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وسی مشهدداوطلبانه دانشگاه فردفعالیتهای فرهنگی و مدیریت 



لَهُمْولَئِكَأُهُزُوًاوَيَتَّخِذَهَاعِلْمٍبِغَيْرِاللَّهِسَبِيلِعَنْلِيُضِلَّالْحَدِيثِلَهْوَيَشْتَرِيمَنْالنَّاسِوَمِنَ
﴾۶﴿مُهِينٌعَذَابٌ

مراهگخداراهازدانشى[هيچ]بى[رامردم]تاخريدارندرابيهودهسخنكهاندكسانىمردمازبرخىو
(۶)بودخواهدخواركنندهعذابىآنانبراىگيرندريشخندبهرا[خداراه]وكنند

بهاستنادهكشداشارهو.گفتيمسخن«الحديثلهو»ازمرادوآيهايننزولشأندربارهگذشتهجلسهدر
.استجديتأملواشکالمحلموسيقیحرمتاثباتبرايآيهاين

.استلقمانمباركهسوره۶آيهازباقيماندهفرازهايتفسيرجلسه،اينموضوع



:...يشتريتفسير
اينوشدهشبيهتبودنچيزيخريداربهبودنچيزيطالببلکهنيستحقيقیفروشوخريدآنازمنظور

.استاستعاريبيان
شدمدارسرخريدارمنصورهمچوبزدمالحقأناكوسوشدمخودازفارغ

:كاربست
آنبهاگریحتاست،(شدنياكردن)گمراهیطالبيعنیباطل،مشتريياوكنندهعرضهكهكسی

.استالهیسرزنشمستحقنيازد،دست
مااستغفارزآيدمیخندهرامعصيتگناهشوقازپردلكف،برسبحهلب،برتوبه

نسخهیپايانفرازهايدر.شودباطللشکرسياهیامانباشدباطلخريدارانساناستممکنگاه
الْحُسَيْنَجاهَدَتِالَّتىالْعِصابَةَالْعَنِاَللّهُمَّ»:استآمدهكسانیچنينردونقددرعاشورازيارتمشهور

السالمعليهحسينابكردندپيکاركهگروهىبركنلعنتخدايا:قَتْلِهِعَلىتابَعَتْوَبايَعَتْوَشايَعَتْوَ
«.حضرتآنكشتنبراىكردندپيروىهمازوبستندپيمانوكردندهمراهىو



:...اهللسبيلتفسير
زكاة،صالة،،هدايتفالح،احسان،:استاهللسبيلازمصاديقیآمده،پيشينآياتدركهتوصيفاتیگويی

اموربهنظريوحقیاموربهنظريوفرشبهايسويهوعرشبهايسويهشد،بيانكهچنانكه...وحکمت
.استاهللسبيلازمصاديقینيزآمدخواهدلقمانحکيمانههايتوصيهدربارهادامهدرآنچههمچنين.داردخلقی
.نيستاهللسبيلباشد،اينازغيرآنچه

.راهی كه از ابهام و دشواري سلوک خالی است. به تعبير لغويان، راه روشن و هموار استسبيل 

«سبيل»و«صراط»فرق
در قرآن هم به صراط  مستقيم  يکی  است  و در قرآن به صيغه جمع نيامده است اما سُبُل  می تواند متکثر باشد و

:صورت مفرد و هم جمع آمده است
«.راه هايى را كه پروردگارت براى تو تعيين كرده به راحتى بپيما: فَاسْلُکی سُبُلَ رَبِّك ذُلُال»
مَاتِ إلَی النَّورِ   مِنَ الظلُّهُمْقَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اَهللِ نُورٌ وَ كتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اَهللَ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّالم وَ يُخْرِجُ»

المت خدا بدان كتاب هر كس را كه از پی خشنودي او رود به راههاي س: بِإذنِه وَ يِهدِيهِم إلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
رهبري بيرون آورد و به عالم نور داخل گرداند و به راه راست( جهل و گناه)هدايت كند و آنان را از تاريکی هاي 

«.كند



:كاربست
مانند.پذيردمیثرتکوتعددوشودمیمتفاوتالرحمن،عبادوبندگاناختالفبهسبيلامااستيکیصراطگويی

میبرامگتيمپيروزيمسيردرهمهتفاوت؛رغمعلیكهباندروازهودفاعخطوحملهخطمتفاوتبازيشيوه
.دارند

:خراسانیعماد
استيکیپيمانهوسبحهيکی،ديروحرميکيستميخانهومسجدسوختگان،ماپيش

يکيستبتخانهوكعبهكنی،پاکنظرگركوته نظريستحاصلجدلوجنگاينهمه
يکيستدانهيکی،دامازل،روزازورنهگرفتارانستسودايزقصهاينهمه

يکيستبيگانهوخانهايندربرآشنامی دانممنكهلطفآنازپرسیزمنگر
:بهايیشيخ
ساجدوراكعرختپيشراهمهديدمزاهدوعابدیصومعهدربهرفتم

مسجدساكنگهوديرممعتکفگهعابدصومعهدرورهبانمميکدهدر
خانهبهخانهمی طلبمراتوكهيعنی

توتويیكاشانهپرتورومكهجاهرتوتويیخانهآنصاحبزنمكهدرهر
توتويیبتخانهوكعبهازمنمقصودتوتويیجانانهكهديروميکدهدر

بهانهبتخانهوكعبهتويیمقصود



:...علمبغيرتفسير
:استمطرحقيداينباارتباطدراحتمالتفاسيرچنداغلب
.نيستبرخوردارعلمیپشتوانهازاينان،مطالب(الف

.نيستندآگاهگفتارشاننادرستیبهخودشاناينان(ب
.خريدندنمیهدايتبجايراضاللتدانستند،میاگركهدانندنمیتجارتاينان(ج

فعلوولقبودنفايدهبیوبودنلهوازدوشانهرياوشوندگانگمراهياوكنندگانگمراهحالهربه
.استنيكخودشاننظردرشاناعمالوندارندآگاهیشان



:كاربست
غذايأمينتبرايتاكردهكمينپلنگیآندركهبينيممیراوحشحياتمستندوقتی:سؤال

يفتد؟باتفاقیچهبعددقايقدرداريددوستكند،شکارراآهويكفرزندخواهدمیفرزندانش،
ت؟چيسدرندهحيوانخودنظردراست،درندگیمانظردرآنچهبخورد؟شکستياشودموفق

استآگاهیكسبدرانسانتوانوانتظاراتاندازهبهوآگاهیتناسببهمجازات.
.شودنمیمؤاخذهرو،هميناز.نيستآگاهكندمیكهكاريبدياز،كودک

ايهداوريوكاركردهاازحاصلآگاهیوعلميعنیاست،باطنیحجتعقلگوييممیوقتی
مطلوبچيزيهردانستن.1:لذا.شويممیمؤاخذهدانشمانحددرمايعنی.ماستحجتعقالنی

.استمضاعفجرمنيزآگاهیودانشكسبدركوتاهی.2.نيست
ازآورده ايد،ايمانكهكسانىاى:تَسُؤْكُمْلَکُمْتُبْدَإِنْأَشْيَاءَعَنْتَسْأَلُوالَاآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا»:101/مائده

«.مپرسيدمى كنداندوهناکراشماگرددآشکارشمابراىاگركهچيزهايى



:«هُزُوًايَتَّخِذَهَا»تفسير
2آيهدرياتآبهآنارجاعتعبير،بهتريناما–سبيل–حديث؟(هاضميرمرجع)اندگرفتهسخرهبهراچيزچه

.است
.استكردنمسخرهمعنايبهاستهزاءوهُزو
.شودمیشکستهشخصيتششود،میمسخرهكهكسی–هيزمشکستن:الحطبهُزو

:كاربست
ندآورمیروياخالقیغيربرخوردبهآورند،میكمقرآنبرابردرمعرفتیبعددروقتیكافران.

:«مهينعذاب»تفسير
.است«مهين»بعضیو«أليم»عذاببعضی.داردانواعیهاعذاب
شفحيابخوردلگداستممکنكسی.داردروانیوروحیدرداموربعضیوداردجسمیدرداموربعضی
مهيندومیواستأليماولی.استدردناکدوهر.بخورد

.ويندگمیمهينعذابراباشدهمراهمقابلفردتحقيربانوعیبهكهعذابی.استاهانتباريشههممهين



:كاربست
ديندارانوداريدينودينشخصيتفرديكهوقتی.استالزمتناسببلکهتوازنتنهانهمجازاتوجرمبين

.هددمیقراربرايشعملشبامتناسبغزابینيزخداوندبايدمقابلدردهد،میقراراستهزاءموردرا
استگرفتهصورتبرخوردگونهسهگناهانمجازاتومکافاتباارتباطدرقرآندر:

نداشتنعذابمعنايبهاينالبته.استنشدهذكرآنارتکاببهنسبتعذابیاماشدهنهیگناهانبرخیاز(الف
.استبودهآنهااندکشيوعياواهميتمعنايبهشايدبلکهنيستگناهاناين
:استشدهذكرآنارتکاببهنسبتاخرويعذابفقطوشدهنهیگناهانبرخیاز(ب

و برخى : هِينٌلَهُمْ عَذَابٌ مُكَوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِ»
را [ اه خدار]دانشى از راه خدا گمراه كنند و [ هيچ]بى[ مردم را]اند كه سخن بيهوده را خريدارند تا از مردم كسانى

«.به ريشخند گيرند براى آنان عذابى خواركننده خواهد بود
:استشدهذكرآنبراياخرويودنيويعذابوشدهنهیگناهانبرخیاز(ج
ائِفِينَخَإِلَّايَدْخُلُوهَاأَنْلَهُمْكَانَمَاأُولَئِكَخَرَابِهَافِیوَسَعَىاسْمُهُفِيهَايُذْكَرَأَنْاللَّهِمَسَاجِدَمَنَعَمِمَّنْأَظْلَمُوَمَنْ»

مساجددراخدنامذكرازرامردمكهآنازستمکارتركيستو:عَظِيمٌعَذَابٌالْآخِرَةِفِیوَلَهُمْخِزْيٌالدُّنْيَافِیلَهُمْ
بر)آنکهزجآينددرمسلمينمساجددركهنشايدراگروهچنيننمايد؟كوششواهتمامآنخرابیدروكندمنع

«.بزرگعذابیآخرتدرواستنصيبخواريوذلتدنيادرراگروهاين.باشندترسان(خود


