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  آیات مرتبط با اهل کتاب در سوره آل عمرانبررسی 

 

 احمد زینلی

 

zeinali@stu.yazd.ac.ir 

      

در این نوشتار موضوع اهل کتاب  امااگرچه سوره آل عمران دارای موضوعات متعددی می باشد :چکیده

از  مورد بررسی قرار گرفته است. ماحصل بررسی موضوع اهل کتاب در سه بخش ویژگی های اهل کتاب

شامل رفتارهای سلبی و اسجابی ، رفتار و برخورد خداوند با اهل کتاب ممدوح و مذمومویژگی های جمله 

ن نوشتار به ایمان اهل کتاب اشاره شده اما آنچه و عوامل کیفر اهل کتاب می باشد. در بخش هایی از ای

 که از سوی خداوند پذیرفته است، دین اسالم می باشد. 

  ، عوامل، ویژگیاهل کتاب، سوره آل عمران واژگان کلیدی:

 

 مقدمه . 1

آیه می باشد. یکی از موضوعات مهم این سوره مربوط به اهل  022سوره مبارکه آل عمران، سومین سوره قرآن و دارای 

نرم و  فرهنگ قرآنضمن برخورداری از کتاب است که از جنبه های مختلفی به آن پرداخته شده و در ادامه خواهد آمد. 

است که خود نوعی معرفی آنها  *ه اول مربوط به ویژگی های اهل کتابآنچه در ذیل بیان شده در درج افزار جامع التفاسیر

می باشد. سپس نحوه رفتار و برخورد خداوند با این گروه تبیین شده و در انتها آنچه که موجبات عذاب اهل کتاب را فراهم 

 کرده آورده شده است.

 ویژگی های اهل کتاب . 0

در قرآن از ویژگی های اهل کتاب سخن به میان رفته است. ویژگی های ممدوح و مذموم این گروه با توجه به قرآن  

 اینچنین است:

 ویژگی های ممدوح . 1. 0

  ویژگی های اهل کتاب که به نیکی از آنها در سوره آل عمران یاد شده است عبارتند از:

                                                           

و الزاما بدین معنا نیست که مباحث مطروحه به همه اهل کتاب اطالق واژه اهل کتاب در این نوشتار غالبا بدون قید "همه" بکار رفته است  * 
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نیستند لکن برخی از اصول پایبند بوده و با توجه به سوره آل عمران به موارد  اهل کتاب اگرچه مسلمان ایمان به . 1.1.0

 ذیل ایمان دارند:

  خداوند . 1.1. 1. 0

 یَأْمُرُونَ  وَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ  بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ -یَسْجُدُونَ هُمْ  وَ اللَّیْلِ  آناءَ اللَّهِ آیاتِ یَتْلُونَ قائِمَةٌ ُأمَّةٌ الْکِتابِ أَهْلِ مِنْ سَواءً )لَیْسُوا

 (111-111) الصَّالِحینَ( مِنَ أُولئِكَ وَ الْخَیْراتِ فِی ُیسارِعُونَ وَ الْمُنْکَرِ عَنِ یَنْهَوْنَ وَ  بِالْمَعْرُوفِ

 در این آیه تصریح شده است که از اهل کتاب کسانی هستند که به خداوند ایمان دارند.

 قرآن . 0.1.1.0

 أُولئِكَ  قَلیالً ثَمَناً اللَّهِ بِآیاتِ یَشْتَرُونَ ال لِلَّهِ خاشِعینَ إِلَْیهِمْ أُنْزِلَ ما وَ إِلَیْکُمْ أُنْزِلَ ما وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُ لَمَنْ الْکِتابِ أَهْلِ نْمِ إِنَّ )وَ

 (111) الْحِسابِ( سَریعُ اللَّهَ إِنَّ رَبِّهِمْ عِْندَ أَجْرُهُمْ لَهُمْ

 اهل کتاب آیات قرآن را به بهایی ناچیز نمی فروشند. طبق این آیه

 روز قیامت . 1.1.1.0

 أْمُرُونَیَ وَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ -یَسْجُدُونَ ُهمْ وَ اللَّیْلِ آناءَ اللَّهِ آیاتِ یَتْلُونَ قائِمَةٌ أُمَّةٌ الْکِتابِ أَهْلِ مِنْ سَواءً )لَیْسُوا

(111-111) الصَّالِحینَ( مِنَ أُولئِكَ وَ الْخَیْراتِ فِی ُیسارِعُونَ وَ الْمُنْکَرِ عَنِ یَنْهَوْنَ وَ  بِالْمَعْرُوفِ  

 روز قیامت یکی از مواردی است که اهل کتاب به آن ایمان دارند.

 آموزه های تورات و انجیل . 1.1.1.0

 أُولئِكَ قَلیالً ثَمَناً اللَّهِ بِآیاتِ یَشْتَرُونَ ال لِلَّهِ خاشِعینَ إِلَیِْهمْ أُنْزِلَ ما وَ إِلَیْکُمْ  أُنْزِلَ ما وَ ِباللَّهِ یُؤْمِنُ لَمَنْ الْکِتابِ أَهْلِ  مِنْ إِنَّ )وَ

 (111) الْحِسابِ( سَریعُ اللَّهَ إِنَّ رَبِّهِمْ عِْندَ أَجْرُهُمْ لَهُمْ

 نسبت به آنچه به آنها نازل شده خاشع هستند.در این آیه تصریح شده است که اهل کتاب 

 فضائل اخالقی . 0.1.0

 از دیگر ویژگی های ممدوح اهل کتاب که در قرآن ذکر شده مربوط به فضائل اخالقی آنهاست.

 انجام کار خیر . 1.0.1.0

 أْمُرُونَیَ وَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ -یَسْجُدُونَ ُهمْ وَ اللَّیْلِ آناءَ اللَّهِ آیاتِ یَتْلُونَ قائِمَةٌ أُمَّةٌ الْکِتابِ أَهْلِ مِنْ سَواءً )لَیْسُوا

(111-111) الصَّالِحینَ( مِنَ أُولئِكَ وَ الْخَیْراتِ فِی ُیسارِعُونَ وَ الْمُنْکَرِ عَنِ یَنْهَوْنَ وَ  بِالْمَعْرُوفِ  
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 ند.با توجه به این آیه اهل کتاب به امور خیر توجه دار

 تهجد و شب زنده داری . 0.0.1.0

 (111) یَسْجُدُونَ( ُهمْ وَ اللَّیْلِ آناءَ اللَّهِ آیاتِ یَتْلُونَ قائِمَةٌ أُمَّةٌ الْکِتابِ أَهْلِ مِنْ سَواءً )لَیْسُوا

 تالوت آیات الهی در دل شب از دیگر ویژگی های اهل کتاب است.

 توجه به تکالیف الهی . 1.1.0

 عمران برخی تکالیف مطرح شده است که اهل کتاب به آن اهمیت می دادند.در سوره آل 

 امر به معروف و نهی از منکر . 1.1.1.0

 أْمُرُونَیَ وَ الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ بِاللَّهِ یُؤْمِنُونَ -یَسْجُدُونَ ُهمْ وَ اللَّیْلِ آناءَ اللَّهِ آیاتِ یَتْلُونَ قائِمَةٌ أُمَّةٌ الْکِتابِ أَهْلِ مِنْ سَواءً )لَیْسُوا

(111-111) الصَّالِحینَ( مِنَ أُولئِكَ وَ الْخَیْراتِ فِی ُیسارِعُونَ وَ الْمُنْکَرِ عَنِ یَنْهَوْنَ وَ  بِالْمَعْرُوفِ  

 طبق این آیه امر به معروف و نهی از منکر یکی از مواردی است که اهل کتاب آن را بعنوان تکلیف انجام می دادند.

 امانت داری . 0.1.1.0

 ذلِكَ  قائِماً عَلَیْهِ دُْمتَ ما إِالَّ  إِلَیْكَ یُؤَدِّهِ ال بِدینارٍ َتْأمَنْهُ إِنْ مَنْ مِنْهُمْ  وَ إِلَیْكَ یُؤَدِّهِ بِِقنْطارٍ تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ  الْکِتابِ َأهْلِ مِنْ )وَ

 (57) َیعْلَمُونَ( هُمْ وَ الْکَذِبَ اللَّهِ عَلَى یَقُولُونَ وَ سَبیلٌ الْأُمِّیِّینَ فِی عَلَیْنا لَیْسَ  قالُوا بِأَنَّهُمْ 

  طبق صریح این آیه برخی در میان اهل کتاب هستند که اگر ثروتی را به آنها به امانت بسپاری آن را باز می گردانند.

 ویژگی های مذموم . 0.0

ند نیست و بعضا این ویژگی ها در میان خود اهل در مقابل ویژگی هایی که ذکر شد اهل کتاب ویژگی هایی دارند که خوشای

  کتاب و یا در ارتباط با دیگران است:

 اختالف و دوگانگی . 1.1.0.0

 فَإِنَّ اللَّهِ بِآیاتِ َیکْفُرْ مَنْ وَ  بَیْنَهُمْ بَغْیاً  الْعِلْمُ  جاءَهُمُ  ما بَعْدِ  مِنْ إِالَّ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذینَ اْختَلَفَ َما وَ الْإِسْالمُ اللَّهِ عِنْدَ  الدِّینَ )إِنَّ

 (11) الْحِسابِ( سَریعُ اللَّهَ

 طبق این آیه، اهل کتاب علیرغم علم و آگاهی با یکدیگر اختالف دارند.
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 انحراف و انحطاط . 0.1.0.0

 لَهُمْ خَیْراً لَکانَ الْکِتابِ أَهْلُ آمَنَ لَوْ وَ  بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ وَ الْمُنْکَرِ  عَنِ تَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ تَأُْمرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ )کُنْتُمْ

 بِغَضَبٍ باؤُ  وَ  النَّاسِ مِنَ حَْبلٍ وَ اللَّهِ مِنَ بِحَبْلٍ إِالَّ ثُقِفُوا ما أَْینَ الذِّلَّةُ عَلَیْهِمُ )ضُرِبَتْ (112) الْفاسِقُونَ( أَکْثَرُهُمُ وَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمُ

 کانُوا وَ عَصَوْا بِما ذلِكَ حَقٍّ بِغَیْرِ الْأَنْبِیاءَ یَقْتُلُونَ وَ اللَّهِ بِآیاتِ یَکْفُرُونَ کانُوا بِأَنَّهُمْ  ذلِكَ الْمَسْکَنَةُ عَلَیْهِمُ  ضُرِبَتْ وَ اللَّهِ مِنَ

 (110) یَعْتَدُونَ(

 آنها را بیان می کند. قرآن به فسق اکثریت اهل کتاب اذعان کرده و عصیان

 در برابر غیر اهل کتاب . 0.0.0

اهل کتاب ویژگی هایی مذموم در برابر غیر اهل کتاب از جمله آیات الهی، انبیاء )علیهم السالم(، مسلمانان و ... داشتند که 

 قرآن به آنها اشاره کرده است.

 حق . 1.0.0.0

 نامطلوب بوده است بگونه ای کهدر برخی از موارد عملکرد اهل کتاب در برابر حق، 

 (01) مُعْرِضُونَ( ُهمْ وَ مِنْهُمْ فَریقٌ یَتَوَلَّى ُثمَّ بَیْنَهُمْ لِیَحْکُمَ اللَّهِ کِتابِ إِلى یُدْعَوْنَ الْکِتابِ مِنَ نَصیباً أُوتُوا الَّذینَ  إَِلى تَرَ لَمْ )أَ

 طبق این آیه اهل کتاب از حق رویگردان هستند.

 )برخی از اهل کتاب( حق را باطل می آمیزند و حق را کتمان می کنند:  ای دیگر می فرماید و یا در آیه

   (51) تَعْلَُمونَ( أَنْتُمْ وَ الْحَقَّ تَکْتُمُونَ وَ بِالْباطِلِ الْحَقَّ تَلْبِسُونَ لِمَ  الْکِتابِ َأهْلَ )یا

 خداوند . 1.1.0.0.0

 ن اهل کتاب به خداوند اشاره دارد اگرچه بدان علم و آگاهی دارند:در این دو آیه ذیل قرآن کریم به دروغ بست

 ذلِكَ  قائِماً عَلَیْهِ دُْمتَ ما إِالَّ  إِلَیْكَ یُؤَدِّهِ ال بِدینارٍ َتْأمَنْهُ إِنْ مَنْ مِنْهُمْ  وَ إِلَیْكَ یُؤَدِّهِ بِِقنْطارٍ تَأْمَنْهُ إِنْ مَنْ  الْکِتابِ َأهْلِ مِنْ )وَ

 (57) َیعْلَمُونَ هُمْ وَ الْکَذِبَ اللَّهِ عَلَى یَقُولُونَ وَ سَبیلٌ الْأُمِّیِّینَ فِی عَلَیْنا لَیْسَ  قالُوا بِأَنَّهُمْ 

 مِنْ هُوَ ما وَ اللَّهِ عِْندِ مِنْ هُوَ یَقُولُونَ وَ  الْکِتابِ مِنَ هُوَ ما وَ الْکِتابِ مِنَ لِتَحْسَبُوهُ بِالْکِتابِ أَلْسِنَتَهُمْ یَلْوُونَ لَفَریقاً  مِنْهُمْ إِنَّ )وَ

 (57) یَعْلَمُونَ( هُمْ  وَ الْکَذِبَ اللَّهِ عَلَى یَقُولُونَ وَ اللَّهِ عِنْدِ
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 آیات الهی . 0.1.0.0.0

 آیات ذیل به کفر و انکار آیات الهی از سوی اهل کتاب اشاره دارد:

 (52) تَشْهَدُونَ( أَنْتُمْ وَ اللَّهِ بِآیاتِ تَکْفُرُونَ لِمَ  الْکِتابِ َأهْلَ )یا

 (17) تَعْمَلُونَ( ما عَلى شَهیدٌ اللَّهُ وَ اللَّهِ بِآیاتِ تَکْفُرُونَ لِمَ  الْکِتابِ أَهْلَ  یا )قُلْ

 انبیاء )علیهم السالم( . 1.1.0.0.0

 إِنْ وَ  اهْتَدَوْا فَقَدِ أَسَْلمُوا فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ أَ الْأُمِّیِّینَ وَ الْکِتابَ أُوتُوا لِلَّذینَ  قُلْ  وَ  اتَّبَعَنِ مَنِ وَ لِلَّهِ وَجْهِیَ أَسْلَمْتُ فَقُلْ حَاجُّوكَ )فَإِنْ

 الَّذینَ یَقْتُلُونَ وَ حَقٍّ بِغَیْرِ النَّبِیِّینَ یَقْتُلُونَ وَ اللَّهِ ِبآیاتِ یَکْفُرُونَ الَّذینَ )إِنَّ (02) بِالْعِبادِ( بَصیرٌ اللَّهُ وَ  الْبَالغُ عَلَیْكَ فَإِنَّما تَوَلَّوْا

 (01) أَلیمٍ( بَِعذابٍ فَبَشِّرُْهمْ النَّاسِ مِنَ ِبالْقِسْطِ یَأْمُرُونَ

 لَهُمْ خَیْراً لَکانَ الْکِتابِ أَهْلُ آمَنَ لَوْ وَ  بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ وَ الْمُنْکَرِ  عَنِ تَنْهَوْنَ وَ بِالْمَعْرُوفِ تَأُْمرُونَ لِلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٍ خَیْرَ )کُنْتُمْ

 )ضُرِبَتْ (111) یُْنصَرُونَ( ال ثُمَّ  الْأَدْبارَ یُوَلُّوکُمُ  یُقاتِلُوکُمْ إِنْ وَ أَذىً إِالَّ یَضُرُّوکُمْ  )لَنْ (112) الْفاسِقُونَ( أَکْثَرُهُمُ وَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمُ

 کانُوا بِأَنَّهُمْ  ذلِكَ الْمَسْکَنَةُ عَلَیْهِمُ  ضُرِبَتْ وَ اللَّهِ مِنَ بَِغضَبٍ باؤُ وَ النَّاسِ مِنَ حَبْلٍ وَ اللَّهِ مِنَ بِحَبْلٍ إِالَّ ثُقِفُوا ما أَیْنَ الذِّلَّةُ عَلَیْهِمُ

 (110) یَْعتَدُونَ( کانُوا وَ عَصَوْا بِما ذلِكَ حَقٍّ بِغَیْرِ الْأَنْبِیاءَ یَقْتُلُونَ وَ اللَّهِ بِآیاتِ یَکْفُرُونَ

در آیات مذکور اگرچه بطور کلی در رابطه با اهل کتاب و انبیاء )علیهم السالم( سخن به میان رفته اما قرآن بطور خاص به 

 رابطه اهل کتاب و برخی از پیامبران )علیهم السالم( اشاره کرده است از جمله:

 پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( . 1.1.1.0.0.0

 فَإِنَّ اللَّهِ بِآیاتِ َیکْفُرْ مَنْ وَ  بَیْنَهُمْ بَغْیاً  الْعِلْمُ  جاءَهُمُ  ما بَعْدِ  مِنْ إِالَّ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذینَ اْختَلَفَ َما وَ الْإِسْالمُ اللَّهِ عِنْدَ  الدِّینَ )إِنَّ

 فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ أَ الْأُمِّیِّینَ وَ الْکِتابَ أُوتُوا لِلَّذینَ  قُلْ  وَ اتَّبَعَنِ َمنِ وَ لِلَّهِ وَجْهِیَ أَسْلَمْتُ فَقُلْ حَاجُّوكَ )فَإِنْ (11) الْحِسابِ( سَریعُ اللَّهَ

 (02) بِالْعِبادِ( بَصیرٌ اللَّهُ وَ الْبَالغُ عَلَیْكَ فَإِنَّما تَوَلَّوْا إِنْ وَ اهْتَدَوْا فَقَدِ أَسْلَمُوا

اهلل علیه و آله( داشتند به محاجه با پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( اهل کتاب اگرچه علم به حقیقت نبوت پیامبر )صلی 

 پرداختند.

 حضرت ابراهیم )علیه السالم( . 0.1.1.0.0.0

 (57) تَعْقِلُونَ( َفال أَ َبعْدِهِ  مِنْ إِالَّ الْإِنْجیلُ وَ التَّوْراةُ أُنْزِلَتِ ما وَ  إِبْراهیمَ فی تُحَاجُّونَ لِمَ  الْکِتابِ َأهْلَ )یا

 در این به گفتگو و نزاع اهل کتاب با حضرت ابراهیم )علیه السالم( اشاره شده است.
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 در سوره آل عمران آمده است که برخی از اهل کتاب سعی دارند تا مسلمانان را گمراه کنند مانند: مسلمانان . 1.1.0.0.0

 (51) یَشْعُرُونَ( ما وَ أَنْفُسَهُمْ إِالَّ یُضِلُّونَ ما وَ یُِضلُّونَکُمْ لَوْ الْکِتابِ أَهْلِ مِنْ  طائِفَةٌ )وَدَّتْ

 (50) یَرْجِعُونَ( لَعَلَّهُمْ آخِرَهُ اکْفُرُوا وَ النَّهارِ وَجْهَ آمَنُوا الَّذینَ عََلى أُنْزِلَ بِالَّذی آمُِنوا الْکِتابِ أَهْلِ مِنْ  طائِفَةٌ قالَتْ )وَ

جهت گمراه کردن مسلمانان آگاهی دارد فلذا به مسلمانان یادآور می شود تا از  از آنجا که خداوند از نقشه اهل کتاب کتاب

 اهل کتاب پیروی نکنند:

 (122) کافِرینَ( إیمانُِکمْ َبْعدَ یَرُدُّوُکمْ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذینَ مِنَ فَریقاً تُطیعُوا إِنْ آمَنُوا الَّذینَ  أَیَُّها )یا

 مشرکان  . 0.0.0.0

 گروه حق، قرآن به ارتباط اهل کتاب با گروه باطل یعنی مشرکان اشاره دارد.در مقابل 

 وَ تَصْبِرُوا إِنْ وَ کَثیراً أَذىً أَشْرَکُوا الَّذینَ مِنَ وَ  قَبْلِکُمْ مِنْ الْکِتابَ أُوتُوا الَّذینَ مِنَ لََتسْمَعُنَّ وَ أَنْفُسِکُمْ وَ أَمْوالِکُمْ فی )لَتُبْلَوُنَّ

 (175) الُْأمُورِ( عَزْمِ مِنْ ذلِكَ فَإِنَّ تَتَّقُوا

 این آیه به همسویی اهل کتاب با مشرکان در آزار رساندن فراوان به مؤمنان اذعان دارد.

 رفتار و برخورد خداوند با اهل کتاب . 1

. برخی اهل کتاب از در سوره آل عمران آیاتی را مشاهده می کنیم که به رفتار و برخورد خداوند با اهل کتاب پرداخته است

  این رفتارها ممکن است با هدف هدایت اهل کتاب بوده باشد و برخی مربوط به عقوبت آنها.

 ایجابی . 1.1

همانطور که اشاره شد در برخی از عکس العمل های خداوند نسبت به اهل کتاب، هدف این است که از حق پیروی کنند. 

دستور به پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( برای ایجاد با اهل کتاب و یا احتجاج با  بنابراین خداوند ممکن است از طریق هشدار،

 اهل کتاب به این امر بپردازد.

 هشدار به اهل کتاب . 1.1.1

طبق مشاهده برخی از آیات سوره آل عمران مشخص شد که هشدار خداوند نسبت به اهل کتاب به دو شیوه التزامی و 

 استفهامی بیان شده است:

 

 

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 141-191، ص 1935،  اردیبهشت 5، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

844 
 

 التزامی . 1.1.1.1

 بِما رَبَّانِیِّینَ کُونُوا لکِنْ  وَ  اللَّهِ دُونِ مِنْ لی عِباداً کُونُوا لِلنَّاسِ یَقُولَ ثُمَّ النُّبُوَّةَ وَ  الْحُکْمَ وَ الْکِتابَ  اللَّهُ یُؤْتِیَهُ أَنْ لِبَشَرٍ کانَ )ما

 (51) َتدْرُسُونَ( کُنْتُمْ بِما وَ الْکِتابَ تُعَلِّمُونَ کُنْتُمْ

 خداوند کسانی را که به آنها کتاب داده شده هشدار داده است تا مردم را بسوی غیر او دعوت نکنند.

 استفهامی . 0.1.1.1

 (57) (تَعْقِلُونَ َفال أَ َبعْدِهِ  مِنْ إِالَّ الْإِنْجیلُ وَ التَّوْراةُ أُنْزِلَتِ ما وَ  إِبْراهیمَ فی تُحَاجُّونَ لِمَ  الْکِتابِ َأهْلَ )یا

 خداوند پرسشگرانه به گفتگو و نزاع اهل کتاب با حضرت ابراهیم )علیه السالم( می پردازد.

 آیات ذیل نیز به شیوه پرسش هشدار می دهد:

 (55) َتعْلَمُونَ( ال أَنْتُمْ  وَ یَعْلَمُ اللَّهُ وَ  عِْلمٌ بِهِ لَُکمْ  لَیْسَ فیما تُحَاجُّونَ فَلِمَ  عِلْمٌ ِبهِ لَُکمْ فیما حاجَجْتُمْ هؤُالءِ َأنْتُمْ )ها

 (52) تَشْهَدُونَ( أَنْتُمْ وَ اللَّهِ بِآیاتِ تَکْفُرُونَ لِمَ  الْکِتابِ َأهْلَ )یا

 (11) َتعْمَلُونَ( عَمَّا بِغافِلٍ  اللَّهُ َما وَ شُهَداءُ أَنْتُمْ وَ عِوَجاً تَبْغُونَها آمَنَ مَنْ اللَّهِ سَبیلِ عَنْ تَصُدُّونَ لِمَ  الْکِتابِ أَهْلَ  یا )قُلْ

 طبق آیات مذکور خداوند متعال متعال از طریق پرسش به اهل کتاب هشدار می دهد تا آنها به مسیر حق بازگردند.

 دستور به ایجاد همبستگی و وحدت با اهل کتاب . 0.1.1

 مِنْ أَرْباباً  بَعْضاً بَْعضُنا یَتَّخِذَ ال وَ شَیْئاً بِهِ نُشْرِكَ ال وَ اللَّهَ إِالَّ نَعْبُدَ  أَالَّ  بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَنا سَواءٍ کَلِمَةٍ إِلى تَعالَوْا الْکِتابِ أَهْلَ  یا )قُلْ

 (51) مُسْلِمُونَ( بِأَنَّا اشْهَدُوا فَقُولُوا تَوَلَّوْا فَإِنْ اللَّهِ دُونِ

پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( دستور ایجاد وحدت با اهل کتاب را می  در این آیه که به آیه مباهله معروف است خداوند به

 دهد.

 احتجاج با اهل کتاب . 1.0.1.1

 إِنْ وَ  اهْتَدَوْا فَقَدِ أَسَْلمُوا فَإِنْ أَسْلَمْتُمْ أَ الْأُمِّیِّینَ وَ الْکِتابَ أُوتُوا لِلَّذینَ  قُلْ  وَ  اتَّبَعَنِ مَنِ وَ لِلَّهِ وَجْهِیَ أَسْلَمْتُ فَقُلْ حَاجُّوكَ )فَإِنْ

 (02) بِالْعِبادِ( بَصیرٌ اللَّهُ وَ  الْبَالغُ عَلَیْكَ فَإِنَّما تَوَلَّوْا

 در این آیه به پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( دستور داده شده اند تا با اهل کتاب به گفتگو بپردازند.
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 سلبی . 0.1

ساختن اهل کتاب، خداوند با توجه به عملکرد اهل کتاب و عدم هدایت پذیری آنها در مقابل رفتارهای ایجابی جهت متنبه 

 به شیوه افشاگری کینه اهل کتاب و محرومیت زایی آنان از هدایت می پردازد.

 محروم کردن اهل کتاب از هدایت . 1.0.1

 (75) الظَّالِمینَ( الْقَوْمَ یَهْدِی ال اللَّهُ وَ الْبَیِّناتُ جاءَهُمُ وَ حَقٌّ الرَّسُولَ أَنَّ شَهِدُوا وَ  إیمانِهِمْ بَْعدَ کَفَرُوا قَوْماً  اللَّهُ یَهْدِی )کَیْفَ

 کفر پس از ایمان و حق دانستن حضرت رسول )صلی اهلل علیه و آله( منجر به محرومیت از هدایت می شود.

 جلوه بعید را شدند کافر ایمان از بعد که قومى شدن هدایت که است این منظور و است انکارى استفهام از نظر المیزان این

 خدا و -الظَّالِمِینَ( اْلقَوْمَ یَهْدِی ال اللَّهُ )وَ: فرموده آیه آخر در که چنان هم. است بودن محال شمردن بعید این از مراد و. دهد

 کند.نمى هدایت را ستمگر مردم

 افشا کردن جعلیات و کینه دشمنی آنان نسبت به مؤمنان . 0.0.1

 مِنْ هُوَ ما وَ اللَّهِ عِْندِ مِنْ هُوَ یَقُولُونَ وَ  الْکِتابِ مِنَ هُوَ ما وَ الْکِتابِ مِنَ لِتَحْسَبُوهُ بِالْکِتابِ أَلْسِنَتَهُمْ یَلْوُونَ لَفَریقاً  مِنْهُمْ إِنَّ )وَ

 (57) یَعْلَمُونَ( هُمْ  وَ الْکَذِبَ اللَّهِ عَلَى یَقُولُونَ وَ اللَّهِ عِنْدِ

بیان کردن مطالبی دیگر در حین تالوت قرآن توسط این گروه و اذعان به اینکه چنین مطالبی از خداست اما از خداوند 

 نیست؛ این واقعیتی است که خداوند افشاگری می کند.

 عوامل عذاب و کیفر اهل کتاب . 1

یل اعمالی که انجام می دهند دچار عذاب و کیفر شوند. در سوره آل عمران به عواملی اشاره شده اهل کتاب ممکن است بدل

 که عبارتند از:

 قتل انبیاء )علیهم السالم( و عدالتخواهان . 1.1

 أَلیمٍ( بَِعذابٍ فَبَشِّرْهُمْ النَّاسِ مِنَ بِالْقِسْطِ یَأْمُرُونَ الَّذینَ یَقْتُلُونَ وَ حَقٍّ بِغَیْرِ النَّبِیِّینَ یَقْتُلُونَ وَ اللَّهِ بِآیاتِ یَکْفُرُونَ الَّذینَ )إِنَّ

(01) 

 بِأَنَّهُمْ ذلِكَ الْمَسْکَنَةُ عَلَیِْهمُ ضُرِبَتْ وَ  اللَّهِ مِنَ بِغَضَبٍ باؤُ وَ النَّاسِ  مِنَ حَبْلٍ وَ  اللَّهِ مِنَ بِحَبْلٍ إِالَّ ثُقِفُوا ما أَیْنَ الذِّلَّةُ عَلَیْهِمُ )ضُرِبَتْ

 (110) یَعْتَدُونَ( کانُوا وَ عَصَوْا بِما ذلِكَ حَقٍّ بِغَیْرِ الْأَنْبِیاءَ یَقْتُلُونَ وَ اللَّهِ بِآیاتِ یَکْفُرُونَ کانُوا

 قتل انبیاء )علیهم السالم( و عدالتخواهان یکی از عوامل کیفر اهل کتاب با توجه به این آیه می باشد.
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 تجاوزگری . 0.1

 بِأَنَّهُمْ ذلِكَ الْمَسْکَنَةُ عَلَیِْهمُ ضُرِبَتْ وَ  اللَّهِ مِنَ بِغَضَبٍ باؤُ وَ النَّاسِ  مِنَ حَبْلٍ وَ  اللَّهِ مِنَ بِحَبْلٍ إِالَّ ثُقِفُوا ما أَیْنَ الذِّلَّةُ عَلَیْهِمُ )ضُرِبَتْ

 (110) یَعْتَدُونَ( کانُوا وَ عَصَوْا بِما ذلِكَ حَقٍّ بِغَیْرِ الْأَنْبِیاءَ یَقْتُلُونَ وَ اللَّهِ بِآیاتِ یَکْفُرُونَ کانُوا

 تعدی و تجاوز اهل کتاب منجر به عذاب این گروه خواهد شد.

  خودپسندی . 1.1

 أَلیمٌ( َعذابٌ لَهُمْ وَ  الْعَذابِ مِنَ بِمَفازَةٍ تَحْسَبَنَّهُمْ فَال یَفْعَلُوا َلمْ بِما یُحْمَدُوا أَنْ یُحِبُّونَ وَ أَتَوْا بِما یَفْرَحُونَ الَّذینَ تَحْسَبَنَّ )ال

(177) 

این گروهی که دوست دارند در مقابل کار نیکی که انجام نداده اند مورد ستایش قرار بگیرند به عذاب گرفتار خواهند شد. 

  

 کفر به آیات الهی . 1.1

 أَلیمٍ( بَِعذابٍ فَبَشِّرْهُمْ النَّاسِ مِنَ بِالْقِسْطِ یَأْمُرُونَ الَّذینَ یَقْتُلُونَ وَ حَقٍّ بِغَیْرِ بِیِّینَالنَّ یَقْتُلُونَ وَ اللَّهِ بِآیاتِ یَکْفُرُونَ الَّذینَ )إِنَّ

(01) 

 عذاب سخت منتظر کسانی خواهد بود که به آیات الهی کفر ورزیده اند.

 گناه . 7.1

 بِأَنَّهُمْ ذلِكَ الْمَسْکَنَةُ عَلَیِْهمُ ضُرِبَتْ وَ  اللَّهِ مِنَ بِغَضَبٍ باؤُ وَ النَّاسِ  مِنَ حَبْلٍ وَ  اللَّهِ مِنَ بِحَبْلٍ إِالَّ ثُقِفُوا ما أَیْنَ الذِّلَّةُ عَلَیْهِمُ )ضُرِبَتْ

 (110) یَعْتَدُونَ( کانُوا وَ عَصَوْا بِما ذلِكَ حَقٍّ بِغَیْرِ الْأَنْبِیاءَ یَقْتُلُونَ وَ اللَّهِ بِآیاتِ یَکْفُرُونَ کانُوا

 عصیان و نافرمانی این گروه غضب الهی را بدنبال خواهد داشت.

 تفرقه افکنی و اختالف در دین . 5.1

 (127) عَظیمٌ( َعذابٌ لَهُمْ أُولِئكَ وَ الْبَیِّناتُ جاءَهُمُ  ما بَعْدِ مِنْ اخْتَلَفُوا وَ تَفَرَّقُوا کَالَّذینَ  تَکُونُوا ال )وَ

  آگاهی موجب عذاب می شود ناشی از تفرقه افکنی و اختالف در دین است.آخرین عاملی که در عین 
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 نتیجه

از سوره آل عمران دین نبوده و تنها دین، دین  11اهل کتاب اگرچه دارای یك شریعت الهی می باشند اما با توجه به آیه 

زنده داری و ویژگی های پسندیده اسالم می باشد و غیر از اسالم پذیرفته نیست. برخی از اهل کتاب دارای ایمان، شب 

هستند اما با این حال خداوند آنها را به طرف اسالم سوق می دهد و در جایی دیگر، مانند آیه مباهله، به پیامبر اسالم )صلی 

 اهلل علیه و آله( دستور ایجاد وحدت با اهل کتاب می دهد.
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