
 ةصو اهلل انرخيً انرخیو

 تبیین قرآن

 گفحارُایی از: ىصػّد ةصیطی درس

شخً خّاُیو گفث؛ و ةَ ایً  یٌّراٌ کحاب ًیا ثیُدا از یىٍد ةِره ی ٌدّه و كرآن ًییجت ی درةاره دوره ًیا در

و طی  جّان ىٍظّر خلیلی خدا را از کالىض دریافث. ایً ىتدخ در ُفث گفحار پردازیو کَ چگٌَّ ىی ىّؽّع ىی

   گردد.   ی غالكيٍدان ارائَ ىی ی ىحّانی جِث اشحفاده ُفث ُفحَ

 

 قرآن مبی ِّندرس سوم: 

 

را ةا جفػیم ةیظحری ةررشی کردیو و ةَ ایً ٌحیجَ و ىحٍاكؼ ىحظاةَ  ،، ىتِوىُجيَمگذطحَ ىفاُیو ی  در جهصَ

 رشیدیو کَ:

گردد. جتییً ایً  يیده داده طده در كرآن خاغم ٌجا زىاٌی کَ اةِام ىّجّد در ایً آیات ةرطرف ٌظّد، ُدایث وغ

آیات ٌیز ةاید جّشط طخػی کَ ىّرد جایید و ؽياٌث خداوٌد اشث غّرت گیرد جا ىردىان ةدون ُیچ طک و 

 جردیدی ةَ آٌچَ ىٍظّر ٌظر خدا از کالىض ةّده، دشث یاةٍد. 

 پردازیو: ىیجػییً طده، ی کَ از شّی خداوٌد ىحػال ىتیٍِّدر ایً جهصَ ةَ ىتدخ جتییً كرآن و 

 ىلػّدِ  ازدر نغث غرب، ةَ ىػٍای ىکظّف کردن و ظاُر شاخحًِ ىلػّد اشث. از ایً رو ةَ کصی کَ « جتییً»

 1 گّیٍد.« ىتیًِّ»دُد  و ىُجيَم و ىتِو آن را طرح ىی دارد یى ةر پرده کالم

راشخان در »ه ُیچ کس جز خدا و طّر کَ در درس دوم، اطاره طد، خداوٌد در ىّرد آیات ىحظاةَ فرىّد ُيان

. اىا ایٍکَ راشخان در غهو دكیلا چَ کصاٌی ُصحٍد، جتییً ٌظده اشث. 2، غالخیث جأویم آٌِا را ٌدارد«غهو

ٌیاز دارد جا ىردم ةداٌٍد در فِو ایٍگٌَّ آیات، ةَ چَ کصاٌی ةاید ىراجػَ  ىتیًِّةٍاةرایً، خحی خّد ایً آیَ ُو ةَ 

 کٍٍد. 



. از 3"إِنَّ غَهَیٍَْا ةَیَاٌََُ  دُوَّ "ی خّدش اشث:  ید ُيچٍاٌکَ كرآن را ٌازل فرىّده، جتییً آن ٌیز ةر غِدهفرىا خداوٌد ىی

 فرىاید: شّی دیگر ىی

 4 "وَأٌَزَنٍَْا إِنَیْکَ انذِّکْرَ نِحُتَیًَِّ نِهٍَّاسِ ىَا ٌُزِّلَ إِنَیِِْوْ" 

)ای پیاىتر( ةرای ىردىان آٌچَ را ةَ شّیظان ٌازل  تویٍکَ شّی جّ ٌازل کردیو ةرای ا ىا ایً ذکر را ةَیػٍی: و 

 .تبیین کنیطده، 

كرآن، از شّی خداوٌد خکیو، رشّل اکرم غهی اهلل غهیَ و آنَ و شهو ىػرفی  ىتیًِّی طریفَ،  ةر اشاس ایً آیَ

یً )ةیان و طفاف ی ٌزول كرآن، جػهیو و جتی ُای خکیياٌَ فرىاید یکی از غایث طده اشث. خداوٌد در ایً آیَ ىی

ی خداوٌد، آیات كرآن، ةَ جٍِایی  در واكع ةٍا ةَ فرىّدهشازی( آیات كرآن جّشط رشّل خدا ةرای ىردم اشث. 

 واؽح ٌیصحٍد )ٌیاز ةَ جتییً دارٌد( و ىتیًِّ ىّرد جایید خداوٌد ٌیز طخع رشّل خداشث. 

طتیػحا آیات ىُجيَم، ىتِو و ىحظاةَ را ةَ  طّد و ی آیات كرآن ىی ی فّق، طاىم ُيَ جتییًِ اطاره طده در آیَ

کالىض ىػرفی کرده و كرآن را جز ةرای ایٍکَ  ىتیًِّگیرد. خداوٌد، رشّل خّد را  جری در ةر ىی غّرت ویژه

 جّشط فرشحاده اش ةرای ىردم جتییً طّد، ٌازل ٌفرىّده اشث:

 5 "فِیَِ  اخْحَهَفُّاْ انَّذِی نَُِوُ  نِحُتَیًَِّ إِلَّ انْکِحَابَ  غَهَیْکَ أٌَزَنٍَْا وَىَا"

 دارٌد، جتییً کٍی. در آن اخحالف آٌچَ اینکهمگر برای یػٍی: و ایً کحاب را ةر جّ ٌازل ٌکردیو 

رشاٌد کَ  طّر کَ گفحَ طد، چٍیً ىی ی خػر اشث و ُيان ی فّق، ٌظان دٍُده در آیَ« انّا»و « ىا»جرکیب 

، فرو جّشط آن، چیزُایی کَ ىّرد اخحالف ىردم اشث جتییً کٍدپیاىتر ةرای ایٍکَ  جزخدای ىحػال، كرآن را 

 ٌفرشحاد! 

را رشّل اکرم ىػرّفی فرىّده؛ ةدیً جرجیب، جياىی آیاجی کَ در « رافع اخحالفات»خداوٌد ةَ وؽّح  ،در ایً آیَ

ه ةردارٌد و فِو آن اطکال و اخحالف وجّد دارد، ةاید ةَ پیاىتر ارجاع داده طٌّد جا ایظان از ىلػّد خدا پرد

 خلیلث ىدّ ٌظر غاخب کالم را آطکار شازٌد.

 -از ایً رو، اگر کصی طانب فِو کالم خدا و کصب ُدایث وغده داده طده در كرآن اشث، ةاید ةَ رشّل خدا 

 فرىاید: ىراجػَ کٍد. خداوٌد ىی -كرآن  ىتیًِّ

 6" انْدَيِیدِ انْػَزِیزِ غِرَاطِ إِنَْ رَةِِِّوْ  ةِإِذْنِ انٍُّّرِ إِنَْ اتِانظُّهُيَ ىًَِ انٍَّاسَ نِحُخْرِجَ  إِنَیْکَ  أٌَزَنٍَْاهُ  کِحَابٌ"



یػٍی: کحاةی اشث کَ ةَ شّی جّ ٌازل کردیو جا ىردم را ةَ اذن خدایظان از ظهيات ةَ ٌّر ةیرون آوری و ةَ شّی 

 راه خدای غزیز خيید ُدایث کٍی.

 ىتیًِّایً ةدان ىػٍا ٌیصث کَ ىردم ةحّاٌٍد ةدون ىػهو و  ةٍاةرایً، درشث اشث کَ كرآن، کحاب ُدایث اشث؛ اىا

ىردم را از  اوی فّق، خداوٌد كرآن را ةر پیاىترش ٌازل کرده جا  كرآن، ةَ ُدایث دشث یاةٍد. چراکَ ةَ اشحٍاد آیَ

  َ شّی ٌّر و ُدایث راٍُيایی کٍد.ةظهيات 

ُيراه پیاىتران ةرای ُدایث ىردم فرو ىی فرشحاده،  نزوم وجّد ىػهو انِی در کٍار آیات و ٌظاٌَ ُایی کَ خداوٌد

ىّؽّغی ٌیصث کَ ةَ پیاىتر و كرآن اخحػاص داطحَ ةاطد. ُدایث ىردىان در ُيَ ی اغػار ةَ اذن خداوٌد و 

ىٍدی از جّرات و  طده اشث. ةَ غٍّان ٌيٌَّ كّم ةٍی اشراییم، ةا وجّد ةِره ی انِی ىدلق ىی جّشط فرشحاده

جتییً و راٍُيایی  ُای انِی کَ جّشط ىّشی )ع( ةرایظان آورده طده ةّد، ةرای ُدایث ةَ ٌَشایر آیات و ٌظا

 فرىاید: ی ىّشی و كّىض چٍیً ىی خداوٌد درةارهپیاىترطان ٌیاز داطحٍد.  ُای

 7" انٍُّّرِ  إِنَْ انظُّهُيَاتِ ىًَِ كَّْىَکَ  أَخْرِجْ أَنْ  ةِآیَاجٍَِا ىُّشَْ أَرْشَهٍَْا وَنَلَدْ"

 ةَ جدلیق کَ ىا ىّشی را ةا آیات خّد فرشحادیو کَ: كّم خّد را از ظهيات ةَ شّی ٌّر ةیرون آور.و 

 ىتیًِّکالم انِی كاةم دشحیاةی اشث. ىػهو و  ىتیًِّآن کَ: ُدایث و ٌّر ىّجّد در کالم خدا جٍِا جّشط  خالغَ

ی خداوٌدِ  و )ع( ةّد؛ و ةٍا ةَ فرىّده، غیصی ةً ىری«اٌجیم» ىتیًِّ، ىّشی ةً غيران )ع( و ىفصّر و «جّرات»

ایٍکَ جّشط رشّل اکرم  ىديد ىػطفی )ص( اشث. اشاشا كرآن جز ةرای« كرآن» ىتیًِّخکیو، ىػهّو، ىفصّر و 

خلیلی كرآن ىراجػَ ٌکٍد ةَ ُدایث وغده داده طده در  ىتیًِّةرای ىردىان جتییً طّد، ٌازل ٌظده و جا کصی ةَ 

 یاةد. كرآن دشث ٌيی

 –خلیلی كرآن  ىتیًِّی ىردم ةَ  کَ: در غػر پیاىتر، ىراجػَی آیٍده ةَ ایً ىّؽّع خّاُیو پرداخث  هصَدر ج

انِی  ىتیًُِّيچٍیً، پس از رشّل خدا ٌیاز ىردم، ةَ  اىری رایج، ةدیِی و غلالٌی ةّده اشث. –رشّل خدا 

 ز شّی خداوٌد ىحػال، ٌیاز دارٌد.زٌده و جایید طده ا ىتیًِّةرطرف ٌظده و ةرای کصب ُدایث از كرآن، ةَ 

 

 ٌکات ىِو ایً جهصَ:

 ةر پرده کالم ىلػّدِ از کَ یکص ةَ. اشث ىلػّد شاخحًِ ظاُر و کردن ىکظّف یىػٍا ةَ ،ًییجت -

 .ٍدیگّ «ىتیًِّ» دُد یى طرح را آن ىتِو و ىُجيَم و دارد یى

 ی خداوٌد ىحػال اشث. ن، ةر غِده، جتییً كرآ"إِنَّ غَهَیٍَْا ةَیَاٌََُ دُوَّ "ی  ی طریفَ طتق آیَ -



 ىتیًِّكرآن، ٌیاز ةَ جتییً دارد و ، "وَأٌَزَنٍَْا إِنَیْکَ انذِّکْرَ نِحُتَیًَِّ نِهٍَّاسِ ىَا ٌُزِّلَ إِنَیِِْوْ"ی  ی طریفَ طتق آیَ -

 آن، رشّل اکرم ىػرفی طده اشث.

رافع »رشّل خدا ، "فِیَِ اخْحَهَفُّاْ  انَّذِی نَُِوُ  حُتَیًَِّ نِ إِلَّ انْکِحَابَ غَهَیْکَ  أٌَزَنٍَْا وَىَا"ی  طریفَی  آیَطتق  -

و اخحالفات آٌِا را  ل خدا ةرای ىردىان جتییً طّدّشكرآن، جز ةرای ایٍکَ جّشط رُصحٍد و « اخحالف

  ٌازل ٌظده اشث. ةرطرف شازد،

، ُدایث و ٌّر ىّجّد "... انٍُّّرِ إِنَْ انظُّهُيَاتِ ىًَِ انٍَّاسَ نِحُخْرِجَ إِنَیْکَ  أٌَزَنٍَْاهُ کِحَابٌ  "ی  ی طریفَ طتق آیَ -

 طّد. در كرآن، جّشط پیاىتر ةَ ىردىان ىٍحلم ىی

خاص خّد را داطحٍد و ىردىان ةرای فِو کالم  ىتیًُِّو  –ىاٌٍد جّرات و اٌجیم  -شایر کحب آشياٌی  -

 کردٌد. کحاب، ىراجػَ ىی ىتیًِّخداوٌد و دشحیاةی ةَ ُدایث آن ةاید ةَ 
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