
 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 چهارمخالصه جلسه 

 سوره مبارکه آل عمران  104یه تفسیر آ 

 ************************************************************** 

 دو ویژگی بسیار مهم دارد:کنیم زندگی می آن عصری که در  ❖

 های مختلف. . و پر از اطالعات از مسائل و مناطق و زمان از یک سو به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگر (1

 ها در آن عجیب سرعت گرفته است. ست که دگروگونی عصری ااز یک سو  (2

 معنای خیر و منظور آیه از این مفهوم توضیح داده شد. گذشته درباره  ه در جلس ❖

 معروف: 

طبق  لغت معروف  ؛ و  گاهی، اعتراف، کیفر دادن، صبور بودن، رهبر بودنمعروف در لغت عربی: آماده  عانی  م ❖

 ر به کار رفته است.یز به همین معنای بسیاو در قرآن ن به معنای شناخته شده است. ربوی عموزاین لغ 

 منکر:

، انتقاد کردن، کار سخت،  کار کردن کسی را نشناختن، انبودن،  معانی ماده منکر در لغت عربی: از کار بی خبر  ❖

 رفته است.  یار به کار قران به معنای کار ناپسن بس در و  ؛ ضایت نداردرکاری که خداوند بر آن کار زشت،  

 معیار خوبی و بدی: 

اینکه اساسا خوبی و بدی    ترین و پر سابقه ترین مباحث مباحث فلسفی معیار خوبی و بدی است ومهم  از ❖

 معیاری دارد یا ندارد. 

 وان در نظر گرفت. تیار مطلقی نمی بدی هیچ  معای معتقدند که برای خوبی و هعد  ❖

شدند که خوبی و بدی معیاری ندارد و اگر خداوند امر به انجام کاری دارد    در جهان اسالم نیز اشاعره معتقد  ❖

 کند.بدی در آن کار حلول می کند و اگر از ان نهی کرد یا درمورد آن ساخت ماند ر آن حلول می خوبی د

علت اینکه به  .  هاستانسانفطر  منکر    معروف ومعیار  تقدند  که به عدلیه مشهور هستند مع اما دسته دیگری   ❖

تواند ظالم ترین انسان ها را  دند خداوند می طیف مقابل این دسته معتقعدلیه مشهور شده است این است  

درمورد خداوند معنای  بدی    ها را به جهنم ببرد و اصال خوبی ورین انسان تبدون دلیل به بهشت ببرد و متقی 

د که خداوند بر اساس عدل رفتار خواهد کرد و جهان ما دارای خوبی و بدی است و  گویندلیه می اما عندارد و 

 ت. شیعه اس به همین دلیل عدل یکی از اصول اعتقادی مهم  کند. و خداوند بر اساس ان رفتار می 



 

 

کند  ای باش که به خوبی و نیکی دعوت می جامعه گوید که تو  درواقع خداوند به جامعه مسلمان و به انسان می  ❖

بی در ذات انسان و در فطرت انسان است. و وحی و شریعت پیش برنده  این نیکی و خوبه صورت عملی و  

 است. 

 راف.  سوره مبارکه اع 28  هیکی از داللیل عدلیه برای اثبات ادعای خود آی  ❖

 روی از این بینش فظری داده است.واستار عدل است و خداوند دستور به پیینش فطری خبه طور خالصه ب ❖

آنچه در قیام امام حسین علیه السالم و زندگی بقیه معصوصمین علیهم السالم نمود دارد این است که فقط   ❖

 یدند.برای اسالم نجنگیدند بلکه برای انسانیت جنگ 


