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وَ 

وَ 
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58



زمانی که از مراحل پایانی سیر انسان سخن می گوید؛

:تقسیم می کند وانسانها را به دو گروه 

کرده،را بیان  ورشح حال دو گروه سپس 

:  الهی همچونانبیاء 

 ووو

رس سلسله ی را 

: همچوندر قالب را و

.می �ایدمعرفی وو 59



یکی پس از دیگری می آیند و می روند و با رسیدن 

 به  به بلوغ، دستور العمل از  
.بدل می شود به  و از 

؛را باال می برد دست 

:آیه، نازل می شود؛ خداوند می فرماید

   

60



وو

نامحرمان، و ناهالن و 

 استفاده از فرصت 

.می کننداز برشیت سلب 

:  چاره ای ندارد جز

61



62



63

مباحث این بخش برداشت و ترجمه ای آزاد از 

کتاب رشیِف 

.می باشد، ۲ امليزان يف تفس� القرآن، ج 

یزان در بخشهایی از بحث نیز عینا مطالب از امل

.نقل شده است
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65



66



67

  

.به ج�عتی گفته می شود که دارای یک هدف واحدند

بودند، انسانها در آغاز زندگی اجت�عی 

 در سبک زندگی ساده ای که داشتند اختالف و مشاجره ای

.میانشان نبود



68

: به تدریج با اما

پیچیده تر شدن ساختار اجت�ع،

و تعارض منافع حیات، 

:  اختالف در

نحوه ی بهره بردن از امکانات،

.و در عقاید و آراء پدیدار شد



69



: پس از ایجاد اختالف 

پيدا شد،  احتياج به 

كه اختالفات پديد آمده را برطرف سازد

به خود گرفت،  لباس ، 

 و  و با 

.شدهمراه  و  و 
70



،تكميل براى اصالح و و 

وضع و به آن دعوت شد،  

.دندشمبعوث  به منظور اين كار و 

71
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73



و  برای   

  

بود؛آمده 

  ، در اما دینداران

.ندکرد و امور مربوط به مبدا و معاد 

74



بود،  که مورد نظر   

نشد؛حاصل 

پیدا شدند؛   

.و اختالفات باال گرفت

75



: قرآن کریم، در موارد مختلفی که

سخن می گوید؛ از 

.ذکر می کند علت آن را 

  دلیل 

.نهفته است  در روشن شدن معنای کلمه ی 

76



به معناِی   کلمه ی 

  

:  به کار رفته است؛ و در نتیجه

  

گاهی موجب عبور از حد، 

و تعدی به حقوق دیگران می شود، 

را   به همین خاطر گاهی کلمه ی 

.ترجمه می کنند  
77



  

حد شده، عبور از موجب 

:و انسان را وادار می کند

  

78



  

یا محصول 

.است 

که موجب عبور از حد، 

و تعدی به حقوق دیگران و

.ودمی ش 
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:خداوند تعالی می فرماید



81



82

:سوال



83



  اما

:حد شده و انسان را وادار می کندموجب عبور از 

   

  

:و در یک کلمه

دین خدا را به بازی بگیرد
84
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86

:که این استتوصیه حق تعالی به �امی انبیاء 



87

:کهاین است اما چالش اساسی 

، و در صورت پیش آمدن 



88

، در صورت پیش آمدن 



89

:حق تعالی می فرماید



90

مراجعه به کتاب خدا،

.است،  تنها راه 



91



الزمه ی بهره مند شدن از کتاب خدا،

و

 دست برداش� از 

:است و چنگ زدن به ریس�ن 

پس خداوند مؤمنان را 

  در آنچه در آن اختالف کرده بودند

هدایت کرد
92



آیه ی

:بر این امر داللت می کند که

را می آورد؛ به دنبال خود  

:و از مجموع این مباحث دریافت می شود که

با یکدیگر منافات دارند؛  و  

.نیست  و اینکه 
93



94

 و  

دارند؟یکدیگر منافات با 



است؛ 

:سوال

چه اتفاقی می افتد؟ در هنگام 

:این است که 

  

.استکانون و مرکز اصلی این خواهش 
95



بیشرت می شود، هر اندازه که توجه به 

.نیز شدت پیدا می کند 

در نتیجه محصوِل 

.است یا

96



!دقت کنید

محصوِل 

یا به تعبیر دیگر، ه�ن

.است 

97



  نقطه ی مقابِل 

.استیا ه�ن 

:به همین دلیل است کهو 

با یکدیگر منافات دارند؛  و  

.نیست  و اینکه 
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هر بوالهوس زل ـمننیست ق ـشـنگره عک

بس وطایر آن آشیان جان حسین است  

عنقا بود زل ــنــود مــاف وجــق  یهـلـق

مگسآشیان پر نگشاید ن ــر ایــر ســب 

او فوق اشارات ماست اف ــاوص  یهــپای

دسرتس راپایه نیست افئده ن ـایرفعت  

چراغ ابد ت ـاوسرا اد ــجــل ایــفــحــم

ها مقتبس شعلهـماو ور ــناز د ــا ابــت 

گشت چو کرب و بال عارج معراج عشق 

فرسفشاند گرد ز سم ش ــنــیــامروح  
100



شکست تا به قفس ماندگان ن ـس تـفـاو ق

ســفــقتن را ب ــالــشکنند قـباو ى ـدر پ

بىس دیده ام در هوىس داده جان ته ــشــک

هوسزنده چو او کس ندید کشته به ترک  

قافله دل روان اش  در پىــد انــشو ت ــرف

رسـجبه بانگ اد ــشکاروان ن ــى ایــپما 

مقام تو را  رِش ــع، ورــنو ر ــفبا ه ــاى ش

الیمساز د ـزن، دم اــل مــقــع  یسهــالم

101



نبى زورق است ل عقرا و ــاى تــنــحر ثــب

خس وما اندر او جنبش خار است جنبش 

غفلت بود هر که تو را کشته خواند کشته 

نفس رادالن ده ــرورت زنــان پـجاى دم  

نور توست زم ــلتــماز ازل " وادــف"ان ــج

ملتمسز ازل نور توست افئده را ون ــچ 

نظر ا� ــعدل از چشم دل در همه رد ــک

غیر تو کس را نیافت تا بدهد دل به کس 

102



103

وَ 

وَ 


