مقالة مختصر بنويسيد.    
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آيه )207- 211( سورة بقره

�=Çà¿ßºßA � ßÀÈådç¶= �> ßÃèÈß? �>ßÈ �>.,3@ �åa>ßF å£á¶>åE � ãÆàÐße �àç�=ßÆ�åç�=�åÌ> ßuáfßº�ßÐ> ß§åJáE= �àÄ ßjá«ß¾ �Ëåf ánßÈ � áÀßº� ål>ç¿¶= � ßÀåºßÆ@
� åbá£ßE� áÀåº� á¼àJá·ß¶ßg� áÁåDßª�>.,4@� ãÀÉåF àº�êÆ àb ß¢� á¼ à³ß¶�àÄç¾åC� åÁ> ßìáÉ çn¶=� åL=ßÇ àì à]�=Ç à£åFçJßI� ß×ßÆ�âÍçª> ß²� å¼á· ëj¶=�Êåª�=Çà· à]áa=
� ßÀåº� æ̧ ß· à��Êåª�àç�=� à¼ àÃßÉåIá@ßÈ� áÁß?� ç×åC� ßÁÆàf à�á¿ßÈ� á̧ ßÂ�>.,5@� ã¼É å³ ßU�ãhÈåh ß¢�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢>ßª� àL>ß¿ëÉßFá¶=� à¼ à³áIßÐ> ßQ�>ßº
�æÍßÈßA� áÀåº� á¼ àÂ>ß¿áÉßIßA� á¼ß²� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC�Êå¿ßE� á̧ ßi�>.-,@� àeÇàºàáÙ=� à¤ ßQáfàI�åç�=�Îß¶åCßÆ� àfáºßáÙ=� ßÊ åvà®ßÆ�àÍ ß³åÑ ßØß»á¶=ßÆ�å½> ß»ß§á¶=

����>�>.--@� åH>ß̄ å£á¶=� àbÈåb ßm�ßç�=� çÁåDßª�àÄáIßÐ> ßQ�>ßº�åbá£ßE� áÀåº�åç�=�ßÍ ß»á£å¾� á¹ëbßFàÈ� áÀßºßÆ�æÍß¿ëÉßE

معناى كلمات

Ëåf}  مى فروشد. ánßÈ}
}  نفس خويش را. )براى خدا از طريق جهاد با نفس و مالش( àÄ ßjá«ß¾}

}  اسالم. å¼á· ëj¶=}
<âÍçª}   بطور كامل. ß²}

}  گام ها. åL=ßÇ àì à]}
}   سايه بان جمع ظلة است؛ يعنى هر آنچه سايه مى افكند ما نند ابر و درخت و غيره. æ̧ ß· à�}

<½å}  ابر سفيد رنگ. ß»ß§á¶=}
ترجمه

و بعضى از مردم كسيست كه ميفروشد نفس خود را براى طلب رضاى خدا و اهللا تعالى بسيار مهربان است 

بر بنده گان )207( اى مؤمنان در آييد در اسالم بطور كامل و پيروى مكنيد گامهاى شيطان را هر آيينه 

او شمارا دشمن آشكار است )208( اگر باز به راه خطا رفتيد بعد از آنكه آمد به شما حجت هاى روشن 

پس بدانيد كه خدا )بر گرفت خطا كاران( توانا وباحكمت است )209( آيا كافران جز اين انتظار دارند كه 

بيايد ايشان را اهللا )امر خدا( در سايبانى از ابر و فرشتگان، و به انجام رسد حكم )قهر خدا( و بسوى خدا باز 

گردانيده مى شود همه كار ها )210( سؤال كن از بنى اسرائيل چقدر داديم ايشان را ادلة روشن و هركس 

بدل كند نعمت خدارا )بكفر( بعد از اينكه بيامد اورا، پس هر آيينه خدا سخت عقوبت كننده است )211(

درس پنجاه و چهارم
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تفسير مختصر

àÄ***< در مقابل ذكر منافق يادى از مؤمن راستين مى شود، مؤمن واقعى آن  ßjá«ß¾�Ëåf ánßÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ@
كسى است كه نفس خويش را براى بدست آوردن رضاى خدا بفروش مى گذارد و آن را بسيار با ارزشتر 

از نفس خويش ميداند نه مانند آن منافقى كه از دورويى و قسم هاى ناحق وفساد و غيره استفاده كرده 

فقط خود و غرور نفس خويش را حفظ مى نمايد. در مورد شأن نزول آيت كريمه آمده است كه چون 

صهيب رومى صحابه جليل القدر پيغمبر خدا به ارادة هجرت به مدينه منوره عازم سفر گشت مشركان 

بر سر راهش كمين بسته خواهان جنگ يا گرفتن تمام دارايى وى شدند صهيب رضى اهللا عنه خانه و 

اموال خويش را به ايشان وا گذاشت بشرط اينكه مانع هجرت وى نگردند و چون بنزد رسول خدا – صلى 

اهللا عليه وسلم- رسيد اين آيه در وصف او نازل شد؛ اما عموم لفظ آيت همه مؤمنان راستين را كه در 

راه خدا از جان و مال خويش تير مى شوند شامل مى شود.

<âÍçª***<�در اين آية كريمه اهللا تبارك و تعالى بنده گان مؤمن  ß²� å¼á· ëj¶=� å��=Çà· à]áa=�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@
خويش را امر ميكند كه بگونة شامل و كامل اسالم را قبول كرده وارد آن شوند به اين معنى كه در تمام 

ابعاد زنده گى از اسالم اطاعت كنند هم عبادت شان موافق به احكام اسالم باشد وهم معامالت و سياسات 

و حكومت دارى و تمام مسايل اجتماعى شان؛ چنين نباشند كه از قوانين و دستورات اسالمى هر آنچه 

موافق هوا و هوس شان باشد بپذيرند وهر آنچه خوش شان نيايد تركش كنند. و همچنان آنهارا نهى 

ميكند از اينكه مبادا گامهاى شيطان را در خوب جلوه دادن منكرات متابعت كنند؛ چون همين شيطان 

بود كه براى يهود و نصارى بسا امورى را كه در دين نبود مزين و مقدس جلوه داد تا آنها را گمراه كرد 

و باعث تحريف دين گرديد، ميگويند چند تن از يهوديان اسالم آوردند و خواهان آن بودند كه ضمن 

مراعات احكام اسالم به تورات نيز عمل نمايند مانند تعظيم و احترام روز شنبه، حرام پنداشتن شير و 

گوشت شتر، تالوت تورات و غيره. اين آيت فرود آمد كه اسالم دين كامل است و هيچ نيازى به بدعت 

كارى يا گرفتن قوانين از اديان ديگر ندارد. 

***<�اين آية كريمه يكى از شديد ترين آيات تهديد كننده است  àL>ß¿ëÉßFá¶=� à¼ à³áIßÐ> ßQ�>ßº�åbá£ßE� áÀåº� á¼àJá·ß¶ßg� áÁåDßª@
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براى كسانى كه شيطان آنهارا فريب ميدهد و آنها بعضى از احكام اسالم را قبول ميكنند و بعضى را 

نميكنند در حالى كه خوب ميدانند كه اسالم حق است و قوانين آن بهترين و مكمل ترين است كه هم با 

طبيعت انسانى موافق بوده و هم با مقتضاى هر عصر و زمان مناسب است، لذا مى فرمايد اگر شما از راه 

راست لغزيديد بعد از اينكه داليل واضحة قرآن و سنت به شما رسيد پس آگاه باشيد كه خداوند متعال 

از شما انتقام ميگيرد زيرا او غالب و بر همه چيز توانا است.

�=�àç***< اين آية كريمه با بيان عاقبت سوء تردد كننده گان در دين و بى اعتنايى  à¼ àÃßÉåIá@ßÈ� áÁß?� ç×åC� ßÁÆàf à�á¿ßÈ� á̧ ßÂ@
كننده گان به آن عقل و احساس مخاطبين را مورد خطاب قرار ميدهد و به مردم ميفهماند كه آيندة آنهايى 

كه با وجود رسيدن آيات و براهين آسمانى به ايشان بطور درست دين خدارا نمى پذيرند و در آن داخل 

نمى شوند تار و تاريك است چراكه عذرى براى شان نزد پروردگار نيست آنها انتظار نمى كشند مگر عذاب 

سخت خدا را و در هنگام ديدن آن يقيناً كه ايمان نيز مى آورند؛ اما آن وقت ايمان شان هيچ نفع و سودى 

نخواهد داشت چون قضا و حكم خداوند در بارة شان جارى مى گردد )و قضى األمر( پس شما اى صاحبان 

عقل قبل از رسيدن چنان لحظات، مخلصانه ايمان بياوريد و احكام دين را به تمسخر نگيريد.

�æÍß¿ëÉßE�æÍßÈßA***< اين آية كريمه بگونة مثال از كسانى ياد ميكند كه به آنها  áÀåº� á¼ àÂ>ß¿áÉßIßA� á¼ß²� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC� å�ßE� á̧ ßi@
آيات و نشانه هاى واضح خداوندى نازل شد؛ اما ايشان پند حاصل نكردند و مستحق گرفت خدا شدند. 

آرى آنها فرزندان يعقوب كه مشهور به اسرائيل )بنده خدا( هستند و به آنها اهل كتاب )يهود و نصارى( 

گفته مى شود اين جماعت به آيات خدا كفر ورزيدند؛ اما به آنها نفعى نرسيد؛ زيرا هر آن كه به آيات 

خداوند كفر بورزد خدا سخت عذاب كننده است، اينچنين خواهد بود حال هر آن جماعتى كه آيات خدا 

را ناديده بگيرد.

فوايد درس

 ترغيب در جهاد بنفس و مال و جواز بيرون شدن مسلمان با تمام دارايى اش در راه خدا.

 ترك فرائض و حالل شمردن حرمت ها، نماد هاى واضح از پيروى شيطان است.

 وجوب ترس و بيم از عقوبت خداوندى هنگام ار تكاب گناهان بزرگ )چون امن از عذاب خدا كفر 
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شمرده مى شود(.

 حرمت تأخير كردن در توبه.

 هشدار شديد قرآن مجيد از كفران انسانها به نعمت هاى خداوند كه بزرگترين آنها نعمت اسالم 

است زيرا اين گونه كفران باعث نزول عذاب دردناك مى شود.   

 اسالم دين و نظام مكمل و همه جانبة زنده گى است.

  
سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

{½>»§¶=} {¸·�} {L>¿ÉF¶=} {¼J·¶g�ÁDª} {Íª>²} {¼·j¶=}
àÄ***< را بيان داريد؟ ßjá«ß¾�Ëåf ánßÈ� áÀßº� ål>ç¿¶=� ßÀåºßÆ@ 2( شأن نزول آية كريمه

3( اعتبار در الفاظ قرآنى به عموم لفظ است يا بخصوص مورد؟

4( كلمه "کافة" را تفسير و توضيح نماييد.

5( مثالهاى از پيروى خطوات شيطان ذكر كنيد.

<âÍçª< آنرا رد مى نمايد. ß²� å¼á· ëj¶=� å�@ 6( نظرية گروهى از يهوديان را بيان بداريد كه آية كريمه

چه  خداوند  واضحة  آيات  به  كردن  پيدا  علم  از  بعد  را  شيطان  از  پيروى  جزاى  درس  اين  آيات   )7

ميداند؟

کار خانه گی

àÍ***< چند سطر  ß³åÑ ßØßá�=ßÆ�å½> ß»ß§á¶=� ßÀåº� æ̧ ß· à�� å��àç�=� à¼ àÃßÉåIá@ßÈ� áÁß?� ç×åC� ßÁÆàf à�á¿ßÈ� á̧ ßÂ@در مورد تفسير آية كريمه�

بنويسيد.
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آيه )212- 214( سورة بقره

�åÍßº>ßÉå̄á¶= �ß½áÇßÈ � á¼ àÃß®áÇßª �=áÇß̄çI= � ßÀÈådç¶= ßÆ�=Çà¿ßºßA � ßÀÈådç¶= � ßÀåº� ßÁÆ àf ß̂ ájßÈ ßÆ�>ßÉá¾ èb¶= �àÌ>ßÉ ßVá¶= �=Æ àfß«ß²� ßÀÈådç·å¶ � ßÀëÈ àg@
� ßÀÈåf ënßFàº � ßÀÉëÉåFç¿¶= �àç�= � ßOß£ßFßª �âÌ ßb åU=ßÆ �âÍçºà? � àl>ç¿¶= � ßÁ>ß² �>.-.@ � æH> ßj åU �åfáÉß§åE �àÐ> ßnßÈ � áÀßº � à±àgáfßÈ �àç�=ßÆ
� ç×åC �åÄÉåª � ß¬ß·ßJ á]= �>ßº ßÆ �åÄÉåª �=Çà«ß·ßJ á]= �> ß»Éåª � ål>ç¿¶= � ßÀáÉßE � ß¼ à³ áVßÉå¶ � ë° ßVá¶>åE � ßH>ßJ å³á¶= � à¼ àÃß£ßº � ß¹ßhá¾ß? ßÆ � ßÀÈåe ådá¿àº ßÆ
� ßÀåº�åÄÉåª�=Çà«ß·ßJ á]=�> ß»å¶�=Çà¿ßºßA � ßÀÈådç¶=�àç�=�ÏßbßÃßª� á¼ àÃß¿áÉßE�>âÉá§ßE� àL>ß¿ëÉßFá¶= � à¼ àÃáIßÐ> ßQ�>ßº� åbá£ßE� áÀåº�àÅÇàIÆà?� ßÀÈådç¶=
�> ç»ß¶ ßÆ�ßÍç¿ ßRá¶= �=Çà· à]ábßI� áÁß? � á¼àJáF åj ßU�á½ß? �>.-/@ � æ¼Éå̄ßJ ájàº� æ�=ßf åq�Îß¶åC �àÐ> ßnßÈ� áÀßº�ËåbáÃßÈ�àç�=ßÆ�åÄå¾ácåDåE � ë° ßVá¶=
� ßÀÈådç¶= ßÆ� à¹Ç àiçf¶=� ß¹Çà̄ßÈ�ÎçJ ßU�=Çà¶åhá¶ àg ßÆ�àÐ=çf çv¶= ßÆ�àÐ> ßiá@ßFá¶=� à¼ àÃáJ çjßº� á¼ à³å·áFß®� áÀåº�=áÇß· ß]� ßÀÈådç¶=� à̧ ßNßº� á¼ à³åIá@ßÈ

��>�>.-0@� ãGÈåfß®�åç�=�ßf árß¾� çÁåC� ß×ß?�åç�=� àf árß¾�ÎßJßº�àÄß£ßº�=Çà¿ßºßA

معناى كلمات

âÌ}   يك امت، امت يگانه. ßb åU=ßÆ�âÍçºà?}
}   اسم جنس است كه شامل تمام كتابهاى آسمانى مى شود.  ßH>ßJ å³á¶=}

از روى ظلم و تجاوز.     {>âÉá§ßE}
}  راه راست. مراد اسالم است زيرا پيرو خويش را به سعادت دارين مى رساند. æ¼Éå̄ßJ ájàº� æ�=ßf åq}

}   آيا گمان برديد. á¼àJáF åj ßU�á½ß?}
صفت و حال .    { à̧ ßNßº}

<àÐ}   سختيهايى كه بسبب  فقر و غيره دامن گير انسان شود. ßiá@ßFá¶=}
àÐ=çf}   امراض، جراحات،  قتل و غيره. çv¶= ßÆ}

ترجمه

زينت داده شده براى كسانيكه كافر شدند زنده گانى دنيا و تمسخر ميكنند بر كسانيكه ايمان آورده اند 

ولى كسانيكه پرهيزگارى كردند باالتر از كافران اند روز قيامت و خدا روزى ميدهد كسى را كه خواهد 

بى شمار )212( مردمان، يك امت واحد بودند )دين توحيد، وچون اختالف كردند( پس فرستاد خدا 

درس پنجاه و پنجم
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پيغمبران را بشارت دهنده گان )نيكوكاران را( و ترساننده گان )بد كاران را( و فرستاد با ايشان كتاب 

را براستى، تا حكم كند ميان مردمان در آنچه كه اختالف كردند در آن، و اختالف ننمودند مگر كسانى 

كه داده شد ايشان را كتاب، بعد از آنكه آمد ايشان را حجت هاى روشن، براى تعدى به حقوق يكديگر، 

پس رهنمود ساخت اهللا كسانى را كه ايمان آوردند از آن شبهات و اختالفات به نور حق به ارادة خود. و 

خدا راه مى نمايد كسى را كه خواهد بسوى راه راست )213( آيا گمان كرده ايد كه داخل مى شويد در 

بهشت حال آنكه هنوز نرسيده است شمارا حالت آنانيكه گذشتند پيش از شما، رسيد به ايشان سختيها 

و محنت ها و همواره پريشان خاطر و هراسان بودند تا آنكه پيغمبر و آنانيكه ايمان آورده بودند باوى 

گفتند: كى مى آيد مدد خدا؟ آگاه باشيد هر آئينه مدد خدا نزديك است )214(

تفسير مختصر

خدا  به  مردميكه  براى  شيطان  كه  ميدهد  خبر  متعال  خداى  �>***>ßÉá¾ èb¶= �àÌ>ßÉßá�= �=Æ àfß«ß² � ßÀÈådç·å¶ � ßÀëÈ àg@
نهايت  بى  رغبت  بدنيا  آنها  است پس  گردانيده  مزين  بسيار  دنيارا  زندگانى  ورزيدند  كفر  او  وشريعت 

ورزيدند بحديكه آن عده از مؤمنانى را كه بدنيا اعتناى زياد نمى كنند بلكه كوشش شان بيشتر براى 

آخرت شان است و چون مال دنيا بدست شان قرار گيرد در راه خدا به مصرف مى رسانند آنهارا مورد 

تمسخر خويش قرار ميدهند اما خداى پاك رد بر تمسخر كفار اين را نيز خبر ميدهد كه بزودى بنده هاى 

متقى خويش را در جايگاهاى بلند جنت قرار ميدهد و تمسخر كننده گان را مجازات مى كند.  

***<�اين آية كريمه به تاريخ تفرقه انسانها  ßÀÈåe ådá¿àº ßÆ� ßÀÈåf ënßFàº�ß�ëÉåFç¿¶=�àç�=� ßOß£ßFßª�âÌ ßb åU=ßÆ�âÍçºà?� àl>ç¿¶=� ßÁ>ß²@
به مؤمن و غير مؤمن اشاره دارد، ميفرمايد: مردم در مدت زمانى طوالنى )بنابه تفسيرى كه در روايات 

آمده است مراد از زمان آدم تا زمان نوح است كه ده قرن را در برگرفت( همه يك امت واحده بودند و 

فقط خدارا مى پرستيدند تا اينكه شيطان بمكر و فريب عبادت غير خدارا بمردم زيبا جلوه داد و شرك 

و گمراهى بوجود آمد و از آن لحظه به بعد خداى متعال براى هدايت مردم پيغمبران خويش را فرستاد 

)يعنى اينكه چون گمراهى بوجود آمد نياز برآن شد تا كسانى پرچم هدايت را بدوش بگيرند( و اولين 

پيامبران حضرت نوح عليه السالم بود. كار پيامبران الهى اين بود كه مردم را به جنت و رضوان خداوند 

بشارت داده و از عذاب سخت  بيم ميدادند. و چون عده اى اين دعوت را پذيرفتند و عدة ديگر نپذيرفتند 
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تفرقه و اختالف بين مؤمن و كافر و موحد و مشرك آغاز شد و براى رفع اين نزاع و تبيين حق، خداى 

متعال كتابهايى را نيز فرو فرستاد. در حقيقت با نزول اين كتابهاى حق بايد اختالفات برداشته مى شد، 

مگر كسانى بخاطر حب دنيا يا رياست و جاه شان با وجود اينكه داليل واضحه به ايشان رسيد به اختالف 

خويش ادامه دادند و بغض و حسد آنهارا فراگرفت كه واضح ترين مثال اين گروه يهود و نصارى هستند 

كه بيشترين پيغمبران در ميان آنها آمد و تورات و انجيل بر ايشان نازل شد اما آنها در بسيارى از احكام 

الهى اختالف كردند و آن را تحريف نمودند و منكر رسالت پيغمبران شدند بلكه آنهارا كشتند، و در اخير 

� ßÀÈådç¶=�àç�=�ÏßbßÃßª@آيت به هدايتيكه نصيب امت محمد – صلى اهللا عليه و سلم – شد اشاره مى شود�

åÄÉåª�=Çà«ß·ßJ<  خداوند بفضل و كرم خود مؤمنان را نسبت به آنچه ديگران در آن اختالف كردند  á]=�>ßå��=Çà¿ßºßA
هدايت فرمود پس آنها بسعى و تالشى كه از خود بخرج دادند دنبال حق رفتند و چون حق را دريافتند 

عناد ننموده نه منكر احكام خدا شدند و نه تحريف و تبديل كردند، بيشك خدا كسى را كه بخواهد براه 

راست هدايت ميكند.

سخت  مى آمد  آنها  بر  كه  را  سختيهايى  مسلمانان  از  عدة  شايد   >***ßÍç¿ßá�= �=Çà· à]ábßI � áÁß? � á¼àJáF åj ßU �á½ß?@
مى پنداشتند و اين وسوسه براى آنها پيدا مى شد كه چرا دين بزودى انتشار نمى يابد و نصرت همه جانبه 

نصيب نمى گردد و ما در رفاه قرار نمى گيريم؟ اين آية كريمه درس بزرگى را براى همه مسلمانان و 

خاصتا عجله كننده گان داد كه حقيقت امر اينچنين نيست، شما تا مورد آزمايش خداوند قرار نگيريد 

و از آن كامياب بيرون نشويد مستحق جنت نمى گرديد، مؤمنين مخلص قبل از شما نيامده اند مگر 

اينكه برآنها انواع رنجها وسختيها پيش مى آمد؛ سختى ها بحدى مى رسيد كه نه تنها خود مؤمنان بلكه 

پيغمبران شان نيز از تاخير نصرت بدرگاه خدا به فرياد و تضرع مى افتادند تا اينكه براى شان بشارت 

داده مى شد كه نصرت خدا قريب است، البته اين اظهار ايشان از طريق شك نبود بلكه بمقتضاى طبيعت 

بشرى بود يا اينكه بگونه درخواست بود كه در قالب سؤال مطرح مى شد و در همه حال نشان دهنده 

آن بود كه بى نوايى و فاقه و مصاب شدن بامراض گوناگون و آزار و اذيت كافران بحد نهايى خود رسيده 

بود؛ پس شما هم در برداشت سختى ها و مشكالت بايد صبور باشيد و مضطرب نشويد كه نصرت خدا 

عنقريب آمدنى است. 
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فوايد درس

 هشدار از پيروى زينت هاى دنيا و فراموشى آخرت.

 دلدارى و اطمينان دادن براى دعوتگرانيكه مورد تمسخر بى خردان قرار ميگيرند.

 اصل دين و اساس فطرت بشريت بر توحيد است و شرك امر نوپيدا و مكر شيطانيست.

 وظيفة مهم پيغمبران بشارت دادن متقيان و بيم دادن فاجران است. براى رسيدن به اين هدف 

گاهى قتال و جهاد در برابر كسانيكه مانع رسيدن دعوت به مردم ميشوند مشروع مى شود.

 اختالف در كتاب آسمانى و دين از عالمات ذلت و خسران يك امت و اسباب شكست آن است، لذا 

مسلمانان از اين چيز بايد در حذر باشند.

 آزمايش شدن به تكاليف شرعى از قبيل جهاد بنفس و مال و ديگر امور، شرط ضرورى براى داخل 

شدن به جنت است. 

 انسان مسلمان بايد بنده گان صالح خدا و صبر و تحمل شان را بهترين الگو براى خويش بداند.

       
سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد؟

{Ð=fv¶=Æ�Ð>i@F¶=} {¸Nº} {¼JFjU�½?} {â>É§E} {ÅÇIÆ?} {ÌbU=Æ�Íº?}
2( عالمت آنانيكه دنيارا هدف زنده گى خويش قرار ميدهند چيست؟

3( چند نمونه از امتهاى راكه در كتابهاى خويش اختالف نمودند نام ببريد؟

�åÄå¾ácåDåE< را تفسير كنيد و بيان بداريد كه مراد  ë°ßá�=� ßÀåº�åÄÉåª�=Çà«ß·ßJ á]=�>ßå��=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�àç�=�ÏßbßÃßª@ 4( جمله

از اين هدايت چيست؟

5(مراد از صراط مستقيم كه در آية مباركه آمده است كدام راه و روش است؟

کار خانه گی

در مورد حكمت ارسال پيغمبران و انزال كتب آنچنان كه آيات مباركة اين درس به آن اشاره دارد يك 

مقالة مختصر بنويسيد.
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آيه )21۵- 218( سورة بقره

� åÀáE=ßÆ � åÀÉå²> ßj ß»á¶=ßÆ �Îßº>ßJßÉá¶= ßÆ � ßÀÉåEßfá®ßáÙ=ßÆ � åÀáÈßbå¶=ßÇá·å·ßª �æfáÉ ß] � áÀåº � á¼àJá̄ ß«á¾ß? �>ßº � á̧ à® � ßÁÇà̄å«á¿àÈ �=ßc>ßº � ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@
� áÁß?�Î ßjß¢ßÆ� á¼ à³ß¶�ãÅáf à²�ßÇ àÂßÆ� à¹>ßJå̄á¶= � à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²�>.-1@ � ã¼Éå· ß¢�åÄåE�ßç�=� çÁåDßª�æfáÉ ß]� áÀåº�=Çà·ß£á«ßI�>ßºßÆ� å̧ ÉåF çj¶=
�>.-2@� ßÁÇ à»ß·á£ßI� ß×� á¼àJá¾ß? ßÆ� à¼ß·á£ßÈ�àç�=ßÆ� á¼ à³ß¶�êf ßm�ßÇ àÂßÆ�>âÒáÉ ßm�=ÇèF åVàI� áÁß?�Î ßjß¢ßÆ� á¼ à³ß¶�ãfáÉ ß]�ßÇ àÂßÆ�>âÒáÉ ßm�=Ç àÂßf á³ßI
�å½=ßf ßVá¶=� åb åR ájß»á¶=ßÆ�åÄåE�ãfá« à²ßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi� áÀ ß¢�êb ßqßÆ�ãfÉåF ß²�åÄÉåª� ã¹>ßJå®� á̧ à®�åÄÉåª� æ¹>ßJå®�å½=ßf ßVá¶=�åfáÃ çn¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ
� á¼ à³å¿Èåa� áÀ ß¢� á¼ à²Æèa àfßÈ�ÎçJ ßU� á¼ à³ß¾Çà·åI>ß̄ àÈ� ßÁÇà¶=ßhßÈ� ß×ßÆ� å̧ áJß̄á¶=� ßÀåº� àfßFá²ß?�àÍß¿áJå«á¶= ßÆ�åç�=�ßbá¿ å¢� àfßFá²ß?�àÄá¿åº�åÄå· áÂß?� àT=ßf á]åCßÆ
�åÌßf å]ßáÛ=ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=�Êåª� á¼ àÃà¶> ß» á¢ß?� áK ßìåF ßU� ß́ åÒß¶Æà@ßª�ãfåª> ß²�ßÇ àÂßÆ� áK à»ßÉßª�åÄå¿Èåa� áÀ ß¢� á¼ à³á¿åº�áaåbßIáfßÈ� áÀßºßÆ�=Ç à¢> ßìßJ ái=� åÁåC
� å̧ ÉåF ßi�Êåª�=Æ àb ßÂ> ßQßÆ�=Æàf ßQ> ßÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=� çÁåC�>.-3@� ßÁÆ àbå¶> ß]�>ßÃÉåª� á¼ àÂ�åe>ç¿¶=� àH> ßV áqß?� ß́ åÒß¶Æà?ßÆ

��>�>.-4@� ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�àç�=ßÆ�åç�=�ßÍ ß» áUße� ßÁÇ àQáfßÈ� ß́ åÒß¶Æà?�åç�=

معناى كلمات

�æá}  از مال. )خير در مواردى به مال اطالق مى گردد( ß]� áÀåº}
ناپسند، ناگوار.    {ãÅáf à²}

شايد: اين فعل معناى ترّجى و توقع را ميدهد برهرچه كه داخل شود حصول آن متوقع   {Î ßjß¢}
   است نه حتمى الحصول مگر اينكه از جانب خدا باشد كه در آن صورت فائده يقين را ميدهد. 

}   باز داشتن.  êb ßq}
{=¶àÍß¿áJå«á}  شرك و جلوگيرى مؤمنان از ايمان آوردن. 

محو و نابود گرديد.   { áK ßìåF ßU}
ترجمه

مى پرسند از تو كه چى نفقه كنند بگو آنچه انفاق ميكنيد از خير پس بايد براى مادر و پدر و خويشاوندان و 

يتيمان و فقيران و مسافران باشد و آنچه نيكويى كنيد هرآئينه خدا به آن آگاه است )215( فرض قرار داده 

شده بر شما جهاد حال آنكه ناگوار است بر شما، لكن شايد شما ناگوار پنداريد چيزى را حال آنكه آن بهتر 

باشد براى شما، و شايد شما دوست داريد چيزى را حال آنكه آن شر باشد براى شما، و اهللا ميداند و شما 

نميدانيد )216( مى پرسند ترا راجع به جنگ در ماه حرام بگو جنگ در آن گناه بزرگ است ولى بازداشتن 

درس پنجاه و ششم
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خلق از راه خدا و كفر بخدا و پايمال كردن حرمت مسجد الحرام و بيرون كردن اهل آن از آن گناه بزرگتر 

است نزد خدا و فتنه گرى )شرك و بازداشتن مردم از دين( بزرگتر است از قتل، و پيوسته ميجنگند )كفار( 

با شما تا آنكه برگردانند شمارا از دين تان اگر بتوانند، و هركه برگردد از شما از دين خود و بحال كفر باشد 

تا بميرد پس آن گروه كسانى اند كه ضايع شده اعمال ايشان در دنيا و آخرت و آن مردم اهل آتش اند 

ايشان در آن جاويد اند )217( هرآئينه كسانيكه ايمان آوردند و هجرت و جهاد كردند در راه خدا آن گروه 

اميد وارند رحمت خدارا و خدا بخشنده مهربان است )218(

تفسير مختصر

***< از صحابة كبار رسول اهللا – صلى اهللا عليه و سلم – كسى بنام عمرو بن الجموح  ßÁÇ à̄å«á¿àÈ�=ßc>ßº� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@
كه صاحب مال و ثروت بود پرسيد يارسول اهللا از چه چيز بايد انفاق كرد؟ در جواب اين آية كريمه نازل شد 

كه در آن به چند چيز اشاره گرديد اول اينكه انفاق از مال مى شود. دوم اينكه مستحقين انفاق در قدم اول 

والدين انسان اند در صورت فقير بودن شان بعد از آن نزديكان و يتيمان و مساكين و مسافران دور از وطن 

اند، سوم اينكه هر آن خيرى را كه انجام ميدهيد بدانيد كه در پيش خدا محفوظ است خدا بر آن آگاه است 

و پاداش اورا به شما خواهد داد، در جزء اخير آيت ترغيب و تشويق است بر انجام كار هاى نيكو. 

***<�اين آية مباركه از فرض شدن جهاد خبر ميدهد و در ضمن اشاره  á¼ à³ß¶�ãÅáf à²�ßÇ àÂßÆ� à¹>ßJå̄á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²@
بر اين دارد كه خداى متعال خوب ميداند اين را كه طبيعت انسانى شما قتال را نمى پسندد زيرا در آن 

زحمات و رنجهاى زياد و حتى ضياع نفس و مال است، ليكن در اين قتال حكمت هاى نهفته است كه شايد 

بزودى شما متوجه آنها نشويد. اصال بسا امور چنان اند كه ظاهرا به شما ناپسند معلوم مى شوند در حاليكه 

خير شما در آنها نهفته است وبالعكس خيلى كار هاى هستند كه ظاهرا به شما محبوب و پسنديده اند در 

حاليكه جز شر چيزى ديگرى را براى شما در قبال ندارند. حقيقت اين كار ها فقط به خدا معلوم است پس 

جهاد در راه خدا از قبيل اول و ترك جهاد از قبيل دوم است به اين معنى كه قيام به امر جهاد اگر چه ظاهرا 

ناپسند معلوم مى شود اما عزت دنيا و نصرت دين و اجر و ثواب بزرگ اخروى در آن است و ترك جهاد اگر 

چه ظاهرا پسند نفس و طبيعت است اما ذلت دنيا و ضياع دين و سوء جزاء آخرت در آن مضمر است.  

�åÄÉåª***<�چون خداى متعال از فرض بودن جهاد خبر داد و آنرا باعث  æ¹>ßJå®�å½=ßfßá�=�åfáÃ çn¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@
خير براى مسلمانان شمرد شوق جهاد در قلوب مؤمنين افزوده شد و رسول خدا در سلسلة فرستادن 

مجموعه هاى مجاهدين يك گروه كوچكى را به قيادت عبد اهللا بن جحش بغرض مراقبت از تحركات قريش 

به منطقة )انخلة( در نزديكى مكه فرستاد تا از احوال كفار خبر دار شوند. دستور پيامبر -صلى اهللا عليه 
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وسلم- به اين گروه اين بود كه با دشمن درگير نشوند. تقدير خداوند بر اين رفته بود كه اين گروه با كاروانى 

از قريش مواجه شوند و جنگ در ميان شان صورت گيرد در اين قتال عمرو بن الحضرمى رئيس كاروان 

كشته شد و دو نفر ديگر قريش به اسارت افتاد و كاروان بتصرف مسلمانان در آمد اما اين واقعه در شب اول 

رجب كه از ماه هاى حرام بود بوقوع پيوست لذا قريش غوغاى بزرگى را به پا كردند كه محمد حرمت ماه 

حرام را رعايت نميكند چنانچه يهود و منافقين مدينه نيز اين خبر را انتشار داده عليه مسلمانان به سخن 

چينى آغاز نمودند تا اينكه رسول خدا كاروان و اسيران را بدون هيچ گونه فيصلة بحال شان گذاشت و عبد 

اهللا بن جحش و رفقايش با مالمتى مسلمانان رو برو شدند اين حالت ناگوار ادامه داشت تا اينكه هر دو آيت 

اخير اين درس نازل گرديد. در آيت اول جواب واضح براى مشركين داده شد بر اينكه درست است كه قتال 

در ماه حرام گناه بزرگ است اما گناه شما كسانيكه اعتراض ميكنيد خيلى بزرگتر از اين گناه است؛ شما 

مردم را از دين خدا باز ميداريد و بخدا كفر مى ورزيد و از مسجد حرام كه حرمت او مثل حرمت ماه حرام 

است نيز مردم را مانع مى شويد بلكه اهل مسجد الحرام را از آن بيرون مى رانيد همه اينها گناهان بزگتر اند 

نزد خدا از آنچه مسلمانان انجامش دادند، عالوه از آن فتنة را كه شما پيش گرفتيد كه عبارت از شرك بخدا 

و تعذيب و شكنجة مؤمنان بخاطر ايمان آوردن شان است جرم سنگين تر از قتل در ماه حرام محسوب 

مى شود. بعد از اين جواب دندان شكن، آيت كريمه مسلمانان را به يك امر مهم آگاه ميسازد كه متوجه 

باشيد اين دشمنان قسم خوردة تان هميشه با شما در ستيز خواهند بود تا شمارا از دين تان برگردانند؛ 

اما هر آن كس از دين برگردد و بكفر خويش بميرد بداند كه همه اعمالش را بخاك يكسان كرده و براى 

هميشه از اهل جهنم خواهد شد.       

Æàf=***< اين آية مباركه بطور خاص عبد اهللا بن جحش و ياران اورا تزكيه  ßQ> ßÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=� çÁåC@
ميكند و ايشان را مطمئن ميسازد كه نزد خدا گنه كار شمرده نمى شوند؛ چون آنها در قدم اول ايمان 

آوردند، بعد از آن هجرت كردند و باز در راه خدا جهاد نمودند؛ لذا اميد شان برحمت پروردگار شان است و 

 »GFj¶=�tÇr~�×� «·¶=�½Ç»£¶�Ì�£¶=« خداوند بخشاينده و مهربان است، اما بطور عام و بر اساس قاعدة

همه كسانى را كه موصوف بصفات مذكوره باشند شامل مى شود.

فعاليت

قرآن مجيد رد بر اعتراض مشركين مبنى بر عدم مراعات حرمت ماه حرام از جانب مسلمانان چه امورى 

را مطرح كرد كه ارتكاب آنها عظيمتر از هجوم در ماه حرام بود، در اين مورد بحث و گفتگو نماييد.
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فوايد درس

 ارزش سؤال كردن براى كسيكه نميداند تا علم حاصل كند )سؤال نصف علم است(.

 فضيلت انفاق بر افراد مذكور در آيه در صورت كه انفاق كننده غنى و آنها فقير باشند.

 ترغيب در فعل خير و وعدة خداوند به اعطاء جزاء بزرگ.

 وجوب برپا كردن فريضة جهاد بخاطر نشر  اسالم و دفاع از مقدسات آن و عزت مسلمين.

 نادانى انسان به عواقب امور سبب مى شود تا مكروهات را پسند كند و امور محبوب را مكروه بداند.

 اوامر خداوند همه خير و حكمت است و نواهى او تعالى شر و ضرر محض است، لذا فعل اوامر و ترك 

نواهى واجب است.

 كشف و افشاى سرشت بد كفار يعنى عزم دايم شان براى مبارزه عليه مسلمانان تا اينكه آنها را از دين 

و آيين شان باز گردانند.

 مرتد شدن از دين تمام اعمال نيك را از بين مى برد، اگر مرتد توبه كند عملش دوباره آغاز مى شود، 

اگر قبل از توبه بميرد براى هميش از اهل جهنم خواهد بود.

 فضيلت ايمان و هجرت و جهاد در راه خدا.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

{KìFU} {Í¿J«¶=} {�²?} {bq} {�F²} {Îj¢} {Åáf à²} {�]�Àº}
2( كلمة "األقربين" چه كسانى را شامل مى شود؟

3( به چند نكته از ارزشهاى نهفته در جهاد و ضررهاى موجود در ترك آن اشاره كنيد؟

4( جملة @J¯¶=�Àº�bm?�Í¿J«¶=Æ¸< را ترجمه و تفسير نماييد؟

�=�åç***< بطور خاص و عام چه  å̧ ÉåF ßi� å��=Æ àb ßÂ> ßQßÆ�=Æàf ßQ> ßÂ� ßÀÈådç¶=ßÆ�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=� çÁåC@ 5( مراد از آية كريمه

كسانى اند؟

کار خانه گی

�åÄÉåª***<�با در نظرداشت جزئيات آن يك  æ¹>ßJå®�å½=ßfßá�=�åfáÃ çn¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@در مورد شأن نزول آية كريمه�

صفحه بنويسيد.
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آيه )219- 221( سورة بقره

� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈßÆ�> ß»åÃå£á«ß¾� áÀåº� àfßFá²ß?�> ß» àÃ à»áMåCßÆ� ål>ç¿·å¶� à¤åª>ß¿ßºßÆ�ãfÉåF ß²� ã¼áMåC�> ß»åÃÉåª� á̧ à®�åf åjáÉ ß»á¶=ßÆ�åf á» ß̂ á¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@
� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈßÆ�åÌßf å]ßáÛ=ßÆ�>ßÉá¾ èb¶=�Êåª�>.-5@� ßÁÆàf ç³ß«ßJßI� á¼ à³ç·ß£ß¶� åL>ßÈßáÛ=� à¼ à³ß¶�àç�=� àÀëÉßFàÈ� ß́ å¶ ßdß²�ßÇá«ß£á¶=� å̧ à®� ßÁÇà̄å«á¿àÈ�=ßc>ßº
�àç�=�ßÐ> ßm�áÇß¶ßÆ� åXå· ár à»á¶=� ßÀåº�ßb åjá« à»á¶=� à¼ß·á£ßÈ�àç�=ßÆ� á¼ à³à¾=ßÇ á]åDßª� á¼ àÂÇ àìå¶> ß̂ àI� áÁåCßÆ�ãfáÉ ß]� á¼ àÃß¶� ã\ ßØ áqåC� á̧ à®�Îßº>ßJßÉá¶=� åÀ ß¢
�æÍß²åf ánàº� áÀåº�ãfáÉ ß]�ãÍß¿åºáÖàº�ãÍßºßßÙßÆ� çÀåºáÖàÈ�ÎçJ ßU� åL>ß²åf án à»á¶=�=Ç àV å³á¿ßI� ß×ßÆ�>..,@� ã¼É å³ ßU�ãhÈåh ß¢�ßç�=� çÁåC� á¼ à³ßJß¿ á¢ßßÙ
� ß́ åÒß¶Æà?� á¼ à³ßF ßRá¢ß?�áÇß¶ßÆ� æµåf ánàº� áÀåº�ãfáÉ ß]� ãÀåºáÖàº�ãbáFß£ß¶ßÆ�=Çà¿åºáÖàÈ�ÎçJ ßU� ßÀÉå²åf án à»á¶=�=Ç àV å³á¿àI� ß×ßÆ� á¼ à³áJßF ßRá¢ß?�áÇß¶ßÆ
>�>..-@� ßÁÆàfç²ßdßJßÈ� á¼ àÃç·ß£ß¶� ål>ç¿·å¶�åÄåI>ßÈßA� àÀëÉßFàÈßÆ�åÄå¾ácåDåE�åÌßfå«á§ ß»á¶=ßÆ�åÍç¿ ßRá¶=�Îß¶åC�Ç à¢ábßÈ�àç�=ßÆ�åe>ç¿¶=�Îß¶åC� ßÁÇ à¢ábßÈ

معناى كلمات
åf}  شراب، هر آنچه عقل را مختل كند بنحويكه نوشندة آن بين خوب و بد تمييز كرده á»ßá�=}

   نتواند، لفظ خمر به آب انگور و خرما و جو در صورتيكه نشه آور باشد اطالق مى گردد. 
åf}  قمار.  åjáÉßá�=}

}  جمع منفعت يعنى فائده. à¤åª>ß¿ßº}
مراد از عفو در اينجا چيز هاى زائد از حاجت انسان است.   {ßÇá«ß£á¶=}

خلط و يكجا كنيد مال ايشان را با مال خويش.    { á¼ àÂÇ àìå¶>ßà�}
شما را در تكليف و مشقت واقع مى كند.    { á¼ à³ßJß¿ á¢ßßÙ}

زن غير آزاد )كنيز(.   {ÍßºßÙ=}
مى خوانند و مى كشانند.    { ßÁÇ à¢ábßÈ}

�=¶¿åe>ç}  بسوى آتش.  ß�åC}
احكام دين و مسايل شريعت خويش را.   {åÄåI>ßÈßA}

ترجمه

مى پرسند ترا از حكم شراب و قمار بگو در هردو گناه بزرگست و منفعت هاى براى مردمان، و گناه هردو 
بزرگتر است از سود آنها، و مى پرسند ترا كه چه چيز را انفاق كنند بگو آنچه كه زائد از حاجت )ضرورت هاى 
اولية زنده گانى( باشد، اين چنين بيان ميكند خدا براى شما احكام را تا شما فكر كنيد )219( در كار هاى 
دنيا و آخرت، و مى پرسند ترا در مورد يتيمان بگو به صالح آوردن كار شان بهتر است و اگر مال آنهارا با مال 
خود مخلوط نموديد پس آنها برادران شما اند، و خدا ميداند تباه كار را از اصالح كننده، و اگر ميخواست 
اهللا بر شما سختى مى آورد هر آئينه اهللا غالب باحكمت است )220( و نكاح نكنيد زنان مشركه را تا آنكه 
ايمان آورند و هر آئينه كنيز مسلمان بهتر است از زن آزاديكه مشركه باشد هر چند به شگفت آورد شمارا، 

درس پنجاه و هفتم
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و به نكاح ندهيد زن مؤمنه را به مردان مشرك تا آنكه ايمان آورند و هر آئينه غالم مسلمان بهتر است از 
مرد آزاد مشرك هر چند به شگفت اورد شمارا، آن گروه دعوت مينمايند بسوى آتش، و خدا ميطلبد بسوى 

بهشت و آمرزش بحكم خويش و بيان ميكند احكام خود را بمردم تا ايشان پند گيرند )221(
تفسير مختصر

�åf***<�عربها در زمان جاهليت به شراب نوشى و قمار بازى عادت داشتند و  åjáÉßá�=ßÆ�åf á»ßá�=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@
حكمت خداوندى مقتضى آن بود كه در اول ظهور اسالم روى توحيد و ايمان به آخرت و بعثت كار شود زيرا 
همين ايمان سبب استقامت و ترك زشتيها مى شود، و چون رسول خدا با اصحاب خويش به مدينة منوره 
هجرت كردند و كم كم مجمتع اسالمى شروع به تشكيل يافتن كرد پايه گزارى احكام و قوانين اسالمى 
براى اين مجتمع نيز بتدريج شروع شد. روزى چنين اتفاق افتاد كه يكى از صحابه براى جمعى امامت داد 
در حاليكه قبل از آن خمر نوشيده بود لذا آيات قرآن مجيد را بنحو غير درست تالوت كرد اينجابود كه 
�=Ç à»ß·á£ßI�ÎçJ ßU�Ïße> ß³ ài�á¼àJá¾ß?ßÆ�ßÌ ßØ çr¶=�=ÇàEßfá̄ßI� ß×�=Çà¿ßºA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@  اولين حكم در مورد شراب نازل شد كه
***<�] النساء: 43 [ هنگاميكه شما شراب نوشيده ايد به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه تالوت  ßÁÇà¶Ç à̄ßI�>ßº
ميكنيد. اين حكم قدم اول براى تحريم شراب بود زيرا در بعض اوقات آن را ممنوع قرار داد و بر اساس آن 
مؤمنان در هنگام نماز ها از نوشيدن شراب ابا مى ورزيدند تا اينكه بعضى از صحابه در مورد شراب و قمار از 
 >åf åjáÉßá�=ßÆ�åf á»ßá�=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ@ رسول خدا� بيشتر معلومات خواستند همان بود كه اين آيت نازل گرديد
اين حكم قدم دوم براى تحريم بود زيرا ضمن اينكه منافع زود گزر شراب و قمار را منكر نشد اما فرمود كه 
در اين دو چيز گناه و ضررهاى بزرگى قرار دارد لذا بسيارى از اصحاب رسول شرب خمر و عمل قمار را ترك 
كردند اما عدة اندكى چون در اين آيت نيز مطلقا حرام قرار داده نشده بود گاهى به آن روى مى آوردند. از 
ميان اصحاب حضرت عمربن الخطاب بسيار اميد آن را ميكرد كه حكم نهايى در مورد شراب نازل شود و 
هميشه با خود ميگفت "اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياً" اى خداى بزرگ براى ما در مورد شراب بيان 
� àf á»ßá�=�>ßç�åC�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=�> ßÃèÈß?�>ßÈ@ نهايى بفرست تا اينكه خداى متعال دعاى وى را استجابت كرد و آية مباركه
< ]المائدة: 90[ نازل گشت  ßÁÇ àVå·á«àI� á¼ à³ç·ß£ß¶�àÅÇàFå¿ßJ áQ>ßª� åÁ> ßìáÉ çn¶=� å̧ ß» ß¢� áÀåº� ãk áQåe�à½ ß×ágßáÙ=ßÆ� àH> ßrá¾ßáÙ=ßÆ�àf åjáÉßá�=ßÆ
و حضرت عمر بشوق كامل فرمود )انتهينا ربنا( پروردگارا از اين اعمال باز گشتيم و امر ترا به جان و دل 
پذيرفتيم پس در اين مرحله سوم بطور قطعى ونهائى شراب نوشى و قمار بازى تحريم گرديد و رسول خدا 
باالى شراب خوار حد شرعى را قرار داد كه شالق زدن است و شراب را أم الخبائث يعنى مادر همه پليديها 
نام گذاشت و فرمود "مدمن الخمر ال يكلمه اهللا يوم القيامة وال يزكيه" در روز قيامت خداى متعال با انسان 

شراب خوار نه سخن ميزند و نه او را تزكيه و پاك ميسازد. 
قابل ذكر است كه گناه كبير شراب و قمار چنانچه در آيات سورة مائده آمده است در اين است كه 
اين دو باعث دشمنى و كدورت بين مسلمانان مى شوند و از ذكر خدا و نماز انسانها را باز ميدارند پس 
بزرگتر از اين گناه چه گناهى خواهد بود اما منافع اندكى كه به آن اشاره شده از آن جمله فائده دنيوى 
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در ساختن و تجارت كردن آن و احساس خوشى زود گزر يا پيدائش سخاوت مندى نا خود آگاه ميباشد 
چنانچه در قمار دست رسى به چيزى از مال دنيا بدون از رنج و زحمت و نفع بردن بعضى فقراء از منافع 
آن محسوب مى شد زيرا عربها اين عادت را هم داشتند كه گاهى شتران خويش را در قمار مى گذاشتند 

و بعد از بردن طرف برنده آنهارا براى فقراء و مساكين ذبح ميكرد. 
در اين آية مباركه، عالوه بر آمدن جواب آسمانى در امر شراب و قمار به سؤال ديگرى نيز پاسخ داده 
شده و آن اين بود كه بعد از نزول آية مباركة @ÉFi�Îª�=Ç¯«¾?�Æ¸�=�< كسانى خواستند تا بهتر بدانند 
كه كدام حصه از مال را بايد در راه خدا انفاق كنند خداى متعال براى آسانى بر امت اسالم فرمود )قل 
العفو( بگو هر آنچه كه زائد باشد از حاجت و نفقه تان يعنى شما مكلف نيستيد كه چون چيزى را بدست 

آورديد با وجود احتياج خود تان آنرا انفاق نمائيد.
�=¶Îßº>ßJßÉá***<�جزء اول اين آية مباركه مربوط به جمله اخير آيت قبلى است  åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈßÆ�åÌßf å]ßáÛ=ßÆ�>ßÉá¾èb¶=� å�@
يعنى خداى متعال احكام خويش را براى شما بيان ميدارد تا شما بينديشيد در امر دنيا و آخرت تان پس براى 
دنيا بقدر حاجت كار كنيد و آخرت خويش را هرگز از ياد نبريد اما سبب نزول قسمت هاى بعدى اين آيت آن بود 
� ßÁáÇß· árßÉ ßißÆ�=âe>ß¾� á¼åÃå¾Ç àìàE� å��ßÁÇà· à²á@ßÈ�>ßç�åC�> â»á· à��Îßº>ßJßÉá¶=� ß¹=ßÇáºß?� ßÁÇà· à²á@ßÈ� ßÀÈådç¶=� çÁåC@ كه چون آيت سورة نساء نازل شد
£â�å=< ]النساء: 10[ مسلمانان از اين وعيد شديد سخت ترسيدند و هر آن كس كه در خانه اش يتيمى بود  ßi
مجبور برآن شد تا طعام و شراب يتيم را از طعام خود جدا بسازد و باآلخره به يك مشكل بزرگى مواجه شده 
راه خالصى از آن را جويا شدند. همان بود كه اين آيت نازل گرديد كه هدف مهم نگهدارى مال يتيمان است تا 
از پيش تان ضايع نشود نه مخلوط نكردن آن اگر مال ايشان را با مال خود يكجا بسازيد بقصد حمايت و رشد 
دادن اشكالى ندارد زيرا آنان برادران تان اند ليكن بر حذر باشيد كه خداوند از قلب كسانى كه قصد فاسد در دل 
داشته باشند خدا به آنها خوب آگاه است و اگر بخواهد ميتواند شمارا در همان مشقت تان باقى بدارد )و لوشاء 

اهللا ألعنتكم( ليكن چنين ارادة را در حق شما ندارد و او غالب در امر خود و حكيم در كار خود است.
***< براى اينكه مسلمانان شخصيت اسالمى خويش را حفظ كنند در اين آية  çÀåºáÖàÈ�ÎçJ ßU� åL>ß²åf ánàá�=�=Ç àV å³á¿ßI� ß×ßÆ@
مباركه نهى آمد از ازدواج كردن مرد مسلمان با زن مشركه و همچنان از ازدواج كردن زن مسلمان با مرد مشرك 
مگر در صورتيكه ايمان را قبول كنند اگر چه حسن و زيبائى شان يا ثروت و مال شان مسلمان را به تعجب اندازد 
و براى تاكيد بيشتر فرمود خوب متوجه باشيد كه يك كنيز يا غالم مسلمان بهتر از آزاد كافر است بدليل اينكه 

آنها شما و فرزندان آيندة تان را بسوى جهنم مى خوانند و براى مسلمان از اين خطر باالتر چه باشد.
مالحظه: حكم اين آية مباركه در صورتيكه مفهوم آن عام و شامل اهل كتاب دانسته شود به آيات ديگر خاص 
� ßÀÈådç¶=� ßÀåº� åL>ß¿ ßráàá�=ßÆ@ شده است زيرا نكاح زنان اهل كتاب بشرط اينكه پاكدامن باشند به حكم آية كريمة
¼< ]المائدة: 5[ مباح قرار داده شده البته بعضى از مفسرين اهل كتاب )يهود و نصارا( را  à³å·áFß®� áÀåº� ßH>ßJ å³á¶=�=ÇàIÆà?
درصورتيكه به اساسات كتاب خويش ملتزم باشند و شرك نورزند از جملة مشركين نمى شمارند بنابر اين راى  

تخصيصى در آيت نيست و نكاح مطلق مشركين و مشركات و كفار و ملحدين حرام و نا جائز است.  
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فعاليت

شاگردان اضرار شراب نوشى و گناه آن را با استفاده از آيات كريمه و احاديث رسول اهللا – صلى اهللا عليه 
وسلم – در يك بحث آزاد بيان و توضيح نمايند.

فوايد درس
 اثبات گناه بزرگ در شراب نوشى و قمار بازى.

 بيان فضيلت صدقه دادن.
 بيان فضيلت تفكر در امر دنيا و آخرت تا براى هريك به اندازة ارزش آن كار و عمل صورت گيرد.

 جواز مخلوط ساختن مال يتيم با مال كسيكه سرپرستى آن را ميكند در صورتيكه براى يتيم مفيد تر 
باشد.

 بيان حرمت مال يتيم و هشدار از نزديكى به آن يا خلط آن با مال خود در صورتيكه سبب نقصان و 
ضياع مال يتيم شود.

 بيان تحريم ازدواج با زنان مشركه.
 نفرت و بى زارى از خلط شدن با مشركان و ترغيب در دورى جستن از آنها زيرا مصاحبت با آنها تاثيرات 

منفى را روى انسان مسلمان مى گزارد.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:
 {¼³JFR¢?�Ç¶Æ} {¼³J¿¢Ù} {Ç«£¶=} {¤ª>¿�=} {fjÉ�=} {f»�=}

2( حكمت تحريم تدريجى شراب و قمار را بيان كنيد.
3( انسان مسلمان طبق آيت شريفه تا چه اندازه كه مال داشته باشد انفاق بر وى الزم مى گردد؟

4( فايدة تفكر در امر دنيا و آخرت چيست؟
�ãá< را بيان داريد. ß]�á¼àß�� ã\ ßØ áqåC� á̧ à®�Îßº>ßJßÉá¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈßÆ@ 5( سبب نزول آية كريمه

6( حكمت و رمزيكه در حرمت نكاح كردن با مشركان نهفته است چيست؟
< را از ديد گاه مفسرين بيان داريد. çÀåºáÖàÈ�ÎçJ ßU� åL>ß²åf ánàá�=�=Ç àV å³á¿ßI� ß×ßÆ@7( حكم آية مباركه�

کار خانه گی

در بارة مراحل سه گانه و نزول تدريجى حرمت شراب يك مقالة مختصر بنويسيد كه از ده سطر كم نباشد.
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آيه )222- 22۵( سورة بقره

�=ßcåDßª� ßÁáf àÃ áìßÈ�ÎçJ ßU� çÀ àÂÇàEßfá̄ßI� ß×ßÆ� åxÉ åVß»á¶=�Êåª�ßÐ> ßjë¿¶=�=Çà¶åhßJ á¢>ßª�Ïâcß?�ßÇ àÂ� á̧ à®� åxÉ åVß»á¶=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈßÆ@
� ãPáf ßU� á¼ à² àÕ> ßjå¾�>...@� ßÀÈåfëÃ ßìßJ à»á¶=� èG åVàÈßÆ� ßÀÉåE=çÇçJ¶=� èG åVàÈ�ßç�=� çÁåC�àç�=� à¼ à²ßfßºß?� àOáÉ ßU� áÀåº� çÀ àÂÇàIá@ßª� ßÁáfçÃ ßìßI
�>../@� ßÀÉå¿åºáÖ à»á¶=�åf ënßEßÆ�àÅÇà® ßØàº� á¼ à³ç¾ß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI= ßÆ� á¼ à³ åjà«á¾ßåÙ�=Çàºëbß®ßÆ� á¼àJáÒ åm�Îç¾ß?� á¼ à³ßMáf ßU�=ÇàIá@ßª� á¼ à³ß¶
� ß×�>..0@� ã¼Éå· ß¢� ã¤É å» ßi�àç�=ßÆ� ål>ç¿¶=� ßÀáÉßE�=Ç àVå· áràIßÆ�=Ç à̄çJßIßÆ�=ÆèfßFßI� áÁß?� á¼ à³å¾> ß»áÈßåÙ�âÍ ßuáf à¢�ßç�=�=Çà·ß£ áRßI� ß×ßÆ
>�>..1@� ã¼Éå· ßU�ãeÇà« ß¦�àç�=ßÆ� á¼ à³àEÇà·à®� áKßF ßjß²�> ß»åE� á¼ à² àd å]=ßÖàÈ� áÀ å³ß¶ßÆ� á¼ à³å¾> ß»áÈß?�Êåª�åÇá§ç·¶>åE�àç�=� à¼ à² àd å]=ßÖàÈ

معناى كلمات
مكان و زمان حيض و حيض به خون ماه وارى گفته مى شود كه از رحم زن بيرون مى شود.    { åxÉåßá�=}

نجاست و ضرر.    {Ïâcß?}
ترك كنيد، دورى بجوييد.    {=Çà¶åhßJ á¢>ßª}

}  خوب پاك شدند، يعنى خون حيض قطع گرديد و ايشان غسل كردند. ßÁáfçÃ ßìßI}
كشت زار. )براى شما يعنى محل پيدايش اوالد تان اند(   { ãPáf ßU}

چگونه كه ميخواهيد )بشرط اينكه در محل مجاز آن باشد و مشكل حيض و نفاس نداشته باشد(.   { á¼àJáÒ åm�Îç¾ß?}
پيش بفرستيد.     {=Çàº ëbß®}

وسيلة منع چيزى.   {âÍ ßuáf à¢}
جمع يمين بمعنى قسم.    {Á>ßá�ß?}

چيز باطل لغو اصال به چيز باطل گفته مى شود.   { åÇá§ç·¶=}
ترجمه

و سؤال ميكنند ترا از حيض )عادت ماه وار زنان( بگو كه آن نجاست است پس دورى گزينيد از زنان )مباشرت 
آنان( در حال حيض، و نزديكى نكنيد بايشان تا آنكه پاك شوند، پس چون بخوبى پاك شدند نزديكى كنيد با 
ايشان از آن راه كه مباح كرده است شمارا خدا )يعنى ُقُبل( هر آئينه خدا دوست ميدارد توبه كننده گان را و 
دوست ميدارد پاك شونده گان را )222( زنان شما كشت زار شما اند )محل كشت فرزندان صالح( پس بيائيد 
به كشت زار خويش هر روشى كه خواهيد، و پيش فرستيد )يعنى اعمال صالحه را( براى خويشتن، و بترسيد 
از خدا و بدانيد كه محققا نزد خدا خواهيد رفت، و بشارت ده اهل ايمان را )223( و مگردانيد نام خدارا آماج 
براى سوگندان خويش تا اينكه خود را نيكو كار و پرهيزگار قلم داد نمائيد، و مصلح ميان مردم جلوه دهيد، و 
خدا شنواى داناست )224( مؤاخذه نميكند خداوند شمارا به سوگند هاى لغو تان و ليكن مؤاخذه مى كند شمارا 

بآنچه كه قصد كرده است دلهاى شما و خدا آمرزندة برد بار است )225(

درس پنجاه و هشتم
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تفسير مختصر

***< از جمله عادات يهوديان اين بود كه چون زن در حال حيض مى بود خوردن  åxÉåßá�=� åÀ ß¢� ß́ ß¾Çà¶ß@ ájßÈ ßÆ@
و نوشيدن و نشست و برخواست را باوى بطور كلى ترك ميكردند يعنى اورا در انزوا قرار ميدادند. در 
اين مورد عدة از صحابه كرام خواهان معلومات شدند كه آيا واقعاً بازن در ايام حيض بايد چنين رفتار 
شود. آيت مباركة فوق نازل گرديد و در آن مسلمانان را متوجه دو مسئلة مهم ساخت اول اينكه اسالم 
دين معاشرت و عاطفه و مهربانى است لذا مسلمان هر گز نبايد بازن در ايام عادت ماهوار چنان معامله 
و رفتار كند كه يهود و اهل جاهليت ميكردند پس ترك صحبت و همنشينى با زن و او را در گوشه و 
انزوا قرار دادن كار مسلمان نيست. دوم اينكه اسالم در كنار اينكه مهربانى و معاشرت نيك را بين زن و 
مرد توصيه ميكند اما پاكى و طهارت را ناديده نگرفته از وقوع در پليدى ها جلوگيرى بعمل مى آورد كه 
از آن جمله خون حيض است لذا نبايد اين همنشينى بحدى برسد كه در ايام حيض مرد بازن مقاربت 
و همبسترى )جماع( كند كه اين كار بحد خود نامشروع است پس در ايام جريان خون همچنان كه در 
حديث شريف نيز آمده است مرد نبايد از محيض يعنى محل حيض )فرج( زن استفاده كند حتى در 
 >ßÐ> ßjë¿¶=�=Çà¶åhßJ á¢>ßª@ بعض روايات محدودة حرمت از زير ناف تا زير زانو آمده است و مقصود از اعتزال
همين توجيهات است نه بيشتر از اين. البته چون زن از خون حيض پاك شد و عالوه بر آن غسل هم 
< قطع حيض و مراد  ßÁáf àÃ áìßÈ�ÎçJ ßU@نمود همبسترى و مقاربت با او مباح مى گردد، مفسرين كرام مراد از�
<�غسل كردن را دانستند ودر اخير آيت اشاره بر اين است كه جواز مقاربت نيز از خود  ßÁáfçÃ ßìßI�=ßcåDßª@از�
حد خاصى دارد و در آن نيز طهارت و پاكيزه گى بايد مراعات گردد يعنى محليكه مقاربت در آن صورت 
ميگيرد همان جاى بايد باشد كه از جانب خداوند مشروع قرار داده شده نه محل ديگر نامشروع )دبر( 
بدون شك عمل كردن طبق اين معيار نشانة پاكى و انابت بسوى خداست كه خداوند اين گروه توبه 

كننده و پاك صفت را دوست ميدارد.
***< اين آية كريمه كه حيثيت دليل و حكمت بر يكى  á¼àJáÒ åm�Îç¾ß?� á¼ à³ßMáf ßU�=ÇàIá@ßª� á¼ à³ß¶� ãPáf ßU� á¼ à² àÕ> ßjå¾@
از احكام آية قبلى يعنى تخصيص محل جماع را دارد نيز در جواب سؤالى مبنى بر جواز يا عدم جواز 
نزديكى بازنان از طرف پشت سر نازل گرديده است زيرا يهوديان عقيده بر اين داشتند كه اگر كسى 
بازنش از طرف پشت نزديكى كند ولوكه در محل مجاز هم باشد اين كار نا جائز است و فرزنديكه از اين 
طريق پيداشود احول )قيچ( بدنيا مى آيد در اين مورد از رسول خدا – صلى اهللا عليه وسلم – پرسيده 
شد در جواب اين آية مباركه نازل گشت كه در آن زنها به مزرعه يا محل كشت و زراعت تشبيه گرديده 
اند زيرا همچنانكه زمين بقصد رويانيدن و حاصل دادن چيزى كشت مى شود و از آن محصول بدست 
مى آيد نطفة انسان در رحم زن نيز كشت مى گردد كه محصول آن اوالد است از اين تشبيه بخوبى معلوم 
مى شود كه چرا محل جماع مختص شد و تجاوز از آن چنانچه در احاديث ثابت گرديده است لواطت و 
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گناه كبيره محسوب گرديد و بر فاعل آن لعنت فرستاده شد چون هيچ كار مسلمان نبايد بدون از هدف 
نيك باشد و محلى كه قصد و هدف نيك يعنى زرع اوالد در آن ممكن است محدود و مشخص است 
از جانب ديگر طب امروزه ثابت كرده است كه لواطت با زنان و مردان انواع مختلف مرض هارا بوجود 
مى آورد كه عالج آنها ناممكن است، آية كريمه بعد از اثبات اين موضوع به امر ديگرى اشاره كرد كه 
< بهرگونه كه ميخواهيد به محل كشت تان  á¼àJáÒ åm�Îç¾ß?� á¼ à³ßMáf ßU�=ÇàIá@ßª@  رد بر خصلت هاى يهوديت است
نزديك شويد يعنى ايستاده يا نشسته از پيش رو يا از پشت سر قيد و شرط و ممنوعيتى براى شما در 
اين حاالت نيست زمانيكه محل جماع يكى باشد كه براى تان مباح قرار داده شده است، و در اخير اشاره 
 > á¼ à³ åjà«á¾ßåÙ�=Çàº ëbß® ßÆ@ بر اين دارد كه مبادا غفلت بر شما چيره گردد و ديدار و لقاء خدارا فراموش كنيد
براى نفس هاى خويش عمل نيك پيش فرستيد و بدانيد كه بزودى با خداى خويش مالقى خواهيد شد 

و اين لقاء فقط براى مؤمنين نويد بخش هست.          
***<�اين آية كريمه و آية بعدى در مورد قسم احكام خاصى را بيان  á¼ à³å¾>ßá�ßåÙ�âÍ ßuáf à¢�ßç�=�=Çà·ß£áß�� ß×ßÆ�@
ميدارند. اول اينكه نبايد قسم به خدا را مانع از انجام امور خير قرار داد مثل اينكه كسى قسم ياد كند 
كه صدقه نمى دهد، با فالن كس گپ نمى زند، بين دو كس صلح نمى آورد و از اين قبيل هر خير ديگرى. 
مفسرين كرام جملة )عرضة أليمانكم( را در روشنايى جملة بعدى چنين ترجمه كردند "مانعًا لكم من 
فعل خير أو ترك إثم أو اصالح بين الناس" سوگند به خدا را مانع براى خود از فعل خير يا ترك 
گناه يا اصالح بين مردمان نگردانيد و اگر كسى چنين سوگندى ياد كرد براى او بهتر آن است كه كفاره 
�ß á�ßE�=Ç àVå· áràIßÆ�=Ç à̄çJßI ßÆ�=Æèß�ßI� áÁß?@ بدهد و با انجام آن فعل خويش را از آن قسم بيرون آورد، جملة بعدى
< را علماء عطف بيان يا بدل از "أيمانكم" دانستند كه در حقيقت آنرا تفسير و توضيح مينمايد.  ål>ç¿¶=
� å��åÇá§ç·¶>åE�àç�=� à¼ à² àd å]=ßÖàÈ� ß×@ .دوم اينكه در بعض از انواع قسم مؤاخذه نيست اما در بعض ديگر هست
< شمارا خداوند در قسم هاى لغو تان مؤاخذه نمى كند، قسم لغو همان است كه انسان بر چيزيكه  á¼ à³å¾>ßá�ß?
گمان وقوع آنرا كند قسم ياد كند اما بر خالف گمان و توقع وى آن چيز واقع نشده و او از عدم وقوع آن 
� áKßF ßjß²�>ßå�� á¼ à² àd å]=ßÖàÈ� áÀ å³ß¶ ßÆ@ .بى خبر باشد، يا بدون قصد ضمن كالم شخص كلمة واهللا و باهللا ذكر شود
< ليكن شمارا به قسم هاييكه قلب هاى تان قصدا انجام ميدهد مؤاخذه مينمايد، اگر كسى به  á¼ à³àEÇà·à®
دروغ و ناحق و بطور قصد و تعمد قسم ياد كند از آن طريق منفعتى بوى برسد اين يمين غموس ناميده 
مى شود زيرا معنى غمس غوطه ور شدن است و اينگونه قسم صاحبش را در گناه وعذاب خداوند غوطه 
ور ميسازد، در بين اين دو يمين، يمين ديگرى قرار دارد كه بنام منعقده يا معقوده ياد مى شود و آن 
قسم خوردن بر انجام چيزى يا ترك آن در زمان آينده )مستقبل( است و در آن يا فرد بايد آن چيز را 
�àà�ábç̄ ß¢�>ßå�� á¼ à² àd å]=ßÖàÈ� áÀ å³ß¶ ßÆ@ انجام ندهد يا در صورت انجام آن كفاره بايد بپردازد كه در آيت مباركه

<ß�å²***< )المائدة : 89( ذكر آن آمده است.  ßjßº�åÌßf ßnß¢�à½> ß£ á{åC�àÄàIße>ç« ß³ßª� ßÁ>ßá�ßáÙ=
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فعاليت

< و در آخر آية دوم  ßÀÈåfëÃ ßìßJàá�=� èGåà�ßÆ�ß�åE=çÇçJ¶=� èGåà��ßç�=� çÁåC@در آخر آية اول اين درس آمده است�
®àÅÇà<�در مورد اينكه چه ربطى بين موضوعات  ßØàº� á¼ à³ç¾ß?�=Ç à»ß· á¢= ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI= ßÆ@ اين درس آمده است
مطرح شده در ابتداى آيات و اين جمالت قرار دارد شاگردان با همكارى استاد محترم مضمون تفسير 

با يكديگر مناقشه و مباحثه نمايند. 

فوايد درس
در آيات مباركه فوق مجموعة از پندها و اندرزها نهفته است، كه ذيًال بگوشه از آنها اشاره مى گردد.

 حرمت جماع اثناء حيض و نفاس بسبب ضرر هاييكه در پى دارد.
 حرمت وطء زن در ناحية دبر.

 وجوب اختيار كردن پاكى از گناهان به توبه و پاكى از نجاستها به آب.
 وجوب پيش فرستادن اعمال صالحه تا آنكه توشة مسلمان در دار آخرت باشد. 

 بشارت خداوندى براى مردان و زنان مسلمان كه عمل نيك انجام مى دهند.
 عدم جواز سوگند ياد كردن در ترك اعمال خير.

 لزوم كفاره دادن، در صورتيكه شخصى قسم ياد كند بر اينكه فالن كار نيك را انجام نميدهد.
 عدم مؤاخذة خداوند بندة مسلمان را بر قسم لغو.

 مؤاخذه شدن مسلمان بر قسم دروغ كه بطور قصدى صورت پذيرد.

سؤالها

1( كلمات ذيل را معنى نمائيد:
 {Ç§·¶=} {Á>�?} {Íuf¢} {¼³¶�PfU} {ÁfÃìI�=cDª} {=Ç¶hJ¢>ª} { âÏc?}

2( شأن نزول آية اول اين درس را بيان داريد.
< چيست؟ ßÁáfçÃ ßìßI�Æ� ßÁáf àÃ áìßÈ@ 3( معنى

4( چرا در آيت كريمه زنها به كشت زار تشبيه گرديده اند؟
5( اين مشابهت به چه حكمتى اشاره دارد؟

6( اگر كسى بر ترك عمل خير قسم ياد كند چه بايد انجام دهد؟
7( چهار نمونه از رهنمائى ها و اندرز هاى اين درس را بيان داريد.

کار خانه گی
در مورد انواع قسم و حكم آنها چنانچه آيات كريمة اين درس بدان اشاره دارد يك صفحه بنويسيد. 
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آيه )226- 228( سورة بقره

� ß± ßØ çì¶=�=Çàºßh ß¢� áÁåCßÆ�>..2@� ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåDßª�=ÆàÐ>ßª� áÁåDßª�æf àÃ ámß?�åÍß£ßEáeß?� àsèEßfßI� á¼åÃåÑ> ßjå¾� áÀåº� ßÁÇà¶áÖàÈ� ßÀÈådç·å¶@
� ß°ß· ß]�>ßº� ßÀá»àJ á³ßÈ� áÁß?� çÀ àÃß¶� ȩ̀ åVßÈ� ß×ßÆ�æÐÆàfà®�ßÍßM ßØßM� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßfßJßÈ� àL>ß̄ç· ßì à»á¶=ßÆ�>..3@� ã¼Éå· ß¢� ã¤É å» ßi�ßç�=� çÁåDßª
�> âU ßØ áqåC�=Æàa=ßeß?� áÁåC� ß́ å¶ßc�Êåª� çÀ åÂëaßfåE� è° ßUß?� çÀ àÃàJß¶Ç à£àEßÆ�åf å]ßáÛ=�å½áÇßÉá¶=ßÆ�åç�>åE� çÀåºáÖàÈ� çÀ à²� áÁåC� çÀåÃåº> ßUáeß?�Êåª�àç�=

>��>..4@� ã¼É å³ ßU�ãhÈåh ß¢�àç�=ßÆ�ãÍ ßQßeßa� çÀåÃáÉß· ß¢� å¹> ßQëf·å¶ßÆ� åÆàfá£ ß»á¶>åE� çÀåÃáÉß· ß¢�Ëådç¶=� à̧ áNåº� çÀ àÃß¶ßÆ

معناى كلمات

}  ايالء ميكنند. )كسيكه قسم ياد ميكند كه بازنش جماع نخواهد كرد به اين قصد ايالء گفته مى شود( ßÁÇà¶áÖàÈ}
انتظار و مهلت.   {sèEßfßI}

باز گشتند )يعنى به همبسترى با زنهاى شان بعد از امتناع ورزيدن از آن به قسم هاى شان(    {=ÆàÐ>ßª}
Çàºßh=}  قصد قلبى نمودند و تصميم گرفتند. ß¢}

جمع مطلقة است و مطلقة به آن زن اطالق مى شود كه شوهرش او را طالق داده باشد    { àL>ß̄ç· ßìàá�=}
يا 

قاضى حكم طالق او را صادر كرده باشد.   

انتظار بكشند.   { ßÀ árçEßß�ßÈ}
{®æÐÆàfà}   قرء به مدت پاكى زن از حيض و همچنان به مدت حيض گفته مى شود. 

شوهر هاى ايشان.   { çÀ àÃàJß¶Ç à£àE}
"ذلك" اشاره بطرف مدت انتظار است.   { ß́ å¶ßc� å�}

} و بر زنان باالى مردان عين آن حقوقى است كه بر مردان باالى زنان است.  çÀåÃáÉß· ß¢�Ëådç¶=� à̧ áNåº� çÀàß�ßÆ}
ترجمه

انتظار  ماه  چهار  ميخورند(  قسم  آنها  مباشرت  ترك  )به  زنان خويش  با  ميكنند  ايالء  كه  آنانى  براى 
كشيدن است، پس اگر باز گشتند )از قسم خود( هر آئينه خدا آمرزندة مهربان است )226( و اگر قصد 
طالق كردند پس هرآئينه اهللا شنواى دانا است )227( و زنانى كه طالق داده شده اند انتظار كشند به 
نفسهاى خود سه حيض را )از ازدواج خوددارى كنند( و حالل نيست به آنها كه پنهان دارند آنچه را كه 
آفريده است خدا در رحمهاى ايشان اگر ايشان ايمان دارند به اهللا و روز قيامت، و شوهران شان سزاوار 
بر  را  اگر نيت سازش دارند، وزنان  )به زنده گى زناشوئى خود( در آن مدت  ايشان  باز آوردن  به  ترند 

درس پنجاه و نهم
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شوهران مثل آن حقوقى است كه شوهران را بر زنان است بوجه پسنديده، ليكن مردان را هست افزونى 
]خاصى[ و خدا )برهرچيز( توانا و با حكمت است )228(.

تفسير مختصر 
�***<�چون در آيت سابق ذكرى از قسم خوردن و اينكه نبايد قسم مانع انجام  á¼åÃåÑ> ßjå¾� áÀåº� ßÁÇà¶áÖàÈ� ßÀÈådç·å¶@
كار خير شود به ميان آمد، در اين دو آية مباركه به همين مناسبت حكم آن يمينى بيان مى گردد كه 
بقصد عدم نزديكى يعنى جماع با زن ايراد شود كه آن را ايالء ميگويند و ايالء نيز در عربى معنى قسم 
را ميدهد ليكن اصطالحا خاص گرديده به همين قسم فوق الذكر. در زمان جاهليت مردم رسم و رواج 
داشتند كه بهدف فشار آوردن بر زنان قسم ياد ميكردند كه يكسال يا بيشتر از آن با زن خويش مقاربت 
نميكنند لذا اورا در اين مدت رها ميكردند در حاليكه نه ميتوانست شوهر ديگرى را بر گزيند چون در 
نكاح كسى بود و نه در حقيقت شوهر داشت زيرا آن مرد براى مدت طوالنى يا نا معلوم رهايش كرده 
بود، چون بعد از اسالم نيز عدة مرتكب اين عمل نا درست شدند اين آيات مباركه نازل گرديد و براى 
ايالء كننده گان وقت خاص يعنى چهار ماه فرصت داد تا خوب فكر بكنند كه اگر اين ضرر را ميخواهند 
خاتمه دهند پس رجوع كنند و از قسم خود با اداى كفاره بر گردند و اگر قصد رجوع به زنان شان را 
ندارند پس بايد آنان را طالق دهند و گرنه با گذشت مدت محدود طالق واقع مى گردد و شريعت اسالم 
نمى گزارد كه در حق زنان ظلم صورت گيرد. چون اسالم نمى خواهد كه به آسانى شيرازة يك خانواده از 
هم بپاشد، لذا مدت كافى براى انديشيدن داد تا باشد كه هم زن در اين مدت متوجه نقايص خود شود و 
هم شوهر در اين مدت به خود بر گردد و مصلحت خود و زنش را در يابد. و بمنظور تشويق و ترغيب بر 
< اگر بر گشتند  ã¼É åUße�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁåDßª�=ÆàÐ>ßª� áÁåDßª@�:رجوع كردن به زن، در اخير آيت اول خداى پاك فرمود
از قسم هاى خود و رجوع نمودند به زنده گى خويش بدانند كه خداوند آمرزندة مهربان است. يعنى آنهارا 
مى بخشايد و بر آنها مهربانى ميكند و در آيت بعدى خبر داد كه اگر واقعاً قصد طالق را دارند پس متوجه 

باشند كه خداى عالميان شنوا و داناست لذا به انديشة ضرر رساندن به زنان خويش نباشند. 
***<�سر از اين آية مباركه تا پنج آيت بعدى احكام طالق  �æÐÆàfà®�ßÍßM ßØßM� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßß�ßÈ� àL>ß̄ç· ßìàá�=ßÆ@
وجه  و  مى گردد،  ذكر  است  اجتماعى  عدالت  به  اسالم  مبين  دين  اهتمام  گر  بيان  بنحويكه  بتفصيل 
انتظار  يعنى  تربص  به  ايالء  مسئلة  در  كه همچنانكه  است  اين  قبلى  آيات  و  آيات  اين  بين  مناسبت 
كشيدن اشاره شد در اين آيت نيز بنوع ديگرى از تربص اشاره مى گردد يعنى انتظار كشيدن زن مطلقه. 
مراد از مطلقات در اين آية مباركه همان زنانى اند كه مرد شان با آنها نزديك شده )همبسترى كرده( و 
آنها بار دار هم نيستند و حيض مى بينند. زيرا هريك از اين افراد حكم جداگانة دارند كه در آيات ديگر 
آمده است اما حكم اينگونه زنان به اساس اين آيت قرآنى اين است كه بايد سه قرء انتظار بكشند و تا 

گذشت اين مدت با كسى نكاح نكنند.
توضيحاتى چند در معنى و مفهوم قرء:

 علماء در معنى و مراد قرء بخاطر اطالق شدن آن هم بر حيض و هم بر طهر بعد از حيض، از عصر 
صحابه تا كنون دو نظر يه را پيش نموده اند. حضرت عمر و على و ابن مسعود – رضى اهللا عنهم – و 
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بتبع شان فقهاى مذهب حنفى و حنابله اين قول را ترجيح دادند كه مراد از قرء در اين آيت مباركه 
حيض است يعنى زنهاى طالق شده بايد سه حيض را عدت بگزرانند، اما ام المؤمنين عائشة صديقه و 
عبد اهللا بن عمر و زيدبن ثابت و بتبع شان شوافع و مالكيه اين قول را ترجيح دادند كه مراد از قرء طهر 
است يعنى اياميكه بين دو حيض قرار دارد پس معنى در نزد آنها چنين مى شود زنهاى طالق شده بايد 
سه طهر را بگزرانند. داليل هريك از فريقين در كتب فقه و اصول فقه ذكر است درس حاضر گنجايش 
تفصيل آن را ندارد همين قدر بايد دانست كه اين اختالف در آنچه مقصود و هدف اصلى آيت است تغيير 
خاصى را ايجاد نمى كند زيرا مقصود آنست كه خالى بودن رحم زن از نطفة شوهر اول واضح و هويدا 
گردد و اين چيز هم به سه حيض معلوم مى گردد وهم به سه طهر، بهر صورت اين مدت را كه در حدود 
سه ماه را در بر ميگيرد بايد بگزراند البته اين شبهه را كسى ايجاد نكند كه در صورتيكه مقصد خالى 
بودن رحم يا نبودن آن است پس اين كار احتماال از طريق وسائل طبى امروزه به يك روز معلوم گردد 
لذا چه ضرورت به گذشت سه حيض يا سه طهر است چون اوالً ده ها حكمت و فائدة ديگر در تعيين اين 
مدت نهفته است و ثانيا چون امر آسمانى بر چيزى صراحت داشته باشد كسى را حق فلسفه تراشى در 

آن نيست و مسلمان واقعى به جان و دل بايد اطاعت و فرمانبردارى كند.  
نكاتى چند در آداب معاشرت:

فراموش نبايد كرد كه اين آية مباركه به چند چيزيكه داراى اهميت فراوان هستند اشاره دارد از آن جمله 
اينكه: چون زنى طالق شود از نظر روانى شايد احساس كند كه بزود ترين فرصت بايد به اثبات برساند كه 
طالق آن به سبب كدام ضعف و كمى در آن نبوده و او از تشكيل زنده گى زناشوئى جديد عاجز نيست لذا 
فوراً پس از طالق بايد با كسى ديگرى ازدواج كند! اما قرآن مجيد با حكمت خاص خود زن را متوجه ساخت 
كه تشكيل خانوادة جديد عيب نيست اما هر روز انتقال از يك شوهر به شوهر ديگر براى يك زن با كرامت 
و با شخصيت عيب است زن مطلقه بايد مدتى را بگزراند و به عجله و عاطفه تصميم نگيرد و خود سراسيمه 
دنبال شوهر نشود تاباشد ديگران به سراغ او بيايند و او با خيال راحت بهترين را انتخاب كند، نكتة ديگر 
اين است كه زن را بر حذر داشت از اينكه نشايد بخاطر عجله در ازدواج پس از طالق كتمان حقائق كند 
و چيزى را كه خداوند در رحمش خلق نموده است كه از نطفة شوهر اولش مى باشد بپوشاند كه اين كار 

باعث بهم ريختن و گم شدن نسب ها مى شود و مشكالت اجتماعى را ببار مى آورد.
< اشاره به حكمت ديگرى دارد كه همانا ترغيب و  ß́ å¶ßc� å�� çÀåÂëaßfåE� è° ßUß?� çÀ àÃàJß¶Ç à£àEßÆ@ همچنان جملة
تشويق طرفين به پيوند دوباره زنده گى شان است قبل از اينكه متالشى شود و اين در صورت است كه 
مرد زنش را طالق رجعى داده باشد يعنى يك طالق. پس بهتر آن است كه مرد مثبت ها و منفى هاى 
جدائى را درست بسنجد و بداند كه منفى ها به مراتب بيش از مثبت هاست و زن متوجه شود كه كرامت 
و عزت امر در همان استمرار زنده گى مشترك او با شوهرش مى باشد لذا در عملكرد هاى خود اصالح 
<< اشاره به همين پشيمانى طرفين از اشتباهات سابقه و كوشش به  âU ßØ áqåC�=Æàa=ßeß?� áÁåC@ بياورد كه قيد

بهتر كردن معاشرت در آينده است.
< اشاره به حقوق مساوى طرفين است بر  åÆàfá£ßá�>åE� çÀåÃáÉß· ß¢�Ëådç¶=� à̧ áNåº� çÀàß�ßÆ@ به تعقيب آنچه گذشت جملة
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يكديگر يعنى همان گونه كه مرد ها باالى زنها حقوقى دارند زنها نيز باالى مرد ها از حقوقى برخوردارند. بايد 
دانست كه مماثلت در وجوب مراد است نه در اعمال، يعنى الزم نيست كه چون زن لباس مرد را شست 
مرد هم لباس زن را بشويد بلكه مرد بايد خدمات را انجام دهد كه مناسب حال اوست و مراد از )بالمعروف( 
همان چيزى است كه طبيعت سالم آنرا مى پسندد، و در اخير آيت به مرتبة خاص قيموميت و ادارة مرد 
ãÍ< معلوم است كه  ßQßeßa� çÀåÃáÉß· ß¢� å¹> ßQëf·å¶ßÆ@ كه در حقيقت يك مسؤوليت اجتماعى است اشاره گرديده فرمود
زن و مرد توأم با اوالد شان يك مجتمع كوچكى را تشكيل ميدهند و هيچ مجتمعى بدون از قوانين و فرد 
تدبير كننده به پيش نمى رود لذا در خانواده اين مسؤوليت به مرد سپرده شده و به اساس زحماتى كه در 

اين راستا ميكشد و مصارفى را كه متحمل مى شود مزيتى براى او در نظر گرفته شده است.  
       

فعاليت

شاگردان در مورد تعريف لغوى و اصطالحى ايالء و احكام شرعى مربوط به آن بحث  و تبادل نظر كنند. 

فوايد درس 
در آيات مباركه فوق مجموعة از پندها و اندرزها نهفته است كه ذيال به بعضى از آنها اشاره مى گردد.

 بيان حكم ايالء و عدالت اسالمى در ممانعت از ظلم به زنان.
 اهتمام دين مبين اسالم به جلو گيرى از فروپاشى نظام خانواده گى. 

 بيان عدة مطلقه در صورتيكه عادت ماه وار  او )حيض( قطع نشده باشد. 
 مستحق بودن شوهر به رجعت بازنش در ايام عدة وى و عدم جواز خواستگار شدن كسى براى 

نكاح با وى در اين ايام.
 اثبات زوجين.

  تثبيت قيادت و مسؤول بودن مرد در امور خانوادگى. 

سؤالها

1( كلمات ذيل را معنى نمائيد:
 {ÀÃJ¶Ç£E} {ÀrE�È} {L>¯·ì�=} {á=Çàºßh ß¢} {=ÆÐ>ª�ÁDª} {sEfI} {ÁÇ¶ÖÈ}

< را بيان كنيد. á¼åÃåÑ> ßjå¾� áÀåº� ßÁÇà¶áÖàÈ� ßÀÈådç·å¶@ 2( شأن نزول آية مباركه
3( ربط اين آيه با آيه قبلى آن را واضح سازيد.

4( ايالء در زمان جاهليت چگونه بود؟
æÐÆàfà®�ßÍßM< كدام زنها اند؟ ßØßM� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßß�ßÈ� àL>ß̄ç· ßìàá�=ßÆ@ 5( مراد از مطلقات در آية كريمه

6( از مساوات حقوق زنان و مردان چه مماثلتى مراد است؟
ãÍ< را تفسير و تشريح كنيد؟ ßQßeßa� çÀåÃáÉß· ß¢� å¹> ßQëf·å¶ßÆ@ 7( جملة

کار خانه گی

با استفاده از درس در بارة چهار مورد از آداب معاشرت كه آية اخير اين درس به آنها اشاره دارد يك مقاله 
كوتاه بنويسيد. 
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آيه )229- 230( سورة بقره

� çÀ àÂÇ à»àJáÉßIßA �> ç»åº�=Æ àd à]á@ßI � áÁß? � á¼ à³ß¶ � ȩ̀ åVßÈ � ß×ßÆ� æÁ> ßj áUåDåE � ãXÈåf ájßI � áÆß? � æÆàfá£ ß»åE � ãµ> ßjáºåDßª � åÁ>ßIçfßº � à± ßØ çì¶=@
� áLßbßJáª=�> ß»Éåª�> ß»åÃáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª�åç�=�ßaÆ àb àU�> ß»Éå̄ àÈ� ç×ß?� á¼àJá« å]� áÁåDßª�åç�=�ßaÆ àb àU�> ß»Éå̄ àÈ� ç×ß?�>ßª> ß̂ ßÈ� áÁß?� ç×åC�>âÒáÉ ßm
� ßØßª�>ßÃß̄ç· ß{� áÁåDßª�>..5@� ßÁÇ à»å¶> ç�¶=� à¼ àÂ� ß́ åÒß¶Æà@ßª�åç�=�ßaÆ àb àU�çbß£ßJßÈ� áÀßºßÆ�> ßÂÆ àbßJá£ßI� ßØßª�åç�=�àaÆ àb àU� ß́ á·åI�åÄåE
�> ß»Éå̄ àÈ� áÁß?�>ç¿ ß�� áÁåC�> ß£ ßQ=ßfßJßÈ� áÁß?�> ß»åÃáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª�>ßÃß̄ç· ß{� áÁåDßª�àÅßfáÉ ß¦�> âQáÆßg� ßX å³á¿ßI�ÎçJ ßU� àbá£ßE� áÀåº�àÄß¶� ȩ̀ åVßI

���>�>./,@� ßÁÇ à»ß·á£ßÈ�æ½áÇß̄å¶�> ßÃà¿ëÉßFàÈ�åç�=�àaÆ àb àU� ß́ á·åI ßÆ�åç�=�ßaÆ àb àU

معناى كلمات

مراد طالقى است كه طالق دهنده يعنى مرد حق رجعت بازنش را دارد. )طالق رجعى(   { à± ßØ çì¶=}
}  دوبار است . åÁ>ßIçfßº}
نگهداشتن.   {�µ> ßjáºåC }
}   رها كردن. ãXÈåf ájßI}

احكام خدا. )عبارت از حسن معاشرت بين زوجين است(.   {åç�=�ßaÆ àb àU}
عوض خويش دهد زن براى مرد. )يعنى خلع كند(   { áLßbßJáª=}

}  نيست گناه و حرجى. ß\>ß¿ àQ� ßØßª}
اينكه رجوع كند هريك از زوجين بديگرى بعقد جديد.    {> ß£ ßQ=ßß�ßÈ� áÁß?}

ترجمه

طالق )طالقى كه شوهر حق رجوع كردن را دارد( دو بار است، پس نگهداشتن است بوجه پسنديده يا 

رهاكردن است به نيكويى، و حالل نيست براى شما كه بگيريد از آنچه داده ايد زنان را چيزى )يعنى از 

مهر( مگر آنكه بترسند )زن و شوهر( كه بر پا ندارند احكام خدارا پس اگر ترسيديد كه بر پا ندارند احكام 

اهللا را ]در چنين صورت[ نيست گناهى بر زوجين در آنچه بپردازد زن )از مهر خويش( به مرد، اين است 

احكام خدا پس سركشى نكنيد از آن وهركه تجاوز كند از احكام خدا پس آن گروه ايشانند ستمكاران 

)229( پس اگر طالق داد زن را )بار سوم( ديگر آن زن براى وى حالل نيست تا نكاح كند زن شوهر 

ديگرى را، اگر طالق كردش )شوهر دوم( پس نيست گناهى بر هردو )زن و شوهر اول( اگر به زوجيت 

برگردند )به نكاح جديد( درصورتى كه گمان دارند بر پا ميتوانند داشت احكام خدا را، اين است احكام 

خدا كه بيان ميكند آنرا براى قوميكه مى دانند )230(

درس شصتم
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تفسير مختصر

***<�عادت عرب بر اين بود كه اگر مرد زنش را ده ها  æÁ> ßj áUåDåE� ãXÈåf ájßI� áÆß?� æÆàfá£ßå�� ãµ> ßjáºåDßª� åÁ>ßIçfßº� à± ßØ çì¶=@
طالق ميداد باز هم حق رجوع كردن به وى را ميداشت ماداميكه كه زن در عدت مى بود و چون در اين 

كار ضرر و بى حرمتى به زنان بود خداوند متعال اين آية مباركه را نازل كرد كه در آن براى مرد فقط در 

دو طالق حق مراجعت داده شده آنهم در مدتيكه زن در عدت خويش قرار داشته باشد، پس اگر عدت 

زن گذشت يا مرد سه طالق زنش را داد ديگر حق رجعت او سلب شده و زن بر وى حرام مى گردد لذا 

معنى آية كريمه چنين مى شود كه طالق رجعى دو مرتبه است كه بعد از آنها دو اختيار  پيش روى 

مرد قرار دارد يا رجعت به زن )امساك( يا جدائى از زن و حرمت كه اين حرمت يا به طالق سوم ثابت 

مى گردد و يا به گذشتن عدة زن البته هم رجعت بگونة پسنديده بايد باشد يعنى به نيت ادامة زنده گى 

زناشوئى و تعامل نيك و هم رهائى بگونة نيكو بايد باشد يعنى بدون از ظلم و ستم و با پرداخت حقوق زن 

âÒáÉ<< اشاره به همين احسان مطلوب  ßm� çÀ àÂÇ à»àJáÉßIßA�>çå��=Æ àd à]á@ßI� áÁß?� á¼ à³ß¶� ȩ̀ åß�� ß×ßÆ@چنانچه جملة بعدى يعنى�

دارد يعنى براى شما جائز نيست كه از مهر زنان در صورتيكه ادايش كرده باشيد چيزى پس بگيريد يا 

در صورتيكه خواسته باشيد حاال مهر را ادا كنيد چيزى را كم كنيد كه اين كار خالف احسان است. 

شان نزول آيت

اگر چه بطور عموم رفع و برداشت همان عادت جاهليت كه قبال به آن اشاره شد شان نزول آيت به 

حساب مى رود ليكن سببيكه بطور خاص در مورد آن آيت فوق نازل گرديده بنابر روايات صحيحه آن 

بود كه مردى به زنش گفته بود با تو كارى خواهم كرد كه بطور دائم نه مطلقه باشى و نه زن من آن 

زن پرسيد چگونه؟ مرد جواب داد كه طالقت ميدهم و چون آخرين روز هاى عده فرا رسيد به تو رجوع 

ميكنم باز طالق ميدهم باز رجوع ميكنم و تا آخر زنده گى اين كار را ادامه ميدهم و طبق عادت عرب 

قبل از اسالم اين كار براى او مباح بود پس آن زن داد خويش را به رسول خدا رسانيد و اين آية مباركه 

نازل گرديد و از ظلم و تعدى در حق زنان جلوگيرى شد.

توضيح مهم

آية مباركه در نزد بسيارى از مفسرين بيان گر عدد طالق رجعى است كه دو طالق ميباشد، برابر است 

كه اين دو طالق جدا جدا داده شود يا يكجا وبه يك لفظ باشد يا به دو لفظ در اين صورت مراد از 

<�اين است كه با زن رجعت صورت نگيرد و  æÁ> ßj áUåDåE� ãXÈåf ájßI� áÆß?@ تَاِن" حقيقت تثنيه است و مراد از "َمرَّ
با گذشت عده آن زن بائن گرديده بر شوهرش حرام شود.

اما در نزد بعض ديگر  از مفسرين آيت بيان گر عدد طالق شرعى است كه سه طالق است و به سه مرتبة 
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جدا گانه داده مى شود نه به يك لفظ  و به يك وقت در اين صورت مراد از "مرتان" تكرار است يعنى 

< طالق سوم است چنانچه در حديث شريف نيز آمده،  æÁ> ßj áUåDåE� ãXÈåf ájßI� áÆß?@ يكى بعد از ديگر و مراد از

كسى از رسول خدا پرسيد خداى متعال دو طالق را در قرآن مجيد ذكر كرده است پس طالق سوم در 

< پس تسريح يعنى طالق.     æÁ> ßj áUåDåE� ãXÈåf ájßI�áÆß?@ كجاست ايشان فرمودند

خلع 

�åÄåE< اشاره به خلع دارد و خلع در لغت كشيدن و  áLßbßJáª=�> ß»Éåª�> ß»åÃáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª@ اين جزء از آية مباركه

بيرون كردن را ميگويند و در اصطالح عبارت از اين است كه زنى با دادن مهرش يا چيز ديگرى به شوهر 

خود را از قيد نكاح او بيرون آورد. البته اين خلع كردن بنابر هدايت اين آية كريمه در صورتى جائز است 

كه مرد تقصيرى در قبال زن نداشته باشد، اما زن طبيعتا با اين مرد نسازد و ترس از آن باشد كه احكام 

و حدود خداوندى بين زن و مرد مراعات نگردد لذا در چنين حالتى ميتواند مرد در مقابل خواستار زن 

مبنى برجدائى و جبران خسارات مادى و معنوى چيزى از زن بگيرد وگرنه براى مرد گرفتن چيزى از 

زن در مقابل طالق جائز نيست.

�àÅßá***<�اشاره به طالق سوم و حكم آن است يعنى  ß¦�> âQáÆßg� ßX å³á¿ßI�ÎçJ ßU� àbá£ßE� áÀåº�àÄß¶� ȩ̀ åß�� ßØßª�>ßÃß̄ç· ß{� áÁåDßª@
اگر بعد از دو طالق كه گذشت و شوهر حق رجعت را داشت طالق ديگرى نيز داد در اين صورت حالل 

بودن آن زن به اين مرد به انتها مى رسد مگر در يك صورت و آن اين است كه زن با شوهر ديگرى 

نكاح كند و آن شوهر باوى جماع نمايد. پس اگر طالقى بين اين دو صورت گرفت بعد از گذشت عدت 

شوهر اول ميتواند با اين زن دوباره نكاح نمايد چنانچه در حديث صحيح قيد نكاح و جماع هردو آمده 

�ßaÆ àb àU�> ß»Éå̄ àÈ� áÁß?�>ç¿ ß�� áÁåC�> ß£ ßQ=ßß�ßÈ� áÁß?�> ß»åÃáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª�>ßÃß̄ç· ß{� áÁåDßª@ .كه تفسيرى براى آيت بحساب مى رود

=�åç<�اگر شوهر دوم زن را طالق داد در اين حالت گناهى به طرفين يعنى زن و شوهر اول نيست كه 
دوباره بيكديگر مراجعه كنند كه اين مراجعه به نكاح جديد مى شود زيرا اين زن مثل زن اجنبيه بر شوهر 

اول حرام شده بود و حاال دوباره مى تواند با او نكاح كند.     

موضوع اقامت حدود خدا در اين آيات چند بار تكرار شده است و مراد از آن حسن معاشرت، خلق نيكو، 

عدم ظلم به يكديگر و مراعات حقوق شرعى و اجتماعى است و اين تكرار نشانة اين مى باشد كه اسالم 

حنيف به حقوق زنان و احترام به آنان و كرامت انسانى شان اهميت بسيار قايل است و برخالف اتهامات 

نا درست دشمنان اسالم بهر گونة ممكن سعى و تالش دارد تا در حق زنان كوتاهى صورت نگيرد بلكه 

از همة احكاميكه در اين دروس خوانديم بخوبى معلوم مى شود كه چقدر دروغ پردازان عليه اسالم از 

واقعيت دور و از انصاف تهى اند.  
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فعاليت

موضوع عادات مردم  زمان جاهليت در مورد طالق و جوانب منفى آن بر زنده گى زنان را در صنف 
مطرح كرده مورد مناقشه قرار دهيد.

فوايد درس
در آيات مباركة اين درس بسيارى از اندرز هاى مهم وجود دارد كه به عدة از آنها ذيال اشاره مى گردد:

 بيان طريقة درست و شرعى طالق.
 حرام شدن زنيكه سه طالق داده شده باشد بر شوهر مگر بعد از  نكاح ديگر وطالق شدن يا فوت 

شوهر ثانى.
 مشروعيت خلع. 

 وجوب مراعات حدود و احكام خداوندى و حرمت تجاوز از آنها.
 حرمت ظلم و آن به سه نوع است: اول شرك به خدا و اين ظلم بجز از توبه و رجوع از آن بخشيده 
نمى شود، دوم ظلم به بنده گان خدا و اين ظلم به مسترد كردن حقوق يا معاف كردن عباد بخشيده 
به  مربوط  اين ظلم  نبخشيدن  يا  بخشيدن  اهللا.  از حدود  تجاوز كردن  به  نفس  به  مى شود سوم ظلم 

مشيئت خداوند> مى باشد.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:
 {>£Q=�È�Á?} {\>¿Q�Øª} {ÄE�LbJª=�>»Éª} {�=�aÆbU} {XÈfjI�Æ?} {µ>jºDª}

2( طالق رجعى به چه طالقى گفته مى شود؟
3( عدد طالق هائيكه شوهر حق رجعت را در آنها دارد چند است؟

4( مراد از امساك بمعروف و تسريح به احسان چيست؟
<� را بيان داريد. åÁ>ßIçfßº� à± ßØ çì¶=@ 5( شان نزول آية مباركة

کار خانه گی
باعث بروز مشكالت در روابط زن وشوهر  از چيز هائيكه  در مورد اهميت تشكيل خانواده و اجتناب 

وباالخره وقوع طالق مى شود مقالة بنويسيد كه از يك صفحه كم نباشد.



239

آيه )231- 232( سورة بقره

�=âe=ßf åu� çÀ àÂÇ à³ åjá»àI� ß×ßÆ� æÆàfá£ ß»åE� çÀ àÂÇ àUëf ßi�áÆß?� æÆàfá£ ß»åE� çÀ àÂÇ à³ åjáºß@ßª� çÀ àÃß· ßQß?� ßÀá§ß·ßFßª�ßÐ> ßjë¿¶=� à¼àJá̄ ç· ß{�=ßcåCßÆ@
� ß¹ßhá¾ß?�>ßºßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢�åç�=�ßÍ ß»á£å¾�=Æàf à²ác=ßÆ�=âÆàh àÂ�åç�=� åL>ßÈßA�=Æ àd å̂ çJßI� ß×ßÆ�àÄ ßjá«ß¾� ß¼ß· ß��ábß̄ßª� ß́ å¶ßc� á̧ ß£á«ßÈ� áÀßºßÆ�=Æ àbßJá£ßJå¶
� à¼àJá̄ ç· ß{�=ßcåCßÆ�>./-@� ã¼Éå· ß¢�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à³åE�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI=ßÆ�åÄåE� á¼ à³ à�å£ßÈ�åÍ ß» á³ åVá¶=ßÆ� åH>ßJ å³á¶=� ßÀåº� á¼ à³áÉß· ß¢
�åÄåE� à ß¢ÇàÈ� ß́ å¶ßc� åÆàfá£ ß»á¶>åE� á¼ àÃß¿áÉßE�=áÇ ßu=ßfßI�=ßcåC� çÀ àÃ ßQ=ßÆágß?� ßÀ áV å³á¿ßÈ� áÁß?� çÀ àÂÇà· àvá£ßI� ßØßª� çÀ àÃß· ßQß?� ßÀá§ß·ßFßª�ßÐ> ßjë¿¶=
>�>./.@� ßÁÇ à»ß·á£ßI� ß×� á¼àJá¾ß?ßÆ� à¼ß·á£ßÈ�àç�=ßÆ�àfßÃ á{ß?ßÆ� á¼ à³ß¶�Îß²ágß?� á¼ à³å¶ßc�åf å]ßáÛ=�å½áÇßÉá¶=ßÆ�åç�>åE� àÀåºáÖàÈ� á¼ à³á¿åº� ßÁ>ß²� áÀßº

معناى كلمات

ميعاد خويش، مراد نزديك شدن زن است به خالصى عده.    { çÀ àÃß· ßQß?}
براى ضرر رسانيدن.   {=âe=ßf åu}

بازى و تمسخر.    {= âÆ àh àÂ}
نعمت خداوند، )مراد اسالم است(�   {åç�=�ßÍ ß»á£å¾}

علم )مراد سنت نبوى است(   {Í ß» á³åá�=}
} مانع نشويد ايشان را. çÀ àÂÇà· àvá£ßI� ß×}

áÇ=}  تراضى به رضايت جانبين گفته مى شود. ßu=ßfßI}
بهتر و نافع تر است.   { á¼ à³ß¶�Îß²ágß?}

}  پاكيزه تر.  àfßÃ á{ß?}
ترجمه

و هنگاميكه طالق داديد زنان را چون به عدت خويش رسيدند )نزديك شدند به انتهاى عدت( پس 

نگه  و  پسنديده،  بوجه  را  ايشان  كنيد  رها  يا  )موافق دستور خدا(  پسنديده  بوجه  را  ايشان  نگهداريد 

مداريد ايشان را براى ضرر رساندن تا بر آنها ستم كنيد، و هر كس چنين كند همانا بر خود ظلم كرده 

است، و احكام خدارا به مسخره مگيريد، و به ياد آوريد نعمت خدا را كه برشما ارزانى فرموده است و 

]بخصوص[ آنچه فرو فرستاد بر شما از كتاب و علم كه پند ميدهد شمارا به آن و بترسيد از اهللا و بدانيد 

كه هرآئينه اهللا بهر چيز داناست )231( و هنگاميكه طالق داديد زنان را چون رسيدند به منتهاى عدت 

درس شصت و يكم
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شان پس منع مكنيد ايشان را از اينكه نكاح كنند شوهران شان را وقتيكه راضى باشند در ميان خود 

بوجه پسنديده، بدين سخن پند داده مى شود آن كسى از شما كه ايمان دارد به اهللا و روز قيامت اين 

كار نافع تر است به شما و پاكتر، خدا ميداند و شما نميدانيد )232(

تفسير مختصر

�***<�آية مباركه يك مرتبة ديگر بنده گان مؤمن را امر ميكند كه  çÀ àÃß· ßQß?� ßÀá§ß·ßFßª�ßÐ> ßjë¿¶=� à¼àJá̄ ç· ß{�=ßcåC ßÆ@
اگر طالقى بين شان و بين زنهاى شان رخ داد و آنها به طالق شرعى )يعنى به اوقات مختلف نه در 

وقت واحد و در هنگام پاكى زن از حيض( زنهاى شان را طالق گفتند پس چون زن به آخرين ايام 

عدة خويش رسيد نشايد در اين هنگام اعمالى مشابه قباحتهاى مردمان قبل از اسالم را انجام دهند. 

بايد يا به نيت خوب و اصالح و زنده گى شرافتمندانه برگردانند آنها به سوى خود و يا اينكه رهاى 

شان كنند تا عدة شان پوره شود و در اين صورت هم نيكوئى و احسان را فراموش نكنند يعنى به آنها 

حق شان را بپردازند و از آنها بدگوئى نكنند و در جامعه بد نامى براى شان ايجاد نكنند.

نكتة ديگرى كه آية مباركه به آن اشاره دارد اين است كه نشود كسى براى انتقام جوئى از زن باوى 

مراجعه كند به نيت ضرر رساندن به اينگونه كه نه طالقش بدهد و نه حسن معاشرت با وى داشته باشد 

تا اينكه زن مظلوم مجبور به پرداختن چيزى براى رهايى خود شود خلع نمايد. خداوند متعال براى 

� ß́ å¶ßc� á̧ ß£á«ßÈ� áÀßºßÆ@ بزرگ جلوه دادن گناه اين كار عالوه از اينكه آنرا تجاوز از حدود خدا دانست فرمود

àÄ< كسيكه اين كار را قصدا و عمدا انجام دهد بداند كه بر نفس خويش ظلم نموده است  ßjá«ß¾� ß¼ß· ß��ábß̄ßª
=<�اين آيات خدا را كه منظور  âÆ àh àÂ�åç�=� åL>ßÈßA�=Æ àd å̂ çJßI� ß×ßÆ@متصل به آن اين را نيز گوشزد ساخت كه� .

آن احكام خداوندى اعم از اوامر و نواهى است به باد تمسخر نگيريد و به آنهابى اعتنائى نكنيد كه جزاى 

آن سخت و سنگين خواهد بود. 

در اخير آية مباركه ياد دهانى است مؤمنان را بر نعمت هاى خداوند كه بزرگترين آنها نعمت اسالم است 

و از بين نعمت هاى ديگر بطور خاص به نعمت فرستادن كتاب و حكمت كه مفسرين كرام مراد از آن 

را سنت نبوى گرفته اند اشاره گرديده و تصريح شده است كه اين كتاب و سنت سراسر پند و نصيحت 

است براى شما پس از شكر اين نعمات تغافل نورزيد و تقوى را پيشه خويش قرار دهيد.

***<�اين خطاب متوجه اولياء زن  çÀ àÃ ßQ=ßÆágß?� ßÀ áV å³á¿ßÈ� áÁß?� çÀ àÂÇà· àvá£ßI� ßØßª� çÀ àÃß· ßQß?� ßÀá§ß·ßFßª�ßÐ> ßjë¿¶=� à¼àJá̄ ç· ß{�=ßcåC ßÆ@
ميباشد به آنها دستور ميدهد كه چون زن از جانب شوهرش طالق شد و عدت وى گذشت وحق رجعت 
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مرد از وى سلب شد در اين صورت اگر مرد خواهان نكاح دوباره شد و زن نيز موافقت داشت و هردو 

عزم بر معاشرت نيك داشتند، نشايد اولياء زن او را از اين برگشت به زنده گى مشترك و عقد دوبارة نكاح 

با شوهر مانع شوند. )عضل( از نظر لغوى در تنگنا قرار دادن را گويند چنانچه در عربى گفته مى شود: 

"َعضلُْت عليه أى َضيَّْقَت عليه" يعنى بر او سخت گرفتم و اورا در تنگنا قرار دادم از همين لحاظ معنى 
منع كردن را نيز ميدهد چون همين فشار و تنگى باعث جلوگيرى و ممانعت مى شود، از همين جاست 

كه عدة از مفسرين خطاب را متوجه شوهران دانسته اند به اين معنى كه شما چون زنان تان را طالق 

داديد و در ايام عدت رجعت هم ننموديد پس بعد از بائن شدن زن او را در تنگنا قرار ندهيد از اينكه 

براى خويشتن هر آنكسى را كه ميخواهند شوهر انتخاب نموده و با وى نكاح كند. مفسرانيكه اين گونه 

<ßÐ< راجع به شوهران است پس اين خطاب با خطاب در  ßjë¿¶=� à¼àJá̄ ç· ß{@تفسير ميكنند ميگويند ضمير در�

<�توافق پيدا كرده توجيه مذكور را ترجيح ميبخشد. çÀ àÂÇà· àvá£ßI� ßØßª@
اما چون به شأن نزول آيت نظر شود تفسير اول يعنى خطاب به اولياء زن راجح به نظر مى رسد زيرا در 

مورد شأن نزول آيت چنين آمده است: يكى از اصحاب كرام بنام معقل بن يسار - رضى اهللا عنه - خواهرى 

داشت كه شوهرش اورا طالق داده بود و عدت وى نيز گذشته بود آنها ميخواستند دوباره به زنده گى خويش 

برگردند و هردو جانب راضى بودند ليكن معقل با اين كار مخالفت مى ورزيد همان بود كه اين آيت نازل 

گشت و اورا از اين منع كردن باز داشت، چنانچه او به اين نداى آسمانى لبيك گف و اطاعت كرد.

<�ذلك اشاره به نهى مذكور است )نهى از ممانعت( و "ذلكم"  àfßÃ á{ß? ßÆ� á¼ à³ß¶�Îß²ágß?� á¼ à³å¶ßc�***�åÄåE� à ß¢ÇàÈ� ß́ å¶ßc@
اشاره به ترك آنچه از آن نهى آمده است يعنى ترك ممانعت اما كاف در هردو براى خطاب است كه در 

موضع اول بصورت مفرد )لك = براى تو( و در موضع دوم بصورت جمع )لكم = براى شما( آمده است و 

اين طرز خطاب )خطاب به ضمير مفرد و تثنيه وجمع براى يك نوع مخاطب( در قرآن مجيد زياد موارد 

استعمال دارد كه جاى تفصيل آن تفاسير بزرگ است. ميفرمايد از اين نهى كسانى واقعاً وعظ و نصيحت 

مى پذيرند كه به خدا وروز آخرت ايمان داشته باشند، باز ميفرمايد ترك اين ممانعت بسيار بهتر و پاكيزه 

تر براى شما و جامعة شماست زيرا خداوند به شما و نفوس شما آگاه تر از خود شماست. 

فعاليت

و  بحث  يكديگر  با  مى گيرند  تمسخر  به  خدارا  احكام  كسانيكه  بزرگ  گناه  مورد  در  شاگردان 

نمايند. گفتگو 
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فوايد درس

در آيات مباركة اين درس بسيارى از اندرز هاى مهم قرار دارد كه به عدة از آنها ذيال اشاره مى گردد.

 حرمت رجوع به زن به نيت ضرر رساندن و فشار آوردن بر وى تا با مرد خلع نمايد. 

 حرمت بى اعتنائى به احكام شريعت و عدم مراعات آنها.

 وجوب ياد آورى نعمت هاى خداوند و شكر آنها به زبان و به قلب.

�=Ç à»ß· á¢= ßÆ@ .مسلمان بايد هميشه متوجه باشد كه خداوند متعال از اعمال و احوال او آگاه است 

�*> ã¼Éå· ß¢�æÐ áÊ ßm� ȩ̈ à³åE�ßç�=� çÁß?
 عدم جواز ممانعت زن از رجوع دوباره به قيد نكاح كسى كه اورا طالق داده است )شوهر اولش(. 

 بيان اينكه تمامى خير و طهارت در اطاعت از اوامر و نواهى خداوند نهفته است.

 
سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

 {fÃ{?} {¼³¶�Î²g?} {=Çu=fI} {Í»³�=} {â=ÆhÂ} {â=e=fu}
;�> çÀ àÃß· ßQß?� ßÀá§ß·ßFßª@ 2( معنى و مفهوم اين جمله از آية مباركه چيست

آية كريمه  در  ميكنند  به وى رجوع  از طالق  بعد  به زن  نيت ضرر رساندن  به  آنانيكه  3( جزاى 

بيان شده است؟  چى 

�=�åç< در آية كريمه اين درس چيست؟  åL>ßÈßA@ 4( مقصد از

5( معنى لغوى "ال تعضلوهن" را بيان داريد.

کار خانه گی

فوايد و اندرز هاى اين درس را در يك صفحه بنويسيد، سعى كنيد عالوه از نكات مذكوره بعضى نكات 

ديگر را نيز عالوه نماييد.
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آيه )233- 234( سورة بقره

� çÀ àÃà®ágåe�àÄß¶�åaÇà¶áÇ ß»á¶=�Îß· ß¢ßÆ�ßÍ ß¢> ßuçf¶=� ç¼åJàÈ� áÁß?�ßa=ßeß?� áÀ ß»å¶� åÀáÉß·åº> ß²� åÀáÉß¶áÇ ßU� çÀ àÂßa ß×áÆß?� ßÀá£ åuáfàÈ� àL=ßbå¶=ßÇá¶=ßÆ@
�Îß· ß¢ßÆ�åÅåbß¶ßÇåE�àÄß¶�ãaÇà¶áÇßº� ß×ßÆ�> ßÂåbß¶ßÇåE�ãÌßbå¶=ßÆ�çe> ßvàI� ß×�>ßÃß£ áiàÆ� ç×åC� ãká«ß¾� à¬ç· ß³àI� ß×� åÆàfá£ ß»á¶>åE� çÀ àÃàIßÇ ájå²ßÆ
�=Ç à£ åuáfßJ ájßI� áÁß?� á¼àIáaßeß?� áÁåCßÆ�> ß»åÃáÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª�æe àÆ> ßnßIßÆ�> ß» àÃá¿åº� æz=ßfßI� áÀ ß¢� â×> ßråª�=ßa=ßeß?� áÁåDßª� ß́ å¶ßc� à̧ áNåº� åPåe=ßÇá¶=
�ãfÉ årßE� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ß»åE�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�ßç�=�=Ç à̄çI=ßÆ� åÆàfá£ ß»á¶>åE� á¼àJáÉßIßA�>ßº� á¼àJ á»ç· ßi�=ßcåC� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª� á¼ à²ßa ß×áÆß?
� çÀ àÃß· ßQß?� ßÀá§ß·ßE�=ßcåDßª�=âf ánß¢ßÆ�æf àÃ ámß?�ßÍß£ßEáeß?� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßfßJßÈ�> âQ=ßÆágß?� ßÁÆàeßdßÈßÆ� á¼ à³á¿åº� ßÁáÇçªßÇßJàÈ� ßÀÈådç¶=ßÆ�>.//@

�>�>./0@�ãfÉåF ß]� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ß»åE�àç�=ßÆ� åÆàfá£ ß»á¶>åE� çÀåÃ åjà«á¾ß?�Êåª� ßÀá·ß£ßª�> ß»Éåª� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª
معناى كلمات

دو سال.   {å á�ß¶áÇ ßU}
{=�àÄß¶�åaÇà¶áÇßá}  مراد پدر است.

به نيكوئى .   { åÆàfá£ßá�>åE}
طاقت و توان آن.   {> ßÃß£ ái àÆ}

<çe}  ضرر رسانده نشود. ßvàI� ß×}
}  مراد وارث پدر  است. åPåe=ßÇá¶=}

<×}  از شير جدا كردن. ßråª}
}  مدت عمر شان پوره مى گردد. )مى ميرند( ßÁáÇçªßÇßJàÈ}

ترك ميكنند.   { ßÁÆàeßdßÈ}
درنگ كنند و انتظار بكشند.   { ßÀ árçEßß�ßÈ}

ترجمه

و مادران بايد كه شير دهند فرزندان خويش را دو سال كامل، اين حكم براى آن كس است كه ارادة 
تمام كردن مدت شير خوارگى را دارد، و بعهدة پدر است نفقه و پوشاك زنان شير ده بوجه پسنديده، 
تكليف داده نمى شود هيچ كس مگر قدر توانائى او، رنجانيده نشود هيچ مادرى بسبب فرزند وى و نه 
پدرى بسبب فرزند وى و بر عهدة وارث است مانند آنچه بعهدة پدر است، و اگر بخواهند پدر و مادر از 
شير باز گرفتن فرزند )يعنى قبل از دوسال( به رضامندى و مشورت يكديگر نيست گناهى بر ايشان، و 
اگر خواهيد كه شيرده )دايه( گيريد براى فرزندان خويش )در آن نيز( نيست گناهى بر شما در صورتيكه 
تسليم نموديد آنچه را كه دادنش را مقرر كرديد به خوش خوئى و بترسيد از خدا و بدانيد كه خدا به 

درس شصت و دوم
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آنچه ميكنيد بيناست )233( و كسانيكه مى ميرند از شما و مى گذارند زنان شان را )زنان شان در زنده گى 
بسر مى برند( بايد كه انتظار كشند اين زنان به نفسهاى خويش چهار ماه و ده روز پس چون رسيدند به 
ميعاد خويش )مدت مذكور سپرى شد( نيست گناهى بر شما كه آنان در حق خويش كار شايسته كنند 

)يعنى نكاح بطور شرع يا زينت( و خدا به آنچه ميكنيد آگاه است )234(   
تفسير مختصر

å***<�به مناسبت احكام و مسايل طالق در اين آية مباركه  á�ß·åº> ß²�å á�ß¶áÇ ßU� çÀ àÂßa ß×áÆß?� ßÀá£ åuáfàÈ� àL=ßbå¶=ßÇá¶=ßÆ@
يك حكم ديگر بيان گرديده است و آن مسألة رضاع يعنى شير خواره گى است در صورتيكه زن طالق 
گردد و فرزند شير خوار داشته باشد، ميفرمايد: مادران دو سال كامل حق دارند كه فرزندان خويش را 
شير دهند اگر ميخواستند آنها و پدران اطفال مدت شيرخواره گى را براى اطفال خويش مكمل نمايند 
ليكن در اين مدت الزم است بر پدر تا نفقه شيردهنده يعنى مادر طفل را كه عبارت از طعام و لباس آن 
است بپردازد البته بگونه معروف يعنى بحد توانائى، پدر اگر فقير است بحد توان او و اگر غنى است نيز 

بحد توان او  زيرا در دين اسالم هيچ كسى باالتر از توانش مكلف به چيزى نمى گردد.
< چنانچه تفسيرش گذشت مادران طالق شده است چون سياق آيات در مورد طالق  àL=ßbå¶=ßÇá¶=@مراد از�
<�را عام ميدانند كه شامل همة مادرانيكه  àL=ßbå¶=ßÇá¶=@و احكام طالق ميباشد ليكن عدة از مفسرين كلمة�
در قيد نكاح شوهر هستند و يا نيستند مى شود چون لفظ عام آمده است و كدام تخصيص در نص آيت 
مباركه موجود نيست پس حكم آن نيز عام است و اشاره به وجوب نفقة زن است باالى مرد در همة 

حاالت و خاصتا هنگاميكه زن فرزند مرد را شير ميدهد.
å< بسيار از فقهاء استدالل نموده اند كه مدت نهائى شيرخواره گى طفل دو سال  á�ß·åº> ß²�å á�ß¶áÇ ßU@ از جملة
است ليكن امام ابو حنيفه -رحمه اهللا- اين مدت را دو سال و شش ماه دانسته و به آيت ديگر قرآن 
âfáÃ=< ]األحقاف: 15[ استدالل جسته است كه تفصيل آن  ßm� ßÁÇàM ßØßM�àÄà¶> ßråªßÆ�àÄà·áß�ßÆ@ :مجيد كه ميفرمايد

در كتب فقه آمده است.  
بعد از آن آية مباركه اشاره به اين ميكند كه نبايد هيچ مادرى بسبب فرزندش اذيت و آزار ببيند به اين 
معنى كه نبايد از شيردادن طفلش محروم گردد يا مجبور به شيردادن شود در حاليكه نخواسته باشد، يا 
نفقه بوى داده نشود يا بسيار چيز كم به او داده شود خالصه به هيچ نحوى به مادر ضرر نرسد، متصل به آن 
همين حكم را در شان پدر نيز تصريح مى كند كه هيچ پدرى نيز بسبب فرزندش آزار داده نشود به اينطور 
كه نفقة گزاف از او گرفته شود يا به هر نوع ديگرى، و از مهمترين ضرر ها اين است كه يكى از پدر و يا مادر 

محروم از محبت و ديدار فرزند شود زيرا اين كار هم بر پدر و هم بر مادر سخت تمام مى شود.
·àÄß¶�åaÇà¶áÇßá�=�Îß< يعى بر وارث پدر يا  ß¢ßÆ@اين جمله عطف است بر جملة��>*** ß́ å¶ßc� à̧ áNåº� åPåe=ßÇá¶=�Îß· ß¢ßÆ@
بر وارث طفل، و منظور از وارث همان كسى است كه حكم ميراث بين او و بين پدر يا طفل ثابت است 
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مثل پدر كالن، برادران و غيره پس بر اين وارث در صورت وفات پدر يا فقير بودن و عاجز ماندن آن از 
نفقه اداى نفقه الزم است در مفهوم وارث خود طفل هم داخل مى شود پس اگر از پدر براى او سرمايه 
به ميراث رسيده بود مصارف شير دهنده خواه مادر وى باشد يا ديگرى از مال او گرفته مى شود، اين 
جمله از آيت كريمه نشان دهندة قوت برادرى و محبت در يك خانوادة اسالمى است كه در صورت لزوم 
هريكى بنوبة خود حاجت ديگران را بايد پوره نمايد و كودك مانند جوامع غربى بدون از سرپرست و به 

يتيم خانه هاى دولت باقى نماند.
آية مباركه بعد از اين به دو حكم ديگر اشاره دارد اول اينكه اگر مشورة پدر و مادر بر اين شد كه فرزند 

شان را قبل از مدت دو سال از شير باز دارند گناهى متوجه آنها نيست. 
æe***< امام قرطبى در تفسير خود نوشته است: فصال در اصل  àÆ> ßnßIßÆ�> ß» àÃá¿åº� æz=ßfßI� áÀ ß¢� â×> ßråª�=ßa=ßeß?� áÁåDßª@
بمعنى تفريق و جدائى است و به نهايت دورة شير خواره گى هم گفته مى شود چون طفل از سينة مادر 
جدا كرده مى شود، مى فرمايد: اگر مشورة پدر و مادر به اين شد كه قبل از تمام شدن دو سال طفل شان 
را از شير باز دارند گناهى بر آنها نيست البته مقصود از مشوره اين است كه منفعت فرزند شان را مد نظر 

قرار دهند كه به او ضررى متوجه نشود زيرا بهترين و مفيد ترين غذا براى طفل شير مادر است.
دوم اينكه اگر والدين خواستند براى كودك خويش زن ديگرى را بحيث شيردهنده بگيرند اين كار 
براى شان جائز است اما بشرط اينكه مزدى را كه به آن قول و قرار مى بندند بخوبى ادا كنند و به شيرده 
برسانند، متصل به آن پدران و مادران وعظ و نصيحت به تقوى و پرهيزگارى ميكند تا احكام مذكوره را 

بجان و دل بپذيرند و به آنها عمل كنند و متوجه باشند كه خدا آگاه و بينا بر همه چيز است.     
âf=***< اين آية مباركه عدة  án ß¢ßÆ�æf àÃ ámß?�ßÍß£ßEáeß?� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßß�ßÈ�> âQ=ßÆágß?� ßÁÆàeßdßÈßÆ� á¼ à³á¿åº� ßÁáÇçªßÇßJàÈ� ßÀÈådç¶=ßÆ@
آن زنانى را بيان ميدارد كه شوهر هاى شان وفات كنند ميفرمايد: كسانيكه مدت زنده گانى شان در 
اين دنيا پوره مى شود و روح شان در حالى قبض مى گردد كه ازدواج كرده اند پس براى زنهاى شان 
الزم است تا چهار ماه و ده شبانه روز را انتظار بكشند در اين مدت از آرايش و تجمالت استفاده نكنند 
وكسى هم خواستگار نكاح با آنها نشود، اين عدت بخاطر وفاء بحق شوهر و تشخيص خالى بودن رحم 

زن از اوالد است.  
 > äÀ àÃß·áß�� ßÀá£ ßvßÈ� áÁß?� çÀ àÃà· ßQß?� å¹>ßá�ßáÙ=� àL ß×Æà?ßÆ@البته اگر زن حامله )بار دار( باشد بنا به فرمان آيت كريمة�
]الطالق: 4[ عدت او فقط به تولد فرزندش تمام مى شود، در اخير آيت به رعايت حقوق زنها در اسالم 
اشاره نموده ميفرمايد. چون عدة مذكوره به نهايت رسيد پس بر اقارب مرد يا اقارب زن هيچ گونه حرجى 
نيست از اينكه زن ترك قيودات كند يا براى خود شوهر به طبق قوانين شرع بر گزيند. مفسرين كرام 
$�براى رغبت دادن زن است بر اينكه او بايد بر نفس خود  çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßß�ßÈ% :فرمودند قيد نفس در جمله
كامال مسلط باشد و عزم متين داشته باشد. به اين معنى كه نگزارد شيطان او را فريب داده به انحراف 
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و گناه بكشاند. 

فعاليت

در روشنائى آيت كريمه موضوع اهتمام و عنايت اسالم را نسبت به اختيار دادن به زن در انتخاب 
شوهر بگونة شرعى آن، مورد بحث و مناقشه قرار دهيد. 

درس ها و اندرز ها

در آيات مباركة اين درس بسيارى از اندرز هاى مهم قرار دارد كه به عدة از آنها ذيال اشاره مى گردد:
 مستحق تر بودن مادر به شير دادن طفل قبل از طالق و بعد از طالق. 

 بيان حد رضاع يعنى دوسال كامل )در نزد كسانى كه اين راى را ترجيح ميدهند(.
 جواز گرفتن عوض مادى در مقابل شير دادن طفل كسى.

 وجوب نفقه دادن اقارب يا خويشاوندان ميراث بر در صورت ضرورت يا تنگدستى شديد.
 جواز گرفتن شير دهنده )غير از مادر( براى طفل.

 بيان عدت زنيكه شوهرش وفات يابد. 
 لزوم ترك آرايش و عدم خروج از منزل بدون از ضرورت و ممانعت مردان از خواستگارى بعد از 

وفات شوهر تا مدت چهار ماه و ده روز. 

سؤالها

< در آية كريمه كدام مادر ها هستند؟ àL=ßbå¶=ßÇá¶=@ 1( مقصود از
2( دو نظرية فقهاى كرام را در مورد مدت شير خواره گى طفل مختصرا بيان داريد؟

3( مراد از "المولود له" كيست؟
<�را تفسير كنيد؟ ß́ å¶ßc� à̧ áNåº� åPåe=ßÇá¶=�Îß· ß¢ßÆ@ 4( جملة

5( زنيكه در عدت وفات شوهر باشد چه چيز هارا بايد ترك كند؟
6( قيد "بأنفسهن" چه چيز را افاده ميكند؟

کار خانه گی

خالصة احكام فقهى اين درس را در كتابچه هاى خويش بنويسيد. 
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آيه )23۵- 237( سورة بقره

� çÀ àÃß¾Æàf à²ádßJ ßi� á¼ à³ç¾ß?�àç�=� ß¼å· ß¢� á¼ à³ åjà«á¾ß?�Êåª� á¼àJá¿ß¿á²ß?�áÆß?�åÐ> ßjë¿¶=�åÍßF áì å]� áÀåº�åÄåE� á¼àJ áuçf ß¢�> ß»Éåª� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ß×ßÆ@
�àÄß· ßQß?� àH>ßJ å³á¶=� ß̈ à·áFßÈ�ÎçJ ßU� å\> ß³ë¿¶=�ßÌ ßbá̄ à¢�=Çàºåhá£ßI� ß×ßÆ�>âªÆàfá£ßº� â×áÇß®�=Çà¶Ç à̄ßI� áÁß?� ç×åC�=éf åi� çÀ àÂÆ àb å¢=ßÇàI� ß×� áÀ å³ß¶ßÆ
� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ß×�>./1@� ã¼Éå· ßU�ãeÇà« ß¦�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�àÅÆàeßd áU>ßª� á¼ à³ åjà«á¾ß?�Êåª�>ßº� à¼ß·á£ßÈ�ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ
�åfåJá̄ à»á¶=�Îß· ß¢ßÆ�àÅ àeßbß®� å¤ åiÇ à»á¶=�Îß· ß¢� çÀ àÂÇ à£ëJßºßÆ�âÍ ßvÈåfßª� çÀ àÃß¶�=Ç àuåfá«ßI�áÆß?� çÀ àÂÇ èjß»ßI� á¼ß¶�>ßº�ßÐ> ßjë¿¶=� à¼àJá̄ ç· ß{� áÁåC
� á¼àJ áußfßª�ábß®ßÆ� çÀ àÂÇ èjß»ßI� áÁß?� å̧ áFß®� áÀåº� çÀ àÂÇ à»àJá̄ ç· ß{� áÁåCßÆ�>./2@� ßÀÉå¿ åj áV à»á¶=�Îß· ß¢�>é̄ ßU� åÆàfá£ ß»á¶>åE�> â¢>ßJßº�àÅ àeßbß®
�ÏßÇá̄çJ·å¶� àHßfá®ß?�=Çà«á£ßI� áÁß?ßÆ� å\> ß³ë¿¶=�àÌ ßbá̄ à¢�åÅ åbßÉåE�Ëådç¶=�ßÇà«á£ßÈ�áÆß?� ßÁÇà«á£ßÈ� áÁß?� ç×åC� á¼àJ áußfßª�>ßº� à¬ árå¿ßª�âÍ ßvÈåfßª� çÀ àÃß¶

>�>./3@�ãfÉ årßE� ßÁÇà· ß»á£ßI�> ß»åE�ßç�=� çÁåC� á¼ à³ß¿áÉßE� ß̧ ávß«á¶=�= àÇ ßjá¿ßI� ß×ßÆ
معناى كلمات

كنايه و اشاره نموديد.    { á¼àJ áuçf ß¢}
خواستگارى زنان.   {åÐ> ßjë¿¶=�åÍßF áì å]}

پنهان داشتيد.    {� á¼àJá¿ß¿á²ß?}
قصد نكنيد. )اظهار مداريد(    {=Çàºåhá£ßI� ß×ßÆ}

}   عقد نكاح را. å\> ß³ë¿¶=�ßÌ ßbá̄ à¢}
}   ماداميكه مساس نكرده باشيد ايشان را )كنايه از جماع است(. çÀ àÂÇ èjßß��áß��>ßº}

مقدار معين شده براى مهر.    {âÍ ßvÈåfßª}
}   و بهره دهيد ايشان را. çÀ àÂÇ à£ëJßºßÆ}

توانگر.     { å¤ åiÇàá�=}
{=�åå�á̄àá}    تنگدست.

} مراد شوهر است. å\> ß³ë¿¶=�àÌ ßbá̄ à¢�åÅ åbßÉåE�Ëådç¶=}
دوستى و نيكوئى.    { ß̧ ávß«á¶=}

ترجمه

و نيست گناهى بر شما در آنچه كنايه نموديد به آن از خواستگارى زنان يا پنهان داشتيد در دلهاى خود 
)يعنى در حال عدة زن( دانست خدا كه شما زود ياد خواهيد كرد زنان را و ليكن قرار و پيمان نگزاريد 
ايشان را به پنهانى مگر آنكه بگوئيد سخنى پسنديده )يعنى به طور كنايه( و عزم نكنيد عقد ازدواج را 

درس شصت و سوم
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با ايشان را تا آنكه رسد ميعاد مقررة عدت به نهايت خود، و بدانيد كه خدا آگاه است از آنچه در دلهاى 
شماست پس بترسيد از وى و بدانيد كه هر آيينه اهللا آمرزندة برد بار است )235( و نيست گناهى بر 
شما اگر طالق كنيد زنانى را كه مساس )مباشرت( نكرده ايد ايشان را يا مقرر ننموده ايد براى ايشان 
مهرى، و متاعى چند به آنها بپردازيد، توانگر به اندازة قدرتش و تنگدست به اندازة قدرتش، بهرة شايستة 
كه سزاوار مقام نيكوكاران است )236( و اگر طالق دهيد ايشان را پيش از آنكه مساس نماييد آنها را در 
صورتيكه معين كرده باشيد براى ايشان مهرى را بايستى نصف آنچه مقرر كرده ايد به آنها بدهيد مگر 
آنكه ببخشند زنان يا ببخشد آن كسى كه بدست اوست عقد نكاح وگذشت كردن به تقوى نزديك تر 

است، و فراموش نكنيد نيكوئى را در ميان خود هر آيينه اهللا به آنچه ميكنيد بيناست )237(
تفسير مختصر

<åÐ***<�اين آية كريمه متضمن تحريم خواستگارى كردن  ßjë¿¶=�åÍßF áì å]� áÀåº�åÄåE� á¼àJ áuçf ß¢�> ß»Éåª� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ß×ßÆ@
آن عده از زنانى است كه در ايام عدت قرار داشته باشند چه عدت طالق باشد يا عدت وفات شوهر زيرا 
اگر طالق رجعى باشد هنوز زن از قيد نكاح مرد خارج نشده پس هيچگونه عملى بقصد خواستگارى جائز 
نيست و اگر طالق بائن باشد باز هم شوهر، چنانچه در آيات قبلى گذشت، مستحق تر به نكاح اين زن 
است و اگر عدة وفات باشد اين كار را عقل سليم مناسب نمى بيند كه متصل به وفات شوهر خواستگاران 
يا  فرد مناسب  بودن چنين كارى چون  رواج  احتمال مى رود در صورت  آن  از  آيند. عالوه  دنبال زن 
صاحب مال به سراغ زن بيايد زن بخاطر  از دست ندادن او اگر بار دار باشد حمل خود را پنهان دارد در 
حاليكه اين كار مشكالتى را در قبال دارد. از اين نهى مذكور دو حالت استثناء شده است يكى تعريض 
به نكاح يعنى بصورت كنايه يا اشاره چيزى را گفتن تا زن متوجه شود كه فالن شخص بعد از گذشت 
عدت قصد نكاح با من را دارد، تعريض ضد تصريح است و به كالمى گفته مى شود كه صالحيت داللت 
بر مقصود و غير مقصود را هردو داشته باشد، دوم در دل قرار دادن اين امر يعنى اينكه صرف در نيت 
نكاح باشد و تصريح به آن نكند و آن نيت به عمل مبدل نشود، در ضمير خويش قرار دادن چيزى را ) 

اكنان( ميگويند. 
جزء بعدى آيت مباركه از حاالت روانى انسانها خبر ميدهد كه خدا خوب آگاه است از اينكه شما بزودى 
مسئلة نكاح را مطرح ميكنيد پس ياد آورى از آنها براى شما گناه محسوب نمى شود ليكن شمارا بخاطر 
مصلحت خود تان مانع از اين مى شود كه وعده هاى پنهانى بگزاريد يا قبل از آنكه وقت مقررة عدت به 

نهايت برسد عزم اين كنيد كه نكاح تان عقد شود.
�âªÆàfá£ßº<< همان كناية يا تعريض است كه در اول آيت بيان  â×áÇß®�=Çà¶Ç à̄ßI� áÁß?� ç×åC@ مراد از جملة مباركة
 >=éf åi� çÀ àÂÆ àb å¢=ßÇàI� ß×@ گرديده است اما براى تاكيد دوباره در اينجا بگونة استثناء از نهى مذكور در جملة
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آمده است.
�***<�همچنان سلسلة كالم در مورد احكام طالق ادامه  çÀ àÂÇ èjßß��áß��>ßº�ßÐ> ßjë¿¶=� à¼àJá̄ ç· ß{� áÁåC� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ß×@
دارد و در اين آيت كريمه خداوند متعال به بنده گان خويش يك مسئلة ديگر را بيان مى كند: بر مسلمان 
گناهى نيست در اينكه طالق دهد زن خويش را قبل از همبسترى كردن با وى و قبل از اينكه براى 
وى مهرى را تعيين كرده باشد، البته بخاطر خوش ساختن خاطر آن زن در اين چنين صورت بايد مال 
و متاعى را مرد بطور هديه به وى بپردازد و آن هم حد معين ندارد بلكه هركسى به اندازة قدرت خود 
يعنى فقير به اندازة توانائى خود چيزى بدهد و غنى به اندازة توانائى خود، يا اينكه قاضى طبق مصلحت 
وقت و با مراعات حالت مرد اندازة آن را تعيين نمايد. دادن اين مال را بسيارى از علماء با استدالل به 
اين آيت كريمه فرض ميدانند وعدة آنرا مستحب ميدانند چون به نوع احسان تعبير شده است، و بهر 
حال اين كار در حقيقت براى جلو گيرى از دل شكستگى زن مى باشد كه بر انسان هاى نيكوكار الزم 

قرار داده شده است.
"مس" در عربى به معنى لمس است و در آيت فوق كنايه از جماع و هر آنچه قريب به جماع است ميباشد، 
اين تعبير قرآنى تعليم دهندة حسن ادب در سخن گفتن به انسان است تا عفت كالم را مراعات كند. و مراد 
از "فريضة" همان مهرى است كه اسالم باالى مرد واجب گردانيده است و در مقدار آن مردم را مخير ساخته 
است ليكن اسالم تشويق زياد نموده است تا اولياء زن مهر گزاف تعيين ننمايند، بهر صورت اين مهر مى شود 
قبل از نكاح تعيين گردد و يا بعد از نكاح تعيين گردد يا هيچ تعيين نگردد ليكن علماء در اين صورت مهر 
مثل را واجب ميدانند )يعنى به اندازة مهر زنان از اقارب و خويشاوندان زن كه همانند وى باشند( آيت فوق 

اشاره به همان صورتى دارد كه مهر تعيين نگرديده و نكاح صورت گرفته باشد.   
âÍ***< اين آية كريمه بيان كنندة صورت  ßvÈåfßª� çÀàß�� á¼àJ áußfßª�ábß®ßÆ� çÀ àÂÇ èjßß�� áÁß?� å̧ áFß®� áÀåº� çÀ àÂÇ à»àJá̄ ç· ß{� áÁåCßÆ@
ديگرى از احكام طالق است و آن اينكه طالق در حالى صورت گيرد كه مرد زن را مساس نكرده باشد اما 
< بايد نصف آنچه مقرر  á¼àJ áußfßª�>ßº� à¬ árå¿ßª@ مهر وى تعيين شده باشد پس در اين چنين صورت ميفرمايد
نموديد به زن به بپردازيد  يعنى اداى اين اندازه بر شما فرض است، بعد از آن براى آسانى احكام و ايجاد 
< يعنى  å\> ß³ë¿¶=�àÌ ßbá̄ à¢�åÅ åbßÉåE�Ëådç¶=�ßÇà«á£ßÈ�áÆß?� ßÁÇà«á£ßÈ� áÁß?� ç×åC@ :فضاى دوستى و محبت بين خانواده ها فرمود
بر شما اداى نصف مهر فرض است مگر اينكه زنها به شما حق خويش را معاف كنند يا همان كسيكه 
مالك عقد نكاح است يعنى مرد حق خويش را ببخشد و اين در صورتى مى شود كه همة مهر را مرد به 
زن پرداخته باشد. پس به اساس آيت كريمه حق آن را دارد كه نيم مهر را دوباره پس بگيرد مگر اينكه 
گذشت نمايد. ممكن است آية كريمه اشاره به دو حالت متفاوت داشته باشد حالت اول اينكه رغبت در 
وقوع طالق از جانب زن باشد پس مناسب است اينكه نصف مهر تعيين شده را كه حق وى است به مرد 
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ببخشايد، حالت دوم اينكه رغبت در طالق از جانب مرد باشد پس مناسب است كه عالوه از نصف مهر 
كه پرداختن آن بر ذمة او واجب است نصف ديگر مهر را نيز به زن بگونة بخشش بدهد. 

�ÏßÇá̄çJ·å¶� àHßfá®ß?�=Çà«á£ßI� áÁß?ßÆ@ دو جملة بعدى تشويق و ترغيب زياد به عطوفت و مهربانى داشته ميفرمايد
< به اين معنى كه اگر شما دو چيز را مد نظر بگيريد حتماً عفو وبخشش را  á¼ à³ß¿áÉßE� ß̧ ávß«á¶=�= àÇ ßjá¿ßI� ß×ßÆ
ترجيح ميدهيد يكى اينكه عفو به تقوى نزديك تر است دوم اينكه شما فضل و احسان به يكديگر را نبايد 
فراموش كنيد، هر مسلمان مستحق فضل است خاصتا آن كسيكه نكاح انسان با وى بسته شده باشد.  

فوايد درس

آيات مباركه اين درس مشتمل بر مجموعة از پند و اندرز هاست كه ذيال به بعضى از آنها اشاره مى گردد.
 بيان احكام طالق.

 حرمت درخواست ازدواج با زن معتده )زنيكه در ايام عدت طالق يا فوت شوهر قرار دارد(.
 جواز خواستگارى از زن معتده بطور كنايه و بلفظ غير صريح.
 وجوب رقيب دانستن خدا در همه حال يعنى در سر و آشكار.

 بيان حكم زن طالق داده شده قبل از همبسترى مرد باوى و قبل از تعيين مهر.
 زمينه سازى اسالم براى حفظ و نگهدارى محبت بين دو خانوادة مسلمان.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:
 { ß̧ ávß«á¶=} {åå�á̄àá�=} { å¤ åiÇàá�=} { çÀ àÂÇ à£ëJßºßÆ} {=Ç àuåfá«ßI�áÆß?} { å\> ß³ë¿¶=�ßÌ ßbá̄ à¢} {� á¼àJá¿ß¿á²ß?}

2( از نهييكه در آيت كريمه نسبت به خواستگارى زن در ايام عدت آمده است كدام صورتها استثناء 
شده اند؟

3( قرآن مجيد در مورد زنيكه قبل از همبستر شدن با مرد و قبل از تعيين مهر طالق شود چه حكم 
فرموده است؟

4( چرا آيت كريمه بجاى همبسترى كلمة مساس را ذكر نموده است ؟
5( حكم قرآن مجيد در مورد مهر زنيكه قبل از همبسترى و بعد از تعيين مهر طالق شده باشد چيست؟

کار خانه گی
ترجمة آيات مباركة اين درس را بصورت جمالت يعنى هر جمله را جدا جدا بنويسيد.
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آيه )238- 242( سورة بقره

�=ßcåDßª�>â¾>ßFá²àe�áÆß?� â×> ßQåfßª� á¼àJá« å]� áÁåDßª�>./4@� ßÀÉåJå¾>ß®�åçå��=ÇàºÇà®ßÆ�Î ßì áiàÇá¶=�åÌ ßØ çr¶=ßÆ� åL=ßÇß· çr¶=�Îß· ß¢�=Ç à�åª> ßU@
�> âQ=ßÆágß?� ßÁÆàeßdßÈßÆ� á¼ à³á¿åº� ßÁáÇçªßÇßJàÈ� ßÀÈådç¶=ßÆ�>./5@� ßÁÇ à»ß·á£ßI�=Çà¾Ç à³ßI� á¼ß¶�>ßº� á¼ à³ ß»ç· ß¢�> ß»ß²�ßç�=�=Æàf à²ác>ßª� á¼àJá¿åºß?
� çÀåÃ åjà«á¾ß?�Êåª� ßÀá·ß£ßª�>ßº�Êåª� á¼ à³áÉß· ß¢� ß\>ß¿ àQ� ßØßª� ßÀ áQßf ß]� áÁåDßª� æT=ßf á]åC�ßfáÉ ß¦� å¹áÇ ßVá¶=�Îß¶åC�> â¢>ßJßº� á¼åÃ åQ=ßÆágßåÙ�âÍçÉ åqßÆ
� ß́ å¶ ßdß²�>.0-@� ßÀÉå̄çJ à»á¶=�Îß· ß¢�>é̄ ßU� åÆàfá£ ß»á¶>åE� ã¥>ßJßº� åL>ß̄ç· ßì à»á·å¶ßÆ�>.0,@� ã¼É å³ ßU�ãhÈåh ß¢�àç�=ßÆ� æÆàfá£ßº� áÀåº

�>�>.0.@� ßÁÇà·å̄ á£ßI� á¼ à³ç·ß£ß¶�åÄåI>ßÈßA� á¼ à³ß¶�àç�=� àÀëÉßFàÈ

معناى كلمات

حفاظت كنيد، مداومت كنيد.     {=Ç à�åª> ßU}
Î}  نماز ميانه. ßì áiàÇá¶=�åÌ ßØ çr¶=}

خشوع كننده گان و فرمان برداران.    {ß�åJå¾>ß®}
به پاى رونده گان.    {×> ßQåfßª}

يا سواره. )بر چهار پا يا هر چيز ديگر(     {>â¾>ßFá²àe�áÆß?}
سال.    { å¹áÇßá�=}

}    بهره، متعه، نصيب. ã¥>ßJßº}
يعنى بگونة كه نه بيحد زياد باشد و نه بيحد كم.    { åÆàfá£ßá�>åE}

امرى الزم شده.     {>é̄ ßU}
ترجمه

مواظبت كنيد بر همة نماز ها و )خصوصا( نماز ميانه و بايستيد بحضور اهللا فرمان بردارنده گان )238( 

پس اگر ]از دشمن و مانند آن[ بيم داشتيد ادا كنيد نماز را پياده يا سواره، و آن گاه كه ايمن شديد 

ياد كنيد خدا را كه او آموخته است شمارا آنچه را كه نمى دانستيد )239( و كسانيكه مى ميرند از شما 

و مى گذارند زنان شان را )زنان شان در زنده گى بسر مى برند( بايد وصيت كنند براى زنان خويش بهرة 

)نفقة( يكساله دون آنكه از خانة شوهر بيرون كرده شوند، پس اگر زنها خود خارج شوند نيست گناهى 

بر شما در آنچه برگزيدند در حق خود از كار پسنديده و اهللا غالب و با حكمت است )240( براى زنهاى 

طالق داده شده بهره ايست بوجه پسنديده )خوشخوئى( اين كار سزاوار مردم پرهيز گار است )241( 

اينگونه بيان ميكند اهللا براى شما احكام خود را تا شما بفهميد )242(

درس شصت و چهارم
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تفسير مختصر

Î***<�در اين آيت خداى عالميان بنده گانش را رهنمائى به  ßì áiàÇá¶=�åÌ ßØ çr¶=ßÆ� åL=ßÇß· çr¶=�Îß· ß¢�=Ç à�åª> ßU@
آن چيزى ميكند كه در امر التزام و پاى بندى به احكام شرعى و آداب اسالمى كه ضمن اين دروس 
گذشت كمك و مساعدت مينمايد و آن عبارت از محافظت بر نماز ها خصوصا نماز وسطى است. مفسرين 
كرام فرمودند سر اينكه اين آية كريمه در البالى احكام ذكر گرديده اوال اين است كه نشايد فرورفتن در 
عمق احكام و مسايل يا بحث و مباحثة آنها شمارا از نماز تان باز دارد، و ثانيا اين است كه چون مراعات 
كردن عدل و انصاف در همة احكام مذكوره الزم است پس اداى نماز بصورت درست آن بهترين وسيله 
�åá� çr¶>åE�=Çà¿É å£ßJ ái=ßÆ@ براى بر قرار ساختن اين عدل است چنانچه قرآن مجيد در جاى ديگر فرموده است
åÌ< ]البقرة: 45[ شما براى پيشبرد كار هاى مشكل به صبر و نماز استعانت بجوييد. همچنان نماز  ßØ çr¶=ßÆ
�ÎßÃá¿ßI�ßÌ ßØ çr¶=� çÁåC@ را سد مستحكم در برابر هجوم پديده هاى منكر و غريزه هاى فحش ميداند و ميفرمايد

åf< "نماز باز ميدارد انسان را از فحشا و منكر" ]العنكبوت: 45[. ß³¿àá�=ßÆ�Ð> ßn áVß«á¶=� åÀ ß¢
تعبير به محافظت اشاره بر اين است كه نماز بذات خود چيزى بسيار با ارزش است زيرا معموال از چيز 
با قيمت محافظت مى شود، و كلمة "حافظوا" ضمن اينكه داللت بر اداء و بر پا داشتن ميكند داللت بر 

نگهدارى و مراقبت از چيزى نيز ميكند.
علماء در تفسير نماز وسطى آراء متعدد دارند، اكثر علماء بر اين اند كه مراد، نماز عصر است زيرا اين 
نماز در وسط نماز هاى پنج گانه قرار دارد كه در يك جانب آن دو نماز روز و در جانب ديگر آن دو نماز 
شب است، اين عده به تاييد راى خويش احاديثى را از رسول خدا – صلى اهللا عليه وسلم – آورده اند كه 
در آنها صالت وسطى تفسير به نماز عصر شده است از آن جمله حديثى است كه امام احمد به روايت از 
سمره آورده است كه رسول خدا – صلى اهللا عليه وسلم – فرمودند: "الصالة الوسطى صالة العصر"يعنى 

نماز وسطى نماز عصر است. 
عدة ديگر از علماء به ترتيب نماز صبح، ظهر، مغرب، عشاء و جمعه را نماز وسطى دانسته اند و هر 
گروهى توجيه علمى خويش را در اين مورد، ابراز داشته است، ليكن قول راجح تر همان قول اول است. 
در اخير آيت كريمه يكبار ديگر تاكيد بر اين مينمايد كه نماز شما بايد توام با خشوع و خضوع باشد زيرا 

"قنوت" به التزام دائمى به عبادت همگام با خشوع كامل و اطمينان قلبى گفته مى شود.  
�?â¾>ßFá²àe�áÆß<***<�چون قنوت داللت بر سكون و آرامش مى نمود و بيان كنندة آن بود كه نماز  â×> ßQåfßª� á¼àJá« å]�áÁåDßª@
در حال تحرك ناجائز است اين آية كريمه جواز نماز را با وجود تحرك، در يك حالت خاصى بيان ميدارد 
كه آن حالت خوف است از دشمن و يا از چيز ديگرى ميفرمايد: اگر در حالت ترس و وحشت قرار داشتيد 
اجازه داريد نماز تان را در هنگام پياده روى يا سوار بر چيزى ادا نمائيد )در اين صورت روى آوردن به قبله 
هم شرط نيست( ليكن چون مشكل رفع گرديد دوباره نماز را بصورت درست آن ادا كنيد، عدة از مفسرين 
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Æàf=�=�< را در آيت كريمه به نماز به همان هيأت مطلوبة آن تفسير نمودند.  à²ác>ßª@ كرام جملة
***<�آيت كريمه دوباره به سياق احكام طالق و  á¼åÃ åQ=ßÆágßåÙ�âÍçÉ åqßÆ�> âQ=ßÆágß?� ßÁÆàeßdßÈßÆ� á¼ à³á¿åº� ßÁáÇçªßÇßJàÈ� ßÀÈådç¶=ßÆ@
وفات بر گشت اما اين بار با بيان حكم ديگر و آن اينكه بر كسانيكه در مرض و فات قرار ميگيرند الزم 
است در مورد زنان خويش وصيت نمايند بر اينكه تا يكسال در خانة شوهر باقى بمانند )به شمول عدة 
چهار ماه و ده روز( و در اين مدت نفقة آنها نيز از مال متوفى داده شود و كسى آنهارا از خانه بيرون نكند 
مگر اينكه خود آنها به رغبت خويش بيرون شوند پس اگر بيرون شدند و وفق قوانين شرع براى خويش 

همسر بر گزيدند گناهى بر نزديكان متوفى يا نزديكان زن نيست.          
علماء در بارة اين آيت كريمه دو نظريه دارند اول اينكه حكم اين آيت منسوخ است زيرا وصيت خاصى 
را كه عبارت از يكسال نفقه و سكنا براى زن ميباشد بر كسيكه در شرف موت قرار دارد واجب ميداند و 
زن را مخير مى سازد بين اينكه يكسال در مكان تعيين شده بماند و از نفقه بهره مند گردد يا اينكه از 
خانه خارج شده و از نفقه محروم شود، و گويا عدة اين زن را در صورت توافقش به باقى ماندن در خانة 
شوهر يكسال تعيين ميكند، لذا اين عده از مفسرين گفتند: اين حكم در ابتداء اسالم بوده بعد ها اين 
حكم منسوخ گرديد، بآية مواريث يعنى به آية كه در آن ميراث برنده گان و اندازة حقوق شان معلوم 
âf=<�كه در آن عدة متوفى عنها  ánß¢ßÆ�æf àÃ ámß?�ßÍß£ßEáeß?� çÀåÃ åjà«á¾ß@åE� ßÀ árçEßß�ßÈ@ و مشخص شد و همچنان به آية
زوجها محدود به چهار ماه و ده روز شد، و به حديث "أال ال وصية لوارث" آگاه باشيد وصيتى براى ميراث 
بر نيست، يعنى جائز نيست كه كسى حصة از مال خود را وصيت كند براى يكى از وارثين. و زن از جملة 
ميراث بران مرد قرار گرفت پس براى او وصيت ديگرى باقى نماند. و اين نظريه را قولى از امام مفسرين 

عبد اهللا بن عباس – رضى اهللا عنه – تاييد ميكند كه در آن تصريح بنسخ آيت شده است.
نظرية دوم اين است كه حكم آيت كريمه منسوخ نيست بلكه آيت قبلى بيان كنندة عدة فرضى است 
كه عبارت از چهار ماه و ده روز باشد و اين آيت بيان كنندة امر غير فرضى است يعنى بطور استحباب 
و كسب ثواب ميگويد عالوه از عدت معينه اگر مرد چنين وصيت كند و نزديكان مرد تا يكسال پوره 
مراعات حال زن را داشته باشند جائز است پس زن اگر خواهان باقى ماندن در خانة شوهر وفات شده 
<�اشاره به ما بعد از عدة  ßÀ áQßf ß]� áÁåDßª@ اش بود او را مجبور به بيرون شدن نكنند، در اين صورت جملة

مفروضه ميكند چون در آن ايام زن حق بيرون شدن را بدون از ضرورت ندارد.
***< اين آية كريمه متاعى را براى زن مطلقه كه تا مدتى از آن استفاده كند  åÆàfá£ßá�>åE� ã¥>ßJßº� åL>ß̄ç· ßì à»á·å¶ßÆ@
باالى مرد الزم قرار ميدهد، اين متاع هر آن چيزى خواهد بود كه عقل او را مناسب به بيند و به هدف 
دور نمودن حالت دل شكستگى ايجاد شده در قلب زن نسبت به فراق و جدائى از شوهر انجام اين كار 
مجاز قرار داده شده است. عدة از علماء با استدالل به اين آيت كريمه دادن چيزى را بحيث متعه باالى 
طالق دهنده فرض ميدانند، اما ديگران به اين رأى و نظر اند كه مراد از "متاع" همان نفقة است كه در 
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ايام عده به دوش مرد قرار داده شده است عالوه از آن پرداخت چيز ديگرى واجب و ضرورى نيست.   

فعاليت

در مورد نقش نماز در زنده گى مسلمان و تاثيرات مثبت التزام به جماعت با يكديگر بحث و مناقشه كنيد.
 

فوايد درس

اشاره  آنها  از  بعضى  به  ذيال  كه  هاست  اندرز  و  پند  از  مجموعة  بر  مشتمل  درس  اين  مباركه  آيات 
مى گردد.

 وجوب محافظت بر همة نماز ها خاصتا نماز عصر . 
 منع سخن زدن و حركات غير ضرورى در نماز كه باعث ازبين رفتن خشوع مى شود.

 وجوب خشوع و تضرع در نماز.
 بيان نماز خوف و جواز اداى آن در حال راه رفتن يا سواره. 

 امر به پاى بندى به ذكر خدا و بجا آوردن شكر نعمت هاى وى.
 اثبات دادن چيزى بنام متعه براى زن طالق داده شده. 

 بيان اينكه نزول احكام از جانب خداوند فضل و كرم خداوند براى بشر است اگر انسان درك كند.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:
 {>é̄ ßU} { ßÀ áQßf ß]� áÁåDßª} { å¹áÇßá�=} {>â¾>ßFá²àe} {×> ßQåfßª} {ß�åJå¾>ß®}

2( مفسرين كرام در مورد حكمت ياد شدن نماز، در ميان احكام فقهى ديگر چه فرموده اند؟
< اين تعبير چه  åL=ßÇß· çr¶=�Îß· ß¢�=Ç à�åª> ßU@ 3( چرا آيت كريمه بجاى اينكه بگويد: نماز را ادا كنيد، فرمود

چيز را افاده ميكند؟
�?â¾>ßFá²àe�áÆß<***< ؟ â×> ßQåfßª� á¼àJá« å]� áÁåDßª@4( اين آية كريمه را به اختصار تفسير نمائيد�

5( رأى علماء در مورد وجوب يا عدم وجوب دادن متعه به زن طالق داده شده چيست؟

کار خانه گی
�> âQ=ßÆágß?� ßÁÆàeßdßÈßÆ� á¼ à³á¿åº� ßÁáÇçªßÇßJàÈ� ßÀÈådç¶=ßÆ@ با استفاده از مأخذ ديگر مسألة نسخ يا عدم نسخ آية مباركة

< را در يك صفحه بصورت كوتاه توضيح بدهيد. æT=ßf á]åC�ßá� ß¦� å¹áÇßá�=� ß�åC�> â¢>ßJßº� á¼åÃ åQ=ßÆágßåÙ�âÍçÉ åqßÆ



255

آيه )243- 24۵( سورة بقره

� çÁåC� á¼ àÂ>ßÉ áUß?� ç¼àM�=ÇàIÇàº�àç�=� à¼ àÃß¶� ß¹>ß̄ßª� åLáÇ ß»á¶=�ßeßd ßU� ãÇà¶à?� á¼ àÂßÆ� á¼ åÂåe>ßÈåa� áÀåº�=Ç àQßf ß]� ßÀÈådç¶=�Îß¶åC�ßfßI� á¼ß¶ß?@
� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi�Êåª�=Çà·åI>ß®ßÆ�>.0/@� ßÁÆàf à³ ánßÈ� ß×� ål>ç¿¶=�ßfßNá²ß?� çÀ å³ß¶ßÆ� ål>ç¿¶=�Îß· ß¢� æ̧ ávßª�Æ àdß¶�ßç�=
� àxåFá̄ßÈ�àç�=ßÆ�âÌßfÉåN ß²�>âª> ß£ áuß?�àÄß¶�àÄß« å¢> ßvàÉßª�>â¿ ßj ßU�> âuáfß®�ßç�=� àzåfá̄ àÈ�Ëådç¶=�=ßc� áÀßº�>.00@� ã¼Éå· ß¢� ã¤É å» ßi�ßç�=

�>�>.01@� ßÁÇ à£ ßQáfàI�åÄáÉß¶åC ßÆ� à� àjáFßÈßÆ

معناى كلمات

رؤيت قلبى مراد است يعنى آيا به علم تو نرسيد و آگاه نشدى؟   {ßfßI�áß�ß?}
هزار ها. )جمع ألف است و داللت بر كثرت ميكند(   { ãÇà¶à?}

از ترس مرگ.   { åLáÇßá�=�ßeßd ßU}
صاحب بخشايش.   { æ̧ ávßª�Æàc}

راهى كه در آن رضاى خدا است.   {åç�=� å̧ ÉåF ßi}
قرض دهد خدا را. )به دادن چيزى از مال خود در راه جهاد و امور خير ديگر(   {ßç�=� àzåfá̄ àÈ}

تنگ مى سازد روزى را.   { àxåFá̄ßÈ}
فراخ ميكند روزى را.   { à� àjáFßÈ}

ترجمه

آيا نديدى آنانى را كه بيرون شدند از خانه هاى خويش از ترس مرگ و ايشان هزاران تن بودند، پس 

گفت ايشان را خدا بميريد )همة شان مردند( سپس زنده گردانيد ايشان را هر آئينه اهللا داراى بخشايش 

است بر مردم و ليكن بيشتر مردم سپاسگزارى نمى كنند )243( و جهاد كنيد در راه خدا و بدانيد كه 

هر آيينه خدا شنواى داناست )244( كيست آنكه قرض دهد اهللا را قرض نيكو پس بيفزايد خدا آنرا براى 

وى افزودن بسيار و خدا مى گيرد و مى گشايد و به سوى او باز گردانيده مى شويد )245(

تفسير مختصر

***< كلمة " أَلَْم تََر" چنانچه آلوسى -رحمه اهللا- گفته است گاهى  á¼ åÂåe>ßÈåa� áÀåº�=Ç àQßf ß]� ßÀÈådç¶=� ß�åC�ßfßI�áß�ß?@
براى مخاطبى گفته مى شود كه از موضوع خبر داشته باشد يا واقعة را ديده باشد پس در آن صورت 

درس شصت و پنجم
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مقصد از آن تعجب و تذكير ميباشد يعنى با وجود علم مخاطب دوباره به او ياد دهانى ميكند تا حيرتش 

را نسبت به خبر بر انگيزد، و گاهى براى آن مخاطبى گفته مى شود كه از موضوع خبر نداشته باشد پس 

در اين صورت مقصد از آن با خبر ساختن شخص ميباشد ليكن چون موضوعى كه از آن خبر ميدهد 

امرى عجيب و داراى اهميت بزرگ ميباشد لذا حال كسيكه چيزى را نديده به آن كسى تشبيه مى شود 

كه آن را ديده باشد گويا شهرت و معروف بودن آن موضوع و حيرت انگيزى آن بحدى است كه از ديد 

مخاطب مخفى نيست.

اين آية مباركه خبر از رخدادى مى دهد كه بر اهل يكى از شهر هاى بنى اسرائيل وقوع پيوست آنها 

خواسته بودند از مرض طاعون كه در شهر شان پيداشده بود فرار نمايند لذا از ترس موت همة شان 

كه تعداد آنان به هزاران نفر مى رسيد از شهر خارج شدند، خداى متعال خواست به آنها نشان دهد كه 

اگر خواست من رفته باشد كسى از مرگ نجات يافتنى نيست لذا همة آنهارا به آن واحد هالك ساخت 

باز دعاى يكى از پيغمبران خويش را در حق آنها پذيرفت و ايشان را دوباره زنده گردانيد. مقصود از 

ذكر اين خبر در اين جا اين است كه به آنچه در آيت بعدى ذكر مى گردد مؤمنين را بر انگيزاند يعنى 

حركت بسوى جهاد و پيكار با دشمنان دين تا اينكه كسى گمان نكند حضور در ميدان جهاد سبب مرگ 

مى گردد و اگر كسى در معركه حاضر نشود از مرگ خالصى مى يابد. 

جمهور علماء بر اين اند كه موت اين افراد موت حقيقى بوده است و اين موت با عقيدة معروفيكه در 

كتاب هاى آسمانى آمده است مبنى بر اينكه موت زنده گى دنيا يكبار است و ديگر بعد از آن رجوعى قرار 

ندارد مخالف نيست، زيرا ممكن است اين موت بطور عقوبت و جزا بوده و اجل حقيقى آنها فرا نرسيده 

باشد، اما بعض از مفسرين گفته اند كه مراد از اين موت، موت حقيقى نيست بلكه همان ذلت و خوارى 

مراد است كه خداى متعال براى اين جماعت از بنى اسرائيل بعلت تخلف شان از جهاد نصيب گردانيده 

بود، چون بدست دشمن افتادند و همة افتخارات شان را از دست دادند گويا كه هالك شدند و باز چون 

همت در وجود شان پيدا شد و استقالل وعزت خويش را دوباره بدست آوردند گويا كه زنده شدند.

<�بعد از بيان قصة فوق امر به قتال در راه خدا آمد كه  ã¼Éå· ß¢� ã¤Éåß��ßç�=� çÁß?�=Ç à»ß· á¢=ßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi� å��=Çà·åI>ß®ßÆ@
شما اى مسلمانان در راه خدا و به خاطر دين خدا قتال كنيد و خوب بدانيد كه خداوند شنوا بر اقول 

شما و دانا بر كردار شماست پس نشايد كسى اين گفته را به زبان آورد كه قتال در راه خدا سبب موت 

مى شود و اگر فالن شخص در جنگ شركت نمى نمود نمى مرد، و يا كسى از شركت كردن در جهاد عمًال 
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ابا ورزد به همين دليل، مگر براى جماعت بنى اسرائيل فرار شان از موت فائدة رساند؟ چون مدت حيات 

پوره گرديد در هر جائى كه باشيد مرگ به سراغ تان خواهد آمد.

¿â<***< بدون از شك جهاد در راه خدا به و سائل و امكانات بزرگى  ßj ßU�> âuáfß®�ßç�=� àzåfá̄ àÈ�Ëådç¶=�=ßc� áÀßº@
ضرورت دارد و براى تهيه كردن آن به مال و ثروت هنگفت احتياج است و يگانه راه آن اين است كه 

انفاق در راه خدا اين ضرورت را مرتفع سازند، آية كريمه در  با  مسلمانان دست بدست يكديگر داده 

نهايت زيبائى انفاق در راه خدا را به دادن قرض به كسى تشبيه نمود و قرض گيرنده را ذات مقدس الهى 

معرفى نموده است. يعنى همچنانكه دادن قرض الحسنه به كسيكه به مشكلى دچار باشد اورا خوشحال 

مى سازد پس شما در انفاق تان خداى خويش را راضى و خوش مى سازيد و همچنان كه قرض چيز گم 

شدنى نيست اين انفاق تان نيز گم نخواهد شد بلكه خداوند چندين برابر آنرا به شما خواهد بخشيد زيرا 

خزائن همه در يد قدرت آن ذات بزرگ است كه براى آزمايش بنده گان اگر بخواهد فراخ دستى مى آورد 

و اگر بخواهد تنگدستى.

امام قرطبى رحمه اهللا فرموده است قرض اسمى است براى هر آنچه كه اميد پاداش در آن مى رود، 

همينكه گفته مى شود فالنى به فالنى قرض داد يعنى به او چيزى داد كه پاداش اورا دوباره به دست 

خواهد آورد، اما تعبيريكه در اين آية كريمه از انفاق به قرض شده است براى افهام بهتر مردم است و 

گرنه خداى عالميان مستغنى از قرض گرفتن است پس بطور تشبيه عطاء بنده در دنيا و اميديكه در 

مقابل او از اجر و ثواب اخروى دارد به قرض تعبير گرديده است. مراد از قرض حسن اخالص نيت است 

كه در آن هيچ گونه رياء و خود نمائى نباشد يا اينكه چيزيكه قرض داده شده از مال حرام نباشد و مقصد 

<âª<< دادن چندين برابر اجر يا امثال انفاق است به اين معنى كه ثواب آن را يا بديل  ß£ áuß?�àÄß¶�àÄß« å¢> ßvàÉßª@ از
آنرا خداوند به اندازة خواهد داد كه خود ميداند زيرا كلمة تضعيف معنى دو چندى را ميدهد و باز اين 

كلمه توصيف به "کثيرة" نيز شده است.   

فعاليت

شاگردان در مورد فضيلت انفاق در راه خدا و اهميت تجهيز لشكر  اسالم به مدرن ترين امكانات و 

اسلحة پيشرفته با يكديگر به بحث و مناقشه بپردازند. 
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فوايد درس

اشاره  آنها  از  بعضى  به  ذيال  كه  هاست  اندرز  و  پند  از  مجموعة  بر  مشتمل  درس  اين  مباركه  آيات 

مى گردد:

 وجوب ذكر نعمت و شكر آن.

 وجوب قتال در راه خدا در صورتيكه امير مسلمانان الزم ببيند.

 فضيلت انفاق در راه خدا، خصوصاً در راه جهاد.

 بيان اينكه تنگدستى و فراخ دستى در زنده گى از جانب خدا و براى امتحان بنده گان است تا چه 

كسى صبر ميكند و چه كسى شكر مى نمايد.

سؤالها

1( معنى لغوى "أَلَْم تََر" و فائدة بالغى آن را بيان كنيد.

2( عقيدة معروف اين است كه انسان در دنيا يك حيات و يك موت دارد پس زنده شدن افراديكه قرآن 

مجيد از آنها خبر داده است چگونه توجيه مى شود؟

3( موت جماعت مذكوره حقيقى بوده است يا كنايه از چيز ديگر است؟

4( هدف از ذكر قصة فرار كننده گان از وباء در آيات اين درس چى بوده است؟

5( تشبيه انفاق فى سبيل اهللا به قرض چه چيز هاى را افاده مى نمايد؟

6( توصيف شدن قرض به "حسنة" چه چيز را ميرساند؟

کار خانه گی

در بارة عبرت هاييكه از واقعة بنى اسرائيل در اين درس بدست مى آيد و همچنان حكمت هاى ديگر اين 

درس يك مقالة كوتاه بنويسيد كه از هشت سطر كم نباشد.
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آيه )246- 248( سورة بقره

� å̧ ÉåF ßi�Êåª� á̧ åI>ß̄ à¾�> â³å·ßº�>ß¿ß¶� áOß£áE=� à¼ àÃß¶� úÊåFß¿å¶�=Çà¶>ß®�ácåC�Î ßiÇàº�åbá£ßE� áÀåº� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC�Êå¿ßE� áÀåº�åßÞ ß»á¶=�Îß¶åC�ßfßI� á¼ß¶ß?@
�>ß¿ áQåf á]à?�ábß®ßÆ�åç�=� å̧ ÉåF ßi�Êåª� ß̧ åI>ß̄ à¾� ç×ß?�>ß¿ß¶�>ßºßÆ�=Çà¶>ß®�=Çà·åI>ß̄ àI� ç×ß?� à¹>ßJå̄á¶=� à¼ à³áÉß· ß¢� ßGåJ à²� áÁåC� á¼àJáÉ ßj ß¢� á̧ ßÂ� ß¹>ß®�åç�=
� á¼ àÃß¶� ß¹>ß®ßÆ�>.02@� ßÀÉ å»å¶> ç�¶>åE� ã¼Éå· ß¢�àç�=ßÆ� á¼ àÃá¿åº� âØÉå·ß®� ç×åC�=áÇç¶ßÇßI� à¹>ßJå̄á¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� ßGåJ à²�> ç»ß·ßª�>ß¿åÑ>ß¿áEß?ßÆ�>ß¾åe>ßÈåa� áÀåº
� á¼ß¶ßÆ�àÄá¿åº� ǻ á· à»á¶>åE� è° ßUß?� àÀ áVß¾ßÆ�>ß¿áÉß· ß¢� à́ á· à»á¶=�àÄß¶� àÁÇ à³ßÈ�Îç¾ß?�=Çà¶>ß®�> â³å·ßº� ßLÇà¶> ß{� á¼ à³ß¶� ßOß£ßE�ábß®�ßç�=� çÁåC� á¼ àÃèÉåFß¾
�àÐ> ßnßÈ� áÀßº�àÄ ß³á·àº�ÊåIáÖàÈ�àç�=ßÆ� å¼ áj åRá¶=ßÆ� å¼á·å£á¶=�Êåª�âÍ ßì ájßE�àÅßa=ßgßÆ� á¼ à³áÉß· ß¢�àÅ>ß« ßì áq=�ßç�=� çÁåC� ß¹>ß®� å¹> ß»á¶=� ßÀåº�âÍß£ ßi� ßLáÖàÈ
�> ç»åº�ãÍçÉå̄ßEßÆ� á¼ à³ëEße� áÀåº�ãÍß¿É å³ ßi�åÄÉåª� àLÇàE>çJ¶=� à¼ à³ßÉåIá@ßÈ� áÁß?�åÄ å³á·àº�ßÍßÈßA� çÁåC� á¼ àÃèÉåFß¾� á¼ àÃß¶� ß¹>ß®ßÆ�>.03@� ã¼Éå· ß¢� ã¤ åi=ßÆ�àç�=ßÆ

>�>.04@� ßÀÉå¿åºáÖàº� á¼àJá¿ à²� áÁåC� á¼ à³ß¶�âÍßÈßßÛ� ß́ å¶ßc�Êåª� çÁåC�àÍ ß³åÑ ßØß»á¶=�àÄà· å» áVßI� ßÁÆàe> ßÂ� à¹ßAßÆ�Î ßiÇàº� à¹ßA� ßµßfßI

معناى كلمات

مأل در اصل براى بزرگان قوم گفته مى شود و بمعنى مطلق گروه و جماعت هم مى آيد.    {Úßá�=}
كلمة است كه معنى توقع را ميدهد.   { áÎ ßjß¢}

برگزيده است آن را.   {àÅ>ß« ßì áqå=}
âÍ}  وسعت و فراخى. ßì ájßE}

عالمة اينكه اورا خداوند بر شما پادشاه قرار داده است.   {åÄ å³á·àº�ßÍßÈßA}
صندوق چوبى.   { àLÇàE>çJ¶=}

آرامش قلبى.   {ãÍß¿É å³ ßi}
ترجمه

آيا نديدى جماعتى از بنى اسرائيل را بعد از موسى آنگاه كه گفتند به پيغمبر شان: مقرر نماى براى ما 
پادشاهى تا )به سركردگى او( بجنگيم در راه خدا، گفت پيغمبر: مبادا اگر جهاد بر شما فرض شود نافرمانى 
كنيد، گفتند: چه شده است ما را كه جنگ نكنيم در راه خدا حال آنكه ما و فرزندان ما بيرون كرده شده ايم 
از خانه هاى خويش، پس وقتيكه )طبق درخواست آنها( واجب شد بر ايشان جنگ روى گردانيدند مگر اندكى 
از ايشان و خدا آگاه است از كردار ستمكاران )246( و گفت به آنها پيغمبر شان هر آيينه خدا طالوت را به 
پادشاهى شما مقرر كرده است، گفتند چگونه اورا پادشاهى بر ما باشد حال آنكه ما سزاوار تريم به پادشاهى از 
وى و اورا مال فراوان نيست، گفت )پيغمبر شان( هر آيينه خدا برگزيده است اورا بر شما و افزوده اورا فراخى 
در علم و جسم و اهللا ملك خويش را به هر كه خواهد ميدهد و خدا توانگر داناست )247( و گفت پيغمبر شان 

درس شصت و ششم
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به ايشان هر آيينه نشانة سلطنت طالوت آنست كه بيايد نزد شما صندوقى كه در آن تسلى خاطر شماست از 
جانب پروردگار شما، و ]اشياء[ باقى مانده از آنچه كه گذاشتند خانوادة موسى و خانوادة هارون بر ميدارند اورا 

فرشتگان، هر آيينه در اين براى شما نشانة است اگر اهل ايمان باشيد )248(
تفسير مختصر

Î***< دوباره آية كريمه به ذكر حال بنى اسرائيل آغاز  ßiÇàº�åbá£ßE� áÀåº� ß̧ ÉåÑ=ßf áiåC� å�ßE� áÀåº�åßÞßá�=� ß�åC�ßfßI�áß�ß?@
ميكند و يكى از واقعات ديگر آنهارا بيان ميدارد و مقصد كلى بر انگيختن همت مؤمنان است تا در آنچه 
كه حيات و عزت شان در آن قرار دارد كوتاهى نكنند، اين آيات كريمه زمانى نازل گشت كه معركه هاى 
جنگ بين مسلمانان و مشركين شديدا گرم بود و با وجود كمى عدد مؤمنان بيرق جهاد عليه هر طغيان 
گريكه مانع از رسيدن دين خدا به مردم مى شد بلند شده بود لذا در چنين حالتى اسالم به مرد هاى 
قوى و شجاع ضرورت داشت كه از ميدان عقب نشينى نكنند و از مرگ نهراسند پس براى از بين بردن 
هر گونه ترس و بزدلى و بخاطر تقوية نفوس، اوال قصة جماعت فوق الذكر بيان شد و بعد از امر به قتال 
و انفاق در راه خدا بار ديگر از واقعة ديگرى به تفصيل ياد آورى گرديد كه مجموعة از درس هاى معنوى 

را براى مؤمنان صدر اسالم و آنانيكه در حاالت مشابه به حالت ايشان قرار دارند تقديم نمود.
واقعه چنان بود كه بعد از وفات حضرت موسى مجموعة از اشراف بنى اسرائيل نزد پيغمبر زمان خويش 
رفتند و خواهان آن شدند تا كسى را براى پيشبرد كارهاى جهادى تعيين و مشخص سازد، در اين شكى 
نيست كه پيغمبر، قائد و فرمان رواى حقيقى امت خويش مى باشد اما آنها فقط براى نشان دادن شوق 
و اشتياق زياد شان به جهاد خواهان اميرى شدند كه امارت جنگ را بدست بگيرد، نبى شان چون آنهارا 
خوب مى شناخت و از ضعف نفوس عدة زيادى از ايشان مطلع بود از آنها بطور اقرار پرسيد: آيا گمان ميرود 
اگر جهاد بر شما فرض شود اينكه از اداى اين فريضه سر باز زنيد؟ در جواب براى اظهار تعجب خويش از 
اين سؤال گفتند: چه شده است كه در راه خدا جهاد نكنيم در حاليكه مارا دشمنان ما از خانه و كاشانة ما 
بيرون راندند و بين ما و فرزندان ما جدائى آوردند، آمده است كه عمالقﾢ اتباع جالوت بعد از اينكه فسق بنى 
اسرائيل به اوج خود رسيده بود و عمل به كتاب را ترك گفته رو به فساد اخالقى آورده بودند از اين ضعف 
بنى اسرائيل استفاده كرده سرزمين فلسطين را تسخير نمودند و اهل آن را خوار و ذليل نموده از آن بيرون 
راندند پس اشارة اين قوم به اين واقعه بود. همان بود كه به دستور خداوند فردى بنام طالوت بحيث امير 
تعيين گشت و جهاد بر اين مردم فرض شد آنها اوال بهانه گيرى ها را در سپرده شدن اين سمت به طالوت 
آغاز نمودند تا آنكه خداوند نشانة خاصى را براى تاييد پاد شاهى اش فرستاد از اين معلوم مى شود كه آنها 
به كالم نبى خويش اعتماد كامل نداشتند و در ثانى از قيام به امر جهاد تحت قيادت اين امير سر باز زدند 

مگر عدة قليلى از ايشان، تفصيل بيشتر اين واقعه ضمن تفسير آيات اين درس خواهد آمد.
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"من بعد موسى" مجمال بيان كنندة وقتى است كه اين گروه از بنى اسرائيل در آن زنده گى ميكردند 
يعنى از نظر زمانى اين واقعه بعد از حضرت موسى بوقوع پيوسته است. و پيغمبر اين قوم بقول راجح 
حضرت "شمويل بن حنة" بوده است و حكمت از عدم ذكر نام آن در آيت احتماال اين است كه مقصود 
اصلى معرفت حال اين قوم است نه شناخت شخص نبى، چنانچه طريقة قرآن مجيد در بيان قصص 
همين است كه به افراد و تواريخ و ديگر جزئيات توجه نمى كند بلكه به آن جائى از قصه توجه مى كند 

كه در آن پند و عبرت براى انسانها نهفته است.  
< چنين  á¼àJáÉ ßj ß¢� á̧ ßÂ@ عسى" ضمن اينكه معنى توقع را ميدهد معنى نزديكى را نيز ميدهد پس معنى"
مى شود�@Ç·I>¯I�×?�¼JEe>®�¸Â=;< در اخير آيت قرآن مجيد توقع نبى اين قوم را در شأن ايشان تصديق 
< يعنى امر در حقيقت آنچنان شد كه شمويل عليه  á¼ àÃá¿ëº�âØÉå·ß®�ç×åC�á=áÇç¶ßÇßI�¹>J¯¶=� à¼åÃáÉß· ß¢� ßGåJ à²�> ç»ß·ßª@ ميكند

السالم توقع داشت آنها از قتال روى گردانيدند مگر عدة كمى از ايشان.
<***<�در اين آية كريمه به چند چيز اشاره مى گردد اول اينكه  â³å·ßº� ßLÇà¶> ß{�á¼ à³ß¶� ßOß£ßE�ábß®�ßç�=�çÁåC� á¼ àÃèÉåFß¾� á¼àß�� ß¹>ß®ßÆ@
تعيين ملك از جانب شخص نبى نبوده بلكه به وحى خداوندى صورت پذيرفته بود چرا كه نبى اين قوم فرمود: 
خدا طالوت را پاد شاه براى شما مقرر كرده است، دوم اينكه بنى اسرائيل مقياس فضيلت و بر ترى را فقط مال 
� ßLáÖàÈ�áß�ßÆ@:و منال دنيا ميدانستند چرا كه به انتخاب خداوندى اعتراض نمودند و يكى از داليل شان اين بود كه
<�طالوت از ثروت زياد بر خور دار نيست چگونه بر ما امير و پاد شاه تعيين مى گردد؟! سوم اينكه  å¹>ßá�=� ßÀåº�âÍß£ ßi
پيغمبر آن زمان، اين طرز تفكر باطل را اصالح نموده فضيلت و بر ترى را در انتخاب خداوندى كه ملك خويش 
را به هر آنكس كه الئق به بيند عطا ميكند و در قوت علمى كه مهمترين وسيلة غلبه بر دشمنان است و قوت 

جسمى كه امر الزمى در پيشبرد امور جهاد است دانست و اعالن نمود. 
åÄ***< اين آية كريمه نشان دهندة آن است كه نبى اين قوم تنها به داليل فوق  å³á·àº�ßÍßÈßA� çÁåC� á¼ àÃèÉåFß¾� á¼àß�� ß¹>ß®ßÆ@
بسنده نكرد بلكه به خواست خداوند نشانه هاى مهمى را كه داللت بر صحت و حقيت پادشاهى طالوت 
ميكردند و هرگونه شك و شبهه را ازاله مى نمودند نيز آورد از آن جمله اين بود كه بنى اسرائيل مدت ها 
صندوقى را كه در آن لوحه هاى از تورات نازل شده به حضرت موسى و مانده گار هاى ديگرى قرار داشت 
با خود حفظ كرده بودند و در معركه هاى جنگ بعنوان تبرك و وسيله براى بلند بردن روحية مقاتلين 
آن را با خويش حمل ميكردند اما اين صندوق بعد از غالب آمدن دشمنان بر آنها از ايشان گرفته شده 
بود يا اينكه خداوند آن را از ميان شان بر داشته بود. پيغمبر شان گفت: همان صندوق مبارك دوباره 
به شما بر گشتانده مى شود مالئكة خداوند آنرا نزد شما مى آورند پس اگر شما مؤمن باشيد اين عالمت 

بزرگ براى شما كافيست.
اينكه در آن صندوق چى قرار داشت در نص آيت چيزى ذكر نشده، بهرحال مشهور است كه در آن 
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تخته هاى مذكور، عصاى موسى، لباسهاى وى و نسخه هاى از تورات بوده است و مراد از آل موسى و 
آل هارون حضرات ايشان است و لفظ آل براى تعظيم شأن آنها آمده است اما بعضى از مفسرين گفتند 

ممكن است اشاره به موسى و هارون و انبياى بعد از ايشان باشد.     

فعاليت

شاگردان به كمك استاد محترم مضمون در مورد فضيلت علم و دانش واينكه بنابه اشارة قرآن مجيد 
علم سبب پشرفت و پيروزى امت ها مى شود با يكديگر مباحثه و مناقشه كنند.

فوايد درس

آيات مباركه اين درس مشتمل بر مجموعة از پند و اندرز هاست كه به بعضى از آنها اشاره مى گردد:
 ضرورت وجود امام براى قيادت و رهبرى جهاد.

 براى امارت كفايت و شايستگى شرط است كه از مهمترين خصائص آن علم و سالمت عقل و جسم باشد.
 بيان قباحت حال بسيارى از بنى اسرائيل مانند فرار از ميدان جهاد، عدم وفا به عهد و شك و 

شكوك در گفتار پيغمبران.
 بيان اينكه ترك جهاد و روى آوردن به فسق و فساد ذلت و خوارى را ببار مى آورد.

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:
 {ãÍçÉå̄ßE ßÆ} {ãÍß¿É å³ ßi} { àLÇàE>çJ¶=} {âÍ ßì ájßE} {àÅ>ß« ßì áqå=} {Úßá�=}
2( مقصد كلى از بيان اين قصه در قرآن مجيد چيست؟

3( واقعة را كه آيات اين درس به آن اشاره دارد مختصرا بيان كنيد؟
4( نام پيغمبر اين قوم چه بود و حكمت ذكر نشدن آن در آيت چيست؟

5( "عسى" چه چيز هارا معنى ميدهد؟
6( قصة تابوت چگونه بود و چه چيز هاى در آن قرار داشت؟

7( مراد از آل موسى و آل هارون چيست؟

کار خانه گی
در يك صفحه صفات بنى اسرائيل را با استفاده از آيات اين درس و درس قبلى آن تحرير كنيد.
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آيه )249- 2۵2( سورة بقره

�àÄ á»ß£ áìßÈ� á¼ß¶� áÀßºßÆ�Êë¿åº� ßkáÉß·ßª�àÄá¿åº� ßHåf ßm� áÀß»ßª�æfßÃß¿åE� á¼ à³Éå·ßJáF àº�ßç�=� çÁåC� ß¹>ß®�åaÇà¿ àRá¶>åE� àLÇà¶> ß{� ß̧ ßrßª�> ç»ß·ßª@
�=Çà¶>ß®�àÄß£ßº�=Çà¿ßºßA� ßÀÈådç¶=ßÆ�ßÇ àÂ�àÅßgßÆ> ßQ�> ç»ß·ßª� á¼ àÃá¿åº� âØÉå·ß®� ç×åC�àÄá¿åº�=ÇàEåf ßnßª�åÅåbßÉåE�âÍßªáf à¦� ßßfßJ á¦=� åÀßº� ç×åC�Êë¿åº�àÄç¾åDßª
�âÌßfÉåN ß²�âÍßÒåª� áKßFß· ß¦�æÍß·Éå·ß®�æÍßÒåª� áÀåº� á¼ß²�åç�=�Çà® ßØàº� á¼ àÃç¾ß?� ßÁÇè¿ à�ßÈ� ßÀÈådç¶=� ß¹>ß®�åÅåaÇà¿ àQßÆ� ßLÇà¶> ßRåE�ß½áÇßÉá¶=�>ß¿ß¶�ßÍß®> ß{� ß×
� áKëFßMßÆ�=âfáF ßq�>ß¿áÉß· ß¢�á©åfáªß?�>ß¿çEße�=Çà¶>ß®�åÅåaÇà¿ àQßÆ� ßLÇà¶> ßRå¶�=ÆàgßfßE�> ç»ß¶ßÆ�>.05@� ßÀÈåfåE> çr¶=� ß¤ßº�àç�=ßÆ�åç�=� åÁácåDåE
� ß́ á· à»á¶=�àç�=�àÅ>ßIßAßÆ� ßLÇà¶> ßQ�àaÆ àÆ=ßa� ß̧ ßJß®ßÆ�åç�=� åÁácåDåE� á¼ àÂÇàºßhßÃßª�>.1,@� ßÀÈåfåª> ß³á¶=�å½áÇß̄á¶=�Îß· ß¢�>ß¾áf àrá¾=ßÆ�>ß¿ßº=ßbá®ß?
� æ̧ ávßª�Æàc�ßç�=� çÀ å³ß¶ßÆ� àzáeßáÙ=� åLßb ßjß«ß¶� æxá£ßFåE� á¼ àÃ ßvá£ßE� ßl>ç¿¶=�åç�=� à¤áªßa� ß×áÇß¶ßÆ�àÐ> ßnßÈ�> ç»åº�àÄ ß»ç· ß¢ßÆ�ßÍ ß» á³ åVá¶=ßÆ

>��>.1.@ ßÀÉå· ßiáf à»á¶=� ßÀ å»ß¶� ß́ ç¾åCßÆ� ë° ßVá¶>åE� ß́ áÉß· ß¢�> ßÂÇà·áJß¾�åç�=� àL>ßÈßA� ß́ á·åI�>.1-@� ßÀÉ å»ß¶> ß£á¶=�Îß· ß¢
معناى كلمات

}  بيرون شد و خارج گرديد. ß̧ ßrßª}
عساكر، لشكر   {åaÇà¿àá�=}

آزمايش كننده است شمارا.   { á¼ à³Éå·ßJáF àº}
يك كف آب.    {âÍßªáf à¦}

گروه، طائفة، جماعتى.    {�æÍßÒåª}
ترجمه

پس هنگاميكه بر آمد طالوت با لشكر ها گفت: هر آيينه اهللا آزمايش كننده است شمارا به نهر آبى پس هر كه 
بنوشد از اين نهر نيست از من )هم آيين من( و هركه هيچ نياشامد پس هر آيينه او از من است مگر كسيكه بر 
دارد يك كف آب بدست خويش، پس همة سپاهش آشاميدند بجز عدة قليلى از آنها، و چون طالوت و مؤمنان 
همراه وى گذشتند از نهر گفتند )نوشنده گان( نيست مايان را امروز تاب مقابله با جالوت و لشكر هاى او، 
گفتند آنانيكه به مالقات خداوند )و ثواب آخرت( يقين داشتند بسا گروه اندك بيارى خدا غالب آمده جماعت 
بسيارى را، و اهللا همراه صبر كننده گان است )249( و چون به ميدان مبارزة جالوت و لشكريانش آمدند گفتند: 
پروردگارا بريزان )نصيب فرما( بر ما شكيبائى و استوار دار قدم هاى مارا و مدد ده مارا بر گروه كافران )250( 
پس شكست دادند مؤمنان ايشان )جالوت  و لشكرش( را بيارى خدا و كشت داود جالوت را و عطا فرمود خدا 
داود را پاد شاهى و حكمت و بياموخت اورا از آنچه ميخواست، و اگر نمى بود دفع كردن اهللا مردمان را گروهى 
بدست گروهى هر آيينه تباه مى شد زمين و ليكن اهللا صاحب بخشايش است بر عالميان )251( اين ها آيات 

خداست كه براستى ميخوانيم آنرا بر تو و هر آيينه تو )اى محمد( از جملة پيغمبرانى )252(

درس شصت و هفتم

اندك، كم.   {æÍß·Éå·ß®}
ظاهر شدند در ميدان معركه.   {=ÆàgßfßE}

بريزان.   { á©åfáªß?}
شكست دادند آنهارا.   { á¼ àÂÇàºßh ßÂ}

{àç�=�àÅ>ßIßA}  داد اورا خداوند.
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 تفسير مختصر

�åaÇà¿àá�>åE***<� اين آية كريمه بيان كنندة مراحل بعدى اين قصه است كه بعد از مقرر شدن  àLÇà¶> ß{� ß̧ ßrßª�> ç»ß·ßª@
طالوت به سركرده گى اين قوم بر او و لشكريانش چه گذشت، ميفرمايد: چون از منطقه به قصد جهاد بيرون 

شدند و در ميان شان همان گروه ضعيف االيمان نيز قرار داشت خواست خداوند بر اين رفته بود كه همراهان 

طالوت را به نهرى كه عدة از مفسرين و تاريخ نگاران آن را بطور احتمالى نهر اردن امروزى مى دانند بياز مايد، 

لذا طالوت را از اين امتحان خبر داد و او نيز قوم خويش را مطلع ساخت بر اينكه شما به زودى به نهرى 

آزمايش مى شويد به اين معنى كه در حال شدت تشنگى به آن نهر مى رسيد پس نبايد از آب آن بياشاميد 

و متوجه باشيد هر آنكس كه بنوشد از آب آن او از جملة مؤمنان نيست مگر اينكه نوشيدن آن اندك و بحد 

يك مشت دست باشد و هر آنكس كه ننوشد از آن او از ماست، همان بود كه اين امتحان تحقق پذيرفت و 

بدبختانه اكثريت قوم با وجود اطالع قبلى از آن آب نوشيدند لذا همين گروه ناكام چون در مقابل دشمنان 

خويش كه جالوتيان بودند و تعداد شان به هزاران تن مى رسيد ايستاده شدند فرياد بر آوردند كه مارا طاقت 

مقابله با اين دشمن قوى نيست و از ميدان فرار نمودند. اما گروه اندكى كه از امتحان خداوندى كامياب بر 

آمده بودند و تعداد شان را بعضى از مفسرين به اندازة تعداد مجاهدين بدر يعنى سيصد و سيزده نفر گفتند 

آنها روحية همديگر را تقويه كرده آواز سر دادند كه بسا گروه هاى اندك را خداوند بر جماعات بزرگ غالب 

آورده است لذا ما از كمى عدد و فرار ياران نمى هراسيم و باز از خداى متعال خواستار استقامت و پايدارى 

شدند چنانچه خداى قادر و توانا دعاى آنان را پذيرفت و نصرت و پيروزى را نصيب شان گردانيد و سرلشكر 

دشمن را كه جالوت نام داشت بوسيلة يكى از بنده گان مخلص خويش كه در اين جماعت اندك قرار داشت 

يعنى داود كه بعد ها خداوند مقام پيغمبرى را به وى نصيب كرد هالك ساخت.

"طعم" بمعنى چشيدن چيزى مى آيد برابر است كه شىء ماكول باشد يا مشروب، و از قرينة كالم معلوم 
مى شود كه مقصود از آن آشاميدن است. "غرفة" به ضم غين اسمى است براى چيزيكه به كف برداشته شود و 

بفتح غين گرفتن يك مرتبه اى چيزى را گويند بكف دست.

¿�åÅåaÇà*�*�*< بروز به ظاهر و هويدا شدن گفته مى شود مراد اين است كه چون هردو  àQßÆ� ßLÇà¶>ßå��á=ÆàgßfßE�>çß�ßÆ@
لشكر به زمينى فراخ رسيدند قسميكه يكديگر را مشاهده ميكردند و از همين اصل و معنى كلمة مبارزه گرفته 

شده است. اين آيت كريمه نشان دهندة آن است كه در مبارزة حق عليه باطل تنها به زور وقوت انسانى اكتفا 

نبايد گردد و مسلمان هيچ گاه نبايد مغرور به ماديات شود بلكه مهمترين چيزيكه مسلمان بايد به آن توجه 

داشته باشد نصرت و يارى خداونديست كه بوسيلة كسب رضاى خدا و دعا و نيايش بسوى او بدست مى آيد، 
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البته ماديات و امكانات را نبايد ناديده گرفت و اين دستور خداونديست كه ميفرمايد: براى مقابله با دشمن 

هر آنچه ميتوانيد آماده گى بگيريد، ]األنفال: 60[ ليكن مسلمان نبايد به ماديات مغرور شود، لذا اين جماعت 

مؤمن هم زمانيكه با دشمن رو برو شدند از خداى خويش درخواست صبر و ثابت قدمى را كردند. 

"إفراغ" چنانچه امام رازى رحمه اهللا گفته است به ريختن چيزى گفته مى شود و استعمال اين كلمه در دعا 
نشان دهندة مبالغه بسيار ايشان در خواستن صبر و استقامت است زيرا در عربى به ريختاندن مكمل آنچه كه 

در ظرف قرار داشته باشد "إفراغ اإلناء" گفته مى شود پس معنى چنين مى شود كه اى خدا بطور كامل و زياد 

�?ß¿ßº=ßbá®ß<< تعبير به جزء از كل شده  áKëFßMßÆ@ از خزائن خويش صبر و پايدارى را بر ما بريزان، در جملة مباركة

است چون قدم وسيلة ثبات يا فرار جسم است كه اگر ثابت بماند همة بدن ثابت مى ماند و اگر فرار كند بدن 

را با خود ميكشاند لذا بطور خاص ذكر آن در دعا مى آيد. 

***< در نتيجة آن دعا و اخالص نصرت خداوندى نازل گشت و شكست  ßLÇà¶> ßQ�àaÆàÆ=ßa� ß̧ ßJß®ßÆ�åç�=�åÁácåDåE� á¼ àÂÇàºßhßÃßª@
دشمنان به اذن و اجازة خداوند حتمى شد. "فا" در كلمة "فهزموهم" سببيه است و "هزم" بمعنى كسر مى آيد 

يعنى باآلخره دعاى مخلصانة شان و ايمان قوى شان به ارادة خدا سبب شكسته شدن لشكر دشمن گرديد و 

داود بن ايشا فرمان رواى دشمن )جالوت( را از پاى در آورد و با كشته شدن آن لشكر به هزيمت مواجه شد.

آيت كريمه ضمنا به نعمت هاييكه خداى متعال براى داود عليه السالم ارزانى فرمود اشاره ميكند كه از آن 

جمله نعمت پادشاهى و باالتر از آن نعمت رسالت كه در آيت تعبير به حكمت شده و نعمت علم به فنون 

مختلف و غيره است. و در اخير به سنت حكيمانه خداوند اشاره دارد كه بعض از مردم را چون طغيان شان 

از حد تجاوز كند بوسيلة بعض ديگر از بين مى برد و شر شان را از سر بنده گان دفع مى نمايد كه اگر چنين 

روشى از جانب خداى عالميان نمى بود يقينا زمين را فتنه و فساد فرا مى گرفت.    

·ß�å<. كلمة "تلك" اشاره بطرف اين قصه و قصة قبلى  ßiáfàá�=� ßÀåß�� ß́ ç¾åCßÆ� ë°ßá�>åE� ß́ áÉß· ß¢�> ßÂÇà·áJß¾�åç�=� àL>ßÈßA� ß́ á·åI@
آن است، ميفرمايد بيان اين قصص بصورت درست و عبرت انگيز آن يقينا از آيات خداوند است كه بر تو اى 

محمد – صلى اهللا عليه وسلم –  تالوت ميكنيم بگونة كه هيچ نوع باطل در آن راه ندارد و تو چون از اين 

قصص ماضى خبر نبودى و اطالعى نداشتى چون قرائت و كتابت را تعليم نگرفته بودى تا در كتب پيشينيان 

بخوانى عالوه بر آن در كتب گذشته اين قصص بگونة وارونه و غلط آمده است پس تالوت اين آيات بر تو و 

� ßÀåß�� ß́ ç¾åCßÆ@ اطالع دهى تو ديگران را بر اين خبر هاى غيبى عالمت و نشانة صحت و راستى رسالت توست

·ß�å<�و بتحقيق كه تو از جملة مرسلين يعنى پيامبران هستى.   ßiáfàá�=
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فعاليت

شاگردان در مورد اهميت ثبات و استقامت در كار هاى دين با يكديگر مباحثه و مناقشه كنند.

فوايد درس

آيات مباركه اين درس مشتمل بر مجموعة از پند و اندرز هاست كه به بعضى از آنها اشاره مى گردد:

جواز امتحان كردن سپاهيان به مقصد معلوم كردن حد و اندازة آماده گى جنگى و صبر و استقامت شان.

بيان فضيلت ايمان به لقاء خدا و فضيلت صبر در جهاد.

بيان حكمت مشروع شدن جهاد كه همانا دفع اهل كفر و ظلم و جانشين كردن اهل ايمان و عدالت بجاى 

آنهاست تا زمين خدا را از نظر مادى و معنوى آباد سازند.

ارزش دعا ونيايش به بار گاه خداوند و نقش مهم آن در نزول فتح و كاميابى.

بيان سنت تكوينى خداوند در زمين كه عبارت از دفع كردن بعض از مردم بوسيلة بعض ديگر است.

اثبات رسالت نبى كريم حضرت محمد مصطفى – صلى اهللا عليه وسلم - .

سؤالها

1( كلمات ذيل را ترجمه كنيد:

 { á¼ àÂÇàºßhßÃßª} {=ÆàgßfßE} {æÍß·Éå·ß®�æÍßÒåª} { á¼ à³Éå·ßJáF àº} {åaÇà¿àá�=} { ß̧ ßrßª}
2( خداوند متعال لشكريان طالوت را چگونه مورد امتحان قرار داد؟

3( كلمة "غرفة" را مفسرين چگونه تفسير نمودند؟

4( معنى "بروز" چيست و طبق آن آيت كريمه چگونه تفسير مى شود؟

5( اعتماد انسان مسلمان در بدست آوردن پيروزى بيشتر به ماديات بايد باشد يا به معنويات؟

�âá=< چه چيز را افاده ميدهد؟ ßq�>ß¿áÉß· ß¢� á©åfáªß?@ 6( از نظر بيانى كلمة "أفرغ" در جملة

7( چند نعمت از جمله نعمت هاى را كه خداى متعال براى داود عليه السال ارزانى فرموده بود نام ببريد؟


