جزوه درسی

تفسیر جزء  8قرآن کریم

استاد  :دین پرستی

زید عزه

مدیریت حوزه علمیه قم
مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ
تربیت راهنما
4931 -2

بسم اهلل الرحمن الرحیم
انعام
111
اقول :قرآن در مقابل درخواست معجزه توسط مشرکان چه واکنشی نشان می دهد؟ حقیقت
معجزه را بیان می کند که عبارت است از نفوذ قدرت الهی در تمام ذرات عالم ،حتی در
اعماق جان آنها :توحید افعالی.
111
ارتباط این آیه با ماقبل :پاسخ توهم :اگر آئین آنها باطل و بى اساس است چرا اینهمه پیرو دارند و اگر ما بر
حقیم چرا اینقدر كم هستیم؟!
111
مگر غیر خدا هم علم دارند كه از صیغه افعل تفضیل استفاده شده است؟ انسان به وسیله عقل خود ،بدون شك،
حقایقى را درك مىكند ،و راه هدایت و ضاللت را تا حدودى مىفهمد.
[سوره األنعام ( :)1آيات  141تا ]144
وَ مِنَ الْأَنْعامِ حَمُولَةً وَ فَرْشاً كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ ( )141ثَمانِیَةَ
أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّكَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ أَرْحامُ الْأُنْثَیَیْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ
إِنْ كُنْتُمْ صادِقِینَ ( )141وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَیْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَیْنِ قُلْ آلذَّكَرَیْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَیَیْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَیْهِ أَرْحامُ
الْأُنْثَیَیْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِیُضِلَّ النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ ال
یَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ ()144

141
ترجمه واژه هاي قرمز شده :جمع ،نه مفرد.
معني حمولة
«حمولة» به معنى جمع است ،و چنان كه علماى لغت گفتهاند ،مفرد از جنس خود ندارد ،و به معنى حیوانات
بزرگ باربر مانند شتر و اسب و نظایر آنها است.
معني فرش
«فرش» به همان معنى معروف است ،ولى در اینجا به معنى گوسفند و نظیر آن از حیوانات كوچك تفسیر شده
است

 و ظاهرا نكتهاش این است كه اینگونه حیوانات بسیار به زمین نزدیك هستند ،و در برابر حیوانات بزرگ
باربر همانند فرشى محسوب مىشوند ،هر گاه به بیابانى كه گوسفندانى در آن مشغول چرا هستند از دور

بنگریم درست به فرشى مىمانند كه روى زمین گسترده شده است ،در حالى كه گله شتران هیچگاه از
دور چنین منظرهاى ندارد.

 این احتمال را نیز بعضى از مفسران دادهاند كه منظور از این كلمه ،فرشهایى است كه مردم از حیوانات
درست مىكنند ،یعنى بسیارى از حیوانات هم براى باربرى مورد استفاده قرار مىگیرند و هم براى تهیه
فرش ،ولى احتمال اول نزدیكتر به معنى آیه است.
علت تعبیر مما رزقكم اهلل
اینكه نمىگوید از این حیوانات بخورید ،بلكه مىگوید از آنچه به شما داده است تناول كنید ،به خاطر آن است
كه حیوانات حالل گوشت منحصر به چهارپایان نیستند 1،بلكه حیوانات دیگرى نیز حاللگوشتند كه در جمله
فوق از آنها ذكرى نشده است.

144
دروغ بستن به خدا :بزرگ ترین ستمها
از آیه فوق استفاده مىشود كه دروغ بستن به خدا یكى از بزرگترین ستمها است ،ستم به مقام مقدس پروردگار،
و ستم به بندگان خدا ،و ستم به خویشتن

1

وجه به كار بردن اظلم در اینگونه موارد
و همانطور كه سابقا گفتهایم ،تعبیر به «ستمكارترین» در اینگونه موارد جنبه «نسبى» دارد ،بنابراین مانعى ندارد كه
عین این تعبیر در مورد بعضى از گناهان كبیره دیگر ذكر شود.

1

[سوره األنعام ( :)1آيه ]141
قُلْ ال أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِالَّ أَنْ یَكُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ ال عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِیمٌ ()141

مرجع ضمیر انه
ضمیر انه با اینكه مفرد است ،به عقیده بسیارى از مفسران به هر سه قسمت (گوشت مردار ،خون و گوشت
خوك) باز مىگردد ،و معنى جمله چنین است «همه آنچه گفته شد پلیدى است» « 4»1و متناسب با ظاهر آیه نیز
همین است كه ضمیر به تمام آنها بازگردد ،زیرا شك نیست كه مردار و خون همانند گوشت خوك پلید است.
 1اقول :این مطلب با توجه به ترجمه صحیح انعام روشن تر می شود.
2

ظلم نسبت به ذات پاك او كه شریكى براى او قائل شده ،و ظلم بر خویشتن كه شخصیت و ارزش وجود خود را تا سر حد پرستش یك قطعه سنگ و

چوب پائین آورده ،و ظلم بر اجتماع كه بر اثر شرك گرفتار تفرقه و پراكندگى و دور شدن از روح وحدت و یگانگى شده است( .تفسیر نمونه ،ج ،5ص:
 ،114ذیل آیه  21انعام)
 3در ذیل آیه  21توضیح دیگری آورده است:
همه این امور در حقیقت از یك جا ریشه مىگیرد و آن مسئله شرك و كفر و عناد است؛ زیرا منع مردم از ذكر خدا در مساجد و سعى و كوشش در ویران
ساختن آنها نشانه كفر و شرك است ،و همچنین كتمان شهادت كه ظاهرا منظور از آن كتمان شهادت بر حقایقى است كه موجب سرگردانى مردم در وادى كفر
مىشود از چهرههاى گوناگون شرك و انكار خداوند یگانه است.

پاسخ به یك سؤال [حصر غذاهاي حرام در  4مورد]
در اینجا یك سؤال پیش مىآید كه چگونه تمام محرمات الهى در زمینه غذاها منحصر به چهار چیز شمرده شده
است ،با اینكه مىدانیم غذاهاى حرام منحصر به اینها نیست ،گوشت حیوانات درنده و گوشت حیوانات دریایى
(جز ماهى فلسدار) و مانند آنها همگى حرام هستند در حالى كه در آیه هیچ نامى از آنها به میان نیامده و
محرمات منحصر به چهار چیز شمرده شده است؟
جواب نادرست :اختصاص  4مورد به مكه
بعضى در پاسخ این سؤال گفته اند كه به هنگام نزول این آیات در مكه ،هنوز حكم تحریم سایر غذاهاى حرام
نازل نشده بود ،ولى این جواب صحیح به نظر نمىرسد ،گواه این سخن آنكه عین همین تعبیر یا شبیه آن در
بعضى از سورههاى مدنى نیز دیده مىشود ،مانند آیه  171سوره بقره.
جواب درست :حصر اضافي در مقابل خرافات مشركان
ظاهر این است كه این آیه ،تنها نظر به نفى احكام خرافى مشركان دارد و به اصطالح« ،حصر اضافى» است ،و به
تعبیر دیگر آیه مىگوید :محرمات الهى اینها هستند نه آنچه شما به هم بافتهاید.
تفسیر نمونه ،ج ،6ص16 :
مثال براي حصر اضافي
براى روشن شدن این سخن بد نیست مثالى بزنیم ،كسى از ما سؤال مىكند آیا حسن و حسین ،هر دو آمدند ،ما
در جواب مىگوئیم نه فقط حسن آمد ،در اینجا منظورمان این است كه آمدن نفر دوم ،یعنى حسین را نفى
كنیم ،اما هیچ مانعى ندارد كسان دیگرى كه اصال مورد بحث ما نبودهاند آمده باشند ،چنین حصرى را حصر
اضافى (یا نسبى) مىگویند.
اما باید توجه داشت كه ظاهر حصر ،معموال حصر حقیقى است مگر در مواردى كه قرینهاى در كار باشد مانند
آیه مورد بحث.
141
برخورد خدا با مکذبان
از آنجا كه لجاجت یهود و مشركان روشن بوده و امكان داشته پافشارى كنند و پیامبر ص را تكذیب نمایند ،در
آیه بعد خداوند به پیامبرش دستور مىدهد كه «اگر ترا تكذیب كنند به آنها بگو پروردگارتان رحمت وسیع و
پهناورى دارد» و شما را زود مجازات نمىكند بلكه مهلت مىدهد ،شاید از اشتباهات خود برگردید و از كرده
خود پشیمان شوید و به سوى خدا باز آئید (فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ 1ذُو رَحْمَةٍ واسِعَةٍ.)6

 )1( 4در واقع كلمه «انه» به معنى «ان ما ذكر» است.
 5اشاره به ریشه برخورد
 6اشاره به جلوه اولیه و اصلی برخورد

ولى اگر از مهلت الهى باز هم سوء استفاده كنید ،و به تهمتهاى نارواى خود ادامه دهید ،بدانید كیفر خداوند
قطعى است ،و سرانجام دامان شما را خواهد گرفت ،زیرا «مجازات او از جمعیت مجرمان دفعشدنى نیست» (وَ ال
یُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِینَ.)7
تفسیر نمونه ،ج ،6ص12 :
این آیه به خوبى عظمت تعلیمات قرآن را روشن مىسازد كه بعد از شرح این همه خالفكاریهاى یهود و
مشركان ،باز آنها را فورا تهدید به عذاب نمىكند؛ بلكه نخست با تعبیرهاى آكنده از محبت مانند ربكم
(پروردگار شما) ذُو رَحْمَةٍ (صاحب رحمت است) واسعة (رحمتش پهناور مىباشد) راه بازگشت را به سوى آنها
گشوده ،تا اگر كمترین آمادگى براى این موضوع در آنها وجود داشته باشد ،تشویق شوند و به سوى حق
بازگردند .اما براى اینكه رحمت پهناور الهى باعث جرئت و جسارت و طغیان آنان نگردد ،و دست از لجاجت
بردارند در آخرین جمله آنها را تهدید به مجازات قطعى خدا مىكند.
141
سه توجیه برای جرمها

1

در آیه دو بیان آمده كه در اولي ،دو احتمال است:

نسبت دادن گناهان به خدا
جبر

9

 .1گنهكاران ،تمایل به عقیده جبر دارند تا خود را تبرئه و توجیه كنند( .مهم در تبلیغ و تربیت)

 .1دلیل بر اختیار :وجدان انسان  مصداق عیني وجدان در تفسیر نمونه :عكس العمل نشان دادن
آنها در حقیقت مى خواستند خود را از این همه گناه تبرئه كنند ،و گر نه وجدان هر انسان عاقلى گواهى مىدهد
كه بشر در اعمال خویش آزاد است نه مجبور ،به همین دلیل اگر كسى ظلمى در حق او كند ،ناراحت مىشود و
او را مؤاخذه مىكند و در صورت «توانایى» مجازات مىنماید ،همه اینها نشان مىدهد كه مجرم را در عمل
خویش آزاد مىبیند ،نه مجبور ،و هرگز به این عنوان كه عمل او مطابق خواست خدا است ،حاضر نمىشود از
عكس العمل صرف نظر كند( .دقت كنید)
سكوت (تقریر) خدا
البته این احتمال 12در معنى آیه نیز هست كه آنها مدعى بودهاند سكوت خدا در برابر بتپرستى و تحریم پارهاى
از حیوانات ،دلیل بر رضایت او است زیرا اگر راضى نبود مىبایست به نوعى ما را از این كار باز دارد.

 7اشاره به برخورد متناسب با شرائط
 1ما هم به هر سه ،مبتال می شویم .باید مراقب خودمان باشیم.
 9مشكل بسیاری از نوجوانان و جوانان درشبهه جبر یا طغیان شهوات (اعم) است و یا مشكالت زندگی .در برخورد با آنها دقت شود.
 10می توان این احتمال را نیز توأم با احتمال قبلی پذیرفت.

استمرار و دوام عقائد
و با ذكر جمله و ال آباؤنا مىخواستهاند به عقاید پوچ خود رنگ قدمت و دوام بدهند و بگویند این چیز تازهاى
نیست كه ما مىگوئیم ،همواره چنین بوده است.
پاسخ های قاطع قرآن به هر سه توجیه

پاسخ به جبر
 .1اقول :بر اساس آیه «كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا»:
.1.1

دلیل اصلي :وجدان

.1.1

عالماتِ عدم جبر:
 .1.1.1عكس العمل خدا :سختي و عذاب خدا نصیب گذشتگان شده و نصیب آنها
نیز خواهد شد
 .1.1.1دعوت انبیا :اصوال دعوت انبیاء خود مهمترین دلیل براى آزادى اراده و
اختیار انسان است.
.1.1.1.1

كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ

.1.1.1.1

قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ()149

 .1.1.1تفاوت انسانها در رد و قبول
 .1.1.4تفاوت حاالت یك انسان در رد و قبول مطالب مختلف

پاسخ به سكوت
 .1عدم تأیید خدا با سكوت ،به دو دلیل:
.1.1

ارسال انبیا كرده:
 .1.1.1كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ :اگر او به این اعمال راضى بود چگونه
پیامبران خود را براى دعوت به توحید مىفرستاد؟
 .1.1.1قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ()149

.1.1

بیان عاقبت جرم و توجیه :حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا

داللت دوام در باطل
 .1گذشتگان را به دلیل تكذیب ،مذمت مي كند؛ پس دوام این تكذیب مذموم ،بیان تراكم باطل است ،نه
تأیید.
اما قرآن در پاسخ آنها به طرز قاطعى بحث كرده ،نخست مىگوید :تنها اینها نیستند كه چنین دروغهایى را بر
خدا مىبندند «بلكه جمعى از اقوام گذشته نیز همین دروغها را مىگفتند ولى سرانجام گرفتار عواقب سوء
اعمالشان شدند و طعم مجازات ما را چشیدند»»1« .

(« )1كذب» در لغت عرب هم به معنى «تكذیب كردن دیگرى» و هم به معنى «دروغ گفتن» آمده است.
اقول :در لغت نیافتم.

زندگي و قضاوت هاي بي دلیل
برخورد دانشي :فقدان علم
سپس مىگوید« :به آنها بگو آیا راستى دلیل قطعى و مسلمى بر این ادعا دارید اگر دارید چرا نشان نمىدهید»
(قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا)
برخورد گرایشي
 از طریق استفهام و رها نكردن تا یكسره شدن كار :قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا

 بیان حالت رواني :إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ  استمرار و انحصار در پیروي از گمان و
دروغ پردازي بر اساس گمان
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مفاد واژه حجت
«حجت» در اصل از ماده «حج» به معنى قصد است
«محجه» :جاده و راه كه مقصود و منظور انسان است
«حجت» :دلیل و برهان كه گوینده قصد دارد به وسیله آن مطلب خود را براى دیگران ثابت كند.

مفاد واژه بالغه

«بالغة» :رسا  دالئل خداوند براى بشر از طریق عقل و نقل و دانش و خرد ،و فرستادن پیامبران ،از هر نظر
روشن و رسا است ،به طورى كه جاى هیچگونه تردید براى افراد باقى نماند.

لزوم رساندن پیام
اقول :حجت باید برسد ،نه اینكه بگوییم و از زیرش در برویم.
بالغ شدن حجت الهي ،مستلزم عصمت او است
و به همین دلیل خدا پیامبران را معصوم از هر گونه خطا و اشتباه قرار داده تا هر گونه تردید و دودلى را از
دعوت آنان دور سازد.
اقول :وظیفه مبلغان :تبیین عیني عصمت در زندگي پیامبران و ائمه.
111
 ...وَ ال تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ ...

 11الخرَّاصُ :الكذاب ،و هو من هذا ،ألنّه یقول ما ال یعلم و ال یَحُقُّ( .معجم مقاییس اللغه ،ج ،2ص)169 :
و التحقیق انّ األصل الواحد فی هذه المادّة هو افتعال و اختالف على الظنّ من دون ان یستند الى أساس محكم و أصل متین ،و هذا المعنى انّما یحصل بعد
حصول الظنّ ،معتمدا علیه ،كَخَرْصِ النخل و الثمر .و تفسیرها بالكذب لیس على ما ینبغی( .التحقیق فى كلمات القرآن الكریم ،ج ،3ص)40 :

گناهان آشکار و پنهان
شك نیست كه جمله «ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ» هر گونه گناه زشت آشكار و پنهانى را شامل مىشود ،ولى در
بعضى از احادیث از امام باقر ع نقل شده كه فرمود:
ما ظهر هو الزنا و ما بطن هو المحالة« :11منظور از گناه آشكار ،زنا و منظور از گناه پنهان ،گرفتن معشوقههاى
نامشروع پنهانى و مخفیانه است»
اما روشن است كه ذكر این مواد به عنوان بیان یك مصداق روشن است ،نه اینكه منحصر به همین مورد بوده
باشد.
 مفید در بحث روابط دختر و پسر بر اساس قرآن و روایت
111-111
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَیْكُمْ أَالَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ ال تَقْتُلُوا أَوْالدَكُمْ مِنْ إِمْالقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُكُمْ وَ إِیَّاهُمْ وَ ال تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ
وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( )111وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِالَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْكَیْلَ وَ الْمِیزانَ
بِالْقِسْطِ ال نُكَلِّفُ نَفْساً إِالَّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبى وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ ()111
نزديك اين گناهان نشويد
در آیات فوق ،در دو مورد تعبیر به ال تقربوا (نزدیك نشوید) شده است ،این موضوع در مورد بعضى از گناهان
دیگر نیز در قرآن تكرار شده است ،به نظر مىرسد كه این تعبیر در مورد گناهانى است كه «وسوسهانگیز» است
مانند «زنا و فحشاء» و «اموال بىدفاع یتیمان» و امثال اینها ،لذا به مردم اخطار مىكند كه به آنها نزدیك نشوند ،تا
تحت تاثیر وسوسههاى شدیدشان قرار نگیرند.

 مهم در عرصه تبلیغ و تربیت ،خصوصا براي جوانان.

111
وَ بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا :در اینكه منظور از «عهد الهى» در این آیه چیست ،مفسران احتماالتى دادهاند ،ولى مفهوم آیه،
همه پیمانهاى الهى را اعم از پیمانهاى «تكوینى» و «تشریعى» و تكالیف الهى و هر گونه عهد و نذر و قسم را
شامل مىشود.

 به مناسبت «پیمان تكویني» :اشاره به عالم ذر ،و نظر آقاي صفایي

111-111
مقایسه با ده فرمان عهد عتیق
خروج فصل 12
 .1نفي شرك
 12المُخالّة

 .1نهي از مجسمه سازي /نهي از سجده بر مجسمه 1 :نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما
زيرا من که يَهُوَه خدای تو میباشم خدای غیور هستم که انتقام گناه پدران را از پسران
تا پشت سوم و چهارم از آنانی که مرا دشمن دارند میگیرم 6 .و تا هزار پشت بر آنانی
که مرا دوست دارند و احکام مرا نگاه میدارند رحمت میکنم.
 .1نام خدا “ 1 :نام یَهُوَه خداي خود را به باطل مبر زیرا یَهُوَه كسي را كه اسم او را به باطل برد بیگناه
نخواهد شمرد.
 .4روز سبت“ 1 :روز سبت را یاد كن تا آن را تقدیس نمایي 1 .شش روز مشغول باش و همه كارهاي
خود را بجا آور 12 .اما روز هفتمین سبتِ یَهُوَه خداي توست .در آن هیچ كار مكن تو و پسرت و
دخترت و غالمت و كنیزت و بهیمه ات و مهمان تو كه درون دروازه هاي تو باشد 11 .زیرا كه در
شش روز یَهُوَه آسمان و زمین و دریا و آنچه را كه در آنهاست بساخت و در روز هفتم آرام فرمود.11
از این سبب یَهُوَه روز هفتم را مبارك خوانده آن را تقدیس نمود.
 .1والدين 11 :پدر و مادر خود را احترام نما تا روزهاي تو در زمیني كه یَهُوَه خدایت به تو مي بخشد
دراز شود.
 “ 11 .6قتل مكن.
 “ 14 .7زنا مكن.
 “ 11 .8دزدي مكن.
 “ 11 .9بر همسایه خود شهادت دروغ مده.
 “ 11 .12به خانه همسایه خود طمع مورز و به زن همسایه ات و غالمش و كنیزش و گاوش و االغش و به
هیچ چیزي كه از آن همسایه تو باشد طمع مكن”.
114
معنای تأخیر در ثم:
در آیات قبل ،سخن از ده حكم اساسى و اصولى اسالم در میان بود ،كه زیر بناى بسیارى از احكام اسالمى
محسوب مىشود،

أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ  این احكام ،مخصوص آئین و مذهب معینى نیستند ،بویژه اینكه تمام آنها از
اصولى است كه عقل به روشنى ،آنها را تصدیق و تایید مىكند ،و به این ترتیب مضمون آیات گذشته بیان

احكامى است كه نه تنها در اسالم بلكه در تمام ادیان بوده است.

ثُمَّ آتَیْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ  ثمّ :عطف با تاخیر  نخست به انبیاى پیشین ،این فرمانهاى
همگانى و عمومى را ابالغ كردیم ،سپس به موسى كتاب آسمانى دادیم ،و این برنامهها و تمامى برنامههاى الزم

را در آن شرح دادیم.
 13آیا این عبارت به معنی آرام كردن مخلوقات از طرف خدا است یا آرام شدن خود خدا و استراحت كردنش؟

111
تعبیر بینه از کتاب آسمانی
جالب اینكه به جاى تعبیر به كتاب آسمانى ،تعبیر به «بینه» شده است ،اشاره به اینكه این كتاب آسمانى از هر نظر
روشن و روشنگر و آمیخته با دالئل قاطع است.
معنای صدف
« .1صدف» از ماده «صدف» (بر وزن حذف) به معنى اعراض كردن شدید و بدون تفكر از چیزى است،
اشاره به اینكه آنها نه تنها از آیات خدا روى گردانیدند بلكه با شدت از آن فاصله گرفتند ،بدون اینكه
درباره آن كمترین فكر و اندیشهاى به كار برند.
 .1گاهى این كلمه به معنى جلوگیرى كردن و ممانعت دیگران نیز آمده است.

وجه تكرار جمله «یَصْدِفُونَ»
« ...فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ صَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الَّذِینَ یَصْدِفُونَ عَنْ آیاتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا
یَصْدِفُونَ »...
تكرار جمله «یَصْدِفُونَ» در هنگام بیان كیفر اینگونه اشخاص ،به خاطر روشن ساختن این حقیقت است كه تمام
گرفتاریها و بدبختیهاى آنان از اینجا سرچشمه مىگیرد كه بدون فكر و مطالعه از حقایق ،روىگردان مىشوند ،و
اگر حد اقل به عنوان یك شخص جستجوگر و در حال شك به خود اجازه مطالعه مىدادند هیچگاه گرفتار
چنین عواقب دردناكى نمىشدند.

 اقول :مسئله كفر و ارتداد :نظر شیخ بهایي (مكتب در فرآیند تكامل)

111
مراد از جمله «أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمانِها خَیْراً» چیست؟ عمل صالح
111

وجوه تكرار قل در این سوره
 .1شناخت فضاي نزول سوره :درگیرى شدید پیامبر ص در این سوره با منطق مشركان :در ترتیب نزول
(سوره  ،)11درست بعد از سوره حجر است.
 .1ثمره براي مشركان :قطع بهانه با تأكید بر الهي بودن متن :تكرار كلمه «قل» نشانه این است كه تمام این
گفتگوها به فرمان خدا و به تعبیر دیگر عین منطق پروردگار است ،نه نظرات شخص پیامبر ص.
 .1ثمره علوم قرآني :عدم تحریف قرآن  روشن است ذكر كلمه «قل» در این آیات و مانند آنها در متن
قرآن ،براى حفظ اصالت قرآن و نقل عین كلماتى است كه بر پیامبر ص وحى شده و به تعبیر دیگر
پیامبر ص هیچگونه تغییرى در الفاظى كه بر او وحى مىشد نمىداد و حتى كلمه «قل» را كه خطاب
پروردگار به او است ،عینا ذكر مىكرد.
 .4ثمره تربیتي :از طرف خدا حرف زدن مربي و مبلّغ

111
ال شَرِیكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِینَ
چگونه پیامبر ص اولین مسلمان بود
در آیه فوق پیامبر ص به عنوان اولین مسلمان ذكر شده است ،و در این باره در میان مفسران گفتگو است ،زیرا
مىدانیم اگر منظور از «اسالم» معنى وسیع این كلمه بوده باشد تمام ادیان آسمانى را شامل مىشود و به همین
دلیل این كلمه (مسلم) بر پیامبران دیگر نیز اطالق شده است،

 درباره نوح ع مىخوانیم :وَ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ «مامورم كه از مسلمانان باشم» (یونس)71 -
 و درباره ابراهیم خلیل ع و فرزندش اسماعیل نیز مىخوانیم :رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَكَ« :خداوندا ما را
براى خودت مسلمان قرار ده» (بقره)118 -

 و درباره یوسف ع آمده است توفنى مسلما« :مرا مسلمان بمیران» (یوسف )121 -و همچنین پیامبران
دیگر.
البته «مسلم» به معنى كسى است كه در برابر فرمان خدا تسلیم است و این معنى درباره همه پیامبران الهى و
امتهاى مؤمن آنها صدق مىكند ،با این حال ،اولین مسلمان بودن پیامبر اسالم ص
 یا از نظر كیفیت و اهمیت اسالم او است ،زیرا درجه تسلیم و اسالم او باالتر از همگان بود
 و یا اولین فرد از این امت بود كه آئین قرآن و اسالم را پذیرفت.

 در بعضى از روایات نیز وارد شده است :كه منظور نخستین كسى است كه در عالم ارواح به دعوت
پروردگار و سؤال او در زمینه الوهیتش پاسخ مثبت داد «»1

14

 oاقول :توجه شود كه پیامبر ،از نگاه خدا اولین مسلمانان است .اگر به بیان مرحوم صفایي از
عالم ذر توجه كنیم ،معلوم مي شود كه نگاه خدا ،زماني نیست و تعبیر اول ،یعني اول در كل
هستي ،نه در زمان .بنابراین ،احتمال اول و سوم یكي هستند.
114
قُلْ أَ غَیْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَ هُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَ ال تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِالَّ عَلَیْها وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ
مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِیهِ تَخْتَلِفُونَ.
 -1گاهى بار گناه دگران را بر دوش مىکشیم!
توهم تعارض این آیه با پارهاى از آیات دیگر قرآن و بعضى از روایات
نحل  :11لِیَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ «آنها در روز رستاخیز بار
سنگین گناهان خویش را باید بر دوش بكشند ،و همچنین بار گناهان كسانى را كه با بىخبرى و جهل خود
گمراه ساختند».

 )1( 14تفسیر صافى ذیل آیه.

احادیث مربوط به «سنت حسنه» و «سنت سیئه» كه از طرق شیعه و اهل تسنن وارد شده است ،بدون آنكه از
پاداش یا جرائم خود آنها كاسته شود
قال رسول اللَّه ص من سن سنة حسنة كان له اجر من عمل بها من غیر ان ینقص من اجورهم شىء و من سن سنة
سیئة كان علیه وزر من عمل بها من غیر ان ینقص من اوزارهم شىء
حل تعارض :تسبیب ،به معني دخالت در عمل دیگري است و عمل خود مسبِّب محسوب مي شود.
 -1آيا اعمال نیك ديگران براى ما مفید است؟

 تعارض آیه «عمل هر كس تنها بدرد خود او مىخورد» با روایاتي كه مي گویند كارهاى خیرى كه به
عنوان نیابت یا هدیه كردن ثواب براى اموات و مردگان و حتى گاهى براى افراد زنده انجام مىگیرند،
مفیدند.

 پاداش اعمال بستگى به اثراتى دارد كه از انجام كار خیر در روح و جان انسان به جاى مىماند و در
تكامل و ترقى او مؤثر است ،اما كسى كه هیچ كار نیكى انجام نداده و حتى در مقدمات آن نیز دخالت
نداشته است چگونه ممكن است آن اثر روحى و معنوى را پیدا كند؟
پاسخ:
 -1هدایاي معنوي مردم به یكدیگر ،به دلیل یافتن امتیاز و صفت برجسته و نقطه درخشان در زندگى آنها است و
در واقع شخص منوب عنه ،اثر خوبي خود را مي بیند.
 -1پاداشهایى كه خداوند به افراد مىدهد بر دو گونه است:
 پاداشهاي اختصاصي هر فرد :متناسب با وضع تكامل روحى و شایستگى افراد

 پاداشهاي انتقالي :از آنجا كه هر كار نیكى اطاعت فرمان خدا است ،و شخص مطیع و فرمانبردار در
برابر اطاعتى كه كرده استحقاق پاداشى دارد ،مىتواند این پاداش را به میل خود به دیگرى هدیه كند.
مثل استادى كه او با تدریس خود دو گونه نتیجه مىگیرد:

 در پرتو تدریس ،در جنبههاى علمى كاملتر و قویتر مىشود :مخصوص خود اوست و نمىتواند به
دیگرى اهداء كند؛
 حقوقى دریافت مىكند :مىتواند به افراد مورد عالقهاش هدیه كند.

اقول:
از بعضي از عبارات نمونه برمي آید كه اهداء ثواب ،به معني صرف نظر كردن از ثواب خودمان است ،كه
اینطور نیست.
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خالفت انسان در روى زمین
نكته جالب دیگر اینكه :قرآن كرارا انسان را به عنوان «خلیفه» و «نماینده خدا در روى زمین» معرفى كرده است،
این تعبیر ضمن روشن ساختن مقام بشر ،این حقیقت را نیز بیان مىكند كه اموال و ثروتها و استعدادها و تمام

مواهبى كه خدا به انسان داده ،در حقیقت مالك اصلیش او است ،و انسان تنها نماینده و مجاز و ماذون از طرف
او مىباشد و بدیهى است كه هر نمایندهاى در تصرفات خود استقالل ندارد بلكه باید تصرفاتش در حدود اجازه
و اذن صاحب اصلى باشد.
و از اینجا روشن مىشود كه مثال در مساله مالكیت ،اسالم هم از اردوگاه «كمونیسم» فاصله مىگیرد و هم از
اردوگاه «كاپیتالیسم» و سرمایهدارى ،زیرا

 دسته اول مالكیت را مخصوص اجتماع،
 و دسته دوم در اختیار فرد مىداند،

 اما اسالم مىگو ید :مالكیت نه براى فرد است و نه براى اجتماع ،بلكه در واقع براى خدا است و انسانها
وكیل و نماینده اویند و به همین دلیل اسالم ،هم در طرز درآمد افراد ،نظارت مىكند ،و هم در
چگونگى مصرف ،و براى هر دو قیود و شروطى قائل شده است كه اقتصاد اسالمى را به عنوان یك
مكتب مشخص در برابر مكاتب دیگر قرار مىدهد.

سوره اعراف
مقدمه
تفسیر :این سوره از سورههاى مكى است بجز آیه و اسئلهم عن القریه -تا -بما كان یفسقون كه در مدینه نازل
شده است.
اقول :ظاهرا قرینه روشني براي اثبات این مدعا وجود ندارد.
تفاوت سوره های مکی و مدنی
اول فرهنگ سازي ،سپس قانونگذاري براي موارد نیاز
چهار مرحله نزول قرآن بر اساس تحول فرهنگي در جامعه:
 دعوت علني ،رویش پنهاني

 بروز اجتماعي و گروهي مسلمانان
 تشكیل حكومت در مدینه

 قانونگذاري براي صیانت از ارزشهاي تثبیت شده
پاراگراف بندی سوره

تفسیر نمونه
 .1اشاره كوتاه و محكمى به مساله" مبدء و معاد" ()9-1
 .1داستان آفرینش آدم ،براى احیاى شخصیت انسان ()11-12
 .1شمردن پیمانهایى كه خدا از فرزندان آدم در مسیر هدایت و صالح گرفته ()18-16
 .4بیان سرگذشت بسیارى از اقوام پیشین و انبیاى گذشته (مانند" نوح" و" لوط" و" شعیب") 

 oبراى نشان دادن شكست و ناكامى اقوامى كه از مسیر توحید و عدالت و پرهیزگارى منحرف
مىشوند،
 oو براى نشان دادن پیروزى مومنان راستین
با سرگذشت مشروح بنى اسرائیل و مبارزه" موسى" با فرعون پایان مىدهد)178-19( .
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 .1در آخر :بازگشت به مساله مبدء و معاد ()126-179

شناختنامه استاد بهجت پور
 )9-1( .1امر هشدار آمیز به مردم در تبعیت از اوامر پروردگار و نهي از انتخاب سرپرستي غیر خدا
 ) 16-12( .1پندهایي كه انسان باید از ماجراي فریب خوردن آدم و حوا از شیطان بگیرد تا گرفتار والیت
شیطان نشود.
 )121-17( .1ایجاد انگیزه براي پذیرش والیت الهي و دوري از والیت غیر خدا
 )186-121( .4بشارت و هشدار به مكیان تازه مسلمان در پذیرش یا عدم پذیرش والیت الهي با بیان
داستان بني اسرائیل
 )126-187( .1تطبیق مباحث والیت الهي و پیامدهاي منفي برخورد نامناسب با آیات الهي بر قوم پیامبر
اكرم و تعیین تكلیف ایشان
حروف مقطعه
 oجلب توجه مخاطبان
 oرمز اسامي خدا
آيه 1
وجه جمع بین آیاتي كه سؤال در قیامت را نفي مي كنند با این آیه:
 مراحل قیامت

 انواع سؤال (زباني و غیر زباني)
...

 انواع سؤال (استفهامي و تفهیمي)

آيه 1
مفهوم میزان اعمال :روش مفهوم شناسي واژه ها :بر اساس قاعده «خذ الغایات و اترك المبادي»:
 هدف از چراغ :روشن كردن فضا

 هدف از میزان و ترازو :اندازه گیري و ارزیابي
مصداق میزان االعمال:

 شخصیتهاي برتر :اهل بیت

 15اگر این قسمت را قبل از قصه بلعم باعورا خاتمه یافته بدانیم در آیه  171تمام می شود و قسمت بعدی از  172شروع می شود.

 oتفسیر نمونه :این احتمال نیز وجود دارد كه هر كدام از آنها در صفتى ممتاز بودهاند ،بنا بر این
هر یك میزان سنجش یكى از صفات و اعمال آدمى هستند و چون اعمال و صفات انسانها
مختلف است ،الگوها و ترازوهاى سنجش نیز باید مختلف باشد.
فیه نظر :مالك ،سعي است یعني نسبت عمل با امكانات و توان .همه اهل بیت كساني هستند كه به میزان
امكاناتشان تالش كرده اند.

 مالك هاي ارزش :عدل

1
ظلم به آیات :آیات را در جاي خود نگذاشتن

 برنامه هاي خدا در عینیت زندگي جریان نداشته باشد

 رهبران الهي در مقام پیشوایي و الگویي نباشند :ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم اهلل فیها
 استعدادهاي خودمان كه در جاي خود خرج نمي شوند :خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون
تعبیر تكذیب آیات و استكبار از آیات (آیه )16

 برنامه ها دروغند و به سعادت نمي رسانند
 ما برنامه هاي بهتري داریم :ملكیان:
 oشروط جواز خودكشي
 oشرائط ازدواج اخالقي

11
كیفیت سخن گفتن خدا با شیطان:
نمونه :گفتگ وى خدا ،همیشه جنبه وحى ندارد ،بلكه وحى عبارت از پیام رسالت و نبوت است ،و هیچ مانعى
ندارد كه خداوند با شخص دیگرى نه به عنوان وحى و رسالت ،بلكه از طریق الهام درونى ،یا به وسیله بعضى از
فرشتگان سخن بگوید ،خواه این شخص از صالحان و پاكان باشد ،همانند مریم و مادر موسى یا از ناصالحان
باشد مانند شیطان!

 اقول :به معناي لغوي وحي و انواع وحي كه در كتب علوم قرآن بحث شده توجه شود( .القاء سریع و
خفي)

11

11

علت وجود و بقاء شیطان:
 بر اساس حكمت ،نظام احسن ،باید داراي خیر بیشتر و شر كمتر باشد.
 oو وجود تكامل اختیاري جزء خیرهاي بسیار مهم است كه صرف نظر كردن از آن خالف
حكمت است.
 16آیه  14و 15

 مایه تضاد بیشتر بین گرایش هاي انسان كه نتیجه اش عبارت است از:
 oشناخته تر شدن مسیر حق از باطل
 oتواناتر شدن انساني كه در مسیر هدایت است با وجود تضادهاي بیشتر
 وجود :دوران عبادت و دو ثمره قبل؛ بقاء :اجر عبادات بسیار زیاد ابلیس قبل از تمرد بر اساس عدل
الهي
11
دلیل اینكه آدم و حوا از اول لباس داشتند و پس از معصیت ،لباسشان كنده شد چیست؟
 بدت لهما سوآتهما :بدت فرمود نه مثال علما بسوآتهما

 آیه  17همین سوره :یا بَنِي آدَمَ ال یَفْتِنَنَّكُمُ الشَّیْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَیْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ یَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما
دو دلیل برتري نظر نهي تنزیهي بر نهي ارشادي در قصه حضرت آدم ع :
 نیاز به غفران

 آموزش تكلیف در دوران بهشت نشیني آدم
عدم منافات تعابیر "نهى" و" عصیان" و" غفران" و" ظلم" ،با مقام عصمت انبیاء:
 صدق این عناوین به حسب مرتبه خودشان است ،نه در قیاس با ما.

 عناوین به شكلي مي آیند كه بر ما و سطح ما نیز جاري باشند تا امكان درس گیري ما وجود داشته
باشد.
11
مقایسه برخورد آدم و حوا با برخورد ابلیس ،پس از التفات به معصیت خود ،با اینكه معصیت ابلیس ،ترك امر
الزامي عمومي بود و معصیت آدم ،ترك امر الزامي خاص به مرتبه خودش بود.
 توبه یا عناد :بسیار مؤثر در امر تبلیغ و تربیت

 11تا 11
زبان قصه هاي قرآن :حقیقي در عین سمبولیك بودن
11
دلیل تعبیر انزال لباس :رسیدن همه نعمتها از طرف مقام واالي ربوبي
بررسي عبارات نمونه از نظر تربیتي:

 اما متاسفانه در عصر ما ،جنبههاى فرعى و حتى نامطلوب و زننده لباس بقدرى گسترش یافته كه فلسفه
اصلى لباس را دارد تحت الشعاع خود قرار مىدهد .لباس عاملى شده براى انواع تجملپرستىها ،توسعه
فساد ،تحریك شهوات ،خودنمایى و تكبر و اسراف و تبذیر و امثال آن ،حتى گاه لباسهایى در میان
جمعى از مردم به خصوص" جوانان غربزده" دیده مىشود كه جنبه جنونآمیز آن بر جنبه عقالنیش
برترى دارد و به همه چیز شباهت دارد جز به لباس ،اصوال چنین به نظر مىرسد كه كمبودهاى روانى

عاملى براى به نمایش گذاردن اینگونه انواع لباسهاى عجیب و غریب است ،افرادى كه نمىتوانند با كار
چشمگیرى خود را به جامعه نشان دهند ،سعى دارند با لباسهاى نامانوس و غریب و عجیب وجود و
حضور خود را در جامعه اثبات كنند ،و به همین دلیل مالحظه مىكنیم ،افراد با شخصیت و آنها كه
داراى عقده حقارتى نیستند ،از پوشیدن این گونه لباسها متنفرند.
 oاقول :مخاطب این سخنان یكي از دو گروه خواهند بود:
 خود این جوانان (عامل تنفر آنها خواهد شد)
 مربیان آنها (عامل برخوردهاي سطحي و تنفرزا خواهد شد؛ زیرا آنها احاطه آیةاهلل
مكارم به معارف دین را ندارند)
 oباید روش برخورد مناسب را با توجه به اثر مطلوب تربیتي گشت و یافت.
آیا آیه ،حجاب را نفي مي كند؟ (و لباس التقوي ذلك خیر)  هر لباسي باید لباس تقوا باشد ،لباس تقوا در
مقابل سایر لباسها نیست بلكه روح حاكم بر تمام لباسهاي مادي و معنوي است .لذا پس از تأییدِ لباسِ پوشاننده و
زینتي (با تعبیر انزلنا علیكم) آمده است.
11
إِنَّهُ یَراكُمْ هُوَ وَ قَبِیلُهُ مِنْ حَیْثُ ال تَرَوْنَهُمْ:
 اطمینان از خود و غفلت از وسوسه هاي پنهان شیاطین ،گام اساسي سقوط اهل ایمان است.
 از آثار غفلت از كارهاي شیاطین :وَ یَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (آیه )12
...
إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیاطِینَ أَوْلِیاءَ لِلَّذِینَ ال یُؤْمِنُونَ:

 نمونه :تنها پس از موافقت خود انسان است كه شیطان مىتواند از مرزهاى روح او بگذرد ...

 اقول :همینكه ایمان به بایسته ها نیاورم ،شیطان ولي من مي شود؛ الزم نیست كه به شیطان ایمان بیاورم و
او را رسما بپذیرم .بنابراین:
( oنحل  )122إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِینَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ :تولي شیطان و شرك به
خدا ،با ایمان نیاوردن به او محقق مي شود.
( اعراف  )12إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّیاطِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
( oحجر  )41إِنَّ عِبادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِینَ :بستن راه سلطه شیطان
عبادت و بندگي و گم نكردن هدف و راه است (مؤثر در امر تبلیغ و تربیت)
11
یا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِینَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ
 زینت:
 oانواع زینت:

 مادي :لباسهاى مرتب و پاك و تمیز ،و شانه زدن موها ،و به كار بردن عطر و مانند آن
 معنوي :صفات انسانى و ملكات اخالقى ،پاكى نیت و اخالص ،رهبران و پیشوایان
شایسته و ...
 oتوسعه در مصادیق زینت:
 مقدمه :انواع تأویل

 تأویل تفسیري :ارجاع متشابهات به محكمات
 تأویل عرفاني :مبتني بر تشبیه و استعاره و تنقیح مناط ظاهر به باطن

 تأویل عرفاني ،نه تفسیري

 ادعا شده كه تأویل عرفاني صرفا تداعي معاني است و ربطي به تفسیر ندارد
تا احتمال تفسیر به رأي داده شود( .مكاتب تفسیري ،ج  ،1ص )11

 پاسخ از این ادعا :تفسیر در روایات به معناي لغوي است و تفسیر در مقابل
تأویل عرفاني ،به معني اصطالحي است .پس روایات ،شامل تأویل عرفاني و
تداعي معاني عرفا نیز مي شود.
 oمثال :قصه گم شدن انگشتر سلیمان (مكاتب تفسیري ،ج  ،1ص
)77
42
سپس اضافه مىكند« :آنها وارد بهشت نخواهند شد ،تا زمانى كه شتر از سوراخ سوزن بگذرد»! (وَ ال یَدْخُلُونَ
الْجَنَّةَ حَتَّى یَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِیاطِ).
این تعبیر كنایه لطیفى از محال بودن این امر است ،در واقع براى اینكه عدم امكان دخول این افراد در بهشت به
صورت یك مساله حسى درآید ،این مثال انتخاب شده است ،تا همانطور كه هیچكس تردید ندارد كه ممكن
نیست شتر با آن جثه بزرگش از سوراخ باریك سوزن عبور كند ،همین طور مسلم بدانند راهى براى ورود افراد
بىایمان متكبر در بهشت مطلقا موجود نیست!.
«جمل» در لغت به معنى شترى است كه تازه دندان برآورده ،ولى یكى از معانى جمل طنابهاى محكمى كه
كشتىها را با آن مهار مىكنند ،نیز مىباشد 17و از آنجا كه طناب و سوزن تناسب بیشترى با هم دارند ،بعضى این
معنى را در تفسیر آیه بهتر دانستهاند ،ولى بیشتر مفسران اسالمى معنى اول را ترجیح دادهاند ،و حق با آنها است
زیرا:
اوال -در روایات پیشوایان اسالم نیز تعبیراتى دیده مىشود كه با تفسیر اول متناسب است.
ثانیا -نظیر این تفسیر در باره ثروتمندان (خودخواه و متكبر) نیز در انجیل دیده مىشود ،در انجیل لوقا باب 18
جمله  14و  11چنین مىخوانیم كه عیسى فرمود« :چه بسیار مشكل است كسانى را كه صاحبان دولتند درآمدن
 )2 ( 17به كتاب" تاج العروس" و" قاموس" و ماده جمل مراجعه كنید.

در ملكوت خدا ،زیرا آسانتر است شتر را كه در چشمه سوزن درآید از اینكه صاحب دولتى در ملكوت خدا
داخل شود».
حد اقل از این جمله چنین استفاده مىشود كه این كنایه ،از قدیم در میان اقوام معمول بوده است.
هم امروز نیز در میان ما این ضرب المثل درباره افرادى كه گاهى زیاد سختگیرند و گاهى بسیار آسان مىگیرند
رائج است ،مىگویند «فالن كس گاهى از دروازه وارد نمىشود ،ولى گاهى از چشمه سوزن عبور مىكند».
ثالثا -با توجه به اینكه كلمه «جمل» بیشتر در معنى اول به كار مىرود و استعمال این كلمه در معنى طناب ضخیم
بسیار كم است تفسیر اول مناسبتر به نظر مىرسد.
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معنای قُبُال :روبرو
از نظر تفسیر نمونه ،چرا خدا معجزاتی كه مشركان خواسته بودند را ارائه نمی كند؟ زیرا ایمان نمی آورند مگر با
جبر ،كه آن هم فائده ای ندارد و ارزش محسوب نمی شود.
منظور از جاهالن چه كسانی هستند؟ و چه چیزی را نمی دانند؟
 مؤمنان مصر بر ارائه معجزه :نمی دانند كه مشركان ایمان نخواهند آورد و در تقاضای خود صادق
نیستند.
 كفار درخواست كننده :نمی دانند كه خدا بر هر كار خارق العاده ای توانا است.
 تفاوت ابلیس و شیطان :شیطان اسم جنس و ابلیس اسم خاص (علم) است.
 زخرف القول :سخنان فریبنده ،با ظاهری زیبا و باطنی زشت
 غرور :اغفال
 معنای وحی :سخنان آهسته و در گوشی (اعالم سریع خفی)

 اشاره واژه وحی به چیست؟ آنها در گفتار و اعمال شیطانى خود نقشههاى اسرار آمیز دارند كه محرمانه
به یكدیگر القاء مىكنند ،تا مردم از كار آنها آگاه نشوند ،و طرحهاى آنها كامال پیاده شود.
 لتصغى :از ماده صغو (بر وزن سرو) به معنى تمایل پیدا كردن به چیزى است ،ولى بیشتر به تمایلى گفته
مىشود كه از طریق شنیدن و بوسیله گوش حاصل مىگردد ،و اگر كسى به سخن دیگرى با نظر موافق
گوش كند به آن «صغو» و «اصغاء» گفته مىشود.
 الم لتصغی :عاقبت« :سرانجام كار آنها این خواهد شد كه افراد بىایمان یعنى آنها كه به روز رستاخیز
عقیده ندارند به سخنان آنها گوش فرا دهند و دلهایشان به آن متمایل گردد».
 اقتراف :ارتكاب (اكتساب) :و پایان همه آنها ارتكاب انواع گناهان و اعمال زشت و ناپسند خواهد بود
(وَ لِیَقْتَرِفُوا ما هُمْ مُقْتَرِفُونَ).
 مفصِّل :تمام نیازمندیهاى تربیتى انسان در آن آمده و میان حق و باطل ،نور و ظلمت ،كفر و ایمان،
جدایى افكنده است.
 معنای کلمه و وجه تسمیه وعده و دین و حکم و دستور به کلمه« :كلمة» در لغت به معنى گفتار و هر
گونه جملهاى است و حتى به سخنان مفصل و طوالنى گفته مىشود ،و اگر مىبینیم گاهى به معنى
«وعده» آمده است مانند وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِی إِسْرائِیلَ بِما صَبَرُوا« :وعده پروردگارت
درباره بنى اسرائیل در مقابل صبر و استقامتى كه كردند انجام پذیرفت» (سوره اعراف آیه  )136نیز از
همین نظر است ،زیرا انسان به هنگام وعده دادن جملهاى مىگوید كه وعده را در بر دارد .و نیز گاهى
كلمه به معنى دین و آئین و حكم و دستور مىآید كه آنها نیز به همین ریشه باز مىگردد.
نحوه داللت آیه  111بر عدم تحریف قرآن چیست؟ اطالقِ ال مبدل لكلماته
معنای تمام شدن قرآن چیست؟ هر چه نازل شده بود بدون عیب و نقص و از هر نظر كامل بود
دلیل امر به خوردن از چیزهایی که اسم خدا بر آنها رفته است چیست؟ (حصر موارد مباح)
دو معنی گناهان ظاهر و باطن چیست؟

معنای فسق :گناه و خروج از راه و رسم بندگى و اطاعت فرمان خدا
دلیل حرمت ذبیحه های غیر اسالمی بر اساس این آیه چیست؟ آنها به هنگام ذبح ،مقید به بردن نام خدا بر آن
نیستند.
شأن نزول آیه چیست؟ دو روایت :حمزه و ابوجهل ،عمار یاسر و ابوجهل
ارتباط این آیه با آیات قبل :دو دسته انسان
چرا قرآن ،حیات و مرگ را درباره امور معنوی به كار می برد؟
نقش خدا در ایمان انسانها چیست؟
مراد از نور چیست؟
چرا به جای كمن فی الظلمات ،فرمود :كمن مثله فی الظلمات؟ معنی مثل در این آیه چیست؟ دو معنی:
 ضرب المثل
 شبح
چرا نور را مفرد و ظلمات را جمع آورد؟
به چه دلیل ،می توان كارهایی مثل قرار دادن اكابر مجرمان در یك منطقه را به خدا نسبت داد؟
الم لیمكروا به چه معنی است؟
معنی اصلی مكر چیست؟ در این آیه مراد از مكر چیست؟
مكر مجرمان به خود ،با چه منطق و دلیلی اثبات می شود؟
از این آیه كدام اصل جامعه شناختی به دست می آید؟ تأثیر اقلیت فاسد مفسد (سردمداران) در انحراف جوامع
شأن نزول این آیه چیست؟
 ولید بن مغیره :سن و مال
 ابوجهل :رقابت خانوادگی
از نظر تفسیر نمونه ،كدام مالك ها برای رسالت ،باطل و كدام ،صحیح است؟
چرا وصی پیامبر نیز باید عصمت داشته باشد؟
چرا عاقبت تحقیرآمیزی را برای مجرمان تصویر می كند؟
چرا عذاب آنها را توصیف به «شدت» می كند؟

منظور از «هدایت» و «اضالل» الهى چیست؟
نسبت «هدایت» و «اضالل» الهى با اراده انسان چیست؟ مكمل
معنای شرح و صدر؟
شرح صدر چیست؟ آمادگى براى پذیرش هر واقعیتى -هر چند بزرگ باشد.-
شرح صدر از نظر پیامبر اسالم چیست؟
معنای حرج؟
دو احتمال در مشارالیه هذا و معنای مستقیم را ذكر كنید.
این عبارت از آیه را ترجمه كنید« :یا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ»
دلیل تفسیر نمونه برای اراده خصوص شیاطین از كلمه جن ،چیست؟
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دو احتمال در وجه استثناء به مشیت خدا چیست؟
چرا ظالمان را در قیامت به یكدیگر واگذار می كند؟
از نظر قرآن ،دلیل انحراف ظالمان چیست؟
دو احتمال در معنای «لَمْ یَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ» را ذكر كنید.
دلیل ظالم نبودن خدا چیست؟ غنی ،رحمت ،قدرت
دلیل بر زشتى سهم بندی زراعت و انعام توسط بت پرستان چیست؟

19

 11منظور از كلمه «جن» در اینجا همان شیاطین است ،زیرا
• جن در اصل لغت همانطور كه قبال هم گفتهایم به معنى هر موجود ناپیدا مىباشد
• و در آیه  50سوره كهف در باره رئیس شیاطین «ابلیس» مىخوانیم «كانَ مِنَ الْجِنِّ» یعنى او از جن بود.
• آیات گذشته كه از وسوسههاى رمزى شیاطین با جمله «إِنَّ الشَّیاطِینَ لَیُوحُونَ إِلى أَوْلِیائِهِمْ» سخن مىگفت ،همچنین آیه بعد كه از رهبرى بعضى از
ستمگران از بعضى دیگر سخن مىگوید مىتواند اشارهاى به این موضوع باشد.

علت اسناد تزیین قتل فرزندان به بتها چیست؟

20

مراد از «ما فِی بُطُونِ هذِهِ الْأَنْعامِ» چیست؟ چرا شامل شیر انعام نمی شود؟
معنای وصفَهم چیست؟
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معنای معروش و غیر معروش چیست؟
معنی و مصادیق اسراف چیست؟

22

23

دلیل تقیید آیه به «اذا اثمر» بعد از ذكر «من ثمره» چیست؟
مراد از «حقه» چیست؟
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معنای حمولة و فرش؟
علت تعبیر «ما رزقكم اهلل» به جای «حیوانات» چیست؟

 -1 19بطالن سهم بندی برای خالق همه چیز؛  -2برتری دادن به بتها در تخصیص خود سهم؛  -3برتری دادن به بتها در مصرف كننده آن سهمها
 .1 20تأثیر عشق برتر به بتها در عمل آنها؛  .2تشویق متولیان بتكده ها به این عمل؛  .3نقش عقیده و سوگند به بتها در مسئله زنده به گور كردن دختران؛ .4
تأثیر عشق به بتها در فقر و كشتن فرزندان
 • 21توصیفى كه آنها از خدا مىكردند و تحریم این گونه غذاها را به خدا نسبت مىدادند؛
• صفت و حالتى كه بر اثر تكرار گناه به شخص گناهكار دست مىدهد و او را مستحق مجازات مىكند.
[ -1 22درخت نیازمند به داربست و بی نیاز از آن]
[ -2درخت اهلی و جنگلی]
[ -3درخت ایستاده و خوابیده]
 23معنی :تجاوز از حد اعتدال
مصادیق :عدم اسراف در خوردن و یا عدم اسراف در بخشش
 -3 24حق این نعمتها :انفاق مستحبی ،نه انفاق واجب منسوخ به زكات
منظور از این حق كه بهنگام درو باید پرداخت چیست؟ بعضى معتقدند همان زكات واجب ،یعنى یك دهم و یك بیستم است ،ولى با توجه به اینكه این سوره
در مكه نازل شده و حكم زكات در سال دوم هجرت و یا بعد از آن در مدینه نازل گردیده است ،چنین احتمالى بسیار بعید به نظر مىرسد.
در روایات فراوانى كه از اهل بیت ع به ما رسیده و همچنین در بسیارى از روایات اهل تسنن این حق ،غیر از زكات معرفى شده و منظور از آن چیزى است
كه بهنگام حضور مستمند در موقع چیدن میوه و یا درو كردن زراعت به او داده مى شود ،و حد معین و ثابتى ندارد و در این صورت آیا این حكم واجب است
یا مستحبّ ،بعضى معتقدند كه یك حكم وجوبى است كه قبل از تشریع حكم زكات بر مسلمانان الزم بوده ولى بعد از نزول آیه زكات ،این حكم منسوخ شد،
و حكم زكات با حد و حدود معینش به جاى آن نشست.
ولى از روایات اهل بیت ع استفاده مىشود كه این حكم نسخ نشده و به عنوان یك حكم استحبابى هم اكنون به قوت خود باقى است.

دلیل پرسش از شاهد وصیت الهی بودن قائالن به تحریم این حیوانات چیست؟
دلیل حصر حیوانات حرام گوشت در  4مورد چیست؟
علت تحریم برخی نعمتها بر یهودیان چه بود؟
سه توجیه مشركان برای جرمهای خود چه بود؟
پاسخ های قرآن به این سه توجیه چیست؟ در عبارت «كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ
عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ»
مراد از الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ چیست؟
مصداق حجت بالغه از نظر روایات چیست؟
یك مصداق از گناهان آشكار و پنهان را ذكر كنید.
مراد از عهد الهی چیست؟
معنای تأخیر در ثمّ چیست؟
معنای صدف چیست؟
چرا مفسران ،سوء العذاب را به عذاب شدید تفسیر كرده اند؟
وجه تكرار جمله یصدفون چیست؟
مراد از «الَّذِینَ فَرَّقُوا دِینَهُمْ وَ كانُوا شِیَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِی شَیْءٍ» چه كسانی هستند؟
مراد از حسنه و سیئه چیست؟

مراد از جاء به چیست؟
وجوه تكرار «قل» در این سوره چیست؟
معنای قِیَماً چیست؟
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معنای حنیف در لغت و اصطالح قرآنی چیست؟
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معنای نسك چیست؟
دو نوع پاداش انسان از اعمال نیكش چیست؟ كدام یك را می تواند به دیگران اهدا كند؟
فلسفه اختالف در امكانات و استعدادها چیست؟
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تعبیر خالفت انسان از خدا ،چگونه باعث می شود كه اسالم در مساله مالكیت ،هم از اردوگاه «كمونیسم» فاصله
بگیرد و هم از اردوگاه «كاپیتالیسم» و سرمایهدارى؟

دو احتمال در تفسیر حروف مقطعه
معنای حرج
معنی قریه؟
معنی او هم قائلون؟

25

26

.1

مستقیم در نهایت راستى و درستى،

.2

ابدى و جاویدان

.3

قائم به امور دین و دنیا و جسم و جان

«حنیف» به معنى شخص یا چیزى است كه تمایل به سویى پیدا كند ،ولى در اصطالح قرآن به كسى گفته مىشود كه از آئین باطل زمان خود روى گرداند

و به آئین حق توجه كند.
 27ابتال

معنی بیاتا؟
علت رسیدن مجازات الهى به هنگام استراحت چیست؟
معنای فاء فجاءها چیست؟ (تفصیل پس از اجمال)
دو وجه جمع بین آیاتی كه سؤال در قیامت را نفی می كنند با این آیه چیست؟
معنای قص؟
مراد از ظلم به آیات چیست؟
معنای تمكین؟ تمام وسائل كار را در اختیار او بگذارند ،به او قدرت و توانایى بخشند ،ابزار كار را فراهم كنند و
موانع را برطرف سازند
قیاس باطل ابلیس چه بود؟ (او آفرینش خود را از نظر مادى با آفرینش آدم ،مقایسه نمود و برترى آتش را در
پارهاى از جهات ،بر خاك دلیل بر برترى همه جانبه گرفت ،بدون اینكه به سایر امتیازات خاك و از آن باالتر
به امتیازات روحانى و معنوى آدم توجه كند ،و به اصطالح از طریق" قیاس اولویت" ،اما قیاسى كه بر پایه
تخمین و گمان و مطالعه سطحى و محدودش قرار داشت ،حكم به برترى خود بر آدم نماید ،و حتى فرمان خدا
را به خاطر همین قیاس باطل زیر پا بگذارد!)
طبق روایت نهج البالغه ،استدالل امیر المؤمنین ع برای جهنمی بودن شخص متكبر چیست؟
روایت امام باقر ع چهار جهت را به چه چیزی تفسیر می كند؟
معنی «ووری» و «سوءات»
معنی «دلّاهما»
از تفاوت های آدم عهد عتیق با آدم قرآن چیست؟

دلیل اینكه آدم و حوا از اول لباس داشتند و پس از معصیت ،لباسشان كنده شد چیست؟
از تفاوت تعبیر «هذه الشجرة» در آیه  19با «تلكما الشجرة» در آیه  22چه برداشتی می شود؟
در روایات ،دو گونه تفسیر برای شجره ممنوعه چیست؟ (مادی :گندم و  ،...معنوی :حسد و )...
در عهد عتیق دو درختی كه ممنوعه شمرده شده اند كدامند؟
دو دلیل برتری نظر نهی تنزیهی بر نهی ارشادی در قصه حضرت آدم را بیان كنید:
 نیاز به غفران
 آموزش تكلیف در دوران بهشت نشینی آدم
معنای ریش؟
دلیل تعبیر انزال لباس چیست؟
سه دلیل بر ترجیح معنای شتر برای كلمه «جمل» ذكر كنید.

