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 ی مترجممقدمه

           .1 
( که خددا را  :دم بگویددر میان هر امتی پیامبری را مبعوث کردیم )تا به مر»

 «.بپرستید و از طاغوت دوری کنید!

هبا   ( مرتکب  طابا  ب  ز به ت ببی تبرنع ز    بی      هنگامی که آدم )

جازدب ش تیرزن رب  ه    ز مجبور تبه هببوب تبر همبیع دردنب و ط بز ب  بز ز       

فره  ب ش رب ته حال طود رها  کرد تلکه طوبسی که تا م تی همبیع رب رربردباه   

  بتتال ز آهمانش رربر دهب  تبا تتوب نب  به قرنب      ز آ ان رب در توتهآ ان ساهد 

ت ذن   فس ز آتاد کردن همیع نک ه  دی پر به آربمش ز ت زر به طوف ز حزن 

رب ترب  طود در بنع د یا فربهم   انن  ز ه چنیع صالحیی تاهدبی تبه مبازب    

ؤمع د یبا رب   خسی طود ز دن بر تا پرزرددار طونش پی ب کنن و چون ب سبان مب  

ب  تردیرد ز تین  که تان  تا تب یی به ه بنی بل ی هبد ز تو هدذرداهی تیش   ی

 :ته دنار بصلی طود عزم سفر کن . ز ته رول موال ا
 رسد از چپ و راستهر نفس آواز عشق می

 

 استررویم عزم تماشا که ما به فلک می 
 

 ایمایم، یار ملک بودهما به فلک بوده
 

 نجا رویم جمله که آن شهر ما استباز هما 
 

 خود زفلک برتریم وز ملک افزونتریم
 

 زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریا است 
 

 گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا
 

 2بر چه فرود آمدیت بار کنید این چه جا است 
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ز بنع ت نع طاقر بسی که ب سان ه وبره در فکر تاهدببی تبه سبرهمیع ز    

  :ی طود بسی ز ته رول بتوت ام  اعر عربمنزلگاه بصل

 نقّل فؤادَک حیث شئتَ من الهوی
 

 یبِ األولِحبما الحبُّ إال لل 
 

 کم منزلٍ فی األرض یألفه الفتی
 

 1و حنینه أبداً ألول منزل 
 

طوبهی دل تبن  )زلی در   انی( عبب  ز مبببی ب سبان تن با     ته هر که می»

هانی کبه ب سبان تبه آ  با ب بس      سرهمیع ترب  مببوب بزل بسی. ز چه تسیار  

 «.دیرد زلی  وق ب سان ه وبره ته  خستیع منزلگاه بزسیمی

ط بز   مت ال ترب  بننکه آدمیان تتوب نب  به بنبع آهمبانش سبرتلن  تیبرزن      

  دذبر رب تا موفقیی پبی سر تگذبر  و در قول تارنخ حیات تیانن  ز بنع مرحله

ی طود رب ته  ام دنع تبا برسبال رسبوالن تبه     هانی به رح ی ز ه بنتبر  پاره

سو  آ ان فرستاده ز تا بنع ب  بام ز منبی تباب ت ببی رب تبر رز  بنبع عبالم        

دبوده ز  ون  حیاتی س ادت ن  ز پر به آربمش ز ته دزر به طوف ز حزن رب ته 

  ربه ب بیببا دبده ز رهببانی آ ببان رب به مؤمنببان ربه نافتببه ز عا ببقان دل تاطتببه

  :فرمان  تختی تض یع کرده بسی. ط بز   مت ال مید ربهی ز ت

                                     

   .2 

مدن  همگی از آنجا )به زمین( فرود آیید و چنانچه هدایتی از طرف  :گفتیم»

برای شما آمد )که حتما هم خواهد آمد( پس کسدانی کده از هدداین مدن     

 «.پیروی کنند، نه ترسی بر آنان اسن و نه اندوهگین خواهند شد

  :فرمان ز در جا  دنگر می
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همگی با هم از بهشن فرود آیید )و در زمین ساکن شوید که  :خدا( گفن»)

اهند شد، و هر گاه هداین من در آنجا( برخی از شما دشمن برخی دیگر خو

شود و نه بدبخن برای شما آمد هر که از هداین من پیروی کند نه گمراه می

گردد. و هر که از یاد من روی بگرداند، زندگی تند  و سدختی خواهدد    می

 «.داشن و در روز قیامن او را نابینا حشر خواهیم کرد

به د ربهی ز بضباربب   آن  که تن ا ربه  جات ب سانبه بنع آنات چنیع ترمی

تختیو ز ترطوردبر  به نک ه  دی سر ار به آربمش ز تب زر به  درزن ز  گون

طوف ز حزنو در پیش درفتع ربه ب بیا ز پیبرز  به هب بنی طب ب ز بدنبان بل بی      

توب   جانگزنع دنع ز ه بنی بل ی دردد. حتی بسیو ز دربنع همینه هیچ چیز   ی

ها  مختلف ه  دی فرد  ت عیی ی در عرصهعلم ز دب ش تا زجود بننکه تبوال

ز تبیع   (Stark)  بسبتار   ز بجت اعی تبر رب ته د بال دب ته بسبیو تبه دفتبه   

توب    یاهها ز آرهزها  بساسی تبر رب ترآزرده ساهد   ی (Bainbridge)ترنج 

ها رب در بنع ج ان به میان تبردبرد ز تبرب   باتود     ع بلتیها ز تی  ر جز ه ه

توب   ربه درنز  رب بربئه کن  ز تاألطره رادر  یسی که زجود تببر رب    ی فرد 

 2دبر ساهد.م نی
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ط بز   مت ال پیامبربن رب ته ه ربه بدنان آس ا ی فرستاده بسی تا تا تزکیه 

پرسبتی  ز ت لیم کتاب ز حک یو تن دان ط ب رب به تارنکی ج ب  ز کفبر ز طربفبه   

ن ز ع   صالح رهن ون درد  و ز تا آ بان رب  درآزر   ز ته  ور ز رز نانی بن ا

به تن دی تن دان ط ب ز جور بدنان تاقب  ز سباطتگی ز قبرق  ب ن در دبردبب      

  پرتگاه آتش ز ج نم ع بزت ز کینه ز ه  دی ماد   جات دهن  ز آ ان رب به لبه

حس زره  ترها ن  ز آ ان رب ته ت بی ب س ز بلفی ز تربدر  درب  به  و تا تن ا 

  مخلص ط ب ز مایع فرمان بز درد  و چون کسی کبه تبع تبه تنب دی طب ب      تن ه

دیرد ز ته رول عالمبه  کن  ز  ه کس رب ته تن دی میده و  ه کس رب تن دی میمی

 :بربال الهور 

 نیاز از هر مقامی حق بیبنده
 

 نی غالم او را نه او کس را غالم 
 

 ی حق مرد آزاد است و بسبنده
 

 اداد است و بسملک و آئینش خد 
 

 رسم و راه و دین و آئینش ز حق
 

  1زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق. 
 

  پیبامبربن بل بی ز بصبول    دوهر ت ام بدنان آس ا ی ز بساس رسالی ه ه

  آ ان ظ ور نک حقیقی ز آفتباب نبک     آ ان نکی بسیو چربکه ه هدعوت ه ه

ت ز نگا گی آ بان رب به تبیع   فلکن  ز تق م ز تاطر هما ی ز بطتالف صورتو زح 

تردو چون در عقائ  ز رزح عبادبت ز بصول بطالری تفازتی تا هبم   بر ب  ز     ی

 ود تخاقر تبرنبف  هانی که در م تق بت پیرزبن مکات  آس ا ی دن ه میتفازت

ها  صاف ز هالل بنبع  زدسی دربه  بصباب هر ز هزر ز تززنر ته سرچب ه

ن  ته به بف  وم ماد  طود ترسن  ز بدر دسبی  مکات  توده بسی تا به بنع قر

  و پیرزبن ت ام بنع مکات  ته تبرنف ته سو  بصول مکات  آس ا ی دربه   ی

دعوت طاتم پیامبربن ز آطرنع سبفیر آسب ا ی حضبرت مب ب  م بافی ) (      
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لبیک دفته ز در ربه  ناطی حقیقی ز تن دی طب ب ز سبیر تبه سبو  ک بال دبام       

ت   به ذکر بروبم  وح ز « ق»    ط بز   مت ال در سورهدب تن . به بنع رزترمی

بصباب بلرس ز ث ود ز عباد ز فرعبون ز لبوب ز بصبباب بألنکبه ز ربوم تب بعو        

  تکبذن  دعبوت ت بام پیبامبربن     تکذن  دعوت هر نک به پیامبربن رب تبه منزلبه  

 1:رل  بد کرده ز فرموده بسی

                           

          .2 

پیش از اینان قوم نوح و اصحاب الرس و قوم ثمود و قوم عداد و فرعدون و   »

ندان فرسدتادگان الهدی را    ایکه و قوم تبّع هدر یدا از آ  قوم لوط و أصحاب

 «.ی عذاب من در مورد آنان تحقق پیدا کردتکذیب کردند و وعده

بطتالف بدنان آسب ا ی در  برن ی ز ت ضبی به بحکبام حبالل ز حبربم ز       

هبا  عببادتو تببه آدبب ز رسبوم ز سباح فکببر  ز فرهنگبی ز بطالرببی ز      رزش

ترب  بصالح  دردد ز ط بز   حکیمبجت اعی ز مبیط ه  دی جوبمع مختلف ترمی

ز ترتیی هر نک به بنبع جوبمبع تبا توجبه تبه ظبرزف ز  بربنط آ  با بحکبام ز          

ها  عبادتی طاصی رب تبرنع کرده بسیو چبون تبرب  تکلیبف ز بمتببان     رزش

ها  دو ادو ی رات  ت ور بسبی زلبی در هبر    تن دان ط ب ز پرستش ط ب رزش

کبه طب ب تبرب  بز      ط ب بنع بسی کبه به چبارچوتی     مکلّف ز تن هحال زظیفه

ت ییع کرده بسی طارج  بود ز تا  یرز  عقب  ز بربده ز رب رت ع ب  طبود در     

   بزبمر ز  وبهی بز حرکی کن .دبنره
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ط بز   مت ال در برسال رس  ز تبرنع بحکبامو زضب یی ز میبزبن تببول     

هبا  تب ز  سباکع در رزسبتاها  دزر     ها  رز  همیع به بمیفکر  ت ام بمی

  ساکع در   رها رب در  یر درفتبه  ها  مت  ن ز پیبرفتهدسی درفته تا بمی

هبا بحکبامی رب تببرنع کبرده کبه در      بسیو به بنع رز  ترب  هر نک به بنع بمی

 ک  ز صورت متفازت زلی در رزح ز م نی نکی هستن و چون بصالح ز ترتیی 

ها  یاهمن  روب یع ز بحکامی بسی که متناس  تبا زض یتببان   هر نک به بنع بمی

تا  . ته ه یع طاقر زرتی که رزبتط بجت اعی ز برت اد  ز سیاسی ز فرهنگی 

جوبمع دسترش پی ب کرد ز مردم توب ستن  در نک نا چنب  رباره تبا هبم برتبباب      

  پیامبربن ز مسبوولیی آ بان هبم تزردتبر  ب . در چنبیع       تررربر   انن و زظیفه

وسبی )(( رب تبا     آسبیا ز آفرنقبا حضبرت م    ربنای تود که ط بز ب  در رباره  

م جزبت ع ن ه مب وث ز کتاب توربت رب تر بز  باهل کبرد کبه حباز  بحکبام ز      

روب ینی بسی که تسیار  به رزبتط مردم رب تیان کبرده بسبی. ت ب  به حضبرت     

غ بسربئی  رب مب وث کرد که مبلّب موسی )(( ط بز   مت ال پیامبربن هناد  به تنی

زرب ی که تبرنی تا ح   توبن پبذنرش  ز مجر   رن ی بز تود  و تا بننکه در د

نک دعوت ب سا ی ز ج ا ی که  رق ز قرب رب در تردیرد پی ب کرد ب و ط بز ب    

 1حضرت عیسی )(( رب مب وث کرد تا دعوت طود رب ته دوش ج ا یان ترسا  .

  فترت ز دذ ی چن  ررن به رسالی حضبرت عیسبی )(( کبه    ت   به دزره

توب ب  نبک دنبع کامب  ج با ی رب ت بذنرد ز       ر   فکر  تبر ته ح   رسی  که ت

  م با ی  رزبتط مختلف برت اد  ز فرهنگی میان جوبمع دسترش نافی ز دبنره

  لغات در ت   حقیقبی ز مجباه  رز تبه دسبترش   باد تبه       ز مفاهیم ز دنجینه
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توب سبی هبر نبک به مفباهیم دریب  ب سبا ی رب تبا بلفبا  ز         قور  که ب سان می

رز ع تیان کن و در چنیع  بربنای تبود کبه ط بز ب       عباربتی زبضح ز بسلوتی

  حضبرت بتبربهیم )(( رب تبا رسبالتی     حضرت مب   م بافی ) ( به سبالله  

ج ا ی ز ته عنوبن طاتم پیامبربن مب وث کرد ز ررآن کرنم رب ته عنوبن آطبرنع  

  ه ب دی کبه م بالح ز سب ادت تببر  رب تبه       پیام آس ا ی ز ت ترنع تر امبه 

دبر حفظ ز  گ ب بر  آن  کن و تر بز  اهل کرد ز طود ع  هع میت ترنع زجه تامی

  مردم  امیب  ز  به هر دو ه تب ن  ز تبرنفی دردن  ز آن رب رسالتی ترب  عامه

  :فرمود

           

 .1 

رسان و بیم دهندده  ایم مگر برای جملگی مردمان تا مژدهو را نفرستادهما ت»

 «.دانندباشی ولی بیشتر مردم نمی

در زبرع تا آم ن بسالم ز  اهل   ن ررآن کرنمو دنع ز  رن ی کامب   ب    

ز بدنان پیبیع  سخ دردن    ز  یاه ته آم ن دننی ج ن  هم منتفی دردنب و چبرب   

بحکام ز روب یع طود بساس ماالب  تببرن ی تببر رب    که تقا  ررآن کرنم که تا 

  پا  ز سنی ما بر پیبامبر ) ( تبه عنبوبن     در تردبرد ز مبفو  ما  ن سیره

  بست ربر زجبود پیبامبر ) ( در میبان مبا     مبی ع ز مفسر ررآن کرنم ته منزله

حضرت  یاه  ته آم ن بدنان ج ن   خوبهب   بسی ز ت ن ی بسی که تا زجود آن

ت لیم بسالم ز دعوت مردم ته آن هم  یاه  ته برسبال رسب   یسبیو    تود. ترب  

ها الهم   عل ا ز مجت  بن مسل ان بسی ز تر آنچربکه بنع بمر رسالی ز زظیفه

  بسالمی رب تا توجه تبه بصبول ثاتبی    بسی که بحکام ج ن  زمورد  یاه جام ه
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نب  ز در بطتیبار     بحکامو بستخربج کن رن ی ز تا بستفاده به ریاس ز دنگر بدله

 1  بسالمی رربر دهن .جام ه

مبوجز  »  کتباب  کتاتی که پیش رز  طوب ن دان عزنبز ربربر دبردو ترج به   

  دکتر عب بلکرنم هن بن بستاد سات  حقبوق دب ببگاه    و ته« بألدنان فی بلقرآن

تغ بد بسی که در آن  خسی تبه تررسبی ت رنبف دنبع ز  یباه تببر تبه بدنبان         

ن دربنش ته دنن بر  در ب سان پردبطته ز سب س بدنبان ز   آس ا ی ز فار  تود

هانی ه چون ن ودنبیو مسبیبیی ز مجوسبیی ز  یبز تازرهبا  صباتویانو        بله

ها ب اره   ه مبورد تررسبی ربربر    دهرنان ز مبرکان که در ررآن کرنم ته آن

دبده بسببی ز در پانببان تببه تبقیبب  در مببورد آنببیع بسببالم ز حقا یببی آن ز      

م در تربتر دنگر بدنان ز دفتگو  مسل ا ان تا قیر مسل ا ان ز دیر  بسالموضع

ترطی به بصول ز روبع  کلی بسالم پردبطته بسی. رزش  ونسن ه در بنع کتباب  

ت نع ترتی  بسی که  خسی آنات مرتوب ته موضوعات مورد تبث طود رب ذکر 

ه هبا پردبطتب  کرده ز س س تا  ق  آرب  مفسربن مختلف تبه تجزنبه ز تبلیب  آن   

بسی. بلبته در تیبتر موبرد تبه  قب   یرنبات مفسبرنع بکتفبا کبرده ز به  قب  ز        

 .ها سرتاه هده بسی تررسی آن

توبن دفی بنع کتاب تفسیر  موضوعی بسی به ررآن کرنم کبه  در زبرع می

آنات مرتوب ته بدنان رب مورد تررسی رربر دبده بسی ز چون جا  چنیع کتاتی 

  یم درفتم که آن رب ته هتان فارسی ترج ه ز آن فارسی طالی تودو ت ته هتان

رب ته فارسی هتا ان ز فارسی طوب ان تق نم کنم ته بمی  بننکه ط بز   مت بال آن  

  طوب ن دان عزنز رربر ب  به ما ت ذنرد ز مورد بستفادهرب ته عنوبن هبد ز تو ه

 دیرد.
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دبر  و درهم بدقام    کتابو ت ضی به عنازنع که ته  وعی تا هم برتبابدر ترج ه

ب   ز در موبرد  که الهم توده بسی تبرب  ف بم ت تبر      ه ز تبی نک عنوبن ذکر   ه

  آنات تا ماال  عباربتی در دبط  پرب تز ته متع بصلی کتاب بفززده   ه ز در ترج ه

   دکتر م افی طرم دل بستفاده   ه بسی.ب    تغییربتی به تفسیر  ور  و ته

  دزسببتا ی کببه تببه  ببوعی در تببه دب ببم کببه به ه به الهم مببی در پانبان تببر طببود 

  طوب نب دان  ب  و تبکر ز رب ردب ی کبنم ز به ه به   ث ررسا  ن بنع کار مرب نار  کرده

  بق با   مبترم تقاضا دبرم که ض ع دعا  طیر  وبرص بحت الی ترج ه رب تبا دنب ه  

   ا مالع فرمانن . ها در صورت بمکان تن ه رب  یز به آ گرنسته ز ض ع ت بیح آن

 و ما توفیقی إال بااهلل علیه توکّلت و إلیه أنیب
 حسن سرباز
 4831تهران فروردین 







 

 نويسنده یمقدمه

س اس ز ستانش ط ب  رب که پرزرددار ج ا یان بسبیو ز درزد ز رح بی   

 ط ب تر سرزر ما حضرت مب   ) ( ز تر طا  بن ز نارب ش تاد.

وتاهی بسی در مورد پی بنشو حقیقبی  آ چه پیش رز    ا بسی تررسی ک

  ب سان تا دنع ز  یاه ب سان تبه آن ز ه ربهبی دنبع تبا     ز ب وب( بدنان که ربتاه

کنب . دزبفبه  یسبی بدبر تگبونم      ب سان ز تاثیر آن در ه  دی ب سان رب تیبان مبی  

ب سان به ر نم بالنام هیچگاه ت زن دنع  ببوده بسبیو به بنبع رز  دنبع جانگباه      

ها  مردم در هر همان ز مکبا ی دب بته ز تباثیر تبه      دی ز ب  نبهزبالنی در ه 

بمبع  وتر رفتبار بفبربد ز ج   _تا راع  یر به قبی ی بنع تاثیر ز  و( آن  –سزبنی 

تبر  دب بته بسبی ز بنبع تاثیردبذبر  ه چنبان تباری طوبهب  ما ب  بدبر چبه           

نکب نگر   ها تاب کارزرهبن تالش کنن  که دنع رب به صبنه ه  دی ز رزبتط ب سان

 دزر ساه  !

 

 * هدف از این پژوهش

ه ف به بنع تررسی کوتاه در مورد بدنبانو آ بنانی تبا بدنبان ز دننب بربن      

بنبم  چربکبه ربرآن کبرنم     بسی که در بنع مورد به ررآن کبرنم ربهن بائی درفتبه   

کنب . ت ب    ترنع منب ی بسی که در بنع همینه ته ما ک ک میترنع ز ما وعصادق

طوبهیم دنع ح  رب به دنع تاق  تاه ناسیم تا دنع ح  بدنان می به  ناطی بنع

رب تا دنع تاق  در  یامیزنم ز پیرزبن دنع ح  مرتکب  ب بتباهات پیبرزبن دنبع     

تاق   گرد  و چربکه )ترب  س ادت ز طو بختی ب سبان ز رهبانی ز  به آتبش    
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 ب  در  دزهخ( تن ا بنع کافی  یسی که طود رب منتسب  تبه دننب بربن ربسبتیع ت ب    

دربنان تا  . عالزه تر بنع تا بنع حالیکه دبرب  بفکار تاق  ز بطالق ز رفتار تاق 

  بسبالم تبه مسبل ا ان    طوبهیم    تی رب که ط بز ب  توسبیله  تررسی کوتاه می

  بسالم ه بنی رب   انا یم  چون ط بز   مت ال توسیلهها تهبرهب ی دب ته ته آن

س تر مسل ا ان  یز الهم بسی که تاور  انسته ترب  آ ان میسر ساطته بسی. پ

     بی   کر بنع    ی تزرگ رب تجا  تیازر  و چون  کر    ی تان  ته ب  بهه

تا   ز هیچ    تی ترب  ب سان به    ی بسالم تزردتر  یسیو چربکه هر    تی 

 ود فا ی ز به تیع رفتنی بسی تبه جبز    بی بسبالم کبه      که ته ب سان دبده می

کن  ز ترب  ز  ب بس  تاری بسی ز حتی در ربر هم ب سان رب ه ربهی می ه وبره

  ان و س س تا ز  به رببر طبارج  ب ه ز در رزه ریامبی ز در     ز بلفی بنجاد می

دردد تا بننکه بز رب در جانگباه بتب نش در ت ببی    می بن مببر تا ز  ه ربه می

 ساهد.مستقر می

  :بمدر ف ل ا  هنر ت زنع کردهتا توجه ته ماال  دفته   هو بنع کتاب رب 

 ت رنف دنع ز  یاه ته آن. :ف   بزل

 دربنش ته دنن بر  در ب سان. :ف   دزم

 ن ودنی. :ف   سوم

 مسیبیی. :ف   چ ارم

 صاتویان ز مجوسیان. :ف   پنجم

 مبرکان ز دهرنان. :ف    بم

بسالم. :ف   هفتم





 













































 









 
 



 تعریف دین و نیاز به آن


 فصل اول







 * تعریف دین در لغت

: دنع ته م نی 1ر مورد ت رنف دنع ز تیان م نی لغو  آن آم ه بسی د

ن نی بز رب مجاهبت کرد. ز  «دَانَه یَدِینه دیناً» ود بقاعی ز جزب بسیو دفته می

کنیو تا کردبر ن نی ه ا اور  که مجاهبت می «کماتدینُ تُدانُ» ود: دفته می

 : و . ط بز   فرموده بسیطود مجاهبت می        ن نی مجاهبت ز

ن نی بز رب ذلی  کرد ز ته ترددی کبی   «دَانَهُ یَدِینُه فَدَانَ» ونم. ز مباسبه می

دَانَ » : ودته م نی بقاعی بسیو دفته می «الدين»ز بز هم ذلی  ز ترده   . ز 

 یز  بسی« أدنان»  دنع که ج ع آن ن نی به بز بقاعی کرد ز زبژه «له یَدینُ دیناً

 «دان بکذا دیانهً فهودِّین» : ودبه بنع ماده درفته   ه بسی. ز  یز دفته می

  دنع دفته ن نی آن رب دنع طود رربر دبد. به آ چه در مورد م ا ی لغو  زبژه

 2 :دیرنم که    تیجه می

- «ًن نی مالک ز حاکم بز دردن  ز رهبر  ز تب تیر بز رب تبر    «دَانَه دينا

  دنع ر بز مسلط    ز بز رب مباسبه ز مجاهبت کرد. پس زبژهع  ه درفی ز ت

تا بنع صبیغه دبرب  م نبی مالکیبی ز ت برف بسبی ز تبا مفباهیم مرتبوب تبه          

فرما رزبنانو به ربی  سیاسیو ت تیرو حکومیو تسلطو مباسبه ز مجاهبت سبر ز  

 کار دبرد ز دنع در آنه          – تبه   –جبزب   ن نی رزه مباسبه ز

الکییس  مین   » :بنع م نی آم ه بسی. ز تا ه یع م نی پیامبر ) ( فرموده بسبی 

ن نی  خص هو یار ز هر گ کسی بسی که مالک  فس طود ز تبر   «دان نفسه

 آن مسلط تا  .

 
 .و رازی،مختارالصحاح، ص  راغب اصفهانی، معجم مفردات ألفاظ القرآن الکریم، ص  -1

 .6 – 6دکتر محمد عبداهلل دراز، کتاب الدین، صص  -2
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ن نی به بز بقاعی ز فرما بردبر  کردو پس دنع تا بنع صیغه  «دَانَ له» -2

الیدين  »در عببارت   «الدين»  ز زبژه ته م نی طضو( ز بقاعی ز عبادت بسبی 

رزد ز هم ته م نبی فرمبا بردبر  ز ادباهی     هم ته م نی حاک یی ته کار می «هلل

ن نی بز رب زبدبر تبه بقاعبی کبرد ز بز هبم بقاعبی      « دَب هَ فَ بنَ له» : وددفته می

 کرد.

ن نی آن رب دنع ز مذه  طود رربر دبد ز ته آن بعتقاد  «یءدَانَ بالش» -6

 ب کرد ز آن رب عادت ز بطالق طود ربربر دبد. دنبع تبا بنبع کبارترد تبه م نبی        پی

دیبرد.  مذه  ز ربه ز رز ی بسی که ب سان به لبا   یر  ز ع لی در پیش می

هذا دينیی و  » : ودمذه  ع لی هر ب سا یو عادت ز رفتار بزسی. مثالً دفته می

ب سبا یو عقیب ه ز    ن نی بنع رفتار ز منش مع بسی. ز مذه   یر  هبر  «ديدنی

« دن نبی  بلرجب َ  » : ودتازر  بسی که ته آن م تق  بسیو ز تا بنع م نی دفته می

  طبودش زبدبذبر کبردم ز تبه بعتقباد ز تبازر بز بعتبرب         ن نی بز رب ته عقی ه

  کردم.

رسیم کبه   زد عرت او ته بنع  تیجه می« دنع»  به مج و( م ا ی لغو  زبژه

ها دنگر  رب ت ییم ع دز قرف ب اره دبرد که نکی به آنب  تیبنع زبژه ته ربتاه

کن  که تا توجه ته قرف بزل دنع ته م نی طضو( کرده ز به بز فرما بردبر  می

ز فرما بردبر  ز تا توجه ته قرف دزم ته م نی بمر ز سلاه بسی زلی تا توجه 

یع دز   تیع دز قرفو دنع ته م نی دستور ز را و ی بسی که رزبتط تب ته ربتاه

 کن .قرف رب تنییم می
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 در قرآن کریم« دین»ی * مفهوم واژه

_    1 .2دنع در بنع آنه ته م نی جزب ز طضو( بسی 

2_        .3 

 «.لق به خدا گرددای باقی نماند و دین متعو با آنان بجنگید تا فتنه»

 4دنع در بنع آنه ته م نی بقاعی ز  رن ی بسی.

8_      .5 

 «.گردانیخدا را پرستش کن در حالیکه دین خود را برای او خالص می»

 6در بنع آنه دنع ته م نی عبادت ز بقاعی بسی.

1_        7 «ری در دین نیسناجبا.» 

 8دنع در بنع آنه ته م نی عقی ه ز تازر بسی.

5_       9 «بدرستی که دین نزد خداوند، اسالم اسن.» 

 
 .الفاتحه:  -1

، ص ، تفسیر فی ظالل القرآن، ج ، ص البیان، ج  ، فتح2، ص تفسیر ابن عطیه، ج  -2

2 تفسیر المنار، ج ، ص ،. 

 .6البقره:  -3

 .2، ص تفسیر ابن عطیه، ج  -4

 .2الزمر:  -5

 .، ص تفسیر شوکانی، ج  -6

 .2البقره:  -7

 .6، ص 2تفسیر ابن عطبه، ج  -8

 .آل عمران:  -9
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در بنع آنه دنع ن نی بقاعی ز آئیعو ت نع م نی که تن ا آئیع پذنرفتبه  ب ه   

در بنع آنه ته م نی بن ان زبقاعی نا مفی  نا مقرر  زد ط بو بسالم بسی ز بسالم 

 1بسی.

6_                                 

                       

    .2 
با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز آخرت ایمان ندارند، و آنچه را کده  »

دانند واز دیدن حدق پیدروی    اند، حرام نمیاش تحریم کردهخدا و فرستاده

توانندد جزیده را   ای که میکنند، پیکار کنید تا اینکه خاضعانه به اندازهنمی

 «.پردازندمی

کننب  ز دنبع در   ن نی بقاعبی ز فرمبا بردبر    بی    «اليدينون»ع آنه در بن

 3 بننجا ته م نی  رن ی بسی.

7_                                     

              4  

یوسف( شروع کرد به )بازرسی( بارهای دیگران قبل از بار برادرش، سپس »)

جدویی  پیمانه را از بار برادرش بیرون آورد. ما این چنین برای یوسف چداره 

توانسن برادرش را بگیرد، مگدر  کردیم، یوسف طبق آیین پادشاه مصر نمی

  «.خواسناینکه خدا می

 
 . ، ص6تفسیر ابن عطیه، ج  -1

 .2التوبه:  -2

 .، ص تفسیر ابن عطیه، ج  -3

 .یوسف:  -4
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تناتر  یر بتع عباس ته م نی ر رت پاد اه ز تناتر  «دين الملک»در بنع آنه 

 1ازت پاد اه بسی.ضعقی ه رتاده ته م نی ر

3_               2  
و همواره دیدن از  . به خداسن ها و زمین اسن تنها متعلقچه در آسمانآن»

 «.ترسیدآنِ اوسن، آیا از غیر خدا می

 ن نی دبئ اً.« بصباًز»ه م نی بقاعی ز مالکیی بسیو ز دنع در بنع آنه ت

9_            3  
ایم، پس خدا را پرسدتش کدن در   ر تو فرو فرستادهما این کتاب را به حق ب»

 «.گردانیحالیکه دین خود را برای او خالص می

 4دیرد ز هم بع ال ظاهر  رب.دنع در بنع آنه هم بعتقادبت رب در تر می 

41_        5  
 .«دین را پابرجا دارید و در آن تفرقه نکنید»

 6در بنع آنه توحی  ط ب ز تر  ماسوب  بزسی. «ی دينإقامه»منیور به 

11_              .7 
اند که آیا آنان انبازها و معبودهایی دارند که بر ایشان دینی را پدید آورده»

 «.اسنخدا بدان اجازه نداده 

 
 .، ص 6و تفسیر شوکانی، ج  62، ص تفسیر ابن عطیه، ج  -1

 .2النحل:  -2

 .2الزمر:  -3

 .، ص 2تفسیر ابن عطیه، ج  -4

 .6الشوری:  -5

 .، ص 6تفسیر ابن عطیه، ج  -6

 .2الشوری:  -7
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دنع در بننجا ته م نی عادبت ز بحکام ز ربه ز رزش بسی کبه بعتقبادبت رب   

ها بحکامی رب ترب  طبود    بنع همینه ودو چون مبرکان در ه ه یز  ام  می

 1کرد   که تر بساس آن حرکی کرده ز ته آن ملتزم تود  .زضع می

11_        2 
شوید، راسن و قطعی اسدن، و روز جدزا   مسلماً آنچه بدان وعده داده می» 

 «.کندحتماً تحقق پیدا می

دنع در بننجا ته م نی جزب بسیو زلی مجاه  آن رب ته م نی حساب دب سته 

 3بسی.

48_      4 
ترسم کده او دیدن شدما را ترییدر     ( من می:فرعون در مورد موسی گفن») 

 «.دهد

 5در بنع آنه دنع ته م نی سلاه ز ر رت بسی.

11-            
6 

در آن روز خداوند جزای واقعی آندان را بددون کدم و کاسدن بدیشدان      » 

 «.دانسن که خداوند حق آشکار اسن دهد و خواهندمی
 7صفی آن بسی.« ح »دنع در بننجا ته م نی جزب ز پادبش ز 

 
 .، ص 6طیه، ج تفسیر ابن ع -1

 .-الذاریات:  -2

 .، ص تفسیر ابن عطیه، ج  -3

 .2الغافر:  -4

 .6، ص 6تفسیر ابن عطیه، ج  -5

 .2نور:  -6

 .6، ص تفسیر ابن عطیه، ج  -7
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 * دین در اصطالح شرعی

دنعو را و ی بل ی بسی که ط بز   تبا آن در   :آم ه بسی «المنار»در تفسیر 

ح  مردم  یکی کرده ز آن رب به هتان نکی به طود بان ت نبوبن پیبامبر کبه  به      

رس و ته آ ان بتالغ ر آن دبرد ز  ه تا تلقی ز ناددیر  ته آن میدط  ز ت رفی د

 کن .می

دنبع به  یبر ب  نبب ن بن بسبالمی نبک       :دکتر مب   عب بهلل دربه دفته بسی

را ون بل ی بسی که ط بز   آن رب ترب  طردمن بن فرستاده بسی تا تا پیرز  به 

سبی کبه منیبور به    آن ته صالح د یا ز رستگار  در آطرت ترسن . پر زبضح ب

کنب  تبا آن رب تبه    بنع دنعو دنع حقی بسی که ط بز   ته پیامبربن طود زحی مبی 

 مردم ترسا ن  ز مردم هم ته آن بن ان تیازر   ز ته مقتضا  آن ع   کنن .

  پاسخ سؤبالت م  ی بسی که ب سان ت زن  ک بنع دنع ح  در تردیر  ه

هبا  طوبسبتار پاسبخ دبدن تبه آن    طبود   دبرب هتا توجه ته فارت ز دربنش دنع

بنم ز آم   ان ت ر چه تود؟ ز ته کجبا  به کجا آم ه :بسی. بنع سؤبالت عبارتن  به

 دردنم؟.تاه می

 

 * نیاز انسان به دین حق

ب سان  یاهمن  دنع ح  بسیو ز دنع ح  ضرزرتی بسبی تبرب  ز و چبون    

ن ساهدو چرب که قیبر   یاه تا   نا چیز  رب جانگزنع آتوب   به آن تیب سان   ی

 توب   ت زن آن پاسخی ترب  سه سؤبل فوق پی ب کن .آن تاق  بسی ز ب سان   ی

  بدنان بل ی ز مسلط تر دنگبر بدنبان بسبیو    به آ جائیکه دنع بسالم طات ه

توب   دنع ح  رب تا جزئیاتش ز ته دزر به طاا ز لغزش ت زن پیرز  ب سان   ی
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 بز   ته حضرت مب   ) ( زحی کبرده بسبیو   کردن به دنع بسالمو دننی که ط

 تبناس .





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










 



گرایش به دینداری در 

 انسان


 فصل دوم







 * هر انسانی دینی دارد

سه سؤبل بساسی زجود دبر   که در قول تبارنخ ذهبع تببر رب تبه طبود      

ب  رب مبغول کرده ز هر داه ب سان در مورد ه  دی ته فکر فرز رفته نبا جنباهه  

رده بسیو تا بنع سؤبالت موبجه  ب ه  کتبییع کرده ز نا دورستا ی رب مباه ه 

 بسی.

  :بنع سؤبالت عبارتن  به

 بنم؟به کجا آم ه

 بنم؟به ت ر چی آم ه

دردنم؟ته کجا تاه می

ها بسباس دنبع ب سبان رب تببکی      پاسخ ته بنع سؤبالت ز را ع   ن ته آن

ده . پس بدر پاسخ ته بنع سؤبالت ز مستلزمات آن صبیح تا  و دنع ب سان می

صبیح ز ح  طوبه  تود ز تاثیر صببیح ز مفیب   هبم در ه ب دی ب سبان       یز 

دذبرد زلی چنا چه پاسخ ته بنع سؤبالت ز مقتضیات آن قیر صببیح  ترجا  می

تا  و دنع ب سان  یز قیر صبیح ز تاق  ز دبرب  تاثیر منفی در ه  دی ب سبان  

 طوبه  تود.

بده بسبی.  پاسخ درسی ته بنع سؤبالت ه بان پاسبخی بسبی کبه بسبالم د     

:ط بز   در پاسخ سؤبل بزل فرموده بسی

                                             

                                                       

           .1 
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ایدم، سدپس او را بده صدورت     ای ازگل آفریدهبدرستی ما انسا را از عصاره»

ای در آورده و در قرارگاه استواری جدای دادیدم. سدپس نطفده را بده      نطفه

ای و ی خون را به صورت قطعده گوشدن جویدده   ونی و لختهصورت لخته خ

تکه گوشن را به شکل استخوانی درآوردیم، آنگداه بدر اسدتخوان گوشدن     

پوشاندیم و سپس او را آفرینش دیگری دادیم. خددا و اممقدام و مبدار  و    

 «.بهترین آفرینندگان اسن

 :ز  یز فرموده بسی 

                                           

        1  

انسان گذشته اسن که در آن چیز قابل ذکدری   بدرستی که مدت زمانی بر»

ایم و )چون( او را ریدهی آمیخته آفگمان ما انسان را از نطفهنبوده اسن. بی

 «.  ایمآزماییم، وی را شنوا و بینا کردهمی

 :در پاسخ ته سؤبل دزم هم ط بز   فرموده بسی

       2  

 «.ما جن و انسان را نیافریدیم مگر برای عبادت و بندگی»

ز مببی بز ز طضو( در تربتبر     ناطی ط ب عبادت هم طود در تردیر  ه

هانی بسی که ط بز   ترب  ب سان زضع کرده بسی تبا تبا   بز ز پیرز  به تر امه

پیرز  کردن به آن ته ک ال مالوب ز مستوب  الن  ته طود ترس  ز ته س ادت 

ز طو بختی زبر ی در د یا ز آطرت دسبی ناتب . پبس ب سبان تبرب  عببادت ز       

ه ا اور که ته طوبسی ط ب ت  بً تیان طوبهیم  –تن دی ط ب ته م نی زسیع کل ه 

 آفرن ه   ه بسی. –کرد 
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 :ز بما در پاسخ ته سؤبل سوم ط بز   مت ال فرموده بسی

         1  
دگار خدود  امان و رنج فراوان به سوی پرورای انسان تو پیوسته با تالش بی»

 «.رهسپاری، و سرانجام او را مالقات خواهی کرد

        2 
گرداند. کند. سپس او را دوباره بر میخداوند آفرینش )انسان( را آغاز می» 

 «.شویدآنگاه به سوی خدا بازگردانده می

         ...
3 

ی شما به سوی پروردگارتان خواهد بود و شما را آگاه سپس بازگشن همه» 

 «.دادیدسازد از آنچه که انجام میمی

     4  

 «.به درستی که بازگشن به سوی پروردگار شما اسن»

ساه   ز تیان ت کرن ه سر و ی ب سان ت   به مرگ رب مبخص میبنع آنا

دردد تا بز رب کنن  که ب سان ت   به مرگ ته سو  ط بو آفرن دار طود تاه میمی

قب  کردبرش در د یا مجاهبت کن  ز بز رب در جانی که متناس  تا بزسی بسکان 

رب تزکیبه  ده . پس بدر به کسا ی تا   که تبا عببادت پرزرددبارش  فبس طبود      

  پاکان رربر دبده بسیو در منزلگه پاکان ن نی ت ببی  کرده ز طود رب در همره

دزنن و زلی بدر  فس طود رب تا چر  دناهبان آلبوده کبرده تا ب و در     سکنی می
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دیرد. ه ا اور که ت  بً تبه طوبسبی طب ب تیبان     دنار  اپاکان ن نی ج نم رربر می

 طوبه    .

 ببو  و تضببیات آن در بسببالم نافببی مببیتنبباتربنع پاسببخ ا  صبببیح ز مق

  طود مب   ) ( زحی کرده بسی تا آن رب تبه  بسالمی که ط بز   ته فرستاده

  طود رب ب جبام دبده بسبیو طب ب     مردم ترسا  و ز پیامبر ) ( هم بنع زظیفه

 جزب  طیرش دهاد!

رسییم که هیچ ب سا ی ت زن دنع تا توجه ته آ چه دفته    ته بنع  تیجه می

 توبن ت ور کرد که دنع بز صبیح نا تاق  بسی.ت  ت ور  یسیو زلی میرا
 

 شود * هر انسانی بر فطرت )خداشناسی( متولد می

رن ه ررآن کرنم ته ما طبر دبده بسی که هر ب سا ی تر فارت ط ب ناسی آف

  ه بسی ته قور  که آفرننش بز طود ته طود مقتضی  ناطی طب ب ز توحیب    

 :فرمان سالم بسی. ط بز   مت ال میز پذنرش دنع ح  ب

                                             

           1  
دین )حقیقی خدا یعندی اسدالم( کدن. ایدن      روی خود را خالصانه متوجه»

سرشتی اسن که خداوند مردمان را بر آن سرشته اسن، سرشن خدا قابدل  

ترییر نیسن، این اسن دین و آیین محکدم و اسدتوار ولدی بیشدتر مدردم      

 «.دانندنمی

ن نی رز  طود رب مسبتقی اً متوجبه طب ب     «فأقم وجهک للدین»در بنع آنه 

جه  کع. ز بنع ت ثیلی بسی ترب  بربال ب سان ته دنع دردبن ز ته ربسی ز چپ تو
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ز ثبات ز پان بر  تر آن ز به یی دبدن ته بسباب آن  چون کسی که تبه چیبز    

 کن . ود ز رز  طود رب متوجه آن میده و ته آن طیره میبه یی می

ن نی رزنگردب ی ن به ت ام بدنان تبرنف   ه ز  سخ   ه ز به هر « حنیفاً»

دنع ح  بسی. ز بنع کار د وبر   یسیو چون فارت ط بنی ب سان  چه که قیر

 چنیع بسی.

منیور به آن  وعی آفرننش بسی که ط بز   ب سان رب قب  آن  «فطره اهلل»

ساهد ز ها  ط ب رب به هم مت انز میآفرن ه بسی که تر بساس آنو ب سان آفرن ه

 ناسب  ز تبه بز   رب مبی ها ته زجود ط ب بست الل کرده ز  رن ی بز به قرن  آن

ته فارت ط ب تچسببی  ز آن رب رهبا    :آزرد. ب گار ط بز   فرموده بسیبن ان می

 کنی . چون ط بز   ب سان رب قور  آفرن ه بسی که طود ته طود پذنرب  توحی  

کن  تلکه بدر تا ه ان  ود ز آن رب ب کار   یز دنع بسالم بسی ز به آن دزر   ی

ز  رب تا آن آفرنب ه بسبی تبه حبال طبود رهبا  بودو         فارت سال ی که ط بز  

دزننب . ز بدبر کسبی د بربه  بود نبا به بسبالم        چیز  جز دنع بسالم رب تر  بی 

ب ب   تب لی    منبرف  ودو در زبرع  یاقیع ب بس ز جبع بز رب به ربه تب ر کبرده    

 :فرمانب  کنب  کبه مبی   ح نثی ر سی که پیامبر ) ( به پرزرددار طود رزبنی می

خلقت حُنَفاء فاجتالتهم الشیاطین عن دینهم و أمروهم أن یشرکوا بی  کلّ عبادی»

ب ب  زلبی  بیاقیع آ بان رب به     ت ام تن دان مع نکتاپرسی آفرنب ه  ب ه  » «غیری

ب   که قیبر مبع رب  برنک مبع ربربر      دننبان تاهدردب  ه ز ته آ ان دستور دبده

 «.دهن 
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  : فرمانب    ط بز   که مبی ز  یز ت لی  فرموده            ن نبی

 بان  بنع فارت ط بنی تغییر دبده  ود. ن نی ط بز   هبیچ زربی بنبع فابرت رب     

 1کن .ده  ز هیچ بمر  ترطالف آن صادر   یتغییر   ی

رز  طود رب متوجه دننبی کبع کبه     :2بتع کثیر در تفسیر بنع آنه دفته بسی

ان بر  دب ته تاشو ز تا بنع کبار  ط بز   ترب  تو تبرنع کرده ز تر آن ثبات ز پ

 بون و چبون   ب ب  ه بربه مبی   تا فارت سالم طود که مردم تبر آن آفرنب ه  ب ه   

ط بز   ب سان رب تر فارت ط ب ناسی ز توحی  آفرن ه بسی ز ت ب ها ترطبی به   

  ب ب .  ها در دبم بدنان فاس  بفتادهب سان            ب ب :  دفتبه  ت ضبی

رننش ط ب رب ددردون  ساهن  تا به قرن  آن فارتی رب که ط بز   مردم ن نی آف

نبک   «التبدیل لخلق اهلل»رب تر آن آفرن ه بسی تغییر دهی . در بنع صورت ج له 

ج لبه تبه    :ب ب  ب  دنگبر دفتبه  ج له طبرنه ز ته م نی ج له قلبیه بسیو زلی ع ه

تفازت تر فارت مستقیم  ها رب ت زنب سان  م نی طبرنه بسی ن نی ط بز   ه ه

 )توحی  ز ط ب ناسی( آفرن ه بسی.

                ن نی ت سک ته  رن ی ز فارت پبا  ز سبالمو

 دنع مبکم ز بستوبر بسی.

فارت         3:در تفسیر فتح بلبیان آم ه بسی

ش بسی ز منیور به آن در بننجا آئبیع بسبالم ز توحیب     در بص  ته م نی آفرنن

منیور به فارت راتلیی ز آماددی تبرب  دنبع بسبی ز     :ب  بسی. ت ضی هم دفته
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  مبردم بنبع راتلیبی ز     بو    با بن و ه به   بدر عوبرضی که منجر ته کفر مبی 

آماددی رب دبر   ه ا اور که در حب نثی کبه بتبوهرنره به پیبامبر ) ( رزبنبی      

هوِّدانه أو ینصِّرانه أو ما من مولود إال یولد علی الفطره و أبواه یُ» :م ه بسیکرده آ

 ودو )زلی ت  بً( پب ر ز  هر کودکی تر فارت )توحی ( متول  می :ن نی «سَانهیُمجِّ

 دردب ن .مادرش بز رب ن ود و مسیبی ز نا مجوسی می

الم بسی. ج  ور عل ا  سلف م تق    که منیور به فارت در بنع ح نث بس

             بنع فارت ح  دربنی کبه ط بز ب  مبردم رب تبر آن      :ن نی

 آفرن ه بسی به جا   ط بز   هیچ دو ه تغییر   خوبه  کرد.

 * اعتراف به آفریدگار هستی امری فطری و بدیهی است

برربر ز بعتبربف تبه آفرنب دار )هسبتی(      : یخ بالسالم بتع تی یه دفته بسی

بمر  فار  ز ت ن ی بسی در درزن ب سانو بدرچه ت ضی به مردم تر بثر فاس  

. بنع آنه هبم دفتبه  بیخ    1فارتبان ترب   ناطی ط ب ته  یر ز دلی   یاه دبر    ن 

 :کن بالسالم بتع تی یه رب تانی  می

                                            

                2  
ای پیامبر برای مردم بیان کن( هنگامی را که پروردگارت فرزندان آدم را »)

بر خودشان گواه گرفتده اسدن )و خطداب    از پشتشان پدید آورد، و آنان را 

 :اندد بدانان فرموده اسن( که آیا من پروردگار شما نیستم؟ آنان هدم گفتده  

خبدر  دهیم، تا روز قیامن نگوییدد مدا از ایدن غافدل و بدی     آری! گواهی می

 «.ایمبوده
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دهب  کبه فره ب بن آدم رب به پبت انببان پ نب       ط بز   در بنع آنه طبر مبی 

دهن  که ط بز   پرزرددبار ز فرمبا رزب    تر طود دوبهی می آزرده در حالی که

ها بسی ز ته جز ط بز   مت ال هیچ م بود ته حقی زجبود  ب بردو ز ط بز ب     آن

منیور به  :ب  آ ان رب تر بنع ع   ز پی ان آفرن ه بسی. عل ا  سلف ز طلف دفته

   بسی.  توحیها تر عقی هبنع ته دوبهی درفتع فره  بن آدمو آفرننش آن

                     

دهنب  ز تبا   ن نی ط بز   آ ان رب آفرن  در حالی که ته بنع بمبر دبوبهی مبی   

 1دونن ... .هتان حال طود می

حقیقی توحی  در فارت هر ب سا ی   فته بسیو ز هر کودکی تا بنع فابرت  

 بود مگبر بننکبه نبک عامب       آن  زبه بنع فارت منبرف   یا میتوحی   ته د ی

طارجی تا بستفاده به بست  بد ب سان تبرب  هب بنی ز د ربهبیو آن رب تبه فسباد      

 2تکبا  .

 

 * انسان با طبیعت و سرشت خود دیندار است

ب سان ه ا اور که مت  ن بسی فارتاً دنن بر  یبز بسبیو چبرب کبه ط بز ب       

زجود آفرن دار )هستی( بعتربف کبرده ز  ه رن ه بسی که تب سان رب تا فارتی آف

کنب  ز مقتضبیات طالقیبی ز رتوتی بی طب ب رب      ترد ز به بز قل  مبی ته بز پناه می

آزرد. پس بعتربف تبه زجبود طب ب تبه عنبوبن پرزرددبار ز آفرنب دار        تجا  می
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)هستی( ه ا اورنکه  یخ بالسالم بتع تی یه دفته بسیو بمر  فابر  بسبی کبه    

:فرمان کنن . ط بز   مت ال میمبرکان  یز ت بن بعتربف می حتی

           1
 :گویندها را آفریده اسن، قعطاً میاگر از مشرکان بپرسی که چه کسی آن» 

 «.شوندمی گردانده خدا، پس چگونه منحرف

           2  
ها و زمین را آفریده اسدن، بددون   اگر از آنان بپرسی که چه کسی آسمان»

 «.ها را آفریده اسنخداوند عزیز و دانا آن :شا خواهند گفن

مبربن دربمببی طببودو م ا بب بن ز به بنببع رز  ط بز بب  مت ببال به هتببان پیببا

:فرمان ده  ز میمخالفان دعوت پیامبربن رب پن  ز ب  ره می

         3  
ی ی وجدود خددا، آفرینندده   مگدر دربداره   :ها گفتندد پیرمبرانشان به آن»

ی پیشین، شدا و تردیددی در میدان    ها و زمین بدون الگو و نمونهآسمان

 «.اسن؟

در ه یع حال داهی ب سان تا زجود بننکه ته دالنلی که تر رتوتیی ز طالقیی 

هبانی  کن . ط بز   به چنیع ب سانها رب ب کار میکنن  نقیع دبردو آنط ب داللی می

کن  که چگو ه آناتی رب که رسبالی  ت نوبن   و ه به فرعون ز روم فرعون ناد می

کننب  تبر بننکبه تن با طب ب      ضرت موسی رب مورد تانی  رربر دبده ز داللبی مبی  ح

:فرمان ب  ؟ ط بز   می  عبادت ز تن دی بسیو ب کار کرده انسته
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زرتی که بنع آنات رز ع ما تربنبان آم    دفتن  بنع سبر  آ کار بسی »

دب سبتن  کبه حب  ز به جا ب  طب ب      ز می)ها نقیع دب تن  ز تا زجود بننکه ته آن

هبا رب ب کبار   زلی تاه هبم به رز  عنباد ز تکببر آن    (هستن  ز رات  ب کار  یستن و

تببه طببود سببتم کببرده ز به پیببرز  کببردن به حبب  کبببر  کرد بب  ز تبب نع ترتیبب 

 2«.زرهن   

بلبته ب کار زجود ط ب ز ب کار رتوتیی ز طالقیی بز ته بنع م نبی  یسبی کبه    

فارت ب سان طالی به بحساس ع ی   سبی ته آفرن دار عییم بلبان بسیو تلکه 

ب  ته بنع م نی بسی که چنیع ب سبا ی  خ بی متکببر ز م ا ب  بسبی ز پبرده      

یم فارت بز رب پو ی ه بسی. به بنع رز  هر دباه چنبیع ب سبا ی تبا طابر      ضخ

رز    ب بته تا ب و   فربدیر  موبجه  ود ز هیچ ربهی ترب  رهانی به آن پبیش 

کن  ز تا هتان طود تخود کبر ز عناد بز به تیع رفته ز ت زن بطتیار رز ته ط ب می

 جون .یطوب   ز تا ت ام هستی طود به بز نار  مطود بز رب می

ب  به نک ته ناد دبرم که در نکی به مجالت همان جنگ ج ا ی دزم م احبه

 گبار طوب ب م کبه آن رب تبا نکبی به طلبا بان رزسبی ب جبام دبده تبود.          رزه امه

ترنع سباعاتی کبه ربب  به بسبارت در حبیع ب جبام        گار در مورد سخیرزه امه

سباعات د بوبر سبؤبل    مامورنی تا آن موبجه   ه تود ز به بحساس بز در آن 

بم کبه هبیچ   ب  متولب   ب ه  مع در طا به  :کرده تود. طلبان در پاسخ بز دفته تود

دنع تود ز تبه طب ب   چیز  در آن  بود که مرب ته ناد ط ب تیا  بهدو چون پ رم تی
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کرد. دن  ز ل س میها رب میبن ان   ب ی ز تن ا ته چیزهانی بن ان دب ی که آن

بن ان تاری ما  م تا بننکه به دب بک ه  یرز  هوبنی فبارغ  دنع ز تیه یع قور تی

بلتب ی   ب م ز تبه  یبرز  هبوبئی جنگبی برتبش ملبب   ب مو ز در نکبی به          

طوبستم د  ع رب ت باربن کنمو بحساس کردم که هوبپی ا  مع پرزبههانم که می

  سقوب رربر دبرد. در آن لبیاتِ سخی ز د وبر ته چیز  تر رز  در آستا ه

کردمو  ه ته طا وبده ز  ه ته طونباز  بن ز  به تبه ه سبر. تلکبه     یع فکر   یهم

طبوب م ز  بم ز بز رب میت زن بننکه طود بحساس کنمو دن م که ته ط ب رز  کرده

کنم. ت نع ترتی  تاور  گفی ب گیز ز ته فض  طب بنی  به بز درطوبسی ک ک می

 دم.که هردز در مورد بز فکر  کرده تودمو  جات پی ب کر

بنع دبستان ته  یر مع صبیح بسی ز ررآن کرنم هم به زض یی مبرکا ی 

هبا رب بحاقبه کبرده بسبی. ط بز ب  در مبورد چنبیع        طبر دبده بسی که طار آن

مبرکا ی فرموده بسی:

                                                 

  1 
گیرد، خدا منکران خدا( هنگامی که موجهایی همچون کوه آنان را فرا می»)

 گردانندد خوانند در حالیکه عبادت خود را برای او خالص میرا به فریاد می

ولی هنگامی که انان را نجات داده و سالم به خشکی رساند، برخی از آندان  

 «گیرند.می روی را در پیشمیانه

  بن ان ته ط ب به ت ن یاتی بسی که هیچ چیز ته ت بهی ز زضوح آن مساله

  رس و تاورنکه بدر بنع مساله در عق  ب سان ته صبی  رس و هیچ مساله  ی

ب  زجبود  ب برد کبه تبه     رس و چربکه هبیچ مسباله  دنگر  در آن ته صبی   ی

 
 .62لقمان:  -1



 آشنائی با ادیان در قرآن






بسی که بن ان تبه رتوتیبی ز      زجود ط ب دلی  دب ته تا  . ز پر زبضحب  بهه

 ده .ها  دنع صبیح رب تبکی  مینقیی ط ب مبنا  بن ان ته دنگر تنیاطال

 

 * گرایش به دینداری در انسان همیشگی است 

   ربببالً آنببه                                 رب ذکببر

 وعی آفرننش بسی که ط بز   ب سان رب تبر   وفارت منیور به که کردنم ز دفتیم

بساس آن آفرن ه بسیو  و( آفرننبی که مقتضی بن بان تبه ط بسبی ز ط بز ب      

ها رب ت زن هیچ دو ه تفازتی تر بساس آن آفرن ه بسی. ز بنع تب نع  ت ام ب سان

م نی بسی که دربنش ته دنن بر  نک بمر ه یبگی بسبی ز ه بوبره تبا ب سبان     

در ب سانو کار  عبث ز  آن  ما   ز هر تال ی در ج ی به تیع تردن تاری طوبه

توب نب ( در بنبع همینبه ب جبام دهنب       تی وده بسی ز تن ا کار  که )ت طوبهان می

منبرف کردن فارت به مسیر بصلی طود ز به بن ان آزردن ته ط بسبیو چبون   

دباهی  بنع فارت ط بنی مقتضی بن ان ته ط ب ز دربنش ته دنع حب  بسبی زلبی    

 کن . ود ز ته بدنان تاق  دربنش پی ب میب سان در بنع همینه دچار ب تباه می

در زبرع هر ب  بهه ب سان به  یر علبوم قبی بی پیببرفی کنب  ز تبر بسبربر       

که فابرت تببر  رب در مسبیر صببیح طبود       هستی ز دری ته کار رفته در آن

 ب کنب و تباه هبم بنبع     ده  آدباهی پیب  ن نی بن ان ته ط ب ز مقتضیات آن رربر می

 دربنش ته دنن بر  در بز تاری طوبه  ما  .

کوتاه سخع بننکه ب سان ه ا گو ه که ط ب ته ما طبر دبده بسیو تبر فابرت   

 ود ز تر بساس بنع فارتو بست  بد پبذنرش دنبع حب  ز    )توحی  ( آفرن ه می

رنببه   ه بنی ته سو  ط ب ز بن ان ته بز رب دبرد. ز بنع دربنش ته دننب بر  کبه  

ما   ز مببال بسبی کبه ب سبان     در فارت ب سان دبردو ه وبره تا ب سان تاری می

بدرچه م کع بسی کبه ب سبان دباهی به بنبع دبربنش       تبود عار  به بنع دربنش
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قاف  ت ا   نا بننکه آن رب تا دنع تاق  ب با( کن و زلبی )تانب  دب سبی کبه( تاقب       

ا  . ترطی به  ونسن دان قرتبی تبه   مها پان بر   یدزبم   برد ز در درزن ب سان

ب  . مثالً دکتر مب   عب بهلل پی ترده –دربنش ته دنن بر  در ب سان  –بنع حقیقی 

دبئبره  »دربه سخع بر سی رننان ز ت لی  مب   فرن  زجب   تبر آن در کتباتش    

م کع بسی هر » :کن  که بر سی رننان دفته بسیرب  ق  می« بل  ارف ررن تیستم

ی دبرنم به تیع ترزد ز آهبد  ته کاردیر  طردو عقب  ز صبن ی   چیز  که دزس

تاق   ودو زلی مبال بسی که دنن بر  به تیع تبرزدو تلکبه ه بوبره تبه عنبوبن      

  ب سبا ی رب در  طوبه  ب  نببه حجتی دونا تر تاالن مکت  ماترنالیستی که می

   هم مب   فرن  زج«. ما  تنگناها  پسی ه  دی د یو  منب ر کن و تاری می

  دنن بر  ب  نبه :تله» :دون در دبئره بل  ارف طود در تبلی  سخنان رننان می

ناتب و چربکبه بنبع    رزد تلکه رزه تبه رزه رز تبه بفبزبنش مبی     ه تن ا به تیع   ی

  درز ی ب سان بسی ز عالزه تر بنبعو موجب    ترنع ت ان  ز عاقفهب  نبه عالی

ا ی که ب سبان به عقب  ز طبرد ترطبوردبر     زبرع تا هم ود. در سرتلن   ب سان می

تا بب  ز هنبببانی ز ه ببتی رب به ه بب نگر تبببخیص ت هبب و سر ببی دننبب بر  بز رب 

کن  ز هر ب  بهه در  ز   ور ز م ارف ز  بفزبنش نات و بنع سر بی  ه ربهی می

 1«کن .دنن بر   یز در بز بفزبنش پی ب می

وبمبع تببر  تب زن    ج» :دونب   ناسان قرتی میهنر  تردونو نکی به دنع

 بو  و زلبی هردبز جوبمبع تببر       دب ش ز هنر ز فلسفه نافی   ه ز نافی مبی 

 2«.ب  ت زن دنع زجود   ب ته
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 شود؟* چرا انسان از مقتضای فطرت خود منحرف می

گفتیم که خداوند انسان را با سرشتی آفریده است که مستلزم شناخت خدا و 

مسیر درست خود وایمان به دین حق مقتضیات آن است ولی این فطرت گاهی از 

شود. پیامبر راستی و راستگویی حضرت محمد )ص( هم به این منحرف می

ما من مولود یولَدُ إلّا علی الفطره فأبواه » :حقیقت اشاره کرده و فرموده است

 1.«یهوِّدانه أو ینصَّرانه أو یمجِّسانه کمثل البهیمه تُنْتِجُ البهیمهَ هل تری فیه جدعاء

 ود مگر تر فارت )توحی  ( زلی پب ر ز مبادرش   یچ کودکی متول    یه»

  کن و ه با اور  کبه چ ارپانبان تچبه    بز رب ن ود و مسیبی ز نا مجوسی می

آزر   ز هیچ بثبر  به رابع دبوش )ز تغییبر طلقبی( در      طود رب سالم ته د یا می

 «. ودها دن ه   یآن

ع عب بلبر در بنع مورد دفتبه  منیور به فارت در بنع ح نثو بسالم بسی. بت

آ چه که  زد ع وم عل ا  سلف   رت دبرد بنع بسی که منیور به فارت  :بسی

در بنع ح نثو بسالم بسیو ت نع م نی که ط بز   رل  آدمیان رب قور  آفرنب ه  

بسی که بست  بد پذنرش ح  رب دبردو ه با اور کبه چبب  ا ز دو  انببان رب     

نب ن ز  بنی ن رب دبر ب و ز تبا همبا ی کبه رلب         قور  آفرن ه بسی که راتلیی د

توب ب  )دنبع( رب درناتب  ز دنبع حب       آدمیان چنیع بست  بد  رب دب ته تا  و می

کنب . چبون در     ح نث هم تر بنع م نی داللی مبی ه ان دنع بسالم بسی. بدبمه

هبا  طبود رب   ن نی چ ارپانان تچه «کما تُنْتِجُ البهیمهُ» :  ح نث آم ه بسیبدبمه

آزر   ز بدر ته ه ان صورت تاری ت ا ن و به هر عی  ته صورت کام  ته د یا می
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  ز  ق ی ت زر طوبهن  ما  و زلی صاحبان چ ارپانبان طود بان دبوش تچبه    

 1دهن .ها رب تغییر میت ر   ز ت نع ترتی  طلقی آنچ ارپانا بان رب می

 سان مقتضبی  منیور به بنع ح نث بنع بسی که فارت ب :بتع ریم دفته بسی

 ناطی دنع بسالم ز مببی  سبی ته آن بسیو چربکه طود فارت مستلزم برربر 

ز مببی بسیو برربر ته زجود ط ب ز رتوتیی ز طالقیی ز مببی بز. بلبته منیبور  

بنع  یسی که فارت ب سان تن ا بست  بد برربر ته رتوتیی طب ب رب دبردو تلکبه تبه    

ود رها  ود ز م ارضی   ب ته تا   به بنع م نی بسی که بدر ب سان ته حال ط

 2کن .بنع فارت طود ع زل هم   ی

 

 سازند * پدر و مادر فرزند خود را از فطرت )توحیدی( منحرف می

ح نث  رنفی که ذکر کردنم ته بنع  کتبه ب باره دبرد کبه پب ر زمبادر تبر       

ا سباه   ز تب  دذبر   ز بز رب به مقتضا  فارت منبرف مبی فره   طود تاثیر می

کنن  که بسالم رب رها کن  ز ته ن ودنیو مسبیبیی ز  تلقیع ز تقلی  بز رب زبدبر می

نا مجوسیی تگرَزَد. ز بنع ت نع طاقر بسی که فارت بدرچبه در بصب  سبالم ز    

مستلزم  ناطی ط ب ز برربر ته رتوتیی بز ز دنگبر بعتقبادبت دننبی بسبیو زلبی      

وسی  یسی که راتب  تغییبر   رات  ب بربف  یز بسیو چربکه فارت ه چون ر گ پ

 با  . ز بنع ت بن م نی بسی که بدر فارت ب سان ته حال طود رها  ودو ربهی 

دزنن . ز بنع بساس بن ان ته بصول ز ثوبتی دنع حب   جز بن ان ته ط ب رب تر  ی

 ده .رب تبکی  می

 
ی چهارپایان دست کاری نشود، کامل و بدون عیب و نقص است، فطرت یعنی همانطوریکه اگر خلقت بچه -1

 کودکان هم اگر از طرف والدینشان دست کاری نشود پاک و بدون عیب باقی خواهد ماند. )مترجم(.
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علی بننکه پ ر ز مادر بنع چنیع تاثیر  تر فره  بن طود دبر ب و بنبع بسبی    

  کوچکی هستن  ز تب ن ی  ز مادر  سبی ته فره  ب بان ه چون جام هکه پ ر 

دذبرد. به بنع رز  ط بز ب   بسی که جام ه تر بفربد طود تاثیر مثبی نا منفی می

  بمر ته م رزف ز   ی به منکر رب تر مسل ا ان زبج  کرده بسی مت ال فرنضه

دذبر ب  ز  ن تاثیر مبی ب  که تر فارت ب ساتا جام ه رب به مفاس  ماد  ز م نو 

ساه  و پا  کنن . ط بز   مت ال آن رب به مسیر آئیع ح  ن نی بسالم منبرف می

:فرمان می

                                 

  1 

وستان و یاوران یکدیگرندد، همددیگر را بده نیکدی     مردان و زنان مؤمن د»

 «.دارندکنند و از بدی باز میسفارش می

من رأی منکم منکراً فلیغیّره بیده فإن لمم  » :فرمان پیامبر بکرم ) ( هم می

هر داه نکبی به  . »«یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک أضعف اإلیمان

آن رب تا دسی تغییر ده و بدبر  توب سبی تبا      ا کار منکر ز ه تی رب دن و تان  

  ترنع درجبه هتان ز بدر تاه هم  توب سی رلباً )به آن  اربحی  ود( ز بنع پائیع

 «.بن ان بسی

توبن ف  ی  که بدر پ ر ز مادر می ...«کل مولود یولد علی الفطره »به ح نث 

قتضبا  فابرتش   تا بنع ح  تر فره   طود تاثیردذبر تا بن  ز تتوب نب  بز رب به م  

ن نی برربر ته رتوتیی ط ب ز  ناطی بسالم ز عب  ته آن منبرف ساه  و بز رب 

ن ود و مسیبی ز مجوسی دردب ن و ت ن ی بسی که در تبکیم مفباهیم بسبالمی   

در درزن فره   ان تاثیر تیبتر  طوبهن  دب یو چربکه بسالم مقتضا  فارت 
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ی بسببالمی فره بب بن طببود ب سببان بسببی. به بنببع رز  زبلبب نع  سبببی تببه ترتیبب

توبن به بنع ح نث درنافی   دنگر  که میمسوولیی سنگینی ترع  ه دبر  .  کته

دذبرد ز فابرت بز رب به مسبیر     فاس  رز  ب سان تاثیر میبنع بسی که جام ه

  هر مسل ا ی بسی کبه  ساهدو پس بصالح جام ه زظیفهصبیبش منبرف می

ب بته تا ب . ز هبر ب ب بهه رب رت عل بی ز       توب   س  ی در فرآننب  بصبالح د  می

حکومتی ب سان تیبتر تا  و مسوولیی تیبتر  در بنع همینه طوبه  دب بی. به  

بنع رز  مسوولیی عال ان به جاهالن ز مسبوولیی حاک بان به مسبوولیی بفبربد     

 جام ه تیبتر بسی.

 

 شود؟* انسان با چه چیزی از فطرت منحرف می

علی الفطره فأبواه یهوِّدانه أو ینصَّمرانه أو   کل مولود یولد»در ح نث  رنف 

به بدنان ن ودنی ز مسیبیی ز مجوسیی  ام ترده  ب ه بسبیو ز    ...«یمجِّسانه 

آنا بنع ت نع م نی بسی کبه ب ببربف به فابرت تن با تبا ن بود و مسبیبی ز نبا         

نات و نا بننکه دنگر بدنان ز عقائ  کفر ز د ربهبی رب  یبز   مجوسی   ن تبق  می

 ود؟ در پاسخ تان  دفبی کبه ب ببربف به فابرت تبا رزنگردب یب ن به       می  ام 

ناتب و ز ذکبر ن ودنبی ز مسبیبیی ز     بسالم ز رز کردن تبه قیبر آن تبقب  مبی    

مجوسیی هم در ح نث ته طاقر ح ر  یسی تلکه ت نع طاقر بسی که بنع سبه  

ع در ب   ز نا بننکه چبون بنبع سبه دنبعو بدنبان  بان      دنع ت نوبن   و ه ذکر   ه

ب  . ز در زبرع ذکر بنع سه دنع در ح نث ته بنبع م نبی   دزربن پیامبر ) ( توده

 یسی که مخالفی تا بسالم ز ب بربف به فارت تن ا تا رز  کبردن تبه بنبع سبه     

دیردو چون دلی  ذم بنع رزنگردب یو طود رزنگردب ی ن به بسالم دنع صورت می

 درزَدو م م  یسی.  میبسیو ز بننکه ت   به بسالم ته ک بم دنع تاق
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 * آشنا ساختن مردم با دین حق از لوازم ربوبیت خدا است

  بنع بمر بنع بسی ط بز   مت ال پرزرددار ز آفرن دار هستی بسی. الهمه

که ط بز   مردم رب تا دنع ح  آ نا ساهد ز آ ان رب ته فارت طود ان زبدبذبر  

چیز  بسبی کبه طب ب به بز     کن و چون فارت ب سان بدرچه مستلزم  ناطی آن 

دون  که تان  چه  و( برتباقی تا ط ب دب ته تا   ز چگو ه می زطوبه  ز ته بمی

ه  دی کن  ز ت   به مرگ سر و ی بز چه طوبه     ز تر چه چیز  مباسببه  

توب   ت ام بنع  ود ز رضانی ز طبم ط ب در چیسی  زلی تا زجود بنعو   یمی

 یاهمن  ه بنی ط بز    بسی تا ته بز تبه   انا ب     مسان  رب طود در  کن  تلکه

که ته چه چیز  تان  بن ان تیازرد ز چه زظانفی  سبی تبه پرزرددبار ج ا یبان    

 ترع  ه دبرد.

رب  «ربوبییت »ز م با ی   «ربّ»ترب  رز ع   ن بنع مالب و تانب  م نبی    

  :مورد تررسی رربر دهیم

ک ز ب جام دهن ه ز بصبالحگر  در لغی ته م نی م بودو سرزرو مال «ربّ»  زبژه

. 2ته م ا ی دنگر  به ج لبه ترتیبی  یبز تکبار رفتبه بسبی       «ربّ»  . کل ه1بمور بسی

رسب . دفتبه   ترتیی هم ته م نی بنجاد ت رنجی چیز  بسی تا بننکه تبه حب  ک بال مبی    

   : ودمی

بسم  م  ر ز ته م نی «ربّ»ن نی بز رب ترتیی کرد. لفظ  «رَبَّهُ، رَبَّاه و رَبَّبَه»

ته تن انی ز ت زن ری  تن ا تبرب  ط بز ب    « رب »  زبژهفاع  )ن نی مرَت ی( بسی. 

 :رزد. ما ن  آنهت بسی تکار میدبر م الح موجودبکه ع  ه
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     1 «شهری اسن پا  و پاکیزه و پروردگاری اسن آمرزنده.» 

رزد ز هبم تبرب    م ترب  ط ب تکار مبی ته صورت مقی   ه «ربّ»  زلی زبژه

ز به ه یع ربی  بسبی   «ربّ العالمین» : ودقیر ط ب. مثالً  سبی ته ط ب دفته می

 :آنه

       2 « پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما

 .«اسن

ن نی صاح   «الفرس ربّ الدار و ربّ» : ود سبی ته قیر ط ب هم دفته می

طا ه ز صاح  بس . ز به ه یع ربی  بسی سبخع حضبرت نوسبف طاباب تبه      

 :نات جوب ی که طوبب دن ه تود ز د ان تر بنع تود که به ه  بن رهانی می

       
3  

ولی شدیطان آن را از یدادش   مرا نزد سرور خود )یعنی شاه مصر( ذکر کن، »

 «.برد که پیش سرورش بازگو کند

ات ز رب پس به لوبهم رتوتیی ط بز ب  بنبع بسبی کبه تبه تب تیر بمبور مخلو       

هبا بسبی   آ چبه تبه صبالح آن    وها ت بردبهد ز تبا بمبر ز   بی    تض یع م الح آن

تربنبان تیان کن .  کی در بنع  یسی که ب سان  ه تن ا ترب  حفظ جسبم طبود   

ی به ربی  قذب ز قیره  یاهمن  بسیو تلکبه تبرب  حفبظ رزح طبود کبه      ته چیزهان

  ت انز ب سان به دنگر مخلورات بسی  یز  یاهمن  قذب  مناسببی بسبی تبا    مانه

ز  رب ته ک ال  انسته ز س ادت ز طو بختی در د یا ز آطرت ترسا  . ب سان 

ا دنگبربن ز  ه چنیع  یاهمن  بنع بسی که تا رز  ا  ه  دی ز چگو گی برتباب ت

 
 .سباء:  -1

 .2الشعراء:  -2

 .2یوسف:  -3



 آشنائی با ادیان در قرآن






حفظ حقوق آ ان آ نائی پی ب کن  ز ت ب   که چه زظبانفی  سببی تبه پرزرددبار     

طود تر ع  ه دبرد ز چه چیز  ت   به مرگ در ب تیار بزسی. ب سان تبا عقب  ز   

توب   ته  ناطی بنع مسان  دسی پی ب تکن  تلکه تان  آ نائی تبا  فارت طود   ی

چرب که حک ی ز رح ی طب ب  سببی تبه    بنع مسان  رب به پرزرددار طود تگیرد  

صبورت   بو   کبه ب سبان رب تبه     ا ع بنع مبی تن دا ش ز مقتضیات رتوتیی بز م

 :فرمان م    ز ت زن تیان ز ه بنی ته حال طود زبدذبرد. ط بز   مت ال می

       1  
 «.ها شودپندارد که بیهوده به حال خود رآیا انسان می»

دون  بنبع بسبی   در بنع آنه ه ا اور که بمام  اف ی می «سدی»منیور به 

 2که ط بز   ته ز  بمر ز   ی  کن .

در زبرع بمر ز   ی چیز  جز تیان رز  ا  رفتار  ز روبع  تنیبیم بمبور   

هبا  یسبیو ز بنبع جبوهر دنبع ز جبوهر       ه  دی در برتباب تا ط ب ز دنگر ب سان

 را ون بسی.

 

 ی فرستادگان خداکردن دین حق به مردم بوسیله * معرفی

آ نا ساطتع مردم تا دنع ح  ز مقتضیات آنو به قرنب  فرسبتاددان طب ب    

دیرد  چربکه ط بز   مت ال کلیات دنبع طبود رب تبه پیبامبربن زحبی      صورت می

کن  تا آن رب ته مردم بتالغ کنن . به بنع رز  هیچ بمتبی تب زن پیبامبر  ببوده     می

ر  که دنع ط ب رب درنافی   ان  ز آن رب در بطتیار بمتش ربربر دهب    بسی. پیامب

کنن  ز بدر که بدر ته   ب  پیامبر طود لبیک تگونن  ثوبب ز پادبش رب درنافی می
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  پیامبرو  و  . در بنع میان زظیفهبه آن سرپیچی کنن  ته عذبب بل ی درفتار می

  :مان فرتن ا تبلیغ آ کار دنع بسی. ط بز   مت ال می

            1  
را برانگیختیم )تا به مردم بگویند( کده خددا را    یدر میان هر امتی پیامبر»

 «.بپرستید و از طاغوت دوری کنید

ی کبه دعبوت آ بان      پیامبربن ز پادبش کسبا  ط بز   در مورد تیان زظیفه

 :فرمان کنن و میپذنر   ز جزب  کسا ی که دعوت آ ان رب رد میربمی

                               

             


2  

فرسدتیم.  ما پیامبران را جز بعنوان بشارت دهندگان و بیم دهندگان نمدی »

هدا  پس کسانی که ایمان بیاورند و کار شایسته انجام دهند، نه ترسی بر آن

کنندد، بده   شوند. و آنان که آیات ما را تکذیب مدی اسن و نه اندوهگین می

 «.شوندب نافرمانی دچار عذاب میسب

ن نی پیامبربن ته کسا ی که ته آ ان ز ته آ چه تر آ بان  باهل  ب ه بن بان     

دهنب و ز    ثوبب ز پادبش تزردی رب میکنن و مژدهآزر   ز بهآ ان بقاعی میمی

کنن  به عذبتی سبخی ز  کسا ی رب که آ ان رب تکذن  کرده ز به آ ان  افرما ی می

 3دهن .د وبر تیم می
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هبا رب تبه مبا    ت  بد پیامبربن ط ب هناد بسی که ط بز   مت ال ت ضبی به آن 

م رفی کبرده ز ت ضبی دنگبر رب تبه مبا م رفبی  کبرده بسبی. ط بز ب  مت بال           

 :فرمان می

                                 

   1  

ایم که سرگذشن آنان را قبالً برای تو بیان و ما پیامبران زیادی را فرستاده»

ایم که سرگذشن آنان را ایم. و پیامبران زیاد دیگری را نیز روانه کردهکرده

 «.ایم. خداوند حقیقتاً با موسی سخن گفنبرای تو بیان نکرده

طبب ب  سبببی تببه ب سببان ز به  در زبرببع برسببال پیببامبربن به میبباهر رح ببی

 ودو ت نع ترتیب  کبه پیبامبرب ی رب به جبنس     مقتضیات رتوتیی بز مبسوب می

ها فرستاده بسی تا تا هتان طود ان تا آ ان سبخع تگوننب  ز   تبر ته سو  آن

رسالی ط ب ز آ چه که موجب  سب ادت ز طو ببختی آ بان در ه ب دی د یبا ز       

رز  بن ان تبه پیبامبربن طب ب به لبوبهم       ودو ته آ ان ترسا ن . به بنعآطرت می

 آن .بن ان ته ط ب ز رتوتیی بز ته حساب می
 

 های الهی، جهل به قدر و منزلت خداست* انکار شریعت

دفتیم که نکی به لوبهم رتوتیی ط ب بنع بسی که پیامبرب ی رب تبرب  جوبمبع   

بتی رب کبه  تبر  فرستاده بسی تا دنع ح  ز روب یع ز بحکام ز عبادبت ز بعتقاد

دیر بب و تببه آ ببان تبناسببا ن . ز بنن ببا در زبرببع مضببامیع  به آن سرچببب ه مببی

هاو ج    سبی ته ر ر ز عی بی  دهن  ز ب کار آنها  بل ی رب تبکی  می رن ی

  :فرمان ط بز   بسی ز تا بن ان ته ط ب ساهدار    برد. ط بز   مت ال می
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               ... 1  
اند، آنگاه که گفتندد:  کافران چنانکه باید منزلن و عظمن خدا را نشناخته»

 «خداوند هیچ چیزی را بر هیچ کسی فرو نفرستاده اسن.

ت ثی پیامبربن ز آ چه ط ب تر آ ان  –ب   ن نی کسا ی که بنع سخع رب دفته 

در زبربع آ ابور کبه     –ب ب   رستاده بسی تا ته مردم ترسا ن  رب ب کار کردهفرز ف

ب    چربکبه  تان  ط ب رب  بناطته ز ته صورت الهم ته ر ر ز منزلی ط ب پی  برده

رب     ز ت ثی پیبامبربن   ناطتن و بنع سخع ه ی رب تر هتان   یبدر ط ب رب می

کبه به میباهر رح بی ز لابف طب ب      کرد  . رسالتی ز رسالی ب بیاء رب ب کار   ی

آن  ز تزردترنع    تی بسی که ط بز   ته آ ان  سبی ته تن دا ش ته حساب می

 2.رزدوتیی ز بلوهیی بز ته   ار میدبده ز به لوبهم رت

 

 اند * ادیانی که در قرآن کریم ذکر شده

 ها در ررآن کرنم ذکر  ته میان آم ه بسی عبارتنب  بدنا ی که به پیرزبن آن

دنع به  کتاب ن نی ن ودنی ز مسیبییو دنع صاتویانو دنع مجوسیانو دنبع   :به

 مبرکانو دنع دهرنان ز دنع بسالم.
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 1اند؟* یهودیان چه کسانی هستند و چرا به این اسم نامگذاری شده

  در سبوره     2در تفسیر بتع عایه آم ه بسی که منیبور به 

  :ب ب  ب   که دفتهرهو ن ودنان هستن . ز ت نع طاقر ته بنع بسم  امگذبر    هتق
           «ن نبی   «هَادَ یَهُمودُ »   ن ود بهتناتربنع زبژه «به سوی تو بازگشتیم

إنّمی اممرم ممن     :تاهدبیو درفته   ه بسی. نکی به   رب  عرب هم دفته بسی

 «.بمکه به ستانش بز تردبته مع کسی هستم» مدحه هائدٌ

ن ود منسوب ته ن وذب پسبر ن قبوب بسبی کبه تبر بثبر        :ب  ب  هم دفتهع ه

ت رن  دچار تغییر   ه ز ته صورت ن ود درآم ه بسی. ههبربز  هبم حکانبی    

کرده بسی که ن ود به ت ون  ته م نی  رم ز تا زربار سبخع دفبتع درفتبه  ب ه      

 عایه در تفسیر آنبه  بسی. بتع         سباء دفتبه بسبی     در سبوره : 

ته م نی تاهدبیو ز نا به ن وذب پسر ن قبوب درفتبه   « هَادَ»نا به « هادزب»  زبژه

تبه م نبی آربم ز تبا    « تَ وَّد»  ه ز تر بثر ت رن  تغییر کرده بسی ز نا بننکه به 

 زرار سخع دفتع نا حرکی کردنو درفته   ه بسی.

  آلوسی در تفسیر آنه             ن نبی   :در سبوره تقبره دفتبه بسبی

تبه  « هَادَ»نا نک لفظ عرتی بسی که به « ن ود»  کسا ی که ن ود      . ز زبژه

م نی تاهدبی ز توته کردو درفته   ه بسی که در بنع صورت علبی  امگبذبر    

ز بنع توته ن ودنان ته بنع بسم بنع بسی که آ ان به عبادت دوساله توته کرد  و 

« ن بوذب »م رَّب « ن ود»  هاو ز نا بننکه زبژهکردن د وبرترنع کار تود ترب  آن
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بسی که در بنع صورت  ام تزردترنع فره   ن قوب تر ن ودنان بقبالق دردنب ه   

 بسی.

 

 اسرائیل چه کسانی هستند؟* بنی

 :ط بز   مت ال فرموده بسی

         1  

 «.ام به یاد بیاوریدای فرزندان اسراییل!  نعمتی را که به شما ارزانی داشته»

نک بسبم قیبر عرتبی ز مرکب      « بسربئی » :در تفسیر آلوسی آم ه بسی که

که ته م نی عبب و تردزنب هو   « بِسرب»که نکی به بس اء ط ب بسیو ز « بن »بسی به 

ن نا م اجر بسی. ز بسربئی  لق  حضرت ن قوب )(( بسی. سب س آلوسبی   ب سا

دفته بسی که ط بز   ن ودنان رب ته بسربئی   سبی دبده بسی  ه تبه ن قبوب تبا    

آ ان رب ته قاعی ز عبادت تبون  کن   چربکه زبژه بسربئی  تیش به لفظ ن قوب 

پسبر  صبالح به      بنع مف وم بسی. ه ا اور که بدر دفته  بود ب  در تردیر  ه

ط ب بقاعی کع  سبی ته ب  پسر  هن  به طب ب بقاعبی کبع تببون  تیببتر  در      

تردبردو چون ب سان ته قور قبی ی ت ان  دبرد که به آثار  یاکبان طبود پیبرز     

 2کن  حتی بدر  اپسن  تا  .

. 3  حضرت ن قوب به دزبهده پسرش بسیبسربئی  ذرنهپس منیور به تنی

حضرت نوسبف پسبر ن قبوب     وبسربئی  زبرد م ر   تنیز بزلیع کسی که به 

)(( تود که ت  ها تربدرب ش هم ته ز  ملب   ب    ز تب نع ترتیب   سب  بز در     
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بسبربئی  به م بر   آ جا رز ته بفزبنش دذب ی تا جائیکه دفته   ه زرتی که تنبی 

طارج     و ج  یی آ ان  ب   هزبر  فر تودو ز بنع بفزبنش ج  یی در م ت 

 1سال صورت درفته بسی. چ ارص 

  :کنیمبنع ف   رب ته پنج مببث ته  رح هنر تقسیم می

 حضرت موسی )(( به زالدت تا رسالی. :مببث بزل

 آم ن حضرت موسی )(( ته م ر ز سردذ ی بز تا فرعون. :مببث دزم

 بسربئی .موسی ته ه ربه تنی :مببث سوم

 بطالق ز کارها   اپسن  روم ن ود. :مببث چ ارم

 ترطی به بعتقادبت روم ن ود. :بث پنجممب

 

 

 :مبحث اول

 ( از والدت تا رسالتحضرت موسی )

 اسرائیل* فرعون و تعذیب بنی

بسبربئی  در  فرعون لق  حاک ان م ر بسی. فرعبون دسبتور ت بذن  تنبی    

م ر رب تا کبتع پسربن ز تاری دذب تع دطترب بان صادر کرده تبود. ط بز ب    

 :فرمان مت ال می

                                              

          1  
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و )به یاد آورید( آنگاه را که شما را از دسدن فرعدون و فرعونیدان نجدات     »

رسانیدند. پسرانتان را سدر  ها را به شما میآنان که بدترین شکنجه دادیم،

گذاشتند و در این امدر آزمدایش بزرگدی از    بریدند و زنانتان را زنده میمی

 «.جانب خدا برایتان بود

 زدنکبان ز درتارنبان بزسبیو دباهی هبم تبر ربوم         «آل فرعون»منیور به 

 2 ود.فرعون ن نی م رنان ر نم بقالق می

 ی فرعون( و پرورش او در خانهدت موسی )* وال

بسبربئی  رب آقباه کبرده      طود ته تنی  ظال ا هدر هما ی که فرعون ح له

کبیو حضرت موسی متول    . تود ز فره  بن پسر آ ان رب در هنگام تول  می

ط بز   ته مادر موسی بل ام کرد که بدر به جا   فرعون تر فره ب ش بحسباس   

رب در صن زق نا تاتوتی تگذبرد ز ته درنا تین بهد. مادر موسی  کن و ز طار می

    فرعون موسی رب به آب درفتنب  ز ز  رب تبه طا به   هم چنیع کرد ز طا وبده

فرعون ترد  . فرعون طوبسی بز رب تکب  زلی ه سرش بز رب منع کرد ز تا ز  

 بود.   ته تبث پردبطی ز سرب جام بز رب را ع کرد که به کبتع موسی من رف

 آن .( تبساب می  ط بز    سبی ته حضرت موسی )ز بنع جزز بلااف طفیه

طوبهر موسی به دزر )بزضا( رب هنبر  یبر دب بی ز( زضب یی موسبی رب      

کرد ز هما ی که موسی به طوردن  یر ه ان حاضر در ر ر فرعبون  د بال می

 ی رب تبه  آنا ه :سرتاه هد ز طوبستن  ز  رب ته ه ی م رفی کنن و طوبهرش دفی

  ا م رفی تکنم که ته ز   یر ت ه ؟ س س مبادرش رب م رفبی کبرد ز تب نع     

ترتیبب  ط بز بب  ه ببا اور کببه زعبب ه دبده تببود موسببی رب تببه آقببوش مببادرش 

 :فرمان تاهدردب  . ط بز   مت ال می
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     .1 

به مادر موسی الهام کردیم که به او شیر بده و هر گاه بر وی ترسیدی او را »

گدردانیم و او  به دریا بینداز، ومترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز می

دهیم. خاندان فرعون، موسی را برگرفتند تا سرانجام را از پیامبران قرار می

سددتی فرعددون و هامددان و ی اندوهشددان گدردد. بدر دشدمن آنددان و مایدده 

او روشدنی چشدم مدن و تدو      :لشکریانشان خطاکار بودند. زن فرعون گفن

در  اسن. او را نکشید، شاید برای ما مفید باشد و یا او را پسر خدود کندیم.  

فهمند. دل مادر موسی تهی شد و اگدر دل او را اسدتوار   آنان نمی حالی که

نزدیا بود او را آشکار سازد. )و  داران باشد،ی ایمانساختیم تا از زمرهنمی

او را پیگیری کن، )خدواهر موسدی او را    :مادر موسی( به خواهر موسی گفن

دید بدون اینکه آنان بدانند. و ما دایگان زیر نظر داشن( و او را از جانبی می
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ای آیا شما را بده افدراد خدانواده    :را از او بازداشتیم و )خواهر موسی( گفن

سرپرستی او را برایتدان برعهدده بگیرندد و خیرخدواه و      راهنمایی کنم که

دلسوز او باشند. ما موسی را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود 

ی خدا راسن اسدن ولدی بیشدتر مدردم     و غمگین نگردد و بداند که وعده

 «.دانندنمی
 

 * موسی و قتل قبطی

ب ش دبد. رضا  زرتی که موسی )(( تزرگ   و ط بز   ته ز  فرهب گی ز د

رزهدار تر بنع تود که موسی زبرد نکی به   رها  م ر  ب  ز نبک ربابی رب    

بسبربئیلی به موسبی ک بک    کنب . پبس تنبی   بسربئیلی دعبوب مبی  دن  که تا نک تنی

طوبسی تا تجازه ربای رب به بز دفع کن . موسی )(( مببتی تبه ربابی هدو بز رب    

ته فرعون رسبی  کبه موسبی )((    طوبسی بز رب تکب . طبر کبی در حالیکه   ی

ربای رب کبته بسیو پس فرعون دسبتور دبد کبه ز  رب بحضبار کننب  تبا بز رب      

. )زلی رب  به بننکه موسی دستگیر  ود ته بز طببر دبد ب ( ز بز به دسبی    1تکب 

 :فرمان فرعون فربر کرد ز م ر رب تر    ود. ط بز   مت ال می

                                              

                                                  

                                              

  2 
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ای موسی! درباریان و  :ی دور دسن شهر شتابان آمد و گفنمردی از نقطه» 

پردازند تا تو را بکشند، پدس )از شدهر( بیدرون بدرو!     بزرگان به رایزنی می

گمان من از خیرخواهان و دلسوزان تو هستم. موسی ترسان و چشم بده  بی

هایی بخدش. و  پروردگارا! مرا از قوم ستمکار ر :راه از شهر خارج شد و گفن

امید اسن که پروردگارم مدرا بده    :هنگامی که رو به جانب مدین کرد، گفن

 «.راستای راه هداین فرماید

 

 * موسی بر آب مدین

هنگامی کبه موسبی )(( تبه آب مب نع رسبی و آتبی کبه بهبالی مب نع به آن          

تبر  مردمان هناد  تر آن بهدحام کرده تود   ز پبانیع  و دن  کهکرد  بستفاده می

دب بتن . زرتبی کبه    ه آ ان دز دطتر تود   که دوسفن بن طود رب به آب تباه مبی  ب

ها پرسی  چرب ته موسی )(( آن دز دطتر رب دن و دلش ترب  آ ان سوطی ز به آن

 دهی ؟ه ربه مردم دوسفن بن طود رب آب   ی

             1  
دهیم تا اینکه چوپاندان )گوسدفندان   مان را آب نمیما گوسفندان :گفتند»

تواند خدود  گردانند، و پدر ما پیرمرد کهنسالی اسن )که نمیخود را( بر می

 «.این کار را انجام دهد و بجز ما کس دیگری را ندارد(

پس موسبی )(( دوسفن ب ببان رب آب دبد ز زرتبی کبه دطتبربن تبه سبو         

 ان تردبتن  ز جرنان رب تربنش ت رنف کرد  و نکی به آ ان رب فرسبتاد تبا   پ ر

 :فرمان موسی رب دعوت کن  که پیش بز تیان . ط بز   مت ال می

 
 .26القصص:  -1



 آشنائی با ادیان در قرآن






                                              

                                               

   1  
داشن به پدیش او  یکی از آن دو )دختر( که با نهاین شرم و حیاء گام برمی»

کند تا پاداش اینکده )گوسدفندان مدا را(    پدرم از تو دعوت می :آمد و گفن

، به تو بدهد. هنگامی که موسدی پدیش پددر او آمدد و     ایبرای ما آب داده

نترس کده از مردمدان سدتمگر     :سرگذشن خود را برای وی بیان کرد، گفن

 «.ایرهایی یافته

س س نکی به دطتربن   ی  تبه پب رش پیببن اد کبرد کبه موسبی )(( رب       

 :فرمان ت نوبن چوپان بستخ بم کن . ط بز   مت ال می

              


2  
ای پدر! او را )جهن چوپدانی گوسدفندانمان(    :یکی از آن دو )دختر( گفن»

استخدام کن. چراکه بهترین کسی که باید )بدرای چوپدانی گوسدفندانمان(    

 3«.انمند و امین باشداستخدام کنی، شخصی اسن که بر انجام کارها تو

بنع سخع دطتر   ی  )(( نک را ون کلی بسی که تان  در زبدذبر  زظائف 

 ها  حکومتی مورد  یر رربر تگیرد.ز مسوولیی

زرتی که  ب ی  سبخع دطتبرش رب در مبورد تبوبن ز عفبی ز بما تب بر         

موسی )((  نی و بز رب ه تا  دطترش دن  ز ته بز پیبن اد کرد کبه تبا نکبی به    

تربن ز  بهدزبج کن  ته  رب بننکه ت  ت هبی سال ترب  بز چوپا ی کنب  ز  دط
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بدر هبی سال رب ته ده سال ترسا  و بنع کار  دبزقلبا ه به جا ب  موسبی )((   

طوبه  تود. ز سرب جام تا بنع  ربنط موسی )(( تا نکبی به دطتبربن  ب ی  )((    

:فرمان بهدزبج کرد. ط بز   مت ال در بنع تاره می

                                  

                                  

                            

       1  
خواهم یکی از این دو دخترم را بده ازدواج تدو   می :حضرت شعیب( گفن»)

درآورم، به شرط اینکه هشن سال برای من کار کنی. پس اگر هشن سال را 

ای )و بدر تدو   به ده سال برسانی، کاری داوطلبانه اسن که خود انجدام داده 

مدرا از  خواهم بر تو سختگیری کنم. اگر خدا بخواهد واجب نیسن( من نمی

این قراردادی میدان مدن و    :صالحان خواهی یافن. )موسی پذیرفن و( گفن

تو اسن. هر کدام از این دو مدت را برآورم ستمی بر من نیسن، خدا هم بدر  

 «.گوییم، شاهد و گواه اسنآنچه ما می

 

 اش از مدین* خروج موسی )ع( با خانواده

  ی  )(( رب تبه پانبان   زرتی که موسی )(( م ت همان مورد توبف  طود تا 

رسا ی و به م نع طارج    ز عاهم م ر دردن . در ربه آتبی رب به جا   قبور  

تینم ز به آ جا تانستی  که مع آتبی رب می :  طود دفیمباه ه کردو ته طا وبده

 :فرمان آزرم. ط بز   مت ال میب  به آتش رب ترب    ا میطبر  نا   له
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     1  
ا بده پایدان رسدانید و    هنگامی که موسی )ع( مدت زمان )تعیین شدده( ر »

اش )به سوی مصر( حرکن کرد، از جانب کوه طدور آتشدی را   همراه خانواده

بیدنم. شداید از آنجدا    بایستید. من آتشی را می :اش گفندید و به خانواده

 (بددان )خویشدتن را   باشد کهای از آتش را برای شما بیاورم خبری یا شعله

 «.گرم کنید

 

 اسرائیلرسال او به سوی فرعون و بنی* سخن گفتن خدا با موسی و ا

زرتی که موسی ته کنار آتش رسی و   ب  پرزرددارش رب  بنی  کبه تبه بز    

دستور دبد که ته سو  فرعون ز درتارنا ش ترزد ز آ ان رب ته عبادت ز تن دی 

    تزرگ رب  یبز تبه بز دبدو نکبی م جبزه    ط ب  نگا ه دعوت کن و ز دز م جزه

ع ا  طود رب تیا  بهد تا ته بژدهانی تزرگ تب ن   بودو  ع او ت نع ترتی  که 

ت نع ترتی  که دسی طود رب به درنبا ش تیرزن « ن  تیضاء»  ز دنگر  م جزه

 2تیازرد تا ه چون ماه ت رطب .

برسال موسی ته سو  فرعبون ز درتارنبان بز تبه بنبع م نبی  یسبی کبه        

  طب ب تبرب    فرستاده ها بسیو تلکه ز   ط ب ته سو  آنموسی تن ا فرستاده

:فرمان بسربئی  بسی. ه ا اور که ط بز   مت ال میت ام تنی
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...1  
چرا مدرا  ای قوم من!  :و )به یاد بیاور( زمانی را که موسی به قوم خود گفن»

ی خددا بده سدوی شدما     دانید من قطعاً فرستادهرنجانید، در حالیکه میمی

«.هستم

 2بسربئی  بسی.ز منیور به روم موسیو روم تنی 

ط بز   ت نع طاقر موسی رب ته سو  فرعون فرستاد چون فرعون حباکم  

کبرد ز تبا ه کبار  درتارنبان ز     ست گر  تود که بدعا  رتوتیی ز بلوهیی مبی 

پردبطبی. )به بنبع رز ( موسبی به    بسبربئی  مبی  نان طود تبه ت بذن  تنبی   لبکر

پرزرددار طود درطوبسی کرد کبه تبربدرش هبارزن رب  یبز تبا ز  تبه سبو         

تبر  دب بیو ط بز ب  هبم درطوبسبی      فرعون تفرست و چرب که ز  هتان ف بیح 

 3موسی رب بجاتی کرد ز هارزن رب تا ز  فرستاد.
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 :مبحث دوم

 مصر و سرگذشت او با فرعون ( بهآمدن موسی )

 * آمدن موسی و برادرش به سوی فرعون

ربالً دفتیم که ط بز   موسی )(( رب مامور کرد که ته سو  فرعون تبرزد ز  

بز رب ته بن ان ته ط ب ز تن دی بز دعوت کن . موسی هم به ط ب درطوبسبی کبرد   

بجاتی کبرد  که تربدرش هارزن رب  یز تا ز  تفرست  ز ط ب هم درطوبسی بز رب 

ها مامورنی دبد که ته سو  فرعون ترز   ز بز رب تا سخنی  رم کبه در  ز ته آن

آن ته ح  ت رنح   ه تا  و مورد طااب رربر دهن . ط بز   مت ال طااب تبه  

 :فرمان موسی )(( می

                                

         1  
تو و برادرت بهمراه آیات من بروید و در ذکر و یاد من سستی نکنیدد. بده   »

سوی فرعون بروید که سرکشی کرده اسدن. پدس بده نرمدی بدا او سدخن       

 «.بگویید. شاید پند بگیرد یا بهراسد

سخنی بسی که هیچ دو ه طبو تی در آن  با   ز ته  «قول لیسن»ور به منی

زضوح ح  رب تیان کن . بدر ط بز   ته موسی دستور دبده بسی که تا فرعون ته 

 رمی سخع تگون و تا دنگربن ته قرن  بزلی تان  تا  رمی بمر ته م رزف ز   بی  

 2به منکر کرد.
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 * گفتگوی موسی و هارون با فرعون

ه موسی ز تربدرش هارزن به فرعون طوبستن  که ته طب ب ز آ چبه   زرتی ک

ب  و بن ان تیازرد ز تن ا بز رب عبادت کن و در پاسبخ آ بان   که به جا   ط ب آزرده

:دفی

    1 پروردگار شما کیسن ای موسی؟!» :ن نی.» 

 :موسی در جوبب دفی

        2  
هدا  ی موجودات را به شکل مناسب آنپروردگار ما خداوندی اسن که همه»

«.آفریده و سپس آنان را هداین کرده اسن

 3ن نی زسان  رسی ن ته منافع ز م الح رب در بطتیار آ ان رربر دبده بسی. 
 

 وهیت* فرعون و مسخره کردن دعوت موسی و ادعای ربوبیت و ال

ت   به آ که فرعون دعوت موسی ته ح  ز بن ان ته ط ب  نگا ه رب  بنی  ز  

ها رب دلیلی تبر صب ق موسبی      ع ا ز ن  )تیضا( رب مباه ه کرد ز آنم جزه

نافیو تا عناد ز تکذن  ز ته سخره درفتع ته مقاتله تا موسبی )(( پردبطبی ز بز   

ه فرعون دفتبه ز تبرب  طبود    رب ته سبر مت م کرد. ط بز   مت ال ته  ق  به آ چ

:فرمان بدعا کرده بسیو می
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 1  
ای بزرگان قوم! من جز خود، خدایی برای شما سراغ نددارم.   :فرعون گفن»

بیفروز و برای من کاخ بزرگی بساز، شاید مدن   برایم ای هامان آتشی بر گِل

ی خدای موسی را از بدام بنگدرم و مدن یقدین دارم کده موسدی از زمدره       

 «.دروغگویان اسن

رب ت  ن  کرد که بدر بز رب ته ط بئی  گیرد نا قیبر  س س فرعون موسی )(( 

بز رب ته ط بئی تردزنن و بز رب ه  ب ی طوبهب  کبرد. ط بز ب  تبه  قب  به فرعبون       

فرمان :می

                               

                             

                                   

  .2 

ی زندانیان اری برگزینی، تو را از زمرهاگر جز مرا به پروردگ :فرعون( گفن»)

آیا اگر چیز روشنی به شما نشان دهم )بداز   :قرار خواهم داد. )موسی( گفن

اگر از راستگویانی آن را بیدار. )در   :کنی؟(. )فرعون( گفنهم مرا زندانی می

این هنگام( موسی عصای خود را انداخن و ناگهان اژدهای آشکاری گردید. 

رون آورد، ناگهان بینندگان آن را سفید و روشن دیدندد.  و دسن خود را بی
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بدرستی که این جدادوگری بسدیار    :)فرعون( به بزرگان دور و بر خود گفن

 «.آگاه اسن

  :خداوند همچنین فرموده است

                                      

        1  
ما موسی )ع( را به همراه معجزات خود بده سدوی فرعدون و درباریدانش     »

ی پروردگار جهانیانم. هنگدامی  من فرستاده :فرستادیم، پس )موسی( گفن

هدا  ان همگدی بددان  هدا آمدد، ناگهد   ما بده سدوی آن   که موسی با معجزات

 «.خندیدند

:فرمان ط بز   در مورد بدعا  رتوتیی به جا   فرعون می

                              

                                        

                                

   2  

آیا خبر داستان موسی به تو رسیده اسن؟ آنگاه که پروردگدارش او را در  »

( برو به سوی فرعون که طریان و :قدس طوی صدا زد. )به او گفنسرزمین م

آیا میل داری که پا  شدوی؟ وتدو را بده سدوی      :سرکشی کرده اسن. بگو

ی بزرگ را بده  پروردگارت هداین کنم تا بیمنا  گردی؟ پس موسی معجزه

او نشان داد. اما فرعون موسی را تکذیب کرد و نافرمانی کرد. سپس پشدن  

ی و تالش پرداخن. آنگاه )جادوگران را( گرد آورد و دعوت کرد کرد و به سع

 «.من پروردگار وامی شما هستم :و گفن
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 * مشورت فرعون با سران قوم در مورد موسی

زرتی که فرعون درنافی که دعوت موسی تزردتر به آن بسی که تتوب   تبا  

ز هتبو ی  بدعا  تاق  رتوتیی ز بلوهیی ته مقاتله تا آن ترطیزدو دچبار ضب ف   

:دردن  ز دفی ه ا اور که ط بز   طبر دبده بسی

                          

   1  

این، ساحری بسدیار آگداه اسدن،     :فرعون( به بزرگان دور و بر خود گفن»)

خواهد با جادوی خود شما را از سرزمینتان بیرون کند، پدس شدما چده    می

 «.دهیددستوری می

)در بننجا( فرعون تا سربن روم ز درتارنان طود در مورد بننکبه در مبورد   

کن  ز تا بنع سخع که موسی )(( موسی )(( چه کار  رب ب جام ده و مبورت می

یبرزن کنب و آ بان رب تبرنبک     طوبه  تا جادز  طود   ا رب به سبرهمینتان ت می

طوبه  تا جادز  طود دل مردم رب ت سی دون : موسی میها میکن  ز ته آنمی

آزرد ز بعوبن ز بتبا( ز  زدنکان طود رب هناد کنب و تبا تبر  ب ا پیبرزه  بود ز       

 2حکومی ز کبور رب به   ا تگیرد. پس ته مع تگوئی  که تا بز چه کار کنم؟

 جزبت موسی رب دن  ز ترس بز رب فبرب درفبیو   در زبرع هنگامیکه فرعون م

بدعا  تاق  رتوتیی ز بلوهیی بز  توب سی درمقات  حقی کبه موسبی )(( آزرده   

تود دزبم تیازرد. ز در  تیجه تکبر ز بدعا  رتوتیی ز بلوهیی طود رب کنار هد ز 

آزردو چنان ذلیب     طود ته حساب میدر مقات  درتارنان طود که آ ان رب ترده

کرد ز به آ ان دستور تون دبی که در مورد موسی )(( تا آ ان مبورت میز ه
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درفی که تا موسی چه کار کنب . تب نع ترتیب  فرعبون تخباقر  ب ت تبیبر        می

دان رب فرما رزب ز طود رب که پرزرددار زترس به آ چه مباه ه کرده تودو ترده

 1دب سیو مامور بجرب  دستوربت آ ان رربر دبده بسی.آ ان می

ماهیی قاقوت ا  مستکبر در تربتر تربهیع ح  ز پانب بر  حقگربنبان بنبع    

  ود. پس عبرت تگیرن  ب  کسا ی که دبرب  ت یرت هستی !.چنیع   انان می

 * پیشنهاد درباریان به فرعون در مورد موسی )ع(

:درتارنان ته فرعون پیبن اد کرد   که

             2  

به موسی و برادرش مهلن بده و به تمام شهرها )ی مصر مدممورانی   :گفتند»

ی جادوگران ماهر و آوری کنند. تا همهرا( اعزام کن که )جادوگران را( جمع

 «.بسیار آگاه را پیش تو بیاورند

 

 کندمی * فرعون ساحران را جمع

فرعون دستور دبد که ساحربن ت ام   رها  م ر رب ج ع کنن . ساحربن 

  فرعون که ته آ ان دفته تود بدبر تبر موسبی ز دعبوت ز      هم تا ق ع ز زع ه

ها طوبهب  دبدو  بزد فرعبون    چیره  و   پادبش تزرگ ز جانگاه زبالنی رب ته آن

فرمان :آم   . ط بز   مت ال می

                                

    1  
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آیا اگر ما پیروز شویم، اجر و پاداشدی   :ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند»

 «.خواهید بودشما از مقرّبان  بی گمان بله! و :خواهیم داشن؟ )فرعون( گفن
 

 2* اجتماع ساحران و موسی )ع( در روز زینت

  فرعبون تبه موسبی ز ت یبیع رزه  تبرب       ط بز   مت ال ته  ق  به دفتبه 

:فرمان مبارهه تیع ساحربن ز موسی )(( می

                                    

                                   

      3 
ای تا ما را با این جادوی خود از فرعون( گفن: ای موسی! آیا پیش ما آمده»)

ان بیرون کنی؟ یقیناً ما هم جادویی مثل جادوی تو را براین سرزمین خودم

آوریم. پس موعدی را میان ما و خودت معین کن که نه ما و نه تدو از آن  می

 :گاه ما مکانی صاف و مسدط  باشدد. )موسدی( گفدن    تخلف نکنیم، و وعده

موعد )ما و( شما روز زینن اسن و باید مردم در چاشتگاه گردآورده شدوند  

 «.ی ما و شما باشند(گر مبارزهظاره)تا ن

 

 * ظهور حق و بطالن سحر ساحران

در رزه موعود ن نی رزه هننبی مبردم ج بع  ب    ز فرعبون تبه ه بربه        

ها ز ع اها  طود در دستیاربن ز سرتاهبن طود آم  ز ساحربن هم تا رنس ان
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صبنه حاضر      ز موسی هم ته ه ربه تربدرش هارزن ز تا ع انش که تر 

دبد زبرد صبنه    زسباحربن در تربتبر فرعبون صبف کببی    ز      ن تکیه میآ

کبرد ز تبه آ بان زعب ه     فرعون آ ان رب ته پیرزه  در بنع رزه م م تبون  مبی 

:دبد. س س ساحربن رز ته موسی )(( کرد   ز دفتن می

            1 
 «.اندازی یا ما اول بیاندازیمای موسی! آیا تو اول )عصای خود را( می»

:موسی در پاسخ آ ان دفی ه ا اور که ط بز   فرموده بسی

                                

             2  
خواهیدد بیفکنیدد، بیاندازیدد. پدس     آنچه را می :موسی به ساحران گفن»

به عدزت فرعدون    :ها و عصاهای خود را انداختند و گفتندساحران ریسمان

موسی هم عصای خدود را اندداخن   قسم که ما قطعاً چیره و پیروز هستیم. 

 «.کردندوناگهان شروع کرد به بلعیدن آنچه که با دروغ سر هم می

:ط بز   در سوره بعربف در مورد ساحربن فرموده بسی

        3  
راس انداختند و جادوی بزرگی چشمان مردم را جادو کردند و آنان را به ه»

 «.از خود نشان دادند

:در سوره قه در مورد سبر ساحربن فرموده بسی ز
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            1  
هدا و  موسی( چنان به نظرش رسید که بدر اثدر جدادوی آندان ریسدمان     »)

کدرد.  روند. موسی در درون خود احسداس هدراس   عصاهایشان تند راه می

نترس! حتماً تو برتر هستی! و آنچده را کده در دسدن راسدن داری      :گفتیم

اند، به سرعن ببلعد. چراکده  ی آنچه که آنان )مزورانه( ساختهبیانداز تا همه

اند، نیرن  جادوگر اسن، و جادوگر هر کجا بدرود پیدروز   کارهایی که کرده

 «.شودنمی

که ح    انان  ب  ز سببر     مبارهه تیع ساحربن ز موسی بنع     تیجه

:فرمان . ه ا اور که ط بز   می2ساحربن تاق  دردن 

       3. 

 «.کردند باطل شدپس حق ثابن و ظاهر گردید و آنچه آنان می» 

 

 *ایمان آوردن ساحران

ار  تبب ن   ساحربن زرتی که ع ا  موسی رب دن    که تبه بژدهبا  آ بک   

هانی رب که آ ان ب  بطته تود  و تل ی . ف  ی  ب  کبه      ز ت ام ع اها ز رنس ان

  بنع کار سبر  یسی تلکه م جزه ز دلیلی بسی تر بننکبه موسبی )(( فرسبتاده   

کنان ترب  ط ب تر همیع بفتاد   ز بن ان پرزرددار ج ا یان بسیو پس ه ه سج ه

 
 . – طه:  -1

 .2، ص تفسیر قرطبی، ج  -2

 .األعراف:  -3



فصل سوم: یهودیت  



6

  موسی )(( بعالم کرد  . ط بز   مت ال در طود رب ته پرزرددار  ط ب ز پیامبر

فرمان :مورد بن ان آزردن ساحربن می

             1 
بده پروردگدار جهانیدان     :کنان بر زمین فرو افتادند. گفتندساحران سجده»

 «.داریم، به پروردگار موسی و هارونایمان 

ب  تسیار تزرگ ز دلیلی راقع ز د ب بن  بکع   بن ان آزردن ساحربن حادثه

  پرزرددار ج ا یان بسبی. چبون کسبا ی کبه     تود تر بننکه موسی )(( فرستاده

هبا طوبسبته تبود کبه پیبرزه  بو  و       ها ک ک قلبیب ه تبود ز به آن  فرعون به آن

ز درجبا تبه موسبی بن بان آزرد ب  ز تبرب          کسی طورد ب  ز تسبلیم  ب      

پرزرددار ج ا یان ته سج ه بفتاد ب . تب نع ترتیب  فرعبون تبا چنبان  کسبتی        

موبجه    که تاکنون ج بان مثب  آن رب تبه طبود   نب ه بسبی ز در  تیجبه تبه         

د بب نی ز عنبباد ز بدعببا  تاقبب  رز  آزرد ز  ببرز( کببرد تببه ت  نبب  کببردن   

 2ساحربن.

 

 شتن ساحران* فرعون و تهدید به ک

ط بز   مت ال در مورد ت  ن  ساحربن ته طاقر بن ان آزرد بان ته  ق  به 

:فرمان فرعون می
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          1 

آیا به او ایمان آوردیدد پدیش از    :فرعون ساحران را تهدید کرد و( گفن») 

گمان او بدزرگ و اسدتاد شدما اسدن کده      آنکه من به شما اجازه بدهم؟ بی

شدا دسدتها و   جادوگری را به شما آموخته اسن. پس خواهید دانسن. بی

 «.آویزمکنم و همگی شما را به دار میرا عکس یکدیگر قطع می پاهای شما

 

 * پاسخ ساحران به تهدید فرعون

:فرمان ط بز   ته  ق  به ساحربن در پاسخ ته ت  ن  فرعون می

                                       

   2  
ساحران( گفتند: هیچ زیدانی نیسدن. مدا بده سدوی پروردگارمدان بداز        »)

گردیم. ما امیدواریم که پروردگارمان گناهان ما را ببخشداید، چدون مدا    می

 «.ایمنخستین ایمان آورندگان بوده

رب  یسبی ز به یتبی   کنی و هنا ی مبا  ن نی در آ چه که ما رب ته آن ت  ن  می

دبردنم ز طب ب پبادبش هبیچ     چربکبه مبا تبه سبو  طب ب تباه مبی        ودهیمت بن   ی

دردب  . زرتی که فرعون پاسخ آ ان رب  نی و ت  ن  طود  یکوکار  رب ضانع   ی

رب ع لی کرد ز آ ان رب کبی ز در کنبار رزد  یب  تبه دبر آزنخبی. بتبع عبباس       
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ساحر تود ب  ز  بامگاهان  ب ی      صببگاهان :)ر ( در مورد آ ان دفته بسی

.    1 
 

 * ایمان آوردن همسر فرعون

ده  که علبی رقبم بننکبه    ررآن کرنم به بن ان آزردن ه سر فرعون طبر می

  فرعون ه  دی کرده ز ه سر بز توده بسیو زلی تاه هم بن ان آزرده در طا ه

کم تاقب  ز  آمیزد ب سبان تبه تبرب   چرب که زرتی که  ور بن ان تا رل  در می وبسی

کن . ط بز   مت ال در مورد بن ان آزردن ه سبر  دربنان توج ی   یر رت تاق 

 :فرمان فرعون می

                             

           2  
 :و خدا برای مؤمنان همسر فرعون را مثدال زده اسدن. هنگامیکده گفدن    »

ای بندا کدن و مدرا از فرعدون و     پروردگارا! برایم در بهشن نزد خودت خانه

 «.کارهایش رهایی بخش و از مردمان ستمکار نجات بده

بنع آنه مثبالی بسبی کبه ط بز ب  تبرب        :  بمفسربن در تفسیر بنع آنه دفته

مؤمنان آزرده بسی مبنی تر بننکه بدر ب سان مجبور ته بطتالب تا کافربن تا ب و  

ترنع چون فرعون تا زجود بننکه سرکش ورسا  بنع کار ضرر  ته بن ان بز   ی

ز کافرترنع ب سان رز  همیع تود زلی بنع کفر ز سرکبی بز هیچ هنبا ی تبرب    

  بز موسی )(( بن بان آزرده ز به پرزرددبارش   ته ط ب ز فرستاده ه سرش که

بقاعی کرده تودو در تر  ب ی. )ط بز   بنبع مثبال رب آزرده بسبی( تبا مؤمنبان      
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ت ب ن  که ط بز  و حاکم دبددر  بسبی کبه هبیچ کبس رب تجبز تبا دنباه طبودش         

زرتبی   :بسی کن .بتع کثیر ته  ق  به بتع جرنر در تفسیر بنع آنه دفتهمؤبطذه   ی

که فرعون به بن ان آزردن ه سرش تبا طببر  ب و درتارنبان طبود رب پبیش بز       

ناتی  تا طود تردبرن  که بدر ب  که میتزردترنع صخره :ها دفیفرستاد ز ته آن

ته سخع طود بدبمه دبدو آ رب ته سر بز تکوتی  ز بدر به سخنش پبی ان    پس 

ون پیش ه سرش رفتن  تبه آسب ان   بز ه سر مع بسی. هنگامیکه درتارنان فرع

  طود رب در ت بی دن  پس تر بن ان ز سخع طود پان بر ما    گاه کرد ز طا ه

تسبلیم کبرد ز درتارنبان صبخره رب      )در ه ان لبیبه( جبان تبه جبان آفبرنع      ز

و نجّنمی ممن فرعمون و    ترجس   ب  بطتن  که رزحی در آن تاری   ا  ه تبود.  

عون  جات ت ه ز مع تا پناه آزردن ته سبو  تبو به   ط بنا مرب به فر :ن نی عمله

مرا از قدوم فرعدون نجدات    » و نجّنی من القوم الظالمینجونم. کردبر بز تربئی می

 1.«بده

دفتبه   و ضرب اهلل مثالً للذین آمنو امرأه فرعون وکا ی هم در تفسیر آنه 

ربر دبده ط بز   زض یی ه سر فرعون رب ترب  مؤمنان مثال ز بلگبونی رب   :بسی

بسی تا آ ان رب ته ثبات ز پان بر  تر بقاعی به ط ب ز ت سک ته دنبع ز صببر ز   

  کفرو تبه  تردتار  در تربتر سختی ا تبون  کن  ز ته آ ان تگون  که ر ر ز قلبه

رسا   ه ا اورنکه ته بن ان ه سر فرعون ضرر  رسبا  ه  بن ان آ ان ضرر   ی

  ترنع کافربن توده بسیو توسیلهسخیبسی ز تا زجود بننکه ه سر نکی به سر

إذ قالت ربِّ ابن لی عندک بیتاً بن ان ته ط ب به    ات ت بی ترطوردبر دردنب .  

 «ای بدرایم بسداز  گفن خدایا در بامترین درجات مقربین خودت در بهشن خانه» فی الجنه
و نجّنی من فرعون و عمله «و مرا از ذات فرعون و کردار بدش نجات بده».   و نجّنمی
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ربایبان م بر   « ربوم ظبال یع  »منیبور به   :مقات  دفته بسی .من القوم الظالمین

ط بز   ته ت تبرنع زجبه ه سبر فرعبون رب      :هستن . حسع تع کیسان دفته بسی

 1 جات دبد ز بز رب در ت بی ترنع جا  دبد.
 

اسرائیل از مصر و به هالکت رسیدن فرعون و * خروج موسی )ع( با بنی

 شلشکریان

چون برامی موسی )(( در م ر ته قول ب جامی  ز فرعون ز ربوم فرعبون   

هم ته کفر ز د ربهی طود بدبمه دبد  و ط بز   ته حضرت موسی )(( دستور دبد 

بسربئی  م ر رب به مسیر  که تربنبان ت ییع   ه بسی تبر   که  با ه تا تنی

)ز ربهبی  کنن و پس حضبرت موسبی )(( هبم بنبع فرمبان بل بی رب بجاتبی کبرد         

سرهمیع موعود     ( ض ناً ط بز   ته موسی )(( بعالم کرده تود که فرعبون  

:فرمان تا لبکرنا ش آ ان رب د بال طوبهن  کرد. ط بز   مت ال می

         2  
گمدان شدما   مرا کوچ بدده، بدی  ما به موسی وحی کردیم که شبانه بندگان »

 «.شویدتعقیب می

بسربئی  به م ر بقبال( پیب ب کبردو    زرتی که فرعون به طرزج موسی ز تنی

آزر  طبم زجودش رب فربدرفی ز لبکرنان طود رب به   رها  مختلبف ج بع  

 کرد.

       3: 
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را( به شهرها فرستاد تا )لشدکریانش را( جمدع    پس فرعون )ممموران خود»

 «.کنند

زرتی که لبکرنان فرعون ج ع     و فرعون آ ان رب ته حرکبی درآزرد ز  

:فرمان موسی )(( ز رومش رب د بال کرد  . ط بز   مت ال می

                               

                                      

      1  
بدال  اسراییل را در هنگام طلوع خورشید دنپس )فرعون و فرعونیان( بنی»

مدا )در   :کردند. هنگامیکه دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسدی گفتندد  

چنین نیسن. پروردگدار   :شویم. )موسی( گفنچنگال فرعونیان( گرفتار می

گردد. پس به موسی من با من اسن و او قطعاً مرا )به راه نجات( رهنمون می

کافن و هدر  وحی کردیم که عصای خود را به دریا بزن، پس دریا از هدم شد  

 «.بخشی همچون کوه بزرگی گردید

در ساح درنا دزبهده ربه پ ن  آم  ب  کبه هبر     :بتع عباس )ر ( دفته بسی

بسربئی  ت ل  دب ی. ط بز   بنع ربه با رب در سباح درنبا    ب  به تنیربه ته ربیله

توب ستن  ته آسبا ی به  بسربئی  طبک ز س   بل بور رربر دبده تود تاورنکه تنی

:  قه ته بنع  کته ب اره کرده ز فرموده بسیر  . ط بز   در سورهآن تگذ

             2 
راهی خشا برای آنان در دریا بگشا. )راهی که چون در آن گام بگدذاری(  »

نه )از غرق شدن در آب( هراسی  ترسی که به تو برسند ونه از فرعونیان می

 «.خواهید داشن
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بسربئی  رب در درنا د بال کرد ب   س س فرعون ز لبکرنا شو موسی ز تنی

  آ ان رب قرق کبرد ز تبه هالکبی    ز موج درنا آ ان رب درتردرفی ز ط بز   ه ه

رسا ی . 

        1  
و دریا بطور شگفن انگیزی آنان را  با لشکریانش آنان را دنبال کرد فرعون»

 «.در )میان امواج( خود گرفن

         .2 

)= موسی و تمام کسانی که با او بودندد نجدات دادیدم و سدپس دیگدران      »

 «.فرعون و لشکریانش( را غرق کردیم

 

 * ایمان آوردن فرعون و انداختن جسد او به ساحل دریا

:فرمان ط بز   مت ال می

                                     

                                     

                                 

             3  
اسراییل را از دریا عبور دادیم و فرعدون و لشدکریانش سدتمکارانه و    بنی»

متجاوزانه آنان را دنبال کردند تا اینکه غرقاب فرعون را در خدود پیچیدد.   
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ایمان دارم که هیچ خدای بر حقی وجود ندارد  :)در این هنگام بود که( گفن

ی فرمانبرداران از زمرهاند و من اسراییل بدو ایمان آوردهمگر خدایی که بنی

هستم. آیا اکنون )که مرگن فرا رسدیده و توبده پدذیرفتنی نیسدن، توبده      

شدوی( در حالیکده قدبالً عصدیان     ی خود پشدیمان مدی  کنی و از کردهمی

ی تدو را نجدات   ی تباهکاران بودی. مدا امدروزه مشده   کردی و در زمرهمی

بسدیاری از مدردم از    گماندهیم تا برای آیندگان درس عبرتی باشی. بیمی

 «.خبرندآیات ما غافل و بی

فرعون هما ی بن ان آزرد که هیچ سود  ترب  بز در پی   ب ی  چرب که بز 

هما ی بن ان آزرد که عذبب رب مباه ه کرده تود ز سنی بل ی تر بنع بسبی کبه   

:فرمان پذنرد. ط بز   میبن ان کافر رب در هنگام  ززل عذبب   ی

                                     

                                    

  1 

به خدای یگانه ایمان داریم و  :عذاب شدید ما را دیدند، گفتند هنگامیکه» 

شدماریم.  پذیریم و مردود میدادیم نمیانبازهایی را که شریا خدا قرار می

اما ایمانشان به هنگام دیدن عذاب شدید سودی به آنان نرساند. این سنن 

 «.اندهمیشگی خدا با بندگانش بوده و کافران بدان هنگام زیانبار شده

بسبربئی  بن بان   به بنع رز  زرتی که فرعون بعالم کرد کبه تبه طب ب  تنبی    

نا هم بکنبون کبه کبار به کبار     آ» :آزرده بسیو ط بز   مت ال در پاسخ بز فرمود

کردنب  ز به  رب ی  در حالیکه ربالً  افرما ی مبی دذ ته بسی بن ان رب تر هتان می

 «.تباهکاربن در همیع تودن 
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عل ا  سبلف در تفسبیر آنبه     بتع عباس ز ترطی به               

    1 بسربئی  در مورد تبه هالکبی   ترطی به تنی :ب  دفته

رسی ن فرعون دچار  ک ز تردن       ز بنع مساله رب تا حضرت موسبی )((  

  تیجبان  ور دبد کبه ال به  مارح کرد  . به بنع رز  ط بز   مت ال ته درنا دست

فرعون رب ته کنبار درنبا ز تبر مکبا ی مرتفبع پبرت کنب  تبا دلیلبی تا ب  تبرب             

بسربئی  تر مرگ فرعون ز تا ت ب نب  کبه فرعبون تبا زجبود آن ه به بدعبا         تنی

رتوتیی ز تکبر  که دب ی تر بثر  افرما ی به پرزرددبار طبود تبه چنبیع ذلتبی      

ر   یز که ربه ز رزش بز رب بدبمه ده و ته درفتار   ه بسی ز را اً هر کس دنگ

 ودو زلبی تسبیار  به مبردم به تامب  ز تفکبر در آنبات       سر و ی بز دچار می

 2ط ب  مت ال رزنگردبن هستن .

 

 :مبحث سوم

 اسرائیل( به همراه بنیحضرت موسی )

 
 ( بعد از رهایی از فرعون* درخواستهای یهودیان از موسی )

بسربئی  رب )به چنگال فرعبون(  جبات دبد ز هالکبی    یت   به آ که ط بز   تن

رفی که تر بن ان ز بطال  ز توک  طود تر فرعون رب ته آ ان   انا  و ب تیار می

ط ب تیفزبنن  زلی موسبی )(( رب تبا درطوبسبی عجیببی قبافلگیر کرد ب  ز به بز       
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2

طوبستن  که م بود  رب ترب  آ ان رربر ده  ه با اور کبه مببرکان م ببودب ی     

 :فرمان دب تن . ط بز   مت ال می

                               

                                      

       1  

اسراییل را از دریا گذراندیم، پس )در مسیر خود( به قومی رسیدند که بنی»

ای موسی! بدرای مدا    :ها بودند. گفتندبتهایی داشتند و مشرول پرستش آن

شدما   :موسی( گفدن معبودی قرار بده همانگونه که آنان معبودهایی دارند. )

گروه نادانی هستید. اینها کارشان هدال  وندابودی اسدن و آنچده انجدام      

 «.دهند باطل و نادرسن اسنمی

ها  تبزرگ ز  بسربئی  ت   به آ که ط بز   بنع  با هرفی که تنیب تیار می 

ته هالکی رسی ن فرعون ز پیرزبن کافرش رب ته آ ان  بان دبدو کار مبرکان ز 

کرد  . زلی  ه تن ا بنع کار رب ب جبام   بد ب  تلکبه    بان رب تقبیح میپرستش تت ان

)تیبرما ه( به موسی )(( درطوبسی کرد   که تتی رب ترب  آ ان رربر ده  تا آن 

 پرستی   .ها رب میرب پرستش کنن  ه ا اور که آن مبرکان تتا ی دب تن  ز آن

 

 * موسی )ع( و دریافت تورات

: فرمانط بز   مت ال می

                                 

            1 
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6

ه گذاشدتیم )کده بده مناجدات و عبدادت      ما با موسی )ع( سی شب وعدد »

بپردازد( و با ده شب )دیگر( آن را کامل گردانیدیم و بدینوسیله مددت )راز  

 :موسی به برادر خود هارون گفن وونیاز با( پروردگارش چهل شب تمام شد.

در میان قوم مدن جانشدین مدن بداش و اصدالحگری کدن و از راه و روش       

 «.تباهکاران پیروی مکن

پرزرددارم سی    رب  :موسی )(( ته روم طود دفی :دفته بسیبتع عباس 

تا مع زع ه دذب ته بسی تا بز رب مالرات کنم ز در بنع م ت هبارزن رب درمیبان   

دهم. زرتی که موسی ته مالرات پرزرددبارش رفبیو     ا جا بیع طود رربر می

کبه   بسبربئی  در بنبع ده  ببی     تنبی ط بز   ده    دنگر رب بضافه کرد ز فتنه

چون ت   به دذ ی سی   و سبامر    وط بز   بضافه کرده تود صورت درفی

 آ ان رب تا دوساله د ربه کرد.

 

 * موسی )ع( و درخواست رؤیت خدا

:فرمان ط بز   مت ال می

                                  

                                      

                                   

  2  

هنگامیکه موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفن، عرض »

 :پروردگارا! )خویشتن را( به من بنمای تا تو را ببینم. )خداوند( فرمدود  :کرد
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بینی و لیکن به کوه بنگر، اگر بر جای خود استوار ماند، تو هم مرا تومرا نمی

ی یافن، آن را درهم کوبید خواهی دید. وقتی که پروردگارش برای کوه تجلّ

پروردگارا! تو  :و موسی بیهوش و بر زمین افتاد. وقتی که به هوش آمد، گفن

 «.گردم ومن نخستین مؤمنان هستممنزهی، به سوی تو بر می

حضرت موسی )(( زرتی که ته می ادداهی که ط ب ترب  بز ت ییع کرده تود 

ز تبا پرزرددبار طبود تبه      تا تا ز  سخع تگون  رسی  زتوربت رب درنافبی کبرد  

 قال ربِّمی أرنمی أنظمر الیمک     :دفتگو پردبطیو مبتاق رؤنی ط ب دردن  ز دفی
 «.پروردگارا! امکان رؤین خود را به من عناین بفرما!»

کن  تر بننکه حضبرت موسبی   بنع درطوبسی حضرت موسی )(( داللی می

ب سبیو آن رب  دم تق  ته جوبه رؤنی ط ب توده بسیو چون بدبر آن رب مببال مبی   

 کرد.درطوبسی   ی

قال لن ترانی «ز بما رؤنی ط بز   در آطرت تا  «.در دنیا مرا نخواهید دید

تبوبن آن رب ب کبار کبرد. ز بننکبه ط بز ب       بحادنث متوبتر ثاتی   ه ز   بی 

 «لن أُرَی» :ز  ه دفته بسی« ن نی مرب  خوبهی  دن » لن ترانی :فرموده بسی

 کن .تر جوبه رؤنی ط بز   داللی می«   ن نی دن ه  خوبهم »

قال سبحانک دبرم به بننکه چیز  رب ت زن ن نی تو رب پا  ز منزه می

 بجاهه به   ا درطوبسی کنم.

تُبْتُ إلیک کنم.ن نی به تکربر ه چون درطوبستی توته می 

و أنا أول المؤمنین      ن نی به میان مردمان رزهدبار طبود بزلبیع کسبی

ه تو بن ان دبرم ز م تق م ته بننکه هبر چنب  رؤنبی  ب ا جبانز      هستم که ت

 1دیرد.بسی زلی در بنع د یا صورت   ی
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 * اوصاف تورات

:فرمان ط بز   مت ال می

                                  

                                 

            1  
م )با تدو( بدر   ای موسی! تو را با رسالتهای خویش و سخن گفتن :خدا گفن»

ام و از شکرگزاران باش. و برای او مردم برگزیدم. پس برگیر آنچه به تو داده

در الواح از هر چیز نوشتیم تا پند و اندرز و روشنگر )احکامی( باشدد )کده   

نیاز به تفصیل دارند(. پس الواح را با قوت و توان برگیر و به قوم خود فرمان 

ند، بزودی سرزمین گنهکداران را بده شدما    ها را برگیربده که نیکوترین آن

 «.نشان خواهیم داد

ه ان توربتی بسی که ط بز   تر موسی )((  اهل کبرده   «الواح»منیور به 

بسربئی  در بمور دنع ز د یا  طود ته آن  یاه دب تن  تبرب   ز هر چه رب که تنی

ی بسبی  منیور به بلبوبح تبوربت   :ب  آ ان در آن  و ته بسی. س   ز مجاه  دفته

 بسربئی  در آن  و ته   ه بسی.که ت ام ماموربت ز من یات تنی

  و أمر قومک یأخمذوا بأحسمنها         ن نبی تبه ربوم طبود فرمبان تب ه کبه

 یکوترنع چیز  که در بلوبح بسی ما ن  عفو ز تخبش ز  کیبانی تردیر   

توبن دفی کبه  ز آن رب تر ر ا  درفتع ترجیح دهن . در بننجا ه چنیع می

بسم تفضیلی بسی که ته م نی زبر ی طود تکار  رفته بسبی تلکبه   « أحسع»

 
 . – عراف: األ -1



 آشنائی با ادیان در قرآن






ته م نی ک ال  کوئی بسی. ن نی روم طود رب فرمان ت ه که تبه ب ب رهها ز   

 1 .در ک ال  یکونی هستن و ت س ک جوننبحکامی که در بنع بلوبح آم ه ز 

سأریکم دارالفاسقین    ن نی تززد  طوبهی  دن  که چگو ه کسبا ی کبه

کننب  تبه   طیز   ز به بقاعی بز سرپیچی مبی الفی تا بزبمر بل ی ترمیته مخ

 2درد  .رسن  ز  اتود میهالکی می
 

 * یهودیان و پرستش گوساله

ت   به آ که موسی )(( در موع  مقرر ته کوه قبور رفبی تبا تبا پرزرددبار      

ه بسربئی  رب د ربه ز آ ان رب تب طود ته مناجات ت ردبهدو سامر  توب سی که تنی

پرستش دوساله زبدبر کن . زلی پبس به آ کبه موسبی به می اددباه تاهدببی ز      

بسربئی  ف  ی  ب   توربت رب به پرزرددارش درنافی کرد ز کالم ط ب رب  نی و تنی

:که سامر  آ ان رب د ربه کرده بسی. ط بز   مت ال فرموده بسی

                                    

                                 

                                 

 3  
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ای قوم موسی بعد از )رفتن( او )بده کدوه طدور( از زیورهایشدان گوسداله     »

ساختند و آن را معبود خود ساختند که پیکر و صددای گداو داشدن. مگدر     

گویدد و نده آندان را بده     ای نه با آنان سخن میدیدند که چنین گوسالهنمی

کار کند. گوساله را )به خدایی( گرفتندد در حالیکده سدتم   راهی هداین می

بودند. هنگامی کده پشدیمان و سدرگردان شددند و دانسدتند کده گمدراه        

گمدان  اگر پروردگارمان به ما رحم نکند و ما را نیامرزد، بی :اند، گفتندگشته

 «.از زیانکاران خواهیم بود

تا زجود بننکه تن ا سامر  دوساله رب ته ص ب درآزرد ز ته طب بنی درفبی   

   سبی دبده   ه بسیو چبون سبامر  نکبی به    بسربئیزلی بنع ف   ته ت ام تنی

 ب  .آ ان توده ز آ ان هم ته کار بز رضانی دبده

و لما سقط فی أیدیهم       ن نی ت   به تاهدبی موسی )(( پبی ان

 ز به کار طود  گفی هده دردن   .

بدر پرزرددبار مبا تبه مبا رحبم  کنب و       » :بسربئی  در پانان دفتن ز بننکه تنی

کن  تر بننکبه آ بان     آ ان داللی میبنع دفته« هنا کاربن طوبهیم تود د ان بهتی

 1ب  .ته دناه طود بعتربف کرده ز ته رح ی ز مغفرت ط ب بمی زبر توده
 

 اسرائیل* بازگشت خشمگینانه و اندوهناک موسی به میان بنی

:فرمان ط بز   مت ال می
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 آشنائی با ادیان در قرآن






                                  

 1  

هنگامی که موسی خشمگینانه و اندوهنا  به سوی قوم خدود بازگشدن،   »

بدجانشینی من کردید. آیا بدر فرمدان   بعد از )رفتن( من )به مناجات(  :گفن

پروردگارتان عجله به خرج دادید؟ موسی الواح را انداخن و سر بدرادرش را  

! ایدن  ای پسر مدادرم  :به سوی خود کشید و )برادرش هارون( گفنگرفن و 

مردمان مرا درمانده و ناتوان کردند و نزدیا بود مرا بکشند. پس دشدمنان  

 «.را به من شاد مکن و مرا با ستم پیشگان قرار نده

بنع آنه تیا گر   انی طبم ز تاسف حضرت موسی )(( ت   به تاهدبی )به 

در آنه ته م نی تسبیار طبب گیع   « أَسِفا»  مناجات تا پرزرددارش( بسی. زبژه

 ته م نی ب  زهگیع بسی. :ب  ب  هم دفتهسی. ع هب

ط بز   رب  به تاهدبی موسی ته بز طببر دبده   :بتع جرنر قبر  دفته بسی

ب ب  ز سبامر  آ بان رب د بربه کبرده بسبیو لبذب        تود که رومش دچار فتنه  ب ه 

 بسربئی  تاهدبی.طب گیع ز ب  زهنا  ته سو  تنی

قال بئسما خلفتمونی من بعدی ت   به قیبی مع ز ج بنی مبع به   :ن نی

   ا ت  ع لی رب مرتک    ن .

بسربئی  رب مورد  کوهش ربربر  در بننجا حضرت موسی )(( ع   ه ی تنی

هبا  طب ب رب مبباه ه کبرده تود ب  ز      دبده بسی  چرب کبه آ بان آنبات ز  ببا ه    

آزرد ب . زلبی   جستن  ز ته ط ب  نگا ه بن ان میتانسی به بنع کار دزر  میمی

 کنن  ز ثبات   بر  .بسربئی  چنیع بسی که پیوسته چ ره عو  میقبی ی تنی

 
 .األعراف:  -1



فصل سوم: یهودیت  





أعجلتم أمر ربّکم ب  آنا به ب تیار فرمان پرزرددارتان ز به زع ه :ن نی– 

که ترب  مع ت ییع کرده تودو عجله ته طرج دبدنب  ز مرتکب  چنبیع     –چ      

 «.عجله ته طرج دبدن ؟ ن نی ترب  طبم ط ب :ب  بع الی   ن ؟ ت ضی هم دفته

و ألقی األلواح  ن نی موسی )(( ته طاقر قیرت دننی ز به    ت طبم

ز ب زجار به ع   روم طود که مبغول پرستش دوساله تود  و بلوبح حاز  

 توربت رب ب  بطی.

و أخذ برأس أخیه یجرّه إلیه  موسبی )(( به  ب ت طببم  به به      :ن نبی

هارزن رب درفی ز تبه سبو  طبود     رز  بها ی مو  سر ز رنش تربدرش

بسبربئی  رب به  کبی و چرب که هارزن به کار سامر  بنربد  گرفته تود ز تنی

 پرستش دوساله تاه   ب ته تود.

ّقال ابن أم      تا زجود بننکه موسی تربدر پب ر ز مبادر  هبارزن تبود

زلی هارزن بز رب تا ب  پسر مادرم! مورد طااب ربربر دبده بسبی  چربکبه    

کن  ز مادر هبم حب  تزردتبر  تبر      بیر تر  رمی ز عاوفی داللی میبنع ت

فره  بن دبرد ز رعانی ح  بز م  تر بسی. به بنع رز  هارزن تا بنع ت بیر 

 رعانی ح  مادر رب ته موسی تذکر دبده بسی.

إن القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی   به هبیچ تال بی    :)هبارزن( دفبی

بم که تا زعظ ز بر اد ز ب ذبر توبن تالش   ودهبم ز تا ت ام فرزدذبر  کرده

آ ان رب به بنع کار ه تبان تاه دبرم زلی موف   ب م ز آ ان تر مع چیره 

      تا جائیکه طوبستن  مرب تکبن .

فالتشمت بی األعداء   ن نی کار   کع که تا ت  کردن ته معو د ب نان

تببه م نببی در بصبب  «  بب اته»رب طو بببال ز تببه آرهزنبببان ترسببا ی.  



 آشنائی با ادیان در قرآن






 ب یَ فبالن   » : بود طو بال   ن ته درفتار  د  نان بسبی. دفتبه مبی   

 ن نی به م یبتی که تر بز  اهل   ه طو بال   .« تفالن

وال تجعلنی مع القوم الظالمین       ن نی تبا طببم ز قضب  طبود مبرب به

  کسا ی رربر   ه که دوساله رب پرسبتش کرد ب  در حالیکبه مبع به     همره

 1ست بان تیزبرم.آ ان ز به ظلم ز 

 :بحث چهارمم

 اخالق يهوديان و برخی از کارهای ناپسند آنان

 

 * تحریف تورات

 :فرمان ط بز   مت ال می

                              

        ...2  
گردانندد و  برخی از یهودیدان سدخنان را از جاهدای خدود منحدرف مدی      »

گفتند( مدا را  گویند: شنیدیم و فرمان نبردیم. بشنو ناشنیدنی را. و )میمی

دادندد و دیدن را مدورد تمسدخر قدرار      بپای در حالی که زبان را پدیچ مدی  

 «.دادندمی

تبرنبف سبخع به جا ب      :تع عایبه در تفسبیر بنبع آنبه دفتبه بسبی      بمام ب

ن ودنان ته دز  ک  صورت درفته بسیو نکی تا تغییر لفظ که در مق بر ک بی به  
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ب   ز دنگر  تبرنف تا تغییر تازن  که در تیبتر تبوربت  توربت مرتک  آن   ه

 1ب  . قبر  هم بنع رب دفته بسی.مرتک  آن   ه

تبرنف ته م نی کج کردن ز کنار  :هم چنیع آم ه بسی در تفسیر فتح بلبیان

ه ن  ز چیزها  دنگر  رب جبانگزنع  هدن بسی. ن نی ن ودنان توربت رب کنار می

 2کنن .ساه   نا بننکه آن رب ته صورت  ادرسی تازن  میآن می

  فخر ربه  دفته بسی ط بز   در سبوره  :در تفسیر راس ی هم آم ه بسی

     : ساء فرموده بسی
در بنع آنه بدر تبرنف رب ته  3

م نی تازن  تاق  تگیرنمو ن نی ن ودنان تازنالت تباقلی رب تبرب  متبون تبوربت     

کنب . زلبی ط بز ب  در    کنن . ز بنع آنه ترحذف بلفا  تبوربت داللبی   بی   ذکر می

      :فرمان   مائ ه میسوره
که تر هر دز م نی  4

کنن  ز هم بلفا  توربت رب حذف کن و ن نی هم تازنالت تاقله رب ذکر میداللی می

تبه م نبی دزم    من بعد مواضعهته م نبی بزل ز   یحرّفون الکلم  انن و که می

 5کن .ب اره می

لیّا بألسنتهم و طعناً فی الدین ور توهیع ته دنبع ز مبورد   ن نی ته منی

ت سخر ربربر دبدن آنو هتبان طبود رب به حب  تبه سبو  آ چبه کبه در دل         

 6چرطا    .دب تن  می
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 * برخی از کردارهای زشت قوم یهود

هبا  ط بز   در آنه هنر ترطی به بف ال ه ی روم ن بود رب کبه تبه سبب  آن    

 :مورد طبم ز قض  ز عذبب ط ب رربر درفتن  ذکر کرده بسی

                                   

                                          

             ...1  
خداوند بر آنان خشم گرفن( به خاطر اینکه پیمانشان را شکسدتند و بده   »)

دلهایمان در  :آیات خدا کفر ورزیدند و پیامبران را به ناحق کشتند و گفتند

غالف اسن، بلکه خداوند به سبب کفرشان بر دلهایشان مهر زده اسن، پس 

ر ورزیدنشدان و  آورند. و به سدبب کفد  به جز گروه اندکی از آنان ایمان نمی

بهتان بزرگی که بدر مدریم بسدتند و بده سدبب اینکده )از روی اسدتهزاء(        

 «.ی خدا را کشتیمما عیسی پسر مریم فرستاده :گفتندمی

بنع آنات تیا گر بع ال ه تی بسی که ن ودنان ترطالف بزبمر بل بی ب جبام   

سته تود   ز در ب  و آ گاه که ته جا  زفا کردن ته ع   ز پی ا ی که تا ط ب تدبده

 تیجه کوه قور تاال  سر ان  گاه دب ته   ه تودو ته آنات ط ب کفر زرهن  ب و  

ز ته  اح  پیبامبربن رب کببتن  ز ... تب نع ترتیب  مسبتب  ل نبی ز عبذبب طب ب         

 2دردن   .
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 * برخی از ویژگیهای اخالقی قوم یهود

 نقض عهد و پیمان -4*

بالً دفته   و پی ان  کنی تا طب ب  نکی به زنژدی ا  روم ن ود ه ا اور که ر

دهنب  تبا مبردم    بسی. بنع بفربد که جرأت پی ان  کنی تبا طب ب رب تبه طبود مبی     

 دهن .جسارت تیبتر  ته طرج می

 :فرمان ررآن کرنم در مورد پی ان  کنی ن ودنان تا ط بز   می

                                 

                                   

   .1 

رات عمدل  )به یاد آورید( زمانی را که از شما پیمان گرفتیم )کده بده تدو   و»

کنید( و کوه طور را بر فرازتان نگاه داشتیم )تا اینکده پذیرفتیدد و عهدد و    

ایدم بدا   ( آنچه را که )از تورات( به شدما داده :پیمان بستید و به شما گفتیم

جدین بگیرید )و بر عمل به آن و اجدرای دسدتورات آن عزمتدان را جدزم     

آن را فرامدوش   کنید( و حفظ کنید آنچه را که در کتداب تدورات اسدن )و   

نکنید و از آن غفلن نورزید(، شاید که پرهیزکار شوید. سپس بعد از آن )از 

وفای به عهد و پیمانتان( رویگردان شدید و اگر لطف و رحمن خدا بر شدما  

 2«.بودیدنبود، جزو زیانباران می

 

 
 . – 6البقره:  -1
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 آشنائی با ادیان در قرآن






 پیروی از هوا و هوس -2*

آزر ب  مگبر   ن   ینکی دنگر به زنژدی ا  بطالری ن ودنان بنع بسی که بن ا

ته آ چه کبه مابات  هبوب ز هبوس آ بان تا ب . به بنبع رز  به پیبامبربن طبود          

 افرما ی کرد  و در مقات  ت ضی به آ ان دسی تبه قغیبان ز سرکببی هد ب  ز     

 ت ضی دنگر رب ته رت  رسا    .

:فرمان ط بز   مت ال می

                                    

                                        

                                     

  .1 

ما به موسی کتاب )تورات( دادیم و در پی او پیدامبرانی فرسدتادیم و بده    »

ی روح های روشدنی بخشدیدیم و او را بده وسدیله    عیسی پسر مریم نشانه

القدس تمیید کردیم. آیا )غیر از این اسن که( هدر گداه پیدامبری بدرخالف     

یدد و  ای را تکدذیب نمود هوای نفس شما چیزی را آورد، کبر ورزیدید وعده

دلهای ما )بطور فطری( پوشیده اسن )و دعدوت   :برخی را کشتید. و گفتند

یابد. چنین نیسن( بلکه خداوند آنان را بده  نوین محمد )ص( به آن راه نمی

سبب کفرشان نفرین نموده )و رسوایشان کرده( اسن. )پس آنان خدود بدا   

متر ایمدان  اند( و کدوری از فطرت و کفر ورزیدنشان دلهای خود را پوشیده

 «.آورندمی

ته م نی عب  زرهن ن ته چیز  بسیو طوبه آن چیز ح  تا ب  نبا   « هو »

 سبی دبده  ود قالباً تبه م نبی عبب     «  فس»ته « هَوَ »قیر ح . زلی بدر ف   

 
 . – البقره:  -1



فصل سوم: یهودیت  





« هبو  »رزد به ج له در بنع آنه. ز ت نع طاقر ت بیبر  زرهن ن ته  اح  تکار می

کنب  تبر بننکبه تن با م یبار رد نبا پبذنرش        ترب  مببی تکار رفته بسی تا داللی 

هانببان تبا آرهزهبا     پیامبربن به جا   ن ودنبان مخالفبی نبا موبفقبی تر امبه     

 1 فسا ی آ ان توده بسی  ه چیز  دنگر.

ط بز   مت بال ت ب  به حضبرت موسبی ز تبا همبان حضبرت عیسبی )((و         

ث سباطته  بسربئی  به بمی حضرت موسی مب وپیامبرب ی رب ته  ام پیامبربن تنی

بسی که ه ه تاتع  رن ی حضرت موسی توده ز ط بز   به آ ان پی بان مبکبم   

بسبربئی  تبه  ناسبا ن .    درفته بسی که زنژدی ا  مب   ) ( ز بمتش رب ته تنی

بنع پیامبربن ه چنان پیبرز  برن ی حضبرت موسبی تود ب  تبا بننکبه ط بز ب          

د ز ت ضبی به  حضرت عیسی )(( رب فرستاد ز  رن ی ج ن   رب تبا طبود آزر  

بسبربئی  رب تبه   بحکام توربت رب تغییر دبد. در پانان آنات فوق ط بز   بن ان تنبی 

رلی توصیف کرده بسیو چون رب  به بنبع آنبات تبه تف بی  در مبورد عنباد ز       

بسربئی  ز ع م بجاتی دعوت پیبامبربن توسبط آ بان به ج لبه بننکبه      لجاجی تنی

آزر   ز ته ترطی دنگبر کفبر   ن ان مین ودنان ته ت ضی به بحکام کتاب توربت ب

م نی رلّی بن ان آ بان بنبع    :زره   سخع ته میان آم ه بسی. م  ر دفته بسیمی

آزر   ز ته تیبتر بسی که ته مق بر ک ی به بحکامی که در بطتیار دبر   بن ان می

 2زره  .آن کفر می
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 انکار حق اگر متعلق به دشمنانشان باشد -3*

ان ز مسیبیان بنع بسی که هبر کب بم به بنبع دز دبرزه     به زنژدی ا  ن ودن

کنن و ز بنع بطالق ه تی بسبی کبه دباهی    یح  ز درستی درزه دنگر رب ب کار م

 بو  . زلبی مسبل ا ان تانب  به بنبع کبار ه بی        مسل ا ان  یز ت بن درفتار مبی 

ت رهیز  و چون بنع بطالق ه ا اور که ترب  ن ودنان ز مسیبیان ه بی بسبیو   

  :فرمان ل ا ان  یز  اپسن  بسی. ط بز   در مورد بنع بطالق  اپسن  میترب  مس

                              

           .1 
مسیحیان بر چیزی )از حدق و حقیقدن( نیسدتند و     :گویندو یهودیان می»

یهودیان بر چیدزی )از حدق و حقیقدن( نیسدتند در      :گویندمسیحیان می

دانندد نیدز سدخنی    خوانند. افرادی که نمیحالیکه هر دو گروه کتاب را می

 «.گویندهمانند سخن آنان می

ز  کننب  نک نگر ب کبار مبی  ن هر دو ه حقی رب ترب  ن نی ن ودنان ز مسیبیا

 بنع بطالق  اپسن   بسی.
 

 حسادت یهودیان نسبت به مسلمانان -4*

:فرمان ط بز   مت ال می

                                   

             .2 

 
 .6لبقره: ا -1

 .البقره:  -2



فصل سوم: یهودیت  





ی وحدی  کافران اهل کتاب و همچنین مشرکان )خود را بیشدتر شایسدته  »

دارند کده هدیچ   ورزند و( دوسن نمیدانند و در نتیجه به شما حسد میمی

حالی که خداوند به هدر   خیری از جانب پروردگارتان بر شما نازل گردد. در

دهدد، و خددا دارای فضدل و    کس که بخواهد رحمن خود را اختصاص مدی 

 «.بخشش بزرگ اسن

در بنع آنه همخبر و طیر رب ته م نی زحیو ز رح بی رب تبه م نبی  ببوت     

 1درفته بسی.

بنع آنه   ت د  نی کافربن  سبی تبه   :در تفسیر فتح بلبیان هم آم ه بسی

  هبیچ دو به طیبر  به جا ب       ب کن و چرب کبه دزسبی   بر  مسل ا ان رب تیان می

ب  رب در بنع آنه ته م نی زحبی زعب ه   طیرب  ط بز   تر آ ان  اهل  ود. ع ه

 طیبر   ب  و زلی آ چه به ظاهر آنه ز به زبرع   ن زبژهته م ا ی دنگر  درفته

 هبئب ه تبر آن   مبع ت ورت  کره در سیاق  فی ز تاکیب  ع بوم آن تبا دطبول     

عبام بسبی ز تبه  بو( طاصبی بطت با         طیبر  ودو بنع بسی که ف  ی ه می

  بر  . ن نی کافربن دزسی   بر   که هیچ دو ه طیر  تر مسل ا ان  اهل  بود.  

تر هستن  موجب  تخ بیص   ز بننکه ترطی به ب وب( طیر به ترطی دنگر تا به یی

م در بنبع آنبه   رب هب  رح به   دبردد. زبژه طیر در بنع آنه ته  و( طاصبی   بی  

ب  هم ته م نی عام ب  ته م نی  بوت ز ع هب  ته م نی ررآن ز بسالم ز ع هع ه

طود مؤن ب  م نبی    بهللته ض یر  رح هب   که بضافه   ن کل ه در  یر درفته

 2بطیر بسی.

 

 
 .، ص تفسیر زمخشری، ج  -1

 .22، ص تفسیر فتح البیان، ج  -2



 آشنائی با ادیان در قرآن






 یهودیان و آرزوی برگشتن مسلمانان از اسالم -5*

:فرمان ط بز   مت ال می

                          

       .1 

بسیاری از اهل کتاب از روی حسدی که در درونشان نهفتده اسدن، آرزو   »

کفدر بازگردانندد )و ایدن کدار را     دارند که شما را بعد از ایمان آوردنتان به 

 «.کنند( بعد از آنکه حق برایشان روشن شده اسنمی

تقبره( حسب زره  ن ودنبانو مسبیبیان ز      ط بز   در آنه ربب  ) 

مبرکان رب  سبی ته مسل ا ان تیان کرده بسی که آ بان دزسبی   ب بتن  هبیچ     

 ان مسل ا ان طیر  تر مسل ا ان  اهل  ود ز  ه تن ا  سبی ته    ی  بوت ز بن

زرهن   و تلکه ه ا اور که در بنع آنبه  ترد   ز ته پیامبر ) ( کفر میر ک می

( آم ه بسی تالش می )ود   که مسبل ا ان رب به بن ا ببان  یبز    تقره  

تاهدردب ن . ط بز   در بنع آنه حسادت درز بی بهب  کتباب رب  سببی تبه    بی       

 ان بدرچه ته حقا یی بسبالم آدباهی   بسالم تیان کرده ز مقرر فرموده بسی که آ

دب سبتن و  دب تن  ز آن رب مانه س ادت ز طو بختی ب سان در د یا ز آطرت مبی 

کرد ب  کبه   زلی تر بنبان سخی تود که به آن پیرز  کنن . به بنع رز  آرهز می

مسل ا ان  یز به آن دسبی تردبر ب  ز کبافر  بو   ز در بنبع ربسبتا دسبی تبه         

صبح بن ان تیازرن  ز    کافر  :دفتن . مثالً ته نک نگر میهد   یر گ انی هم می

 ون و تا مسل ا ا ی که بن ان ض یفی دبر  و ته  ک تیفتن  ز کافر  بو  . بلبتبه   

بنع حس زره  کافربن  سبی ته مسل ا ان ته طاقر  ک ز  بب ه در بسبالم ز   

  ط بز ب   قیرت دننی  بوده تلکه  ا ی به  فس پلی  آ ان توده بسی. به بنبع رز 

 
 .البقره:  -1



فصل سوم: یهودیت  





ن نبی ت ب  به آ کبه حب  تبر       من بعد ماتبیّن لهم الحق :در بدبمه فرموده بسی

بنبان رز ع    ز درنافتن  که آ چه پیامبر ) ( آزرده بسی ماات  آن چیز  

 1ها زجود دبرد.بسی که در کتات ا  آن

تسیار  به ن ودنان به  :هم ربجع ته بنع آنه آم ه بسیدر تفسیر فتح بلبیان 

کرد   که   ا رب ت   به بن ان آزرد تان تبه کفبر   حسادت درز ی آرهز می رز 

ده  که ن ودنان تا چه ح   سبی تبه  تردردب ن . ز بنع آنه ته مسل ا ان  بان می

بنجاد فتنه در میان مسل ا ان ز تاهدب تع آ ان به بن ان آزردن ز بنجاد  بک ز  

جودبننکه ربالً در توربت تر زرهن   ! ز ن ودنان تا ز ب ه در دننبان حر  می

  ط ب ز سخع بز ربسی ز دنبع  بنبان رز ع   ه تود که مب   ) ( فرستاده

بز ح  بسی ز  کی در آن   ب تن و زلی به رز  ستم ز حس زره  تبه بزکفبر   

 2زرهن   .

 

 یهودیان و راههای به شک انداختن مسلمانان نسبت به اسالم -6*

:فرمان ط بز   مت ال می

                                 

           .3 

به آنچه بر مسلمانان نازل  :دجمعی از اهل کتاب )به همکیشان خود( گفتن»

شده اسن، در آغاز روز )به ظاهر( ایمان بیاورید، و در پایان روز بدان کدافر  

شوید، تا شاید آنان نیز )نسبن به دین خود بده شدا بیفتندد و از قدرآن(     

 
 .2، ص تفسیر المنار، ج  -1

 .22، ص فتح البیان، ج  -2

 .6 – 2آل عمران:  -3



 آشنائی با ادیان در قرآن






برگردند )و بگویند: اینان که اهل کتاب و اهل دانش هستند بدون دلیدل از  

چنین( ایمان خود را اظهار نکنید مگر برای کسی اند( و )این قرآن برنگشته

 «.که از آیین شما پیروی کرده باشد

دفته   ه که دزبهده  فر به پیبوبنان دننی ن ودنان طیبر تا هبم تبه توبفب     

رسی    ز ته نک نگر دفتن  که در بزل  رزه ته کیش مب   درآنی  ت زن بننکه تبه  

ما کتات ا  طبود رب   :ر تورهن  ز تگونی آن بعتقاد پی ب کنی  ز آطر رزه ته آن کف

بنم کبه  ماال ه کرده ز تا عل ا  طود ته مبورت پردبطته ز ته بنع  تیجه رسی ه

دون  ز مب  و پیامبر   یسی که در توربت توصیف   ه بسیو پس بز درزغ می

 بفتن . دنع بز تاق  بسیو ز ت نع ترتی  مسل ا ان هم در دنع طود ته  ک می

کرد   که تن ا پیرزبن آئیع طود رب ن ودنان ته ه  نگر سفارش میبلبته بنع 

در جرنان بنع قرفن  رربر دهن  ز تن ا ته آ ان تگونن  کبه مسبل ا ان  یبز کتباتی     

ب  و چون بدر بنع مساله رب تا مسل ا ان در جرنان ما ن  کتاب آ ان درنافی کرده

ان هم به آن بقبال( پیب ب    ود ز بدر مبرکتگذبر  و موج  تقونی بن ان آ ان می

 1 و  .تکنن و ته دنع بسالم دعوت می

 

 اصرار یهودیان بر انکار نبوت حضرت محمد )ص( -7*

ها ( عناد ز سرکبی آ بان بنبع   نکی دنگر به زنژدی ا  روم ن ود ز ) با ه

زره  و بدرچه بزصاف بز بسی که تر ب کار  بوت حضرت مب   ) ( بصربر می

: ه بسی. ط بز   مت ال فرموده بسیدر توربت ز ب جی  آم

                                  

                        

 
 .66، ص . تفسیر ابن کثیر، ج 66، ص تفسیر زمخشری، ج  -1



فصل سوم: یهودیت  





                                   

                                  

                                

   .1 

و رحمن من همه چیز را در برگرفته اسن، و آن را مقرر خواهم کرد بدرای  »

به آیدات مدا    آنان که دهند وکنند و زکات میکسانی که )از گناه( پرهیز می

آورند. )سپس خداوند مشمومن رحمن خدود را بیشدتر توضدی     ایمان می

مّدی و درس  ی )خدا(، پیدامبر ا ( کسانی که از فرستاده:داده و فرموده اسن

کنند، پیامبری که )یهودیان و مسدیحیان اوصداف( او را   ناخوانده پیروی می

یابند. )پیامبری( کده آندان را بده کدار نیدا      در تورات و انجیل نگاشته می

هدا را برایشدان حدالل و    دارد، و پاکیزهدهد و از کار زشن باز میدستور می

ن فرسای دینی )همچون قطع سازد و احکام طاقناپاکیها را بر آنان حرام می

مکان نجاسن به منظور طهدارت، و خودکشدی بده عندوان توبده( و بندد و       

اندازد. پس کسانی کده  زنجیرهایی که بر )گردن( آنان بوده، از آنان فرو می

به او ایمان آوردند و از او حماین کردند و او را یاری نمودند و از نوری که به 

 «.گمان آنان رستگارندردند، بیهمراه او نازل شده اسن پیروی ک

بسبربئی  ز  تنبی  المذین یتّبعمون  منیبور به   :ب ب  ت ضی به مفسبربن دفتبه  

ب ب ( زلبی ج  بور    ن ودنا ی هستن  )کبه تبه حضبرت مب ب  ) ( بن بان آزرده     

مفسربن تر بنع تازر   که منیور به آ ان ت بام بمبی پیبامبر بسبالم ) ( بسبی      

 قیر ن ود . طوبه در بص  ن ود  توده تا ن  نا

کبه هنبوه    ه بسبی ط بز   بنع سخع رب هما ی تا حضرت موسی مارح کرد

ب جی   باهل  بب ه تبود ز بنبع به تباب طببردبدن به آننب ه بسبی. )فخبر( ربه           

 
 . – األعراف:  -1



 آشنائی با ادیان در قرآن




2

کن  تر بننکه بزصاف پیامبر دربمبی بسبالم ) ( ز   بنع سخع داللی می :دون می

ه بدبر چنبیع  با ب     صبی  بوت بز در توربت ز ب جی  مکتوب توده بسیو چربک

سباهد. در  بنع سخعو ن ودنان ز مسیبیان رب به پبذنرش سبخنان طب ب دزر مبی    

حالیکه هیچ طردمن   در ربستا  تنقیص طونش ز دزرساطتع مردم به پذنرش 

تبوبن  کن . پس چون ط بز   بنع سخع رب دفته بسیو مبی سخنان طود تالش   ی

ب جیب  ذکبر    در تبوربت ز  تیجه درفی که بزصباف پیبامبر ) ( تبه قبور رابع      

 1ز بنع طود تزردترنع دلی  تر صبی  بو ت بزسی. بسی  ه

 

 :مبحث پنجم

 برخی از باورهای يهوديان

 نامند یهودیان عزیر را پسر خدا می -1*

:فرمان ط بز   مت ال می

                             

                                   

 .2 

مسدی    :گویندد عزیر پسر خدا اسن، و مسیحیان مدی  :گویندیهودیان می»

گفتار( آندان   )این :گویندپسر خدا اسن. این سخن آنان اسن که با زبان می

 
 .6 – 62، صص تفسیر فتح البیان، ج  -1

 .6التوبه:  -2



فصل سوم: یهودیت  



6

ان را ندابود کندد    اند. خداوند آنقبالً کافر شده مانند گفتار کسانی اسن که

 ؟«شوندچگونه بازداشته می

به آثار تیببتر ب  نبب ن بن ف  یب ه     :بتع عایه در تفسیر بنع آنه دفته بسی

  ب ب   به ه به    ود که )تن ا( درزهی به ن ودنان بنع سخع رب تر هتان رب ب ه می

چ ار  فر به رهبربن دننی ن ود ن نی سلّام  :تع عباس )ر ( هم دفته بسیآ ان. ب

تع مبکمو    ان تع أتی بزفیو  اس تع ریس ز مالک تع صبیف بنبع سبخع رب    

به ن ودنا ی که بنع سخع به آ ان  قب   ب ه بسبی     :ب  .  قاش هم دفته بسیدفته

 1ب  .هیچ کس تاری   ا  ه ز ه ه منقر    ه

 در بنع آنه عام بسی زلی بلی ود لفظ :بنع آنه دفته بسی ررقبی در تفسیر

ب ب .    ن ودنان بنع سبخع رب  گفتبه    طاصی بسیو چون ه همنیور به آن ع ه

  عام بسی ز ه ه بلناسلفظ       2  ه ا اور که در آنه

ه بنع سبخع رب تبه   رسا   زلی منیور به آن  خص طاصی بسی )کمردم رب می

  مردم بنع سبخع  پیامبر ) ( ز بصباب دفته بسی(و چون ت ن ی بسی که ه ه

ب ب  ز دفتبار     فوق هم چون تزردان ن ود بنع سخع رب دفتبه ب  . در آنهرب  گفته

تزردان در میان مردم   رت دبردو بنع سخع ته ت ام ن ودنان  سبی دبده   ه 

 3بسی.

ب ب  عزنبر   کسا ی کبه دفتبه   :وسی هم آم ه بسیدر تفسیر )رزح بل  ا ی( آل

  آ بان    آ ان زلی تبه ه به  ب    ه ه هپسر ط ب بسیو پیبینیان روم ن ود توده

ب  به نک روم مرتکب  کبار ه بتی  ب   و      سبی دبده   ه بسیو چون بدر ع ه

 
 .، ص تفسیر ابن عطیه، ج  -1

 .6آل عمران:  -2

 .، ص تفسیر قرطبی، ج  -3



 آشنائی با ادیان در قرآن






درزهبی به   :ب ب  ب  هبم دفتبه   بود. عب ه    آ ان  سببی دبده مبی  م  والً ته ه ه

ننه به ج له سالم تع مبکمو    ان تع أتی أزفیو  اس تبع ربیس ز   ن ودنان م 

تبه هبر    :دونب  ب  . )در بدبمه( آلوسی مبی مالک تع صیف رائ  ته بنع سخع توده

  ط بز   در میان ن ودنان  انع توده بسبی  حال بنع سخع تا توجه ته فرموده

ب   منیور به دفته ب  همب  به آ ان آن رب ته قور کلی رد کرده ز ع هز بننکه ع ه

عزنر پسر ط ب بسبیو بنبع بسبی کبه بحکبام دننبی رب تبرب  مبا          :دونیمبننکه می

 1توضیح دبده بسیو بعتبار    برد.

. ز بما در تفسیر بل نار چنیع 2ب  در تفسیر فتح بلبیان هم بنع بروبل  ق    ه

ب ب  ز  هب   ت ضی به ن ودنان م ننه تبود کسا ی که بنع سخع رب دفته :آم ه بسی

ها هم کسان دنگر  بنع سخع رب تر هتبان جبار  کبرده تا بن       ان  رب  به آن

سبالم تبع    :زلی ته ما  رسی ه تا  . به بتع عباس )ر (  ق    ه که دفته بسی

مبکمو    ان تع بزفیو بتوأ سو  اس تع ریس ز مالک تع صیف ط می پیبامبر  

  مبا رب  یم در حالی که ربلبه کنما چگو ه به   ا پیرز  می :) ( آم    ز دفتن 

ب  ز م تق   یستی که عزنر پسر ط ب بسی؟ پس ما هم در تفسیر بنبع  تر  کرده

 3پذنرنم.آنه رزبنی بتع عباس رب می

ب   توبن  تیجه درفی که کسا ی که دفتهها  مفسربن میپس به مج و( دفته

ب ب  زلبی   هعزنر پسر ط ب بسیو ترطی به عل ا  م تبر ن بود ز پیرزب ببان تبود   

چون بنع سخع در میان ن ودنان  یو( پی ب کرده ز آ ان در مقاتب  آن سبکوت   

  آ ان  سبی دبده   ه   رضانی بسیو ته ه هبطتیار کرده ز سکوت هم  با ه

 
 .، ص تفسیر آلوسی، ج  -1
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  آن کبافر  کفرآمیبز تا ب  ه چبون دوننب ه     بسیو چون کسی که ربضی ته سخع

  ود.مبسوب می

 

وز محدود آتش جهنم گریبانگیر ما بجز چند ر :گویندیهودیان می -2*

 شودنمی

:فرمان ط بز   مت ال می

                              

                              

         .1 

رسدد.  گویند آتش )جهنم( بجز ایام معددودی بده مدا نمدی    یهودیان( می»)

اید )مبنی بدر  آیااز خدا پیمان گرفته :( بگو:گوید)خداوند در توبیخ آنان می

دهد تا چنین بگوییدد( و خددا   ه جز این چند روز شما را عذاب نمیاینکه ب

کند؟ یا اینکه )عهدد و پیمدانی در کدار    ی خود عمل نمیهرگز خالف وعده

خبریدد. آری! هدر   دهید که از آن بینبوده و( شما چیزی به خدا نسبن می

ای کس مرتکب گناه شود و گناهش او را احاطه کند )به طوریکه هیچ حسنه

ی او باقی نماند که وی را از آتش جهدنم و مانددن در آن نجدات دهدد(     برا

 «.چنین افرادی یاران آتش بوده و جاودانه در آن خواهند ماند

دفتن  تجز م ت ک ی عبذبب  به ج له تازرها  فاس  ن ودنان بنع تود که می

ج نم رب  خوبهن  دن  ز در آن جازدب ه  خوبهن  ما ب  ز بنبع مب ت رب هفبی رزه     

هد  و چرب که م تق  تود   که د یا هفی هزبر سال قول طوبه  کببی    یع میتخ

ب  به آ بان هبم   ز ته جا  هر هزبر سال نک رزه عذبب دبده طوبهنب   ب . عب ه   

 
 . – البقره:  -1



 آشنائی با ادیان در قرآن






پرسببتی نمو زبرد آتببش ج ببنم تن ببا چ بب  رزه  کببه دوسبباله رب مببی :دفتنبب مببی

کفر ز  ر  بسیو   فوقو در آنه« سی وه ز طایوه» ونم  ه تیبتر. منیور به می

چربکه در ررآن ز سنی متوبتر ته بثبات رسی ه بسی که جازدب ه ما  ن در آتش 

تن ا ته کافربن ز مبرکان بطت ا  دبردو ز بننکه بنبع آنبه در مبورد ن ودنبان     

1 اهل   ه بسی طود مؤن  بنع مال  بسی.


 

 نامندیهودیان و مسیحیان خود را پسران و عزیزان خدا می -3*

 :فرمان مت ال میط بز   

                                  

                                    

      .2 

ما پسران و عزیدران خدداییم )همانطوریکده     :یهودیان و مسیحیان گفتند»

عزیر و مسی  پسران خدا بودند، خداوند در رد سدخنان آندان خطداب بده     

گویید( پس چرا شما را در برابر )اگر راسن می :فرماید:( بگوپیامبر )ص( می

هدایی  هایی همچون سایر انسدان دهد. بلکه شما انسانان عذاب میگناهانت

هستید که خدا آنان را آفریده اسن )و آنان را در برابر خیر و شر محاسدبه  

کرده و هر کسی را طبق کردارش مجازات خواهد کرد( خداوند هدر کده را   

دهد. و هدر کده را   کند و( مورد آمرزش قرار میبخواهد )در دنیا هداین می

دهدد )بددون اینکده    میراند و( او را عدذاب مدی  بخواهد )در دنیا بر کفر می

اعتراضی بر کار خدا وارد شود، چرا که خداوند قادر مطلق اسن و هر کاری 
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هدا  ها و زمین و آنچه میدان آن دهد( و سلطنن آسمانکه بخواهد انجام می

 «.اسن متعلق به خدا اسن و برگشن )همه چیز( تنها به سوی اوسن

کرد ب  کبه پسبربن ز عزنبربن ط بننب و زلبی       ن ودنان ز مسیبیان بدعا مبی 

بدبر   :فرمانب  کبه تبه آ بان تگونب      ط بز   در رد بدعا  آ ان ته پیامبر ) ( مبی 

دهب   دونی  پس چرب ط بز ب   ب ا رب در مقاتب  دناها تبان عبذبب مبی      ربسی می

وبهی   ب و در  بن  که بنام م  زد  دچار عذبب طه ا اور که طود بعتربف کرده

حالی که پسر تان  به جنس پ ر تا   ز  بان  کار  به بز سبر تز ب  کبه در حب      

پ رش مبال تا   ز بدر   ا زبر اً عزنربن ط ب تا بی و  بانب  ط بز ب   ب ا رب     

 ون  ز بنبع داللبی   عذبب ت ه  حال آ که   ا در تربتر دناها تان عذبب دبده می

 1درزغ ز تاقلی بسی. کن  تر بننکه بدعا    او بدعا می

 

 دانندیهودیان خدا را بخیل می -4*

:فرمان ط بز   مت ال ته  ق  به ن ودنان می

                                    

             ....2  

دسدن خددا بدا غدل و زنجیدر بسدته شدده اسدن.          :گویندیهودیان می»

اند نفرینشان باد )و از رحمدن  هایشان بسته باد! و به سبب آنچه گفتهدسن

واد و بخشنده اسن( نهاین جخدا بدور باشند(. بلکه دو دسن خدا باز )و بی

کند. )بدون اینکه هدیچ  هر گونه که بخواهد )و طبق حکمن خود( انفاق می

گونه اعتراضی بر کار او وارد باشد، چراکه تنها او بخشنده و گیرنده اسدن(  
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بدون شا آنچه از سوی پروردگارت بر شما نازل شده اسن، بر سرکشدی و  

 «.افزایدکفرورزی بسیاری از آنان می

یمداهلل  »ط ب تخی  بسی ز ترب  تیبان بنبع مالب  ت بیبر      :دفتن می ن ودنان

ترد   که بتع عباس )ر ( آن رب ته م نی تخی  تفسیر کبرده  رب تکار می «مغلوله

غلّمت  » :بسی. ط بز   هم در رد سخع آ ان ز ماات  ت بیر آ ان فرمبوده بسبی  

د  ! ز چنبیع  ن نی دست ا  آ ان تا ق  ز ه جیر تسته  و   ز تخی  در «أیدیهم

هم   و چون تخ  صفی تاره  بسی در میان آ ان. ن ودنبان تبه طباقر چنبیع     

سخع ه تی مورد ل نی ط بز   رربر درفتن  ز به رح ی ط بز   دزر دردن    ز 

درد یا ته صورت توهننه ز طو  درآم    زدچار ذلی ز پستی  ب    ز ترسبو   

 1ان طوبه    .ر یته تار آم    ز در آطرت هم عذبب ج نم درنبا گ

بممل یممداه   آنببه ط بز بب  تببرب  بثبببات تخبببن دی طببود ت بیببر در بدبمببه

رب تبه صبورت   « نب  »رب تکار ترده بسی ز تا زجود بننکه آ بان لفبظ    مبسوطتان

ب   زلی ط بز   تبه منیبور مبالغبه در رد بدعبا  آ بان ز بثببات       مفرد تکار ترده

ون تخببن دی تبا دز دسبی    تخبن دی طود به لفظ مثنی بستفاده کرده بسیو چ

ما ن  س ع ز ت ر نکی به صفات ط بز   بسی ز تر « ن »مبالغه آمیزتر بسی. ز 

ما بسی که ته آن بن ان تیبازرنم ز در تربتبر آن تسبلیم  بونم ز آن دو به کبه       

  ذبت ط بز    بسی ته بز  سبی دهیم ت زن بننکه تبه د ببال کیفیبی ز     انسته

ه ا اور که ذبت ط بز   تا دنگر ذزبت متفبازت  تببیه ز ت ای  آن تا یم. چون 

لمی  کمثلمه   بسیو صفات بز هم  باهتی ته صفات دنگربن  ب برد ز در زبربع   

تنباتربنع   «.هیچ چیز شبیه او نیسن و او شنوا و بینا اسن» شییء و هو السمیع البصیر

رب ت نوبن عضو  به ت ن ته ط ب  سبی دبد. زلبی چبون ن ودنبان    « ن »توبن   ی
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رب تبه م نبی   « نب  »تبوبن  ائ  ته تجسیم ط بز   هستن  قب  تازر فاس  آ ان میر

 1عضو  به ت ن ته ط ب  سبی دبد.

 

 دانندیهودیان خدا را فقیر و نیازمند می -4*

:فرمان ط بز   مت ال می

                                    

                                    

     .2 

خدا فقیدر اسدن و مدا     :گمان خداوند سخن کسانی را شنید که گفتندبی»

یازیم! آنچه را که گفتند )بر ایشان( خواهیم نوشن، )همچنین( به قتدل  نبی

رساندن پیامبران توسط )گذشتگان( ایشان )نیز ثبن و ضبط خواهد شد( و 

بچشید عذاب سوزان را!  :)در جهنم یا هنگام محاسبه بدانان( خواهیم گفن

 ایدد و این )عذاب( به خاطر چیزی اسن که خودتان پیشداپیش انجدام داده  

 «.داردخداوند به بندگان )خود( هیچ ستمی روا نمی

کیسن کده بده خددا    »         3 زرتی که آنه

 باهل  ب و ترطبی به ن ودنبان به ج لبه ح َیبی تبع بطاب  ز          «قرض نیکویی بدهد؟

درطوبسبی   یباهنم ز به مبا   فنبا  تع عاهزربء دفتن : ط ب فقیر بسی ز مبا تبی  

کن . ز بنبع سبخع ه بتی بسبی کبه تن با سرکببا ی آن رب تبر هتبان          رر  می

ب  و چون بنع بفربد نبا م تقب  تبه سبخع طبود      زر تودهرب ن  که در کفر قوقهمی
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ب ب  ز در هبر صبورت کبار تسبیار      ب   ز نا بننکه ررآن رب ته رنبخن  درفتهتوده

پاسخ  گذب بته  آ ان رب تی ب  . لذب ط بز   هم بنع سخع ه یه تی مرتک    ه

  بع البان نبا در علبم طبود ثببی     ز فرموده بسی که سخع آ ان رب در صبیفه

 :فرمان ط بز   مت ال می کرده ز قب  آنو آ ان رب مجاهبت طوبه  کرد. در بدبمه

بنمو تلکه تبه رتب  رسبا  ن پیبامبربن      ه تن ا بنع سخع ه ی آ ان رب ضبط کرده

بنمو تا به نک قبرف تبه بنبع  کتبه ب باره       یز ثبی کرده توسط دذ تگان آ ان رب

ب  و تلکبه   ود که بنع سخع ه یو بزلیع جنانتی  یسی که ن ودنان مرتک    ه

  طود دبر  و ز به قبرف دنگبر تبر      ار دنگر  رب  یز در پرز  هجنانت ا  تی

ب  و  هبنع  کته تاکی   ود که هر چن  پیامبربن توسط پیبینیان آ ان ته رت  رسی

ب  و  رنک جبرم آ بان تبه حسباب     زلی چون آ ان  یز ت نع جنانی رضانی دبده

 و  و چبون کسبی کبه در تربتبر کفبر ز سبتم       آنن  ز ما ن  آ ان مجاهبت میمی

 ود. رزبنی  ب ه  ها میده  ه ا ن  کسی بسی که مرتک  آنرضانی  بان می

بی تبه بز  که  خ ی کبته   ن حضرت عث بان )ر ( رب تبسبیع کبرد.  ب     

    ا هم  رنک طون بز هستی! ن نی   بی رضانی ته رت  رب ته منزلبه  :دفی

رت  ته حساب آزرده بسی. ررقبی هم ت   به  ق  بنع سخع به   بی دفته بسی: 

  م  ی بسیو چون )تبا بنبع حسباب( رضبانی دبدن تبه دنباهو دنباه        بنع مساله

کنب   به پیبامبر ) (    ود. بتودبزد تبه  قب  به ع برس تبع ع یبره      مبسوب می

إذا عُمِلَتِ الخطیئمه فمی األرض کمان ممن     » :رزبنی کرده که پیامبر ) ( فرمود

کمن غاب عنها، و من غاب عنها فرضیها  –و قال مرّه فأنکرها  –شهدها فکرهها 

 .«کان کمن شهدها

هر داه در جانیو دناهی ب جبام دبده  بودو کسبا ی کبه در آ جبا حضبور       »

ه ا ن  کسا ی  –آن رب ب کار کنن   :ز نک تار دفی –نفر تا ن  دبر  و بدر به آن مت

هستن  که در آ جا حضور   بر   )ز دناهی تر آ ان  یسی( زلبی کسبا ی کبه به    

ب  و ه ا ن  کسا ی هستن  کبه در    دناه قائ  توده ز ته آن رضانی دبدهصبنه
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یببامبربن تببا زجببود بننکببه پ«. (ب بب رضببانی دبده آ جببا حضببور دب ببته )ز تببه آن

 ود تا در مقات  آن کببته  بو  و   م  ومن  ز هردز دناهی به آ ان صادر   ی

کبتن و تا تبه تزردبی ز   ن ودنان پیامبربن رب ت زن ح  می :ط بز   فرموده بسی

 ه تی دناه آ ان ب اره کن . 

ت نع طاقر بسی که داللی  ذلک بما قدّمت أیدیکمدر « أن  »  ذکر زبژه

ب  و چون داهی کبار   ان طود مستقی اً آن دناهان رب مرتک    هکن  تر بننکه آ 

 ودو پس زرتبی  که ب سان ته آن دستور دبده بسی  یز ته ب سان  سبی دبده می

کنب  تبر بننکبه ب سبان      ود داللی میکه کار  ته دست ا  ب سان  سبی دبده می

طاقر بنبع بسبی   ته « أن  »طود مستقی اً آن رب ب جام دبده بسی. ز نا بننکه ذکر 

 1ده .که ب سان تیبتر کارها رب تا دسی ب جام می
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 نصاری )مسیحیت(


فصل 

 چهارم







 :مبحث اول

 آشنايی با نصاری، عیسی و مادرش مريم علیهما السالم

 نصاری -*الف 

بسبی. دفتبه   «  َ ْبربن »ج بع  «   بار  » :درتفسیر همخبر  آمب ه بسبی  

ترب  مبالغه بسبی. ز  «   رب ی»اء ن«. بمرأه  َ ْرب ه»ز « رج   َ ْربن» : ودمی

ب ب  کبه حضبرت عیسبی رب نبار       مسیبیان تب نع علبی   بار   امیب ه  ب ه     

 1ب  .کرده

  ار   امی بسی ترب  بصباب حضرت عیسبی )(( ز   :آلوسی دفته بسی

ب   ها ت نع طاقر بسی که حضرت عیسی )(( رب نار  کردهبقالق بنع بسم تر آن

 2ب  .ز نا ته نار  نک نگر  تافته

ج عو «   ار »لفظ  :سیبونه دفته بسی :در تفسیر فتح بلبیان هم آم ه بسی

رزد ز بسی زلی تن ا تبا نباء  سببی تکبار مبی     «  َ رب ه»ز «  َ ربن»ز مفرد آن 

 «.بمرأه   رب یه»ز « رج    رب ی» : وددفته می

 ام رزستانی بسی در  ام که   ار  ته «   ربن» :جوهر  هم دفته بسی

 3 و  .بی دبده میآن  س

  لفیی بسی که به ماده«   ار » :بتع عایه هم در تفسیر طود دفته بسی

 امیب ه  «   برنا »نبا  «  اصره»درفته   ه بسی ت لی  بننکه رزستانبان «   ر»
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کرد   ز نا ته طاقر بننکبه حضبرت     و ز نا ت لی  بننکه ه  نگر رب نار  میمی

 .الی اهللمن أنصاری عیسی )(( فرموده بسی: 

ز «   ببربن»ج ببعو ز مفببرد آن در بصبب  «   ببار » :سببیبونه دفتببه بسببی

تکبار   «نصمرانی و نصمرانیه  »بسی زلی لفبظ مفبرد تب زن نباء  سببی      «   رب ه»

 1رزد.  ی

 

 آشنایی با حضرت عیسی )ع( –* ب 

:فرمایدخداوندمتعال می

                                   

      .2 
ای از جاندب  ای مریم! خداوند تدو را بده کلمده    :آنگاه که فرشتگان گفتند»

او دهد، درحالیکه می خودش که نامش مسی  عیسی پسر مریم اسن مژده

 «.ی مقربان اسندر دنیا و آخرت دارای وجاهن و کرامن و از زمره

تر عیسی )(( بقالق   ه بسبی ن نبی ه با اور کبه     « کل ه»در بنع آنه لفظ 

هم  امی ه   ه بسبی. ه چنبیع در بنبع    « کل ه» امی ه   هو « عیسی»ز « مسیح»

نبع  آنه حضرت عیسی )(( ته مادرش  سبی دبده   ه بسیو تنباتربنع  خسبی ب  

دهیم ز آ گاه علی  سبی بز تبه مبادرش رب تیبان    بلفا  رب مورد تررسی رربر می

 کنیم.می
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 بر عیسی )ع(« کلمه»* اطالق لفظ 

تر حضرت عیسی )(( « کل ه»در تفسیر بتع عایه در مورد علی بقالق لفظ 

 امی ه بسیو چبون ز  رب  « کل ه»ط بز   عیسی رب  :رتاده دفته بسی :آم ه بسی

بنع چیبز   : ودتوجود آزرده بسی. ه ا اورنکه دفته می« کُعْ»ل ه ن نی تا نک ک

ب  دفته ط ب بسی ن نی  ا ی به تق نر بل ی بسی. قبر  هم ته  ق  به ع ه« رَ َر»

 امیب ه بسبیو ه ا اورنکبه دنگبر     « کل به »ط بز   حضرت عیسبی )(( رب   :بسی

ع عایبه دفتبه   تب دنگر   امگذبر  کبرده بسبی. سب س ب    ها مخلورات رب ته بسم

تر حضرت عیسی )(( ت نع طاقر بسی کبه ط بز ب  در   « کل ه»بسی: بقالق لفظ 

توربت ز دنگر کتات ا  آس ا ی به حضرت عیسی ناد کرده بسی. تناتربنع م نی 

دهیم که   ا ه ان ه ی هستی که ب  مرنم! ته   ا مژده می» : ودآنه چنیع می

ها  که ربالً به بز سخع دفته ز در کتاب ط بز   بز رب تردزن ه بسی تا ب سا ی رب

 1«.آس ا ی طبر آم ن بز رب دبده بسیو ته د یا آزر 

 امیب ه  ب ه بسبیو چبون     « کل ه»عیسی )((  :در تفسیر آلوسی آم ه بسی

توجبود آمب ه بسبی. تیببتر     « کُبع »ترطالف دنگر آدمیان ت زن پب ر ز تبا لفبظ    

ب   که ود ته بنع آنه بستناد کردهب  و ز درتانی  سخع طمفسربن هم تر بنع عقی ه

:فرمان ط بز   می

                

 .2 

مثال )آفرینش( عیسی نزد خداوند همانند )آفرینش( آدم اسن که او را از »

 1«.و او پدید آمد پدید آی! :خا  آفرید و سپس گفن
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رب « کل به »صاح  تفسیر فتح بلبیان هم علی  امگذبر  حضرت عیسبی تبه   

دب سته ز آن رب به ربی  بقبالق سبب  تبر    « کع»توجود آم ن ز  ته زسیله کل ه 

 2مسب  دب سته بسی. بتع کثیر هم چنیع  یر  رب دبرد.

 

 «مسیح»*نامگذاری حضرت عیسی )ع( به 

ما نب    نکی به بلقباب  برنفه  « مسیح» :بسی همخبر  در تفسیر طود دفته

 3ز ته م نی مبار  بسی.« مبیبا»ص ن  ز فارزق بسی که بص  عبر  آن 

بطتالف  یر « مسیح»  لفظ در مورد رنبه :در تفسیر بتع عایه آم ه بسی

ز ته م نی دردش کبردن در  « ساح نسیح»مسیح به  :ب  ب  دفتهزجود دبرد  ع ه

تبه م نبی مسبح    « مَسَح»به « مسیح»ب   که تر بنع عقی ههمیع بسی. زلی ج  ور 

کردن همیع درفته   ه ز حرکی کردن تر همیع تبه منزلبه مسبح کبردن آن در     

 امیب ه  ب ه   « مسبیح » یر درفته   ه بسی ز به بنع رز  حضرت عیسبی )((  

کبردو  بفا   مسبح مبی  که ب  هم تر بنع تازر   که چون هر مرنضی رب بسی. ع ه

« ف ی »تر زهن « مسیح» امی ه   ه بسی. تناتربنع دز  یرنهو « سیحم»نافیو می

 امی ه « مسیح»حضرت عیسی )((  :بسی. بتع جبیر دفته بسی« فاع »ز ته م نی 

چون تا  :ب  ب  هم دفته  ه بسیو چون ط بز   بز رب مبار  آفرن ه بسی ز ع ه

جه ته بنع  یرناتو رزقع مق س مالی ه   ه ز نا به دناهان پا    ه بسیو تا تو

 بسی.« مف ول»ته م نی « ف ی »تر زهن « مسیح»

 1رب ته م نی ص ن  ز ربستگو دب سته بسی.« مسیح»بتربهیم  خ ی هم 



 .، ص 2فسیر آلوسی، ج ت -1

 .66، ص . تفسیر ابن کثیر، ج 26، ص 2تفسیر فتح البیان، ج  -2

 .66، ص تفسیر زمخشری، ج  -3



فصل چهارم: نصاري ) مسیحیت(  



2

حضرت عیسی )(( ت لی دبردش هنبادو    :بتع کثیر در تفسیر طود دفته بسی

ب  هم علی بنع بمر رب صافی ز تب زن دبود  کبف    مسیح  امی ه   ه بسیو ع ه

ب  و ترطی هم تر بنبع تازر ب  کبه چبون حضبرت عیسبی هبر          دب ستهپاها  ز

 2نافیو مسیح  امی ه   ه بسی.کردو ته بذن ط ب  فا میتی ار  رب مسح می

لق  حضرت عیسی )(( ز مث  « مسیح» :در تفسیر آلوسی چنیع آم ه بسی

ز ته م نی مببار  بسبی.   « مبیبا»فارزق به بلقاب  رنفه بسی. بص  عبر  آن 

درفتبه  ب ه زلبی در    « مسبح »به « مسیح»لفظ  :ب  ر  به پیبینیان هم دفتهتسیا

ب  ب ب و عب ه  مورد تیان علی بقالق آن تر حضرت عیسی )(( بطتالف  یر دب ته

ب  ! چون تر چبم  اتینا ب  هم دفتهچون مبار  آفرن ه   ه بسی ز ع ه :ب  دفته

کردو  فا  ار  رب مسح مینافی ز هر تیکبی  ز تینانی طود رب تاه میدسی می

 3نافی.می

  لفبظ  صاح  تفسیر فتح بلبیان هم تر بنع تازر بسی کبه در مبورد رنببه   

ب ب و چبون در   درفتبه « مسبح »ب  آن رب به بطتالف  یر زجود دبردو ع ه« مسیح»

دزن و نا تبه طباقر بننکبه هبر     پردبطی ز در جانی سکنی   یهمیع ته دردش می

نافبیو نبا بننکبه چبون تبا رزقبع مخ بو          فا مبی کردو تی ار  رب مسح می

پیامبربن مالی ه   ه ز نا چون دبرب  پاها  صاف ز ت زن دود  توده بسبی ز  

 4تاالطره نا ت نع علی توده که به دناهانو پا  دردن ه بسی.
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ته م نی « بنبو(»بسی که بص  عبر  آن  1لفیی م رّب« عیسی»  بما زبژه

درفتبه  ب ه ز چبون حضبرت عیسبی )((      « عیس»به « عیسی»سی   ز آرا بسی. 

دبرب  ر گ سفی  مت ان  ته سرطی تودهو ته بنع بسم  امگذبر    ه بسی. زلبی  

رب قیبر مببت  تگیبرنمو چبون سبخع دفبتع به       « عیسبی »بص  بنع بسی که لفظ 

 2ب  در تر  برد.  آن هیچ فان هب تقاق ز رنبه

و همخببر  دفتبه   بما در مورد علی ب تساب حضرت عیسی )(( ته مبادرش 

ب  که ربالً  و   زلی در آنهفره  بن م  والً ته پ ربن طود  سبی دبده می :بسی

ت بن ب اره   و حضرت عیسی )(( ته مادرش  سبی دبده   ه بسی تبا ب باره   

 3 ود.تا   ته بنع  کته که حضرت عیسی )(( ت زن پ ر متول  می

مسبیح  »نبوبن  همخبر  ه چنیع در مورد م رفی   ن حضرت عیسبی ت  

صبفی  « بتبع مبرنم  »لق  ز « مسیح»و بسمو «عیسی»دفته بسی! « عیسی بتع مرنم

 4بسی ز مج و( بنع سه لفظ م رّف حضرت عیسی )(( هستن .

 آشنایی با مریم مادر عیسی )ع( –*ج 

 :فرمان ط بز   مت ال می

                                      

                                        

        1 
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پروردگارا! من آنچه را کده در شدکم دارم    :عمران گفنهنگامی که همسر »

)بعد از آنکه به دنیا آمد( خالصانه نذر تو کردم )تا تنها طاعن تدو را بجدای   

آورد و به چیز دیگری مشرول نشود( پس )این قربانی( را از من بپذیر که تو 

شنوا و دانایی. پس وقتی که او را به دنیا آورد )با تمسدف و عدذر خواهدان(    

خداوندا! من او را دختر زاییدم، ولی خدا به آنچه او به دنیا آورده بود،  :گفن

دانسن که( پسر مانند دختر نیسن )و این دختدر بده   تر بود )و بهتر میآگاه

کدرد و گفدن:( و مدن او را مدریم     مراتب بهتر از پسری اسن که او آرزو می

 «.نامیدم

آم و بظ ار تاسف ز  باربحتی   ه سر ع ربن به بننکه فره  شو دطتر ته د یا

  طب ب  کردو چون ز  بمی زبر تود که پسر  ته د یا آزرد کبه در طب می طا به   

تا   ز در آن ته عبادت ت ردبهد درحالیکه م  والً دطتر تبونژه در بنبام حبی     

  صالحیی چنیع کار  رب   بردو ز چون بنع بظ ار تاسف ه سر ع ربن  بب ه 

کنب و ط بز ب  در رد بنبع  بب ه فرمبوده       بعی میترتر  پسربن تر دطتربن رب ت

دب سبی کبه پسبر    تر تود ز ت تر مبی ط ب ت ب چه بز ته د یا آزرده تود آداه :بسی

کبرد ت تبر   ما ن  دطتر  یسی ز بنع دطتر ته مربتب  به پسبر  کبه بز آرهز مبی    

 2بسی.

 

 * زکریا و سرپرستی کردن مریم

 :فرمایدخداوند متعال می

           .3 
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ی خداوند او )یعنی مریم( را به طرز نیکویی )از مادرش برای خدمن خانده »

خدا و عبادت کردن در آن به جای پسر( پذیرفن و او را خوب تربین کرد و 

 «.زکریا را سرپرسن او قرار داد

پرستی مرنم رب ته هکرنا زبدذبر کرد تا مرنم به بز علبم مفیب  ز   ط بز   سر

  مبرنم ز تبه ربول    کردبر  یک تیاموهد ز  یز ته طاقر بننکه هکرنا  وهر طالبه 

 1ت ضی دنگر  وهر طوبهر بز توده بسی.

 

 *کرامت مریم

:فرمان ط بز   مت ال می

                                        

             .2 

 :یافن. گفدن شد، غذا را در پیش او میهر زمان زکریا وارد عبادتگاه او می»

ایدن از جاندب خددا     :( گفدن )مریم :ای مریم! این از کجا براین آمده اسن

 «.دهدحساب روزی میآید، بدرستی که خدا به هر کس که بخواهد بیمی

ته م نی قرفه ز مکان مرتفع بسی. ز هر زری هکرنبا زبرد آ جبا   « مبربب»

نافیو   همستان رب می  تاتستان ز در تاتستان میوه  و در همستانو میوهمی

 3کن .یز بنع تر زجود کربمی بزلیاء داللی م
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 ی تولد عیسی )ع( به مریم*مژده

:فرمان ط بز   مت ال می

                                  

                     ...                  

                                    


1


  
ای از جاندب  ای مریم! خداوند تدو را بده کلمده    :آنگاه که فرشتگان گفتند»

دهد، در حالیکه او می   عیسی پسر مریم اسن مژدهخودش که نامش مسی

ی مقربان اسن. ... )وقتی که مدریم  در دنیا و آخرت دارای وجاهن و از زمره

پروردگارا! چگونه مرا فرزندی خواهد  :ی فرشتگان را شنید( گفناین مژده

ام و نده قصدد ازدواج دارم و( هدیچ    بود در حالی که )من نده ازدواج کدرده  

ای که جانب خدا مدممور دادن ایدن   )فرشته :ه من دسن نزده اسنانسانی ب

ایدن چندین خداوندد هدر چده بخواهدد        :مژده بود، در پاسخ مریم( گفدن 

پدید آی! پس )بدون  :گویدی چیزی بکند فقط میآفریند و هر گاه ارادهمی

 «.آیدتمخیر( پدید می

رنع تباطیر   ن نی ط بز   هر چیز  رب بربده کن و تالفاصبله ز تب زن ک تب   

        .2فرمان آن  ه ا اور که ط بز   میپ ن  می

 «.فرمان ما مانند یا نگاه سریع و با عجله، فرمانی بیش نیسن»
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 :مبحث دوم

 حامله شدن مريم، تولد عیسی و گفتگوی مريم با قومش

 

 *چگونگی حامله شدن مریم )ع(

 :فرمان  بز   مت ال میط

                                       

                                     

    .1  

ی شدرقی  آنگاه که در ناحیه :و در کتاب )آسمانی قرآن( از مریم سخن بگو»

ای میدان  اش کناره گرفن )تا به عبادت بپردازد( و پرده)مسجد( از خانواده

ی خود، جبرییل را به سدوی او  خود و آنان افکند. )در این هنگام( ما فرشته

ییل به صورت انسان کاملی بر مریم ظاهر شد. )وقتدی کده   فرستادیم و جبر

مریم در آن خلوت کرده جبرییل را به شکل یا انسان مشاهده کدرد، از او  

من از )سدوء   :ترسید و فکر کرد که جبرییل قصد او را دارد، لذا( مریم گفن

بدرم. اگدر پرهیزکدار هسدتی )و از خددا      قصد( تو به خدای مهربان پناه می

ه من تعرضی نکن. و مریم این سخن را گفن تا خدا را بده یداد او   ترسی بمی

 2«.بیاورد(
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  :زرتی که جبرئی  سخع مرنم رب  نی  دفی              

   .1 
کندی بلکده( مدن    )من از کسانی نیستم که تو گمان مدی  :جبرییل( گفن»)

ر تو هستم تا پسری که )از گناهان( پاکیزه اسن بده تدو   ی پروردگافرستاده

 «.ببخشم

 زرتی که مرنم پاسخ جبرئی  رب  نی و تبا ت جب  دفبی:              

       .2 

چگونه پسری خواهم داشن در حالی که هیچ کسی )از راه مشروع(  :گفن»

 «.اممن نزدیکی نکرده اسن و زناکار هم نبودهبا 

  :جبرئی  هم در پاسخ بز دفی                           

        .3 

این )کدار(   :ته اسنهمانگونه اسن )که بیان داشتی( پروردگار تو گف :گفن»

ای برای من آسان اسن و )این امر( به خاطر آن اسن که آن را آیه و نشدانه 

)بر قدرت خدا( برای مردم قرار دهدیم و او را )بدا برگزیددن بده پیدامبری(      

رحمتی از سوی خود سازیم )که مردم را به بندگی خدا و توحید فراخواند(. 

 «.و )این( کار انجام یافته اسن

مت ال در بنع آنه آفرننش حضرت عیسی )(( ت زن پب ر رب نکبی به   ط بز   

هبا   ها  ر رت طود م رفی کرده بسی. ط بنی که آفرننش رب ته صبورت  با ه

متنو( ب جام دبده بسبیو مبثاًل آدم رب تب زن پب ر ز مبادر ز فره ب بن آدم رب تبه        
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فرنب ه    مادر ز ت زن پب ر آ   پ ر ز مادر ز حضرت عیسی رب ته زسیلهزسیله

 1کن .بسی ز بنع تنو( در آفرننش تر ک ال ر رت ز عی ی ط ب داللی می

به عل ا  سلف رزبنی   ه که زرتی جبرئی  پیام طب ب رب تبه دبوش مبرنم     

رسا ی و مرنم تسلیم رضا  طب ب  ب  ز تبه سبخع بز بق ینبان پیب ب کبرد. پبس         

فبوت تبه    جبرئی  ته بز  زدنک    ز در درنبان پیبربهع بز فبوت کبرد تبا بننکبه     

. ط بز   مت ال 2 رمگاه بز رسی  ز ته بذن ط ب ته حضرت عیسی )(( حامله   

 :فرمان می

           ....3 
خداوند همچنین به مریم دختر عمران مثل زده اسن که شرمگاه خدود را  »

 «.رد و ما از روح )متعلق به( خود در آن دمیدیمحفظ ک

 

 *دوری جستن مریم از قومش به سبب حاملگی

 :فرمایدخداوند متعال می

                                 

       .4 

پس مریم به او حامله شد و با جنین خدود در مکدان دور دسدتی گوشده     »

ی درخن خرما کشاند )تا در آنجایی کده  گرفن. درد زایمان او را به کنار تنه

خود را از دید مردمان پنهان کرده بود، بدان تکیه دهد، در آن هنگدام درد  

 
 .، ص 6ابن کثیر، ج  تفسیر -1

 .، ص . تفسیر قاسمی، ج  – ، صص 6تفسیر ابن کثیر، ج  -2

 .2التحریم:  -3

 .22 – 26مریم:  -4



فصل چهارم: نصاري ) مسیحیت(  



6

 :د شد و مریم هنگام ومدتش( گفدن زایمان شدت گرفن و عیسی )ع( متول

 «.ای بودمای کاش قبل از این مرده بودم و چیز ناقابل و فراموش شده

کننب  ت تبرنع   دب سی که مردم سخع بز رب تازر   یحضرت مرنم چون می

دب سی که ت   به تول  عیسی تا . ز چون می1ح  رب دزر  جستع به آ ان دن ربه

زترز طوبه     )لذب ب  زه ز هبربس زجبودش رب   ب وب( ت  ت ا   ارزب  مردم ر

 2فربدرفی( ز در آن لبیه آرهز  مرگ کرد.

 

 نمایدداری میکند و از او دل* ندایی به مریم توصیه می

 :فرمایدخداوند متعال می

                                  

                                         

         .3 

ایین او، وی را صدا زد که اندوهگین مباش. جبرییل یا حضرت عیسی( از پ»)

ی درخدن  ای را پایین )تراز( تو قرار داده اسدن. و تنده  پروردگارت چشمه

خرما را به طرف خود بجنبان تا خرمای نورس دسن چینی بر تو فرود آیدد،  

پس )از این خرمای شیرین( بخور و )از آن آب گوارا( بنوش و )با دیدن ایدن  

بر( چشم را روشن دار. و هر گداه  کسدی را دیددی )و از    فرزند دلبند و پیام
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سدکوت(  )ی من برای خدای مهربان روزه :فرزندت سؤال کرد با اشاره( بگو

 «.گویمام و امروز با هیچ انسانی سخن نمینذر کرده

ب  در بنع آنه عب ه              ب ب  رب تبه م نبی طوبتیب ن درفتبه ز دفتبه: 

وردن ز آ امی ن ز طوبتیب ن تببون  کبرده بسبی. ز تبه      ط بز   مرنم رب ته ط

د بال آن ط بز   به مرنم طوبسته بسی که به سخع دفتع تبا مبردم ت رهیبزد ز    

پاسخ دبدن ته آ ان رب ته پسرش زبدذبر کن و تا طجالی  کبب  ز تبا ظ بور بنبع     

 1م جزه پاک بمنی بز ته بثبات ترس .

 

 تهمتهای ناروا*برگشتن مریم با فرزندش به میان مردم و 

  :فرمان ط بز   مت ال در مورد تاهدبی مرنم تا پسرش ته میان مردم می

                                   

                                  

    2 
مریم در حالی که فرزندش را برداشته بود، او را پیش اقوام خود برد. آندان  »

( ای خدواهر  :ای! )و در تدوبیخ او گفتندد  ای مریم! کار زشتی کدرده  :گفتند

ای )پس چطور مرتکب ه مادرت زن بدکارههارون! نه پدر تو مرد بدی بود و ن

ای( مریم )وقتی که شا و تردید و تهمتهای آندان را  چنین کار زشتی شده

دید( به فرزندش اشاره کرده )و سخن گفتن را به او حواله کرد، و آنان گمان 

کند پس( گفتند: ما چگونه با کودکی کده  کردند که مریم آنان را مسخره می

 «.بگوییم؟در گهواره اسن سخن 
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ب  آربء مختلفی به مفسرنع  ق    ه بسبیو عب ه   یا أخت هاروندر مورد 

ب  و چون مرنم در عبادت ز تن دی کردن طب ب تبه   رب ته م نی  بیه درفته« أطی»

ب  تر بنع تازر   که چون مرنم به  س  هارزن هارزن  باهی دب ته بسی. ع ه

ب ب . ترطبی هبم    ن طااب کبرده تربدر موسی )(( توده بسیو ز  رب طوبهر هارز

ب   که هارزن  ام مرد صالبی توده که در میان آ ان زجود دب ته که مرنم دفته

 ب  )در  تیجبه بز رب ت نبوبن طبوبهر هبارزن      در هه  ز تن دی تا بز مقانسه می

 1ب  (.مورد طااب رربر دبده

 

 نامدی خدا میگوید و خود را بنده*عیسی )ع( در گهواره سخن می

  :فرمان بز   مت ال ته  ق  به سخع عیسی )(( طااب ته روم مرنم میط 

                                

                                    

                               

     .2 

مدن   ی خدایم. کتاب )آسدمانی انجیدل( را بده   من بنده :عیسی )ع( گفن»

کند( و خواهد داد و مرا پیامبر خواهد کرد )و هر چه بخواهد به من وحی می

مرا در هر کجا که باشم شخص پر خیر و برکتی )برای دیدن خدود و دعدوت    

نماید و مرا به نماز خواندن و زکات دادن تا وقتی که زندده باشدم   بدان( می

ادرم. و مدرا  کند( به نیکدی در حدق مد   فرماید و )مرا توصیه میسفارش می
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زورگو قرار نداد که )از اطاعن و بندگی او و نیکی به مادرم سرباز زندم و در  

نتیجه( بدبخن شوم. و سالم )خدا( بر من اسن آن روز که متولد شدم و آن 

شوم. این اسدن عیسدی   میرم و آن روز که زنده و برانگیخته میروز که می

ایدن سدخن راسدتین     پسر مریم )با این صفات و ویژگیهایی کده گذشدن(  

 «.کنندی اوسن، سخن راستینی که در آن شا و تردید میدرباره

تا توجه ته بنع آنات بزلیع سخنی که عیسی )(( تر هتان رب  ه بسیو بربربر  

. ز تا بنع برربر طود به نک قرف پرزرددار طود رب به دب تع ته تن دی ط ب بسی

هبا  تاقب    ب به ظبع ز د بان  ب ته ز به قرف دنگر مادرش مرنم رفره   منزه د

 1رومش تبرئه کرده بسی.

بنبع آنبه    :دفته بسی والسالم علیّ یومَ ولدتُ ...  بتع کثیر در تفسیر آنه

هبا  بز    طب ب ز نکبی به آفرنب ه   کن  تر بننکه عیسی )(( طود رب تنب ه داللی می

امبی  میبرد ز در ری کنب  ز مبی    تن دان ط ب ه  دی مبی دب سی که ما ن  تقیهمی

کبه تبرب  دنگبر     – ود تا بنع تفازت که ز  در قبی بنبع مربحب     ترب گیخته می

 2.طوبه  تودبه سالمتی کام  ترطوردبر  –تن دان تسیار د وبر بسی 

 

 کند* عیسی )ع( در گهواره مردم را به بندگی خدا دعوت می

:فرمان ط بز   ته  ق  به آ چه عیسی )(( در د وبره ته روم مرنم دفیو می

         .3 
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و بدرستی که خداوند پروردگار مدن و پروردگدار شدما اسدن، پدس او را      »

پرستش کنید. این اسن راه راسن )که هر کس از آن پیروی کندد، هدداین   

 1«.شود(یابد و هر کس با آن به مخالفن برخیزد، گمراه میمی

 

 * اختالف اهل کتاب در مورد عیسی )ع(

 :فرمان ط بز   مت ال می

            .2  

گروهها )ی اهل کتاب در مورد حضرت عیسی( با هم دچار اخدتالف نظدر   »

 «.ی روزی بزرگهنگامه شدند. و ای بر حال کافران در

    طب ب ز فرسبتاده  ت   به آ که مبخص    که حضرت عیسی )(( تنب ه 

بزسی ز کل ه ز رزحی بسی به جا   ط ب که ته مرنم بلقا   ه بسیو به  کتباب  

  بور    ز  بتبربه دب بتن و ج  دچار بطتالف      ز عقان  دو ادو ی رب درتباره 

ب    در د بوبره رب سببر دب سبتن و عب ه    دفبتع ز ن ودنان بز رب فره   ه ا ز سخع 

ب  هبم  دنگر تر بنع تازر تود   که آ که در د وبره سخع دفته ط ب توده  ه عیسیو ع ه

عیسبی   :بز رب پسر ط ب طوب     ز ترطی هم م تق  ته تثلیث     و ت ضبی هبم دفتنب    

ته    بزسیو زبنع ه ان سخع حقی بسی که ط بز   مؤمنان رب  ط ب ز فرستادهتن ه

آن ه بنی کرده بسیو ز ط بز   تبه جبز بنبع دبرزهو دنگبر درزه با رب کبه در مبورد         

ب ب  کبه طب ب    حضرت عیسی دچار ب بربف   ه ز تر ط ب درزغ تسته ز مب عی  ب ه  

 3پسر دبرد ته   ت ت  ن  کرده ز ته آ ان تا رزه ریامی م لی دبده بسی.
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 :مبحث سوم

 اسرائیل( پیامبر بنیعیسی )

 

 عیسی )ع( در قرآن کریم* رسالت 

فرمان : ط بز   مت ال می

                                   

                                      

    1 

اسراییل! بدرسدتی  ای بنی :و )بیاد بیاور( هنگامیکه عیسی پسر مریم گفن»

ی خدا به سوی شما هستم در حالی که توراتی را که پدیش  که من فرستاده

ید و نام او آکنم و به پیامبری که بعد از من میاز من آمده اسن، تصدیق می

همدراه بدا معجدزات     2هنگامیکه )عیسدی(  (ولی)دهم. احمد اسن مژده می

 «.این جادوی آشکاری اسن :روشن و دمیل متقن به پیش آنان آمد، گفتند

بسربئی  در بنع آنه ت رنح   ه بسی ته بننکه عیسی )(( ت نوبن پیامبر تنی

مورد طااب ربربر  « ربئی بسنا تنی»مب وث   ه بسی. زلی عیسی )(( آ ان رب تا 

 
 .الصف:  -1

 اند: زمانی که محمد )ص( با معجزات روشن و دالیل متقن پیش ایشان آمد.البته بعضی هم گفته -2
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رب تکار  برده بسبیو چربکبه عیسبی )((    « نا رومی»دبده بسی ز ما ن  موسی )(( 

 1فار  پ ر توده ز  سبتی تا آ ان   ب ته بسی تا روم بز ته حساب تیانن .

نا »ها ت بیر عیسی )(( در طااب ته آن :آلوسی هم در بنع همینه دفته بسی

به جا ب  پب ر  سببتی تبا آ بان   ب بته بسبی         رب تکار  برده بسیو چون« رومی

 2تر توده بسی.  آ ان عالی  س بدرچه مادرش مرنم به ه ه

  آم ن پیبامبر  به آ جائیکه حضرت عیسی )(( م  ق توربت توده ز مژده

طاتم ته  ام بح   رب ه ا اور که در توربت ذکر   ه دبده بسبی ز رسبالی ز    

تیبا گر آن تبوده کبه دنبع بز مؤن ب  ت بام        مخالفتی تا توربت   ب ته ز بنع طبود 

آزرد ب   تانسی ته بز بن ان مبی پیامبربن دذ ته ز آنن ه توده بسیو ن ودنان می

زلی تا زجود بننکه در د وبره ته سخع آم  ز تا م جبزبت مختلبف مبورد تانیب      

ط بز   رربر درفیو ته بز بن ان  یازرد   تلکه بز رب تکذن  کرد   ز تالش   ود   

 3ز  رب ته رت  ترسا ن .که 

دبده « بح  »  آم ن حضرت مب   ) ( رب تا  ام حضرت عیسی )(( مژده

 ها  پیامبر دربمی بسالم بسی.بسی ز بح   نکی به  ام

  :حسان ) اعر پیامبر( دفته بسی

 و الطیّبونَ علی المبارکِ أحمد  صلّی األله و من یَحُفّ بعرشه

ب   ز پاکان تر  ام مببار   ب بحاقه کردهط بز   ز فر تگا ی که عرش بز ر»

 «.فرستن بح   صلوبت ز رح ی می
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ب   که بمام مالک ز تخار  ز مسلم ز قیر آ ان به جبیر تع ما م رزبنی کرده

إنّ لی أسماء، أنا محمد، و أنا أحمد، و أنا الحاشر الذی » :پیامبر ) ( فرمود

 1.« بی الکفرو أنا العاقبیحشر الناس علی قدمی، و أنا الماحی الذی یمحواهلل

مب ب و بح ب و حا بر ن نبی کسبی کبه        :ها  مختلفی دبرم به ج لهمع  ام»

  بز کفر  و  و ماحی ن نی کسی که ط بز   ته زسیلهدنگربن ت   به بز ه  ه می

 «.کن و ز عار  ن نی کسی که پیامبر  ت   به بز  خوبه  آم رب  اتود می
 

 یل* شریعت عیسی )ع( وکتاب انج

 :فرمان ط بز   مت ال می

                                 

                                     

 .2 

کردند( عیسدی  که به تورات حکم می ینو به دنبال آنان )یعنی پیامبران پیش»

پسر مریم را بر راه و روش ایشان فرستادیم که )بدا گفتدار و کدردار خدود(     

ی توراتی بود که پیش از او فرستاده شده بود. و به او کتداب  تصدیق کننده

وری اسن )که آنان را از گمراهی در بینش انجیل دادیم که در آن هداین و ن

ی توراتی اسن که قبل از آن ندازل  دهد( و تصدیق کنندهو منش نجات می

 «.شده اسن، و برای پرهیزکاران هداین و پند و اندرز اسن

بسربئی  ز  رن ی بز توربت تبود. مسبیبیان در   عیسی )(( به پیامبربن تنی

  که ز   یام ه تود که  رن ی توربت رب کننها  طود بهعیسی )((  ق  میب جی 
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 ق  کن و تلکه آم ه تود که آن رب کام  کن  ز ته طوبسی طب ب بحکبام ز آدبب ز   

 1ب  رههانی رزحی رب تر آن تیفزبن .

 

 های خدا بر عیسی و مادرش و معجزات او*نعمت

فرمان :ط بز   مت ال می

                              

                                

                                

                                       

                                 

                                

  .2 

ای عیسی پسر مریم! بیاد بیاور نعمن مرا که بر تو  :آنگاه که خداوند فرمود»

م )و بر ی جبرییل تو را تقوین کردبوسیلهزمانی که و مادرت ارزانی داشتم! 

گفتدی و در سدن   اثر تمیید الهی بعنوان کود ( در گهواره با مردم سخن می

کردی( و )بده یداد بیداور(    میان سالی )هم بعنوان پیامبر با آنان صحبن می

 
 .، ص تفسیر المنار، ج  -1
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 1آنگاه که کتاب )یعنی خواندن یا نوشتن( و دانش راستین و تورات و انجیل

و آموختم، و آنگاه که به دستور من چیزی را ازگل بده شدکل پرندده    را به ت

شد، و کور ای )زنده( میدمیدی و به فرمان من پرندهساختی و در آن میمی

دادی، و )بده یداد   مادرزاد ومبتال به بیماری پیسی را به فرمان من شفا مدی 

گور( بیدرون  کردی و از بیاور( آنگاه را که مردگان را به فرمان من )زنده می

م کده تدو را   اسراییل را از تو منع کردم )و نگذاشتکه بنیآوردی، و آنگاه می

آوردی و کافرانِ بکشند یا بدار بزنند( در آن زمان که برای آنان معجزات می

تواند باشد )و از جنس آیاتی این ها جز جادوی آشکاری نمی :گفتندآنان می

بیداور( آنگداه را کده )جمهدور     که موسی آورده اسن نیسدن( و )بده یداد    

م که بده مدن و   رده بودند( به حواریون الهام کرداسراییل تو را تکذیب کبنی

ایمان آوردیم  :ام )عیسی( ایمان بیاورید. آنان )پذیرفتند و( گفتندفرستاده

 «.هستیم (اوامر تو) و گواه باش که ما تسلیم

ی کبه ط بز ب      زحیو حضرت جبرئی  بسفر ته« رزح بلق س»منیور به 

ده و تب نع ترتیب  کبه تبه       ز  پیامبربن طود رب مورد تانی  رربر میته زسیله

دهب  ز در مبوبرد  کبه دچبار ضب ف تبببر       زسبیله بز آ بان رب آمبوهش مبی    

 کن . و   آ ان رب تقونی میمی

 
یعنی آتش  -« وَرَی الزند»به معنی نور و روشنایی است و از « تورات. »2، ص تفسیر المنار، ج  -1

به معنی اصل است، و جمع آن « نجل»هم مأخوذ از « انجیل»گرفته شده است. لفظ  –از آتشدانه خارج شد 

و حکمت است به این اسم نامگذاری شده است. است و چون کتاب انجیل اصل و اساس علم « أناجیل»

گرفته شده است،  –یعنی آن را استخراج کردم  -« نجلتُ الشییء»از « انجیل»ای هم بر این باورند که لفظ عده

اند که از اصل نامیده« نجل»شود. و فرزند را بدین خاطر ی انجیل علم و حکمت استخراج میچون به وسیله

ای در زبان عربی از الفاظ معرّبی باشد که نمونه« انجیل»شده است. شاید هم لفظ  خود )یعنی پدرش( پیدا

 .، ص برای آن نباشد. تفسیر قرطبی، ج 
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و ج ع حوبر  بسیو ز حوبر  ب سانو کسی بسبی کبه مبببی    «بلبوبرن ون»

 1ز  رب در دل دب ته تا  .
 

 بردکنند و خدا او را به آسمان می* یهودیان قصد کشتن عیسی را می

:فرمان   ن ودنان میط بز   مت ال درتاره

                                    

                                         

               .2 

اء( اسراییل خشم گرفن( به خاطر اینکده )از روی اسدتهز  و )خداوند بر بنی»

گفتند: ما مسی ، عیسی پسر مریم، پیامبرخدا را کشتیم، درحالی که نه می

او را کشتند و نه او را به دار آویختند )چنانکه ادعا کرده، و در میان مدردم  

شایع کرده بودند( ولیکن دچار اشتباه شدند )و گمان کردند کده عیسدی را   

به جای اوکشته بودند(  اند در حالی که کس دیگری راکشته و به دار آویخته

ی او اختالف پیدا کردند، راجع به او در شدا و  کسانی که دربارهبی گمان  و

کنندد و  گمانند و هیچ آگاهی از آن ندارند و تنها از ظن و گمان پیروی مدی 

اند بلکه خداوند او را )از دسن آنان نجات )باید بدانند( که یقیناً او را نکشته

 «.برده اسن و خداوند چیره و حکیم اسنداد و او را( پیش خود 

ب ب   کرد   ته بننکه عیسی )(( رب ته رت  رسا  هبسربئی  طود بعتربف میتنی

 رمی ز سرکببی آ بان بسبی کبه  به تن با بز رب       ز بنع تیا گر بزج زراحی ز تی

ب   که بز رب تکبن  ز بننکبه در بننجبا عیسبی )((    ب   تلکه تالش کردهتکذن  کرده

ب ب  به رز  بن بان ز عقیب ه  ببوده بسبی تلکبه ر ب           ط ب  امیب ه تادهربو فرس

 
 .2، ص تفسیر المنار، ج  -1

 . – النساء:  -2



فصل چهارم: نصاري ) مسیحیت(  





. ه ا اورنکبه مببرکان طاباب تبه پیبامبر ) (      1ب ب  بست زبء ز مسخره دب ته

:دفتن می

         .2 
گمدان تدو   فرستاده شده اسدن! بدی  ای کسی که قرآن بر تو فرو  :و گفتند»

 «.ایدیوانه

 :در مورد تالش ن ودنان ج ی کبتع حضرت عیسی )(( رزبنی   ه بسی

تا زجود بننکه ط بز   م جزبت هناد  رب در بطتیبار عیسبی )(( ربربر دبدو زلبی     

ن ودنان ته بز بن ان  یازرد ب  ز ز  رب زبدبر کرد ب  کبه تبا مبادرش )تبه قبور        

مختلف ته دردش ت ردبهد ز مردم رب ته سو  ط ب دعبوت  مخفیا ه( در  رها  

کن . زلی ن ودنان ته بنع هم بکتفا  کرد   تلکه ت بام سب ی ز تبالش طبود رب تبه      

طرج دبد   تا بز رب ته رت  ترسبا ن  ز در  تیجبه نبک مبرد ن بود  رب در مقاتب        

س ز  ب  هنگفی مامور کرد   که مب  عیسی )(( رب ترب  آ ان پی ب کن و پهزننه

دسی ته کار    ز حضرت عیسی )(( رب ت قی  کرد تا بننکه جا  بز رب پی ب کرد 

ز ز  رب ته ن ودنان  بان دبد. رزبنی   ه بسی که  خ بی کبه ن ودنبان تبه     

ب تباه ته جا  حضبرت عیسبی )(( کببتن  ز تبه دبر آزنختنب و ه بیع  بخص        

 3مزدزر ن ود  توده بسی.

خار  آن رب رزبنبی کبرده ز در آن  قب     تا توجه ته ح نث م ربج که بمام ت

  ه بسی که پیامبر ) ( در    م ربج حضرت عیسی )(( رب در آسب ان دزم  

دن ه بسیو حضرت عیسی هم بکنبون ه ب ه ز در آسب ان دزم ربربر دبرد ز در     

 
. تفسیر ، ص 2. تفسیر زمخشری، ج  – 6، صص تفسیر ابن کثیر، ج  -1

 .، ص المنار، ج 
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فرست  ز ز  آ اور آ جا طوبه  ما   تا هما ی که ط بز   بز رب ته همیع فرز می

 1رسا  .دجال رب ته رت  می که در رزبنات آم ه بسی

  دنگر  در مبورد تبه آسب ان تبردن حضبرت عیسبی )((       ط بز   در آنه

فرمان :می

            

....2 
میدرانم و  ! من تو را میای عیسی :به یاد آورید( هنگامی را که خدا فرمود»)

اند پدا   برم و تو را از )پلیدی( کسانی که کافر شدهبه سوی خویش فرا می

 «.گردانم...می

ب  به مفسبربن به  در تفسیر بنع آنه بطتالف  یر هنباد  زجبود دبردو عب ه   

تق نم  إنی متوفیّک و رافعک إلیَّ ...ب   که در ج له ضبا  ز فربء تر بنع عقی ه

زجود دبردو چون زبز عاف تن با تبرب  ج بع بسبی ز موجب  ترتیب         ز تاطیر

مع تو رب ته سو  طبود فبرب   » : ود ود در بنع صورت م نی آنه چنیع می  ی

میرب م ت   به آ که به آس ان فرزد دردب م زتو رب میترم ز به کافربن پا  میمی

          ه ا اور که در آنه« آم  


و لو الکلممه سمبقت ممن ربّمک و أجمل      »تق نم ز تاطیر رز  دبده ز ته م نی  3

 بسی. «مسمی لکان لزاماً

دیبرنم ز تبه آسب ان    ن نی تبو رب مبی  « متوفیک» :ب  حسع ز بتع جرنج دفته

ز « متوفیبک »ترنم ت زن بننکه مرده تا  . بتع هن  هم تر بنع تازر بسبی کبه   می

 
 .2، ص تفسیر ابن عطیه، ج  -1

 .آل عمران:  -2

 .2طه:  -3



فصل چهارم: نصاري ) مسیحیت(  





ب   ز حضرت عیسبی )(( هنبوه   برده بسبی.     ته نک م نی ته کار رفته« ربف ک»

طوبب بسی ن نی تو رب تبه طبوبب   « متوفیک»منیور به  :رتیع تع ب س دفته بسی

ترنمو چرب که طوبب ته مرگ  باهی دبرد. ه ا اور که ط بز   فرموده بسی! می

هو الذی یتوفاکم باللیل « ترد در     ا رب ته طوبب میبز کسی بسی که.» 

صببیح آن بسبی ه با اور کبه حسبع ز بتبع هنب          :ررقبی هم دفته بسبی 

ب  و ط بز   عیسی رب )ته صورت ه  ه( ته آس ان فرب ترده بسی ت زن بننکه دفته

بز رب میرب  ه نا ته طوبب ترده تا  . بنع  یرنه به بتع عباس )ر ( هم  ق    ه 

 1ب  .تردزن ه ز قبر  ز ضبا  هم آن رب
 

 * فرود آمدن عیسی )ع( بر زمین

:فرمان ط بز   مت ال می

               

.2 

)و زمانی هر یا از اهل کتاب )اعم از یهودی و مسیحی( قبل از مرگ خود »

کنندد و  ی مرگ را مشاهده میگیرند و فرشتهی مرگ قرار میکه در آستانه

شدود( بده عیسدی ایمدان     زمان تکلیف به سر آمده و ایمان پذیرفته نمدی 

 «.آورد و در روز قیامن گواه بر آنان خواهد بودمی

تبه عیسبی تبر     قبمل موتمه  ترطی به مفسربن تر بنبع تازر ب  کبه ضب یر     

آنب  ز  ی حضرت عیسی رب  به بننکه ت یرد به آس ان ته همبیع مبی  درددو ن نمی

آزر ب .  ت ام کسا ی که به  کتاتن  ز در آن همان زجود دبر ب  تبه بز بن بان مبی    

 
 . – ، صص تفسیر قرطبی، ج  -1

 .النساء:  -2
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2

چون رزبنی   ه بسی که حضرت عیسبی )(( در آطبر همبان تبه همبیع فبرزد       

« بسالمیبمی »آزر   ز نک بمی رب ته  ام آن  ز ت ام به  کتاب ته بز بن ان میمی

 1کن .دهن  ز در ه ان همان ط بز   دجال رب هم  اتود میتبکی  می

بحادنث صبیبی هم درمورد  ززل حضرت عیسی )(( به آس ان ته همبیع  

پیامبر ) ( فرمبوده   :ب  و بهج له ح نثی که تخار  رزبنی کرده بسیزبرد   ه

عدالً فیکسمر   و الذی نفسی بیده لیوشکن أن ینزل فیکم ابن مریم حکماً» :بسبی 

 2.«الصلیب و یقتل الخنزیرو یضع الجزیه

رسم ته کسی که جان مع در دسی بزسی  زدنک بسی که )عیسبی( پسبر   »

مرنم در میان   ا فرزد آن  ز ته عنوبن دبزر  عادل ز دبددر در میان   ا تبه  

 «.ها رب تکب  ز جزنه رب تردبردها رب تبکن  ز طو دبزر  ت ردبهد ز صلی 

 
 .، ص . تفسیر زمخشری، ج ، ص تفسیر ابن کثیر، ج  -1

 .، ص تفسیر ابن کثیر، ج  -2



فصل چهارم: نصاري ) مسیحیت(  



6

 :ارممبحث چه

 (غلو و کفر مسیحیان در شأن عیسی )

 

 * معنی غلو در دین و حکم آن

فرمان :ط بز   مت ال طااب ته به  کتاب می

            ....1 

سدی راه افدراط و   ی عیای اهل کتاب! در دین خود غلو نکنیدد )و دربداره  »

ی خدا جز حق نگویید )و برای او شریا تفریط را در پیش نگیرید( و درباره

 «.و همسر و فرزند قرار ندهید(

قلو ته م نی دذ تع به ح  )ز بفبربب ز تفبرنط( بسبی. ن ودنبان در مبورد      

عیسی )(( دچار قلو      تا جائیکه مادرش مبرنم رب تبه ه با ز طبود بز رب تبه      

کرد  . مسیبیان هم در ح  عیسبی مرتکب  قلبو  ب    ز بز رب      درقگونی مت م

ط ب ز پرزرددار طود رربر دبد  . هر دو ه بفربب ز تفرنط حبربم بسبی ز دباهی    

درد ب  ه ا اورنکبه مسبیبیان تبا بفبربب در  بان       موج  کافر   ن ب سان می

 2عیسی ز ن ودنان تا تفرنط در ح  بز کافر     .

 
 .النساء:  -1

 .2، ص تفسیر قرطبی، ج  -2
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 أن عیسی )ع(* غلو و کفر مسیحیان در ش

مسیبیان تا قلو ز بفربب در  ان حضرت عیسی )((و در زبرع مرتک  کفبر  

فرمان :    و چون ترطی به آ ان عیسی رب پسر ط ب  امی   . ط بز   مت ال می

     .1 

 «.مسی  پسر خدا اسن :گفتند مسیحیانو »

 طود رربر دبد  . ب  هم عیسی رب ط ب ع ه

          .2 

گفتند خدا همان مسدی  پسدر مدریم    اند کسانی که میگمان کافر شدهبی»

 «.اسن

 3ب  .ب  به مسیبیان هستن  بنع سخع رب دفتهن قوتیه که فرره

 ط ببسی.عیسی نکی به سه  :ترطی هم دفتن 

        .4 

 «.خدا یکی از سه خدا اسن :گفتندگمان کافر شدند کسانی که بی»

منیور آ ان به سه ط بو بهللو عیسی ز مرنم تود. درزه انی به مسبیبیان به  

 5ج له ملکیانو ن قوتیان ز  ساورنان چنیع بعتقاد  دب تن .

 
 . 6التوبه:  -1

 .2المائده:  -2

 .6، ص 2، تفسیر شوکانی، ج 2، ص تفسیر قرطبی، ج  -3

 .6المائده:  -4
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فصل چهارم: نصاري ) مسیحیت(  





بنع آنه در مورد کسبا ی  باهل  ب ه کبه عیسبی ز       :ب  س    ز قیر بزدفته

مادرش رب ته ه ربه ط بز   مت الو ط ب  طود دب سبته ز تب نع ترتیب  ط بز ب      

 :  دنگر   یز چنیع آم ه بسیدبد  . در آنهمت ال رب نکی به سه ط ب رربر می

                             

    .1 

این عیسی پسر مریم! آیا توبده   :فرمایدو )به یاد بیاور( آنگاه را که خدا می»

ای که من و مادرم را به جز اهلل تعالی، خدای خدود قدرار دهیدد؟    مردم گفته

 «.دانم که دارای شریا وانباز باشی!ه میزتو را من :)عیسی( گفن

اهلل ثالمث  »بنع سخع در مبورد   :  س    دفته بسیبتع کثیر در مورد دفته

 2  بروبل زبضبتر بسی.به ه ه «ثالثه

بتع کثیر ه چنیع در مورد آرب ز  یربت مسیبیان در مورد حضرت عیسی 

سبیبیان تبه طباقر    م :دونب  می -که بدرچه مختلفن  زلی ه ه کفرآمیز هستن   –

 ناسن  ز ترب  کفر ز د ربهی آ ان حب  ز   ان ضوبتای رب   یج الی ز  ادب ی

دب ن و ب  هم بز رب  رنک ط ب میب  عیسی رب ط ب زع همره  زجود   بردو ع ه

طوب ن . در زبرع مسیبیان درزه ا  مختلفی هستن  ترطی هم بز رب پسر ط ب می

ز  یرنات طا  طود هستن  ز بتفاق  یر  تا هم  ها دبرب  آربکه هر ک بم به آن

 3  بر  .
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 کند!اسرائیل را به بندگی خدای یگانه دعوت می( بنی*عیسی )

بدون شک دعوت عیسی )ع( مبتنی بر توحید و یگانه پرستی بوده است، امری 

 اند.که تمام پیامبران به خاطر آن مبعوث شده

           .1 

ی پیدامبران  ما درمیان هر ملتی پیامبری را فرستادیم )و پیام اصلی همده »

 «.این بوده اسن( که خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید

  بز بسی ز حضبرت    ط ب ز تن هدر زبرع هر آ چه قیر ط ب بسیو آفرن ه

 )(( هنوه در د وبره تود که ته بنع بمر بعتربف کرد. عیسی 

 : فرمان ط بز   مت ال ته  ق  به عیسی )(( می

    .2 

 «.ی خدایمبدرستی که من بنده :عیسی( گفن»)

بسبربئی  تبه عببادت ز    ط بز   ه چنیع ته  ق  به عیسی )(( در دعوت تنبی 

:فرمان تن دی ط ب می

                                 

           .3 

وردگدار مدن و   اسراییل! خدایی را بپرستید کده پر این بنی :و عیسی گفن»

گمان هر کس برای خدا شدریا قدرار دهدد، خددا     پروردگار شما اسن. بی

بهشن را بر او حرام کرده و جایگاه او آتش دوزخ اسن، و ستمکاران هدیچ  

 «.یاوری ندارند
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فصل چهارم: نصاري ) مسیحیت(  





ب  بسبربئی  رب تبه تنب دی طب ب  نگا به     حضرت عیسی )(( در بنع آنهو تنبی 

ها بسی ز آ ان رب به  ر  تر آندعوت کرده بسی که پرزرددار بز ز پرزرددار 

حذر دب ته بسی ز هیچ دو ه تفازتی میان طود ز آ ان در تنب دی ط بز ب  رائب     

  بز ته حساب آزرده ز طبود   ب ه ز طود رب هم ما ن  آ ان مخلوق ط ب ز تن ه

 1رب موظف دب سته بسی که تن ا بز رب تن دی کن .

فرمان :ط بز   مت ال در بنع تاره ه چنیع می

                             

                                  

                                         

          .2 

ای عیسی پسر مریم! آیا تو بده   :گویدو )بیاد بیاور( آنگاه را که خداوند می»

جز اهلل من و مدادرم را نیدز دو خددای دیگدر بدانیدد؟      ای که به مردم گفته

داندم.  تو را )از اینکه شدریا داشدته باشدی( مندزه مدی      :گویدعیسی می

ی من نیسن که چیزی را که حق من نیسن بگویم. اگر آن را گفتده  شایسته

دانی آنچه در درون من اسن ولی مدن  گمان تو از آن آگاهی. تو میباشم، بی

ی رازها و نهانیهدایی.  خبرم، زیرا تو دانندهداری بیهان میاز آنچه بر من پن

ای )و آن( ام مگر آنچه مرا به گفتن آن فرمدان داده من به آنان چیزی نگفته

 «.اینکه )تنها( خدا را بپرستید که پروردگار من و پروردگار شما اسن
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 آشنائی با ادیان در قرآن






   بزبسربئی  تر ع  هحضرت عیسی )(( مامورنتی که ط بز   در ربال تنی

دذب ته ته طوتی ب جام دبده ز آ ان رب ته تن دی ط ب  نگا به دعبوت کبرده ز به    

 ت ام میاهر  ر  تر حذر دب ته بسی.
 

 * عیسی )ع( از دیدگاه قرآن کریم

:فرمان ط بز   مت ال می

  ...                               

                                      

                                       

 .1 

ی خداسن که ی خداسن و او واژهعیسی مسی  پسر مریم تنها، فرستاده»

آن را به مریم رسداند و او روحدی اسدن از جاندب خددا، پدس بده خددا و         

پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید که )خدا( سه تدا اسدن )از ایدن سدخن     

کدی  بیهوده( دسن بردارید که برای شما بهتر اسن. خدای بر حدق تنهدا ی  

اسن و آن اهلل اسن و او پا  و منزه اسن از اینکه فرزندی داشته باشد، در 

ها و زمین اسن از آنِ اوسن و کافی اسدن کده   حالی که آنچه که در آسمان

 «.خدا وکیل باشد

در بنع آنه ط بز   عیسی مسیح رب پسبر مبرنم طوب ب ه بسبیو ز بنبع بمبر       

مادرش  سبی دبده  ب ه چگو به    کن و چون کسی که تهبلوهیی رب به بز  فی می

 2توب   ط ب تا   در حالی که ط ب تان  ر نم ز قیر مخلوق ز قیر مب ث تا  .می

 
 .النساء:  -1

 .2، ص تفسیر قرطبی، ج  -2



فصل چهارم: نصاري ) مسیحیت(  





 امی ه   ه بسیو چون ت زن پب ر  «   ط بکل ه»در بنع آنه ه چنیع عیسی 

توسبط ط بز ب  مت بال آفرنب ه  ب ه      « کُبعْ »  ز ت زن  افه ز تن ا تا دفتع زبژه

ها رسم بسی که بدر چیز  به چیز دنگر  صادر    ببسی. ز بنع در میان عر

کبه به طب ب صبادر    « کبع »  ته  ام آن  امگذبر   ود ز چون عیسی )(( تا زبژه

 1 امی .«   ط بکل ه»توبن بز رب   ه آفرن ه   ه بسی پس می

ب  رب که عیسی )(( رب بلقا  کل ه ته مرنم ته بنع م نی بسی که ط بز   کل ه

دمی ن جبرئی  )(( ته مرنم رسا ی  ز عیسی رب در ) کم( بز رربر  تا آن آفرن  تا

 2دبد.

در آنه فوق بروبل مختلفی ته  برح هنبر به مفسبربن     و روح منهدر مورد 

ها سخع تاق  مسیبیان رب مبنی تر بننکه عیسی )((   آن ق    ه بسی که ه ه

  :کنن جزئی به ط ب  مت ال بسیو رد می

دمیب ن رزح طب ب ن نبی جبرئیب  )در مبادرش مبرنم(       عیسی )(( تبا   _بلف 

  ب   ته آنهآفرن ه   ه بسی. بنع درزه به مفسربن بست الل کرده         

    .3 
آنکه به گناه دامن نیالود و خود را پا  نگهداشن و مدا از روح خدود در او   »

 «.دمیدیم

ئیب   م نی طود دمی نو ن نی دمی ن جبر رب ته« رزح»در بنع آنه ب  هم ع ه

 ب  .در مرنم ته بمر ط بز  و درفته
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 آشنائی با ادیان در قرآن






رزح »  رزحی به جا   ط بز   که جبرئی   ملق  ته عیسی )(( توسیله _ب 

و :بسی مورد تانی  رربر درفته بسی. ه ا اور که ط بز   فرموده بسی « بلق س

 «.ی روح القدس یعنی جبرییل مورد تمیید قرار دادیمبه وسیلهاو را ». أیّدناه بروح القدس

 :ر ی  رضا در تفسیر بل نبار ت ب  به ذکبر دز ربول فبوق دفتبه بسبی        _ج 

صبادق هسبتن . ن نبی    « ز رزح منبه »توبن دفی که هر دز رول فوق در مورد می

ت بیر  ب ه در  « رزح بلق س»ز « رزح»ب  که به بز ته عیسی)(( تا دمی ن فر ته

  تلقیح تیع مرد ز ه سرش تودهو پ ن  آم ه ز در قول ادرش مرنم که ت نزلهم

ه  دی طود ته زسیله بنع رزح ن نی جبرئی  مورد تانی  رربر درفته بسی. به بنع 

رز و هم در همان کودکی ز هم در همان مردب گی رزحا یی تر بز قلببه دب بته   

:فرمان بسی. ط بز   مت ال می

                                              

      .1 
تر عیسی )(( بقالق   ه بسبی. ز دونبا عیسبی    « رزح»  ت نع ترتی  زبژه

آفرن ه  ب ه ز در قبول ه ب دی تبه     ب  بسی که ته سب  دمی ن بز ه ان فر ته

  بز مورد تانی  ط بز   رربر درفته بسی. ه ا اور که ته منیبور مبالغبه   زسیله

 2 ود فال ی ع بلی بسی.ته جا  بننکه دفته  ود فال ی عادل بسیو دفته می

زرتی که ط بز   )در بهل( به فره ب بن آدم ع ب     :أتی تع ک   دفته بسی -د

ها رب ته پبی آدم منتقب  کبرد ز   آ ان رب آفرن  ز س س آنز پی ان درفیو برزبح 

تن ا رزح عیسی رب  زد طود  گه دب ی. زرتی که طوبسی بز رب تیافرنن و آن رزح 
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فصل چهارم: نصاري ) مسیحیت(  





رب ته سو  مرنم فرستاد ز ت نع ترتیب  عیسبی به بز متولب   ب . به بنبع رز       

 .1و روح منه :ط بز   فرمود

ط بز ب  رزح عیسبی رب هبم ما نب      بنع بسی که  و روح منهمنیور به  _ ه

و   در آنبه  جمیعاً منمه دنگر برزبحو طود آفرن ه بسیو ه ا اور که منیور به 

  بنن با  بنع بسی که ه به  سخّر لکم ما فی السموات و ما فی اآلرض جمیعاً منه

  ط بنن . ز ط بز   مت ال تبه منیبور تکبرنم ز دربمبی دب بی حضبرت       آفرن ه

ته طود  سبی دبده بسی ه ا اورنکه  تر حضرت صبالح   عیسی )(( رزح بز رب

 .2ناقه اهللرب ته طود  سبی دبده ز فرموده بسی: 

ن نی رح تی به جا   ط بز  و چون حضبرت عیسبی )((    و روح منه _ز 

  در آنبه « رزح»  رح ی ط ب ترب  پیرزبن طود توده بسی. ز مق بود به زبژه 

  
 4ز رح ی ط بز   بسی. ی 3

حضرت عیسی رزحی به جا   ط ب  امی ه   ه بسیو چون رزح بز به  –ه 

  ر رت بز آفرن ه   ه بسی ت زن بننکه جزئی به نک جا   ط بز   ز ته زسیله

 5تا  . توده ب  به نک پ ر ه  هصاح  رزح دنگر ز  افه

 

 ی آفرینش عیسی همچون آفرینش آدم است* مسأله

 فرماید:ال میخداوند متع
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 آشنائی با ادیان در قرآن
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 .1 

ی )آفرینش( آدم اسدن  ی )آفرینش( عیسی نزد خدا همچون مسملهمسمله»

درند ( پدیدد   پدید آی! و او )بدی  :که او را از خا  آفرید، سپس بدو گفن

 «.آمد

ن نی ط بنی که توب سته بسی آدم رب ت زن پ ر ز مبادر به طبا  تیافرننب و    

توب   عیسی رب هم ت زن پ ر تیافرنن . ط بز   در زبرع طوبسته بسبی رب رت   می

طود رب )ته صورت ا  مختلف( ته   انش تگذبردو آ گاه کبه آدم رب تب زن پب ر ز    

زن جنس ماده ز عیسی به جنس  ر ن نی پ لو  آدم ز ت مادر آفرن و ز حوب رب

 2ها رب به جنس  ر ز ماده آفرن .رب به جنس ماده ز ت زن جنس  ر ز تقیه ب سان

 

 ی خداست* عیسی بنده

  آنات مختلفی به ررآن کرنم به ج له آنات هنبر عیسبی رب تنب ه ز آفرنب ه    

  :ب   که هیچ س  ی به بلوهیی ز رتوتیی ط ب   بردط ب م رفی کرده

   -بلف                           

    .3 

اندد  مسی  پسر مریم پیامبری بیش نبود که پیش از او نیز پیامبرانی )آمده»

رش اند، و مادرش زن بسیار راستگویی اسن. هم عیسی و هدم مداد  و( رفته

 «.خوردند)چون انسان بودند( غذا می

 
 .آل عمران:  -1
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فصل چهارم: نصاري ) مسیحیت(  



6

ن نی عیسی طود ما ن  ت ام پیامبربن رب  به طود پیامبر  توده که ط بز   

آنات ز م جزبتی رب ته بز دبده بسی ه چنا که ته دنگر پیامبربن دبده بسیو ز بدر 

بز رب ت زن پ ر آفرن هو آدم رب ت زن پ ر ز مبادر آفرنب ه بسبیو ز مبادرش هبم      

ب ب و ه بی    ان ربستگو ز درستکار که تبه پیبامبربن پیببیع بن بان آزرده    ما ن  ه

ربستگو ز درستکار توده بسی. س س در  فی بلوهیتی که ته عیسبی ز مبادرش   

طور   ز ت ن ی بسبی  فرمان  که آ ان هر دزقذب می سبی دبده   هو ط بز   می

 1ا  .توب   س  ی به رتوتیی ز بلوهیی دب ته تکسی که قذب تخورد   ی

            .2 -ب 

ای بیش نیسن که نعمن خود را بر او ارزاندی داشدتیم )و او را   عیسی بنده»

همچون آدم بدون سبب آفریدیم و بدو شرافن و کرامن نبوت را دادیدم( و  

 3«.اسراییل قرار دادیمعبرتی( برای بنیاو را نمونه و الگو )و 

     ....4–ج 

 ...«.ی خدایم بدرستی که من بنده :عیسی( گفن»)

بسبربئی   حضرت عیسی ت   به آ که متول     ز مادرش بز رب ته میان تنی

  طب بنمو ز  گفبی مبع    بنع تود که مع تنب ه  آزردتردو بزلیع سخنی که تر هتان 

کنن و چون بنع سخع تاقلی   بز بدعا میسر ط بنم آ گو ه که مسیبیان درتارهپ

 آزرد.بسی ز حضرت عیسی )(( ته جز سخع ح  چیز دنگر  رب تر هتان   ی

 
 .، ص 2. تفسیر شوکانی، ج  – ، صص تفسیر زمخشری، ج  -1
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   -د                            

       .1 

ای برای خدا باشدد )همدانطور کده(    هرگز مسی  ابایی ندارد از اینکه بنده»

فرشتگان مقرب نیز از بندگی او ابایی ندارند، و هدر کدس از عبدادت خددا     

وز قیامدن(  امتناع ورزد و خود را بزرگ پندارد، خداوند همگی آنان را )در ر

 2«.کند(آورد )و عادمنه در میان آنان قضاوت میدر پیشگاه خود گرد می

 
 .2النساء:  -1

 .، ص تفسیر ابن کثیر، ج  -2










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 



 صابئیان و مجوسیان


فصل 

 پنجم












 

 :مبحث اول

 صابئیان

 

 * صابئیان در قرآن و نظریات مفسران در مورد آنان

:فرمان ط بز   مت ال می

                       

                                    

 .1 

بدرستی کسانی که ایمان آوردند و کسانی که یهودی شدند و مسیحیان و »

ت ایمان بیاورد و کردار نیا انجام دهد، صابئیان، هر کس به خدا و روز آخر

اسن و نه ترسی بر آنان اسدن و نده    (محفوظ)پاداششان نزد پروردگارشان 

 «.شونداندوهگین می

ب ب  )کبه تبه     یرنبات مختلفبی بتبربه دب بته    « صباتویان »مفسربن در مورد 

  :ها ب اره طوبهیم کرد(م  ترنع آن

-  به آئبیع ن ودنبی ز   صباتویان ربومی هسبتن  کبه      :تفسیر زمخشیری

تبه م نبی   « صببا »  کرد ب . زبژه مسیبیی تردبته ز فر تگان رب پرستش مبی 

 2طارج   ن به دنع بسی.

 
 .2البقره:  -1
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 آشنائی با ادیان در قرآن






صاتوی در لغی ته م نبی کسبی بسبی کبه به دننبی       :تفسیر ابن عطیه -2

ها ته کسی که مسل ان تردبته ز ته دنع دنگر  درزن ه بسی. به بنع رز  عرب

ن نی به دنع طود طارج   ه ز دنع ج ن  رب پذنرفته  «قد صَبَأَ» :دفتن    میمی

آ ان  :ها ب اره   ه بسیو س    دفته بسیکه در آنه ت بن« صاتویع»بسی. ز بما 

دنع هستن  کبه  به   آ ان رومی تی :درزهی به به  کتاب هستن . مجاه  دفته بسی

اتویان صب  :دفتبه بسبی   آنن  ز  ه مسیبی. بتع بتی  جیح همن ود  ته حساب می

رب  «ال إلمه ألّما اهلل  »رومی هستن  کبه در موصب  عبربق سبکو ی دبر ب  ز لفبظ       

کنن  ز کتاتی هم   بر ب . حسبع تبع بتبی بلبسبع ز      دونن  زلی ت بن ع     یمی

پرسبتن  ز  رتاده هم تر بنع تازر   که صاتویان رومی هستن  که فر تگان رب مبی 

کنن و زرتی که هناد تع بتی تالزت می طوب ن  ز هتور ربپنج   اه رب رز ته ربله می

سفیان آ ان رب دن و طوبسی که جزنه رب به آ ان تردبرد تا بننکه ف  ی  کبه آ بان   

 1کنن  )ز در  تیجه به کار طود من رف   (.فر تگان رب پرستش می

صاتویان چن نع دبرزه هسبتن و درزهبی سبتاردان ز      :تفسیر آلوسی -6

هبا   کب بم به بنبع دز دبرزه  یبز طبود دسبته       پرستن  ز هبر درزهی تتان رب می

ها دبرب  بعتقادبت ز عببادبت طبا  طبود بسبی.     مختلفی دبر   که هر نک به آن

آ ان تی پرسی  یسبتن  تلکبه تن با     :دون بمام بتوحنیفه )ر ( در مورد آ ان می

: ب  ب  هم دفته ود. ع ه ییم میکنن  ه ا گو ه که ک به تستاردان رب ت ییم می

ویان موح ب ی هستن  که ته تباثیر سبتاردان بعتقباد دبر ب  ز تبه ت ضبی به       صات

ب ب : صباتویان   پیامبربن به ج له نبیی علیه بلسالم بن ان دبر  . ترطبی هبم دفتبه   

طوب نب  ز فر بتگان رب   کننب  ز هتبور رب مبی   رومی هستن  که ته طب ب بربربر مبی   

ع به هر دننبی چیبز  رب   طوب ن  ز در زبرکنن  ز رز ته ک به   اه میپرستش می

 
 .62 – 62، صص تفسیر ابن عطیه، ج  -1



جوسیانفصل پنجم: صابئیان و م  





ب  . بما در مورد جوبه بهدزبج تا آ بان ز طبوردن ذتبح آ بان فق با تبا هبم        درفته

 بطتالف  یر دبر  .

- بطتالفی در بنع  یسی که ن ودنبان ز مسبیبیان بهب      :تفسیر قرطبی

کتاب هستن و لذب هم بهدزبج تا ه ان آ ان ز هم طوردن ذتبح آ بان ز هبم زضبع     

بطبتالف  یبر زجبود دبرد     « صباتویع »بسیو زلی در مبورد   جزنه تر آ ان جانز

صاتویان درزهی به به  کتباب هسبتن . بتبع     :ب  س  َ  ز بسباق تع ربهونه دفته

طوردن ذتح آ ان ز بهدزبج تا ه بان آ بان    :منذر ته  ق  به بتع بسباق دفته بسی

ستن  که صاتویان رومی ه :  ب کالی   برد. مجاه  ز حسع تع بتی  جیح هم دفته

ب  بسی به ن ودنی ز مجوسیی ز طوردن ذتببان جانز  یسبی.  آئینبان آمیزه

پرستن  ز رز ب   که فر تگان رب میحسع ز رتاده هم آ ان رب رومی م رفی کرده

کنن . ررقبی ت ب  به  قب  بنبع بربوبل     طوب ن  ز هتور رب تالزت میته ربله   اه می

آن  بنع بسی که آ ان موح ب ی هسبتن   آ چه به مذه  صاتویان ترمی :دفته بسی

در مبورد  « بلقبادر تباهلل  »که ته تاثیر ستاردان بعتقاد دبر  و به بنع رز  زرتی که 

 1آ ان به بتوس ی  بصاخر  سؤبل کردو ته کافر تودن آ ان فتوب دبد.

- بما در مبورد صباتویان بطبتالف  یبر زجبود دبردو       :تفسیر ابن کثیر

صاتویان ملتی هستن  تیع مجوسیان ز  :جاه  دفته بسیسفیان ثور  ته  ق  به م

ن ودنان ز مسیبیان ز دنع )تخ وصی(   بر ب . بتوبل الیبهو س ب  و ضببا  ز     

ب   که صاتویان درزهی به به  کتاتن  که هتور رب بسباق تع ربهونه تر بنع عقی ه

هدزبج تا طوردن ذتح آ ان ز ب :ب  طوب ن و به بنع رز  بتوحنیفه ز بسباق دفتهمی

صباتویان ملتبی    :دفبی ه ان آ ان ب کالی   برد. به حسع هم رزبنی   ه که مبی 

ما ن  مجوسیان هستن . فخر ربه  هم تر بنع تازر بسی که آ ان ربومی هسبتن    
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  عببادت ز  پرستن  ت نع م نی که ط بز   سبتاردان رب ربلبه  که ستاردان رب می

ها زبدذبر کبرده بسبی. سب س    رب ته آندعا رربر دبده ز نا بننکه ت تیر بمور عالم 

 –دب ب   ط ب هبم ت تبر مبی    –ظاهرترنع ز رونترنع بنع بروبل  :بتع کثیر دفته بسی

رول مجاه  ز پیرزبن بز ز زه  تع منبه بسی که بعتقاد ان تبر بنبع بسبی کبه     

صاتویان ملتی هستن  که  ه تر دنع ن ودنان ز مسیبیان ز مجوسیان هسبتن  ز  

ع بعتقاد دبر   تلکه تر فارت طود تاری ما  ه ز دنع مبخ ی  ه ته آنیع مبرکی

« صباتوی »  بر   کبه به آن پیبرز  کننب . به بنبع رز  مببرکانو مسبل ا ان رب       

 1ب  . امی    ت نع م نی که به ت ام بدنان موجود در آن همان طارج   همی

- پرسبتن و  صباتویان ربومی هسبتن  کبه سبتاردان رب مبی       :تفسیر شوکانی

ب ب  زلبی بنبع قیبر صببیح      ب  هم آ ان رب درزهی به مسیبیان ته حسباب آزرده ع ه

بسیو چون آ ان درزه م رزفی هستن  که ته هیچ نک به بدنان منتس  ته پیامبربن تبر  

 2درد  .  ی

به آ چه کبه مفسبربن در مبورد صباتویان دفتبه ز به پیببینیان طبود  قب          

طتی کبافی به بعتقبادبت ز دنا بی    ناتیم کبه آ بان  بنا   ب   ته رز نی در میکرده

ب ب  به رز  حب س ز د بان ز به رز  ظباهر     ب   ز هر چه دفتبه صاتویان   ب ته

عبادبت ز بزضا( ز بحوبل آ ان توده بسیو چون بدر حقیقبی دنا بی ز م تقب بت    

دب تن . زلی آ چه ترب  ما  ناطتن و تا بنع ح  تا هم بطتالف  یر   یآ ان رب می

ع بسی که صاتویان  ه به  کتاتن  ز  ه درزهی به به  کتباب  رز ع   ه بسی بن

 کنن .ز ررآن کرنم ز سنی  بو  هم بنع مال  رب تانی  می
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 قرآن کریم: -1

 فرماید:خداوند متعال می

                                   

           .1 

این )قرآن( کتاب مبار  )و پر خیدر و برکتدی( اسدن کده مدا آن را فدرو       »

ایم، پس از آن پیروی )و بدان عمل( کنیدد و )از مخالفدن بدا آن(    فرستاده

ایم( تدا  مورد رحمن خدا قرار گیرید. )آن را فرو فرستاده باشد کهبپرهیزید 

نگویید کتاب تنها بر دو گروه پیش از ما فرو فرستاده شدده اسدن و مدا از    

 «.ایمخبر بودهها بیبحث و بررسی آن

فببی رب تببه  ببرح هنببر تیببان مفسببربن در تفسببیر بنببع دز آنببه  یببربت مختل

 : ب  دب ته

 :بنع دز آنه طااب ته به  مکه دفته بسیط بز   در  :تفسیر قرطبی –الف 

هبا  تبوربت ز ب جیب  تبر     ما ررآن رب تر   ا فرز فرستادنم تا  گونی  که کتباب 

 2ن ودنان ز مسیبیان  اهل   ه ز کتاتی تر ما  اهل  ب ه بسی.

آن  که منیور به  مکه ز دنگربن به به  کتباب  به تفسیر ررقبی چنیع تر می

ب   ز سیاق آنه هبم تیبا گر بنبع بمبر بسبیو پبس       ودهتن ا ن ودنان ز مسیبیان ت

قیر ن ودنان ز مسیبیان به ربی  صاتویان ز مجوسیان رب در « به  کتاب»مف وم 

 دیرد.تر  ی

علی تع بتی قلبه به بتع عباس رزبنی کرده بسی که  :تفسیر ابن کثیر –ب 

دنبان ز    فوق منیور به دز درزهی که کتاب تر آ ان  باهل  ب ه ن و  در دز آنه
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2

و إن ب ب . ز منیبور به   مسیبیان هستن . مجاه  ز س  َ  ز رتاده همو چنیع دفته

دفتنب و  ف  ی نم کبه آ بان چبه مبی    بنع بسی که ما   ی کنّا عن دراستهم لغافلین

 1ها قاف  تودنم.چون هتان آ ان تا هتان ما تفازت دب ی ز در  تیجه ما به آن

ده  که منیور به دز درزهبی کبه   ن می  مجاه  ز ه فکربن بز هم  بادفته

هبا فبرز فرسبتاده  ب ه بسبیو ن ودنبان ز مسبیبیان هسبتن  ز در         کتاب تر آن

آنن و تناتربنعو به  کتاب بصاالح آ ان تن ا بنع دز درزه به  کتاب ته حساب می

 ود. ته ه یع دلی  ت ام مفسربن ها   ی ام  صاتویان ز مجوسیان ز بمثال آن

ر به بنع دز درزه تن ا ن ودنان ز مسیبیان هستن  ز بتع عایبه در  منیو :ب  دفته

 2بنع مورد بدعا  بج ا( مفسرنع رب کرده بسی.

دربنع آنه تن ا ته دز کتاب  اهل   ه تر ن ودنان ز  :البیانتفسیر فتح –ج 

ها  آسب ا یو بنبع دز کتباب به    مسیبیان ب اره   ه بسیو چون به میان کتاب

کنب  تبر بننکبه    ب   ز بنع داللی میکام به ه ه مب ورتر تودهلبا  ب ت ال تر بح

تود  و درزه انی ها هم به  کتاب میب  و چون بدر آنمجوسیان به  کتاب  بوده

      ه دز درزه. بتع ک ال بنبع  ها  اهل   ه بسی سه درزه میکه کتاب تر آن

 3سخع رب دفته بسی.

اتویان هم بهب  کتباب تبه حسباب     کن  تر بننکه صبنع آنه ه چنیع داللی می

آم   و درزه انی کبه کتباب   ها هم به  کتاب ته حساب میآنن و چون بدر آن  ی

 تود  .ها  اهل   ه بسی تیش به دز درزه میتر آن
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  :سنت نبوی -2

در سنی  بو  چیز  زبرد  ب ه بسی مبنی تر بننکبه صباتویان جبزز بهب      

هبا رفتبار  بود    بهب  کتباب تانب  تبا آن     آنن  ز نا بننکه مثب  کتاب ته حساب می

ه ا اورنکه در مورد مجوسیان زبرد   ه بسی. در حالی که بدر صاتویان هبم  

   ته بعتبار بننکه بهب   ها ب اره میمث  مجوسیان تود  و در سنی  بو  ته آن

کتاب هستن  ز نا ته بعتبار بننکه ما ن  مجوسیان در ت ضی به بحکام ملبب  تبه   

 ن .به  کتاب هست



 آشنائی با ادیان در قرآن






 

 :مبحث دوم

 مجوسیان

 * مجوسیان در قرآن کریم و نظریات مفسران در مورد آنان

 فرمان :ط بز   مت ال می

                         

              .1 

اندد و  به درستی که خداوند در روز قیامن میان کسانی کده ایمدان آورده  »

اندد و میدان صدابئیان و مسدیحیان و مجوسدیان و      کسانی که یهودی شده

اند داوری خواهد کرد و مسلّماً خداوند بر هر چیزی کسانی که مشر  شده

 «.ناظر اسنشاهد و 

  :مفسربن در مورد مجوسیان  یرنات مختلفی ته  رح هنر دبر  

- مجوسیان آتش پرستا ی هستن  که رائ  ته دز بصب    :تفسیر قرطبی

بدنان پنج تا هستن  کبه   : ور ز ظل ی ترب  ج ان هستی هستن . رتاده دفته بسی

 2ها چ ارتا  یاا ی ز نکی رح ا ی بسی.به آن

مجوسیان کسبا ی هسبتن  کبه آتبش ز آفتباب ز مباه رب        :هتفسیر ابن عطی -2

 3 پرستن .می
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مجوسیان تا توجه ته آ چه به رتاده  ق   ب ه بسبیو    :تفسیر آلوسی -6

ب  هم آ ان رب تن ا آفتاب پرستن . ع هرومی هستن  که آفتاب ز ماه ز آتش رب می

ب  . رسی  امی هب  دنگر آ ان رب تن ا آتش پب   ز ع هپرسی ز ماه پرسی طوب  ه

مجوسیان رومی هستن  که به مسیبیان کناره درفته ز لبباس   :ب  ترطی هم دفته

ب  . ترطی  یبز تبر بنبع    دیر  در پیش درفتهپب یع پو ی ه ز ربه ب ززب ز دو ه

تازر   که مجوسیان رومی هستن  کبه رسب تی به دنبع طبود رب به مسبیبیی ز      

    که ج ان هستی دبرب  دزبص   ور ز ز م تق رس تی رب هم به ن ودنی درفته

آن  کبه مجوسبیان   چنیع ترمی )شهرستانی( «ملل و نحل»ظل ی بسی. به کتاب 

ب   ن ودنان ز مسیبیان زجود دب ته به دبرب  قوبنف مختلفی هستن  ز آ ان رب 

ز ترطالف صاتویان به کتاب ز  رن ی طا  طود ترطوردبر هستن  ز آتش رب 

آمب ه بسبی کبه مجوسبیان      «ملیل و نحیل  »نبیع در کتباب   کنن . ه چت ییم می

آن رب سباطی   «فريیدون »ب  کبه  هبا  فربزب بی دبر ب . بزلبیع آتببک ه     آتبک ه

 «کرکیو »  ز آتببک ه  «بردسون»  تخار  ته  بام    قوس ز آتبک هآتبک ه

 «قبیااان »  دنگر   یز تبه  بام   در سیستان تود. مجوسیان در تخار  آتبک ه

ب  رب سباطته تبود. در   هم در تیع  یربه ز بصف ان آتببک ه  «کیمرد»دب تن  ز 

ها رب  ها  مختلفی زجود دب ی. ت ام بنع آتبک هدنگر  وبحی بنربن  یز آتبک ه

رب تنبا   باد. در    «بتسیا»  آتبک ه «زرتشت»ب   ز زجود دب ته «زرتشت»به 

ی( هبا   ب ر رسبانانیه )بسبتا بول کنبو      سرهمیع رزم ) رری( ز تبر درزبهه 

ب  تود که  اپور پسر برد یر آن رب ساطته تبود ز تبا رزهدبار م ب       آتبک ه

دطتبر کسبر  هبم در  زدنکبی  ب ر تغب بد        «بوران»)عباسی( تاری ما  ه تود. 

هبانی زجبود   دب ی ز در هن  ز چیع هبم آتببک ه   «باسفیثا»ب  ته  ام آتبک ه

یش بسبیو ز  نک آنیع ز کب  «مجوسیّه» :دب ی. در کتاب لغی صباح آم ه بسی

بسبی. در   «مَجُیو  »منسوب ته بنع آنیع ز کیش بسی ز ج بع آن   «مَجوسی»



 آشنائی با ادیان در قرآن






تر زهن صبور ته م نی  خ بی بسبی    «مجو » :کتاب راموس هم آم ه بسی

ها  کوچکی دبرد ز آنینی رب بت ب( کرده ز مردم رب ته سو  آن دعوت که دوش

 ب ه بسبی.    درفتبه  «میینح کیوش  »کن  ز در زبرع لفظ م رّتی بسی کبه به  می

ب ب  کبه چبون مجوسبیان     دب سبته  1«موکیوش »رب م برّب   «مجو »ب  هم ع ه

کرد  و بنبع لفبظ تبر آ بان بقبالق  ب ه       موها  سر طود رب تا تنادوش دربه می

 2بسی.

- پرسبتن  ز  مجوسیانو کسا ی هستن  کبه آتبش رب مبی    :تفسیر فتح البیان

ب  هبم آ بان رب ربومی    عب ه  م تق  ته دز بص   ور ز ظل ی ترب  ج ان هستی هستن .

پرسبتن . ترطبی هبم آ بان رب درزهبی به مسبیبیان       دب ن  که آفتباب ز مباه رب مبی   می

 :ب ب  ب  هم دفتهب  . ع ه  هه  رب ته تع کردهب   که به آ ان کناره درفته ز جامهدب سته

مجوسببیان کسببا ی هسببتن  کببه رسبب تی به دنببع ن ببود ز رسبب تی به آنببیع مسببیح رب 

 3ب  .درفته

- وکا ی هم مجوسیان رب آتش پرسی ز م تقب  تبه    :تفسیر شوکانی 

دز بص   ور ز ظل ی ترب  ج ان هستی م رفی کرده ز س س بروبل دنگر  کبه  

 4در مورد آ ان دفته   ه ذکر کرده بسی.

آننب  تبه   رول ربجح آن بسی که مجوسیان جزز به  کتاب تبه حسباب   بی   

ن ذکر کردنم ز  یز ته طاقر بننکه صباح   طاقر دالنلی که ربالً درمورد صاتویا

  در تفسبیر آنبه  « بتبع ک بال  »تفسیر فتح بلبیان ته  قب  به              
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       1 کنب  تبر   بنع آنه داللی می :دفته بسی

 و  و چرب که بدر جزز به  کتباب  بننکه مجوسیان جزز به  کتاب مبسوب   ی

تود   ها  اهل   ه تود سه قائفه میآم   و بروبمی که کتاب تر آنته حساب می

 2 ه دز قانفه.

ح بلبیان ت زن هیچ توضیح ز تفسیر  سخع بتع ک بال رب  صاح  تفسیر فت

 ق  کرده بسیو دونی که آن رب پسن ن ه بسیو زلی تان  دب سی که مجوسیان در 

 و  و چربکه ب  به بحکام ته به  کتاب ن نی ن ودنان ز مسیبیان ملب  میپاره

نبی  ن  «سنّوابهم سنّه أهیل الکتیاب  »پیامبر ) ( در مورد آ ان فرموده بسبی:  

 ه چون به  کتاب تا آ ان )مجوسیان( رفتار کنی .

به ج فر تع مب   ز بز به پ رش  ق  کبرده  « موقا»بمام مالک هم در کتاب 

دب بم درمبورد آ بان      بی  :که ع ر تع طااب )ر ( در مبورد مجوسبیان دفبی   

دهبم کبه به پیبامبر    مع دوبهی می :چگو ه رفتار کنم؟ عب بلرح ان تع عوف دفی

 .«سنّوابهم سنّه أهل الکتاب» :فرموده می) (  نی م ک

منیبور ع بر تبع طاباب )ر ( به بننکبه دفتبه بسبی         :بتع منذر دفته بسی

 ها چه کار کنم تن ا در مورد جزنه توده بسی.دب م تا آن  ی

ب  و کن  تر بننکه مجوسیان به  کتاب  بودهبنع سخع پیامبر ) ( داللی می

زلی به بمام  اف ی رزبنی   ه که مجوسبیان   ز ج  ور فق ا هم تر بنع تازر  .

ب   ز ظاهربً بمبام  باف ی )رح( تبه    به  کتاب توده ز کتاب طود رب تبرنف کرده

ح نث ض یفی که به قرن  بتوس ی  تقال به بمام علی )ر ( رزبنی   هو بستناد 
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در « هرتببی »رزبنی   ه که پیامبر  تبه  بام    :کرده بسی. بتع عایه دفته بسی

 1وسیان مب وث   ه بسی.میان مج

مجوسیان هم بکنون در ت ضی به  وبحی بنربن زجود دبر   زلی ت  بد ان هناد 

  یسی.

 
 .، ص تفسیر قرطبی، ح  -1





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 



 مشرکان و دهریان





فصل 

 ششم







 :مبحث اول

 مشرکان

 * توحید الوهیت

 خستیع چیز  که پیامبر طباتم حضبرت مب ب  ) ( ز پیبامبربن پیببیع      

ط ب  نگا ه بسی. ط بز   مت بال  ب  و عبادت ز تن دی مردم رب ته آن دعوت کرده

 :فرموده بسی

                                  

     .1 

ندد  های آن محکم گردیده و از جاندب خداو این قرآن( کتابی اسن که آیه»)

گمدان  حکیم و آگاه شرح و بیان شده اسن. اینکه جز خدا را نپرستید، بدی 

 «.من از جانب خدا برای شما بیم دهنده و مژده دهنده هستم

  :ز بنع ه ان چیز  بسی که  وح روم طود رب ت بن دعوت کرده بسی

              .2 
( بدرسدتی مدن بدرای    :و نوح را به سوی قومش فرستادیم )و به آنان گفن»

( که بده جدز   :شما بیم دهنده و بیان کننده هستم. )همچنین بدیشان گفن

 «.خداوند متعال کس دیگری رانپرستید

فرمبوده  هود  یز روم طود رب ته بنع بمر دعوت کرده بسی. ط بز   مت بال  

بسی:

               ....1 
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ای قوم من! خددا   :و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم، او گفن»

 «.را بپرستید که خدایی جز او را ندارید

ها  طبود  طود رب مب وث کرده بسی تا بمی درزبرع ط بز   مت ال پیامبربن

رب ته تن دی ط ب  نگا ه ز تر  م بودهبا  دنگبر دعبوت کننب . ط بز ب  مت بال       

فرمان :می

           .2 
( خددا را  :م که )به آنان بگویدد ایدر میان هر امتی پیامبری را مبعوث کرده»

 «.بپرستید و از طاغوت دوری کنید

 

 ی عبادت و بندگی است* تنها خدای یگانه شایسته

:فرمان ط بز   مت ال می

           .3 
و که بخشداینده و مهربدان   خداوند شما، خداوند یکتا و یگانه اسن و جز ا»

 «.اسن هیچ خدای )بر حق( دیگری وجود ندارد

عببادت ز تنب دی زجبود  ب برد مگبر        ن نی هیچ م بود ته ح  ز  انسته

 یز ه یع  «ال إله إلّا اهلل»ط ب  نکتا ز نگا ه که تخبانن ه ز م رتان بسی ز م نی 

  ود. امی ه میبسی. ز تع   بدن ته عبادت ز تن دی قیر ط ب توحی  بلوهیی 
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 *مفهوم عبادت

ن نی ربهی  «طريق معبّد»عبودنی در بص  ته م نی طضو( ز ذلی بسی ز 

 1که تر بثر رفی ز آم  ه وبر   ه بسی.

در تفسیر  وکا ی هم آم ه بسی که عببادت تبه م نبی طضبو( ز فرزتنبی      

 2بسی.

  جبام ی بسبی کبه   انبی     عببادت زبژه  :دونب   یخ بإلسالم بتع تی یه می

دهب و پبس بدبر    ب  ته م بود ز   انی ذلی ز فرزتنی در تربتر بز رب  بان مبی ع

  بز رب در دل کسی در مقات  دنگر  بهطود ذلی  بان ده  زلی تغب  ز کینبه  

دب ته تا   ز نا دنگر  رب دزسی دب ته تا   زلی در تربتر بز ذلی ز فرزتنبی  

زبرع تن ا ط بز   مت ال  آن . ز در  بز ته حساب   ی  ب ته تا  و عبادت کنن ه

  پرستش بسیو پس تن ا تانب   سببی تبه بز   انبی مبببی ز عبب  ز        انسته

عالره  بان دبده  ود ز تن ا در تربتر بز ذلی ز فرزتنی صورت دیرد ته قور  

دزسبی    که بدر در تربتر چیز دنگر  ذلی  ببان دبده  بود ز نبا چیبز دنگبر     

 3  ز تس.دب ته  ود تان  تن ا ته طاقر ط ب تا 

می ر چنیع عبادتی رز  کردن ته ط ب بسی تا دعا کردن ز هر دو ه ت ییم 

رولی ز ع لیو ط بنی که تر هر چیز  سلاه دبرد ز مافوق بسباب بسیو چربکبه  

 ها بسی.  بسباب زمت رف در آنطود ته زجود آزر  ه
 

 
و محمد بن ابوبکر رازی، مختار الصحاح، ص  66راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص  -1
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 * شرک در الوهیت

 دی طبود رب تبه    ر  در بلوهیی عبارت بسی به بننکه ب سان عبادت ز تنب 

پرزرددارش بطت ا    ه  تلکه قیر ط ب رب  یز  رنک بز رربر ده  در حالیکه 

نگا به رب تنب دی کنب  ز فرمبوده     ط بز   ته بز دستور دبده بسی که تن با طب ب    

 :بسی

       1  
 «.ندهید و خدا را بندگی کنید و چیزی را شریا او قرار»

پنب برد   ر  در بلوهیی مبتنی تر بنع تازر بسی کبه  بخص مببر  مبی    

ط بز   در آفرننش هستی  رنک دب ته ز نا کس دنگر  بز رب نار  کرده بسی 

ز ته طاقر  زدنکی ته ط ب ز  فاعی کردن در مبضر بزو ز  رب ته ب جبام دبدن  

ب ته بسبی. به بنبع   ت ضی به کارها زب دب ته ز به ب جام دبدن ت ضی دنگر تاهد

قلب و آن کسی رب کبه  برنک   رز  زرتی که  خص مبر و ط ب رب ته فرناد می

طوب ب و ز  ط ب رربر دبده ز مؤثر پن ب ته بسی  یز ته ه بربه طب ب تبه فرنباد مبی     

آنب ( ز ربهبی تبرب  دفبع مضبرت ز جلب        داهی هم که )ته م یبتی درفتار می

طوب  . ز بنبع دعبا ز تبه    تن ا بز رب مینات و )ط ب رب فربموش کرده ز( منف ی   ی

فرناد قلبی ن ه ا اور که در ح نث  بو  آم ه بسی مخ ز بص  عبادت بسی. ته 

عبارت دنگر  ر  در بلوهیی عبارت بسبی به بننکبه  بخص مببر  رائب  تبه       

 یرزنی قیبی ز مازرب  بسباب عاد  ترب  ترطی به مخلوربات تا ب  ز تبه  فبع     

هبا رب تبه فرنباد    ها ترس دب ته تا   ز در  تیجه آنآنها بمی زبر ز به ضرر آن

ها رب ته صورت مستق و مؤثر ز ها ذلی  بان ده . طوبه آنتالب  ز در تربتر آن

ها ها رب مؤثر در بربده ط بز   ت ب   ته قورنکه بدر آنجال  منف ی ت ب   ز نا آن
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 ی آن بسی که ب سان دبد. پس عبادت زبرتود  و ط بز   آن کار رب ب جام   ی  ی

تن ا ته ط ب رز  تکن  ز تن ا بز رب تخوب   ز ته فرناد تالب  در حالی که  بخص  

  پنب برد دبرب  رب رت قیببی ز مبؤثر در بربده    مبر  کس دنگبر  رب کبه مبی   

قلب  تا ط بز ب  تخباقر بز کبار  رب تبرب  ز  ب جبام      ط بز   بسی ته فرناد می

 1ده .
 

 *توحید ربوبیت

 نی طال  ز م ت ر ز مت رف ز مالک ز ب جبام دهنب ه ز بصبالح    ته م« رب »

ه چنیع ته م نی ترتیی ن نی بنجاد ت رنجی چیز  تا « رب »  کارها بسی. کنن ه

 2رسی ن ته ح  ک ال  یز آم ه بسی.

ته قور مال  ز ت زن  قص در ط بز   مت ال « رب »  ت ام بنع م ا ی زبژه

ترب  قیر ط ب به مخلورات ته نار  طب ب ز تبه   زجود دبر   زلی بثبات بنع م ا ی 

ها بسی. ز در زبربع ثببوت بنبع م با ی تبرب  مخلوربات       ب  متناس  تا آنب  بهه

 مجاه  بسی  ه حقیقی.

به مقتضببیات رتوتیببی ط بز بب  بنببع بسببی کببه ط بز بب  تببا بمببر ز   ببی ز   

 گی ها  ه  دی ز چگورا و گذبر و تن دان طود رب ه بنی کن  ز آ ان رب تا رزش

عبادت ز تن دی آ نا ساهد. ز آ ان رب تی بوده ز تب زن هب بنی در هسبتی رهبا      

 فرمان : کن . ط بز   مت ال می

     .3 

 
 .، ص و ج  2، ص ، ج 6، ص 2تفسیر المنار، ج  -1

 .2، ص تفسیر ابن عطیه، ج  -2

 .6القیامه:  -3



 آشنائی با ادیان در قرآن






 «.کند که بیهوده رها شودآیا انسان )منکر خدا و قیامن( گمان می»

ه با اور کبه بمبام     منیور بنع بسی که ت زن بمر ز   ی تی وده رها  و  

 1ب  . اف ی ز قیر بز دفته

هانی هستن  که ط بز   تر پیامبربن دربمی بمر ز  ی در زبرع ه ان  رن ی

 ها رب ته مردم ترسا ن .طود  اهل کرده تا آن
 

 * توحید ربوبیت امری فطری است

توحی  رتوتیی بمر  فار  بسی ز ب سان تر بساس آن آفرن ه   ه بسبی.  

 :فرمان ل میط بز   مت ا

           .2 

ها را بر )اسداس( آن آفریدده اسدن،    این سرشتی اسن که خداوند انسان»

 «.سرشن خدا قابل ترییر نیسن

منیور به فارتو آفرننش ز حالتی بسی که ط بز   ب سبان رب تربسباس آن   

مقتضی  ناطی ط ب ز بن ان ته بز بسی. به بنع رز  مبرکان هبم تبه   آفرن ه ز 

زجود ط بز   بعتربف کرده ز بن ان دبر   تبه بننکبه ط بز ب  مت بال پرزرددبارو      

:فرمان آفرن دار ز م ت ر )هستی( بسی. ط بز   مت ال می

           

.3 
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ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه و اگر از آنان بپرسی چه کسی آسمان»

 «.خدا :را مسخر کرده اسن؟ قطعاً خواهند گفن

     .1 
شدا خواهندد   اگر از آنان بپرسی چه کسی آنان را آفریده اسن؟ بددون  »

 «.خدا! :گفن
 

 * شرک در ربوبیت

 ر  در رتوتیی عبارت بسی به بننکه  خص مبر و آفبرننش هسبتی ز   

ت تیر بمور رب ه ربه تا ط بز   ته کس دنگر  هم  سبی دبده ز تبه طبود بجباهه    

ده  که بحکام دننی مرتوب ته عبادت ط ب ز حالل ز حربم رب به قیر ط ب ن نی به 

یامبرب ش  اهل   ه تگیرد. تا بنع توجیه که ز  ته منیور ط ب قیر کتاتی که تر پ

عال تر بسی. ز ت نع ترتی   رن تی رب که ط بز   ته پیامبربن طود زحی کردهو 

دیرد. در تیان ه یع م نی ساهد ز بحکام حالل ز حربم رب به قیر ط ب میرها می

:2ط بز   مت ال فرموده بسی

        .3 
 «.به جز خدا علمای دینی و پارسایان خود راهم به خدایی گرفتند»

ته ط بنی درفتع آ ان ت نع م نی بسی که در بمر ته م اصی ز حالل کردن 

آ چه که ط ب حربم کرده ز حربم کبردن آ چبه طب ب حبالل کبرده بسبی به آ بان        

 4 ود.اور که بهبزبمر ط بنان بقاعی میکرد   ه ا پیرز  می
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ب   که ز  ته م ننه بمام بح   ز ترمذ  به ع   تع حاتم قائی رزبنی کرده

   آم  ز تبر پیبامبر ) ( زبرد  ب  درحالیکبه آنبه                        

           . نبی ن ودنبان ز   آ بان )ن  :کبرد. عب   دفبی   رب تالزت می 

ب ب . پیبامبر ) (   مسیبیان( عل ا  دننی ز پارسبانان طبود رب پرسبتش  کبرده    

تلهو آ ان حالل رب تر بنبان حربم ز حربم رب حالل کرد   ز آ بان هبم به    :فرمود

 1بنبان پیرز  کرد   ز بنع طود عبادت ز پرستش بسی.
 

 *توحید ربوبیت مقتضی توحید الوهیت است

ب   کبه توحیب  رتوتیبی    ز دفته مبرکان بت ام حجی کردهپیامبربن بل ی تر 

مقتضی توحی  بلوهیی بسیو چربکه عبادت ز تن دی تن ا ترب  پرزرددبار نگا به   

 2جانز بسی ز آنات ررآ ی هناد  در بنع مورد زجود دبرد.

کن  که رتوتیی تن ا ته ط ب به بنع رز  ررآن کرنم ته مبرکان نادآزر  می

ی  رتوتیی ط ب مستلزم توحیب  بلوهیبی بزسبی. ط بز ب      بطت ا  دبرد ز توح

:فرمان مت ال می

        .3 
توانندد چیدزی را   دهندد کده نمدی   آیا چیزهایی را شریا خدا قدرار مدی  »

 «.شوندبیافرینند، بلکه خودشان هم آفریده می

        .1 
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آفریندد؟ آیدا یدادآور    سن که نمیاآفریند همچون کسی آیا کسی که می»

 «. شویدنمی

                              

                                      

  .2 

کسدانی   بی گمانای مردم مثلی زده شده اسن، پس بدان گوش فرا دهید. »

توانند مگسی را بیافرینند اگرچده  خوانید، هرگز نمیرا که به غیر از خدا می

به دسن همدیگر بدهند. و اگر مگس چیزی را از آنان بستاند، همگان دسن 

توانند آن را ازاو باز پس بگیرند. هم طالدب )کده مگدس اسدن( و هدم      نمی

 «.مطلوب )که بتان سنگی و معبودان دروغین هستند( درمانده و ناتوانند

کننب  ز آن  بنع آنات ررآ ی نک حقیقی رز ع رب ته مبرکیع نبادآزر  مبی  

توب ن  چیز  ه بنع م بودها  )درزقیع( رب که عاجز ز  اتوب ن  ز   یبننکه چگو 

 کنن ؟ رب تیافرننن   رنک ط ب رربر دبده ز ته ه ربه بز پرستش می

ه   مبنی تر بننکبه م بودهبانی   ررآن کرنم مثال زبضبی ترب  مبرکیع می

 توب نب  حتبی مگسبی رب   کننب    بی  طوب ن  ز پرسبتش مبی  که آ ان ته جز ط ب می

توب نب  آن رب به دسبی بز   تیافرننن  ز بدر مگس چیبز  رب به آ بان تسبتا     بی    

دهب  کبه چنبیع م بودهبانی رب     ترها ن  پس چگو ه عق  سلیم ته آ ان بجاهه مبی 

عبادت کنن  ز آ ان رب تا ط بنی که تن ا بز آفرننن ه بسی ز قیر به بز ه ه آفرن ه 

 3هن  ز پرستش کنن .ز عاجز ز  اتوبن هستن و در نک رتبه رربر د
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کنب  کبه   طیزد ز ته آ ان نادآزر  میررآن کرنم تا مبرکان ته ستیز ترمی

ب  تا ط بز ب   ها ز همیع ذرهپرستن و درمالکیی آس انآ چه آ ان ته جز ط ب می

ها   بردو تنباتربنع تانب    مبارکی   بر   ز ط بز   کوچکترنع  یاه  ته نار  آن

. ط بز ب   1دزر  جونن  ز تن ا ط ب رب پرستش کنن  به ت ام ب وب( ز ب کال  ر 

فرمان :مت ال می

                                      

              .2 
هدا در  پنداریدد. آن کسانی را بخوانید که به جز خدا )معبود خود( می :بگو»

ها و زمین هیچ گونه مالکین و مشارکتی ندارند و خداوندد از میدان   آسمان

 «.آنان یاور و پشتیبانی ندارد
 

 * اشتباه در فهم معنی عبادت

ه ز ها ته صربحی ته عبادت طب ب  نگا ب  ربالً آناتی رب ذکر کردنم که در آن

دزر  به  ر  تونژه  ر  در عبادت دستور دبده   ه تود. در ه یع ربستا ز 

فرمان :عالزه تر آنات فوق ط بز   مت ال می

              .3 

روردگار خویش اسن، باید کار شایسته انجام پس هر کس خواهان دیدار پ»

 «.دهد و در عبادت و پرستش پروردگارش کسی را شریا نسازد
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در بنبع   «عبیادت »  هناد  به مسل ا ان م تق  ب  کبه منیبور به    زلی ع ه

ب ( به ربی    اه ز رزهه ز بمثال بنن با بسبی   ها )ز   انر زنژهآناتو تن ا عبادت

دب ن  که دعوت ب بیا مبتنبی بسبی   ب  و چربکه آ ان   یکه پیامبربن تا طود آزرده

 تر بطت ا  ت ام ب وب( )ز میاهر( عبادت به ربی  دعا ز ترس ز بمیب  دب بتع ز  

ته ط بز   ی به  رنک رربر دبدن قیر طب ب   ررتا ی کردن ته منیور تقرب جستع

ترب  قیر ها ها ز ع م جوبه ب جام دبدن بنع عبادتترب  ط ب در ب وب( بنع عبادت

ط ب طوبه فر ته ز ب سان ز نا سنگ ز درطی تا  و چون هبر آ چبه قیبر طب ب     

 بسی  انستگی هیچ  و( عبادتی رب   برد.

منبا بنع ب تباه ز کج ف  ی قفلی به مف وم بلفا  ررآن در هتبان عرتبی ز   

 ها بسی.ها تا لوبهم م نی عرفی آنکارترد آن

ل  م بود بسی  ه ته م نبی طبال  ز   مثالً در لغی ته م نی ما «إله»  زبژه

هسبتن  ز   «ربّ»  م ت ر ک  هستی نا رس تی به آن کبه تخببی به م با ی کل به    

مبرکان هم ت بن بعتربف دبر   تاور  که هیچ دو ه آفبرننش ز تب تیر  رب تبه    

دهن  ز بدر آ ان رب ته جز طب ب نبا تبه ه بربه بز عببادت      ط بنان طود  سبی   ی

  بنع م بودها دهن  ت نع طاقر بسی که ته زبساهبر میکنن  ز  رنک بز ررمی

ز  فاعی آ ان ته ط بز   مت ال تقرب جوننب . به بنبع رز  مببرکان عبرب در     

 «لبیک ال شریک لک إال شریکاً هو لک تملکه و مما ملمک  » :دفتن قوبف طود می

ن نی ط بنا دوش تفرمان تو هستیم که هیچ  رنکی   بر  تبه جبز  برنکی کبه     

ته تو بسی ز تو مالک بز هستی درحالی که بز مالک هیچ چیز  یسبی. تبه    مت ل 

کنب  کبه تبه جبز طب بنی کبه       ه یع دلی  ررآن کرنم در آنات مختلف بست الل می

ربربر تگیبرد ز پرسبتش     «الیه »طال  ز م تر بسی جانز  یسی که چیز دنگبر   

ربرآن کبرنم تبا     : ب ب   که دفتهم   یر دب ته ود. ت ضی به مبققان ه یع  کته رب 
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2

کننب  تبرب  بثببات توحیب  بلبوهیتی کبه       توحی  رتوتیتی که مبرکان ته آن بعتربف می

 1کن .مبرکان منکر آن هستن  بست الل می

رب در ت ضی به آنات ررآن ته م نی عبادت ز  «دعاء»ز بنع ب تباه بسی که 

 ب رب جبانز  عبادت رب هم ته م نی رزهه ز   اه تگیرنم ز در  تیجه دعا به قیر طب 

ت ب یم. چربکه ط بز   مت ال فرموده بسی:

                            

    .2 

خوانید، بنددگانی همچدون خدود شدما     به درستی کسانی که به فریاد می»

ان را بخوانید و بایدد بده شدما پاسدخ بدهندد اگدر راسدن        هستند، پس آن

 «.گوییدمی

دعا در زبرع مخ عبادت ز رکع بساسی آن بسبی. پبس توحیب  هبیچ کسبی      

صبیح  خوبه  تود مگربننکه تن ا به طب ب تخوبهب  ز تن با بز رب تخوب ب  ز کبس      

:دنگر  رب ته ه ربه بز  خوب  و ه ا اور که ط بز   مت ال فرموده بسی

       .3 

 «.کسی را به همراه خدا نخوانید»

رب در مث  بنبع آنبات تبه م نبی عببادت ز به       «دعا»زلی ت ضی به مفسربن 

ب ب  ز در  تیجبه تسبیار  به مبردم دچبار        ک  ته بسم جزء درفتبه ربی  تس یه

ر بننکه ترب  قیبر   ود مگ  قیر ط ب   ی( که ب سان تن ه:ب  ب تباه   ه )ز دفته

ها توحی  ط ب ز بطت ا  عببادت  ط ب   اه تخوب   ز رزهه تگیرد. ز به  یر بنع
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ته بز منافاتی   برد تا بننکه ب سان قیر ط ب رب تخوب   ز بز رب ته فرناد تالب  ز نا 

طوب ب  ز رزهه  بننکه بز رب تا ط ب تخوب   مادبمی کبه تبرب  قیبر طب ب   باه   بی      

 1دیرد.  ی

 

 رّب جستن به خدا با عبادت کردن غیر او شرک است* تق

فرمان : ط بز   مت ال می

             .2 

اندد،  و کسانی که جز خدا سرپرستان و یداورانی را )بدرای خدود( گرفتده    »

پرستیم مگر بخاطر اینکه ما را به خددا نزدیدا   ند:( ما آنان را نمیگوی)می

 «.گردانند

ن نی مبرکان م بودها  طود رب بزلیاء ز سرپرستان طبود ربربر دبد ب  ز    

هبا  ها ب جبام دبد ب  ز در تربتبر آن    سبی ته آ ان مببی زرهن    ز ب وب( عبادت

بنبان  یر کرد   تا آ ان ها رسم طورد   ز تر ذلی به طود  بان دبد   ز ته آن

رب ته ط ب  زدنک کنن  ز در مبضر ط بز   ترب  آ ان  فاعی کنن  ه ا اورنکبه  

مقرتان ز درتارنان  اهان ترب  مردمان دنگر  که طوبسبتار  بفاعی هسبتن و    

 کنن . فاعی می

هبا رب ذکبر     فوق آربء مختلفی دبر   که در ذنب  آن مفسربن در تفسیر آنه

دیبرد تبا به آن      ر  رربر مبی  ا ان ت ب ن  چه چیز  در دبنرهکنیم تا مسلمی

 دزر  جونن : 
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- رب تبه م نبی    «أولیاء»بتع عایه در تفسیر بنع آنبه   :تفسیر ابن عطیه

هاز تسبیار   بنع سخع  ان ی بسی در میان عرب :م بودها درفته ز دفته بسی

ز مبا آ بان رب   فر بتگان دطتبربن ط بننب      :دفتنب  به آ ان در ع بر جباهلی مبی   

ب  هبم بنبع سبخع رب در    کنیم تا ما رب ته ط ب  زدنبک دردب نب . عب ه   پرستش می

ب  به ن ودنان بنع سخع رب در ع ه :دفتن . مجاه  دفته بسیهانبان میمورد تی

ز  :دفتنب  ب  به مسیبیان هبم در مبورد حضبرت عیسبی مبی     مورد عزنر ز ع ه

 1.«لیقرِّبونا إلی اهلل تقریباً»! ته م نی ررتی بسی. دونا دفته   ه «زلفی»

رب تبه م نبی    «أولییاء »  فبوق  ررقبی در تفسبیر آنبه   :تفسیر قرطبی -2

هبر دباه تبه مببرکان دفتبه       :بصنام ز تت ا درفته ز ته  ق  به رتباده دفتبه بسبی   

هبا ز همبیع رب   پرزرددار ز آفرن دار   ا کیسبی ز چبه کسبی آسب ان     :  می

ط ب! پبس تبه    :دفتن فرستاده بسی؟ در پاسخ میآفرن ه ز آب رب به آس ان فرز 

تا ما رب تبه   :دفتن پرستی ؟ می  . )بدر چنیع بسی( چرب تت ا رب میآ ان دفته می

)تبه م نبی ررتبی     «زلفیی »ط ب  زدنک دردب ن  ز ترب  ما  زد ط ب  فاعی کنن . 

 2.«لیقرّبونا إلی اهللَ تقریباً»بسی( ن نی 

  مذکور عبارت بسبی به هبر م ببود    ر آنهد« أزلیاء» :تفسیر آلوسی -6

تاقلی ه چون فر تگانو عیسی ز تت باو کبه مببرکان آ بان رب تبه ه بربه طب ب        

پرستیم که ما رب ته ما تن ا ت نع طاقر آ ان رب می :دفتن کرد   ز میپرستش می

 3ط ب  زدنک دردب ن .
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- کسبا ی کبه عببادت طبود رب تبرب  طب ب طبالص         :البییان تفسیر فتح

مبا تن با تب نع     :دونن ب  و میدب ی ه ز آن رب تا عبادت قیر ط ب در هم آمیخته گر

کنیم که ما رب ته ط ب  زدنک دردب ن . ضب یر ج بع در   طاقر آ ان رب پرستش می

نعبدهم پرسبتی    به ربیب  فر بتگانو    دردد که مبرکان میته چیزهانی ترمی

آ اور  «زلفی» . ز مق ود به ها هستنه یع «أولیاء»عیسی ز تت ا ز منیور به 

 1که زبح   به مفسربن  ق  کرده  فاعی بسی.

- در بنع آنه( ط بز   به مبرکا ی طبر دبده بسی که  :تفسیر ابن کثیر(

پرستیم که ما رب ته آ ان رب می رما تن ا ت نع طاق :دونن پرستن  ز میتت ا رب می

ی رب تبه هعبم طبود تبه  بک       هبان ط ب  زدنک کنن . ز بنع ت نع طاقر تود که تی

فر تگان مقرّب درآزرده تود   ز ته جبا  عببادت طبود فر بتگانو آن تت با رب      

کرد   تا در مورد پیرزه  ز رهق ز رزه  ز م بائ  د یبو   بزد    پرستش می

کرد ب  ز  سببی تبه آن    ط بز   ترب  آ ان  فاعی تکنن . بما آطرت رب ب کار مبی 

إال ه  ق  به هن  تع أسلم ز بتع هن  در مبورد  کافر تود  . رتادهو س    ز مالک ت

ن نی تا ترب  مبا  بفاعی کننب  ز مبا رب تبه طب ب        :ب  دفته لیقرّبونا إلی اهلل زلفی

    جاهلیی هنگبام حبج در تلبیبه    زدنک ساه  و به بنع رز  مبرکان در دزره

 «.لبیک الشريک لک إال شريکاً هو لک تملکه و ما ملک :دفتن طود می

ای است که مشرکان از قدیم األیام بر آن تکیه کرده و پیامبران به ن شبههو ای

اند تا آن را رد کرده و از آن نهی کنند و مردم را به عبادت و سوی آنان آمده

ای که هیچ شریک و انبازی ندارد دعوت کنند و به مردم بندگی خدای یگانه

ن است و خداوند نه به آن ی خود مشرکابگویند که این شبهه ساخته و پرداخته
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اجازه داده و نه آن را پسندیده است بلکه از آن متنفر بوده و از آن نهی کرده و 

 فرموده است:

           1  
( خدا را :ده )به آنان بگویایم کمبعوث کردهو در میان هر امتی پیامبری را »

 «.بپرستید و از طاغوت دوری کنید

               .2 

ایدم  ایم مگر اینکه به او وحی کدرده ما قبل از تو هیچ پیامبری را نفرستاده»

)بر حق و راستینی( جز من نیسن. پس تنهدا مدرا پرسدتش     که هیچ معبود

 «.کنید

هبا  )به قرف دنگر( ط بز   طبر دبده بسی که فر تگان موجود در آسب ان 

بعم به فر تگان مقرّب ز قیر مقرّب ه ه تن دان طاضع ط بنن  ز  زد بز  فاعی 

  پسبن د ز  بزد ط بز ب     بز ز تبرب  کسبا ی کبه بز مبی    کنن  مگر ته بجباهه   ی

  آ ان در آ چه که پاد اهان ه چون بمرب  زد پاد اهان  یستن  که ت زن بجاهه

 3ز پ رب بان دزسی دبر    زد آ ان  فاعی کنن .

چه هنبا ز  یوب بسی سخع بتع کثیر در مورد تیان حقیقی  بر  ز آ چبه   

 که  خص مسل ان تان  به آن پرهیز کن ! ط ب جزب  طیرش دهاد!

- تفسیر قاسمی: لذین اتخذوا من دونه أولیاءو ا   ن نی مببی آ بان رب

ب   تا به قرن  آ ان ته درداه ط ب تقبرب جوننب  ز  بزد ط بز ب  تبه      در دل درفته

ما تن ا ت نع طباقر آ بان رب    :دونن آ ان توس  کنن . در توجیه د ربهی طود می
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فیمه   إن اهلل یحکم بینهم فیمما همم  پرستیم که ما رب ته ط ب  زدنک سباه  .  می

کنب  ز هبر   ن نی آ گاه که ط بز   م بودها  آ ان رب تا آ ان ه  ه مبی  یختلفون

دربنان زبرد ج نم دربنی رب تا تاق کن  ز هر تاق عات   رب تا م بودش ج ع می

سباهدو در آ چبه تبا هبم     دربنان زبرد ت بی میدربنی رب ته ه ربه ح ز هر ح 

 کن .ب  و رضازت میبطتالف دب ته

 اهلل ال یهدی من هو کاذب کفّارإن  ن نی ط بز   کسی که درزقگو ز کافر

 1.رسا  تا   ته ربه  جات ز مب   یکان   ی

- کسا ی که عبادت طود رب ترب  ط ب طالص  گردب ی ه  :تفسیر شوکانی

کنیم ما بنن ا ربتن دی   ی :دونن ب  و میز آن رب تا عبادت قیر ط ب در هم آمیخته

تبه   نعبمدهم بننکه مبا رب تبه طب ب  زدنبک سباه  . ضب یر ج بع در        مگر ترب  

پرستی    به ربی  فر تگانو عیسی ز تت باو  دردد که مبرکان میچیزهانی ترمی

 إلّا لیقرّبونما إلمی اهلل زلفمی   ها هستن . ز مق ود به ه یع «أولیاء»زمنیور به 

زرتی  :دفته بسی ه ان دو ه که زبح   به مفسربن  ق  کرده  فاعی بسی. رتاده

پرزرددار ز آفرنب دار  ب ا کیسبی؟ ز چبه کسبی       :  که ته مبرکان دفته می

ها ز همیع رب آفرن ه ز آب رب به آس ان فرز فرسبتاده بسبی؟ در پاسبخ    آس ان

  : )بدر چنیع بسی( چبرب تت با رب پرسبتش    ط ب! پس ته آ ان دفته می :دفتن می

دنک ساه   ز ترب  ما  زد ط ب  فاقی کننب . ز  تا ما رب ته ط ب  ز :دفتن کنی ؟ میمی

إال لیقربونما إلمی اهلل   »بسم ز جا بیع م ب ر بسبی ز دونبا دفتبه  ب ه       «الزلفی»

 .«تقریباً

إن اهلل یحکم بینهم  ن نی ط بز   در رزه ریامی میان صاحبان بدنان

دهب .  کن  ز جزب  هر کس رب ته آ چه که مستب  آن بسی مبی رضازت می
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 الیهدی من هو کاذب کفّارإن اهلل  ن نی ط بز   توفی  ه بنی ته دنع طود ز

کنب  کبه طب بنان    ربهیاتی ته ح  رب ته کسی که درزقگو بسی ز د بان مبی  

کنن  ز  یز ته کسی که تا بتخاذ ط بنان ز )درزقیع( بز رب ته ط ب  زدنک می

 1ده . رنک رربر دبدن آ ان ترب  ط ب کافر   ه بسیو   ی

 

 :مبحث دوم

 دهريان

 

 * دهریان در قرآن و نظریات مفسران در مورد آنان

 فرمان :ط بز   مت ال می

                                   

        .2  

حیاتی جز همین زندگی دنیایی که در آن به  :گویندن رستاخیز( میمنکرا»)

شویم و جز روزگار ما را هال  میریم و زنده می. میبریم وجود نداردسر می

گویند علم و آگداهی ندارندد بلکده تنهدا گمدان      سازد، آنان بدانچه مینمی

 «.زنندبرند و تخمین میمی
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 تیجه آ ان هم ما ن  مببرکان عبرب    کنن  ز دردهرنانو آطرت رب ب کار می

ب   که ته ترطی به هستن  ز مفسربن در مورد آ ان  یربت مختلفی رب بتربه دب ته

کنیم:آ  ا ب اره می

ط بز   مت ال به رول کافربن دهر  ز مبرکان عرب کبه   :تفسیر ابن کثیر

ا الدنیا نموت و و قالوا ما هی إالحیاتن :فرمان در ب کار م اد تا هم توبف  دبر   می

میر   ز ب  مین نی تجز ه  دی بنع د یا حیات دنگر  زجود   برد که ع ه نحیا

کنن  ز م اد ز ریامتی در کار  یسی. ز بنع سخنی بسی که هم ب  ه  دی میع ه

  ط ب ناسی که مبب أ ز  دونن  ز هم فالسفهمبرکان عرب منکر م اد آن رب می

فیلسوفان دهر  که منکر زجبود ط بننب  ز تبر بنبع      کنن . ز همم اد رب ب کار می

  طبود  تازر   که در قول هر سی ز  ش هزبر سال هر چیز ته صورت بزلیبه 

ب   که بنع فربنن  تارها تکربر   ه ز تا بت  هم تکربر دردد ز چنیع پن ب تهتر می

طوبه     ز تا بنع سخع طودو در زبرع تا م قول ته ستیزه ترطوبسته ز منقول 

تجبز رزهدبار چیبز  مبا رب هبال        :ب ب  ب ب و به بنبع رز  دفتبه   رب تکذن  کبرده 

ساهد. زلی ط بز   در رد بنع پن بر تاق  آ ان دفته بسی که آ ان بنع سبخع    ی

ب   تلکه تن ا به رز  ح س ز د ان آن رب تر هتبان  رب به رز  علم ز آداهی  گفته

ه  قب  به بتبوهرنره )ر (   ب  . بما حب نثی کبه تخبار  ز مسبلم تب     جار  ساطته

تبه دهبر ز رزهدبار    » :ب   مبنی تر بننکه پیبامبر) ( فرمبوده بسبی   رزبنی کرده

بمام  اف ی ز بتوعبیب ه در تفسبیر   «  اسزب  گوئی  چون ط بز   ه ان دهر بسی

 ب       جاهلی زرتبی کبه تبه م بیبتی درفتبار مبی      عرت ا در دزره :ب  آن دفته

دبد   ز تبه آن  ز آن درفتارن ا رب ته دهر  سبی می :دفتن : ب   اکامی رزهدارمی

ها ط ب تود ز دونبا آ بان تبه طباقر     دفتن . در حالی که فاع  بصلی آن اسزب می

دفتنب . به بنبع رز  پیبامبر) ( به    درفتار  ته آن م یبت ا ته طب ب  اسبزب مبی   
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 اسزب دفتع ته دهر ز رزهدار   ی کرده بسیو چون ط بز   ه ان دهبر  بسبی   

 1دبد  .م  یر مبرکان توده ز آن مبکالت ز م ائ  رب ته آن  سبی میکه 

بنع سخع دهرنان در زبرع ب کار آطرت ز تکذن  ه  ه   ن  :تفسیر قرطبی

میبرنم ز  ن نبی مبا مبی    نموت و نحیما ت   به مرگ ز بتاال جزب  بع ال بسی. 

میر ب  ز  ن نبی ت ضبی به مبا مبی     :ب   و  . ت ضی هم دفتهفره  بن ما ه  ه می

 و  . ترطی هم تر بنع تازر   که در بنع رس ی آنه تق نم ت ضی دنگر ه  ه می

 –میرنم  ونم ز میه  ه می - «نحیا و نموت»ز تاطیر زجود دبرد ز در بص  

مجاه و دهر رب ته م نبی سبال ا ز رزهدبار ز     و ما یهلکنا إال الدهرتوده بسی. 

  هر دز ته نک م نی بسی.زبرع دفته رتاده ته م نی ع ر درفته بسی زلی در

بنبع دهبر ز رزهدبار     :دفتن مردم در ع ر جاهلی می :بتع عیینه دفته بسی

دردب ب  ز مبا رب   کن  ز ه بان بسبی کبه مبا رب ه ب ه مبی      بسی که ما رب هال  می

میرب  و ز در  تیجه بنع آنه  اهل  ب . مببرکان درزه با  مختلفبی دب بتن و      می

ب  به آ بان تود ب  کبه تبه زجبود آفرنب دار       ود  و ز ع هدرزهی ه یع دهرنان ت

ب  هم  سبی ته م اد  ک کرد  و ع ههستی بن ان دب تن  زلی م اد رب ب کار می

کرد ب . در میبان مسبل ا ان هبم     ز تردن  دب تن  زلی تاور راع آن رب ب کار   ی

ر کننب  ز  توب ستن  م اد رب ب کبا درزه انی پ ن  آم    که به ترس مسل ا ان   ی

م اد تن ا م اد رزحبا ی بسبی  به     :دفتن هد   ز میدر  تیجه ته تازن  دسی می

جس ا ی ز ته هعبم آ بان ثبوبب ز عقباب طیباالتی بسبی کبه تبرب  برزبح رز          

  کفبار تب تر بسبیو چبرب کبه بنن با حب  رب        ده .  ر بنع درزه به  بر ه به  می
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 ی کبه آ بکارب مرتکب     دهنب  زلبی مببرکا   پو ا ن  ز مسل ا ان رب فرن  میمی

1کنن . و  و مسل ا ان به آ ان دزر  می ر  می


منکبربن رسبتاطیز   و قالوا مما همی إالحیاتنما المدنیا     :تفسیر ابن عطیه

ترنم زجود   برد ز در هستی حیاتی تجز آ چه که ما در آن ته سر می :دفتن می

ن نی مبا ربب  به    :ب  درزهی دفته نموت و نحیابه آطرت ز م اد طبر   یسی. 

در بصب    :ب  آ که ته زجود تیانیم مرده تودنم ز س س ه  ه   نم. درزهی دفته

و میرنم.  ونم ز میتا تق نم ز تاطیر توده بسی ن نی ه  ه می «نحیا و نموت»

سباهد. ط بز ب    ن نی تن ا دهر ز مرزر همان ما رب هال  می ما یهلکنا إال الدهر

تخ ینی تیش  یسی که  ز ع سخع مبرکان ظع ز د انبن :در بدبمه فرموده بسی

هبا دهبر ز همبان رب تبه نبک م نبی تکبار        ب  . عربتر بثر آن مرتک   ر    ه

تبه دهبر  اسبزب    » :تر  . به پیامبر) ( رزبنی   ه بسبی کبه فرمبوده بسبی    می

در ح نث دنگبر  کبه بح ب  ز تخبار  ز     «.  گونی و چرب که ط ب ه ان دهر بسی

 :ب ب  ز پیبامبر) ( تبه  قب  به ط بز ب  فرمبوده بسبی       ی کبرده مسلم آن رب رزبن

دونن  در حالی که مع طود دهر هستم ز    ز رزه ها ته دهر  اسزب میب سان»

بنع ح نث ت نع م نی بسی که ط بز   در زبرع ه ان کسبی  «. ته دسی مع بسی

بسی که آ چه رب کبه مببرکان تبه دهبر  سببی دبده ز در  تیجبه تبه آن  اسبزب         

 2ب  و ب جام دبده بسی.هدفت

ن نبی منکبربن م باد    و قالوا ما هی إالحیاتنما المدنیا   :تفسیر فتح البیان

ن نبی در   نموت و نحیاترنم  یسی. ه  دی جز آ چه ما در آن ته سر می :دفتن 

آن  ز ت ب  به بنبع د یبا حیبات دنگبر       ه یع د یا مرگ ز ه  دی ته سربغ ما می

 
 .2-، صص تفسیر قرطبی، ج  -1

 .6-6، صص 6تفسیر ابن عطیه، ج  -2



 آشنائی با ادیان در قرآن




22

 بو  .  میرنم ز فره  بن ما ه  ه مبی ن نی ما می :ب  هزجود   برد. ترطی هم دفت

و ما زلی در هر صورت منیور به بنع سخعو ب کار م اد ز تکذن  آطرت بسبی.  

سباهد.  ن نی تجز دذ ی رزهدار چیز دنگر  ما رب هال    بی  یهلکنا إال الدهر

بز  ن نبی تبر  « دَهَرَه »در بص  ته م نی م ت تقا  ج ان هستی بسی ز به « دهر»

قلبه پی ب کردو درفته   ه بسی.

پن ب بتن  کبه دذ بی رزهدبار در     منکربن ه  ه   ن ت   به مرگ چنیع می

  طب ب رب    مرگ ز ربب  برزبح تبه بجباهه   ها مؤثر بسی ز فر ته اتود  جان

و مالهم بذلک دبد  . ب  رب ته دهر ز همان  سبی میکرد   ز هر حادثهب کار می

دفتن  مبنی تر  سبی دبدن ن نی آ چه که مبرکان می ظنّونمن علم إن هم إال ی

حوبدث ته حرکات بفال  ز دذ ی رزهدار به رز  علم ز آداهی  بود تلکه تن با  

1دفتن .به رز  ظع ز د ان سخع می


ن نبی ه ب دی چیبز  جبز      و قالوا ما هی إالحیاتنا الدنیا :تفسیر شوکانی

ن نی در ه یع ه ب دی   نموت و نحیا . ترنم  یسیآ چه که ما در آن ته سر می

 ونم ز ت   به بنع د یاو ه  دی دنگبر  زجبود   د یا تا مرگ ز ه  دی موبجه می

 و  . ترطبی  میرنم ز فره  بن ما ه  ه مین نی ما می :ب  ب  هم دفته  برد. ع ه

ب  طبوبهیم  ب  ز ت ب  به آن ه ب ه       مردهن نی ما ) خسی(  افه :ب  دنگر دفته

 ونم. ترطی هم تر بنع تازر   که در بنع رس ی آنه تقب نم ز تباطیر زجبود    می

میرنمو زلی در هر صبورت منیبور مببرکان به     ونم ز میدبردو ن نی ه  ه می

دهبر   و ما یهلکنما إال المدهر  بنع سخع ب کار م اد ز تکذن  آطرت توده بسبی.  

ز رتباده آن رب تبه    ن نی دذ ی رزهدار. مجاه  دهر رب تبه م نبی سبال ا ز بن بام    

ن نبی چیبز  جبز مبرگ مبا رب  باتود        :م نی ع ر درفته بسی. رارب دفته بسی

 
 .6-2، صص 2البیان، ج تفسیر فتح -1
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و کنب .  ن نی تجز ط بز   چیز  ما رب  اتود   بی  :کن . عکرمه هم دفته بسی  ی

ن نی مبرکان بنع سخع رب به رز  علم  مالهم بذلک من علم إن هم إال یظنّون

رز  ظببع ز د ببان آن رب تببر هتببان جببار   ب بب  تلکببه تن ببا بهتببه حقیقببی  گفتببه

 1ب  .ساطته
 

 * حجت منکران معاد و رد آن

کنن  ز ررآن کرنم حجبی آ بان   دهرنان ه ا اور که دفتیم م اد رب ب کار می

 رب ذکر کرده ز فرموده بسی:

                                    

                                  

      .2 

ند بندگان خود کنند بر اینکه خداوزمانی که آیات روشن ما )که دملن می»

شود، دلیلی جز این ندارند که کند( بر آنان خوانده میرا در قیامن زنده می

گویید پدران ما را )زنده کنید و( بیاوریدد. )سدپس   گویند: اگر راسن میمی

 :دهد در مقابل انکار معاد بده آندان( بگدو   خداوند به پیامبر)ص( دستور می

سپس )بعد از فدرا رسدیدن اجلتدان(    کند خداوند شما را )در دنیا( زنده می

آورد میراند. سپس بدون تردید شما را در روز قیامدن گدرد مدی   شما را می

)چون کسی که قادر بوده اسدن بدرای نخسدتین بدار انسدان را بیافریندد،       

تواند دوباره او را برگرداند. و حکمن خداوند نیز مقتضی این گدردآوری  می

 «.داننددهد( ولی بیشتر مردم نمیاسن تا به هر کس جزای اعمالش را ب

 
 .، ص تفسیر شوکانی، ج  -1
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ط بز   سخع مبرکان رب حجی  امی ه بدرچه حجی  بوده بسبیو چبرب کبه    

آ ان سخع طود رب ه چون کسی کبه حجبی طبود رب بظ بار ز تبه آن بسبت الل       

ب  . ز نا بننکه بقالق حجی تبر سبخع آ بان مجباه ز به رز      کن  بتربه دب تهمی

ته   ه بسی که آ بان حجتبی جبز آ چبه کبه      ت کم ز بست زبء توده بسی دونا دف

 1حجی  یسی   بر   ن نی آ ان بصالً هیچ حجتی   بر  .
 

 * انکار معاد کفر است

به آنات ز بروبل مفسرنع که در ربتاه تا دهرنان ز ب کار م اد توسط آ بان  

ب ب  کفبر صبرنح ز تبا     ناتیم که آ چه آ ان دفته ز ت بن م تق  تبوده دذ ی درمی

 در تضاد بسی.بصول بن ان 

 
-62، صص 2البیان، ج . تفسیر فتح22-2، صص تفسیر زمخشری، ج  -1

6 تفسیر قاسمی، ج . 2، ص. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 

 اسالم





فصل 

 هفتم







 :مبحث اول

 تعريف اسالم و بیان حقیقت و مقتضیات آن

 

 * تعریف اسالم و بیان حقیقت آن

بسالم عبارت بسی به طضو( ز تسلیم ز فرما بردبر  در تربتر پرزرددبار  

ج ا یان. لفظ بسالم ز مبتقات آن در ررآن کرنم هبم تبه ه بیع م نبی تبه کبار       

ز بنع م نی در زبرع روبم حقیقی ز جوهر بسالم بسی. در ذنب  ت ضبی    ب  .رفته

کنن  ز  یز بروبل مفسرنع در مورد آ  ا به آنات ررآن که م نی بسالم رب تیان می

 :کنیمرب ذکر می

_                                               

       ....1 

ی کعبده را  های خانهو )به یاد بیاورید( آنگاه را که ابراهیم و اسماعیل پایه»

( پروردگدارا! از  :گفتندبردند )و دسن دعا به سوی خدا برداشته و میبام می

و داندا هسدتی. پروردگدارا! و مدا را تسدلیم و      گمان تو شدنوا  ما بپذیر  بی

«.فرمانبردار خود قرار ده

 2ن نی طاضع ز فرما بردبر   . «أسْلَم له و استسلم» : وددفته می

. بتبع  3ب ب  مسلم ز مستسلم ته نک م نی ن نی مایع ز طاضع ته کبار رفتبه  

م بمبر  ن نی ما رب تسلی :دفته بسی و اجعلنا مسلمین لکجرنر قبر  در تفسیر 

 
 . 2-2البقره:  -1

 .2، ص 2تفسیر قاسمی، ج  -2

 .، ص تفسیر المنار، ج  -3
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طود ز مایع فرمان طود رربر تب ه تاورنکبه هبیچ کسبی رب  برنک قاعبی تبو        

 1 گردب یم.

فرمان :  دفتگو  طود تا بتربهیم میط بز   درتاره _2

           .2 
تسدلیم و   :نبردار باش! گفنمطیع و فرما :آنگاه که پروردگارش به او گفن»

 «.فرمانبردار پروردگار جهانیان گشتم

 3ن نی مایع ط ب تاش! ز طود رب ترب  بز طالص دردبن!« أسْلم»

ته م نی فرما بردبر  ز بقاعی تکبار رفتبه   « أسْلم»در تفسیر فتح بلبیان هم 

 4بسی.

هیم ط بز ب  در بنبع آنبه تبه بتبرب      :بتع کثیر هم در تفسیر بنع آنه دفته بسی

دستور بطال  ز تسلیم ز فرما بردبر  رب دبده ز بتربهیم هم آن رب بجاتی کرده 

 5بسی.

3_                               

  .6 
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د در حالی که نیکوکار اسدن،  آری، هرکس خالصانه خود را تسلیم خدا کن»

پاداش او نزد پروردگارش خواهد بود و نه بیمی بر آنان اسن و نه اندوهگین 

«.خواهند گردید

تسلیم زجه ته طب ب تبه م نبی تن با رز       :در تفسیر بل نار چنیع آم ه بسی

کردن ته بز ز تن ا عبادت کردن بز بسی زلی ط بز   مت ال در بننجا ترب  تسلیم 

رب تکبار تبرده ه با اور کبه در جبانی      « بسالم بلوجه»ی بربده ت بیر رل  ز صب

رب تکبار تبرده ز فرمبوده    « توجیه بلوجبه »دنگر ته  ق  به حضرت بتربهیم ت بیر 

:1بسی

       ....2 
زمین را آفریده اسن ها و کنم که آسمانگمان من رو به سوی کسی میبی»

»... 
 

 * شرط تسلیم شدن در برابر خدا اختیاری بودن آن است

در ررآن کرنم ته م نی طضو( ز فرما بردبر  ز تسبلیم  « بسالم»دفتیم که 

در تربتر پرزرددار ج ا یان ته کار رفته بسی زلی بنع تسلیم   ن تان  بربد  ز 

یبار در تربتبر ط بز ب  کبه در     بطتیار  تا  و چرب که تسلیم بجبار  ز ت زن بطت

  آن و بمر  عام بسبی ز ه به  زبرع تسلیم در تربتر سنی کو ی بز ته حساب می

ب  در دیرد ز پادبش ز عذبتی در تر   برد. چون هر آفرن همخلورات رب در تر می

زجود ز تقا ز فنا  طود تسلیم سنی کو ی ط بز   بسبی ز ب سبان هبم در بنبع     

  مخلورات بسیو زلی طضبو( ز تسبلیم بطتیبار  در    یهتسلیم بجبار  ما ن  تق
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بسببی. ط بز ب  مت ببال   تربتبر پرزرددبار ج ا یببانو جبوهر بسببالم ز حقیقبی آن    

:فرمان می

                                 

  .1 

جویند در حالی کده آندان کده در    بجز دین خدا )که اسالم اسن( را میآیا »

ها و زمینند از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر او تسلیمند و بده  آسمان

 «.شوندسوی او بازگردانده می

بنع آنه تیا گر آن بسی که ت ام تبرنی  :  بی در تفسیر بنع آنه دفته بسی

ته ر رت بز م ترفن  بدرچه ت ضی به آ ان بلوهیبی   مایع ز فرما بردبر ط بنن  ز

 2دهن .رب ته قیر ط ب  سبی می

هبا  ن نی هر کسی که در آس ان :بمام بتع کثیر در تفسیر بنع آنه دفته بسی

ب  . ز همیع بسی به رز  بطتیار نا به رز  بجبار در تربتر ط بز   تسلیم دردن ه

 بز   بسی زلی  بخص کبافر به   پس ب سان مؤمع تا رل  ز جسم طود تسلیم ط

  عییم ط بز ب  ربربر دبردو   رز  بجبار تسلیم ط بز   بسیو چرب که تبی سلاه

 3ب  که هیچ کس رب نارب  مخالفی تا آن نا م ا  ی به آن  یسی.سلاه

پس بدر بسالم عببارت بسبی به تسبلیم ز طضبو( رلببی در تربتبر ط بز ب         

دبر  به  رن ی ط ب ز بقاعی به بزبمر مت الو می ر ز بثر بنع تسلیم هم فرما بر

ز بجتناب به  وبهی بل ی بسی. مفسرب ی که آرب  آ ان در تفسیر آنات فوق  قب   

 ب  .کردنم  یز ه یع  کته رب م  یر دب ته
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حضرت جبرئیب  هبم زرتبی به پیبامبر) ( در مبورد بسبالم سبؤبل کبردو         

ال اهلل و أن محمیداً  اإلسیالم أن تشیهد أن ال إلیه إ   » :پیامبر) ( در پاسخ فرمود

رسولَ اهلل و تقیم الصاله و تؤتی الزکاه و تصوم رمضان و تحی  البییت إن   

 .«استطعت إلیه سبیالً

بسالم آن بسی که دوبهی ت هی که هیچ م بود ربستینی ته جبز بهلل زجبود   »

  رمضبان رب    ط ب بسیو ز   باه رب ت با دبر  ز رزهه    بردو ز مب   فرستاده

 «.  ط ب رب در صورت توب انی تجا  تیازر  هتگیر  ز حج طا

ن نی ب جام دبدن بنع کارها به میاهر تسلیم رلبی در تربتر طب ب تبه حسباب    

 آنن .می

 * دین نزد خداوند اسالم است

به آ جائیکه جوهر ز حقیقی بسالمو تسلیم در تربتر ط ب ز فرمبا بردبر  به  

سبالم بسبی. ط بز ب  مت بال     بزبمر بزسیو دنع مورد پسن  ط بز   ه یع دنبع ب 

فرمان :می

     .1 
 «. بیگمان دین )حق و موردپسند( در پیشگاه خداوند اسالم اسن»

بسالم تا بنع م نی ز تاتوجه ته جبوهر ز حقیقبی آنو دنبع ت بام پیبامبربن      

مت ببال هانبببان تببوده بسببی. ط بز بب  بسببی ز بطببتالف آ ببان تن ببا در  ببرن ی

فرمان :می

     .2 
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 «.ای را قرار دادیمبرای هرکدام از شما شریعن و برنامه»

دنبع  »ن نی  «إنا معاشر األنبیاء ديننا واحد» :پیامبر) ( هم فرموده بسی

 «.ما پیامبربن نکی بسی

 ب ز می بر آن بقاعبی به   بنع زح ت دننی در زبرع ه ان تسلیم در تربتر طب 

ب   که بنع حقیقی رب ته بمت با  طبود    رن ی بز بسیو چون ت ام پیامبربن آم ه

تگونن  که تان  در تربتر ط ب تسلیم  بو   ز به  برن ی بز بقاعبی کننب  ز بنبع      

 تسلیم آ ان تان  طال ا ه ز تن ا ترب  ط ب تا    ه ترب  کس دنگر .

بسالم ت نوبن دننی که ط بز ب    :دون اره میبإلسالم بتع تی یه در بنع ت یخ

ها  طود رب ترب  )تبییع( آن  اهل کرده ز ت ام پیامبربن طود رب ترب  ت ام کتاب

)تبلیغ( آن فرستادهو عبارت بسی به بننکه ب سان تن ا در تربتر ط ب  نگا ه تسلیم 

تش کن  ز   کاملی ترب  ط ب دردد تاورنکه طال ا ه تن ا بز رب پرس ود ز تن ه

  دز م نبی بساسبی   تن ا در تربتر بز تسلیم  ود. بسالم در زبرع در تر دیر ب ه 

 :بسی

_.فرما بردبر  به ط ب  نگا ه ز تسلیم در تربتر بز 

بطال  در بنع فرما بردبر  ز تسلیمو تاور  که بنع فرمبا بردبر  ز  _2

 تسلیم تن ا ترب  ط ب  نگا ه تا  .

نکی تکبر ز دنگر   بر و چبون کسبی کبه به      بسالمو دز متضاد هم دبردو

ب  توب   تن هه     یزرهد ز به پرستش بز سر تاه میعبادت کردن ط ب کبر می

تسلیم   ه در تربتر ط ب ته حساب آن . ه چنیع کسی کبه عبالزه تبر پرسبتش     

آنب و    مخلص طب ب تبه حسباب   بی    کن و تن هط بز   قیر بز رب هم پرستش می
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نک رربر دبده بسی. در زبرع عنوبن بسالم موردپسبن  ط بز ب    چون ترب  بز  ر

 1بسی. «ال إله إال اهلل»  ار 
 

 * بجز اسالم دین دیگری پذیرفته نخواهد شد

 فرمان :ط بز   مت ال می

              .2 
هرکس بجز )آیدین و شدریعن( اسدالم، آییندی برگزیندد، از او پذیرفتده       »

 «.ی زیانکاران خواهد بودشود و او در آخرت در زمرهنمی

ب  بسبالم رب تبه م نبی توحیب  ز     ع ه :آلوسی در تفسیر بنع آنه دفته بسی

ب ب .  ب  هم آن رب ته م نی  رن ی حضرت مب  ) ( درفتهفرما بردبر  ز ع ه

سا ی که ت   به ت ثی پیامبر بسالم) ( به قیر  رن ی بز پیبرز  کننب و   ن نی ک

پسن د ز  ه ته آ بان پبادبش    ود. ن نی ط بز    ه آن رب میبه آ ان پذنرفته   ی

پبذنرش هبر    فلن یقبمل منمه   :فرمان   ط بز   که میده . پس بنع دفتهمی

 3کن .دننی که ترطالف بلسالم تا  و  فی می

رب نببک تببار تببه م نببی توحیبب  ز « بسببالم»خع آلوسببی کببه در توضببیح سبب

فرما بردبر  ز تار دنگر ته م نی  رن ی حضرت مب  ) ( درفته بسیو تانب   

تر هر دز رول ص ق  و من یبتغ غیراإلسالم دیناً فلن یقبل منه  دفی که آنه

کن و چرب که جوهر بسالم ز حقیقی آن مبتنی تبر تسبلیم طال با ه در تربتبر     می

ز   بسی ز می ر بنع تسلیم هم بقاعی به  رن ی ط ب ن نبی بمبر ز   بی بز    ط ب
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بسی. پس بدر ب سان به تسلیم در تربتر طب ب طبوددبر  کنب و هبیچ ع لبی به بز      

 ود ز در رزه ریامی هم جزز هنا کاربن طوبه  تود. بدر ب سبان به  پذنرفته   ی

زحی کرده بسیو  بقاعی به  رن ی ط بز  و  رن تی که ته پیامبرش مب  ) (

طوددبر  کن و در زبرع به تسلیم   ن در تربتر ط ب سر تاه هده بسیو چبرب کبه   

به بمببر ز دسببتور طبب ب مبنببی تببر بقاعببی به پیببامبر ز  ببرن تی کببه به جا بب    

 پرزرددارش آزرده بسیو سرپیچی کرده بسی.
 

 (* اطالق اسالم بر دین حضرت محمد)

(  اهل کرده امبرش حضرت مب  )ته دننی که ط بز   تر پی «اسالم»لفظ 

بسیو بطت ا  پی ب کرده بسیو تاور  که لفظ بسالم تا بنبع م نبی ز تبر بنبع     

دردد ز تن ا بنبع دنبع بسبی کبه موردپسبن  ز      بساس تن ا تر بنع دنع بقالق می

دیبرد ز تن با فرمبا بردبر  به آن ز پیبرز  کبردن به      پذنرش ط بز   ربربر مبی  

 آن .ح در تربتر پرزرددار ج ا یان ته حساب میدستوربت آن می ر تسلیم صبی

 ی زیر به همین معنی خاص به کار رفته است:لفظ اسالم در آیه

           .1 

ن خود را بر شما تمام نمودیم و امروز دینتان را برایتان کامل کردیم و نعم»

 «.اسالم را به عنوان دین شما پسندیدیم

تناتربنع تسلیم زبر ی در تربتبر ط بز ب  تن با تبا بقاعبی به بنبع دننبی کبه         

نات  ز بنبع بمبر هبم در    (  اهل کرده بسیو تبق  میط بز   تر حضرت مب  )

بتببکی   ب  بسبی کبه  برن ی بسبالمی ر    درز پیرز  کردن به بزبمبر ز  بوبهی  

 دهن .می
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 * مقتضیات اسالم

 اطاعت از تمام احکام شریعت اسالمی -1

نات  ز می ر بنع به آ جائی که بسالمو تا تسلیم   ن در تربتر ط ب تبق  می

تسلیمو پیرز  به  رن ی بل ی بسی ز بنبع می بر ت ب  به ت ثبی پیبامبر دربمبی       

  نات و پبس الهمبه  یبسالم) ( تن ا تا پیرز  کردن به  رن ی بسالمی تبق  م

ها  بنع بمرو بقاعی به ت ام بحکام  رن ی بسالمی بسی. ز چون نکی به زنژدی

هبا  ه ب دی    رن ی بسالمی   ولیی آن بسی ت نع م نی کبه در ت بام همینبه   

هبا   تبر  بحکام طا  طبود رب دبردو ب سبان مسبل ان تانب  در ت بام عرصبه      

 ب به بحکبام  برن ی بسبالمی    ه  دی طود ز در برتباب طود تا طب ب ز طلب  طب   

ب  فکر  ز بعتقاد  تا   نا دفتار  ز کردبر و پیرز  کن  ز  بان  در هیچ همینه

ف   تا   نا تر و أطذ تا   نا عااو بر بم تا ب  نبا تاهدببیو مبببی تا ب  نبا       

 کربهی ز تاالطره ه ف تا   نا زسیلهو به بحکام  رن ی بسالمی طارج  ود.

ب  زجود   برد که در آن ته دزر ن مسل ان هیچ دو هدر زبرع در ه  دی ب سا

به بحکام  رعی ع   کن . تلکه تان  در ت ام زجود ز هستی ز ت ام ت برفات طبود   

هبا   به بحکام  رعی بقاعی کن  ز بدر ته طبود بجباهه دهب  کبه در نکبی به همینبه      

 بود     رن ی بسالمی طارج  ودو مب ول مض ون بنع آنبه مبی  ه  دی به دبنره

فرمان :که ط بز   می
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  .1 
آورید و بده بخدش دیگدر کفدر     آیا به بخشی از کتاب )آسمانی( ایمان می»

ورزید؟ برای کسی از شما که چنین کند جز خواری و رسدوایی در ایدن   می

شدوند و  ترین عذاب برگشدن داده مدی  جهان نیسن و در آخرت به سخن

 «.دهید، غافل نیسنخداوند از آنچه انجام می

بسربئی   اهل   ه )پس  ام  ی که چون بنع آنه در مورد تنیتوبن دف  ی

بسبربئی  مرتکب   ب ه ز     ود( چون بف بال ه بتی کبه تنبی    حال مسل ا ان   ی

ط بز   آ  ا رب مورد  کوهش رربر دبده بسیو بدر  خص مسل ا ی هبم مرتکب    

آ  ا تبودو ت ورت مذموم تاری طوبهن  ما  . تونژه بدر بنبع کبار ه بی آ بان     

ته تخبی به  رن ی بل ی ز تر  تخش دنگر  به آن تا  و چون بنع کبار   ع  

جا ببه در تربتبر طب ب ز می بر آن کبه      تا جوهر بسالم که مبتنی تر تسبلیم ه به  

 بقاعی مال  به  رن ی بل ی بسی در تضاد بسی.
 

 اطاعت بدون قید و شرط و با رضایت کامل از شریعت الهی -2

تر ط بز   مت ال که جوهر بسالم رب تبکی  نکی به مستلزمات تسلیم در ترب

ده و بقاعی ت زن ری  ز  رب ز تبا رضبانی کامب  به  برن ی بل بی بسبی.       می

فرمان :ط بز   مت ال می
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      .1 
آورند تدا زمدانی کده تدو را در     نه! به پروردگارت قسم که آنان ایمان نمی»

هایی که در میان آنان روی داده اسن، به داوری نطلبند اختالفات و درگیری

و سپس ماللی از داوری تو در دل نداشدته و کدامالً تسدلیم )قضداوت( تدو      

 «.باشند

 

 :چه که خدا دوست دارد بر آنچه که نفس دوست داردتقدیم آن -3

نکی دنگر به مقتضیات تسلیم در تربتر ط ب ز پیرز  به  رن ی بز ت نبوبن  

می ر بنع تسلیم بنع بسی که ب سان مسل ان آ چه رب که ط بز   ته آن بمر کرده 

ز آن رب دزسی دبردو تر آ چه که طود دزسی دبرد مق م ت برد بدرچه آ چه کبه  

دزسی دبرد مباح تا  و چون بدر مباح تا آ چه که ط ب ته آن دسبتور دبده   طود

ز آن رب دزسی دبرد در تضاد رربر تگیبردو زبجب  بسبی کبه آ چبه رب کبه طب ب        

دزسی دبرد ز ت بن بمر کرده بسی مق م  ود. ز هر آ چه کبه طب ب تبه آن بمبر     

فرمان : کردهو آن رب دزسی دبرد. چرب که ط بز   مت ال می
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 .1 
ی شدما، و  اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قدوم و قبیلده   :بگو»

ترسید و منازلی رونقی آن میاید و تجارتی که از بیاموالی که بدسن آورده

ظرتدان از خددا و پیدامبرش و جهداد در راه او     پسدندید، در ن که آنها را می

کند )و عذاب خویش را تر باشد، منتظر باشید تا خدا کار خود را میمحبوب

 «.کندفرستد( خداوند فاسقان را هداین نمیفرو می

 

 :مبحث دوم

 اسالم همان دين حق و راستین است

 * عنوان اسالم و مضمون آن

یع چیز  که نک مسبل ان تبر هتبان    عنوبن بسالم ز   ار پیرزبن آن ز بزل

ده  که هیچ م بود ربسبتینی زجبود   دوبهی می»کن  بنع بسی که طود جار  می

  قیببه ز بنبع  ب ادت    بنبع کل به  «.   ط بسبی   برد تجز بهلل ز مب   فرستاده

دیرد. بسالمی کبه تبه   ربستیع ت ام م ا ی بسالم ته م نی طا  آن رب در تر می

  طبود مب ب ) ( فبرز    ط بز   تر تنب ه ز فرسبتاده  م نی ه ان دننی بسی که 

فرستاده بسی. بسالمی که مبتنی تر م لول بنع   ادت حقه بسی.  ب ادتی کبه   

 ام  بن ان ته ط ب ت نوبن م بود ربستینی که هیچ م بود ربستیع دنگبر  تجبز   

بز زجود   بردو ز عبادت ز تن دی کردن بز ته ه ان صبورت کبه طبود تببرنع     

 
 .2التوبه:  -1
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  وده بسی ز بن ان ته رسالی حضرت مب  ) ( ز لززم پیبرز   کرده ز تیان 

   رن تی بسی که ط بز   در ربرآن ز سبنی تبه بز    به دنع بز که در تر دیر  ه

  ود.زحی کرده بسیو می

 

 * دالیلی بر این که اسالم همان دین حق و راستین است

بسالم ته م نی طا  آن ن نی ته م نی دننی کبه تبر حضبرت مب ب ) (     

ل   ه بسیو ه ان دننی بسی که پیرز  کردن به آن زبج  بسبیو چبرب کبه     اه

پیرز  کردن به آن تن ا می ر صادق تسلیم ربستیع ب سان در تربتر پرزرددبار  

 ج ا یان بسی.

دالن  هناد  تر حقا یی بسالم ز مقتضیات آن زجود دبردو به ج لبه دالنب    

م نبی بثببات بسبالمی    بثبات  بوت حضرت مب  ) (و چون بثبات  بوت ز  ته 

 بسی که به جا   پرزرددارش آزرده بسی.

  پبا  بز به زالدت تبا   نکی به دالن  بثبات  بوت حضرت مب  ) ( سیره

  پاکی توده کبه م اصبربن ز  هبم    زفات بسی. پیامبر  که دبرب  چنیع سیره

توب    خ ی درزقگو تا   ز چیزهبا  درزقبیع رب   ب  و   یت بن بعتربف کرده

ب  سبی ده . ز ه یع دلی  ترب  طردمن بن پا  فارت کافی بسی )کبه تبه   ته ط 

حقا یی رسالی بز پی تبر  .( ط نجه ه سر پیامبر) ( هم زرتی که ترب  بزلیع 

  پبا   تار زحی تر پیامبر  اهل    ز جرنان رب ترب  ز  ت رنف کردو ته سیره

کن و چبرب کبه   وب   یته ط ب رسم هردز ط بز   تو رب رس :بز بست الل کرد ز دفی

دیر و ته مست ن بن ک ک آزر و تار دنگربن رب تر دزش میصله رحم رب تجا می
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دبر  ز دنگبربن رب در مقاتب  م بائ  ز مببکالت     کنیو م  ان رب دربمی میمی

 1کنی ز ... .نار  می

ب  نکی دنگر به دالن  بثبات  بوت حضرت مب  ) ( ه یع  رن ی عیی ه

  عرتبی دزره  خ ی درس  اطوب ب ه کبه در آن جام به   بسی که مبال بسی  

تبود  به   جاهلی ه  دی کرده بسی تتوب   آن رب تیبازرد. ز بدبر زحبی بل بی   بی     

پیامبر ز  به قیبر بز هبر چقب ر هبم به ر ب  عقلبی ز فکبر  ترطبوردبر تود ب            

 ناسبان ز دنگبر   توب ستن  چنیع  رن تی رب تیازر ب . حقورب ب ان ز جام به     ی

 کنن .تخوتی بنع دلی  رب در  میب  نب ن بن 

 

 * اعجاز قرآن بزرگترین دلیل

تزردترنع دلی  تر  بوت ز رسالی حضرت مب  ) ( ررآن عییم ز بعجاه 

  جبازدب ی  بکنون در بطتیار ما ربربر دبرد. ربرآن کبرنم م جبزه    آن بسی که هم

بسی که حضرت مب  ) ( در دزربن حیات طود آن رب درنافی کرده ز ت ب  به  

ات بز ز تا رزهدار ما هم ت ورت م جزه تاری ما  ه ز هبر کسبی رب کبه در    زف

کنب و تبه مببارهه    مورد رسالی حضرت مب  ) (  ک دبرد نا بنجاد  بک مبی  

  ررآن تبا دنگبر م جبزبت پیبامبر) ( ز م جبزبت      قلب . زجه ت انز م جزهمی

زه  کبه  پیامبربن رب  به بز در بنع بسی که ررآن در هر همبان ز مکبا ی ز تبا ر   

تردو رائم ز پاترجا ط بز   طود همیع ز هر آ چه که تر رز  آن بسی ته برث می

ما  و ز بنعو دوبهی بسی تر صب ق  ببوت حضبرت مب ب ) ( ز تبر صب ق       می

   ادتیع.

 
. د. محمدبن محمد أبوشیبه، السیره النبویه فی 2الرحمن مبارکفوری، الرحیق المختوم، ص صفی -1

 .2، ص لسنه، ج أضواء القرآن و ا
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 کند؟ای است و چگونه بر نبوت حضرت محمد)ص( داللت میقرآن چه نوع معجزه

دب نب  کبه بهب       ته طوتی میکسا ی که به حوبدث تارنخ بسالم آداهی دبر 

مکه ز تونژه ررنبیان در تربتر  خستیع دعوت بسالمی مقازمی   ن   به طود 

آمیز ز بذنی ز آهبر کسا ی که  بان دبد   ز تا ب کال مختلف ته بع ال طبو ی

     پردبطتن  ز تر ب کار  بوت حضرت مب  ) ( بصربر زرهن    مسل ان می

رب ب کببار کرد بب . به ج لببه حببوبدثی کببه میببان  ز آسبب ا ی تببودن رببرآن کببرنم  

پیامبر) ( ز ررنش ز دنگر مخالفان ز  رز  دبد بنع تبود کبه پیبامبر) ( تبا     

ررآن کرنم آ ان رب ته مبارهه قلبی  ز ته دستور ط بز   ته آ ان دفی:

                                               

      .1 
ی مردم و جنیان گرد هم آیند و متفق شوند بر اینکه همانند اگر همه :بگو»

توانند همانند آن را بیاورند اگرچه برخدی از آندان   این قرآن را بیاورند، نمی

 «.پشتیبان برخی دیگر شوند

در تربتر بنع تب   ساکی      ز به  کستع ز نا پاسخ دبدن تبه  مخالفان 

آن  اتوبن ما    . تار دنگر پیامبر) ( آ بان رب تبه مببارهه قلبیب  ز تبه فرمبان       

ط بز   ته آ ان دفی:

                                  

      .2 

 
 .اإلسراء،  -1

 .6هود:  -2
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)محمد خودش قرآن را تملیف کرده اسن و( آن را به دروغ به  :گویندیا می»

ی دروغین همانند آن را بیاورید و بگو شما هم ده سوره :دهدخدا نسبن می

 «.توانید دعوت کنید اگر راستگوییدغیر از خدا هر کس را که می

ن بنع تار هم به رز   اتوب ی ساکی      ز پیامبر) ( تاه هم آ ان مخالفا

رب ته مبارهه قلبی  ز ته آ ان دفی:

                                

                                

        .1 

ایدم دچدار شدا و تردیدد     ی خود نازل کدرده و اگر در مورد آنچه بر بنده»

را بجدز خددا فدرا    ای همانند آن را بیاورید و گواهدان خدود   اید، سورهشده

و هرگدز نخواهیدد    –خوانید اگر راستگویید. و اگر نتوانستید چنین کنیدد  

ی آن انسان و سدن  اسدن و   پس خود را از آتشی که افروزینه –توانسن 

 «.برای کافران آماده گشته اسن، بدور دارید

  بنع تب   مکرر پیامبر) ( تا ررنش ز دنگر مخالفانو بنع    کبه   تیجه

به  کستع بنع تب   ز نا تبالش تبرب   کسبتع آن  باتوبن ما   ب  ز       مخالفان

دنوبرزبر ساکی      ز ربه ا  دنگر  رب ترب  جلودیر  بهدعوت بسبالمی در  

پیش درفتن  ز تا درزغ ز بفترب ز تبا رب رت ز بنجباد رعب  ز زحببی طوبسبتن        

کبرنم   کرد   کبه تبه ربرآن   مردم رب به ربه ط ب تاه دبر   ز ته مردم سفارش می

دوش فرب   هن  تا به آن متاثر  گرد  . ط بز   مت ال در مبورد بنبع رزش آ بان    

فرمان :می

            .2 

 
 .2-26البقره:  -1

 .2فصلت:  -2
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سدرایی و ایجداد   به این قرآن گوش فرا ندهید و در آن یاوه :کافران گفتند»

سر و صدا کنید تا )مردم آن را نشنوند و مجدال اندیشده در مفداهیم آن را    

 «.نیابند و( شما پیروز گردید

ررآن کرنم مخالفان بسالم ز منکربن  بوت حضرت مب  ) ( رب ته مبارهه 

قلبی ه ز به آ ان طوبسته بسی که مث  بنع ررآن رب تیازر  و زلی آ ان  توب ستن . 

  مث  ررآن رب تیازر  و تاه هبم  توب سبتن .    ان طوبسی که ده سورهس س به آ

در حالی که ربالً ته  –س س به آ ان طوبسی که نک سوره مث  ررآن رب تیازر   

زلی تاه هم عاجز ز  اتوبن     . بنع  –آ ان طبر دبده تود که  خوبهن  توب سی 

ص ق م عا  پیامبر) (  کن  ترتب   ز  اتوب ی مخالفان به بتاال آن داللی می

دبرب ز درزقگبو هسبتن .      ط ب ز مخالفان ز  تاقب  مبنی تر بننکه ز  فرستاده

کنب  کبه دبرب  ت بام    زلی تان  دب سی که بنع تب   هما ی تر بنع بمر داللی مبی 

  رزب تب   تا  .
 

 * شروط تحدّی

تب   کردن ته هر بدعانی که ب سان طود م عی آن بسبی نبا دنگبربن تب ز     

 :دهن  تان  دبرب   رزب هنر تا  ی می سب

_     موضو( تب   تان  در تخ ص کسا ی تا   که مبورد تبب   زبربع

دسی ز م رزف تا ن . مث  بننکه نبک   و   تاور  که در آن موضو( چیرهمی

دیربن دنگر رب تبه مببارهه تالبب  ز مب عی  بود کبه ز  تن با        دیرو کبتیکبتی

ع تاره  ک دبرد تیان  تا ز  کبتی تگیرد. ر رمان کبتی بسی ز بدر کسی در بن

موضو( تبب   در بننجبا کببتی دبرفتع بسبیو ز کببتی دبرفتع در تخ بص         

دیبربن در  ب  . پس بدبر بنبع کببتی   دیرب ی بسی که مورد تب   زبرع   هکبتی

 تربتر  خص م عی  اتوبن ت ا ن و دنگربن تارن  بزلی  اتوبن طوبهن  ما  .
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 و   تان  تبر بتابال بدعبا   بخص     زبرع میکسا ی که مورد تب     _2

تب    کنن ه ز  کستع تب    بز کامالً حرنص تا ن . پس ترب  تب    سبالم ز  

منتج ته  تیجه تن ا تبق   رب بزل کافی  یسیو چرب که داهی کسا ی که مبورد  

 و  و رقبتی ترب  بتاال بدعا   خص تب   کنن ه   بر   ز در تب    زبرع می

دهن و تنباتربنع سبکوت   کنن  ز ته تب   بز پاسخ   یرب بطتیار می تیجه سکوت 

کننب ه.  کن  ز  ه تر ص ق بدعا   خص تب  آ ان  ه تر  اتوب ی آ ان داللی می

دیببر دیببربن کسببی تا بب  کببه تتوب بب  تببب   کبببتیمثب  بننکببه در میببان کبببتی 

چون رقبتبی   قل  رب تبکن  ز تر بز قلبه نات  زلی بنع کار رب ب جام   ه مبارهه

ته آن   برد تخاقر بننکه پسر  خص تب   کنن ه ز نا تربدر ز نا دزسی بزسی 

 تین  که ته تب   بز پاسخ ده .ز نا بننکه بز رب ک تر به آن می

 بان  ما  ی تر سر ربه پاسخگونی تبه تبب   زجبود دب بته تا ب  ز       _6

پاسبخ تگوننب  ز     دان  بان  ترس بنع رب دب ته تا ن  که بدر ته تبب    تب   

دیر  . پس   ز  رربر میکنن ه رب تاق  کنن و مورد مؤبطذهبدعا   خص تب   

ترب  تب   سالم تن ا تبق   رب بزل ز دزم کافی  یسی تلکه تان   رب سبوم  

هم تبق  پی ب تکن . تناتربنع بدر رئبیس حکبومتی هزردبر مخالفبان طبود رب تبه      

 خص مورد بعت اد مردم بسی ز مردم مبارهه تالب  ز م عی  ود که ز  تن ا 

تن ا بز رب ب تخاب طوبهن  کرد ز بدر کسی در بنع مورد تردن  دبردو تیان  ز طود 

رب ترب  رناسی ج  ور  کا  ن  کن و در بنع صورت بدر مردم سکوت کرد   ز 

  بز طود رب کا  ن   کردو بنع سکوت ز کا  نب   بب ن   کس به ترس مؤبطذههیچ

کن .کنن ه داللی   یز ص ق م عا   خص تب  تر ثبوت تب   


 * قرآن کریم و شروط تحدی

ت ام  رزقی که ترب  تب   ذکر کردنمو در تب   ربرآن کبرنم در تربتبر    

 مخالفان زجود دبرد.
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_       در ربتاببه تببا  ببرب بزل ز بننکببه موضببو( تببب   در تخ ببص

ز هبا در ف باحی     دان تا  و م رزف بسی کبه ربرنش ز دنگبر عبرب    تب  

تالقی ز آ نانی تا هتان عرتی   ره تود   ز در طااته ز  یم ز  ثر عرتبی نب    

کرد  . به قوالئی دب تن  ز مجامع بدتی رب ترب  ب تخاب ت ترنع   ر تردزبر می

بنع رز  ط بز   مت ال ررآن کرنم رب ته هتان عرتی ز ته هتان طود بان  باهل   

رب مبورد تبب   ربربر دبدهو در     کرد. پس بدر ط بز   مت ال تا ررآن کرنم آ بان 

زبرع آ ان رب تا چیز  که در تخ ص آ ان بسی ز در آن م بارت دبر ب  مبورد    

ترتی   رب بزل تب  و در تبب   ربرآن در تربتبر    تب   رربر دبده بسی. ت نع

 مخالفان تبق  پی ب کرده بسی.

در تب   ررآن کرنم تا مخالفان  رب دزم تب   هبم زجبود دب بیو     _2

خالفان رقبی کافی ترب  بتاال دعوت پیامبر) ( ز  فبی رسبالی بز رب   چرب که م

دب تن  ز کسا ی که ک ترنع بقالعی به تارنخ بسالم دبر   تبر بنبع بمبر زبرفنب و     

چون پرزبضح بسی که ررنش دعوت پیامبر) ( رب   ذنرفتن  ز ته قرق مختلف 

 خسی به ربه  س ی در بتاال آن ز جلودیر  به درزن ن مردم ته آن رب دب تن .

بش ترقی  ز تبون  زبرد      ز تبه بتوقالب  پیببن اد کرد ب  کبه تبربدرهبده      

  دعوتش تاه دبرد تا در مقات و آن ر ر مبال ز ثبرزت در   مب  ) ( رب به بدبمه

بطتیارش رربر ت هن  که ثرزت ن ترنع آ  ا  ود ز رناسی طود رب ته ز  زبدذبر 

  بنع پیبن ادبت و زلی پیامبر) ( ه هکنن  تا در میان آ ان صاح  ر رت  ود

  برت باد   رب رد کرد. س س ررنبیانو ربه ت  نب  ز بذنبی ز آهبر ز مباصبره   

پیببامبر) ( ز پیببرزبن مسببل ا ش رب در پببیش درفتنبب و ه ببربه تببا بنن ببا تببه      

پردبه  ز بفترب ز مت م ساطتع پیامبر ته سبر ز جنون پردبطتن  ز  برز(  درزغ

ب  به مسبل ا ان تببر بثببر  ا ان کرد بب  تبا بننکببه عبب ه تبه ت ببذن  جسب ا ی مسببل   

ب  هبم دز تبار تبه حبببه     ها  آ ان جان طود رب به دسی دبد ب  ز عب ه   کنجه
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کنن  تر بننکه ررنبیان رقبی ز   بنن ا تاور راع داللی میم اجرت کرد  . ه ه

 ب  .حر  کافی ترب  بتاال دعوت بسالمی رب دب ته

  ررآن کرنم تا مخالفان زجود دب بیو   رب سوم تب   هم در تب  _6

آنب  کبه در مکبه رب رت در دسبی      چرب که به حوبدث تارنخ بسالم تخوتی ترمبی 

ب  به ر رت مبرکان تود ز پیامبر) ( ز مسل ا ان مستض فا ی تود   که ت ره

ب  به آ ان ه ا اور که ربالً دفتیم ته منیور فربر به بذنبی ز    ب تن  ز حتی ع ه

که رب ته مق   حببه تر  کرد   تا بننکه تاالطره پیامبر) ( هبم  آهبر ررنشو م

کنب  تبر   ته ه ربه دنگر مسل ا ان ته   ر م ننه هجرت کرد  . بنع بمر داللی می

بنع کبه مبا  ی تبر سبر ربه ربرنش ز مببرکان زجبود   ب بته کبه آ بان رب به           

رف پاسخگونی ته تب   ررآن ز بثبات م عانببان مبنبی تبر بننکبه ربرآن به قب      

  ط ب  بوده بسیو تاه دبرد.ط بز    اهل  ب ه ز مب  ) ( هم فرستاده

 

 ی تحدّی قرآن* نتیجه

  تب   ررآن کرنم تا مبرکانو  اتوب ی آ ان به  کستع بنبع تبب      تیجه

داللبی   –تبا زجبود ت بام  برزب تبب          –ز بتاال آن تود. ز بنع  اتوب ی آ ان 

  طب ب ز ربرآن   نی تر بننکه ز  فرسبتاده کن  تر ص ق م عا  پیامبر) ( مبمی

  ط ب تر بزسی. تناتربنع تر هر ب سا ی زبج  بسی که ته کرنم کتاب  اهل   ه

 بوت حضرت مب  ) ( ز ته هر آ چه که در ررآن کبرنم ز سبنی پبا   ببو      

 زبرد   ه بسیو بن ان تیازرد ز به  رن ی بز پیرز  کن .
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 * استمرار تحدّی قرآن کریم

بکنون هبم زجبود دبرد ز   آن تا مخالفان پیوسته بدبمه دب ته ز همتب    رر

تا ریامی هم بدبمه پی ب طوبه  کرد ز هر کسبی رب کبه در مبورد  ببوت حضبرت      

مب  ) ( ز آس ا ی تودن ررآن کرنم  ک ز تردنب  دب بته تا ب  تبه مببارهه      

قلب . ز بنع دلی  زبضبی بسی تر بثبات  بوت حضبرت مب ب ) ( ز ع بوم    می

لی بز ه ا اور که ررآن کرنم تا دالن  راقع ز قیررات  ب کبار  آن رب تیبان   رسا

کرده بسی. پس بدر بعجاه ررآن در قبول ربرزن متبوبلی به ع بر پیبامبر) (      

تاکنون پاترجا ما  ه ز در بنبع مب ت بسبالم تبا د ب نان ز م ا ب بن ز کبافربن        

در تببوبن هببا  تاقبب  موبجببه  بب ه ز هرچببه مختلببف ز دبرب  عقانبب  ز ب  نبببه

ب   صرف ضرته هدن تبه بسبالم ز بنجباد  بک ز تردنب  در آن ز آلبوده       دب ته

ب  و زلی تاکنون کسی ته طود جرأت   بده بسی که کردن بفکار ز عقان  آن کرده

ته تب   ررآن پاسخ ده  ز آن رب بتاال کن . تناتربنع بعجاه ررآن که صب ق آن  

تبرنع دلیب  تبر صب ق     بسیو رو در قول تیش به چ ارده ررن ته بثبات رسی ه 

 بوت حضرت مب  ) ( ز ص ق آ چه که به قرف پرزرددبارش آزرده بسبیو   

 آن .ته حساب می

 

 * حفظ قرآن توسط خداوند و نظریات مفسران در مورد آن

ط بز   مت الو ررآن کرنم رب ت نوبن کالم طود تر حضرت مب  ) (  اهل 

کننب دان  در  تیجه دسی تبرنبف  کرده ز طود حفظ آن رب ترع  ه درفته بسی ز

دربنان به آن کوتاه دردن ه بسیو چرب که چیز  که ط بز   طود حفظ آن ز تاق 

 :فرمان رب ترع  ه درفته تا  و ت زن  ک مبفو  طوبه  ما  . ط بز   مت ال می



 آشنائی با ادیان در قرآن




22

         .1 
 «.ایم و خود نیز حافظ و نگهدار آن هستیمرستادهما خود قرآن را ف»

  فوق  یبربت مختلفبی دبر ب  کبه  خسبی تبه آ  با        مفسربن در تفسیر آنه

کنیم ز س س ته بمکان ع لی مبفو  ما  ن ررآن ز زسبان  حفبظ آن   ب اره می

 پردبهنم:می

_بنع آنه در رد ب کار ز بست زب  مبرکان بسی کبه   :تفسیر زمخشری

ای »         2 :دفتن امبر) ( میطااب ته پی
کرد  . ز به  سبی دبدن آن ته ط ب طوددبر  می «کسی که قرآن بر او نازل شده اسن

ز تبا راق یبی ت بام     إنا نحن نزلنا الذکر :فرمانب  به بنع رز  ط بز   مت ال می

  ررآن تر پیبامبر) ( تبوده ز جبرئیب  رب    که ز  طود  اهل کنن هکن  تاکی  می

در حالی که  گ با ا ی رب در بقربف بز د ا ته تا به  یاقیع مبفبو  ت ا ب  تبه    

هبا  آسب ا ی   سو  مب  ) ( فرستاده بسی ز بز طود تبرطالف دنگبر کتباب   

حفظ ز  گ  بر  ربرآن رب به هردو به هنباد ز  ق بان ز به هردو به تبرنبف ز       

ها  آس ا ی پیببیع  ب نلی ترع  ه درفته بسیو چون ط بز   مت ال حفظ کتابت

ها رب ته رزحا یان ز عل با  دننبی سب رده    رب طود تر ع  ه  گرفته تلکه حفظ آن

هبا  آسب ا ی   بسی که آ ان هم دچار بطتالف   ه ز مرتک  تبرنبف در کتباب  

دبر حفبظ  ه طود ع ب ه ب  و زلی حفظ ررآن رب ته دنگربن زبدذبر  کرده تلکدردن ه

 3آن   ه بسی.

 
 .الحجر:  -1

 .الحجر:  -2

 .2، ص 2تفسیر زمخشری، ج  -3
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دبردد. ن نبی مبا    در آنه ته ربرآن ترمبی  « له»ض یر  :تفسیر ابن عطیه _2

ها  آس ا ی دچار تغییر ز تب ن   ود حفظ ررآن رب به بننکه ه چون دنگر کتاب

ها  مردم آن رب ن نی تا ذطیره   ن ررآن در سینه :ب  ب  هم دفتهکنیم. ع همی

 1 کنیم.حفظ می

ط بز   طود حفظ ررآن رب ترع  ه درفته ز در  تیجبه   :تفسیر قرطبی _6

هبا   تاکنون  یز مبفو  ما  ه بسیو در حالی که ط بز   در مبورد دنگبر کتباب   

به سبب چیزی که بدانان سپرده شده بود »    2آس ا ی فرموده بسی: 

نی به  کتاب زبدذبر کرده بسبی کبه   ز حفظ آن رب ته عل ا  دن« تا آن را حفظ کنند

3ب  .آ ان هم دسی ته تب ن  ز تغییر آن هده


  آن تب زن    مستن   رب ذکر کرده بسبی کبه طالصبه   بمام ررقبی حادثه

   خ ی ن ود  مسل ان    ز مامون )طلیفه :ذکر سن  ربزنان آن چنیع بسی

زسبی دب بتم   مع د :عباسی( به علی بسالم آزردن بز سؤبل کرد. در پاسخ دفی

که بنع بدنان )سه دا ه( رب بمتبان کنمو پس ته سربغ توربت رفتم ز سه  سخه به 

آن رب  و تم ز چیزهانی رب ته آن بفززدم ز چیزهانی رب کبم کبردم ز آن رب تبه    

ها رب به مع طرن   . س س ته قرف ب جی  رفتم ز سبه  سبخه   کنیسه تردم ز آن

م ز هناد کردم ز آن رب ته کلیسا تبردم ز  به آن رب  و تم ز چیزهانی رب به آن ک

  آ  ا رب به مع طرن    ز در پانان ررآن رب ب تخاب کردم ز سه  سخه رب تا ه ه

حذف ز بضافه به آن  و تم ز آن رب تبه تباهبر کاقذفرز بان تبردمو ز آ  با رب      

هبا رز  دبده  مورد تررسی رربر دبد  . چون ف  ی    که حذف ز بضبافه در آن 

 
 .2-2، صص تفسیر ابن عطیه، ج  -1

 .المائده،  -2

 .، ص تفسیر قرطبی، ج  -3
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ا رب پرت کرد   ز به مع  خرن   و به بنع رز  مبع درنبافتم کبه ربرآن     بسیو آ  

 1کتاب مبفوظی بسی ز در  تیجه مسل ان   م.

_زرتی که کفارو پیامبر) ( رب تبه ت سبخر درفتنب  ز     :تفسیر شوکانی

ای کسی که » .         2 :طااب ته ز  دفتن 

ط بز   بنبع سبخع آ بان رب مبکبوم     ، «ای!گمان تو دیوانهقرآن بر او نازل شده اسن! بی

ز ما طود آن رب به هر دو ه تبرنف ز بفزبنش ز  إنا له لحافظون :کرد ز فرمود

 3کنیم. ق ا ی حفظ می

_ چون مبرکان  ززل ررآن به جا   ط بز   تر پیامبر  :تفسیر آلوسی

مبا  » :رده ز پیامبر رب ته مسخره درفتنب و ط بز ب  در رد آ بان فرمبود    رب ب کار ک

ب ب و  باهل   طود بنع ررآن رب که مبرکان منکر آن ز منکر  ززل آن تر   ا  ب ه 

بنم ز ما طود آن رب به هر دز   ز به هردو ه تبرنف ز بفبزبنش ز  ق با ی   کرده

به آن رب تغییبر دهب و   ب  کنیم تاور  که حتی بدر پیرمرد تا بت تی  قاهحفظ می

4دونن  که صبیح آنو چنیع بسی.کودکان سخع بز رب رد کرده ز ته بز می


_ ررآن کرنم به هردو ه تبرنف ز تغییر ز هردو به   :البیانتفسیر فتح

ب  تبر آن  توب   حبرف نبا کل به   بفزبنش ز  ق ا ی مبفو  بسی ز هیچ کس   ی

ه ربرآن کبرنم بطت با  دبردو چبون     تیفزبن  نا به آن کم کن . بنع زنژدی تن ا ت

5ب  .ها  آس ا ی دچار تبرنف ز تغییر   هت ضی به دنگر کتاب


 
 .-، صص تفسر قرطبی، ج  -1

 .الحجر:  -2

 .22، ص 6تفسیر شوکانی، ج  -3

 .-، صص تفسیر آلوسی، ج  -4

 .-، صص البیان، ج تفسیر فتح -5
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 * امکان عملی محفوظ ماندن قرآن کریم

به دالن  بمکبان ع لبی مبفبو  ما ب ن ربرآن کبرنم به هردو به بفبزبنش ز         

ها بسیو چبرب کبه تبا حفبظ آن در      ق ان ز تبرنف ز تب نلیو حفظ آن در سینه

ها هردو ه تال ی ج ی تبرنف ررآن حتی تا هناد کردن نا کم کبردن نبک   سینه

 ود. ز بنع طاصیی رب ط بز   طود تبه ربرآن کبرنم    حرف ته آسا ی کبف می

ها  آس ا یو حفظ کردن آن آسان   ه بسی. دبده بسی که ترطالف دنگر کتاب

ب ب .  هررآن کرنم طود ته بنع  کته ب اره کرده ز مفسربن هم ت بن ت برنح کبرد  

:فرمان ط بز   مت ال می

        .1 
ایدم، آیدا   ما قرآن را برای ذکر )پند گرفتن یا حفظ کردن( آسدان سداخته  »

 «ای هسن؟عبرت گیرنده

ن نی مبا ربرآن رب تبرب  حفبظ کبردن       :ررقبی در تفسیر بنع آنه دفته بسی

کنبیم. آناکسبی   بنم ز کسی که تخوبه  آن رب حفبظ کنب  نبار  مبی    طتهآسان سا

هسی که طوبستار حفظ کردن آن تا   تا بز رب نبار  دهبیم؟ سب ی  تبع جبیبر      

 بو    ها  آس ا ی ت ورت حفیبی طوب ب ه   بی   هیچ ک بم به کتاب :دفته بسی

به حفبظ  توب ستن  تبوربت رب  بسربئی    یب  : تنیمگر ررآن کرنم. ترطی هم دفته

 تخوب ن  تجز موسی ز هارزن ز نو ع تع  ون ز عزنر ) (.

زلی ط بز   مت ال حفظ ررآن کرنم رب تر بمی بسالمی آسان کرده تا آ چبه  

ب  ن نبی آنبا تبالزت کننب ه     فهل ممن ممدّکر  رب که در آن بسی ته ناد تیازر  . 

 1هسی که آن رب تالزت کن .

 
 .القمر:  -1
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ن نی ررآن رب آسبان ز   رنا القرآنیسّ :بتع عایه در تفسیر طود دفته بسی

 ن نی حفظ کردن ز به تر کردن.الذکر زدنک )ته ذهع( کردنم. 

ها  آس ا ی تجز ررآن کرنم هیچ کتباتی  به میان کتاب :بتع جبیر دفته بسی

ررآن کرنم تا  یم هنبا ز مفاهیم  :حفظ  ب ه بسی. بتع عایه در بدبمه دفته بسی

آمیزد ز در  تیجه چسب  ز تا طردها  سالم درمییها  )سلیم( معالیش ته رل 

 2حفظ کردن آن آسان بسی.

بکنون هبزبربن  نکی به آثار ز ترکات حفظ آسان ررآن کرنم بنع بسی که هم

کننب  ز تب نع ترتیب  هردو به     مسل ان بعم به کود  ز تزردسال آن رب حفظ می

ط بز ب   تالش ج ی تبرنف ررآن ز کبم ز هنباد کبردن آن تبه ح ب  ز سب اس       

    ی میالد  ن ودنان تبالش   ود. ته ناد دبرم که در دههتززد  کبف می

کرد   که تا هناد کردن نا کم کبردن بلفباظیو ربرآن رب تبرنبف کننب  ز هبزبربن       

 سخه به ررآن تبرنف   ه رب چاپ ز در آفرنقا توهنع کرد  و زلی تززد  بنبع  

ر کرد ب  ز ضبب ع    آ بان کببف  ب  ز عل با  بألههبر فتبوبنی صباد       دسیسبه 

هبا  ربرآن   مبخص کردن جاها  تبرنف   هو دستور دبد   کبه ت بام  سبخه   

آزر  ز( سوهب  ه  بو  . تب نع ترتیب  ط بز ب  مت بال بنبع       تبرنف   ه )ج ع

تباهبن تن با تبه       بوم ن ودنبان رب ترقبرف سباطی ز  یر بگ  یر بگ      دسیسه

 دردد!.طود ان تاه می
 



 .6، ص تفسیر قرطبی، ج  -1

 .6، ص تفسیر ابن عطیه، ج  -2



 فصل هفتم: اسالم  



266

 نادانی و عناد * انکار نبوت حضرت محمد)ص( از روی

تاتوجه ته بعجاه ررآن کرنم ز داللی راقع آن تر  بوت حضرت مب  ) (و 

ب کار پیامبر  بزو  ادب ی ز عناد ز تبه سبخره دبرفتع طبرد تببر  تبه حسباب        

  کبافربن سبرکش تبه  ب ار     آن . به بنع رز  چنبیع بفبربد  بزالً در همبره   می

اً تبا ب کبار  ببوت حضبرت     ما نب  ز ثا یب  آنن  ز جازدب به در آتبش ج بنم مبی    می

مب  ) ( ربهی ترب  بن ان ته دنگر پیامبربن  خوبهن  دب ی مگر به قرن  تقلی  

مب  به  یاکان. چون کسی که زجود آفتاب رب در آس ان صاف ز ت زن بتر ز 

کن و ب کار   ان و ربهی ترب  بن بان آزردن تبه زجبود    در حالی که ته آن  گاه می

ین و  خوبه  دب یو ز بدر ت بن بن ان تیازرد دچار  وعی تب  که آن رب   یستاره

 1 تنار  طوبه    .

 

( در واقع اثبات نبوت پیامبران پیشین * اثبات نبوت حضرت محمد)

 است

بثبات  بوت حضرت مب  ) ( به قرن  بعجاه ررآن کرنمو  بوت پیبامبربن  

 نب  موسبی ز   رسا  و چرب کبه  بام ت ضبی به آ بان ما    پیبیع رب  یز ته بثبات می

عیسی در ررآن آم ه ز چون ررآن کالم ط ب بسی پس هر آ چه که در آن آمب ه  

رسب . ز تب نع طباقر    بسی به ج له بن ان ته پیامبربن مذکور در آن ته بثبات می

بنع رب دفتیم که دلی  راقع دنگر  ترب  بثببات  ببوت پیبامبربن ربب  به حضبرت      

ب ب ) ( رب ب کبار کنب  ز تبه     مب  ) (   برنم. پس بدر کسی  بوت حضرت م

 
یم بعنوان چون معجزات پیامبران پیشین مقطعی بوده و در حال حاضر عینیت ندارند در حالی که قرآن کر -1

دهد و همواره بعنوان یک ی جاودان پیامبر گرامی اسالم)ص( هرگز عینیت خود را از دست نمیمعجزه

 معجزه مطرح خواهد بود )مترجم(.
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 بوت دنگر پیامبربن به ج له حضرت موسی ز عیسی)(( بن ان تیازردو در زبربع  

دچار تنار    ه ز ت ا ه رب ته دسی منکربن بص   بوت دبده بسی. به بنع رز  

کفر زرهن ن ته رسالی هر کب بم به پیبامبربن بل بیو کفبر تبه رسبالی حضبرت        

که بنع کار متض ع تکبذن  ترطبی به مفباهیم    آن و چرب مب  ) ( ته حساب می

تا  . ته ه یع دلی  نکی به ررآن به ج له  ام پیامبرب ی که در آن آم ه بسیو می

 :فرمانب  بعتقادبت مسل ا انو بن ان ته ت ام ب بیاء بل ی بسی. ط بز ب  مت بال مبی   

                                                      

      ....1 
ی خدا )محمد( ایمان دارد به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل فرستاده»

شده اسن و مؤمنان )نیز( بدان باور دارند. همگی به خددا و فرشدتگان او و   

کددام از  ( میدان هدیچ  :گویندهای وی و پیامبرانش ایمان آورده )و میابکت

 ...«.گذاریم پیامبران او فرق نمی

آزرنبم تب زن بننکبه ما نب  ن ودنبان ز        پیبامبربن بن بان مبی   ن نی ته ه ه

ب  دنگبر  ب  بن ان تیازرنم ز ته عب ه مسیبیان میان آ ان فرق تگذبرنم ز ته ع ه

 2کفر تورهنم.

 

 م خاتم ادیان آسمانی است* اسال

بسالم ته م نی طا  طود ن نی ته م نی دننی که تر حضبرت مب ب ) (   

 ودو چرب کبه ط بز ب  مت بال     اهل   ه بسیو طاتم بدنان آس ا ی مبسوب می

فرموده بسی:

 
 .2البقره:  -1

 .2، ص 2تفسیر فتح البیان، ج  -2
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             .1 
ی خددا و آخدرین   محمد پدر هیچ یا از مردان شما نبوده، بلکه فرستاده»

 «.پیامبران اسن و خداوند به هر چیزی آگاه اسن

کن  تر بننکه بسالم آطرنع بدنان آس ا ی بسبیو چبرب کبه    بنع آنه داللی می

فرز فرستادن دنع به جا   ط بز   مستلزم زجود پیامبر  بسی که دنبع تبر بز   

 ود ز چون ت   به حضرت مب  ) ( پیامبر   خوبهب  آمب و پبس دنبع       اهل

ج ن   هم به جا   پرزرددار ج ا یان  خوبه  آم . تنباتربنع هبر کبس ت ب  به     

آنب . ز بدبر   حضرت مب  ) ( بدعا   بوت تکن و کافر ز درزقگو ته حساب می

برع  ودو چون تا بدعا  طود در ز خص مسل ا ی چنیع بدعانی تکن و مرت  می

 کنن  ب کار کرده بسی. ص آنه فوق ز دنگر آناتی که تر طتم  بوت داللی می

بسالم ته عنوبن آطرنع دنع آس ا ی در یر درفته   ه بسبیو چبون دننبی    

فرمان :کام  ز جوبتگو  ت ام  یاهها  تبر  بسی. ط بز   مت ال می

           ً.2 
امروز دین شما را برایتان کامل کردیم و نعمن خود را بر شما تمام کدردیم  »

 «.و اسالم را بعنوان دین شما پسندیدیم

  تببر   پس تا زجود دنع کام  بسالم که جوبتگو  ت ام  یاهها  جام ه

ه  تود که ط بز   دنع ج ن   رب تر بز  اهل بسیو  یاه  ته پیامبر  ج ن   خوب

 کن .

 

 
 .األحزاب:  -1

 .6المائده:  -2
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 :مبحث سوم

 ی اسالم با اديان ديگررابطه

 

 * ادیان آسمانی و ادیان ساختگی

منیور به بدنان آس ا یو بدنا ی بسی کبه در بصب  مبتنبی تبر زحبی بل بی       

هبا رب تبر موسبی ز    ها  ن ودنی ز مسیبیی کبه ط بز ب  آن  ب  و ما ن  آئیعتوده

  طود  اهل کرده تا آ ان هم آن رب ته مبردم  ت نوبن پیامبربن تردزن هعیسی)(( 

 بتالغ کنن .

منیور به بدنان ساطتگیو بدنا ی بسی که ب سان طود آن رب ساطته بسی تبا به  

هبا ز ذکبر ت ضبی به    قرن  آن ط ب رب پرستش کنب . ما نب  مببرکا ی کبه ذکبر آن     

ببادبت ز ربوب ینی طبا  زضبع     م تق بتبان در ررآن آم ه ز تبرب  طبود عقانب و ع   

ها  اهل  کرده بسی.ب   که ط بز   هیچ حجی ز ترها ی رب ترب  مبرزعیی آنکرده

 

 ی اسالم با ادیان ساختگی* رابطه

ها رب ب کبار کنب  ز   ب  تا بدنان ساطتگی   برد جز بننکه آنبسالم هیچ ربتاه

  ت ام پیامبربن طود رب ها تبر  جون و چرب که ط بز ها رب تاق  ت ب   ز به آنآن

فرستاده بسی تا مردم رب به بدنان ساطتگی تاه دبر   ز آ ان رب ته آنیع ربستیع 

ط ب که مبتنی تر عبادت ز تن دی طب ب  نگا به بسبی دعبوت کننب و عببادتی کبه        

فرمان :ط بز   طود کیفیی ز ب وب( آن رب مبخص کرده بسی. ط بز   مت ال می
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           .1 
( که :های خود بگویندایم )تا به ملندر میان هر ملتی پیامبری را فرستاده»

 «.خدا را بپرستید و از طاغوت دوری کنید

دبرددو  در لغی تر هر آ چه که جز ط ب پرستش  ود بقالق مبی  «طاغوت»

 2 ی تا   که ته بنع کار رضانی دبده بسی ز نا سنگ ز چوب تا  .طوبه ب سا

پس رسالی ت ام پیامبربن بل ی بنع توده بسی که مردم رب ته تن دی طب ب   

نگا ه فرب تخوب ن  ز آ ان رب به تن دی قیر ط ب بعم به  یاان ز کاهع ز تبی ز به  

 3هر کسی که آ ان رب ته د ربهی دعوت کن و دزر ساه  .

 

 ی اسالم با ادیان آسمانیطه* راب

هبا  ها بسالم بسیو بدنا ی هستن  که ط بز   آنبدنان آس ا ی که آطرنع آن

رب تر پیامبربن طود  اهل کرده بسی تا آ  ا رب ته مردم بتبالغ کننب  ز مبردم تبه     

ها ع     انن . ز در زبرع ط بز   پیامبربن طود رب مب وث کرده بسی تا دنبع  آن

 فرمان :رسا ن . ط بز   مت ال میز  رب ته مردم ت

        .4 
 «.شان نیامده باشدای به میاندهندههیچ ملتی نبوده اسن که بیم»

ب   بدنان آس ا ی ه ه به نک منبع سرچب ه درفته ز به قرف ط بز   آم ه

ن هسبتن . می بر بنبع تسبلیمو     ز ه ه مبتنی تر تسلیم در تربتر پرزرددار ج ا یا

 
 .6النحل:  -1
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بقاعی ز فرما بردبر  به  رن تی بسی که ط بز   ته پیامبربن طود زحی کرده 

بسی تا آن رب ته مردم بتالغ کنن . تناتربنع دنع ت ام پیامبربن نکی بسی ه ا اور 

ن نبی دنبع مبا     «إنا معاشمر األنبیماء دیننما واحمد    » :که پیامبر) ( فرموده بسی

 پیامبربن نکی بسی.

:در تیان ه یع م نا ه ا اور که ربالً تیان کردنم ط بز   فرمبوده بسبی    

   .1 
عالزه تر بنع بدنان آس ا ی در بصول دنع ز مسان  بعتقاد  به ربی  بن ان 

ته ط بو تن ا تن دی کردن بزو بطال  ترب  بزو بن ان ته رزه ریامی ز آماده   ن 

هبا   ن توسیله بع ال  یک ز مبرز( ز دزر  به ب وب(  بر  ز صبورت  ترب  آ

مختلف آن  یز تا هم بتفاق ز ب ترب  دبر  . در بنع مورد آنات مختلفی به ربرآن  

:ب   به ج لهکرنم زبرد   ه

                 2. 

           .3.   

                              

        .4 

 
 .آل عمران:  -1

 ی آن گذشت.. ترجمه2إالنبیاء:  -2

 ی آن گذشت.ترجمه – 6النحل:  -3

 .6الشوری:  -4
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خداوند آیینی را برای شما بیان داشته اسن که آن را به نوح توصیه کدرده  »

اسن، آیینی که ما به تو وحی کرده و به ابراهیم و موسی و عیسی سدفارش  

 «.نورزیدایم که دین را بپا دارید و در آن تفرقه نکنید و اختالف نموده

ن نی ط بز   دنع  وح ز مب   ز بتربهیم ز موسی ز عیسبی رب تبرب   ب ا    

)مؤمنان( تیان کرده بسی. س س ط بز   بنع دنع مبتر  میان ت ام پیامبربن رب 

  دنع ز طوددبر  به تفرره ز بطتالف در آن تفسیر کرده بسی. منیبور  ته برامه

یب  ز بقاعبی به طب ب ز بن بان تبه        دنع بسبالم ن نبی توح    دنعو برامهبه برامه

ها  آس ا ی ز رزه ریامی ز دنگر چیزهبانی بسبی کبه ب سبان     پیامبربن ز کتاب

 ود. منیور به دنع مبتر  در بننجا   بن ان آزردن ته آ  ا مسل ان میتوسیله

 رن ی ز روب یع ز مقرربتی  یسی که ترحس  بزضا( ز بحوبل جوبمع مختلبف  

    :1ط بز ب  مت بال فرمبوده بسبی    متفازت بسیو ه ا اور کبه  

 .2 
تناتربنع بدنان آس ا ی در منباو بصول بعتقاد  بن بان ز مقاصب  ع بومی    

کنن ه رزبتط تبرنع نکی هستن  زلی در بحکام ع لی ز تف یالت جزئی که تنییم

هم بطبتالف دبر ب . به بنبع رز      بفربد تا آفرن دار ان ز  یز تا نک نگر بسیو تا

 :ط بز   مت ال فرموده بسی                    .    ز  یبز فرمبوده

:بسی

              3 

 
 .26، ص 2تفسیر زمخشری، ج  -1

 ی آن گذشت.. ترجمهالمائده:  -2
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بر شریعن و راه روشنی از دین قدرار دادیدم، پدس از ایدن     سپس ما تو را »

 «.دانند پیروی مکنشریعن پیروی کن و از هوا و هوسهای کسانی که نمی

 رن ی ه ا اور که بتع جرنر قبر  به رتاده رزبنی کرده عبارت بسبی به  

 1زبجباتو ح زدو بمر ز   ی ز تاورکلی بحکام ع لی تنییم کنن ه بع ال بفربد.

هبا  ت ب  به طبود    چنیع بحکامی هستن  که داهی توسیله  برن ی  در زبرع

هبا  ت ب   هبم    ما   ز در  رن ی و   ز داهی هم حکم آ  ا تاری می سخ می

دردد. ما ن  حکم ر با  کبه در  برن ی تبوربت زجبود دب بته ز       مبرز( می

 س س در ررآن کرنم هم ترب  بمی حضرت مب  ) ( مبرز(   ه بسی.

توبن مبوبرد هنبر رب     بسالم تا بدنان آس ا ی میربتاهتاورکلی در مورد 

 در  یر درفی:

_منبا ت ام بدنان آس ا ی ز به ج له بسالم نکبی   :زح ت منبع ز منبا

  آ  ا به جا   ط ب آم ه ز تن ا ط ب بحکام آ  ا رب زضع کرده بسیو چرب که ه ه

بدنبان رب تبه مبردم       پیامبربن در بنع میان بنع توده بسی که بنعبسی ز زظیفه

 ترسا ن .

ت بام بدنبان آسب ا ی در دعبوت تبه       :زح ت بصول ز مقاص  ع بومی _2

بصببول بعتقبباد  ه چببون بن ببان تببه طبب ب ز رزه آطببرت ز دزر  به  ببر  ز   

بطت ا  دبدن عبادت ز تنب دی تبه طب ب مبباته نک نگر ب  ه با اور  کبه در        

الح ز حبر  تبر   مقاص  ع ومی تبرنع به ربی  تزکیبه  فبس به ربه بع بال صب    

ه بنی مردم تبه ربه ربسبی ز فبربهم کبردن طیبر ز  یکبی تربنببان در د یبا ز         

 2س ادت ز طو بختی در آطرتو تا ه  نگر  باهی دبر  .

 
 .، ص تفسیر المنار، ج  -1
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کنن ه رزبتبط  ن نی بحکام  رعی تنییم :بسالم  اسخ دنگر بدنان بسی_6

 ب ب و بفربد تا نک نگر ز تا آفرن دار ان کبه تبر حضبرت مب ب ) (  باهل  ب ه      

بحکام  رعی بدنان پیبیع رب  سخ کرده بسی تاور  که ت ب  به آمب ن بسبالم    

تن ا تان  به بحکام  رعی ز بصول بعتقاد  ز بن ا ی زبرد   ه در بسالم پیرز  

تا ن . ط بز ب    کردو بدرچه ه یع بصول بعتقاد  در بدنان پیبیع هم زبرد   ه

 :فرمان مت ال می

                                               

                                                      

   .1
هدای  ی کتداب کنندده )قرآن( را به حق بر تو نازل کردیم که تصدیقکتاب »

ها اسن، پس میان آنان طبق آنچده خددا ندازل    پیشین و شاهد و حافظ آن

کرده اسن داوری کن و از امیال و آرزوهای آنان پیروی مکدن کده در ایدن    

شدوی. بدرای هدر ملتدی     صورت از حقی که برای تو آمده اسن منحرف می

«.ایمای قرار دادهمهشریعن و برنا

بنم پس میان پیرزبن دنگر ن نی تا  اهل کردن ررآن تر تو دنع رب کام  کرده

بدنان ه ا ن  مسل ا ان تا بحکامی که تر تبو  باهل  ب ه بسبی حکبم کبع  به تبا         

ها  پیبیع  اهل   ه بسیو چرب که  رن ی بسالمی  اسخ بحکامی که ترب  بمی

 2ها  پیبیع بسی.ت امی  رن ی

_   ب ب  ه به   بحکام  رعی بسالم که تر حضرت مب ب ) (  باهل  ب ه

ب  و چرب ها  پیبیع درفته  ب همبتنی تر زحی بل ی هستن  ز به بدنان ز  رن ی

 
 .المائده:  -1
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کنب  کبه به جا ب  پرزرددبارش تبه ز       که پیامبر) ( تن ا به چیز  پیرز  می

بسبی   زحی   ه بسی ز مسل ا ان هم تن ا به آ چه که ته پیامبر) ( زحی   ه

 :فرمان   انن . ط بز   مت ال میپیرز  می

         .1
من تنها از آنچه که از طرف پروردگارم به مدن وحدی شدده پیدروی      :بگو»

«.کنممی

       2  

 «.کنممی تنها از آنچه که به من وحی شده پیروی»

          ....3 

از آنچه از جانب پروردگارتان برای شما نازل شده پیروی کنید و جز خددا  »

 «.از اولیاء و سرپرستان دیگری پیروی نکنید

 4ررآن ز سنی بسی. یکمما أنزل إلمنیور به  :همخبر  دفته بسی

تنبباتربنع بدببر تبببات ی تببیع ت ضببی به بحکببام  ببرن ی بسببالمی ز بحکببام 

ها  پیبیع زجود دب ته تا  و زجوب بقاعی مبا به چنبیع بحکبامی در     رن ی

 رن ی بسالمی ت نع طاقر بسی که در ررآن کرنم ز در  رن ی بسالمی آم ه 

جود دب ته بسی. مثالً ط بز   ها  پیبیع زبسی  ه تن ا تخاقر بننکه در  رن ی

:فرمان   رزهه میمت ال در مورد فرنضه

 
 .26االعراف،  -1
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    .1 

، همانگونه که اید! روزه بر شما واجب شده اسنای کسانی که ایمان آورده»

اند واجب بوده اسدن، باشدد کده پرهیزگدار     بر کسانی که قبل از شما بوده

 «.شوید

تناتربنع زجوب رزهه تر ما ت نع طاقر بسی که در ررآن کبرنم تب بن بمبر    

 2ها  رب  به ما زبج  توده بسی.  ه بسی  ه تخاقر بننکه تر بمی

_ر ز برربر تبه آ  با   ها  پیبیع که ررآن کرنم ت زن ب کابحکام  رن ی

هبا  ها در ح  ما زجود   بردو تب یی به آنب اره کرده بسی ز دلیلی تر  سخ آن

آنن . بنع موضبو(  تر ما زبج   یسی ز جزئی به  رن ی بسالمی ته حساب   ی

 در بصول فقه مورد تررسی رربر درفته بسی.

 

 
 .6البقره:  -1
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 :مبحث چهارم

 موضع اسالم در برابر پیروان ديگر اديان

 

 ها استی انساندین همه * اسالم

ها  بسالمی که ط بز   تر حضرت مب ب ) (  باهل کبرده    نکی به زنژدی

  تببر  بسبی ز حضبرت مب ب ) ( هبم      بسی بنع بسی که دنع ت ام جام ه

 :فرمان ها مب وث   ه بسی. ط بز   مت ال میترب  ت ام ب سان

        .1 
 «.ی شما هستمی خدا به سوی همهمن فرستاده :ای پیامبر!( بگو»)

       .2 

دهندده  دهندده و بدیم  ی مردم تا مژدهایم مگر برای همهما تو را نفرستاده»

 «.باشی

ودو ع ومیبی مکبا ی بسبیو ن نبی      ب ع ومیتی که به بنع آنات ف  یب ه مبی  

  تببر  ع ومیبی دبرد در هبر    رسالی پیبامبر) ( تبرب  ت بام بفبربد جام به     

 ب  به همیع که تا ن . قاه

زلی بسالم عالزه تر ع ومیی مکا یو ع ومیی هما ی  یز دبردو ن نی بسالم 

ب  کبه تا بن      تببر  در هبر  قابه   عالزه تر بننکه تبرب  ت بام بفبربد جام به    

دبردو بنع ع ومیی آن در هر هما ی ز تا رزه ریامی تاری طوبه  ما ب و   ع ومیی

دو به  سبخ ز تغییبر     بش در م بر  هبیچ  چرب که بسبالم تبا بحکبام جازدب به    
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تبر به آن تا ب .   رربر خوبه  درفیو چون  اسخ تان  در حب  منسبوخ ز نبا ربو     

تا دنع ج ن   تناتربنع بسالم ز بحکام آن که به جا   ط بز    اهل   ه بسی تن ا

دنگر  به جا   ط ب رات   سخ طوبه  تود ز دنع ج ن  هم تان  تر پیبامبر  کبه   

ط ب بز رب تردزن ه بسی  اهل  ود زلی چون حضرت مب  ) ( طاتم پیامبربن 

 :بسی ز ط بز   فرموده بسی

           .1  

ی خددا و خداتم   کدام از مردان شما نبوده بلکده فرسدتاده  محمد پدر هیچ»

 «. پیامبران اسن

تناتربنع هیچ پیامبر دنگر  ت   به حضرت مب  ) ( مب وث  خوبه   ب   

ز در  تیجه  ه دنع ج ن   به جا   طب ب طوبهب  آمب  ز  به آئبیع بسبالم  سبخ        

)تبا ریامبی( تباری طوبهب  ما ب . ز بنبع ه بان        طوبه     ز ت نع ترتی  بسبالم  

ع ومیی هما ی ز مکا ی بسالم بسی. ن نی بسالم دنع ت ام بفربد تبر  بسی تا 

 رزه ریامی در هر همان ز مکا ی که تا ن .

 

 ها واجب استی انسان* پذیرش اسالم بر همه

 ها بعم به به  کتاب ز قیر به  کتاب زبج  بسی که بسبالم   ب سانتر ه ه

هاو ز تبه    ط ب ته سو  آنرب ت ذنر   ز ته حضرت مب  ) ( ت نوبن فرستاده

بسالم ت نوبن دننی که به جا   ط بز   تر بز  اهل   ه ز تان  ت بن ع ب  کننب و   

  مردم فرسبتاده ز تبه آ بان    بن ان تیازر  و چرب که ط بز   پیامبر رب ترب  ه ه

کبه به جا ب  پرزرددبارش آزرده    دستور دبده بسی که ته بز ز ته دنع بسالمی 

 بسیو بن ان تیازر  .
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بننک ته ت ضی به آناتی که تر ع ومیی رسالی حضرت مب ب ) ( تبرب    

کننب  ز  یبز تفسبیر بنبع     ت ام مردم بعم به به  کتاب ز قیر به  کتاب داللی مبی 

 :کنیمآنات تا بستفاده به تفاسیر مختلف ب اره می

_فرمان ط بز   مت ال می:

                                           

                                                

      .1


ی شما هستم، ی خدا به سوی همهای مردم! من فرستاده :ای پیامبر( بگو»)

ها و زمین متعلق به اوسن. جز او معبود )راسدتینی(  خدایی که ملا آسمان

میراند. پس ایمان بیاورید بده خددا و   گرداند و مینیسن. اوسن که زنده می

ای که به خدا و سخنانش ایمدان دارد. از  خواندهاش، پیامبر درس نافرستاده

 «.او پیروی کنید باشد که هداین یابید

در بنبع آنبه ط بز ب  تبه پیبامبر) (       :بتع عایه در تفسیر طود دفته بسبی 

دستور دبده بسی که دعوت طود رب بعالم کن  ز مبردم رب تبه پبذنرش  برن ی     

بن تن ببا تببه حضببرت بسببالمی تبببون    انبب . )حکببم( بنببع آنببه به میببان پیببامبر

  مردم ز  یبز تبرب    مب  ) ( بطت ا  دبردو چون تن ا بزسی که ترب  ه ه

جنیان مب وث   ه بسیو در حالی که دنگر پیامبربن تن ا ترب  درزهی به مبردم  

ها.  آنب    ه ترب  ه همب وث   ه

ط بز   ت   به آ که بعالم کرده بسبی کبه رسبالی حضبرت مب ب ) ( به      

ده بسیو طبود رب  یبز قبور  توصبیف کبرده بسبی کبه مقتضبی         جا   ط ب تو

هبا ز  بعتربف ته )بلوهیی ز رتوتیی( بزسیو چرب که طود رب فرمبا رزب  آسب ان  
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ب  م رفی کبرده  ها ز ه  ه کنن ه ز میرب ن ه  آنهمیع ز آفرننن ه ز پ ن آزر  ه

له النبمی  فآمنوا باهلل و رسمو بسی که هیچ م بود )ربستینی( جز بز زجود   برد. 

کنب .  بنع رس ی آنه مردم رب ته پیرز  به حضرت مب  ) ( تبون  می األمی

آناتی بسی که به جا   ط بز    باهل  ب ه بسبی ه چبون      و کلماتهمنیور به 

لفظ عامی بسبی کبه ت بام بلزبمبات  برعی رب در تبر        واتبعوهتوربت ز ب جی . 

 1دیرد.می

بنبع آنبه ط بز ب  تبه حضبرت       در :در تفسیر بتع کثیبر چنبیع آمب ه بسبی    

کبه مردمبان    یما أیهما النماس   مب  ) ( دفته بسبی کبه مردمبان رب تبا لفبظ      

دیردو مبورد طاباب   پوسی ز عرب ز قیر عرب رب در تر میپوسی ز سیاهسرخ

ی ی خدا به سوی همده من فرستاده»ن نی  إنّی رسول اهلل إلیکم جمیعاًرربر ده . 

   ( ت نبوبن طباتم پیبامبربن تبرب  ه به     ز بننکبه حضبرت مب ب )    «شما هستم

ها مب وث   ه بسیو تیا گر  ربفی ز عی ی بزسی. ه ا اور که ط بز   ب سان

 :فرموده بسی

              .2 

گواه اسن و این قرآن به من وحی شده اسن تدا  خدا میان من و شما  :بگو»

 «.رسد به آن بیم دهمشما و تمام کسانی که این قرآن بدانها می

:ز  یز فرموده بسی

                                     

   .3 

 
 .-، صص تفسیر ابن عطیه، ج  -1

 .األنعام:  -2

 .2آل عمران:  -3



 آشنائی با ادیان در قرآن




2

و بگو به کسانی کده بددانها کتداب داده شدده اسدن )یعندی یهودیدان و        »

مسیحیان( و به درس ناخوانددگان )یعندی مشدرکان عدرب( آیدا تسدلیم       

اند و اگر سدرپیچی کنندد   گمان هداین یافتهاید؟ اگر تسلیم شوند، بیشده

 «.اسن)نگران نباش، چرا که( بر تو تنها ابالغ )رسالن( 

 ب ار. ز بنبع بمبر در زبربع جبزز      آنات در بنع همینه هناد   ز بحادنث تبی 

 ضرزرنات بسالم بسی.

در صبیح مسلم ته  ق  به بتوهرنره آمب ه بسبی کبه پیبامبر) ( فرمبوده      

زبلذ   فس مب   تیب ه النسب ع تبی رجب  مبع هبذه بألمبه ن بود  ز ال         » :بسی

ته کسی که جبان مب ب  در دسبی    رسم » 1«  رب ی ثم النؤمع تی إال دط  بلنار

بزسی هر  خص ن ود  ز مسیبی که دعوت مرب تبنود ز ته آن بن ان  یازردو 

 «. ودزبرد ج نم می

بنبع آنبه طاباب عبامی بسبی تبرب  ت بام         :در تفسیر بل نار هم آم ه بسی

   تبر  بعم به عرب ز قیر عرب که حضرت مب   پسبر عبب بهلل عرتبی   جام ه

   آ ان رب تا آن مورد طااب رربر دبده ز تبه آ بان طببر    ها  ی تا دستور ط بز

  مردم بسی  ه ملبی عبرب تبه      ط ب ته سو  ه هدبده بسی که ز  فرستاده

:ب  . ط بز   مت ال فرموده بسیتن انی آ اور که ن ودنان ت ور کرده

        .2 

 «.دهنده باشیرسان و بیمو را نفرستادیم مگر برای تمام مردم که مژدهما ت»

       .3 
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و این قرآن به من وحی شده اسن تا شما و تمام کسدانی کده ایدن قدرآن     »

 «.رسد )اعم از جن و انس( بدان بیم دهمبدانها می

مبا بن بان دبرنبم تبه      :سا ی به به  کتاب ز قیر به  کتاب تگوننب  پس بدر ک

  ط ب تن ا ته سو  ملی عبرب بسبیو بن بان    بننکه حضرت مب  ) ( فرستاده

آ ان بعتبار   خوبه  دب یو چرب که تا بنع سبخع طبود ت بام آنباتی رب کبه تبر       

ع ومیی رسالی حضرت مب  ) ( ز   ول آن تر به  کتاب ز قیر به  کتباب  

ب ب  به    انن . در بنع مورد آنات دنگر  هم  باهل  ب ه  کنن و تکذن  میلی میدال

 ج له:

         .1 

ی خود ندازل کدرده اسدن، تدا     پا  و منزه اسن کسی که قرآن را بر بنده»

 «.دهنده باشداینکه برای جهانیان بیم

     2  ب سبان ز جبع رب   « بل ال یع»  زبژه

   ود. ام  می

ب   به ج له ح نثی که مسلم ز در بنع مورد بحادنث صبیبی هم زبرد   ه

أعطیت خمساً » :ب   که پیامبر) ( فرمودتخار  ز قیر آ  ا به جاتر رزبنی کرده

نصرت بالرعب مسیره شهر، و جعلت لی األرض  :یعطهنَّ أحد من األنبیاء قبلی لم

مسجداً و طهوراً، فأیما رجل من أمتی أدرکته الصاله فلیصلّ، و أحلّت لی الغنائم و 

لم تحلّ ألحد قبلی، و أعطیت الشفاعه و کان النبی یبعث الی قومه خاصه و بعثت 

 3.آم ه بسی« کافّه»و «عامه»در رزبنتی هم تجا   «إلی الناس عامه
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 .األنبیاء:  -2

 .2-26، صص تفسیر المنار، ج  -3



 آشنائی با ادیان در قرآن




2

ته مع پنج چیز دبده   ه که ته پیامبربن رب  به مبع دبده  بب ه بسبیو به    »

مسیر نک ماهه رع  ز زحبی مع در دل د  ع بنجاد   ه ز در  تیجه پیبرزه  

بمو ت ام همیع ترب  مع پا  ز مسج  رربر دبده   ه بسیو پس هر کبس به    ه

ا که تا  ( تان    اه تخوب  و قنبائم جنگبی   بمی مع زری   اهش فرب رس  )هر ج

ترب  مع حالل   ه در حالی که ترب  پیامبربن رب  به مع حالل  بوده بسیو تبه  

 (  فاعی دبده   ه بسیو ز تاآلطره بننکه پیامبربن پیبیع تن ا ترب  مع )بجاهه

 «.بمب   زلی مع ترب  ت ام مردم فرستاده   هبروبم طود مب وث   ه

:فرمان   مت ال میط بز _2

            

 .1 

دهندده  رسدان و بدیم  ی مردم که مدژده ما تو را نفرستادیم مگر برای همه»

 «.دانندباشی، ولی بیشتر مردم نمی

ط بز   در بنع آنه طااب ته حضرت  :دفته بسیبتع کثیر در تفسیر بنع آنه 

بنم. مب ب تع ک ب    فرمان  که ما تو رب ترب  ت ام مکلفیع فرستادهمب  ) ( می

  ن نی ط بز   پیامبر رب ترب  ت ام مبردم فرسبتاده بسبی. تبه دفتبه      :دفته بسی

  بتبع  ط بز   حضرت مب  ) ( رب ترب  عرب ز قیر عبرب ز تبه دفتبه    :رتاده

 2ب سان ز جع برسال کرده بسی. عباس ترب 

ط بز   در بنع آنبه بعبالم کبرده بسبی کبه       :در تفسیر بتع عایه آم ه بسی

حضرت مب  ) ( رب ترب  ت ام ج ا یبان مب بوث کبرده بسبیو ز بنبع نکبی به       

 
 .2سبأ:  -1
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هانی بسی که ط بز   به میان پیامبربن ته حضرت مب  ) ( بطت ا  زنژدی

 1دبده بسی.

کن  تبر بننکبه رسبالی    بنع آنه داللی می :م ه بسیبلبیان هم آدر تفسیر فتح

عامی که ترب  ت بام مخلوربات بعبم به ب سبان ز جبع آمب ه بسبی تبه حضبرت          

هانی بسی کبه تن با تبه آن حضبرت     مب  ) ( بطت ا  دبرد ز بنع به زنژدی

  ت بی نا رح ی رب ته کسبا ی کبه   ن نی مژده بشیراً و نذیراًدبده   ه بسی. 

دهب . ز کسبا ی کبه تبر تکبذن  ز  بصبربر       ) ( م ترفن و میته رسالی پیامبر

زلی تسیار   و لکن أکثر الناس الیعلمونده . زره   به آتش ج نم تیم میمی

به مردم به آ چه که  زد ط بز   دبر   ز به مناف ی که در برسال پیامبربن   فتبه  

 2ه ن .بسی آداهی   بر   ز به رز   ادب ی دسی ته مخالفی می

:فرمان ط بز   مت ال می_6

      .3 

«.ایمای پیامبر( ما تو را جز بعنوان رحمن برای جهانیان نفرستاده»)

ط بز   حضبرت مب ب  رب ت نبوبن     :همخبر  در تفسیر بنع آنه دفته بسی

 ب ) ( دنبع ز   رح ی ترب  ج ا یان برسال کرده بسبیو چبرب کبه حضبرت مب    

ب  رب تا طود آزرده بسی که بدر مردمان به آن پیرز  کنن  ته س ادت ز تر امه

ب  به آن ناتن  زلی بدبر تبه مخالفبی تبا آن ت ردبه ب  ت بره      طو بختی دسی می

 4 خوبهن  ترد.
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هرکس ته حضرت مب  ) ( بن ان تیازردو  :در تفسیر بتع کثیر آم ه بسی

 بود ز هبرکس به بز پیبرز     طرت رح ی میآن حضرت ترب  ز  در د یا ز آ

هبا  پیببیع )در د یبا(     کن و به عذبتی که تر بثر تکذن  پیامبربن درنبا گیر بمبی 

 ود زلی در آطرت تر بثر تکذن  پیامبر) ( عبذبب ج بنم در      م اف میمی

 1ها  پیبیع توده بسی.ب تیار ز  طوبه  تود ه ا اور که در ب تیار بمی

بنبم مگبر   ن نی ما تبو رب  فرسبتاده   :یر بنع آنه دفته بسیآلوسی هم در تفس

ترب  بننکه ت نع زسیله ته ج ا یان رحم کنیم. ز بنع ت نع طاقر بسی که ط بز   

ب  مب بوث کبرده بسبی کبه سب ادت ز طو ببختی       پیامبر رب تبا دنبع ز تر امبه   

سباهد. زلبی ب سبان کبافر تبا        تببر  رب در د یبا ز آطبرت فبربهم مبی     جام ه

  پیبامبر) ( ز بن بان  یبازردن تبه ز  طبود رب به بنبع       ردب ی به تر امبه رزنگ

رسبا   تبه بننکبه حضبرت مب ب ) (      کن  ز بنع ضرر    یرح ی مبرزم می

ب  ت نوبن رح ی ترب  ت ام ج ا یان مب وث   ه بسی. ه ا اور  که بدر عب ه 

ن بسی   آب دوبربنی که در دسترس آ ات لی تنبلی نا هر علی دنگر  به چب ه

ب  و بستفاده  کنن و ضرر  ته سبودمن  تبودن   دیر  به آن دعوت   هز ته ت ره

 2رسا  .  دوبرب ترب  ع وم مردم   یبنع چب ه

 

* رستگاری اهل کتاب مشروط به ایمان آوردن به نبوت و رسالت 

 ( استحضرت محمد)

:فرمان ط بز   مت ال می
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  ...                             

                       

                                 

                                        

                              

     .1 
و رحمن من همه چیز را در بر گرفته اسن )و در این دنیا شامل کدافر و  »... 

گردد، اما در آخرت( آن را برای کسانی مقرر خواهیم داشدن کده   مؤمن می

کده   تقوا پیشه کنند و زکات بدهند و به آیات مدا ایمدان بیاورندد. کسدانی    

کننددد از فرسددتاده )ی خدددا محمددد مصددطفی( پیددامبر درس پیددروی مددی

یابندد،  ای که )اوصاف( او را در تورات و انجیل نزد خود نگاشته میناخوانده

دارد، و دهد و از کار بد باز مدی )پیامبری( که آنان را به کار نیا دستور می

گرداندد و  نان حرام میها را بر آنماید و ناپاکیها را برایشان حالل میپاکیزه

انددازد. پدس   بار سنگین گناه و غل و زنجیرهایی که بر آنان بوده فدرو مدی  

کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حماین کنند و وی را یداری دهندد و از   

نوری که )قرآن نام دارد و( به همراه او نازل شده اسن پیروی کنند. آنانندد  

«.رستگارانند

بسبربئی   ط بز ب  طاباب تبه تنبی     :چنبیع آمب ه بسبی    در تفسیر همخبر 

دهبم   ( طود رب ته کسا ی به   ا بطت با  مبی  بنع رح ی )زبس ه :فرمان می

درد  . بمتی که ته ت ام آنات که در آطر همان جزز بمی حضرت مب  ) ( می

زره  . ز تبه پیبامبر    ها  ما بن ان دبر   ز ته هیچ ک بم به آ  ا کفر   یز کتاب
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ناتنب .  آزر   که بزصاف بز رب  زد طود در توربت ز ب جی   گا ته مبی ان میبن 

کنن  تا هیچ د ب نی تبر بز   آزر   ز بز رب نار  میپس کسا ی که ته بز بن ان می

  اننب و چنبیع   قلبه پی ب  کن  ز به ررآ ی که ته ه ربه بز  باهل  ب ه پیبرز  مبی    

ضبرت مب ب ) ( در ت ببی    بفربد  هستن  که ته سب  بن ان آزرد بان تبه ح 

 1 و  .رستگار می

  :در تفسیر بتع کثیر هم آم ه بسبی                      

                                    بنببع آنببه تیببا گر صببفات

پیبیع ته آن پردبطته   ه ز ها  آس ا ی حضرت مب  ) ( بسی که در کتاب

ها  طود دبده ز آ ان رب ته پیرز  کبردن به    ت ثی بز رب ته بمیپیامبربن مژده

هبا  آ  با موجبود    ب  . بنع صفات پیامبر) ( هنوه هم در کتباب بز دستور دبده

ن نی بننا نب    أولئک هم المفلحونبسی ز عل ا  دننیبان به آ  ا آداهی دبر  . 

 2 یا ز آطرت.رستگاربن در د

المذین یتبعمون الرسمول النبمی      :بلبیان هم چنیع آم ه بسبی در تفسیر فتح

  ط ب ز آزر   ته مب  ) ( فرستادههانی که بن ان میبسربئی ن نی تنی األمی

بسبی ن نبی بمتبی کبه      «األمه األمّیه»منسوب ته  «األمیّ»پیامبر درس  اطوب  ه. 

  ز منیور به چنیع بمتی ملی عرب بسبی.  دب  و تع ز حساب ز طوب  ن رب   ی

الذی یجدونه مکتوباً عندهم فی التوراه و اإلنجیل   ن نی پیامبر  که ن ودنبان ز

 ناتن .مسیبیان بزصاف بز رب  زد طود در توربت ز ب جی   گا ته می

کنب  تببر بننکبه بزصبباف   بنببع آنبه داللبی مببی   :دونب  )بمبام فخبر( ربه  مببی  

ز در توربت ز ب جی   گا ته   ه بسیو چرب که بدر پیامبر) ( ز صبی  بوت ب
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چنیع  با  و ذکر چنیع سخنی به جا   ط بز  و ن ودنان ز مسبیبیان رب متنفبر   

دبرد. در حالی که هیچ طردمنب   در  کرده ز آ ان رب به پذنرش سخع بز تاه می

کن . ربستا  تنقیص طود ز متنفر ساطتع مردم به پذنرش سخع طود تالش   ی

نبباتیم کببه بزصبباف ربنع چببون ط بز بب  بنببع سببخع رب دفتببه بسببیو درمببی تنببات

پیامبر) ( تاور حتم در توربت ز ب جی  ذکر   ه بسی ز بنع تزردتبرنع دلیب    

فالذین آمنوا به و عمزّروه  تر صبی  بوت پیامبر) ( ز زجوب بن ان ته بزسی. 

پس ن ودنان ز ن نی  و نصروه و اتبعوا النور الذی أنزل معه أولئک هم المفلحون

آزر   ز به  رن ی ز روب ینی کبه  مسیبیا ی که ته حضرت مب  ) ( بن ان می

کنن  ز بز رب تبزرگ دب بته ز بز رب   به جا   پرزرددارش آزرده بسی پیرز  می

کنن و چنیع دهن  ز به ررآ ی که تر بز  اهل   ه تب یی میتر د  نا ش نار  می

 1ناتن .ه بنی دسی می بفربد  هستن  که ته طیر ز رستگار  ز

 

 شود* هر کس به نبوت حضرت محمد)ص( ایمان نیاورد، کافر می

تاتوجه ته آناتی که در مورد لززم بن ان آزردن به  کتاب ن نی ن ودنان ز 

نباتیم کبه   مسیبیان ز قیر به  کتاب ته  بوت حضرت مب  ) ( دذ ی درمبی 

ع بسالم طبوددبر   هرکس به بن ان ته  بوت ز رسالی حضرت مب  ) ( ز دن

آن . ز بنع به ت ن یات  رن ی بسالمی ز ضرزرنات دنع کن و کافر ته حساب می

 آن .ته حساب می

:فرمان ط بز   مت ال در بنع تاره می
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         .1 
کسانی که کافر شوند و مردم را از راه خدا باز دارند، خدا کارهدای آندان را   »

گرداند. و )اما( کسانی که ایمان بیاورند و کارهای شایسدته انجدام   باطل می

و آن هدم حدق اسدن و از سدوی      –دهند و به آنچه بر پیامبر ندازل شدده   

بخشد و ایمان بیاورند، خداوند گناهانشان را می –ردگارشان آمده اسن پرو

کند. این بدین خاطر اسن که کسانی که کدافر  حال و وضعشان را اصالح می

اند، از حقی پیروی کنند و کسانی که ایمان آوردهاند از باطل پیروی میشده

رای مدردم  نمایند که از سوی پروردگارشان آمده اسن. اینگونه خددا بد  می

 «.داردمثالهای )حسنات و سیئات( آنان را بیان می

ن نبی   اهللالذین کفروا و صدّوا عن سبیل :در تفسیر همخبر  آم ه بسی

کنن  کسا ی که کافر   ه ز ته ط ب پبی کرده ز به پذنرش بسالم طوددبر  می

ر به منیبو  :دبر  . بتع عبباس دفتبه بسبی   ز نا دنگربن رب به مسل ان   ن تاهمی

. به مقات  هم رزبنی   ه بسی که بننان 2چنیع کسا ی ما  ان جنگ ت ر هستن 

ب   کبه مبردم رب به بسبالم تباه دب بته ز تبه آ بان        دزبهده  فر به مبرکان توده

ب   که منیور به بنن ا بهب  کتباتی   دبد   که کافر  و  . ترطی هم دفتهدستور می

ب  هبم  دب تن . عب ه رش بسالم تاه میهستن  که کفر زرهن ه ز دنگربن رب به پذن

 ود که کفبر تبورهد ز   تر بنع تازر   که بنع آنه عام بسی ز  ام  هر کسی می
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ث بر  ن نی بع ال آ ان رب تاق  ز تبی  أضلّ أعمالهممردم رب به بسالم تاه دبرد. 

ب  آ ان درزهی به ررنش هسبتن . عب ه   :مقات  دفته بسی والذین آمنوادردب ی . 

ب ب .  ان رب درزهی به ب  ار ز ترطی هم آ ان رب مؤمنان به  کتاب دب سبته هم آ 

آمنوا بما نزّل  ود. ب   که ت ام مؤمنان رب  ام  میت ضی هم لفظ رب عام درفته

ط بز   در بننجا ته منیور ت ییم  ان ربرآن کبرنم به میبان دنگبر      علی محمد

بسالم  اهل  ب ه رب ذکبر کبرده     برکان بن انو بن ان ته آ چه که تر پیامبر دربمی

بسیو چرب که بن انو ت زن بن ان آزردن ته آ چه تبر حضبرت مب ب ) (  باهل     

ن نی دنع حضرت مب ب ) (   و هو الحق من ربّهم ود.   ه بسی کام    ی

کفّر  ود. ه ان ح  بسیو چون دنع بز  اسخ دنگر بدنان بسی ز طود  سخ   ی

 بانو کفبر ز   ر بن بان ز کبردبر  یبک ز توتبه    ن نی ط بز   تخاق عنهم سیآتهم

ن نی ط بز   تا توفی  آ بان در بمبور    و أصلح بالهمتخب . ع یا بان رب می 

ذلک بأن الذین کفروا اتبعموا الباطمل و أن   کن . دننیو زض یتبان رب بصالح می

ن نی تاق  ساطتع کردبر کافربن ت نع طباقر   الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربّهم

ب   ز ت نع طاقر دناه مؤمنا ی رب که ته آ چه ی که آ ان به تاق  پیرز  کردهبس

ب  و مورد آمرهش رربر دبده که به تر حضرت مب  ) (  اهل   ه بن ان آزرده

ب   ز منیور به حقی که تر پیامبر  باهل  ب ه ز مؤمنبان به آن    ح  پیرز  کرده

 1ب  و ررآن ز سنی  بو  بسی.پیرز  کرده

المذین کفمروا و صمدّوا عمن      :ر  بوکا ی هبم چنبیع آمب ه بسبی     در تفسی

منیور به آ ان کفار ررنش هستن  که ته طب ب کفبر زرهنب ه ز طبود ز      اهللسبیل

ب  . مجاه  ز سب    یبز چنبیع    دنگربن رب به ربه ط ب ن نی دنع بسالم تاه دب ته

 ب  .دفته
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  ت ب  به آ کبه   منیور به آ ان به  کتباب هسبتن . ط بز ب    :ب  ترطی هم دفته

و  :درزه کافربن رب ذکر کرده به مؤمنان سخع ته میان آزرده ز فرمبوده بسبی  

ظاهر بنع آنه عام بسی  الذین آمنوا و عملواالصالحات و آمنوا بما نزّل علی محمد

دیرد ز ط و  سب  ) بان  بززل( آن   ز ت ام مؤمنان  یک کردبر رب در تر می

د  ان  ززل آن دفته   ه کبه ب نبع آنبه در     ود. در مورما ع بنع ع ومیی   ی

ب  هبم  بان  بززل آن رب در مبورد درزهبی به      مورد ب  ار  اهل   هو ز عب ه 

  . زلی در هر حال ع بوم  ررنش ز ترطی هم در مورد مؤمنان به  کتاب دب سته

لفظ م تبر بسی  ه ط و  سب . تا زجود بننکه بن ان ته آ چه تر پیبامبر) (  

مال  بن ان بسی ز ربالً تیان   ه زلبی ط بز ب  تبه منیبور       اهل   ه جزئی به

 ت ییم  ان ررآن کرنم دزتاره آن رب ذکر کرده بسی.

و هو الحق من ربّهم   .ن نی  اسخ بدنان پیبیع بسبیکفّر عنهم سیآتهم 

ن نی ط بز   دناهان پیبیع آ ان رب تر بثر بن ان ز کبردبر  یبک مبورد آمبرهش     

ذلک بسبی.  ن نی زض یی آ ان رب بصالح کرده  لح بالهمو أصرربر دبده بسی. 

ب باره   «الیک » أن الذین کفروا اتبعوا الباطل و أن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهمم 

بسی ته ت  ن  کفار ز زع ه ته مؤمنانو ن نی تاق  ساطتع کردبر کافربن تب نع طباقر   

  ز آمبرهش دنباه   ب ب بسی که به تاق  پیرز  کرده ز مرتک   ر  ز م  بیی  ب ه  

مؤمنان ز بصالح زض یی آ ان ت نع طاقر توده که به حب  ن نبی توحیب  ز بن بان ز     

 ب  .کردبر  یک که ط ب ت ب  ا دستور دبده بسیو پیرز  کرده

کذلک یضرب اهلل للناس أمثالهم ن نی ط بز   بنع چنیع  :هجاج دفته بسی

کنب و ن نبی هبرکس    یان مبی مث  کارها   یک مؤمنان ز بتاال بع ال کافربن رب ت
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کن  ز هرکس مؤمع تا   دناها ش رب مبورد  کافر تا   ط ب بع الش رب تاق  می

 1ده .آمرهش رربر می

 الذین کفروا و صمدّوا عمن سمبیل اهلل    :آلوسی در تفسیر طود دفته بسبی 

ن نی کسا ی که به بسالم ز در پیش درفتع ربه آن رز  دردب یب ه ز دنگبربن رب   

دبر  . بنع آنه عام بسی ز هرکسی رب که کافر تا ب  ز دنگبربن   اه می یز به آن ت

منیبور به آ بان    : ود. زلی مقاتب  دفتبه بسبی   رب به ربه ط ب تاه دبرد  ام  می

أضملّ  کرد ب .   یاقیع به  کتاب هستن  که دنگربن رب به پذنرش بسالم منع می

ین آمنموا و عملموا   والمذ بثبر دردب یب .   ن نی بع البان رب تاقب  ز تبی   أعمالهم

منیور به آ ان ب  ار م ننه بسی. مقات  آ بان   :بتع عباس دفته بسی الصالحات

ب ب . زلبی   رب درزهی به ررنش ز ترطی هم آ بان رب مؤمنبان بهب  کتباب دب سبته     

کبردبر  رب در تبر   ب  تر بنع تازر   کبه آنبه عبام بسبی ز هبر مبؤمع  یبک       ع ه

موصبول ز عبام بسبی ز علتبی تبرب       بسبم   «الیذين »  دیردو چرب کبه زبژه می

تا زجبود بننکبه بن بان تبه      آمنوا بما نزّل علی محمدتخ یص آن زجود   برد. 

ررآن کرنم جزئی به بن ان بسی ز ربباًل تبه قبور مالب  تیبان  ب ه بسبی زلبی         

ط بز   مت ال در بننجا ته منیور ت ییم  ان ررآن ز تیان جانگباه آن در میبان   

ت ورت بطت اصی ذکر کبرده بسبیو به بنبع رز  تبه      دنگر برکان بن ان آن رب

بنع ج له مفی  ح ر بسی ن نبی   و هو الحق من ربهم :د بال آن فرموده بسی

تن ا آ چه که تر پیامبر) (  اهل   ه )ررآن کرنم( ح  بسی. ز منیور به حب و  

هبا   ض  تاق  بسی. حقا یی ربرآن کبرنم تب نع طباقر بسبی کبه  اسبخ کتباب        

وده ز طود قیر رات   سخ بسیو ز بنع مقتضی توجه کردن تبه  آس ا ی پیبیع ت

 کفّر عنهم سمیّآتهم آن بسی ز ته ه یع علی هم مورد تاکی  رربر درفته بسی. 
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  بن ان ز کبردبر  یبک دناها ببان رب پو با ی ه ز آ بان رب مبورد       ن نی توسیله

زضب یی   ن نی تا توفی  ز تانیب  طبود   و أصلح بالهممؤبطذه رربر   بده بسی. 

ذلک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطمل و  دنع ز د یا  آ ان رب بصالح کرده بسبی.  

بثبر  ب باره بسبی تبه بتابال ز تبی      «الک» أنّ الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربّهم

دردب ی ن بع بال کبافربن ز مبورد آمبرهش ربربر دبدن دناهبان ز بصبالح حبال         

کبه کبافربن به تاقب  ز مؤمنبان به     مؤمنانو ن نی بنع بمر ت نع طاقر توده بسی 

ها بسی. زلبی  ب  . منیور به ح  ز تاق  ه ان م نی مب ور آنح  پیرز  کرده

ن نی  یاان ز هر آ چه کبه تبه آن دسبتور    « تاق »به مجاه   ق    ه بسی که 

 1ن نی پیامبر) ( ز  رن ی.« ح »ده و ز می

م که هرکس ته  بوت ناتیب   درمیبه آ چه مفسربن در مورد آنات فوق دفته

ز رسالی حضرت مب  ) ( ز ته ربرآن کبرنم ت نبوبن کتباتی کبه ط بز ب  تبر        

  طود مب  ) (  اهل کرده بن ان  یبازردو کبافر تبه حسباب آمب ه ز      فرستاده

درددو ز هرکس که ته  بوت ز رسالی حضرت مب   بثر میکردبرش تاق  ز تی

 ه بن بان تیبازردو ط بز ب     ز ته ررآ ی که به جا   پرزرددارش تر ز   اهل  ب 

کنب . ز در زبربع   دناها ش رب مورد آمرهش رربر دبده ز زض یتش رب بصالح می

هر عذبتی که درنبا گیر کافربن   ه ز طوبه     طوبه به  کتاب توده تا ن  نا 

قیر به  کتاب ته علی طوددبر  آ بان به پبذنرش بسبالم بسبیو ز هبر ثبوبب ز       

طوبهب   ب  تخباقر بن بان آزردن آ بان تبه        پادب ی که   ی  مؤمنان  ب ه ز 

 حضرت مب  ) ( ز ررآن کرنم بسی.
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 و داللت آن بر کفر اهل کتاب و مشرکان« بیّنه»ی * سوره

:فرمان ط بز   مت ال می

                                  

                               

                                     

                                  

                                      

                                      

                                  

  .1 

کافران اهل کتاب )= یهودیان و مسیحیان( و مشرکان تا زمانی که حجدن  »

ای از دارند. )و آن حجن( فرسدتاده برایشان نیاید، دسن از کفر خود برنمی

خواندد. در آنهدا   های پا  )الهی( را )بر آنان( مدی جانب خدا اسن که کتاب

گدر زمدانی   های راسن و پرارزشی اسن. اهل کتاب پراکنده نشدند منوشته

که حجن برایشان آمد، در حالی که به آنان دستور داده نشده بود جز اینکه 

حقگرایانه خدا را بپرستند و دین خود را برای او خالص گردانند و نماز را به 

پای دارند و زکات را بپردازند. آیین راستین و ارزشمند همین اسن و بدس.  

ن آتدش دوزخ خواهندد ماندد     گمان کافرانِ اهل کتاب و مشرکان در میابی

آنان بدون شا بدترین انسانها هستند. مسلماً کسانی کده ایمدان آورده و   

دهند، بهتدرین انسدانها هسدتند. پداداش آندان در      کارهای نیا انجام می
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پیشگاه پروردگارشان باغهای بهشتی اسن که جای ماندگاری اسن و رودها 

ی همیشه جاودانده در آنجدا   در زیر )کاخها و درختهای( آن روان اسن. برا

خواهند ماند. خدا از آنان راضی و آنان هم از خددا خشدنودند. ایدن )همده     

«.نعمن( برای کسی خواهد بود که از پرورگارش بهراسد

والمشرکین پرستان عرب ز قیر عرب. پرستان ز آتشن نی تی حتی

. بتبع  در بننجبا حضبرت مب ب ) ( بسبی     «بیّنه»منیور به  تأتیهم البیّنه

بهبب  کتبباب صببفات حضببرت مب بب ) ( رب کببه در   :کیسببان دفتببه بسببی

کرد   تبا بننکبه حضبرت مب ب ) ( تبه      هانبان آم ه تودو ب کار   یکتاب

پیامبر  رسی و آ گاه ته بز حسادت زرهن  ب  ز  ببوت بز رب ب کبار کرد ب .     

 :  دنگر  فرموده بسیه ا اور که ط بز   در آنه

     .1 

«.شناختند برایشان آمد، به آن کفر ورزیدندوقتی که آنچه را می»

دفتنب   مبرکان هم ربالً در مورد حضرت مب  ) ( تبه تب   سبخع   بی     

 امی    زلی زرتی که ته پیامبر  تردزن ه    ز تبه سبو    می «امین»تلکه بز رب 

ر تباه هد ب  ز( تبه د ب نی تبا بز      آ ان فرستاده   و )به بن ان آزردن تبه بز سب  

ن نی بهب    و ما تفرّق الذین أوتوا الکتاب إلّا من بعد ما جاءتهم البیّنهپردبطتن . 

کتاب تن ا هما ی در مورد حضرت مب   ) ( دچار بطتالف      که حضبرت  

مب  ) ( ت نوبن پیامبر مب وث   و چرب که به  کتاب ربالً در مورد  ببوت آن  

  یر دب تن  ز منتیر ت ثی بز تود  و چون توربت ز ب جی  مبژده  حضرت بتفاق

آن رب دبده تود   زلی زرتی که حضرت مب ب  تبه پیبامبر  رسبی و  ببوت بز رب      
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ب  زره  ته بز کفر زرهن    ز ع هب کار کرد   ز ت ضی به رز  حسادت ز ستم

:ه بسی  دنگر  فرمودهم ته بز بن ان آزرد  . ه ا اور که ط بز   در آنه

          ....1 

اهل کتاب( پراکنده نشدند مگر بعد از علم و آگاهی، و این تفرقه بخداطر  »)

 «.ستمگری و کجروی در میان خودشان بوده اسن

والذین آمنوا و عملواالصالحات أولئک هم خیر البریّه    بنع آنه  بام  ت بام

ب   بعم به مبرکان ز به  آزرده ود که ته حضرت مب  ) ( بن ان کسا ی می

 کتاب ز قیر آ ان.

ن ودنبان ز   –کافربن  بهب  کتباب    :همخبر  در تفسیر بنع آنات دفته بسی

پرسبتانو ربب  به ت ثبی حضبرت مب ب ) (      ز مبرکان ن نبی تبی   –مسیبیان 

ر موعود  که ذکر بز در توربت ز ب جی  آم ه بسبی  تا هما ی که پیامب :دفتن می

دبرنببم  زلببی زرتببی کببه مب ببوث  بببود مببا دسببی به دنببع ز آنببیع طببود تر  ببی

پیامبر) ( مب وث    آ ان دچار تفرره ز پربکن دی      ز آ چنان کبه زعب ه   

  ک ی ته بز بن بان آزرد ب  ز تیببتر    دبده تود  و ته بز بن ان  یازرد   تلکه ع ه

 2وت بز رب ب کار کرد  .آ ان  ب
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 * گفتگو با غیرمسلمانان

دفتگو تا قیرمسل ا ان بعم به به  کتاب ز قیر به  کتاب بمر  بسی مالوب 

ز موردپسن   رن ی. زلی بنع دفتگو تان  ته ر   دعوت آ ان ته بسالم صورت 

دیرد  ه ته ر   برضا  آ ان ز نا تخاقر تقرن  تیع بدنان ز تر  دعبوت آ بان   

:الم چون بنع  و( دفتگو جانز  یسیو چرب که ط بز   مت ال فرموده بسیته بس

                                                  

   .1  
ه نیکی دعوت کنند و امر به معدروف و  باید از میان شما گروهی باشند که ب»

 «.نهی از منکر نمایند و آنان خود رستگارند

ته  یر ت ضی به مفسبرنع تبرب  تبیبیع بسبی  به       «مِنْ»  در بنع آنه کل ه

  ا تان  بمتی تا ی  که ته » : ودتب ی  که در بنع صورت م نی آنه چنیع می

دعوت ته  یکی ز «.   ان میکن  ز بمر ته م رزف ز   ی به منکر  یکی دعوت می

  بزل آن عببارت بسبی به   بمر ته م رزف ز   ی به منکر مربتبی دبرد که مرتبه

ها ز به ج له به  کتاب رب ته بسالم دعوت کن و چبرب  ننکه بمی بسالمی دنگر بمی

که بسالم طیر عییم ز دنع ت ام پیامبربن ز مبتنی تر بطبال  عببادت ز تنب دی    

 ن در تربتر حکم بزسبی. ز به ج لبه بحکبام ز دسبتوربت     ترب  ط ب ز تسلیم  

 ها دنع بسالم رب ت ذنر  .بل ی بنع بسی که ت ام ب سان

به آ جائیکه بمی بسالمیو بمتی زسط ز دوبه تبر دنگبر مردمبان ز ت تبرنع     

بمتی بسی که ته  فع مردم آفرن ه   ه بسیو تان  به قرن  دفتگبو بهب  کتباب ز    

  هر ب سان مسل ا ی بسی م دعوت کن و چرب که زظیفهقیر به  کتاب رب ته بسال

:فرمان که مردم رب ته سو  ط ب ز بسالم دعوت کن . ط بز   مت ال می
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  .1 

کنند با آگاهی و این راه من اسن که من و کسانی که از من پیروی می :بگو»

دانیم و مدن  کنیم و خدا را منزه میبینش )مردم را( به سوی خدا دعوت می

 «.ی مشرکان نیستماز زمره

. ترب  تب ی  تگیرنم م نبی آنبه   و لتکن منکم ...رب در  «مِنْ»  بدر زبژه

به میان   ا درزهی تا ن  که مردم رب ته  یکی دعوت کنن   تان » : ودچنیع می

زلی در هر صورت ه ف به دفتگو تا  به  کتاب ز قیر به  کتبابو دعبوت   ...« ز 

 آ ان ته طیر ن نی بسالم بسی.
 

 * روش دعوت به اسالم

چون ه ف به دفتگو تا قیرمسل ا ان ز به ج له به  کتاب دعبوت آ بان تبه    

  حسبنه صبورت دیبرد     ان تان  تا حک بی ز موعیبه  بسالم بسیو پس دعوت آ

:فرمان ه ا اور که ط بز   مت ال می

                                 

           .2 

ای پیامبر!( مردم را با سخنان استوار و انددرز نیکدو بده راه پروردگدارت     »

گمان پروردگدارت  ای هرچه بهتر با آنان گفتگو کن، بیدعوت کن و با شیوه

تر اسن به حال کسدانی کده از راه او منحدرف شدده یدا بده راه او راه       آگاه

 «.اندیافته
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ن نی مردم رب  ادع إلی سبیل ربّک :بنع آنه دفته بسیهمخبر  در تفسیر 

ن نی تبا سبخع مبکبم ز صببیبی کبه حب  رب        بالحکمهته بسالم دعوت کع. 

ن نی پن  ز ب ب ره  کبه    و الموعظه الحسنهترد. رز ع ز  ب ات رب به تیع می

 و  دان بحساس کنن  که تو  اصح ز طیرطوبه آ ان ز طوبستار سبود ز  دعوت

با قدرآن کدریم کده    » :توبن دفی م نی آنه چنیع بسبی ان هستی. ه چنیع می فع آ 

و جمادلهم بمالتی همی    . «ی حسنه اسن آنان را به اسدالم دعدوت کدن   حکمن و موعظه

ن نی تا رز ی که ت ترنع ربه دفتگو بسی تا آ ان تبث ز مجادله کبع ز   أحسن

دزر  کبع.  به طود رف  ز  رمش  بان ت ه ز به هردو به طببو ی ز سبره ش    

إن ربک هم أعلم بمن ضلّ عمن   :فرمانب  س س در پانان آنه ط بز   مت ال می

د ان پرزرددارت ته حال آ ان کبه به ربه  ن نی تی سبیله و هو أعلم بالمهتدین

دب ب   تبر بسبی ز مبی   ب   آداهبز منبرف   ه ز کسا ی که ته ربه بز ه بنی نافته

 ب ره  بز رب کبافی بسبی ز کسبی کبه      کسی که طیر  در بز تا   ب    پن  ز ب

طیر  در بز تاری   ا  ه تا  و هیچ رز ی تا بز کارساه  خوبه  تود ز تببث ز  

 1دفتگو کردن تا بز ه چون کوتی ن آهع سرد بسی.

به آ جائیکه دفتگو ز ج بل تا به  کتاب ن نی ن ودنان ز مسیبیان ته منیور 

ه بنبع دفتگبو ز جب بل تبه     دیبردو الهم بسبی کب   دعوت آ ان ته بسالم صورت می

:ت ترنع صورت تا   ه ا اور که ط بز   مت ال فرموده بسی

                                   

            .2 
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با اهل کتاب جز به روشی که نیکوتر اسن بحث و گفتگو نکنیدد مگدر بدا    »

 :کسانی از آنان که ستم کنند )و از حد متعادل در جدال در گذرند( بگوییدد 

معبدود   به آنچه بر ما و بر شما نازل شده ایمان داریم. معبود )راستین( مدا و 

 «.)راستین( شما یکی اسن و ما تنها تسلیم و فرمانبردار او هستیم

ترطی به به  کتاب طوبسبتار کسب     :بتع کثیر در تفسیر بنع آنه دفته بسی

آداهی ز تینش در دنع هستن  که تا چنیع بفربد  تان  ته ت ترنع صورت تبث ز 

اور که ط بز ب   دفتگو صورت دیرد تا در رسی ن ته ه فبان موف   و  . ه ا 

: فرمببوده بسببی                                             

              .1 
موسی ز فرعون رب ته سو  فرعون فرستاد ته آ ان  ه چنیع ط بز   هنگامی که

           .2 :فرمود

 «.به نرمی با او سخن بگویید تا شاید متذکر شود یا بهراسد»

و قولوا آمنا بالذی أنزل إلینا و أنزل إلیکم  یعنی هرگاه اهل کتاب چیزی

مسلمانان بگویند که صدق و کذذب آن برایشذان معلذوم نباشذد، نبایذد آن را      را به 

تصدیق کنند چون شاید که باطل باشذد و نیذز نبایذد آن را تکذذیب نماینذد چذون       

ما به آنچه که بر ما نازل  :احتمال حق بودن آن وجود دارد بلکه باید به آنها بگویند

رطی کذه از تحریذف و تأویذل    شده و همچنین به آنچه که بر شما نازل شده به شذ 

محفوظ مانده باشد، ایمان داریم. امذام بخذاری از ابذوهریره )رر( روایذت کذرده      

خواندنذد و بذا زبذان عربذی     اهل کتاب تورات را با زبان عبری مذی  :است که گفت

التصدّقوا أهیل الکتیاب و ال   » :کردند. پیامبر)ص( فرمودبرای مسلمانان تفسیر می
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نا بالذی أنزل إلینا و أنزل إلیکم و إلهنا و إلهکیم واحید و   تکذّبوهم و قولوا آم

 1.«نحن له مسلمون

ته آ چه که تر ما ز  :به  کتاب رب  ه ت  ن  کنی  ز  ه تکذن  )تلکه( تگونی »

تر   ا  اهل   ه بن ان دبرنم ز م بود ما ز م بود  ب ا نکبی بسبی ز مبا تن با      

 «.تسلیم ز فرما بردبر بز هستیم

و ال تجادلوا أهل الکتاب إال بالتی هی  :ا ی چنیع آم ه بسبی در تفسیر  وک

ن نی تن ا تا ت ترنع رزش تا به  کتاب ته تبث ز دفتگو ترطیزن ! تب نع   أحسن

ترتی  که آ ان رب ته سو  ط ب دعوت کنی  ز دالن  ز تبربهیع )ربه( رب تربنببان   

ننکبه بسبالم رب   رز ع   انی  ز به تن   ز طبو ی تا آ  با ت رهیزنب  تبه بمیب  ب    

کنن  ز در مجادلبه  ن نی تجز کسا ی که ستم می إال الذین ظلموا منهمت ذنر  . 

دیر   ز در تبث ز دفتگو تبا مسبل ا ان بدب رب رعانبی    ربه بفربب رب در پیش می

توبن ته تن   ترطورد کرد ز در دفتگو تا آ ان تا کنن  که تا چنیع بفربد  می  ی

ر به به  کتاب تاتوجبه تبه ت برنح تیببتر مفسبربنو      طبو ی رفتار کرد. منیو

ن نبی   و قولوا آمنّا بالذی أنزل إلینا و أنمزل إلمیکم  ن ودنان ز مسیبیان هستن . 

ما ته ررآ ی که تر ما  اهل   ه ز ته توربت ز ب جیلی که تبر  ب ا  باهل     :تگونی 

ه جا ب   دب بیم کبه ب    ه بن ان دبرنم ز توربت ز ب جی  رب دز کتاب آس ا ی مبی 

ب   ز  رن ی آ  ا تا همبان آمب ن  برن ی بسبالمی ز ت ثبی      ط بز    اهل   ه

حضرت مب  ) ( بدبمه دب ته بسی. بلبته آ چه که دفتیم  ام  توربت ز ب جی  

ن نی ما بمبی حضبرت مب ب ) (     و نحن له مسلمون ود. تبرنف   ه   ی
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دب بیم ز  بن طب ب   بی  تن ا مایع ز فرما بردبر ط بنیم ز عزنر ز مسبیح رب فره ب   

 1دیرنم.عال ان ز ربهبان طود رب ته ط بنی   ی

و ال تجمادلوا أهمل الکتماب إال     :همخبر  هم در تفسیر بنع آنه دفته بسی

ن نی تا ت ترنع رزش تا به  کتاب ته تبث ز دفتگبو ت ردبهنب     بالتی هی أحسن

در تربتبر   ت نع ترتی  که در تربتر طبو ی آ ان  رمبی به طبود  ببان دهیب  ز    

 :طبم آ انو طبم طود رب فرز تخورن . ه ا اور که ط بز   مت ال فرموده بسی

    2  .ت  رفتار  دنگربن رب( تا ت ترنع  یوه پاسخ ت ه( إال

دذر ب  ز در عنبادزره    کنن  ز به ح  مبی مگر کسا ی که ستم می الذین ظلموا

کننب  ز  رمخبونی تبا    دیر   ز پن  ز ب  ره رب ربول   بی می ربه بفربب رب در پیش

توب ی  تن   ز طبو ی رب ته طرج آ ان سودمن   خوبه  تودو تا چنیع بفربد  می

بنع طود  وعی مجادله ز دفتگو  و قولوا آمنّا بالذی أنزل إلینا و أنزل إلیکمدهی . 

ما حدّثکم أهل » :ودته  بو بحسع بسی. به پیامبر) ( رزبنی   ه بسی که فرم

الکتاب فال تصدّقوهم و ال تکذّبوهم، و قولوا آمنّا باهلل و کتبمه و رسمله فمإن کمان     

 3.«باطالً لم تصدّقوهم و إن کان حقاً لم تکذّبوهم

دهن   ه آ ان رب ت ب ن  کنیب  ز  به    در آ چه که به  کتاب ته   ا طبر می»

امبرب ش بن بان دبرنبمو در بنبع    هبا ز پیب  تکذن  تلکه تگونی  که ما ته ط ب ز کتاب

بن  ز بدر سبخع آ بان   صورت بدر سخع آ ان تاق  تا  و آ ان رب ت  ن   کرده

 «.بن ح  تا  و آ ان رب تکذن   کرده
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 * در جدال و گفتگو با اهل کتاب باید صراحت را بخرج داد

بدرچه ته ما دستور دبده   ه بسی کبه در جب بل ز دفتگبو تبا بهب  کتباب       

ش رب ب تخاب کنیم زلی بنع ت نع م نی  یسی کبه به دعبوت آ بان تبه     ت ترنع رز

بسالم ز ت رنح ته تاالن م تق بت آ بان ز زجبوب تببر  جسبتع به آن قفلبی      

ترب ی آ ان تر سر ربه ط ب ز د  نی تا بسالم ز دعوت تورهنم ز در تربتر ما ع

ر مسبل ان  بسالمی سکوت کنیم. در بنع تاره آنات هناد  زجود دبر   که تان  ه

ز هر درزه بسالمی در دفتگو تا به  کتاب آ  ا رب در  یر تگیبرد. چبون ط بز ب     

و ال تجادلوا اهل الکتاب  :بدرچه ما رب ته ج بل بحسع فربطوب  ه ز فرموده بسی

زلی آنات مت  د دنگر  رب هبم  باهل کبرده بسبی کبه تبر        إال بالتی هی أحسن

طوبهنبب  کببه به ز به آ ببان مببی کننبب زجببوب صببرنح تببودن تببا آ ببان داللببی مببی

ترب ی در ربه ط ب دسی تردبر   ز دعوت بسالم رب کبه تبرب  آ  با طیبر ز     ما ع

 :کنیم یکی رب در تر دبرد بجاتی کنن . در هنر ته ترطی به بنع آنات ب اره می

_       .1 

«.اورند، برایشان بهتر اسنو اگر اهل کتاب ایمان بی»

بنب و بن بان   ن نی بدر به  کتاب هم تبه آ چبه کبه  ب ا تبه آن بن بان آزرده      

تیازر   ترب  آ ان در د یا ز آطرت ت تر طوبه  تود زلی تن ا ت  بد ک ی به آ ان 

  بز به ن ودنببان ز  جا ببی ز درزهببی به به ج لببه عببب بهلل تببع سببالم ز ربیلببه 

 2 تیبتر آ ان ت ورت کافر ز فاس  تاری ما    .مسیبیان بن ان آزرد   ز 
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پس مسل ا ان هم تان  در دفتگو  طود تا به  کتاب بنع  کتبه رب نبادآزر    

کنن  ز ته آ ان تگونن  که بدر دعوت بسبالمی رب بجاتبی کننب و تبه چنبیع طیبر        

 دسی طوبهن  نافی.

2_                             

          .1 

ای کسانی که )به پیدامبران پیشدین از جملده موسدی و عیسدی( ایمدان       »

بن عبدداهلل(  ی او )محمدد اید! تقوای خدا پیشه کنید و بده فرسدتاده  آورده

ایمان بیاورید تا خداوند دو پاداش از رحمن خود را به شدما بدهدد )یکدی    

پاداش ایمان به عیسی و دیگری پاداش ایمان به محمد( و نیدز بدرای شدما    

نوری قرار دهد که در پرتو آن حرکن کنید و شما را مورد آمرزش قرار دهد 

«.و خدا آمرزنده و مهربان اسن

:فرمان   ط بز   مت ال بسی که میدهبنع آنه ه ا ن  فرمو

                                   

                                       

         .2 

کسانی که قبل از نزول قرآن برایشان کتاب )تورات و انجیل( فرستادیم )و »

آورند. وقتدی کده )قدرآن( بدر آندان خواندده       اکنون( به قرآن ایمان میهم

ما بدان ایمان داریم، چدرا کده حدق اسدن و از جاندب       :گویندشود، مییم

پروردگار ما )نازل شده( اسن. ما قبل از نزول قرآن )یا قبل از بعثن حضرت 

محمد)ص(( هم مسلمان )و موحد( بودیم )و باور داشدتیم کده محمدد)ص(    

ا مبعوث و قرآن بر او نازل خواهد شد( آنان کسانی هستند که دوبدار بددانه  
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اندد و بددی را بدا    شود به سبب اینکه شکیبایی کردهاجر و پاداش داده می

 «.کنندایم انفاق میبرند و از آنچه روزیشان کردهنیکی از بین می

ط بز   در بنع آنه طبر دبده بسی که درزهی به ن ودنبان ز مسبیبیان کبه    

ررآن کرنم ز  رب  به  ززل ررآن ت ب  ا کتاب )توربت ز ب جی ( دبده   ه بسیو ته

حضرت مب  ) ( بن ان طوبهن  آزرد. ه ا ن  عب بهلل تع سالم. چنیع بفربد  در 

کنن  )پادب ی در تربتر بن ان تبه پیبامبربن   زبرع دز تار بجر ز پادبش درنافی می

پیبیع ز پادب ی در مقات  بن ان ته ربرآن ز حضبرت مب ب ) ((. در صببیح     

ثالثمه  » :ی کبه پیبامبر) ( فرمبود   مسلم به بتو موسی ب  ر  رزبنی   ه بسب 

أی  –رجمل ممن أهمل الکتماب آممن بنبیّمه و أدرک النبمّی         :یُؤتون أجرهم مرّتین

فآمن به و اتبعه و صدّقه فله أجران، و عبد مملوک أدیّ حق اهلل عز  –محمداً)ص( 

و جل و حق سیّده فله أجران، و رجل کانت له أمه فغذّاها فأحسن غذاءها ثم أدّبها 

 .«دبها ثم أعتقها و تزوّجها فله أجرانفأحسن أ

نکبم   : بود سه درزه هستن  که دز تربتر ته آ ان بجبر ز پبادبش دبده مبی   »

 خ ی به به  کتاب که ته پیامبر طود بن ان آزرده ز چون تبه پیبامبر بسبالم    

ب  کبه  آزرد. دزم تبرده رس  تبه بز هبم بن بان مبی    ن نی حضرت مب  ) ( می

کنب . ز سبوم  خ بی کبه     ح  سی   طود رب بدب مبی )تاور ه زمان( ح  ط ب ز 

دهب  ز سب س تبه طبوتی بز رب ترتیبی      کنیز  دبرد ز ته طوتی ته بز ق بام مبی  

 «.  ان کن و آ گاه بز رب آهبد کرده ز تا بز بهدزبج میمی

چون هر ک بم به بنع درزه ا تا دز  :ب  دب ب ن بن در تفسیر بنع ح نث دفته

ب  و پس هرکب بم به آ بان دز   رد طااب رربر درفتهچیز ز به دز ج ی مختلف مو

کنن . مثالً  خ ی که به  کتاب بسی نک تبار به  تربتر بجر ز پادبش درنافی می

جا   پیامبر طود مورد طااب رربر درفته بسی که تبه بز بن بان تیبازرد ز تبار     

دنگر حضرت مب  ) ( بز رب مورد طااب رربر دبده بسی ز چبون تبه هبر دز    

کن  نکی تخاقر بننکه رب  رده بسی پس پادبش هر دز دنع رب درنافی میبن ان آز
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به ت ثی حضرت مب  ) ( ته پیامبر طود بن ان آزرده ز دنگبر  تب نع طباقر    

که ت   به ت ثی حضرت مب  ) ( ته آن حضرت بن بان آزرده بسبی. عببارت    

بما صبروا د ز  وعام بسی ز هم  ام  صبر به  کتاب تر آئیع پیبینبان می

هم صبر تر آئیع ج ن  ن نی بسبالم ز تبر بذنبی ز آهبر  کبه تبر بثبر مسبل ان        

 1دیرد.ب   رب در تر می   بان به کفار دن ه

مسل ا ان در دفتگو  طود تا به  کتاب تان  ته آ ان نادآزر  کنن  کبه بدبر   

 مسل ان  و  و چنیع بجر مضاعفی رب طوبهن  دب ی.

6 _                         

                                   

                                   

                

.2 

ای اهل کتاب! در دین خود غلو نکنید )و درباره عیسی راه افراط و تفدریط  »

ی خدا جز حق نگوییدد )و بدرای او شدریا و    ربارهرا در پیش نگیرید( و د

ی خددا  همسر و فرزند قرار ندهید(، عیسی مسی  پسر مریم تنها فرستاده

ی خدا اسن که آن را به مریم رساند و او روحی اسن از جانب اسن و او واژه

خدا. پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و نگویید که )خدا( سه تا اسن، 

ن بیهوده( دسن بردارید که برای شما بهتر اسن. خدای بر حدق  )از این سخ

اسن و او پا  و منزه اسدن از اینکده فرزنددی    « اهلل»تنها یکی اسن و آن 
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ها و زمدین اسدن از آنِ اوسدن و    داشته باشد در حالی که آنچه در آسمان

 «.کافی اسن که خدا وکیل باشد

ر قلبو در مبورد   بنع آنبه تبه صبربحی مسبیبیان رب به  برکی کبه تبر بثب        

کن . ربالً در مورد تفسیر بنع آنبه ز بمثبال   ب  و   ی میعیسی)(( مرتک  آن   ه

آن صببی کردنم.

_    مسل ا ان تان  در دفتگو ز ج بل طود تا به  کتاب ته آ بان نبادآزر

هانبان تب بن مبژده دبده   کنن  که تان  ته ) بوت( حضرت مب  ) ( که در کتاب

  طود ز دنگربن ت ب نب   دهن هرسان ز تیم   ز بز رب مژده  ه بسی بن ان تیازر

ب  ت ب  به پیبامبربن پیببیع بز رب مب بوث کبرده بسبی تبا        که ط بز   ته فاصبله 

مفاهیم ز بحکام ز روب یع دنع طاتم رب ترب  آ ان تیان کن . در بنبع مبورد آنبات    

:کنیممت  د  زجود دبر   که ته ترطی به آ  ا ب اره می

الف(                           

                         

                              

         .1


ای اهل کتاب! )یعنی یهودیان و مسیحیان( پیامبر ما )محمد( به سوی شما »

آمده اسن که بسیاری از چیزهایی که از کتداب )تدورات و انجیدل( پنهدان     

ایدد و  ازد و از بسیاری از چیزها)یی که پنهان کدرده ساید، روشن مینموده

کند. از جانب خدا نوری و کتداب روشدنگری   نظر میموردنیاز نیسن( صرف

پیش شما آمده اسن. خداوند با آن )کتاب( کسانی را کده رضداین خددا را    

کندد و بدا   کنند به راههای سالمتی )و نجات از عذاب( هداین میدنبال می
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های )کفر و شر  و شدبهات( بیدرون   د آنان را از تاریکیاراده و مشیّن خو

برد و آنان را به راه راسدن  آورد و به سوی نور )ایمان و دمیل قاطع( میمی

 «.کند)یعنی اسالم( هداین می

بنع آنه طااب ته ن ودنان ز مسبیبیان  باهل  ب ه بسبی کبه تسبیار  به       

هب بی مب بع   رجمها  طود به ج له صفات حضرت مب  ) ( ز ماال  کتاب

 کرد  .رب پن ان می

حضبرت مب ب ) (    نورررآن ز منیور به  کتابدر بنع آنه منیور به 

هبم   سیراج کننب  ز به بنبع رز      بز ه بنی پی ب میبسیو چون مردم توسیله

 1 امی ه   ه بسی.

  ب(                                 

                 .2 
ای اهل کتاب! پیامبر ما )محمد( به سوی شما آمده اسدن کده بده دنبدال     »

ی بدین  بوده  اسن )چدون در فاصدله   انقطاع مدت زمانی که میان پیامبران

حضرت محمد و حضرت عیسی پیامبر دیگری نیامدده اسدن( بدرای شدما     

کند تا اینکه )در روز قیامن بهانه نگیرید و( )اوامر و نواهی الهی را( بیان می

ای به سوی ما نیامده اسن )کده مدا را بده    دهندهدهنده و بیممژده :نگویید

گردد تشویق و تی ما در دنیا و آخرت میآنچه که موجب سعادت و خوشبخ

دهندده و  گردد برحذر دارندد(. مدژده  از آنچه باعث بدبختی و عذاب ما می

ای به سوی شما آمده اسن )و عذری برای شما نماندده اسدن( و   دهندهبیم
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تواند پیامبران را بفرستد و به هر کده بده   خدا بر همه چیز توانا اسن )و می

 1«.داش دهد و هرکه با آنان مخالفن کند مجازات نماید(آنان ایمان بیاورد پا

_                                

       .2 

رده اسدن از راه خددا بداز    ای اهل کتاب! چرا کسی را کده ایمدان آو   :بگو»

خواهید این راه را کج نشان دهید در حدالی  دارید و )با این کار خود( میمی

که شما )از راستی و درستی این راه( آگاهیدد و خددا از آنچده کده انجدام      

«.خبر نیسندهید بیمی

ط بز   در بنع آنه ته پیامبر) ( دستور دبده بسی که ته به  کتباب ن نبی   

چبرب کسبا ی کبه تبه حضبرت مب ب ) ( بن بان         :سبیبیان تگونب   ن ودنان ز م

کنن و به ربه ط ب که ربه رسی ن ته رضانی ز رح ی آزر   ز به بز پیرز  میمی

کنی  که تا درزغ ز بفترب ز بلقا   ب ات تاقب   دبرن  ز تالش میط ب بسی تاه می

دعبوت   ز  یر گ هدن ته بسبالم ز پیبامبر ز مؤمنبان ز دعبوتگربنو مبردم رب به     

طوبهی  بسالم رب ربهی کج  ببان دهیب    بسالمی تاه دبرن . ز تا بنع کار طود می

در حالی که طود ته آ چه در مورد بسالم ز مژده ته آم ن پیبامبر بسبالم آمب ه    

دب ی  که بنع ربهو ربه مستقی ی بسی ز هرکس مبردم رب به آن  بسی آداهی  ز می

ط ب به آ چه در ربستا  تاه دب تع مبردم  کنن ه بسی. ز تاه دبردو د ربه ز د ربه

طبر  یسی ز  ب ا رب  دهی  تیبه بسالم ز بن ان ته حضرت مب  ) ( ب جام می

 3ته سزب  بع التان طوبه  رسا  .
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 :مبحث پنجم

 بعضی از اصول و قواعد کلی در اسالم

 

 * رفع حرج

حرج ته م نی ضی  ز   ت بسی ز ط بز   در تببرنع ربوب یع ز بزبمبر ز    

دو ه حرج ز   تی رربر   بده بسی. آنات مختلفی به ررآن کرنم بهی طود هیچ و

 :کنیمها ب اره میب  و که ته ترطی به آنته بنع بمر ت رنح کرده

1-       .1 

 «.گونه سختی و مشقتی را در دین بر شما قرار نداده اسنخداوند هیچ»

ر مببورد حرجببی کببه ط بز بب  )به تنبب دان طببود( تردب ببته بسببی   عل بباء د

رفع حرج ن نی حالل کردن بهدزبج تا دزو سه  :ب  ب  دفته یر دبر  و ع هبطتالف

ز نا چ ار هن. ترطی هم تر بنع تازر ب  کبه رفبع حبرج ن نبی  کسبتع   باه ز        

آن  توب  طوردن رزهه ترب  مسافر ز طوب  ن   اه تا ب اره ترب  کسی که   ی

رفع حرج  :ب  ب   یز دفتهرب تخوب   ز بسقاب ج اد به لنگ پا ز کور ز تی ار. ع ه

تار مکلف  کرده تلکبه  عبارت بسی به بننکه ط بز   مسل ا ان رب ته بحکام مبقی

فرسبا رب به  آ ان رب ته آ چه که در توب بان بسی مکلّف کبرده ز تکبالیف قاربی   

بسبربئی  تبا   وبسته بسی که ه چون تنبی دزش آ ان تردب ته بسی ز به آ ان  خ

 فرسا تن دی ط ب رب تجا تیازر  .بع الی سخی ز قاری
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ترطی هم م تق    که رفع حرج ت نع م نی بسی که ط بز   تبا دببودن در   

توته ز بستغفار ز تبرنع کفاره ز دنه ز ر ا  در تباب جنانبات ربهبی تبرب      

بسبی. زلبی آ چبه به ظباهر آنبه      رفی به دناه رب ترب  مسل ا ان رربر دبده ترزن

آن  بنع بسبی کبه رفبع حبرج عبام بسبی ز تبه هبیچ کب بم به مبوبرد فبوق            ترمی

آزر رب بطت ا    برد تلکه ت نع م نی بسی که ط بز   تکالیف سخی ز مبقی

به دزش تن دان طود تردب ته بسیو ت نع ترتی  که نا بصالً آ ان رب ت بن مکلف 

دبده ز جانگزنع تب زن مببقتی رب تجبا  آن      ساطته بسی ز نا در حکم تخفیف

رربر دبده ز نا بننکه ربهکار مبرزعی فربرز  تن دان طود رربر دبده بسی تبا به  

ب    سبودمن  ز پرفانب ه  قرن  آن تتوب ن  به دناه رهانی ناتن . بنع آنه چق ر آنه

 :کنن (بسی. آنات هنر  یز ما ن  بنع آنه هستن  )ز مض ون آن رب تیان می

    .1 

 «.توانید تقوای خدا پیشه کنیدهر اندازه می»

        .2 

خواهد و خواهان زحمن و سختی شما خداوند آسایش و راحتی شما را می»

 «.نیسن

                                    

     .3 
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پروردگارا! بار سنگین )و تکالیف دشوار( را بر )دوش( ما مگدذار همدانطور   »

که بر )دوش( کسانی که پیش از ما بودند گذاشتی. پروردگارا! ما را به آنچده  

 «.توان ما نیسن وادار نکنکه در 

 :در ح نثی به پیامبر) (  ق    ه بسی که ط بز   )ت   به بنع دعا( فرمود

 1چنیع کردم )ز   ا رب ته آ چه که در توب تان  یسی مکلف  خوبهم کرد(.

2_       ... .2 

«.قتی را بر )دوش( شما بگذاردگونه حرج و مشخواهد هیچخداوند نمی»

کن    ا رب دچار حرج ز طوبه  در بحکامی که تبرنع مین نی ط بز     ی

 یاه بسی ز  سبی ته   ا رأفبی ز رح بی   سختی کن و چون ط بز   به   ا تی

کن  که طیر ز منف ی   ا رب در پبی  دبرد ز تن ا بحکامی رب ترب    ا تبرنع می

دیبر     ربا ون رفبع حبرج در بسبالم ز سب       ر پانبه دب ته تا  . دب ب ن بن ت

ط بز    سبی تبه تنب دا ش در تببرنع بحکبام ز ربوب یعو بصبول ز روبعب   رب        

ب   که تربساس آ  ا تسیار  به بحکام فرعی عبادبت ز م امالت رب بستنباب کرده

 ب  .بستخربج کرده

  :به ج له بنع بصول ز روبع  عبارتن  به

- ود.بفتادو دبانش حاص  می هرداه چیز  ته تنگنا  

 کن .دیر  رب جل  میسختی ز مبقی س   -2

دفع مفاس  به جل  منافع ت تر بسی. -6

- دردب  . ربنط ضرزر  چیزها  م نو( ز حربم رب مباح می

 .درددچیز  که ذبتاً حربم بسی ت نگام ضرزرت مباح می -0
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دیبر  ز  عل ا  بسالمی م یار  ناطی سختی ز مبتقی کبه موجب  سب     

 ب  . ود رب ته عرف مردم زبتسته کردهفیف )در بحکام( میتخ

 بود آنبه ت بورت عبام آمب ه ز تربسباس آن       ه ا اور کبه مالحیبه مبی   

  م بامالت    عببادبت ز  به در همینبه   دو ه حرجی در بسالم  به در همینبه  هیچ

  ط بز   کبه  سببی تبه تنب دان     زجود   برد ز در زبرع بص  رفع حرج تا بربده

یریمداهلل  فرمان  یر بسی ه اهنگی دبرد. )چرب که( ط بز   مت ال میدطود س  

بکم السیر و ال یرید بکم العسر
ن نی ط بز   در رط بت انی کبه تبرب   ب ا      1

 زضع کرده طوبسته بسی دنع   ا دننی آسان ز ت زن سختی ز مبقی تا  .

بنع نک بص  دننی بسی که فق ا  بسالمی ج بی  بناطی بحکبام زربانع ز     

 کنن .دهن و ته آن مربج ه میبدثی که ته تاهدی رز  میحو

  ب   مثب  بنبع فرمبوده   در سنی  بو  هم بحادنثی در بنع مورد زبرد   ه

آسبان  . »2«یسّروا و ال تعسّروا و بشّروا و ال تنفّروا» :پیامبر) ( که فرموده بسی

 «.ی تگیرن  ز سخی  گیرن و ز )ته مردم( مژده دهی  ز آ ان رب متنفر  کن

 

 * عدالت

م نی مسازبت رب در ض ع دبر  . عَب ل ز عِب ل    «معادله»ز  «عداله»بلفا  

رزد کبه  در مورد چیزهانی ته کار می «عَدل»به لبا  م نی ته هم  زدنکن  زلی 

  :فرمان  و   ما ن  بحکام. ط بز   مت ال میتا ت یرت در  می        
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 1 « ز  «عِیدل »زلی  «.گیردی کفاره( روزه میکننده)مستمندان دریافنیا به تعداد

رز   که تا حوبس رات  در  تا ن  ما نب   در مورد چیزهانی ته کار می «عديل»

 ب .    یو رات    ارش ز پی ا هب یاء زهن

ع بلی دز  و( بسی  نکبی عب بلی مالب  کبه نبک بمبر عقلبی بسبی ز عقب           

ر هیچ هما ی رات   سخ  بوده ز هیچگاه ت ب   ز  ترد ز دطودتخود ته آن پی می

آن . ما ن   یکی کردن در ح  کسی کبه در حب  تبو  یکبی     تجازه ته حساب   ی

کرده ز دزر  به بذنی کردن کسی که بذنتش ته تو  رسی ه بسی. دنگر  ع بلی 

توبن ته )حسع( آن پبی تبرد ز بمکبان منسبوخ      رعی که تن ا به قرن   ر( می

   جنانات.ها زجود دبرد. ما ن  ر ا  ز دنهی به همان  ن آن در ت ض

ع بلی مقتضی مسازبت در جزب ز پادبش بسی تاورنکبه پبادبش  یکبی تبه     

 یکی ز جزب  ت   ته ت   دبده  ود. زلی بحسان عبارت بسی به بننکبه پبادبش   

 یکی ته تیبتر به آن ز جزب  تب   تبه ک تبر به آن دبده  بود. ط بز ب  مت بال       

گمان خداوند به )رعاین( عدالن و بی» .      2 :فرمان می

 «.دهداحسان دستور می

 3رزد.ترب  مفرد ز ج ع تکار می« ع ل»لفظ 

عدالت عبارت است از انجام دادن واجبذات اعتقذادی و    :ابن عطیه در تفسیر این آیه گفته است

مانات و ترک ستم و انصاف به خرج دادن و اعطای حق به صاحب حق، غیراعتقادی همچون ادای ا

 4ولی احسان انجام دادن کارهای مندوب و مستحب است.
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ع بلی در دفتار ز   ادت ز رضازت ز ه چنیع در مورد دزسی ز د ب ع  

ز در ت ام م امالت بمر مالوتی بسی ز پانبن   ته آن الهم بسی. آنات مختلفبی  

  :ب   به ج له هدر بنع تاره  اهل  

      .1 
و هرگاه سخن گفتید، عدالن را رعاین کنید اگرچه )کسی که سدخن بده   »

 «.شود( از خویشاوندان باشدنفع یا به زیان او گفته می

        .2 

دهد که( اگر میان مردم داوری کردید، خداوند به شما مؤمنان دستور می»)

 «.دادگرانه داوری کنید

           .3 

، دادگدری  دشمنی با قومی شما را بر آن ندارد که )با آنان( دادگری نکنیدد »

 «.کنید که دادگری به پرهیزکاری نزدیکتر اسن

   .4 

 «.و پیمانه و ترازو را به تمام و کمال و دادگرانه مراعات کنید»

کنن  رب در کنار بنبع آنبات ربربر دهبیمو     بدر آناتی که به ظلم ز ستم   ی می

توب یم ت زن مبالغه تگونیم کبه  ترنم ز میدر بسالم پی می آ گاه ته به یی ع بلی

بسالم دنع ع بلی بسی. نکی به میاهر ع بلی )بسالمی( تساز  بفربد جام به در  

تابی  بحکام  رعی تر آ  ا بسی ت زن بننکه تفازتی تیع فربمانگان ز فرزمانگان 
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 ب  )ز    مخززمبی مرتکب  سبرری    تا  . به بنع رز  زرتی که ه بی به قانفبه  

پیامبر) ( طوبسی دستش رب راع کن ( ز بنع کار تر مردم دربن آم و به بسامه 

تع هن  طوبستن  که ترب  بز  زد پیامبر) (  فاعی کن . چون بسامه بنع کار رب 

آنا در مورد نکی به ح زد بل بی  بفاعی    :کردو پیامبر) ( طب گیع    ز دفی

ما بال أقوام یشفعون فی » :دفیب  در میان مردم طوب   ز کنی؟ س س طابهمی

حد من حدود اهلل، إنما أهلک الذین من قبلکم أنهم کانوا إذا سرق الشریف ترکوه 

و إذا سرق الضعیف أقاموا علیه الحدّ. و أیم اهلل لو أن فاطمه بنت محممد سمرقت   

 1.«لقطعت یدها

کنن و )در ب  در مورد نکی به ح زد بل ی  فاعی میچی   ه بسی که ع ه»

حالی که( تن ا چیز  که موج  هال  بروبم پیش به   ا   ه بسی  بنع توده که 

ب  دسبی تبه   کرد   زلی بدر فرزمانهکردو بز رب رها میب  سرری میبدر فربمانه

کرد  . ته ط ب رسم بدر فاق ه دطتبر مب ب    هدو ح  رب تر بز بجرب میبنع کار می

 «.دهد  کن و دستش رب راع طوبهم کرد

 

 گیردکس مسؤولیت گناه دیگری را برعهده نمی * هیچ

نکی به بصول م م  رن ی بسالمی بنع بسبی کبه هبرکس مسبؤزل بع بال      

دیرد. مثالً بدر کسی طود بسی ز هیچ کس مسؤزلیی دناه دنگر  رب ترع  ه   ی

مرتک  رت  ع   ع زب ی  ودو تن ا ز  مسؤزل جرم طود طوبه  تبود ز پب ر ز   

دیر  . ز نا بدبر کسبی مرتب     ورد تاهطوبسی رربر   یتربدر ز طونباز  ب ش م

 ود تن ا بز مسؤزل کار طود طوبه  تود ز کس دنگبر  در مبورد آن مؤبطبذه    

: ود. ط بز   مت ال در بنع تاره فرموده بسی  ی
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            .1 

گیرد و هیچ ناهی که بکند خود بار گناه خود را بر دوش میو هر کس هر گ»

 «.گیردکس بار گناه دیگری را بر عهده نمی

بنع بص  در زبرع تابی  ع لی بص  ع بلی بسیو چرب که عادال ه  یسی کبه  

ب سان در تربتر بع ال دنگربن مورد تاهطوبسبی ربربر دیبرد. بنبع بصب  تبزرگ       

لم بسبی زلبی زجبود آن در  برن ی     بدرچه نک بص  مف بوم ز مبب ور ز مسب   

آنب و چبون   بسالمی نکی به دالن  بثبات  بوت حضرت مب  ) ( ته حساب مبی 

  ط ب ز مبامور تبلیبغ بنبع بصب   ببود بمکبان       بدر حضرت مب  ) ( فرستاده

ب  که مبتنی تر   جاهلی مارح دردد  جام ه  ب ی که ه چون بصلی در جام ه

ها  بفربد ربیله رب تب ب   یی ت ام جرم ز جنانیب  تود ز ربیله مسؤزل یام ربیله

 کرد.می

 در لغی ته م نی تار سنگیع بسی.« زهر»

ن نی هیچ کس دنباه دنگبر  رب تبر     :بتع عباس در تفسیر بنع آنه دفته بسی

 2دیرد.ع  ه   ی

ن نی  و ال تکسب کل نف  إال علیها :در تفسیر  وکا ی چنیع آم ه بسی

دیبرد.  ده و مورد مؤبطذه رربر   بی که ب سان ب جام میکس در تربتر دناهی هیچ

 :در بنع مورد ه چنیع ط بز   مت ال فرموده بسی

     .3 
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هر کار )نیکی که انسان( انجام دهد به نفع اوسن و هر کار )بدی که( انجام »

 :اسنو نیز فرموده  «. دهد به زیان خود او اسن

     .1 

 «.تا هر کس در برابر تالش و کوشش خود جزا و سزا داده شود»

  مورد تبث ته م نی تار سنگیع بسی ز در آنه هنر  یبز تبه   در آنه« زهر»

 :ه یع م نی تکار رفته بسی

   .2 

البته منظور از بار سنگین در اینجا « بر نداشتیمو )آیا( بار سنگین را از تو »

 گناه اسن.

  مورد تبث رد  بسی تبر  یبام جباهلی کبه طونبباز   رب تبه دنباه        آنه

کرد ب  ز نکبی به بفبربد ربیلبه رب تبه دنباه دنگبر  مبورد         طونباز   مؤبطذه می

 دبد  .تاهطوبسی رربر می

ز دلیلبی تبر    بود  حکم آنه عام بسبی ز  بام  بحکبام د یبا ز آطبرت مبی      

  رت  قیرع ب  تبر   بطت ا  آن ته آطرت زجود   برد. ز بما بننکه پردبطی دنه

 ودو بنبع مسباله در زبربع مخ   بی     دردن عارله )   خص رات ( ب  بطته می

 ود. مض ون بنع آنه تبا  بسی ترب  بنع حکم عام ز در جا  طود ت بن ع   می

:رمان ف  ط بز   هم ت ارضی   برد که میبنع فرموده

     .3 
کشند و به همراه بارهای سدنگین  آنان بارهای سنگین خود را بر دوش می»

 «.کنندخود، بارهای سنگین دیگر را نیز حمل می
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چون منیور به تار سنگینی که ب سبان تبه ه بربه تبار سبنگیع طبود ح ب         

یع کسا ی بسبی کبه ب سبان تاعبث د ربهبی آ بان  ب ه بسبیو         کن و تار سنگمی

:1فرمان ه ا اور که در بنع آنه ته آن ت رنح   ه بسی که ط بز   می

                                         

    .2 

آنان باید در روز قیامن بار گناهان خود را بطور کامل بر دوش بگیرند و نیز »

اندد حمدل   باید بار گناهان کسانی که بدون آگاهی آندان را گمدراه سداخته   

 «.کنند

 

 ی جرم باشد * عقوبت )باید( به اندازه

  ت یبیع عقوتبی تبه ب ب بهه    »نکی به میاهر ع بلی ز تابی  ع لی آن بص  

بسی. ز بنعو بص  تزردی بسی در  یام جربئم ز عقوتات که تا دری ت بام  « جرم

توبن در روب یع زض ی  ییر در  رن ی بسالمی تابی    ه بسی تاورنکه   ی

آن رب پی ب کرد. بدبر عب م مسبازبتی در عقوتبی ت ضبی به جبربئم در  برن ی        

هنان جبرم    یر  بسی که در ت ییع مق بر ودو تخاقر بطتالفبسالمی دن ه می

ز مبنا  سنجش جرم ز  ناطی تزردی آن ز در  تیجه ت ییع عقوتی متناس  تا 

 3آن زجود دبرد.

:فرمان ط بز   مت ال در تیان بنع بص  می
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 .1 

کیفر هر بدی، کیفری همسان آن اسن، پس اگر کسی گذشن کند و صل  »

گمان خدا سدتمکاران را  و صفا به راه اندازد، پاداش او با خدا خواهد بود، بی

 «.دارددوسن نمی

بنع آنه ه ا ن  آنبات هنبر بسبی کبه      :بتع کثیر در تفسیر بنع آنه دفته بسی

:فرمان ط بز   می

         .2 

هر کس بر شما تجاوز کرد به همان اندازه که بر شما تجاوز کرده اسن، بدر  »

 «.او تجاوز کنید

      .3 

ایدد،  که شدما بدا آن مجدازات شدده     و اگر مجازات کردید به همان اندازه»

 «.مجازات کنید

ط بز   را ون ر ا  رب ج ی بجرب  ع بلی زضع کرده بسی زلی در کنار 

آن عفو ز تخبش رب  یز ت نوبن فضیلتی در یر درفته ز مردم رب تبه آن دعبوت   

:فرمان کرده بسی. ط بز   مت ال می

         .4 
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و جراحتها و زخمها قصاص دارند و اگر کسی آن را ببخشدد )و از قصداص   »

ای بدرای )بخشدش برخدی از گناهدان( او     نظر کند( ایدن کدار کفداره   صرف

 «.گرددمی

:به بنع رز  ط بز   در پانان آنه مورد تبث هم فرموده بسی

            .1 

ط بز ب  در بنبع آنبه تیبان کبرده       :بلبیان هم چنیع آم ه بسیدر تفسیر فتح

بسی که ع بلی در پیرزه و رعانی مسازبت بسی. ز  بننکه در بنبع آنبه سبزب     

ت   هم ت    امی ه   ه بسی نا تخاقر ت   آن  سبی ته کسی بسی که تبر بز  

 2ز نا به قرن  مباکله ز تباته در صورت بسی. ود زبرع می

 * تعاون و همکاری بر نیکی و تقوا و عدم همکاری بر گناه و تجاوز

ی اسالمی تعاون و همکاری افراد آن بر نیکی و تقوا های جامعهیکی از ویژگی

  :فرمایدو پرهیز از همکاری بر گناه و تجاوز است. خداوند متعال می

         .3 

همدیگر را بر نیکی و تقوا یاری کنید و بر گناه و تجاوز بدا هدم همکداری    »

 «.نکنید

 :در تفسیر بنع آنه آم ه بسی

ّالبر  .ن نی هناد کار  یک ب جام دبدنالتقوی  ن نی پرهیز به هر آ چه که

بنع  اإلثمرسا  . ب جام دبدن نا تر  کردن آن ته دنع ز د یا  ب سان ضرر می

ن نی تجازه به ح   بر(   العدوان ود. زبژه تر هر دناه ز م  یتی بقالق می

 
 .، ص تفسیر ابن کثیر، ج  -1

 .62، ص 2البیان، ج تفسیر فتح -2

 .2المائده:  -3



 فصل هفتم: اسالم  



2

 البیرّ  :تبوبن دفبی  ز عرف در رفتار تا مردم ز رعانی  کردن ع بلی. بلبتبه مبی  

ها به ط ب  زدنک   آن سان توسیلهن نی هر آ چه به بن ان ز بطالق ز بع ال که ب

 دردد.می

هبا   بمر ته ت ازن ز ه کار  در ربه  یکی ز تقوب نکبی به برکبان ز زنژدبی   

 یام بجت اعی بسالم بسی که ته موج  آن تر مسل ا ان زبج  بسی که ه  نگر 

کننب  ز  رب تر کارها   یکی که منافع دننی ز د یو  بفربد ز جام ه رب تبامیع مبی  

  ب  که تا آن مفاس  ز مضبربت رب به طبود ز جام به   بع ال پرهیزکارب ه یز تر 

 1کنن و نار  ز پبتیبا ی   انن .طود دفع می

کنب  ز بمبر تبه    تناتربنع بص و تبکی  ج اعتی که ته طیر ز  یکی دعوت می

ده  ز مردم رب ته بسالم ز بجرب  بحکبام بل بی   م رزف ز   ی به منکر ب جام می

آ ان رب به برتکاب م اصی ز دناهبا ی کبه بسبالم آ  با رب حبربم       طوب   زفرب می

کن و نکی به تارهترنع میاهر ت ازن ز ه کار  تر  یکی ز تقوب تبه  کردهو   ی می

آن . ز ب سان مسل ان  بان  تا درزه ز ج اعتی که تربساس ت ازن تبر  حساب می

ز تبا مبال نبا    دذبر    ه بسبیو ه کبار  کنب     دناه ز مخالفی تا  ر( ط ب پانه

 عضونی ز نا تا ت رنف ز ت جی  آن رب نار    ان .

 * حکومت مبتنی بر اصل شورا

  بسالمی حکومی مت ل  ته ت ام مسل ا ان بسی ز ط بز ب  بنبع   در جام ه

ح  رب ته آ ان دبده بسی تا تتوب ن  آ چه که ط ب به آ بان طوبسبته بسبی ب جبام     

ام آن در همبیع ت ردبه ب . زلبی به       بر( طب ب ز تابیب  بحکب    دهن  ز ته برامبه 

  مسبل ا ان تبا هبم تبه بجبرب   برن ی بل بی        آ جانی که بمکان   برد که ه به 

   یاتی در حکومی مارح دردن و ت نع ترتی  که مسبل ا ان به  ت ردبه  و مساله
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دزننن  تا ته  یاتی به آ ان ز تبا  میان طود  خ ی رب ت نوبن بمیر ز حاکم ترمی

ب   ته بجرب   ر( ط ب ت ردبهد که تبر  ز زالنتی که ته ز  دبده بستفاده به ر رت

بفربد جام ه هم الهم بسی به بمر ز   ی )مبرز(( بز بقاعی کنن . بلبتبه بمیبر نبا    

حاکم بسالمی تان  به قرن   ورب ز مبورت تا ع وم مسبل ا ان نبا   اننب دان    

ه مببورت  یباه    و   در مسان  کال ی کبه تب  آ ان که به  ح  ز عق   امی ه می

دبر ( ت بردبهد. بهب  حب  ز عقب  کسبا ی      دبر   ته بجرب  بحکام )ز بمر حکومی

 بو  .  هستن  که به قرن  ب تخاتات توسط مسل ا ان زبج   ربنط ب تخباب مبی  

ط بز   طود ته بمیر ز حاکم بسالمی دستور دبده بسی که تا مردم ته مببورت  

 :ت ردبهد ز فرموده بسی

  .1 

 «.و در کارها با آنان مشورت و رایزنی کن»

:ط بز   در م ح مسل ا ان هم فرموده بسی

    .2 

 «.و کارشان براساس مشورت و رایزنی با یکدیگر اسن»

کرد که بنبع  پیامبر دربمی بسالم) ( هم ته کثرت تا مسل ا ان مبورت می

کن و حتی بتبع عایبه   بورت تر بمیر ز حاکم بسالمی داللی میطود تر زجوب م

 ورب نکی به روبع   رن ی ز به بحکبام زبجب  بسبی ز     :در بنع تاره دفته بسی

تنباتربنع   3هر حاک ی که تا به  دنع ز دب ش مبورت  کن و عزل بز زبج  بسبی. 

 در حکومی بسالمی حاکم مستب  )جانگاه ز( تقانی   برد.
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 در برابر اصالح جامعه * مسؤولیت فرد

ها   یام بجت اعی بسالم مسبؤزلیی فبرد در تربتبر بصبالح     نکی به زنژدی

جام ه بسی ز بنع بص  م  ی بسی که تکببر ز طودطبوبهی رب به درزن ب سبان    

  طود در کن  که جام ه رب ت نوبن طا وبدههدبن  ز بفربد رب قور  ترتیی میمی

زره  . ز بنع مسؤزلیی صالح آن بهت ام می یر درفته ز در  تیجه ته صالح ز ب

ز   بی به منکبر بسبیو بصبلی کبه      در زبرع مبتنی تر بص  م م بمر تبه م برزف   

جزز بزصاف ثاتبی ز زبجب  مؤمنبان ز زجبه ت بانز تبیع آ بان ز        بسالم آن رب 

 .منافقان م رفی کرده بسی. ط بز   مت ال )در زصف مؤمنان( فرموده بسی

                                    

.1 

مردان و زنان مؤمن دوستان و یاوران یکدیگرند که امر به معروف و نهی از »

 «.کنندمنکر می

:ط بز   در زصف منافقان هم فرموده بسی

                                 

  .2 

مردان و زنان منافق همه از یا گروه هستند که امر بده منکدر و نهدی از    »

 «.کنندمعروف می
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 * خاتمه

  ب  تود به موضو( بدنان در ررآن که آن رب ته ر تهآ چه دذ ی طالصه

بم حب  ز درسبی   رنر درآزردمو بدر آ چه که در ف ل ا  بنع کتباب  گا بته  تب

تا  و بنع به فض  ز کرم ط بسی ز ستانش ز منبی تن با به آن  بزسبی. ز بدبر     

طاا ز لغز ی در آن زجود دب ته تا   بنع به جا   مع توده )ز تخاقر آن( به 

ه تبالش  کبنم. ز مبرب کبافی بسبی کب     ط بز   رح ان قل  قفربن ز آمبرهش مبی  

بم هنگام  و تع در مورد مسان  دننبی ز بسبالمی دچبار طابا ز لغبزش        وده

 بوم. در هر حال بمی زبرم که به بجر ز پادبش بنع کار مببرزم  گبردمو چبون    

إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله أجران و إن أخطمأ فلمه   »پیامبر) ( فرموده بسی: 

 .«أجر واحد

طود ته حقیقی دسی نات  دز بجرو ز  هرداه مجت   بجت اد کن  ز در بجت اد»

 «.کن بدر دچار طاا  ود نک بجر رب درنافی می

 ز س اس ط ب  رب که پرزرددار ج ا یان بسی.
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ت ربنو مؤسسه فرهنگی ب تباربتی تبیان.


