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 سؤاالت چهارگزینه ای تفسیر
 چه نوع است و مفید چه معنایی است؟ از « الحمدهلل»الف و الم  -1

 اختصاص  -د( زینت       عمومیت  -ج(زینت      اختصاص -ب( جنس           عمومیت  -الف( جنس
 

»با توجه به آیه  -2                                     

                   »شان تغییراتی ایجاد نمودند و این چه كسانی در كتاب آسمانی

 تغییرات شامل چه موضوعی بود؟ 

 حرمت ربا  –ب( مسیحیان                          حرمت ربا  -الف( یهودیان

 اوصاف پیامبر)ص(  -د( مسیحیان    اوصاف پیامبر)ص(  -ج( یهودیان
 

»انحصاري كه از آیه  -3                                »...  استفاده « إنّما»با كلمه

 شود در اصطالح چه نوع حصري است؟یم

 د( حصر تعییني   ج( حصر تبعیضي  ب( حصر اضافي   الف( حصر بیاني 
 

»در عبارت « ممّا»از تعبیر  -4                   ... »شود؟اي میچه استفاده 

  دهد. جب و ضروري نشان ميهاي واالف( عمومیت آیه را نسبت به انفاق

 هاي مستحب است. امل انفاقاي دارد اما در دین ما فقط شب( انفاق گرچه مفهوم گسترده

 نمایند. ده را انفاق ميشها )مادي و معنوي( اعطا ج( مؤمنین كساني هستند كه آنچه به آن

 گیرد نه همه آن را. د( انفاق واجب همیشه بخشي از مال را در برمي
 

»در عبارت  -5                …» آن مفهوم دي شده است كه متع«  بـ»با « اذن»از ماده « فأذنوا»، فعل

 عبارت است از: ................................ .

 ادي د( دستور ارش  ج( دستور مؤكّد           ب( علم و آگاهي      الف( اجازه دادن 
 

»آیه  -6                                       » در مورد

  كدام واقعه است؟

 د( غزوه حمراء االسد         ج( غزوه تبوك        ب( جنگ خندق  الف( جنگ بدر 
 

»در آیه  -7                           « »به معنی صبر و « صابِروا

 استقامت در برابر چیست؟ 

 تورات الهي د( دس       ج( حوادث تلخ     ب( در برابر گناهان     الف( صبر و استقامت در برابر دیگران 
 

»در عبارت « هنحل»از معناي لغوي و اصلی واژه  -8             »شود؟ می كدام نكته دریافت 

 ب( پرداخت مهریه همچون دِین و بدهي عندالمطالبه است.           تان هدیه بدهید. الف( مهریه را به همسران

 د( مهریه باید عنداإلستطاعه پرداخت شود.                امل بدهید. تان را كج( مهریه همسران

 

 



 2 

»با توجه به عبارت  -9                                           

                                                    

                                                    

                »توان دیه چنین در خصوص احكام قتل خطا، اگر مقتول مؤمن باشد، آیا می

 مقتول مسلمانی را به ورثه كافر داد؟ 

  برد، دیه مقتول را فقط باید به ورثه مسلمان او بدهند. الف( از آنجا كه كافر از مسلمان هیچگاه ارث نمي

 قتول صدقه بدهند. مبین ورثه مسلماني نبود دیه را باید از طرف برد، اگر درب( از آنجاكه كافر از مسلمان هیچگاه ارث نمي

 ج( باید دیه مزبور را به ورثه مقتول داد هرچند كافر هستند و این بخاطر پیماني است كه با مسلمانان دارند. 

 سلمانان پیمان دارند. مكه با و میان كافراني باشند  دها در بالد( باید دیه مزبور را تنها به ورثه مسلمان مقتول داد هرچند آن
 

هـا بـا هـم    در قرآن كریم دو آیه در رابطه با ارث برادران و خواهران نازل شده است. اما این دو آیه در بیـان مقـدار ارث آن   -10

 تفاوت دارند، علت چیست؟

  اهران پدري است. الف( یك آیه تنها ناظر به برادران و خواهران مادري است و آیه دیگر تنها ناظر به برادران و خو

 ب( یك آیه تنها ناظر به برادران و خواهران پدري است و آیه دیگر ناظر به برادران و خواهران پدر و مادري است. 

 است. ارثتعدد ورّاث باعث تفاوت میزانو هآیه موردبحث بایكدیگر متفاوت بود 2خواهران دروج( تعداد وارث وتعداد برادران

 به برادران و خواهران مادري و آیة دیگر درباره خواهران و برادران پدر و مادري یا پدري تنهاست.  د( یك آیه ناظر
 

»با توجه به عبارت  -11                                         

                         »؟تكدام مورد دربارة فترت صحیح اس 

  الف( فترت در اصل به معني سستي و خستگي است و به فاصله میان دو جنبش و كوشش است. 

 دوران هیچ پیامبري مبعوث نشده است.  ب( فترت میان دوران مسیح و بعثت پیامبر اعظم)ص( است و در آن

 اند. ج( فترت میان دوران مسیح و بعثت پیامبر اعظم)ص( است و در آن دوران سه الي چهار نفر از رسوالن آمده

 اند. د( فترت میان دوران مسیح و بعثت پیامبر اعظم)ص( است و در آن دوران تنها اوصیاء رسوالن بوده
 

»در آیه  -12                               »اي از مؤمنان از چه چیزي كراهت عده

 داشتند؟ 

 ب( حركت به سوي میدان بدر     الف( چگونگي تقسیم غنائم بدر 

 داد. كه احتمال شكست را افزایش ميد( اختالفاتي   ج( احتمال بازگشت از میان بدر بدون دریافت غنیمت 
 

»با توجه به عبارت  -13                     » بارت چیست؟ در این ع«  خالق»منظور از 

 ب( نصیب و بهره در دنیا                                    الف( نصیب و بهره در دنیا و آخرت 

 د( انحطاط اخالقي و روحي                                                        ن شهرها ج( آباداني و ساخت
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»عبارت  -14                             ... » در رابطه با جهاد چه

 دهد؟ دستوراتی می

  نمایش قدرت در برابر دشمن  –ترند پیكار كنید كه به شما نزدیك الف( نخست با كفاري

 رابر دشمن بشدت عمل در  -شوند پیكار كنیدب( نخست با كفاري كه براي شما تهدید محسوب مي

 نمایش قدرت در برابر دشمن  –ج( نخست با كفاري كه به دنبال جنگ با شمایند پیكار كنید 

 شدت عمل در برابر دشمن  –شما را نقض كردند بجنگید  د( نخست با كفاري كه پیمان
 

 »... در عبارت« الّذین» -15                         »...هستند؟  چه كسانی 

 ان آوردند. ب( كساني كه به نوح)ع( ایم                     الف( همه قوم نوح)ع( اعم از كافران و مؤمنان 

 د( پیامبران و انبیاء پیش از نوح)ع(   ج( همه قوم نوح بجز كساني كه به او ایمان آوردند. 
 

»در آیه  -16           » اشاره به چیست؟« اجل معدود»در عبارت « معدود»تعبیر به 

 روز رستاخیر ب( نزدیك بودن    الف( دقت در حساب اعمال در قیامت 

 د( برپایي میزان و ترازو در قیامت   ها در عرصه محشر ج( حضور یافتن همه انسان
 

         «  »»هاي در عبارت« ربّ»نظر صحیح در رابطه با معناي  -17

   » كدام است؟ 

 دومي خداوند  -ب( اولي پادشاه مصر                        دومي پادشاه مصر  -الف( اولي خداوند

 د( ربّ در هر دو عبارت یك مفهوم دارد.  ج( ربّ در هر دو عبارت از یك ریشه لغوي یكسان نیستند. 
 

»با توجه به عبارت  -18                     »را « اساطیر»ایمان همیشه كلمه یچرا گروه ب

 كردند؟توصیف می« اولین»با 

 آورند. ها ایمان نميب( تا ثابت نمایند همانند گذشتگان به آن هایي بیش نیستند. ها افسانهالف( تا ثابت كنند آن

  ها نزد خود تأكید نمایند.اهمیت بودن آنتا به بيد(    ها تازگي ندارند. ج( تا ثابت كنند آن
 

»در عبارت  -19               » چیست؟ « آیه النهار»و « آیه اللیل»منظور از 

  الف( منظور خود شب و روز است. 

 قرص خورشید است. « آیه النهار»قرص ماه و « آیه اللیل»ب( منظور از 

  ید كه خود یك ستاره است. خورش« آیه النهار»هاي شب و ستاره« آیه اللیل»از  ج( منظور

 قرص خورشید است.« آیه النهار»خود شب ولي منظور از « آیه اللیل»د( منظور از 
 

... »با توجه به عبارت  -20          » به كدام صفت اشاره دارد؟ « قتور»واژة 

 نظري ب( شدت امساك و تنگ                                                                                الف( شدت فقر 

 ه خیر او نیست. بد( در مورد انساني است كه امیدي                                                             ج( شدت حسادت 
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 ؟ صحیح نیستكدام جمله «    »با توجه به معنی زكات در آیه  -21

  الف( آنچه در مدینه نازل شد زكات واجب بود ولي زكات مستحب قبالً نیز بوده است. 

 ب( زكات به صورت یك حكم وجوبي اما بدون حد و حدود در مكه بوده است. 

 ین شد. ند ولي در مدینه براي زكات نصاب تعیج( در مكه مسلمانان موظف بودند مقداري از اموال خود را به نیازمندان بپرداز

 . د( زكات در اینجا به معني هرگونه كار نیك و یا تزكیه و پاكسازي روح و جان است، گرچه در كنار نماز ذكر نشده است
 

»آیه  -22           » به كدام موضوع اشاره دارد؟ 

 نمودند. دادند و از پیامبر)ص(، قرآن و مؤمنان بدگویي ميشیني تشكیل مينالف( مشركان عرب جلسات شب

 ب( مشركان عرب همچون سامري با حالت استكبار سعي در گمراه كردن مردم از اسالم را داشتند. 

 . كردندار ميها زایل شده است رفتورزیدند و همچون كساني كه عقل آنج( مشركان عرب همچون سامري استكبار مي

 ورزیدند و با اهل كتاب ساكن مكه جلساتي خصوصي و محرمانه داشتند. د( مشركان در مقابل قرآن استكبار مي
 

»آیه  -23                                   » در چه موردي نازل شده است؟ 

 مغیره كه از دانایان عرب در مكه بود. ولیدبن الف( درباره

 گروهي از مؤمنان كه نگران هجرت به مدینه بودند.  ب( دربارة

 ج( درباره گروهي از مؤمنان كه نگران هجرت به حبشه بودند. 

 نمودند. د( در مورد مشركان مكه كه از اطعام فقرا جلوگیري مي
 

»در عبارت  -24                                  »"كنایه از چیست و چرا؟  "وجه  

  چون راه خدا همواره پیش روي انسان قرار دارد.  –الف( راه خدا 

 رساند. ون حركت و سیر در مسیر راه خدا انسان را به قرب ذات او ميچ -ب( ذات خدا

 ترین عضو بدن و مركز مهمترین حواس انساني است. ون صورت شریفچ -داج( ذات خ

 رساند. ون حركت و سیر در مسیر راه خدا انسان را به قرب ذات او ميچ -د( راه خدا
 

»در آیه  -25                              » ب كدام است؟ تیبه تر« زلزال»و « ابتالء»منظور از 

 اختالف و تفرقه بسیار  -ب( جنگ احد  وحشت و اضطراب شدید  -الف( جنگ احزاب

 وحشت و اضطراب شدید  -د( جنگ احد   اختالف و تفرقه بسیار  -ج( جنگ احزاب
 

ه در رابطه با عبارت كدام گزین«          »در آیه  -26

«  »؟درست نیست 

  رفتند بوده باشد. الف( ممكن است به معني پیشي گرفتن از یكدیگر در پیدا كردن راهي كه معموالً از آن مي

 د. شونحیران مي وهاي آخرت باشد كه دچار سردرگمي ب( ممكن است در خصوص یكي از عذاب

 باشد. « جاوزه و تركوه حتي ضلوا»ج( ممكن است به معني 

 هاي دنیاست. د( طبق پذیرش اكثراً مفسران مربوط به عذاب

»در آیه « بطش»مفهوم -27                            »كدام است؟ 

 ي مجازات شدید ب( گرفتن برا   الف( گرفتن براي حسابرسي دقیق اعمال 

 د( وحشت از رسوایي بزرگ و خواركننده     ج( وحشت از عذاب شدید و سنگین 
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»عبارت  -28                                                  

                          »  اشاره به كدام قانون دارد؟ 

 د( لطف تكویني   ج( هدایت ارشادي   ب( لطف ولوي  الف( هدایت فطري 
 

»در آیه  -29        »  كدام است؟« ن علیهامَ»منظور از 

 د( تمام موجودات زنده زمین      ها و همه حیوانات ج( انسان  ب( انس و جنّ  ها الف( انسان
 

»به عقیده جمعی از مفسران، در آیه  -30     »منظور كدام درخت است؟ 

 د( درخت انبه    ج( درخت سیب   ب( درخت موز  الف( درخت خرما 
 

»حضرت امیرالمؤمنین)ع( در عبارت  با توجه به حدیث -31                  )» انزال»تعبیر به »

 اشاره به چیست؟

   تر ب( دادن آن از مقام باالتر به مقام پایین     الف( خلقت آن 

 د( گرانبها بودن آن     ج( آمدن از كرّات دیگر 
 

 سانی دارد؟كنظر به چه «           »آیه  -32

  ب( منافقان مدینه و اعراب     ها الف( همه انسان

 نضیر و ساكنان خیبر( د( یهود )بني   نضیر ج( منافقان و یهود بني
 

 »با توجه به آیه  -33                                  » كدام گزینه

 صحیح است؟

  یابد. الف( مرحله نهایي پیشروي اسالم با ظهور حضرت مهدي)ارواحنافداه( تحقق مي

 ي اسالم بعد از فتح ایران و روم براي مسلمانان رخ داد. ب( مرحله مقدماتي پیشرو

 با آن بر همه ادیان برتري یافتند.  هاي علمي مسلمانان كهج( این آیه اشاره دارد به پیشرفت

 ها صحیح است. د( همه گزینه
 

 »در عبارت  -34              ... »كدام است؟« امّی»ناي فسیر در رابطه با معترین تمناسبت 

 « امّ»ب( درس نخوانده منسوب به    « امّ القري»الف( اهل مكه منسوب به 

 د( گزینه الف و ج    در مقابل یهود و دیگران « امت عرب»ج( 
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»در مقایسه آیه  -35                                      

                                (» /9تغابن)  و آیه بعد آن یعنی

«                                 »  /( در آیه دوم 10)تغابن

 به چه علت حذف شده است؟ "ابداً"كلمه « خالدین»بعد از كلمه 

شان سررانجام  و به خاطر ایماناند الف( چون ممكن است در میان دوزخیان كافراني باشند كه مسأله ایمان و كفر را بهم آمیخته

  رهایي یابند.  از عذاب

 ب( این موضوع اشاره به غلبه رحمت خداوند متعال بر غضب اوست. 

 در جمله دوم حذف شده به خاطر این كه در جمله اول آمده است.  "ابداً"ج( 

 د( همه موارد صحیح است. 
 

 »در آیه  -36                              »اي از مفسران بین معناي عده اگر مطابق نظر

 ها به ترتیب چه خواهد بود؟تفاوت قائل باشیم، مفهوم آن« حسیر»و « خاسئ»

 خسته  -د( ناتوان  ناكام  -ج( ناتوان ناتوان  -ب( ناكام ناتوان  -الف( غیر دقیق
 

»در آیه  -37                      » صحیح است؟« كفور» و« آثم»كدام گزینه در رابطه با 

  از قبیل ذكر خاص بعد از عام است. « آثم»بعد از « كفور»الف( ذكر 

 از قبیل ذكر مقید بعد از مطلق است.  « آثم»بعد از « كفور»ب( ذكر 

 براي تأكید است. « آثم»بعد از « وركف»ج( ذكر 

 د( گزینه الف و ج صحیح است. 
 

»با آیه  -38          » ؟صحیح است« باسره»كدام گزینه درباره    

  به معني چیز نارس و كار قبل از موعد است. « بسرّه»الف( باسره از ماده 

 و كار ناتمام است.  به معني چیز ناقص« بسرّه»ب( باسره از ماده 

 باشد. ج( باسره از اشتقاق كبیر باصره است و به معني تیزبیني مي

 د( باسره از اشتقاق ضمیر باصره به معني استراحت كامل است. 
 

»در عبارت  -39           » بیانگر كدام است؟« شانئ»تعبیر 

 ب( عداوت دشمنان اسالم آمیخته با قساوت و رذالت بود.   د. الف( دشمنان اسالم همگي از سران قریش بودن

 د( دشمنان اسالم با پیامبر)ص( عداوت قبلي داشتند.   ج( در میان دشمنان اسالم مردم عادي هم بودند. 
 

»در آیه  -40           » اشاره به چیست؟« یتزكی»تعبیر به 

 ب( پاكي مال و حاللیت آن     الف( رشد معنوي و عقلي 

 د( قصد قربت و نیّت خالص     ها ج( پاكي ظاهر بدن و لباس
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 سؤاالت چهارگزینه ای علوم قرآن
 بن كعب و عبداهلل بن عباس، به ترتیب در كدام طبقه از قرّاء قرار دارند؟  یَّاُبَ -41

 دوم  –د( دوم    اول  -ج( دوم   دوم  -ب( اول  اول  -الف( اول
 

 شود؟  كدام مطلب برداشت می« خوانیم مییَّما قرآن را طبق قرائت اُبَ»از روایت امام صادق)ع( كه فرمودند:  -42

 ب( هر قرائتي از هریك از اصحاب رسیده باشد صحیح است.         هاي سبعه همه حجیّت دارند. الف( قرائت

 د( نباید به اختالف قرائت صحابه اعتنایي كرد.        ج( قرائت صحیح، همان قرائت عامه مسلمانان است. 
 

 شود؟هایی تقسیم میآیات قران كریم بر حسب موضوع سخن، اجماالً به چه بخش -43

  الف( احكام و تكالیف، امثال و حكم، سخن از سراي غیب، معارف و اصول شناخت 

 ب( احكام و تكالیف، قصه انبیاء)ع(، سخن از قیامت 

 قصه اقوام گذشته، معارف و اصول شناخت  ف،ج( احكام و تكالی

 د( احكام و تكالیف، امثال و حكم، سرگذشت اقوام گذشته، سخن از سراي آخرت 
 

 شود؟ داللت لفظ هرگاه بر معنا صریح باشد، چه نامیده می -44

 د( داللت تضمني   ج( داللت التزامي   ب( مفهوم   الف( منطوق 
 

اش را ارائـه  ؛ آنچـه ظـاهر آن، مـراد واقعـی    « ما الیُنبِئُ ظاهِرُه عَن مُرادِه»رد گفته شده است: در تعریف اصطالحی كدام مو -45

 د( استعاره   ج( متشابه   ب( محكم   الف( كنایه     ؟«ندهد
 

ه را ابوالحسن اشعري در توجیه رأي خود در خصوص اراده و اختیار و در مقابل اعتراضاتی كه به وي شده بود، كـدام فرضـی   -46

 مطرح كرده است؟

 د( فرضیه كسب      ج( فرضیه ختم و طبع  ب( فرضیه اضالل یا خذالن  الف( فرضیه افعال اختیاري 
 

 كه از نظر اصولیون نیز خالی از اشكال است؟« تأخیر بیان تا وقت حاجت گویند»كدام موضوع را اصطالحاً  -47

 د( بداء   نسخ ظاهري ج(  ب( نسخ در تشریعات وضعي   الف( اقتضاي دوام 
 

 ورد است؟ مكدام « نسخ مشروط»ترین شاهد براي تأیید نظریه روشن -48

  د( آیات صفح  ج( آیات نكاح متعه   ب( آیه نجوي   الف( آیات جهاد 
 

 كدام مورد جزء مراحل تحدّي قرآن كریم نیست؟ -49

 وَر قرآن بیاورند كوچك همانند سُب( ده سوره هرچند   الف( بطور مطلق سخني همانند قرآن بیاورند. 

 هاي قرآن بیاورند. د( یك سوره همچون سوره  ج( یك آیه همچون آیات قرآن كریم بیاورند. 
 

 در سوگند نخسـت .................... و در بقیـه  « واو»شود. در این صورت چند سوگند یاد می« واو»در قرآن كریم، گاه با تكرار  -50

 ..... است....................

   حرف جرّ  -ب( حرف قسم   حرف قسم  -الف( حرف ابتداء

 واو عطف  -د( حرف قسم   حرف قسم  -ج( حرف قسم
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 علوم قرآنسؤاالت تشریحی 

 (12)ص  هاي عوامل اختالف قرائت كدامند؟پايه -1

 از آن؛ اختالف مصاحف اولیه چه پیش از اقدام به یكسان كردن مصاحف در زمان عثمان و چه پس -

 گونه عالیم مشخصه و حتی از نقطه عاري بوده است؛هاي قرآن كه از هرنارسایی خط و نوشته -

 ابتدایی بودن خط نزد عرب آن روز. -

 جيت ظواهر را بيان فرماييد؟حه مخالفين و جواب موافقين لت ظواهر قرآن كدام است؟ يكي از اديمنظور از حج -2

 (85)ص 

یا  يطبق وضع لغو -اهري الفاظ و عبارات بكار رفته در قرآن كریم است كه آیا بر مفاهیم خودداللت ظ« ظواهر كتاب»مقصود از 

 داللت دارند یا نه؟ اگر داللت داشتند قطعاً حجّت است.  –قرائن وابسته 

 و  ظالفا یكی از ادله مخالفین حجیت ظواهر قرآن این است كه: الفاظ و عبارات قرآن چون سخن خداست نبایستی همگون با

 عبارات مردم باشد. 

 گوید سخنش از نظر داللت ظاهري با دیگرم سخن میدگویند: در جایی كه خداوند با مرموافقین حجت ظواهر در جواب می 

شان قابل فهم است باید گویند و سخنانسخنان فرقی ندارد و با همان ابزار و وسائلی )قواعد محاوره( كه دیگران سخن می

تی ردم سخن گفته است، پس بایسمدر قرآن با  -مستقیماً –فهم باشد، بویژه با توجه به این كه خداوند سخن خدا نیز قابل 

 برایشان قابل فهم هم باشد.

 (142ص ) معاني اِحكام در قرآن را بنويسيد و بيان نماييد كدام معناي احكام در مقابل آيات متشابه بكار رفته است؟ -3

 ي سا یا كردارري نارراه خلل و شبهه در آن بسته باشد. در مقابل آن، متشابه قرار دارد، گفتا استوار بودن گفتار یا كرداري كه

 .انگیزشبهه

  .ر باب دنانچه چپایدار و ثابت بودن، در مقابل ناپایدار. اَحكام ثابت را در شریعت محكم گویند، در مقابل اَحكام منسوخ

 شود.گفته می« محكم»ر آیات غیر منسوخ رود و بناسخ و منسوخ اصطالح ) اِحكام( بكار می

 مامی تن معنا متین و مستحكم استوار بوده باشد محكم یا مستحكم گویند. ای یاِتقان و دقت در عمل یا گفتار را كه بر اساس

( 1)هود/«          »گیرد، چنانچه در سوره هود آمده: آیات قرآن را در برمی

 است.( ]نازل شده[)این كتابی است كه آیاتش استحكام یافته، سپس تشریح شده و از نزد خداوند حكیم و آگاه 

 حكام به معنی نخست صرفاً در مقابل آیات متشابه بكار رفته است.اِ
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 (188)ص انواخ نسخ در قرآن را بنويسيد و هر كدام را به اختصار شرح فرماييد.  -4

 بول و برخی مردود است:قاند كه برخی مورد نسخ در آیات قرآنی را به چند گونه تصور كرده

 نسخ آیه و محتوا با هم یعنی هم الفاظ آیه از قرآن برداشته شود و هم حكمی كه در آن بیان شده است. .1

 ماند.بیان شده در آن آیه باقی ب نسخه آیه به تنهایی، یعنی الفاظ و عبارات آیه از قرآن برداشته شود، ولی حكم .2

ن آیه آده در نسخ محتوا به تنهایی، یعنی الفاظ و عبارات آیه همچنان در قرآن ثابت بماند و تالوت شود، ولی حكم بیان ش .3

 منسوخ گردد.

 تنماند و با برگششود، ولی آیه نخست در قرآن باقی میاي نسخ مینسخ مشروط، یعنی حكمی در شرایطی با نزول آیه .4

آید. در نتیجه دو حكم منسوخ و ناسخ، هریك به شرایط خود شرایط تشریع نخستین، حكم منسوخ دوباره به اجرا درمی

 بستگی دارند.

 (220توان تفسير نمود؟ )ص شرح دهيد كه قول به صرفه را به چندگونه مي -5

 ( بیان داشته است.749لوي زیدي )م عة چنانكه امیر یحیی بن حمز –توان به سه گونه تفسیر نمود قول به صرفه را می 

كند. یعنی آن انگیزه و آیند سلب میاوالً مقصود از صَرفه آن است كه خداوند انگیزه كسانی را كه در صدد مقابله برمی -

تفاوتی به آنان دست كند و حالت سردي و بیاي كه آنان را براي مقابله با قرآن واداشته هنگام عمل فروكش میداعیه

 دهد.می

كند زیرا این می ثانیاً خداوند امكاناتی را )علوم و معارف و ادبیات الزم( كه براي مقابله با قرآن نیاز است از آنان سلب -

یی براي الذكر همین است. خداوند جاامكانات در اختیار بشر نیست تا بتواند با قرآن مقابله كند و معناي صرف در آیه فوق

»ود باقی نگذارده، آیه: شبهه و تباه ساختن آیات خ               » /ها از روي علم ولی آن[(؛ 39)یونس

شاره دارد. بلكه چیزي را تكذیب كردند كه آگاهی از آن نداشتند(. نیز به همین حقیقت ا ]و دانش قرآن را انكار نكردند

 »همچنین آیة                    » /الهی رویگردان شدند.  (؛ از آیات127)توبه

 هم حقیقت را نداشتند.برگرداند، زیرا آنان گروهی بودند كه توانایی درك و ف ]از پذیرش حق[هاي آنان را خداوند دل

 اند.است كه خود موجب گردیدهدر این آیه، صرف قلوب را معلول عدم شایستگی درك حقایق گرفته 

دست  خوت به آنانرِالثاً آنكه جبراً و قهراً آنان را بازدارد، با آنكه توانایی الزم را دارند، ولی در موقع مقابله حالت سستی و ث -

 دهد و بدین سبب از معارضة با قرآن فرو نشیند.
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 سؤاالت تشریحی تفسیر

 »توضیح دهید در عبارت  -1                   »..  منظور از«  

   » چه مواردي بیان شده است؟ كدام نظر صحیح است؟ 

ز ا باالتر "اند منظورگروهى گفته  اند:)پشه یا باالتر از آن( چیست؟ مفسران دو گونه تفسیر كرده "فَما فَوْقَها "در اینكه منظور از

كه گراه   باشد، این درست به آن میمانداست، زیرا مقام، مقام بیان كوچكى مثال است، و برترى نیز از این نظر مى "آن در كوچكى

هرم   گوید شرمى ندارد من براى باالتر از آنكنى او مىكشید، شرم نمىبه كسى بگوئیم تو چرا براى یك تومان اینهمه زحمت مى

ك را است، یعنى خداوند هم مثالهاى كوچ "باالتر از نظر بزرگى "اند: مرادیك ریال! بعضى دیگر گفتهكشى، حتى براى زحمت مى

 رسد.ولى تفسیر اول مناسبتر به نظر مى كند و هم مثالهاى بزرگ را، درست مطابق مقتضاى حال.مطرح مى

»با توجه به عبارت  -2                              … »   در رابطه با معناي

»اصلی، كاربرد قرآنی و معناي واژه    » .در عبارت فوق را توضیح دهید 

به گفته معجم مقاییس اللغة در اصل، به معنى كندى و عقب افتادن است، و از آنجا كه گناهران، انسران را از رسریدن بره      "اثم "

واژه بر آن اطالق شده است، بلكه در بعضى از موارد از آیات قرآن غیر ایرن معنرى )كنردى و تراخر(      اندازد اینخیرات، عقب مى

و هنگامى كه به او گفته شود، تقوا پیشه كرن، غررور، و مقامرات     "،1مناسب نیست، مانند: وَ إِذا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

شود كره حرالتى در روح و عقرل بره     به هر حال، اثم به هر كار و هر چیزى گفته مى ."سازدبه تقوا، كند مى موهوم او را از وصول

در شراب و قمار، دلیل بر تراثیر   "اثم كبیر "دارد، بنا بر این وجودآورد، و انسان را از رسیدن به نیكیها و كماالت باز مىوجود مى

 .االت معنوى و انسانى استمنفى این دو در رسیدن به تقوا و كم

»با توجه به آیـه   -3                                              

                                               » ت دانشمندان درباره نظرا

 چگونگی پاداش و كیفر الهی را بنویسید؟ 

  دانشمندان در باره پاداش و كیفر اعمال، عقاید گوناگونى دارند:

نى چنان كه در این جهران  اى از آنها معتقدند كه جزاء اعمال، مانند پاداش و كیفرهاى این جهان، روى قرارداد است یعدسته -1  

نموده  طرف قانونگذاران تعیین شده است، خداوند بزرگ براى هر عملى، كیفر و یا پاداش خاصى معین از براى هر كار بدى كیفرى

 است، این نظریه همان نظریه اجر و مزد، و كیفرهاى مقرراتى است.

ن جهان آنها دسته دیگرى معتقدند كه تمام كیفرها و پاداشها، مخلوق نفس و روح انسانى است كه روح انسانى بى اختیار در آ -2

نماید و ایرن ملكرات،   كند، به این بیان كه: اعمال نیك و بد در این جهان در روح انسانى، ملكاتى خوب و بد، ایجاد مىرا خلق مى
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كنرد، اشرخاص   گردند، و هر یك از این ملكات، صورتى مناسب خویش، از نعمت و عذاب ایجاد مىخمیره انسان و جزء ذات او مى

جهان با یك سلسله از افكار و تصورات نیك سر و كار دارند، و افراد ناپاك در خواب و بیدارى با افكار باطرل و  خوش باطن در این 

اند، و بره عبرارت   ها و دردها و آرامش و عذاباند.این ملكات در روز رستاخیز، خالق نعمتها و شكنجهتصورات بد خویش مشغول

 خوانیم، همان مخلوقات صفات خوب و بد انسان است، نه چیز دیگر.ى دوزخ مىدیگر آنچه در باره نعمتهاى بهشت و مجازاتها

اند و ز دانشمندان بزرگ اسالم، راه دیگرى را انتخاب نموده و شواهد زیادى از آیات و روایات را براى آن آوردهادسته دیگرى  -3

نماییم و یك صورت دارد، كه ما آن را مشاهده مى خالصه آن این است: هر كردارى از ما، خواه خوب و خواه بد، یك صورت دنیوى

ز دهد، شكل دنیروى خرود را ا  اخروى، كه هم اكنون در دل آن عمل نهفته است و روز رستاخیز پس از تحوالتى كه در آن رخ مى

 گردد.كند و باعث آرامش و راحتى عمل كننده یا آزار او مىدست داده و با شكل روز رستاخیز جلوه مى

كند، بنا بر ایرن، اعمرال انسران كره اشركال      میان نظرات فوق، نظر اخیر با ظواهر بسیارى از آیات قرآن كامال تطبیق مى*** از 

روند و همواره در این جهان باقى خواهنرد برود،   هیچگاه از میان نمى "ماده و انرژى "مختلفى از انرژیها هستند، طبق قانون بقاء

شرود كره در   اند.بقاى این اعمال و ابدیت آنها از یك سو سربب مرى  نداریم كه از میان رفتهپگرچه ما با مطالعه سطحى چنین مى

رستاخیز، به هنگام محاسبه اعمال، هر كسى تمامى اعمال خود را ببیند و جایى براى انكار باقى نمانرد و از سروى دیگرر سربب     

آرامش بیابد، گرچه وسایل انسانى هنوز قادر نیسرت كره    شود كه در میان اعمال خود، در رستاخیز زندگى كند، رنج ببرد و یامى

 "تر به وجود آیرد و یرا  ولى مسلم است اگر دستگاهى كامل 2حوادث گذشته را جز آنچه مربوط به چند لحظه قبل است كشف كند

م )البتره مرانعى   توانیم همه آنچه را كه در گذشته روى داده است، احساس و درك كنیتر داشته باشیم مىكامل "دركى "و "دید

 ندارد كه قسمتى از پاداش و كیفرها هم جنبه قرار دادى داشته باشد(.

ۡمرِ ٱوََشاوِرُۡهۡم ِِف  »منظور از عبارت  -4
َ
 چیست؟ توضیح بفرمایید. « ۡۡل

یرامبر ص  پشود ولى مسرلم اسرت كره    مفهوم وسیعى دارد و همه كارها را شامل مى "شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ "در "االمر "رچه كلمهگ

ى كرد بلكه در آنها صرفا تابع وحى بود.بنا برر ایرن مرورد مشرورت، تنهرا طررز اجررا       هرگز در احكام الهى با مردم مشورت نمى

ر طرز كرد و تنها دگذارى، هیچوقت مشورت نمىدستورات و نحوه پیاده كردن احكام الهى بود و بعبارت دیگر پیامبر ص در قانون

كردنرد  كرد مسلمانان نخست سؤال مىخواست و لذا گاهى كه پیامبر ص پیشنهادى را طرح مىان را مىاجراى قانون نظر مسلمان

باشد اگرر از  كه آیا این یك حكم الهى است؟ و یك قانون است كه قابل اظهار نظر نباشد و یا مربوط به چگونگى تطبیق قوانین مى

یغمبرر  شدند.چنان كه در جنگ بدر لشكر اسالم طبق فرمان پود تسلیم مىكردند و اگر از قبیل اول بقبیل دوم بود اظهار نظر مى

 عرض كرد اى رسول خدا ص این محلرى را كره برراى    "حباب بن منذر "اى اردو بزنند یكى از یاران بنامخواستند در نقطهص مى

د: پیرامبر ص فرمرو    باشرد. شما مىاید طبق فرمان خدا است كه تغییر آن جایز نباشد و یا صالحدید خود لشگرگاه انتخاب كرده

ایرن   فرمان خاصى در آن نیست، عرض كرد: اینجا به این دلیل و آن دلیل جاى مناسبى براى اردوگاه نیست دستور دهید لشكر از

 دمحل حركت كند و در نزدیكى آب براى خود محلى انتخاب نماید پیغمبر اكرم ص نظر او را پسندید و مطابق رأى او عمل كر

                                                 
 



 12 

 ...»فرماید: ن كریم در آیه ارث در سوره نساء، در مورد برادران لفظ جمع بكار برده است و میقرآ  -5   

                  »...دانیم كه حداقل جمع، سه نفر است. در حالی كه تمامی فقهـاي  می

 ارث مادر شوند. پاسخ چیست؟ توانند مانع و موجب تنزّل اسالم معتقدند كه دو برادر هم می

شرتر  شود، و آن اینكه الزم نیست در همه جا لفظ جمع در سه نفرر و بی جواب این سؤال با مراجعه به آیات دیگر قرآن روشن مى

)ما گواه حكرم   "اهِدِینَشو كُنَّا لِحُكْمِهِمْ  "سوره انبیاء: 78شود مانند آیه اى از موارد بر دو نفر هم اطالق مىبكار رود بلكه در پاره

سرت، از  ااست، و قرآن در باره این دو نفر ضمیر جمع )هم( بكرار بررده    "سلیمان "و "داود "آیه مربوط به قضاوت   آنها بودیم(.

و در آیه  شود كه ممكن است گاهى لفظ جمع در دو نفر بكار رود، ولى البته این موضوع نیاز به شاهد و قرینه دارداینجا روشن مى

عرم از  احث شاهد همان اتفاق مسلمانان و ورود دلیل از پیشوایان اسالم است، زیرا در این مسئله همه دانشمندان اسرالم  مورد ب

 اند.شیعه و سنى )به جز ابن عباس( دو برادر را مشمول حكم آیه دانسته

»درعبــارت  -6                           »... كســانی چــه « نــاس»نظــور از م

 هستند؟ توضیح دهید.

پیامبر اسالم و خاندان او است، زیرا ناس به معنى جمعى از مردم اسرت، و اطرالق آن برر     در أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ "ناس "منظور از

راهیم )خانردان ابرراهیم( قرینره    به عالوه كلمه آل اب 3اى در كار نباشد جایز نیستیك نفر )تنها شخص پیامبر( ما دامى كه قرینه

شود كه ما اگر بره خانردان   دیگرى است كه منظور از ناس، پیامبر اسالم و خاندان او است، زیرا از قرینه مقابله، چنین استفاده مى

مرادى  بنى هاشم چنین موقعیتى را دادیم تعجب ندارد، زیرا به خاندان ابراهیم نیز بر اثر شایستگى، آن همه موقعیرت معنروى و   

خانردان پیرامبر ص    "نراس  "زدر روایات متعددى كه در منابع اهل تسنن و شیعه آمده است تصریح شده كه منظور ا بخشیدیم.

از امام باقر ع در ذیل این آیه چنین نقل شده است كه فرمود: خداوند در خاندان ابراهیم پیامبران و انبیراء و پیشروایان   باشد.مى

نمائیردو در  كند( چگونه حاضرید در برابر آن اعتراف كنید، اما در باره آل محمد ص انكرار مرى  ب مىقرار داد )سپس به یهود خطا

: یعنرى مرائیم كره در مرورد       نحن المحسودون  خوانیم كه در باره این آیه سؤال كردند فرمود:روایت دیگرى از امام صادق ع مى

ز ابن منذر، و طبرانى از ابن عباس، نقل شده اسرت كره در براره ایرن آیره      و در تفسیر در المنثور ا. ایمحسد دشمنان قرار گرفته

 5.در این آیه مائیم نه دیگران "ناس "گفت: منظور ازمى

»در آیه  -7                                                

»پاسخ به این شبهه كه با توجه به كلمه  «     »سـت،  كه براي جمع است، قابل تطبیق بر یك فرد نی

 427، ص: 4تفسیر نمونه، جچگونه بر یك شخص )حضرت علی)ع(( قابل تطبیق است؟ را بیان نمایید. 

 "بینریم كره كلمره   است از جمله در آیه مباهله مىشود كه از مفرد به لفظ جمع، تعبیرآورده شده در ادبیات عرب مكرر دیده مى

 سالم اهلل علیهرا( ) به صورت جمع آمده در صورتى كه منظور از آن طبق شان نزولهاى متعددى كه وارد شده فاطمه زهرا "نسائنا

 172در آن جریان نبود و در آیره   (ع)جمع است در صورتى كه از مردان غیر از پیغمبر كسى جز على  "انفسنا "است، و همچنین

و    خوانیم. الَّذِینَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُرمْ فَاخْشَروْهُمْ فَرزادَهُمْ إِیمانراً.    ل عمران در داستان جنگ احد مىسوره آ

همانطور كه در تفسیر این آیه در جلد سوم ذكر كردیم بعضى از مفسران شان نزول آن را در باره نعیم بن مسعود كره یرك فررد    
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در حالى كره آیره در مرورد     "أَنْ تُصِیبَنا دائِرَةٌ یَقُولُونَ نَخْشى "خوانیمسوره مائده مى 52و همچنین در آیه  دانند.شتر نبود مىبی

 274و  215سروره منرافقون و    8عبد اللَّه ابى وارد شده است كه تفسیر آن گذشت و همچنین در آیه اول سوره ممتحنره و آیره   

فررد  شود كه عموما به صورت جمع است، ولى طبق آنچه در شان نزول آنها آمده منظور از آن یرك  دیده مىسوره بقره تعبیراتى 

این تعبیر یا بخاطر این است كه اهمیت موقعیت آن فرد و نقش مؤثرى كه در این كار داشته روشن شود و یا بخاطر آن  ت.بوده اس

نحصر به یك فرد بوده باشد، در بسیارى از آیات قرآن ضمیر جمرع  است كه حكم در شكل كلى عرضه شود، اگر چه مصداق آن م

توان كرد كه استعمال لفرظ جمرع در مفررد بره     البته انكار نمى به خداوند كه احد و واحد است به عنوان تعظیم گفته شده است.

ل آیه وارد شده اسرت، قرینره   اصطالح، خالف ظاهر است و بدون قرینه جایز نیست، ولى با وجود آن همه روایاتى كه در شان نزو

 شود.روشنى بر چنین تفسیرى خواهیم داشت، و حتى در موارد دیگر به كمتر از این قرینه نیز قناعت مى

ــارت    -8 »در عبـــ                                   

              » هـا  ندو صورت از مسئله فرار از جنگ استثناء شده است. آ

 113، ص: 7تفسیر نمونه، جرا توضیح دهید. 

سرط بره   وبه معناى كنراره گیررى از    "تحرف "از ماده "متحرف "شده "مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ "نخست صورتى است كه از آن تعبیر به

ه بر جویان به عنوان یك تاكتیك جنگى از برابر دشمن بگریزنرد و  هاست، و منظور از این جمله این است كه جنگاطراف و كناره

گ و گریرز  گیرانه را بر پیكر او وارد سازند و یرا بره صرورت جنر    كنارى بروند كه او را به دنبال خود بكشانند و ناگهان ضربه غافل

 "الحرب كرر و فرر   "نشینى به عنوان حمله مجدد است و به قول عربهاجنگ گاهى حمله و گاهى عقبدشمن را خسته كنند كه 

نشرینى كنرد و پرس از    شكل دوم آن است كه جنگجویى خود را در میدان تنها بیند و براى پیوستن به گروه جنگجویران عقرب  

 كره مانورهرا و   ن نباید به شركل خشركى تفسریر شرود    پیوستن به آنها حمله را آغاز نماید.بهر حال دستور تحریم فرار از میدا

 ه سرچشمه بسیارى از پیروزیهاست. هاى جنگى را از میان ببرد همان مانورهایى كتاكتیك

ــارت   -9 »در عب                              ...»   ــد ــیح دهی  اوالًتوض

»استفاده از         » اي ازچـه سـوء اسـتفاده    ثانيااً اشاره بـه چیسـت؟   « مِنكُم»به جاي«  

       »اي شده است؟توسط عده 

اى از جران  آمده است اشاره به شدت ارتباط پیامبر ص با مردم است، گویى پراره  "من انفسكم "در این آیه "منكم "اینكه بجاى

دانرد، از مشركالت آنران آگراه     به همین دلیل تمام دردهاى آنها را مى هر شده است.مردم و از روح جامعه در شكل پیامبر ص ظا

شود سخنى جز به نفع آنها بگویرد و گرامى   باشد، و با این حال تصور نمىاست، و در ناراحتیها و غمها و اندوهها با آنان شریك مى

و عجب اینكه گروهرى    وق براى پیامبر ص ذكر شده است.جز در راه آنها بردارد، و این در واقع نخستین وصفى است كه در آیه ف

اند مخاطب در این آیه نژاد عرب است! یعنى پیامبرى از ایرن نرژاد،   اند گفتهاز مفسران كه تحت تاثیر تعصبات نژادى و عربى بوده

دانیم چیزى كره در قررآن از آن   اند، زیرا مىبه عقیده ما این بدترین تفسیرى است كه براى آیه فوق ذكر كرده به سوى شما آمد!.

شرود، و  و امثال آنها شروع مى "و یا ایها الذین آمنوا "یا ایها الناس "است، همه جا خطابات قرآن با "نژاد "سخنى نیست، مساله

 "نَ رَؤُفٌ رَحِریمٌ بِالْمُؤْمِنِی "گوید:به عالوه ذیل آیه كه مى   و مانند آن وجود ندارد. "یا قریش "و "یا ایها العرب "در هیچ موردى

جراى تاسرف      كند، زیرا در آن سخن از همه مؤمنان است، از هر قوم و ملت و نژادى كه باشرند. به روشنى این تفسیر را نفى مى

هاى كوچك نرژادى  خواهند در محدودهاست كه بعضى از دانشمندان متعصب قرآن را از آن اوج جهانى و بشرى فرود آورده، و مى

 محصور كنند.
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»در عبارت   -10                                   » منظور از«    »

 چیست؟توضیح دهید. 

د كه رساند كه همراه نوح امتهایى بودند، این عبارت ممكن است به خاطر آن باشاست، و این تعبیر مى "امت "جمع "امم "كلمه

ى از قروم و  فرادى كه با نوح بودند هر یك سرچشمه پیدایش قبیله و امتى گشتند و یا اینكه واقعا آنها كه با نوح بودند هر گروهر ا

 دادند.اى بودند كه مجموعا امتهایى تشكیل مىقبیله

بر آنهرا   "امت "رآن مجید كلمهاصناف حیوانى را كه با نوح بودند نیز شامل گردد، زیرا در ق "امم "این احتمال نیز وجود دارد كه

 ":ا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْطِیرُ بِجَناحَیْهِ إِلَّخوانیم: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال طائِرٍ یَمى 38نیز اطالق شده است، چنان كه در سوره انعام آیه 

ثرل شرما   وجود ندارد مگر اینكه آنها نیز امتهرایى م كند اى كه با دو بال خود پرواز مىاى در روى زمین و هیچ پرندههیچ جنبنده

 "هستند

»در آیه   -11                       »    معنـاي   احتماالتی را كـه در رابطـه بـا «     

     »تر است؟ چرا؟ عنوان شده است را بیان نمایید. كدام احتمال مناسب 

ا بره عنروان   نیان از این امر آگاه شدند ولى براى اینكه دیگران با خبر نشوند و خودشان بتوانند این كودك زیبرا ر گروهى از كاروا

ر لبته در تفسری ا  )وَ أَسَرُّوهُ بِضاعَةً(. "این امر را بعنوان یك سرمایه نفیس از دیگران مخفى داشتند "یك غالم در مصر بفروشند،

ین متراعى  اده شده از جمله اینكه یابندگان یوسف، یافتن او را در چاه، مخفى داشتند و گفتند ااین جمله احتماالت دیگرى نیز د

براى خبرر   دیگر اینكه بعضى از برادران یوسف كه  اند تا براى او در مصر بفروشیم.است كه صاحبان این چاه در اختیار ما گذاشته

 وسف را كتمران آمدند هنگامى كه از جریان با خبر شدند، برادرى ینار چاه مىگرفتن از او و یا رسانیدن غذا به او گاه و بیگاه به ك

 رده از روى كاكردند، تنها گفتند او غالم ما است، كه فرار كرده و در اینجا پنهان شده، و یوسف را تهدید به مرگ كردند كه اگر پر

 رسدولى تفسیر نخست از همه نزدیكتر به نظر مى

»در آیه  -12                                      »   نظر قرطبی و فریـد وجـدي و

»معناي جامع درباره عبارت        » را بیان نمایید. همچنین بنویسید جمله«                

 بیانگر كدام مطلب است؟ « 

باشد، اما بعضى مانند قرطبى در ذیرل آیره مرورد بحرث، و فریرد و جردى در       مى "وارد شد بر آنها "به معنى "حاق بهم "جمله

ردن كر توان معنى جامعى براى آن ذكر كرد كه هم وارد شدن را بگیرد و هم احاطه اند، و مىتفسیرش به معنى احاطه كردن گرفته

عمال انسان كند كه این اباز این واقعیت را تاكید مى "عمالشان به آنها رسیدسیئات ا "گویدرا.و به هر حال تعبیر آیه فوق كه مى

دهرد  ىیابد و او را رنج و آزار و شكنجه مهاى مختلف تجسم مىگیرد و در چهرهاست كه دامان او را در این جهان و آن جهان مى

 .نه چیز دیگر
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»در عبارت  -13                        »    معنـاي كلمـه    ودر خصوص معناي اصلی، كـاربرد قرآنـی

«    » ن به چه معناست و در احادیث اسالمی چه موضعی نسـبت بـه آ  « تطیّر»را شرح دهید. همچنین بنویسید

 اتخاذ شده است؟ 

ل نیرك و  كه به وسیله پرندگان، فابه معنى پرنده است، ولى در اینجا اشاره به چیزى است كه در میان عرب معمول بوده  "طائر "

فرال   كرد آن را بره اى از طرف راست آنها حركت مىمثال اگر پرنده   كردند.گیرى مىزدند، و از چگونگى حركت آنها نتیجهبد مى

كرار   بره  لذا غالبا این كلمه به معنى فرال برد زدن    گرفتند.كرد آن را به فال بد مىگرفتند، و اگر از طرف چپ حركت مىنیك مى

ه اسرت  به معنى فال بد آمد "تطیر "در آیات قرآن نیز كرارا  شود.بیشتر به فال نیك زدن گفته مى "تفال "رود، در حالى كهمى

موسرى و   وم برودن وجرود  رسید آن را از شهر گاه ناراحتى به فرعونیان مى ":وَ مَنْ مَعَهُ مانند: وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسى

ع به  مشركان قوم صالح   :خوانیم: قالُوا اطَّیَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَمى 47وره نمل آیه ( و در س131 -! )اعراف"دانستندهمراهانش مى

 "طیرر ت "خروانیم كره از  ! در احادیث اسالمى مى"گیریمدانیم و به فال بد مىگفتند ما تو و یارانت را شوم مى "این پیامبر بزرگ

ه بره  در آیه مورد بحرث، نیرز اشرار    "طائر "به هر حال، معرفى گردیده است. "توكل بر خدا "نهى شده است، و راه مبارزه با آن

 باشد.كه قریب االفق با مساله فال نیك و بد است مى "بخت و طالع "همین معنى است، یا به معنى

ــارت    -14 »در عبـــــــ                                                     

                         »   چیست؟ توضیح دهید. « ربا»منظور از 

سرت كره   است كه از اهل بیت ع رسیده، این ا نخستین تفسیر كه از همه روشنتر و با مفهوم آیه سازگارتر، و هماهنگ با روایاتى

برند، به این منظور كه پاداشى بیشرتر و  مى -خصوصا صاحبان مال و ثروتم -منظور هدایایى است كه بعضى از افراد براى دیگران

ولویتهرا،  ها و اشود، و نه شایسرتگی بدیهى است در این گونه هدایا نه استحقاق طرف در نظر گرفته مى بهتر از آنها دریافت دارند.

ین هردایا  بلكه تمام توجه به این است كه این هدیه به جایى داده شود كه بتواند مبلغ بیشترى را صید كند!، و طبیعى است اینچن

یره و  هد "بنا بر این مراد از ربرا، در ایرن آیره همران     باشد.كه جنبه اخالص در آن نیست از نظر اخالقى و معنوى فاقد ارزش مى

نرین پاداشرى   گرفتن پاداش بیشتر از مردم است.بدون شك گررفتن چ  "لِیَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ "منظور از جمله است و "عطیه

مرام  احرام نیست، چون شرط و قراردادى در كار نبوده، ولى فاقد ارزش معنوى و اخالقى است، و لذا در روایرات متعرددى كره از    

 كره در آن شررط و   "رباى حرام "شده است، در مقابل تعبیر "رباى حالل "از آن بهصادق ع در منابع معروف حدیث آمده است 

از امام صادق ع در تفسریر آیره فروق نقرل شرده چنرین        "تهذیب االحكام "در حدیثى كه در كتاب شود.قراردادى گذارده مى

پردازى اى است كه به دیگرى مىهدیهمنظور  "هو هدیتك الى الرجل تطلب منه الثواب افضل منها فذلك ربى یؤكل:  خوانیم:مى

 "و هدفت این است كه بیشتر از آن پاداش دهد این رباى حالل است
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»در آیه  -15                         » ،«؟ همچنـین  در لغت بـه چـه معناسـت   « شُغُل

»بنویسید با توجه به این كه بالفاصله بعد از كلمه     »واژة «     »شاره به چیست؟ بكار رفته، ا 

ود خر دهد و او را بره  )بر وزن قفل( هر دو به معنى حوادث و حاالتى است كه براى انسان روى مى "شغل ")بر وزن شتر( و "شغل

یرن  آورده شرده و ا  "فراكهون  "اما از آنجا كه بالفاصله پشت سر آن، كلمه انگیز.بخش باشد و یا غمدارد خواه مسرتمشغول مى

ن بره  تواند اشاره به امورى باشد كه از فرط شادى انسان را چنرا به معنى مسرور و خوشحال و خندان است، مى "فاكه "واژه جمع

بر او  سازد، به طورى غرق در سرور و نشاط خواهد شد كه غم و اندوهىزا به كلى غافل مىدارد كه از امور نگرانىخود مشغول مى

د گشت، و حتى هول و وحشتى را كه به هنگام قیام قیامت و حضرور در دادگراه عردل الهرى بره او دسرت داده بره        چیره نخواه

كرى از  یسپارد، كه اگر به راستى فراموش نشود همواره سایه نگرانى و غم بر دل او سنگینى خواهد كرد، بنا بر ایرن  فراموشى مى

 .آثار این اشتغال ذهن فراموش كردن اهوال محشر است

»با توجه به عبارت   -16                           »  چیسـت؟  « دریـا »پاسخ دهید منظـور از

»معناي    » 175    21تفسیر نمونه جكدام است ؟ و چرا چنین دستوري به موسی)ع( داده شد؟ 

 اند:ه)بر وزن سهو( دو معنى ذكر كرد "رهو "ن و ارباب لغت براىمفسرا منظور از دریا در این آیات همان رود عظیم نیل است.

 مانع است.و جمع هر دو معنى در اینجا نیز بى "گشاده و باز بودن "و "آرام بودن "

اما چرا چنین دستورى به موسى ع داده شد؟ طبیعى است كه موسى ع و بنى اسرائیل مایل بودنرد هنگرامى كره خرود از دریرا      

به سررزمین   گر آبها سر بر سر هم بگذارند و این فاصله عظیم را پر كنند، تا آنها با سرعت و به سالمت دور شوند وگذشتند بار دی

انش ترا  موعود روى آورند، ولى به آنها دستور داده شد كه به هنگام گذشتن از دریاى نیل عجله نكنید، بگذارید فرعون و لشكری

آنهرا   "افزاید:لذا در پایان آیه مى و نابودى آنها به امواج خروشان نیل داده شده است!. آخرین نفر وارد شوند، چرا كه فرمان مرگ

 .لشكرى هستند كه غرق خواهند شد

»در آیه « نَجم»در خصوص معانی  -17                » .103- 23تفسیر نمونه جتوضیح دهید 

م یعنرى  )درخت( منظور معنى دو "شجر "عنى گیاهان بدون ساقه و در اینجا به قرینهآید، و گاه به مگاه به معنى ستاره مى "نجم

 گیاهان بدون ساقه است

آورنرد،  ىگویند به خاطر آن است كه از زمین سر بر ممى "نجم "اصوال این واژه در اصل به معنى طلوع است، و اگر به این گیاهان

 ر طلوع آن است.شود نیز به خاطگفته مى "نجم "و اگر به ستاره

كنرد، و  شود، با این تفاوت كه قسمتى را انسان مستقیما مصرف مىدانیم تمام مواد غذایى انسانها در اصل از گیاهان گرفته مىمى

شود كه جزء مواد غذایى انسانها است، این معنى حتى در مورد حیوانرات دریرایى نیرز    قسمت دیگرى صرف تغذیه حیواناتى مى

كنند كه میلیونها میلیون از آن در هر گوشه و كنار دریا در پرتو نرور  آنها نیز از گیاهان بسیار كوچكى تغذیه مىصادق است، زیرا 

انواع گیاهان كوچك و خزنده )مانند بوتره كردو خیرار و     "نجم "به این ترتیب روید و در البالى امواج در حركت است.آفتاب مى

 شود.دار مانند غالت و درختان میوه و غیر آن را شامل مىهو انواع گیاهان ساق "شجر "امثال آنها( و
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»در آیه « وَهَجَ»در خصوص معناي  -18              »شید ذكر و این كه چرا این وصف براي خور

 24    26ج   تفسير نمونه    شده، توضیح دهید.

بنا بر این ذكر این وصرف برراى ایرن     4شوداست كه از آتش صادر مى )بر وزن كرج( به معنى نور و حرارتى "وهج "از ماده "وهاج
 ."حرارت "و "نور "اى به دو نعمت بزرگ است كه خمیر مایه همه مواهب مادى این جهان استاشاره چراغ پر فروغ آسمانى

ده در پرورش موجودات زنر  سازد، بلكه تاثیر عمیقىنور خورشید نه تنها صحنه زندگى انسان و تمام منظومه شمسى را روشن مى
، و وزش حرارت آن نیز عالوه بر تاثیرى كه در حیات انسان و حیوان و گیاه به طور مستقیم دارد، منبع اصرلى وجرود ابرهرا    دارد.

ر تراثیر فراوانرى د   "مرا وراء برنفش   "خورشید به خاطر اشعه مخصوص  بادها، و نزول بارانها و آبیارى سرزمینهاى خشك است.
نرده  شد، و چه بسا در مدت كوتاهى نسل موجودات زبها دارد، كه اگر نبود كره زمین به بیمارستان عظیمى تبدیل مىكشتن میكر
روح، در اى مناسب، نه چندان گرم و سوزان، و نره سررد و برى   خورشید نورى سالم و مجانى و دائمى و از فاصله  رفت.از میان مى

مرى را  ى حاصل از خورشید را با قیمت منابع دیگر انرژى محاسبه كنیم عدد بسریار عظی اگر قیمت انرژ  گذارد.اختیار همه ما مى
آور دهد، و اگر فرضا بخواهیم درخت سیبى را با نور و انرژى مصنوعى پرورش دهیم قیمت هرر دانره سریب سرسرام    تشكیل مى

 یرك  "جرم خورشرید كره حردود   .  گذاردا مىعالم آفرینش همه اینها را رایگان در اختیار م "سراج وهاج "خواهد بود، آرى این
طح سباشد، و حرارت برونى كیلومتر مى "یكصد و پنجاه میلیون "برابر كره زمین است و فاصله آن حدود "میلیون و سیصد هزار

خورشید كه بالغ بر شش هزار درجه سانتیگراد، و حرارت درونى آن كه در حدود بیست میلیون درجه! تخمین زده شرده اسرت،   
ا كرد و ادامره حیرات ر  بود، عرصه زندگى را بر اهل زمین تنگ مىمه آن چنان حساب شده است كه اگر كمى كمتر یا بیشتر مىه

 .ساخت غیر ممكن مى

»احتماالتی را كه مفسّران در رابطه با معناي آیه  -19            »  تفسریر  انـد، بنویسـید.   ذكر كـرده

 129ص27جنمونه

انرد  جمعرى گفتره    توان هر یك از آنها را به عنوان مصداقى پذیرفت:اند كه مىسران معانى محدودى براى آیه ذكر كردهغالب مف
یرا اینكره    خواهى به تو بدهد.منظور این است هنگامى كه از نماز واجب فراغت یافتى به دعا پرداز و از خدا تمنا كن تا هر چه مى

نمراز   یا اینكه هنگامى كه از دنیا فارغ شدى به امور آخررت و عبرادت و   ى نافله شب برخیز.هنگامى كه از فرائض فارغ شدى برا
ینكره  ایرا    یا اینكه هنگامى كه از واجبات فراغت پیدا كردى به مستحباتى كه خدا دستور داده توجره كرن.     پروردگارت بپرداز.

   س پرداز.ه هنگامى كه از جهاد با دشمن فارغ شدى به جهاد نفیا اینك   هنگامى كه از جهاد با دشمن فارغ شدى به عبادت برخیز.
 "ظیا اینكه هنگامى از اداى رسالت فارغ شدى به تقاضاى شفاعت برخیز! در روایات متعددى كه دانشمند معروف اهل سنت حراف 

ى غت یافتى علمى كه فراهنگا "نقل كرده از امام صادق چنین آمده است كه فرمود: یعنى "شواهد التنزیل "در "حاكم حسكانى
 هنگرامى كره فراغرت یرافتى     "قرطبى نیز در تفسیر خود از بعضى نقل كرده است كه معناى آیه این استرا به والیت نصب كن. 

  است(نامبرده خودش این معنى را نپذیرفته  )هر چند "امامى را كه جانشین تو است نصب كن

»در رابطه با معانی   -20    » در آیه«              »  .460، ص: 27نه، جتفسیر نمو توضیح دهید 

به معنى شدت ظلمت شب است كره در همران نیمره     "مفردات "در "راغب ")بر وزن شفق( به گفته "غسق "از ماده "غاسق"
 غَسَقِ فرماید: إِلىشود، و لذا قرآن مجید به هنگام اشاره به پایان وقت نماز مغرب مىشب حاصل مى

ه ریشه رسد، بخصوص اینكبه معنى تاریكى آغاز شب تفسیر شده، بعید به نظر مى "غسق "، و اینكه در بعضى از كتب لغتاللَّیْلِ
یكى از  شود كه به نیمه رسد،اصلى این لغت به معنى امتالء )پر شدن( و سیالن است، و مسلما تاریكى شب هنگامى پر و لبریز مى

 ور گشتن است، لذا در این معنى نیز استعمال شده.ه این معنى است هجوم و حملهمفاهیمى كه الزم

ن كه از تاریكى شب براى حملره كررد   "موجود شرور "است، یا هر "فرد مهاجم "در آیه مورد بحث یا "غاسق "بنا بر این معنى
د شررور و  رسانند، بلكه افررا آیند و زیان مىن مىها بیروكند، زیرا نه فقط حیوانات درنده و گزنده شب هنگام از النهاستفاده مى

 كنند.ناپاك و پلید نیز غالبا از تاریكى شب براى مقاصد سوء خود استفاده مى

                                                 
 


