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 تفسیر آیَ ششن

 

 َجاءُكِم َفاِسْق ِبَنَبٍأ َفَتَبيَُّنوا َأن ُتِصيُبوا َقِوّما ِبَجَهاَلٍة َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن 

 . َفُتِصِبُحوا َعَلى َما َفَعْلُتِم َناِدِمنَي

 : ترجوَ

اگز ضخص فبسمٗ خجزٖ ! ايذ اٖ كسبَٗ كّ ايًبٌ آٔردِ

اس گزْٔٗ  ثبكُيذ، يجبدا  جحميك، درثبرِ آٌ آٔردثزاٖ ضًب 

اس كزدِ خٕد پطيًبٌ آَگبِ ٔ  ثزخٕرد کُيذ،اس رٖٔ َبداَٗ يزدو 

 .ضٕيذ

 : شرح

ایٍ آیّ ضزیفّ، یکی اس ضٕاثط اطالع رسبَی ٔ ضيِٕ ثزخٕرد 

 . ثب اخجبر يُحطز ضذِ در جٕايغ اساليی را ججييٍ يی کُذ

 آیَ شأى ًزول

صهّٗ )رسٕل خذا  كّاسث ایٍ ثٕدِ یبدضذِ ضأٌ َشٔل آیة 

ٔنيذ ثٍ ػبلجة را ثّ ضخصی ثّ َبو ( سهّى انهّّ ػهيّ ٔ آنّ ٔ

 گزدآٔریفزسحبد جب سكبت آَبٌ را  "ثُٗ انًصطهك"ييبٌ لجيهّ 
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يزدو لجيهّ  ،لـجـيـهّ رفث آٌَـشد  ثّ ٔنيـذُْگبيی کّ . ًَبیذ

دنٕاپـس ضـذَـذ، ٔ أ ثذٌٔ ايُكّ چيشٖ ثّ ايطبٌ  ثب دیذٌ أ

طبیفّ كـّ يـزدو  گشارش دادگطث ٔ ثبس ذيُّ ثگٕيذ، ثّ ي

سكـبت اس پزداخث ٔ  َـذاس ديـٍ ثـزگـطـحـّ ا "ثـُـٗ انًـصـطـهك"

 . خٕدداری يی کُُذ

  پيبيجز گزايی ٔ يسهًبَبٌ ثب ضُيذٌ خجز جًزّد گزِٔ يذکٕر، 

آَبٌ ثب  ی فزاْى ًَبیُذ ٔ آيبدِ َجزدنطكز ُذجصًيى گزفح

يُصزف  آَبٌ راَـبسل ضذ ٔ  يذکٕرآيـّ در ایٍ ُْگبو، . گزدَذ

 .سبخث

 در اسالم ًظام اطالع رساًی

دیٍ يجيٍ اسالو در سييُّ خجز رسبَی، اصٕنی را جذٔیٍ ٔ 

ػزضّ ًَٕدِ اسث کّ اس یک سٕ، يزدو را اس سزچطًّ 

آگبْی ٔ آَچّ در جٓبٌ يی گذرد ثزخٕردار سبسد، ٔ اس سٕی 

ٔ آثزٔی دیگزاٌ دیگز، اس ایجبد جُص ييبٌ يزدو ٔ ثزدٌ حيثيث 

 :ثزخی اس آٌ اصٕل ػجبرجُذ اس. جهٕگيزی ًَبیذ

 .صذالث در خجز رسبَی -

 .حزيث ضبیؼّ سبسی ٔ ضبیؼّ پزکُی -

 .حًم سخٍ ٔ رفحبر دیگزاٌ ثز صحّث ، در صٕرت ايکبٌ -

 .ٔجٕة حفع آثزٔی يزدو -
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نشٔو ثزرسی ٔ جحميك در ثبرِ اخجبری کّ اس يُبثغ  غيز  -

 .لبثم اػحًبد يُحطز يی گزدد

 .پيطگيزی اس ایجبد فحُّ ثّ خبطز سخُبٌ َسُجيذِ -

نشٔو اػبدِ حيثيث، در صٕرت خذضّ دار ضذٌ  -

 .ضخصيث افزاد ثی گُبِ

اس یک سٕ، حك يزدو اسث کّ اس آَچّ در جبيؼّ ٔ کطٕر آَٓب 

در ایٍ ( ػهيّ انسالو)يی گذرد يطهغ ثبضُذ، ٔ ايبو صبدق 

 :سييُّ يی فزيبیذ

 ".اللىابسالعالن بزهاًَ التهجن علیَ "

کسی کّ آگبِ ثّ سيبٌ خٕد ثبضذ، يٕرد ْجٕو : یؼُی

 .اضحجبْبت لزار ًَی گيزد

ًْچُيٍ، داَطًُذاٌ يسهًبٌ َيش، آگبْی ثّ اخجبر ػبنى را 

 :يسبٔی ثب حيبت اَسبَی داَسحّ ٔ چُيٍ گفحّ اَذ

 آسيٌٕ    در  خجز   جش   َجبضذ  جبٌ

 فشٌٔ  صجبَ  خجز  افشٌٔ  را ْز کّ 

 ثيطحز   حيٕاٌ   جبٌ  اس    يب  جبٌ

 خجزدارد   فشٌٔ  کّ رٔ   ساٌ ؟چّ اس 
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 يهک  جبٌ   يب  جبٌ اس   فشٌٔ  پس

 يطحزک  حس س    ضذ   يُشِ  کٕ 

 دل    خذأَذاٌ    جبٌ   يهک  ٔس 

 ثٓم   را    جحيز  جٕ    افشٌٔ   ثبضذ

 ضبٌ يسجٕد  ثٕد آدو   سجت  ساٌ

 ثٕدضبٌ اس   جزسث افشٌٔ   أ  جبٌ

 جزی   دٌٔ   سجٕد   را   ثٓحز   ٔرَّ

 خٕری  در  َجٕد   ْيچ    کزدٌ  ايز 

 کزدگبر  نطف  ػذل ٔ پسُذد  کی 

 پيص خبر  در  سجذِ کُذ گهی  کّ 

 گذضث اس اَحٓب  چٕ افشٌٔ ضذ  جبٌ

 ْب چيش   جًهّ  جبٌ ضذ يطيؼص 

 آديی   ٔ  پزی  ٔ   يبْی  ٔ   يزؽ

 در کًیساَک أ ثيطسث ٔ ایطبٌ 

 (دفحز دٔو –يثُٕی يؼُٕی )
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ايب اس سٕیی دیگز، حفع حيثيث يؤيُبٌ ٔاجت اسث، ٔ َجبیذ 

ثب اَحطبر اخجبر َبدرسث، ثّ اححزاو ٔ آثزٔی يزدو نطًّ ای 

سیزا پيطٕایبٌ يب، اححزاو يؤيٍ را ثّ اَذاسِ اححزاو . ٔارد گزدد

 : کؼجّ داَسحّ اَذ ٔ فزيٕدِ اَذ

 .الکعبةحرهة الوؤهي کحرهة 

ثُب ثز ایٍ ، دٔ يسئٕنيث سُگيٍ ثز ػٓذِ جبيؼّ اساليی 

 :لزار دارد

يسئٕنيث أل ثز دٔش يُبثغ اطالع رسبَی ٔ خجز پزاکُی 

اسث جب جُٓب اخجبر درسث ٔ سُجيذِ را ثّ اطالع يزدو 

ثزسبَُذ، ٔ اس اَحطبر ضبیؼّ ْب ٔ اخجبر ظُّی ثپزْيشَذ، ٔ حفع 

 .ُْذآثزٔی يزدو را يذّ َظز لزار د

يسئٕنيث دٔو کّ در ایٍ آیّ ضزیفّ يٕرد جبکيذ لزار گزفحّ 

اسث ایُکّ ضَُٕذگبٌ ٔ خٕاَُذگبٌ اخجبر ، در پذیزش خجز ْب 

ٔ جزجيت اثز دادٌ ثّ آَٓب ػجهّ َکُُذ، ٔ در صٕرجی کّ يُجغ 

غيز يٕثمی آٌ خجز را ػزضّ کزدِ اسث، صحّث یب ثطالٌ آٌ را 

ب يجبدا اس رٔی َب آگبْی ثب يٕرد جحميك ٔ ثزرسی لزار دُْذ، ج

فزد یب گزْٔی ثزخٕرد ًَبیُذ، ٔ سپس ثّ خبطز الذاو 

 .َسُجيذِ خٕد، پطيًبٌ گزدَذ
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 هعٌای واژٍ فاسق

اس آَجب کّ در آیّ يذکٕر ثّ ایٍ َکحّ اضبرِ ضذِ اسث کّ اگز 

خجزی اس یک يُجغ فبسك ثّ ضًب رسيذ ثبیذ جحميك کُيذ، ثُب 

ٔ يؼُبی آٌ َيش " فبسك"کهًّ  ثز ایٍ، ضبیسحّ اسث پيزايٌٕ

 .جٕضيحی دادِ ضٕد

ثزخی اس داَطًُذاٌ، فبسك را ثّ يؼُبی ضخصی داَسحّ اَذ 

ٔ ثّ يؼصيث  فزيبَجزداری پزٔردگبر ثشرگ اجحُبة کُذكّ اس 

 .داضحّ ثبضذگزايص 

در يمبثم ٔاژِ فسك، يفٕٓو ػذانث لزار دارد، ٔ ػذانث را ثّ 

اَذ، کّ يٕجت يالسيث ثز يؼُبی يهکّ ای َفسبَی داَسحّ 

 .جمٕای انٓی ٔ يزاػبت يزّٔت يی ثبضذ

يهکّ َفسبَی راسخ : ثّ ػجبرت دیگز، ػذانث ػجبرت اسث اس

در َفس اَسبٌ، کّ اَگيشِ يزاػبت جمٕا ٔ اجحُبة اس گُبْبٌ 

کجيزِ ٔ پزْيش اس اصزار در گُبْبٌ صغيزِ ، ٔ يٕجت جزک 

 . يُبفيبت يزّٔت ثبضذ

ػهى اخالق، ثّ يؼُبی حبنث اػحذال ثزای لِّٕ انجحّّ، ػذانث در 

ػبيهّ آيذِ اسث، ًْچُبَکّ حکًث ثّ يؼُبی حبنث اػحذال 

 .ثزای لِّٕ ػبلهّ يی ثبضذ


