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 مقدمه 
های علمیه اهل سنت بلوچستان ای است داخل نصاب درسی حوزهاین کتابچه جزوه

 ب اهل سنت )به ویژه حنفی( مخصوص است. و برای طال

اگر در ترجمه و تفسیر آیات چیزی ذکر شده باشد که در مذاهب دیگر معتبر نیست 

آن ندارند، زیرا هدف آن آموزش عقاید و پیروان مذهب هیچگونه اجباری برای پذیرفتن 

 دیگر.  های پیرو این مذهب است نه مقابله با مذهبیاحکام مذهب خویش به طالب و بچه
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  1توحید 

                       

                                

                               

                                

                               

                                

                               

                                       

                  (63-66 / النمل) 

با پس رویاندیم  ؟ها و زمین را و فرود آورد از آسمان آبیآیا چه کسی آفرید آسمان»

نیست برای شما )توانی( که برویانید یک درخت آن  ،های تر و تازه و سرسبزآن باغ

با اهلل معبودی دیگر است؟ )که بتواند چنین کاری بکند؟ خیر( بلکه آنها قومی را. آیا 

و ساخت  آیا چه کسی ساخت زمین را قرارگاه( 66)روند به انحراف می هستند که

)شور و شیرین(  دریادر آن رودها و ساخت برای آن میخ و ساخت بین هر دو 

اند شان نادانبلکه اکثریتا اهلل؟ )خیر( )تا خلط نشوند( آیا معبودی هست ب مانعی

درمانده را کند )جابت می( آیا چه کسی ا61) پذیرند()که یگانگی معبود را نمی

دارد و شما را ساخته زمانی که او را )برای کمک( بخواند و سختی او را برمی

( آیا 62پذیرند )ا اهلل؟ )خیر( خیلی کم پند میجانشین در زمین؟ آیا معبودی هست ب
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کند و چه کسی های خشکی و دریا راهنمایی میچه کسی شما را در تاریکی

ا اهلل؟ )خیر( بلکه ر قبل از رحمتش؟ آیا معبودی هست بآوژدهفرستد بادها را ممی

 «.(63سازند )ک مییبرتر است اهلل از همة کسانی که با او شر

 

 تفسیر
خالقیت و مالکیت اهلل و صفات دیگری را که نام برده شد منکر نبودند و با مشرکین، 

اند و نه آورندة ها و زمینآسماننه آفرینندة  ستند که معبودان شاندانتوجه به اینکه می

 لهإ ،شریک دانستهباد و باران، آنها را در عبادت اهلل یعنی در سجده، طواف و نذر و نداء 

پرسد که آخر معبودان شما چه نه از آنها میأشنامیدند. از این نظر اهلل جلیا معبود می

خوانید د و به کمک میکنیله نام گذاشته سجده میإتوانند بکنند که شما آنها را کاری می

تواند باشد که توانایی و و با توجه به این که اله کسی می «يدرکنأیا فالن » :گوییدو می

غیر اهلل را هر  و شرعاً علم او نهایت نداشته باشد پس در نتیجه باید بپذیرید که عقالً

شرک و  ،گشا نامیدن و او را هنگام سختی خواندنمعبود یا مشکل ،کسی که باشد اله

 است. ممنوع 

 

 تمرین

 آیات را از برکنید. -الف

 د. یبگیر ترجمة تک تک کلمات را مشکل را یاد -ب

 د. یسؤاالت زیر را پاسخ بده -ج

 دانستند؟رازق می مشرکین معبودان خود را خالق مالک و آیا -1

 کردند؟مشرکین در چه امور معبودان خود را با اهلل شریک می -2
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  2توحید 

                            

                                   

                                   

                               

                               

                           

                            

               ( 198-194 /األعراف) 

پس  ،کنید بندگانی هستند مثل شماهمانا کسانی را که شما عالوه بر اهلل ندا می»

تان را( برایتان اگر راست اجابت کنند )خواستة پس باید ،بخوانید ایشان را

آیا  ؟آیند(روند با آن )و به کمک شما می( آیا پا دارند که راه می194گویید )می

بینند با آیا چشم دارند که می آن دست کسی را بگیرند؟دست دارند که توسط 

ده هم در اند و اگر زن)بلکه اکثرشان مرده ؟آن آیا گوش دارند که بشنوند با آن

)ای  :توانند بکنند( بگوشان هیچ کاری نه میباشد از دور اعضاء فوقشان بین

سپس علیه من  ،دانید( بخوانید کسانی را که شما ایشان را شریک اهلل میپیامبر

( همانا پشتیبان من خدایی 195پس اصالً به من مهلت ندهید )توطئه بکنید 

و فقط او است که همة نیکان را  ،رداست که کتاب مخصوص )قرآن( را فرودآو

خوانید نه یاری شما را ( و کسانی که شما غیر از او می196کند )پیشتیبانی می

آنها  ( و اگر ای پیامبر197توانند خودشان را یاری کنند )توانند و نه میمی
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بینی که به دهند. می)مشرکین( را به سوی هدایت دعوت کنی گوش فرانمی

 «.(198بینند )کنند ولی آنها نه میمیسوی تو نگاه 

 

 تفسیر
کند و کلیه انواع آن را رد پرستی را رد نمیقرآن تنها یک نوع از شرک یعنی بت

پرستی مورد مذمت و مالمت قرار گرفته است. زیرا عدة کند. در آیات فوق شخصیتمی

کردند از دور ندا می کردند ومشرکین از قبور مردگان و از بندگان نیکوکار استمداد می از

اند و از وضع مصیبت ما و از مشکالت ما کامالً الغیبعالمو عقیده داشتند که آنها 

شنوند و دربارة انبیاء و اولیاء مرده تصور داشتند که اگرچه آنها از اند و نداء ما را میآگاه

و بینا و شنوا شان هر جا حاضر است اند و روحاند ولی زندهاند و زیر خاکما جدا شده

 است. در آیات فوق همین نوع شرک تردید شده است. 

 بردند ... و گاهی مشرکین در مورد شرک خود توجیهات زیر را بکار می

کسی خدا را اصالً نخواند و فقط دیگران را بخواند شرک است ما هم خدا را  -1

 خوانیم و هم دیگران را.می

تر ل خدا دانسته بخواند شرک است و اگر پایینکسی غیر خدا را با خدا مساوی و مث -2

 خوانیم. انسته میدتر از خدا از خدا دانسته بخواند شرک نیست و ما دیگران را پایین

ها یا دشمنان خدا برای کمک شرک است ما که خواندن بت :گفتندعدة می -3

﴿خوانیم. در این آیات با کلمة دوستان خدا را می    ﴾ ه دوم و با کلمة توجی

﴿     ﴾  .توجیه اول و سوم تردید شده است 

 تمرین 

 آیات را از بر کنید.  -1

 ترجمة کلمات مشکل را از بر کنید.  -2



 آیات منتخبات

 

01 

 به سؤاالت زیر پاسخ دهید.  -3

 در آیات فوق چه نوع شرکی تردید شده است؟  -الف

 پاسخ هر توجیه چیست؟کردند و مشرکین شرک خود را چطور توجیه می -ب
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  3توحید 

                                 

                               

                                  

                                        

 (86-79 /عمران آل) 

برای هیچ بشری که اهلل به او کتاب، حکم و نبوت داده باشد جایز نیست که به »

ولیکن )باید  ،گذار من و مرا بپرستید غیر از خدابگوید که باشید عبادتمردم 

گیرید و به سبب بگوید( باشید خداپرست. به علت آنکه شما کتاب تعلیم می

( و نه این جائز است که به شما امر کند که فرشتگان و 79خوانید )آنکه شما می

شما را بعد از این که شما کند پیامبران را رب قرار بدهید. آیا به کفر امر می

 «.(86اید )مسلمان شده

 

 تفسیر
آنها  از مسیحیان نجران نازل شده است. ه ایدر پاسخ هیئت هفتاد نفر عمرانسورة آل

مناظره بکنند و آنها  اهللآمده بودند تا در اصول دین بخصوص در توحید با رسول

و علماء  -علیهما السالم - عقیده داشتند که عبادت بندگان نیک مانند مسیح، مریم

دراویش و صوفیاء و غیره جائز است و هیچگونه تضادی با توحید خداوند ندارد و در 

چنین وصیت کرده است که ما او را به   این مورد به دروغ مدعی بودند که مسیح

و از او بخواهیم که پیش خدا  «يدرکنیا مسیح! أ» :وقت مشکل نداء بکنیم و بگوییم

و عقیده  «اشفع لنا عندهللا !عندهللا یا وجیها  » :گفتندرا بکند و میسفارش ما 
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الغیب هستند و نداء و دیگر اولیاء و انبیاء عالم -علیهما السالم - مریم ،داشتند که مسیح

توانند مشکل ما را حل بکنند خداوند در تردید کنند و میشنوند و اجابت میما را می

فرماید که به ما چنین دستور داده است( می یحشان )که مسدروغیناین دعوی 

هیچ بشری بخصوص کسی که نبوت و کتاب داشته باشد اصالًًٌ جائز نیست که برای »

یک فرد معصوم و پاک  و مسیح .«مردم را به پرستش و نداء خود دعوت و امر بکند

ین است که است چطور مرتکب این گناه کبیره بلکه اکبر الکبائر شد. بلکه اصل مسئله ا

 گفتة شما از ریشه و اساس دروغ است. 

 

 تمرین 

 ظی آن به سؤاالت زیر پاسخ بدهید:پس از بر کردن کلمات و ترجمه لف

 عمران در رد چه کسانی نازل شده است؟ آلسورة  -1

 کنند؟  هخواستند مناظرمسیحیان نجران در چه مسایل می -2

 ء و اولیاء چه دلیلی ارائه دادند؟ و دیگر انبیا مسیحیان برای عبادت مسیح -3

 قرآن دلیل مسیحیان را برای اثبات شرک چطور پاسخ داد؟  -4
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  4توحید 

                                       

       ( 25 /األنبیاء) 

سوی او  ( هیچ رسولی مرگ اینکه بهمحمد و نفرستادیم پیش از تو )ای»

پس شما همگی فقط مرا  ،اهلل دیگر وجود ندارد کردیم که به جز منوحی می

 «.عبادت کنید

 

 تفسیر 
در این آیت عظمت و اهمیت مسئلة توحید و هدف اصلی رسالت انبیاء مورد بحث 

دو مضمون و دو این آیت رابطی است بین  ،و گویا به عبارتی دیگرقرار گرفته است. 

دارد که هدف اصلی و اساسی کل انبیاء اصل دین یعنی توحید و نبوت. آیت اظهار می

اعالم بکنند. یعنی چنین پیامبری  ماین بوده که توحید و یگانگی پروردگار را به مرد

وجود ندارد که بر او اصل توحید نازل نشده باشد یا او آن را به مردم اعالم نکرده باشد. 

م نکند و در احکام با هم دیگر ممکن است در احکام. احکام یکی را دیگری اعالالبته 

داشته باشند ولی در توحید احدی اختالف ندارد. بلکه اساس دین هر رسول و  فرق

آیت این مسئله را روشن  ،هدف اصلی و اساسی هر نبی بوده است. از طرفی دیگر

ایمان به اهلل کافی نیست. بلکه اهلل را با  کند که فقط پذیرفتن اهلل یا به اصطالح فقطمی

کند بلکه صفت یگانگی و توحید پذیرفتن شرط ایمان است زیرا مشرک اهلل را انکار نمی

ک قرار ینداء و عبادات شر ،با پذیرفتن خالقیت و مالکیت او دیگران را در سجده

 دهد. می
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 تمرین 

 بدهید: ة آیت سؤاالت زیر را پاسخپس از حفظ کلمات و ترجم

 هدف بعثت انبیاء چیست؟ -1
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 1نبوت 

                              

                            

                              

             ( 14-13 /النساء) 

اهلل او را در  ،کس اطاعت کند از اهلل و رسولش این مرزهای الهی است و هر»

 ،مانندو در آن همیشه می ،جاری است هایکند که زیر آن نهرخل میهایی داباغ

کسی که از اهلل و رسولش سرپیچی کند  ( و هر13و همین است پیروزی بزرگ )

کند و برای او عذاب داخل میو از مرزهایش تجاوز کند او را در آتش )جهنم( 

 «.ای استرسواکننده

 

 تفسیر 
مانند اطاعت اهلل ضروری و  در این آیات گوشزد شده است که اطاعت رسول

 اطاعت رسول و حتی به تنهایی اطاعت اهلل بدون ،واجب و عامل دخول بهشت است

موجب رستگاری و نجات از جهنم و دخول بهشت نخواهد بود آن طوری که عده عقیده 

رسان است و قرآن مثل یک نامه است و بر مانند یک نفر نامه  دارند که حیثیت رسول

است. این همه دروغ و خالف این آیت  که قرآن است واجب ما فقط اطاعت دستور اهلل

دستور اهلل است و اطاعت از هر عیناً  دارد که هر دستور پیامبریاست بلکه آیت اظهار م

و مراد از  ،تواند موجب نجات قرار بگیرد نه تنها یکیدو دستور و قانون مجموعاً می

 است.  احادیث و سنت رسول اهلل دستور اهلل قرآن و از دستور رسول
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 تمرین 

 آیت را حفظ بکنید.  -الف

 نید. ترجمة آیت را حفظ بک -ب

 را پاسخ بدهید:سؤاالت زیر  -ج

 یا بر مؤمن فقط اطاعت اهلل واجب است یا اطاعت اهلل و رسولش هر دو؟آ -1

 چیست؟  اهللمراد از دستور اهلل و دستور رسول -2

 العمل است؟ر نیز مانند آیت قرآن واجببیا حدیث و سنت پیامآ -3
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 2نبوت 

              

         

           

             

 (65-64 /النساء ) 

و ایم هیچ رسولی را مگر اینکه باید از او اطاعت بشود به دستور اهلل. و نه فرستاده»

سرپیچی کرده  اگر اینهایی که بر خویشتن ظلم کرده بودند )که از دستور پیامبر

آمدند سپس از خدا مغفرت )برای عذرخواهی( می پیش تو ای پیامبربودند( 

خواست حتماً اهلل را هم برایشان از خدا بخشش می اهللخواستند و رسولمی

)ولی چون این کار را نکردند اهلل هم آنها را ( 64یافتند )پذیر و مهربان میتوبه

باشند تا زمانی که تو را در ن نمیمبخشد( پس قسم به پروردگارت که آنها مؤنمی

ضایتی ای نسبت قرار ندهند و سپس در دلشان هم عقده و نارشان داور  اختالف

 «.به داوری تو نداشته باشند و از هر نظر در مقابل داوری تو تسلیم گردند

 

 تفسیر
اکراه داشتند و   منافقین است که نسبت به داوری پیامبرآیات فوق در مذمت 

ناراضی بودند و به جای اینکه اعتراف تقصیر گذشته نموده از آن اظهار ندامت کنند و 

را در دل  اهللتیه قول بدهند. برعکس دوری مخالفت و کینه رسولبرای جبران آن در آ

اند و غیر مؤمن بودنشان افشاء دارند. به همین جهت در آیات موردمالمت قرارگرفته

 و در آیات از شرایط ایمان سه چیز معرفی شده است ... . ،شده است
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سنت او را  یعنی قانون و  اهللمؤمن کسی است که در اختالفات خود رسول -1

 داور و معیار قرار بدهد. 

در دل هیچگونه کینه بغض و   مؤمن کسی است که بعد از داوری رسول -2

 نفرت از آن نباید داشته باشد. 

نه با زبان نه هم با اشارات و   مؤمن کسی است که نسبت به داوری رسول -3

 کنایات مخالفت خود را بروز بدهد. 

 

 تمرین

 آیات به سؤاالت زیر پاسخ بدهید: ترجمة از حفظ کلمات وپس 

 مت چه کسانی است؟ آیات در مذ -1

 چه خصلتی از منافقین در این آیات مالمت و افشاء شده است؟ -2

 در این آیات کدام شرایط ایمان معرفی شده است؟  -3
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  3نبوت 

               

             

             ( 76-69 /النساء) 

د که اهلل بر کند پس او باکسانی خواهد بواطاعت   و هر کس از اهلل و رسول»

یعنی با پیامران، صدیقان، شهیدان و صالحان و اینها بهترین  ،آنها انعام کرده است

و کافی است اهلل به  ،و این فضل )خاصی( است از طرف اهلل (69اند )رفیق

 «.دانایی

 

 تفسیر
اطاعت اهلل و رسول انعام شده در روز قیامت در مجموع آیات رفاقت بندگان در این 

که عامل دخول بهشت و   و این اطاعت اهلل و رسول ،اً اعالم شده استاو منحصر

همراهی منعم علیهم است فضل بزرگی از طرف خداوند متعال اعالم شده است. و 

اضح است که منظور از اطاعت اهلل اطاعت قوانین در قرآن است و اطاعت از پرو

است واال  (از سنت پیامبر )به عبارتی دیگر اطاعت از قول و عمل پیامبر اهللرسول

از رسید به مردم می ذکر و نام لزومی نداشت. چون قرآن و سنت هر دو از زبان رسول

اطاعت کنید کافی بود و از این نظر که در حقیقت  شد از رسولاین نظر اگر گفته می

ن با ایقرآن و سنت هر دو وحی الهی است کافی بود که گفته شود از اهلل اطاعت کنید. 

خواهد گوشزد کند که اگرچه قرآن و سنت از نظر درجه و مقام از نظر تعبیر قرآن می

فرق دارند ولی از نظر معیار و مالک بودن و از نظر متلو و غیر متلو بودن با هم 

 العمل بودن یکی هستند. واجب
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 تمرین

 از حفظ الفاظ و معانی آیات به سؤاالت زیر پاسخ بدهید. بعد 

 چیست؟   اطاعت اهلل و اطاعت رسولمراد از  -1

آیا برای نجات و رستگاری انسان ایمان و عمل بر قرآن کافی است یا عمل و  -2

 اعتقاد بر حدیث نیز واجب است؟ 
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 4نبوت 

                                   

                                 

   (36 / األحزاب) 

جائز نیست برای هیچ مرد و زن مؤمن هر زمانی که اهلل و رسولش در مورد امری »

از امورشان تصمیم بگیرند که از خود اختیاری داشته باشند و هر کس سرپیچی 

 «.ولش بس به تحقیق گمراه شد گمراهی آشکاریکند از دستور اهلل و رس

 

 تفسیر 
خواست پسر خواندة می آیت واقعة خاصی دارد و آن این که پیامبر نزولشأن 

اش زینب بنت امیمه بنت عبدالمطلب عقد ببندد عمهخویش )زیدبن حارثه( را با دختر

علت عدم ترویج ولی زید چون مدتی به اصطالح غالم مانده بود زینب و اولیاء او به 

خواست این رسم می غالم با زن آزاده( کمی قلباً اکراه داشتند و پیامبراین نوع عقد )

و ابتدا از خود بکند و خواست که زینب را که یکی از جاهلیت را از بین ببرد 

نزدیکترین بستگانش بود با زیدبن حارثه عقد بسته عمالً نشان بدهد که این رسم پوچ و 

ام. زینب و اولیاء او شدهو باید آن را از بین برد همچنان که من پیشقدم بیهودة است 

به عنوان مشوره است یا امری شرعی  ی شخصی پیامبرأهنوز مطمئن نبودند که این ر

است ضروری؟ آیت به آنها گوشزد کرد که این تکلیفی است ضروری و و تکلیفی 

لیم شده این پیشنهاد را با صدق دل آنها تسشرعی که حتماً باید انجام بگیرد چنانچه 

پذیرفتند. حاال اگرچه این واقعة بخصوص موجب و عامل نزول آیت قرار گرفته است 

)اگرچه به صورت آیت  ولی حکم آن عام است و همیشگی. یعنی بعد از دستور پیامبر
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نیست حق سرپیچی قرآنی نباشد( احدی از مؤمنین به بهانة اینکه این دستور در قرآن 

العمل است ولو اینکه به صورت عین گفتة اهلل است واجب پیامبر ندارد زیرا گفتة

حدیث است نه به صورت آیت قرآن و اگرچه در مورد امور عبادی نیست بلکه در امور 

 خانوادگی است. 

 

 تمرین 

 مة آن به سؤاالت زیر پاسخ بدهید:از حفظ الفاظ و ترجبعد 

 زل شده است؟ آیت فوق در مورد چه واقعة نا -1

 آیا حکم آن مختص همان افراد است یا برای همة مؤمنین؟ -2

 العمل است یا خیر؟ که در قرآن ذکر نیست واجب آیا حکم پیامبر -3
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  1معاد 

                                

                                

                                    

                             

                                  

                                    

                              

      (83-77 / یس) 

بازی لپس ناگهان او جد ؟از نطفه را آیا ندید انسان که ما از چه آفریدیم او»

 :گفتو آفرینش خود را فراموش کرد.  ،( و زد دربارة ما مثال77است آشکار )

بگو ( 78) ؟!اندها را در حالی که آنها گرد شدهکند استخوانچه کسی زنده می

و او به آفرینش  ،کند کسی که آن را بار اول آفرید( آن را زنده می)ای پیامبر

( کسی که ساخت برایتان از درخت سبز آتشی که آنگاه 79هر نوبت دانا است )

ها و زمین را آیا مگر کسی که آفرید آسمان( 86نید )کشما از آن آتش روشن می

را بار دوم( بیافریند؟ چرا. و او است شان را )یعنی خودشان توانا نیست که مثل

گوید به آن ( همانا )روش( کارش این است که بخواهد کاری می81خالق دانا )

( پس پاک است از شریک کسی که اختیار هر چیز 82شود )بشو بالفاصله می

 «.شودو به سوی او برگردانده می ،در دست او است
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 تمرین 

 االت زیر پاسخ بدهید. پس از حفظ کلمات و ترجمة آن به سؤ

 چه کسی انسان را از نطفه آفرید؟  -1

چه پاسخ  ؟آفریندهای گرد شده را میچه کسی استخوان :اهلل به کسی که گفت -2

 داد؟ 

 روش کار خداوند در آفریدن چیست؟ -3

 گیرید؟از دالیل فوق چه نتیجه می -4
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  2معاد 

                                

                              

                                 

                                      

 (42-33 / عبس) 

کند هر شخص ( روزی که فرار می33پس هر گاه که فرارسید گوش خراش )»

( 36( و از زنش و از پسرانش )35( و از مادرش و از پدرش )34از برادرش )

هر شخص از اینها در آن روز به حالی گرفتار خواهد بود )که به فکر دیگری 

( 46ود خواهد بود )هایی در آن روز گردآلصورت( 37رسد( )اصالً نمی

 «.( اینها کافران گناهکار هستند41)گیرد آنها را سیاهی فرامی

 

 تفسیر 
کند خداوند متعال در این آیات صحنة قیامت را طوری جلو روی انسان مجسم می

خراش( که کامالً برایش وضع آنجا روشن گردد در این آیات قیامت بنام صاخه )گوش

به صدای مهیب و وحشتناک آن که نزدیک است که معرفی شده است که اشارة است 

ترین از بین ببرد. و بیم و هراس آن روز به قدری خواهد بود که انسان از محبوبپردة 

افراد خانوادة خویش از قبیل برادر، پدر و مادر و زن و بچه و غیره فراری و متواری 

ن کمکی نخواهند و آن روز شان اسیر نشوم یا آنها از مخواهد بود تا مبادا من در جرائم

افتد. هر یکی در حالی گرفتار یا سرگرم خواهد بود که به فکر کسی و چیزی دیگر نمی

اند و عده که قیافه سرگرمهایشان اند به نعمتچون عدة که خندان و خوشحال
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گردآلودی و صورت سیاهی دارند به مشکالتی گرفتار خواهند بود که فرصت فکر 

 د یافت. چیزی دیگر نخواهن

 

 تمرین 

 پس از حفظ کلمات و ترجمة آن به سؤاالت زیر پاسخ بدهید. 

 قیامت در این آیات با چه نامی موسوم شده است؟ و علت این نامگذاری چیست؟ -1

 کند؟ انسان چرا از بستگان نزدیکش فرار می -2

ـ  ةـ مسفرـ یومئذ ـ وجوه  اْمِرئ   یفر ـ صاحبته ـ »رجمه کنید : کلمات زیر را ت -3

 . «ةـ فجر ةـ کفر ةـ قتر ةـ غبر ةـ ضاحک ةمستبشر
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  1مقام صحابه 

               

             

         (138-137 / البقره) 

پس اگر ایمان آوردند به آنچه که شما به آن ایمان دارید )و به همان طریقی که »

شما ایمان دارید( پس شکی نیست که هدایت یافتند و اگر رو بگردانند پس 

اند. پس برای تو در مقابلشان اهلل کافی است. و او بدون شک آنها در مخالفت

و کیست زیباتر از  ،( )پذیرفتیم( رنگ اهلل را137است بزرگترین شنوا و دانا )

 .«رنگ اهلل و ما فقط او را عبادت گذاریم

 

 تفسیر 
در جهان هر چیز آلة سنجش دارد که توسط آن خوبی و بدی، سنگینی و سبکی، 

شود. در این آیت خداوند متعال آلة سنجش و گیری میاندازهحجم، طول و عرض و ... 

اهلل علیهم  رضوان ایمان اصحاب رسول»کند که آن آلة ترازوی ایمان را معرفی می

عملشان خالص و  قلبشان تزکیه، اهللاست. کسانی که توسط خود رسول« اجمعین

چنانچه ر گرفته است. ایمانشان به حدی مکمل شده است که معیار و الگوی دیگران قرا

فرماید که اهل کتاب )و همچنان همة مردم بعدی( اگر به همان صورت خداوند می

به همین صورت در ایمان و  ،ایدایمان آورده ایمان بیاورند که شما ای اصحاب رسول

و مبلغ  ، محافظ دین اهلل،اهللوفادار با رسول ،اعتقاد پخته و راسخ و خالص و مخلص

کسی که عقیده، عمل، عبادت،  ،بنابراین ،اند واال ... نهگیرند پس هدایت یافتهآن قرار ب

اخالق و معاشرت او مخالف عقاید و اعمال و ... اصحاب باشد و حتی معتقد باشد که 
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ظر خداوند قرآن اند او از نمنافق، غاصب، ظالم، و خائن بوده اصحاب پیامبرخود 

ی پرت است. و اگر دقت شود این نوع افراد در و از هدایت خیل خودش ایمان ندارد،

کنند که او نتوانسته شاگردان خودش را درست توهین می حقیقت نسبت به پیامبر

کنند گویا این نوع بلکه از آن هم باالتر رفته گفتة خدا را دارند تکذیب میتربیت کند 

اکثریت قریب به این گفتة اهلل دروغ است و اصحاب همگی یا  :گویدفرد در حقیقت می

 اند. تمامشان افراد ناشایسته بوده

 

 تمرین 

 آن به سؤاالت زیر پاسخ بدهید. پس از حفظ کلمات و ترجمة 

 از نظر قرآن آلة سنجش ایمان چیست؟ -1

 توان مؤمن شد؟ آیا بدون پذیرفتن اصحاب می -2

 نیست؟  آیا منکر مقام صحابه در حقیقت منکر خدا و رسول -3
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  2مقام صحابه 

                             

                              

                               (166 / التوبه) 

از ایشان به خوبی )با  که اند و کسانیو انصاری که سابق و اولو مهاجرین »

و آنها از اهلل  ،اهلل از همة آنها راضی است ،صداقت و اخالص( پیروی کردند

های تهیه کرده است که زیر آن نهرهای )زیاد و خداوند برای ایشان باغ ،اندراضی

مانند. همان است پیروزی جاری است. همیشه و ابد در آن میو گوناگونی( 

 «.بزرگ

 

 تفسیر 
 فضایل زیر را ذکر کرده است: اهللدر این آیت خداوند متعال برای اصحاب رسول

 اهلل از آنها راضی است و آنها از اهلل.  -1

 های تهیه کرده است. اهلل برای آنها باغ -2

 اند. گوناگونیها دارای نهرهای زیاد و باغ -3

 مانند. ها میآنها همیشه در این نعمت -4

باشد که از اینها به خوبی پیروی بکنند. و این رضایت اهلل شامل کسانی نیز می -5

 فضایل به خاطر اعمال زیر به آنها رسیده است. 

 تراند. جلوتر و از همه اعلی نصرت از همهدر هجرت یا  -1

 اند. م با جان و مال به اسالم کمک کردهدر زمان احتیاج شدید اسال -2
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و عدة که در آن زمان نبودند بعدها بوجود آمدند اما راهشان را ادامه دادند و از  -3

 بدین طریق الیق فضایل قرار گرفتند.  ،آنها پیروی کردند و به آنها عشق ورزیدند

 تمرین 

 مة آن به سؤاالت زیر پاسخ بدهید:پس از حفظ آیت و ترج

 ر این آیت فضیلت چه کسانی ذکر شده است؟ د -1

 چه فضایلی ذکر شده است؟  -2

 این فضیلت به علت چه اعمالی به آنها رسیده است؟  -3
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  3مقام صحابه 

                         

                                  

                                         

           (16 / الحدید) 

همة دارایی  کنید؟ در صورتی کهو چیست شما را که در راه اهلل انفاق نمی»

کند با ماند. کسی از شما برابری نمیها و زمین فقط برای اهلل باقی میآسمان

اند )در راه اهلل(. )البته( اند و جنگیدهکسانی که قبل از فتح مکه مال خرج کرده

و اهلل به آنچه که  ،برای هر یک )از این دو گروه( اهلل وعدة نیکو داده است

 «.نید باخبر استکمی

 

 سیر تف
در این آیت خداوند متعال ضمن ترغیب مؤمنین به جهاد و انفاق آنها را به اعتبار 

 کند. ارزش کار و زحمت و فعالیتشان به نفع دین به دو گروه تقسیم می

در کشورش( ایمان  اهللیکی ـ گروهی که قبل از فتح مکه )پیروز انقالب رسول

 اند. ن فداکاری کردهجان و مال برای پیشبرد و ترقی دی آورده با

( باور کردند که اهللدیگری ـ گروهی که بعد از فتح مکه )پیروزی انقالب رسول

آور اهلل است. واال از نظر امکانات مادی و رهبرش بالیقین پیام ،واقعاً این دین حق است

 اهللو ظاهری پیروزیشان غیرممکن بود. و با ایمان و باور صادقانة خویش با رسول

کردند. خداوند متعال به ان وفاداری بستند و از این به بعد با جان و مال فداکاری میپیم

دهد. اما با این تفکیک که درجات گروه هر دو گروه وعدة نیکو یعنی وعدة بهشت می
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اول خیلی برتر و عالی است. چون ارزش کاریشان برای هر کس واضح است که بیشتر 

ادان تصور کنند که گروه دوم به علت ترس یا طمع در البته چون ممکن بود عدة ناست. 

تذکر داد که خیر این گروه نیز صادقانه ایمان  اند،های اسالمی ایمان آوردهمقامپست و 

آوردند و هیچگونه آورده و مستحق مژدة بهشت شده است. چون اگر اصالً ایمان نمی

تفاوت شیدند و یا بیکبستند ولی دست از مخالفت و دشمنی میپیمان وفایی نمی

هیچگونه مجازاتی و محرومیت از حقوق  اهللماندند در دین و حکومت رسولمی

روشن است که آنها بدون ترس یا طمع صادقانه ایمان آورده  ،اجتماعی نداشتند. بنابراین

 باشند. اند لذا مستحق بهشت در آخرت و احترام در دنیا میپیمان بستهو 

 

 تمرین 

 الت زیر پاسخ بدهید:کلمات و ترجمة آیت به سؤاپس از حفظ 

 آیت مؤمنین و اصحاب را به چند گروه تقسیم کرده است؟ هر یکی را نام ببرید.  -1

 علت برتری گروه اول چیست؟  -2

 علت پاداش گروه دوم چیست؟  -3
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  4مقام صحابه 

                             

                                  

                               

                              

                            

                               

                               

            (22-18 / الفتح) 

از مؤمنین زمانی که بیعت کردند با تو )ای به تحقیق راضی شد اهلل )تعالی( »

که در دلهایشان است  پس )چون( دانست آنچه را ،زیر درخت خاصی( پیامبر

ای نزدیک برایشان و بطور مزد داد ایشان را پیروزیپس فرودآورد سکینه را 

 گیرند آن را. وهای زیادی است که می( و غنیمت18)متصل بعد از بیعت( )

که های دهد به شما اهلل برای غنیمتو نوید می( 19هست اهلل غالب با حکمت )

ذکر شد را( بطور نقد و  19های که در آیت گیرید آن را پس )این غنیمتمی

ای اجالنه داد به شما. و دست مردم را از سر شما کوتاه کرد. و تا باشد نشانهع

و )نوید ( 26برای )ایمان( مؤمنین و تا همیشه شما را بر راه راست هدایت کند )

دهد به شما به فتوحات( دیگری که االن بر آن توان ندارید )ولی یقیناً اهلل آن می

( و اگر بجنگند با شما 21هر چیز توانا )و هست اهلل بر  ،را احاطه کرده است
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کسانی که کافراند پشت گردانده فرار خواهند کرد سپس نخواهد یافت )برای 

 «.خود( پیشتیبانی و نه یاوری

 

 تفسیر 
آیات فوق مشتمل بر انعاماتی است که خداوند متعال به اصحابی که در حدیبیه بیعت 

است که مختصر داستان سفر به حدیبیه و علل  رضوان را انجام داده بودند. بنابراین الزم

 و عوامل بیعت رضوان تشریح گردد تا مفهوم کامالً قابل فهم گردد. 

 

 داستان سفر و علت بیعت 
خواب دید که ایشان همراه با عدة از اصحابش به مکه  . ق پیامبر اکرمه 6در سنة 

تراشیدن و عدة به کوتاه  عدة مشغول عمره اند و پس از پایان مناسکمکرمه وارد شده

این جواب را با  است( آن حضرت ها )که عالمت اتمام مناسک حج و عمرهکردن مو

 دوستان تعریف کردند آنها نیز بسیار خوشحال شدند. 

همراه با جماعت بزرگی مشتمل بر  . آن حضرته 6سنة باالخره در ماه ذیقعده 

هدایا و نذورات  . همه احرام بسته،مکه حرکت کردند نفر به نیت عمره به سوی 1466

خانة خدا با قالدها و عالئم مخصوص همراه بود تا هر کس با اولین نگاه بتواند 

تشخیص بدهد اینها زائران خانة خدا هستند. و کاری با جنگ و شلوغی ندارند. اما 

همین ورودشان به مکه مکرمه آزادانه و راحت مناسک حج یا عمره را انجام دادن و 

مالید زیرا مدینة منوره کشور پوزة حکومت مکه را به خاک میگشتن از نظر سیاسی بر

همیشه با اهل مکه درگیر جنگ بود و از نظر امکانات  نوزاد اسالمی به رهبری پیامبر

یانش که از اهالی و همرا پیامبر ،و مادی نیز اهل مکه مجهزتر بودند. بنابراینمالی 

کوچکترین اعتناء به اینکه مکه هم حکومتی و حتی بدون کشوری دیگراند بدون اجازه 
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اند واقعاً برای دهد یا خیر؟ حرکت کردهدانیم به ما اجازة ورود میجداگانه دارد و نمی

اگر جلویشان را بگیرند همة آور و سخت بود ولی چکار بکنند؟ اهل مکه خیلی رنج

خودشان نیز شهر پرستی ین بتکنند زیرا در دملت مکه و عشایر دور بر آن مخالفت می

احدی حق جلوگیری زائری را نداشت. در  ی بود بخصوص برای زائرین،مکه شهر امن

این اوضاع حکومت در دو راهی گیر کرده بود که باالخره تصمیم گرفت تا با تبلیغات و 

به  انش را منصرف بکنند. چنانچه زمانی که پیامبرو همراه پراکنی پیامبرشایعه

نة در نزدیکی مکه بنام حدیبیه که جزء خاک مکه بود رسید. حکومت مکه عدة را رودخا

بگویند که حکومت مکه  به عنوان رهگذر و مسافر فرستاد تا غیر مستقیم به پیامبر

لشکر بزرگی تهیه دیده است و به محض نزدیک شدن شما به مکه جلوی شما را 

پس از  پیامبراز همین جا برگردید. جنگند پس بهتر است شما گیرند و با شما میمی

 تصمیم گرفت تا برای تحقیق بیشتر و تا اینکه هدف پیامبر مشوره با اصحاب

رؤساء مکه به را به عنوان قاصد به مکه فرستاد.  توضیح داده شود حضرت عثمان

و دیگر  عمره و غیره دادند اما برای پیامبر ،طوافاجازة  خود حضرت عثمان

این پیشنهاد را رد کرد. رئیس مکه از این  اضی نشدند. و حضرت عثمانانش رهمراه

ناراحت شد و او را بازداشت کرد و شایع کرد که ما عثمان را  علل حضرت عثمان

تکان از اینجا » :رسید ناراحت شد فرمود چون این خبر به پیامبرایم. اعدام کرده

)اصحاب خودش( را به بیعت دعوت  خوریم تا با قوم )قریش( نجنگیم و همة مردمنمی

تا با قریش بجنگد و فرار نکنند )بلکه تا آخرین قطرة د نکرد. پس همگی بیعت کرد

خونشان بجنگند( و این بیعت زیر درختی بنام سمره انجام گرفت که تعداد 

به نقل از  112، ص 4تفسیر مدارک، ج « کنندگان یک هزار و چهارصد نفر بودبیعت

چون این بیعت پیش خداوند متعال اهمیت و ارزش خاصی داشت »جواهر القرآن 

اصحاب شجره که زیر آن » فرمود:در مورد اصحاب حدیبیه می چنانچه رسول اکرم
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صحیح مسلم، ج ) «اند ان شاءاهلل احدی به دوزخ نخواهد رفتاین بیعت را انجام داده

ر نظر گرفتن این احتمال که با د لذا پیامبر اکرم (به نقل از جواهر القرآن 363، ص 2

شایعة دروغین باشد پس نباید او از این فضیلت  حضرت عثمانشدن شاید کشته 

در دست راست  بیعت محروم بماند چنانچه دست چپ خود را به جای دست عثمان

خود گذاشته از طرف او بنابر اعتمادی که بر او داشت بیعت انجام داده او را در این اجر 

اصحاب حدیبیه بیعتی را که زیر درخت سمره انجام داده بودند یک گرداند. و فضایل شر

صادقانه و با اخالص بود که خداوند متعال ضمن اعالم رضایت کامل و ابدی به قدری 

خود از ایشان تقریباً چهارده انعام به عنوان جایزه در این آیات برایشان ابالغ کرد که 

 گردد. تفصیلشان ذیالً درج می

 در حدیبیه بیعت کردند راضی است. اهلل از همة اصحابی که زیر درخت سمره  -1

َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعِن ﴿ راضی بودن خداوند به علت مؤمن بودنشان است -2
 ﴾.اْلُمْؤِمِنينَ 

 اند. در بیعت صادق و مخلص -3

ند خداوند از قلبشان باخبر است که نه االن عیبی دارند و نه در آینده خواه -4

فَ َعِلَم َما ﴿ـ  4و  3)فقرة  .به همین جهت رضایت خودش را اعالم کرده است ،داشت
 .﴾ِفي قُ ُلوِبِهمْ 

ِكيَنَة َعَلْيِهمْ فَأَ ﴿بر آنها سکینه نازل کرد  -5   .﴾نْ َزَل السَّ

 .﴾َوأَثَابَ ُهْم فَ ْتحاً َقرِيباً ﴿فتح قریب )فتح خیبر( را به عنوان جایزه به آنها داد  -6

 .﴾َوَمَغاِنَم َكِثيَرًة يَْأُخُذونَ َها﴿آورند )در حنین و غیره( ایم زیادی بدست میو غن -7

َوَعدَُكُم اللَُّه َمَغانَِم َكِثيَرًة ﴿وعدة غنایم زیاد بعد از غنایم فوق )در فتح مکه( و  -8
 .﴾تَْأُخُذونَ َها
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خود  نفر از اهالی مکه در 86غنیمت عاجالنه و سردستی و نقد )با خلع سالح  -9

َل َلُكْم َهِذهِ ﴿حدیبیه(   .﴾فَ َعجَّ

وََكفَّ ﴿نگهداشتن دست دشمن از جنگ و حاضر شدنشان به صلح در حدیبیه  -16
 .﴾أَْيِدَي النَّاِس َعْنُكمْ 

َولَِتُكوَن آيًَة ﴿ این همه جوایز نشانة مؤمن بودن اصحاب حدیبیه است -11
 .﴾ِلْلُمْؤِمِنينَ 
 .﴾َويَ ْهِدَيُكْم ِصَراطاً ُمْسَتِقيماً ﴿شان همیشه بر هدایت نگهداشتن ای -12

َها﴿فتوحات غیر متوقعه مانند فتح ایران و روم و غیره  -13   .﴾َوُأْخَرى َلْم تَ ْقِدُروا َعَلي ْ

َوَلْو قَاتَ َلُكُم الَِّذيَن َكَفُروا َلَولَُّوا ﴿شکست و فرار کفار در جنگ با اصحاب حدیبیه  -14
 .﴾اْْلَْدبَارَ 

اند ذکر شدهنعام جوایزی هستند که در آیات فوق برای اصحاب حدیبیه این چهارده ا

ها و احادیث ذکر شده است اما انعاماتی که در آیات دیگر همین سوره یا دیگر سوره

بیعت رضوان معروف خاطر بیعتی است که بنام  هعالوه بر این است. این همه انعام ب

نفر از  1466با  ده که پیامبرد دقت کرد که هدف این بیعت چه بواست حال بای

بندند. کامالً روشن است که هدف گرفتن اصحاب مخلص و مؤمنش با خدا پیمان می

رفت( از اینجا ارزش جان و ایمان باشد )که احتمال آن میمی قصاص حضرت عثمان

 مسلم است کسی که با عثمانشود. از نظر اهلل و رسولش روشن می حضرت عثمان

گیرد و گویا این ا او را عیبجویی کند گویا از خدا و رسولش ایراد میمخالف باشد ی

 آیات قرآن را قبول ندارد. 

 

 تمرین 

 پس از حفظ آیات و ترجمة آن به سؤاالت زیر پاسخ بدهید ...
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چند نفر  اهللسفر به حدیبیه در چه ماه و چه سالی پیش آمد و همراهان رسول -1

 بودند؟ 

چه ضربة برای کفار مکه داشت و آنها چه تدبیری  اهللولسفر عمره یا حج رس -2

 اختیار کردند؟ 

 انعامات اصحاب حدیبیه را نام ببرید.  -3
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  1اخالق 

                                    

                                  

                                 

                                 

                                    

                                      

                                         

                           

                                   

             (153-151 / األنعام) 

بیایید تا بخوانم آنچه را که پروردگار شما بر شما حرام ( پیامبر  بگو )ای»

نه تنها بد اخالقی )و با پدر و مادر  -2شریک نکنید با او چیزی را  -1کرده که 

و فرزندانتان را از ترس گرسنگی و فقر نکشید  -3احسان بکنید  (نکنید بلکه

کارهای خالف عفت اصالً و به  -4دهیم )زیرا( ما به خود شما و آنها روزی می

و جانی را که خدا  -5این که ظاهر و علنی باشد یا پنهان اعم از  ،نزدیک نشوید

یند. به این توصیه محترم و از بین بردنش را حرام قرار داده است بناحق قتل نک

و به مال یتیم اصالً نزدیک نروید مگر  -6( 152به عقل بیایید ) کرد شما را تا

و کامل بکنید  -7تا به جوانی و عقل و فهم برسد تری دارد به منظوری که به
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و  -8کنیم کسی را مگر به قدر توانش پیمانه و ترازو را با انصاف. ما مکلف نمی

هرگاه چیزی گفتید عدالت را در نظر داشته باشید ولو اینکه طرف از بستگان 

توصیه کرد تا پند و تعهدات اهلل را انجام بدهید. شما را به این  ،نزدیکتان باشد

و به پس از آن پیروی بکنید  ،( و اینکه این راه من راست است153بپذیرید )

کنند. به این توصیه های زیاد نباشید که شما را از راه او )اهلل( متفرق میدنبال راه

 «.کرد شما را تا خداترس و پرهیزگار باشید

 

 تفسیر 
روش برخورد و ند که به ترتیب اول اترین آیاتاین آیات از بحث اخالق از جامع

جان، زنده و مورد بحث است که هیچ چیزی را اعم از جاندار، بی اخالق نسبت به اهلل،

مرده نیک یا بد با او شریک نکنید. و در هنگام مصیبت او را بخوانید زیرا این بدترین بد 

د دستور داد سپس چون در بین مخلوق حق والدین مقدم بواخالقی است نسبت به اهلل. 

نکنید بلکه عالوه بر ترک بدرفتاری باید با آنها احسان و نیکی بکنید از با آنها بدرفتاری 

﴿این نظر        ﴾  بکار برد. و همچنین در مورد امور خالف عفت و مال

از  این است که نزدیکشان نروید که هدف ترک مقدمات آن گناه استیتیم تعبیر قرآن 

زیرا بعد از انجام مقدمات کنترل نفس خیلی مشکل است بلکه قبیل نگاه کردن و و و ... 

اصالً ناممکن است لذا بهتر است که برای خودداری از زنا با زن بیگانه در جای تنهایی 

صحبت و شوخی نکند تا دل گرایش پیدا نکند و به گناه اصلی  ، به او نگاه نکند،ننشیند

یکی در مورد مال یتیم در دو استثناء بکار برده است چنان تعبیر عجیبی مبتال نکند. هم

های که نزدیک رفتنش حرام است مگر به صورتی که احسن باشد و منظور از صورت

برای تجارت یا  -2برای مخارج خود یتیم بکار ببرد.  -1احسن موارد زیر است : 

ردد اما به شرطی که نفعش قطعی کارهای تولیدی بکار ببرد تا مال رشد کند و اضافه گ

و ضررش احتمال ضعیف داشته باشد. و استثناء دوم در تکمیل کردن پیمانه و کفة ترازو 
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را پر بکند اما امکان گنجاندن چند قطره یا است که هر چند بایع پیمانه یا کفة ترازو 

ست در چند دانه باقی است پس گویا تکمیل کردن پیمانه و ترازو ظاهراً غیر ممکن ا

 ﴿ جملة            ﴾  استثناء کرد که این مقدار کوچک چون همین را

معتنابه نیست و این کمی چون ناگزیر است معاف است. بلکه انسان مکلف است به قدر 

توان خودش کم نکند به از نظر منطق و فلسفه و نه آن کمی که در وزن طال معتبر است 

چون در این صورت بشر به زحمت  ،جو و غیره باید مراعات گردد در وزن گندم و

 افتاد خداوند او را معاف کرد. می

 

 تمرین 

 آن به سؤاالت زیر پاسخ بدهید:پس از حفظ آیات و تجربة 

 در آیات فوق از چند حرام منع شده است؟ همه را نام ببرید.  -1

 است؟  چرا در مورد والدین به جای نهی امری بکار رفته -2

 موارد استثنایی استفادة مال یتیم و وزن وکیل را نام ببرید.  -3
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  2اخالق 

 

                                

                                

                              

                                 

                            

                          

                (11-1 / المؤمنون) 

( و 2( که آنها در نمازشان فروتنی دارند )1به تحقیق رستگار شدند مؤمنانی )»

( و 4دهند )( و کسانی که زکات را انجام می3نی که از لغویات روگردانند )کسا

)شخصی ( مگر با زنان و کنیزان 5کسانی که غرایز جنسیشان را محافظ هستند )

( پس کسی که جویا 6و شرعی( خودشان که در این مورد ایشان مالمتی ندارند )

( و 7ر و جنایتکار )باشد غیر از این )دو، راه دیگری( پس ایشانند تجاوزگ

( و کسانی 8کنند )کسانی که امانت و تعهدات خود را مراعات و محافظت می

( که از فردوس ارث 16( ایشانند وارث )9کنند )که بر نمازهایشان محافظت می

 «.مانندبرند. ایشان در آن همیشه میمی
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 تفسیر 
دنیا و آخرت( و در آیات فوق تقریباً هفت خصلت موجب رستگاری از هر مشکل )

و همچنان عامل ارث بردن از فردوس برین معرفی شده است که رسیدن به همة اهداف 

 تفصیلشان به شرح زیر است ... 

داشتن ایمان و اعتقاد کامل )به کل آنچه که اهلل در قرآن و رسولش در احادیث  -1

  .گفته است ـ المؤمنون(

عال و نشان دادن فروتنی خود در مقابل در نماز کامالً توجه داشتن به خداوند مت -2

  .(2عظمتش )آیه 

زکات مال یا تزکیه قلب را انجام دادن )چون سوره مکی است و زکات در مدینه  -3

 عملی شده است لذا از نظر بعضی از مفسرین اینجا مراد از زکات تزکیة قلب است(. 

که بقیه کلیه به جز از دو مورد یکی نکاح دیگری کنیز شرعی کنترل غرایز -4

 اند. ها )از قبیل صیغه ـ متعه ـ تحیل و عاریت غیره( همة حرام و ممنوعصورت

 امانات را خیانت و تعهدات و پیمان را نقض نکردن.  -5

محافظت کلیه نمازها یعنی هر یک را در وقت مسنون خود با رعایت حقوق و  -6

 آداب انجام دادن. 

ن صفات کسری داشته باشد به همان مقدار از در نتیجه هر کس به هر مقدار از ای

 رستگاری و رسیدن به مراد دور است. 

 

 تمرین 

 آیات و ترجمة آن را از بر کنید.  -1

 اند نام ببرید. صفاتی را که موجب و عامل رستگاری -2
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  3اخالق 

                              

                             

                                  

                                     

                            

                              

                                  

                                   

                           

                 (69-63 / الفرقان) 

گاه روند و هری زمین با نرمی راه میو بندگان رحمن کسانی هستند که رو»

( و 63سالم ) :گوینددهند میجاهالن ایشان را مورد خطاب و عتاب قرار می

( و 64گذرانند )کسانی که به سجده و قیام برای پروردگارشان شب را می

را. همانا عذابش بگردان از ما عذاب جهنم  ،پروردگارا :گویندکسانی که می

( و کسانی که 66مگاه بدی است )( همانا آن قرارگاه و قیا65تاوانی است )

کنند و در بین این دو کنند و نه تنگی میکنند نه بیجا خرج میگاه انفاق میهر

خوانند و جانی گشایی دیگر را نمی( و کسانی که با بودن اهلل مشکل67اند )قائم

کنند مگر اینکه حقش کشتن باشد نمیکرده است قتل  را که اهلل کشتنش را حرام
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شود ( دوبله می68افتد در گناه )کنند و کسی که بکند چنین کاری میمینو زنا 

( بجز کسی که توبه 69ماند )برایش عذاب روز قیامت و همیشه در آن ذلیل می

اند که اهلل کند و ایمان و اعتقاد پیدا کند و کار نیکو انجام بدهد پس اینها کسانی

 «.کند و اهلل بخشنده و مهربان استگناهانشان را به نیکی تبدیل می

 

 تفسیر 
خداوند متعال عدة را بنابر داشتن چند صفت که تفصیل آن بعداً ذکر در این آیات 

شود به خود نسبت داده فرموده که بندگان رحمن ... با توجه به اینکه بشر و غیر بشر می

خلوق و مملوک بودن همه بندگان خدا هستند اما این نسبت به همه و همه از نظر م

علت اطاعت است که این عده دارای صفاتی به خصوص و دارای اطاعت از اوامر اهلل 

و آن صفاتی  ،آنها را به خود نسبت داده بندگان رحمن معرفی کرده استهستند که اهلل 

 اند به شرح زیراند:رار گرفتهکه عامل این نسبت مهم ق

  .راه رفتن بدون تکبر و خودنمایی و با کمال متانت، وقار و نرمی -1

  .منطق و جاهلهای بیترک کردن مجادله و جر و بحث با آدم -2

 شب را در عبادت به سر بردن. -3

  .همیشه از جهنم ترسیدن و از خدا نجات خواستن از آن -4

  .روی را در نظر داشتندر انفاق تعدیل و میانه -5

  .در مصیبت فقط اهلل را خواندن و از او کمک خواستن -6

  .پرهیز از قتل ناحق -7

  .پرهیز از زنا -8

 تمرین 

 کلمات و ترجمة آن را از بر کنید.  -1

 صفات بندگان خاص خدا را نام ببرید.  -2
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  4اخالق 

 

                            

                              

                          

      (7-1 / الماعون) 

( پس همان است که 1د )کنای کسی را که روز جزا را تکذیب میآیا دیده»

( پس 3کند )( و برای غذا دادن به مسکین ترغیب هم نمی2راند یتیم را )می

( کسانی که 5اند )( آنها از نمازشان فراموش4ویل است برای نمازگذارانی که )

 «.کنند( و از دادن ماعون هم منع می6کنند )خودنمایی می

 

 تفسیر 
که  مورد مذمت و مالمت قرار گرفته استدر این سوره چند خصلت منفی و زشت 

 تفصیلشان به شرح زیر است:

تکذیب روز جزا ـ در حقیقت یگانه عامل فساد اخالقی و هر نوع انحراف  -1

ذات زیرا اگر کسی نسبت به روزی که قاضی و داور مستقیماً  ،نپذیرفتن روز جزا است

که موجب نجات باشد. و هر  اهلل است در آن روز نه پارتی است و نه پول و نه سفارشی

ذرة عمل نیک یا بد پاداش دارد اعتقاد کامل داشته باشد )نه اعتراف زبانی( چطور ممکن 

 است که به فساد یا انحراف کشانیده شود؟ 

و آن هم به حدی که به جای کمک و دلداری به یتیم او را از در  ،ایعاطفهبی -2

 . نخود راندن و طرد کرد
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از انفاق و غذا به  مساکین بلکه بدتر از آن دیگران را منع کردن ندادن غذا به -3

  .و تشویق دیگران برای عدم انفاق مساکین

تأخیر  -2کالً ترک کردن  -1فراموش شدن ـ و آن چند صورت دارد از نماز  -4

چند رکعت  به اهلل و عبادتش به حدی که نداند در نماز توجه نکردن -3کردن از وقت 

به حدی بخیلی کردن که چیز پیش پا  -6ریا و خودنمایی  -5است؟  و چه خوانده

 افتادة را از قبیل چوب کبریت، ذرة نمک و غیره ندادن. 

 

 تمرین 

 آن را از بر کنید. کلمات و ترجمة  -1

 هایی زشتی را که این سوره مذمت کرده است نام ببرید. خصلت -2


