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  چرا جلد دوم بازنويسى و تكميل شد؟
   

نمونه را شروع كرديم، باور نمى كرديم تا اين حد مورد هنگامى كه تفسير : حقيقت اين است
استقبال از سوى تمام قشرها واقع شود، تا آنجا كه جلد اول اين تفسير، بيست و هشتمين چاپ 

خود را پشت سر گذاشته است و به حمد اللّه به بعضى از زبان هاى زنده دنيا به طور كامل 
  ).زبان انگليسى(ديگر نيز در حال ترجمه است  و به بعضى) زبان عربى و اردو(ترجمه شده 

به همين دليل، هنگام تنظيم جلد اول و دوم، اهميتى كه در خور اين استقبال فوق العاده بوده 
به تنظيم مباحث داده نشد، لذا ناچار شديم جلد اول را با تجديد نظر بسيار و اضافات فراوان 

ن نشان مى دهد تا چه حدى روى آن كار شده بازنويسى كنيم كه مقايسه چاپ جديد و قديم آ
  .است

ما ميل داشتيم دست به جلد دوم نزنيم، ولى ناهماهنگى آن با ساير مجلدات از يك سو، و 
اصرار و فشار زياد از طرف انديشمندان عالقمند از سوى ديگر، ما را وادار به تجديد نظر و 

ى براى جلد سوم و مابعد آن نداريم و بازنويسى جلد دوم نيز كرد، ولى به حمد اللّه مشكل
  .هماهنگى آن با ساير مجلدات مراعات شده است

خوشبختانه اين تجديد نظر در مورد جلد دوم زمانى صورت مى گيرد كه سالهاست از پايان 
نيز وارد دهمين جلد خود شده است و » پيام قرآن«تمام تفسير مى گذرد، و تفسير موضوعى 

ه انتشار است و به حمد اللّه از تجربيات گذشته براى بازنويسى و جلد هشتم آن در آستان
  تكميل اين جلد، استفاده شد، و به صورتى كه 
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  .مالحظه مى كنيد درآمد، كه با مقايسه با نسخه قبل تفاوت ها به خوبى روشن مى شود
  .خداوند همه ما را به آنچه رضاى اوست هدايت فرمايد

   
  قم حوزه علميه ـ ناصر مكارم شيرازى                           

  1412/ رمضان المبارك /  2                                  
                                        17  /12  /1370  
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  ن استفاده شدهقسمتى از تفاسيرى كه در نوشتن اين تفسير از آ   
  :و يا مورد نقد قرار گرفته است   
   
  ـ تفسير مجمع البيان         از مفسر معروف مرحوم طبرسى 1
  ـ تفسير تبيان               از دانشمند فقيد بزرگ شيخ طوسى 2
ض صافى               از مالّمحسن في«ـ تفسير  4ـ تفسير الميزان            از عالّمه طباطبائى 3

  كاشانى
  ـ تفسير نور الثقلين         از مرحوم عبد على بن جمعة الحويزى 5
ـ تفسير روح المعانى      از عالّمه  7ـ تفسير برهان               از مرحوم سيد هاشم بحرانى 6

  شهاب الدين محمود آلوسى
  تقريرات درس(ـ تفسير المنار               از محمد رشيد رضا  8

  )تفسير شيخ محمد عبده                                 
  ـ تفسير فى ظالل القرآن   از سيد قطب 9

  ـ تفسير قرطبى            از محمد بن احمد االنصارى القرطبى 10
  ابوالحسن على بن منويه(ـ اسباب النزول            از واحدى  11

  )نيشابورى                                 
  ـ تفسير مراغىاز احمد مصطفى مراغى 12
  ـ تفسير مفاتيح الغيب      از فخر رازى 13
  ـ تفسير كشّاف            از زمخشرى 15ـ تفسير روح الجنان      از ابو الفتوح رازى 14
  ـ الدر المنثور            از سيوطى 16
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  91ـ  1و آل عمران آيه  286ـ  188بقره آيه 
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  و ال تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ و تُدلُوا بِها إِلَى الْحكّامِ لتَأْكُلُوا   188
  فَريقاً منْ أَموالِ النّاسِ بِاإلِثْمِ و أَنْتُم تَعلَمونَ          

   
  :ترجمه

و براى خوردن بخشى از ! ميان خود نخوريددر ) و ناحق(ـ و اموال يكديگر را به باطل  188
به قضات ندهيد، در حالى كه مى دانيد ) به عنوان رشوه(آن را ) قسمتى از(اموال مردم، به گناه، 

  )!گناه است(
   

  :تفسير
  خطوط اصلى اقتصاد اسالمى

اين آيه اشاره به يك اصل كلى و مهم اسالمى مى كند كه در تمام مسائل اقتصادى حاكم است، 
به يك معنى مى شود تمام ابواب فقه اسالمى در بخش اقتصاد را، زير پوشش آن قرار داد، و  و

به همين دليل، فقهاى بزرگ ما در بخش هاى زيادى از فقه اسالمى به اين آيه تمسك مى 
و ال تَأْكُلُوا (» اموال يكديگر را در ميان خود به باطل و ناحق نخوريد«: جويند، مى فرمايد

  ).كُم بينَكُم بِالْباطلِأَموالَ
بعضى، آن را : در اينجا چيست؟ تفسيرهاى مختلفى ذكر كرده اند» باطل«در اين كه منظور از 

بعضى اشاره به اموالى كه . به معنى اموالى كه از روى غصب و ظلم به دست مى آيد دانسته اند
  .از طريق قمار و مانند آن فراهم مى گردد

و انواع پرونده سازى هاى (به اموالى مى دانند كه از طريق سوگند دروغ  و بعضى آن را اشاره
  ).دروغين به دست مى آيد
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 ;مفهوم آيه عموميت دارد و همه اين مسائل و غير اينها را شامل مى شود: ولى ظاهر اين است
ضى از كه به معنى زايل و از بين رونده است، همه را در بر مى گيرد، و اگر در بع» باطل«زيرا 

عليه (و در روايتى از امام صادق) 1(،»سوگند دروغ«تفسير به ) عليه السالم(روايات، از امام باقر
  .در واقع از قبيل بيان مصداق هاى روشن است) 2(شده است،» قمار«تفسير به ) السالم

بنابراين هر گونه تصرف در اموال ديگران از غير طريق صحيح و به ناحق مشمول اين نهى 
  .است الهى

تمام معامالتى كه هدف صحيحى را تعقيب نمى كند و پايه و اساس عقالئى ندارد، نيز مشمول 
  .اين آيه است

: با توضيح بيشترى خطاب به مؤمنان آمده است، مى فرمايد 29آيه » نساء«همين معنى در سوره 
اى «: باطلِ إِالّ أَنْ تَكُونَ تجارةً عنْ تَراض منْكُميا أيها الَّذينَ آمنُوا ال تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْ

اموال يكديگر را به باطل و از طرق نامشروع نخوريد مگر اين كه ! كسانى كه ايمان آورده ايد
  .»تجارتى باشد كه با رضايت شما انجام گيرد

ع و حالل ، در واقع بيان يك مصداق روشن از طرق مشرو»تجارت، توأم با تراضى«استثناء 
است، و هبه، ميراث، هديه، وصيت و مانند آن را نفى نمى كند، زيرا آنها نيز از طرق مشروع 

  .عقالئى است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حديث 176، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »مجمع البيان«ـ  1
  ).مؤسسه اسماعيليان( 615

نوادر «ـ ) چاپ آل البيت( 22267، حديث 167و  164، صفحات 17، جلد »الشيعهوسائل «ـ  2
، 5، جلد »كافى«ـ )) عليه السالم(چاپ مدرسه امام مهدى( 414، حديث 162، صفحه »األشعرى
  . 234، صفحه 76، جلد »بحار االنوار«ـ ) دار الكتب االسالمية( 1، حديث 122صفحه 

وسائل «(نيز وارد شده است » نساء«سوره  29ر رابطه با آيه همين تفسير د: قابل توجه اين كه
، »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 22262و  22261، احاديث 166، صفحه 17، جلد »الشيعه
، »عياشى«ـ تفسير  26، حديث 25، صفحه 97، و جلد 11و  10، احاديث 234، صفحه 76جلد 
  ).236و  235، صفحات 1جلد 
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آيات (قرار گرفتن آيه مورد بحث، بعد از آيات روزه : از مفسران گفته اندجالب اين كه بعضى 
  .نشانه يك نوع همبستگى در ميان اين دو است) 187ـ  182

در آنجا نهى از خوردن و آشاميدن به خاطر انجام يك عبادت الهى مى كند، و در اينجا نهى از 
ه و رياضت نفوس است، و در واقع خوردن اموال مردم به ناحق كه اين هم نوع ديگرى از روز

هر دو شاخه هائى از تقوا محسوب مى شود، همان تقوايى كه به عنوان هدف نهايى روزه 
  )1.(معرفى شده است

معنى وسيع و گسترده اى دارد كه هر ) خوردن(» أكل«ذكر اين نكته نيز الزم است كه تعبير به 
» أكل«، كنايه اى است از انواع تصرفات، و گونه تصرفى را شامل مى شود، و در واقع اين تعبير

  .يك مصداق روشن آن است
خوردن اموال مردم به (» اكلِ مال به باطل«سپس در ذيل آيه، انگشت روى يك نمونه بارزِ 

گذاشته كه بعضى از مردم، آن را حق خود مى شمرند، به گمان اين كه به حكم قاضى، ) ناحق
براى خوردن قسمتى از اموال مردم به گناه، «: مى فرمايد آن را به چنگ آورده اند حالل است،

و تُدلُوا بِها إِلَى الْحكّامِ لتَأْكُلُوا فَريقاً منْ (» بخشى از آن را به قضات ندهيد در حالى كه مى دانيد
  )2).(أَموالِ النّاسِ بِاإلِثْمِ و أَنْتُم تَعلَمونَ

به معنى فرستادن دلو در چاه براى بيرون آوردن آب است، و ، در اصل، »ادالء«از ماده » تُدلُوا«
اين، تعبير زيبائى است براى مواقعى كه انسان تسبيب اسبابى مى كند كه به منظور خاصى نايل 

  .گردد
  :در تفسير اين جمله دو احتمال وجود دارد

در اينجا و هر دو (بخشى از مال را به صورت هديه يا رشوه : منظور آن است: نخست اين كه
  : به قضات دهند كه بقيه را تملك كنند، قرآن مى گويد) يكى است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .252، صفحه 1، جلد »فى ظالل القرآن«ـ اقتباس از تفسير  1
  .مى شود» التُدلُوا«است، بنابراين مفهوم آن، » تَأْكُلُوا«عطف بر » تُدلُوا«ـ جمله  2
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در اينجا به حكم قاضى مال را به چنگ آورده ايد، ولى اين اكل مال به باطل  گر چه ظاهراً
  .است و گناه
مسائل مالى را براى سوء استفاده به نزد حكّام نبريد، مثل اين كه : منظور آن است: دوم اين كه

به امانتى، يا اموال يتيمى بدون شاهد نزد انسان باشد و هنگامى كه طرف مطالبه مى كند، او را 
نزد قاضى ببرند، و چون دليل و شاهدى ندارد، اموالش را به حكم قاضى تملك كنند، اين كار 

  .نيز گناه است و اكل مال به باطل
جمع باشد، هر » التُدلُوا«مانعى ندارد كه آيه مفهوم گسترده اى داشته باشد كه هر دو در جمله 

  .ندچند هر يك از مفسران در اينجا احتمالى را پذيرفته ا
انَّما أَنَا بشَرٌ و انَّما : مى خوانيم) صلى اهللا عليه وآله(جالب اين كه در حديثى از پيامبر اكرم

حقٍّ يأْتينى الْخَصم فَلَعلَّ بعضَكُم أَنْ يكُونَ أَلْحنَ بِحجته منْ بعض فَأَقْضى لَه فَمنْ قَضَيت لَه بِ
نَّما هلَّم، فَأسهامذَريل لْها أَومحنْ نار فَلْيةٌ مطْعق ى :  

گاه نزاعى نزد من طرح ) و مأمورم طبق ظاهر ميان شما داورى كنم(من بشرى مثل شما هستم «
مى شود، و شايد بعضى در اقامه دليل از ديگرى نيرومندتر باشد و من به مقتضاى ظاهر دليلش 

براى ديگرى ) بر حسب ظاهر(ان كه من حق كسى را به سود او قضاوت مى كنم اما بدانيد چن
به نفع او ) صلى اهللا عليه وآله(و در واقع مال او نباشد فكر نكنيد چون پيامبر(قضاوت كنم 

آن قطعه اى از آتش است، اگر آتش را مى خواهد، آن را ) حكم كرده، براى او حالل است
  )1.(»بپذيرد، و گرنه آن را رها سازد

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار ( 231، صفحه 1، جلد »ابن كثير«ـ تفسير  252، صفحه 1، جلد »فى ظالل القرآن«ـ تفسير  1
  ).المعرفة

، صفحه 7، جلد »كافى«(روايات ديگرى نيز به همين مضمون در منابع معتبر شيعه آمده است 
414 ،  

، و 33663، حديث 232، صفحه 27لد ، ج»وسائل الشيعه«، دار الكتب االسالمية ـ 1حديث 
، احاديث 366، صفحه 17، جلد »مستدرك«، چاپ آل البيت ـ 33665، حديث 233صفحه 
، 101، و جلد 343، صفحه 73، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 4ـ  21596و  2ـ  21594
  ).، انتشارات جامعه مدرسين279، صفحه »معانى األخبار«ـ  324صفحه 
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  :نكته
  !شوه خوارى، بالى بزرگ جامعه هار

يكى از بالهاى بزرگى كه از قديم ترين زمان ها دامنگير بشر شده و امروز با شدت بيشتر، 
ادامه دارد، بالى رشوه خوارى است كه يكى از بزرگترين موانع اجراى عدالت اجتماعى بوده و 

ضعيف باشد، به سود  قوانين، كه قاعدتاً بايد حافظ منافع طبقات: هست، و سبب مى شود
  .مظالم طبقات نيرومند كه بايد قانون آنها را محدود كند به كار بيفتد

زيرا زورمندان و اقويا، همواره قادرند با نيروى خود، از منافع خويش دفاع كنند، و اين ضعفا 
 اگر باب رشوه گشوده: هستند كه بايد منافع و حقوق آنها در پناه قانون حفظ شود، بديهى است

شود، قوانين درست نتيجه معكوس خواهد داد، زيرا اقويا هستند كه قدرت بر پرداختن رشوه 
دارند و در نتيجه قوانين، بازيچه تازه اى در دست آنها براى ادامه ظلم، ستم و تجاوز به حقوق 

  .ضعفا خواهد شد
پاشد و ظلم، به همين دليل، در هر اجتماعى، رشوه نفوذ كند، شيرازه زندگى آنها از هم مى 

فساد، بى عدالتى و تبعيض در همه سازمان هاى آنها نفوذ مى كند و از قانون عدالت جز نامى 
باقى نخواهد ماند، لذا در اسالم مسأله رشوه خوارى با شدت هر چه تمام تر، مورد تقبيح قرار 

  .گرفته، محكوم شده و يكى از گناهان كبيره محسوب مى شود
زشتى رشوه سبب مى شود اين هدف شوم در البالى عبارات و : كه ولى قابل توجه اين است

هديه، تعارف، : عناوين فريبنده ديگر انجام گيرد و رشوه خوار و رشوه دهنده از نام هايى مانند
اين تغيير نام ها به هيچ وجه : حق و حساب، حق الزحمه و انعام استفاده كنند، اما روشن است

  و در  تغييرى در ماهيت آن نمى دهد
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  .هر صورت، پولى كه از اين طريق گرفته مى شود حرام و نامشروع است
او براى پيروزى بر : مى خوانيم» اشعث بن قيس«در داستان هديه آوردن » نهج البالغه«در 

متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفى پر از ) عليه السالم(طرف دعواى خود در محكمه عدل على
بر ) عليه السالم(آورد و نام آن را هديه گذاشت على) عليه السالم(حلواى لذيذ به در خانه على

  :آشفت و فرمود
و اللَّه لَو أُعطيت األَقاليم السبعةَ بِما تَحت ... هبِلَتْك الْهبولُ أَ عنْ دينِ اللّه أَتَيتَني لتَخْدعني؟

ي نَمف اللّه يصلى أَنْ أَعها عنْ أَفْالكنُ موي الَ َهنْدع نْياكُمإِنَّ د و لْتُهيرَة ما فَعشَع لْبها جلُبلَة أَس
  : ورقَة في فَمِ جرادة تَقْضَمها ما لعلي و لنَعيم يفْنى و لَذَّة ال تَبقى

آئين حق  سوگواران بر عزايت اشك بريزند، آيا با اين عنوان آمده اى كه مرا فريب دهى و از«
به خدا سوگند اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمان هاى آنها است به من دهند ... باز دارى؟

كه پوست جوى را از دهان مورچه اى به ظلم بگيرم هرگز نخواهم كرد، دنياى شما از برگ 
ى را با نعمت هاى فان) عليه السالم(جويده اى در دهان ملخى براى من كم ارزش تر است على

  )1.(»...و لذت هاى زودگذر چه كار؟
صلى (اسالم رشوه را در هر شكل و قيافه اى محكوم كرده است، در تاريخ زندگى پيغمبر اكرم

يكى از فرماندارانش رشوه اى در شكل هديه : به او خبر دادند: مى خوانيم) اهللا عليه وآله
چرا آنچه حق تو «!: لَيس لَك بِحقٍّ؟كَيف تَأْخُذُ ما : پذيرفته، حضرت بر آشفت و به او فرمود

  !؟»نيست مى گيرى
آنچه گرفتم هديه بود اى «: لَقَد كانَت هديةً يا رسولَ اللّه: او در پاسخ با معذرت خواهى گفت

  !»پيامبر خدا
  لِّه عمالً أَ كانَ أَ رأيت لَو قَعد أَحدكُم فى دارِه و لَم نُو: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 72، و جلد 57، حديث 162، صفحه 41، جلد »بحار االنوار«ـ  224، خطبه »نهج البالغه«ـ  1

انتشارات (، با اندكى تفاوت 622، صفحه »امالى شيخ صدوق«ـ  76، حديث 359صفحه 
  ).كتابخانه اسالمية



١٧  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  :يئاً؟النّاس يهدونَه شَ
اگر شما در خانه بنشينيد و از طرف من فرماندار محلى نباشيد آيا مردم به شما هديه اى مى «

  ؟»دهند
  )1.(هديه را گرفتند و در بيت المال قرار دادند و وى را از كار بركنار كرد: سپس دستور داد

قاضى : مى دهداسالم حتى براى اين كه قاضى گرفتار رشوه هاى مخفى و ناپيدا نشود، دستور 
نبايد شخصاً به بازار برود مبادا تخفيف قيمت ها به طور ناخودآگاه روى قاضى اثر بگذارد و 

در قضاوت، جانبدارىِ تخفيف دهنده را بكند، چه خوب است مسلمانان از كتاب آسمانى خود 
  !.الهام بگيرند و همه چيز خود را در پاى بت رشوه خوارى قربانى نكنند

و : درباره آن مى فرمايد) عليه السالم(ر اسالم به قدرى مهم است كه امام صادقمسأله رشوه د
اما رشوه در قضاوت، كفر به خداوند بزرگ «: أَما الرِّشا في الْحكْمِ فَهو الْكُفْرُ بِاللّه الْعظيمِ

  )2.(»است
ه الرّاشي و الْمرْتَشي لَعنَ اللّ: و در حديث معروفى كه از رسول خدا نقل شده چنين مى خوانيم

خداوند گيرنده و دهنده رشوه و آن كس كه واسطه ميان آن دو است را از «: و الْماشي بينَهما
  )3.(»رحمت خود دور گرداند

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .156ـ  155، صفحات 1، جلد )عليه السالم(»االمام على«ـ  1
  ، 92، صفحه 17جلد (از ابواب ما يكْتَسب بِه  5، باب 2، حديث 12، جلد »يعهوسائل الش«ـ  2

، 5، جلد »كافى«ـ ) ، چاپ آل البيت96و  95، 94، و صفحات 22058و  22057احاديث 
، جلد »بحار االنوار«ـ ) دار الكتب االسالمية( 3، حديث 127، و صفحه 1، حديث 126صفحه 

  .274و  273، صفحات 101جلد ، و 53و  52، 43، صفحات 100
، باب الرِّشا فى الحكْمِ و أَنواعه ـ 11و  9، احاديث 274، صفحه 101، جلد »بحار االنوار«ـ  3
جامع «ـ ) چاپ آل البيت( 8ـ  21565، حديث 355، صفحه 17، جلد »مستدرك الوسائل«

  ).انتشارات رضى( 156، صفحه »األخبار
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189    ئَلُونَكسالْبِرُّي سلَي و جالْح لنّاسِ ول واقيتم يلَّةِ قُلْ هنِ األَهع  
         وتيأْتُوا الْب نِ اتَّقى ونَّ الْبِرَّ ملك ورِها ونْ ظُهم وتيبِأَنْ تَأْتُوا الْب  
  منْ أَبوابِها و اتَّقُوا اللّه لَعلَّكُم تُفْلحونَ          

   
  :ترجمه

) و تقويم طبيعى(آنها، بيان اوقات «: بگو ;از تو سؤال مى كنند» هالل هاى ماه«ـ درباره  189
، و كار نيك، آن نيست كه از پشت خانه »حج است) تعيين وقت(مردم و ) نظام زندگى(براى 

بلكه نيكى اين است كه  ;)آن چنان كه در جاهليت، به هنگام حج مرسوم بود(ها وارد شويد 
  !ر باشيد و از در خانه ها وارد شويد و تقوا پيشه كنيد، تا رستگار گرديدپرهيزگا

   
  : شأن نزول

: رسيده، گفت) صلى اهللا عليه وآله(، خدمت پيغمبر اكرم»معاذُ بن جبل«: در حديثى مى خوانيم
چرا ماه تدريجاً به (اين هالل ماه چيست؟ و چه فايده دارد؟ : بسيار از ما سؤال مى كنند

  ؟)بدر كامل در مى آيد و باز به حالت اول بر مى گردد صورت
  )1.(خداوند آيه فوق را نازل فرمود و به آنان پاسخ گفت

هالل : پرسيدند) صلى اهللا عليه وآله(جمعى از يهود از رسول خدا: در روايت ديگرى آمده است
  و فوايد مادى و ) 2(ماه براى چيست؟ و چه فايده دارد؟ آيه فوق نازل شد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »بحر المحيط«ـ  118، صفحه 55، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1

، ذيل آيه مورد 280، صفحه 5، جلد »رازى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير 229، صفحه 2جلد 
  . ، ذيل آيه مورد بحث71، صفحه 2، جلد »آلوسى«بحث ـ تفسير 

، ذيل آيه مورد 341، صفحه 2، جلد »قرطبى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »مجمع البيان«ـ  2
، 2، جلد »آلوسى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير 280، صفحه 5، جلد »رازى«تفسير 2بحث ـ 
  .، ذيل آيه مورد بحث71صفحه 
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  .معنوى آن را در نظام زندگى انسان ها بيان كرد
   

  :تفسير
  تقويم طبيعى

صلى اهللا (همان طور كه در شأن نزول آمده است، گروهى در مورد هالل ماه از پيغمبر اسالم
پرسش هائى داشتند و از علت و نتايجى كه اين موضوع در بر دارد جويا مى شدند ) عليه وآله

درباره هالل هاى ماه از تو سؤال مى «: كه قرآن سؤال آنها را به اين صورت منعكس كرده است
  ).يسئَلُونَك عنِ األَهلَّةِ(» كنند

در سه شب : به معنى ماه در شب اول و دوم است و بعضى گفته اند» هالل«جمع » أَهلَّه«
  .مى گويند، و بعضى بيش از آن را هالل ناميده اند» قَمر«نام دارد و بعداً به آن » هالل«نخستين 
اين واژه در اصل : ان بزرگ، معتقدندو بعضى ديگر از مفسر» مجمع البيان«در » طبرسى«مرحوم 

يعنى گريه كودك در آغاز تولد گرفته شده، سپس براى آغاز ماه به كار رفته » استهالل صبِى«از 
گفته مى ) أَهلَّ الْقَوم بِالْحج(و نيز در آنجا كه حاجيان صداى خود را به لبيك بلند مى كنند 

  .شود
عكس اين استفاده مى شود كه اصل اين واژه را همان » اتمفرد«در » راغب«ولى از كلمات 

بِىالل صهتسالل ماه مى داند كه ااز آن گرفته شده است» گريه كردن كودك«: ه.  
اين : كه به صورت فعل مضارع به كار رفته معلوم مى شود» يسئَلُونَك«به هر حال، از جمله 

  .شده است) لهصلى اهللا عليه وآ(سؤال كراراً از رسول خدا
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قُلْ هي مواقيت (» براى مردم و حج است) طبيعى(بگو اينها بيان اوقات «: پس از آن مى فرمايد
جالْح لنّاسِ ول.(  

هم در زندگى روزانه از آن استفاده مى كنند و هم در عبادت هايى كه وقت معينى در سال 
محسوب مى شود كه مردم اعم از  دارد، در حقيقت ماه، يك تقويم طبيعى براى افراد بشر

باسواد و بى سواد و در هر نقطه اى از جهان كه باشند مى توانند از اين تقويم طبيعى استفاده 
كنند، نه تنها آغاز، وسط و آخر ماه را مى توان با آن شناخت، بلكه با دقت، شب هاى ماه را نيز 

شر بدون تقويم يعنى يك وسيله نظام زندگى اجتماعى ب: مى توان تشخيص داد و بديهى است
دقيق و عمومى براى تعيين تاريخ، امكان پذير نيست، به همين دليل، خداوند بزرگ براى نظام 

  .زندگى، اين تقويم جهانى را در اختيار همگان قرار داده است
دستورات آن بر طبق مقياس هاى طبيعى : اصوالً يكى از امتيازات قوانين اسالم اين است كه

زيرا مقياس هاى طبيعى وسيله اى است كه در اختيار همگان قرار دارد و  ;داده شده استقرار 
  .گذشت زمان، اثرى بر آن نمى گذارد

اما به عكس مقياس هاى غير طبيعى در اختيار همه نيست، حتى در عصر ما هنوز همه مردم 
  .نتوانسته اند از مقياس هاى جهانى استفاده كنند

، مقياس را گاهى، وجب، گاهى، گام و گاهى، بند انگشتان و گاهى، طول اسالم: لذا مى بينيم
قامت و در مورد تعيين وقت، غروب آفتاب و طلوع فجر و گذشتن خورشيد از نصف النهار و 

  .رؤيت ماه قرار داده است
و از اين جا امتياز ماه هاى قمرى بر شمسى روشن مى شود، گرچه هر دو از حركات كواكب 

ه شده، ولى ماه هاى قمرى براى همه قابل مشاهده است، در حالى كه ماه هاى آسمان گرفت
شمسى را فقط منجمان با وسايلى كه دارند تشخيص مى دهند كه مثالً در اين ماه، خورشيد در 

  مقابل كدام يك از صورت هاى فلكى و 
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  كدام برج آسمانى است؟
هالل ماه، هدفشان سؤال از فايده اين  آيا پرسش كنندگان از: در اين جا اين سؤال مطرح است

  تغييرات بوده، يا سؤال از چگونگى پيدايش هالل و دگرگونى هاى هالل تا بدر كامل؟
چون سؤال : بعضى از مفسران احتمال اول را پذيرفته اند، و بعضى احتمال دوم را، و افزوده اند

هم جواب آن براى بسيارى مشكل از علل پيدايش آن فايده اى براى آنان در بر نداشته و شايد ف
  .همه جا به دنبال نتيجه ها بروند: بوده، قرآن به بيان نتايج آن پرداخته تا به مردم بياموزد

سپس، در ذيل آيه به تناسب سخنى كه از حج و تعيين موسم به وسيله هالل ماه، در آغاز آيه 
نموده و مردم را از آن نهى  آمده به يكى از عادات و رسوم خرافى جاهليت در مورد حج اشاره

كار نيك آن نيست كه از پشت خانه ها وارد شويد بلكه نيكى آن است كه «: مى كند، مى فرمايد
و لَيس الْبِرُّ (» تقوا پيشه كنيد و از در خانه ها وارد شويد و از خدا بپرهيزيد تا رستگار شويد

الْبِرَّ منِ اتَّقى و أْتُوا الْبيوت منْ أَبوابِها و اتَّقُوا اللّه لَعلَّكُم  بِأَنْ تَأْتُوا الْبيوت منْ ظُهورِها و لكنَّ
  ).تُفْلحونَ

در زمان جاهليت هنگامى كه لباس احرام به تن مى كردند، از راه : بسيارى از مفسران گفته اند
ر، براى محرِم ممنوع معمولى و درِ خانه، به خانه خود وارد نمى شدند و معتقد بودند اين كا

است، به همين دليل، در پشت خانه نقبى مى زدند و هنگام احرام فقط از آن وارد مى شدند، 
چون ترك عادت است و احرام كه مجموعه اى  ;آنها معتقد بودند اين عمل يك كار نيك است

  )1.(از ترك عادات است بايد با اين ترك عادت تكميل شود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ذيل آيه مورد 107، صفحه 2، جلد »طبرى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »بيضاوى«ـ تفسير  1
  . ، ذيل آيه مورد بحث341، صفحه 2، جلد »قرطبى«بحث ـ تفسير 
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اين كار به خاطر آن بود كه در حال احرام زير سقف نروند زيرا گذشتن از : و بعضى گفته اند
ولى قرآن صريحاً مى )1(ايسه با گذشتن از در براى اين منظور بهتر بودسوراخ ديوار در مق

نيكى در تقوا است، نه در عادات و رسوم خرافى و بالفاصله دستور مى دهد، حتماً از : گويد
  .همان طريق عادى به خانه ها وارد شويد

كار خواه دينى  براى اقدام در هر: اين آيه معنى وسيع تر و عمومى ترى نيز دارد و آن اين كه
باشد يا غير دينى بايد از طريق صحيح وارد شويد، نه از طرق انحرافى و وارونه چنان كه 

  )2.(نقل كرده است) عليه السالم(همين معنى را از قول امام باقر» جابر«
و از اينجا مى توان پيوند ديگرى ميان آغاز و پايان آيه پيدا كرد، و آن اين كه هر كار، بايد از 

يق صحيح آن باشد، و عبادتى همچون حج نيز بايد در وقت مقرر كه با هالل ماه تعيين مى طر
  .شود انجام گيرد

تفسير سومى براى آيه ذكر شده است و آن اين كه براى يافتن نيكى ها بايد به سراغ اهلش 
  .رفت، و از غير اهل طلب نكرد، ولى اين تفسير را مى توان در تفسير دوم درج كرد

آلُ محمد أَبواب اللّه و : نقل شده) عليه السالم(از امام باقر) عليهم السالم(وايات اهل بيتدر ر
صلى اهللا (خاندان پيغمبر«: سبلُه و الدعاةُ الَى الْجنَّةِ و الْقادةُ الَيها و االَدالّء علَيها الى يومِ الْقيامةِ

وصول به او و دعوت كنندگان به سوى بهشت و راهنمايان و درهاى الهى، طرق ) عليه وآله
  )3.(»دليالن آن مى باشند تا روز قيامت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحه 2، جلد »بحر المحيط«، ذيل آيه مورد بحث ـ 341، صفحه 2، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1

، ذيل آيه مورد 189، صفحه 1، جلد )فتح القدير(» شوكانى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير 229
  .بحث

، صفحه 2، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ 284، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ  2
104 ،  

  ).چاپخانه علميه( 211، حديث 86، صفحه 1، جلد »عياشى«ـ تفسير  61حديث 
 33099، حديث 20فحه ، ص27، جلد »وسائل الشيعه«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  3
، حديث 86، صفحه 1، جلد »عياشى«ـ تفسير  104، صفحه 2، جلد »بحار االنوار«ـ ) آل البيت(

  ).چاپخانه علميه( 210
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در : زيرا مى گويد ;اين حديث مى تواند اشاره اى به يكى از مصداق هاى مفهوم كلى آيه باشد
كه طبق ) صلى اهللا عليه وآله(يامبرتمام امور مذهبى خويش از طريق اصلى يعنى اهل بيت پ

چرا كه وحى الهى  ;حديث ثقلين قرين قرآنند وارد شويد و برنامه هاى خود را از آنها بگيريد
  .در خانه آنان نازل شده و آنها پرورش يافتگان مكتب قرآنند

از اهلّه سؤال شما : ممكن است اشاره به نكته لطيف ديگرى نيز باشد كه» ...لَيس الْبِرُّ«جمله 
ماه، به جاى سؤال از معارف دينى همانند عمل كسى است كه راه اصلى خانه را گذاشته و از 

  !سوراخى كه پشت ديوار خانه زده، وارد مى شود چه كار نازيبائى
بلكه نيكى كسى است «: لكنَّ الْبِرَّ منِ اتَّقى: ضمناً توجه به اين نكته نيز الزم است كه مى فرمايد

زيرا وجود پرهيزگاران سرچشمه جوشان نيكى هاست به گونه اى كه گوئى » پيشه كندكه تقوا 
  )1.(خود آنها عين نيكى هستند

 * * *  
  :نكته ها

  )صلى اهللا عليه وآله(ـ سؤاالت مختلف از شخص پيامبر 1
 آمده كه نشان مى دهد، مردم كراراً سؤاالت» يسئَلُونَك«در پانزده مورد از آيات قرآن جمله 

پيامبر : داشتند و جالب اين كه) صلى اهللا عليه وآله(مختلفى در مسائل گوناگون از پيغمبر اكرم
نه تنها از اين سؤاالت ناراحت نمى شد بلكه با آغوش باز از آن استقبال مى كرد و از طريق 

  .آيات قرآنى به آنها پاسخ مى داد
تى اين حق را به دشمنان نيز بايد اصوالً سؤال كردن، يكى از حقوق مردم از رهبران است، ح

  .داد كه سؤاالت خود را به طور معقول طرح كنند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لكنَّ الْبِرَّ منِ اتَّقى ذلك: در اينجا محذوفى است و تقدير چنين است: ـ ولى بعضى گفته اند 1
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  .سؤال، كليد حل مشكالت است
  .سؤال، دريچه علوم است

  .سؤال، وسيله انتقال دانش هاست
اساساً طرح سؤاالت مختلف در هر جامعه نشانه جنب و جوش افكار و بيدارى انديشه هاست 
و وجود اين همه سؤال در عصر پيامبر، نشانه تكان خوردن افكار مردم آن محيط در پرتو قرآن 

  .و اسالم است
قى در جامعه مخالفت مى كنند، كسانى كه با طرح سؤاالت منط: و از اينجا روشن مى شود

  .كارشان با روح تعليمات اسالم ناسازگار است
 * * *  

  ـ تقويم و نظام زندگى 2
  زندگى فردى و اجتماعى، هيچ كدام بدون يك نظم صحيح به سامان نمى رسد، 

  نظم در برنامه ريزى، 
  و نظم در مديريت و اجرا، 

باال گرفته تا ساختمان بدن انسان و اعضاى يك نگاه به عالم آفرينش، از منظومه هاى جهان 
مختلف آن، براى پى بردن به اين اصل عمومى، كه حاكم بر كل آفرينش است كافى به نظر مى 

  .رسد
بر همين اساس، خداوند، اسباب اين نظم را در اختيار انسان قرار داد و حركات منظم كره 

ظم ماه را وسيله اى براى نظام زمان زمين به دور خود و به دور خورشيد، و همچنين گردش من
  .بندى قرار داده، تا برنامه هاى زندگى اعم از مادى و معنوى، تحت نظام درآيد

  فكر كنيد اگر نظم معين روز، شب، خورشيد و ماه نبود و مقياسى براى 
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سنجش زمان در دست نداشتيم، چه آشفتگى در سراسر زندگى ما پيدا مى شد؟ و لذا خداوند 
ياد كرده، مى » يونس«سوره  5ن معنى به صورت يكى از مواهب مهم خويش در آيه از اي

  : فرمايد
لَقَ هو الَّذي جعلَ الشَّمس ضياء و الْقَمرَ نُوراً و قَدره منازِلَ لتَعلَموا عدد السنينَ و الْحساب ما خَ

  : ات لقَوم يعلَموناللّه ذلك إِالّ بِالْحقِّ يفَصلُ اآلْي
او كسى است كه خورشيد را روشنائى، و ماه را نور قرار داد، و براى آن منزلگاه هايى مقدر «

فرمود، تا عدد سال ها و حساب را بدانيد، خداوند آن را جز به حق نيافريد، او آيات خود را 
  .»براى گروهى كه اهل دانش اند شرح مى دهد

  )1.(در مورد نظام حاكم بر شب و روز آمده است» اسراء«سوره  12 شبيه همين معنى در آيه
* * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيز در اين باره، سخن گفته ايم و » اسراء«سوره  12، ذيل آيه »نمونه«تفسير  12ـ در جلد  1

  .»يونس«سوره  5، ذيل آيه 8همچنين در جلد 
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190   بحال ي وا إِنَّ اللّهتَدال تَع و لُونَكُمقاتالَّذينَ ي بيلِ اللّهلُوا في سقات و  
  الْمعتَدينَ          

191   وكُمثُ أَخْرَجينْ حم موهأَخْرِج و موهفْتُمثُ ثَقيح ماقْتُلُوه و  
  و ال تُقاتلُوهم عنْد الْمسجِد الْحرامِ حتّى و الْفتْنَةُ أَشَد منَ الْقَتْلِ         
  يقاتلُوكُم فيه فَإِنْ قاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم كَذلك جزاء الْكافرينَ          

192    حيمر غَفُور ا فَإِنَّ اللّهوفَإِنِ انْتَه  
  ونَ الدينُ للّه فَإِنِ انْتَهواو قاتلُوهم حتّى ال تَكُونَ فتْنَةٌ و يكُ   193

  فَال عدوانَ إِالّ علَى الظّالمينَ          
   

  :ترجمه
و از حد تجاوز نكنيد، كه خدا ! ـ و در راه خدا، با كسانى كه با شما مى جنگند، نبرد كنيد 190

  !تعدى كنندگان را دوست نمى دارد
را هر كجا يافتيد، به قتل ) نايتى ابا ندارندبت پرستانى كه از هيچ گونه ج(ـ و آنها  191

! و فتنه از كشتار هم بدتر است! و از آنجا كه شما را بيرون ساختند آنها را بيرون كنيد! برسانيد
در (پس اگر . مگر اين كه در آن جا با شما بجنگند! و با آنها، در نزد مسجد الحرام جنگ نكنيد

  !چنين است جزاى كافران! به قتل برسانيدبا شما پيكار كردند، آنها را ) آن جا
  .ـ و اگر خوددارى كردند، خداوند آمرزنده و مهربان است 192
و دين،  ;باقى نماند) و بت پرستى، و سلب آزادى از مردم،(تا فتنه ! ـ و با آنها پيكار كنيد 193

! يدمزاحم آنها نشو(دست برداشتند، ) از روش نادرست خود(پس اگر . مخصوص خدا گردد
  .تعدى جز بر ستمكاران روا نيست) زيرا
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  :شأن نزول
  .بعضى از مفسران، دو شأن نزول براى نخستين آيه از اين آيات نقل كرده اند

اين آيه، اولين آيه اى بود كه درباره جنگ با دشمنان اسالم نازل شد، و پس از : نخست اين كه
آنها كه از در پيكار در آمدند، پيكار كرد و با ) صلى اهللا عليه وآله(نزول اين آيه، پيغمبر اكرم

أُقْتُلُوا : نسبت به آنان كه پيكار نداشتند، خوددارى مى كرد، و اين ادامه داشت تا دستور
  )1.(الْمشْرِكينَ كه اجازه پيكار با همه مشركان را مى داد، نازل گشت

لح حديبيه نازل گرديد، و كه اين آيه، در مورد ص» ابن عباس«دوم شأن نزولى است به نقل از 
نفر از ياران خود، آماده عمره  1400با ) صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: جريان چنين است

رسيدند، مشركان از ورود آنها ) محلى است در نزديكى مكّه(شدند، چون به سرزمين حديبيه 
صلى اهللا عليه (امبرو انجام مناسك عمره، ممانعت كردند، و پس از گفتگوى زياد با پي» مكّه«به 
را سه روز » مكّه«بيايند و آنان » مكّه«مصالحه كردند، كه سال بعد براى انجام عمره به ) وآله

  .براى او و مسلمانان خالى نمايند تا طواف خانه خدا كنند
شدند، از اين خائف بودند كه مشركان به وعده خود » مكّه«سال بعد هنگامى كه آماده رفتن به 

و مانع شوند، و جنگى به وقوع بپيوندد، و در صورت وقوع حادثه يا جنگ، پيامبر از  وفا نكنند،
اگر دشمن : مقاتله در ماه حرام ناراحت بود، كه آيه فوق در اين مورد نازل شد، و دستور داد

  )2.(نبرد را شروع كند شما هم در برابر او به مبارزه برخيزيد
  ه اول، و شأن نزول دوم مناسب به نظر مى رسد شأن نزول اول، مناسب آي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجمع «ـ  320، صفحه 20، جلد »بحار االنوار«ـ  127، صفحه 5، جلد »فخر رازى«ـ تفسير  1

  . ، ذيل آيه مورد بحث386، صفحه 1، جلد »ابن كثير«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »البيان
در تفاسير ديگر نيز اشاراتى به . ، ذيل آيه مورد بحث284ه ، صفح1، جلد »مجمع البيان«ـ  2

، جلد »قرطبى«ـ تفسير  319، صفحه 20، جلد »بحار االنوار«(اين شأن نزول ها ديده مى شود 
، ذيل آيه مورد 287، صفحه 5، جلد »رازى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير 347، صفحه 2

  ).بحث
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يات داللت دارد كه همه با هم، يا با فاصله كمى نازل آيات بعد است، ولى به هر حال مفهوم آ
  .شده

   
  :تفسير

  فرمان جنگ با ستمكاران
در نخستين آيه، قرآن دستور مقاتله و مبارزه با كسانى كه شمشير به روى مسلمانان مى كشند 

براى خاموش ساختن دشمنان، دست به اسلحه ببرند، : را صادر كرده و به آنان اجازه داده است
به تعبير ديگر، دوران صبر و شكيبايى مسلمانان تمام شده بود، و به قدر كافى قوت و قدرت و 

با «: پيدا كرده بودند كه با شجاعت و صراحت، از خود و حقوق خويش دفاع كنند، مى فرمايد
  ).تلُونَكُمو قاتلُوا في سبيلِ اللّه الَّذينَ يقا(» كسانى كه با شما مى جنگند در راه خدا پيكار كنيد

، هدف اصلىِ جنگ هاىِ اسالمى را روشن مى سازد كه جنگ در منطق »فى سبيل اللّه«تعبير به 
اسالم، هرگز به خاطر انتقام جويى، يا جاه طلبى، يا كشور گشايى و يا به دست آوردن غنائم، و 

  .اشغال سرزمين هاى ديگران نيست
سالح به دست گرفتن و به جهاد پرداختن فقط : اسالم همه اينها را محكوم مى كند و مى گويد

بايد در راه خدا، و براى گسترش قوانين الهى، بسط توحيد، عدالت، دفاع از حق، و ريشه كن 
  .ساختن ظلم و فساد و تباهى باشد

همين نكته است كه جنگ هاى اسالمى را از تمام جنگ هايى كه در جهان روى مى دهد جدا 
، در تمام ابعاد جنگ اثر مى گذارد و كميت و كيفيت جنگ، نوع مى سازد و نيز همين هدف

  .سالح، چگونگى رفتار با اسيران، را به رنگ فى سبيل اللّه در مى آورد
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در اصل، به معنى راهى است كه پيمودن آن آسان است، » مفردات«در » راغب«به گفته » سبيل«
ند، ولى با توجه به اين كه اين واژه در و بعضى آن را منحصراً به معنى راه حق، تفسير كرده ا

: قرآن مجيد، هم به راه هاى حق و هم به راه هاى باطل اطالق شده، شايد منظورشان اين باشد
  .از قرائن، حق بودن آن را استفاده كرده اند

يا به تعبير ديگر راه دين و آئين او، با تمام مشكالتى ) سبيل اللّه(پيمودن راه خدا : شك نيست
دارد، چون موافق روح و جان افراد با ايمان است، كارى است آسان و گوارا، به همين دليل، كه 

  .مؤمنان داوطلبانه و آشكارا، از آن استقبال مى كنند، هر چند سرانجامش شهادت باشد
نيز صراحت دارد اين دستور مخصوص مقابله با كسانى است كه » اَلَّذينَ يقاتلُونَكُم«جمله 

اسلحه مى برند، و تا دشمن به مقاتله و مبارزه بر نخيزد، مسلمانان نبايد حمله كنند، و  دست به
همه جا محترم ) جز در بعضى موارد استثنايى كه خواهد آمد(چنان كه خواهيم ديد، اين اصل 

  .شمرده شده است
رده اند، در حالى كه را در دايره خاصى محدود ك» اَلَّذينَ يقاتلُونَكُم«جمعى از مفسران، مفهوم 

آيه مفهوم گسترده اى دارد و تمام كسانى كه به نحوى از انحاء به پيكار بر مى خيزند را شامل 
  .مى شود

نبايد مورد ) مخصوصاً زنان و كودكان(هرگز غير نظاميان : ضمناً از اين آيه استفاده مى شود
  .راين مصونيت دارندزيرا آنها به مقاتله بر نخاسته اند، بناب ;تهاجم واقع شوند

از «: سپس توصيه به رعايت عدالت، حتى در ميدان جنگ و در برابر دشمنان كرده مى فرمايد
  ).و ال تَعتَدوا(» حد تجاوز نكنيد

  ).إِنَّ اللّه ال يحب الْمعتَدينَ(» چرا كه خداوند، تجاوزكاران را دوست نمى دارد«
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راه خدا باشد، هيچگونه تعدى و تجاوز، نبايد در آن  آرى، هنگامى كه جنگ براى خدا و در
  باشد، و درست به همين دليل است كه در جنگ هاى اسالمى

ـ بر خالف جنگ هاى عصر ما ـ رعايت اصول اخالقى فراوانى توصيه شده است، مثالً افرادى 
 قدرت بر كه سالح بر زمين بگذارند، و كسانى كه توانايى جنگ را از دست داده اند، يا اصوالً

جنگ ندارند، همچون مجروحان، پير مردان، زنان و كودكان نبايد مورد تعدى قرار گيرند، 
باغستان ها، گياهان و زراعت ها را نبايد از بين ببرند، و از مواد سمى براى زهرآلود كردن آب 

  .نبايد استفاده كنند) جنگ شيميايى و ميكروبى(هاى آشاميدنى دشمن 
آمده ـ به لشكريانش، قبل از شروع جنگ » نهج البالغه«ـ طبق آنچه در ) معليه السال(على

  :صفّين دستور جامعى در اين زمينه داده كه شاهد گوياى بحث ما است
جح وكُمءدبتّى يح ماهإِي تَرْكُكُم ة، وجلى حع اللّه دمبِح فَإِنَّكُم وكُمءدبتّى يح ملُوهةٌ ال تُقات

جهِزُوا على أُخْرى لَكُم علَيهِم، فَإِذا كانَت الْهزِيمةُ بِإِذْنِ اللّه فَالتَقْتُلُوا مدبِراً و التُصيبوا معوِراً و التُ
  : جرِيح و التَهِيجوا النِّساء بِأَذًى و إِنْ شَتَمنَ أَعراضَكُم و سببنَ أُمراءكُم

) براى حقانيت خود(ا آنها جنگ را آغاز كنند، چه اين كه شما ـ بحمد اللّه ـ با آنها نجنگيد ت«
حجت ديگرى است به  ;داراى حجت و دليل هستيد، و واگذاشتن، تا آنها نبرد را آغاز كنند

سود شما و بر زيان آنان، آن گاه كه به اذن خدا آنان را شكست داديد، فراريان را نكشيد، بر 
يد و مجروحان را به قتل نرسانيد ، و با اذيت و آزار، زنان را به هيجان ناتوان ها ضربه نزن

  )1.(»نياوريد، هر چند به شما دشنام دهند، و به سرانتان ناسزا گويند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ) دار الكتب االسالمية( 3، حديث 38، صفحه 5، جلد »كافى«ـ  14، نامه »نهج البالغه«ـ  1
، 33، جلد »بحار االنوار«ـ ) آل البيت( 20053، حديث 92، صفحه 15، جلد »ئل الشيعهوسا«

  .674، حديث 458، و صفحه 661، حديث 448صفحه 
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اين آيه ) 1(اين نكته نيز الزم به يادآورى است كه، بعضى از مفسران، طبق پاره اى از روايات،
دست به پيكار «: كُفُّوا أَيديكُم: مانند را ناسخ آيه اى كه منع از پيكار مى كند، دانسته اند

  )2.(»نزنيد
شمرده ) 3(»با همه مشركان پيكار كنيد«: و قاتلُوا الْمشْرِكينَ كَافَّةً: و بعضى آن را منسوخ به آيه

  .اند
زيرا ممنوع بودن جنگ با كفار  ;اين آيه، نه ناسخ است و نه منسوخ: ولى حق اين است

: مسلمانان از توان كافى برخوردار نبودند و با تغيير شرايط، موظف شدند متجاوز، زمانى بود كه
  .از خود دفاع كنند

  .و نيز مسأله پيكار با مشركان در واقع يك استثناء نسبت به آيه محسوب مى شود
بنابراين، تغيير حكم به خاطر تغيير شرايط، نه نسخ است و نه استثناء، ولى قرائن نشان مى دهد 

و همچنين كلمات پيشينيان نسخ، مفهومى غير از مفهوم امروز داشته به طورى كه  در روايات
  .معنى گسترده آن شامل اين گونه امور نيز مى شده است

 * * *  
: در آيه بعد كه تكميلى است بر دستور آيه قبل، با صراحت بيشترى سخن مى گويد، مى فرمايد

را هر كجا ) به مسلمين خوددارى نمى كردند همان مشركانى كه از هيچ گونه ضربه زدن(آنها «
چرا كه  ;»آنها را بيرون كنيد) »مكّه«(بيابيد به قتل برسانيد و از آنجا كه شما را بيرون ساختند 

  اين يك دفاع عادالنه و مقابله به مثل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

متشابه «، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  320، صفحه 20، جلد »بحار االنوار«ـ  1
، 518، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ تفسير ) انتشارات بيدار( 227، صفحه 2، جلد »القرآن

  ).مؤسسه اسماعيليان( 410حديث 
  .77ـ نساء، آيه  2
  .36ـ توبه، آيه  3
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  ).أَخْرَجوكُمو اقْتُلُوهم حيثُ ثَقفْتُموهم و أَخْرِجوهم منْ حيثُ (منطقى است 
  ).و الْفتْنَةُ أَشَد منَ الْقَتْلِ(» فتنه از كشتار هم بدتر است«: پس از آن، مى افزايد

چيست؟ مفسران و ارباب لغت، درباره آن بحث هايى دارند، اين واژه در اصل » فتْنَه«در اين كه 
به معنى قرار دادن طال در » مفردات«در » راغب«گرفته شده كه به گفته ) بر وزن متن(» فَتْن«از 

آتش، براى ظاهر شدن ميزانِ خلوصِ آن از ناخالصى است و به گفته بعضى، گذاشتن طال در 
  )1.(آتش براى خالص شدن از ناخالصى هاست

و مشتقات آن در قرآن مجيد، ده ها بار ذكر شده و در معانى مختلفى به كار رفته » فتنه«واژه 
  :است

أَ حسب النّاس أَنْ يتْرَكُوا أَنْ يقُولُوا آمنّا و هم ال : امتحان است، مانند گاه به معنى آزمايش و
ايمان آورديم، رها مى شوند و آزمايش نخواهند : مردم گمان مى كنند، همين كه گفتند«: يفْتَنُونَ

  )2.(»شد
اى فرزندان آدم، «: كُم الشَّيطانُيا بنى آدم ال يفْتنَنَّ: گاه، به معنى فريب دادن، چنان كه مى فرمايد

  )3.(»شيطان شما را نفريبد
آن روز كه آنها «: ذُوقُوا فتْنَتَكُم* يوم هم علَى النّارِ يفْتَنُونَ : گاه، به معنى بال و عذاب آمده مانند

  )4!(»بچشيد عذاب خود را: بر آتش، عذاب مى شوند و به آنها گفته مى شود
كسى كه خدا «: و منْ يرِد اللّه فتْنَتَه فَلَنْ تَملك لَه منَ اللّه شَيئاً: گمراهى آمده، مانندگاه، به معنى 

  هيچ قدرتى ) و از او سلب توفيق كند(گمراهى او را بخواهد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .65، صفحه 2، جلد »روح المعانى«ـ  1
  .2ـ عنكبوت، آيه  2
  .27عراف، آيه ـ ا 3
  .14و  13ـ ذاريات، آيات  4
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  )1.(»براى نجات او، در برابر خداوند نخواهى داشت
و گاه به معنى شرك و بت پرستى يا سد راه ايمان آورندگان، آمده مانند آيه مورد بحث، و 

با آنها «: الدينُ للّه و قاتلُوهم حتّى ال تَكُونَ فتْنَةٌ و يكُونَ: بعضى آيات بعد از آن كه مى فرمايد
  .»پيكار كنيد تا شرك از ميان برود، و دين مخصوص خداى يگانه باشد

تمام اين معانى به همان ريشه اصلى كه در معنى فتنه گفته شد باز مى : ولى ظاهر اين است
زيرا با توجه به اين كه معنى  ;)همان گونه كه غالب الفاظ مشترك چنين حالى را دارند(گردد 

اصلى، قرار دادن طال در زير فشار آتش براى خالص سازى، يا جدا كردن سره از ناسره است، 
در هر مورد كه نوعى فشار و شدت وجود داشته باشد اين واژه به كار مى رود، مانند امتحان 

كه معموالً با فشار و مشكالت همراه است، و عذاب كه نوع ديگرى از شدت و فشار است، و 
گ كه تحت فشارها انجام مى گيرد و همچنين شرك يا ايجاد مانع در راه هدايت فريب و نيرن

  .خلق كه هر كدام متضمن نوعى فشار و شدت است
آئين بت پرستى و فسادهاى گوناگون فردى و اجتماعىِ مولود آن، در : كوتاه سخن اين كه

آن از قتل و كشتار هم  رايج شده بود، حرم امن خدا را آلوده كرده بود، و فساد» مكّه«سرزمين 
به خاطر ترس از خون ريزى، دست از پيكار با بت «: بيشتر بود، آيه مورد بحث، مى گويد

  .»پرستى بر نداريد كه بت پرستى از قتل، بدتر است
در اينجا همان فساد » فتنه«منظور از : اين احتمال نيز از سوى بعضى از مفسران داده شده كه

بعيد كردنِ مؤمنان از وطنِ مألوفشان كه اين امور، گاه از كشتن هم اجتماعى باشد، از جمله ت
  دردناك تر است، يا سبب قتل و كشتارها در اجتماع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .41ـ مائده، آيه  1



٣٤  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

ضِ و فساد إِالّ تَفْعلُوه تَكُنْ فتْنَةٌ فى األَر: چنين مى خوانيم» انفال«سوره  73مى شود، در آيه 
انجام ندهيد، فتنه و فساد عظيمى در زمين روى ) قطع رابطه با كفار(اگر اين دستور را «: كَبِيرٌ

  ).در اين آيه فتنه و فساد در كنار هم قرار گرفته(» مى دهد
مسلمانان بايد احترام مسجد : سپس، به مسأله ديگرى در همين رابطه اشاره كرده، مى فرمايد

) مشركان(با آنها «ارند، و اين حرم امن الهى بايد هميشه محترم شمرده شود، لذا الحرام را نگهد
و ال تُقاتلُوهم عنْد (» نزد مسجد الحرام پيكار نكنيد، مگر آن كه آنها در آنجا با شما بجنگند

فيه لُوكُمقاتتّى يرامِ حالْح جِدسالْم.(  
» د، آنها را به قتل برسانيد، چنين است جزاى كافرانولى اگر آنها با شما در آنجا جنگ كردن«
  ).فَإِنْ قاتَلُوكُم فَاقْتُلُوهم كَذلك جزاء الْكافرينَ(

چرا كه وقتى آنها حرمت اين حرم امن را بشكنند، ديگر سكوت در برابر آنان جايز نيست و 
خدا، هرگز سوء استفاده بايد پاسخ محكم به آنان گفته شود، تا از قداست و احترام حرم امن 

  .نكنند
 * * *  

اما از آنجا كه اسالم هميشه نيش و نوش و انذار و بشارت را با هم مى آميزد تا معجون سالم 
: تربيتى براى گنهكاران فراهم كند، در آيه بعد راه بازگشت را به روى آنها گشوده، مى فرمايد

فَإِنِ انْتَهوا فَإِنَّ (» مرزنده و مهربان استاگر دست از جنگ بردارند و خوددارى كنند، خداوند آ«
حيمر غَفُور اللّه.(  

آرى، اگر از شرك دست بردارند، و آتش فتنه و فساد را خاموش كنند، آنها برادران مسلمان 
شما خواهند بود، و حتى چنان كه در دستورات ديگر آمده است از مجازات و غرامت هائى كه 

  .رد آنان صرف نظر مى شودبراى مجرمان است در مو
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را به معنى خوددارى از شرك و كفر تفسير كرده » اگر خوددارى كنند«: بعضى جمله فَأنِ انْتَهوا
  ).چنان كه در باال گفتيم(اند 

  .و بعضى به معنى خوددارى از جنگ در مسجد الحرام يا اطراف آن، دانسته اند
  .جمع ميان هر دو معنى نيز ممكن است

 * * *  
با آنها پيكار كنيد «: در آخرين آيه اين قسمت، به هدف جهاد در اسالم اشاره كرده، مى فرمايد

  ).و قاتلُوهم حتّى ال تَكُونَ فتْنَةٌ(» تا فتنه از ميان برود
  ).و يكُونَ الدينُ للّه(» و دين مخصوص خدا باشد«

مزاحم آنان (دست بردارند ) ادرست خوداز اعتقاد در اعمال ن(اگر آنها «: سپس، اضافه مى كند
  ).فَإِنِ انْتَهوا فَال عدوانَ إِالّ علَى الظّالمينَ(» تعدى جز به ستمكاران روا نيست) زيرا ;نشويد

از ميان بردن فتنه ها، محو شرك و بت : در ظاهر، سه هدف براى جهاد در اين آيه ذكر شده
  .پرستى، و جلوگيرى از ظلم و ستم

منظور از فتنه، همان شرك بوده باشد، بنابراين هدف اول و دوم در : مال وجود دارد كهاين احت
هم ادغام مى شود، و نيز اين احتمال وجود دارد كه منظور از ظلم در اينجا نيز همان شرك 

شرك ظلم بزرگى «: إِنَّ الشِّرْك لَظُلْم عظيم: مى خوانيم» لقمان«سوره  13باشد چنان كه در آيه 
  .»است

به اين ترتيب، هر سه هدف، به يك هدف باز مى گردد، و آن مبارزه با شرك و بت پرستى كه 
  .سرچشمه انواع فتنه ها، مظالم و ستم هاست

بعضى نيز ظلم را در اين آيه، به معنى آغازگر جنگ بودن دانسته اند، و يا آغازگر جنگ بودن، 
  .در حرم امن خدا
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  .هدف جداگانه را براى جنگ تعقيب كند قوى تر به نظر مى رسد ولى احتمال اول، كه آيه، سه
مفهومى گسترده تر از شرك » فتنه«درست است كه شرك، يكى از مصاديق فتنه است ولى 

  .دارد
مفهوم وسيع ترى دارد، و اگر » ظلم«و درست است كه شرك يكى از مصاديق ظلم است، ولى 

  .گاهى تفسير به شرك شده بيان يك مصداق است
به اين ترتيب، جهاد اسالمى نه به خاطر فرمانروائى در زمين و كشورگشايى، نه به منظور به 

چنگ آوردن غنائم و نه تهيه بازارهاى فروش يا تملك منابع حياتى كشورهاى ديگر، يا برترى 
  :بخشيدن نژادى بر نژاد ديگر است، بلكه

بها كه سلب آزادى و امنيت از خاموش كردن آتش فتنه ها و آشو: هدف يكى از سه چيز است
مردم مى كند، همچنين محو آثار شرك و بت پرستى، و نيز مقابله با متجاوزان و ظالمان و دفاع 

  .در برابر آنان است
* * *  
  :نكته ها

  ـ مسأله جهاد در اسالم 1
در بسيارى از مذاهب انحرافى، جهاد، به هيچ وجه وجود ندارد و همه چيز بر محور توصيه ها، 

نصايح و اندرزها دور مى زند، حتى، بعضى هنگامى كه مى شنوند جهاد مسلحانه، يكى از 
اركان برنامه هاى اسالمى است در تعجب فرو مى روند كه مگر دين مى تواند، توأم با جنگ 

  .باشد
اما با توجه به اين كه هميشه افراد زورمند و خودكامه، فرعون ها، نمرودها و قارون ها ـ كه 

  انبياء را مزاحم خويش مى ديده اند ـ در برابر آن ايستاده و  اهداف
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دينداران راستين در عين تكيه بر : جز به محو دين و آئين خدا راضى نبودند، روشن مى شود
عقل و منطق و اخالق، بايد در مقابل اين گردن كشان ظالم و ستمگر بايستند و راه خود را با 

  .سوى جلو باز كنند مبارزه و در هم كوبيدن آنان به
اصوالً جهاد يكى از نشانه هاى موجود زنده، و يك قانون عمومى در عالم حيات است، تمام 
موجودات زنده، اعم از انسان، حيوان و گياه، براى بقاى خود، با عوامل نابودى خود در حال 

  خواند ـ خواهيد 96و  95ذيل آيات » نساء«مبارزه اند ـ شرح بيشتر اين سخن را در سوره 
به هر حال، از افتخارات ما مسلمانان، آميختن دين با حكومت و داشتن دستور جهاد در برنامه 

هاى دينى است، منتها بايد ديد جهاد اسالمى چه اهدافى را تعقيب مى كند، آنچه ما را از 
  .ديگران جدا مى سازد همين است

 * * *  
  ـ اهداف جهاد در اسالم 2

صرار دارند، جهاد اسالمى را منحصراً در جهاد دفاعى خالصه كنند، و بعضى از غرب زده ها ا
و يا جنگ هاى بعد از آن ) صلى اهللا عليه وآله(با هر زحمتى كه هست تمام غزوات پيغمبر اكرم

حضرت را، در اين راستا توجيه كنند، در حالى كه نه دليلى بر اين مسأله داريم، و نه تمام 
به جاى اين استنباط هاى : عنى خالصه مى شود، بهتر اين استغزوات رسول اهللا در اين م

نادرست، به قرآن باز گرديم و اهداف جهاد را از قرآن بگيريم، اهدافى كه همه، منطقى و قابل 
  .عرضه كردن به دوست و دشمن است

  :چنان كه در آيات باال خوانديم، جهاد در اسالم براى چند هدف، مجاز شمرده شده است
   



٣٨  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  ـ جهاد براى خاموش كردن فتنه هاالف 
  .و به تعبير ديگر جهاد ابتدائىِ آزادى بخش

خداوند دستورها و برنامه هائى براى سعادت، آزادى، تكامل، خوشبختى و آسايش : مى دانيم
انسان ها طرح كرده است، و پيامبرانِ خود را موظف ساخته اين دستورها را به مردم ابالغ كنند، 

جمعيتى ابالغ اين فرمان ها را مزاحم منافع پست خود ببينند، و بر سر راه حال اگر فرد يا 
دعوت انبياء موانعى ايجاد نمايند آنها حق دارند، نخست از طريق مسالمت آميز و اگر ممكن 
نشد، با توسل به زور اين موانع را از سر راه دعوت خود بردارند و آزادى تبليغ را براى خود 

  .كسب كنند
مردم در همه اجتماعات اين حق را دارند كه نداى مناديان راه حق را بشنوند، : ديگر به عبارت

و در قبول دعوت آنها آزاد باشند، حال اگر كسانى بخواهند آنها را از حق مشروعشان محروم 
سازند، و اجازه ندهند صداى مناديان راه خدا به گوش جان آنها برسد، و از قيد اسارت و 

جتماعى آزاد گردند، طرفداران اين برنامه حق دارند براى فراهم ساختن اين بردگى فكرى و ا
در اسالم و ساير اديان » جهاد ابتدائى«آزادى، از هر وسيله اى استفاده كنند، و از اينجا ضرورت 

  .آسمانى روشن مى گردد
رفع اين  همچنين اگر كسانى مؤمنان را تحت فشار قرار دهند كه به آئين سابق باز گردند براى

  .فشار نيز از هر وسيله اى مى توان استفاده كرد
  ب ـ جهاد دفاعى

آيا صحيح است كسى به انسان حمله كند، و او از خود دفاع ننمايد؟ يا ملتى متجاوز و سلطه 
گر هجوم بر ملت ديگر ببرند، و آنها دست روى دست گذارده نابودى كشور و ملت خويش را 

  .تماشا كنند
  قوانين آسمانى و بشرى به شخص يا جمعيتى كه مورد هجوم  در اينجا تمام
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واقع شده حق مى دهد، براى دفاع از خويشتن به پا خيزد و آنچه در قدرت دارد به كار برد، و 
  .از هر گونه اقدام منطقى براى حفظ موجوديت خويش فروگذار نكند

احزاب و احد و موته و  مى نامند، جنگ هايى مانند جنگ» جهاد دفاعى«اين نوع جهاد را، 
تبوك و حنين و بعضى ديگر از غزوات اسالمى جزء اين بخش از جهاد بوده، و جنبه دفاعى 

  .داشته است
هم اكنون بسيارى از دشمنان اسالم، جنگ را بر مسلمين تحميل كرده اند و سرزمين هاى 

ه اسالم اجازه مى دهد اسالمى را اشغال نموده و منابع آنها را زير سلطه خود گرفته اند چگون
  در مقابل آنها سكوت شود؟

  ج ـ جهاد براى حمايت از مظلومان
شاخه ديگرى از جهاد كه در آيات ديگر قرآن به آن اشاره شده، جهاد براى حمايت از مظلومان 

عفينَ منَ و ما لَكُم التُقاتلُونَ في سبيلِ اللّه و الْمستَضْ: مى خوانيم» نساء«سوره  75است، در آيه 
اج لُها ومِ أَهةِ الظّالالْقَرْي هنْ هذنا منا أَخْرِجبقُولُونَ رالْوِلْدانِ الَّذينَ ي و النِّساء نْ الرِّجالِ ولْ لَنا مع

  : لدنْك ولياً و اجعلْ لَنا منْ لَدنْك نَصيراً
تضعيف شده اند ) به دست ستمگران(كه  چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و كودكانى«

كه ) »مكّه«(ما را از اين شهر ! خدايا: كه مى گويند) ستمديده اى(پيكار نمى كنيد، همان افراد 
اهلش ستمگرند بيرون ببر، و براى ما از سوى خود، وليى قرار ده، و براى ما از سوى خود يار 

  !»و ياورى معين فرما
هم در راه خدا و هم در راه آزادى مستضعفان : انان مى خواهدبه اين ترتيب، قرآن از مسلم

مظلوم، جهاد كنند، و اصوالً اين دو، از هم جدا نيستند و با توجه به اين كه در آيه فوق، قيد و 
  شرطى نيست، اين مظلومان و مستضعفان در 
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كشور تفاوت هر نقطه جهان، باشند، بايد از آنها دفاع كرده و نزديك و دور، داخل و خارج 
  .نمى كند

حمايت از مظلومان در مقابل ظالمان در اسالم يك اصل است كه بايد مراعات : و به تعبير ديگر
شود، حتى اگر به جهاد منتهى گردد، اسالم اجازه نمى دهد مسلمانان در برابر فشارهايى كه به 

مندترين دستورات مظلومان جهان وارد مى شود بى تفاوت باشند، و اين دستور، يكى از ارزش
  .اسالمى است كه از حقانيت اين آئين خبر مى دهد

  د ـ جهاد براى محو شرك و بت پرستى
اسالم در عين اين كه آزادى عقيده را محترم مى شمرد، و هيچ كس را با اجبار دعوت به سوى 

مى  اين آئين نمى كند، به همين دليل، به اقوامى كه داراى كتاب آسمانى هستند، فرصت كافى
اقليت «دهد كه با مطالعه و تفكر، آئين اسالم را بپذيرند، و اگر نپذيرفتند، با آنها به صورت يك 

معامله مى كند و با شرايط خاصى كه نه پيچيده است و نه مشكل با آنها ) اهل ذمه(» هم پيمان
ختگير همزيستى مسالمت آميز بر قرار مى نمايد، در عين حال نسبت به شرك و بت پرستى، س

  : زيرا ;است
شرك و بت پرستى، نه دين است، نه آئين و نه محترم شمرده مى شود، بلكه يك نوع خرافه و 
انحراف و حماقت و در واقع يك نوع بيمارى فكرى و اخالقى است كه بايد به هر قيمت كه 

  .ممكن شود، آن را ريشه كن ساخت
كار برده مى شود كه فكر و عقيده، ال اقل كلمه آزادى و احترام به فكر ديگران، در مواردى به 

يك ريشه صحيح داشته باشد، اما انحراف، خرافه، گمراهى و بيمارى چيزى نيست كه محترم 
بت پرستى به هر قيمتى كه شده است : شمرده شود، و به همين دليل اسالم دستور مى دهد

  حتى به قيمت جنگ، از جامعه 
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آثار شوم بت پرستى اگر از طرق مسالمت آميز ممكن  بت خانه ها و. بشريت ريشه كن گردد
  .نشد بايد با زور ويران و منهدم گردند

بايد صفحه زمين از آلودگى به شرك و بت پرستى پاك گردد و به همه : آرى، اسالم مى گويد
سرانجام توحيد و يكتاپرستى بر تمام جهان حاكم خواهد شد و شرك و : مسلمين نويد مى دهد

  .يشه كن خواهد گشتبت پرستى ر
اسالم جهاد را با اصول صحيح : از آنچه در باال ـ در مورد اهداف جهاد ـ آمد، روشن مى شود

و منطق عقل هماهنگ ساخته، و هرگز آن را وسيله سلطه جويى، كشورگشائى، غصب حقوق 
  . ديگران و تحميل عقيده، و استعمار و استثمار قرار نداده است

اسالم ـ مخصوصاً ارباب كليسا و مستشرقان مغرض ـ با تحريف  دشمنان: ولى مى دانيم
حقايق، سخنان زيادى بر ضد مسأله جهاد اسالمى ايراد كرده اند و اسالم را متهم به خشونت، 

و به اين قانون اسالمى سخت هجوم . توسل به زور و شمشير براى تحميل عقيده ساخته اند
  .برده اند

پيشرفت اسالم در جهان، به خاطر معارف قوى، و برنامه هاى  وحشت آنها از: به نظر مى رسد
حساب شده، سبب شده است كه از اسالم چهره دروغين وحشتناكى بسازند، تا جلو پيشرفت 

  .اسالم را در جهان بگيرند
 * * *  

  ـ چرا فرمان جهاد در مدينه نازل شد؟ 3
  .قبل از آن واجب نبودجهاد در سال دوم هجرت، بر مسلمانان واجب گشت و : مى دانيم

به اندازه اى كم بود » مكّه«زيرا از يك طرف تعداد مسلمانان در  ;دليل اين موضع روشن است
  كه عمالً قيام مسلحانه مفهومى جز انتحار و خودكشى نداشت 
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فوق العاده نيرومند بود و در واقع مركز اصلى قدرت هاى » مكّه«و از طرف ديگر، دشمن در 
  .امكان پذير نبود» مكّه«وب مى شد، و مبارزه كردن با آنها در داخل ضد اسالمى محس

آمد، عده زيادى به او ايمان آوردند، » مدينه«به ) صلى اهللا عليه وآله(ولى هنگامى كه پيامبر
گسترش داد و توانست يك حكومت صالح » مدينه«دعوت خود را آشكار، در داخل و خارج 

از » مدينه«راى مبارزه و پيكار با دشمن آماده سازد و چون به وجود آورد و وسايل الزم را ب
فاصله زيادى داشت اين كار با فراغت خاطر صورت گرفت و نيروهاى انقالبى و آزادى » مكّه«

  .بخش، آماده مبارزه و دفاع در برابر دشمن شدند
* * *  
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  حرامِ و الْحرُمات قصاص فَمنِ اعتَدىالشَّهرُ الْحرام بِالشَّهرِ الْ   194
  علَيكُم فَاعتَدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتَدى علَيكُم و اتَّقُوا اللّه و اعلَموا أَنَّ         
  اللّه مع الْمتَّقينَ         

   
  :ترجمه

هر ) به طور كلى(و . قصاص است) قابل(و تمام حرام ها، ! ـ ماه حرام، در برابر ماه حرام 194
و (خدا بپرهيزيد ) مخالفت فرمان(و از ! كس به شما تجاوز كرد، همانند آن بر او تعدى كنيد

  !و بدانيد خدا با پرهيزگاران است ;)زياده روى ننماييد
   

  :تفسير
  احترام ماه هاى حرام و مقابله به مثل

طور كلى آمده است تكميل مى كند، و در  اين آيه، بحثى را كه در آيات پيش در مورد جهاد به
مگر مى توان در ماه حرام جنگ كرد كه : واقع پاسخى است به ايراد افراد ناآگاه كه مى گفتند

  اسالم چنين دستورى را داده است؟
ذى القعده، ذى الحجه، (مى دانستند جنگ در ماه هاى حرام » مكّه«مشركان : توضيح اين كه
م جايز نيست و به تعبير ديگر اسالم اين سنت را كه از قبل وجود از نظر اسال) محرم و رجب

اين كار نارواتر است، و پيامبر » مكّه«داشته امضاء كرده است، مخصوصاً در مسجد الحرام و 
  .به هر دو حكم احترام مى گذارد) صلى اهللا عليه وآله(اسالم

و در ماه هاى حرام به آنها حملهور به همين دليل، در نظر داشتند، مسلمانان را غافلگير ساخته 
  شوند، و شايد گمانشان اين بود، اگر آنها احترام ماه هاى 
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حرام را ناديده بگيرند، مسلمانان به مقابله بر نمى خيزند، و اگر چنين شود به مقصود خود 
  .رسيده اند

و ) 1(آب كرد،آيه مورد بحث، به اين پندارها پايان داد، نقشه هاى احتمالى آنها را نقش بر 
اگر آنها در ماه هاى حرام دست به اسلحه بردند، مسلمانان در مقابل آنها بايستند، : دستور داد
  ).الشَّهرُ الْحرام بِالشَّهرِ الْحرامِ(» ماه حرام در برابر ماه حرام است«: مى فرمايد

نيز حق داريد مقابله  يعنى اگر دشمنان احترام آن را شكستند و در آن با شما پيكار كردند شما
  .به مثل كنيد

  ).و الْحرُمات قصاص(» زيرا حرمات، قصاص دارد«
به معنى چيزى است كه بايد آن را حفظ كرد و احترام آن را نگه » حرمه«جمع » حرُمات«

كه جاى محترمى است و هتك آن جايز نيست، و : داشت، و حرَم را از اين جهت حرَم گفته اند
كه ممنوعيت دارد، همان گونه كه در : روع و قبيح را از اين جهت حرام مى گوينداعمال نامش

  .مورد حرم، يا ماه حرام بعضى اعمال ممنوع است
اين جمله، در واقع پاسخ دندان شكنى است به آنها كه اجازه جنگ در ماه هاى حرام را به 

حرم » مكّه«ام ماه حرام، يا سرزمين يعنى احتر. ايراد مى گرفتند) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر اكرم
امن خدا، در برابر كسانى است كه آن را محترم مى شمرند، ولى در برابر كسانى كه احترام آن 
را زير پا مى گذارند، رعايت آن الزم نيست، و مسلمانان حق دارند با آنها وارد پيكار شوند، و 

ر سوء استفاده از احترام ماه حرام يا اين در واقع يك نوع قصاص است، تا ديگر مشركان به فك
  سرزمين محترم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» فقه القرآن«ـ  322، صفحه 20، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1

، 2، جلد »تبيان«ـ تفسير ) كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى( 336، صفحه 1قطب راوندى، جلد 
  ).مكتب االعالم االسالمى(، ذيل آيه مورد بحث 150فحه ص
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  .نيفتند» مكّه«
آن گاه، به يك دستور كلى و عمومى كه شامل موضوع مورد بحث نيز مى شود، اشاره كرده، 

هر كس به شما تجاوز كند، به همان اندازه بر او تجاوز كنيد ولى از خدا بپرهيزيد «: مى فرمايد
فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيه (» خدا با پرهيزكاران است: و بدانيد) و زياده روى ننماييد(

  ).بِمثْلِ ما اعتَدى علَيكُم و اتَّقُوا اللّه و اعلَموا أَنَّ اللّه مع الْمتَّقينَ
د من به شما مى گويم با شرير مقاومت مكني«: اسالم، بر خالف مسيحيت كنونى كه مى گويد

بلكه هر كس به رخساره راست تو تپانچه زند ديگرى را نيز به سوى او بگردان ـ و اگر كسى 
خواهد با تو دعوى كند و قباى تو را بگيرد عباى خود را نيز بدو واگذار ـ و هر گاه كسى تو را 

  )1.(»براى يك ميل مجبور سازد دو ميل همراه او برو
ستور انحرافى، باعث جرأت و جسارت ظالم و چرا كه اين د ;چنين دستورى را نمى دهد

تجاوزگر است، حتى مسيحيان جهان امروز نيز هرگز به چنين دستورى عمل نمى كنند، و 
كمترين تجاوزى را با پاسخى شديدتر، كه آن هم بر خالف دستور اسالم است، جواب مى 

  .گويند
مى دهد اگر به او تعدى شود،  در برابر متجاوز، بايد ايستاد، و به هر كس حق: اسالم مى گويد

به همان مقدار مقابله كند، تسليم در برابر متجاوز مساوى است با مرگ، و مقاومت مساوى 
  .است با حيات، اين است منطق اسالم

آيه مفهوم وسيعى دارد و منحصر به مسأله قصاص در مقابل قتل يا جنايات : جالب اين كه
  .وق را نيز شامل مى شودديگر نيست، بلكه امور مالى و ساير حق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عهد جديد، ترجمه به همت انجمن پخش ( 42تا  39، باب پنجم، شماره هاى »انجيل متّى«ـ  1

  ).كتب مقدسه در ميان ملل



٤٦  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

البته اين موضوع با مسأله عفو و گذشت، كه در مورد دوستان يا افراد شكست خورده يا نادم و 
  .صورت مى گيرد، هيچ گونه منافاتى نداردپشيمان 

اگر كسى فرزند ديگرى را به قتل : گاهى بعضى از عوام، تصور مى كنند معنى آيه اين است
برساند، مقابله به مثل اجازه مى دهد كه پدر مقتول فرزند قاتل را به قتل برساند، و اگر ضربه 

 ;نى وارد كند، ولى اين اشتباه بزرگى استاى بر برادر او وارد كرد، او هم ضربه اى بر برادر جا
مجازات شود، نه فرد بى ) به همان اندازه(شخص معتدى و تجاوزگر بايد : زيرا قرآن مى گويد

گناه ديگر، باز مفهوم اين سخن اين نيست كه اگر كسى خانه شخصى را آتش زد خانه او را 
  .و بگيرندآتش بزنند، بلكه مفهومش اين است معادل قيمت خانه را از ا

ضمناً تأكيدى كه در ذيل آيه در مورد تقوا ذكر شده تأكيدى است بر عدم تجاوز از حد، و به 
تعبير ديگر، مقابله به مثل نبايد شكل انتقام جويى به خود گيرد، همان انتقامى كه حد و مرزى 

  .براى خود نمى شناسد
آنها را در مشكالت تنها : ين است كه، اشاره به ا»خدا با پرهيزكاران است«: و اين كه مى گويد

زيرا كسى كه با ديگرى است در مشكالت به او كمك مى كند و  ;نمى گذارد و يارى مى دهد
  .در برابر دشمن او را حمايت مى نمايد

* * *  
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  حسنُوا إِنَّو أَنْفقُوا في سبيلِ اللّه و ال تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ و أَ   195
  اللّه يحب الْمحسنينَ          

   
  :ترجمه

و ! ، خود را به دست خود، به هالكت نيفكنيد)با ترك انفاق(و ! ـ و در راه خدا انفاق كنيد 195
  .كه خداوند، نيكوكاران را دوست مى دارد! نيكى كنيد

   
  :تفسير

  انفاق و رهائى از تنگناها
آيات جهاد كه قبالً تفسير آن گذشت، زيرا جهاد به همان اندازه كه به اين آيه تكميلى است بر 

مردان با اخالص و كار آزموده نيازمند است، به اموال و ثروت نيز احتياج دارد، جهاد هم 
  .نفرات آماده از نظر روحى و جسمى الزم دارد، و هم انواع سالح و تجهيزات جنگى

جنگ در درجه اول سربازان اند، ولى سرباز بدون  درست است كه عامل تعيين كننده سرنوشت
اعم از سالح، مهمات، وسيله نقل و انتقال، مواد غذائى و وسايل (وسايل و تجهيزات كافى 

  .كارى از او ساخته نيست) درمانى
لذا در اسالم تأمين وسايل جهاد با دشمنان، از واجبات شمرده شده و از جمله در آيه مورد 

در راه خدا انفاق كنيد و خود را به دست «: ور مى دهد، و مى فرمايدبحث با صراحت دست
  ).و أَنْفقُوا في سبيلِ اللّه و ال تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ(» خويش به هالكت نيفكنيد

  مخصوصاً در عصر نزول اين آيات، بسيارى از مسلمانان، شور و شوق 
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وسايل جنگ را هر كس شخصا فراهم مى كرد و بعضى فقير و  جهاد در سر داشتند، ولى چون
گريه مى كردند و اشك مى ريختند كه چرا وسيله » توبه«سوره  92نيازمند بودند، كه طبق آيه 

، آرى در »تَولَّوا و أَعينُهم تَفيض منَ الدمعِ حزَناً أَالّ يجِدوا ما ينْفقُون«: شركت در جنگ ندارند
  .شرايطى نقش انفاق ها بسيار مهم و سرنوشت ساز بود چنين

هر چند در » با دست خويش خود را به هالكت نيفكنيد«: جمله و ال تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ
مورد ترك انفاق، براى جهاد اسالمى وارد شده، ولى مفهوم وسيع و گسترده اى دارد كه موارد 

  :ل مى شود، از جمله اين كهزياد ديگرى را نيز شام
بدون ) چه از نظر ناامنى و چه عوامل جوى يا غير آن(انسان حق ندارد از جاده هاى خطرناك 

  .پيش بينى هاى الزم بگذرد
  .يا غذائى كه به احتمال قوى آلوده به سم است تناول كند

وارد، انسان بى و يا حتى در ميدان جهاد بدون نقشه و برنامه وارد عمل شود، در تمام اين م
  .جهت جان خود را به خطر انداخته و مسئول است

بعضى از ناآگاهان، هر گونه جهاد ابتدائى را القاء نفس در هالكت پنداشته اند، و : ولى اين كه
در كربال را ) عليه السالم(گاه تا آنجا به پيش مى روند كه قيام ساالر شهيدان امام حسين

زيرا القاى نفس در  ;نهايت نادانى و عدم درك آيه استمصداق آن مى شمرند، ناشى از 
هالكت، مربوط به جائى است كه هدفى باالتر از جان در خطر نباشد، و اال بايد جان را فداى 

و تمام شهيدان راه خدا ) عليه السالم(حفظ آن هدف مقدس كرد، همان گونه كه امام حسين
  .اين كار را كردند

در خطر است و خود را سپر براى حفظ او ) صلى اهللا عليه وآله(مبرآيا اگر كسى ببيند جان پيا
  در جنگ احد كرد و يا در لَيلَةُ الْمبِيت آن شبى كه در ) عليه السالم(همان كارى كه على(كند 
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چنين كسى القاء نفس در هالكت كرده؟ و كار خالفى ) خوابيد) صلى اهللا عليه وآله(بستر پيامبر
  انجام داده؟

را به قتل برسانند و بگويد القاء نفس در هالكت ) صلى اهللا عليه وآله(ايد بنشيند تا پيامبرآيا ب
  .جايز نيست

  .حق اين است كه مفهوم آيه روشن است و تمسك به آن در اين گونه موارد نوعى ابلهى است
ولى آرى، اگر هدف آن قدر مهم نباشد كه ارزش جان باختن را داشته باشد و يا اگر مهم است 

موارد (راه حل هاى بهتر و مناسب ترى دارد، در چنين جائى نبايد جان را به خطر انداخت 
  ).تقيه مجاز نيز از همين قبيل است

و نيكى كنيد كه خداوند نيكوكاران را «: در قسمت آخر آيه دستور به نيكوكارى داده، مى فرمايد
  ).حسنينَو أَحسنُوا إِنَّ اللّه يحب الْم(» دوست دارد

  : در اينجا چيست؟ چند احتمال در كلمات مفسران ديده مى شود» احسان«در اين كه مراد از 
و گمان نكنيد انفاق هاى شما موجب (حسن ظن به خدا داشته باشيد : نخست اين است كه

  ).اختالل امر معيشت شما خواهد شد
  .ق استمنظور، اقتصاد و ميانه روى در مسأله انفا: و ديگر اين كه
منظور، آميختن انفاق با حسن رفتار نسبت به نيازمندان است، به گونه اى كه : و سوم اين كه

همراه با گشاده روئى و مهربانى باشد و از هر نوع منت و آنچه موجب رنجش و ناراحتى 
  .شخص انفاق شونده است بر كنار باشد

  .اى آيه جمع باشدمانعى ندارد كه همه اين معانى سه گانه، در مفهوم و محتو
 * * *  
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  :نكته ها
  ـ انفاق سبب پيشگيرى از هالكت جامعه ها 1

، »و ال تُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ«و » و أَنْفقُوا في سبيلِ اللّه«آيا ميان دو جمله : در اين كه
  ارتباطى وجود دارد يا نه؟

تعبيرات قرآن حساب شده است، حتماً ميان اين دو با توجه به اين كه تمام : در پاسخ بايد گفت
اگر انفاق در مسير جهاد و فى سبيل اللّه : رابطه اى است و به نظر مى رسد رابطه اين است

نكنيد، خود را با دست خويش به هالكت افكنده ايد، بلكه مى توان مسأله را از اين فراتر برده، 
  : گفت

ه است، ولى بيانگر يك حقيقت كلى و اجتماعى است و اين آيه گر چه در ذيل آيات جهاد آمد
زيرا هنگامى كه  ;آن اين كه انفاق به طور كلى، سبب نجات جامعه ها از مفاسد كشنده است

انفاق به فراموشى سپرده شود، و ثروت ها در دست گروهى معدود جمع گردد و در برابر آنان 
واهد گذشت كه انفجار عظيمى در جامعه اكثريتى محروم و بينوا وجود داشته باشد، ديرى نخ

به وجود مى آيد، كه نفوس و اموال ثروتمندان هم در آتش آن خواهد سوخت و از اينجا رابطه 
  .مسأله انفاق و پيشگيرى از هالكت روشن مى شود

زيرا تعديل  ;بنابراين انفاق، قبل از آن كه به حال محرومان مفيد باشد به نفع ثروتمندان است
  .افظ ثروت استثروت، ح

در يكى از كلمات قصارش به اين حقيقت اشاره فرموده، مى ) عليه السالم(اميرمؤمنان على
  )1.(»اموال خويش را با دادن زكات حفظ كنيد«: حصنُوا أَموالَكُم بِالزَّكاةِ: گويد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و 11402، حديث 15، صفحه 9، جلد »وسائل الشيعه«ـ  146، حكمت »نهج البالغه«ـ  1

  . 99، صفحه 10، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 12337، حديث 402صفحه 
نيز ) صلى اهللا عليه وآله(و پيامبر) عليهم السالم(اين حديث را با طرق مختلف از ديگر ائمه(

  2، 4، جلد »كافى«: نقل كرده اند
 14، صفحات 9، و جلد 40، صفحه 7، جلد »ائل الشيعهوس«، دار الكتب االسالمية ـ 61صفحه 

  ).288، صفحه 90، و جلد 203و  60، صفحات 75، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 24و 
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خوددارى از انفاقِ فى سبيل اللّه هم سبب مرگ روح انسانى به : و به تعبير بعضى از مفسران
عجز و ناتوانى، مخصوصاً در نظامى خاطر بخل خواهد شد، و هم مرگ جامعه به خاطر 
  )1.(همچون نظام اسالم كه بر نيكو كارى بنا شده است

* * *  
  ـ سوء استفاده از مضمون آيه 2

بعضى از عافيت طلبان براى فرار از جهاد فى سبيل اللّه به جمله و : همان گونه كه اشاره كرديم
چسبيده اند و » ت خويش، خود را به هالكت نيفكنيدبا دس«: التُلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التَّهلُكَةِ

در عاشورا كه سبب نجات و بقاى )عليه السالم(قيام امام حسين: رسوائى را به آنجا رسانيده كه
اسالم در برابر دشمنانى همچون بنى اميه شد را مصداق اين آيه شمرده اند، غافل از اين كه اگر 

  .تعطيل گردداين باب گشوده شود، جهاد به كلى بايد 
به معنى مرگ بى دليل است، در حالى » تَهلُكَه«با شهادت دو مفهوم متباين دارد، » تَهلُكَه«اصوالً 

  .كه شهادت قربانى شدن در راه هدف و نايل گشتن به حيات جاويدان است
جان انسان، ارزشمندترين سرمايه وجود او نيست، ما : بايد به اين حقيقت توجه داشت كه

باارزش تر از جان داريم، ايمان به خدا، آئين اسالم، حفظ قرآن و اهداف مقدس آن،  حقايقى
بلكه حفظ حيثيت و آبروى جامعه اسالمى، اينها اهدافى واالتر از جان انسان است كه قربانى 

  .شدن در راه آن هالكت نيست، و هرگز از آن نهى نشده
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .276، صفحه 1، جلد »فى ظالل القرآن«ـ تفسير  1
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گروهى از مسلمانان براى جهاد به قسطنطنيه رفته بودند، يكى از مردان : در حديثى مى خوانيم
أَلْقى بِيديِه الَى : شجاع به لشكر روم حمله كرد و داخل صفوف آنها شد يكى از حاضران گفت

  .»نداختخود را با دو دست خويش به هالكت ا«: التَّهلُكَةِ
چرا اين آيه را بد تفسير و تأويل ! اى مردم: اينجا بود كه ابو ايوب انصارى برخاست و فرياد زد

  مى كنيد؟
اين آيه درباره ما طايفه انصار نازل شد، هنگامى كه خداوند دينش را عزت داد و ياورانش 

نشنود، ) هللا عليه وآلهصلى ا(فزونى گرفتند، بعضى از ما به ديگرى مخفيانه به گونه اى كه پيامبر
اموال ما از دست رفت، و خداوند اسالم را عزيز و يارانش را زياد كرد، ما اگر در : چنين گفتند

صلى اهللا عليه (بمانيم به اموال از دست رفته خود برسيم بهتر است، آيه فوق بر پيامبر» مدينه«
ن را به هالكت نيفكنيد و منظور انفاق در راه خدا كنيد و خويشت: نازل شد و به ما فرمود) وآله

  )1.(براى اصالح اموال و ترك جهاد بود» مدينه«از هالكت، اقامت در 
* * *  

  چيست؟» احسان«ـ منظور از  3
احسان معموالً به معنى نيكوكارى تفسير مى شود، ولى گاه معنى وسيع ترى براى آن ذكر شده، 

ح است چنان كه در حديثى از پيامبر و آن هر گونه عمل صالح، بلكه انگيزه هاى عمل صال
اإلِحسانُ أَنْ تَعبد اللّه كَأَنَّك تَراه فَإِنْ لَم : در تفسير احسان مى خوانيم) صلى اهللا عليه وآله(اكرم

راكي فَإِنَّه احسان آن است كه خدا را آن «: تَكُنْ تَراه  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »تفسير كبير«و » روح المعانى«ـ شبيه همين معنى در  207، صفحه 1، جلد »در المنثور«ـ  1
، 1، جلد »سنن ابى داود«ـ ) در مقتل ابن طاووس نيز آمده(ذيل آيه مورد بحث آمده است 

، صفحه 2، جلد »الميزان«ـ تفسير ) انتشارات دار الفكر(، باب فى الجرأة و الجبن 564صفحه 
  ). نتشارات جامعه مدرسينا(، ذيل آيه مورد بحث 73
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  )1.(»چنان پرستش كنى كه گوئى او را مى بينى و اگر تو او را نمى بينى او تو را مى بيند
هنگامى كه انسان، چنان ايمان به خدا داشته باشد كه گوئى او را مى بيند و او را : بديهى است

هر گونه گناه و معصيت  در همه حال حاضر و ناظر بداند، به سراغ اعمال صالح مى رود، و از
  .خوددارى مى نمايد

 * * *  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحه 1، جلد »فى ظالل القرآن«ـ تفسير  219و  196، صفحات 67، جلد »بحار االنوار«ـ  1

  ).هـ ق 1386چاپ دار احياء التراث العربى، طبع پنجم، ( 276
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  و أَتموا الْحج و الْعمرَةَ للّه فَإِنْ أُحصرْتُم فَما استَيسرَ منَ الْهديِ   196
  و ال تَحلقُوا رؤُسكُم حتّى يبلُغَ الْهدي محلَّه فَمنْ كانَ منْكُم مريضاً         
         ةٌ ميدفَف هأْسنْ رم أَذى بِه أَونْتُمك فَإِذا أَمنُس قَة أَودص يام أَونْ ص  
         جِدي نْ لَميِ فَمدنَ الْهرَ مستَيا اسفَم جرَةِ إِلَى الْحمبِالْع تَّعنْ تَمفَم  
  فَصيام ثَالثَةِ أَيام في الْحج و سبعة إِذا رجعتُم تلْك عشَرَةٌ كاملَةٌ         
         اتَّقُوا اللّه رامِ والْح جِدسرِي الْمحاض لُهكُنْ أَهي نْ لَممل كذل  
  و اعلَموا أَنَّ اللّه شَديد الْعقابِ          

   
  :ترجمه

و اگر محصور شديد، آنچه از قربانى فراهم ! ـ و حج و عمره را براى خدا به اتمام برسانيد 196
و سرهاى خود را نتراشيد تا قربانى به محلش برسد )! ، و از احرام خارج شويدذبح كنيد(شود 

و ناچار (و اگر كسى از شما بيمار بود و يا ناراحتى در سر داشت، )! و در قربانگاه ذبح شود(
و ! بايد فديه و كفاره اى از قبيل روزه يا صدقه يا گوسفندى بدهد) بود سر خود را بتراشد،

در امان بوديد، هر كس با ختم عمره، حج را آغاز كند، آنچه ) يمارى و دشمناز ب(هنگامى كه 
و هر كه نيافت، سه روز در ايام حج، و هفت روز )! ذبح كند(از قربانى براى او ميسر است 

اين براى كسى است كه ) البته. (اين، ده روز كامل است! هنگامى كه باز مى گرديد، روزه بدارد
خدا ) مخالفت فرمان(و از ) اهل مكّه و اطراف آن نباشد(دالحرام نباشد خانواده او، نزد مسج

  !و بدانيد كه او، سخت كيفر است! بپرهيزيد
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  :تفسير
  قسمتى از احكام مهم حج

دقيقاً روشن نيست آيات مربوط به حج در قرآن مجيد در چه تاريخى نازل شده است، ولى به 
: در حالى كه بعضى گفته اند)1(الوداع نازل گشتهاعتقاد بعضى از مفسران بزرگ، در حجة 

ناظر به جريان حديبيه است كه در سال ششم » فَإِنْ أُحصرْتُم فَما استَيسرَ منَ الْهدي«جمله 
  )2.(هجرت واقع شد و مسلمانان از زيارت خانه خدا ممنوع شدند

  :در اين آيه، احكام زيادى بيان شده است
دستور كلى براى انجام فريضه حج و عمره به طور كامل، و براى اطاعت ـ در ابتدا، يك  1

و أَتموا الْحج و (» حج و عمره را براى خدا به اتمام برسانيد«: فرمان خدا داده، مى فرمايد
لّهرَةَ لمالْع.(  

انگيزه  جز: در واقع قبل از هر چيز، به سراغ انگيزه هاى اين دو عبادت رفته و توصيه مى كند
و «الهى و قصد تقرب به ذات پاك او، چيز ديگرى در كار نبايد باشد، و عمل نيز به مقتضاى 

  .از هر نظر كامل و جامع باشد» أَتموا
ـ آن گاه به سراغ كسانى مى رود كه بعد از بستن احرام به خاطر وجود مانعى، مانند بيمارى  2

اگر محصور «: حج و عمره نباشند، مى فرمايد شديد و ترس از دشمن، موفق به انجام اعمال
آنچه از قربانى ) شويد» مكّه«و موانعى به شما اجازه نداد كه پس از احرام بستن وارد (شديد 

  )3).(فَإِنْ أُحصرْتُم فَما استَيسرَ منَ الْهديِ(» فراهم شود، ذبح كنيد و از احرام خارج شويد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 85، صفحه 8، جلد »مستدرك«، ذيل آيه مورد بحث ـ 75، صفحه 2، جلد »الميزان«ـ  1
  ).چاپ آل البيت( 6ـ  9118حديث 

، ذيل 120، صفحه 2، جلد »طبرى«ـ تفسير  277، صفحه 1، جلد »فى ظالل القرآن«ـ تفسير  2
  .آيه مورد بحث

مبتدا است، » ما استَيسرَ«در » ما«ين كه نخست ا: ـ در تركيب آيه، دو احتمال داده شده است 3
2  

، »فَعلَيكُم ما استَيسرَ منَ الْهديِ«: محذوف است، و در تقدير چنين است» علَيكُم«و خبر آن 
فَاهدوا ما «: مفعول براى فعل مقدرى است و در تقدير چنين است» ما«: احتمال ديگر اين كه
  .»استَيسرَ منَ الْهديِ



٥٦  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

به هر حال، افرادى كه گرفتار مى شوند، و توانايى انجام مراسم حج و عمره را پيدا نمى كنند، 
  .مى توانند با استفاده از اين مسأله، از احرام خارج شده و به حال عادى باز گردند

قربانى ممكن است شتر، يا گاو، يا گوسفند باشد، كه آسان ترين آنها گوسفند است، : مى دانيم
  .را غالباً اشاره به گوسفند دانسته اند» فَما استَيسرَ منَ الْهديِ«لذا جمله  و
سرهاى خود را نتراشيد تا قربانى به «: ـ پس از آن به دستور ديگرى اشاره كرده، مى فرمايد 3

  ).محلَّه و ال تَحلقُوا رؤُسكُم حتّى يبلُغَ الْهدي(» محلش برسد، و در قربانگاه ذبح شود
آيا اين دستور مربوط به افرادى است كه محصور و ممنوع از انجام مراسم حج مى شوند، و در 

  واقع دستورى است براى تكميل دستور سابق، و يا همه حاجيان را مى گويد؟
) محل قربانى(منظور از محل هدى : بعضى از مفسران، معنى اول را بر گزيده اند و گفته اند

  )1(.حرَم است
منظور همان جا است كه مانع و مزاحم، حاصل مى شود و به فعل پيغمبر : و گاه گفته اند

در داستان حديبيه كه محلى است بيرون حرم مكّه، استدالل كرده اند ) صلى اهللا عليه وآله(اكرم
كه حضرت بعد از ممانعت مشركان، قربانى خود را در همان جا ذبح كرد و به اصحاب و 

  )2.(ز دستور داد چنين كننديارانش ني
  به اعتقاد علماى ما، محصور اگر «: مى گويد» مرحوم طبرسى«مفسر عاليقدر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ذيل آيه مورد بحث و 120، صفحه 2، جلد »طبرى«ـ براى توضيح بيشتر به تفسير  2و  1

  . ديگر تفاسير ذيل آيه مورد بحث مراجعه فرمائيد
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خاطر بيمارى بوده باشد، قربانى او را در حرم بايد ذبح كنند و اگر به خاطر جلوگيرى از  به
  )1.(»دشمن باشد در همان جا كه جلوگيرى شده است ذبح مى كند

هيچ كس : ولى بعضى ديگر از مفسران، اين جمله را ناظر به تمام حجاج مى دانند و مى گويند
مگر اين كه قربانى را در محلش ) ز احرام خارج گرددسر بتراشد و ا(حق ندارد، تقصير كند 

  ).قربانى حج در منى و قربانى عمره در مكّه(ذبح كند 
به هر صورت، منظور از رسيدن قربانى به محلش، آن است كه به آن محل برسد و ذبح شود، و 

  .اين تعبير كنايه اى از ذبح است
ت، تفسير دوم مناسب تر به نظر مى رسد با توجه به عموميت تعبيرى كه در آيه وارد شده اس

  .كه هم شامل محصور است و هم غير محصور
و ناچار (اگر كسى از شما بيمار بود و يا ناراحتى در سر داشت «: ـ و بعد از آن مى فرمايد 4

از قبيل روزه، يا صدقه، يا ) كفاره اى(» فديه«بايد ) بود سر خود را قبل از آن موقع بتراشد
فَمنْ كانَ منْكُم مريضاً أَو بِه أَذى منْ رأْسه فَفديةٌ منْ صيام أَو صدقَة أَو (» دگوسفندى بده

  ).نُسك
به معنى حيوان ذبح شده است، اين واژه به معنى عبادت نيز » نَسيكَه«در اصل جمع » نُسك«

  )2.(آمده است
اين واژه : ه عبادت تفسير مى كند، مى گويدرا ب» نُسك«، بعد از آن كه »مفردات«در » راغب«لذا 

  .است» ذبيحه«به معنى » نَسيكَه«در مورد اعمال حج به كار مى رود، و 
  بعضى از مفسران نيز آن را در اصل به معنى شمش هاى نقره مى دانند و اين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، ذيل آيه مورد بحث»مجمع البيان«ـ  1
  .، ذيل آيه مورد بحث290، صفحه 1، جلد »البيانمجمع «ـ  2
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گفته شده، به خاطر آن است كه انسان را خالص، پاك و پاكيزه مى » نُسك«كه به عبادت 
  )1.(كند

روزه، صدقه و ذبح (چنين شخصى مخير در ميان اين سه : به هر حال، ظاهر آيه اين است
  .مى باشد) گوسفند

روزه در اين مورد، سه روز، صدقه به شش : آمده است) معليهم السال(در روايات اهل بيت
  )2.(يك گوسفند است» نُسك«مسكين، و در روايتى به ده مسكين، و 

در امان بوديد، كسانى كه عمره را ) از بيمارى و دشمن(و هنگامى كه «: ـ سپس مى افزايد 5
فَإِذا أَمنْتُم فَمنْ تَمتَّع ) (نندذبح ك(» تمام كرده و حج را آغاز مى كنند، آنچه ميسر است از قربانى

  ).بِالْعمرَةِ إِلَى الْحج فَما استَيسرَ منَ الْهديِ
اشاره به اين كه در حج تمتع كه عمره قبالً انجام مى گيرد، و بعد حج به جا آورده مى شود، 

، و يا گوسفند، و قربانى كردن الزم است، و فرق نمى كند كه اين قربانى شتر باشد، يا گاو
  .بدون آن از احرام خارج نمى شود

  :دو قول وجود دارد» مرحوم طبرسى«به گفته » هدى«درباره اصل 
گرفته شده است، و چون قربانى در واقع هديه اى به بيت اللّه است، اين » هديه«اول اين كه از 

  .واژه بر آن اطالق شده است
زيرا حيوان قربانى را همراه مى بردند، و به  ;شده استديگر اين كه از ماده هدايت گرفته 

  .سوى خانه خدا و قربانگاه هدايت مى كردند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »بحر المحيط«، ذيل آيه مورد بحث ـ )296صفحه ( 152، صفحه 5، جلد »كبير«ـ تفسير  1
  ، 2جلد 

  .، ذيل آيه مورد بحث365، صفحه 2جلد  ،»قرطبى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير 229صفحه 
، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، طبع 39، صفحه 2جلد ( 291، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ  2

  اول، 
شبيه همين معنى درباره روزه واطعام مسكين در تفسير (، )هـ ق، ذيل آيه مورد بحث 1415

، 358، صفحه 4، جلد »كافى«ـ ) ده استذيل آيه آم) صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر اكرم» قرطبى«
 2697، حديث 358، صفحه 2، جلد »من اليحضره الفقيه«ـ ) دار الكتب االسالمية( 2حديث 

  ، »وسائل الشيعه«ـ ) انتشارات جامعه مدرسين(
، 402، صفحه 21، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 167و  166، 165، صفحات 13جلد 

  .356و  180، 175، صفحات 96و جلد 
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: گرفته شده و مى گويد» هديه«فقط از : اين است كه» مفردات«در » راغب«ولى ظاهر كالم 
  .است» هديه«جمع است و مفرد آن » هدى«

نيز دو ريشه براى اين لغت ذكر شده، هدايت و هديه، اما بعيد نيست » معجم مقاييس اللغه«در 
چيزى است كه به سوى شخصى كه به او هديه مى شود،  زيرا هديه ;هر دو به هدايت باز گردد

  ).دقت كنيد. (هدايت مى گردد
ـ و به دنبال آن، به بيان حكم كسانى مى پردازد كه در حال حج تمتع قادر به قربانى نيستند،  6

ندارد، بايد سه روز در ايام حج، و هفت روز به هنگام بازگشت، ) قربانى(كسى كه «: مى فرمايد
فَمنْ لَم يجِد فَصيام ثَالثَةِ أَيام في الْحج و سبعة إِذا رجعتُم (» رد، اين ده روز كامل استروزه بدا

  ).تلْك عشَرَةٌ كاملَةٌ
بنابراين، اگر قربانى پيدا نشود، يا وضع مالى انسان اجازه ندهد، جبران آن ده روز روزه است، 

در ايام حج واقع مى شود، و اين از روزه ) نهم ذى الحجه روز هفتم و هشتم و(كه سه روز آن 
هايى است كه انجام آن در سفر مانعى ندارد، و هفت روز ديگر را بعد از بازگشت به وطن 

  .انجام مى دهد
با اين كه معلوم است سه روز به اضافه هفت روز مجموعاً ده روز مى شود، در عين حال، قرآن 

  .»است اين ده روز كامل«: مى گويد
گر چه معموالً » واو«اين به خاطر آن است كه : بعضى از مفسران در تفسير اين جمله گفته اند

براى جمع است نه براى تخيير، چون گاه در معنى تخيير نيز استعمال مى شود، در اينجا 
  .را فرموده است» تلْك عشَرَةٌ كاملَةٌ«خداوند براى رفع هر گونه ابهام، جمله 

اشاره به اين است كه روزه ده روز، مى تواند به » كاملَةٌ«مال نيز وجود دارد كه تعبير به اين احت
زيرا تمام  ;طور كامل جانشين قربانى شود، و زوار خانه خدا نبايد از اين بابت نگران باشند

  ثواب هائى كه براى صاحبان قربانى از سوى خدا 
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  .داده مى شود، به آنها داده خواهد شد
زيرا از يك نظر  ;اين تعبير اشاره به نكته لطيفى در مورد عدد ده مى باشد: ى نيز گفته اندبعض

عدد ده كامل ترين اعداد است، چون هنگامى كه اعداد را از يك شروع مى كنيم تا ده سير 
صعودى خود را تكميل مى كند، و اعداد بعد از آن، تكرار و تركيبى است از ده و عددهاى 

و به ) يعنى دو عدد ده(مى گويد » عشرين«يازده و دوازده، عرب به عدد بيست، ديگر مانند 
  )1...(و همچنين) سه عدد ده(سى، ثالثين 

اين برنامه حج تمتع براى كسى است كه «: ـ باالخره، به بيان حكم ديگرى پرداخته، مى گويد 7
  ).هلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِذلك لمنْ لَم يكُنْ أَ(» خانواده او نزد مسجد الحرام نباشد

يا اطراف آن باشند، حج تمتع ندارند، بلكه حج تمتع مخصوص » مكّه«بنابراين، كسانى كه اهل 
ميل  48افراد دور از اين منطقه است، و مشهور و معروف در ميان فقهاء اين است كه هر كس 

كه در فاصله كمترى قرار دارند، وظيفه دورتر باشد، وظيفه او حج تمتع است، و آنها » مكّه«از 
شرح اين (آنها حج قران يا افْراد است، كه عمره آن بعد از مراسم حج به جا آورده مى شود 

  ).موضوع و مدارك آن در كتب فقهى آمده است
از خدا «: بعد از بيان اين احكام هفتگانه در پايان آيه دستور به تقوا مى دهد، مى فرمايد

و اتَّقُوا اللّه و اعلَموا (» قوا پيشه كنيد و بدانيد خداوند عقاب و كيفرش شديد استبپرهيزيد، ت
  ).أَنَّ اللّه شَديد الْعقابِ

اين تأكيد، شايد به اين جهت است كه مسلمانان در هيچ يك از جزئيات اين عبادت مهم 
  چرا كه كوتاهى در آن، گاهى سبب فساد حج  ;اسالمى كوتاهى نكنند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گر چه به صورت جمع است، ولى جمع گاهى به دو، به باال اطالق » عشْرِينَ«و » عشْرُونَ«ـ  1

  .مى شود



٦١  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  .و از بين رفتن بركات مهم آن مى شود
* * *  
  :نكته ها

  !ـ اهميت حج در ميان وظايف اسالمى 1
شريع شده و داراى آثار و بركات بى شمارى حج از مهم ترين عباداتى است كه در اسالم ت

  .است
  .حج مايه عظمت اسالم، قوت دين و اتحاد مسلمين است

حج مراسمى است كه پشت دشمنان را مى لرزاند و هر سال خون تازه اى در عروق مسلمانان 
  .جارى مى سازد

سالم ناميده و و شعار مهم ا» پرچم«آن را ) عليه السالم(حج همان عبادتى است كه اميرمؤمنان
  :در وصيت خويش در آخرين ساعت عمرش فرموده

در مورد ! خدا را خدا را«: و اللّه اللّه في بيت ربكُم ال تُخَلُّوه ما بقيتُم فَإِنَّه إِنْ تُرِك لَم تُناظَرُوا
ه شود مهلت خانه پروردگارتان تا آن هنگام كه هستيد آن را خالى نگذاريد كه اگر خالى گذارد

  ).و بالى الهى شما را فرا خواهد گرفت) (1(»داده نمى شويد
مادام كه حج رونق دارد ما بر آنها «: اين جمله نيز از دشمنان اسالم معروف است كه گفته اند

  )2.(»پيروز نمى شويم
ه واى به حال مسلمانان اگر معنى حج را در نيابند و واى ب«: يكى ديگر از دانشمندان مى گويد

  .»حال ديگران اگر معنى آن را دريابند
  نهج «ـ در زمينه فلسفه احكام، طبق نقل ) عليه السالم(در حديث معروفى كه على

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليهما (به امام حسن و امام حسين) عليه السالم(، وصيت على47، نامه »نهج البالغه«ـ  1

  ، »وسائل الشيعه«ـ ) السالم
، 256، صفحه 42، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 14147، حديث 23، صفحه 11د جل

  ، 96و جلد 
  .54، حديث 17صفحه 

  .»شُبهات حولَ االسالم«ـ نقل از كتاب  2
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: ـ بيان فرموده نيز اشاره پر معنائى به اهميت حج شده است، مى فرمايد 252، حكمت »البالغه
خداوند ايمان را وسيله پاك سازى «: و الْحج تَقْوِيةً للدينِ...مانَ تَطْهِيراً منَ الشِّرْكفَرَض اللّه اإلِي
  )1.(»و حج را سبب قوت دين قرار داده است... مردم از شرك

 14و شرح بيشتر را به جلد (پايان مى دهيم ) عليه السالم(اين سخن را با حديثى از امام صادق
كه به طور مبسوط از اهميت و فلسفه و اسرار » حج«سوره  28تا  26آيات تفسير نمونه، ذيل 

اسالم «: ال يزالُ الدينُ قائماً ما قامت الْكَعبةُ: آنجا كه فرمود) حج بحث شده وامى گذاريم
  )2.(»همواره بر پا است تا زمانى كه كعبه بر پا است

* * *  
  ـ اقسام حج و فهرست اعمال حج تمتّع 2

عليهم (و ائمه اهل بيت) صلى اهللا عليه وآله(ى بزرگ ما با الهام از آيات قرآن، سنت پيامبرفقها
  .حج تمتّع، و حج قران و افراد: حج را به سه قسمت تقسيم كرده اند)السالم

فرسخ،  16(ميل يا بيشتر باشد  48» مكّه«حج تمتّع مخصوص كسانى است كه فاصله آنها از 
ج قران و افراد، مربوط به كسانى است كه در كمتر از اين فاصله و ح) كيلومتر 96حدود 

  .زندگى مى كنند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حديث فوق به همان » ابن ابى الحديد«از جمله متن » نهج البالغه«ـ در بعضى از نسخ  1
است كه مفهوم » للدينتَقْرِبةً «صورت كه در باال آورديم بيان شده، ولى در بعضى نسخ ديگر 
  .آن سبب نزديكى صفوف مسلمانان و وحدت امت اسالمى است

در مورد فلسفه حج، در روايات، عبارات ديگرى آمده است كه هر كدام به نكته مخصوصى 
، »وسائل الشيعه«(» تشييداً للدين«، »تسليةً للدين«، »تسنيةً للدين«: اشاره دارد، به عنوان نمونه

، و جلد 107، صفحه 6، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 22، حديث 22حه ، صف1جلد 
  ...).و 223، صفحه 29
، باب عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحج 5، حديث 14، صفحه 8، جلد »وسائل الشيعه«ـ  2
، چاپ آل 17650، حديث 242، صفحه 13، و جلد 14142، حديث 21، صفحه 11جلد (

  ، 4د ، جل»كافى«ـ ) البيت
 1، حديث 396، صفحه 2، جلد »علل الشرايع«ـ ) دار الكتب االسالمية( 4، حديث 271صفحه 

  .10، حديث 57، صفحه 96، جلد »بحار االنوار«ـ ) انتشارات مكتبة الداورى(
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در حج تمتّع، نخست عمره را به جا مى آورند، آن گاه از احرام بيرون مى آيند، بعداً مراسم 
  .خصوصش انجام مى دهندحج را در ايام م

ولى در حج قران و افراد، اول، مراسم حج به جا آورده مى شود، و بعد از پايان آن مراسم 
  .عمره، با اين تفاوت كه در حج قران، قربانى همراه مى آورند و در حج افراد اين قربانى نيست

ام با هم قصد مى ولى به عقيده اهل سنت، حج قران آن است كه حج و عمره را در يك احر
  .كند

  :اعمال حج تمتع به شرح زير است
يعنى متعهد مى شوند، يك سلسله : نخست از نقاط معينى كه ميقات نام دارد احرام مى بندند

كارها كه بر محرم حرام است را ترك كنند، جامه احرام كه دو قطعه لباس ندوخته است را بر 
مى روند، نخست هفت بار، دور خانه خدا تن مى كنند و لبيك گويان به سمت خانه خدا 

طواف مى كنند و آن گاه در محلى كه به نام مقام ابراهيم معروف است دو ركعت نماز به جا 
مى آورند و بعد در ميان دو كوه صفا و مروه هفت مرتبه رفت و آمد مى نمايند و بعد از آن با 

احرام » مكّه«براى مراسم حج از چيدن كمى از مو يا ناخن خود، از احرام خارج مى شوند و 
مى روند و آن » مكّه«بسته و روز نهم ذى الحجه به عرفات كه بيابانى است در چهار فرسخى 

روز را از ظهر تا غروب آفتاب در آنجا مى مانند، و به نيايش پروردگار مشغول مى شوند و 
قرار دارد، » مكّه«مى كه در حدود دو فرسخ و ني» مشعر الحرام«پس از غروب آفتاب، به سوى 

كوچ مى كنند، شب را تا صبح در آن وادى مقدس مى مانند و هنگام طلوع آفتاب از آن 
سرزمين به منى كه در نزديكى آن قرار دارد حركت مى كنند و در همان روز كه روز عيد قربان 

  ربانى است هفت سنگ مى زنند، پس از آن ق» جمره عقَبه«است به ستون مخصوصى كه نام آن 
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  .مى كنند و با تراشيدن سر از احرام بيرون مى آيند
باز مى گردند و طواف خانه خدا و نماز طواف و سعى » مكّه«و همان روز يا بعد از آن به 

صفا و مره و طواف نساء و نماز طواف نساء به جا مى آورند و در روزهاى يازدهم و دوازدهم 
ام دارد يكى پس از ديگرى هفت بار سنگ مى ن» جمرات«به سه ستون مخصوص در منى كه 

  .زنند و شب هاى يازدهم و دوازدهم در سرزمين منى مى مانند
به اين ترتيب، مراسم حج ـ كه هر كدام زنده كننده يك خاطره تاريخى است و كنايات و 

اشاراتى به مسائل مربوط به تهذيب نفس و فلسفه هاى اجتماعى است ـ انجام مى دهند كه 
  )1.(هر كدام در آيات مناسب تشريح خواهد شد فلسفه

* * *  
  ـ چرا بعضى حج تمتّع را به فراموشى سپرده اند؟ 3

حجى كه با (نيستند، حج تمتع مى باشد » مكّه«وظيفه كسانى كه مقيم : ظاهر آيه فوق اين است
براى حج عمره شروع مى شود، و بعد از اتمام مراسم عمره از احرام بيرون مى آيند، و مجدداً 

و هيچ گونه دليلى به نسخ اين آيه در دست ) احرام مى بندند و مراسم حج را به جا مى آورند
نيست و روايات زيادى در كتب شيعه و اهل تسنن در اين زمينه وارد شده است از جمله 

» مسند«در كتاب » احمد«خود، و » سنَن«در كتاب » نسائى«محدثان معروفى از اهل سنت مانند 
» مسلم«خود و » صحيح«در » ترمذى«، و »سنن الكبرى«در » بيهقى«، و »سنَن«در » ابن ماجه«و 

نيز در كتاب معروف خود، روايات فراوانى در مورد حج تمتع نقل كرده اند كه اين حكم نسخ 
  .نشده و تا روز قيامت باقى است

  د بسيارى از فقهاى اهل سنت نيز آن را افضل انواع حج مى دانند هر چن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مراجعه شود» حج«سوره  28تا  26، ذيل آيات »نمونه«تفسير  14ـ به جلد  1
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البته قران به همان معنى كه در باال از فقهاى (اجازه حج قران و افراد را در كنار آن مى دهند 
  ).آنان نقل شد

متْعتانِ كانَتا على عهد رسولِ : خوانيم كه گفتولى در حديث معروفى كه از عمر نقل شده، مى 
صلى اهللا عليه وآله(اللّه (جةُ الْحتْعم و ةُ النِّساءتْعهِما ملَيع بأُعاق ما ونْهأَنَا أَنْهى ع دو متعه در «: و

مى كنم و هر مجاز و مورد عمل بود كه من از آن دو نهى ) صلى اهللا عليه وآله(زمان رسول اللّه
  )1.(»كس انجام دهد مجازات مى نمايم متعه نساء و متعه حج

منظور از متعه «: در ذيل آيه مورد بحث، بعد از نقل اين حديث از عمر مى گويد» فخر رازى«
را با هم جمع كند، سپس نيت حج ) احرام حج و احرام عمره(حج اين است كه هر دو احرام 
  )2.(»رد و بعد از آن حج نمايدرا فسخ كند و عمره به جا آو

حق اعالم نسخ حكمى را ندارد و ) صلى اهللا عليه وآله(هيچ كس جز پيغمبر اكرم: بديهى است
چنين گفت، و من چنين مى گويم، تعبيرى است ) صلى اهللا عليه وآله(اصوالً اين تعبير كه پيامبر

را زمين نهاد و به دنبال  كه براى هيچ كس قابل تحمل نمى باشد مگر مى توان فرمان پيامبر
  .گفتار ديگران رفت، اين غير قابل قبول است

به هر حال، امروز بسيارى از علماى اهل سنت حديث مزبور را رها كرده و حج تمتع را به 
  ! عنوان افضل انواع حج پذيرفته و بر طبق آن عمل مى كنند

* * *  
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »قرطبى«ـ تفسير ) دار صادر بيروت( 14191، حديث 325، صفحه 3، جلد »حمدمسند ا«ـ  1

  ، 2جلد 
، 23، و جلد 65، ذيل شماره 342، صفحه 8، جلد »التمهيد«، ذيل آيه مورد بحث ـ 365صفحه 
  ...و 347، ذيل شماره 356صفحه 

  .، ذيل آيه مورد بحث)296صفحه ( 153، صفحه 5، جلد »كبير«ـ تفسير  2
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  الْحج أَشْهرٌ معلُومات فَمنْ فَرَض فيهِنَّ الْحج فَال رفَثَ و ال فُسوقَ   197
  و ال جِدالَ في الْحج و ما تَفْعلُوا منْ خَير يعلَمه اللّه و تَزَودوا فَإِنَّ         
  األَلْبابِ  خَيرَ الزّاد التَّقْوى و اتَّقُونِ يا أُولي         

  لَيس علَيكُم جناح أَنْ تَبتَغُوا فَضْالً منْ ربكُم فَإِذا أَفَضْتُم منْ   198
  عرَفات فَاذْكُرُوا اللّه عنْد الْمشْعرِ الْحرامِ و اذْكُرُوه كَما هداكُم و إِنْ         
   كُنْتُم منْ قَبله لَمنَ الضّالِّينَ         

199   غَفُور إِنَّ اللّه رُوا اللّهتَغْفاس و النّاس ثُ أَفاضينْ حأَفيضُوا م ثُم  
          حيمر  

   
  :ترجمه

) با بستن احرام، و شروع به مناسك حج،(و كسانى كه ! ـ حج، در ماه هاى معينى است 197
زش جنسى با زنان، و گناه و جدال در حج، آمي) بايد بدانند كه(حج را بر خود فرض كرده اند، 

و زاد و توشه تهيه كنيد، كه . و آنچه از كارهاى نيك انجام دهيد، خدا آن را مى داند! نيست
  !و از من بپرهيزيد اى خردمندان! بهترين زاد و توشه، پرهيزگارى است

طلب ) و از منافع اقتصادى در ايام حج(ـ گناهى بر شما نيست كه از فضل پروردگارتان  198
» عرفات«و هنگامى كه از ). كه يكى از منافع حج، پى ريزى يك اقتصاد صحيح است(كنيد 

او را ياد كنيد همان طور كه شما را هدايت ! ياد كنيد» مشعر الحرام«كوچ كرديد، خدا را نزد 
  .و قطعاً شما پيش از اين، از گمراهان بوديد ;نمود
و از ! كوچ كنيد) به سوى سرزمين منى(ند، ـ سپس از همان جا كه مردم كوچ مى كن 199

  !خداوند، آمرزش بطلبيد، كه خدا آمرزنده مهربان است
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  :تفسير
  بهترين زاد و توشه

اين آيات، همچنان احكام حج و زيارت خانه خدا را تعقيب مى كند، و دستورات جديدى در 
  :آن مطرح شده است

  )1).(الْحج أَشْهرٌ معلُومات( »حج در ماه هاى معينى است«: ـ نخست، مى فرمايد 1
تمام ماه ذى الحجه يا (منظور از اين ماه ها، ماه هاى شوال، ذى القعده و ذى الحجه است 

اعم از عمره تمتع و (زيرا اعمال حج  ;مى نامند» اشهر حج«و اين ماه ها را ) همان ده روز اول
عمره تمتع را در هر سه ما مى توان،  را در غير اين ماه ها نمى توان انجام داد،) مناسك حج

به جا آورد، و ) روزهاى نهم تا دوازدهم(ولى حج را بايد فقط در ذى الحجه در ايام مخصوص 
اين كه در قرآن تصريح به نام اين ماه ها نشده، به خاطر آن است كه اين ماه ها براى همه 

  .شناخته شده بود، و قرآن با اين عبارت بر آن تأكيد مى كند
ضمناً اين جمله، يكى از رسوم خرافى جاهليت را نفى مى كند كه گاه به خاطر درگيرى با 

قرآن ) 2(جنگ ها يا غير آن، ماه هاى حج را تغيير و تبديل مى داده، جلو و عقب مى كردند،
  .»اين ماه ها معين و ثابت است، و تقديم و تأخير در آن جايز نيست«: مى گويد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آيه تقديرى دارد و : ـ از آنجا كه حج، خود اين ماه هاى مخصوص نيست، مفسران گفته اند 1

  .»أَشْهرُ الْحج أَشْهرٌ معلُومات«: در تقدير چنين است
بعضى نيز احتمال داده اند كه آيه تقدير نداشته باشد و كنايه از شدت ارتباط حج با اين ماه 

  .ت، گوئى حج، خود اين ماه ها استهاى مخصوص اس
، مؤسسة االعلمى 44و  43، صفحات 2جلد ( 293، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ  2

، 160، صفحه 5، جلد »كبير«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير )هـ ق 1415للمطبوعات، طبع اول، 
  .ه مورد بحث، ذيل آي150، صفحه 2، جلد )تفسير طبرى(» جامع البيان«ذيل آيه مورد بحث ـ 
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ـ آن گاه، به دستور ديگرى در مورد كسانى كه با احرام بستن شروع به مناسك حج مى كنند  2
) و احرام بسته اند بايد بدانند(آنها كه حج را بر خود فرض كرده اند «: اشاره كرده، مى فرمايد

ال رفَثَ و ال فُسوقَ و فَمنْ فَرَض فيهِنَّ الْحج فَ(» در حج آميزش جنسى و گناه و جدال نيست
جي الْحال جِدالَ ف.(  

در اصل، به معنى سخنى است كه متضمن مطلبى باشد كه ذكر آن قبيح ) بر وزن قفس(» رفَثَ«
است، اعم از آميزش جنسى و يا مقدمات آن، سپس كنايه از جماع قرار داده شده، ولى بعضى 

تى به اين نوع گفتگوها اطالق مى شود كه در تنها در صور» رفَثَ«واژه : تصريح كرده اند
  )1.(حضور زنان باشد و اگر در غياب آنها باشد، رفث ناميده نمى شود

بعضى نيز، اصل آن را به معنى تمايل عملى به زنان دانسته اند كه از مزاح، لمس و تماس 
  )2.(شروع مى شود و به آميزش جنسى پايان مى گيرد

به معنى گفتگوى توأم با » جِدالَ«و . خارج شدن از اطاعت خدا استبه معنى گناه و » فُسوقَ«
نزاع است، و در اصل، به معنى محكم پيچيدن طناب است و از آنجا كه طرفين گفتگوى 

آميخته با نزاع، به يكديگر مى پيچند و هر كدام مى خواهد سخن خود را به كرسى بنشاند، اين 
  .واژه در آن به كار رفته است

ال، طبق اين دستور حاجيان به هنگام احرام، نه حق نزديكى با همسران دارند و نه به هر ح
گر چه اين كار در غير موقع احرام نيز حرام است، ولى يكى از (دروغ گفتن و نه فحش دادن 

و همچنين از كارهايى كه بر آنها حرام است ) بيست و پنج امرى است كه محرم بايد ترك كند
  .خوردن، خواه راست باشد يا دروغ، و گفتن ال و اللّه ـ بلى و اللّه جدال است، و سوگند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »طبرى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير )314صفحه ( 164، صفحه 5، جلد »كبير«ـ تفسير  1

  ، 2جلد 
آيه مورد بحث ـ  ، ذيل405، صفحه 2، جلد »قرطبى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير 150صفحه 
  ...و» آلوسى«تفسير 

  .»التحقيق فى كلمات القرآن الكريم«ـ  2
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به اين ترتيب، محيط حج بايد از تمتعات جنسى و همچنين انجام گناهان و گفتگوهاى بى 
زيرا محيط عبادت، اخالص و ترك  ;فايده، جرّ و بحث ها و كشمكش هاى بيهوده پاك باشد

كه روح انسان بايد از آن نيرو بگيرد و يكباره از جهان ماده لذايذ مادى است، محيطى است 
جدا شود، و به عالم ماوراء ماده راه يابد و در عين حال رشته الفت، اتحاد، اتفاق و برادرى در 

  .ميان مسلمانان محكم گردد و هر كارى كه با اين امور منافات دارد ممنوع است
  .و شرايطى دارد كه در كتب مناسك حج آمده استالبته هر كدام از اين احكام، شرح و بسط 

ـ در مرحله بعد، به مسائل معنوى حج، و آنچه مربوط به اخالص است اشاره كرده، مى  3
  ).و ما تَفْعلُوا منْ خَير يعلَمه اللّه(» آنچه را از كارهاى خير انجام مى دهيد خدا مى داند«: فرمايد

ايمان از اين باالتر كه بدانند هر كار نيكى را انجام مى دهند، خدا چه پاداشى براى نيكوكاران با 
از آن با خبر است، و مولى و معبود آنان، حاضر و ناظر مى باشد و اين بسيار لذتبخش است 
كه اعمال خير، در محضر او انجام مى شود و اين پاداشى است قبل از پاداش هاى معنوى و 

  .ه، به آنها مى دهدمادى ديگر كه خداوند عالم و آگا
زاد و توشه تهيه كنيد كه بهترين زاد و توشه ها «: ـ و در ادامه همين مطلب مى فرمايد 4

و تَزَودوا فَإِنَّ خَيرَ الزّاد التَّقْوى و اتَّقُونِ (» پرهيزكارى است و از من بپرهيزيد اى صاحبان عقل
  ).يا أُولي األَلْبابِ

به گفته بعضى گروهى از مردم (اين آيه اشاره به گروهى مى كند : دبسيارى از مفسران گفته ان
كه وقتى براى زيارت خانه خدا حركت مى كردند هيچگونه زاد و توشه اى با خود ) يمن

  برنمى داشتند، و حتى اگر زاد و توشه اى با خود 
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مى رويم چگونه ما به زيارت خانه خدا : داشتند به هنگام احرام به دور مى ريختند و مى گفتند
و گاه به همين جهت خود را به زحمت مى افكندند و يا محتاج (ممكن است به ما غذا ندهد؟ 
  )1).(به سؤال از اين و آن مى شدند

زاد و توشه براى خود تهيه كنيد ولى در عين : قرآن اين تفكر غلط را نفى مى كند و مى گويد
كه ماوراى اين زاد و توشه، زاد و : ، مى گويدحال آنها را به مسأله معنوى مهمترى ارشاد كرده

  .توشه ديگرى است كه بايد براى سفر آخرت فراهم گردد و آن پرهيزكارى و تقوا است
اين جمله ممكن است اشاره لطيفى به اين حقيقت بوده باشد كه در سفر حج موارد فراوانى 

در آنجا تاريخ مجسم اسالم براى تهيه زادهاى معنوى وجود دارد كه بايد از آن غفلت نكنيد 
قهرمان توحيد، و جلوه هاى خاصى از ) عليه السالم(است و صحنه هاى زنده فداكارى ابراهيم

مظاهر قرب پروردگار ديده مى شود كه در هيچ جاى ديگر جهان نيست آنها كه روحى بيدار و 
ى توشه معنوى انديشه اى زنده دارند، مى توانند براى يك عمر از اين سفر بى نظير روحان

  .فراهم سازند
قابل توجه اين كه به دنبال اين مطلب، باز دستور به تقوا مى دهد و روى سخن را به أُولى 

يعنى صاحبان مغز و انديشه مى كند، آرى آنها هستند كه روح حج را درك مى كنند ) 2(األَلْباب
در حالى كه ديگران تنها از قشر  و از اين برنامه عالى تربيتى حد اكثر بهره بردارى را مى نمايند

  .و پوست آن سهمى دارند، و روح حج را درك نمى كنند
  آرى، صاحبان مغز، و انديشمندان هستند كه آثار تقوا و پرهيزكارى را در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »رازى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير 150، صفحه 2، جلد )تفسير طبرى(» جامع البيان«ـ  1

  ، 5جلد 
، ذيل آيه مورد بحث و 84، صفحه 2، جلد »آلوسى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير 314صفحه 

  .ديگر تفاسير
  .مى گويند» لُب«به معنى مغز هر چيزى است و لذا به عقل خالص » لُب«جمع » أَلْباب«ـ  2
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  .فرد و جامعه درك مى كنند
* * *  

گناهى بر «: تباهات در زمينه مسأله حج پرداخته، مى فرمايددر آيه بعد، به رفع پاره اى از اش
لَيس (» برخوردار شويد) و منافع اقتصادى در ايام حج(شما نيست كه از فضل پروردگارتان 
كُمبنْ رتَغُوا فَضْالً مأَنْ تَب ناحج كُملَيع.(  

شى و مسافربرى را گناه در زمان جاهليت هنگام مراسم حج، هر گونه معامله، تجارت و بارك
  )1.(مى دانستند و حج كسانى را كه چنين مى كردند باطل مى شمردند

آيه مورد بحث، اين حكم جاهلى را بى ارزش و باطل اعالم كرد و فرمود هيچ مانعى ندارد كه 
در موسم حج از معامله و تجارت حالل كه بخشى از فضل خداوند بر بندگان است بهره گيريد 

  .كنيد و از دست رنج خود استفاده كنيدو يا كار 
گاهى اين تفكر كه در عصر جاهليت بوده، در زمان ما نيز پيدا مى شود كه اين عبادت بزرگ، 

يعنى حج بايد از هر گونه شائبه مادى خالص باشد ولى، از آنجا كه اين مسأله بسيارى از 
عم از راننده، خدمتگزار، كارگران و كسانى كه تداركات و خدمات آن را انجام مى دهند ا

طبيب، راهنما و ساير خدمتگزاران را به زحمت مى اندازد، به عالوه مردم آن ديار مى توانند 
بسيارى از مشكالت اقتصادى را در موقع حج سامان بخشند، اين تفكر مردود شمرده شده 

و از اين است و اين گونه اشخاص مى توانند ضمن خدمات خود، مراسم حج را به جا آورند 
  .نظر در مضيقه نيفتند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحه 2، جلد »قرطبى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير 164، صفحه 2، جلد »طبرى«ـ تفسير  1

  .، ذيل آيه مورد بحث و ديگر تفاسير»مجمع البيان«، ذيل آيه مورد بحث ـ 413
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حج عالوه بر فلسفه مهم : ه خوبى استفاده مى شودبلكه، از اين باالتر، از منابع اسالمى ب
  .اخالقى و تهذيب نفوس، داراى فلسفه سياسى و فرهنگى و اقتصادى نيز هست

  :توضيح اين كه
مسافرت مسلمانان از نقاط مختلف دنيا به سوى خانه خدا و تشكيل آن كنگره عظيم اسالمى، 

ر جوامع اسالمى گردد، به اين مى تواند پايه و اساسى براى يك جهش اقتصادى عمومى د
ترتيب كه مغزهاى متفكر اقتصادى مسلمين پس از مراسم حج يا قبل از آن، دور هم بنشينند و 
با همفكرى و همكارى پايه محكمى براى اقتصاد جوامع اسالمى بريزند و با مبادالت صحيح 

  .گان بى نياز گردندتجارتى آن چنان اقتصاد نيرومندى به وجود آورند كه از دشمنان و بيگان
بنابراين، معامالت و مبادالت تجارتى خود يكى از وسايل تقويت جامعه اسالمى در برابر 

هيچ ملتى بدون داشتن اقتصادى نيرومند، استقالل كامل : زيرا مى دانيم ;دشمنان اسالم است
و  نخواهد داشت ولى بديهى است فعاليت هاى تجارتى بايد تحت الشعاع جنبه هاى عبادى

اخالقى حج باشد، نه حاكم و مقدم بر آنها و خوشبختانه مسلمانان وقت كافى قبل، يا بعد از 
: پرسيدم) عليه السالم(مى گويد از امام صادق» هشام بن حكم«: اعمال حج براى اين كار دارند

 الطَّواف و جالْح بادالْع اللّه ها كَلَّفلنْ أَجي ملَّةُ الَّتا الْعفَقالَم تيبِالْب :...  
ع منَ و أَمرَهم بِما يكُونُ منْ أَمرِ الطّاعةِ فى الدينِ مصلَحتهِم منْ أَمرِ دنْياهم فَجعلَ فيه االجتما

لَد إِلى بنْ بم نَ التِّجاراتم مكُلُّ قَو نْزِعيل فُوا وتَعاريالْغَرْبِ ل كارِي الشَّرْقِ والْم كبِذل عنْتَفيل لَد و
و لَو كانَ كُلُّ قَوم إِنَّما يتَّكلُونَ على بِالدهم و ما فيها هلَكُوا و خَرِبت الْبِالد و ... و الْجمالُ

  ...: سقَطَت الْجلَب و األَرباحِ
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  داده است؟ چرا خداوند مردم را به انجام حج و طواف خانه خود فرمان«
آنان را به عمل حج دستور داد كه اطاعت دين و مصالح دنياى آنان را در بر دارد در : ... فرمود

موسم حج مسلمانان از مشرق و مغرب گرد هم جمع مى شوند تا با يكديگر آشنا گردند و 
و به براى اين كه هر ملتى از تجارت ها و فرآورده هاى اقتصادى ملت هاى ديگر استفاده كنند 

خاطر اين كه مسافران و حمل و نقل كنندگان در اين سفر با كرايه دادن وسيله هاى نقليه خود 
آشنا گردند و اين آثار ) صلى اهللا عليه وآله(و براى اين كه با آثار و اخبار پيغمبر. (بهره ببرند

قط به امور و اگر بنا باشد هر ملتى ف)... همچنان زنده بماند و در دست فراموشى سپرده نشود
زندگى محيط خود اكتفا كنند، هالك مى گردند، شهرها ويران مى شود و استفاده ها و منافع 

  )1.(»...تجارتى از بين مى رود
هنگامى كه از عرفات كوچ كرديد «: و در ادامه، عطف توجه به مناسك حج كرده، مى فرمايد

  ).منْ عرَفات فَاذْكُرُوا اللّه عنْد الْمشْعرِ الْحرامِ فَإِذا أَفَضْتُم(» خدا را در نزد مشعر الحرام ياد كنيد
و (» او را ياد كنيد همان گونه كه شما را هدايت كرد هر چند پيش از آن از گمراهان بوديد«

  ).اذْكُرُوه كَما هداكُم و إِنْ كُنْتُم منْ قَبله لَمنَ الضّالِّينَ
* * *  

ثُم أَفيضُوا (» سپس از آنجا كه مردم كوچ مى كنند كوچ كنيد«: مايددر ادامه همين معنى مى فر
النّاس ثُ أَفاضينْ حم.(  

از خدا طلب آمرزش كنيد كه «: و در پايان دستور به استغفار و توبه مى دهد و مى فرمايد
  و استَغْفرُوا اللّه إِنَّ اللّه غَفُور (» خداوند آمرزنده و مهربان است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 18، حديث 1، كتاب الحج، ابواب وجوب الحج، باب 8، صفحه 8، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
  ،11جلد (

ـ  9، حديث 33، صفحه 96، جلد »بحار االنوار«ـ ) ، چاپ آل البيت14124، حديث 14صفحه 
حج و الطواف بالبيت ، علة وجوب ال142، باب 6، حديث 405، صفحه 2، جلد »علل الشرايع«
  ).انتشارات مكتبة الداورى(
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حيمر.(  
كه محلى است در » عرفات«در اين بخش از آيات، به سه موقف از مواقف حج اشاره شده، 

و حاجيان از ظهر روز نهم ذى الحجه تا غروب آفتاب در آنجا » مكّه«كيلومترى  20حدود 
  .وقوف مى كنند و به عبادت پروردگار مشغولند

كه بخشى از شب عيد قربان و صبحگاهان قبل » مزْدلَفَه«يا » مشعر الحرام«از آن وقوف در پس 
  .از طلوع آفتاب در آنجا مى مانند و به راز و نياز با پروردگار مى پردازند

كه محل قربانى و رمى جمرات و پايان دادن به احرام و انجام مراسم » منى«و سوم سرزمين 
  .عيد است

* * *  
  :هانكته 

  ـ نخستين موقف حج 1
بعد از انجام مراسم عمره، راهى مراسم حج مى شوند و ) در حج تمتع(زائران خانه خدا 

نخستين مرحله همان وقوف در عرفات است كه از نيمه روز نهم ذى الحجه تا غروب آفتاب 
آيات در (حركت مى كنند » مشعر الحرام«در آنجا توقف مى نمايند، آن گاه از آنجا به سوى 

  ).فوق به هر دو قسمت اشاره شده است
  .به اين نام، جهات گوناگونى ذكر كرده اند» عرفات«در نامگذارى سرزمين 

عليه (هنگامى كه پيك وحى خداوند جبرئيل مناسك حج را در آنجا به ابراهيم: گاه گفته اند
  .لذا آنجا را عرفات گفتند» تمشناختم ـ شناخ«: عرَفْت، عرَفْت: ياد داد ابراهيم مى فرمود) السالم

  .واقع شد) عليه السالم(اين داستان براى آدم: گاه گفته اند
  .آدم و حوا در آن سرزمين يكديگر را پيدا كردند و شناختند: گاه گفته شده
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زوار خانه خدا در آنجا يكديگر را مى بينند و مى شناسند و تفسيرهاى : و گاه گفته شده
  )2(-)1.(ديگر

نيست اين نامگذارى اشاره به حقيقت ديگرى باشد و آن اين كه اين سرزمين، محيط  ولى بعيد
  .بسيار آماده اى براى معرفت پروردگار و شناسائى ذات پاك اوست

و به راستى آن جذبه معنوى و روحانى كه انسان به هنگام ورود در عرفات پيدا مى كند، با هيچ 
ت و مشاهده كرد ـ همه، يك شكل، همه بيان و سخنى قابل توصيف نيست ـ بايد رف

يكنواخت، همه بيابان نشين، همه از هياهوى شهر و از هياهوى دنياى مادى و زرق و برقش 
فرار كرده، در زير آن آسمان نيلى گرد آمده اند، ـ در آن هواى آزاد و پاك از آلودگى گناه ـ در 

الى نسيمش صداى زمزمه جبرئيل و آنجا كه فرشته وحى بال و پر مى زند، در آنجا كه از الب
صلى اهللا (و طنين حيات بخش صداى پيامبر اسالم) عليه السالم(آهنگ مردانه ابراهيم خليل

  .و مجاهدان صدر اسالم شنيده مى شود) عليه وآله
در اين سرزمين خاطره انگيز كه گويا دريچه اى به جهان ماوراى طبيعت در آن گشوده شده، 

ئه عرفان پروردگار سر مست مى شود و لحظه اى با زمزمه تسبيح عمومى انسان نه تنها از نش
خودش را هم كه عمرى است گم كرده و  ;خلقت هماهنگ مى گردد، كه در درون وجود خود

به دنبالش مى گردد، پيدا مى كند، به حال خويشتن نيز عارف مى گردد و مى داند او آن كس 
ه كوه و صحرا را زير پا مى گذارد، و هر چه نيست كه شب و روز در تالش معاش حريصان

  مى يابد عطشش 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صفحات 5جلد (ذكر كرده » عرفات«در اينجا هشت قول در تفسير معنى » فخر رازى«ـ  1
  .، ذيل آيه مورد بحث)174و  173

بسيار است، بعضى آن را  مفرد است يا جمع، در ميان مفسران گفتگو» عرفات«ـ در اين كه  2
  2جمع 

و عرفات نام ) نهم ذى الحجه(نام زمان آن اعمال » عرفه«: مى دانند، و بعضى گفته اند» عرفه«
  ).87، صفحه 2روح المعانى، جلد (آن مكان است 
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مى يابد گوهر ديگرى در درون جان او نهفته است كه او در حقيقت همان . فرو نمى نشيند
  .است

  !!مى نامند، راستى چه اسم جالب و مناسبى» عرفات«ين را آرى، اين سرزم
* * *  

  ـ مشعر الحرام ـ دومين موقف حج  2
» شعائر حج«آنجا مركزى است براى : به اين نام، نيز گفته اند» مشعر الحرام«در مورد نامگذارى 

  .و نشانه اى از اين مراسم عظيم، پرشكوه و آسمانى
است در آن شب تاريخى و هيجان انگيز » شعور«از ماده » مشعر«اما نبايد فراموش كرد كه 

كه زائران خانه خدا پس از طى دوران تربيت خود در عرفات به آنجا ) شب دهم ذى الحجه(
كوچ مى كنند و شبى را تا به صبح روى ماسه هاى نرم در زير آسمان پر ستاره، در سرزمينى 

اخيز بزرگ قيامت است، در آنجا كه كه نمونه كوچكى از محشر كبرى و پرده اى از رست
جمعيت همچون امواج خروشان دريا به هنگام طوفان همه جا را پر كرده و آواى مردمى كه در 

  .حركت اند تا به صبح خاموش نمى شود
آرى، در چنان محيط بى آاليش و با صفا و تكان دهنده در درون جامه معصومان احرام و روى 

ش چشمه هاى تازه اى از انديشه و فكر و شعور در درون خود آن ماسه هاى نرم، انسان جوش
احساس مى كند، و صداى ريزش آن را در اعماق قلب خود به روشنى مى شنود، آنجا را 

  !مى نامند» مشعر«
* * *  

  ـ درس يگانگى و اتحاد 3
قبيله قريش در جاهليت امتيازات نادرستى براى خود قائل بودند، و : در روايات آمده است

  براى هيچ يك از اعراب مقامى را كه براى خويشتن 
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به معنى كسى كه در دين خود ) بر وزن خمس(» حمس«مى دانستند قايل نبودند، آنها خود را 
و سرپرستان خانه ) عليه السالم(محكم و پابرجاست مى خواندند، و به عنوان فرزندان ابراهيم

  .كعبه خود را از همه برتر مى شمردند
» مكّه«زيرا عرفات از حرم  ;ما نبايد در مراسم حج به عرفات برويم: اين كه مى گفتنداز جمله 

بيرون است، اگر چنين كنيم عرب براى ما ارزشى قائل نخواهد شد، حرم مكّه با نقاط بيرون 
مى دانستند وقوف در عرفات جزء : حرم يكسان نيست، اين سخن را در حالى مى گفتند كه

  )1.(استمراسم حج ابراهيمى 
قرآن در آيات فوق خط بطالن بر اين اوهام كشيد و به مسلمانان دستور داد همه با هم، در 

عرفات وقوف كنند و از آنجا همگى به سوى مشعر الحرام و از آنجا به سوى منى كوچ نمائيد، 
النّاس ثُ أَفاضينْ حأَفيضُوا م هم كوچ  از همان جا كه مردم كوچ مى كنند شما«: جمله ثُم

  .اشاره لطيفى به اين معنى است» كنيد
همه مردم بدون استثناء نخست به عرفات بروند و از : در واقع قرآن با اين بيان، دستور مى دهد

  )2.(آنجا به مشعر الحرام و سپس به سرزمين منى كوچ كنند
رزش تمام از خداوند طلب آم: دستور استغفار در ذيل آخرين آيه فوق، اشاره به اين است كه

گناهان را كنند و از آن افكار و خياالت جاهلى كه مخالف روح مساوات، و برابرى حج است 
  .كنار روند و يادآور مى شود اگر دست بردارند خداوند غفور و رحيم است

در اصل، به معنى جريان و ريزش آب است و از آنجا » فَيض«از ماده » افاضه«بايد توجه داشت 
  طور دسته جمعى از جائى به نقطه ديگرى با  كه وقتى مردم به

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .212و  211، صفحات 1، جلد »سيره ابن هشام«ـ  1
نشان مى دهد كه بعد از افاضه و كوچ كردن از عرفات به مشعر الحرام از » ثُم«ـ تعبير به  2

  .كوچ كنند) به سرزمين منى(آنجا 
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  .د بى شباهت به يك نهر جارى نيست اين تعبير به كار مى رودسرعت حركت مى كنن
* * *  

  ـ ارتباط آيات 4
فَضْلِ اللّه غاءتبو مسأله وقوف در » فعاليت هاى تجارتى«: در اين كه چه رابطه اى ميان ا

وجود دارد ـ كه در آيات فوق » منى«و سپس » مشعر الحرام«و حركت از آن به سوى » عرفات«
تالش اقتصادى اگر براى خدا : هم قرار گرفته ـ ممكن است اشاره به اين نكته باشد كهدر كنار 

و زندگى آبرومندانه باشد آن هم يك نوع عبادت است همچون مناسك حج يا اين كه نقل و 
به عرفات و از آنجا به مواقف ديگر، مستلزم هزينه ها و خدماتى است و » مكّه«انتقال زوار از 
ار و خدمت و مزد گرفتن در اين ايام ممنوع و حرام باشد مسلماً زوار خانه خدا اگر هر گونه ك

  .سخت به زحمت مى افتند
  .و لذا اين طور در كنار هم قرار داده شده

يا اين كه مبادا پرداختن به فعاليت هاى اقتصادى شما را از ذكر خدا و از توجه به عظمت اين 
  .مواقف دور سازد

* * *  
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  فَإِذا قَضَيتُم مناسكَكُم فَاذْكُرُوا اللّه كَذكْرِكُم آباءكُم أَو أَشَد ذكْراً    200
  فَمنَ النّاسِ منْ يقُولُ ربنا آتنا في الدنْيا و ما لَه في اآلْخرَةِ منْ         
  خَالق          

  آتنا في الدنْيا حسنَةً و في اآلْخرَةِ حسنَةً و منْهم منْ يقُولُ ربنا    201
  و قنا عذاب النّارِ          

  أُولئك لَهم نَصيب مما كَسبوا و اللّه سريع الْحسابِ     202
   

  :ترجمه
خود را انجام داديد، خدا را ياد كنيد، همانند يادآورى از ) حج(ـ و هنگامى كه مناسك  200

در اين مراسم، مردم دو گروه ! (بلكه از آن هم بيشتر) آن گونه كه رسم آن زمان بود(پدرانتان 
ولى در آخرت، بهره ! »عطا كن) نيكى(به ما در دنيا، ! خداوندا«: بعضى از مردم مى گويند:) اند

  .اى ندارند
) نيكى(خرت نيز و در آ! عطا كن) نيكى(به ما در دنيا ! پروردگارا«: ـ و بعضى مى گويند 201

  !»و ما را از عذاب آتش نگاه دار! مرحمت فرما
  .و خداوند، سريع الحساب است ;خود، نصيب و بهره اى دارند) و دعاى(ـ آنها از كار  202

   
  :شأن نزول

در ايام جاهليت هنگامى كه از مراسم حج فارغ : مى خوانيم) عليه السالم(در حديثى از امام باقر
  ) موهومى را براى(اجتماع مى كردند و افتخارات مى شدند، در آنجا 
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. نياكان خود را بر مى شمردند، و از ايام گذشته آنها و جود و بخشش فراوانشان ياد مى كردند
ذكر خدا گويند و از ) نادرست(به جاى اين كار : آيات فوق نازل شد، و به آنها دستور داد

د، و با همان شور و سوز مخصوصى كه در نعمت هاى بى دريغ خداوند و مواهب او ياد كنن
  )1.(افتخار و مباهات به پدران خود در جاهليت داشتند، نعم الهى را ياد كنند بلكه بيشتر و برتر

يا غير او نقل كرده اند كه اهل جاهليت » ابن عباس«همين معنى يا شبيه آن را ساير مفسران از 
به پدران و شرح امتيازات آنها، و يا در  بعد از حج، مجالسى تشكيل مى دادند براى تفاخر

بازارهايى همچون بازار عكّاظ، ذى المجاز و مجنَّه كه تنها جاى داد و ستد نبود، بلكه مركز ذكر 
  )2.(نياكان بود جمع مى شدند و به اين كار مى پرداختند) موهوم(افتخارات 

   
  :تفسير

  حج رمز وحدت مسلمين جهان است
ادامه بحث هاى مربوط به حج است، گر چه اعراب جاهليت مراسم حج را  اين آيات، همچنان

گرفته بودند ولى آن چنان با خرافات ) عليه السالم(با واسطه هاى متعددى از ابراهيم خليل
  آميخته شده بود كه اين عبادت بزرگ و انسان ساز را ـ كه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، طبع 50، صفحه 2جلد ( 297، صفحه 1د ، جل»مجمع البيان«ـ  1

  اول، 
ـ  5864، حديث 284، صفحه 5، جلد »مستدرك الوسائل«، ذيل آيه مورد بحث ـ )هـ ق 1415

با ( 35، حديث 159، صفحه 90، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت(، با اندكى تفاوت 4
چاپخانه (، با تفاوت 273و  270، احاديث 98، صفحه 1لد ، ج»عياشى«ـ تفسير ) اندكى تفاوت

  ).علميه
، صفحه 4، جلد »كافى«(نيز رسيده است ) عليه السالم(اين معنى در احاديثى از امام صادق

، و 9854، حديث 459، صفحه 7، جلد »وسائل الشيعه«، دار الكتب االسالمية ـ 3، حديث 516
، 311، صفحه 96، جلد »بحار االنوار«ل البيت ـ ، چاپ آ19173، حديث 272، صفحه 14جلد 

  ).47، حديث 313، و صفحه 32حديث 
، جلد »كبير«و تفسير  803، صفحه 2، جلد »قرطبى«و  89، صفحه 2، جلد »روح المعانى«ـ  2
5 ،  

  .203، صفحه 1، جلد »برهان«و  289، صفحه 1، جلد »فى ظالل القرآن«و  183صفحه 
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ر خانه خدا، و موجب تولد ثانوى آنها است ـ از صورت اصلى و نقطه عطفى در زندگى زوا
  .فلسفه هاى تربيتى خارج و مسخ كرده بود، و مبدل به وسيله اى براى تفرقه و نفاق ساخته بود

خود را انجام داديد ذكر خدا گوئيد، ) حج(هنگامى كه مناسك «: در نخستين آيه مى فرمايد
فَإِذا قَضَيتُم مناسكَكُم (» ياد مى كرديد بلكه از آن بيشتر همان گونه كه پدران و نياكانتان را

  ).فَاذْكُرُوا اللّه كَذكْرِكُم آباءكُم أَو أَشَد ذكْراً
عظمت و بزرگى در پرتو ارتباط با خدا است، نه مباهات به ارتباط موهوم به نياكان، منظور از 

يد و هم خدا را، بلكه اشاره اى است به اين اين تعبير اين نيست كه هم نياكان را ذكر كن
واقعيت كه اگر آنها به خاطر پاره اى از مواهب، اليق يادآورى هستند، پس چرا به سراغ خدا 

نمى رويد كه تمام عالم هستى و تمام نعمت هاى جهان از ناحيه اوست؟ منبع جميع كماالت و 
  .صاحب صفات جالل و جمال و ولى نعمت همگان است؟

در اينجا چيست؟ اقوال زيادى در ميان مفسران ديده مى شود، » ذكر خدا«ين كه منظور از در ا
  . تمام اذكار الهى را بعد از مراسم شامل مى شود: ولى ظاهر اين است

در واقع بايد خدا را بر تمام نعمت هايش ـ مخصوصاً نعمت ايمان و هدايت به اين مراسم 
  .ج را با ياد الهى تكامل بخشندبزرگ ـ شكر گويند و آثار تربيتى ح

: گروهى از مردم مى گويند«: در اينجا قرآن، مردم را به دو گروه تقسيم مى كند، مى فرمايد
فَمنَ النّاسِ منْ يقُولُ (» عطا فرما ولى در آخرت بهره اى ندارند) نيكى(در دنيا به ما ! خداوندا

  )1).(خرَةِ منْ خَالقربنا آتنا في الدنْيا و ما لَه في اآلْ
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى فضائل اخالقى است كه انسان كسب مى كند و در اينجا » راغب«به گفته » خَالق«ـ  1

  ).كه نتيجه آنفضائل اخالقى است(به معنى نصيب و بهره آمده است » طبرسى«به گفته مرحوم 
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مرحمت ) نيكى(عطا كن و در آخرت ) نيكى(ارا به ما در دنيا پروردگ: و گروهى مى گويند«
و منْهم منْ يقُولُ ربنا آتنا في الدنْيا حسنَةً و في اآلْخرَةِ (» فرما، و ما را از عذاب آتش نگاهدار

  ).حسنَةً و قنا عذاب النّارِ
م و اهداف آنها در اين عبادت در حقيقت، اين قسمت از آيات، اشاره به خواسته هاى مرد

  .بزرگ است
بعضى، جز به مواهب مادى دنيا نظر ندارند و چيزى غير از آن را از خدا نمى خواهند، بديهى 

  .است آنها در آخرت از همه چيز بى بهره اند
ولى گروهى، هم مواهب مادى دنيا را مى خواهند و هم مواهب معنوى را بلكه زندگى دنيا را 

ن مقدمه تكامل معنوى مى طلبند، و اين است منطق اسالم كه هم نظر به جسم و نيز به عنوا
ماده دارد و هم جان و معنا، و اولى را زمينه ساز دومى مى شمرد و هرگز با انسان هاى يك 
بعدى، يعنى آنها كه در ماديات غوطهورند و براى آن اصالت قائلند، يا كسانى كه به كلى از 

  .ه اند سازگار نيستزندگانى دنيا بيگان
  .در اين آيه چيست؟ تفسيرهاى مختلفى براى آن ذكر كرده اند» حسنة«در اين كه منظور از 

به معنى وسعت رزق، حسن خلق در دنيا و خشنودى ) عليه السالم(در روايتى از امام صادق
شِ و حسنُ الْخُلْقِ فى انَّها السعةُ فى الرِّزقِ و الْمعا(خدا و بهشت در آخرت تفسير شده است 

  )1).(الدنْيا و رِضْوانُ اللّه و الْجنَّةُ فى اآلخرَةِ
  و بعضى از مفسران آن را به معنى علم و عبادت در دنيا و بهشت در آخرت، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ى للمطبوعات، طبع ، مؤسسة االعلم51، صفحه 2جلد ( 297، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ  1

  اول، 
، با اندكى تفاوت 2، حديث 71، صفحه 5، جلد »كافى«، ذيل آيه مورد بحث ـ )هـ ق 1415

، با اندكى تفاوت 21843، حديث 9، صفحه 17، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) دار الكتب االسالمية(
  ، »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت(

 1، حديث 174، صفحه »معانى األخبار« ـ 348، صفحه 92، و جلد 383، صفحه 68جلد 
  ).انتشارات جامعه مدرسين(
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يا مال در دنيا، و بهشت در آخرت، يا همسر خوب و صالح در دنيا، و بهشت در آخرت دانسته 
  .اند

 منْ أُوتى قَلْباً شاكراً و لساناً ذاكراً و: آمده است) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى نيز از پيامبر اكرم
ةً و وقى زوجةً مؤْمنَةً تُعينُه على أَمرِ دنْياه و أُخْراه فَقَد أُوتى فى الدنْيا حسنَةً و فى اآلخرَةِ حسنَ

كسى كه به او قلبى شاكر، زبانى مشغول به ذكر حق، و همسرى با ايمان كه او را «: عذاب النّارِ
د عطا شده باشد، نيكى دنيا و آخرت به او داده و از عذاب آتش در امور دنيا و آخرت يارى كن

  )1.(»باز داشته شده
به معنى هر گونه خير و خوبى است و مفهومى وسيع و گسترده دارد كه » حسنه«بديهى است 

تمام مواهب مادى و معنوى را شامل مى شود، بنابراين، آنچه در روايات فوق يا كلمات 
  .صداق هاى روشن آن مى باشد، و مفهوم آيه را محدود نمى كندمفسران آمده است بيان م

چون در آيه به صورت مفرد نكره است، » حسنه«و اين كه بعضى از مفسران تصور كرده اند 
) 2(هرگونه نيكى را شامل نمى شود ـ و لذا در تعيين مصداق آن در ميان مفسران گفتگو است

د نكره نيز معنى جنس مى بخشد و مورد آيه زيرا گاه مى شود مفر ;ـ اشتباهى بيش نيست
و به گفته بعضى از مفسران، افراد با ايمان اصل حسنه را از خدا مى ) 3(ظاهراً از اين قبيل است

  خواهند بدون اين كه نوعى از آن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 299، صفحه 1جلد قطب راوندى، » فقه القرآن«ـ  298، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ  1
، ذيل آيات مورد 415، صفحه 1، جلد »ابن كثير«ـ تفسير ) كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى(

  .بحث
، »مستدرك الوسائل«(احاديث ديگرى نيز به همين مضمون در كتب و منابع روائى آمده است 

 و 188، صفحات 11، و جلد 421، صفحه 2، و جلد 1ـ  2338، حديث 414، صفحه 2جلد 
  ، 14، و جلد 283

  ).145، صفحه 79، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 170و  168صفحات 
  . ، ذيل آيه مورد بحث)335صفحه ( 189، صفحه 5، جلد »كبير«ـ تفسير  3و  2

، ذيل آيه مورد بحث، و 432، صفحه 2، جلد »قرطبى«براى توضيح بيشتر مى توانيد به تفسير 
  . ، ذيل آيه مورد بحث مراجعه فرمائيد90صفحه  ،2، جلد »آلوسى«تفسير 
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  )1.(را انتخاب كنند، و همه را واگذار به مشيت و اراده و انعام الهى مى نمايند
* * *  

همان گروهى كه حسنه دنيا و آخرت را از خدا مى (در آخرين آيه، اشاره به گروه دوم كرده 
» د دارند و خداوند سريع الحساب استآنها نصيب و بهره اى از كسب خو«: مى فرمايد) طلبند

  ).أُولئك لَهم نَصيب مما كَسبوا و اللّه سريع الْحسابِ(
در حقيقت اين آيه، نقطه مقابل جمله اى است كه در آيات قبل درباره گروه اول آمد كه مى 

  .»آنها نصيبى در آخرت ندارند«: و ما لَه فى اآلخرَةِ منْ خَالق: فرمايد
به هر دو گروه بازگردد، گروه اول بهره اى از متاع دنيا مى برند، و : بعضى نيز احتمال داده اند

» اسراء«سوره  20تا  18گروه دوم خير دنيا و آخرت نصيبشان مى شود، شبيه آنچه در آيات 
آن كس كه تنها زندگى زودگذر دنيا را مى طلبد، آن مقدار را كه «: آمده است كه مى فرمايد

و ... بخواهيم و به هر كس اراده كنيم به او مى دهيم، سپس دوزخ را براى او قرار خواهيم داد
آن كس كه سراى آخرت را طلب كند، و سعى و كوشش خود را براى آن انجام دهد، در حالى 

كه ايمان داشته باشد، به سعى و تالش او پاداش داده خواهد شد، و هر يك از اين دو، از 
  .»ارت بهره و كمك مى گيردعطاى پروردگ

  .ولى تفسير اول با آيات مورد بحث هماهنگ تر است
گر چه به صورت نكره آمده، ولى قرائن گواهى مى دهد نكره در اينجا براى » نَصيب«تعبير به 

اشاره به كمى اين نصيب » به خاطر آنچه انجام دادند«: بيان عظمت است، و تعبير به مما كَسبوا
  در » منْ«زيرا ممكن است  ;نيستو بهره 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .290، صفحه 1، جلد »فى ظالل القرآن«ـ تفسير  1
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  .اينجا ابتدائيه باشد، نه تبعيضيه
، به گفته بسيارى از مفسران، به معنى همين دعائى است »مما كَسبوا«در جمله » كَسب«تعبير به 

و آخرت مى كند، و انتخاب اين تعبير، ممكن است اشاره به نكته لطيفى  كه درباره خير دنيا
  .باشد كه دعا كردن خود يكى از بهترين عبادات و اعمال است

و مشتقاتش در آن به كار رفته به خوبى » كسب«از بررسى ده ها آيه، در قرآن مجيد كه ماده 
ال روحى و قلبى ـ نيز به كار مى استفاده مى شود اين واژه در غير كارهاى جسمى ـ يعنى اعم

ولى «: و لكنْ يؤاخذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم: مى خوانيم» بقره«سوره  225رود، چنان كه در آيه 
  .»خداوند به آنچه قلب هاى شما كسب كرده است، شما را مؤاخذه مى كند
وص كه دعاى حقيقى بنابراين، جاى تعجب نيست كه دعا نوعى كسب و اكتساب باشد، به خص

  .تنها با زبان نيست، بلكه با قلب و با تمام وجود انسان مى باشد
كه در آخرين آيه، از آيات فوق آمده است، اشاره به اين است » و اللّه سرِيع الْحسابِ«جمله 

هم خداوند با سرعت به حساب بندگان مى رسد، و هم پاداش ها و كيفرهايى را كه وعده : كه
  .به زودى به آنها مى دهد، همه اينها نقد است و سريع، نسيه و توأم با تأخير نيست داده،

خداوند حساب تمام خاليق را در يك چشم بر هم زدن رسيدگى مى «: در حديثى مى خوانيم
  )1).(انَّ اللّه تَعالى يحاسب الْخَالئقَ كُلَّهم فى مقْدارِ لَمحِ الْبصرِ(» كند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، طبع 51، صفحه 2جلد ( 298، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ  1

  اول، 
، جلد »آلوسى«ـ تفسير  254، صفحه 7، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ )هـ ق 1415

  ).مكتبة الصدر( 237، صفحه 1، جلد »صافى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير 91، صفحه 2
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اين به خاطر آن است كه علم خداوند همانند مخلوقات نيست، كه محدوديت آن سبب شود، 
  .مطلبى او را از مطلبى ديگر غافل سازد

زيرا اعمال ما بر جسم و جان ما، بلكه بر  ;از اين گذشته، محاسبه پروردگار، زمانى الزم ندارد
ـ و اشياء ديگر، اثر باقى مى گذارد، و از اين نظر مى موجودات اطراف ما ـ زمين و امواج هوا 

توان وجود انسان را تشبيه به انواع اتومبيل هايى كرد كه با داشتن دستگاه كيلومترشمار، هميشه 
ميزان كار كرد خود را در هر لحظه به طور روشن و مشخص نشان مى دهد، و ديگر نيازى به 

  .در طول عمرش پيموده است نيست حساب و كتاب مسافت هايى را كه اتومبيل
 * * *  
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203    هلَيع نِ فَال إِثْميمولَ في يجنْ تَعودات فَمدعام مفي أَي اذْكُرُوا اللّه و  
  موا أَنَّكُم إِلَيهو منْ تَأَخَّرَ فَال إِثْم علَيه لمنِ اتَّقى و اتَّقُوا اللّه و اعلَ         
  تُحشَرُونَ          

   
  :ترجمه

و هر ). ماه ذى حجه 13و  12و  11روزهاى ! (ـ و خدا را در روزهاى معينى ياد كنيد 203
و هر كه تأخير  ;در دو روز انجام دهد، گناهى بر او نيست) ذكر خدا را(كس شتاب كند، و 

و از . براى كسى كه تقوا پيشه كند ;او نيستگناهى بر ) و سه روز انجام دهد نيز(كند، 
  !و بدانيد شما به سوى او محشور خواهيد شد! خدا بپرهيزيد) مخالفت فرمان(
   

  :تفسير
  آخرين سخن درباره حج

اين آيه در حقيقت، آخرين آيه اى است كه در اينجا درباره مراسم حج، سخن مى گويد، سنت 
هوم نسبت به نياكان و گذشتگان در هم مى شكند، و هاى جاهلى را در رابطه با تفاخرهاى مو

خدا را در روزهاى «: به ياد خدا باشند مى فرمايد) بعد از مراسم عيد(به آنها توصيه مى كند 
  ).و اذْكُرُوا اللّه في أَيام معدودات(» معينى ياد كنيد

مراسم حج است ناظر به با توجه به اين كه اين دستور، به قرينه آيات سابق، مربوط به پايان 
» ايام تشريق«روزهاى يازده و دوازده و سيزده ماه خواهد بود كه در لسان روايات به عنوان 

  ناميده شده، و چنان كه از نامش پيداست، ايامى 
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  .است روشنى بخش كه روح و جسم انسان را در پرتو اين مراسم، نورانى مى كند
أَيام «آمده، و در اينجا در » أَيام معلُومات«ام خدا در ، دستور به ذكر ن»حج«سوره  28در آيه 

أَيام «به معنى ده روز آغاز ذى الحجه، و » أَيـّام معـلُومات«: ، معروف اين است»معدودات
همان ايام تشريق است كه در باال گفته شد، ولى بعضى از مفسران، احتماالتى غير » معدودات

  )1.(خواهد آمد» حج«سوره  28آن در ذيل آيه  از اين داده اند كه شرح
چيست؟ در احاديث اسالمى به اين صورت تعيين شده كه بعد » اذكار«در اين كه منظور از اين 

از پانزده نماز كه آغازش نماز ظهر روز عيد قربان، و پايانش نماز روز سيزدهم است، جمله 
للّه أَكْبرُ، ال إِله إِالَّ اللّه و اللّه أَكْبرُ و للّه الْحمد، اللّه اللّه أَكْبرُ ا«: هاى الهام بخش زير تكرار گردد

  )2.(»أَكْبرُ على ما هدانَا اللّه أَكْبرُ على ما رزقَنا منْ بهِيمةِ األَنْعامِ
نجام در دو روز ا) ذكر خدا را(كسانى كه تعجيل كنند و «: سپس در دنبال اين دستور مى افزايد

گناهى بر آنها ) و سه روز انجام دهند نيز(دهند گناهى بر آنان نيست، و كسانى كه تأخير كنند 
فَمنْ تَعجلَ في يومينِ فَال إِثْم علَيه و منْ تَأَخَّرَ فَال إِثْم (» نيست، براى كسانى كه تقوا پيشه كنند

  ).علَيه لمنِ اتَّقى
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به صورت » معدودات«يا » معلُومات«مذكر است، صفت آن » يوم«جمع » أَيام«ـ با اين كه  1
جمع مكسر معموالً با وصف مؤنث آورده مى شود، اما مؤنث مفرد، نه جمع (مؤنث آورده شده 

ه داراى تاء به خاطر آن است كه ايام مركب از ساعات است ك: بعضى گفته اند) به الف و تاء
و شايد اشاره اى به اين نكته باشد كه در تمام ساعات اين ايام، به ياد خدا . تأنيث مى باشد

  ).88، صفحه 1، جلد »امالء ما منَّ بِه الرَّحمنُ«رجوع كنيد به (باشيد 
دار الكتب ( 4، حديث 517، و صفحه 3و  2، احاديث 516، صفحه 4، جلد »كافى«ـ  2

، صفحات 7، جلد »وسائل الشيعه«ـ  113و  112، صفحات 88، جلد »بحار االنوار«ـ ) االسالمية
، »...باب استحباب التكبير فى األضحى عقيب خمس عشرة صالة بمنى«، 21، باب 463تا  457

عمل ليلتى «، 4، باب 112، صفحه 88، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 9854حديث 
و  30، 29، 27، 17، احاديث »ا و التكبيرات فيهما و فى ايام التشريقالعيدين و يومهما و فضلهم

، »...سائر احكام منى من المبيت و التكبير و«، 54، باب 305، صفحه 96غير اينها، و جلد 
  .و غير اينها 28، 15، 13، 9احاديث 
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  .روز مى باشداين تعبير، در حقيقت، اشاره به نوعى تخيير در اداء ذكر خدا، ميان دو روز و سه 
ظاهراً قيد است براى مسأله تعجيل » براى كسانى كه پرهيز پيشه كرده باشند«: جمله لمنِ اتَّقى

  .در دو روز، يعنى قناعت به دو روز، مخصوص اين گونه اشخاص است
در اينجا پرهيز از صيد » پرهيز«منظور از : آمده است) عليهم السالم(و در روايات اهل بيت

سانى كه به هنگام احرام، از صيد يا از تمام تروك احرام پرهيز كرده اند، مى است، يعنى ك
بمانند و مراسم آن را به جا آورند و ياد خدا كنند و » منى«توانند بعد از عيد قربان، دو روز در 

اما كسانى كه پرهيز نكرده باشند بايد سه روز بمانند و آن مراسم را بجا آورند و ذكر خدا 
  )1.(گويند

را اشاره به نفى هر گونه گناه از زائران خانه خدا مى دانند، يعنى آنها » ال اثْم علَيه«بعضى جمله 
بعد از انجام مناسك حج، كه پايانش اين اذكار است ـ در صورت ايمان و اخالص كامل ـ همه 

ك از هر آثار گناهان پيشين و رسوبات معاصى، از دل و جانشان شسته مى شود، و با روحى پا
  .گونه آاليش، از اين مراسم باز مى گردند

  .اين سخن گر چه ذاتاً صحيح است، اما ظاهراً آيه، با معنى اول هماهنگ تر است
تقواى الهى پيشه كنيد و بدانيد شما به «: و در پايان آيه، يك دستور كلى به تقوا داده، مى فرمايد

  و اعلَموا أَنَّكُم و اتَّقُوا اللّه (» سوى او محشور خواهيد شد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وسائل «ـ ) دار الكتب االسالمية( 10، حديث 522و  521، صفحات 4، جلد »كافى«ـ  1
، احاديث 279، صفحه 14، و جلد 18406، حديث 547و  546، صفحات 13، جلد »الشيعه

، 96، جلد »بحار االنوار«ـ ) آل البيت( 19200، حديث 280، و صفحه 19197و  19196
  .3، حديث 315، و صفحه 2، حديث 250و  249صفحات 
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  ).إِلَيه تُحشَرُونَ
بنابر يكى از دو تفسيرى كه در باال ذكر شد، اين جمله مى تواند اشاره به اين باشد كه مراسم 

ده است روحانى حج، گناهان گذشته شما را پاك كرده، و همچون فرزندى كه از مادر متولد ش
  .پاك از اين مراسم باز مى گرديد، اما مراقب باشيد بعداً خود را آلوده نكنيد

 * * *  
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  و منَ النّاسِ منْ يعجِبك قَولُه في الْحياةِ الدنْيا و يشْهِد اللّه على    204
          وه و صامِ ما في قَلْبِهالْخ أَلَد  

  و إِذا تَولّى سعى في األَرضِ ليفْسد فيها و يهلك الْحرْثَ و النَّسلَ    205
          الْفَساد بحال ي اللّه و  

206    لَبِئْس و نَّمهج هبسزَّةُ بِاإلِثْمِ فَحالْع أَخَذَتْه اتَّقِ اللّه إِذا قيلَ لَه و  
          هادالْم  

   
  :ترجمه

در ( ;ـ و از مردم، كسانى هستند كه گفتار آنان، در زندگى دنيا مايه اعجاب تو مى شود 204
اين در . (و خدا را بر آنچه در دل دارند گواه مى گيرند) ظاهر، اظهار محبت شديد مى كنند

  .آنان، سرسخت ترين دشمنانند) حالى است كه
، )و از نزد تو خارج مى شوند(هنگامى كه روى بر مى گردانند ) ن است كهنشانه آن، اي(ـ  205

با اين ( ;در راه فساد در زمين، كوشش مى كنند، و زراعت ها و چهارپايان را نابود مى سازند
  .خدا فساد را دوست نمى دارد) كه مى دانند

، آنها را به گناه مى لجاجت و تعصب! »از خدا بترسيد«: ـ و هنگامى كه به آنها گفته شود 206
  !و چه بد جايگاهى است ;آتش دوزخ براى آنان كافى است. كشاند

   
  :شأن نزول

  :براى اين آيات، دو شأن نزول ذكر شده است
  نازل شده كه مردى زيبا و » اخنس بن شريق«ـ اين آيات درباره  1
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ود را مسلمان جلوه مى كرد خ) صلى اهللا عليه وآله(خوش زبان بود و تظاهر به دوستى پيامبر
صلى (مى داد، و سوگند مى خورد آن حضرت را دوست مى دارد و به خدا ايمان آورده، پيامبر

هم كه مأمور به ظاهر بود با او گرم مى گرفت و او را مورد محبت قرار مى داد، ) اهللا عليه وآله
ش زد و چهارپايان ولى او در باطن مرد منافقى بود، در يك ماجرا زراعت بعضى مسلمانان را آت

در اينجا آيات فوق نازل ) و به اين ترتيب پرده از روى كار او برداشته شد(آنان را كشت 
  )1.(شد

آيات مزبور در يكى از جنگ هاى اسالمى : ، نقل كرده اند»ابن عباس«ـ بعضى ديگر از  2
صلى اهللا عليه (رنازل شده كه طى آن جمعى از مبلغان اسالم كه از طرف پيامب) سرِيه رجيع(

اعزام شده بودند، طبق يك توطئه ناجوانمردانه شهيد » مدينه«براى تبليغ قبايل اطراف ) وآله
  )2.(شدند

ولى شأن نزول اول، با مضمون آيات، تناسب بيشترى دارد، و در هر حال درسى كه از اين 
  .آيات فرا گرفته مى شود، عمومى، همگانى و براى هميشه است

   
  :تفسير
  وشت مفسدان در زمينسرن

بعضى از مردم «: در نخستين آيه، اشاره سر بسته اى، به بعضى از منافقان كرده، مى فرمايد
) ولى در باطن چنين نيستند(چنين هستند كه گفتار او در زندگى دنيا مايه اعجاب تو مى شود 

و منَ (» استو خداوند را بر آنچه در دل دارند گواه مى گيرند، و او سرسخت ترين دشمنان 
  النّاسِ منْ يعجِبك قَولُه في الْحياةِ الدنْيا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و بسيارى از » بحر المحيط«، »شوكانى«، »ابن كثير«، »طبرى«، »ابوالفتوح رازى«ـ تفاسير  1

  .16، صفحه 22، جلد »بحار االنوار«تفاسير ديگر، ذيل آيه مورد بحث ـ 
، ذيل »بحر المحيط«، ذيل آيه مورد بحث ـ 140، صفحه 2، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  2

  ). اين شأن نزول را كمتر نقل كرده اند(آيات مورد بحث 
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  ).و يشْهِد اللّه على ما في قَلْبِه و هو أَلَد الْخصامِ
»گرفته شده كه به دو » لَديد«از به معنى كسى است كه دشمنى شديد دارد، و اصل آن » أَلَد

طرف گردن گفته مى شود، و كنايه از كسى است كه از هر طرف روى آورد، بر دشمنى غلبه 
  .معنى مصدرى دارد و به معنى خصومت و دشمنى است» خصام«مى كند، و 

* * *  
نزد تو  وقتى روى بر مى گرداند و از«: نشانه دشمنى باطنى او اين است: در آيه بعد مى افزايد

خارج مى شود، كوشش مى كند در زمين فساد به راه بيندازد، و زراعت و چهارپايان را نابود 
و إِذا تَولّى سعى في األَرضِ ليفْسد فيها و (» خدا فساد را دوست ندارد:) با اين كه مى داند(كند 

الْفَساد بحال ي اللّه لَ والنَّس رْثَ والْح كلهي.(  
آرى، اين گونه خداوند پرده از روى كار آنها بر مى دارد و درون قلبشان را براى پيامبرش 

) صلى اهللا عليه وآله(زيرا اگر اينها در اظهار دوستى و محبت، به پيامبر اسالم ;آشكار مى سازد
، و پيروان او، صادق بودند هرگز دست به فساد و تخريب نمى زدند، و به زراعت ها و دام ها

بى رحمانه هجوم نمى بردند، ظاهر آنان دوستى خالصانه است، اما در باطن، بى رحم ترين، و 
  .سرسخت ترين دشمنانند

همان مسأله قبول واليت و » اذا تَولّى«بسيارى از مفسران، احتمال داده اند مقصود از جمله 
رسند، دست به حكومت است، يعنى منافقان هنگامى كه به مرحله اى از حكومت و سلطه ب

فساد و خرابى زده و ظلم و ستم را در ميان بندگان خدا به راه مى اندازند، و به خاطر ظلم و 
ستم آنها آباديها رو به ويرانى مى گذارد، دام ها هالك مى شوند، و جان و مال مردم بر باد مى 

  )1.(رود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تفسير » ابوالفتوح رازى«و » مجمع البيان«ـ در تفسير  96، صفحه 2، جلد »الميزان«ـ تفسير  1
2  
، ذيل آيه مورد بحث نيز به اين معنى اشاره شده است، ولى اين قول با شأن نزول آيات »كبير«

  .سازگار نيست، هر چند مفهوم آيه وسيع و گسترده است
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اوالد انسان و غير انسان اطالق مى به معنى اوالد است، و بر » نَسل«به معنى زراعت، و » حرْث«
شود، بنابراين هالك كردن حرث و نسل به معنى از ميان بردن هر گونه موجود زنده است، اعم 

  .از موجودات زنده نباتى، يا حيوانى و انسانى
» حرث«منظور از : در معنى حرث و نسل، تفسيرهاى ديگرى نيز ذكر شده از جمله اين كه

  )1).(نسائُكُم حرْثٌ لَكُم(شريفه  زنانند، به قرينه آيه
، اوالد است، يا اين كه منظور از حرث در اينجا، دين و آئين است، و نسل »نسل«و منظور از 

» مجمع البيان«كه در تفسير ) عليه السالم(اين تفسير مطابق حديثى است از امام صادق(مردم 
  )2).(نقل شده است

، كالم بسيار مختصر و جامعى است كه توليد »حرْثَ و النَّسلَيهلك الْ«به هر حال ،تعبير به 
  .فساد را در سطح جامعه در زمينه اموال و انسان ها، شامل مى شود

* * *  
از خدا : و به او گفته شود«هنگامى كه او را از اين عمل زشت نهى كنند : سپس مى فرمايد

» و تعصب، او را به گناه مى كشاندو لجاج ) آتش لجاجت در درونش شعلهور مى گردد(بترس 
  )3).(و إِذا قيلَ لَه اتَّقِ اللّه أَخَذَتْه الْعزَّةُ بِاإلِثْمِ(

او نه به اندرز ناصحان، گوش فرا مى دهد، و نه به هشدارهاى الهى، بلكه پيوسته با غرور و 
  نخوت مخصوص به خود، بر خالفكارى هايش مى افزايد، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .223ـ بقره، آيه  1
، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، طبع 55، صفحه 2جلد ( 300، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ  2

  اول، 
، 30، و جلد 22و  21، احاديث 189، صفحه 9، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه ـ )هـ ق 1415

  .221حديث 
مى باشد، » نخوت«ينجا به معنى غرور و است، و در ا» ذلت«در اصل نقطه مقابل » عزت«ـ  3
، اين واژه را به معنى قدرت »مفردات«در » راغب«ولى ) 96، صفحه 2، جلد »روح المعانى«(

گاهى مجازاً به معنى غرور و نخوت نكوهيده آمده : شكست ناپذير تفسير كرده و مى گويد
  .است، مانند آيه مورد بحث
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آتش دوزخ براى او «: د، و لذا در پايان آيه مى فرمايدچنين كسى را جز آتش دوزخ رام نمى كن
  ).فَحسبه جهنَّم و لَبِئْس الْمهاد! (»كافى است و چه بد جايگاهى است

در حقيقت، اين يكى از صفات زشت و ناپسند منافقان است كه بر اثر تعصب و لجاجت 
و همين تعصب و غرور، آنها خشك و خشونت آميز، در برابر هيچ حقيقتى تسليم نمى شوند، 

را به بدترين گناهان مى كشاند، بديهى است اين چوب هاى كج، جز با آتش دوزخ راست نمى 
  ! شوند

به گفته بعضى از مفسران، خداوند اين گونه اشخاص را به پنج وصف در آيات فوق توصيف 
  .كرده

  .ـ سخنانى فريبنده دارند 1
  .تـ درون قلب آنها آلوده و تاريك اس 2
  .ـ سرسخت ترين دشمنان اند 3
  .ـ به هنگامى كه زمينه اى پيش آيد، نه بر انسان ها رحم مى كنند و نه بر حيوان و زراعت 4
  .ـ بر اثر غرور و نخوت، اندرز هيچ ناصحى را پذيرا نيستند 5

* * *  
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  ات اللّه و اللّه رئُوفو منَ النّاسِ منْ يشْري نَفْسه ابتغاء مرْض    207
         بادبِالْع  

   
  :ترجمه

به هنگام » ليلة المبيت«در ) عليه السالم(با ايمان و فداكار، همچون على(ـ بعضى از مردم  207
، جان خود را به خاطر خشنودى خدا مى ))صلى اهللا عليه وآله(خفتن در جايگاه پيغمبر

  .مهربان استفروشند، و خداوند نسبت به بندگان 
   

  :شأن نزول
صلى اهللا عليه (هنگامى كه پيغمبر اسالم: مى گويد» ثعلبى«مفسر معروف اهل تسنن 

مهاجرت كند، براى اداى دين هاى خود و تحويل دادن امانت » مدينه«تصميم گرفت به )وآله
واست را به جاى خويش قرار داد و شب هنگام كه مى خ) عليه السالم(هائى كه نزد او بود على

برود و مشركان، اطراف خانه او را براى حمله به او محاصره كرده بودند، » ثَور«به سوى غار 
كه ) برْد حضْرَمى(در بستر او بخوابد و پارچه سبز رنگى ) عليه السالم(دستور داد على

» ميكائيل«و » جبرئيل«مخصوص خود پيغمبر بود روى خود بكشد، در اين هنگام خداوند به 
  : رستادوحى ف

من بين شما برادرى ايجاد كردم و عمر يكى از شما را طوالنى تر قرار دادم كدام يك از شما 
  حاضر است ايثار به نفس كند و زندگى ديگرى را بر خود مقدم دارد؟

  .هيچ كدام حاضر نشدند
  در بستر پيغمبر خوابيده و آماده شده جان ) عليه السالم(به آنها وحى شد، اكنون على
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  .يش را فداى او سازد، به زمين برويد و حافظ و نگهبان او باشيدخو
نشسته بودند جبرئيل مى ) عليه السالم(هنگامى كه جبرئيل باالى سر و ميكائيل پايين پاى على

  .»خداوند به واسطه تو بر فرشتگان مباهات مى كند! به، به آفرين بر تو اى على«: گفت
ناميده » ليلة المبيت«و به همين دليل آن شب تاريخى ) 1(ددر اين هنگام آيه فوق نازل گردي

  .شده است
اين آيه هنگامى كه پيغمبر از مشركان كناره گرفته بود و به سوى غار مى : مى گويد» ابن عباس«

  )2.(كه در بستر پيغمبر خوابيده بود نازل شد) عليه السالم(رفت درباره على
صلى اهللا عليه (در بستر پيغمبر) عليه السالم(بيدن علىجريان خوا: مى گويد» ابو جعفر اسكافى«

به تواتر ثابت شده و غير از كسانى كه مسلمان نيستند و افراد سبك مغز آن را انكار نمى )وآله
  )4(-)3.(كنند

   
  :تفسير

  فداكارى بزرگ در شب تاريخى هجرت
  اى گر چه آيه فوق ـ همان طور كه در شأن نزول آن ذكر شد ـ مربوط به ماجر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .43و  40، صفحات 36، و جلد 86و  64، 39، 38، صفحات 19، جلد »بحار االنوار«ـ  1
، و 3، حديث 41، صفحه 36، و جلد 16، حديث 56، صفحه 19، جلد »بحار االنوار«ـ  2

  . 5، حديث 42صفحه 
 262و  261، صفحات 13، جلد »الغهشرح نهج الب«در » ابن ابى الحديد«ـ همان طور كه  3
، صفحه 2، جلد »الغدير«ذكر كرده است ـ ) هـ ق 1404چاپ كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى، (

  ).دار الكتاب العربى( 47
، جلد »احياء العلوم«در كتاب » غزالى«: به بعد مى نويسد 48صفحه » الغدير«ـ جلد دوم  4

نزهة «در » صفورى«و  114، صفحه »ية الطالبكفا«در كتاب » گنجى«و  238سوم، صفحه 
، 33، صفحه »الفصول المهمة«در كتاب » ابن صباغ مالكى«و  209، جلد دوم، صفحه »المجالس

، صفحه »نور االبصار«در » شبلنجى«، 21، صفحه »تذكرة الخواص«در » سبط ابن جوزى حنفى«
تا  99جلد دوم، صفحات  ،»تاريخ طبرى«و  348، جلد يك، صفحه »مسند«در » احمد«و  86

  ، 1، جلد »الطبقات«در كتاب » ابن سعد«، و 101
خود و » سيره«در » حلبى«و  291، جلد دوم، صفحه »سيرة«در » ابن هشام«، و 212صفحه 

  .را نقل كرده اند» ليلة المبيت«جريان  29، جلد دوم، صفحه »تاريخ يعقوبى«
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و خوابيدن او در بستر آن ) عليه السالم(ارى على، فداك)صلى اهللا عليه وآله(هجرت پيغمبر اكرم
  .حضرت نازل شده، ولى همچون ساير آيات قرآن، مفهوم و محتواى كلى و عمومى دارد

  .و در واقع نقطه مقابل چيزى است كه در آيات قبل، در مورد منافقان وارد شده بود
شنودى خدا مى فروشند، و از ميان مردم كسانى هستند كه جان خود را در برابر خ«: مى فرمايد

و منَ النّاسِ منْ يشْري نَفْسه ابتغاء مرْضات اللّه و (» خداوند نسبت به بندگانش مهربان است
بادبِالْع ئُوفر اللّه.(  

آن گروه، مردمى خودخواه، خودپسند، لجوج و معاند بودند كه از راه نفاق در بين مردم آبروئى 
در ظاهر خود را مؤمن و خيرخواه نشان مى دادند، اما كردارشان پرده از كسب مى كردند، و 

چرا كه جز فساد در زمين و نابود كردن حرث و نسل كار  ;روى گفتارشان بر مى داشت
  .ديگرى نداشتند

ولى اين گروه، تنها با خدا معامله مى كنند و هر چه دارند حتى جان خود را به او مى فروشند 
  .ودى او چيزى خريدار نيستندو جز رضا و خشن

و با فداكارى و ايثار آنهاست كه امر دين و دنيا اصالح، حق زنده و پايدار مى ماند، و زندگى 
  .انسان گوارا و درخت اسالم بارور مى گردد

كه در حقيقت، نقطه مقابل چيزى است كه در آيات قبل درباره » و اللّه رؤُف بِالْعباد«جمله 
ممكن است اشاره به اين ) 1)(فَحسبه جهنَّم و لَبِئْس الْمهاد: (د فى االرض آمده بودمنافقان مفس

خداوند در عين اين كه بخشنده جان به انسان است همان را خريدارى مى كند و : باشد كه
  .باالترين بها را كه همان خشنودى خويش است به انسان مى پردازد

  و بهاى » جان«و متاع » خدا«و خريدار » انسان«قابل توجه اين كه فروشنده، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .206ـ بقره، آيه  1
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در حالى كه در موارد ديگرى بهاى اين گونه معامالت را . اوست» خشنودى ذات پاك«معامله 
رى منَ الْمؤْمنينَ إِنَّ اللّه اشْتَ: بهشت جاويدان و نجات از دوزخ ذكر كرده است مثالً مى فرمايد

خدا از مؤمنان جان «...: أَنْفُسهم و أَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنَّةَ يقاتلُونَ في سبيلِ اللّه فَيقْتُلُونَ و يقْتَلُونَ
ها و مال هايشان را خريدارى مى كند كه بهشت از آن آنها باشد، در راه خدا پيكار مى كنند مى 

  )1.(»...مى شوند كشند و كشته
شروع ) و منَ النّاسِ(تبعيضيه » منْ«و شايد به همين جهت است كه آيه مورد بحث با كلمه 

شده يعنى تنها بعضى از مردم هستند كه قادرند به اين كار فوق العاده دست زنند، و تنها بهائى 
 111لى در آيه را كه در مقابل ايثار جان طلب مى كنند، همان خشنودى خدا بوده باشد، و

كه در باال آورديم همه مؤمنان به معامله با خدا، در برابر بهشت جاويدان دعوت » توبه«سوره 
  .شده اند

و تناسب آن با آغاز آيه وجود دارد كه، » و اللّه رئُوف بِالْعباد«اين احتمال نيز در تفسير جمله 
نين افراد وفادار و ايثارگر در ميان خدا مى خواهد اين حقيقت را روشن سازد كه وجود اين چ

زيرا اگر چنين انسان هاى  ;مردم، از رأفت و مهربانى خدا نسبت به بندگانش سرچشمه گرفته
از خود گذشته در جوامع انسانى وجود نداشته باشند، اركان دين و اجتماع فرو مى ريزد، ولى 

  .شمنان را مى گيردخداوند مهربان با اين دوستان ايثارگر خود، جلو خرابكارى د
به هر حال، اين آيه با توجه به شأن نزولى كه مشروحاً گفته شد، يكى از بزرگترين فضايل 

، »معاويه«است كه در اكثر منابع اسالمى آمده، و به قدرى چشمگير است كه ) عليه السالم(على
چنان داشت طبق روايتى از اين فضيلت ) عليه السالم(به خاطر دشمنى خاصى كه با على

  را با چهارصد » سمرة بن جندب«ناراحت بود كه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .111ـ توبه، آيه  1
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عليه (، قاتل على»عبدالرحمن بن ملجم«اين آيه درباره : هزار درهم تطميع كرد كه بگويد
  ) 1.(نازل شده، و آن منافق جنايت پيشه، نيز چنين كرد) طبق حديث مجعولى)(السالم

  .ولى همان طور كه انتظار مى رفت حتى يك نفر اين حديث مجعول را نپذيرفت
* * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقل كرده  73، صفحه 4، جلد »شرح نهج البالغه«در » ابن ابى الحديد«ـ داستان اين معامله را  1

انتشارات ( 20و  19، صفحات »فرحة الغرى«ـ  215صفحه ، 33، جلد »بحار االنوار«است ـ 
انتشارات مجمع احياء الثقافة االسالمية، ( 132، صفحه 1، جلد »شواهد التنزيل«ـ ) رضى قم

  ).وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى
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  تَّبِعوا خُطُواتيا أَيها الَّذينَ آمنُوا ادخُلُوا في السلْمِ كَافَّةً و ال تَ    208
  الشَّيطانِ إِنَّه لَكُم عدو مبينٌ          

209     كيمزيزٌ حع وا أَنَّ اللّهلَمفَاع ناتيالْب تْكُمما جاء دعنْ بم لَلْتُمفَإِنْ ز  
   

  :ترجمه
هاى شيطان، و از گام ! همگى در صلح و آشتى در آييد! ـ اى كسانى كه ايمان آورده ايد 208

  .پيروى نكنيد، كه او دشمن آشكار شماست
و (نشانه هاى روشن، كه براى شما آمده است، لغزش كرديد ) اين همه(ـ و اگر بعد از  209

كه خداوند، توانا و حكيم ) ;از چنگال عدالت خدا، فرار نتوانيد كرد(، بدانيد )گمراه شديد
  .است

   
  :تفسير

  اسالم آئين صلح و صفاست
در آيات گذشته، همه ) گروه مؤمنان بسيار خالص و منافقان مفسد(اشاره به دو گروه  بعد از

اى كسانى كه ايمان آورده «: مؤمنان را در نخستين آيه مورد بحث مخاطب ساخته، مى فرمايد
  ).يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ادخُلُوا في السلْمِ كَافَّةً(» همگى در صلح و آشتى در آئيد! ايد

، در لغت به معنى صلح و آرامش است و بعضى آن را به معنى اطاعت تفسير »سالم«و » سلْم«
كرده اند، و اين آيه همه افراد با ايمان را به صلح و سالم و تسليم بودن در برابر فرمان خدا 

  .دعوت مى كند
  صلح و آرامش تنها در پرتو ايمان : از مفهوم اين آيه چنين استفاده مى شود
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مكان پذير است، و تنها به اتكاء قوانين مادى هرگز جنگ، ناامنى و اضطراب از دنيا بر چيده ا
زيرا عالم ماده، و عالقه به آن، همواره سرچشمه كشمكش ها و تصادم ها است،  ;نخواهد شد

  .و اگر نيروى معنوى ايمان، آدمى را كنترل نكند، صلح غير ممكن است
مومى اين آيه، كه همه مؤمنان را بدون استثناء از هر زبان و از دعوت ع: بلكه مى توان گفت

در : نژاد و منطقه جغرافيائى و قشر اجتماعى، به صلح و صفا دعوت مى كند، استفاده مى شود
پرتو ايمان به خدا، تشكيل حكومت واحد جهانى كه صلح در سايه آن همه جا آشكار گردد، 

  .امكان پذير است
يك حلقه محكم اتصال در ميان قلوب بشر ...) زبان و نژاد و(پراكندگى  اصوالً در مقابل عوامل

  .الزم است، و اين حلقه اتصال، تنها ايمان به خداست كه ما فوق اين اختالفات است
ايمان به خدا، و تسليم در برابر فرمان او، نقطه وحدت جامعه انسانيت، و رمز ارتباط اقوام و 

آن را در مراسم حج مى توان مشاهده كرد كه چگونه انسان  ملت ها است، و نمونه جالبى از
هايى با رنگ هاى مختلف، از نژادهاى متفاوت و داراى زبان، قوميت و منطقه جغرافيائى 
ناهماهنگ، همگى برادروار در كنار هم قرار گرفته و در آن مراسم بزرگ روحانى شركت 

گر آن را با نظامى كه بر كشورهاى فاقد دارند، و در نهايت صلح و صفا به هم مى نگرند، و ا
ايمان به خدا، حاكم است ـ كه چگونه ناامنى از نظر جان و مال و عرض و ناموس، حاكم مى 

باشد ـ مقايسه كنيم، تفاوت ميان جوامع با ايمان و بى ايمان از نظر سلم و صلح و سالم و 
  .آرامش، روشن مى شود

هنگامى ) يهود و نصارى(بعضى از اهل كتاب : ه است كهاين احتمال نيز در تفسير آيه داده شد
كه وارد اسالم مى شدند، به بعضى از عقايد يا برنامه هاى پيشين خود وفادار بودند، لذا به آنها 

  با تمام وجود وارد اسالم شويد و : دستور داده شد
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  )1.(در برابر تمام دستورات تسليم باشيد
و ال تَتَّبِعوا (» يطان پيروى نكنيد كه او دشمن آشكار شما استاز گام هاى ش«: آن گاه مى افزايد

  ).خُطُوات الشَّيطانِ إِنَّه لَكُم عدو مبينٌ
همين سوره، اشاره شد، بسيارى از انحرافات و وسوسه هاى  168همان گونه كه در تفسير آيه 

امى از گام هاى شيطان شيطانى به صورت تدريجى انجام مى گيرد، و هر مرحله، در حقيقت گ
  .است

به معنى گام و قدم است، در اينجا نيز اين حقيقت ) بر وزن سفره(» خُطْوة«جمع » خُطُوات«
تكرار شده كه انحراف از صلح و عدالت، و تسليم شدن در برابر انگيزه هاى دشمنى و عداوت 

و خطرناك،  و جنگ و خونريزى از مراحل ساده و كوچك شروع مى شود، و به مراحل حاد
آغاز جنگ يك «: إِنَّ بدو الْقتالِ اللِّطامِ: منتهى مى گردد، و مطابق ضرب المثل معروف عرب

گاهى يك حركت كوچك از روى عداوت، آتش جنگ ويرانگرى را بر مى ) 2(»سيلى است
قه هاى انگيزد، لذا افراد با ايمان كه مخاطب اين آيه اند، بايد از همان آغاز بيدار باشند و جر

  .كوچك عداوت و دشمنى را خاموش سازند
قابل توجه اين كه اين تعبير، پنج بار در قرآن مجيد آمده، و در موارد مختلفى روى آن تكيه 

  .شده است
و يارانش كه يهودى بوده، اسالم را پذيرا » عبداللّه بن سالم«: بعضى از مفسران نقل كرده اند

را در نماز بخواند، » تورات«اجازه مى خواستند )  عليه وآلهصلى اهللا(شده بودند از پيامبر اسالم
  و به پاره اى از دستورات آن عمل كنند، آيه فوق نازل شد و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ولى با 97، صفحه 2، جلد »روح المعانى«ـ تفسير  207، صفحه 5، جلد »كبير«ـ تفسير  1

در حقيقت حال (ره به عموم مؤمنان است نه عموم دستورات اسالم، اشا» كافَّةً«توجه به اين كه 
  .تفسير اول صحيح تر به نظر مى رسد) »السلْم«، نه براى »الَّذينَ آمنُوا«است براى 

وسائل «(در روايتى آمده است ) عليه السالم(ـ اين ضرب المثل از زبان امير المؤمنين على 2
  ).291و  289، صفحات 93، جلد »بحار االنوار«ـ  100و  98، صفحات 10، جلد »الشيعه
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  )1.(آنها را از پيروى خُطُوات الشَّيطان، نهى كرد
شيطان گام، به گام در انسان نفوذ مى كند و بايد در همان : اين شأن نزول نيز، نشان مى دهد

  .گام هاى نخستين، در برابر او ايستاد تا به مراحل خطرناك نرسد
دشمنى شيطان با : متضمن استدالل زنده و روشنى است، مى گويد» لَكُم عدو مبينٌ إِنَّه«جمله 

شما چيزى مخفى و پوشيده نيست، او از آغاز آفرينش آدم، براى دشمنى با او كمر بسته و 
سوگند ياد كرده است اگر بتواند، همه را جز مخْلَصين كه از تيررس او به دورند، گمراه كند، 

  ل چگونه تسليم وسوسه هاى او مى شويد؟با اين حا
* * *  

نشانه ها و برنامه هاى ) اين همه(اگر بعد از «: در آيه بعد، به همه مؤمنان هشدار مى دهد
روشن كه به سراغ شما آمده، لغزش پيدا كنيد، تسليم وسوسه هاى شيطان شويد و گامى بر 

چرا كه خداوند  ;)د فرار نتوانيد كرداز پنجه عدالت خداون(خالف صلح و سالم برداريد بدانيد 
فَإِنْ زلَلْتُم منْ بعد ما جاءتْكُم الْبينات فَاعلَموا أَنَّ اللّه عزيزٌ (» توانا، شكست ناپذير و حكيم است

كيمح.(  
برنامه روشن، راه روشن و مقصد هم معلوم است با اين حال، جائى براى لغزش و قبول 

اگر منحرف شويد، قطعاً مقصر خود شمائيد و بدانيد خداوند قادر ! ى نيستوسوسه هاى شيطان
  .حكيم شما را مجازات عادالنه خواهد كرد

به معنى داليل روشن است و مفهوم گسترده اى دارد كه هم داليل عقلى را شامل مى » بينات«
  .شود و هم آنچه از طريق وحى يا معجزات براى مردم تبيين شده است

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير )22، صفحه 3جلد ( 832، صفحه 2، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
  ، »ابن كثير«

  .، ذيل آيه مورد بحث422، صفحه 1جلد 
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210    الْم نَ الْغَمامِ وفي ظُلَل م اللّه مهيأْتنْظُرُونَ إِالّ أَنْ يلْ يكَةُهالئ  
          وراألُم عتُرْج إِلَى اللّه رُ واألَم يقُض و  

   
  :ترجمه

انتظار دارند كه خداوند و فرشتگان، در ) پيروان شيطان، پس از اين همه نشانه ها(ـ آيا  210
 و همه چيز! ؟)و داليل تازه اى در اختيارشان بگذارند(سايه هائى از ابرها به سوى آنان بيايند 

  .انجام شده، و همه كارها به سوى خدا باز مى گردد
   

  :تفسير
  انتظار بى جا و نامعقول

اين آيه، گر چه از آيات پيچيده قرآن به نظر مى رسد، لكن دقت روى تعبيرات آن، ابهام را بر 
  .طرف مى سازد

ه قبل، كه است، و در واقع به دنبال بحث آي) صلى اهللا عليه وآله(در اينجا روى سخن به پيامبر
آيا اين همه نشانه ها و داليل روشن براى جلوگيرى از لغزش آدمى و رهائى او از : مى فرمود

آيا آنها انتظار «: چنگال عدو مبين، يعنى شيطان كافى نيست؟ خداوند در اين آيه مى فرمايد
در و داليل ديگرى » دارند كه خداوند و فرشتگان در سايه هاى ابرها به سوى آنها بيايند

اختيارشان بگذارند با اين كه چنين چيزى محال است و به فرض كه محال نباشد، چه ضرورتى 
  )1).(هلْ ينْظُرُونَ إِالّ أَنْ يأْتيهم اللّه في ظُلَل منَ الْغَمامِ و الْمالئكَةُ(دارد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» غَمام«به هر چيزى گفته مى شود كه سايه افكن باشد و ) بر وزن قلّه(» ظُلَّة«جمع » ظُلَل«ـ  1

  .به معنى ابر است و در اينجا معنى جنسى دارد
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  ).و قُضي األَمرُ(» در حالى كه كار پايان يافته است«
  در اين كه منظور از پايان يافتن كار، چيست؟

انسان ها در قيامت و  ، آن را به معنى پايان يافتن حساب»مجمع البيان«در » طبرسى«مرحوم 
و به اين ترتيب، ناظر ) 1(قرار گرفتن اهل بهشت، در بهشت، و اهل دوزخ، در دوزخ مى داند،

  . به آخرت خواهد بود
در حالى كه ظاهر آيه، مربوط به اين جهان است، بنابراين بعيد نيست اشاره به نزول عذاب 

ران نيز به عنوان يك احتمال آمده و ديگ» طبرسى«الهى به كافران لجوج باشد، كه در كالم 
  )2.(است

اشاره به پايان گرفتن كار تبليغ و بيان همه حقايق باشد كه در آيه قبل، : و نيز ممكن است
تحت عنوان بينات به آن اشاره شده بود، و با وجود اين، ديگر انتظار آنها، بى معنى است و به 

نها حضور يابند، نيازى به آن احساس فرض محال كه ممكن باشد خداوند و فرشتگان نزد آ
زيرا همه چيز براى هدايت آنها به قدر كافى در اختيارشان قرار داده شده، و مطابق  ;نمى شود

اين تفسير، هيچگونه تقديرى در آيه وجود ندارد، و عين الفاظ آيه گوياست، بنابراين استفهام 
  !موجود در آيه، انكارى مى باشد

استفهام را انكارى ندانسته و آن را يك نوع تهديد براى گنهكاران و ولى جمعى از مفسران، 
كسانى كه پيروى از برنامه هاى شيطانى كرده اند، مى دانند، خواه اين تهديد، تهديد به عذاب 

را مقدر مى دانند كه روى هم رفته » أَمرُ«، كلمه »اللّه«آخرت باشد يا دنيا، و لذا قبل از كلمه 
  آيا اينها، با اين «: ى شودمعنى آيه چنين م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .68، صفحه 7، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1
ـ روايتى نيز در اين مورد و در تفسير اين آيه وارد شده است كه احتمال فوق را تأئيد مى  2

  . كند
مدرسه امام ( 367، حديث 630و  629، صفحات »)عليه السالم(امام حسن عسكرى«تفسير 
  .5، حديث 282و  281، صفحات 9، جلد »بحار االنوار«ـ )) عليه السالم(مهدى
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اعمالشان مى خواهند، امر خدا و فرشتگان او براى مجازات و عذابشان، فرا رسد و به عذاب 
  ؟»دنيا يا آخرت گرفتار شوند، و به كار آنها خاتمه داده شود

  .فسيرى كه در باال گفته شد، مناسب تر به نظر مى رسد، و نياز به تقدير هم نداردولى ت
  :درباره آيه سه تفسير وجود دارد: كوتاه سخن اين كه

خداوند به قدر كافى اتمام حجت كرده، و نبايد افراد لجوج در انتظار : ـ منظور آن است كه 1
يق را بازگو كنند كه اين امر، محال است، و اين باشند كه خدا و فرشتگان نزد آنها آيند و حقا

  .اگر هم ممكن بود نيازى به آن نبود
آيا آنها با اين لجاجت در عدم ايمان، در انتظار اين هستند كه فرمان : ـ منظور اين است كه 2

  .عذاب الهى و فرشتگان عذاب فرا رسند و آنها را ريشه كن سازند؟
اين كار خود در انتظارند قيامت بر پا شود و فرمان عذاب، آيا آنها با : ـ منظور اين است كه 3

همراه فرشتگان الهى فرا رسد و به حساب همگى رسيدگى گردد، و به كيفر خود گرفتار 
  )1.(شوند؟

بنابر تفسير دوم و سوم ـ به گفته بسيارى » در سايه هاى ابرهاى سفيد«: تعبير به ظُلَل منَ الْغُمامِ
اين است كه عذاب الهى به طور ناگهانى همچون ابرها بر سر آنها سايه  از مفسران ـ اشاره به

افكن مى شود و مخصوصاً از آنجا كه انسان با مشاهده ابر، انتظار ريزش باران رحمت را دارد، 
توجه داشته (هنگامى كه عذابى به صورت صاعقه و مانند آن از آن فرود آيد دردناك تر است 

  )2).(م پيشين نيز به صورت صاعقه هائى بود كه از ابرها فرود آمدباشيد عذاب بعضى از اقوا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بايد تقدير » اللّه«قبل از » أَمرُ«ـ در تفسير اول تقديرى نيست و در تفسير دوم و سوم كلمه  1
  .گرفته شود

  .مراجعه شود» هنمون«تفسير  15و تفسير آن در جلد » شعرا«سوره  189ـ به آيه  2
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اما بنابر تفسير اول، ممكن است اشاره به عقيده خرافى كفار باشد كه گمان مى كردند خداوند 
  )1.(گاهى از آسمان نازل مى شود، در حالى كه ابرها بر او سايه افكن مى باشند

  ).رْجع األُمورو إِلَى اللّه تُ(» و همه كارها به سوى خدا باز مى گردد«: و در پايان آيه، مى فرمايد
امور مربوط به ارسال پيامبران، نزول كتاب هاى آسمانى و تبيين حقايق به او بازگشت مى كند 

  .همان گونه كه امر حساب و مجازات و كيفر و پاداش به او باز مى گردد
* * *  
  :نكته

  !رؤيت خداوند غير ممكن است
د كه داراى رنگ و مكان و محل بى شك مشاهده حسى تنها در مورد اجسامى صورت مى گير

  .است، بنابراين، در مورد ذات خداوند كه مافوق زمان و مكان است معنى ندارد
ذات پاك او، نه در دنيا با اين چشم ديده مى شود و نه در آخرت، داليل عقلى اين مسأله به 

  .قدرى روشن است كه ما را از شرح و بسط بى نياز مى كند
انه جمعى از دانشمندان اهل سنت، به استناد بعضى از احاديث ضعيف، ولى با اين حال، متأسف

و پاره اى از آيات متشابه اصرار بر اين دارند كه خداوند در قيامت با همين چشم ديده مى 
شود، در قالب جسمى در مى آيد و داراى رنگ و مكان است و بعضاً آيه مورد بحث را ناظر به 

وجه به اين حقيقت ندارند كه چه مفاسد و مشكالتى از اين اين معنى دانسته اند و شايد ت
  .رهگذر به وجود مى آيد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مراجعه شود» نمونه«تفسير  15و تفسير آن در جلد » شعرا«سوره  189ـ به آيه  1
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ر، و مسلماً البته مشاهده خداوند با چشم دل، هم در اين جهان ممكن است و هم در جهان ديگ
  .در قيامت كه ذات پاك او ظهور و بروز قوى ترى دارد اين مشاهده قوى تر خواهد بود

آيا خداوند در قيامت «: مى خوانيم كه در پاسخ اين سؤال) عليه السالم(در حديثى از امام صادق
  ؟»ديده مى شود

نَّ األَبصار التُدرِك إِ: منزه است خداوند از چنين چيزى و بسيار منزه است، سپس افزود: فرمود
چشم ها جز چيزهائى كه داراى رنگ و «: إِالّ ما لَه لَونٌ و كَيفيةٌ و اللّه خالقُ األَلْوانِ و الْكَيفيةِ

  )2(-)1.(»كيفيت است نمى بيند در حالى كه خداوند خالق رنگ ها و كيفيت ها است
* * *  

   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و صفحه 5، حديث 31، صفحه 4، جلد »بحار االنوار«ـ  753، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  1

54 ،  
روضة «ـ ) انتشارات كتابخانه اسالميه( 3، حديث 410، صفحه »امالى صدوق«ـ  31حديث 
  ، »الواعظين

  ).انتشارات رضى قم( 34، صفحه 1جلد 
از » نمونه«خداوند در دنيا و آخرت ذيل آيات مختلف تفسير ـ درباره عدم امكان رؤيت  2

شرح ) ال تُدرِكُه األَبصار و هو يدرِك األَبصار(» انعام«سوره  103جمله در جلد پنجم، ذيل آيه 
بحث شده  250تا  221از صفحه » پيام قرآن«كافى داده شده و از آن مشروح تر در جلد چهارم 

  .است
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211    ةَ اللّهمعلْ ندبنْ يم نَة وية بنْ آيم مناهآتَي رائيلَ كَمني إِسلْ بس  
  منْ بعد ما جاءتْه فَإِنَّ اللّه شَديد الْعقابِ         

   
  :ترجمه

 ؟ و كسى كه»به آنها داديم) نعمت(چه اندازه نشانه هاى روشن «: ـ از بنى اسرائيل بپرس 211
و در مسير خالف به كار گيرد، گرفتار (نعمت خدا را، پس از آن كه به سراغش آمد، تبديل كند 

  .كه خداوند سخت كيفر است) عذاب خواهد شد
   

  :تفسير
  تبديل نعمت به عذاب

چرا كه در آيات گذشته سخن از  ;اين آيه در حقيقت، يكى از مصاديق آيات گذشته است
د، كافرانى كه بر اثر لجاجت، آيات و داليل روشن را ناديده گرفته مؤمنان، كافران و منافقان بو

  .به بهانه جوئى مى پرداختند، و بنى اسرائيل يكى از مصاديق واضح اين معنى هستند
؟ ولى آنها اين نشانه »از بنى اسرائيل بپرس، چه نشانه هاى روشنى به آنها داديم«: مى فرمايد

سلْ بني إِسرائيلَ (مت هاى الهى را در راه غلط صرف كردند هاى روشن را ناديده گرفتند، و نع
  ).كَم آتَيناهم منْ آية بينَة
و از (كسى كه نعمت خدا را بعد از آن كه به سراغ او آمد، تبديل كند «: و به دنبال آن مى افزايد

» العقاب است زيرا خداوند شديد) آن سوء استفاده نمايد، گرفتار عذاب شديد الهى خواهد شد
  ).و منْ يبدلْ نعمةَ اللّه منْ بعد ما جاءتْه فَإِنَّ اللّه شَديد الْعقابِ(
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، اين است كه انسان امكانات و منابع مادى و معنوى را كه در اختيار »تبديل نعمت«منظور از 
ه بنى اسرائيل انواع نعمت دارد، در مسيرهاى انحرافى و گناه به كار گيرد، و مى دانيم خداوند ب

ها را ارزانى داشت، پيامبران بزرگ، زمامداران نيرومند، امكانات مادى فراوان، ولى آنها نه از آن 
مربيان الهى بهره گرفتند، و نه از مواهب مادى استفاده صحيح كردند و به اين ترتيب، مرتكب 

شتند و در قيامت عذاب دردناكى تبديل نعمت شدند، و نيز به همين دليل، در دنيا سرگردان گ
  .در انتظار دارند

براى اين است كه هم از آنها ! »از بنى اسرائيل بپرس«: سلْ بنى اسرائيلَ: اين كه مى فرمايد
اعتراف گرفته شود و هم درس عبرتى براى مسلمانان و هشدار به كسانى باشد كه از نعمت ها 

  .كنندو مواهب الهى بهره گيرى الزم را نمى 
مسأله تبديل نعمت، و سرنوشت دردناك ناشى از آن، منحصر به بنى اسرائيل نيست، هر قوم و 

  .ملتى گرفتار آن شود، گرفتار عذاب شديد الهى در اين جهان و جهان ديگر خواهد شد
زيرا با اين كه خداوند مواهب،  ;هم اكنون دنياى صنعتى، گرفتار اين بدبختى بزرگ است

اناتى در اختيار انسان امروز قرار داده كه در هيچ دورانى از تاريخ سابقه نداشته، نعمت ها و امك
ولى به خاطر دورى از تعليمات الهى پيامبران گرفتار تبديل نعمت شده و آنها را به صورت 

وحشتناكى در راه فنا و نيستى خود به كار گرفته و از آن مخرب ترين اسلحه ها را براى 
ه و يا از قدرت مادى خويش براى توسعه ظلم و استعمار و استثمار بهره ويرانى جهان ساخت

  .گرفته و دنيا را به جايگاهى نا امن از هر نظر، مبدل كرده است
نعمت خدا در اين آيه، مى تواند اشاره به آيات الهى باشد، و تبديل آن همان تحريف آن است، 

الهى را نيز شامل گردد، و ترجيح با معنى و يا معنى وسيعى داشته باشد كه امكانات و مواهب 
  .دوم است
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212    نُوا ونَ الَّذينَ آمخَرُونَ مسي نْيا وياةُ الدلَّذينَ كَفَرُوا الْحنَ ليز  
  الَّذينَ اتَّقَوا فَوقَهم يوم الْقيامةِ و اللّه يرْزقُ منْ يشاء بِغَيرِ حساب         

   
  :رجمهت

كه گاهى (از اين رو افراد با ايمان را  ;ـ زندگى دنيا براى كافران زينت داده شده است 212
 ;در حالى كه پرهيزكاران در قيامت باالتر از آنان هستند ;، مسخره مى كنند)دستشان تهى است

و خداوند، هر كس را بخواهد بدون ) چرا كه ارزش هاى حقيقى در آن جا آشكار مى گردد،(
  .ساب روزى مى دهدح
   

  :شأن نزول
اين آيه درباره اقليت اشرافى و رؤساى قريش نازل شد، : مفسر معروف مى گويد» ابن عباس«

كه زندگى بسيار مرفه اى داشتند، و جمعى از مؤمنان ثابت قدمِ آغاز اسالم، همچون عمار، بالل 
هزاء و مسخره مى گرفتند، مى را كه از نظر زندگى مادى فقير و تهيدست بودند به باد است... و

شخصيتى داشت و از طرف خدا بود، اشراف و بزرگان از ) صلى اهللا عليه وآله(اگر پيامبر: گفتند
  )1.(او پيروى مى كردند، آيه فوق نازل شد و به سخنان بى اساس آنها پاسخ داد

   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مؤسسة االعلمى للمطبوعات، طبع (، ذيل آيه مورد بحث 62، صفحه 2، جلد »مجمع البيان«ـ  1

  اول، 
دار (، ذيل آيه مورد بحث 454، صفحه 2ابن جرير طبرى، جلد » جامع البيان«ـ ) هـ ق 1415

  .، ذيل آيه مورد بحث100، صفحه 2، جلد »آلوسى«ـ تفسير ) الفكر بيروت
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  :تفسير
  كافران دنياپرست

ناظر به اشراف خودخواه قريش است، مانع از آن نيست كه آيه : شأن نزول باال كه مى گويد
آيه . يك قاعده كلى و عمومى از آن استفاده كرده، يا آن را مكمل آيه پيشين درباره يهود بدانيم

  ).زينَ للَّذينَ كَفَرُوا الْحياةُ الدنْيا(» زندگى دنيا براى كافران زينت داده شده است«: مى گويد
و افراد با ايمان را كه احياناً دستشان تهى است به باد مسخره «ور سرمست شده لذا از باده غر

  ).و يسخَرُونَ منَ الَّذينَ آمنُوا(» مى گيرند
و الَّذينَ اتَّقَوا (» كه اين افراد با ايمان و تقوا در قيامت برتر از آنها هستند«اين در حالى است 
  ).فَوقَهم يوم الْقيامةِ

  . ا در اعلى علّيين بهشت اند و اينها در دركات جهنمآنه
زيرا در آن جهان، مقامات معنوى صورت عينى به خود مى گيرد و مؤمنان در درجات بااليى 

قرار خواهند گرفت، آنها گوئى بر فراز آسمان ها سير مى كنند در حالى كه اينها در اعماق 
  .زمين مى روند

و اللّه (» خداوند هر كس را بخواهد بى حساب روزى مى دهد زيرا« ;و اين جاى تعجب نيست
  ).يرْزقُ منْ يشاء بِغَيرِ حساب

اينها در حقيقت، بشارت و آرامش است براى مؤمنان فقير، و هشدار و تهديدى است براى 
  .ثروتمندان مغرور و بى ايمان
كه خداوند در آينده به مؤمنان  جمله اخير اشاره به اين باشد: اين احتمال نيز وجود دارد كه

  .روزى بى حساب مى دهد، همان گونه كه با پيشرفت اسالم اين معنى تحقق يافت
  بى حساب بودن روزى خداوند به افراد با ايمان، اشاره به اين است كه هرگز 
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پاداش ها و مواهب الهى به اندازه اعمال ما نيست بلكه مطابق كرم و لطف اوست و مى دانيم 
  .ف و كرمش حد و حدود نداردلط

* * *  
  :نكته

هميشه افراد بى ايمان و دنياپرست، كه سخت فريفته زرق و برق دنيا مى باشند و افق ديدشان 
از چهار ديوارى ماده فراتر نمى رود، امكانات مادى را مقياس ارزيابى همه ارزش ها مى دانند 

كه دستشان از ثروت تهى است فاقد و به همين دليل، در فكر كوتاه و عليل آنها كسانى 
شخصيت هستند و لذا آنها را به باد مسخره مى گيرند، در حالى كه صاحبنظران با ايمان كه 

بدين مشت خاك نظرى ندارند ارزش هاى مادى را در برابر ارزش هاى معنوى بى رنگ مى 
دنيا هستند، براى  و اگر طالب مواهب مادى. بينند و به آنها همچون بازيچه كودكان مى نگرند

  .اين است كه آخرت را در البالى آن جستجو مى كنند
چه معنى ) زينت داده شده است(» زينَ«در اينجا يك سؤال باقى مى ماند كه فعل مجهول 

دارد؟ و فاعل آن كيست؟ كيست كه زندگى دنيا را در نظر كافران زينت داده است؟ پاسخ اين 
  .در همين جلد مطالعه خواهيد نمود» آل عمران«سوره  14سؤال را در ذيل آيه 

* * *  
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  كانَ النّاس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النَّبِيينَ مبشِّرينَ و منْذرينَ    213
         ا اخْتَلَفُوا فيهنَ النّاسِ فيميب كُمحيقِّ لبِالْح تابالْك مهعأَنْزَلَ م و  
  و ما اخْتَلَف فيه إِالَّ الَّذينَ أُوتُوه منْ بعد ما جاءتْهم الْبينات بغْياً         
         اللّه و هقِّ بِإِذْننَ الْحم ا اخْتَلَفُوا فيهمنُوا لالَّذينَ آم ى اللّهدفَه منَهيب  
         راط مإِلى ص شاءنْ يدي مهتَقيم يس  

   
  :ترجمه

به تدريج جوامع و طبقات پديد آمد و تضادهايى در ( ;يك دسته بودند) در آغاز(ـ مردم  213
تا مردم را بشارت و بيم دهند  ;خداوند، پيامبران را برانگيخت) در اين حال ;ميان آنها پيدا شد

ميان مردم، در آنچه تا در  ;و كتاب آسمانى، كه به سوى حق دعوت مى كرد، با آنها نازل نمود
كسانى كه كتاب را دريافت داشته بودند، و نشانه ) گروهى از(تنها . اختالف داشتند، داورى كند

. هاى روشن به آنها رسيده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگرى، در آن اختالف كردند
به فرمان خودش، خداوند، آنهايى را كه ايمان آورده بودند، به حقيقت آنچه مورد اختالف بود، 

و خدا، هر كس ). اما افراد بى ايمان، همچنان در گمراهى و اختالف، باقى ماندند. (رهبرى نمود
  .را بخواهد، به راه راست هدايت مى كند

   
  :تفسير

  راه وصول به وحدت
بعد از بيان حال مؤمنان، منافقان و كفار در آيات پيشين، در اين آيه به سراغ يك بحث اصولى، 

  و جامع در مورد پيدايش دين و مذهب و اهداف و كلى 
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  .مراحل مختلف آن مى رود
  )1).(كانَ النّاس أُمةً واحدةً(» همه امت واحدى بودند) در آغاز(انسان ها «: نخست مى فرمايد

و در آن روز تضادى در ميان آنها وجود نداشت، زندگى بشر و اجتماع او ساده بود، فطرت ها 
و انگيزه هاى هوا و هوس، اختالف و كشمكش در ميان آنها ناچيز بود، خدا را دست نخورده، 

اين (طبق فرمان فطرت مى پرستيدند و وظايف ساده خود را در پيشگاه او انجام مى دادند 
را ) عليهما السالم(، كه احتماالً فاصله ميان زمان آدم و نوح)مرحله اول زندگانى انسان ها بود

  .پر مى كرد
زيرا  ;آن، زندگى انسان ها شكل اجتماعى به خود گرفت و مى بايد هم چنين شودپس از 

و اين مرحله (انسان براى تكامل آفريده شده و تكامل او تنها در دل اجتماع تأمين مى گردد 
  ).دوم زندگى انسان ها بود

عقيده، و ولى به هنگام ظهور اجتماع، اختالف ها و تضادها به وجود آمد، چه از نظر ايمان و 
چه از نظر عمل، و تعيين حق و حقوق هر كس و هر گروه در اجتماع، و در اينجا بشر تشنه 

قوانين و تعليمات انبياء و هدايت هاى آنها گرديد تا به اختالفات او در جنبه هاى مختلف 
  ).اين مرحله سوم بود(پايان دهد 

» تا مردم را بشارت دهند و انذار كننددر اينجا خداوند پيامبران را برانگيخت «: لذا مى فرمايد
  ).و اين مرحله چهارم بود). (فَبعثَ اللّه النَّبِيينَ مبشِّرينَ و منْذرينَ(

در اين هنگام انسان ها با هشدارهاى انبياء و توجه به مبدأ و معاد و جهان ديگر، كه در آنجا 
  احكام  پاداش و كيفر اعمال خويش را در مى يابند براى گرفتن

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى هر جماعتى است كه نوعى رابطه و وحدت در ميان آنها باشد، خواه » أُمت«ـ  1

  ). مفردات راغب(وحدت دينى يا از نظر زمان و مكان 
  .در آيات مناسب، بحث بيشترى آمده است» امت«درباره معنى 
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به اختالفات پايان دهد، و سالمت جامعه و سالمت انسان ها را الهى و قوانين صحيح كه بتواند 
خداوند با آنها كتاب «: به همين دليل به دنبال آن مى فرمايد. تأمين كند آمادگى پيدا كردند

و أَنْزَلَ معهم (» آسمانى به حق نازل كرد تا در ميان مردم در آنچه اختالف داشتند حكومت كند
  ).ليحكُم بينَ النّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه الْكتاب بِالْحقِّ

و به اين ترتيب، ايمان به انبياء، و تمسك به تعليمات آنها و كتب آسمانى، آبى بر آتش 
  ).و اين مرحله پنجم بود(اختالفات فرو ريخت و آن را خاموش ساخت 

وشان هواى نفس، اين وضع، مدتى ادامه يافت ولى كم كم وسوسه هاى شيطانى و امواج خر
كار خود را در ميان گروهى كرد و با تفسيرهاى نادرست، تعليمات انبياء، كتب آسمانى و 

تطبيق آنها بر خواسته هاى دلشان، پرچم اختالف را بار ديگر برافراشتند ولى اين اختالف، با 
 اختالفات پيشين فرق داشت، سرچشمه اختالفات پيشين جهل و بى خبرى بود كه با بعثت

  .انبياء و نزول كتب آسمانى بر طرف گرديد
در حالى كه سرچشمه اختالفات بعد، همان ستمگرى، لجاجت و انحراف آگاهانه از راه حق و 

در آن اختالف نكردند مگر كسانى «: بود، و لذا در ادامه اين آيه مى فرمايد» بغْى«در يك كلمه 
نشانه هاى روشن به آنها رسيده بود، آرى كه كتاب آسمانى را دريافت داشته بودند و بينات و 

و ما اخْتَلَف فيه إِالَّ الَّذينَ (» آنها به خاطر انحراف از حق و ستمگرى در آن اختالف كردند
منَهيغْياً بب ناتيالْب متْهما جاء دعنْ بم و اين مرحله ششم بود). (أُوتُوه.(  

دند، مؤمنان راستين كه در برابر حق تسليم بودند، آنها براى در اينجا مردم به دو گروه تقسيم ش
  پايان دادن به اختالفات جديد به كتب آسمانى و 
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خداوند، مؤمنان از آنها را به سوى «: تعليمات انبياء بازگشتند و به حق رسيدند، مى فرمايد
ه افراد بى ايمان، در حالى ك(» حقيقت آنچه در آن اختالف داشتند به فرمان خود هدايت فرمود
فَهدى اللّه الَّذينَ آمنُوا لما ) (ستمگر و خودخواه همچنان در گمراهى و اختالف باقى ماندند

هقِّ بِإِذْننَ الْحم و اين مرحله هفتم بود). (اخْتَلَفُوا فيه.(  
يم هدايت مى به راه مستق) و اليق ببيند(خداوند هر كه را بخواهد «: و در پايان آيه مى فرمايد

  ).و اللّه يهدي منْ يشاء إِلى صراط مستَقيم(» كند
اشاره به اين كه مشيت الهى كه آميخته با حكمت اوست گزاف و بى حساب نيست و از هر 

  .گونه تبعيض ناروا بر كنار است
تمام كسانى كه داراى نيت پاك و روح تسليم در برابر حق اند مشمول هدايت هاى او مى 

اشتباهات عقيدتى آنها اصالح مى گردد و از روشن بينى هاى مخصوصى برخوردار مى . وندش
شوند، بر توفيق آنان براى يافتن راه راست، مى افزايد، آنها را از اختالفات و مشاجرات دنيا 

پرستان بى ايمان، بر كنار مى دارد و آرامش روح، اطمينان خاطر و سالمت جسم و جان به آنها 
  .دمى بخش
* * *  
  :نكته ها

  ـ دين و اجتماع 1
از آيه فوق به خوبى اين حقيقت استفاده مى شود كه دين و جامعه بشرى در حقيقت 

ناگسستنى هستند، هيچ جامعه اى نمى تواند بدون مذهب، ايمان به خدا و رستاخيز زندگى 
  .صحيحى داشته باشد

راكندگى ملت هاست، چون از ضامن قوانين بشرى، عالوه بر اين كه غالباً مايه اختالف و پ
  اجرائى از درون، يعنى ايمان به خدا، سرچشمه نمى گيرد، تنها يك 
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مسئوليت برون ذاتى ايجاد مى كند و نمى تواند به طور كامل به اختالفات و تضادها پايان دهد، 
نياى آزمايش هاى انسانى در اين چند قرن اخير، اين حقيقت را به خوبى ثابت كرده است و د

به اصطالح متمدن اما فاقد ايمان، مرتكب فجايع و گناهانى مى شود كه هيچ گاه در جامعه 
  .هاى عقب افتاده ديده نشده است

ضمناً منطق اسالم در عدم جدايى دين از سياست، يعنى تدبير جامعه اسالمى نيز، روشن مى 
  .شود

* * *  
  ـ آغاز پيدايش شريعت 2

ن حقيقت نيز روشن شد كه آغاز پيدايش دين و مذهب به معنى از آيه فوق، به طور ضمنى اي
واقعى كلمه، همان زمان پيدايش جامعه انسانى به معنى حقيقى بوده است، بنابراين جاى 
تعجب نيست كه نخستين پيامبر اولوا العزم و صاحب كتاب و قانون و شريعت، حضرت 

  .)عليه السالم(بوده است نه حضرت آدم) عليه السالم(نوح
* * *  

  ـ خاورميانه مركز پيدايش مذاهب بزرگ 3
چرا تمام اديان بزرگ الهى از منطقه : از آيه فوق، جواب اين سؤال را هم مى توان پيدا كرد كه

زيرا به  ;...)آئين اسالم، آئين مسيحيت، آئين يهود، آئين ابراهيم و(خاورميانه برخاسته اند؟ 
ن منطقه از جهان به حركت در آمد و نخستين تمدن گواهى تاريخ، گاهواره تمدن بشرى در اي

هاى بزرگ، از اين منطقه برخاستند، و با توجه به رابطه مستحكم دين و تمدن، و نياز مبرم 
جوامع متمدن به مذهب، براى پيشگيرى از اختالفات و تضادهاى مخرب، معلوم مى شود بايد 

  .مذاهب از اينجا برخيزند
  آن » مدينه«و » مكّه«محيط عقب مانده اى همچون  اسالم از: و اگر مى بينيم
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اين منطقه بر سر راه چند تمدن بزرگ آن زمان قرار : روز، برخاست به خاطر اين بود كه
داشت، تمدن ايران و باقى مانده تمدن بابل در شمال شرقى جزيرة العرب، تمدن روم در 

  .وبشمال، تمدن مصر باستان در شمال غربى، و تمدن يمن در جن
در واقع مركز ظهور اسالم، مركز دايره اى است، كه تمام تمدن هاى مهم آن زمان در اطراف آن 

  ).دقت كنيد(جاى مى گيرند 
* * *  

  ـ پايان دادن به اختالفات، از مهمترين اهداف 4
آئين هاى الهى اهداف زيادى را، از جمله تهذيب نفوس انسانى و رسانيدن او به مقام قرب 

  .ب مى كند، ولى مسلماً يكى از مهمترين اهداف، رفع اختالفات بوده استالهى، تعقي
زيرا هميشه نژادها، قوميت ها، و زبان و مناطق جغرافيائى عامل جدائى جوامع انسانى بوده، 

چيزى كه مى تواند به عنوان يك حلقه اتصال، همه فرزندان آدم را از هر نژاد و زبان و قوميت 
هم پيوند دهد، آئين هاى الهى است ، كه تمام اين مرزها را در هم مى  و منطقه جغرافيائى به

شكند، و همه انسان ها را زير يك پرچم جمع مى كند كه نمونه آن را در مراسم عبادى سياسى 
  .حج مى توان مشاهده كرد

پاره اى از مذاهب، عامل اختالف و درگيرى شده اند، به خاطر آميخته شدن : و اگر مى بينيم
ها با خرافات و تعصب هاى كوركورانه است، و گرنه مذاهبِ دست نخورده آسمانى، همه جا آن

  .عامل وحدت به شمار مى آيند
* * *  
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  ـ دليلى بر عصمت پيامبران 5
بعد از آن كه معصوم بودن پيامبران را به سه شاخه تقسيم مى » الميزان«در » عالمه طباطبايى«

  :كند
  .يافت وحىعصمت از خطا به هنگام در

  .عصمت از خطا در تبليغ رسالت
  : و عصمت از گناه و آنچه مايه هتك حرمت عبوديت است، مى گويد

زيرا هدف از  ;آيه مورد بحث، دليل بر عصمت از خطا در تلقى وحى و تبليغ رسالت است
، و بعثت آنها اين بوده كه مردم را بشارت و انذار دهند و حق در اعتقاد و عمل را روشن سازند

از اين طريق، آنها را هدايت كنند و مسلماً اين هدف بدون عصمت در تلقى وحى و تبليغ 
  .رسالت ممكن نيست

چرا كه اگر خطائى در تبليغ رسالت  ;شاخه سوم عصمت را نيز از آيه مى توان استفاده كرد
مبلغان  صورت گيرد، خود عاملى براى اختالف خواهد بود و اگر ناهماهنگى ميان عمل و گفتار

بنابراين از آيه فوق، مى توان . وحى از طريق عصيان حاصل شود، آن نيز عامل اختالف است
  )1.(اشاراتى به عصمت در هر سه بخش استفاده كرد

* * *  
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  .، ذيل آيه مورد بحث134، صفحه 2، جلد »الميزان«ـ اقتباس از  1
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214    كُملنْ قَبا مثَلُ الَّذينَ خَلَوم كُمأْتا يلَم نَّةَ وخُلُوا الْجأَنْ تَد تُمبسح أَم  
  مستْهم الْبأْساء و الضَّرّاء و زلْزِلُوا حتّى يقُولَ الرَّسولُ و الَّذينَ         
  نَصرَ اللّه قَريب  آمنُوا معه متى نَصرُ اللّه أَال إِنَّ         

   
  :ترجمه

ـ آيا گمان كرديد داخل بهشت مى شويد، بى آن كه حوادثى همچون حوادث گذشتگان  214
همانان كه گرفتارى ها و ناراحتى ها به آنها رسيد، و آن چنان ناراحت شدند كه ! به شما برسد؟

به آنها ! (؟»دا كى خواهد آمدپس يارى خ«: پيامبر و افرادى كه با او ايمان آورده بودند گفتند
  !آگاه باشيد، يارى خدا نزديك است:) گفته شد

   
  :شأن نزول

هنگامى كه در جنگ احزاب ترس و خوف شديد بر مسلمانان : بعضى از مفسران گفته اند
غالب شد و در محاصره قرار گرفتند، اين آيه نازل شد و آنان را به صبر و استقامت دعوت 

  )1.(نصرت به آنها داد نمود و وعده يارى و
به آنها » عبداللّه بن ابى«هنگامى كه مسلمانان در جنگ اُحد شكست خوردند : و نيز گفته شده

تا كى خود را به كشتن مى دهيد، اگر محمد پيغمبر بود خداوند ياران او را گرفتار : گفت
  2.اسارت و قتل نمى كرد، در اين موقع آيه فوق نازل شد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، 67، صفحه 2جلد ( 308، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ  2و  1

، 3، جلد »قرطبى«ـ تفسير  188، صفحه 20، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ )بيروت
بحث ـ  ، ذيل آيه مورد360، صفحه 2، جلد »بحر المحيط«، ذيل آيه مورد بحث ـ 33صفحه 
  .، ذيل آيه مورد بحث و ديگر تفاسير377، صفحه 6، جلد »رازى«تفسير 
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  :تفسير
  !بدون امتحان وارد بهشت نمى شويد

جمعى از مؤمنان مى پنداشتند عامل اصلى ورود در بهشت : از آيه فوق، چنين بر مى آيد كه
تحمل شوند، و بى آن كه تنها اظهار ايمان به خداست و به دنبال آن نبايد ناراحتى و رنجى را م

تالش و كوشش به خرج دهند، خداوند همه كارها را روبراه خواهد كرد و دشمنان را نابود 
  .خواهد ساخت

آيا گمان «: قرآن در برابر اين تفكر نادرست، به سنت هميشگى خداوند اشاره كرده مى فرمايد
شتگان به شما كرديد داخل بهشت مى شويد بى آن كه حوادثى همچون حوادث سخت گذ

  ).أَم حسبتُم أَنْ تَدخُلُوا الْجنَّةَ و لَما يأْتكُم مثَلُ الَّذينَ خَلَوا منْ قَبلكُم(» برسد
همانها كه شدائد و زيان هاى فراوان به آنها رسيد و آن چنان ناراحت و متزلزل شدند كه «

مستْهم (؟ »پس يارى خدا كى خواهد آمد: پيامبر الهى و افرادى كه ايمان آورده بودند گفتند
رُ اللّهتى نَصم هعنُوا مالَّذينَ آم ولُ وقُولَ الرَّستّى يلْزِلُوا حز و الضَّرّاء و أْساءالْب.(  

و چون آنها نهايت استقامت خود را در برابر اين حوادث به خرج دادند و دست به دامن الطاف 
  ).أَال إِنَّ نَصرَ اللّه قَريب(» يارى خدا نزديك است! آگاه باشيد«: فته شدالهى زدند به آنها گ

در اصل، به معنى شدت و مانند آن است : »معجم مقاييس اللغة«به گفته » بأس«از ماده » بأْساء«
و به هر گونه رنج و عذاب و ناراحتى گفته مى شود، و به افراد شجاع كه در ميدان جنگ 

  .گفته مى شود» ذو البأس«يا » بئيس«ت مى كنند، شديداً مقاوم
  يعنى آنچه » سرّاء«نقطه مقابل : »مفردات«در » راغب«به گفته » ضَرّاء«و 
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مايه مسرت و موجب منفعت است، مى باشد، بنابراين هر گونه زيانى كه دامنگير انسان بشود 
  .در امور جانى، مالى، عرضى و امثال آن را شامل مى گردد

كه از سوى پيامبران و مؤمنان در مواقع نهايت » يارى خدا كى مى آيد؟«: متى نَصرُ اللّه جمله
شدت گفته مى شد، به معنى شك و ترديد در اين موضوع، يا اعتراض و ايراد نيست، بلكه به 

عنوان تقاضا و انتظار، مطرح مى شده است، و لذا به دنبال آن، از سوى خداوند، به آنها بشارت 
  .ده مى شد كه يارى خدا نزديك استدا

أَال إِنَّ نَصرَ اللّه «از سوى گروهى از مؤمنان باشد، و جمله » متى نَصرُ اللّه«اين احتمال كه جمله 
كه بعضى از مفسران ذكر كرده اند، بسيار بعيد ) صلى اهللا عليه وآله(از سوى پيامبر خدا» قَريب

  .به نظر مى رسد
، به يكى از سنن الهى كه در همه اقوام جارى بوده است اشاره مى كند و به هر حال، آيه فوق

براى پيروزى، موفقيت و نايل شدن به : به مؤمنان در همه قرون و اعصار هشدار مى دهد
مواهب بهشتى، بايد به استقبال مشكالت بروند و فداكارى كنند و در حقيقت، اين مشكالت 

دهد و صاحبان ايمان راستين را از متظاهران به ايمان،  آزمونى است كه مؤمنان را پرورش مى
  .آشكار مى سازد

كُملنْ قَبا منَ خَلَوياين تنها : به مسلمانان مى گويد» كسانى كه پيش از شما بودند«: تعبير به الَّذ
شما نيستيد كه گرفتار انواع مشكالت از سوى دشمنان در تنگناهاى زندگى شده ايد، بلكه اقوام 
پيشين نيز، گرفتار همين مشكالت و شدائد بوده اند، تا آنجا كه گاهى كارد به استخوانشان مى 

  .رسيد و فرياد استغاثه آنها بلند مى شد
اصوالً رمز تكامل و ترقى انسان ها همين است، افراد و امت ها بايد در كوره هاى سخت 

  حوادث قرار بگيرند، و همچون فوالد آبديده شوند، 
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ادهاى درونى آنها شكوفا گردد، و ايمانشان به خدا قوى تر شود، ضمناً افراد اليق و استعد
مقاوم و با ايمان، از افراد نااليق شناخته شوند و صفوفشان از هم جدا گردد، اين سخن را با 

  :پايان مى دهيم) صلى اهللا عليه وآله(حديثى از پيامبر اكرم
»تابِ بنِ اَرصلى اهللا عليه وآله(خدمت پيامبر: ين صدر اسالم مى گويداز مجاهدان راست» خَب (

امت هائى كه پيش از شما بودند با انواع بالها شكنجه : از آزار مشركان شكايت كردم، فرمود
مى شدند، ولى اين امر هرگز آنها را از دينشان منصرف نمى كرد، تا آنجا كه اره بر سر بعضى 

كه برنامه دين خدا ! به خدا سوگند... و پاره تقسيم مى كردنداز آنها مى گذاردند و آنها را به د
صنعاء و «كامل مى شود و به پيروزى مى رسد تا آنجا كه يك نفر سوار، فاصله ميان 

... را طى مى كند، و از هيچ چيز جز خدا نمى ترسد) بيابان هاى مخوف عربستان(» حضرَموت
  )1.(ولى شما عجله مى كنيد

* * *  
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 20، صفحه 6، جلد »كبير«، و تفسير )583صفحه ( 243، صفحه 1، جلد »در المنثور«ـ  1
انتشارات ( 13، حديث 98، صفحه 1، جلد »عوالى الآللى«، ذيل آيه مورد بحث ـ )377صفحه (

، »آلوسى«مورد بحث ـ تفسير  ، ذيل آيه427، صفحه 1، جلد »ابن كثير«ـ تفسير ) سيد الشهداء
دار صادر ( 109، صفحه 5، جلد »مسند احمد«، ذيل آيه مورد بحث ـ 103، صفحه 2جلد 

  ...و) هـ ق 1401دار الفكر بيروت، ( 56، صفحه 8، جلد »صحيح بخارى«ـ ) بيروت
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215    ر فَلنْ خَيم قُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمنْفما ذا ي ئَلُونَكسنِييدلْوال  
  و األَقْرَبينَ و الْيتامى و الْمساكينِ و ابنِ السبيلِ و ما تَفْعلُوا منْ         
         ليمع بِه ر فَإِنَّ اللّهخَي  

   
  :ترجمه

و سرمايه سودمند (هر خير و نيكى «: ـ از تو سؤال مى كنند چه چيز انفاق كنند؟ بگو 215
انفاق مى كنيد، بايد براى پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان و كه ) مادى و معنوى

الزم نيست . (و هر كار خيرى كه انجام دهيد، خداوند از آن آگاه است. »درماندگان در راه باشد
  ).تظاهر كنيد، او مى داند

   
  :شأن نزول

از چه چيز صدقه بدهم  :پير مردى بزرگ و ثروتمند بود به پيامبر عرض كرد» عمرو بن جموح«
  و به چه كسانى؟ 

  )1.(آيه فوق نازل شد و به او پاسخ گفت
   

  :تفسير
  از چه چيز بايد انفاق كرد؟

  ـ درباره انفاق و » بقره«در قرآن مجيد، آيات فراوانى ـ مخصوصاً در سوره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، 70، صفحه 2د جل( 309، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1
، 6، جلد »كبير«و تفسير  91، صفحه 2، جلد »روح المعانى«، ذيل آيه مورد بحث ـ )هـ ق 1415

كتابخانه آية اللّه ( 240، صفحه 1قطب راوندى، جلد » فقه القرآن«ـ ) 381صفحه ( 23صفحه 
  .و ديگر تفاسير) مرعشى نجفى
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ت و براى اين كار پاداش ها و فضيلت هاى بزرگى ذكر شده، بخشش در راه خدا آمده اس
همين امر سبب مى شد درباره جزئيات اين كار از پيامبر سؤال كنند، بدانند از چه چيزهائى و 

  در مورد چه كسانى انفاق كنند؟ 
ما  يسئَلُونَك(؟ »چه چيز را انفاق كنند: از تو سؤال مى كنند«: لذا در آيه مورد بحث مى فرمايد

  ).ذا ينْفقُونَ
كه ) و هر گونه سرمايه سودمند مادى و معنوى(بگو هر خير و نيكى «: پس از آن مى افزايد

» انفاق مى كنيد براى پدر و مادر و نزديكان و يتيمان و مستمندان و واماندگان در راه، بايد باشد
  ).ينَ و الْيتامى و الْمساكينِ و ابنِ السبيلِقُلْ ما أَنْفَقْتُم منْ خَير فَللْوالدينِ و األَقْرَب(

مسلماً ذكر اين پنج طايفه به عنوان بيان مصداق هاى روشن است و گر نه منحصر به آنها نمى 
بنابراين پاسخ آنها در حقيقت اين است كه هم اشيائى كه از آن انفاق مى كنند دايره . باشد

  .فاق مى شودوسيعى دارد و هم كسانى كه به آنها ان
كه هر نوع كار و مال و سرمايه مفيدى را شامل مى شود پاسخ » خَير«در مورد اول با ذكر كلمه 

كامل و جامعى به سؤال آنها داده شده و حتى امور معنوى همچون علم را نيز در بر مى گيرد، 
  .هر چند مصداق مهم آن در مورد انفاق، اموال است

بودن مورد انفاق اولويت ها نيز بيان شده است، مسلماً پدر و  و در مورد دوم در عين گسترده
مادر و سپس نزديكان نيازمند در اين مسأله اولويت دارند و بعد از آنها يتيمان و سپس 

نيازمندان و حتى كسانى كه ذاتاً فقير نيستند ولى بر اثر حادثه اى مثل تمام شدن مخارج در 
  .ودسفر، نيازمند شده اند را شامل مى ش

و ما تَفْعلُوا (» و هر كار خيرى انجام مى دهيد خداوند از آن آگاه است«: در پايان آيه مى فرمايد
ليمع بِه ر فَإِنَّ اللّهنْ خَيم.(  
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لزومى ندارد تظاهر كنيد، و مردم را از كار خويش آگاه سازيد، چه بهتر كه براى اخالص بيشتر 
زيرا كسى كه پاداش مى دهد از همه چيز باخبر است، و  ;انفاق هاى خود را، پنهان سازيد

  .كسى كه جزا به دست اوست حساب همه نزد اوست
معنى وسيعى دارد كه تمام اعمال خير را شامل مى شود نه تنها » و ما تَفْعلُوا منْ خَير«جمله 

  .دهد انفاق در راه خدا كه هر كار نيكى را خداوند مى داند، مى بيند و پاداش خير مى
* * *  
  :نكته

  هماهنگى سؤال و جواب در آيه
سؤال كنندگان در اين آيه، از اشيائى كه انفاق بايد كرد، پرسش كرده : بعضى تصور كرده اند

اند، ولى جواب از مصارف و كسانى كه مورد انفاق قرار مى گيرند داده شده، و اين به خاطر 
  . اين است كه شناخت مورد، مهمتر بوده است

زيرا قرآن هم پاسخ از سؤال آنها داده و هم موارد انفاق را روشن  ;اين يك اشتباه استولى 
ساخته است و اين از فنون فصاحت است كه هم پاسخ سؤال داده شود و هم به مسأله مهم 

  .ديگرى كه مورد نياز بوده اشاره شود
انفاق از هر : مى گويد» اق مى كنيدآنچه از نيكى ها انف«: به هر حال، جمله ما أَنْفَقْتُم منْ خَير

موضوع خوبى مى تواند باشد، و تمام نيكى ها را شامل مى شود، خواه از اموال باشد يا 
  .خدمات، از موضوعات مادى باشد، يا معنوى

مال و ثروت ذاتاً چيز بدى : آن هم به صورت مطلق، نشان مى دهد» خَير«در ضمن تعبير 
سايل خير است، مشروط به اين كه به نيكى از آن بهره گيرى نيست، بلكه يكى از بهترين و

  .شود
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ممكن است به اين نكته هم اشاره داشته باشد كه انفاق ها بايد از هر گونه » خَير«و نيز تعبير به 
منت، آزار و كارهايى كه حيثيت اشخاص مورد انفاق را مخدوش مى كند، بركنار باشد به 

  .مطلق از آن ياد كرد» يرِخَ«طورى كه بتوان به عنوان 
* * *  
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216    وه ئاً ووا شَيسى أَنْ تَكْرَهع و لَكُم كُرْه وه تالُ والْق كُملَيع بكُت  
         ي اللّه و شَرٌّ لَكُم وه ئاً ووا شَيبسى أَنْ تُحع و رٌ لَكُمخَيأَنْتُم و لَمع  
  التَعلَمونَ          

   
  :ترجمه

چه بسا چيزى . در حالى كه برايتان ناخوشايند است ;ـ جهاد در راه خدا، بر شما مقرر شد 216
و يا چيزى را دوست داشته باشيد،  ;را خوش نداشته باشيد، حال آن كه خير شما در آن است

  .داند، و شما نمى دانيد و خدا مى. حال آن كه شرّ شما در آن است
   

  :تفسير
  بذل جان و مال

آيه گذشته عمدتاً در مورد انفاق اموال بود و در اين آيه سخن از انفاق جان ها در راه خداست 
  .و اين هر دو در ميدان فداكارى دوش به دوش يكديگر قرار دارند

كُتب (» اكراه داريدبر شما مقرر شده است در حالى كه از آن ) با دشمن(جنگ «: مى فرمايد
لَكُم كُرْه وه تالُ والْق كُملَيع.(  

  .اشاره به حتمى بودن و قطعى بودن اين فرمان الهى است) نوشته شده(» كُتب«تعبير به 
»گر چه معنى مصدرى دارد، ولى در اينجا به معنى اسم مفعول يعنى مكروه است و » كُرْه

نگ، اگر چه با دشمن و در راه خدا بوده باشد، ولى براى مكروه بودن و ناخوشايند بودن ج
  زيرا در جنگ  ;انسان هاى معمولى يك امر طبيعى است
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هم تلف اموال، هم نفوس و هم انواع جراحت ها و مشقت هاست، البته براى عاشقان شهادت 
ت در راه حق و كسانى كه در سطح بااليى از معرفت قرار دارند، جنگ با دشمنان حق شرب

گوارايى است كه همچون تشنه كامان به دنبال آن مى روند، و مسلماً حساب آنها از حساب 
  .توده مردم، مخصوصاً در آغاز اسالم، جداست

آن گاه به يك قانون كلى و اصلى اساسى كه حاكم بر قوانين تكوينى و تشريعى خداوند است، 
داشته باشيد در حالى كه براى شما خير چه بسا شما از چيزى اكراه «: اشاره مى كند، مى فرمايد

  ).و عسى أَنْ تَكْرَهوا شَيئاً و هو خَيرٌ لَكُم(» است و مايه سعادت و خوشبختى
به عكس، كناره گيرى از جنگ و عافيت طلبى ممكن است خوشايند شما باشد در حالى كه 

و عسى (» شما شرّ است چه بسا چيزى را دوست داشته باشيد و آن براى«واقعاً چنين نيست 
شَرٌّ لَكُم وه ئاً ووا شَيبأَنْ تُح.(  

  ).و اللّه يعلَم و أَنْتُم التَعلَمونَ(» و خدا مى داند و شما نمى دانيد«: و در پايان مى فرمايد
افراد بشر نبايد تشخيص خودشان را در مسائل : پروردگار جهان با اين لحن قاطع مى فرمايد

چرا كه علم آنها از هر نظر محدود و ناچيز است و  ;وط به سرنوشتشان حاكم سازندمرب
  .معلوماتشان در برابر مجهوالت، همچون قطره اى در برابر درياست

همان گونه كه در قوانين تكوينى خداوند از اسرار آفرينش همه اشياء با خبر نيستند و گاه 
يشرفت علوم فوايد مهم آن را آشكار مى سازد، چيزى را بى خاصيت مى شمرند، در حالى كه پ

همچنين در قوانين تشريعى بسيارى از مصالح و مفاسد را نمى دانند لذا ممكن است چيزى را 
  ناخوشايند دارند در حالى كه 
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  .سعادت آنها در آن است يا از چيزى خشنود باشند در حالى كه بدبختى آنها در آن است
خود، در برابر علم بى پايان خداوند نبايد در برابر احكام الهى روى  آنها با توجه به علم محدود

خداوند رحمان و رحيم، اگر جهاد و زكات و روزه و : در هم كشند، بايد به طور قطع بدانند
  .حج را تشريع كرده، همه به سود آنهاست

پرورش مى دهد، توجه به اين حقيقت، روح انضباط و تسليم در برابر قوانين الهى را در انسان 
درك و ديد او را از محيط هاى محدود فراتر مى برد و به نامحدود يعنى علم بى پايان خدا، 

  .پيوند مى دهد
* * *  
  :نكته ها

  ـ چگونه جهاد ناخوشايند است؟ 1
چگونه اين مسأله با فطرى بودن اصول احكام الهى : در اينجا ممكن است اين سؤال مطرح شود

اد يا امور ديگرى همانند آن، فطرى است چگونه ممكن است براى طبع سازگار است، اگر جه
  .انسان ناخوشايند بوده باشد؟

مسايل فطرى هنگامى در انسان تجلى مى : در پاسخ اين سؤال بايد به اين نكته توجه داشت
كند كه با شناخت، توأم باشد، مثالً انسان فطرتاً طالب سود و مخالف زيان است و اين در 

است كه مصداق سود و زيان را بشناسد، ولى اگر در تشخيص آن گرفتار اشتباه شد، و  صورتى
موضوع سودمندى را زيان آور پنداشت، مسلماً بر اثر اين اشتباه، فطرت او گمراه خواهد شد و 

  .از آن امر مفيد بيزار مى شود ، عكس اين مسأله نيز صادق است
و جرح و مشكالت جهاد را مى نگرند، ممكن در مورد جهاد، افراد سطحى كه تنها ضرب 

  است آن را ناخوش داشته باشند، ولى افراد دورنگر كه مى دانند 
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شرف، عظمت، افتخار و آزادى انسان در ايثار و جهاد است يقيناً با آغوش باز از آن استقبال 
رى متنفرند، اما مى كنند، همان گونه كه افراد ناآگاه از داروهاى تلخ و بد طعم بر اثر سطحى نگ

  .هنگامى كه بينديشند سالمت و نجات آنها در آن است، آن را با جان و دل پذيرا مى شوند
* * *  

  ـ يك قانون كلّى 2
آنچه در آيه باال آمده، منحصر به مسأله جهاد و جنگ با دشمنان نيست، بلكه پرده از روى يك 

تى هاى اطاعت فرمان خدا را براى قانون كلى و عمومى بر مى دارد، و تمام مرارت ها و سخ
مى داند كه » و اللّه يعلَم و أَنْتُم التَعلَمونَ«زيرا به مقتضاى  ;انسان سهل و گوارا مى سازد

خداوند آگاه از همه چيز و رحمان و رحيم، نسبت به بندگانش در هر يك از دستوراتش، 
اين ترتيب، بندگان مؤمن همه اين مصالحى ديده است كه مايه نجات و سعادت است، و به 

  .دستورات را مانند داروهاى شفابخش مى نگرند و با جان و دل آن را پذيرا مى باشند
* * *  

   
   
   
   
   
   
   
   



١٣٤  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

    
   
   

  يسئَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ قتال فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبيرٌ و صد عنْ    217
          بيلِ اللّهسنْدرُ عأَكْب نْهم هلأَه إِخْراج رامِ والْح جِدسالْم و كُفْرٌ بِه و  
         وكُمرُدتّى يح لُونَكُمقاتزالُونَ يال ي نَ الْقَتْلِ ورُ متْنَةُ أَكْبالْف و اللّه  
         نْكُمم درْتَدنْ يم وا وتَطاعإِنِ اس كُمنْ دينع وه و تمفَي هنْ دينع  
         حابأَص كأُولئ رَةِ واآلْخ نْيا وي الدف ممالُهأَع بِطَتح كرٌ فَأُولئكاف  
  النّارِ هم فيها خالدونَ          

218    كأُولئ بيلِ اللّهوا في سدجاه رُوا والَّذينَ هاج نُوا وإِنَّ الَّذينَ آم  
          حيمر غَفُور اللّه و اللّه تمحونَ ررْجي  

   
  :ترجمه

) گناهى(جنگ در آن، «: ـ از تو، درباره جنگ كردن در ماه حرام، سؤال مى كنند، بگو 217
و كفر ورزيدن نسبت به ) و گرايش مردم به آئين حق(ولى جلوگيرى از راه خدا  ;بزرگ است

و ايجاد  ;ام، و اخراج ساكنان آن، نزد خداوند مهم تر از آن استاو و هتك احترام مسجد الحر
حتى از قتل باالتر ) و محيط نامساعد، كه مردم را به كفر، تشويق و از ايمان باز مى دارد(فتنه، 
ولى  ;و مشركان، پيوسته با شما مى جنگند، تا اگر بتوانند شما را از آيينتان برگردانند. است

او، در دنيا و ) گذشته(ردد، و در حال كفر بميرد، تمام اعمال نيك كسى كه از آيينش برگ
  .و هميشه در آن خواهند بود ;و آنان اهل دوزخند ;آخرت، بر باد مى رود

ـ كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه هجرت كرده و در راه خدا جهاد نموده اند، آنها اميد  218
  .مهربان است به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و
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  :شأن نزول
  )1.(نازل شده است» سرِيه عبداللّه بن جحش«اين آيه در مورد : گفته اند

را » عبداللّه بن جحش«) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم» بدر«پيش از جنگ : جريان چنين بود
پس از آن : دادطلبيد، نامه اى به او داد و هشت نفر از مهاجرين را همراه وى نمود، به او فرمان 

كه دو روز راه پيمود، نامه را بگشايد، و طبق آن عمل كند، او پس از دو روز طى طريق، نامه را 
» طايف«و » مكّه«زمينى كه بين (» نخله«پس از آن كه نامه را باز كردى تا «: گشود و چنين يافت

  .»گزارش بدهپيش برو، و در آنجا وضع قريش را زير نظر بگير و جريان را به ما ) است
پيامبر مرا از مجبور ساختن شما در : جريان را براى همراهانش نقل نمود و اضافه كرد» عبداللّه«

اين راه، منع كرده است، بنابراين، هر كس آماده شهادت است با من بيايد، و ديگران باز گردند، 
ش برخورد كردند كه رسيدند به قافله اى از قري» نخله«همه با او حركت كردند، هنگامى كه به 

بود در مورد ) يكى از ماه هاى حرام(در آن بود، چون روز آخر ماه رجب » عمرو بن حضرمى«
  .حمله به آنها به مشورت پرداختند

اگر امروز هم از آنها دست برداريم وارد محيط حرم خواهند شد و ديگر نمى : بعضى گفتند
را كشتند و » عمرو بن حضرمى«مله كردند توان متعرض آنها شد، سرانجام شجاعانه به آنها ح

  آوردند، پيغمبر ) صلى اهللا عليه وآله(قافله را با دو نفر نزد پيامبر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .به آن دسته از جنگ هاى اسالمى گفته مى شود كه پيامبر در آن شركت نداشت» سرِيه«ـ  1
  .نفر تشكيل شده باشد 300تا  5از گروهى از لشكر كه از عبارت است » سرِيه«: بعضى گفته اند

گرفته شده است كه به معنى چيز نفيس و گران بهاست و » سرى«از » سرِيه«: بايد توجه داشت
چون لشكريانى كه چنين مأموريت هائى را پيدا مى كنند، از نخبه ها هستند، به اين نام ناميده 

  . شده اند
كه به معنى حركت در شب است، گرفته شده به خاطر » سرى«از » هسرَي«: مى گويد» مطرزى«

  .اين كه آنها غالباً مخفيانه حركت مى كنند
گروهى از » سرِيه«: خود همين مطلب را پذيرفته مى گويد» ملتقطات«در كتاب » ابن حجر«

  .لشكرند كه شبانه حركت مى كنند
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در ماه هاى حرام نبرد كنيد، و دخالتى در غنائم من به شما دستور نداده بودم كه : به آنان فرمود
و اسيران نكرد، مجاهدان ناراحت شدند و مسلمانان به سرزنش آنها پرداختند، مشركان نيز زبان 

جنگ و خونريزى و اسارت در ماه هاى حرام ) صلى اهللا عليه وآله(به طعن گشودند كه محمد
   .را، حالل شمرده در اين هنگام آيه اول نازل شد

و همراهانش اظهار كردند در اين راه براى » عبداللّه بن جحش«پس از آن كه اين آيه نازل شد 
آيا اجر مجاهدان را دارند يا نه؟ آيه : درك ثواب جهاد كوشش كرده اند و از پيامبر پرسيدند

  )1.(نازل گرديد...) انَّ الَّذينَ آمنُوا و الَّذينَ هاجرُوا(دوم 
   

  :تفسير
  در ماه هاى حرامجنگ 

همان گونه كه از شأن نزول بر مى آيد، و لحن آيه نيز اجماالً به آن گواهى مى دهد، آيه 
  .نخست، در صدد پاسخگوئى به پاره اى از سؤاالت درباره جهاد و استثناهاى آن است

الشَّهرِ  يسئَلُونَك عنِ(» از تو درباره جنگ كردن در ماه هاى حرام سؤال مى كنند«: مى فرمايد
تال فيهرامِ قالْح.(  

  ).قُلْ قتالٌ فيه كَبيرٌ(» بزرگى است) گناه(به آنها بگو جنگ در آن «: پس از آن مى افزايد
و به اين ترتيب، سنتى را كه از زمان هاى قديم و اعصار انبياى پيشين در ميان عرب در مورد 

  لحجه رجب، ذى القعده، ذى ا(تحريم پيكار در ماه هاى حرام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 74و  73، صفحات »اعالم الورى«ـ  190و  189، 188، صفحات 19، جلد »بحار االنوار«ـ  1
سنن «، ذيل آيه مورد بحث ـ 428، صفحه 1، جلد »ابن كثير«ـ تفسير ) دار الكتب االسالمية(

، دار الفكر 12و  11فحات ، ص9جلد ( 18362، حديث 316، صفحه 13، جلد »كبراى بيهقى
  ).بيروت
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  .وجود داشته با قاطعيت امضاء مى كند) و محرّم
چنين نيست كه اين قانون استثنائى نداشته باشد، نبايد اجازه داد گروهى : آن گاه مى فرمايد

فاسد و مفسد زير چتر اين قانون، هر ظلم، فساد و گناهى را مرتكب شوند، درست است كه 
ولى جلوگيرى از راه خدا و كفر ورزيدن نسبت به او و هتك «م مهم است جهاد در ماه حرا

» احترام مسجد الحرام، و خارج كردن و تبعيد نمودن ساكنان آن، نزد خداوند از آن مهمتر است
)رُ عأَكْب نْهم هلأَه إِخْراج رامِ والْح جِدسالْم و كُفْرٌ بِه و بيلِ اللّهنْ سع دص واللّه 1).(نْد(  

و (» از قتل هم باالتر است) و منحرف ساختن مردم از دين خدا(ايجاد فتنه «: سپس مى افزايد
  ).الْفتْنَةُ أَكْبرُ منَ الْقَتْلِ

) 2(چرا كه آن، جنايتى است بر جسم انسان، و اين، جنايتى است بر جان و روح و ايمان انسان
 ;ان نبايد تحت تأثير تبليغات انحرافى مشركان، قرار گيرندمسلمان: و بعد چنين ادامه مى دهد

و به كمتر از اين » آنها دائماً با شما مى جنگند تا اگر بتوانند شما را از دينتان باز گردانند«زيرا 
  ).و ال يزالُونَ يقاتلُونَكُم حتّى يرُدوكُم عنْ دينكُم إِنِ استَطاعوا(قانع نيستند 

، محكم در برابر آنها بايستيد، و به وسوسه هاى آنها در زمينه ماه حرام و غير آن اعتنا بنابراين
هر «: نكنيد، پس از آن به مسلمانان در زمينه بازگشت از دين خدا هشدار جدى داده مى گويد

كس از شما مرتد شود و از دينش برگردد، و در حال كفر بميرد، تمام اعمال نيك او در دنيا و 
و منْ يرْتَدد منْكُم عنْ (» ، بر باد مى رود و آنها اهل دوزخند و جاودانه در آن مى مانندآخرت

  دينه فَيمت و هو كافرٌ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» صد«، »الجامع«در تفسير » قرطبى«و » مجمع البيان«در » طبرسى«ـ بنا به گفته مرحوم  1
  .خبر مى باشد» أَكْبرُ«عطف بر آن و » اخْراج أَهله«و » كُفْرٌ«مبتداست، و

  . همين سوره بحث كرده ايم 191مشروحاً در ذيل آيه » فتنه«ـ درباره معنى  2
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  ).فَأُولئك حبِطَت أَعمالُهم في الدنْيا و اآلْخرَةِ و أُولئك أَصحاب النّارِ هم فيها خالدونَ
زاتى از اين سخت تر و وحشتناك تر كه تمام اعمال نيك انسان نابود شود، نه در دنيا و چه مجا

  .نه در آخرت به حال او مفيد نيفتد، و گرفتار عذاب جاويدان الهى نيز بشود
روشن است اعمال نيك، هم بركات و آثارى در دنيا دارد و هم در آخرت، افراد مرتد از همه 

به عالوه ارتداد سبب مى شود تمام آثار ايمان برچيده شود، اين آثار محروم مى شوند، 
  .همسرانشان جدا گردند و اموالشان به ارث به بازماندگان آنان برسد

* * *  
كسانى كه ايمان آوردند و «: در آيه بعد، به نقطه مقابل اين گروه اشاره كرده و مى فرمايد

آنها اميد ) بر ايمان خود استوار ماندندو (كسانى كه هجرت نمودند و در راه خدا جهاد كردند 
إِنَّ الَّذينَ آمنُوا و الَّذينَ هاجرُوا (» به رحمت پروردگار دارند و خداوند آمرزنده و مهربان است

حيمر غَفُور اللّه و اللّه تمحونَ ررْجي كأُولئ بيلِ اللّهوا في سدجاه و.(  
اگر مرتكب اشتباهاتى نيز ) ايمان، هجرت و جهاد(ه كار بزرگ آرى، اين گروه، در پرتو اين س

ممكن است ) آمده بود» عبداللّه بن جحش«همان گونه كه در شأن نزول در داستان (بشوند 
  )1.(مشمول عنايات و مغفرت الهى گردند

* * *  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحث كرده ايم و » نحل«سوره  106، ذيل آيه در جلد يازدهم» مرتد فطرى و ملى«ـ درباره  1

  .بحثى خواهد آمد» آل عمران«سوره  89در همين جلد دوم نيز، ذيل آيه 
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  :نكته
  »تكفير«و » احباط«مسأله 

چهارپائى آن قدر بخورد كه : به معنى اين است» مفردات«در » راغب«در اصل به گفته » حبط«
غذا و بى اثر بودن آن مى گردد، اين واژه به شكمش باد كند و چون اين حالت سبب فساد 

» بطالن«معنى آن را » معجم مقائيس اللغة«معنى باطل و بى خاصيت شدن، به كار مى رود، لذا 
: هم رديف باطل ذكر شده، مى فرمايد» هود«سوره  16ذكر كرده است و به همين دليل، در آيه 

: إِالَّ النّار و حبِطَ ما صنَعوا فيها و باطلٌ ما كانُوا يعملُونأُولئك الَّذينَ لَيس لَهم في اآلْخرَةِ 
دنياپرستان كسانى هستند كه در آخرت جز آتش بهره اى ندارند و آنچه را در دنيا انجام داده «

  .»اند بر باد مى رود و اعمالشان باطل مى شود
از اين است كه ثواب اعمال پيشين  در اصطالح متكلمان و علماء عقائد، عبارت» احباط«و اما 

بر اثر گناهان، از بين برود، نقطه مقابل تكفير كه به معنى از بين رفتن كيفر و آثار گناهان 
  .پيشين، به خاطر اعمال نيك آينده است

در اين كه آيا احباط و تكفير در مورد ثواب اعمال صالح و كيفر گناهان صحيح است، يا نه؟ در 
مشهور ميان متكلمان » عالمه مجلسى«به گفته مرحوم . د بحث و گفتگو استميان علماء عقائ

ثواب مشروط به آن است كه انسان با : اماميه بطالن احباط و تكفير است، آنها فقط مى گويند
  .ايمان از دنيا برود، و عقاب مشروط به اين است كه به هنگام مرگ با اسالم و توبه از دنيا نرود

نظر به ظواهر بعضى از آيات و روايات، معتقد به صحت احباط و  ولى علماء معتزله
  )1.(تكفيرند

  احباط را باطل » تجريد العقائد«در كتاب » خواجه نصير الدين طوسى«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 197، صفحه »بحار االنوار« 68ـ در اين مورد در جلد  332، صفحه 5، جلد »بحار االنوار«ـ  1
  . بعد نيز بحث شده استبه 
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احباط : شمرده و با دليل عقل و نقل بر آن استدالل كرده است، دليل عقلى او اين است كه
زيرا كسى كه ثواب كمترى داشته و گناه بيشترى، پس از احباط به منزله (مستلزم ظلم است 

و ) د بودكسى خواهد بود كه اصالً كار نيك نكرده است و اين يك نوع ستم در حق او خواه
و منْ * فَمنْ يعملْ مثْقالَ ذَرة خَيراً يرَه : اما دليل نقلى، اين است كه قرآن با صراحت مى گويد

و هر * هر كس به مقدار سنگينى ذره اى كار خير كند آن را مى بيند «: يعملْ مثْقالَ ذَرة شَرّاً يرَه
  )2(-)1.(»ن را مى بيندكس به مقدار سنگينى ذره اى كار شرّ كند آ

احباط و تكفير را به هم آميخته و عنوان موازنه را به » ابو هاشم«در ميان دانشمندان معتزله 
  .وجود آورده است به اين معنى كه گناه و ثواب را با هم مى سنجد و از يكديگر كسر مى كند

مى از آن حاصل احباط و تكفير امرى ممكن مى باشد و هيچ گونه ظل: ولى حق اين است كه
مخالفت منكران، : نمى گردد، و آيات و رواياتى صريحاً بر آن داللت دارد و به نظر مى رسد

  .مى كند» نزاع لفظى«بازگشت به يك نوع 
گاه، مى شود انسان ساليان دراز زحمت مى كشد و با مشقت فراوان سرمايه اى : توضيح اين كه

» حسنات«ك هوسبازى آن را از دست مى دهد، يعنى مى اندوزد، ولى با يك ندانم كارى و يا ي
  .مى شود» حبط«سابق 

و يا به عكس، مرتكب اشتباهات و خسارت هاى زيادى شده و با يك عمل عاقالنه و حساب 
تكفير يك نوع پوشانيدن و جبران (است » تكفير«شده همه را جبران مى كند، اين يك نوع 

  .ل، صادق مى باشددر مسائل معنوى نيز همين اص) كردن است
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .8ـ  7ـ زلزله، آيات  1
  .، چاپ مصطفوى327، صفحه »تجريد العقائد«ـ  2
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  يسئَلُونَك عنِ الْخَمرِ و الْميسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبيرٌ و منافع للنّاسِ    219
  برُ منْ نَفْعهِما و يسئَلُونَك ما ذا ينْفقُونَ قُلِ الْعفْو كَذلكو إِثْمهما أَكْ         
  يبينُ اللّه لَكُم اآلْيات لَعلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ          

  في الدنْيا و اآلْخرَةِ و يسئَلُونَك عنِ الْيتامى قُلْ إِصالح لَهم خَيرٌ    220
         و لَو حِ ولصنَ الْمم دفْسالْم لَمعي اللّه و فَإِخْوانُكُم مطُوهإِنْ تُخال  
          كيمزيزٌ حع إِنَّ اللّه نَتَكُمالَ َع اللّه شاء  

   
  :ترجمه

و  ;در آنها گناه و زيان بزرگى است«: ـ درباره شراب و قمار از تو سؤال مى كنند، بگو 219
و از تو . »گناه آنها از نفعشان بيشتر است) ولى( ;براى مردم در بر دارد) از نظر مادى(منافعى 

اين چنين خداوند آيات را براى . »از مازاد نيازمندى خود«: چه چيز انفاق كنند؟ بگو: مى پرسند
  !شايد انديشه كنيد ;شما روشن مى سازد

: درباره يتيمان سؤال مى كنند، بگو و از تو! درباره دنيا و آخرت) تا انديشه كنيد(ـ  220
آنها ) ;مانعى ندارد(و اگر زندگى خود را با زندگى آنان بياميزيد، . اصالح كار آنان بهتر است«

خداوند، مفسدان را از !) و همچون يك برادر با آنها رفتار كنيد. (»شما هستند) دينى(برادر 
زيرا او توانا و  ;ه زحمت مى اندازدو اگر خدا بخواهد، شما را ب. مصلحان، باز مى شناسد

  .حكيم است
   

  :شأن نزول
  خدمتش ) صلى اهللا عليه وآله(گروهى از ياران پيامبر: درباره شأن نزول آيه اول، گفته اند
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  !حكم شراب و قمار كه عقل را زائل و مال را تباه مى كند، بيان فرما: آمده، عرض كردند
  )1.(دآيه نخست نازل شد و به آنها پاسخ دا

از » مجمع البيان«و در ) عليه السالم(از امام صادق» قمى«و در شأن نزول آيه دوم، در تفسير 
  :چنين نقل شده است» ابن عباس«

و به مال يتيم جز به بهترين طريق «: و التَقْرَبوا مالَ الْيتيمِ إِالّ بِالَّتي هي أَحسن: هنگامى كه آيه
  ) 2.(»نزديك نشويد

: نَّ الَّذينَ يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنَّما يأْكُلُونَ في بطُونهِم ناراً و سيصلَونَ سعيراًإِ: و آيه
كسانى كه اموال يتيمان را از روى ظلم و ستم مى خورند، تنها آتش مى خورند و به زودى به «

به اموال و دارايى يتيمان مگر  نازل شد، كه در آن از نزديك شدن) 3(»آتش سوزانى مى سوزند
در صورتى كه براى آنان نفعى داشته باشد، و نيز از خوردن اموال آنان نهى شد، مردمى كه 
يتيمى در خانه داشتند، از كفالت وى فاصله گرفتند و او را به حال خود گذاشتند، و حتى 

در خانه براى آنان وضعى گروهى آنان را از خانه خود بيرون كردند، و آنها كه بيرون نكردند، 
زيرا غذاى او را كه از مال خودش تهيه  ;به وجود آورده بودند، كه كمتر از بيرون كردن نبود

مى شد، با غذاى خود مخلوط نمى كردند، و حتى جداگانه براى آنان غذا مى پختند و پس از 
آن را اگر  آن كه آن يتيم در گوشه اى از اطاق، غذاى مخصوص خويش را مى خورد، زيادى

اضافه مى آمد، براى او ذخيره مى كردند تا دفعه بعد بخورد، و اگر فاسد مى شد به دور مى 
  .ريختند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجمع «ـ ) چاپ آل البيت( 3ـ  20813، حديث 83، صفحه 17، جلد »مستدرك الوسائل«ـ  1

مكتبة المرتضوية إلحياء ( 629محقق اردبيلى، صفحه » زبدة البيان«، ذيل آيه مورد بحث ـ »البيان
مؤسسة الحلبى و شركاه، ( 44واحدى نيشابورى، صفحه » اسباب نزول اآليات«ـ ) آثار الجعفرية

  ...و» آلوسى«، »رازى«، »بحر المحيط«ـ تفاسير ) هـ ق 1388قاهره، 
  .34ـ اسراء، آيه  2
  .10ـ نساء، آيه  3
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ود كه گرفتار مسئوليت خوردن مال يتيم نشده باشند، اين عمل هم همه اين كارها براى آن ب
براى سرپرستان و هم براى يتيمان، مشكالت فراوانى به بار مى آورد، به دنبال اين جريان آنها 

  )1.(خدمت پيامبر رسيده و از اين طرز عمل سؤال كردند، در پاسخ آنها اين آيه نازل شد
   

  :تفسير
  پاسخ به چهار سؤال

از تو درباره شراب «: شروع مى شود، مى فرمايد» قمار«و » شراب«اول، از دو سؤال درباره  آيه
  ).يسئَلُونَك عنِ الْخَمرِ و الْميسرِ(» و قمار سؤال مى كنند

به معنى پوشانيدن چيزى است و لذا به چيزى كه با » راغب«در لغت، در اصل، به گفته » خَمر«
معموالً به چيزى گفته مى شود كه زن » خمار«گفته مى شود، هر چند » خمار«آن مى پوشانند 

  .سر خود را با آن مى پوشاند
يك ريشه ذكر كرده كه داللت بر پوشاندن، اختالط و » خمر«نيز براى » معجم مقاييس اللغه«در 

 ;دهآميزش در پنهانى مى كند و از آنجا كه شراب عقل انسان را مى پوشاند به آن خمر گفته ش
زيرا سبب مستى است و مستى پرده اى بر روى عقل مى افكند و نمى گذارد انسان خوب و 

  .بد را تشخيص دهد
در اصطالح شرع، به معنى شراب انگور نيست، بلكه به معنى هر مايع مست كننده » خَمر«

د در است، خواه از انگور گرفته شده باشد و يا از كشمش، يا خرما و يا هر چيز ديگر، هر چن
  .لغت براى هر يك از انواع مشروبات الكلى اسمى قرار داده شده است

  گرفته شده كه به معنى سهل و آسان است، و از آنجا كه » يسر«از ماده » ميسر«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مورد ، ذيل آيه 208، صفحه 2، جلد »طبرى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »مجمع البيان«ـ  1
  .بحث
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گفته » ميسر«در نظر بعضى از مردم وسيله آسانى براى نيل به مال و ثروت است به آن » قمار«
  .شده است

از نظر ظاهر و (بگو در اين دو، گناه بزرگى است و منافعى «: پس از آن در جواب مى فرمايد
فيهِما إِثْم كَبيرٌ و منافع  قُلْ(» براى مردم دارد ولى گناه آنها از نفعشان بيشتر است) جنبه مادى

  ).للنّاسِ و إِثْمهما أَكْبرُ منْ نَفْعهِما
با توجه به اين كه جامعه عرب جاهلى بسيار آلوده به شراب و قمار بوده، حكم تحريم اين دو 

به طور تدريجى و در چند مرحله نازل شده و اگر نرمش و مدارائى در لحن آيه مشاهده مى 
  .خاطر همين معنى است شود، به

در اين آيه، منافع و زيان هاى اين دو با هم مقايسه شده و برترى زيان ها و گناه سنگين آن، بر 
منافع آنها مورد تصريح قرار گرفته است، مسلماً منافع مادى كه احياناً از طريق فروش شراب 

حاصل از مستى شراب، و  يا انجام قمار، حاصل مى شود و يا منافع خيالى كه به خاطر تخدير،
غفلت از هموم و غموم و اندوه ها به دست مى آيد در برابر زيان هاى فوق العاده اخالقى، 

  .اجتماعى و بهداشتى اين دو بسيار ناچيز است
  .بنابراين، هيچ انسان عاقلى به خاطر آن نفع كم به اين همه زيان تن در نمى دهد

در اصل، به معنى كُندى و عقب افتادن است، و از آنجا كه  »معجم مقاييس اللغة«به گفته » اثْم«
گناهان، انسان را از رسيدن به خيرات، عقب مى اندازد، اين واژه بر آن اطالق شده است، بلكه 

و إِذا قيلَ : مناسب نيست، مانند) كُندى و تأخر(در بعضى از موارد از آيات قرآن، غير اين معنى 
تقوا پيشه كن، غرور، و مقامات : و هنگامى كه به او گفته شود«: تْه الْعزَّةُ بِاإلِثْملَه اتَّقِ اللّه أَخَذَ
  موهوم او را از 
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  )1.(»وصول به تقوا، كند مى سازد
حالتى در روح و عقل به وجود مى : به هر كار و هر چيزى گفته مى شود كه» اثم«به هر حال، 

در » اثم كبير«ماالت باز مى دارد، بنابراين، وجود آورد، و انسان را از رسيدن به نيكى ها و ك
شراب و قمار، دليل بر تأثير منفى اين دو در رسيدن به تقوا و كماالت معنوى و انسانى است 

  .كه شرح آن در نكته ها خواهد آمد
از تو «: است، مى فرمايد» انفاق«سومين موضوعى كه سؤال از آن در آيه فوق مطرح است، 

  ).و يسئَلُونَك ما ذا ينْفقُونَ(» چه چيز انفاق كنندسؤال مى كنند 
  ).قُلِ الْعفْو(» بگو از مازاد نيازمندى هايتان«

: ، چنين نقل شده كه»ابن عباس«، در شأن نزول اين قسمت از آيه، از »در المنثور«در تفسير 
اين كه مى گوييد در : (سؤال كردند) صلى اهللا عليه وآله(گروهى از صحابه و ياران پيغمبر اكرم

ما نمى دانيم چه مقدار از اموال خود را انفاق كنيم آيا همه را در راه خدا ) راه خدا انفاق كنيد
  )2.(به نيازمندان بدهيم يا مقدارى از آن را

در انفاق خود رعايت عفو كنيد، اكنون : در پاسخ آنها آيه فوق، نازل گرديد و به آنها دستور داد
  ر اينجا به چه معنى است؟ببينيم عفو د

ـ به معنى قصد بر گرفتن چيزى است، يا به » مفردات«در » راغب«در اصل ـ به گفته » عفو«
  .معنى چيزى كه بر گرفتن آن آسان است

و از آنجا كه اين معنى، بسيار گسترده است، بر مصاديق گوناگونى اطالق شده، از جمله، 
 وسط و ميانه هر چيز، و بخشش و آمرزش، از بين بردن اثر، حد  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .206ـ بقره، آيه  1
دار المعرفة، مطبعه الفتح جده، طبع اول، ( 253و  243، صفحات 1، جلد »در المنثور«ـ  2

، »قرطبى«ـ تفسير ) عالم الكتب( 216، صفحه 1شوكانى، جلد » فتح القدير«ـ ) هـ ق 1365
  ).هـ ق 1372ار الشعب، قاهره،د( 36، صفحه 3جلد 
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  . مقدار اضافى چيزى، و بهترين قسمت مال
ظاهراً دو معنى اول متناسب با مفهوم آيه نيست و به نظر مى رسد، مراد يكى از سه معنى اخير 
باشد، يعنى، در انفاق حد وسط را رعايت كنيد، يا مقدار اضافى از نيازمندى هاى خود را انفاق 

هنگام انفاق به سراغ قسمت هاى بى ارزش مال نرويد، از بهترين قسمت ها كه نمائيد و يا به 
بر گرفتن آن براى خودتان به خاطر مرغوبيت سهل و آسان است، در راه خدا نيز از همان انفاق 

  .كنيد
  .در روايات اسالمى نيز، آيه فوق، به همين معنى تفسير شده است

در آيه (منظور از عفو «: أَلْعفْو الْوسطُ: خوانيم فرمود مى) عليه السالم(در حديثى از امام صادق
  )1.(»حد وسط است) فوق

نه سختگيرى باشد و نه «: ال اقْتار و ال اسراف: مى خوانيم» على بن ابراهيم«و در تفسير 
  )2.(»اسراف
  )3.(»ل استعفو، مازاد خوراك سا«: آمده است) عليه السالم(از امام باقر» مجمع البيان«و در 

هر چند آن را در كلمات هيچ يك از (احتمال ديگرى كه در تفسير اين آيه مى توان گفت 
عفو به همان معنى اول، يعنى مغفرت و گذشت از لغزش ديگران : اين است) مفسران نديده ايم

بگو بهترين انفاق، انفاق عفو و گذشت «: است، مطابق اين معنى، تفسير آيه، چنين مى شود
  .»است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار الكتب ( 3، حديث 52، صفحه 4، جلد »كافى«ـ  210، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  1

ـ  554و  553، و صفحات 27843، حديث 551، صفحه 21، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) االسالمية
) كنگره امام رضا( 254 ، صفحه»فقه الرضا«ـ  13، حديث 72، صفحه 101، جلد »بحار االنوار«

  .، ذيل آيه مورد بحث»مجمع البيان«ـ 
قطب » فقه القرآن«ـ ) مؤسسه دار الكتاب( 72، صفحه 1، جلد »على بن ابراهيم قمى«ـ تفسير  2

، ذيل آيه مورد »مجمع البيان«ـ ) كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى( 240، صفحه 1راوندى، جلد 
  ).انتشارات سيد الشهداء( 190، حديث 73صفحه  ،2، جلد »عوالى الآللى«بحث ـ 

، صفحه 1قطب راوندى، جلد » فقه القرآن«، ذيل آيه ـ 316، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ  3
 191، حديث 73، صفحه 2، جلد »عوالى الآللى«ـ ) كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى( 240

  ).انتشارات سيد الشهداء(
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كه از » مدينه«و » مكّه«عرب جاهلى، و محل نزول قرآن، مخصوصاً  با توجه به اوضاع اجتماعى
نظر دشمنى و كينه توزى، و عدم گذشت، در حد اعال بودند، اين احتمال چندان دور نيست، به 

نيز نمونه كامل اين معنى بود، همان گونه ) صلى اهللا عليه وآله(خصوص اين كه شخص پيغمبر
كه سرسخت ترين و سنگدل ترين دشمنان » مكّه«ركان كه اعالم عفو عمومى، نسبت به مش

اسالم بودند نشان مى دهد، و هيچ مانعى ندارد كه آنها سؤال از انفاق اموال كنند، ولى نياز 
شديد آنها به انفاق عفو، سبب شود كه قرآن آنچه را الزم تر است، در پاسخ بيان نمايد، و اين 

ده، پاسخ سؤال طرف را رها كرده و به مهم تر يكى از شئون فصاحت و بالغت است كه گوين
  .از آن مى پردازد

  .در ميان اين تفاسير، تضادى وجود ندارد و ممكن است همه آنها در مفهوم آيه جمع باشد
خداوند آيات خود را چنين بيان مى كند شايد تفكر و «: و باالخره در پايان آيه مى فرمايد

  ).لّه لَكُم اآلْيات لَعلَّكُم تَتَفَكَّرُونَكَذلك يبينُ ال(» انديشه كنيد
* * *  

في (» در دنيا و آخرت«: و بالفاصله در آيه بعد، مركز اصلى فكر و انديشه را چنين بيان مى كند
  ).الدنْيا و اآلْخرَةِ

 آرى، بايد تمام كارهاى زندگى مادى و معنوى، توأم با فكر و انديشه باشد، از اين تعبير، دو
  :نكته روشن مى شود

نخست اين كه انسان گر چه موظف است در برابر خدا و پيامبرش، تسليم باشد، ولى اين 
اطاعت، به معنى اطاعت كوركورانه نيست، بلكه اطاعتى است آميخته با آگاهى، بايد از اسرار 

ماالً آگاه احكام الهى، نه فقط در زمينه تحريم شراب و قمار، بلكه در همه زمينه ها، و لو اج
  گردد، و با درك صحيح آنها را انجام 
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  .دهد
معنى اين سخن آن نيست كه اطاعت احكام الهى، مشروط به درك فلسفه آنهاست، بلكه منظور 

  .به موازات اين اطاعت، بايد بكوشد تا از اسرار و روح احكام خدا آگاه گردد: اين است
جام گيرد، براى نيازمندى هاى جسم و جان، روح انديشه بايد در تمام زمينه ها ان: ديگر اين كه

  . چرا كه دنيا و آخرت به هم مربوطند، و ويرانى هر يك در ديگرى اثر مى گذارد ;و بدن
اصوالً، انديشه درباره يكى از اين دو، به تنهائى نمى تواند ترسيم صحيحى، از واقعيت اين 

دو بخشى از اين عالم است، دنيا بخش  چرا كه هر يك از اين ;عالم، در اختيار انسان بگذارد
كوچك تر، و آخرت بخش عظيم تر، و آنها كه تنها درباره يكى از اين دو مى انديشند، تفكر 

  .درستى از عالم هستى ندارند
از تو درباره يتيمان سؤال مى «: سپس به چهارمين سؤال و پاسخ آن مى پردازد، مى فرمايد

  ).يتامىو يسئَلُونَك عنِ الْ(» كنند
  ).قُلْ إِصالح لَهم خَيرٌ(» بگو اصالح كار آنان بهتر است«
و إِنْ تُخالطُوهم (» آنها برادر شما هستند) مانعى ندارد(و اگر زندگى خود را با آنان بياميزيد «

1).(فَإِخْوانُكُم(  
بار مسئوليت  به اين ترتيب، قرآن، به مسلمانان گوشزد مى كند كه شانه خالى كردن از زير

  . سرپرستى يتيمان، و آنها را به حال خود واگذاردن، كار درستى نيست
  سرپرستى آنها را بپذيريد، و كارهاى آنان را سامان دهيد و : بهتر اين است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» فَاخْوانُكُم«و تعبير » ذلكفَلَكُم «يا » ال بأْس بِه«: ـ جمله شرطيه، در اينجا محذوفى دارد مانند 1

  .به منزله دليلى بر آن است
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اصالح كنيد، و اگر زندگى و اموال آنها با زندگى و اموال شما مخلوط گردد مشكلى نيست، در 
  .صورتى كه نظر شما اصالح باشد، و بسان يك برادر، با آنها رفتار كنيد

و اللّه يعلَم الْمفْسد منَ (» شناسد خداوند مفسد را از مصلح مى«: آن گاه اضافه مى كند
  ).الْمصلحِ

آرى، او از نيات همه شما آگاه است، و آنها كه قصد سوء استفاده از اموال يتيمان دارند، و با 
آميختن اموال آنها با اموال خود، به حيف و ميل اموال يتيمان مى پردازند را از دلسوزان پاكدل 

  .واقعى مى شناسد
خداوند اگر بخواهد مى تواند كار را بر شما سخت بگيرد و شما را «: پايان آيه، مى فرمايد و در

و در عين دستور دادن به سرپرستى يتيمان، دستور دهد كه اموال آنها را به (به زحمت اندازد 
» زيرا او توانا و حكيم است) كلى از اموال خود جدا سازيد، ولى خداوند هرگز چنين نمى كند

)و كيمزيزٌ حع إِنَّ اللّه نَتَكُمال َع اللّه شاء 1َ).(لَو                                              (  
* * *  
  :نكته ها

  ـ رابطه احكام چهارگانه باال 1
، »قمار«، »شراب«همان گونه كه مالحظه كرديد، چهار سؤال در دو آيه فوق، درباره مسأله 

، همراه پاسخ آنها آمده است، ذكر اين چهار سؤال و جواب، با يكديگر »يتيمان«و » انفاق«
ممكن است، به اين جهت باشد كه واقعاً مردم گرفتار اين چهار مسأله و درگير با آنها بودند، 

  لذا پى در پى درباره اين چهار 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معجم «و به گفته . به معنى وقوع در امر خوفناك است در اصل» عنَت«از ماده » أَعنَتَكُم«ـ  1
  .در اصل به معنى هرگونه مشقت است» مقائيس اللغة
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  ).فعل مضارع و دليل بر استمرار است» يسئَلُونَك«توجه داشته باشيد (موضوع سؤال مى كردند 
مورد به  ارتباط اين سؤاالت به خاطر آن است كه هر چهار: اين احتمال نيز وجود دارد كه

نحوى با مسايل مالى مربوط است، شراب و قمار، مايه تباهى اموال، و انفاق مايه شكوفائى آن 
  .و سرپرستى يتيمان، ممكن است مفيد و يا مخرب باشد

انفاق جنبه عمومى و همگانى و جنبه اخروى و اصالح دارد، و شراب و قمار : ديگر اين كه
صالح كار يتيمان نيز داراى هر دو جنبه عمومى و جنبه خصوصى و مادى و افساد دارد و ا

  .خصوصى است، و به اين ترتيب، مصداق تفكر در دنيا و آخرت مى باشد
زيرا هر دو مايه تباهى  ;نيز روشن مى شود) شراب و قمار(و از اينجا رابطه خمر و ميسر 

  .اموال، و فساد جامعه، و انواع بيمارى هاى جسم و جان انسان هستند
* * *  

  ـ زيان هاى نوشابه هاى الكلى 2
  :نوشابه هاى الكلى زيان هاى بسيارى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى كنيم

 21يكى از دانشمندان مشهور غرب اظهار مى دارد هر گاه از جوانان : الف ـ اثر الكل در عمر
ن هاى غير معتاد ده نفر بميرند در مقابل از جوا 51ساله معتاد به مشروبات الكلى،  23ساله تا 

  .نفر هم تلف نمى شوند
دانشمند مشهور ديگرى ثابت كرده است كه جوان هاى بيست ساله كه انتظار مى رود پنجاه 

  .سال عمر نمى كنند 35سال عمر كنند در اثر نوشيدن الكل بيشتر از 
  كرده اند ثابت شده است عمر » بيمه عمر«بر اثر تجربياتى كه كمپانى هاى 
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  .درصد كمتر است 30الى  25ن به الكل نسبت به ديگران معتادا
سال است، در  50الى  35حد متوسط عمر معتادان به الكل در حدود : آمار نشان مى دهد

  .سال به باال است 60صورتى كه حد متوسط عمر، با رعايت نكات بهداشتى از 
درصد عوارض الكليسم  35كسى كه در حين انعقاد نطفه، مست باشد : ب ـ اثر الكل در نسل

حاد را به فرزند خود منتقل مى كند، و اگر زن و مرد هر دو مست باشند، صددرصد عوارض 
حاد در بچه ظاهر مى شود، براى اين كه به اثر الكل در فرزندان بهتر توجه شود آمارى را در 

  :اينجا مى آوريم
درصد، از  45و مادران الكلى كودكانى كه زودتر از وقت طبيعى به دنيا آمده اند از پدران 

  .درصد، بوده اند 17درصد، و از پدران الكلى  31مادران الكلى 
درصد، و از مادران الكلى  6كودكانى كه هنگام تولد توانائى زندگى را ندارند، از پدران الكلى 

  .درصد 45
درصد  45لكلى درصد و از مادران ا 75كودكانى كه كوتاه قد بوده اند از پدران و مادران الكلى 

  .بوده است
 75كودكانى كه فاقد نيروى كافى عقالنى و روحى بوده اند از مادران و از پدران الكلى نيز 

  .درصد بوده است
در شخص الكلى عاطفه ءخانوادگى و محبت نسبت به زن و فرزند : ج ـ اثر الكل در اخالق

  .را با دست خود كشته اندضعيف مى شود به طورى كه مكرر ديده شده پدرانى فرزندان خود 
در سال » نيون«پزشكى قانونى شهر » انستيتوى«طبق آمارى كه : د ـ زيان هاى اجتماعى الكل

  :تهيه نموده است، جرايم اجتماعى الكليست ها از اين قرار است 1961
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  .درصد 50مرتكبين قتل هاى عمومى 
  .درصد 77/  8ضرب و جرح ها در اثر نوشيدن الكل 

  .درصد 88/  5ربوط به الكليست ها سرقت هاى م
  .درصد، مى باشد 88/  8جرايم جنسى مربوط به الكلى ها 

  .اكثريت قاطع جنايات و جرايم بزرگ در حال مستى روى مى دهد: اين آمار نشان مى دهد
: يكى از روان پزشك هاى معروف مى گويد: هـ ـ زيان هاى اقتصادى مشروبات الكلى

منافع و عايدات مالياتى شراب را مى كنند، ولى حساب بودجه  متأسفانه حكومت ها حساب
هاى هنگفت ديگرى را كه صرف ترميم مفاسد شراب مى شود، نكرده اند، اگر دولت ها 

حساب هاى ازدياد بيمارى هاى روحى را در اجتماع، خسارت هاى جامعه منحط، و اتالف 
فساد نسل هاى پاك، و تنبلى و بى  وقت هاى گران بها، و تصادفات رانندگى در اثر مستى، و

قيدى و بى كارى، و عقب ماندن فرهنگ و زحمات و گرفتارى هاى پليس، و پرورشگاه ها 
جهت سرپرستى اوالد الكلى ها و بيمارستان ها، و تشكيالت دادگسترى براى جنايات آنها و 

رى را يك جا زندان ها براى مجرمين از الكلى ها، و ديگر خسارت هاى ناشى از مى گُسا
بكنند، خواهند دانست در آمدى كه به عنوان عوارض و ماليات شراب عايد مى گردد، در برابر 

  .خسارت نامبرده هيچ است
به عالوه نتايج اسف انگيز صرف مشروبات الكلى را تنها با دالر و پول نمى توان سنجيد، زيرا 

اد رفته و فقدان مغزهاى متفكر مرگ عزيزان، و به هم خوردن خانواده ها، و آرزوهاى بر ب
  .انسانى، به هيچ وجه قابل مقايسه با پول نمى باشد

  :خالصه، ضررهاى الكل آن قدر زياد است كه به گفته يكى از دانشمندان
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اگر دولت ها ضمانت كنند درِ نيمى از مى خانه ها را ببندند مى توان ضمانت كرد كه از نيمى 
  .ها بى نياز شويماز بيمارستان ها و تيمارستان 

از آنچه گفته شد، معنى آيه مورد بحث، به خوبى روشن مى گردد كه اگر در تجارت مشروبات 
الكلى، سودى براى بشر باشد و يا فرضاً چند لحظه بى خبرى و فراموش كردن غم ها براى او 

ين سودى محسوب شود، زيان آن به درجات بيشتر، وسيع تر و طوالنى تر است به طورى كه ا
  .دو با هم قابل مقايسه نيستند

* * *  
  ـ آثار شوم قمار 3

كمتر كسى را مى توان يافت كه از زيان هاى گوناگون قمار بى خبر باشد، براى توضيح بيشتر 
  :گوشه اى از عواقب شوم و خانمان برانداز آن را به طور فشرده يادآور مى شويم

: ناسان و دانشمندان پيسيكولوژى، معتقدندكليه روان ش: الف ـ قمار بزرگ ترين عامل هيجان
هيجانات روانى عامل اصلى بسيارى از بيمارى هاست، مثالً كم شدن ويتأمين ها، زخم معده، 
جنون و ديوانگى، بيمارى هاى عصبى روانى به صورت خفيف و حاد و مانند آنها در بسيارى 

پيدايش هيجان است تا آنجا كه  از موارد ناشى از هيجان مى باشند، و قمار، بزرگ ترين عامل
  : مى گويد» امريكا«يكى از دانشمندان 

در هر سال در اين كشور فقط دو هزار نفر در اثر هيجان قمار مى ميرند، و به طور متوسط 
متجاوز از صد بار در دقيقه مى زند، قمار، گاهى ) يك نوع بازى قمار(» پوكرباز«قلب يك 

  .كند، و قطعاً عامل پيرى زودرس خواهد بود سكته قلبى و مغزى نيز ايجاد مى
  به عالوه به گفته دانشمندان، شخصى كه مشغول بازى قمار است، نه تنها 
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روح وى دستخوش تشنج است بلكه تمام جهازات بدن او در يك حالت فوق العاده به سر مى 
شحات غدد برند، يعنى ضربان قلب، بيشتر مى شود، مواد قندى در خون او مى ريزد، در تر

داخلى اختالل حاصل مى شود، رنگ صورت مى پرد، دچار بى اشتهايى مى شود، و پس از 
پايان قمار، به دنبال يك جنگ اعصاب و حالت بحرانى به خواب مى رود، و غالباً براى تسكين 
اعصاب و ايجاد آرامش در بدن متوسل به الكل و ساير مواد مخدر مى شود، كه در اين صورت 

  .ى ناشى از آن را نيز بايد به زيان هاى مستقيم قمار اضافه كردزيان ها
قمارباز، انسانى مريض است كه دائماً احتياج به مراقبت : از زبان دانشمندان ديگرى مى خوانيم

روانى دارد، فقط بايد سعى كرد به او فهماند كه يك خأل روانى وى را به سوى اين عمل 
  .معالجه خويش بر آيدناهنجار سوق مى دهد، تا در صدد 

: يكى از بزرگ ترين مؤسسات آمارگيرى جهانى ثابت كرده است: ب ـ رابطه قمار با جنايات
درصد جنايات  70درصد جنايت ها با قمار رابطه مستقيم دارد، و از عوامل به وجود آمدن  30

  .ديگر نيز بشمار مى رود
ه ميلياردها از ثروت مردم جهان در در طول سال، ميليون ها بلك: ج ـ ضررهاى اقتصادى قمار

اين راه از بين مى رود، گذشته از ساعات زيادى كه از نيروى انسانى در اين راه تلف مى شود، 
و حتى نشاط كار مداوم را در ساعات ديگر سلب مى كند، مثالً در گزارش ها چنين آمده 

 19است، يك نفر در مدت  كه يكى از مراكز معروف قمار در دنيا» مونت كارلو«در شهر : است
ميليون تومان ثروت خود را از دست داد، وقتى درهاى قمارخانه بسته شد  4ساعت قمار بازى 

يك راست به جنگل رفت، و با يك گلوله مغز خويش را متالشى، و به زندگى خود خاتمه 
  » مونت كارلو«جنگل هاى : داد، گزارش دهنده اضافه مى كند
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  .ن پاك بازها بوده استبارها شاهد خودكشى اي
بسيارى از قماربازان به علت اين كه گاهى برنده مى شوند و در : د ـ زيان هاى اجتماعى قمار

يك ساعت ممكن است هزاران تومان سرمايه ديگران را به جيب خود بريزند، حاضر نمى 
به همان شوند تن به كارهاى توليدى و اقتصادى بدهند، در نتيجه چرخ هاى توليد و اقتصاد 

نسبت لنگ مى شود، و درست اگر دقت كنيم مى بينيم، تمام قماربازان و عائله آنان سربار 
اجتماع هستند، و بدون اين كه كمترين سودى به اين اجتماع برسانند از دست رنج آنها استفاده 

  .مى كنند، و گاهى هم كه در بازى قمار باختند، براى جبران آن دست به سرقت مى زنند
صه زيان هاى ناشى از قمار به حدى است كه حتى بسيارى از كشورهاى غير مسلمان آن خال

  .را قانوناً ممنوع اعالم داشته اند، اگر چه عمالً به طور وسيع آن را انجام مى دهند
و آلمان در سال  1854، شوروى در سال 1855، امريكا در سال 1853مثالً انگلستان در سال 

  .اعالم نمودندقمار را ممنوع  1873
در پايان اين بحث، اشاره به اين موضوع جالب به نظر مى رسد، طبق آمارى كه بعضى از 

درصد،  40درصد، ضرب و جرح  10درصد، فساد اخالق  90محققان تهيه كرده اند جيب برى 
  .درصد، معلول قمار است 5درصد و خودكشى  30درصد، طالق  15جرايم جنسى 

قمار يعنى قربانى كردن : جامعى براى قمار، تهيه كنيم، بايد بگوييماگر بخواهيم يك تعريف 
مال و شرف براى به دست آوردن مال غير به خدعه و تزوير و احياناً به عنوان تفريح و 

  .نرسيدن به هيچ كدام
توجه شد و الزم است به ) شراب و قمار(» خمر و ميسر«تا اينجا به ضررهاى جبران ناپذير 

  چرا خداوند به هنگام : نيز توجه كنيم، و آن اين كهيك نكته ديگر 
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سرزنش و نهى از شراب خوارى به منافع آن اشاره كرده است، در حالى كه مى دانيم منافع آنها 
  .در برابر زيان آنها بسيار ناچيز است
معامله شراب و بهره ) مانند عصر ما(اوالً در عصر جاهليت : ممكن است نكته آن اين باشد كه

ردارى از قمار، بسيار رواج داشت و اگر به اين موضوع اشاره نمى شد، شايد بعضى از كوتاه ب
  .فكران تصور مى كردند، مسأله به صورت يك جانبه بررسى شده

به عالوه، هميشه افكار انسان بر محور سود و زيان دور مى زند، و براى نجات او از چنگال 
  .استفاده كرد مفاسد اخالقى بزرگ بايد از همين منطق

ضمناً آيه مورد بحث، به پاره اى از گفته هاى پزشكان كه مشروبات الكلى را در مبارزه با 
اين گونه منافع اجتماعى هيچ : بعضى از بيمارى ها مفيد مى دانند، نيز عمالً پاسخ گفته است كه

مثبت داشته  گاه با زيان هاى ناشى از آن قابل مقايسه نيست، يعنى اگر روى يك بيمارى اثر
باشد، ممكن است سرچشمه بيمارى هاى خطرناك ترى گردد، و اين كه در پاره اى از روايات 

وارد شده كه خداوند، در مشروبات الكلى شفا نيافريده است، شايد اشاره به همين حقيقت 
  .باشد

* * *  
  ـ اعتدال در مسأله انفاق 4

و قرآن، روى آن تكيه كرده، ولى با اين حال  با اين كه انفاق از مهمترين مسائلى است كه اسالم
  .اجازه نمى دهد، بى حساب و افراطى باشد

آن چنان كه زندگى انفاق كننده را دچار نابسامانى كند، آيه فوق، بنابر بعضى از تفاسير، ناظر به 
همين معنى است، و نيز مى تواند اشاره به اين حقيقت باشد كه بعضى از افراد، براى شانه 

ى كردن از زير بار اين دستور مهم اسالمى، غالباً نيازهاى خودشان را مطرح مى كنند، قرآن خال
  بسيارى از شما اضافات و : مى گويد
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  .زوايدى از زندگى خود داريد حداقل از آنها انتخاب كنيد و انفاق نمائيد
* * *  

  ـ انديشه در همه چيز 5
درس مهمى به مسلمانان مى آموزد كه آنها هيچ » نْيا و اآلخرَةِلَعلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ فى الد«جمله 

كارى را چه در زندگى مادى و چه در زندگى معنوى، بدون فكر و انديشه انجام ندهند، حتى 
تبيين آيات الهى براى بندگان نيز براى برانگيختن انديشه ها و حركت به سوى تفكر است، و 

هاى دينى شان روى فكر و انديشه است، و نه كارهاى چه بيچاره هستند مردمى كه نه كار
  .دنيايشان
* * *  
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  و ال تَنْكحوا الْمشْرِكات حتّى يؤْمنَّ و الَ َمةٌ مؤْمنَةٌ خَيرٌ منْ مشْرِكَة    221
  نَ حتّى يؤْمنُوا و لَعبد مؤْمنٌو لَو أَعجبتْكُم و ال تُنْكحوا الْمشْرِكي         
  خَيرٌ منْ مشْرِك و لَو أَعجبكُم أُولئك يدعونَ إِلَى النّارِ و اللّه يدعوا         
  إِلَى الْجنَّةِ و الْمغْفرَةِ بِإِذْنه و يبينُ آياته للنّاسِ لَعلَّهم يتَذَكـَّرُونَ         

   
  :ترجمه

اگر چه جز به ! (ـ و با زنان مشرك و بت پرست، تا ايمان نياورده اند، ازدواج نكنيد 221
 ;كنيز با ايمان، از زن آزاد بت پرست، بهتر است) زيرا ;ازدواج با كنيزان، دسترسى نداشته باشيد

ه ازدواج و زنان خود را ب. شما را به شگفتى آورد) زيبايى، يا ثروت، يا موقعيت او(هر چند 
يك غالم با ايمان، از يك مرد آزاد بت ! مردان بت پرست، تا ايمان نياورده اند، در نياوريد

آنها دعوت . شما را به شگفتى آورد) مال و موقعيت و زيبايى او،(هر چند  ;پرست، بهتر است
و خدا دعوت به بهشت و آمرزش به فرمان خود مى نمايد، و آيات  ;به سوى آتش مى كنند

  !شايد متذكر شوند ;يش را براى مردم روشن مى سازدخو
   

  :شأن نزول
مأمور شد ) صلى اهللا عليه وآله(كه مرد شجاعى بود از طرف پيغمبر اكرم» مرثد«شخصى به نام 

برود و جمعى از مسلمانان را كه آنجا بودند با خود بياورد، وى به قصد » مكّه«به » مدينه«كه از 
» عناق«شد، در آنجا با زن زيبائى به نام » مكّه«وارد ) ى اهللا عليه وآلهصل(انجام فرمان رسول خدا

كه در زمان جاهليت او را مى شناخت برخورد نمود، آن زن او را مانند گذشته به گناه دعوت 
  كه مسلمان شده بود تسليم » مرثد«كرد، اما 
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صلى (كول به اجازه پيامبراين امر مو: گفت» مرثد«خواسته او نشد، آن زن تقاضاى ازدواج نمود 
بازگشت و جريان را به اطالع » مدينه«است، او پس از انجام مأموريت خود به ) اهللا عليه وآله

رساند اين آيه نازل شد و بيان داشت زنان مشرك و بت پرست، ) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر
  )1.(شايسته همسرى و ازدواج با مردان مسلمان نيستند

   
  :تفسير
  با مشركان ممنوع است ازدواج

مطابق شأن نزولى كه در باال آمد، اين آيه نيز در واقع پاسخ به سؤال ديگرى درباره ازدواج با 
با زنان مشرك و بت پرست، مادام كه ايمان نياورده اند ازدواج «: مشركان است، مى فرمايد

  ).و ال تَنْكحوا الْمشْرِكات حتّى يؤْمنَّ(» نكنيد
كنيز با ايمان از زن آزاد بت پرست، بهتر است، هر چند «: در يك مقايسه، مى افزايد پس از آن

  ).و الَ َمةٌ مؤْمنَةٌ خَيرٌ منْ مشْرِكَة و لَو أَعجبتْكُم(» زيبائى او شما را به اعجاب وا دارد
ئى دارند و نه مخصوصاً كنيزانى كه نه بهره چندانى از زيبا(درست است كه ازدواج با كنيزان 

در عرف مردم جالب و پسنديده نيست، به خصوص اين كه در مقابل آنها زن مشرك زيبا ) مال
  . يا ثروتمندى باشد

چرا كه هدف از  ;ولى ارزش ايمان، كفه ترازوى مقايسه را به نفع كنيزان، سنگين تر مى كند
  ازدواج، تنها كامجوئى جنسى نيست، زن شريك عمر انسان، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ذيل آيه مورد 67، صفحه 3، جلد »قرطبى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »مجمع البيان«ـ  1

دار المعرفة، ( 256، صفحه 1، جلد »در المنثور«ـ ) هـ ق 1405مؤسسة التاريخ العربى، (بحث
  ).هـ ق 1365چاپخانه الفتح جده، طبع اول، 

نيز وارد شده است » نور«سوره  3ست كه اين شأن نزول در مورد آيه اين نكته نيز قابل ذكر ا
، »در المنثور«هـ ق ـ  1405، مؤسسة التاريخ العربى، 168، صفحه 12، جلد »قرطبى«تفسير (

  ، 20، صفحه 5جلد 
  ).هـ ق 1365دار المعرفة، چاپخانه الفتح جده، طبع اول، 
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يل مى دهد، با اين حال چگونه مى توان شرك مربى فرزندان او و نيمى از شخصيت او را تشك
  .و عواقب شوم آن را با زيبائى ظاهرى و مقدارى مال و ثروت، مبادله كرد

دختران خود را نيز به مردان بت «: سپس به بخش ديگرى از اين حكم پرداخته، مى فرمايد
به همسرى غالمان هر چند ناچار شويد آنها را (پرست ـ مادامى كه ايمان نياورده اند ـ ندهيد 

مال (يك غالم با ايمان از يك مرد آزاد بت پرست بهتر است، هر چند ) زيرا ;با ايمان در آوريد
و ال تُنْكحوا الْمشْرِكينَ حتّى يؤْمنُوا و لَعبد (» شما را به اعجاب آورد) و موقعيت و زيبائى او

كُمبجأَع لَو شْرِك ونْ مرٌ منٌ خَيؤْمم.(  
بنابراين، همان گونه كه از ازدواج مردان مؤمن با زنان مشرك و بت پرست نهى شده، ازدواج 

مردان مشرك با زنان مؤمن نيز ممنوع است، حتى غالمان باايمان بر آنها ترجيح و اولويت 
دارند، و از مردان زيبا و ثروتمند و ظاهراً با شخصيت كافر برتر و شايسته تر، بلكه مسأله در 

چرا كه تأثير شوهر بر زن معموالً از تأثير زن  ;اين بخش از حكم، سخت تر و مشكل تر است
  .بر شوهر بيشتر است

آنها «: سپس دليل اين حكم الهى را براى به كار انداختن انديشه ها بيان مى كند، مى فرمايد
فرمان او  مؤمنانى كه مطيع(به سوى آتش دعوت مى كنند، در حالى كه خدا ) يعنى مشركان(

أُولئك يدعونَ إِلَى النّارِ و اللّه (» را با فرمان خود دعوت به بهشت و آمرزش مى كند) هستند
هرَةِ بِإِذْنغْفالْم نَّةِ ووا إِلَى الْجعدي.(  

و (» و آيات خود را براى مردم روشن مى سازد، شايد متذكر شوند«: و در پايان آيه مى افزايد
  ).آياته للنّاسِ لَعلَّهم يتَذَكـَّرُونَ يبينُ

* * *  



١٦١  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  :نكته ها
  ـ فلسفه تحريم ازدواج با مشركان 1

چنان كه ديديم آيه فوق، در يك جمله كوتاه، فلسفه اين حكم را بيان كرده كه اگر آن را 
رش ازدواج، پايه اصلى تكثير نسل، پرورش، تربيت فرزندان و گست: بشكافيم، چنين مى شود

  . جامعه است، و محيط تربيتى خانواده در سرنوشت فرزندان، فوق العاده مؤثر است
زيرا نوزادان،  ;از يك سو، آثار قطعى وراثت، و از سوى ديگر، آثار قطعى تربيت در طفوليت

بعد از تولد غالباً در دامان پدر و مادر پرورش مى يابند و در سال هائى كه سخت شكل 
  .نها هستندپذيرند، زير نظر آ

از سوى سوم، شرك، خمير مايه انواع انحرافات، و در واقع آتش سوزانى است، هم در دنيا و 
  .هم در آخرت، لذا قرآن اجازه نمى دهد مسلمانان، خود يا فرزندانشان را در اين آتش بيفكنند

اى مسلمانان از اين گذشته، مشركان كه افراد بيگانه از اسالمند، اگر از طريق ازدواج به خانه ه
  . راه يابند، جامعه اسالمى گرفتار هرج و مرج و دشمنان داخلى مى شود

ولى اين تا زمانى است كه آنها بر مشرك بودن پافشارى مى كنند، اما راه به روى آنها باز است، 
مى توانند ايمان بياورند و در صفوف مسلمين قرار گيرند، و به اصطالح كُفْو آنها در مسأله 

  .شوند ازدواج
در لغت، هم به معنى آميزش جنسى آمده، هم به معنى عقد ازدواج، و در » نكاح«ضمناً واژه 

در اصل، به » نكاح«: مى گويد» مفردات«در » راغب«اينجا منظور، عقد ازدواج است، هر چند 
  .معنى عقد است، سپس مجازاً در آميزش جنسى به كار رفته است

* * *  
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  ستند؟ـ مشركان چه اشخاصى ه 2
مشرك : در قرآن، غالباً به بت پرستان اطالق شده، ولى بعضى از مفسران معتقدند» مشرك«واژه 

زيرا هر  ;نيز مى شود) و به طور كلى اهل كتاب(شامل ساير كفار مانند يهود، نصارا و مجوس 
و ) ثتثلي(كدام از اين طوائف براى خداوند شريكى قائل شدند، نصارا قائل به خدايان سه گانه 

و يهود، عزير را فرزند خدا مى ) ثنويت(مجوس قائل به خدايان دوگانه اهور مزدا و اهريمن 
دانستند، ولى اين عقائد گر چه شرك آور است اما با توجه به اين كه در آيات متعددى مشركان 

تكى در برابر اهل كتاب قرار گرفته اند، و با توجه به اين كه يهود و نصارا و مجوس در اصل م
منظور قرآن از مشرك، همان بت : به نبوت راستين و كتاب آسمانى هستند، معلوم مى شود

  .پرست است
: در ضمن وصاياى خود فرمود: نقل شده كه) صلى اهللا عليه وآله(حديث معروفى كه از پيامبر

هل چرا كه به طور مسلّم ا ;شاهد اين مدعى است) 1(،»مشركان را از جزيرة العرب بيرون كنيد«
اخراج نشدند، بلكه به عنوان يك اقليت مذهبى طبق دستور قرآن، با » جزيرة العرب«كتاب از 

  .دادن جزيه در پناه اسالم زندگى مى كردند
* * *  

  ـ اين آيه منسوخ نشده است 3
و الْمحصنات منَ الَّذينَ «حكم آيه فوق، منسوخ شده و ناسخ آن آيه : بعضى از مفسران گفته اند

  .مى باشد، كه اجازه ازدواج با زنان اهل كتاب را مى دهد) 2(»تُوا الْكتابأُو
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).531و  530، صفحات 30، جلد »بحار االنوار«(» أَخْرِجوا المشْرِكيِنَ منْ جزِيرَةِ العرَب«ـ  1
سفارش به اخراج مشركان ) ليه وآلهصلى اهللا ع(گر چه در برخى از روايات آمده است كه پيامبر

، آل البيت ـ 20147، حديث 132، صفحه 15، جلد »وسائل الشيعه«(و اهل كتاب نموده است 
  ، 11، جلد »مستدرك الوسائل«

، 18، و جلد 184، صفحه 9، جلد »بحار االنوار«، آل البيت ـ 2ـ  12533، حديث 102صفحه 
  ).144صفحه 

  .5ـ مائده، آيه  2
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آيه مورد بحث، ازدواج با همه كفار را تحريم : از آنجا پيدا شده كه گمان كرده اند اين تصور
كه اجازه ازدواج با كفار اهل كتاب را مى دهد، ناسخ اين » مائده«سوره  5كرده، بنابراين آيه 

  ). يا مخصص آن است(حكم مى باشد 
اين آيه فقط نظر به ازدواج با : ولى با توجه به آنچه در تفسير آيه فوق گفته شد، معلوم مى شود

البته در مورد ازدواج با كفار اهل (بت پرستان دارد، نه كفار اهل كتاب، مانند يهود و نصارا، 
منظور فقط : است كه نشان مى دهد)عليهم السالم(كتاب، نيز قرائنى در آيه و روايات اهل بيت

  ).ازدواج موقت است
* * *  

  مطالعه باشد ـ تشكيل خانواده بايد با دقت و 4
آيه مورد بحث : بعضى از مفسران معاصر، در اينجا اشاره به نكته ظريفى كرده اند، و آن اين كه

آيه ديگر كه به دنبال آن مى آيد احكام مربوط به تشكيل خانواده را در ابعاد مختلف بيان  21و 
  :مى كند، و در اين آيات، دوازده حكم در اين رابطه بيان شده است

  .ازدواج با مشركان ـ حكم 1
  .ـ تحريم نزديكى در حال حيض 2
منظور از ايالء آن است كه كسى سوگند (ـ حكم قَسم به عنوان مقدمه اى براى مسأله ايالء  3

  ).ياد كند با همسرش آميزش نكند
  .ـ حكم ايالء و به دنبال آن طالق 4
  .ـ عده نگه داشتن زنان مطلقه 5
  .ـ عدد طالق ها 6
  .ن زن با نيكى يا رها كردن با نيكىـ نگه داشت 7
  .ـ حكم شير دادن نوزادان 8
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  .ـ عده زنى كه شوهرش وفات كرده 9
  .ـ خواستگارى از زن قبل از تمام شدن عده او 10
  .ـ مهر زنان مطلقه قبل از دخول 11
به زن بعد از وفات شوهر، يا طالق گرفتن و اين احكام با ) هديه دادن(ـ حكم متعه  12

ت اخالقى و تعبيراتى كه نشان مى دهد مسأله تشكيل خانواده نوعى عبادت پروردگار تذكرا
  )1.(است، و بايد همراه با فكر و انديشه باشد آميخته شده است

* * *  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .346تا  344، صفحات 1، جلد »فى ظالل القرآن«ـ تفسير  1
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  و يسئَلُونَك عنِ الْمحيضِ قُلْ هو أَذى فَاعتَزِلُوا النِّساء في    222
  الْمحيضِ و التَقْرَبوهنَّ حتّى يطْهرْنَ فَإِذا تَطَهرْنَ فَأْتُوهنَّ منْ حيثُ         
         حي ابينَ والتَّو بحي إِنَّ اللّه اللّه رَكُمرينَ أَمتَطَهالْم ب  

223    كُمَنْفُس وا المقَد و ئْتُمأَنّى ش رْثَكُمفَأْتُوا ح رْثٌ لَكُمح ساؤُكُمن  
  و اتَّقُوا اللّه و اعلَموا أَنَّكُم مالقُوه و بشِّرِ الْمؤْمنينَ          

   
  :ترجمه

از اين رو در  ;چيز زيانبار و آلوده اى است: وـ و از تو، درباره حيض سؤال مى كنند، بگ 222
و هنگامى كه . و با آنها نزديكى ننماييد، تا پاك شوند! حالت قاعدگى، از زنان كناره گيرى كنيد

خداوند، توبه كنندگان را ! از طريقى كه خدا به شما فرمان داده، با آنها آميزش كنيد! پاك شدند
  .ارددوست د) نيز(دوست دارد، و پاكان را 

ـ زنان شما، محل بذرافشانى شما هستند، پس هر زمان كه بخواهيد، مى توانيد با آنها  223
و ! اثر نيكى براى خود، از پيش بفرستيد) سعى نمائيد با پرورش فرزندان صالح(و . آميزش كنيد

  !دهخدا بپرهيزيد و بدانيد او را مالقات خواهيد كرد و به مؤمنان، بشارت ) مخالفت فرمان(از 
   

  :شأن نزول
زنان در هر ماه، به مدت حداقل سه روز، و حداكثر ده روز، قاعده مى شوند و آن عبارت از 

خونى است كه با اوصاف خاصى كه در كتب فقه آمده از رحم زن خارج مى گردد، زن را در 
  » حيض«و آن خون را خون » حائض«چنين حال 
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ضد يكديگر در مورد آميزش مردان با چنين زنانى آئين كنونى يهود و نصارا احكام : مى گويند
  .دارند كه براى هر كس حالت استفهام ايجاد مى نمايد

معاشرت مردان با اين گونه زنان مطلقاً حرام است هر چند به : جمعى از يهود مى گويند
جائى كه زن : صورت غذا خوردن سر يك سفره و يا زندگى در يك اطاق باشد، مثالً مى گويند

ض بنشيند مرد نبايد بنشيند، اگر نشست بايد لباس خود را بشويد و االّ نجس است، و نيز حائ
  . اگر در رختخواب او بخوابد لباس و بدن را بايد شستشو دهد

  .به طور خالصه زن را در اين مدت، يك موجود ناپاك و الزم االجتناب مى دانند
گونه فرقى ميان حالت حيض زنان و غير  هيچ: در مقابل اين گروه، نصارا هستند كه مى گويند

  !حيض نيست، همه گونه معاشرت حتى آميزش جنسى، با آنان بى مانع است
زندگى مى كردند، كم و بيش به خلق و خوى » مدينه«مشركان عرب به خصوص آنها كه در 

يانه يهود، انس گرفته بودند و با زنان حائض مانند يهود رفتار مى كردند و در زمان عادت ماه
از آنها جدا مى شدند، همين اختالف در آئين و افراط و تفريط هاى غير قابل گذشت، سبب 

در اين باره سؤال كنند، در پاسخ ) صلى اهللا عليه وآله(شد كه بعضى از مسلمانان از پيغمبر اكرم
  )1.(آنان اين آيه نازل شد

   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ  1405كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى، ( 51، صفحه 1طب راوندى، جلد ق» فقه القرآن«ـ  1
، 2، جلد »آلوسى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير 438، صفحه 1، جلد »ابن كثير«ـ تفسير ) ق

  .1531، حديث 12، صفحه 2، جلد »سنن بيهقى«، ذيل آيه مورد بحث ـ 120صفحه 
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  :تفسير
  حكم زنان در عادت ماهيانه

: ين آيه، به سؤالى برخورد مى كنيم و آن درباره عادت ماهيانه زنان است، مى فرمايددر نخست
و يسئَلُونَك عنِ (» حيض از تو سؤال مى كنند، بگو چيز زيان آورى است) خون(درباره «

أَذى وحيضِ قُلْ هالْم.(  
ه گيرى نمائيد، و با حال كه چنين است از زنان در حالت قاعدگى كنار«: و بالفاصله مى افزايد

فَاعتَزِلُوا النِّساء في الْمحيضِ و ال تَقْرَبوهنَّ حتّى (» آنها آميزش جنسى نكنيد تا پاك شوند
  ).يطْهرْنَ

ولى هنگامى كه پاك شدند، از طريقى كه خدا به شما فرمان داده با آنها آميزش كنيد كه «
فَإِذا تَطَهرْنَ فَأْتُوهنَّ منْ حيثُ أَمرَكُم اللّه إِنَّ اللّه ( »خداوند توبه كنندگان و پاكان را دوست دارد

  ).يحب التَّوابينَ و يحب الْمتَطَهرينَ
: ، آمده است»معجم مقاييس اللغه«مصدر ميمى و به معنى عادت ماهيانه است، در » محيض«

سپس به (، »سمرَه«ختى است به نام اين واژه، در اصل به معنى خارج شدن آب قرمز از در
در اصل، به » حيض«: آمده كه» فخر رازى«ولى در تفسير ) عادت ماهيانه زنان اطالق شده است

حاض السيلُ، و حوض : معنى سيل است، و لذا هنگامى كه سيل جريان پيدا كند، گفته مى شود
  .ريان پيدا مى كندرا نيز به همين مناسبت حوض، مى گويند كه آب به سوى آن ج

اين واژه در اصل، به معنى : عكس اين استفاده مى شود كه» مفردات«در » راغب«اما از گفته 
  ).سپس به معانى ديگر اطالق شده(همان خون عادت است 

) چيز آلوده يا زيان آور(» أَذى«در هر حال، منظور در اينجا، همان خون است كه قرآن، آن را 
حقيقت اين جمله، فلسفه حكم اجتناب از آميزش جنسى زنان را در  معرفى كرده است، و در

  حالت قاعدگى كه در جمله بعد آمده است 
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زيرا آميزش در چنين حالتى، عالوه بر اين كه تنفرآور است، زيان هاى بسيارى به  ;بيان مى كند
  :بار مى آورد كه طب امروز نيز، آن را اثبات كرده، از جمله

مرد و زن، و ايجاد يك محيط مساعد براى پرورش ميكروب بيمارى هاى احتمال عقيم شدن 
و نيز التهاب اعضاء تناسلى زن، و وارد شدن خون آلوده به ) مانند سفليس و سوزاك(آميزشى 

داخل عضو تناسلى مرد و غير اينها كه در كتب طب آمده است، لذا پزشكان، آميزش جنسى با 
  .ندچنين زنانى را ممنوع اعالم مى كن

منشأ پيدايش خون حيض، مربوط به احتقان و پر خون شدن عروق رحم، سپس پوسته، پوسته 
شدن مخاط آن، و جريان خون هاى موجود است، ترشح خون مزبور، ابتدائاً نامنظم و بى رنگ 
است، ولى به زودى سرخ رنگ و منظم مى شود و در اواخر كار بار ديگر كم رنگ و نامرتب 

  )1.(مى گردد
الً خونى كه هنگام عادت ماهيانه دفع مى شود، خونى است كه هر ماه در عروق داخلى اصو

زيرا مى دانيم رحم زن در هر ماه توليد يك  ;رحم، براى تغذيه جنين احتمالى جمع مى گردد
تخمك مى كند، و مقارن آن عروق داخلى رحم به عنوان آماده باش براى تغذيه نطفه مملو از 

  . خون مى شود
ر در اين موقع كه تخمك وارد رحم مى شود، اسپرم كه نطفه مرد است در آنجا موجود اگ

باشد، تشكيل نطفه و جنين مى دهد و خون هاى موجود در عروق رحم صرف تغذيه آن مى 
شود، در غير اين صورت، بر اثر پوسته، پوسته شدن مخاط رحم، و شكافتن جدار رگ ها، 

مان خون حيض است، و از اينجا دليل ديگرى براى خون موجود خارج مى شود و اين ه
زيرا رحم زن در موقع تخليه اين  ;ممنوع بودن آميزش جنسى در اين حال به دست مى آيد

  خون ها هيچ گونه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .56و  55، صفحات »اعجاز قرآن«ـ اقتباس از  1
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  .ذا از آن صدمه مى بيندآمادگى طبيعى براى پذيرش نطفه ندارد و ل
به گفته بسيارى از مفسران به معنى پاك شدن زنان از خون حيض است، و اما » يطْهرْنَ«جمله 
را بسيارى به معنى غسل كردن گرفته اند، بنابراين، طبق جمله اول، به » فَإِذا تَطَهرْنَ«جمله 

ده باشد و طبق جمله هنگام پاك شدن از خون، آميزش جنسى جايز است هر چند غسل نكر
  )1.(دوم، تا غسل نكند جايز نيست

بر اين اساس آيه خالى از ابهام نيست، ولى با توجه به اين كه جمله دوم تفسيرى است بر 
نيز به معنى » تَطَهرْنَ«جمله اول و نتيجه آن ـ لذا با فاء تفريع عطف شده ـ به نظر مى رسد كه 

پاك شدن از عادت، آميزش مجاز است، به خصوص اين پاك شدن از خون است، بنابراين، با 
كه در آغاز آيه هيچ سخنى از وجوب غسل در ميان نبود و اين همان قولى است كه فقهاى 
بزرگ نيز در فقه به آن فتوا داده اند كه بعد از پاك شدن از خون حتى قبل از غسل، آميزش 

  .غسل باشد جنسى جايز است، ولى بدون شك، بهتر اين است كه بعد از
اللّه رَكُمثُ أَمينْ حمى تواند تأكيدى بر جمله » از آن طريق كه خداوند دستور داده«: جمله م

  . قبل باشد، يعنى فقط در حال پاكى زنان، آميزش جنسى داشته باشيد، نه در غير اين حالت
شدن نيز،  و ممكن است مفهوم وسيع تر و كلى ترى از آن استفاده كرد، يعنى بعد از پاك

آميزش بايد در چهار چوب فرمان خدا باشد، اين فرمان مى تواند فرمان تكوينى پروردگار يا 
زيرا خداوند براى بقاى نوع انسان، جاذبه مخصوصى در ميان دو  ;فرمان تشريعى او باشد

جنس مخالف، نسبت به يكديگر قرار داده، و به همين دليل، آميزش جنسى لذت خاصى براى 
  . طرف داردهر دو 

  ولى مسلّم است، كه هدف نهايى، بقاء نسل بوده، و اين جاذبه و لذت، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ـ دومى مفهوم شرط، و اولى مفهوم غايت است 1
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مقدمه آن است، روى اين اصل لذت جنسى بايد، تنها در مسير بقاى نسل قرار گيرد، و به 
  .و مانند آن، نوعى انحراف از اين فرمان تكوينى و ممنوع استهمين جهت استمناء، لواط 

و نيز ممكن است مراد، امر تشريعى باشد، يعنى بعد از پاك شدن زنان از عادت ماهانه، بايد 
  .جهات حالل و حرام را در حكم شرع در نظر بگيريد

غير طريق مفهوم اين جمله ممنوع بودن آميزش جنسى با همسران از : بعضى نيز گفته اند
معمولى مى باشد، ولى با توجه به اين كه در آيات گذشته سخنى از اين مطلب در ميان نبوده، 

  )1.(اين تفسير مناسب به نظر نمى رسد
* * *  

همسران شما محل «: در آيه دوم، اشاره زيبائى به هدف نهايى آميزش جنسى كرده، مى فرمايد
  ).لَكُمنساؤُكُم حرْثٌ (» بذرافشانى شما هستند

  ).فَأْتُوا حرْثَكُم أَنّى شئْتُم(» بنابراين هر زمان بخواهيد مى توانيد با آنها آميزش نمائيد«
چرا : در اينجا زنان تشبيه به مزرعه شده اند، اين تشبيه، ممكن است براى بعضى سنگين آيد كه

ه باريكى در اين تشبيه اسالم درباره نيمى از نوع بشر، چنين تعبيرى كرده است در حالى كه نكت
نهفته شده، در حقيقت قرآن مى خواهد ضرورت وجود زن در اجتماع انسانى را نشان دهد كه، 
زن وسيله اطفاء شهوت و هوسرانى مردان نيست، بلكه وسيله اى است براى حفظ حيات نوع 

ازى بشر، اين سخن در برابر آنها كه نسبت به جنس زن، همچون يك بازيچه يا وسيله هوسب
  .مى نگرند، هشدارى محسوب مى شود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هم به عنوان ظرف مكان، و هم به عنوان ظرف زمان، آمده » حيثُ«ـ توجه داشته باشيد  1
  .است، و در اينجا مى تواند اشاره به زمان مجاز بودن آميزش جنسى، يعنى زمان پاكى باشد
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  .معنى بذرافشانى است و گاهى به خود مزرعه نيز اطالق مى شود مصدر است و به» حرْثٌ«
كه به معنى زمان است استعمال مى شود، و » متى«از اسماء شرط است و غالباً به معنى » أَنّى«

زمانيه مى گويند، و گاهى نيز به معنى مكان است، مانند آنچه در » أَنّى«در اين صورت آن را 
: زكريا گفت«: قالَ يا مرْيم أَنّى لَك هذا قالَت هو منْ عنْد اللّه: دهآم» آل عمران«سوره  37آيه 

  .»از نزد خدا: را از كجا آورده اى؟، گفت) ى بهشتى(اين غذا ! اى مريم
در آيه فوق، زمانيه باشد، توسعه زمانى مسأله آميزش جنسى را بيان مى كند، يعنى در » أَنّى«اگر 

مجاز هستيد و اگر مكانيه باشد، توسعه در مكان و چگونگى انواع  هر ساعتى از شب و روز
  .آميزش است

اشاره به هر دو جنبه باشد، و به اين ترتيب، دو همسر مى : اين احتمال، نيز وجود دارد كه
جز آنچه در قانون شرع (توانند هرگونه، و در هر زمان و مكان، از لذت جنسى بهره گيرند، 

  ).ممنوع شده است
با اعمال صالح و پرورش فرزندان صالح، آثار نيكى براى خود از «: در ادامه آيه مى افزايدسپس 

  ).و قَدموا ال َنْفُسكُم(» پيش بفرستيد
اشاره به اين كه هدف نهايى از آميزش جنسى، لذت و كامجوئى نيست بلكه بايد از اين 

رد، و آن را به عنوان يك ذخيره موضوع، براى ايجاد و پرورش فرزندان شايسته، استفاده ك
  . معنوى براى فرداى قيامت از پيش فرستاد

بايد در انتخاب همسر، اصولى را رعايت كنيد كه به اين نتيجه : اين سخن هشدار مى دهد كه
  .مهم، يعنى تربيت فرزندان صالح و نسل شايسته انسانى، منتهى شود

  اذا مات ابنُ آدم انْقَطَع أَملُه: مى خوانيم) آلهصلى اهللا عليه و(در حديثى نيز از پيامبر اسالم
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  : صدقَة جارِية و علْم ينْتَفَع بِه و ولَد صالح يدعو لَه: االّ عنْ ثَالث
اموالى كه از (صدقات جاريه : هنگامى كه انسان مى ميرد اميد او جز از سه چيز قطع مى شود«

و علمى كه از آن سود مى برند و فرزند صالحى كه براى ) مى شود منافع آن مرتباً بهره گيرى
  )1.(»او دعا مى كند

لَيس يتْبع الرَّجلَ بعد موتهِمنَ األَجرِ : مى خوانيم) عليه السالم(در حديث ديگرى از امام صادق
موته، و سنَّةُ هدى سنَّها و كانَ تُعملُ  صدقَةٌ أَجراها في حياته فَهِي تَجرِي بعد: إِالّ ثَالثُ خصال

رُ لَهتَغْفسي حصال لَدو و ،هتوم دعبِها ب :  
صدقه جاريه اى : هيچ گونه اجر و پاداشى بعد از مرگ به دنبال انسان نمى آيد مگر سه چيز«

و سنت هدايت ) اهاى خيرمانند بن(كه در حيات خود فراهم ساخته و بعد از مرگش ادامه دارد 
گرى كه آن را بر قرار كرده و بعد از مرگ او به آن عمل مى كنند، و فرزند صالحى كه براى او 

  )2.(»استغفار كند
همين مضمون در روايات متعدد ديگرى نيز وارد شده است، و در بعضى از روايات، شش 

  )3.(موضوع ذكر شده كه اولين آنها فرزند صالح است
تيب، فرزندان صالح در كنار آثار علمى و تأليف كتاب هاى هدايت كننده و تأسيس به اين تر

  .بناهاى خير همچون مسجد، بيمارستان و كتابخانه قرار گرفته اند
تقواى الهى پيشه كنيد و بدانيد او را «: و در پايان آيه، دستور به تقوا مى دهد، مى فرمايد

  بشارت رحمت الهى » دهيدمالقات خواهيد كرد، و به مؤمنان بشارت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صفحه 14، و جلد 230، صفحه 12، جلد »مستدرك«ـ  22، صفحه 2، جلد »بحار االنوار«ـ  1
، 2جلد (، ذيل آيات مورد بحث 321، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ ) چاپ آل البيت( 45

  ).هـ ق 1415ل، ، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، طبع او89صفحه 
، و 174، صفحه 16، جلد »وسائل الشيعه«ـ  4، حديث 294، صفحه 6، جلد »بحار االنوار«ـ  2

دار الكتب ( 56، صفحه 7، جلد »كافى«ـ ) چاپ آل البيت( 172و  171، صفحات 19جلد 
  ).االسالمية

، 100، و جلد 257، صفحه 68، و جلد 2، حديث 293، صفحه 6، جلد »بحار االنوار«ـ  3
انتشارات جامعه مدرسين، ( 323، صفحه 1شيخ صدوق، جلد » خصال«ـ  181و  64صفحات 

  ).هـ ق 1403
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  ).و اتَّقُوا اللّه و اعلَموا أَنَّكُم مالقُوه و بشِّرِ الْمؤْمنينَ(و سعادت و نجات در سايه تقوا 
به ترين غرايز انسان سر و كار از آنجا كه مسأله آميزش جنسى، مسأله اى است مهم، و با پرجاذ

دارد، خداوند در اين جمله هاى آخر، مؤمنان را به دقت در اين امر، و پرهيز از هر گونه گناه و 
همگى به مالقات پروردگار خواهيد : بدانيد: انحراف، دعوت فرموده و به آنها هشدار مى دهد

  .شتافت و تنها راه نجات، ايمان و تقواى در سايه ايمان است
* * *  
  :نكته ها

  ـ رفتار اقوام پيشين با زنان 1
: چنان كه اشاره شد، اقوام پيشين در مورد زنان هنگام عادت ماهيانه، عقائد مختلفى داشتند

يهود فوق العاده سخت گيرى مى كردند و در اين ايام به كلى از زنان در همه چيز جدا مى 
تورات كنونى احكام شديدى در اين باره شدند، در خوردن و آشاميدن و مجلس و بستر، و در 

  )1.(ديده مى شود
و به عكس آنها، مسيحيان هيچ گونه محدوديت و ممنوعيتى براى خود، در برخورد با زنان، در 

اين ايام، قائل نبودند، و اما بت پرستان عرب، دستور و سنت خاصى نزد آنها در اين زمينه 
ف آن، بعضى از آداب يهود را در اين زمينه اقتباس و اطرا» مدينه«يافت نمى شد، ولى ساكنان 

كرده بودند، و در معاشرت با زنان در حال حيض، سختگيرى هائى داشتند، در حالى كه ساير 
  عرب چنين نبودند، و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باشد و  اگر زنى صاحبه جريان«: تورات، چنين مى خوانيم» الويان«از سفر  15ـ در باب  1

جريان از بدنش خون حيض باشد، تا هفت روز جدا خواهد بود و هر كس او را مس كند تا به 
و هر چيزى كه وقت جدا ماندنش بر آن بخوابد ناپاك و هر چه كه بر آن . شام ناپاك باشد

و هر كسى كه بسترش را لمس نمايد لباس خود را بشويد و خويشتن . نشسته باشد ناپاك باشد
  .و احكام ديگرى از اين قبيل» ...ب شستشو دهد و تا به شام ناپاك باشدرا با آ
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اگر فرزندى : حتى شايد آميزش جنسى را در اين حال جالب مى دانستند، و معتقد بودند
نصيب آنها شود بسيار خون ريز خواهد بود، و اين از صفات بارز و مطلوب، نزد اعراب باديه 

  )1.(نشين خون ريز بود
* * *  

  ـ جمع بين طهارت و توبه 2
ذكر طهارت و توبه در كنار يكديگر در آيات فوق ممكن است اشاره به اين باشد كه طهارت، 

  .مربوط به پاكيزگى ظاهر، و توبه اشاره به پاكيزگى باطن است
اين احتمال نيز وجود دارد كه طهارت در اينجا به معنى آلوده نشدن به گناه بوده باشد، يعنى 

م كسانى را كه آلوده به گناه نشده اند دوست دارد و هم كسانى كه بعد از آلودگى خداوند، ه
  .توبه كنند، و در زمره پاكان در آيند

ضمناً اشاره به مسأله توبه در اينجا ممكن است ناظر به اين باشد كه بعضى بر اثر فشار غريزه 
ناه آلوده مى شدند، سپس جنسى، نمى توانستند خويشتن دارى كنند و بر خالف امر خدا به گ

از عمل خود نادم شده و ناراحت مى گشتند، براى اين كه راه بازگشت را به روى خود بسته 
  )2.(نبينند و از رحمت حق مأيوس نشوند، طريق توبه را به آنها نشان مى دهد

* * *  
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انيس «، ذيل آيه مورد بحث ـ در كتاب 208، صفحه 2، جلد »الميزان«ـ اقتباس از تفسير  1

نيز شرح مبسوطى با ذكر مدارك در اين باره آمده  107و  106، صفحات 2، جلد »االعالم
  .است

، بحث »نور«سوره  5، و آيه »نساء«سوره  17و شرائط آن، ذيل آيه » توبه«ـ درباره حقيقت  2
  .خواهيم كرد
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  اللّه عرْضَةً ال َيمانكُم أَنْ تَبرُّوا و تَتَّقُوا و تُصلحوا بينَو التَجعلُوا     224
          ليمع ميعس اللّه النّاسِ و  

225    تببِما كَس ذُكُمؤاخنْ يلك و كُممانبِاللَّغْوِ في أَي اللّه ذُكُمؤاخالي  
         ح غَفُور اللّه و كُمقُلُوب ليم  

   
  :ترجمه

و براى اين كه نيكى كنيد، و تقوا پيشه ! ـ خدا را در معرض سوگندهاى خود قرار ندهيد 224
  .و خداوند شنوا و داناست)! سوگند ياد ننماييد(سازيد، و در ميان مردم اصالح كنيد 

رد، ـ خداوند شما را به خاطر سوگندهايى كه بدون توجه ياد مى كنيد، مؤاخذه نخواهد ك 225
و خداوند، آمرزنده و بردبار . كسب كرده، مؤاخذه مى كند) به اختيار(اما به آنچه دل هاى شما 

  .است
   

  :شأن نزول
اختالفى » عبداللّه بن رواحه«به نام ) صلى اهللا عليه وآله(ميان داماد و دخترِ يكى از ياران پيامبر

ونه دخالتى نكند و در اين راه روى داد، او سوگند ياد كرد كه براى اصالح كار آنها هيچ گ
  )1.(آيه فوق نازل شد، و اين گونه سوگندها را ممنوع و بى اساس قلمداد كرد. گامى بر ندارد

   
، »قرطبى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »مجمع البيان«ـ  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيه مورد بحث97، صفحه 3جلد 
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  :تفسير
  يد سوگند نخوريدتا مى توان

دو آيه فوق ناظر به سوء استفاده از مسأله سوگند است، و : چنان كه در شأن نزول خوانديم
و سوگند در مورد ترك » ايالء«مقدمه اى محسوب مى شود براى بحث آيات آينده، كه از 

  .آميزش جنسى با همسران سخن مى گويد
اى خود ـ براى ترك نيكى و تقوا و خدا را در معرض سوگنده«: در نخستين آيه مى فرمايد

سخنان شما را مى شنود و » خدا شنوا و دانا است) بدانيد(اصالح در ميان مردم ـ قرار ندهيد و 
  و ال تَجعلُوا اللّه عرْضَةً(از نيات شما آگاه است 

اللّه نَ النّاسِ ويوا بحلتُص تَتَّقُوا و رُّوا وأَنْ تَب كُممانَي ال ليمع ميع1).(س(  
خدا را در معرض سوگندهاى خود قرار : منظور اين است: ولى بعضى در تفسير آيه گفته اند

سوگند ياد (ندهيد و براى اين كه نيكى كنيد و اصالح پيشه سازيد و در ميان مردم اصالح كنيد 
وچك و بزرگ، كه خداوند دانا و شنوا است، يعنى حتى براى كارهاى نيك، اعم از ك) ننمائيد

قسم ياد نكنيد، و نام خدا را كوچك ننماييد، و به اين ترتيب سوگند ياد كردن جز در مواردى 
  . كه هدف مهمى در كار باشد عملى نامطلوب است

اين موضوع در احاديث زيادى نيز به چشم مى خورد، از جمله اين كه در حديثى امام 
وا بِاللّه صادقينَ و ال كاذبِينَ فَإِنَّ اللّه يقُولُ و التَجعلُوا و التَحلفُ: مى فرمايد) عليه السالم(صادق

كُممانَي رْضَةً الع هيچ گاه سوگند به خدا ياد نكنيد چه راستگو باشيد، چه دروغگو، زيرا «: اللّه
  خدا را در معرض : خداوند سبحان مى فرمايد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوده است، و اين معنى با » لئَالّ تَبرُّوا«در تقدير است و در اصل » ال«طابق اين تفسير كلمه ـ م 1

به معنى مانع باشد، يعنى » عرْضَةً«شأن نزول كامالً سازگار است، اين احتمال نيز وجود دارد كه 
واقع تقدير  در(سوگند به نام خدا را مانع انجام كار نيك و اصالح در ميان مردم قرار ندهيد 

ولى توجيه اول، مناسب » ال تَجعلُوا اللّه بِسببِ أَيمانكُم حاجِزاً أَنْ تَبرُّوا و تَتَّقُوا«: چنين مى شود
  .تر به نظر مى رسد
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  )1.(»سوگندهاى خود قرار ندهيد
  )2.(احاديث متعدد ديگرى نيز در اين زمينه نقل شده است

نزول چنين است كه سوگند ياد كردن در كارهاى خوب در اين صورت، تناسب آن با شأن 
  .عملى پسنديده نيست تا چه رسد به اين كه كسى سوگند ياد كند كارهاى خوب را ترك كند

* * *  
  : نكته

به معنى در معرض قرار ) بر وزن غرفه(» عرْضَه«به معنى سوگند است، و » يمين«جمع » أَيمان«
به بازار براى فروش مى برند و در معرض معامله قرار  گرفتن چيزى است، مثالً جنسى را كه

مى دهند، عرْضَه مى نامند، گاهى به موانع نيز، عرضه اطالق مى شود، زيرا در معرض انسان و 
  .بر سر راه او قرار دارد

* * *  
خداوند شما «: در آيه بعد، براى تكميل اين مطلب كه قسم نبايد مانع كار خير شود مى فرمايد

ال يؤاخذُكُم اللّه (» خاطر سوگندهائى كه بدون توجه ياد مى كنيد مؤاخذه نخواهد كرد را به
كُممانبِاللَّغْوِ في أَي.(  

) و سوگندهائى كه از روى اراده و اختيار ياد مى كنيد(اما به آنچه دل هاى شما كسب كرده «
يؤاخذُكُم بِما كَسبت قُلُوبكُم و  و لكنْ(» مؤاخذه مى كند، و خداوند آمرزنده و داراى حلم است

ليمح غَفُور اللّه.(  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 218، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ ) دار الكتب االسالمية( 434، صفحه 7، جلد »كافى«ـ  1
، جلد »يعهوسائل الش«ـ ) هـ ق 1412مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم، ( 837و  833احاديث 

  ).، چاپ آل البيت198، صفحه 23جلد ( 5، حديث 116، صفحه 16
، 16، جلد »وسائل الشيعه«ـ  834و  832، احاديث 218، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  2

، 1، باب »األيمان«ـ كتاب ) به بعد، چاپ آل البيت 197، صفحه 23جلد (به بعد  115صفحه 
  .»دقَةِ و عدمِ تَحرِيمهاباب كَراهةِ اليمينِ الصا«
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نوع اول قَسم هاى لغو است كه هيچ : در اين آيه، خداوند به دو نوع سوگند اشاره كرده است
گونه اثرى ندارد و نبايد به آن اعتنا كرد، اين نوع قَسم ها آنهائى است كه مردم بدون توجه، 

نه به خدا (» ال و اللّه«در هر كارى تكيه كالم خود قرار مى دهند و به آن عادت كرده اند و 
مى گويند، اين نوع قَسم ها را قَسم لغو مى ...) آرى به خدا سوگند(» بلى و اللّه«يا ...) قسم
  .نامند

زيرا لغو در لغت به تمام كارها و سخنانى گفته مى شود كه داراى هدف مشخصى نيست، يا از 
  .روى اراده و تصميم سر نمى زند

در صورتى كه غضب سبب بيرون رفتن از حال (سوگندهائى كه انسان در حال غضب بنابراين، 
ياد مى كند، جزء قَسم هاى لغو است و طبق آيه فوق، خداوند مؤاخذه اى بر اين ) عادى شود

هر چند انسان بايد خود را چنان تربيت (گونه قَسم ها نمى كند و نبايد به آن ترتيب اثر داد 
، به هر حال اين گونه قَسم ها واجب العمل )وگندها را نيز كنار بگذاردكند كه اين گونه س

  .زيرا از روى اراده و تصميم نيست ;نيست و مخالفت آن كفاره ندارد
  .مى تواند اشاره اى به اين معنى بوده باشد» و اللّه غَفُور حليم«جمله 

گيرد و به تعبير قرآن قلب  نوع دوم سوگندهائى است كه از روى اراده و تصميم انجام مى
انسان آن را كسب مى كند، اين گونه قَسم معتبر است و بايد به آن پايبند بود، و مخالفت با آن، 

هم گناه دارد، و هم موجب كفاره مى شود، مگر در مواردى كه بعداً اشاره خواهد شد، اين 
شده است، يعنى » دتُم األَيمانَما عقَّ«از آن تعبير به  89آيه » مائده«همان است كه در سوره 

  .سوگندهائى كه از روى اراده محكم كرده ايد
* * *  
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  : نكته
  سوگندهاى بى اعتبار

قَسم ياد كردن از نظر اسالم كار خوبى نيست، ولى در عين حال حرام نمى باشد، و اگر به 
جب يا مستحب خاطر هدف هاى مهم تربيتى و اجتماعى و اصالحى انجام گيرد ممكن است وا

گردد، اما با اين حال يك سلسله از سوگندهاست كه از نظر اسالم به كلى بى اعتبار است، از 
  :جمله

و )صلى اهللا عليه وآله(ـ سوگندهائى كه به غير نام خدا باشد، حتى قسم خوردن به نام پيامبر 1
قَسم ياد كند  واجب العمل نيست، يعنى اگر كسى به غير نام خدا) عليهم السالم(ائمه هدى

  .ملزم به انجام آن نمى باشد و مخالفت آن كفاره ندارد
ـ سوگندهائى كه براى انجام كار حرام يا مكروه، يا ترك واجب و مستحب باشد آن هم  2

دين خود را نپردازد يا با بستگان خويش ترك : اعتبارى ندارد، مثل اين كه كسى سوگند ياد كند
خوددارى نمايد همان گونه كه كراراً ديده شده، بعضى از » ات البينذ«رابطه كند، يا از اصالح 

اشخاص به سبب خاطره بدى كه از يك اصالح ذات البين پيدا مى كنند، قَسم ياد مى كنند كه 
هرگز سراغ چنين كارى نروند، به اين گونه سوگندها نبايد اعتنا كرد، هر چند با نام خدا باشد 

همين است، ولى قَسم هائى كه به نام » يؤاخذُكُم اللّه بِاللَّغْوِ في أَيمانكُم ال«و يكى از تفسيرهاى 
خدا باشد، و موضوع آن كار خوب يا الاقل كار مباحى است، وفا كردن به آن واجب است، و 

  .اگر كسى با آن مخالفت كند كفاره دارد
مند و يا آزاد كردن يك برده است كفاره آن اطعام ده مسكين يا لباس پوشاندن بر ده نفر نياز

و اكنون كه برده وجود ندارد بايد يكى از دو ) آمده است» مائده«سوره  89اين معنى در آيه (
  .كار اول را انجام داد

* * *  
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226    ر فَإِنْ فائُوا فَإِنَّ اللّهةِ أَشْهعبأَر صتَرَب هِمسائنْ نؤْلُونَ ملَّذينَ يل  
         حيمر غَفُور  

227     ليمع ميعس وا الطَّالقَ فَإِنَّ اللّهزَمإِنْ ع و  
   

  :ترجمه
سوگند ياد مى كنند كه با آنها، آميزش (مى نمايند » ايالء«ـ كسانى كه زنان خود را  226

بان اگر بازگشت كنند، خداوند، آمرزنده و مهر ;، حق دارند چهار ماه انتظار بكشند)ننمايند
  .است
خداوند شنوا و ) ;آن هم با شرايطش مانعى ندارد(ـ و اگر تصميم به جدايى گرفتند،  227

  .داناست
   

  :تفسير
  مبارزه با يك رسم زشت جاهلى

در دوران جاهليت، زن هيچ گونه ارزش و مقامى در جامعه عرب نداشت و به همين جهت، 
ـ ) 1(»ايالء«وجود داشت كه يكى از آنها براى جدائى، يا تحت فشار قرار دادن او، طرق زشتى 

به معنى سوگند خوردن بر ترك عمل زناشويى ـ بود، به اين ترتيب، كه هر زمان مردى از 
همسر خود متنفر مى شد، سوگند ياد مى كرد كه با او همبستر نگردد، و با اين راه غير انسانى، 

سماً طالق مى داد، تا آزادانه شوهر همسر خود را در تنگناى شديدى قرار مى داد، نه او را ر
  انتخاب كند، و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آمده كه به معنى قدرت نمائى و تصميم است، و از آنجا كه سوگند » أَلْو«از ماده » ايالء«ـ  1

  .نمونه اى از آن مى باشد، اين واژه بر آن اطالق شده است
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  .د آشتى كرده و با همسر خود زندگى مطلوبى داشته باشدنه بعد از اين سوگند حاضر مى ش
  .مردان خود غالباً تحت فشار قرار نمى گرفتند، چون همسران متعددى داشتند: روشن است

آيات مورد بحث، با اين سنت غلط مبارزه كرده و طريق گشودن اين سوگند را بيان مى كند، 
سوگند ياد مى كنند كه با آنها آميزش (د كسانى كه از زنان خود ايالء مى كنن«: مى فرمايد

  ).للَّذينَ يؤْلُونَ منْ نسائهِم تَرَبص أَربعةِ أَشْهر(» حق دارند چهار ماه انتظار كشند) جنسى ننمايند
اين چهار ماه مهلت، براى اين است كه وضع خويش را با همسر خود روشن كنند و زن را از 

  .اين نابسامانى، نجات دهند
تصميم به بازگشت گرفتند، خداوند آمرزنده و مهربان ) در اين فرصت(اگر «: آن گاه مى افزايد

  ).فَإِنْ فائُوا فَإِنَّ اللّه غَفُور رحيم(» است
آرى، خداوند گذشته او را در اين مسأله و همچنين شكستن سوگند را بر او مى بخشد، هر 

  .خود باقى استچند كفاره آن چنان كه خواهيم گفت به قوت 
* * *  

) آن هم با شرايطش مانعى ندارد(و اگر تصميم به جدائى گرفتند «: و در آيه بعد مى افزايد
  ).و إِنْ عزَموا الطَّالقَ فَإِنَّ اللّه سميع عليم(» خداوند شنوا و دانا است

م زناشويى باز و هر گاه مرد هيچ يك از اين دو راه را انتخاب نكند، يعنى نه به زندگى سال
گردد، و نه زن را با طالق رها سازد، در اين جا حاكم شرع دخالت مى كند، مرد را به زندان 
مى اندازد و بر او سخت مى گيرد كه بعد از گذشتن چهار ماه، مجبور شود يكى از دو راه را 

  انتخاب كند و زن را از حال بالتكليفى 
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  .در آورد
را به كلى ) سوگند خوردن بر ترك آميزش جنسى(» ايالء«م حكم به اين ترتيب، با اين كه اسال

زيرا به كسى اجازه نمى دهد، از اين راه، همسرش  ;ابطال نكرده اما آثار سوء آن را از بين برده
را سرگردان سازد، و اگر مى بينيم مدت چهار ماه به عنوان ضرب االجل تعيين كرده، نه به 

ن طريق مقدارى از حقوق زناشويى را باطل كرد، بلكه از اين خاطر اين است كه مى توان از اي
البته اين (نظر است كه آميزش جنسى به عنوان يك واجب شرعى در هر چهار ماه الزم است 

در صورتى است كه زن بر اثر طول مدت به گناه نيفتد، لذا در مورد زنان جوان كه بيم گرفتارى 
  ).شود در گناه باشد الزم است اين فاصله كمتر

* * *  
  :نكته ها

  ـ ايالء يك حكم استثنائى است 1
در آيات گذشته، سخن از سوگندهاى لغو و بى اثر بود، و گفتيم هر سوگندى كه براى كار 

خالفى باشد، جزء سوگندهاى لغو و بيهوده است و شكستن آن هيچ محذورى ندارد و مطابق 
اثرى نداشته باشد، در حالى كه در اسالم  اين حكم، بايد سوگند بر ترك وظيفه زناشويى مطلقاً

اين ) همان كفاره شكستن قسم كه در بحث سابق گفته شد) (1(براى آن كفاره قرار داده شده
در حقيقت مجازاتى است براى مردان لجوج تا به اين شيوه ناجوانمردانه براى ابطال حقوق 

  .زن، متوسل نشوند و اين كار را تكرار نكنند
 * * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ اگر مرد قبل از چهار ماه، آميزش جنسى كند، كفاره آن مسلّم و اجماعى است، و اگر بعد  1
از چهار ماه باشد، اين حكم در ميان فقهاء مشهور است، هر چند بعضى، كفاره را در اين 

  . صورت انكار كرده اند
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  ـ مقايسه حكم اسالم و دنياى غرب 2
و سنت هاى جاهلى آنها نيز چيزى شبيه ايالء وجود دارد كه آن را جدائى جسمانى در غرب 
  .مى نامند

از آنجا كه طالق در ميان مسيحيان نيست، بعد از انقالب كبير فرانسه، يكى از : توضيح اين كه
راه هايى كه براى جدائى ميان زن و مردى كه حاضر نبودند با هم زندگى كنند، تصويب شد، 

  : جسمى بود و آن اين بود كهجدائى 
وظيفه انفاق از (زن و مرد موقتاً از هم جدا شده و در خانه هاى جداگانه زندگى مى كردند 

با اين حال، نه ) سوى مرد و تمكين از سوى زن ساقط مى شد، ولى رابطه ازدواج بر قرار بود
د، مدت اين جدائى مرد مى توانست همسر ديگرى اختيار كند و نه زن مى توانست شوهر نماي

ممكن بود تا سه سال ادامه پيدا كند، بعد از اين مدت ناچار بودند جدائى را رها ساخته و با 
  )1.(هم زندگى كنند

گر چه دنياى غرب، اين جدائى را تا سه سال اجازه مى دهد، ولى اسالم اجازه نمى دهد بيش 
از اين مدت، وضع خود را روشن  از چهار ماه اين وضع نابسامان ادامه يابد، مرد بايد بعد

سازد، و اگر سرپيچى كند، حكومت اسالمى مى تواند او را تحت فشار شديد قرار دهد تا كار 
  .را يكسره كند

* * *  
  ـ اوصاف الهى در پايان هر آيه 3

قابل توجه اين كه در بسيارى از آيات قرآن، اوصافى از خداوند، پايانگر بحث ها است، اين 
رابطه مستقيمى با محتواى آيه دارد، و چنان نيست كه انتخاب آن بدون رابطه  اوصاف هميشه

  .نزديكى صورت گرفته باشد
  از جمله در آيات مورد بحث، هنگامى كه سخن از ايالء و تصميم بر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»حقوق زن در اسالم و اروپا«ـ  1
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ختم مى شود، اشاره به اين كه » غَفُور رحيم«آيه با جمله  شكستن اين قسم گناه آلود مى گويد،
اين حركت صحيح، سبب مى شود گذشته گناه آلود، مشمول غفران رحمت الهى گردد، و 

تكيه مى شود، » سميع عليم«هنگامى كه سخن از تصميم بر طالق در ميان است، روى اوصاف 
ز انگيزه طالق و جدائى آگاه است، و شما را بر طبق يعنى خداوند سخنان شما را مى شنود و ا

  .آن جزا مى دهد
* * *  
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  و الْمطَلَّقات يتَرَبصنَ بِأَنْفُسهِنَّ ثَالثَةَ قُرُوء و ال يحلُّ لَهنَّ أَنْ    228
  نَّ إِنْ كُنَّ يؤْمنَّ بِاللّه و الْيومِ اآلْخرِيكْتُمنَ ما خَلَقَ اللّه في أَرحامهِ         
  و بعولَتُهنَّ أَحقُّ بِرَدهنَّ في ذلك إِنْ أَرادوا إِصالحاً و لَهنَّ مثْلُ الَّذي         
         كيمزيزٌ حع اللّه ةٌ وجرهِنَّ دلَيلرِّجالِ عل و رُوفعهِنَّ بِالْملَيع   

   
  :ترجمه

! انتظار بكشند) و پاك شدن(ـ زنان مطلقه، بايد به مدت سه مرتبه عادت ماهانه ديدن  228
و اگر به خدا و روز رستاخيز، ايمان دارند براى آنها حالل نيست كه آنچه را ) عده نگه دارند(

دگى زن(و همسرانشان، براى باز گرداندن آنها . خدا در رحم هايشان آفريده، كتمان كنند
و براى . در صورتى كه خواهان اصالح باشند ;سزاوارترند) از ديگران(در اين مدت، ) زناشويى

و مردان بر آنان  ;زنان، همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست، حقوق شايسته اى قرار داده شده
  .و خداوند توانا و حكيم است ;برترى دارند

   
  :تفسير

  عده، يا حريم ازدواج؟
خن از طالق به ميان آمده و در اين بخش، سخن از احكام طالق و آنچه مربوط در آيه قبل، س

  :به آن است، كه در مجموع پنج حكم بيان شده
زنان مطلقه بايد به مدت سه بار عادت ماهانه و پاك شدن «: نخست، درباره عده مى فرمايد

  ).الثَةَ قُرُوءو الْمطَلَّقات يتَرَبصنَ بِأَنْفُسهِنَّ ثَ(» انتظار بكشند
  هم به معنى عادت ماهيانه و هم پاك شدن ) بر وزن قفل(» قُرْء«جمع » قُرُوء«
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از آن آمده، ولى اين دو معنى را مى توان در يك مفهوم كلى جمع كرد و آن انتقال از يكى از 
ى در حقيقت، اسم برا» قُرْء«: معتقد است» مفردات«در » راغب«دو حالت به حالت ديگر است، 

داخل شدن از حالت حيض، به پاكى است، و چون هر دو عنوان در آن مطرح است، گاهى بر 
  .حالت حيض و گاهى به پاكى اطالق مى شود

به معنى جمع » قُرْء«از بعضى از روايات و بسيارى از كتب لغت نيز استفاده مى شود كه 
د، اين واژه به پاكى و چون در حالت پاكى زن، خون عادت در وجود او جمع مى شو) 1(است

  .اطالق شده است
كه حد عده است سه » ثَالثَةَ قُرُوء«منظور از : به هر حال، در روايات متعددى، تصريح شده

  )2.(مرتبه پاك شدن زن از خون حيض است
و از آنجا كه طالق بايد در حال پاكى ـ كه با شوهر خود آميزش جنسى نكرده باشد ـ انجام 

مرتبه محسوب مى شود، و هنگامى كه بعد از آن دو بار، عادت ببيند و  گيرد، اين پاكى يك
پاك شود، به محض اين كه پاكى سوم به اتمام رسيد و لحظه اى عادت شد، عده تمام شده و 

  .ازدواج او در همان حالت جايز است
  :ولى عالوه بر روايات، اين حقيقت را از خود آيه نيز مى توان استفاده كرد زيرا

به معنى » قُرْء«، و بعضى تصريح كرده اند »أَقْراء«، ديگرى »قُرُوء«دو جمع دارد، يكى » قُرْء« اوالً
  به معنى حيض، جمعش » قُرْء«، و »قُرُوء«پاكى، جمعش 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چاپ آل ( 375و  318، صفحات 15، و جلد 41، صفحه 2، جلد »مستدرك الوسائل«ـ  1

  ، »كافى«ـ ) البيت
چاپ آل ( 202و  187، صفحات 22، جلد »وسائل الشيعه«ـ  3، حديث 99، صفحه 6جلد 
  ).هـ ق 1406كنگره امام رضا، ( 245، صفحه »فقه الرضا«ـ ) البيت

، 116، صفحه 22، جلد »وسائل الشيعه«ـ  221و  220، صفحات 1، جلد »نور الثقلين«ـ  2
  ). چاپ آل البيت( 28158حديث 
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  )1.(در آيه فوق به معنى ايام پاكى زن مى باشد، نه ايام حيض» قُرُوء«است بنابراين، » قْراءأَ«
در اصل، به معنى جمع شدن است، و جمع شدن با » قُرْء«ثانياً، همان گونه كه در باال اشاره شد، 

زيرا در اين حالت خون در رحم تدريجاً جمع مى  ;حالت طهر و پاكى، تناسب بيشترى دارد
  )2.(ردد، و در هنگام عادت، بيرون مى ريزد و پراكنده مى شودگ

و اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند، براى آنها حالل نيست كه «: دومين حكم، اين است
و ال يحلُّ لَهنَّ أَنْ يكْتُمنَ ما خَلَقَ اللّه في (» آنچه را خدا در رحم آنان آفريده، كتمان كنند

  ).إِنْ كُنَّ يؤْمنَّ بِاللّه و الْيومِ اآلْخرِ أَرحامهِنَّ
مسأله آغاز و پايان ايام عده را كه معموالً خود زن مى فهمد نه ديگرى بر : قابل توجه اين كه

در تفسير آيه فوق ) عليه السالم(عهده او گذارده، و گفتار او را سند قرار داده، لذا امام صادق
خداوند سه چيز را «: اللّه إِلَى النِّساء ثَالثَةَ أَشْياء الْحيض و الطُّهرَ و الْحملَ قَد فَوض: مى فرمايد

  )3.(»به زنان واگذار كرده، عادت ماهانه، پاك شدن و حامله بودن
براى زن جايز نيست : زيرا مى فرمايد ;از آيه فوق، نيز مى توان اين معنى را اجماالً استفاده كرد

خداوند در رحم او آفريده، كتمان كند، و بر خالف واقع سخن گويد، يعنى سخن او آنچه را 
  .مورد قبول است

: به گفته جمعى از مفسران، دو معنى مى تواند داشته باشد» ما خَلَقَ اللّه في أَرحامهِنَّ«جمله 
بايد حمل زيرا هر دو را خداوند در رحم زن آفريده است، يعنى ن ;»عادت ماهانه«و » فرزند«

  خود را مخفى كند و بگويد به عادت ماهانه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ماده قرء»قاموس اللغة«ـ  1
  .، ماده قرء»لسان العرب«ـ  2
، 22، جلد »وسائل الشيعه«، ذيل آيه مورد بحث ـ 326، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ  3

   ).چاپ آل البيت( 28440، حديث 222صفحه 
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و در مورد ) زيرا عده زن باردار وضع حمل است(مبتال مى شود، تا مدت عده را كمتر كند 
عادت ماهانه، چه از نظر شروع، و چه از نظر پايان، نيز نبايد خالف گوئى كند، استفاده هر دو 

  .معنى از تعبير فوق نيز بعيد به نظر نمى رسد
شوهر در عده طالق رجعى، حق رجوع : استسومين حكمى كه از آيه استفاده مى شود، اين 

در مدت ) و از سر گرفتن زندگى مشترك(همسران آنها براى رجوع به آنها «: دارد، مى فرمايد
و بعولَتُهنَّ أَحقُّ بِرَدهنَّ في ذلك (» سزاوارترند، هر گاه خواهان اصالح باشند) از ديگران(عده 

  )1).(إِنْ أَرادوا إِصالحاً
واقع در موقعى كه زن، در عده طالق رجعى است، شوهر مى تواند بدون هيچ گونه  در

تشريفات، زندگى زناشويى را از سر گيرد، با هر سخن و يا عملى كه به قصد بازگشت باشد، 
اين حقيقت را بيان كرده كه، بايد » انْ أَرادوا اصالحاً«اين معنى حاصل مى شود، منتها با جمله 

جوع و بازگشت، اصالح باشد، نه همچون دوران جاهليت كه مردان با سوء استفاده هدف از ر
از اين حق، زنان را تحت فشار قرار داده و در حالتى ميان شوهر داشتن و مطلقه بودن، نگه مى 

  .داشتند
اين حق، در صورتى است كه راستى از كار خود پشيمان شده و بخواهد به طور جدى، زندگى 

  .از سر گيرد، و هدفش ايجاد ضرر و بال تكليف ساختن زن نباشد خانوادگى را
حكم نگه داشتن عده : ضمناً از اين كه در ذيل آيه، مسأله رجوع مطرح شده، استفاده مى شود

در آغاز آيه، نيز مربوط به اين گروه از زنان است، و به تعبير ديگر، آيه به طور كلى از طالق 
  ن مانعى ندارد كه رجعى، سخن مى گويد، بنابراي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى شوهر است، و ) بر وزن نعل(» بعل«جمع » بعولَة«: مى گويد» مفردات«در » راغب«ـ  1

و گاه ) 93، صفحه 6تفسير كبير، جلد (به زن و شوهر هر دو اطالق مى شود : بعضى گفته اند
  .برترى فهميده مى شوداز اين واژه، نوعى معنى : گفته شده



١٨٩  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  .بعضى از اقسام طالق، اصالً عده نداشته باشد
و براى زنان همانند وظايفى كه بر دوش «: سپس به بيان چهارمين حكم پرداخته، مى فرمايد

  ).و لَهنَّ مثْلُ الَّذي علَيهِنَّ بِالْمعرُوف(» آنها است، حقوق شايسته اى قرار داده شده
، اين جمله از كلمات عجيب، جالب و جامعى است »مجمع البيان«در » طبرسى«به گفته مرحوم 

و در واقع بحث را به مسائل مهمترى فراتر از طالق و عده ) 1(كه فوايد بسيارى را در بر دارد
همان طور كه «: كشانيده، و به مجموعه حقوق زناشويى مردان و زنان، اشاره مى كند، مى گويد

عهده زنان گذارده شده، همچنين زنان حقوقى بر مردان دارند كه آنها براى مرد حقوقى بر 
زيرا در اسالم هرگز حق يك طرفه نيست، و هميشه به صورت متقابل  ;موظف به رعايت آنند

  .»مى باشد
كه به معنى كار نيك، شناخته شده، معقول و منطقى است، در اين سلسله آيات، » معرُوف«واژه 

تا هشدارى به مردان و زنان باشد كه هرگز از ) 241از آيه مورد بحث تا (ده دوازده بار تكرار ش
حق خود، سوء استفاده نكنند، بلكه با احترام به حقوق متقابل يكديگر، در تحكيم پيوند 

  .زناشويى و جلب رضاى الهى بكوشند
جالِ علَيهِنَّ و للرِّ(» و مردان بر آنها برترى دارند«: و سرانجام در پنجمين حكم مى فرمايد

  ).درجةٌ
كه در حقيقت، تكميلى است بر آنچه درباره حقوق متقابل زن و مرد قبالً گفته شد، و مفهومش 

مسأله عدالت ميان زن و مرد، به اين معنى نيست كه آنها در همه چيز برابرند و بايد : اين است
  !همه چيز مساوى باشند؟ همراه يكديگر گام بردارند، و آيا راستى الزم است آن دو، در

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، ذيل آيه مورد بحث327، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ  1



١٩٠  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

با توجه به اختالف دامنه دارى كه بين نيروهاى جسمى و روحى زن و مرد وجود دارد، پاسخ 
فريده شده، و به جنس زن براى انجام وظايفى متفاوت با مرد آ: اين سؤال روشن مى شود

همين دليل، احساسات متفاوتى دارد، قانون آفرينش، وظيفه حساس مادرى و پرورش نسل 
هاى نيرومند را بر عهده او گذارده، لذا سهم بيشترى از عواطف و احساسات به او داده است، 
در حالى كه طبق اين قانون، وظايف خشن و سنگين تر اجتماعى بر عهده جنس مرد گذارده 

  .ه، و سهم بيشترى از تفكر به او اختصاص يافتهشد
بنابراين اگر بخواهيم عدالت را اجرا كنيم بايد پاره اى از وظايف اجتماعى كه نياز بيشترى به 

انديشه، مقاومت و تحمل شدائد دارد بر عهده مردان گذارده شود، و وظايفى كه عواطف و 
ين رو مديريت خانواده بر عهده مرد، و احساسات بيشترى را مى طلبد بر عهده زنان، از هم

معاونت آن بر عهده زن گذارده شده است و در عين حال اين، مانع از آن نخواهد بود كه زنان 
در اجتماع، كارها و وظايفى را كه با ساختمان جسم و جان آنها مى سازد، عهده دار شوند، و 

  .نجام دهنددر كنار انجام وظيفه مادرى، وظايف حساس ديگرى را نيز ا
و نيز اين تفاوت مانع از آن نخواهد بود كه از نظر مقامات معنوى و دانش و تقوا، گروهى از 

  .زنان از بسيارى از مردان پيشرفته تر باشند
اين كه بعضى از غرب زدگان اصرار دارند اين دو جنس را در همه چيز مساوى قلمداد كنند، 

ازد، و مطالعات مختلف علمى آن را انكار مى كند، اصرارى است كه با واقعيت ها هرگز نمى س
حتى در جوامعى كه شعار مساوات و برابرى در تمام جهات، همه جا را پر كرده، عمالً غير آن 
ديده مى شود، مثالً مديريت سياسى و نظامى تمام جوامع بشرى ـ جز در موارد استثنائى ـ همه 

  ار اصلى شعار، مساوات است، اين در دست مردان است، حتى در جوامع غربى كه شع
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  .معنى به وضوح ديده مى شود
جز (به هر حال، قوانينى همچون بودن حق طالق، يا رجوع در عده يا قضاوت به دست مردان، 

از همين جا سرچشمه مى ) در موارد خاصى كه به زن، يا حاكم شرع حق طالق داده مى شود
  .گيرد، و نتيجه مستقيم همين واقعيت است

، تنها نظر به مسأله رجوع در عده »للْرِّجالِ علَيهِنَّ درجةً«جمله : بعضى از مفسران گفته اند
  )1.(طالق دارد

زيرا قبل از آن يك قانون كلى درباره  ;ولى روشن است اين تفسير با ظاهر آيه سازگار نيست
بيان شده، سپس » هِنَّ بِالْمعرُوفو لَهنَّ مثلُ الَّذى علَي«حقوق زن و رعايت عدالت، به صورت 

  .جمله مورد بحث به صورت يك قانون كلى ديگر به دنبال آن قرار گرفته است
  ).و اللّه عزيزٌ حكيم(» خداوند توانا و حكيم است«: و باالخره در پايان آيه مى خوانيم

اشاره اى است به اين كه و در واقع پاسخى است براى آنها كه در اين زمينه ايراد مى گيرند، و 
هر كس در جامعه به وظايفى بپردازد كه قانون آفرينش : حكمت و تدبير الهى، ايجاب مى كند

براى او تعيين كرده است، و با ساختمان جسم و جان او هماهنگ است، حكمت خداوند 
ا تعادلى ايجاب مى كند در برابر وظايفى كه بر عهده زنان گذارده، حقوق مسلّمى قرار گيرد، ت

  .ميان وظيفه و حق بر قرار شود
 * * *  

   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .360، صفحه 1، جلد »فى ظالل القرآن«ـ تفسير  1
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  :نكته ها
  ـ عده، وسيله اى براى صلح و بازگشت 1

گاهى در اثر عوامل مختلف، زمينه روحى به وضعى در مى آيد كه پديد آمدن يك اختالف 
ى و نزاع كوچك، حس انتقام را آن چنان شعلهور مى سازد كه فروغ عقل و وجدان را جزئ

  .خاموش مى كند
اما بسيار مى شود اندك مدتى كه . و غالباً تفرقه هاى خانوادگى در همين حاالت رخ مى دهد

از اين كشمكش گذشت، زن و مرد به خود آمده پشيمان مى شوند خصوصاً از اين جهت كه 
  .با متالشى شدن كانون خانواده، در مسير ناراحتى هاى گوناگونى قرار خواهند گرفتمى بينند 

زن ها بايد مدتى عده نگه دارند و صبر كنند تا اين : اينجاست كه آيه مورد بحث مى گويد
امواج زودگذر بگذرد و ابرهاى تيره نزاع و دشمنى از آسمان زندگى آنان پراكنده شوند، 

كه اسالم درباره خارج نشدن زن از خانه در طول مدت عده، داده است مخصوصاً با دستورى 
حسن تفكر در او برانگيخته مى شود، و در بهبود روابط او با شوهر كامالً مؤثر است و لذا در 

ذلك  ال تَدري لَعلَّ اللّه يحدثُ بعد... ال تُخْرِجوهنَّ منْ بيوتهِنَّ: مى خوانيم 1آيه » طالق«سوره 
چه مى دانيد شايد خدا گشايشى رساند و صلحى ... آنان را از منزلشان خارج نسازيد«: أَمراً

  .»پيش آيد
غالباً به خاطر آوردن لحظات گرم و شيرين قبل از طالق، كافى است كه مهر و صميميت از 

  .دست رفته را باز آورد و فروغ ضعيف گشته محبت را تقويت كند
 * * *  

  وسيله حفظ نسل ـ عده، 2
  .يكى ديگر از فلسفه هاى عده روشن شدن وضع زن از نظر باردارى است
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راست است كه يك بار ديدن عادت ماهانه معموالً دليل بر عدم باردارى زن است ولى گاه 
ديده شده، زن در عين باردارى عادت ماهيانه را در آغاز حمل مى بيند، از اين رو براى رعايت 

ع دستور داده شده زن سه بار عادت ماهيانه ببيند و پاك شود، تا به طور قطع كامل اين موضو
البته عده فوايد ديگرى . عدم باردارى از شوهر سابق روشن گردد و بتواند ازدواج مجدد كند

  .هم دارد كه در جاى خود به آن اشاره خواهد شد
* * *  

  ـ حق و وظيفه، جدائى ناپذيرند 3
وجود » وظيفه اى«صل اساسى اشاره كرده است، و آن اين كه هر جا در اينجا قرآن به يك ا

هم ثابت است، يعنى وظيفه هرگز از حق جدا نيست، مثالً پدر و مادر » حقى«دارد در كنار آن 
وظايفى در برابر فرزندان خود دارند، همين سبب مى شود كه حقوقى نيز به گردن آنها داشته 

  . باشند
ت براى بسط و تعميم عدالت حد اكثر كوشش را بنمايد، در مقابل، يا اين كه قاضى موظف اس

حقوق فراوانى هم براى او قرار داده شده است، اين موضوع حتى در مورد پيامبران و امت ها 
  .نيز ثابت است

به همان اندازه كه زنان وظايفى : در آيه مورد بحث نيز، اشاره به اين حقيقت شده، مى فرمايد
» وظايف«با آن » حقوق«براى آنها قرار داده شده است و از تساوى اين  دارند حقوقى هم

  .در حق آنان عملى مى گردد» اجراى عدالت«
عكس اين معنى نيز ثابت است كه اگر براى كسى حقى قرار داده شده، در مقابل وظايفى هم 

شته باشد، بدون به عهده او خواهد بود، لذا نمى توانيم كسى را پيدا كنيم كه حقى در موردى دا
  .اين كه وظيفه اى بر دوش او قرار گيرد

* * *  



١٩٤  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  ـ سرگذشت دردناك زنان در طول تاريخ 4
» جامعه شناسى«زن در طول تاريخ، جريان پر ماجرا و دردآلودى دارد كه از مهمترين مباحث 

   :روز به شمار مى رود، به طور كلى، دوران زندگى زن را به دو دوره مى توان تقسيم كرد
نخست دوران ما قبل تاريخ كه امروز اطالع صحيحى از وضع زن در آن دوره، در دست ما 

  .نيست، و شايد در آن دوران از حقوق طبيعى بيشترى برخوردار بوده است
با شروع تاريخ بشر، نوبت به دوره دوم رسيد، در اين دوره، در بعضى از جوامع زن به عنوان 

قوق اقتصادى، سياسى و اجتماعى شناخته مى شد، و اين يك شخصيت غير مستقل در كليه ح
وضع در پاره اى از كشورها تا قرون اخير ادامه داشت، اين طرز تفكر درباره زن حتى در قانون 
مدنى به اصطالح مترقى فرانسه، هم ديده مى شود كه به عنوان نمونه به چند ماده از موادى كه 

  :اشاره مى شود درباره روابط مالى زوجين سخن مى گويد
زنِ شوهردار نمى تواند بدون اجازه و امضاى شوهر : استفاده مى گردد 217و  215از ماده «

» خود هيچ عمل حقوقى را انجام دهد و هر گونه معامله براى او محتاج به اذن شوهر است
زه البته در صورتى كه شوهر نخواهد از قدرتش سوء استفاده كرده و بدون علت موجه، از اجا(

  ).دادن امتناع ورزد
شوهر حق دارد به تنهائى در دارائى مشترك بين زن و مرد هر گونه تصرف  1242طبق ماده «

البته با اين قيد كه هر معامله اى كه از حدود (» كه بخواهد بكند و اجازه زن هم الزم نيست
  ).اداره كردن خارج باشد موافقت و امضاى زن الزم نيست

  حق اداره كليه اموال اختصاصى زن هم به مرد  1428ر ماده د«و از اين باالتر 
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البته با اين قيد كه در هر گونه معامله اى كه از حدود اداره كردن خارج باشد، (» محول شده
  )1).(موافقت و امضاى زن نيز الزم است

با زن ) صلى اهللا عليه وآله(در محيط پيدايش اسالم، يعنى حجاز نيز قبل از ظهور پيغمبر اكرم
همان معامله انسان وابسته غير مستقل مى شد، رفتار آنها شباهت زيادى به بشرهاى نيمه 

  . زيرا به وضع رسوا و ننگينى از زن بهره بردارى مى كردند ;وحشى داشت
زن در محيط آنها آن چنان بى اراده و بى اختيار بود كه گاهى جهت ارتزاق صاحب خود، در 

، محروميت از تمدن، و ابتالى به فقر آنها را گرفتار خشونت معرض كرايه قرار مى گرفت
را در مورد آنها مرتكب مى ) زنده به گور كردن(» وأْد«عجيبى كرده بود كه جنايت معروف 

  .شدند
* * *  

  ـ مرحله نوين در زندگى زن 5
ه با ظهور اسالم، و تعليمات ويژه آن، زندگى زن وارد مرحله نوينى گرديد كه با دو مرحل

گذشته، فاصله زيادى داشت در اين دوره ديگر مستقل شد و از كليه حقوق فردى، اجتماعى و 
انسانى برخوردار گرديد، پايه تعليمات اسالم در مورد زن همان است كه در آيات مورد بحث 

اجتماع وظايف  ، يعنى زن همان اندازه كه در»و لَهنَّ مثْلُ الَّذي علَيهِنَّ بِالْمعرُوف«: مى خوانيم
سنگينى دارد حقوق قابل توجهى نيز داراست، اسالم زن را مانند مرد برخوردار از روح كامل 
انسانى و اراده و اختيار دانسته و او را در مسير تكامل كه هدف خلقت است مى بيند، لذا هر 

مخاطب » ا الَّذينَ آمنُوايا أَيه«و » يا أَيها النّاس«دو را در يك صف قرار داده و با خطاب هاى 
  .ساخته

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .»حقوق زن در اسالم و اروپا«ـ  1
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و منْ عملَ «: برنامه هاى تربيتى، اخالقى و علمى را براى آنها الزم كرده است و با آياتى مثل
ي كنٌ فَأُولئؤْمم وه أُنْثى و نْ ذَكَر أَوحاً منَّةَصالخُلُونَ الْج1.(»د(  

منْ عملَ صالحاً «: وعده برخوردار شدن از سعادت كامل به هر دو جنس داده، و با آياتى مانند
) 2(»وا يعملُونمنْ ذَكَر أَو أُنْثى و هو مؤْمنٌ فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً و لَنَجزِينَّهم أَجرَهم بِأَحسنِ ما كانُ

هر كدام از زن و مرد مى توانند به دنبال انجام برنامه هاى اسالم و وظايف الهى به : مى گويد
و پاكيزه كه سراسر سعادت و نور است، گام » طيب«تكامل معنوى و مادى برسند و به حياتى 

  .نهند
كُلُّ نَفْس بِما « :اسالم، زن را مانند مرد به تمام معنى مستقل و آزاد مى داند و قرآن با آياتى نظير

اين آزادى را براى عموم ) 4.(»منْ عملَ صالحاً فَلنَفْسه و منْ أَساء فَعلَيها«و يا ) 3(»كَسبت رهينَةٌ
: افراد اعم از زن و مرد، بيان مى دارد و لذا در برنامه هاى مجازاتى هم مى بينم در آياتى مثل

»دلالزّاني فَاج ةُ ويةاَلزّانلْدائَةَ جما منْهد مو مانند آن هر دو را به مجازات ) 5(»وا كُلَّ واح
  .واحدى محكوم مى كند

از طرفى چون استقالل، الزمه اراده و اختيار است لذا اسالم اين استقالل را در كليه حقوق 
را مالك  و انواع و اقسام ارتباطات مالى را براى زن بالمانع دانسته و او. اقتصادى مى آورد

للرِّجالِ نَصيب «: مى خوانيم 32آيه » نساء«درآمد و سرمايه هاى خويش مى شمارد، در سوره 
  .»مما اكْتَسبوا و للنِّساء نَصيب مما اكْتَسبنَ

  براى به دست آوردن مالى » كسب«كه بر خالف » اكتساب«با توجه به لغت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .40ـ غافر، آيه  1
  .97ـ نحل، آيه  2
  .38ـ مدثر، آيه  3
  .15ـ جاثيه، آيه  46ـ فصلت، آيه  4
  .2ـ نور، آيه  5
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  )1(است كه نتيجه اش متعلق به شخص به دست آورنده است،
همه مردم بر اموال «: اَلنّاس مسلَّطُونَ على أَموالهِم: و همچنين با در نظر گرفتن قانون كلى

به دست مى آيد چگونه اسالم به استقالل اقتصادى زن احترام گذارده و ) 2(»مسلطندخويش 
  .تفاوتى بين زن و مرد نگذاشته است

خالصه آن كه زن در اسالم، يك ركن اساسى اجتماع به شمار مى رود و هرگز نبايد با او 
  .معامله يك موجود فاقد اراده، وابسته و نيازمند به قيم، نمود

* * *  
  مساوات يا عدالت؟ ـ 6

ولى بعضى روى ) و در اسالم به آن توجه خاصى شده(تنها مطلبى كه بايد به آن توجه داشت 
يك سلسله احساسات افراطى و حساب نشده آن را انكار مى كنند مسأله تفاوت هاى روحى و 

  .جسمى زن و مرد و تفاوت وظايف آنها است
بين اين دو جنس، هم از نظر : توانيم انكار نمائيم كهما هر چه را انكار كنيم اين حقيقت را نمى 

جسمى و هم از نظر روحى تفاوت زيادى است كه ذكر آنها در كتب مختلف ما را از تكرار 
  :آنها بى نياز مى سازد، و خالصه همه آنها اين است

همان چون زن پايگاه وجود و پيدايش انسان است و رشد نونهاالن در دامن او انجام مى پذيرد، 
طور كه جسماً متناسب با حمل، پرورش و تربيت نسل هاى بعد آفريده شده از نظر روحى هم 

  .سهم بيشترى از عواطف و احساسات دارد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رجوع شود ـ البته اين نكته در مواردى است كه لغت كَسب و » مفردات راغب«ـ به كتاب  1
  .هم آمده باشداكْتساب در برابر 

، 222، صفحه 1، جلد »عوالى الآللى«ـ  7، حديث 272، صفحه 2، جلد »بحار االنوار«ـ  2
  و  99حديث 
ـ و در تمام كتب فقهى  504و  495و  494، صفحات »نهج الحق«ـ  198، حديث 457صفحه 

  .به آن استدالل شده است
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و مرد بايد در تمام شئون، همراه زن : با وجود اين اختالفات دامنه دار، آيا مى توان گفت
  .يكديگر گام برداشته، و در تمام كارها صد در صد مساوى باشند

  بايد طرفدار عدالت در اجتماع بود؟ : مگر نه اين است كه
هر كس به وظيفه خود پرداخته و از مواهب و مزاياى وجودى : آيا عدالت غير از اين است كه

  خويش بهره مند گردد؟
ا دخالت دادن زن در كارهائى كه خارج از تناسب روحى و جسمى اوست، بر بنابراين، آي

  !خالف عدالت نمى باشد؟
اسالم در عين طرفدارى از عدالت، مرد را در پاره اى از كارهاى : اينجاست كه مى بينيم

مقدم ...سرپرستى كانون خانه و: اجتماعى كه به خشونت و يا دقت بيشترى نيازمند است، مانند
  .، و مقام معاونت را به زن واگذار كرده استداشته
هر كدام احتياج به مدير دارند و مسأله مديريت در آخرين مرحله » اجتماع«و يك » خانه«يك 

  .خود، بايد به يك شخص منتهى گردد، و گرنه كشمكش و هرج و مرج بر قرار خواهد شد
  زن؟با اين وضع، آيا بهتر است مرد براى اين كار نامزد گردد يا 

همه محاسبات دور از تعصب، مى گويد وضع ساختمانى مرد ايجاب مى كند مديريت خانواده 
  .او گردد» معاون«به عهده او نهاده شود و زن 

گر چه جمعى اصرار دارند اين واقعيت ها را ناديده بگيرند، ولى وضع زندگى، حتى در جهان 
عمالً : كامل داده اند، نشان مى دهد امروز و حتى در كشورهايى كه به زنان آزادى و مساوات

  ! مطلب همان است كه در باال گفته شد، اگر چه در سخن خالف آن گفته شود
* * *  

   



١٩٩  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

   
   
   

  الطَّالقُ مرَّتانِ فَإِمساك بِمعرُوف أَو تَسريح بِإِحسان و ال يحلُّ    229
  شَيئاً إِالّ أَنْ يخافا أَالّ يقيما حدود اللّه لَكُم أَنْ تَأْخُذُوا مما آتَيتُموهنَّ         
         لْكت بِه تا افْتَدهِما فيملَيع ناحفَال ج اللّه وددقيما حأَالّ ي فْتُمفَإِنْ خ  
         الظّال مه كفَأُولئ اللّه وددح دتَعنْ يم وها وتَدفَال تَع اللّه وددونَحم  

   
  :ترجمه

بايد به ) و در هر مرتبه،( ;دو مرتبه است) طالقى كه رجوع و بازگشت دارد،(ـ طالق،  229
و براى . ، يا با نيكى او را رها سازد)و آشتى نمايد(طور شايسته همسر خود را نگاهدارى كند 

همسر،  مگر اين كه دو ;شما حالل نيست كه چيزى از آنچه به آنها داده ايد، پس بگيريد
اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، مانعى براى . بترسند كه حدود الهى را بر پا ندارند

 ;اينها حدود و مرزهاى الهى است). و طالق بگيرد(آنها نيست كه زن، فديه و عوضى بپردازد 
  .و هر كس از آن تجاوز كند، ستمگر است! از آن، تجاوز نكنيد

   
  :شأن نزول

رسيد و از شوهرش شكايت كرد كه او ) صلى اهللا عليه وآله(كى از همسران پيامبرزنى خدمت ي
پيوسته وى را طالق مى دهد و سپس رجوع مى كند تا به اين وسيله به زيان و ضرر افتد ـ و 

در جاهليت چنين بود كه مرد حق داشت همسرش را هزار بار طالق بدهد و رجوع كند و 
رسيد ) صلى اهللا عليه وآله(كه اين شكايت به محضر پيغمبر اكرمحدى براى آن نبود ـ هنگامى 

  آيه فوق نازل گشت و حد طالق را سه بار قرار 
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  )1.(داد
   

  :تفسير
  !يا زندگى زناشويى معقول يا جدائى شايسته
براى اصالح وضع خانواده و » رجوع«و » عده«در تفسير آيه قبل به اينجا رسيديم كه قانون 

ائى و تفرقه است، ولى بعضى از تازه مسلمانان مطابق دوران جاهليت، از آن جلوگيرى از جد
سوء استفاده مى كردند، و براى اين كه همسر خود را تحت فشار قرار دهند، پى در پى او را 

طالق داده و قبل از تمام شدن عده، رجوع مى كردند، و به اين وسيله زن را در تنگناى 
  .شديدى قرار مى دادند

طالق «: فوق نازل شد، و از اين عمل زشت و ناجوانمردانه جلوگيرى كرد، مى فرمايد آيه
  ).الطَّالقُ مرَّتانِ(» دو مرتبه است) منظور طالقى است كه رجوع و بازگشت دارد(

در هر يك از اين دو بار، يا بايد همسر خود را به طور شايسته «: و پس از آن مى افزايد
» ايد، يا با نيكى او را رها سازد و براى هميشه از او جدا شودنگاهدارى كند و آشتى نم

  ).فَإِمساك بِمعرُوف أَو تَسريح بِإِحسان(
بنابراين، طالق سوم، رجوع و بازگشتى ندارد، و هنگامى كه دو نوبت كشمكش و طالق و 

در اين دو بار، سپس صلح و رجوع انجام گرفت، بايد كار را يكسره كرد، و به تعبير ديگر، اگر 
محبت و صميميت از دست رفته، بازگشت، مى تواند با همسرش زندگى كند و از طريق صلح 

و صفا در آيد، در غير اين صورت، اگر زن را طالق داد، ديگر حق رجوع به او ندارد، مگر با 
  شرايطى كه در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسة االعلمى 103، صفحه 2جلد ( 329فحه ، ص2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1

، »كبير«اين شأن نزول در تفسير (، ذيل آيه مورد بحث ـ )هـ ق 1415للمطبوعات، طبع اول، 
  ).نيز، ذيآليه مورد بحث آمده است» روح المعانى«و » قرطبى«
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  .آيه بعد، خواهد آمد
به معنى رها ساختن است، و جمله » تَسرِيح«به معنى نگهدارى، و » امساك«بايد توجه داشت، 

اشاره به طالق سوم مى كند كه آن دو را با » الطَّالقُ مرَّتانِ«بعد از جمله » تَسرِيح بِاحسان«
  .رعايت موازين انصاف و اخالق، از هم جدا مى سازد

  )1.(همان طالق سوم است» تَسرِيح بِاحسان«در روايات متعددى آمده است كه منظور از 
حقوق آن زن را بپردازد و : بنابراين، منظور از جدا شدن توأم با احسان و نيكى، اين است كه

بعد از جدائى، ضرر و زيانى به او نرساند، و پشت سر او سخنان نا مناسب نگويد، و مردم را 
  .به او بدبين نسازد، و امكان ازدواج مجدد را از او نگيرد

دارى زن و آشتى كردن بايد با معروف و نيكى و صفا و بر اين اساس همان گونه كه نگاه
  .صميميت، همراه باشد، جدائى نيز بايد توأم با احسان گردد

براى شما حالل نيست كه چيزى را از آنچه به آنها داده ايد پس «: و لذا در ادامه آيه مى فرمايد
  ).نَّ شَيئاًو ال يحلُّ لَكُم أَنْ تَأْخُذُوا مما آتَيتُموه(» بگيريد

از اين رو، شوهر نمى تواند هنگام جدائى چيزى را كه به عنوان مهر به زن داده است باز پس 
، اين 21و  20، آيات »نساء«در سوره (گيرد، و اين يك مصداق جدائى بر پايه احسان است 

  ).حكم به طور مشروح تر بيان شده است كه شرح آن خواهد آمد
  : دانسته و گفته اند» مهر«ين جمله را وسيع تر از بعضى از مفسران مفهوم ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من اليحضره «ـ ) هـ ق 1380چاپخانه علميه، ( 116، صفحه 1، جلد »عياشى«ـ تفسير  1

، صفحات 22، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) انتشارات جامعه مدرسين( 502، صفحه 3، جلد »الفقيه
، 302، صفحه 100، و جلد 27، صفحه 53، جلد »بحار االنوار«ـ ) آل البيت چاپ( 122و  121

  .155و  151، صفحات 101و جلد 
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  )1.(چيزهاى ديگرى را كه به او بخشيده است نيز باز پس نمى گيرد
جالب توجه اين كه در مورد رجوع و آشتى تعبير به معروف، يعنى كارى كه در عرف ناپسند 

رد جدائى تعبير به احسان آمده است كه چيزى باالتر از معروف است، نباشد شده، ولى در مو
  )2.(تا مرارت و تلخى جدائى را براى زن به اين وسيله جبران نمايد

تنها در يك فرض، باز پس گرفتن مهر : اشاره كرده مى گويد» طالق خُلْع«در ادامه آيه به مسأله 
دو «ه ادامه زندگى زناشويى نداشته باشد، و مانعى ندارد، و آن در صورتى است كه زن تمايل ب

إِالّ أَنْ يخافا أَالّ (» همسر از اين بترسند كه با ادامه زندگى زناشويى حدود الهى را بر پا ندارند
اللّه وددقيما حي.(  
اگر بترسيد كه حدود الهى را رعايت نكنند، گناهى بر آن دو نيست كه زن «: سپس مى افزايد

فَإِنْ خفْتُم أَالّ يقيما حدود اللّه فَال جناح علَيهِما فيما (و طالق بگيرد » بپردازد) عوضى(فديه 
بِه تافْتَد.(  

در حقيقت، در اينجا سرچشمه جدائى، زن است، و او بايد غرامت اين كار را بپردازد و به 
  .ديگرى انتخاب كندمردى كه مايل است با او زندگى كند، اجازه دهد با همان مهر، همسر 

به صورت تثنيه، اشاره به دو همسر آمده است و » أَالّ يقيما«ضمير در جمله : قابل توجه اين كه
به صورت جمع مخاطب، اين تفاوت ممكن است اشاره به لزوم نظارت » فَانْ خفْتُم«در جمله 

م امكان ادامه زناشويى حكام شرع بر اين گونه طالق ها باشد و يا اشاره به اين كه تشخيص عد
  .توأم با رعايت حدود الهى، به عهده زن و شوهر گذارده نشده است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .99، صفحه 6، جلد »كبير«ـ تفسير  1
  .، ذيل آيه مورد بحث234، صفحه 2، جلد »الميزان«ـ  2
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را دليل بر عدم امكان ادامه  زيرا بسيار مى شود كه آنها بر اثر عصبانيت موضوعات كوچكى
بلكه بايد اين مسأله از نظر عرف عام و توده مردم و كسانى كه با آن دو . زوجيت مى شمرند

  .همسر آشنا هستند ثابت گردد، كه در اين صورت اجازه طالق خُلْع داده شده است
اينها حدود و «: ايدو در پايان آيه به تمام احكامى كه در اين آيه بيان شده، اشاره كرده، مى فرم

تلْك حدود (» مرزهاى الهى است از آن تجاوز نكنيد و آنها كه از آن تجاوز مى كنند ستمگرانند
  ).اللّه فَال تَعتَدوها و منْ يتَعد حدود اللّه فَأُولئك هم الظّالمونَ

* * *  
  :نكته ها

  ـ لزوم تعدد مجالس طالق 1
دو يا سه طالق در يك مجلس انجام نمى شود، و : استفاده مى شود» مرَّتانِ الطَّالقُ«از جمله 

بايد در جلسات متعددى واقع شود، به خصوص اين كه تعدد طالق براى آن است كه فرصت 
  .بيشترى براى رجوع باشد، شايد بعد از كشمكش اول صلح و صفا برقرار گردد

عه دوم، ولى وقوع چند طالق در يك و اگر در مرحله نخست صلح و سازشى نشد، در دف
نوبت اين راه را به كلى مسدود مى سازد و آنان را براى هميشه از هم جدا مى گرداند، و تعدد 

  .طالق را عمالً بى اثر مى كند
اين حكم از نظر شيعه مورد قبول است، ولى در ميان اهل تسنن اختالف نظر وجود دارد اگر 

  .ق در يك مجلس، واقع مى شودچه بيشتر آنان معتقدند، سه طال
  » صحيح مسلم«و » مسند احمد بن حنبل«از » المنار«ولى نويسنده تفسير 
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اين حكم كه سه طالق در يك مجلس، يك طالق «: نقل مى كند) دو كتاب اصيل اهل سنت(
تا دو سال از خالفت عمر ) صلى اهللا عليه وآله(بيشتر محسوب نمى شود از زمان پيامبر اكرم

اتفاق همه اصحاب بوده است ولى در آن زمان، خليفه دوم حكم كرد در يك مجلس سه  مورد
  )1!(»طالق واقع مى گردد

* * *  
  ـ مفتى اعظم اهل تسنن و نظر شيعه در مسأله طالق 2

خليفه دوم نيز چنان حكم كرد كه سه طالق در يك مجلس جايز : با اين كه معروف اين است
اهل سنت نيست، از جمله كسانى كه بر خالف علماى ديگر اهل است، ولى مسأله مورد اتفاق 

سنت، در اين مسأله نظر شيعه را انتخاب نموده رئيس سابق دانشگاه االزهر و مفتى بزرگ عالم 
  :بود او مى نويسد» شيخ محمود شلتوت«تسنن 

اتفاق از دير زمانى كه در دانشكده شرق به بررسى و مقايسه بين مذاهب پرداخته ام بسيار «
افتاده كه به آراء و نظريه هاى مختلف مذاهب در پاره اى از مسائل مراجعه كرده ام، و چون 
استدالالت شيعه را محكم و استوار ديده ام در برابر آن خاضع گشته و همان نظريه شيعه را 

  .»انتخاب كرده ام
د طالق است، در اين آن گاه چند نمونه از آن را نقل مى كند كه يكى از آنها همين مسأله تعد

  :باره مى نويسد
سه طالق در يك جلسه و با يك عبارت از نظر مذاهب چهارگانه عامه، سه طالق محسوب «

مى شود، ولى طبق عقيده شيعه اماميه يك طالق بيشتر به حساب نمى آيد، و چون راستى از 
  رأى شيعه حق است، ) و ظاهر آيات قرآن(نظر قانون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار ( 184و  183، صفحات 4، جلد »صحيح مسلم«، ذيل آيه مورد بحث ـ »المنار«ـ تفسير  1

، جلد »بحار االنوار«ـ ) دار صادر بيروت( 314، صفحه 1، جلد »مسند احمد«ـ ) الفكر بيروت
  ).هـ ق 1406دار المعرفة بيروت، ( 196، صفحه 2، جلد »مستدرك حاكم«ـ  27، صفحه 31
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  )1.(»ديگر نظريه عامه ارزش فتوائى خود را از دست داده است
* * *  

  ـ مرزهاى الهى 3
در اين آيه و آيات فراوان ديگرى از قرآن مجيد، تعبير لطيفى درباره قوانين الهى به چشم مى 

و به اين ترتيب معصيت و مخالفت با اين قوانين، . و مرز است» حد«خورد و آن تعبير به 
  . د و مرز محسوب مى گرددتجاوز از ح

در حقيقت در ميان كارهائى كه انسان انجام مى دهد، يك سلسله مناطق ممنوعه وجود دارد كه 
قوانين و احكام الهى اين مناطق را مشخص مى كند و . ورود در آن، فوق العاده خطرناك است

  . بسان عالئمى است كه در اين گونه مناطق قرار مى دهند
مى بينيم حتى از نزديك شدن به اين مرزها نهى شده است » بقره«از سوره  187و لذا در آيه 
   ;»تلْك حدود اللّه فَال تَقْرَبوها«: مى فرمايد

  . زيرا نزديكى به اين مرزها انسان را بر لب پرتگاه قرار مى دهد
هه ناك نهى از موارد شب: مى خوانيم)عليهم السالم(و نيز در روايات وارده از طرق اهل بيت

اين كار در حكم نزديك شدن به مرز است و چه بسا با يك غفلت، «: فرموده اند و گفته اند
  )2.(»انسانى كه به مرز نزديك شده گام در آن طرف بگذارد و گرفتار هالكت و نابودى شود

* * *  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جلد »كنز العرفان«، به نقل از پاورقى 108صفحه ، 11، شماره اول، سال »رسالة االسالم«ـ  1
2 ،  

  .271صفحه 
بحار «ـ ) چاپ آل البيت( 175و  169، 167، 161، صفحات 27، جلد »وسائل الشيعه«ـ  2

حمى اللّه محارِمه، فَمنْ رتَع حولَ «: ، بدين مضمون261و  260، 258، صفحات 2، جلد »االنوار
  .، و يا عباراتى ديگر نظير همين عبارت»يقَع فيه الْحمى، أَوشَك أَنْ
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  فَإِنْ طَلَّقَها فَال تَحلُّ لَه منْ بعد حتّى تَنْكح زوجاً غَيرَه فَإِنْ طَلَّقَها    230
  كفَال جناح علَيهِما أَنْ يتَراجعا إِنْ ظَنّا أَنْ يقيما حدود اللّه و تلْ         
  حدود اللّه يبينُها لقَوم يعلَمونَ          

   
  :ترجمه

او را طالق داد، از آن به بعد، زن بر او حالل ) بعد از دو طالق و رجوع، بار ديگر(ـ اگر  230
او را طالق داد، گناهى ) همسر دوم(مگر اين كه همسر ديگرى انتخاب كند اگر  ;نخواهد بود

. در صورتى كه اميد داشته باشند كه حدود الهى را محترم مى شمرند ;نندندارد كه بازگشت ك
  .آن را براى گروهى كه آگاهند، بيان مى نمايد) خدا(اينها حدود الهى است كه 

   
  :شأن نزول

من : رسيده، عرض كرد) صلى اهللا عليه وآله(زنى خدمت پيامبر اكرم: در حديثى آمده است
عبدالرحمن «، او سه بار مرا طالق داد، پس از او با مردى به نام بودم» رفاعه«همسر پسر عمويم 

ازدواج كردم، اتفاقاً او هم مرا طالق داد، بى آن كه در اين مدت آميزش جنسى بين » بن زبير
  من و او انجام گيرد، آيا مى توانم به شوهر اولم بازگردم؟

آميزش جنسى كرده باشى، در نه، تنها در صورتى مى توانى كه با همسر دوم : حضرت فرمود
  )1.(اين هنگام آيه فوق نازل شد

   
، ذيل آيه مورد 330، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نيز آمده » مراغى«و » قرطبى«، »روح المعانى«ـ اين شأن نزول در تفسير ) با تلخيص(بحث 
  . است
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  :تفسير
  !جدائى مشروط

يه قبل، سخن از دو طالق به ميان آمده بود كه بعد از طالق دوم، دو همسر يا بايد راه در آ
  .الفت و صلح را پيش گيرند و يا از هم جدا شوند

اگر «: اين آيه، در حقيقت حكم تبصره اى دارد كه به حكم سابق ملحق مى شود مى فرمايد
بر او بعد از آن حالل نخواهد شد،  او را طالق داد، زن) بعد از دو طالق و رجوع، بار ديگر(

و با او آميزش جنسى نمايد، در اين صورت اگر (مگر اين كه همسر ديگرى انتخاب كند، 
و آن زن با همسر اولش بار (او را طالق داد، گناهى ندارد كه آن دو بازگشت كنند، ) همسر دوم

فَإِنْ (» ى را محترم مى شمرندمشروط بر اين كه اميد داشته باشند حدود اله) ديگر ازدواج نمايد
تَراجهِما أَنْ يلَيع ناحفَإِنْ طَلَّقَها فَال ج رَهجاً غَيوز حتّى تَنْكح دعنْ بم لُّ لَهعا إِنْ ظَنّا طَلَّقَها فَال تَح

اللّه وددقيما حأَنْ ي.(  
» افرادى كه آگاهند بيان مى كنداينها حدود الهى است كه خدا براى «: و در پايان، تأكيد مى كند

  ).و تلْك حدود اللّه يبينُها لقَوم يعلَمونَ(
  : از رواياتى كه از پيشوايان بزرگ اسالم رسيده استفاده مى شود

  )1.(اوالً ـ ازدواج با شخص دوم بايد دائمى باشد
  )2.(ثانياً ـ به دنبال اجراى عقد، عمل زناشويى نيز انجام گيرد

  : اين دو شرط را از خود آيه نيز ممكن است اجماالً استفاده كرد
  گواه به آن » فَإِنْ طَلَّقَها«اما اين كه عقد دائمى باشد به خاطر اين كه جمله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) هـ ش 1365دار الكتب االسالمية، ( 34، صفحه 8، جلد »تهذيب«ـ  1

22 ،  
  .156، صفحه 101، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 132صفحه 

وسائل «ـ ) دار الكتب االسالمية( 76، صفحه 6، و جلد 425، صفحه 5، جلد »كافى«ـ  2
، 101، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 129و  113، 111، صفحات 22، جلد »الشيعه

  .160صفحه 
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  . عقد دائم تصور مى شودزيرا طالق تنها در  ;است
زيرا به  ;استفاده كرد» حتّى تَنْكح زوجاً غَيرَه«و اما انجام عمل زناشويى را مى توان از جمله 

به معنى عقد بستن است، » نَكَح فُالنٌ فُالنَةً«: گفته بعضى از ادباى عرب، هنگامى كه گفته شود
زيرا فرض سخن در (ه معنى انجام آميزش جنسى است ب» نَكَح زوجتَه«: و اما هر گاه گفته شود

جائى است كه او زوجه باشد، بنابراين به كار بردن نكاح در مورد زوجه چيزى جز آميزش 
  )1).(جنسى نمى تواند باشد

  .عالوه بر اين، مطلق، منصرف به فرد غالب مى شود و غالباً عقد ازدواج با آميزش همراه است
همان گونه كه بعداً اشاره خواهد شد، اين حكم فلسفه اى دارد كه تنها و از همه اينها گذشته، 

  .با اجراى صيغه عقد، حاصل نمى شود
* * *  
  :نكته

  محلِّل يك عامل بازدارنده در برابر طالق
معمول فقها اين است كه همسر دوم را در اين گونه موارد محلِّل مى نامند چون باعث حالل 

منظور شارع : با همسر اول مى شود و به نظر مى رسد) طالق و عدهالبته بعد از (شدن زن 
  .مقدس اين بوده است كه، با اين حكم جلو طالق هاى پى در پى را بگيرد

همان گونه كه ازدواج، يك امر حياتى و ضرورى است، طالق هم در شرايط : توضيح اين كه
ريف يافته، طالق را مجاز خاصى، ضرورت پيدا مى كند، لذا اسالم بر خالف مسيحيت تح

  شمرده، ولى از آنجا كه از هم پاشيدن خانواده ها 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيه مورد بحث)چاپى ديگر 448صفحه ( 104، صفحه 6، جلد »كبير«ـ تفسير  1
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طالق را تا  زيان هاى جبران ناپذيرى براى فرد و اجتماع دارد، با استفاده از عوامل مختلفى،
آنجا كه ممكن است محدود ساخته، و احكامى تشريع نموده كه با توجه به آنها طالق به 

  .حداقل مى رسد
موضوع الزام به ازدواج مجدد يا محلِّل كه بعد از سه طالق در آيه باال آمده است، يكى از آن 

يگر، مخصوصاً با زيرا ازدواج رسمى زن بعد از سه طالق با مرد د ;عوامل محسوب مى شود
اين قيد كه بايد آميزش جنسى نيز صورت گيرد، سد بزرگى براى ادامه طالق و طالق كشى 

  .است
به كسى كه مى خواهد دست به طالق سوم بزند هشدار مى دهد كه راه بازگشت براى او 

 زيرا راه بازگشت از مسير يك ازدواج دائم با مرد ديگرى ;ممكن است براى هميشه بسته شود
  . مى گذرد

و همسر دوم ممكن است او را طالق ندهد، و به فرض كه طالق بدهد اين جريان مى تواند 
وجدان و عواطف مرد را جريحه دار سازد، لذا تا مجبور نشود، دست به چنين كارى نخواهد 

  .زد
بر در حقيقت، موضوع محلِّل و به تعبير ديگر، ازدواج دائمى مجدد زن با همسر ديگر، مانعى 
سر راه مردان هوسباز و فريبكار است ،تا زن را بازيچه هوا و هوس خود نسازند و به طور 

نامحدود از قانون طالق و رجوع استفاده نكنند، و در عين حال راه بازگشت نيز به كلى بسته 
  .نشده است

بوده كه دائم بودن، مى فهماند هدف ازدواج جديد اين ن: شرائطى كه در اين ازدواج شده، مانند
زيرا چه بسا شوهر دوم حاضر به  ;راه را براى به هم رسيدن زن به شوهر اول، هموار كند

طالق نشود، ازدواج موقت نيست كه زمان آن پايان يابد، بنابراين، از اين قانون نمى توان سوء 
  .استفاده كرد

  زن هدف اين بوده است كه مرد و : با توجه به آنچه در باال آمد، مى توان گفت
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بعد از سه مرتبه طالق، با ازدواج ديگرى از هم جدا شوند تا هر يك زندگى دلخواه خود را 
  . پيش گيرد، و مسأله ازدواج كه امر مقدسى است دستخوش تمايالت شيطانى همسر اول نشود
. ولى در عين حال، اگر زن از همسر دوم هم جدا شد، راه بازگشت به روى آن دو بسته نيست

  .نها مجدداً حالل مى شود، و لذا نام محلِّل به همسر دوم داده اندو نكاح آ
بحث از ازدواج واقعى و جدى : بر اساس آنچه گفته شد اين نكته به خوبى روشن مى شود

است، و اگر كسى از اول قصد ازدواج دائم نداشته باشد، و تنها صورت سازى كند تا عنوان 
اطل است و هيچ اثرى براى حالل شدن زن به شوهر اول، محلِّل حاصل شود، چنين ازدواجى ب

در بسيارى از كتب ) صلى اهللا عليه وآله(نخواهد داشت و حديث معروفى كه از پيغمبر اكرم
خداوند لعنت كند محلّل و آن كسى را كه «: لَعنَ اللّه الْمحلِّلَ و الْمحلَّلَ لَه: تفسير نقل شده

ممكن است اشاره به همين ازدواج هاى صورى و ساختگى ) 1(»ندمحلّل براى او اقدام مى ك
  .باشد

اگر ازدواجِ دائمىِ جدى بكند، ولى نيتش اين باشد كه راه را براى بازگشت : بعضى گفته اند
  .زن، به شوهر اول هموار سازد، ازدواج او باطل است و آن زن به شوهر اول حالل نمى شود

ازدواج جدى بوده باشد هر چند هدف نهاييش گشودن راه  اگر قصد او: بعضى نيز گفته اند
براى همسر اول باشد، آن ازدواج صحيح است، هر چند مكروه مى باشد، به شرط اين كه 

  .چنين مطلبى جزء شرايط عقد ذكر نشود
  و از اينجا روشن مى شود، هياهوى بعضى از مغرضان و بى خبران كه بدون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسة االعلمى 107، صفحه 2جلد ( 331، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1

  للمطبوعات، طبع اول، 
نيز، ذيل آيه » مراغى«و » المنار«، »قرطبى«، ذيل آيه مورد بحث ـ اين حديث را )هـ ق 1415

، »ار االنواربح«ـ ) دار الكتب االسالمية( 71، صفحه 8، جلد »كافى«مورد بحث نقل كرده اند ـ 
  .138و  136، صفحات 22جلد 
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آگاهى از شرايط و ويژگى هاى اين مسأله آن را مورد هجوم قرار داده اند و كلماتى از سر 
اغراض شخصى نسبت به مقدسات اسالم و يا نا آگاهى از احكام آن، به هم بافته اند، كمترين 

به اسالم است و گرنه، اين حكم  ارزشى ندارد و تنها دليل بر جهل و كينه توزى آنها نسبت
الهى با شرائطى كه ذكر شد، عاملى است براى باز داشتن از طالق هاى مكرر و پايان دادن به 

  )1.(خودكامگى بعضى از مردان، و سامان بخشيدن به نظام نكاح و زناشويى
* * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در زمان طاغوت ساخته و پخش شد و در » محلِّل«به فيلم و سريالى است كه به نام  ـ اشاره 1

  .آن به احكام مقدس اسالم توهين گرديد
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231    رُوف أَوعنَّ بِمكُوهسنَّ فَأَملَهلَغْنَ أَجفَب النِّساء إِذا طَلَّقْتُم و  
         ال تُم رُوف وعنَّ بِموهرِّحلْسفْعنْ يم وا وتَدتَعراراً لنَّ ضكُوهس  
         اللّه تمعاذْكُرُوا ن زُواً وه اللّه ذُوا آياتال تَتَّخ و هنَفْس ظَلَم فَقَد كذل  
  وا اللّهعلَيكُم و ما أَنْزَلَ علَيكُم منَ الْكتابِ و الْحكْمةِ يعظُكُم بِه و اتَّقُ         
         ليمء عبِكُلِّ شَي وا أَنَّ اللّهلَماع و  

   
  :ترجمه

رسيدند، يا به طرز » عده«ـ و هنگامى كه زنان را طالق داديد، و به آخرين روزهاى  231
و هيچ ! ، و يا به طرز پسنديده اى آنها را رها سازيد)و آشتى كنيد(صحيحى آنها را نگاه داريد 

و كسى كه چنين كند، به ! زيان رساندن و تعدى كردن، آنها را نگاه نداريدگاه به خاطر 
و به ياد بياوريد ! آيات خدا را به استهزا نگيريد) و با اين اعمال،. (خويشتن ستم كرده است

نعمت خدا را بر خود، و كتاب آسمانى و علم و دانشى كه بر شما نازل كرده، و شما را با آن، 
و (و بدانيد خداوند از هر چيزى آگاه است ! خدا بپرهيزيد) مخالفت فرمان(و از ! پند مى دهد

  )!از نيات كسانى كه از قوانين او، سوء استفاده مى كنند، با خبر است
   

  :تفسير
  باز هم محدوديت هاى ديگر طالق

ز به دنبال آيات گذشته، اين آيه نيز، اشاره به محدوديت هاى ديگرى در امر طالق مى كند، تا ا
  .ناديده گرفتن حقوق زن جلوگيرى كند
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باز مى (هنگامى كه زنان را طالق داديد و به آخرين روزهاى عده رسيدند «: در آغاز مى گويد
يا به طرز پسنديده اى آنها را نگاه داريد، و يا به طرز پسنديده اى رها ) توانيد با آنها آشتى كنيد

  ).بلَغْنَ أَجلَهنَّ فَأَمسكُوهنَّ بِمعرُوف أَو سرِّحوهنَّ بِمعرُوفو إِذا طَلَّقْتُم النِّساء فَ(» سازيد
يا صميمانه تصميم به ادامه زندگى زناشويى بگيريد و يا اگر زمينه را مساعد نمى بينيد با نيكى 

  .از هم جدا شويد، نه با جنگ و جدال و اذيت و آزار و انتقام جويى
هرگز به خاطر ضرر زدن و تعدى كردن، «: آن اشاره كرده، مى فرمايدپس از آن به مفهوم مقابل 

  ).و ال تُمسكُوهنَّ ضراراً لتَعتَدوا(» آنها را نگه نداريد
زيرا در جاهليت، گاه بازگشت به زناشويى  ;است» معرُوف«اين جمله، در حقيقت تفسير كلمه 

هرگز نبايد چنين فكرى در «: قاطعى مى گويد را وسيله انتقام جويى قرار مى دادند، لذا با لحن
  .»سر بپرورانيد

  ).و منْ يفْعلْ ذلك فَقَد ظَلَم نَفْسه(» چرا كه هر كس چنين كند، به خويشتن ظلم و ستم كرده«
پس، اين كارهاى نادرست تنها ستم بر زن نيست، بلكه ظلم و ستمى است كه شما بر خود 

  :كرده ايد زيرا
جوع و بازگشتى كه به قصد حق كشى و آزار باشد، هيچ گونه آرامشى در آن نمى توان اوالً ـ ر

  .يافت و محيط زندگى زناشويى براى هر دو جهنم سوزانى مى شود
ثانياً ـ از نظر اسالم، زن و مرد در نظام خلقت، عضو يك پيكرند بنابراين، پايمال كردن حقوق 

  .زن، تعدى و ظلم به خود خواهد بود
  اً ـ مردان با اين ظلم و ستم در واقع به استقبال كيفر الهى مى روند و چه ثالث
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  .ستمى بر خويشتن از اين باالتر
و ال تَتَّخذُوا (» آيات خدا را به استهزاء نگيريد«: آن گاه، به همگان هشدار مى دهد و مى فرمايد

  ).آيات اللّه هزُواً
اى خالف عصر جاهليت باشد كه رسوبات آن در افكار اين تعبير، نيز مى تواند اشاره به كاره

  .مانده بود
در عصر جاهليت بعضى از مردان، هنگامى كه طالق مى دادند مى : در حديثى آمده است

هدف ما بازى و شوخى بود و همچنين هنگامى كه برده اى را آزاد يا زنى را به ازدواج : گفتند
  .خود در مى آوردند

هر كس زنى را : فرمود) صلى اهللا عليه وآله(آنها هشدار داد و پيامبرآيه فوق نازل شد و به 
طالق دهد يا برده اى را آزاد كند، يا با زنى ازدواج نمايد يا به ازدواج ديگرى درآورد بعد 

مدعى شود كه بازى و شوخى مى كرده، از او قبول نخواهد شد و به عنوان جدى پذيرفته مى 
  )1.(شود

آيه ناظر به حال كسانى باشد كه براى اعمال خالف خود كاله : د دارد كهاين احتمال نيز وجو
شرعى درست مى كنند، و ظواهر را دستاويز قرار مى دهند، قرآن اين كار را نوعى استهزاء به 

آيات الهى شمرده، و از جمله، همين مسأله ازدواج، طالق و بازگشت در زمان عده به نيت 
  .ظاهر به اين كه از حق قانونى خود استفاده مى كنيمانتقام جويى و آزار زن و ت

بنابراين، نبايد با چشم پوشى از روح احكام الهى و چسبيدن به ظواهر خشك و قالب هاى بى 
  روح، آيات الهى را بازيچه و ملعبه خود قرار داد، كه گناه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1405، مؤسسة التاريخ العربى، 156، صفحه 3جلد ( 964، صفحه 2، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1

ـ شبيه همين معنى با تفاوت مختصرى در تفسير ) ، چاپى ديگر155، صفحه 3هـ ق، و جلد 
  ، 2، جلد »مراغى«

دار ( 396، صفحه 3، جلد »فيض القدير شرح جامع الصغير مناوى«آمده است ـ  179صفحه 
، ذيل آيه مورد 485، صفحه 2، جلد »بحر المحيط«ـ ) هـ ق 1415الكتب العلمية، چاپ اول، 

  ، »فخر رازى«بحث ـ تفسير 
  .، ذيل آيه مورد بحث451، صفحه 6جلد 
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  .اين كار شديدتر، و مجازاتش دردناكتر است
نعمت خدا را بر خود به ياد آوريد و نيز آنچه از كتاب آسمانى و دانش بر «: سپس مى افزايد

و اذْكُرُوا نعمت اللّه علَيكُم و ما أَنْزَلَ علَيكُم منَ (» ن پند مى دهدشما نازل كرده، و شما را با آ
بِه ظُكُمعةِ يكْمالْح تابِ والْك.(  

و (» و تقواى الهى پيشه كنيد و بدانيد خداوند به هر چيزى داناست«: و در پايان مى فرمايد
 وا أَنَّ اللّهلَماع و اتَّقُوا اللّهليمء عبِكُلِّ شَي.(  

  : اين هشدارها به خاطر آن است كه
اوالً ـ توجه داشته باشند خداوند آنها را از خرافات، آداب و رسوم زشت جاهليت در مورد 

ازدواج و طالق و غير آن رهائى بخشيده و به احكام حياتبخش اسالم راهنمائى كرده، قدر آن 
  .را بشناسند و حق آنها را ادا كنند

نياً ـ در مورد حقوق زنان، از موقعيت خود سوء استفاده نكنند و بدانند خداوند حتى از نيات ثا
  )1.(آنها آگاه است

* * *  
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمت ن«ممكن است عطف بيان » و ما أَنْزَلَ علَيكُم منَ الْكتابِ و الْحكْمةِ«ـ بنابراين، جمله  1

بوده باشد و يا از قبيل عطف خاص بر عام، و در اين صورت » اللّه»اللّه تمعمفهوم وسيعى » ن
دارد كه تمام نعمت هاى الهى را شامل مى شود، از جمله نعمت محبت و الفت كه خداوند در 

  .ميان دو همسر آفريده است
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  نَ أَجلَهنَّ فَال تَعضُلُوهنَّ أَنْ ينْكحنَو إِذا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْ    232
         نْكُمنْ كانَ مم ظُ بِهوعي كذل رُوفعبِالْم منَهيا بنَّ إِذا تَراضَوهواجأَز  
          لَمعي اللّه رُ وأَطْه و كى لَكُمأَز كُمرِ ذلمِ اآلْخوالْي و نُ بِاللّهؤْميأَنْتُم و  
  التَعلَمونَ          

   
  :ترجمه

ـ و هنگامى كه زنان را طالق داديد و عده خود را به پايان رسانيدند، مانع آنها نشويد كه  232
اگر در ميان آنان، به طرز پسنديده اى تراضى برقرار ! خويش، ازدواج كنند) سابق(با همسران 

ز شما، كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند، از آن، اين دستورى است كه تنها افرادى ا. گردد
شما مؤثرتر، و براى شستن آلودگى ها ) خانواده هاى(، براى رشد )دستور(پند مى گيرند اين 

  .و خدا مى داند و شما نمى دانيد ;مفيدتر است
   

  :شأن نزول
داشت » جمالء«رى به نام خواه» معقل بن يسار«به نام ) صلى اهللا عليه وآله(يكى از ياران پيامبر

طالق گرفته بود، بعد از پايان عده، مايل بود بار ديگر به عقد » عاصم بن عدى«كه از همسرش 
همسرش درآيد، ولى برادرش از اين كار مانع شد، آيه فوق نازل شد و او را از مخالفت با 

  .چنين ازدواجى نهى كرد
با ازدواج مجدد دختر عمويش با » ابر بن عبداللّهج«آيه هنگامى نازل شد كه : و نيز گفته اند

  )1.(شوهر سابق خويش، مخالفت مىورزيد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسة االعلمى 109، صفحه 2جلد ( 332، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1
: يگر مانند، ذيل آيه مورد بحث ـ بسيارى از مفسران د)هـ ق 1415للمطبوعات، چاپ اول، 

  2، تفسير »كبير«، تفسير »قرطبى«
، هر دو شأن نزول يا يكى از آن دو را ذيل آيه مورد بحث »فى ظالل القرآن«و » روح المعانى«

كتابخانه آية اللّه مرعشى ( 181، صفحه 2قطب راوندى، جلد » فقه القرآن«نقل كرده اند ـ 
  ).هـ ق 1405نجفى، 
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الب بستگان نزديك مى دادند كه در امر ازدواج زنان و شايد در جاهليت چنين حقى به غ
  .دختران خويشاوند دخالت كنند

شك نيست كه برادر و پسر عمو از نظر فقه شيعه، هيچ گونه واليتى بر خواهر و دختر عموى 
خود ندارند و آيه فوق مى خواهد اين گونه دخالت هاى غير مجاز را نفى كند، بلكه چنان كه 

آيه فوق، حكم وسيع ترى حتى درباره اولياء استفاده مى شود كه حتى پدر و خواهيم ديد از 
  .جد ـ چه رسد به بستگان ديگر و يا بيگانگان ـ حق ندارند با چنين ازدواج هائى مخالفت كنند

   
  :تفسير

  شكستن يكى ديگر از زنجيرهاى اسارت زنان
جير اسارت مردان بودند و بى آن كه همان گونه كه قبالً اشاره شد، در زمان جاهليت زنان در زن

به اراده و تمايل آنان توجه شود، مجبور بودند زندگى خود را طبق تمايالت مردان خودكامه 
  .تنظيم كنند

از جمله، در مورد انتخاب همسر، به خواسته و ميل زن هيچ گونه اهميتى داده نمى شد، حتى 
رش جدا مى شد باز پيوستن ثانوى او به اگر زن با اجازه ولى، ازدواج مى كرد سپس از همس

همسر اول، بستگى به اراده مردان فاميل داشت و بسيار مى شد با اين كه زن و شوهر، بعد از 
  .جدائى عالقه به بازگشت داشتند مردان خويشاوند روى پندارها و موهوماتى مانع مى شدند

زنان را طالق داديد و عده هنگامى كه «: قرآن صريحاً اين روش را محكوم كرده، مى گويد
خويش ازدواج كنند اگر در ) سابق(خود را به پايان رسانيدند، مانع آنها نشويد كه با همسران 

  و (» ميان آنها به طرز پسنديده اى تراضى برقرار گردد



٢١٨  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  ).اجهنَّ إِذا تَراضَوا بينَهم بِالْمعرُوفإِذا طَلَّقْتُم النِّساء فَبلَغْنَ أَجلَهنَّ فَال تَعضُلُوهنَّ أَنْ ينْكحنَ أَزو
اين در صورتى است كه مخاطب در اين آيه اولياء و مردان خويشاوند باشند، ولى اين احتمال 
نيز داده شده است كه مخاطب در آن، همسر اول باشد، يعنى هنگامى كه زنى را طالق داديد 

زيرا بعضى از افراد لجوج، هم در گذشته  ;نشويدمزاحم ازدواج مجدد او با خواستگاران ديگر 
و هم امروز، بعد از طالق دادن زن، نسبت به ازدواج او با همسر ديگرى حساسيت به خرج مى 

  )1.(دهند كه چيزى جز يك انديشه جاهلى نيست
ضمناً در آيه سابق بلوغ اجل، به معنى رسيدن به روزهاى آخر عده بود، در حالى كه در آيه 

  )2.(بحث، به قرينه ازدواج مجدد، منظور پايان كامل عده استمورد 
در ازدواج ) آنان كه الاقل يك بار ازدواج كرده اند(» ثَيبِه«بنابراين، از آيه استفاده مى شود زنان 

  .مجدد خود هيچ گونه نيازى به جلب موافقت اولياء ندارند حتى مخالفت آنها بى اثر است
اين دستورى است كه تنها افرادى «: ار ديگر هشدار مى دهد و مى فرمايدآن گاه در ادامه آيه، ب

ذلك يوعظُ بِه منْ كانَ منْكُم (» از شما كه ايمان به خدا و روز قيامت دارند از آن پند مى گيرند
  ).يؤْمنُ بِاللّه و الْيومِ اآلْخرِ

مؤثرتر و براى ) خانواده هاى شما(نمو اين براى پاكى و «: و باز براى تأكيد بيشتر مى گويد
ذلكُم أَزكى لَكُم و أَطْهرُ و (» شستن آلودگى ها مفيدتر است و خدا مى داند و شما نمى دانيد

  ).اللّه يعلَم و أَنْتُم التَعلَمونَ
  اين احكام، همه به نفع شما بيان شده : اين بخش از آيه، در واقع مى گويد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ بعضى تفسير دوم را ترجيح داده اند به خاطر اين كه با آيات قبل كه مخاطب عموماً  1

نسبت به » أَزواجهنَّ«ولى اين اشكال را دارد كه تعبير (شوهران مى باشند هماهنگ است 
  ).يستهمسران آينده يك تعبير مجازى است، به عالوه با شأن نزول آيه نيز سازگار ن

  .ـ به اصطالح در آيه سابق، غايت جزء مغَيى بود و در اينجا خارج از مغَيى 2
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شند، و منتهى، كسانى مى توانند از آن بهره گيرند كه سرمايه ايمان به مبدأ و معاد را داشته با
  .بتوانند تمايالت خود را كنترل كنند
نتيجه عمل به اين دستورها، صد در صد به خود شما مى : و به تعبير ديگر، اين جمله مى گويد

  . رسد، ولى ممكن است بر اثر كمى معلومات، به فلسفه اين احكام واقف نشويد
زگى خانواده هاى شما، اين اما خدائى كه از اسرار آنها آگاه است به خاطر حفظ طهارت و پاكي

  .قوانين را مقرر فرموده است
عمل به اين دستورها، هم موجب تزكيه و هم موجب طهارت معرفى شده : قابل توجه اين كه

  ).أَزكى لَكُم و أَطْهرُ(
يعنى هم آلودگى ها را كه بر اثر غلط كارى دامنگير خانواده ها مى شود بر طرف مى سازد، و 

» زكات«در اصل از » تزكيه«فراموش نبايد كرد كه (تكامل و خير و بركت است،  هم مايه نمو و
  ).به معنى نمو گرفته شده است

را اشاره به ثواب هائى مى دانند كه با عمل به اين » أَزكى لَكُم«بعضى از مفسران، جمله 
  .را اشاره به پاك شدن از گناهان» أَطْهرُ«دستورها حاصل مى شود، و جمله 

حوادثى پيش مى آيد كه دو همسر با تمام عالقه اى كه به يكديگر دارند، تحت : يهى استبد
تأثير آن از هم جدا مى شوند، بعد كه آثار مرگبار جدائى را با چشم خود مى بينند، پشيمان 

شده و تصميم به بازگشت مى گيرند، سختگيرى و تعصب در برابر بازگشت آنها، ضربه 
زند و اى بسا مايه انحراف و آلودگى آنها شود و اگر فرزندانى در اين سنگينى به هر دو مى 

وسط باشند ـ كه غالباً هستند ـ سرنوشت بسيار دردناكى خواهند داشت، و مسئول اين عواقب 
  .شوم، كسانى هستند كه از آشتى آنها جلوگيرى مى كنند

* * *  
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233    متأَنْ ي نْ أَرادمنِ للَينِ كاملَيونَّ حهالدنَ أَوعرْضي داتالْوال و  
         رُوفعنَّ بِالْمتُهوسك نَّ وقُهرِز لَه لُودولَى الْمع ةَ والرَّضاع  
  فْس إِالّ وسعها ال تُضَار والدةٌ بِولَدها و ال مولُود لَهال تُكَلَّف نَ         
  بِولَده و علَى الْوارِث مثْلُ ذلك فَإِنْ أَرادا فصاالً عنْ تَراض منْهما         
  دكُمو تَشاور فَال جناح علَيهِما و إِنْ أَردتُم أَنْ تَستَرْضعوا أَوال         
         اتَّقُوا اللّه و رُوفعبِالْم تُمما آتَي تُملَّمإِذا س كُملَيع ناحفَال ج  
  و اعلَموا أَنَّ اللّه بِما تَعملُونَ بصيرٌ          

   
  :ترجمه

براى كسى است كه بخواهد ) اين. (ـ مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شير مى دهند 233
الزم است ) پدر(و بر آن كس كه فرزند براى او متولد شده . دوران شيرخوارگى را تكميل كند

هيچ كس موظف به ) ;در مدت شير دادن بپردازد(خوراك و پوشاك مادر را به طور شايسته 
و بر . نه مادر حق ضرر زدن به كودك را دارد، و نه پدر! بيش از مقدار توانايى خود نيست

هزينه مادر را در دوران شيرخوارگى تأمين (زم است اين كار را انجام دهد وارث او نيز ال
از شير باز ) زودتر(و اگر آن دو، با رضايت يكديگر و مشورت، بخواهند كودك را ). نمايد

و اگر خواستيد دايه اى براى فرزندان خود بگيريد، گناهى بر شما . گيرند، گناهى بر آنها نيست
خدا ) مخالفت فرمان(و از . حق گذشته مادر را به طور شايسته بپردازيد به شرط اين كه ;نيست

  !و بدانيد خدا، به آنچه انجام مى دهيد، بيناست! بپرهيزيد
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  :تفسير
  هفت دستور درباره شير دادن نوزادان

اين آيه كه در واقع ادامه بحث هاى مربوط به مسائل ازدواج و زناشويى است، به سراغ يك 
رفته و با تعبيراتى بسيار كوتاه و فشرده و در عين ) شير دادن(» رضاع«مسأله مهم، يعنى مسأله 

  .حال پر محتوا و آموزنده جزئيات اين مسأله را بازگو مى كند
و الْوالدات (» دان خود را دو سال تمام شير مى دهندمادران فرزن«: ـ نخست مى گويد 1

  ).يرْضعنَ أَوالدهنَّ حولَينِ كاملَينِ
معنى وسيع ترى دارد كه » أُم«، در لغت عرب، به معنى مادر است، ولى »والده«جمع » والدات«

  .گاه به مادر، يا مادر مادر، و گاه به ريشه و اساس هر چيزى اطالق مى شود
در اين بخش از آيه، حق شير دادن در دو سال شيرخوارگى به مادر داده شده، و او است كه 

مى تواند در اين مدت از فرزند خود نگاهدارى كند و به اصطالح حق حضانت در اين مدت 
از آن مادر است، هر چند واليت بر اطفال صغير، به عهده پدر گذاشته شده است، اما از آنجا 

و جان نوزاد در اين مدت، با شير و عواطف مادر پيوند ناگسستنى دارد، اين  كه تغذيه جسم
  .حق به مادر داده شده

زيرا او نمى تواند آغوش خود را در چنين  ;عالوه بر اين، عواطف مادر نيز بايد رعايت شود
  .لحظات حساسى از كودكش خالى ببيند و در برابر وضع نوزادش بى تفاوت باشد

ر دادن حق حضانت و نگاهدارى و شير دادن براى مادر، يك نوع حق دو جانبه بنابراين، قرا
  است كه هم براى رعايت حال فرزند است و هم مادر، و تعبير 
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  .به اين مطلب استاشاره لطيفى ) فرزندانشان(» أَوالدهنَّ«
گر چه ظاهر اين جمله، مطلق است، و زنان مطلقه و غير مطلقه را شامل مى شود، ولى جمله 

اين آيه به زنان مطلقه نظر دارد هر چند مادران ديگر نيز از چنين حقى : هاى بعد نشان مى دهد
  .برخوردارند، اما در صورت نبودن جدائى و طالق، عمالً اثرى ندارد

» اين براى كسى است كه بخواهد دوران شيرخوارگى را كامل كند«: آن مى افزايد ـ پس از 2
  ).لمنْ أَراد أَنْ يتم الرَّضاعةَ(

يعنى مدت شير دادن طفل، الزم نيست همواره دو سال باشد، دو سال براى كسى است كه مى 
نوزاد و رعايت سالمت خواهد شير دادن را كامل كند، ولى مادران حق دارند با توجه به وضع 

  .او اين مدت را كمتر كنند
به ما رسيده، دوران كامل شيرخوارگى دو سال، ) عليهم السالم(در رواياتى كه از طرق اهل بيت

  )1.(و كمتر از آن، بيست و يك ماه معرفى شده است
باردارى «: نَ شَهراًو حملُه و فصالُه ثَالثُو: بعيد نيست اين معنى از ضميمه كردن آيه فوق با آيه

زيرا مى دانيم معموالً دوران باردارى  ;نيز استفاده شود) 2(»او و از شير گرفتنش، سى ماه است
نُه ماه است و هر گاه آن را از سى ماه كم كنيم بيست و يك ماه باقى مى ماند، كه مدت 

آمده نيز، به » افاحق«معمولى شير دادن خواهد بود، بلكه با توجه به اين كه آنچه در سوره 
صورت الزامى است، مادران حق دارند با در نظر گرفتن، مصلحت و سالمت نوزاد، مدت 

  .شيرخوارگى را از بيست و يك ماه نيز كمتر كنند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضاعِ و باب أَقَلِّ مدةِ الرِّ«، )454، صفحه 21جلد ( 177، صفحه 15، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
ماه كمتر شود به نوزاد  21، در بعضى از اين روايات آمده كه هر قدر از 5و  2، احاديث »أَكْثَرِه

  ). چاپ آل البيت( 157، صفحه 15، جلد »مستدرك«ستم شده است ـ 
  .15ـ احقاف، آيه  2
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ـ هزينه زندگى مادر از نظر غذا و لباس در دوران شير دادن بر عهده پدر نوزاد است، تا مادر  3
و بر آن كسى كه فرزند «: با خاطرى آسوده بتواند فرزند را شير دهد، لذا در ادامه آيه مى فرمايد

و (» شايسته بپردازدالزم است، خوراك و پوشاك مادران را به طور ) پدر(براى او متولد شده 
رُوفعنَّ بِالْمتُهوسك نَّ وقُهرِز لَه لُودولَى الْمع.(  

لَه لُودواب ـ والد«به جاى تعبير به » كسى كه فرزند براى او متولد شده«: در اينجا تعبير به الم «
بور، بسيج كند، قابل توجه است، گوئى مى خواهد عواطف پدر را در راه انجام وظيفه مز) پدر(

يعنى اگر هزينه كودك و مادرش در اين موقع بر عهده مرد گذارده شده به خاطر اين است كه 
  .فرزند او و ميوه دل او است، نه يك فرد بيگانه

پدران در مورد لباس و غذاى مادر، بايد : نشان مى دهد) به طور شايسته(» معروف«توصيف به 
او است را در نظر بگيرند، نه سختگيرى كنند و نه  آنچه شايسته، متعارف و مناسب حال

  .اسراف
هيچ كس موظف نيست بيش از مقدار توانائى خود را انجام «: و براى توضيح بيشتر مى فرمايد

  ).ال تُكَلَّف نَفْس إِالّ وسعها(» دهد
  . بنابراين، هر پدرى به اندازه توانائى خود وظيفه دارد

  . ه علت براى اصل حكم، دانسته اندبعضى اين جمله را به منزل
  ).و هر دو در نتيجه يكى است(و بعضى به عنوان تفسير حكم سابق، 

) به خاطر اختالف با پدر(نه مادر «: ـ آن گاه به بيان حكم مهم ديگرى پرداخته، مى فرمايد 4
ةٌ بِولَدها و ال ال تُضَار والد(به خاطر اختالف با مادر » حق دارد به كودك ضرر زند، و نه پدر

هلَدبِو لَه لُودوم.(  
  يعنى، هيچ يك از اين دو حق ندارند سرنوشت كودك را وجه المصالحه 
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  .رد كننداختالفات خويش قرار دهند، و بر جسم و روح نوزاد، ضربه وا
مردان نبايد حق حضانت و نگاهدارى مادران را با گرفتن كودكان در دوران شيرخوارگى از آنها 
پايمال كنند، كه زيانش به فرزند رسد و مادران نيز نبايد از اين حق شانه خالى كرده و به بهانه 

  .وم سازندهاى گوناگون از شير دادن كودك خوددارى كرده يا پدر را از ديدار فرزندش، محر
نه پدر مى تواند حق زناشويى : منظور آن است: اين احتمال نيز در تفسير آيه داده شده است كه

زن را به خاطر ترس از باردار شدن و در نتيجه زيان ديدن شير خوار، سلب كند، و نه مادر مى 
  .تواند شوهر را از اين حق به همين دليل باز دارد

  )1.(زگارتر استولى تفسير اول با ظاهر آيه سا
نيز براى تشويق پدران و مادران به رعايت حال كودكان شير خوار » ولَده«و » ولَدها«تعبير به 

نوزاد متعلق به هر دو مى باشد، نه مطابق رسوم جاهليت كه : است، به عالوه، نشان مى دهد
  .ندفرزند را فقط متعلق به پدر مى دانستند و براى مادر هيچ سهمى قائل نبود

و بر وارث او «: ـ سپس، به حكم ديگرى مربوط به بعد از مرگ پدر مى پردازد، مى فرمايد 5
  ).و علَى الْوارِث مثْلُ ذلك(» نيز الزم است اين كار را انجام دهد

آنها بايد نيازهاى مادر را در دورانى كه به كودك شير مى دهد، تأمين كنند ـ در اينجا : يعنى
  .ديگر در تفسير آيه داده شده كه ضعيف به نظر مى رسد ـ  بعضى احتماالت

  ـ در ادامه آيه، سخن از مسأله باز داشتن كودك از شير به ميان آمده، و  6
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در واقع فعل معلوم است، و بنابر تفسير دوم فعل مجهول، » ال تُضار«ـ بنابر تفسير اول، فعل  1
  .تلفظ در هر دو يكسان است ـ دقت كنيدهر چند 
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اختيار آن را به پدر و مادر واگذاشته، هر چند در جمله هاى سابق، زمانى براى شير دادن 
وضع جسمى و روحى او، و توافق با كودك تعيين شده بود، ولى پدر و مادر با توجه به 

اگر آن دو با «: يكديگر مى توانند كودك را در هر موقع مناسب از شير باز دارند، مى فرمايد
از شير ) زودتر از دو سال يا بيست و يك ماه(رضايت و مشورت يكديگر بخواهند كودك را 

  ).اض منْهما و تَشاور فَال جناح علَيهِمافَإِنْ أَرادا فصاالً عنْ تَر(» باز گيرند گناهى بر آنها نيست
در واقع پدر و مادر بايد مصالح فرزند را در نظر بگيرند و با هم فكرى و توافق، و به تعبير 
قرآن تراضى و تشاور، براى باز گرفتن كودك از شير برنامه اى تنظيم كنند، و در اين كار از 

  .و پايمال كردن مصالح كودك بپرهيزندكشمكش، مشاجره و پرداختن به مصالح خود 
ـ گاه مى شود، مادر از حق خود در مورد شير دادن و حضانت و نگاهدارى فرزند خوددارى  7

مى كند، و يا به راستى مانعى براى او پيش مى آيد، در اين صورت بايد چاره اى انديشيد و لذا 
خواستيد دايه اى براى ) وافقت مادربا عدم توانائى يا عدم م(اگر «: در ادامه آيه مى فرمايد

فرزندان خود بگيريد، گناهى بر شما نيست، هر گاه حق گذشته مادر را به طور شايسته 
  ).و إِنْ أَردتُم أَنْ تَستَرْضعوا أَوالدكُم فَال جناح علَيكُم إِذا سلَّمتُم ما آتَيتُم بِالْمعرُوف(» بپردازيد

  .، نظرات گوناگونى از سوى مفسران اظهار شده»إِذا سلَّمتُم ما آتَيتُم بِالْمعرُوف« در تفسير جمله
گروهى تفسير باال را پذيرفته اند كه انتخاب دايه به جاى مادر، پس از رضايت طرفين، بى مانع 

است مشروط بر اين كه اين امر سبب از بين رفتن حقوق مادر، نسبت به گذشته نشود، بلكه 
  .حق او نسبت به مدتى كه شير مى دهد طبق عادت پرداخته شود
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بايد حق او طبق عرف عادت : در حالى كه بعضى آن را ناظر به حق دايه دانسته اند و گفته اند
  .پرداخت شود
و . منظور از اين جمله توافق پدر و مادر در مسأله انتخاب دايه است: ه اندبعضى نيز گفت

بنابراين تأكيدى مى شود بر جمله قبل، ولى اين تفسير ضعيف به نظر مى رسد، و صحيح تر 
  )1.(تفسير اول را ترجيح داده است» طبرسى«همان تفسير اول و دوم مى باشد و مرحوم 

تقواى الهى پيشه كنيد و بدانيد خدا به آنچه انجام «: مى دهد و در پايان آيه به همگان هشدار
  ).و اتَّقُوا اللّه و اعلَموا أَنَّ اللّه بِما تَعملُونَ بصيرٌ(» مى دهيد بينا است

مبادا كشمكش ميان مرد و زن، روح انتقام جويى را در آنها زنده كند و سرنوشت يكديگر و يا 
  .ندازند، همه بايد بدانند خدا دقيقاً مراقب اعمال آنها استكودكان مظلوم را به خطر ا

اسالم تا : اين احكام دقيق و حساب شده، و هشدارهاى آميخته به آن، به خوبى نشان مى دهد
چه حد براى حقوق كودكان و همچنين مادران اهميت قائل شده است، و رعايت حداكثر 

  .عدالت را در اين زمينه سفارش مى كند
اسالم بر خالف آنچه در دنياى ستمكاران وجود دارد كه حقوق ضعيفان هميشه پايمال آرى، 

  .مى شود، حد اكثر اهميت را به حفظ حقوق آنان داده است
* * *  

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسة االعلمى 115، صفحه 2جلد ( 336، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .، ذيل آيه مورد بحث)هـ ق 1415اول، للمطبوعات، طبع 
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  و الَّذينَ يتَوفَّونَ منْكُم و يذَرونَ أَزواجاً يتَرَبصنَ بِأَنْفُسهِنَّ أَربعةَ    234
  و عشْراً فَإِذا بلَغْنَ أَجلَهنَّ فَال جناح علَيكُم فيما فَعلْنَ في أَشْهر         
  أَنْفُسهِنَّ بِالْمعرُوف و اللّه بِما تَعملُونَ خَبيرٌ          

  و ال جناح علَيكُم فيما عرَّضْتُم بِه منْ خطْبةِ النِّساء أَو أَكْنَنْتُم في    235
  أَنْفُسكُم علم اللّه أَنَّكُم ستَذْكُرُونَهنَّ و لكنْ ال تُواعدوهنَّ سرّاً إِالّ أَنْ         

         تابلُغَ الْكبتّى يةَ النِّكاحِ حقْدوا عزِمال تَع رُوفاً وعالً متَقُولُوا قَو  
         لَمعي وا أَنَّ اللّهلَماع و لَهأَج وا أَنَّ اللّهلَماع و وهذَرفَاح كُمما في أَنْفُس  
          ليمح غَفُور  

   
  :ترجمه

ـ و كسانى كه از شما مى ميرند و همسرانى باقى مى گذارند، بايد چهار ماه و ده روز،  234
نيست و هنگامى كه به آخر مدتشان رسيدند، گناهى بر شما )! و عده نگه دارند(انتظار بكشند 

و با مرد دلخواه خود، (كه هر چه مى خواهند، درباره خودشان به طور شايسته انجام دهند 
  .و خدا به آنچه عمل مى كنيد، آگاه است). ازدواج كنند

) از زنانى كه همسرانشان مرده اند(ـ و گناهى بر شما نيست كه به طور كنايه،  235
خداوند مى دانست شما به ياد آنها . بگيريد خواستگارى كنيد، و يا در دل تصميم بر اين كار

ولى پنهانى با آنها ) ;و با خواسته طبيعى شما به شكل معقول، مخالف نيست( ;خواهيد افتاد
ولى در هر ! (اظهار كنيد) به طور كنايه(قرار زناشويى نگذاريد، مگر اين كه به طرز پسنديده اى 

و بدانيد خداوند آنچه را در دل داريد، مى ! سر آيداقدام به ازدواج ننماييد، تا عده آنها ) حال،
و در مجازات بندگان، (و بدانيد خداوند، آمرزنده و بردبار است ! از مخالفت او بپرهيزيد! داند

  )!عجله نمى كند
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  :تفسير
  !ى كه زنان را بيچاره مى كردخرافات

يكى از مسائل و مشكالت اساسى زنان، ازدواج بعد از مرگ شوهر است، از آنجا كه ازدواج 
فورى زن با همسر ديگر، بعد از مرگ شوهر با محبت، دوستى، حفظ احترام شوهر سابق و 

  ;تعيين خالى بودن رحم از نطفه همسر پيشين سازگار نيست
ه دار ساختن عواطف بستگان متوفّى است، آيه فوق ازدواج مجدد زنان به عالوه، موجب جريح

  .را مشروط به نگه داشتن عده به مدت چهار ماه و ده روز، ذكر كرده است
رعايت حريم زندگانى زناشويى حتى بعد از مرگ با همسر، موضوعى است فطرى و لذا 

  .ظور بوده استهميشه در قبائل مختلف، آداب و رسوم گوناگونى براى اين من
گر چه گاهى در اين رسوم آن چنان افراط مى كردند كه عمالً زنان را در بن بست و اسارت 

  .قرار مى دادند
  :و گاهى جنايت آميزترين كارها را در مورد او مرتكب مى شدند، به عنوان نمونه

  .ن مى كردندـ بعضى از قبائل پس از مرگ شوهر زن را آتش زده، و يا بعضى او را با مرد دف 1
  .ـ برخى، زن را براى هميشه از ازدواج مجدد محروم ساخته و گوشه نشين مى كردند 2
ـ و در پاره اى از قبائل زن ها موظف بودند مدتى كنار قبر شوهر زير خيمه سياه و چركين با  3

  لباس هاى مندرس و كثيف دور از هر گونه آرايش و زيور و 
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  )1.(حتى شستشو، به سر برده و بدين وضع شب و روز خود را بگذرانند
آيه فوق، بر تمام اين خرافات و جنايات خط بطالن كشيده و به زنان بيوه اجازه مى دهد، بعد 

كسانى كه «: م به ازدواج كنند، مى فرمايداز نگاهدارى عده و حفظ حريم زوجيت گذشته، اقدا
از شما مى ميرند و همسرانى از خود باقى مى گذارند، آنها بايد چهار ماه و ده روز انتظار 
بكشند و هنگامى كه مدتشان سر آمد، گناهى بر شما نيست كه هر چه مى خواهند درباره 

و الَّذينَ يتَوفَّونَ منْكُم . (واج كنندو با مرد دلخواه خود ازد» خودشان به طور شايسته انجام دهند
ع ناحنَّ فَال جلَهلَغْنَ أَجشْراً فَإِذا بع ر وةَ أَشْهعبهِنَّ أَرنَ بِأَنْفُسصتَرَبواجاً يونَ أَزذَري فيما و كُملَي

رُوفعهِنَّ بِالْملْنَ في أَنْفُسفَع.(  
ستگان زن، دخالت هاى بى موردى در كار او مى كنند و يا منافع و از آنجا كه گاه، اولياء و ب

خويش را در ازدواج آينده زن، در نظر مى گيرند، در پايان آيه خداوند به همه هشدار مى دهد، 
و هر كس را به جزاى اعمال » خداوند از هر كارى كه انجام مى دهيد آگاه است«: مى فرمايد

  ).ه بِما تَعملُونَ خَبيرٌو اللّ(نيك و بد خود مى رساند 
با توجه به اين كه مخاطب، مردان » فَال جناح علَيكُم فيما فَعلْنَ في أَنْفُسهِنَّ بِالْمعرُوف«جمله 

گوئى آزاد گذاشتن زن را بعد از مرگ شوهر، براى خود گناه مى : فاميل هستند، نشان مى دهد
: وظيفه مى شمردند، اين آيه، به وضوح مى گويددانستند، و به عكس تضييق و سختگيرى را 

: در ضمن از اين تعبير استفاده مى شود(آنها را آزاد بگذاريد و هيچ گناهى بر شما نيست 
  ).واليت پدر و جد نيز در اينجا ساقط است

  ولى به زنان نيز يادآورى مى كند كه آنها از آزادى خود سوء استفاده نكنند و 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .617، صفحه »اسالم و عقايد و آراء بشرى«ـ  1
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  .براى انتخاب شوهر جديد، اقدام نمايند) بِالْمعرُوف(به طور شايسته 
ما رسيده است، زنان موظفند در اين مدت، شكل طبق رواياتى كه از پيشوايان اسالم به 

و البته فلسفه ) 1(سوگوارى خود را حفظ كنند، يعنى مطلقاً آرايش نكنند و ساده باشند،
  .نگاهدارى اين چنين عده اى نيز همين را ايجاب مى كند

 اسالم، زنان را به حدى از آداب و رسوم خرافى دوران جاهلى نجات داد كه برخى پنداشتند،
  .حتى در همين مدت كوتاه عده هم مى توانند ازدواج كنند

آمد و ) صلى اهللا عليه وآله(يكى از همين زنان كه چنين مى پنداشت، روزى خدمت پيغمبر اكرم
آيا : سؤال كرد) صلى اهللا عليه وآله(مى خواست اجازه براى ازدواج مجدد بگيرد، از پيغمبر اكرم

  را آرايش كنم؟ اجازه مى دهيد سرمه كشيده و خود
تا قبل از اسالم عده وفات را در سخت ترين ! شما زنان موجودات عجيبى هستيد: فرمود

شرايط، و گاه تا آخر عمر مى گذرانديد، حتى به خود حق شستشو هم نمى داديد، اينك كه 
اسالم براى حرمت خانواده و رعايت حق زوجيت به شما دستور داده مدت كوتاهى ساده به 

  )2.(د، طاقت نمى آوريدسر بري
در احكام اسالمى در مورد عده به اين معنى تصريح شده كه اگر هيچ : جالب توجه اين كه

گونه احتمالى در مورد باردارى زن در ميان نباشد، باز بايد زنانى كه همسرانشان وفات يافته 
  .اند، عده نگاه دارند

بلكه موقعى است كه خبر مرگ شوهر به و نيز به همين دليل، آغاز عده، مرگ شوهر نيست، 
  زن مى رسد، هر چند بعد از ماه ها باشد، و اين خود مى رساند كه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بترك الزينة و ... باب وجوب الحداد على المرأة«، 233، صفحه 22، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1

  ).چاپ آل البيت(، »الطيب و نحوهما
و  238، 235، صفحات 22، جلد »وسائل الشيعه«ـ  422، صفحه 2، جلد »المنار«ـ تفسير  2

ـ ) حديث مشابه( 188، صفحه 101، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت(، حديث مشابه 239
صحيح «ـ ) مكتبة ابن تيمية، قاهره، طبع دوم( 409، صفحه 23، جلد »معجم الكبير طبرانى«

  ).هـ ق 1401دار الفكر بيروت، ( 16، صفحه 7، و جلد 186، صفحه 6، جلد »بخارى
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تشريع اين حكم، قبل از هر چيز به خاطر حفظ احترام و حريم زوجيت است، اگر چه مسأله 
  .ماً مورد توجه بوده استباردارى احتمالى زن، در اين قانون مسل

* * *  
به تناسب بحثى كه درباره عده وفات (آيه بعد، به يكى از احكام مهم زنانى كه در عده هستند 

از زنانى كه در عده (گناهى بر شما نيست كه از روى كنايه «: اشاره كرده، مى فرمايد) گذشت
يد، خدا مى دانست شما به ياد خواستگارى كنيد، و يا در دل تصميم داشته باش) وفات هستند

آنها خواهيد افتاد، ولى در تنهائى با صراحت با آنها قرار ازدواج نگذاريد، مگر اين كه به طرز 
و ال جناح علَيكُم فيما عرَّضْتُم بِه منْ خطْبةِ النِّساء أَو أَكْنَنْتُم (» اظهار كنيد) با كنايه(شايسته اى 

ع كُمرُوفاًفي أَنْفُسعالً مرّاً إِالّ أَنْ تَقُولُوا قَونَّ سوهدنْ ال تُواعلك نَّ وتَذْكُرُونَهس أَنَّكُم اللّه مل.(  
اين دستور، در واقع براى آن است كه هم حريم ازدواج سابق حفظ شده باشد، و هم زنان بيوه، 

م عادالنه است و هم توأم با از حق تعيين سرنوشت آينده خود محروم نگردند، دستورى كه ه
  .حفظ احترام طرفين

در حقيقت اين يك امر طبيعى است كه با فوت شوهر، زن به آينده خود فكر كند، و مردانى نيز 
ممكن است ـ به خاطر شرايط سهل تر كه زنان بيوه دارند ـ در فكر ازدواج با آنان باشند، از 

ه در باال آمد، دستور حساب شده اى است طرفى بايد حريم زوجيت سابق نيز حفظ شود، آنچ
  .كه همه اين مسائل در آن رعايت شده است

عالوه بر لزوم خوددارى از خواستگارى آشكار، : مى فهماند» و لكنْ ال تُواعدوهنَّ سرّاً«جمله 
نبايد در خفا و پنهانى، با چنين زنانى در مدت عده، مالقات كرد و با صراحت خواستگارى 

  مگر اين كه صحبت به گونه اى باشد كه با  نمود،
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آداب اجتماعى و موضوع مرگ شوهر سازش داشته باشد يعنى در پرده و با كنايه صورت 
  .گيرد

، به معنى سخنى است كه »مفردات«در » راغب«گفته ، به »تعريض«از ماده » عرَّضْتُم«تعبير به 
  .تاب دو معنى داشته باشد، راست و دروغ يا ظاهر و باطن

، تعريض ضد تصريح است، در »مجمع البيان«در » طبرسى«و به گفته مفسر بزرگوار مرحوم 
  )1.(گرفته شده كه به معنى كناره و گوشه چيزى است» عرْض«اصل از 

تفسير اين آيه، براى خواستگارى كردن به طور سربسته و به اصطالح  در روايات اسالمى در
عليه (به عنوان نمونه در حديثى از امام صادق) 2(مثال هايى ذكر شده،» قول معروف«قرآن 
: قول معروف اين است كه مثالً مرد به زن مورد نظرش بگويد: مى خوانيم كه فرمود) السالم

من به تو عالقه دارم، زنان را گرامى «: للنِّساء لَمكْرِم، فَالتَسبِقيني بِنَفْسك إِنِّي فيك لَراغب و إِنِّي
  )3!(»مى دارم، در مورد كار خود از من پيشى مگير

  .همين مضمون يا شبيه به آن در كلمات بسيارى از فقهاء آمده است
ر گرفته، ولى فقهاء تصريح نكته قابل توجه اين كه گر چه آيه فوق، بعد از آيه عده وفات، قرا

  .كرده اند حكم باال، مخصوص عده وفات نيست، بلكه شامل غير آن نيز مى شود
: اصحاب ما تصريح كرده اند كه: ، فقيه و محدث معروف، مى گويد»حدائق«مرحوم صاحب 

  تعريض و كنايه نسبت به خواستگارى در مورد زنى كه در 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيه مورد بحث)118، صفحه 2جلد ( 338، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1
، 20، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) دار الكتب االسالمية( 435و  434، صفحات 5، جلد »كافى«ـ  2

  .190و  189، صفحات 101، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 499و  498، 497صفحات 
دار الكتب ( 435، صفحه 5، جلد »كافى«ـ  905، حديث 232، صفحه 1، جلد »ننور الثقلي«ـ  3

  ).چاپ آل البيت( 498، صفحه 20، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) االسالمية
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ه زن مطلقه غير رجعيه، هم از سوى شوهرش و هم عده رجعى است، حرام است، اما نسبت ب
  ....از سوى ديگران جايز است، ولى تصريح به آن براى هيچ كدام جايز نيست

اما در عده بائن، تعريض از ناحيه شوهر و ديگران جايز است، ولى تصريح تنها از سوى شوهر 
اً در ادامه كالم جايز است، نه ديگرى ـ شرح بيشتر اين موضوع را در كتب فقهى مخصوص

  )1(صاحب حدائق مطالعه فرمائيد ـ
» عقد نكاح را نبنديد تا عده آنها به سر آيد) ولى در هر حال(«: سپس در ادامه آيه مى فرمايد

)لَهأَج تابلُغَ الْكبتّى يةَ النِّكاحِ حقْدوا عزِمال تَع و.(  
دد، باطل است، بلكه اگر آگاهانه اين كار را و به طور مسلّم، اگر كسى در عده، عقد ازدواج ببن

  .انجام دهد، سبب مى شود كه آن زن براى هميشه نسبت به او حرام گردد
بدانيد خداوند آنچه را در دل داريد مى داند از مخالفت او بپرهيزيد «: و به دنبال آن، مى فرمايد

و اعلَموا (» عجله نمى كندو بدانيد خداوند آمرزنده و داراى حلم است و در مجازات بندگان 
ليمح غَفُور وا أَنَّ اللّهلَماع و وهذَرفَاح كُمما في أَنْفُس لَمعي أَنَّ اللّه.(  

و به اين ترتيب، خداوند از تمام نيات و اعمال بندگانش آگاه است و متخلفان را به سرعت 
  .مجازات نمى كند

و التَعزِموا عقدةَ «: معنى قصد است، و هنگامى كه مى فرمايدبه » عزم«از ماده » ال تَعزِموا«
، در واقع نهى از انجام عقد ازدواج به صورت مؤكد است، يعنى حتى نيت چنين كارى »النِّكاحِ

  .را در زمان عده نكنيد
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).هـ ق 1408ايروانى، قم، طبع  تحقيق محمد تقى( 90، صفحه 24، جلد »حدائق«ـ  1
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  ال جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتُم النِّساء ما لَم تَمسوهنَّ أَو تَفْرِضُوا لَهنَّ    236
  عوهنَّ علَى الْموسعِ قَدره و علَى الْمقْترِ قَدره متاعاًفَريضَةً و متِّ         
  بِالْمعرُوف حقّاً علَى الْمحسنينَ          

  و إِنْ طَلَّقْتُموهنَّ منْ قَبلِ أَنْ تَمسوهنَّ و قَد فَرَضْتُم لَهنَّ فَريضَةً    237
         ما فَرَضْتُم فصةُ النِّكاحِ فَنقْدع هدا الَّذي بِيفُوعي فُونَ أَوعإِالّ أَنْ ي  
         إِنَّ اللّه نَكُميا الْفَضْلَ بوال تَنْس لتَّقْوى ول فُوا أَقْرَبأَنْ تَع و  
  بِما تَعملُونَ بصيرٌ          

   
  :ترجمه

طالق دهيد، گناهى بر شما ) به عللى(مهر، ـ اگر زنان را قبل از آميزش جنسى يا تعيين  236
آن كس كه توانايى دارد، به ! بهره مند سازيد) با هديه اى(آنها را ) و در اين موقع،. (نيست

و اين . اندازه تواناييش، و آن كس كه تنگدست است، به اندازه خودش، هديه اى شايسته بدهد
  .بر نيكوكاران، الزامى است

طالق دهيد، ) آميزش جنسى كنيد(يش از آن كه با آنها تماس بگيريد و ـ و اگر زنان را، پ 237
به (نصف آنچه را تعيين كرده ايد ) الزم است(در حالى كه مهرى براى آنها تعيين كرده ايد، 

در صورتى كه صغير و سفيه باشند، (يا  ;ببخشند) حق خود را(مگر اين كه آنها ) آنها بدهيد
و (و گذشت كردن شما . گره ازدواج به دست اوست، آن را ببخشد آن كس كه) ولى آنها، يعنى

و گذشت و نيكوكارى را در ميان . به پرهيزكارى نزديك تر است) بخشيدن تمام مهر به آنها
  !خود فراموش نكنيد، كه خداوند به آنچه انجام مى دهيد بيناست
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  :تفسير
  چگونگى اداى مهر

  .باز در ادامه احكام طالق، در اين دو آيه، احكام ديگرى بيان شده است
گناهى بر شما نيست اگر زنان را قبل از اين كه با آنها تماس پيدا كنيد «: نخست مى فرمايد

ال جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتُم (» ق دهيدو يا تعيين مهر نمائيد، طال) آميزش جنسى انجام دهيد(
  )1).(النِّساء ما لَم تَمسوهنَّ أَو تَفْرِضُوا لَهنَّ فَريضَةً

البته اين، در صورتى است كه مرد يا زن و مرد، بعد از عقد ازدواج و پيش از عمل زناشويى، 
تر كه در اين موقع با طالق از هم متوجه شوند به جهاتى نمى توانند با هم زندگى كنند، چه به

  .زيرا در مراحل بعد، كار مشكل تر مى شود ;جدا شوند
طالق قبل از عمل زناشويى : به هر حال اين تعبير، پاسخى است براى آنها كه تصور مى كردند

چنين طالقى گناهى ندارد و صحيح است : يا قبل از تعيين مهر، صحيح نيست، قرآن مى گويد
  ).و مفاسد بيشترى را بگيردو اى بسا جل(

گرفته اند كه بر دوش شوهر سنگينى مى كند، » مهر«را در اينجا به معنى » جناح«بعضى، نيز 
  .يعنى به هنگام طالق قبل از عمل زناشويى و تعيين مهر، هيچ گونه مهرى بر عهده شما نيست

ولى به كار بردن كلمه  شرح زيادى درباره اين تفسير گفته اند،) 2(گر چه بعضى از مفسران
»ناحبه معنى مهر، مأنوس نيست»ج ،.  

طالق زن ها قبل از آميزش در همه حال : معنى جمله باال اين است: بعضى نيز احتمال داده اند
  در ) خواه در حال عادت ماهيانه باشند يا نه(جايز است 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماس پيدا كردن و در اينجا كنايه از عمل زناشوئى است، و در لغت به معنى ت» مس«ـ  1
  .به معنى واجب است و در اينجا منظور، مهر است» فَرِيضَة«
  . ، ذيل آيه مورد بحث)، چاپى ديگر473صفحه ( 137، صفحه 6، جلد »كبير«ـ تفسير  2



٢٣٦  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  )1.(حالى كه بعد از آميزش، حتماً بايد در حال پاكى خالى از آميزش باشد
  .سازگار نيست» أَو تَفْرِضُوا لَهنَّ فَرِيضَةً«زيرا با جمله  ;اين تفسير بسيار بعيد به نظر مى رسد

حالى بايد آنها را در چنين «: آن گاه به بيان حكم ديگرى در اين رابطه مى پردازد، مى فرمايد
  ).و متِّعوهنَّ(» بهره مند سازيد) با هديه مناسبى(

بنابراين، اگر نه مهرى تعيين شده و نه آميزشى حاصل گشته، شوهر بايد هديه اى كه مناسب با 
شئون زن باشد، بعد از طالق به او بپردازد، ولى در پرداخت اين هديه، قدرت و توانائى شوهر 

بر آن كس كه توانائى دارد به اندازه «: گرفته شود، لذا در دنباله آيه مى گويد نيز بايد در نظر
توانائيش، و بر آن كس كه تنگدست است به اندازه خودش هديه شايسته اى الزم است، و اين 

حقّاً علَى  علَى الْموسعِ قَدره و علَى الْمقْترِ قَدره متاعاً بِالْمعرُوف(» حقى است بر نيكوكاران
  ).الْمحسنينَ

به معنى بخل و تنگ » قَتْر«از ماده (به معنى تنگدست است » مقْتر«به معنى توانگر، و » موسع«
  )2.(»و كان اإلِنْسانُ قَتُوراً«: مانند) نظرى نيز آمده است

هديه را بپردازند، بنابراين، توانگران بايد به اندازه خود و تنگدستان نيز درخور توانايى شان اين 
  .و شئون زن نيز در اين جهت، در نظر گرفته شده است

مى تواند اشاره اى به همه اينها باشد، يعنى هديه اى به طور شايسته، » متاعاً بِالْمعرُوف«جمله 
  .دور از اسراف و بخل، و مناسب حال دهنده و گيرنده
يرى از حس انتقام جويى دارد، و همچنين از آنجا كه اين هديه، اثر قابل مالحظه اى در جلوگ

  در رهايى زن از عقده هايى كه ممكن است، بر اثر گسستن پيوند 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، ذيل آيه مورد بحث)، چاپى ديگر473صفحه ( 137، صفحه 6، جلد »كبير«ـ تفسير  1
  .100ـ اسراء، آيه  2
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زناشويى، حاصل شود، در آيه فوق آن را وابسته به روحيه نيكوكارى و احسان كرده و مى 
يعنى بايد آميخته با روح » اين عمل بر نيكوكاران الزم است«) 1:(حقّاً علَى الْمحسنينَ: گويد

  .دنيكوكارى و مسالمت باش
نه به خاطر اين است كه حكم مزبور جنبه ) نيكوكاران(» محسنين«ناگفته پيدا است تعبير به 

الزامى ندارد، بلكه براى تحريك احساسات خيرخواهانه افراد در راه انجام اين وظيفه است، و 
  .گرنه همان طور كه اشاره شد اين حكم جنبه الزامى دارد

قرآن از هديه اى كه مرد بايد به زن : مى شود، اين است نكته جالب ديگرى كه از آيه استفاده
در لغت به معناى چيزهائى است كه انسان از آنها » متاع«كرده است و » متاع«بپردازد، تعبير به 

زيرا از پول به طور  ;بهره مند و متمتع مى شود، و غالباً به غير پول و وجه نقد اطالق مى گردد
د بلكه بايد تبديل به متاع شود روى همين جهت، قرآن از هديه مستقيم نمى توان استفاده كر

  .تعبير به متاع كرده است
زيرا بسيار مى شود هديه اى از اجناس قابل  ;و اين موضوع از نظر روانى اثر خاصى دارد

استفاده مانند خوراك و پوشاك و نظاير آن كه براى اشخاص برده مى شود هر چند كم قيمت 
وح آنها مى گذارد كه اگر آن را تبديل به پول كنند هرگز آن اثر را نخواهد باشد، اثرى در ر

) عليهم السالم(داشت، و لذا در رواياتى كه در اين زمينه به ما رسيده مى بينيم غالباً ائمه اطهار
  )2.(نمونه هاى هديه را امثال لباس، مواد غذائى و يا زمين زراعتى ذكر كرده اند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بوده باشد، يا حال، و يا مفعول مطلق براى فعل محذوفى ـ » متاعاً«مى تواند صفت » حقّاً«ـ  1
  .»و متَّعوهنَّ«نيز مفعول مطلق است، براى جمله » متاعاً«
، جلد »وسائل الشيعه«ـ  142، صفحه 101، و جلد 356، صفحه 100، جلد »بحار االنوار«ـ  2

21 ،  
  ).چاپ آل البيت(» باب مقْدارِ الْمتْعةِ للْمطَلَّقَةِ«، 49به بعد، باب  308صفحه 
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فين در ازدواج دائم تعيين مهر از قبل الزم نيست و طر: ضمناً از آيه، به خوبى استفاده مى شود
  )1.(مى توانند بعد از عقد، روى آن توافق كنند

اگر قبل از تعيين مهر و آميزش جنسى، طالق صورت گيرد مهر واجب : و نيز استفاده مى شود
  .مى شود» مهر«مزبور، جانشين » هديه«نخواهد بود و 
  .مؤثر است» هديه مناسب«زمان و مكان در مقدار : بايد توجه كرد

 * * *  
خن از زنانى به ميان آمده كه براى آنها تعيين مهر شده است ولى قبل از آميزش در آيه بعد، س

اگر آنها را طالق دهيد پيش از آن كه با آنان تماس پيدا «: و عروسى، جدا مى شوند، مى فرمايد
در حالى كه مهرى براى آنها تعيين كرده ايد، الزم است نصف ) و آميزش انجام شود(كنيد 

و إِنْ طَلَّقْتُموهنَّ منْ قَبلِ أَنْ تَمسوهنَّ و قَد فَرَضْتُم لَهنَّ (» ده ايد به آنها بدهيدآنچه را تعيين كر
ما فَرَضْتُم فصفَريضَةً فَن.(  

اين حكم قانونى مسأله است، كه به زن حق مى دهد نصف تمام مهريه را بدون كم و كاست، 
  .بگيرد هر چند آميزشى حاصل نشده باشد

مگر اين كه آنها حق «: ولى بعداً به سراغ جنبه هاى اخالقى و عاطفى مى رود و مى فرمايد
آن كس كه گره ازدواج به ) و يا اگر صغير و سفيه هستند، ولى آنان يعنى(خود را ببخشند 

  ).احِإِالّ أَنْ يعفُونَ أَو يعفُوا الَّذي بِيده عقْدةُ النِّك(» دست او است آن را ببخشد
روشن است ولى در صورتى مى تواند از حق صغير صرف نظر كند كه مصلحت صغير ايجاب 

  .نمايد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مهرى (» مهرُ الْمثْل«ـ البته اگر در ازدواج دائم تعيين مهر نكنند مهر ساقط نمى شود، بلكه  1
اين كه قبل از آميزش جنسى طالق داده شود، در  تعلق مى گيرد، مگر) معادل مهر زنان شبيه او

  .اين صورت تنها هديه اى كه در باال اشاره شد، واجب مى گردد
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  .بنابراين، حكم پرداخت نصف مهر، صرف نظر از مسأله عفو و بخشش است
كسى كه گره ازدواج به «: منظور از الَّذي بِيده عقْدةُ النِّكاحِ: از آنچه گفتيم، روشن مى شود

زيرا او است كه حق دارد اجازه ازدواج بدهد، ولى  ;ولى صغير يا سفيه است» دست او است
الً منظور شوهر است، يعنى هر گاه شوهر تمام مهر را قب: بعضى از مفسران چنين پنداشته اند

حق دارد نصف آن را باز ) آن چنان كه در ميان بسيارى از اعراب معمول بوده(پرداخته باشد 
  .پس گيرد مگر اين كه ببخشد و صرف نظر كند

زيرا روى سخن در آيه با  ;صحيح همان تفسير اول است: اما دقت در آيه، نشان مى دهد
اگر آنها «: و انْ طَلَّقْتُموهنَّ: مى گويدشوهران است، به همين دليل، آنها را مخاطب قرار داده و 

به صورت فعل غائب ذكر » أَو يعفُوا الَّذي بِيده عقْدةُ النِّكاحِ«در حالى كه جمله » را طالق داديد
  .شده و مناسب نيست كه منظور از آن، شوهران باشند

به پرهيزگارى نزديك ) هرو پرداختن تمام م(عفو و گذشت شما «: آرى، در جمله بعد مى گويد
تر است و نيكوكارى و فضل را در ميان خود فراموش نكنيد كه خداوند به آنچه انجام مى 

  ).و أَنْ تَعفُوا أَقْرَب للتَّقْوى و ال تَنْسوا الْفَضْلَ بينَكُم إِنَّ اللّه بِما تَعملُونَ بصيرٌ(» دهيد بينا است
ن جمله شوهرانند و در نتيجه در جمله قبل سخن از گذشت به طور مسلّم، مخاطب در اي

  .اولياء، و در اين جمله، سخن از گذشت شوهران است
خطابى است به عموم مسلمانان، كه روح گذشت و » و ال تَنْسوا الْفَضْلَ بينَكُم«و جمله 

  .بزرگوارى را در تمام اين موارد، فراموش نكنند
  به ما رسيده است، نيز آيه را به همين ) عليهم السالم(صومرواياتى كه از پيشوايان مع
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عليهم (و مفسران شيعه با توجه به مضمون آيه و روايات اهل بيت) 1(صورت تفسير مى كند،
منظور از اين عبارت، اولياء زوجه : اب كرده اند و گفته اندنيز، همين نظر را انتخ) السالم

هستند، البته مواردى پيش مى آيد كه سر سختى كردن در گرفتن نصف مهر، آن هم قبل از 
عروسى، ممكن است احساسات شوهر و اقوامش را جريحه دار كند و در صدد انتقام جويى بر 

ض خطر قرار دهد، اين جا است كه گاه، آيند، و ممكن است حيثيت و آبروى زن را در معر
  .پدر براى حفظ مصلحت دختر خود، الزم مى بيند كه از حق او گذشت نمايد

، وظيفه »عفو و گذشت شما به پرهيزكارى نزديك تر است«: جمله و أَنْ تَعفُوا أَقْرَب للتَّقْوى
را پرداخته اند چيزى پس مردان را در برابر زنان مطلقه خود بيان مى كند، كه اگر تمام مهر 

 ;نگيرند و اگر نپرداخته اند همه آن را بپردازند و از نيمى كه حق آنها است صرف نظر كنند
زيرا مسلّم است دختر، يا زنى كه بعد از عقد يا پيش از عروسى از شوهر خود جدا مى شود، 

بى شك ضربه سختى مى خورد و از نظر اجتماعى و روانى مواجه با مشكالتى است، و 
  .گذشت شوهر و پرداخت تمام مهر، تا حدى مرهم بر اين جراحات مى گذارد

، در اين مسائل تأكيد مى كند، كه حتى »احسان«و » معروف«لحن مجموعه آيه، بر اصل اساسى 
طالق و جدائى آميخته با نزاع و كشمكش و تحريك روح انتقام جويى نباشد، بلكه بر اساس 

زيرا اگر مرد و زنى نتوانند، با هم زندگى كنند و  ;گذشت، قرار گيرد بزرگوارى، احسان، عفو و
  .به دالئلى از هم جدا شوند دليلى ندارد ميان آنها عداوت و دشمنى حاكم گردد

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حه ، صف19، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) دار الكتب االسالمية( 106، صفحه 1، جلد »كافى«ـ  1
، صفحات 100، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 317و  315، صفحات 21، و جلد 168
انتشارات جامعه مدرسين، ( 506و  88، صفحات 3، جلد »من اليحضره الفقيه«ـ  359و  358

  ).هـ ق 1413
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  حافظُوا علَى الصلَوات و الصالةِ الْوسطى و قُوموا للّه قانتينَ     238
239    كُملَّمكَما ع فَاذْكُرُوا اللّه نْتُمكْباناً فَإِذا أَمر فَرِجاالً أَو فْتُمفَإِنْ خ  

  ما لَم تَكُونُوا تَعلَمونَ          
   

  :ترجمه
و از روى ! كوشا باشيد) نماز ظهر(نماز وسطى ) به خصوص(ـ در انجام همه نمازها و  238

  !خضوع و اطاعت، براى خدا به پاخيزيد
در حال پياده يا سواره انجام ) نماز را(بترسيد، ) به خاطر جنگ، يا خطر ديگرى(ـ و اگر  239
نماز را به صورت معمولى ! (داما هنگامى كه امنيت خود را باز يافتيد، خدا را ياد كني! دهيد

  .همان گونه كه خداوند، چيزهايى را كه نمى دانستيد، به شما تعليم داد!) بخوانيد
   

  :شأن نزول
جمعى از منافقان، گرمى هوا را بهانه براى ايجاد تفرقه در صفوف مسلمين قرار داده بودند و در 

نين نيز از شركت در جماعت نماز جماعت شركت نمى كردند و به دنبال آنها بعضى از مؤم
از ) صلى اهللا عليه وآله(خوددارى كرده بودند، و جماعت مسلمين كاهش يافت، پيغمبر اكرم

  . اين جهت ناراحت بود، حتى آنها را تهديد به مجازات شديد كرد
در گرماى فوق العاده ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر: نقل شده» زيد بن ثابت«لذا در حديثى از 

را با جماعت مى گزارد و اين نماز براى اصحاب و ياران سخت ) ظهر(ز تابستان نماز نيمرو
  يك صف يا دو )صلى اهللا عليه وآله(ترين نماز بود، به طورى كه گاه پشت سر پيامبر
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من تصميم گرفته ام خانه كسانى را كه در نماز ما شركت : د، در اينجا فرمودصف بيشتر نبو
  )1.(تأكيد كرد) با جماعت(نمى كنند بسوزانم، آيه فوق نازل شد و اهميت نماز ظهر را 

مسأله عدم شركت، تنها به خاطر گرمى هوا نبود، بلكه گروهى مى : اين تشديد نشان مى دهد
و ايجاد شكاف در صفوف ) صلى اهللا عليه وآله(عيف اسالم و پيامبرخواستند با اين بهانه به تض
با اين لحن شديد در مقابل آنها موضع گيرى ) صلى اهللا عليه وآله(مسلمين بپردازند كه پيامبر

  .فرمود
   

  :تفسير
  »وسطى«اهميت نماز، مخصوصاً نماز 

ه با شرائط صحيح انجام از آنجا كه نماز، مؤثرترين رابطه انسان با خدا است، و در صورتى ك
گيرد، دل را لبريز از عشق و محبت او مى كند و در پرتو آن انسان بهتر مى تواند خود را از 

آلودگى به گناه پاك سازد، در آيات قرآن، تأكيد فراوانى روى آن شده، از جمله در نخستين آيه 
كنيد و در حفظ آن در انجام همه نمازها مخصوصاً نماز وسطى، مداومت «: فوق مى فرمايد

  ).حافظُوا علَى الصلَوات و الصالةِ الْوسطى(» كوشا باشيد
  ).و قُوموا للّه قانتينَ(» و با خضوع و خشوع و توجه كامل، براى خدا به پا خيزيد«

  مبادا گرما و سرما و گرفتارى هاى دنيا و پرداختن به مال، همسر و فرزند، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسة االعلمى 126، صفحه 2جلد ( 342، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1
، صفحه 1، جلد »در المنثور«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير )هـ ق 1415للمطبوعات، طبع اول، 

، 79، جلد »بحار االنوار«ـ ) هـ ق 1365دار المعرفة، طبع اول، (، ذيل آيه مورد بحث 301
، جلد »بحر المحيط«، ذيل آيه مورد بحث ـ 208، صفحه 3، جلد »قرطبى«ـ تفسير  279صفحه 

  . ، ذيل آيه مورد بحث512، صفحه 2
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  .شما را از اين امر مهم باز دارد
چيست؟ مفسران، تفسيرهاى زيادى ذكر كرده ) نماز ميانه(» ة وسطىصلو«منظور از : در اين كه

هفت قول، و در تفسير » فخر رازى«شش قول، و در تفسير » مجمع البيان«اند، در تفسير 
  .سيزده قول نقل شده است» روحالمعانى«ده قول، و در تفسير » قرطبى«

  .بعضى آن را نماز ظهر
  .بعضى، نماز عصر
  .بعضى، نماز مغرب

  .عضى، نماز عشاب
  .بعضى، نماز صبح
  .بعضى، نماز جمعه

و بعضى، نماز شب يا خصوص نماز وِتر دانسته اند و براى هر يك از اين اقوال توجيهى ذكر 
 ;منظور، همان نماز ظهر است: شده، ولى با قرائن مختلفى كه در دست است روشن مى شود

ى شود، شأن نزول آيه نيز گواهى مى زيرا عالوه بر اين كه نماز ظهر در وسط روز انجام م
  )1.(نقل شده، بر آن تأكيد دارند) عليهم السالم(دهد، و روايات متعددى كه از معصومين

تأكيد روى اين نماز، به خاطر اين بوده كه بر اثر گرمى هواى نيمروز تابستان، يا گرفتارى هاى 
، اهميت نماز وسطى، و لزوم شديد كسب و كار، نسبت به آن كمتر اهميت مى دادند، آيه فوق

  محافظت بر آن را مورد تأكيد قرار داده 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منظور نماز ظهر است، بلكه ادعاى اجماع بر آن : ـ مشهور در ميان فقهاى شيعه اين است 1
شده  نقل 5، باب 14، صفحه 3، جلد »وسائل الشيعه«شده و چندين روايت معتبر كه در كتاب 

منظور نماز عصر است : است به اين معنى گواهى مى دهد، و قول شاذ و ضعيفى مى گويد
و به رواياتى استدالل ) فقهاى اهل سنت غالباً طرفدار اين هستند كه منظور، نماز عصر است(

شرح بيشتر را در (كرده اند كه سند قابل مالحظه اى ندارد واصحاب از آن اعراض كرده اند 
  ).مطالعه فرمائيدكتب فقهى 
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  .است
  :به دو معنى آمده است» قُنُوت«از ماده » قانتين«
  .ـ پيروى و اطاعت كردن 1
  .ـ خضوع و خشوع و تواضع 2

عليه (چنان كه در حديثى از امام صادق ولى بعيد نيست در آيه فوق به هر دو معنى باشد
  : فرمود» و قُوموا للّه قانتينَ«مى خوانيم كه در تفسير جمله ) السالم

  )1.(»منظور اين است كه نماز را با خضوع و توجه به خداوند به جا آوريد«
  )2.(»يعنى از روى اطاعت به پا خيزيد«: و در حديث ديگرى مى فرمايد

* * *  
در سخت ترين شرائط، حتى در صحنه جنگ، نبايد نماز فراموش : د، تأكيد مى كنددر آيه بع

شود، منتها در چنين وضعى، بسيارى از شرائط نماز همچون رو به قبله بودن و انجام ركوع و 
) به خاطر جنگ يا خطر ديگرى(و اگر «: سجود به طور متعارف، ساقط مى شود، لذا مى فرمايد

در حال پياده يا سواره انجام دهيد و ركوع و سجود را با ايماء و اشاره به ) نماز را(بترسيد بايد 
  ).فَإِنْ خفْتُم فَرِجاالً أَو ركْباناً(» جا آوريد

اما هنگامى كه امنيت خود را باز يافتيد، خدا را ياد كنيد، همان گونه كه خداوند، چيزهايى را «
و نماز را ) م فَاذْكُرُوا اللّه كَما علَّمكُم ما لَم تَكُونُوا تَعلَمونَفَإِذا أَمنْتُ(» كه نمى دانستيد تعليم داد

  .در اين حال به صورت معمولى و با تمام آداب و شرائط انجام دهيد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ، صفح79، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 23، صفحه 4، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
  .201، صفحه 82، و جلد 231، صفحه 81، و جلد 286

، 24، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ و »الميزان«و » مجمع البيان«ـ به تفاسير  2
  .مراجعه شود 195، صفحه 86، و جلد 201، صفحه 82، و جلد 302صفحه 
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روشن است شكرانه اين تعليم الهى كه طرز نماز خواندن در حالت امن و خوف را به انسان ها 
  .آموخته، همان عمل كردن بر طبق آن است

، به معنى سواره است، و »راكب«جمع » ركْبان«به معنى پياده، و » راجِل«در اينجا جمع » رِجال«
به هنگام خوف از حمله دشمن، مى توانيد نماز را در حالتى كه سواره، يا  منظور اين است كه

  .پياده و در حال حركت و فعاليت هستيد انجام دهيد
نقل شده كه در بعضى از جنگ ها دستور داد نماز ) عليه السالم(در حديثى از اميرمؤمنان على

الَّ اللّها له1.(به جا آورند را به هنگام جنگ با تسبيح و تكبير و ال ا(  
: صلّى يوم األَحزابِ إِيماء) صلى اهللا عليه وآله(اَنَّ النَّبِي: و نيز در حديث ديگرى مى خوانيم

  )2.(»در جنگ احزاب با اشاره نماز خواند) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر«
گرفتار روايت شده در پاسخ اين سؤال كه اگر شخصى ) عليه السالم(همچنين از امام كاظم

حيوان درنده اى شود، و وقت نماز فرا رسد و از ترس آن درنده نتواند حركت كند، چگونه 
با همان وضعى كه دارد بايد نماز را بخواند هر چند پشت به قبله باشد، و : نماز بخواند؟ فرمود

  )3.(ركوع و سجود را با اشاره در حالى كه ايستاده است انجام دهد
  خوف است كه فقهاء در كتاب هاى فقهى به طور اين نماز، همان نماز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1412مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم، ( 949، حديث 239، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  1

  .119و  116، 115، 109، 96، صفحات 86، جلد »بحار االنوار«ـ ) هـ ق
چاپ آل ( 446، صفحه 8، جلد »وسائل الشيعه«ـ ، ذيل آيه مورد بحث »مجمع البيان«ـ  2

  .119و  96، صفحات 86، جلد »بحار االنوار«ـ ) البيت
أَنَّ «از ابواب صالة الخوف و المطاردة، باب  3، باب 483، صفحه 5، جلد »وسائل الشيعه«ـ  3

، با تلخيص و نقل به )، چاپ آل البيت440، صفحه 8جلد (» ...منْ خاف لُصاً أَو سبعاً أَو عدواً
  .معنى

باب «، 459، صفحه 3، جلد »كافى«: (احاديث ديگرى نيز در اين باب به اين مضمون آمده است
، صفحه 86، جلد »بحار االنوار«، دار الكتب االسالمية ـ »صالةِ الْمطاردةِ و الْمواقَفَةِ و الْمسايفَةِ

  .»مها و أَحكامهاصالةُ الْخَوف و أَقْسا«، 3، باب 117
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مشروح، پيرامون آن بحث كرده اند، بنابراين آيه فوق تأكيد بر اين معنى دارد كه محافظت بر 
را به جا آورد تا پيوند بندگان  نمازها، تنها در حال امنيت نيست، بلكه در همه حال، بايد نماز

با آفريدگار جهان، هميشه بر قرار باشد و به يقين از اين طريق نقطه اتكاء و اميدى براى انسان 
  .به وجود مى آيد، و او را در غلبه بر مشكالت، پيروز خواهد ساخت

* * *  
  :نكته

  نقش نماز در تقويت روحيه ها
اصرار و تأكيد درباره نماز يك نوع سختگيرى  ممكن است كسانى تصور كنند، تا اين حد

محسوب مى شود و شايد انسان را از وظائف خطيرى كه براى دفاع از خود در چنين لحظاتى 
  .دارد غافل سازد

در حالى كه اين يك اشتباه بزرگ است معموالً انسان در اين حاالت بيش از هر چيز نياز به 
ضعف روحيه بر او غلبه كند، شكست او تقريباً تقويت روحيه دارد و اگر ترس و وحشت و 

  . قطعى خواهد بود
چه عملى بهتر از نماز و پيوند با خدائى كه فرمانش در تمام جهان هستى نافذ، و همه چيز در 

برابر اراده او سهل و آسان است، مى تواند روحيه سربازان مجاهد يا كسانى كه مواجه با 
  ؟!خطرى شده اند را تقويت كند

ته از شواهد فراوانى كه در مجاهدات مسلمينِ صدر اول ديده مى شود، در اخبار مربوط گذش
ـ هجرى قمرى ـ روى  1393به جنگ چهارم مسلمانان با صهيونيست ها كه در رمضان سال 

توجه سربازان اسالم به نماز و مبانى اسالم اثر فوق العاده اى در تقويت روحى : داد، مى خوانيم
  .بر دشمن داشت آنها و پيروزى

  به هر حال، اهميت و تأثير نماز، بيش از آن است كه در اين مختصر بگنجد، 
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بى شك نماز اگر با همه آداب به خصوص با حضور قلب كه روح آن است انجام شود، تأثير 
ق العاده مثبتى در فرد و جامعه دارد، و مى تواند بسيارى از مشكالت را حل كند، و جامعه فو

  )1.(را از بسيارى از مفاسد برهاند و در حوادث سخت و پيچيده، يار و ياور انسان باشد
* * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوره  45، ذيل آيه 16، جلد »نمونه«به تفسير » فوائد نماز«رباره ـ براى توضيح بيشتر د 1
  .مراجعه نمائيد» عنكبوت«
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240    يصواجاً وونَ أَزذَري و نْكُمنَ مفَّوتَوالَّذينَ ي تاعاًوم واجِهِمَز ةً ال  
  إِلَى الْحولِ غَيرَ إِخْراج فَإِنْ خَرَجنَ فَال جناح علَيكُم في ما فَعلْنَ         
          كيمزيزٌ حع اللّه رُوف وعنْ مهِنَّ مفي أَنْفُس  

  قينَ و للْمطَلَّقات متاع بِالْمعرُوف حقّاً علَى الْمتَّ    241
  كَذلك يبينُ اللّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تَعقلُونَ     242

   
  :ترجمه

ـ و كسانى كه از شما در آستانه مرگ قرار مى گيرند و همسرانى از خود به جا مى  240
) با پرداختن هزينه زندگى(گذارند، بايد براى همسران خود وصيت كنند كه تا يك سال، آنها را 

و اقدام به ازدواج مجدد (بيرون نروند ) از خانه شوهر(مند سازند، به شرط اين كه آنها بهره 
گناهى بر شما نيست نسبت به آنچه ) ولى ;حقى در هزينه ندارند(و اگر بيرون روند، ). نكنند

  .و خداوند، توانا و حكيم است. درباره خود، به طور شايسته انجام مى دهند
اين، ) كه از طرف شوهر، پرداخت گردد(ه، هديه مناسبى الزم است ـ و براى زنان مطلق 241

  .حقى است بر مردان پرهيزگار
  !شايد انديشه كنيد ;ـ اين چنين، خداوند آيات خود را براى شما شرح مى دهد 242

   
  :تفسير

  بخش ديگرى از احكام طالق
  طه باز در اين آيات، بار ديگر به مسأله ازدواج و طالق و امورى در اين راب
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و نخست درباره شوهرانى سخن مى گويد كه در آستانه مرگ قرار گرفته و همسرانى . مى گردد
  : از خود به جاى مى گذارند، مى فرمايد

آستانه مرگ قرار مى گيرند ـ و همسرانى از خود و كسانى كه از شما مى ميرند ـ يعنى در «
باقى مى گذارند بايد براى همسران خود وصيت كنند كه تا يك سال آنها را بهره مند سازند، و 

و الَّذينَ (در خانه شوهر، باقى بمانند و هزينه زندگى آنها پرداخت شود » از خانه بيرون نكنند
  ).زواجاً وصيةً ال َزواجِهِم متاعاً إِلَى الْحولِ غَيرَ إِخْراجيتَوفَّونَ منْكُم و يذَرونَ أَ

حقى در (و اگر بيرون روند «البته اين در صورتى است كه آنها از خانه شوهر بيرون نروند 
گناهى بر شما نيست، نسبت به آنچه درباره خود از كار شايسته ) هزينه و سكنى ندارند ولى

فَإِنْ خَرَجنَ فَال جناح علَيكُم (» انجام دهند) هر مجدد بعد از تمام شدن عدهمانند انتخاب شو(
  ).في ما فَعلْنَ في أَنْفُسهِنَّ منْ معرُوف

در پايان آيه، گويا براى اين كه چنين زنانى از آينده خود نگران نباشند آنها را دلدارى داده، مى 
رى بعد از فقدان شوهر پيشين در برابر آنها بگشايد، و خداوند قادر است كه راه ديگ: فرمايد

» خداوند توانا و حكيم است«اگر مصيبتى به آنها رسيده حتماً حكمتى در آن بوده است، زيرا 
)كيمزيزٌ حع اللّه و.(  

اگر از روى حكمتش درى را ببندد، به لطفش در ديگرى را خواهد گشود و جاى نگرانى 
  .نيست

در اينجا به معنى مردن نيست، بلكه » يتَوفَّونَ«باال گفته شد، معلوم مى شود، جمله  بنابر آنچه در
  .به قرينه ذكر وصيت به معنى قرار گرفتن در آستانه مرگ است

مطابق تفسير باال، » فَإِنْ خَرَجنَ فَال جناح علَيكُم في ما فَعلْنَ في أَنْفُسهِنَّ منْ معرُوف«جمله 
اين است كه پرداختن هزينه زندگى تا يك سال از حقوق زن بر ورثه شوهر مى باشد،  دليل بر

  و هر گاه زن به دلخواه خود نخواست در خانه 
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در برابر او نخواهد داشت و نيز اگر  شوهر بماند، و از نفقه استفاده كند، كسى مسئوليتى
  .بخواهد اقدام به ازدواج تازه كند، مانعى ندارد

اگر مدت يك سال را : ولى بعضى براى اين جمله، تفسير ديگرى ذكر كرده اند و آن اين كه
  .صبر نمود و پس از آن، از خانه شوهر بيرون رفت و ازدواج نمود، مانعى ندارد

ى عده به مدت يكسال بر زن الزم است، و مطابق تفسير اول الزم مطابق تفسير دوم نگاهدار
نيست و به تعبير ديگر ادامه عده تا يك سال بنا بر تفسير اول، يك حق است و بنا بر تفسير 

دوم يك حكم، ولى ظاهر آيه با تفسير اول سازگارتر است چرا كه ظاهر جمله اخير اين است 
  .كه جنبه استثناء از حكم قبل دارد

* * *  
براى زنان مطلقه، هديه شايسته «: در آيه بعد، به يكى ديگر از احكام طالق پرداخته، مى فرمايد

و للْمطَلَّقات (كه از طرف شوهر پرداخت مى شود » اى است اين حقى است بر پرهيزكاران
  ).متاع بِالْمعرُوف حقّاً علَى الْمتَّقينَ
كه گذشت، اين  236لقه را شامل مى شود، ولى به قرينه آيه گر چه ظاهر آيه، همه زنان مط

حكم در مورد زنانى است كه مهرى براى آنها به هنگام عقد قرار داده نشده و قبل از آميزش، 
  .طالق داده مى شوند، و در حقيقت تأكيدى است، بر حكم مزبور، تا مورد غفلت واقع نشود

همه زنان مطلقه را شامل شود، منتها در مورد باال  اين احتمال نيز وجود دارد كه حكم مزبور،
  .جنبه واجب دارد، و در موارد ديگر جنبه مستحب

به هر حال، اين يكى از دستورهاى كامالً انسانى است كه در اسالم وارد شده و براى پيشگيرى 
  از انتقام جويى ها و كينه توزى هاى ناشى از طالق اثر مثبتى 
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  .دارد
پرداختن هديه شايسته در مورد همه زنان مطلقه واجب است، و امرى جدا : بعضى نيز گفته اند

در » طبرسى«از مهر است، ولى ظاهراً در ميان علماى شيعه ـ همان گونه كه از عبارت مرحوم 
  .استفاده مى شود ـ كسى قائل به اين قول نيست »مجمع البيان«

نيز تصريح مى كند كه هديه مزبور، جز در همان مورد خاص واجب » صاحب جواهر«مرحوم 
  )1.(نيست، و اين مسأله اجماعى است

  .منظور از آن، نفقه است كه بسيار احتمال ضعيفى است: اين احتمال نيز داده شده كه
نقل شده، بعد از ) عليهم السالم(رواياتى كه از ائمه معصوميندر هر صورت، اين هديه، طبق 

پايان عده و جدائى كامل پرداخت مى شود، نه در عده طالق رجعى، و به تعبير ديگر، هديه 
  )2.(خداحافظى است، نه وسيله اى براى بازگشت

 * * *  
اين چنين «: ايددر آخرين آيه مورد بحث، كه آخرين آيه مربوط به مسأله طالق است، مى فرم

كَذلك يبينُ اللّه لَكُم آياته (» خداوند آيات خود را براى شما شرح مى دهد شايد انديشه كنيد
  ).لَعلَّكُم تَعقلُونَ

بديهى است منظور از انديشه كردن و تعقل، آن است كه مبدأ حركت به سوى عمل باشد، و 
  .ى نخواهد داشتگر نه انديشه تنها درباره احكام، نتيجه ا

در مواردى به كار مى رود » عقل«از مطالعه آيات و روايات اسالمى به دست مى آيد كه غالباً 
  آميخته » عواطف و احساسات«با » فهم«و » ادراك«كه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).انىمكتبة االسالمية، تحقيق شيخ محمود قوچ( 58، صفحه 31، جلد »جواهر الكالم«ـ  1
  مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم، ( 957و  956، احاديث 240، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  2

، 100، جلد »بحار االنوار«ـ ) دار الكتب االسالمية( 105، صفحه 6، جلد »كافى«ـ ) هـ ق 1412
  .359صفحه 
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گردد و به دنبال آن عمل باشد، مثالً اگر قرآن در بسيارى از بحث هاى خداشناسى نمونه هائى 
از نظام شگفت انگيز اين جهان را بيان كرده و سپس مى گويد ما اين آيات را بيان مى كنيم 

ظور اين نيست كه تنها اطالعاتى از نظام طبيعت در مغز ، من»تا شما تعقل كنيد«: لَعلَّكُم تَعقلُونَ
زيرا علوم طبيعى اگر كانون دل و عواطف را تحت تأثير قرار ندهد و  ;خود جاى دهيد

هيچگونه تأثيرى در ايجاد محبت و دوستى و آشنائى با آفريدگار جهان نداشته باشد، ارتباطى با 
  .مسائل توحيدى و خداشناسى نخواهد داشت

به آنها گفته مى شود كه » تعقل«نين است اطالعاتى كه جنبه عملى دارد، در صورتى و همچ
تعقل در زمينه اى استعمال مى شود كه : مى خوانيم» الميزان«هم داشته باشد در تفسير » عمل«

نَعقلُ و قالُوا لَو كُنّا نَسمع أَو : به دنبال درك و فهم، انسان وارد مرحله عمل گردد و آياتى مانند
اگر گوش شنوا داشتيم و تعقل مى كرديم در : دوزخيان مى گويند«: ما كُنّا في أَصحابِ السعيرِ
  )1.(»صف اهل جهنم نبوديم

آيا در زمين سياحت نكردند تا «: أَ فَلَم يسيرُوا فى األَرضِ فَتَكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها: يا آيه
  )3.(شاهد اين گفتار است) 2(»كه به وسيله آن بفهمند دل هائى داشته باشند

زيرا اگر مجرمين روز قيامت آرزوى تعقل در دنيا را مى كنند منظور تعقلى است كه آميخته با 
عمل باشد و يا اگر خدا مى گويد مردم سير و سياحت كنند و با نظر و مطالعه به اوضاع جهان 

ه به دنبال آن مسير خود را عوض كرده و به راه چيزهائى بفهمند مقصود درك و فهمى است ك
  .راست گام نهند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10ـ ملك، آيه  1
  .46ـ حج، آيه  2
  . ، ذيل آيه مورد بحث250و  249، صفحات 2، جلد »الميزان«ـ  3
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و به تعبير ديگر، اگر فكر و انديشه، ريشه دار باشد، ممكن نيست آثار آن در عمل ظاهر نشود، 
چگونه ممكن است انسانى به طور قطع اعتقاد به مسموم بودن غذائى داشته باشد و آن را 

  بخورد؟ 
شته باشد و اقدام به و يا عقيده قاطع به تأثير داروئى براى درمان يك بيمارى خطرناك دا

  خوردن آن نكند؟
* * *  
  :نكته

  آيا اين آيه نسخ شده است؟
همين سوره كه قبالً گذشت  234آيه آغاز اين بخش به وسيله آيه : بسيارى از مفسران معتقدند

و در آن، عده وفات چهار ماه و ده روز تعيين شده بود، نسخ شده است، و مقدم بودن آن آيه 
زيرا مى  ;ر ترتيب و تنظيم قرآنى دليل بر اين نيست كه قبالً نازل شده استبر اين آيه از نظ

دانيم تنظيم آيات سوره ها بر طبق تاريخ نزول نيست، بلكه گاهى آياتى كه بعد نازل شده در 
آغاز سوره قرار گرفته، و آياتى كه قبل نازل شده در اواخر سوره، و اين به خاطر مناسبت آيات 

  .صورت گرفته است) صلى اهللا عليه وآله(بر اكرمو به دستور پيغم
حق نفقه يك سال، قبل از نزول آيات ارث بوده و بعد از آن كه براى زن، ارث : و نيز گفته اند

از نظر مقدار زمان عده و از (قرار داده شد، اين حق از بين رفت، بنابراين آيه فوق، از دو جهت 
  .نسخ شده است) نظر نفقه
همه علماء اتفاق دارند كه اين آيه منسوخ است، : مى گويد» مجمع البيان«در  »طبرسى«مرحوم 

هنگامى كه مرد ) در عصر جاهليت(نقل مى كند كه ) عليه السالم(آن گاه حديثى از امام صادق
از دنيا مى رفت تا يك سال از مال شوهر، نفقه او را مى دادند سپس بدون ميراث، خارج مى 

  رم و يك هشتم شد، بعداً آيه يك چها



٢٥٤  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  )1.(، اين آيه را نسخ كرد)مربوط به ارث زن(
  .بنابراين، بايد نفقه زن در مدت عده، از ارث او باشد

اشتن عده در چهار ماه و ده آيه مربوط به نگه د: و نيز از آن حضرت نقل مى كند كه فرمود
  )3(-)2.(روز و همچنين آيه ارث، اين آيه را نسخ كرده
عده وفات در زمان جاهليت يك سال بوده و : به هر حال، از كلمات بزرگان استفاده مى شود

رسوم خرافى و شاقّى براى زن در اين مدت قائل بودند، اسالم در آغاز، آن رسوم خرافى را از 
عده وفات را در مدت يك سال تثبيت كرد، سپس آن را به چهار ماه و ده روز،  بين برد، ولى

  .تبديل نمود، و تنها زينت كردن و آرايش هاى مختلف را در اين مدت براى زن ممنوع شمرد
معروف ميان مفسرين اهل سنت نيز همين است كه آيه : استفاده مى شود» فخر رازى«از گفته 

  )4.(و عده چهار ماه و ده روز، منسوخ شده استفوق، به وسيله آيات ارث 
بين اين : ولى اگر اجماع و اتفاق علما و روايات متعدد در اين زمينه نبود، ممكن بود گفته شود

آيات تضادى وجود ندارد، عده چهار ماه و ده روز، يك حكم الهى است، اما نگهدارى عده تا 
نفقه او يك حق است، يعنى به زن اين حق داده  يك سال و ماندن در خانه شوهر و استفاده از

مى شود كه اگر مايل باشد تا يك سال در خانه شوهر متوفاى خود بماند و هزينه زندگى او 
  طبق وصيت شوهر در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحه ، 101، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 239، صفحه 22، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1

  ).هـ ق 1380چاپخانه علميه تهران، ( 129، صفحه 1، جلد »عياشى«ـ تفسير  191
، صفحه 101، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 238، صفحه 22، جلد »وسائل الشيعه«ـ  2

  ).هـ ق 1380چاپخانه علميه تهران، ( 122، صفحه 1، جلد »عياشى«ـ تفسير  189
، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، 131، صفحه 2جلد (ه مورد بحث ، ذيل آي»مجمع البيان«ـ  3

  طبع اول، 
  ).جلدى 10، دار المعرفة، 602، صفحه 2هـ ق ـ جلد  1415

  . ، ذيل آيه مورد بحث)، چاپى ديگر491صفحه ( 158، صفحه 6، جلد »كبير«ـ تفسير  4



٢٥٥  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

تمام اين مدت پرداخت شود، و اگر مايل نبود مى تواند بعد از چهار ماه و ده روز از خانه 
شوهر بيرون رود، يا اقدام به ازدواج نمايد و در عين حال طبعاً هزينه زندگى او از مال شوهر 

  .سابق قطع خواهد شد
و شهرت ) 1(نقل شده) عليهم السالم(اهل بيتولى با توجه به روايات متعددى كه از طرق 

حكم نسخ يا اتفاق علماء بر آن، قبول چنين تفسيرى ممكن نيست، هر چند با ظواهر آيات 
  .قابل تطبيق باشد

 * * *  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب أَنَّ عدةَ الْوفاةِ أَربعةُ أَشْهر و « ،30به بعد، باب  235، صفحه 22، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1

العدد و أَقسامها و «، 8به بعد، باب  180، صفحه 101، جلد »بحار االنوار«ـ » عشَرَةُ أَيام
  .»أَحكامها
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  أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذينَ خَرَجوا منْ ديارِهم و هم أُلُوف حذَر الْموت فَقالَ    243
  لَهم اللّه موتُوا ثُم أَحياهم إِنَّ اللّه لَذُو فَضْل علَى النّاسِ و لكنَّ أَكْثَرَ         
  النّاسِ اليشْكُرُونَ          

   
  :ترجمه

دى جمعيتى را كه از ترس مرگ، از خانه هاى خود فرار كردند؟ و آنان هزارها ـ آيا ندي 243
خداوند به ). كه به بهانه بيمارى طاعون، از شركت در ميدان جهاد خوددارى نمودند(نفر بودند 
 ;خداوند نسبت به بندگان خود احسان مى كند ;سپس خدا آنها را زنده كرد! بميريد: آنها گفت

  .به جا نمى آورند) او را(شكر ولى بيشتر مردم، 
   

  :شأن نزول
بيمارى طاعون راه يافت و با سرعتى عجيب و سرسام آور، مردم » شام«در يكى از شهرهاى 

يكى پس از ديگرى از دنيا مى رفتند در اين ميان عده بسيارى به اين اميد كه شايد از چنگال 
  . مرگ رهائى يابند آن محيط و ديار را ترك گفتند

جا كه آنها پس از فرار از محيط خود و رهائى از مرگ در خود احساس قدرت و استقاللى از آن
. نموده و با ناديده گرفتن اراده الهى و چشم دوختن به عوامل طبيعى دچار غرور شدند

  .پروردگار، آنها را نيز در همان بيابان با همان بيمارى نابود ساخت
مدن بيمارى مزبور در اين سرزمين به عنوان مجازات اصل آ: از بعضى روايات استفاده مى شود

زيرا پيشوا و رهبر آنان از آنان خواست كه خود را براى مبارزه آماده كنند و از شهر خارج  ;بود
  گردند آنها به بهانه اين كه در محيط 
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جنگ مرض طاعون است از رفتن به ميدان جنگ خوددارى كردند، پروردگار آنها را به همان 
چيزى كه از آن هراس داشتند و بهانه فرار قرار داده بودند مبتال ساخت و بيمارى طاعون در 
آنها شايع شد، آنها خانه هاى خود را ترك كرده و براى نجات از طاعون فرار كردند، اما در 

يكى از پيامبران بنى ) 1(»حزقيل«يابان همگى از بين رفتند، مدت ها از اين جريان گذشت و ب
اسرائيل، از آنجا عبور نمود و از خدا خواست آنها را زنده كند، خداوند دعاى او را اجابت 

  )2.(نمود و آنها به زندگى بازگشتند
   

  :تفسير
  چگونه مردند و چگونه زنده شدند؟

ن گونه كه در شأن نزول آمده، اشاره سر بسته و در عين حال آموزنده اى است به اين آيه، هما
سرگذشت عجيب يكى از اقوام پيشين، كه بيمارى مسرى و وحشتناكى در محيط آنها ظاهر 

آيا نديدى كسانى را كه از خانه «: گشت، و هزاران نفر، از آن منطقه فرار كردند، مى فرمايد
أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذينَ خَرَجوا منْ (» دند در حالى كه هزاران نفر بودندخود از ترس مرگ فرار كر

توالْم ذَرح أُلُوف مه و ميارِهد.(  
زيرا در ادبيات  ;در اينجا به معنى آيا نمى دانى است» آيا نديدى؟«: مسلّم است جمله أَ لَم تَرَ

جسم سازند و آن را به عنوان يك امر واضح عرب، هر گاه بخواهند مطلبى را به طور كامل م
  خطاب » أَ لَم تَرَ«قلمداد كنند، مخاطب را با جمله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) عليه السالم(طبق بعضى از روايات، سومين پيشواى بنى اسرائيل بعد از موسى» حزْقيل«ـ  1

  ).383، صفحه 13، جلد »نواربحار اال«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«(بود 
، 6، جلد »بحار االنوار«ـ ) دار الكتب االسالمية( 199و  198، صفحات 8، جلد »كافى«ـ  2

   120صفحات 
  . ، ذيل آيه مورد بحث»مجمع البيان«ـ  385و  382و  381، صفحات 13، و جلد 123و 
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  .مى كنند
  .گر چه مخاطب در اين جمله، پيامبر است، ولى در واقع، منظور همه افرادند

كه به معنى هزارها » أُلُوف«درست است كه آيه فوق، اشاره به عدد خاصى نكرده، و تنها واژه 
زار، و بعضى هفتاد يا هشتاد است، به كار برده، ولى بعضى از روايات، تعداد نفرات آنها را ده ه

  )1.(هزار ذكر مى كند
فَقالَ لَهم (» بميريد: خداوند به آنها فرمود«: پس از آن به عاقبت كار آنها اشاره كرده، مى فرمايد

  .، و به آن بيمارى كه آن را بهانه قرار داده بودند مردند)اللّه موتُوا
ثُم (دگى آنان درس عبرتى براى ديگران باشد تا ماجراى زن» سپس خداوند آنها را زنده كرد«

مياهأَح.(  
، يك امر لفظى نيست، بلكه امر تكوينى خداوند است كه »بميريد«: روشن است منظور از موتُوا

بر سراسر جهان هستى و عالم حيات، حكومت مى كند يعنى خداوند، عوامل مرگ آنها را 
 82د، اين امر، همانند امرى است كه در آيه فراهم ساخت، و به سرعت همگى از ميان رفتن

هنگامى : امر او تنها اين است«: انَّما أَمرُه اذا أَراد شَيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُنْ فَيكُونُ: آمده» يس«سوره 
  !»و فوراً موجود مى شود! ايجاد شو: كه چيزى را اراده كند مى گويد

ه شدن آن جمعيت، پس از مرگ است و همان گونه كه در شأن اشاره به زند» ثُم أَحياهم«جمله 
پيامبر، صورت گرفت، و از آنجا كه بازگشت آنان به حيات، » حزقيل«نزول خوانديم، به دعاى 

در پايان ) هم از نظر خودشان، و هم از نظر عبرت مردم(يكى از نعمت هاى روشن الهى بود، 
  خداوند نسبت «: آيه مى فرمايد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحار «، ذيل آيه مورد بحث مراجعه شود ـ »روح البيان«و » قرطبى«، »مجمع البيان«ـ به تفسير  1

  .385و  384، صفحات 13، جلد »االنوار
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إِنَّ اللّه لَذُو (» احسان مى كند، ولى بيشتر مردم، شكر او را به جا نمى آورندبه بندگان خود 
  ).فَضْل علَى النّاسِ و لكنَّ أَكْثَرَ النّاسِ اليشْكُرُونَ

  .نه تنها اين گروه، بلكه همه انسان ها مشمول الطاف و عنايات و نعمت هاى اويند
* * *  
  :نكته ها

  تاريخى بوده يا تمثيل است؟ ـ آيا اين ماجرا يك حادثه 1
آيا آنچه در داستان فوق آمده، يك حادثه واقعى تاريخى است كه قرآن به طور سربسته به آن 

اشاره كرده، و شرح آن در روايات آمده است و يا از قبيل ذكر مثال براى مجسم ساختن حقايق 
  عقلى، در لباس هاى حسى است؟ 

غير عادى دارد، و هضم آن براى بعضى از مفسران از آنجا كه سرگذشت مزبور جنبه هاى 
» مثال«مشكل شده از اين رو وقوع چنين حادثه اى را انكار كرده اند و منظور از آيه را تنها يك 

شمرده اند كه حال جمعيتى را شرح مى دهد كه در پيكار و مبارزه با دشمن سستى مى كنند و 
گرفته و بيدار مى شوند و نهضت و  به دنبال آن شكست مى خورند، و سپس درس عبرت

  .مبارزه را از نو شروع مى كنند و سرانجام پيروز مى گردند
كه در آيه آمده، كنايه از شكست به دنبال سستى و ركود » بميريد«: طبق اين تفسير، جمله موتُوا

مياهال آن اشاره به آگاهى، بيدارى و به دنب» خداوند آنها را زنده كرد«: است و جمله أَح
  .پيروزى است

بر اساس اين تفسير، رواياتى كه در اين زمينه وارد شده و آن را به صورت يك حادثه تاريخى 
  !تشريح مى كند، رواياتى مجعول و اسرائيلى است

  به دنبال » پيروزى«و » شكست«گر چه استفاده مسأله : اما بايد گفت
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از آيه مزبور موضوع جالبى است، ولى انكار نمى توان كرد كه ظاهر آيه » بيدارى«و » سستى«
  !به صورت بيان يك حادثه تاريخى مى باشد و نه تنها يك مثال

ثه وحشتناك آيه، حكايت حال جمعى از پيشينيان را بيان مى كند كه به دنبال فرار از يك حاد
اگر غير عادى بودن حادثه، سبب توجيه و تأويل آن . مردند و سپس خداوند آنها را زنده كرد

  .شود، بايد با تمام معجزات پيامبران نيز اين كار را كرد
خالصه، اگر پاى اين گونه توجيهات و تفسيرها به قرآن كشيده شود، مى توان عالوه بر انكار 

يا به تعبير » تمثيل«احث تاريخى قرآن را انكار كرد و آنها را از قبيل معجزات پيامبران، غالب مب
را مثالى براى مبارزه » قابيل«و » هابيل«دانست و مثالً سرگذشت » سمبليك«امروز به شكل 

عدالت و حق جويى با قساوت و سنگدلى دانست و در اين صورت، همه مباحث تاريخى 
  .قرآن ارزش خود را از دست خواهد داد

به عالوه، با اين تعبير نمى توان همه رواياتى را كه در زمينه تفسير آيه وارد شده، ناديده 
زيرا بعضى از آنها در متون معتبر نقل شده و نسبت جعل يا اسرائيلى بودن به آنها  ;گرفت

  .بسيار نارواست
* * *  

  ـ درس عبرت 2
از بنى اسرائيل مى كند، كه براى همان گونه كه در شأن نزول آمد، آيه فوق، اشاره به گروهى 

فرار از زير بار مسئوليت جهاد، دست به بهانه تراشى زدند و خداوند آنها را مبتال به بيمارى 
طاعون كرد، كه همه را به طور سريع و برق آسا، از ميان برد، آن چنان كه هيچ دشمن 

  .خطرناكى در ميدان جنگ قادر به آن نيست
  ار از زير بار مسئوليت، و توسل به بهانه هاى مختلف با فر: يعنى تصور نكنيد
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  .مى توانيد در امان بمانيد
خدا مى تواند با دشمن بسيار . در برابر قدرت پروردگار، مى توانيد مقاومت كنيد: تصور نكنيد

وچكى، مانند ميكروب طاعون يا وبا كه حتى با چشم ديده نمى شود، شما را چنان درو كند ك
  .كه اثرى از شما باقى نماند

* * *  
  و بازگشت به دنيا» رجعت«ـ مسأله  3

است كه از اين آيه به خوبى » رجعت«نكته ديگرى كه در اينجا شايان توجه است مسأله امكان 
  .استفاده مى شود

در تاريخ گذشتگان مواردى را مى يابيم كه افرادى بعد از مرگ، به اين جهان : ح اين كهتوضي
به كوه طور رفتند ) عليه السالم(بازگشتند مانند ماجراى جمعى از بنى اسرائيل كه همراه موسى

ره همين سو 259كه در آيه » ارميا«يا » عزَير«آمده و داستان » بقره«سوره  56و  55كه در آيات 
  .خواهد آمد، و همچنين حادثه اى كه در آيه مورد بحث به آن اشاره شده است

  .بنابراين، مانعى ندارد كه همين مسأله در آينده نيز تكرار شود
نيز به همين آيه براى امكان مسأله رجعت استدالل » صدوق«دانشمند معروف شيعه مرحوم 

كه گروهى از انسان هاى پيشين بار (ت است يكى از عقايد ما اعتقاد به رجع: كرده، مى گويد
  ).ديگر در همين دنيا به زندگى باز مى گردند

  .و نيز مى تواند اين آيه سندى براى مسأله معاد و احياى مردگان در قيامت باشد
* * *  
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244     ليمع ميعس وا أَنَّ اللّهلَماع و بيلِ اللّهلُوا في سقات و  
  منْ ذَا الَّذي يقْرِض اللّه قَرْضاً حسناً فَيضاعفَه لَه أَضْعافاً كَثيرَةً    245

  و اللّه يقْبِض و يبصطُ و إِلَيه تُرْجعونَ          
   

  :ترجمه
  .و بدانيد خداوند، شنوا و داناست! ـ و در راه خدا، پيكار كنيد 244
و از اموالى كه خدا به او بخشيده، انفاق (دهد، » قرض الحسنه اى«ـ كيست كه به خدا  245
محدود يا ) روزى بندگان را(تا آن را براى او، چندين برابر كند؟ و خداوند است كه ) كند،

و به سوى او باز مى ). باعث كمبود روزى آنها نمى شودو انفاق، هرگز ( ;گسترده مى سازد
  .گرديد

   
  :شأن نزول

هر : فرمود) صلى اهللا عليه وآله(روزى پيامبر اكرم: در شأن نزول آيه دوم، چنين نقل كرده اند
: عرض كرد» ابو الدحداح انصارى«كس صدقه اى بدهد دو برابر آن در بهشت خواهد داشت، 

غ دارم اگر يكى از آنها را به عنوان صدقه بدهم دو برابر آن را در من دو با! اى رسول خدا
  بهشت خواهم داشت؟

  .آرى: فرمود
  أُم الدحداح نيز با من خواهد بود؟: عرض كرد

  .آرى: فرمود
  فرزندان نيز با منند؟: عرض كرد

  .آرى: فرمود
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داد، آيه فوق نازل ) صلى اهللا عليه وآله(سپس او باغى را كه بهتر بود، به عنوان صدقه به پيامبر
  .»اَضْعافاً كَثيرَةً«: شد، و صدقه او را دو هزار هزار برابر براى او كرد و اين است معنى

ن را در آن باغى ديد كه صدقه قرار و فرزندا» ام الدحداح«بازگشت و همسرش » ابو الدحداح«
  : داده بود، به در باغ ايستاد و نخواست وارد آن شود، همسرش را صدا زده، گفت

من اين باغ را صدقه قرار داده ام و دو برابرش را در بهشت خريدارى كرده ام و تو و فرزندان 
  .نيز با من خواهيد بود

  ! را خريده اى مبارك است آنچه را فروخته و آنچه: همسرش گفت
تسليم كرد، ) صلى اهللا عليه وآله(پس از آن همگى از باغ خارج شدند و آن را به پيامبر

چه بسيار نخله هائى در بهشت كه شاخه هايش براى ابو «: فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  )1.(»الدحداح آويزان شده است

   
  :تفسير

  جهاد با جان و مال
جهاد، شروع مى شود، و به دنبال آن داستانى در همين زمينه از اقوام  از اينجا آيات مربوط به

پيشين مى آيد و با توجه به سرگذشتى كه در آيه قبل درباره جمعى از بنى اسرائيل نقل شد كه 
آنها به بهانه طاعون از جهاد فرار كردند و سرانجام، با همان طاعون از ميان رفتند، رابطه بين 

  .بل، روشن مى گردداين آيات و آيات ق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جلد »مستدرك الوسائل«، ذيل آيه مورد بحث ـ 349، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1
7 ،  

، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »ابن كثير«ـ تفسير ) چاپ آل البيت( 265و  264، 262صفحات 
  . ، ذيل آيه مورد بحث»فخر رازى«
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و قاتلُوا في (» در راه خدا پيكار كنيد، و بدانيد خداوند شنوا و دانا است«: نخست مى فرمايد
ليمع ميعس وا أَنَّ اللّهلَماع و بيلِ اللّهانگيزه هاى درونى شما و  ، سخنان شما را مى شنود و از)س

  .نياتتان در امر جهاد آگاه است
* * *  

و از اموالى كه او بخشيده است در طريق (كيست كه به خدا وام نيكوئى دهد «: سپس مى افزايد
» تا خداوند آن را براى او، چندين برابر كند) جهاد و در طريق حمايت مستمندان، انفاق كند

  ).للّه قَرْضاً حسناً فَيضاعفَه لَه أَضْعافاً كَثيرَةًمنْ ذَا الَّذي يقْرِض ا(
است و به گفته بعضى از مفسران، » انفاق فى سبيل اللّه«بنابراين وام دادن به خداوند به معنى 

زيرا در آن زمان تهيه هزينه هاى مختلف جهاد، بر  ;انفاق هائى است كه در راه جهاد مى شود
  .دوش مبارزان مسلمان بود

هر گونه انفاقى را شامل مى شود، هر چند بعد از آيه جهاد : در حالى كه بعضى ديگر معتقدند
  )1.(وارد شده است

ولى تفسير دوم با ظاهر آيه سازگارتر است، به خصوص اين كه معنى اول را نيز در بر مى 
ان كار جهاد گيرد، و اصوالً انفاق در راه خدا، و كمك به نيازمندان و حمايت از محرومان، هم

  .زيرا هر دو مايه استقالل و سربلندى جامعه اسالمى است ;را مى كند
به معنى دو يا چند برابر كردن چيزى است، با توجه به ) بر وزن شعر(» ضعف«جمع » أَضْعاف«

، تأكيد شده ـ به عالوه جمله »كَثيرَةً«اين كه اين واژه، به صورت جمع آمده و با كلمه 
»فضاعيز تأكيد بيشترى از ن» ي»فضَعمى رساند » ي  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .166، صفحه 6، جلد »كبير«ـ تفسير  1
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  )1(ـ) آن چنان كه ارباب لغت گفته اند(
خداوند، براى انفاق كنندگان پاداش بسيار فراوانى قرار : ت، استفاده مى شوداز مجموع اين جها

داده، و انفاق در راه خدا همچون بذر مستعدى است كه در زمين آماده اى افشانده شود، و به 
همان گونه كه (وسيله باران هاى پى در پى آبيارى گردد، و ده ها و گاه صدها برابر، نتيجه دهد 

  ).ين سوره خواهد آمدهم 261در آيه 
محدود و گسترده مى كند و همه شما به ) روزى بندگان را(خداوند «: و در پايان آيه مى فرمايد
  ).و اللّه يقْبِض و يبصطُ و إِلَيه تُرْجعونَ(» سوى او باز مى گرديد

سترش و زيرا گ ;اشاره به اين كه تصور نكنيد انفاق و بخشش، اموال شما را كم مى كند
محدوديت روزى شما، به دست خدا است و او توانائى دارد در عوض اموال انفاق شده، به 

مراتب بيش از آن را در اختيار شما قرار دهد، بلكه با توجه به ارتباط و به هم پيوستگى افراد 
  .اجتماع با يكديگر، همان اموال انفاق شده در واقع به شما باز مى گردد

، و از نظر آخرت، فراموش نكنيد كه همه به سوى او باز مى گرديد و پاداش اين از نظر دنيا
  .هاى بزرگ شما آنجا است

* * *  
  : نكته

  چرا تعبير به قَرْض؟
و » قَرْض«در مورد انفاق در راه خدا تعبير به ) و از جمله آيه باال(در چندين آيه از قرآن مجيد 

  يت لطف خداوند وام دادن به پروردگار، آمده است، و اين نها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضاعفْت أَبلَغُ منْ «: بعضى گفته اند: مى گويد» ضعف«در ماده » مفردات«در » راغب«ـ  1
فْتُهضَع«.  
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  . ن را از يك سو، و كمال اهميت مسأله انفاق را از سوى ديگر مى رساندنسبت به بندگا
با اين كه مالك حقيقى سراسر هستى او است، و انسان ها تنها به عنوان نمايندگى خداوند، در 

آمنُوا بِاللّه : مى خوانيم» حديد«سوره  7بخش كوچكى از آن، تصرف مى كنند، چنان كه در آيه 
ايمان به خدا و رسولش بياوريد و از آنچه «: نْفقُوا مما جعلَكُم مستَخْلَفينَ فيهو رسوله و أَ

، ولى با اين حال از بنده خود استقراض »خداوند شما را در آن نماينده خود ساخته، انفاق كنيد
  !»كرم بين و لطف خداوندگار«مى كند، آن هم استقراضى با چنين سود بسيار فراوان، 

و استَقْرَضَكُم و لَه خَزائنُ السماوات و األَرضِ و هو الْغَني الْحميد : آمده است» هج البالغهن«در 
خداوند از شما در خواست قرض كرده در حالى كه «: و إِنَّما أَراد أَنْ يبلُوكُم أَيكُم أَحسنُ عمالً

آرى اينها نه از جهت نياز او (نياز و ستوده است، گنج هاى آسمان و زمين از آن او، و بى 
  )1.(»بلكه مى خواهد شما را بيازمايد كه كدام يك نيكوكارتريد) است

 * * *  
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .183، بخش آخر خطبه »نهج البالغه«ـ  1
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246    ملَه نَبِيوسى إِذْ قالُوا لم دعنْ برائيلَ مني إِسنْ بالَ ِ متَرَ إِلَى الْم أَ لَم  
         كُملَيع بإِنْ كُت تُميسلْ عقالَ ه بيلِ اللّهلْ في سكاً نُقاتلثْ لَنا معاب  

  الْقتالُ أَالّ تُقاتلُوا قالُوا و ما لَنا أَالّ نُقاتلَ في سبيلِ اللّه و قَد أُخْرِجنا         
         منْها إِالّ قَليالً ملَّوتالُ تَوالْق هِملَيع با كُتنا فَلَمنائأَب يارِنا ونْ دم  
  و اللّه عليم بِالظّالمينَ          

  و قالَ لَهم نَبِيهم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم طالُوت ملكاً قالُوا أَنّى يكُونُ    247
  لَه الْملْك علَينا و نَحنُ أَحقُّ بِالْملْك منْه و لَم يؤْت سعةً منَ الْمالِ         
         زاد و كُملَيع طَفاهاص قالَ إِنَّ اللّهاللّه مِ والْجِس لْمِ وي الْعطَةً فسب ه  
          ليمع عواس اللّه و شاءنْ يم لْكَهؤْتي مي  

  و قالَ لَهم نَبِيهم إِنَّ آيةَ ملْكه أَنْ يأْتيكُم التّابوت فيه سكينَةٌ منْ    248
  ك آلُ موسى و آلُ هارونَ تَحملُه الْمالئكَةُ إِنَّ فيربكُم و بقيةٌ مما تَرَ         
  ذلك آلَيةً لَكُم إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ          

249    نْ شَرِبر فَمبِنَه تَليكُمبم قالَ إِنَّ اللّه نُودبِالْج لَ طالُوتا فَصفَلَم  
  م يطْعمه فَإِنَّه منِّي إِالّ منِ اغْتَرَف غُرْفَةً بِيدهمنْه فَلَيس منِّي و منْ لَ         
  فَشَرِبوا منْه إِالّ قَليالً منْهم فَلَما جاوزه هو و الَّذينَ آمنُوا معه قالُوا         
  نَ أَنَّهم مالقُواال طاقَةَ لَنَا الْيوم بِجالُوت و جنُوده قالَ الَّذينَ يظُنُّو         
         عم اللّه و ئَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ اللّهف تئَة قَليلَة غَلَبنْ فم كَم اللّه  
  الصابِرينَ          
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  زوا لجالُوت و جنُوده قالُوا ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً و ثَبتو لَما برَ    250

  أَقْدامنا و انْصرْنا علَى الْقَومِ الْكافرينَ          
  فَهزَموهم بِإِذْنِ اللّه و قَتَلَ داود جالُوت و آتاه اللّه الْملْك و الْحكْمةَ    251

         و تدض لَفَسعبِب مضَهعب النّاس اللّه فْعال د لَو و شاءا يمم هلَّمع  
  األَرض و لكنَّ اللّه ذُو فَضْل علَى الْعالَمينَ          

  تلْك آيات اللّه نَتْلُوها علَيك بِالْحقِّ و إِنَّك لَمنَ الْمرْسلينَ     252
   

  :ترجمه
: آيا مشاهده نكردى جمعى از بنى اسرائيل را بعد از موسى، كه به پيامبر خود گفتندـ  246

پيامبر . (»در راه خدا پيكار كنيم) زير فرمان او(تا ! براى ما انتخاب كن) و فرماندهى(زمامدار «
در راه خدا، جهاد و ) سرپيچى كنيد، و(شايد اگر دستور پيكار به شما داده شود، «: گفت) آنها
چگونه ممكن است در راه خدا پيكار نكنيم، در حالى كه از خانه ها و «: گفتند! »كار نكنيدپي

و شهرهاى ما به وسيله دشمن اشغال، و فرزندان ما اسير شده (فرزندانمان رانده شده ايم، 
. اما هنگامى كه دستور پيكار به آنها داده شد، جز عده كمى از آنان، همه سرپيچى كردند! ؟»)اند
  .خداوند از ستمكاران، آگاه استو 

) و انتخاب(را براى زمامدارى شما مبعوث » طالوت«خداوند «: ـ و پيامبرشان به آنها گفت 247
چگونه او بر ما حكومت كند، با اين كه ما از او شايسته تريم، و او ثروت «: ، گفتند»كرده است

جسم، وسعت ) قدرت(در علم و  خدا او را بر شما برگزيده، و او را«: گفت! ؟»زيادى ندارد
و احسان خداوند، وسيع  ;خداوند، ملكش را به هر كس بخواهد، مى بخشد. بخشيده است

  .»آگاه است) از لياقت افراد(و  ;است
   



٢٦٩  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

به سوى شما » صندوق عهد«نشانه حكومت او، اين است كه «: ا گفتـ و پيامبرشان به آنه 248
در آن، آرامشى از پروردگار شما، و يادگارهاى خاندان موسى ) همان صندوقى كه. (خواهد آمد

در اين موضوع، نشانه اى . در حالى كه فرشتگان، آن را حمل مى كنند ;و هارون قرار دارد
  .»باشيد اگر ايمان داشته ;براى شماست) روشن(

سپاهيان را با ) به فرماندهى لشكر بنى اسرائيل منصوب شد، و(ـ و هنگامى كه طالوت  249
خداوند، شما را به وسيله يك نهر آب، آزمايش مى كند، آنها كه «: خود بيرون برد، به آنها گفت

، بيشتر از آن بنوشند، از من نيستند، و آنها كه جز يك پيمانه با دست خود) به هنگام تشنگى،(
سپس هنگامى كه . پس جز عده كمى، همگى از آن آب نوشيدند! »از آن نخورند، از من هستند

از كمى نفرات خود، ناراحت (او، و افرادى كه با او ايمان آورده بودند، از آن نهر گذشتند، 
اما آنها . »و سپاهيان او را نداريم» جالوت«امروز، ما توانايى مقابله با «: گفتند) و عده اى ;شدند

چه «: گفتند) و به روز رستاخيز، ايمان داشتند(كه مى دانستند خدا را مالقات خواهند كرد 
و خداوند، با ! »بسيار گروه هاى كوچكى كه به فرمان خدا، بر گروه هاى عظيمى پيروز شدند

  .است) و استقامت كنندگان(صابران 
پيمانه ! پروردگارا«: قرار گرفتند گفتندو سپاهيان او » جالوت«ـ و هنگامى كه در برابر  250

و ما را بر جمعيت كافران، پيروز ! و قدم هاى ما را ثابت بدار! شكيبايى و استقامت را بر ما بريز
  !»بگردان

نوجوان شجاعى (» داود«و  ;ـ سپس به فرمان خدا، آنها سپاه دشمن را به هزيمت واداشتند 251
 ;و خداوند، حكومت و دانش را به او بخشيد ;ا كشتر» جالوت«، )بود» طالوت«كه در لشكر 

و اگر خداوند، بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر . و از آنچه مى خواست به او تعليم داد
دفع نمى كرد، زمين را فساد فرا مى گرفت، ولى خداوند نسبت به جهانيان، لطف و احسان 

  .دارد
  .هستى) ما(و تو، از رسوالن  ;مى خوانيمـ اينها، آيات خداست كه به حق، بر تو  252



٢٧٠  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  قبل از تفسير بخوانيد
پيش از آن كه به تفسير اين آيات بپردازيم، الزم است به گوشه اى از تاريخ بنى اسرائيل كه اين 

  : است اشاره كنيمآيات ناظر به آن 
قوم يهود كه در زير سلطه فرعونيان ضعيف و ناتوان شده بودند بر اثر رهبرى هاى خردمندانه 

  .از آن وضع اسف انگيز نجات يافته و به قدرت و عظمت رسيدند) عليه السالم(موسى
بود » صندوق عهد«خداوند به بركت اين پيامبر نعمت هاى فراوانى به آنها بخشيده كه از جمله 

  ـ كه به زودى درباره تاريخچه و محتويات آن بحث خواهيم كرد ـ
قوم يهود با حمل اين صندوق در جلوى لشكر، يك نوع اطمينان خاطر و توانائى روحى پيدا 

ادامه داشت، ولى همين )عليه السالم(مى كردند و اين قدرت و عظمت، تا مدتى بعد از موسى
رور آنها شد و تن به قانون شكنى دادند، سرانجام، به پيروزى ها و نعمت ها كم، كم باعث غ

دست فلسطينيان شكست خورده و قدرت و نفوذ خويش را همراه صندوق عهد، از دست 
دادند، به دنبال آن، چنان دچار پراكندگى و اختالف شدند كه در برابر كوچك ترين دشمنان، 

آنها را از سرزمين خود بيرون راندند قدرت دفاع نداشتند، تا جائى كه دشمنان، گروه كثيرى از 
  .و حتى فرزندان آنها را به اسارت گرفتند

را براى نجات و » اشموئيل«اين وضع سال ها ادامه داشت تا آن كه خداوند پيامبرى به نام 
ارشاد آنها برانگيخت، آنها نيز كه از ظلم و جور دشمنان به تنگ آمده بودند و دنبال پناهگاهى 

رهبر و اميرى براى آنها انتخاب كند، تا : او اجتماع كردند و از او خواستند مى گشتند گرد
همگى تحت فرمان و هدايت او يك دل و يك رأى با دشمن نبرد كنند، تا عزت از دست رفته 

  .را باز يابند
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از آن بيم : كه به روحيات و سست همتى آنان به خوبى آشنا بود، در جواب گفت» اشموئيل«
دارم كه چون فرمان جهاد در رسد، از دستور امير و رهبر خود سرپيچى كنيد و از مقابله و 

  .پيكار با دشمن شانه خالى نمائيد
انجام وظيفه دريغ نمائيم، در چگونه ممكن است ما از فرمان امير، سرباز زنيم و از : آنها گفتند

حالى كه دشمن، ما را از وطن خود بيرون رانده، سرزمين هاى ما را اشغال نموده و فرزندان ما 
  ! را به اسارت برده است؟

كه ديد جمعيت با تشخيص درد به سراغ طبيب آمده اند، و گويا رمز عقب ماندگى » اشموئيل«
روى آورده و خواسته قوم را به پيشگاه وى عرضه به درگاه خداوند . خود را درك كرده اند

  .را به پادشاهى ايشان برگزيدم» طالوت«داشت، به او وحى شد كه 
  .را نديده و نمى شناسم» طالوت«من هنوز ! خداوندا: عرض كرد» اشموئيل«

وحى آمد ما او را به جانب تو خواهيم فرستاد، هنگامى كه او نزد تو آمد فرماندهى سپاه را به 
  !او واگذار و پرچم جهاد را به دست وى بسپار

* * *  
  طالوت كيست؟

طالوت، مردى بلند قامت، تنومند و خوش اندام بود، اعصابى محكم و نيرومند داشت، از نظر 
  .قواى روحى نيز بسيار زيرك، دانشمند و با تدبير بود

  .بعضى علت انتخاب نام طالوت را براى وى همان طول قامت او مى دانند
ولى، با اين همه شهرتى نداشت و با پدرش در يكى از دهكده ها در ساحل رودخانه اى مى 

  .زيست و چهار پايان پدر را به چرا مى برد و كشاورزى مى كرد
  روزى بعضى از چهار پايان در بيابان گم شدند، طالوت به اتفاق يكى از 
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دوستان خود، به جستجوى آنها در اطراف رودخانه به گردش در آمد اين وضع تا چند روز 
  .رسيدند» صوف«ادامه يافت تا اين كه به نزديك شهر 

پيامبر رسيده ايم بيا نزد وى » اشموئيل«شهر » صوف«ما اكنون به سرزمين : دوست وى گفت
در پرتو وحى و فروغ رأى، به گم شده خويش راه يابيم، هنگامى كه وارد شهر رويم شايد 

به يكديگر افتاد » طالوت«و » اشموئيل«برخورد كردند، همين كه چشمان » اشموئيل«شدند، با 
  .ميان دل هاى آنان آشنائى بر قرار شد

ت كه از طرف را شناخت و دانست كه اين جوان همان اس» طالوت«از همان لحظه، » اشموئيل«
  .خداوند براى فرماندهى جمعيت تعيين شده

اما چهار پايان هم : شرح داد، گفت» اشموئيل«سرگذشت خود را براى » طالوت«هنگامى كه 
اكنون در راه دهكده رو به باغستان پدرت روانه هستند، از ناحيه آنها نگران مباش، ولى، من تو 

ى كنم، خداوند تو را مأمور نجات بنى اسرائيل را براى كارى بسيار بزرگ تر از آن دعوت م
  .ساخته است

  .نخست از اين پيشنهاد تعجب كرد، سپس با خوشوقتى آن را پذيرفت» طالوت«
را به فرماندهى شما برگزيده الزم است همگى » طالوت«خداوند : به قوم خود گفت» اشموئيل«

  .ازيداز وى پيروى نمائيد و خود را براى جهاد با دشمن آماده س
بنى اسرائيل كه براى فرمانده و رئيس لشكر امتيازاتى از نظر نسب و ثروت الزم مى دانستند و 

زيرا به  ;نمى ديدند در برابر اين انتصاب سخت به حيرت افتادند» طالوت«هيچ كدام را در 
هودا، بود كه سابقه نبوت داشتند و نه از خاندان يوسف و ي» الوى«عقيده آنها وى نه از خاندان 

  كه داراى سابقه حكومت 
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گمنام بود و از نظر مالى تهى دست، لذا به عنوان اعتراض » بنيامين«بودند، بلكه از خاندان 
  !زاوارتريم؟او چگونه مى تواند بر ما حكومت كند ما از او س: گفتند

خداوند او را بر شما امير قرار داده و : كه آنان را سخت در اشتباه مى ديد، گفت» اشموئيل«
شايستگى فرماندهى و رهبرى به نيروى جسمى و قدرت روحى است كه هر دو به اندازه كافى 

انتخاب هست و از اين نظر، بر شما برترى دارد ولى آنها نشانه اى كه دليل بر اين » طالوت«در 
  .از ناحيه خدا باشد مطالبه كردند

كه از يادگارهاى مهم انبياء بنى ) صندوق عهد(نشانه آن اين است كه تابوت : گفت» اشموئيل«
اسرائيل است و مايه دلگرمى و اطمينان شما در جنگ ها بوده در حالى كه جمعى از فرشتگان 

نگذشت كه صندوق عهد بر آنها آن را حمل مى نمايند به سوى شما باز مى گردد، و چيزى 
  .ظاهر شد

  .را پذيرفتند» طالوت«آنها با ديدن اين نشانه فرماندهى 
* * *  

  !زمام كشور را به دست گرفت» طالوت«
فرماندهى سپاه را بر عهده گرفت و در مدتى كوتاه لياقت و شايستگى خود را در » طالوت«

يد، آن گاه آنها را براى مبارزه با دشمنى كه اداره امور مملكت و فرماندهى سپاه، به اثبات رسان
همه چيز آنها را به خطر انداخته بود، دعوت كرد و به آنها تأكيد كرد، تنها كسانى با من حركت 
كنند كه تمام فكرشان در جهاد باشد و آنها كه بنائى نيمه كاره، يا معامله اى نيمه تمام، و امثال 

  .آن دارند در اين پيكار شركت نكنند
  .به زودى جمعيتى به ظاهر زياد و نيرومند جمع شدند و به جانب دشمن حركت كردند

  براى اين كه » طالوت«بر اثر راهپيمايى در برابر آفتاب همگى تشنه شدند، 
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  : آزمايش و تصفيه كند، گفت به فرمان خدا آنها را
به زودى در مسير خود به رودخانه اى مى رسيد، خداوند به وسيله آن شما را آزمايش مى كند، 
كسانى كه از آن بنوشند و سيراب شوند از من نيستند، و آنها كه جز مقدار كمى ننوشند از من 

  ! هستند
رعت خود را به آن رسانيدند و همين كه چشم آنها به نهر آب افتاد، خوشحال شدند و به س

  .تنها عده معدودى بر سر پيمان باقى ماندند. سيراب گشتند
متوجه شد لشكر او از اكثريتى بى اراده و سست عهد و اقليتى از افراد با ايمان » طالوت«

تشكيل شده است، از اين رو، اكثريت بى انضباط و نافرمان را رها كرد و با همان جمع قليل 
  .از شهر بيرون آمد و به سوى ميدان جهاد پيش رفت با ايمان،

ما توانائى در برابر اين : گفتند» طالوت«از كمى نفرات متوحش شده به » طالوت«سپاه كوچك 
سپاه قدرتمند را نداريم اما آنها كه ايمان راسخ به رستاخيز داشتند و دل هايشان از محبت خدا 

من و كمى عده خود نهراسيدند، با كمال شجاعت به لبريز بود، از زيادى و نيرومندى سپاه دش
  : گفتند» طالوت«

تو آنچه را صالح مى دانى فرمان ده، ما نيز همه جا همراه تو خواهيم بود و به خواست خدا با 
همين عدد كم با آنها جهاد خواهيم كرد، چه بسا جمعيت هاى كم كه به اراده پروردگار بر 

  .دا با استقامت كنندگان استجمعيتهاى زياد پيروز شدند و خ
با آن عده كم اما مؤمن و مجاهد، آماده كارزار شد، آنها از درگاه خداوند در خواست » طالوت«

از لشكر خويش بيرون » جالوت«شكيبائى و پيروزى كردند، همين كه آتش جنگ شعلهور شد، 
اند و كسى را آمد و در بين دو لشكر مبارز طلبيد، صداى رعب آور وى دل ها را مى لرز

  در . جرأت ميدان رفتن او نبود
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كه شايد بر اثر كمى سن، براى جنگ هم به ميدان نيامده بود، » داود«اين ميان نوجوانى به نام 
د، كه در صف جنگجويان بودند از طرف پدرش بلكه براى كمك به برادران بزرگ تر خو

  .مأموريت داشت
ولى با اين حال، بسيار چابك و ورزيده بود، با فالخنى كه در دست داشت يكى دو سنگ آن 

كوبيده شدند و او در ميان » جالوت«چنان ماهرانه پرتاب كرد كه درست بر پيشانى و سر 
ترس و » جالوت«شد، با كشته شدن  وحشت و تعجب سپاهيانش به زمين سقوط كرد و كشته

فرار كردند و بنى » طالوت«هراس عجيبى به سپاهيانش دست داد، از برابر صفوف لشكر 
  )1.(اسرائيل پيروز شدند

* * *  
  : تفسير

  درخواست فرمانده
آيا نديدى «: كرده، مى فرمايد) صلى اهللا عليه وآله(در نخستين آيه، روى سخن را به پيغمبر اكرم

زمامدارى، : كه به پيامبر خود گفتند) عليه السالم(اشراف بنى اسرائيل را بعد از موسى جمعى از
أَ لَم تَرَ إِلَى الْمالَ ِ منْ بني (؟ »در راه خدا پيكار كنيم) تحت فرماندهى او(براى ما انتخاب كن تا 

ثْ لَنا معاب ملَه نَبِيوسى إِذْ قالُوا لم دعنْ برائيلَ مإِسبيلِ اللّهلْ في سكاً نُقاتل.(  
در لغت به معنى اشياء يا اشخاصى است كه چشم را پر مى كند و شگفتى بيننده را » مالَء«واژه 

» مالَء«برمى انگيزد، به همين جهت، به جمعيت زيادى كه داراى رأى و عقيده واحدى، باشند 
زيرا هر كدام از اين  ;مى گويند» مالء«تى گفته مى شود، و نيز به اشراف و بزرگان هر قوم و مل

  دو گروه به خاطر كميت يا كيفيت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).با تلخيص(» قصص قرآن«و » در المنثور«، »مجمع البيان«ـ اقتباس از  1
قصة «: 19، باب 435، صفحه »بحار االنوار« 13براى شرح بيشتر در اين باره مى توانيد به جلد 

  . مراجعه فرمائيد» و طالوت و جالوت)عليه السالم(اشموئيل
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  .خاص خود چشم بيننده را پر مى كند
مى كند كه يك  همان طور كه قبالً اشاره شد، اين آيه، اشاره به جمعيت زيادى از بنى اسرائيل

كه » جالوت«صدا از پيامبر خويش، تقاضاى امير و رهبرى كردند، تا بتوانند به فرماندهى او با 
  .تمام حيثيت دينى، اجتماعى و اقتصادى آنها را به خطر افكنده بود پيكار كنند

د، مى آنها براى رفع تجاوز دشمن كه ايشان را از سرزمينشان بيرون رانده بو: قابل توجه اين كه
از اين تعبير، ) در راه خدا گذاردند(خواستند مبارزه كنند، در عين حال، نام آن را فى سبيل اللّه 

فى سبيل «آنچه به آزادى و نجات انسان ها از اسارت و رفع ظلم كمك كند، : روشن مى شود
  .محسوب مى شود» اللّه

  .عالوه بر اين، پيكار مزبور، جنبه دينى و مذهبى نيز داشت
، ذكر كرده اند، ولى، »يوشع«، و بعضى »اشموئيل«، بعضى »شمعون«ضى نام اين پيامبر را بع

است كه عربى آن اسماعيل مى باشد، و از امام » اشموئيل«مشهور در ميان مفسران همان 
  )1.(نيز در روايتى نقل شده است) عليه السالم(باقر

نها را ثابت قدم در عهد و پيمان نمى ديد به هر حال، پيامبرشان كه از وضع آنان نگران بود، و آ
در راه خدا پيكار ) سرپيچى كنيد و(اگر دستور پيكار به شما داده شود شايد «: به آنها گفت

  ).قالَ هلْ عسيتُم إِنْ كُتب علَيكُم الْقتالُ أَالّ تُقاتلُوا(» نكنيد
نكنيم در حالى كه از خانه و  چگونه ممكن است در راه خدا پيكار«: آنها در پاسخ گفتند

! شهرهاى ما به وسيله دشمن اشغال و فرزندانمان اسير شده اند؟» فرزندانمان رانده شده ايم
  قالُوا و ما لَنا أَالّ نُقاتلَ في سبيلِ اللّه و قَد أُخْرِجنا منْ (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسة االعلمى 140، صفحه 2جلد ( 350ه ، صفح2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1

، صفحه 13، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيات مورد بحث ـ )هـ ق 1415للمطبوعات، طبع اول، 
442.  
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  ).ديارِنا و أَبنائنا
اعالم وفادارى به عهد و پيمان خود كردند، ولى با اين همه هيچ يك از نام  و به اين ترتيب،

خدا و فرمان او، حفظ استقالل و موجوديتشان، و آزادى فرزندان، نتوانست جلو پيمان شكنى 
هنگامى كه دستور پيكار به آنها داده شد، جز «: آنها را بگيرد، لذا در ادامه اين آيه مى خوانيم

، مى شناسد و به »ستمكاران آگاه است) احوال(رپيچى كردند و خداوند به عده كمى همگى س
  ).فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ تَولَّوا إِالّ قَليالً منْهم و اللّه عليم بِالظّالمينَ(آنها كيفر مى دهد 

دار اسالم در جنگ نفر نوشته اند، همانند سربازان وفا 313بعضى از مفسران، عده وفاداران را 
  )1.(بدر

* * *  
در هر صورت، پيامبرشان، طبق وظيفه اى كه داشت به در خواست آنها پاسخ گفت، و 

: پيامبرشان به آنها گفت«: را به فرمان خدا براى زمامدارى آنان برگزيد، مى فرمايد» طالوت«
بِيهم إِنَّ اللّه قَد بعثَ لَكُم و قالَ لَهم نَ(» خداوند طالوت را براى زمامدارى شما برانگيخته است

  ).طالُوت ملكاً
به عنوان زمامدارى و فرماندهى لشكر بنى اسرائيل از سوى » طالوت«مطابق اين آيه، انتخاب 

اشاره به همان چيزى باشد كه در شرح اين » برانگيخت«: خدا بوده و شايد جمله قَد بعثَ
و مجلس ) عليه السالم(را به شهر آن پيامبر» طالوت«ره اى داستان گذشت كه حوادث غير منتظ

  .او كشانيد، و اين انتخاب الهى صورت گرفت
  ، تنها فرمانده لشكر نبود، »طالوت«چنين بر مى آيد كه » ملكاً«ضمناً از تعبير 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحات 13، جلد »بحار االنوار«ث ـ ، ذيل آيات مورد بح»كبير«و تفسير » روح المعانى«ـ  1

  .454و  441، 438، 437



٢٧٨  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  )1.(بلكه زمامدار كشور هم بود
ما  چگونه او بر ما حكومت داشته باشد با اين كه: گروهى گفتند«از اينجا مخالفت شروع شد، 

قالُوا أَنـّى يكُونُ لَه الْملْك علَينا و نَحنُ أَحقُّ ! (؟»از او شايسته تريم، و او ثروت زيادى ندارد
  ).بِالْملْك منْه و لَم يؤْت سعةً منَ الْمالِ

، كردند) عليه السالم(اين نخستين اعتراض و پيمان شكنى بود كه بنى اسرائيل در برابر آن پيامبر
از طرف خدا است، آنها در واقع به انتخاب » طالوت«و با اين كه او تصريح كرده بود انتخاب 

زيرا داراى دو شرط الزم براى زمامدارى  ;خداوند اعتراض كردند كه ما از او سزاوارتريم
جوانى » طالوت«هستيم، نسب عالى و ثروت فراوان و همان طور كه قبالً در شرح داستان آمد، 

  .قبيله گمنام بنى اسرائيل و از نظر مالى يك كشاورز ساده بوداز يك 
: ولى قرآن پاسخ دندان شكنى را كه آن پيامبر به گمراهان بنى اسرائيل داد چنين بازگو مى كند

قالَ إِنَّ (» جسم او را وسعت بخشيده) قدرت(خداوند او را بر شما برگزيده و علم و : گفت«
كُملَيع طَفاهاص مِ اللّهالْجِس لْمِ وي الْعطَةً فسب هزاد و.(  

اين كه مى بينيد خداوند او را برگزيده و زمامدار شما قرار داده، به خاطر اين است كه از نظر 
  :هوش و فرزانگى و علم، پر مايه است و از نظر نيروى جسمانى، قوى و پر قدرت، يعنى

  .اوالً ـ اين گزينش خداوند حكيم است
ـ شما سخت در اشتباهيد و شرايط اساسى رهبرى را فراموش كرده ايد، نسبت عالى و ثانياً 

  ثروت، هيچ امتيازى براى رهبرى نيست، چون هر دو امر اعتبارى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طالوت را نامى عجمى مى داند، مانند جالوت و داود، و بعضى نيز گفته »كشّاف«ـ صاحب  1
تفسير كبير، (گرفته شده كه اشاره به قامت بلند او است » طول«مى است عربى و از ماده نا: اند

  ).172، صفحه 6جلد 
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درون ذاتى است  و بيرون ذاتى است، ولى، علم و دانش و نيروى جسمانى دو امتياز واقعى و
  .كه تأثير عميقى در مسأله رهبرى دارد

رهبر بايد با علم و دانش خود، مصلحت جامعه اى را كه در رأس آن است تشخيص دهد، و با 
  .قدرت خود آن را به موقع اجرا در آورد

با علم و تدبير خود نقشه صحيح براى پيكار با دشمن بكشد و با نيروى جسمانى آن را پياده 
  .كند

اشاره به اين است كه وسعت وجودى انسان در پرتو علم و قدرت » گسترش«: تعبير به بسطَةً
  .است، هر قدر اينها افزوده شود هستى انسان گسترده تر مى شود

زيرا شرط اول علم و  ;در اينجا گسترش علم بر گسترش نيروى جسمانى، مقدم داشته شده
  .آگاهى است

امامت و رهبرى، گزينش الهى است، و او است كه : مى شودضمناً از اين تعبير استفاده 
شايستگى ها را تشخيص مى دهد، اگر در فرزندان پيامبر اين شايستگى را ببيند، امامت را در 
آنجا قرار مى دهد، و اگر در جاى ديگر، در آنجا قرار مى دهد، و اين همان چيزى است كه 

  .ع مى كننددانشمندان شيعه به آن معتقدند و از آن دفا
) احسانش(خداوند، ملك خود را به هر كس بخواهد مى بخشد و خداوند «: سپس مى افزايد

و اللّه يؤْتي ملْكَه منْ يشاء و اللّه (» است) به لياقت و شايستگى افراد(وسيع و گسترده و دانا 
ليمع عواس.(  

شد و آن فراهم شدن امكانات و اين جمله ممكن است اشاره به شرط سومى براى رهبرى با
زيرا ممكن است رهبرى از نظر علم و قدرت كامالً پر مايه  ;وسائل مختلف از سوى خدا است

  باشد، ولى، در شرائط و ظرفى قرار گيرد كه 



٢٨٠  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

و آمادگى براى پيشرفت اهداف او وجود نداشته باشد، مسلماً چنين رهبرى به هيچگونه زمينه 
خدا حكومت الهى را به هر كس بخواهد مى : پيروزى درخشانى نخواهد رسيد، قرآن مى گويد

اين سخن ممكن است دنباله (بخشد، يعنى شرائط و وسائل الزم را براى او فراهم مى سازد 
  ).كالم خداوند در قرآنكالم آن پيامبر باشد و يا از 

* * *  
از سوى خداوند حتى با » طالوت«گويا بنى اسرائيل هنوز به مأموريت : آيه بعد نشان مى دهد

، اطمينان پيدا نكرده بودند و از او خواهان نشانه و دليل شدند، »اشموئيل«تصريح پيامبرشان 
به سوى شما خواهد  نشانه حكومت او اين است كه صندوق عهد: پيامبرشان به آنان گفت«

آمد، كه در آن آرامشى از سوى پروردگارتان براى شما است، همان صندوقى كه يادگارهاى 
خاندان موسى و هارون در آن است، در حالى كه فرشتگان آن را حمل مى كنند، در اين 

إِنَّ آيةَ ملْكه  و قالَ لَهم نَبِيهم(» موضوع، نشانه روشنى براى شما است، اگر ايمان داشته باشيد
الْم لُهمونَ تَحآلُ هار وسى وآلُ م ا تَرَكمةٌ ميقب و كُمبنْ ركينَةٌ مس فيه وتالتّاب كُميأْتكَةُ أَنْ يالئ

  ).إِنَّ في ذلك آلَيةً لَكُم إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ
* * *  

ن در دادند و او لشكرهاى فراوانى را بسيج كرد و به ت» طالوت«سرانجام به رهبرى و فرماندهى 
راه افتاد، در اينجا بود كه بنى اسرائيل در برابر آزمون عجيبى قرار گرفتند، بهتر است اين سخن 

  : را از زبان قرآن در ادامه اين آيات، بشنويم، مى فرمايد
هيان را با خود بيرون سپا) به فرماندهى لشكر بنى اسرائيل منصوب شد و(هنگامى كه طالوت «

  خداوند شما را با يك نهر آب امتحان : برد، به آنها گفت
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مى كند، هر كس كه از آن بنوشد از من نيست و آن كس كه جز يك پيمانه با دست خود، 
فَلَما فَصلَ طالُوت بِالْجنُود قالَ إِنَّ اللّه مبتَليكُم بِنَهر فَمنْ شَرِب (» شد از من استبيشتر از آن نچ

هدغُرْفَةً بِي نِ اغْتَرَفنِّي إِالّ مم فَإِنَّه همطْعي نْ لَمم نِّي وم سفَلَي نْه1).(م(  
ى قرار گرفتند، و آن مسأله مقاومت شديد در در برابر آزمون بزرگ» طالوت«در اينجا لشكريان 

  »طالوت«برابر تشنگى، و چنين آزمونى براى لشكر 
چرا كه  ;ـ مخصوصاً با سابقه بدى كه بنى اسرائيل در بعضى جنگ ها داشتند ـ ضرورت داشت

پيروزى هر جمعيتى، بستگى به مقدار انضباط و قدرت ايمان و استقامت در مقابل دشمن و 
  .ستور رهبر و فرمانده دارداطاعت از د

مى خواست بداند انبوه لشكر تا چه اندازه، فرمان او را اطاعت مى كنند، به ويژه اين » طالوت«
كه آنها با ترديد و دودلى و حتى اعتراض، رهبرى او را پذيرفته بودند، گر چه در ظاهر تسليم 

  .نها حكومت مى كردشده بودند، ولى، شايد هنوز در باطن، شك و ترديد بر دل هاى آ
آنها را امتحان كند، تا روشن شود، آيا اين سربازان كه مى : به همين دليل، مأمور مى شود

  !خواهند در برابر شمشير آتشبار دشمن بايستند، توانائى تحمل مقدارى تشنگى را دارند يا نه؟
رد بحث به طور ولى اكثريت آنها ـ همان طور كه در شرح داستان قبالً خوانديم و در آيه مو

آنها «: فشرده به آن اشاره شده ـ از بوته اين امتحان سالم بيرون نيامدند، چنان كه قرآن مى گويد
  همگى جز عده كمى از آنها، از آن آب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شد در اصل به معنى بريدن و قطع كردن است و در اينجا به معنى جداسازى مى با» فَصلَ«ـ  1
در اصل به معنى زمينى است كه داراى سنگ » جند«جمع » جنُود«و ) جدا شدن از شهر و ديار(

هاى بزرگ و روى هم انباشته اى باشد، سپس به هر چيز متراكم و چشمگير اطالق شده و 
  .مى گويند» جند«معموالً به انبوه لشكر 

اشاره به اين است كه آنها بيش از يك كف از آب  »لَم يشْرَبه«به جاى » لَم يطْعمه«و تعبير به 
  .آن نهر ننوشند و حتى در هان نكنند و نچشند



٢٨٢  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  ).فَشَرِبوا منْه إِالّ قَليالً منْهم(» نوشيدند
همان بود كه » تصفيه اول«زيرا  ;انجام يافت» طالوت«فيه در ارتش و به اين ترتيب، دومين تص

كسانى كه تجارت يا بناى نيمه كاره و امثال آن دارند، : به هنگام اعالم بسيج عمومى، گفته بود
  .همراه من نيايند

و از بوته (و افرادى كه به وى ايمان آورده بودند ) طالوت(هنگامى كه او «: پس از آن مى افزايد
توانائى ) با اين جمعيت اندك(امروز ما : ، از آن نهر گذشتند، گفتند)زمايش سالم به در آمدندآ

فَلَما جاوزه هو و الَّذينَ آمنُوا معه قالُوا ال طاقَةَ لَنَا (» مقابله با جالوت و سپاهيان او را نداريم
هنُودج و بِجالُوت موالْي.(  

همان گروه اندك كه از آزمايش تشنگى سالم به در آمدند : مى دهد اين جمله به خوبى نشان
همراه او حركت كردند، ولى همانها نيز وقتى فكر كردند كه به زودى در برابر ارتش عظيم و 

قرار مى گيرند فريادشان از كمى نفرات بلند شد، و اين سومين مرحله » جالوت«نيرومند 
ى از اين گروه اندك، اعالم آمادگى و وفادارى كامل زيرا تنها گروه كوچك تر ;آزمايش بود

آنها كه مى دانستند خدا را مالقات خواهند «: كردند، چنان كه قرآن در ادامه اين آيه مى فرمايد
چه بسيار گروه هاى كوچكى : گفتند) و به روز رستاخيز و وعده هاى الهى ايمان داشتند(كرد 

) و استقامت كنندگان(روز شدند، و خداوند با صابران كه به فرمان خدا بر گروه هاى عظيمى پي
 قالَ الَّذينَ يظُنُّونَ أَنَّهم مالقُوا اللّه كَم منْ فئَة قَليلَة غَلَبت فئَةً كَثيرَةً بِإِذْنِ اللّه و اللّه(» همراه است
  )1).(مع الصابِرينَ

سخ به روز رستاخيز داشتند به بقيه كسانى كه ايمان را: اين جمله به خوبى نشان مى دهد
  جمعيت نگاه كرد، بلكه بايد » كميت«نبايد به : هشدار دادند كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اصل به معنى بازگشت است و از آنجا كه جمعيتى كه پشتيبان » فَيىء«از ماده » فئَة«ـ  1

  .اطالق شده است) بر وزن هبه(» فئَة«ه آنها يكديگرند هر يك به كمك ديگرى باز مى گردد، ب
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زيرا بسيار شده جمعيت كم از نظر نفرات، اما با كيفيتى باال، از  ;را در نظر گرفت» كيفيت«
عنايات الهى به اذن اللّه بر جمعيت هاى انبوه پيروز جهت ايمان و اراده و تصميم و متكى به 

  .شدند
مى باشد، يعنى كسانى كه به رستاخيز، » يعلَمونَ«در اينجا به معنى » يظُنُّونَ«: بايد توجه داشت

زيرا ظن در (يقين داشتند و وعده هاى الهى را در مورد پاداش مجاهدان راستين مى دانستند 
ى يقين به كار مى رود و اگر آن را به معنى گمان هم بدانيم باز بى بسيارى از موارد به معن

زيرا مفهوم آيه چنين مى شود كه گمان به رستاخيز ـ چه رسد به علم و  ;تناسب نخواهد بود
يقين ـ انسان را در برابر اهداف الهى مصمم مى سازد همان گونه كه گمان به منافع، در كارهاى 

  .رت و صنعت صاحبان آنها را مصمم مى كندمهم همچون كشاورزى و تجا
همين سوره به  46درباره اين كه چرا به روز قيامت، روز لقاى پروردگار گفته شده در ذيل آيه 

  .مقدار كافى بحث كرديم
* * *  

لشكر (به هنگامى كه آنها «: در آيه بعد، مسأله رويارويى دو لشكر مطرح شده، مى فرمايد
صبر و ! پروردگارا: در برابر جالوت و سپاهيان او قرار گرفتند گفتند) و بنى اسرائيل» طالوت«

» استقامت را بر ما فرو ريز و گام هاى ما را استوار بدار، و ما را بر جمعيت كافران پيروز گردان
)أَقْدام تثَب راً وبنا صلَينا أَفْرِغْ عبقالُوا ر هنُودج و جالُوتوا لرَزا بلَم مِ ولَى الْقَورْنا عانْص نا و

  ).الْكافرينَ
، به معنى ظهور است، و از آنجا كه وقتى انسان در ميدان جنگ، آماده و »بروز«از ماده » برَزوا«

  .مى گويند» براز«ظاهر مى شود، ظهور و بروز دارد به اين كار، مبارزه يا 
  به جايى رسيدند كه لشكر و سپاه او، » طالوت«هنگامى كه : اين آيه، مى گويد
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، نمايان و ظاهر شد، و در برابر آن قدرت عظيم صف كشيدند، دست به دعا »جالوت«نيرومند 
  :برداشتند و از خداوند سه چيز طلب كردند

كردند كه » أَفْرِغْ علَينا صبراً«استقامت، در آخرين حد آن، لذا تعبير به  نخست صبر و شكيبائى و
به معنى ريختن آب يا ماده سيال ديگر از ظرف، به طورى كه ظرف كامالً خالى » افْراغ«از ماده 

  .نيز تأكيدى به اين مطلب است» صبر«شود، نكره بودن 
كه به معنى خالى كردن پيمانه است، و تعبير » افراغ«به و تعبير ) ربنا(تكيه بر ربوبيت پروردگار 

كه در اين گونه موارد داللت بر » صبراً«كه بيانگر نزول از طرف باال است و تعبير به » على«به 
  .عظمت دارد، هر كدام نكته اى در بر دارد كه مفهوم اين دعا را كامالً عميق و پر مايه مى كند

تا از جا كنده نشود و فرار » گام هاى ما را استوار بدار«: اين بود دومين تقاضاى آنها از خدا
نكنيم، در حقيقت، دعاى اول جنبه باطنى و درونى داشت و اين دعا جنبه ظاهرى و برونى دارد 

  .و مسلماً ثبات قدم از نتايج روح استقامت و صبر است
كه در واقع » رى فرما و پيروز كنما را در برابر اين قوم كافر يا«: سومين تقاضاى آنها اين بود

  .هدف اصلى را تشكيل مى دهد و نتيجه نهايى صبر و استقامت و ثبات قدم است
* * *  

به يقين خداوند چنين بندگانى را تنها نخواهد گذاشت هر چند عدد آنها كم و عدد دشمن زياد 
ست دادند و به هزيمت آنها به فرمان خدا سپاه دشمن را شك«: باشد، لذا در آيه بعد مى فرمايد

  ).فَهزَموهم بِإِذْنِ اللّه(» واداشتند
  ) جوان كم سن و سال و نيرومند شجاعى كه در لشكر طالوت بود(و داود «
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  ).وتو قَتَلَ داود جالُ(» جالوت را كشت
در اينجا چگونگى كشته شدن آن پادشاه ستمگر به دست داود جوان و تازه كار در جنگ، 

تشريح نشده، ولى همان گونه كه در شرح داستان آمد، با فالخنى كه در دست داشت، يكى دو 
كوبيده شد، و در آن » جالوت«سنگ آن چنان ماهرانه پرتاب كرد كه درست بر پيشانى و سر 

ريادى كشيد و فرو افتاد، و ترس و وحشت تمام سپاه او را فرا گرفت و به فرو نشست و ف
چگونه : سرعت فرار كردند، گويا خداوند مى خواست قدرت خويش را در اينجا نشان دهد كه

پادشاهى با آن عظمت و لشكرى انبوه به وسيله نوجوان تازه به ميدان آمده اى، آن هم با يك 
  .ى در مى آيدسالح ظاهراً بى ارزش، از پا

خداوند حكومت و دانش را به او بخشيد و از آنچه مى خواست به او تعليم «: آن گاه مى افزايد
  ).و آتاه اللّه الْملْك و الْحكْمةَ و علَّمه مما يشاء(» داد

  .برمى گردد كه در واقع فاتح اين جنگ بود» داود«ضمير در اين دو جمله به 
همان داود، پيامبر بزرگ بنى اسرائيل، پدر » داود«يه تصريح نشده كه اين گر چه در اين آ

، نشان مى دهد او به »آتاه اللّه الْملْك و الْحكْمةَ و علَّمه مما يشاء«سليمان است، ولى جمله 
يه زيرا اين گونه تعبيرات معموالً درباره انبياى الهى است به خصوص كه شب ;مقام نبوت رسيد
و شَددنا ملْكَه و آتَيناه : آمده است) عليه السالم(درباره داود» ص«سوره  20اين تعبير در آيه 

  .»پايه حكومت او را محكم ساختيم و به او دانش و تدبير داديم«: الْحكْمةَ
عليه (او همان داود: از رواياتى كه در تفسير اين آيه، نقل شده، نيز به روشنى استفاده مى شود

  .، پيامبر بنى اسرائيل است)السالم
اين تعبير ممكن است اشاره به علم تدبير كشوردارى و ساختن زره و وسائل جنگى و مانند آن 

  در حكومت بسيار عظيم خود به آن ) عليه السالم(باشد كه داود
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زيرا خداوند هر مقامى را كه به كسى مى سپارد آمادگى هاى الزم را نيز به او مى  ;نياز داشت
  .بخشد

و اگر خداوند بعضى از مردم را به «: و در پايان آيه، به يك قانون كلى اشاره كرده، مى گويد
د نسبت به تمام وسيله بعضى ديگر، دفع نكند، سراسر روى زمين فاسد مى شود، ولى خداون

و لَو ال دفْع اللّه النّاس بعضَهم بِبعض لَفَسدت األَرض و لكنَّ (» جهانيان، لطف و احسان دارد
  ).اللّه ذُو فَضْل علَى الْعالَمينَ

خداوند نسبت به جهانيان لطف و مرحمت دارد، كه جلو همه گير شدن و همگانى شدن فساد 
  .ى گيردرا در روى زمين م

در اين دنيا اصل آزادى اراده و اختيار، : درست است كه سنت پروردگار بر اين قرار گرفته كه
حكومت كند و انسان ها در انتخاب راه خير و شرّ آزاد باشند، ولى هنگامى كه طغيان 

ستمگران، جهان را در معرض فساد و تباهى عمومى قرار دهد خداوند جمعى از بندگان خود 
انگيزد و يارى مى كند كه جلو طغيان آنها را بگيرند، و حالت اهريمنى آنها را در هم  را برمى

  .بكوبند و اين يكى از الطاف پروردگار بر بندگان است
و لَو ال دفْع اللّه النّاس : نيز آمده است، مى فرمايد» حج«سوره  40شبيه همين معنى در آيه 
ص تمدض لَهعبِب مضَهعبساجِدم و لَواتص و عبِي و عاگر خداوند به وسيله بعضى از «: وام

بندگان خود، بعض ديگر را دفع نكند، صومعه ها و كليساها و معابد يهود و مساجد مسلمين 
  .»ويران مى گردد

و اين آيات، بشارت است براى مؤمنان كه در مواقعى كه در فشار شديد از سوى طاغوت ها و 
  .قرار مى گيرند در انتظار نصرت و پيروزى الهى باشندجباران 
* * *  

  اينها آيات خدا است كه به حق بر تو مى خوانيم و تو «: آخرين آيه مى فرمايد
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  ).نَتْلُوها علَيك بِالْحقِّ و إِنَّك لَمنَ الْمرْسلينَ تلْك آيات اللّه(» از رسوالن هستى
اين آيه، به داستان هاى متعددى كه در آيات گذشته درباره بنى اسرائيل آمد اشاره مى كند، و 

و پاك از هر گونه خرافه و (هر كدام نشانه اى از قدرت و عظمت پروردگار است : مى گويد
نازل گرديده است، و اين خود يكى از ) صلى اهللا عليه وآله(ر پيامبرو از سوى خداوند ب) افسانه

  .نشانه هاى صدق گفتار و نبوت او است
* * *  
  : نكته ها

  ـ تابوت يا صندوق عهد؟ 1
در لغت به معنى صندوقى است كه از چوب مى سازند و اين كه مى بينيم به صندوق » تابوت«

به همين مناسبت است، اما بايد توجه داشت كه معنى : نقل و انتقال جنازه ها تابوت مى گويند
  .اصلى تابوت اختصاصى به مردگان ندارد بلكه هر گونه صندوق چوبى را شامل مى شود

چه بوده؟ و به دست چه » صندوق عهد«درباره اين كه تابوت بنى اسرائيل و به عبارت ديگر 
  كسى ساخته شد؟ و محتويات آن را چه چيز تشكيل مى داد؟

سخن بسيار است و از همه ) تورات(» عهد قديم«روايات و تفاسير ما و همچنين در كتب  در
و گفته هاى بعضى از مفسران ) عليهم السالم(روشن تر چيزى است كه در احاديث اهل بيت

  : آمده است و آن اين كه» ابن عباس«: مانند
دريا افكند و هنگامى كه  همان صندوقى بود كه مادر موسى او را در آن گذاشت و به» تابوت«

به وسيله عمال فرعون از دريا گرفته شد و موسى را از آن بيرون آوردند همچنان در دستگاه 
فرعون نگهدارى مى شد و سپس به دست بنى اسرائيل افتاد، بنى اسرائيل اين صندوق خاطره 

  .انگيز را محترم مى شمردند، و به آن تبرك مى جستند
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در واپسين روزهاى عمر خود، الواح مقدس را كه احكام خدا بر آن نوشته ) عليه السالم(موسى
يوشع بن «شده بود به ضميمه زره خود و يادگارهاى ديگرى در آن نهاد، و به وصى خويش 

  )1.(سپرد» نون
ن ترتيب، اهميت اين صندوق در نظر بنى اسرائيل بيشتر شده و لذا در جنگ هائى كه و به اي

ميان آنان و دشمنان واقع مى شد آن را با خود مى بردند، و اثر روانى و معنوى خاصى در آنها 
  . مى گذارد

با تا هنگامى كه اين صندوق خاطره انگيز با آن محتويات مقدس در ميانشان بود، : لذا گفته اند
  .سربلندى زندگى مى كردند

ولى تدريجاً مبانى دينى آنها ضعيف شد و دشمنان بر آنها چيره شدند و آن صندوق را از آنها 
طبق آيات مورد بحث، به آنها وعده داد كه به زودى صندوق عهد، به » اشموئيل«گرفتند، اما 

  .عنوان يك نشانه بر صدق گفتار او به آنها باز خواهد گشت
  : بر مى آيد كه» فيه سكينَةٌ منْ ربكُم و بقيةٌ مما تَرَك آلُ موسى و آلُ هارونَ« از جمله

اوالً ـ صندوق عهد، همان طور كه گفتيم، محتوياتى داشت كه جمعيت بنى اسرائيل را آرامش 
ةٌ منْ فيه سكينَ(مى بخشيد و در حوادث گوناگون نفوذ معنوى و اثر روانى در آنها داشت 

كُمبر.(  
نيز ) عليه السالم(و خاندان هارون) عليه السالم(ثانياً ـ قسمتى از يادگارهاى خاندان موسى

  .بعدها به محتويات آن افزوده شده بود
به معنى آرامش است و منظور از آن در اينجا » سكُون«از ماده » سكينَةٌ«بايد توجه داشت 

  .آرامش دل و جان مى باشد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . و بعد از آن مراجعه فرمائيد 440و  439، 438، صفحات 13، جلد »بحار االنوار«ـ به  1
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ار ديگر به ميان شما باز مى به بنى اسرائيل خاطر نشان ساخت، صندوق عهد، ب» اشموئيل«
  .گردد و آرامش از دست رفته خود را خواهيد يافت

و در حقيقت، صندوقى كه عالوه بر جنبه معنوى و تاريخى چيزى باالتر از پرچم و شعار براى 
بنى اسرائيل بود، و وجود آن را نشانه استقالل و موجوديت خود مى دانستند و با مشاهده آن، 

ان عظمت پيشين مى افتادند، به آنها باز مى گشت، طبيعى است اين بشارت به ياد تجديد دور
  .بزرگى براى بنى اسرائيل محسوب مى شد

* * *  
  ـ منظور از حمل كردن فرشتگان؟ 2

  را آوردند؟» صندوق عهد«چگونه فرشتگان 
  :از همه روشن تر اين كه: در پاسخ اين سؤال نيز مفسران سخنان بسيار گفته اند

به دست بت پرستان فلسطين افتاد و آن را به » صندوق عهد«يخ آمده، هنگامى كه در توار
  .بتخانه خود بردند، به دنبال آن گرفتار ناراحتى هاى فراوانى شدند

است، لذا تصميم گرفتند آن را از شهر و ديار » صندوق عهد«اينها همه از آثار : بعضى گفتند
بيرون بردن آن نبود، ناچار آن را به دو گاو بستند خود بيرون بفرستند، و چون كسى حاضر به 

به فرماندهى » طالوت«و آنها را در بيابان رها ساختند، اتفاقاً اين جريان درست مقارن با نصب 
» اشموئيل«اين دو حيوان را به سوى شهر : بنى اسرائيل بود، فرشتگان خدا مأموريت يافتند

را در ميان خود ديدند، آن را به عنوان آيت و » دصندوق عه«برانند هنگامى كه بنى اسرائيل 
  .تلقى كردند» طالوت«نشانه اى از طرف خداوند بر مأموريت 

بنابراين، گر چه در ظاهر، آن دو گاو آن را به شهر آوردند، لكن در واقع به وسيله فرشتگان 
  الهى اين كار انجام شد، به همين جهت حمل صندوق به 
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  .فرشتگان نسبت داده شده است
اصوالً، فرشته و ملك در قرآن و اخبار، معنى وسيعى دارد كه عالوه بر موجودات روحانى 

  .عاقل، يك سلسله از نيروهاى مرموز اين جهان را نيز در بر مى گيرد
با اين نشانه هاى اعجاز آميز مسأله رهبرى و : به خوبى استفاده مى شوداز آنچه گفته شد 

استفاده مى » انْ كُنْتُم مؤْمنينَ«ثابت شد، اما همان گونه كه از جمله » طالوت«فرماندهى الهى 
شود، باز افراد ضعيف االيمان تسليم حق نشدند و دنباله اين داستان، اين حقيقت را آشكار 

  .خواهد ساخت
* * *  

  ـ مسأله تنازع بقاء  3
آيا اين آيه اشاره به مسأله تنازع بقا كه يكى از اصول : در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين كه

  در مسأله تكامل انواع است نمى باشد؟» داروين«چهارگانه فرضيه 
و  بايد جنگ و تنازع همواره در ميان بشر باشد و اگر نباشد ركود: فرضيه اى كه مى گويد

سستى و فساد، همه را فرا خواهد گرفت و نسل بشر به عقب بر خواهد گشت ولى تنازع و 
جنگ دائمى سبب مى شود كه نيرومندان بمانند و ضعيفان در اين نظام پايمال شوند و از ميان 

  .بروند، و به اين ترتيب انتخاب اصلح صورت گيرد
  :پاسخ

طه آيه را به كلى از ما قبل آن قطع كنيم و حتى آيه ما راب: اين تفسير، در صورتى امكان دارد كه
آيه مورد : را از نظر دور داريم، ولى، با توجه به آنها روشن مى شود» حج«همانند آن در سوره 

  بحث، ناظر به مبارزه با افراد طغيانگر و 
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ستمكار است كه اگر خداوند از طرق مختلف جلو آنها را نگيرد، تمامى روى زمين به فساد 
كشيده مى شود، بنابراين جنگ را به عنوان يك اصل كلى در زندگى انسان ها، مقدس نمى 

  .شمرد
» داروين«گفته مى شود، و يادگار اصول چهارگانه » تنازع بقاء«به عالوه، آنچه به عنوان قانون 

در مسأله تكامل انواع است، نه تنها يك قانون مسلّم علمى نيست بلكه فرضيه اى است ابطال 
شده، و حتى طرفداران تكامل انواع امروز به هيچ وجه روى اصل تنازع بقاء تكيه نمى كنند و 

  )1.(مى دانند» جهش«تكامل جانداران را مربوط به مسأله 
فرضيه تنازع بقاء را يك اصل علمى بدانيم، بايد از آن : ن كهاز همه اينها گذشته، به فرض اي

فقط در مورد زندگى جانوران استفاده كرد و زندگى انسان هرگز نمى تواند بر اساس آن بنا 
  !»تنازع بقاء«است نه » تعاون بقاء«زيرا تكامل انسان در پرتو  ;شود

سانيت، يك نوع طرز تفكر استعمارى تعميم فرضيه تنازع بقاء به جهان ان: چنين به نظر مى رسد
است كه بعضى از جامعه شناسان سرمايه دارى براى توجيه جنگ هاى خونين و نفرت انگيز 

جنگ و نزاع را يك ناموس طبيعى و : حكومت هاى خود، به آن متوسل شده اند و خواسته اند
  .يك وسيله براى تكامل و پيشرفت جوامع انسانى معرفى كنند

يب، بر روى جنايات خود يك سرپوش علمى بگذارند، كسانى كه ناآگاه تحت و به اين ترت
تأثير افكار ضد انسانى آنها قرار گرفته و آيه فوق را بر آن تطبيق كرده اند، مسلماً از تعليمات 

اى «: كَافَّةً يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ادخُلُوا في السلْمِ: زيرا قرآن صريحاً مى گويد ;قرآنى دور افتاده اند
  همگى داخل در ! افراد با ايمان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مراجعه نمائيد» آخرين فرضيه تكامل«ـ براى توضيح بيشتر به كتاب  1
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  )1.(»صلح و صفا شويد
در » مراغى«و همچنين » المنار«جاى تعجب است كه بعضى از مفسران اسالمى مانند نويسنده 

تفسير خود چنان تحت تأثير اين فرضيه واقع شده اند كه آن را يكى از سنن الهى پنداشته، و 
آيه فوق را به آن تفسير نموده اند و چنين پنداشته اند كه اين فرضيه از ابداعات قرآن است، و 

  !»داروين«از ابتكارات نه 
ولى، همان گونه كه گفتيم نه آيه فوق ناظر به آن است و نه اين فرضيه اصل و اساسى دارد 

  !بلكه اصل حاكم بر روابط انسان ها تعاون بقاء است و نه تنازع بقاء
* * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .208ـ بقره، آيه  1
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  قرآن مجيد  3آغاز جزء 
   
   

  » بقره«سوره  253آيه 
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253    فَعر و اللّه نْ كَلَّمم منْهض معلى بع مضَهعلُ فَضَّلْنا بالرُّس لْكت  

  بعضَهم درجات و آتَينا عيسى ابنَ مرْيم الْبينات و أَيدناه بِرُوحِ         
         متْهما جاء دعنْ بم مهدعنْ با اقْتَتَلَ الَّذينَ مم اللّه شاء لَو سِ والْقُد  
         م منْهنِ اخْتَلَفُوا فَملك و ناتيالْباللّه شاء لَو نْ كَفَرَ وم منْهم نَ ونْ آم  
          ريدلُ ما يفْعي نَّ اللّهلك ا اقْتَتَلُوا وم  

   
  :ترجمه

برخى از آنها، خدا با او سخن مى  ;ـ بعضى از آن رسوالن را بر بعضى ديگر برترى داديم 253
و او را با  ;م، نشانه هاى روشن داديمو به عيسى بن مري ;و بعضى را درجاتى برتر داد ;گفت

و اگر خدا مى ). ولى مقام آن پيامبران، مانع اختالف امت ها نشد( ;تأييد نموديم» روح القدس«
خواست، كسانى كه بعد از آنها بودند، پس از آن همه نشانه هاى روشن كه براى آنها آمد، 

بعضى ايمان آوردند  ;اختالف كردندولى اين امت ها بودند كه با هم  ;جنگ و ستيز نمى كردند
اگر خدا مى خواست، با هم پيكار ) و جنگ و خونريزى بروز كرد و باز( ;و بعضى كافر شدند

  .ولى خداوند، آنچه را مى خواهد، انجام مى دهد ;نمى كردند
   

  :تفسير
  نقش پيامبران در زندگى انسان ها

گوشه اى از رسالت آنها در جامعه انسانى اين آيه اشاره اى به درجات انبياء و مراتب آنها و 
  .مى كند

  تلْك (» آن رسوالن را بعضى بر بعضى برترى داديم«: نخست مى فرمايد
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  ).الرُّسلُ فَضَّلْنا بعضَهم على بعض
»لْكاسم اشاره به بعيد است و مى دانيم اين تعبير گاهى براى احترام به موقعيت و مقام » ت

موقعيت پيامبران به قدرى باال است كه گوئى از : اشخاص به كار مى رود، اشاره به اين كه
  .دسترس دور است

  همه پيامبران و رسوالن الهى است، » رسل«در اين كه منظور از 
  گذشته اين سوره، نامشان به ميان آمد، يا رسوالنى كه در آيات 

  ، )عليهم السالم(يا به داستان آنها اشاره شده، مانند ابراهيم، موسى، عيسى، داود، اشموئيل
  و يا همه رسوالنى كه در موقع نزول اين آيه نامشان در قرآن بوده است؟ 
همه پيامبران خدا در ميان مفسران گفتگو است، ولى بيشتر به نظر مى رسد كه منظور از آن، 

  .است و داللت بر عموم دارد» جمع محلّى به الم«به اصطالح » الرُّسل«زيرا واژه  ;بوده باشد
به روشنى مى رساند كه همه پيامبران الهى با اين كه از نظر » فَضَّلْنا بعضَهم على بعض«تعبير به 

زيرا هم شعاع مأموريت آنان  ;نبوت و رسالت، همانند بودند از جهت مقام يكسان نبودند
  .متفاوت بوده، و هم ميزان فداكارى هاى آنان با هم تفاوت داشته است

» بعضى از آنان را خدا با او سخن گفت«: آن گاه به ويژگى بعضى از آنان پرداخته، مى فرمايد
)اللّه نْ كَلَّمم منْهم.(  

مى باشد كه به عنوان كليم اللّه  )عليه السالم(واضح است كه منظور از آن، حضرت موسى
: و كَلَّم اللّه موسى تَكْليماً: درباره او مى فرمايد» نساء«سوره  164معروف شده و در آيه 

  .»خداوند با موسى سخن گفت«
  باشد و منظور از تكلّم، همان ) صلى اهللا عليه وآله(و اين احتمال كه منظور از آن پيامبر اسالم
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سوره  51سخنانى باشد كه در شب معراج با او گفت، يا منظور وحى الهى باشد كه در آيه 
ر بعيد به عنوان تكلم به آن اطالق شده، بسيا» ...و ما كانَ لبشَر أَنْ يكَلِّمه اللّه االّ وحياً«: »شورى«

» منْ«كه به اصطالح » منْهم«زيرا وحى در مورد تمام پيامبران است و با تعبير  ;نظر مى رسد
  .تبعيضيه است سازگار نيست

  ).و رفَع بعضَهم درجات(» و درجات بعضى را باال برد«: پس از آن مى افزايد
ان ذكر شده، ممكن است منظور از در آغاز اين آيه، تفاوت درجات پيامبر: با توجه به اين كه

) صلى اهللا عليه وآله(اين تكرار، فرد يا افراد خاصى باشد كه نمونه كامل آن پيامبر گرامى اسالم
است كه آيينش كامل ترين و آخرين آئين ها است، و كسى كه رسالت او، آوردن كامل ترين 

، »نساء«سوره  41كه در آيه  اديان باشد، بايد خود او نيز از همه برتر باشد، به خصوص اين
را در قيامت به عنوان گواه همه پيامبران شمرده، در حالى كه ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم

فَكَيف إِذا جِئْنا منْ كُلِّ أُمة بِشَهيد و جِئْنا بِك على هؤُالء (هر پيامبرى گواه امت خويش است 
  ).شَهيداً

بود ) عليه السالم(در جمله سابق، اشاره به فضيلت موسى: است كهگواه ديگر اين موضوع اين 
مى كند و تناسب بحث ايجاب مى نمايد ) عليه السالم(و در جمله آينده، تصريح به مقام مسيح
زيرا اين سه پيامبر هر كدام  ;باشد) صلى اهللا عليه وآله(اين جمله، اشاره به موقعيت پيامبر اسالم

در ) صلى اهللا عليه وآله(رگ جهان هستند، و اگر نام پيامبر اسالمپيشواى يكى از مذاهب بز
  . وسط آن دو قرار گيرد جاى تعجب نيست

مگر نه اين است كه آئين او حد وسط ميان آئين ها است و همه چيز به طور متعادل در آن 
  )1.(»و كَذلك جعلْناكُم أُمةً وسطاً«: پياده شده همان گونه كه قرآن مى گويد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .143ـ بقره، آيه  1
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و رفَع بعضَهم «منظور از جمله : جمله هاى آينده اين آيه نشان مى دهد: ولى گفته مى شود
زيرا به صورت  ;و امثال او بوده) عليه السالم(ز پيامبران پيشين مانند ابراهيم، بعضى ا»درجات

اگر خدا مى خواست امت اين «: و لَو شاء اللّه ما اقْتَتَلَ الَّذينَ منْ بعدهم: فعل ماضى مى فرمايد
  .»پيامبران بعد از آنان به جنگ و ستيز با هم بر نمى خاستند

ما به عيسى بن مريم نشانه «: رفته مى فرمايد) عليه السالم(ضرت مسيحسپس به سراغ امتياز ح
و آتَينا عيسى ابنَ مرْيم الْبينات و أَيدناه (» هاى روشن داديم، و او را با روح القدس تأييد كرديم

  ).بِرُوحِ الْقُدسِ
عالج و احياى مردگان، و  نشانه هاى روشن، اشاره به معجزاتى مانند شفاى بيمارانِ غير قابل

  .معارف عالى دينى است
پيك وحى خداوند يعنى جبرئيل، يا نيروى مرموز معنوى خاصى » روح القدس«منظور از 

، مشروحاً »بقره«سوره  87با تفاوت هايى وجود دارد ـ و در تفسير آيه » اولياء اللّه«است، كه در 
بيان ) عليه السالم(درباره حضرت مسيح بحث شد ـ و اگر در اينجا تأييد به روح القدس را

  .فرموده به خاطر آن است كه سهم بيشترى نسبت به بسيارى از پيامبران، در او بوده است
اگر خدا «: و در ادامه آيه، به وضع امت ها و اختالفات آنها بعد از انبياء اشاره كرده، مى فرمايد

ه آن همه نشانه هاى روشن براى آنان مى خواست كسانى كه بعد از آنان بودند ـ پس از آن ك
و لَو شاء اللّه ما اقْتَتَلَ الَّذينَ منْ بعدهم منْ (» آمد ـ به جنگ و ستيز با يكديگر نمى پرداختند

ناتيالْب متْهما جاء دعب.(  
لى، يعنى اگر خدا مى خواست، قدرت داشت كه آنها را به اجبار از جنگ و ستيز باز دارد و

سنت الهى بر اين بوده و هست كه مردم را در انتخاب راه آزاد گذارد، اما آنها از آزادى خود 
  و (» و راه اختالف پيمودند«سوء استفاده كردند 
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  ).لكنِ اخْتَلَفُوا
فَمنْهم منْ آمنَ و منْهم (» بعضى از آنها ايمان آوردند و بعضى كافر شدند«اين شده كه و نتيجه 
  ).منْ كَفَرَ

مسلماً اين اختالف از خود مردم و هوا و هوس هاى آنها سرچشمه مى گرفت و گرنه در ميان 
  .پيامبران الهى اختالفى نبود، و همه يك هدف را تعقيب مى كردند

اين كار براى خدا آسان بود كه به حكم اجبار جلو : بار ديگر تأكيد مى كندو سرانجام 
اگر خدا مى خواست هرگز آنها با يكديگر جنگ نمى كردند ولى «زيرا  ;اختالفات آنها را بگيرد

و بر طبق حكمت و هماهنگ با هدف آفرينش انسان است و آن (خداوند آن را كه اراده كرده 
و لَو شاء اللّه ما اقْتَتَلُوا و لكنَّ اللّه يفْعلُ ما (» انجام مى دهد) دن استآزادى اراده و مختار بو

ريدي.(  
بدون شك، گروهى از اين آزادى نتيجه منفى مى گيرند ولى در مجموع وجود آزادى از مهم 

  .زيرا تكامل اجبارى، تكامل محسوب نمى شود ;ترين اركان تكامل انسان است
آيه كه دو بار مسأله اجبار در آن مطرح شده، به خوبى بطالن اعتقاد به جبر، روشن  ضمناً از اين

خداوند انسان ها را آزاد گذارده، گروهى ايمان را مى پذيرند و : مى گردد، و اثبات مى كند
  .گروهى كفر را

* * *  
  :نكته

  سرچشمه اختالف پيروان اديان
آنها موجب تفرقه و نفاق ميان : راد گرفته اند كهبعضى از نويسندگان غربى به اديان و مذاهب اي

   ;افراد بشر شده اند و خون هاى زيادى در اين راه ريخته شده
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رتيب، خواسته اند مذاهب را و به اين ت. زيرا تاريخ، جنگ هاى مذهبى فراوانى را به خاطر دارد
  .محكوم و آنها را مايه جنگ و نزاع بدانند

  :اما بايد توجه داشت
اوالً ـ همان طور كه در آيه باال نيز اشاره شد، اختالفات در حقيقت ميان پيروان راستين و 

مذهب صورت گرفته است، و اگر » مخالفان«و » پيروان«حقيقى مذاهب نبوده، بلكه ميان 
ى كنيم در ميان پيروان مذاهب مختلف نيز جنگ و ستيزهايى رخ داده، نه به خاطر مشاهده م

تعليمات مذهبى آنها بوده است، بلكه، به خاطر تحريف مذاهب، تعصب هاى ناروا و آميختن 
  .مذاهب آسمانى با خرافات صورت گرفته است

ى بر چيده شده در حالى از قسمتى از جوامع بشر) يا الاقل تأثير مذهب(ثانياً ـ امروز، مذهب 
و با ابعاد وسيع تر و . كه مى بينيم جنگ ها به صورت وحشتناك ترى گسترش يافته است

  شدت بيشتر، در نقاط مختلف دنيا ادامه دارد، آيا اينها به خاطر مذهب است؟ 
  روح سركش جمعى از انسان ها سرچشمه واقعى اين جنگ ها است؟: يا اين كه

مذهب، روز ديگر در لباس مكتب هاى سياسى و اقتصادى، و  منتهى يك روز در لباس
  . روزهاى ديگر در قالب هاى ديگر خودنمائى مى كند

بنابراين، مذهب در اين ميان گناهكار نيست، اين افراد سركش هستند كه گناهكارند و آتش 
  .جنگ ها را به بهانه هاى گوناگون شعلهور مى سازند

بر اثر خاصيت ضد نژاد پرستى و مليت پرستى، سبب » اً اسالممخصوص«ثالثاً ـ مذاهب آسمانى 
شدند بسيارى از مرزهاى نژادى، جغرافيائى و قبيله اى بر چيده شوند و جنگ هائى كه از آنها 

  سرچشمه مى گرفت، طبعاً از ميان رفت و به 
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  .اين ترتيب قسمتى از جنگ ها در پرتو مذهب از تاريخ زندگى بشر حذف شد
به عالوه، روح صلح و دوستى و اخالق و عواطف انسانى كه مورد توجه همه مذاهب آسمانى 

  .بوده است، اثر عميقى در كم كردن خصومت ها و نفرت هاى اقوام مختلف داشته و دارد
الت هاى مذاهب آسمانى آزاد ساختن طبقات محروم و رنجديده بوده است، رابعاً ـ يكى از رس

و به همين دليل، جنگ هائى در ميان پيامبران و پيروان آنها با ستمگران و استثمار كنندگان 
  .همچون فرعون ها و نمرودها در مى گرفته است

تنها براى اين جنگ ها كه در حقيقت جهاد آزادى بخش انسان ها محسوب مى شدند، نه 
مذاهب عيب نبودند بلكه نقطه قوت آنها به حساب مى آيند، درگيرى هايى كه پيامبر 

از يك سو، و با قيصرها و » مكّه«با مشركان عرب و رباخواران ) صلى اهللا عليه وآله(اسالم
  .كسرى ها از سوى ديگر داشت، همه از اين قبيل بودند

* * *  
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254    عيال ب موي يأْتلِ أَنْ ينْ قَبم قْناكُمزا رمقُوا منُوا أَنْفا الَّذينَ آمهيا أَي  
         مرُونَ هالْكاف ةٌ وال شَفاع ال خُلَّةٌ و و ونَ  فيهمالظّال  

   
  :ترجمه

پيش از آن كه ! از آنچه به شما روزى داده ايم، انفاق كنيد! ـ اى كسانى كه ايمان آورده ايد 254
روزى فرا رسد كه در آن، نه خريد و فروش است، و نه دوستى، و نه شفاعت، و كافران، خود 

  .ستمگرند
   

  :تفسير
  !انفاق از مهم ترين اسباب نجات در قيامت

دنبال آيات گذشته، كه از قسمتى از سرگذشت امت هاى پيشين، جهاد، حكومت الهى و به 
اختالفاتى كه بعد از پيامبران داشتند، بحث مى نمود، در اين آيه روى سخن را به مسلمانان 

كرده و به يكى از وظائفى كه سبب وحدت جامعه و تقويت حكومت، بنيه دفاعى و جهاد مى 
از آنچه به شما روزى داده ايم ! اى كسانى كه ايمان آورده ايد«: فرمايد شود اشاره مى كند، مى

  ).يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَنْفقُوا مما رزقْناكُم(» انفاق كنيد
قْناكُمزا رممفهوم وسيعى دارد كه هم انفاق » از آنچه به شما روزى داده ايم«: گر چه جمله م

ا شامل مى شود، و هم انفاق هاى معنوى مانند علم و دانش و هاى مالى واجب و مستحب ر
امور ديگر، ولى، با توجه به تهديدى كه در ذيل آيه آمده، بعيد نيست منظور، انفاق واجب، 
يعنى زكات و مانند آن باشد، به عالوه، انفاق واجب است كه بنيه بيت المال و حكومت را 

  .تقويت مى كند
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استفاده مى شود انفاق واجب هميشه بخشى از مال را در بر مى گيرد نه » مما«ضمناً از تعبير به 
  .همه آن را

، عموميت آيه را نسبت به انفاق هاى واجب و مستحب »مجمع البيان«در » طبرسى«مرحوم 
ذيل آيه مشتمل بر تهديدى نيست بلكه خبر از حوادث : دهد، و معتقد استترجيح مى 

  )1.(وحشتناك روز قيامت مى دهد
اما با توجه به آخرين جمله آيه كه كافران را ظالمان مى شمرد، اشاره اى است كه ترك انفاق 

  .نوعى كفر و ظلم است و اين جز در انفاقات واجب، تصور نمى شود
پيش از آن كه روزى فرا رسد كه نه «امروز كه توانائى داريد انفاق كنيد : يدو در ادامه مى افزا

منْ قَبلِ أَنْ يأْتي يوم ال بيع فيه و (» خريد و فروش در آن است و نه رابطه دوستى و نه شفاعت
  )2).(ال خُلَّةٌ و ال شَفاعةٌ

ى وجود دارد هيچ كدام در آنجا نيست، اشاره به اين كه راه هاى نجاتى كه در دنيا از طرق ماد
نه بيع و معامله اى مى توانيد انجام دهيد كه سعادت و نجات از عذاب را براى خود بخريد، نه 
دوستى هاى مادى اين جهان كه با سرمايه هاى خود كسب مى كنيد در آنجا نفعى به حال شما 

   ;دارد
و از خود به ديگرى نمى پردازند و نه  زيرا آنها نيز به نوبه خود گرفتار اعمال خويش اند

زيرا شفاعت الهى در سايه كارهاى الهى انجام مى  ;شفاعت در آنجا به حال شما سودى دارد
گيرد كه انسان را شايسته شفاعت مى كند و شما آن را انجام نداده ايد و اما شفاعت هاى مادى 

  .آنجا وجود نخواهد داشت كه با مال و ثروت در اين دنيا قابل به دست آوردن است در
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ذيل آيه مورد بحث360، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1
به معنى فاصله ميان دو چيز است و از آنجا كه دوستى و محبت در » خَلَل«از ماده » خُلَّةٌ«ـ  2

را پر مى نمايد، اين واژه به معنى  البالى وجود انسان و روح او، حلول مى كند و فاصله ها
  .دوستى عميق آمده است
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بنابراين، شما با ترك انفاق و انباشتن اموال، و بخل نسبت به ديگران تمام درهاى نجات را به 
  .روى خود بسته ايد

  ).و الْكافرُونَ هم الظّالمونَ(» كافران همان ظالمان اند«: پايان آيه مى فرمايد و در
اشاره به اين كه آنها كه انفاق و زكات را ترك مى كنند هم به خويشتن ستم روا مى دارند و 

  .هم به ديگران
  : قرآن در اين جمله مى خواهد اين حقيقت را روشن سازد كه

زيرا با ترك انفاق واجب و ساير وظائف دينى و انسانى،  ;د ستم مى كننداوالً ـ كافران به خو
خود را از بزرگ ترين سعادت ها محروم مى سازند، و اين اعمال آنها است كه در آن جهان 

  .دامانشان را مى گيرد و خداوند درباره آنها ستمى نكرده است
صوالً كفر سرچشمه قساوت، سنگدلى، ثانياً ـ افراد كافر به اجتماعشان نيز ستم مى كنند، و ا

  .مادى گرى و دنيا پرستى است و اينها همه سرچشمه هاى اصلى ظلم و ستم هستند
كفر در اين آيه، به قرينه اين كه بعد از دستور انفاق واقع : يادآورى اين نكته نيز الزم است كه

ر به اين معنى، در شده، به معنى سرپيچى و گناه و تخلف از دستور خدا است و استعمال كف
  .قرآن و احاديث اسالمى، نظاير بسيار دارد

 * * *  
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255    ال نَو نَةٌ وس ال تَأْخُذُه ومالْقَي يالْح وإِالّ ه ال إِله ياللّهما ف لَه م  
         هإِالّ بِإِذْن هنْدع شْفَعنْ ذَا الَّذي يضِ مي األَرما ف و ماواتالس  
  يعلَم ما بينَ أَيديهِم و ما خَلْفَهم و ال يحيطُونَ بِشَيء منْ علْمه إِالّ         
         ماواتالس هيكُرْس عسو بِما شاء وه ما وفْظُهح هؤُدال ي و ضاألَر و  
          ظيمالْع يلالْع  

   
  :ترجمه

ـ هيچ معبودى نيست جز خداوند يگانه زنده، كه قائم به ذات خويش است، و موجودات  255
و لحظه اى از ( ;هيچ گاه خواب سبك و سنگينى او را فرا نمى گيرد. ديگر، قائم به او هستند

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است، از آن اوست، ) ;جهان هستى، غافل نمى ماندتدبير 
و ) بندگان(آنچه را در پيش روى آنها ! كيست كه در نزد او، جز به فرمان او شفاعت كند؟

. جز به مقدارى كه او بخواهد ;و كسى از علم او آگاه نمى گردد ;پشت سرشان است مى داند
او ) آسمان و زمين(و نگاهدارى آن دو  ;مان ها و زمين را در بر گرفتهاو، آس) حكومت(تخت 

  .بلندى مقام و عظمت، مخصوص اوست. را خسته نمى كند
   

  » آية الكرسى«اهميت و فضيلت 
نقل ) صلى اهللا عليه وآله(در اهميت و فضيلت اين آيه، همين بس كه از پيامبر گرامى اسالم

اَللّه ال اله : كدام آيه برترين آيه كتاب اللّه است؟ عرض كرد: ردسؤال ك» اُبى بن كعب«از : شده
دانش بر تو گوارا : دست بر سينه او زد و فرمود) صلى اهللا عليه وآله(االّ هو الْحى الْقَيومِ، پيامبر

  در دست او است اين آيه ) صلى اهللا عليه وآله(باد، سوگند به كسى كه جان محمد
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  )1.(داراى زبان و دو لب است كه در پايه عرش الهى تسبيح و تقديس خدا مى گويد
سيد : مى خوانيم كه فرمود) صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر) عليه السالم(در حديث ديگرى از على

انَّ فيها لَخَمسينَ كَلمةً، فى كُلِّ كَلمة خَمسونَ ! يا على. الْبقَرَةُ و سيد الْبقَرَةِ آيةُ الْكُرْسىالْقُرْآنِ 
برگزيده قرآن سوره بقره و برگزيده بقره، آية الكرسى است، در آن پنجاه كلمه است و «: برَكَةً

  )2.(»در هر كلمه اى پنجاه بركت است
هر كس آية الكرسى را يك بار «: آمده است) عليه السالم(حديث ديگرى از امام باقرو در 

بخواند، خداوند هزار امر ناخوشايند از امور ناخوشايند دنيا، و هزار امر ناخوشايند از امور 
ناخوشايند آخرت را از او بر طرف مى كند كه آسان ترين ناخوشايند دنيا، فقر، و آسان ترين 

  )3.(»آخرت، عذاب قبر استناخوشايند 
روايات در فضيلت اين آيه شريفه بسيار زياد است و در كتب علماى شيعه و اهل سنت نقل 

پايان مى )صلى اهللا عليه وآله(ما اين بحث را با دو حديث ديگر از رسول اللّه) 4(شده است،
آية الكرسى «: و لَم يؤْتَها نَبِي كانَ قَبلى أُعطيت آيةَ الْكُرْسي منْ كَنْز تَحت الْعرْشِ: دهيم، فرمود

  )5.(»از گنجى زير عرش الهى به من داده شده است و به هيچ پيامبرى قبل از من داده نشده
  رسيده، عرض ) صلى اهللا عليه وآله(دو برادر به حضور پيامبر: در حديث ديگرى آمده است

ـ ) چاپ آل البيت( 337، صفحه 4، جلد »دركمست«ـ  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ذيل آيه مورد بحث 268، صفحه 3، جلد »قرطبى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »مجمع البيان«
  ).هـ ق 1405دار احياء التراث العربى، (
، حديث 337و  336، صفحات 4، جلد »مستدرك«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  2

  ).لبيتچاپ آل ا( 27ـ  4825
، مؤسسة االعلمى 157، صفحه 2جلد ( 361و  360، صفحات 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  3

چاپ ( 396، صفحه 11، جلد »وسائل الشيعه«، ذيل آيه مورد بحث ـ )هـ ق 1415للمطبوعات، 
بحار «ـ ) چاپ آل البيت( 29ـ  4827، حديث 337، صفحه 4، جلد »مستدرك«ـ ) آل البيت
  .267و  262، صفحات 89، جلد »االنوار

فضائل سورة يذكر «: 30به بعد، باب  262، صفحات 89، جلد »بحار االنوار«ـ مى توانيد به  4
  . مراجعه فرمائيد» ...فيها البقرة و آية الكرسى و

، 83، و جلد 264، صفحه 89، جلد »بحار االنوار«ـ  245، صفحه 1، جلد »برهان«ـ تفسير  5
  .508، صفحه »طوسىامالى شيخ «ـ  126صفحه 
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تا از شرّ اشرار مصون (مى رويم، به ما تعليم فرما چه بگوييم » شام«براى تجارت به : كردند
  ؟)بمانيم
نديد، موقعى كه يكى از شما در هنگامى كه به منزلگاهى رسيديد و نماز عشا را خوا: فرمود

بگويد و سپس آية الكرسى بخواند، فَإِنَّه ) عليها السالم(بستر قرار مى گيرد، تسبيح فاطمه زهراء
بِحصتّى يء حنْ كُلِّ شَيفُوظٌ محمسلماً او از همه چيز تا صبح در امان خواهد بود«: م«.  

لگاه ها دزدان قصد هجوم به آنها را داشتند در يكى از منز: سپس در ذيل اين حديث آمده است
  )1.(اما هر چه تالش كردند موفق نشدند

به يقين، اين همه اهميت كه به آية الكرسى داده شده است به خاطر محتواى مهم و برجسته آن 
  .است كه ضمن تفسير آن مالحظه خواهيم كرد

   
  :تفسير

  مجموعه اى از صفات جمال و جالل او
از ذات اقدس الهى و مسأله توحيد اسماء حسنى و صفات او شروع مى كند، مى اين آيه ابتدا 

  ).اللّه ال إِله إِالّ هو(» هيچ معبودى جز او نيست) ذات جامع الصفات است و(خداوند «: فرمايد
نام مخصوص خداوند و به معنى ذاتى است كه جامع همه صفات كمال، جالل و جمال » اللّه«

نده جهان هستى است، به همين دليل، هيچ معبودى شايستگى پرستش جز او است، او پديد آور
تأكيدى بر آن » ال اله االّ هو«يگانگى افتاده است، جمله » اللّه«را ندارد، و از آنجا كه در معنى 

  .است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ) با تلخيص( 266صفحه ، 89، و جلد 252و  246، صفحات 73، جلد »بحار االنوار«ـ  1
دار ( 368، صفحه 2، جلد »محاسن برقى«ـ ) آل البيت( 395، صفحه 11، جلد »وسائل الشيعه«

  ).هـ ق 1371الكتب االسالمية، 
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زنده و قائم به ذات خويش است و موجودات ديگر عالم، خداوندى كه «: پس از آن مى افزايد
  ).الْحي الْقَيوم(» قائم به او هستند

»ىهه ديگر، داللت بر » حيات«از ماده » حبه معنى زندگى است، و اين واژه مانند هر صفت مشب
چرا كه حياتش  ;دوام و ثبات دارد و بديهى است كه حيات در خداوند حيات حقيقى است

ن ذات او است، نه همچون موجودات زنده در عالم خلقت كه حيات آنها عارضى است و عي
سوره  58لذا گاهى زنده اند و سپس مى ميرند، اما در خداوند چنين نيست، چنان كه در آيه 

توكل بر ذات زنده اى كن كه هرگز «: و تَوكَّلْ علَى الْحي الَّذي ال يموت: مى خوانيم» فرقان«
  .اين از يكسو. »ى ميردنم

از سوى ديگر، حيات كامل، حياتى است كه آميخته با مرگ نباشد، بنابراين، حيات حقيقى 
حيات او است كه از ازل تا ابد ادامه دارد، اما حيات انسان، ـ به خصوص در اين جهان كه 

مى » كبوتعن«سوره  64آميخته با مرگ است ـ نمى تواند حيات حقيقى بوده باشد لذا در آيه 
زندگى اين جهان «: و ما هذه الْحياةُ الدنْيا إِالّ لَهو و لَعب و إِنَّ الدار اآلْخرَةَ لَهِي الْحيوانُ: خوانيم

روى اين دو ! »زندگى سراى ديگر است) از نظرى(بازيچه اى بيش نيست و زندگى حقيقى 
  .جهت، حيات و زندگىِ حقيقى، مخصوص خدا است

و لحظه اى از » هيچ گاه خواب سبك و سنگينى او را فرا نمى گيرد«: ر ادامه آيه مى افزايدو د
  ).ال تَأْخُذُه سنَةٌ و ال نَوم(تدبير جهان غافل نمى شود 

به گفته بسيارى از مفسران به معنى سستى مخصوصى است كه در آغاز » وسن«از ماده » سنَةٌ«
به معنى خواب، » نَوم«ر ديگر، به معنى خواب سبك است، و خواب روى مى دهد، يا به تعبي

خوابى است » سنَه«يعنى حالتى است كه قسمت عمده حواس انسان، از كار مى افتد، در واقع، 
  كه به چشم عارض مى شود، اما وقتى 
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  .گفته مى شود» نَوم«عميق تر شد و به قلب عارض شد، 
زيرا قيام كامل مطلق  ;تأكيدى است بر حى و قَيوم بودن خداوند» ال تَأْخُذُه سنَةٌ و ال نَوم«جمله 

به تدبير امور عالم هستى، در صورتى است كه حتى يك لحظه غفلت در آن نباشد، و لذا هر 
وميت خداوند سازگار نباشد، خود به خود از ساحت مقدس او، منتفى است چيز كه با اصل قي

حتى ضعيف ترين عاملى كه موجب سستى در كار او باشد، مانند خواب سبك كه در ذات پاك 
  .او نيست
، مقدم داشته شده ـ با اين كه قاعدتاً فرد قوى تر را جلوتر ذكر »نَوم«بر » سنَةٌ«چرا : اما اين كه
و سپس به فرد ضعيف اشاره مى نمايند ـ به خاطر اين است كه از نظر ترتيب طبيعى، مى كنند، 
  .مى گردد» نَوم«دست مى دهد و سپس عميق تر شده تبديل به ) خواب سبك(» سنَة«نخست، 

به هر حال، اين جمله، اشاره به اين حقيقت است كه فيض و لطف تدبير خداوند دائمى است، 
دد، و همچون بندگان نيست كه بر اثر خواب هاى سبك و سنگين، يا و لحظه اى قطع نمى گر
  .عوامل ديگر، غافل شود
در مورد خواب، تعبير جالبى است كه چگونگى » او را نمى گيرد«: ضمناً تعبير به ال تَأْخُذُه

تسلط خواب را بر انسان مجسم مى سازد، گوئى خواب همچون موجود قوى پنجه اى است 
چنگال خود اسير و گرفتار مى سازد، و ناتوانى قوى ترين انسان ها به هنگام بى  كه انسان را در

  )1.(تابى در برابر آن كامالً محسوس است
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين «: سپس به مالكيت مطلقه خداوند اشاره كرده، مى فرمايد

  ).لَه ما في السماوات و ما في األَرضِ(» است از آن اوست
   ;و اين در واقع پنجمين وصف از اوصاف الهى است كه در اين آيه آمده

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» يوسف«ـ درباره حقيقت خواب ونظرات مختلفى كه در اين زمينه است، در تفسير سوره  1

  .بحث مشروحى آمده است
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زيرا قبل از آن اشاره به توحيد، حى و قيوم بودن، و عدم غلبه خواب بر ذات پاك او شده 
  .است

زيرا هنگامى كه قيام به امور عالم و تدبير آنها و  ;اين مالكيت، نتيجه همان قيوميت است
  .نيز از آن او استهمچنين خالقيت مخصوص ذات او باشد، مالكيت همه چيز، 

بنابراين، آنچه انسان در اختيار دارد و از آن استفاده مى كند، ملك حقيقى او نيست، تنها چند 
روزى اين امانت با شرائطى كه از ناحيه مالك حقيقى تعيين شده، به دست او سپرده شده و 

  . حق تصرف در آنها را دارد
ئطى را كه مالك حقيقى تعيين كرده، كامالً و به اين ترتيب، مالكان معمولى موظف اند، شرا

رعايت كنند و گرنه مالكيت آنها باطل و تصرفاتشان غير مجاز است، اين شرائط همان احكامى 
  .است كه خداوند براى امور مالى و اقتصادى تعيين كرده است

سان ها ناگفته پيدا است، توجه به اين صفت كه همه چيز مال خدا است، اثر تربيتى مهمى در ان
زيرا هنگامى كه معتقد شوند آنچه دارند از خودشان نيست و چند روزى به عنوان  ;دارد

عاريت، يا امانت به دست آنها سپرده شده، به طور مسلّم، دست تجاوز به حقوق ديگران، 
  )1.(استثمار، استعمار، احتكار، حرص، بخل و طمع دراز نمى كند

منْ ذَا ! (؟»در نزد او جز به فرمانش شفاعت كند كيست كه«: در ششمين توصيف مى فرمايد
هإِالّ بِإِذْن هنْدع شْفَعالَّذي ي.(  

  ما اينها : اين در واقع پاسخى است به ادعاى واهى بت پرستان كه مى گفتند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه معموالً براى موجودات غير » ضِما فى السموات و ما فى األَر«در جمله » ما«ـ تعبير به  1
عاقل آورده مى شود ـ در حالى كه موجودات عاقل نيز مملوك او هستند ـ به خاطر تغليب 

  .چرا كه غلبه و اكثريت با موجودات غير عاقل است ;است
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را به خاطر آن مى پرستيم كه در پيشگاه خدا براى ما شفاعت كنند همان گونه كه در ) ت هاب(
  .»ما نَعبدهم إِالّ ليقَرِّبونا إِلَى اللّه زلْفى«: آمده است» زمر«سوره  3آيه 

هيچ كس بدون فرمان خدا نمى تواند در پيشگاه : در حقيقت با يك استفهام انكارى مى گويد
عت كند، و اين جمله نيز تأكيدى است بر قيوميت خداوند و مالكيت مطلقه او نسبت به او شفا

  .تمامى موجودات عالم
دليل بر آن ) مانند انبياء و اولياء(اگر مى بينيد كسانى در پيشگاه خدا شفاعت مى كنند : يعنى

ت را نيز خدا به نيست كه آنها مالك چيزى هستند و استقالل در اثر دارند، بلكه اين مقام شفاع
آنها بخشيده، بنابراين، چون شفاعت آنان، به فرمان خدا است، دليل ديگرى بر قيوميت و 

  .مالكيت او محسوب مى شود
و پشت سر آنها است مى ) بندگان(آنچه را پيش روى آنها «: در هفتمين توصيف مى فرمايد

  ).أَيديهِم و ما خَلْفَهم يعلَم ما بينَ(» داند و از گذشته و آينده آنان آگاه است
اين جمله دليلى است بر آنچه در جمله قبل پيرامون شفاعت آمده بود، يعنى خداوند از گذشته 
و آينده شفيعان آگاه است و آنچه بر خود آنها نيز پنهان است مى داند، بنابراين، آنها نمى توانند 

شفاعت كنند به پيشگاه خدا عرضه بدارند موضوع تازه اى درباره كسانى كه مى خواهند از آنها 
  .تا توجه او را به شفاعت شدگان جلب كنند

  :در شفاعت هاى معمولى، شفاعت كننده از يكى از دو طريق وارد مى شود: توضيح اين كه
يا اطالعاتى درباره شايستگى و لياقت شفاعت شونده در اختيار آن شخص بزرگ مى گذارد، و 

  .حكمش تجديد نظر كنداز وى مى خواهد كه در 
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يا رابطه شفاعت شونده را با شفاعت كننده بيان مى دارد تا به خاطر عالقه اى كه اين شخص 
  . بزرگ به شفاعت كننده دارد، حكمش را تغيير دهد

از اين دو موضوع، فرع بر اين است كه شفاعت كننده اطالعاتى داشته روشن است هر يك 
باشد كه آن اطالعات نزد شخصى كه در پيشگاه او شفاعت مى شود وجود نداشته باشد، اما 

اگر او احاطه كامل علمى به همه چيز و همه كس داشته باشد، هيچ كس نمى تواند نزد او براى 
ى افراد را مى داند و هم ارتباط آنها را با يكديگر، بنابراين زيرا هم لياقت ها ;كسى شفاعت كند

  .تنها با اذن او شفاعت صحيح است
به شفيعان يا شفاعت » ما بينَ أَيديهِم و ما خَلْفَهم«اينها همه در صورتى است كه ضمير در 

وجودات شدگان برگردد، ولى، اين احتمال نيز داده شده است كه بازگشت ضمير به تمام م
لَه ما فى السموات و ما فى «عاقل كه در آسمان ها و زمين قرار دارند باشد كه در ضمن جمله 

آمده بود، و تأكيدى است به قدرت كامله پروردگار بر همه چيز و عدم توانائى » األَرضِ
مين زيرا آن كسى كه از گذشته و آينده خود بى خبر است و از غيب آسمان ها و ز ;ديگران

  . آگاهى ندارد، قدرتش بسيار محدود است
به عكس، كسى كه از همه چيز در هر عصر و زمان در گذشته و آينده آگاه است قدرتش بى 

  .پايان مى باشد و به همين دليل، هر كارى حتى شفاعت، بايد به فرمان او صورت گيرد
  .و به اين ترتيب ميان هر دو معنى مى توان جمع كرد

  :چيست؟ مفسران احتماالت متعددى داده اند» ما بينَ أَيديهِم و ما خَلْفَهم«ظور از در اين كه من
  ، امور دنيا است كه در پيش روى »ما بينَ أَيديهِم«منظور از : بعضى گفته اند
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امور آخرت است كه پشت سر انسان مى باشد و بعضى به » ما خَلْفَهم«انسان قرار دارد، و 
  .عكس معنى كرده اند

بعضى نيز آن را اشاره به اجل انسان، يا اعمال خير و شرّ او دانسته اند و يا امورى را كه مى 
  .دانند و نمى دانند

اين دو تعبير، در بعضى از موارد در مورد : هاما با مراجعه به آيات قرآن، استفاده مى شود ك
الَ تينَّهم منْ بينِ : كه از قول شيطان نقل مى كند» اعراف«سوره  17مكان به كار رفته مانند آيه 

هِملنْ شَمائع و هِمماننْ أَيع و هِمنْ خَلْفم و ديهِممن از پيش رو و پشت سر و از طرف «: أَي
  .»به سراغ آنها مى رومراست و چپ 

واضح است اين دو تعبير در اينجا ناظر به مكان است، و لذا چپ و راست را نيز اضافه كرده 
  .است

آمده، مى » آل عمران«سوره  170و گاه به معنى قبل و بعد زمانى است، مانند آنچه در آيه 
شهيدان راه خدا به كسانى كه هنوز «: خَلْفهِم و يستَبشرُونَ بِالَّذينَ لَم يلْحقُوا بِهِم منْ: فرمايد

روشن است كه در اينجا » پشت سر آنها قرار دارند و به آنان ملحق نشده اند بشارت مى دهند
  .ناظر به زمان است

ولى در آيه مورد بحث ممكن است اشاره به معنى جامعى بوده باشد كه هر دو را در برگيرد، 
و آينده بوده و هست، و همچنين آنچه در پيش روى مردم قرار يعنى خداوند آنچه در گذشته 

دارد، و از آن آگاه اند و آنچه در پشت سر آنها است و از آنان پوشيده و پنهان است، همه را 
  .مى داند و از همه آگاه است

و به اين ترتيب، پهنه زمان و مكان، همه در پيشگاه علم او روشن است، پس هر كار ـ حتى 
  .بايد به اذن او باشد شفاعت ـ

  آنها جز به مقدارى كه او بخواهد احاطه به «: در هشتمين توصيف، مى فرمايد
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و تنها بخش كوچكى از علوم را ) 1(،)و ال يحيطُونَ بِشَيء منْ علْمه إِالّ بِما شاء(» علم او ندارند
  .كه مصلحت دانسته در اختيار ديگران گذارده است

  .بر اين اساس، علم و دانش محدود ديگران، پرتوى از علم بى پايان او است
اين جمله نيز در حقيقت تأكيدى است بر جمله سابق، در جهت محدود بودن علم شفيعان در 

معلومات خداوند احاطه ندارند، و تنها از آن مقدار كه او اراده زيرا آنها به  ;برابر علم پروردگار
  .كند با خبر مى شوند

  :از اين جمله دو نكته ديگر نيز استفاده مى شود
نخست اين كه هيچ كس از خود علمى ندارد و تمام علوم و دانش هاى بشرى از ناحيه خدا 

  .است
آفرينش بر مى دارد و حقايق جديدى را او است كه تدريجاً پرده از اسرار حيرت انگيز جهان 

  .در اختيار انسان ها مى گذارد، و معلومات آنان را گسترش مى بخشد
خداوند ممكن است بعضى از علوم پنهان و اسرار غيب را در اختيار كسانى كه : ديگر اين كه

بشر  مى خواهد قرار دهد، و بنابراين پاسخى است به آنها كه تصور مى كنند، علم غيب براى
  .غير ممكن است

و نيز تفسيرى است براى آياتى كه نفى علم غيب از بشر مى كند، يعنى انسان ذاتاً چيزى از 
  )2.(اسرار غيب نمى داند مگر به مقدارى كه خدا بخواهد، و به او تعليم دهد

  نيز اشاره لطيفى است به حقيقت علم كه آن يك نوع » ال يحيطُونَ«تعبير به 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفسير كرده اند و تناسب معنى آيه » معلوم«را در اينجا به معنى » علم«ـ بسيارى از مفسران،  1
روح «، »كبير«، تفسير »مجمع البيان«تبعيضيه نيز همين را اقتضا مى كند ـ » منْ«و همچنين 

  .، ذيل آيه مورد بحث»قرطبى«و » البيان
تر درباره اين موضوع به خواست خدا، ذيل آيات مربوط به علم  ـ توضيح بيشتر و مشروح 2

  .خواهد آمد» جنّ«سوره  26غيب مخصوصاً آيه 
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  .احاطه است
ان ها و زمين را در بر او آسم) حكومت(كرسى «: در نهمين و دهمين توصيف، مى فرمايد

وسع كُرْسيه السماوات و (» گرفته و حفظ و نگاهدارى آسمان و زمين براى او گران نيست
  ).األَرض و ال يؤُده حفْظُهما

اشاره به اين كه آن كس كه تمام آنچه در آسمان ها و زمين است ملك او است، و آن كسى كه 
قيوم همه آنها است، حكومتش آسمان ها و زمين را فرا گرفته و  عملش سراسر عالم را شامل و

حفظ و نگهدارى آنها بر او سخت نيست كه اساس حاكميت، علم و دانش است و قدرت نيز 
  .زائيده آن

و هو (» و او است بلند مرتبه و با عظمت«: و در يازدهمين و دوازدهمين، توصيف مى گويد
ظيمالْع يلالْع.(  

ى است آن كه مالكيت آسمان ها و زمين را دارد، و بر همه آنها محيط است، بلندمرتبه بديه
  . واقعى او است و عظمت و بزرگى حقيقى ويژه او، و ديگران آنچه دارند از او گرفته اند

* * *  
  :نكته ها

  ـ مفهوم زنده بودن خداوند 1
راى نمو، تغذيه، توليد مثل و كه دا: در تعبيرات معمولى، موجود زنده به موجودى مى گويند

: جذب و دفع و احياناً داراى حس و حركت باشد، ولى، بايد به اين نكته توجه داشت كه
ممكن است افراد كوته بين، حيات را در مورد خداوند نيز چنين فرض كنند، با اين كه مى 

رباره خداشناسى دانيم او هيچ يك از اين صفات را ندارد و اين همان قياسى است كه بشر را د
  .زيرا صفات خدا را با صفات خود مقايسه مى كند ;به اشتباه مى اندازد
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  .»قدرت«و » علم«: حيات به معنى وسيع و واقعى كلمه، عبارت است از
اى علم و قدرت بى پايان است، حيات كامل دارد، حيات خداوند بنابراين، وجودى كه دار

مجموعه علم و قدرت اوست و در حقيقت به واسطه علم و قدرت، موجود زنده از غير زنده 
  .تشخيص داده مى شود

نمو، حركت، تغذيه و توليد مثل از آثار موجوداتى است كه ناقص و محدودند و داراى 
تغذيه، توليد مثل و حركت آن را تأمين مى كنند، اما آن كس كه  كمبودهائى هستند كه به وسيله

  .كمبودى ندارد، اين امور هم درباره او مطرح نيست
است، به همين دليل، به وجودى گفته مى شود كه قيام » قيام«صيغه مبالغه از ماده » قَيوم«و اما 

بر اين، قائم به تدبير امور  او به ذات او است، و قيام همه موجودات به او مى باشد، و عالوه
  .مخلوقات نيز مى باشد

روشن است قيام به معنى ايستادن است و در گفتگوهاى روزمره، به هيئت مخصوصى گفته مى 
شود كه مثالً انسان را به حالت عمودى بر زمين نشان مى دهد، و از آنجا كه اين معنى درباره 

ـ مفهومى ندارد، به معنى انجام كار خلقت خداوند ـ كه از جسم و صفات جسمانى منزه است 
  .زيرا هنگامى كه انسان مى خواهد كارى را انجام دهد برمى خيزد ;و تدبير و نگهدارى است

آرى، او است كه همه موجودات جهان را آفريده، تدبير، نگاهدارى و تربيت و پرورش آنها را 
  .قيام به اين امور دارد بر عهده گرفته است و به طور دائم، و بدون هيچگونه وقفه

در واقع، ريشه و اساس تمام صفات فعل الهى است » قَيوم«: از اين بيان، روشن مى شود
مانند ) منظور از صفات فعل، صفاتى است كه رابطه خدا را با موجودات جهان بيان مى كند(

  آفريدگار، روزى دهنده، زنده كننده، هدايت 
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كننده، و مانند اينها، اوست كه روزى مى دهد، اوست كه زنده مى كند و اوست كه مى ميراند 
  .و اوست كه هدايت مى كند

  .بنابراين صفات خالق و رازق و هادى و محيى و مميت، همه در وصف قَيوم جمع اند
بعضى مفهوم آن را محدود به قيام به امر خلقت و يا فقط : روشن مى شود اين كهو از اينجا 

امر روزى دادن و مانند آن دانسته اند، در واقع اشاره به يكى از مصداق هاى قيام كرده اند، در 
زيرا همان گونه كه گفتيم، به  ;حالى كه مفهوم آن گسترده است و همه آنها را شامل مى شود

  .كه قائم به ذات است و ديگران قيام به او دارند و محتاج به اويند معنى كسى است
، تمام صفات الهى مانند علم و قدرت و سميع و بصير بودن و مانند آن را »حى«در حقيقت 

اين دو با : ، نياز تمام موجودات را به او بازگو مى كند و لذا گفته اند»قَيوم«شامل مى شود و 
  .هم اسم اعظم الهى است

* * *  
  ـ شفاعت چيست؟ 2

مشروحاً بحث كرده ايم لذا در » بقره«سوره  48درباره شفاعت در جلد اول تفسير، ذيل آيه 
  .اينجا به اشاره اى كوتاه قناعت مى كنيم

عبارت است از كمك نمودن يك موجود قوى به موجود ضعيف تر، تا بتواند به » شفاعت«
  .كندآسانى مراحل رشد خود را با موفقيت طى 

  .در مورد شفاعت از گناهكاران به كار مى رود) شفاعت(البته معموالً اين كلمه 
اما مفهوم شفاعت به معنى وسيع تر، تمام عوامل، انگيزه ها و اسباب عالم هستى را شامل مى 

  شود، مثالً زمين و آب و هوا و نور آفتاب، چهار عامل 
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هستند كه دانه گياه را در رسيدن به مرحله يك درخت يا يك گياه كامل شفاعت و هدايت مى 
  . كند

اگر شفاعت را در آيه فوق، به اين معنى وسيع بگيريم نتيجه اين مى شود كه وجود عوامل و 
قه خداوند را محدود نمى كند، و چيزى از آن اسباب مختلف عالم هستى، هرگز مالكيت مطل

زيرا تأثير همه اين اسباب به فرمان او است و در حقيقت نشانه اى از قيوميت و  ;نمى كاهد
  .مالكيت او مى باشد

در مفاهيم مذهبى، شبيه يك نوع توصيه بى » شفاعت«اما بعضى چنين مى پندارند كه عنوان 
افراد آنچه مى توانند : است و مفهوم آن اين است كه» ازىپارتى ب«دليل اجتماعى و به اصطالح 

  :گناه كنند، هنگامى كه از فرق تا قدم آلوده شدند، دست به دامن شفيعى زنند و بگويند
  )!عليها السالم(مائيم و دست و دامن اوالد فاطمه*** آن دم كه مردمان به شفيعى زنند دست 

ر مسأله شفاعت در يافته اند و نه آن دسته از ولى نه اين ايراد كنندگان، منطق دين را د
كه به وسيله » شفاعت«زيرا همان طور كه در باال اشاره شد،  ;گنهكاران جسور و بى پروا

است كه به وسيله عوامل طبيعى » شفاعت تكوينى«بندگان خاص خدا انجام مى گيرد، همانند 
  .صورت مى گيرد

اه عامل حيات و سلول زنده وجود نداشته باشد، يعنى همان طور كه اگر در درون يك دانه گي
تابش هزاران سال آفتاب و يا وزش نسيم و ريزش قطرات حياتبخش باران هيچگونه تأثيرى در 

نمو و رشد آن نخواهد كرد، شفاعت اولياى خدا نيز براى افراد نااليق بى اثر است، يعنى، 
  .تاصوالً آنها براى اين گونه اشخاص شفاعتى نخواهند داش

  نيازمند به يك نوع ارتباط معنوى ميان شفاعت كننده و شفاعت » شفاعت«
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شونده است و به اين ترتيب، كسى كه اميد شفاعت را دارد موظف است در اين جهان ارتباط 
انتظار دارد از او شفاعت كند، بر قرار سازد و اين ارتباط در حقيقت يك  معنوى با شخصى كه

نوع وسيله تربيت براى شفاعت شونده خواهد بود، كه او را به افكار و اعمال و مكتب شخص 
  .نزديك مى كند و در نتيجه شايسته شفاعت مى شود» شفاعت كننده«

ه پارتى بازى و فرار از زير بار به اين ترتيب، شفاعت يك عامل تربيت است نه يك وسيل
مسئوليت، و از اينجا روشن مى شود شفاعت تغييرى در اراده پروردگار نسبت به گناهكار نمى 
دهد، بلكه اين گناهكار است كه با ارتباط معنوى با شفاعت كننده، نوعى تكامل و پرورش مى 

  !).دقت كنيد(يابد و به سرحدى مى رسد كه شايسته عفو خدا مى گردد 
 * * *  

  ـ منظور از عرش و كرسى چيست؟ 3
گرفته شده كه به معنى اصل و اساس مى ) بر وزن ارث(» كرْس«از نظر ريشه لغوى از » كرسى«

باشد و گاهى نيز به هر چيزى كه بهم پيوسته و تركيب شده است گفته مى شود، و به همين 
است كه به معنى چيز » عرْش«آن مى گويند و نقطه مقابل » كُرْسى«جهت به تخت هاى كوتاه 

  .، يا خود سقف و يا تخت پايه بلند مى آيد»مسقّف«
و از آنجا كه استاد و معلم به هنگام تدريس و تعليم بر كرسى مى نشيند گاهى كلمه كرسى 

  .مى باشد» علم«كنايه از 
رت كنايه تحت اختيار و زير نفوذ و سيطره انسان است، گاهى به صو» كرسى«و نظر به اين كه 

  .و فرمانروائى بر منطقه اى به كار مى رود» قدرت«، »حكومت«از 
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كرسى خداوند همه آسمان ها و زمين را در بر مى گيرد، كرسى در اينجا : در آيه باال مى خوانيم
  :نى مى تواند باشدبه چند مع

منطقه قلمرو حكومت ـ يعنى خداوند بر همه آسمان ها و زمين حكومت مى كند و : الف
منطقه نفوذ او همه جا را در بر گرفته و به اين ترتيب كرسى خداوند مجموعه عالم ماده اعم از 

  .زمين و ستارگان و كهكشان ها و سحابى ها است
مرحله اى باالتر و عالى تر از جهان ماده بوده باشد  طبق اين معنى بايد» عرش«طبيعى است 

زيرا گفتيم عرش در لغت به معنى سقف و سايه بان و تخت هاى پايه بلند است به عكس (
عالم ارواح و فرشتگان و جهان ماوراء طبيعت خواهد » عرش«و در اين صورت، معنى ) كرسى

بل هم قرار گيرند كه يكى به معنى عرش و كرسى در مقا: بود، البته، اين در صورتى است كه
  .است» عالم ماوراء طبيعت«و ديگرى به معنى » عالم ماده و طبيعت«

خواهد آمد عرش معانى ديگرى نيز دارد و » اعراف«سوره  54ولى چنان كه در ذيل آيه 
  .مخصوصاً اگر در مقابل كرسى ذكر نشود ممكن است به معنى مجموع عالم هستى بوده باشد

نفوذ علم ـ يعنى علم خداوند به جميع آسمان ها و زمين احاطه دارد و چيزى از  منطقه: ب
  .زيرا همان طور كه گفتيم كرسى گاهى كنايه از علم مى باشد ;قلمرو نفوذ علم او بيرون نيست

نقل مى » حفص بن غياث«در روايات متعددى نيز روى اين معنى تكيه شده است از جمله 
  چيست؟ » وسع كُرْسيه السموات و األَرضِ«منظور از : پرسيدم) السالم عليه(از امام صادق: كند
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  )1.(»منظور علم او است«: فرمود
نها را احاطه كرده است و به موجودى وسيع تر از تمام آسمان ها و زمين ـ كه از هر سو آ: ج

كرسى خداوند همه آسمان ها و زمين را در بر گرفته و : اين ترتيب معنى آيه چنين مى شود
  .آنها را احاطه كرده است

الْكُرْسي : نقل شده آنجا كه مى فرمايد) عليه السالم(اين تفسير در حديثى از امير مؤمنان على
  : و ما بينَهما و ما تَحت الثَّرى محيطٌ بِالسماوات و األَرضِ

كرسى احاطه به زمين، آسمان ها و آنچه ما بين آنها و آنچه در زير اعماق زمين قرار گرفته «
  )2.(»است، دارد

كرسى به مراتب از آسمان ها و زمين وسيع تر : حتى از پاره اى از روايات استفاده مى شود
ابر كرسى، همچون حلقه اى است كه در وسط بيابانى است، به طورى كه مجموعه آنها در بر
ما السموات و األَرضِ : نقل شده كه فرمود) عليه السالم(قرار داشته باشد از جمله از امام صادق

  : عنْد الْكُرْسى االّ كَحلْقَةِ خاتَم فى فَالة و ما الْكُرْسى عنْد الْعرْشِ االّ كَحلْقَة فى فَالة
آسمان ها و زمين در برابر كرسى، همچون حلقه انگشترى است در وسط يك بيابان و كرسى «

  )3.(»در برابر عرش همچون حلقه اى است در وسط يك بيابان
البته، معنى اول و دوم كامالً مفهوم و روشن است ولى، معنى سوم چيزى است كه هنوز علم و 

زيرا وجود چنان عالمى كه آسمان ها و زمين را  ;رددانش بشر نتوانسته است از آن پرده بر دا
  در بر گرفته باشد و به مراتب وسيع تر از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، و 89، صفحه 4، جلد »بحار االنوار«ـ  1036، حديث 259، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  1

  ، 55جلد 
ـ تفسير ) هـ ش 1361ت جامعه مدرسين، انتشارا( 30، صفحه »معانى االخبار«ـ  28صفحه 

  ، »الميزان«
  .339، صفحه 2جلد 

دار ( 130، صفحه 1، جلد »كافى«ـ  1042، حديث 260، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  2
  .10، صفحه 55، جلد »بحار االنوار«ـ ) الكتب االسالمية

  .2، صفحه 55، جلد »بحار االنوار«ـ  362، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  3
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جهان ما باشد، هنوز از طرق متداول علمى اثبات نشده است، در عين حال، هيچگونه دليلى بر 
  .نفى آن نيز در دست نيست

ن در نظر ما با پيشرفت وسائل و ابزار وسعت آسمان و زمي: بلكه همه دانشمندان، معترف اند
مطالعات نجومى روز به روز بيشتر مى شود و هيچ كس نمى تواند ادعا كند، وسعت عالم 

هستى به همين اندازه است كه علم امروز موفق به كشف آن شده است بلكه، به احتمال قوى 
  .رون استعوالم بى شمار ديگرى وجود دارد كه از قلمرو ديد وسائل امروز ما بي

وسع كُرْسيه «تفسيرهاى سه گانه باال هيچ منافاتى با هم ندارد و جمله : ناگفته نماند كه
مى تواند هم اشاره به نفوذ حكومت مطلقه و قدرت پروردگار در آسمان » السموات و األَرضِ

ن و زمين را در ها و زمين باشد، هم نفوذ علمى او و هم جهانى وسيع تر از اين جهان كه آسما
  .بر گرفته است

و در هر صورت اين جمله، جمله هاى ما قبل آيه را كه درباره وسعت علم پروردگار بود، 
  .تكميل مى كند
حكومت و قدرت پروردگار، همه آسمان ها و زمين را فرا گرفته و كرسى علم و : نتيجه اين كه

و حكومت و نفوذ علمى او بيرون دانش او به همه اين عوالم احاطه دارد، و چيزى از قلمر
  .نيست

»هؤُدما«در جمله » يفْظُهح هؤُدال ي د«در اصل، از ريشه » وبه معنى ثقل و ) بر وزن قول(» اَو
سنگينى مى باشد، يعنى حفظ آسمان ها و زمين براى خداوند هيچگونه سنگينى و مشقتى 

كه قدرتشان محدود باشد و گاهى از  زيرا او همانند مخلوقات و بندگان خود نيست ;ندارد
نگهدارى چيزى خسته و ناتوان شوند، قدرت او نامحدود است و اصوالً براى يك قدرت 

نامحدود سنگينى و سبكى، مشقت و آسانى مفهومى ندارد، اين مفاهيم همه در مورد قدرت 
  هاى 
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  !محدود صدق مى كند
به خداوند بر مى گردد جمله هاى سابق » يؤُده«ضمير : از آنچه در باال گفتيم، روشن مى شود

آيه، و جمله بعد، نيز گواه بر اين معنى است زيرا ضماير آنها نيز همه به خداوند بازگشت مى 
حفظ آسمان ها و زمين براى «سى، به اين معنى كه كند، بنابراين احتمال بازگشت ضمير به كر

  .بسيار ضعيف به نظر مى رسد» كرسى سنگين و ثقيل نيست
در حقيقت، دليلى براى جمله هاى سابق است، يعنى خداوندى كه » و هو الْعلى الْعظيمِ«جمله 

داوندى كه عظيم برتر و باالتر از شبيه و شريك و هر گونه كمبود و عيب و نقصان است، و خ
و بزرگ و بى نهايت است، هيچ كارى براى او مشكل نيست و هيچ گاه از اداره و تدبير جهان 

  .هستى خسته، ناتوان، غافل و بى خبر نمى گردد و علم او به همه چيز احاطه دارد
 * * *  

  همين يك آيه است؟» آية الكرسى«ـ آيا  4
شروع مى » اللّه ال اله االّ هو«باال گفته شد كه از  آيا آية الكرسى فقط همين يك آيه است كه در

  .ختم مى گردد» هو الْعلى الْعظيمِ«شود، و به 
يا اين كه دو آيه بعد، نيز جزء آن است؟ بنابراين اگر در جايى مثل نماز ليلة الدفن دستور داده 

  .شده آية الكرسى بخوانند، بايد هر سه آيه خوانده شود
  : همين يك آيه است، اين قرائن عبارت است از: در دست است كه نشان مى دهد قرائنى

الف ـ تمام رواياتى كه در فضيلت آن وارد شده و از آن تعبير به آية الكرسى كرده، همه نشان 
  .يك آيه بيش نيست: مى دهد

  فقط در آيه اول است و نام گذارى به آية الكرسى نيز » كرسى«ب ـ تعبير به 
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  .مربوط به همين آيه است
از اميرمؤمنان » امالى شيخ«حديثى كه در : ج ـ در بعضى از احاديث به همين معنى تصريح شده، مانند

شروع فرمود » اَللّه ال اله االَّ هو«سى، از نقل شده است كه ضمن بيان فضيلت آية الكر) عليه السالم(على
  )1.(»و هو الْعلى الْعظيمِ«تا، 
و آيةُ الْكُرْسى معرُوفَةٌ و هى الى قَوله و هو الْعلى : ، از مجمع نقل مى كند»مستدرك سفينة البحار«د ـ 

  )2.(»العلى العظيم است آية الكرسى معروف است و آن تا و هو«: الْعظيمِ
صلى اهللا عليه (مى خوانيم كه پيامبر اكرم ) عليهما السالم(هـ ـ در حديثى از امام على بن الحسين

و آية الكرسى، و دو آيه بعد از آن و سه آيه از آخر » بقره«كسى كه چهار آيه از اول سوره : فرمود)وآله
لش نمى بيند و شيطان به او نزديك نمى شود، و را بخواند، هرگز ناخوشايندى در خودش و ما» بقره«

  )3.(قرآن را فراموش نمى كند
  .از اين تعبير نيز استفاده مى شود كه آية الكرسى يك آيه است

و ـ در بعضى از روايات وارد شده كه آية الكرسى پنجاه كلمه است و در هر كلمه اى پنجاه بركت 
  .پنجاه كلمه است» و هو الْعلى الْعظيم«ا ت: شمارش كلمات آيه نيز نشان مى دهد) 4(است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، »بحار االنوار«ـ ) هـ ق 1414انتشارات دار الثقافة، ( 509و  508، صفحات »امالى شيخ طوسى«ـ  1

  .126، صفحه 83جلد 
  ). هـ ق 1419سين، انتشارات جامعه مدر( 101، صفحه 9، جلد »مستدرك سفينة البحار«ـ  2

» مجمع البحرين«، چنين مطلبى يافت نشد، بعيد نيست منظور »مجمع البيان«در : يادآورى مى شود
ناشر لطفى، (نقل كرده است  345، صفحه 7جلد » الصالة«در كتاب » آية اللّه خوئى«باشد، چنان كه 

  .»كرس«ماده  ،32، صفحه 4، جلد »مجمع البحرين«ـ ) هـ ق 1407چاپخانه علميه، طبع 
ـ ) دار الكتب االسالمية( 621، صفحه 2، جلد »كافى«ـ  265، صفحه 89، جلد »بحار االنوار«ـ  3
چاپخانه ( 25، صفحه 1، جلد »عياشى«ـ تفسير ) چاپ آل البيت( 250، صفحه 6، جلد »وسائل الشيعه«

  علميه، 
  ). هـ ق 1380

چاپ ( 369، صفحه »اعالم الدين«مورد بحث ـ  ، ذيل آيه361، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  4
  . 350، صفحه 90، جلد »بحار االنوار«ـ  270، صفحه 3، جلد »قرطبى«ـ تفسير ) هـ ق 1408آل البيت، 
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بخواند، بى آن كه عنوان » هم فيها خالدونَ«تا : ه شده استآرى، در بعضى از روايات دستور داد
  )1.(آية الكرسى، مطرح باشد

  .آية الكرسى يك آيه بيشتر نيست: به هر حال، آنچه از قرائن باال استفاده مى شود اين است كه
 * * *  

  ـ دليل اهميت آية الكرسى 5
جموعه اى از معارف اسالمى و صفات م: اهميت فوق العاده آية الكرسى، از اين نظر است كه

خداوند اعم از صفات ذات و فعل، مخصوصاً مسأله توحيد در ابعاد مختلف را در بر گرفته، 
اين اوصاف، كه به دوازده بخش بالغ مى شود و هر كدام مى تواند ناظر به يكى از مسائل 

ك از اين صفات، يكى از هر ي» ابوالفتوح رازى«تربيتى انسان باشد، قابل دقت است و به گفته 
و به اين ترتيب، دوازده تفكر باطل و نادرست به وسيله آن (مذاهب باطله را نفى مى كند 

  )2).(اصالح مى شود
 * * *  

   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ، صفحه99، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 172، صفحه 8، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1

244.  
  .، ذيل آيه مورد بحث327، صفحه 2، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  2
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  الطّاغُوتال إِكْراه في الدينِ قَد تَبينَ الرُّشْد منَ الْغَي فَمنْ يكْفُرْ بِ    256
         اللّه لَها و صامثْقى الَ انْفةِ الْورْوبِالْع كسفقد استَم نْ بِاللّهؤْمي و  
          ليمع ميعس  

   
  :ترجمه

. راه درست از راه انحرافى، روشن شده است) زيرا. (ـ در قبول دين، اكراهى نيست 256
كافر شود و به خدا ايمان ) ن، و هر موجود طغيانگربت و شيطا(بنابراين، كسى كه به طاغوت 

و خداوند، شنوا و . آورد، به دستگيره محكمى چنگ زده است، كه گسستن براى آن نيست
  .داناست

   
  :شأن نزول

مردى از اهل : در شأن نزول آيه نقل مى كند» مجمع البيان«در » طبرسى«مفسر معروف اسالمى 
كاال وارد مى » مدينه«سر داشت، برخى از بازرگانانى كه به دو پ» ابو حصين«به نام » مدينه«

كردند، هنگام برخورد با اين دو پسر آنان را به عقيده و آئين مسيح دعوت كردند، آن دو هم 
سخت تحت تأثير قرار گرفته، به اين كيش وارد شدند و هنگام مراجعت نيز به اتفاق بازرگانان 

  .رهسپار گرديدند» شام«به 
اطالع داد و از ) صلى اهللا عليه وآله(از اين جريان سخت ناراحت شد، به پيامبر» ينابو حص«

  : حضرت خواست آنان را به مذهب خود برگرداند و سؤال كرد
  آيا مى تواند آنان را با اجبار به مذهب خويش باز گرداند؟ 

  در گرايش به مذهب «: آيه فوق، نازل گرديد و اين حقيقت را بيان داشت كه
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  )1.(»اجبار و اكراهى نيست
خواست دو فرزند خود را با اجبار به اسالم باز » ابو حصين«: نقل شده» المنار«در تفسير 

  .گرداند، آنان به عنوان شكايت نزد پيغمبر آمدند
من چگونه به خود اجازه دهم فرزندانم وارد آتش گردند و : پيامبر عرض كرد به» ابو حصين«

  )2.(من ناظر آن باشم، آيه مورد بحث به همين منظور نازل شد
   

  :تفسير
  دين اجبارى نيست

آية الكرسى در واقع مجموعه اى از توحيد و صفات جمال و جالل خدا بود كه اساس دين را 
م مراحل با دليل عقل، قابل استدالل است و نيازى به اجبار و تشكيل مى دهد، و چون در تما

راه درست، از ) زيرا(در قبول دين هيچ اكراهى نيست «: اكراه نيست، در اين آيه مى فرمايد
  ).ال إِكْراه في الدينِ قَد تَبينَ الرُّشْد منَ الْغَي(» بيراهه آشكار شده است

كه به معنى » غَى«ت از راه يابى و رسيدن به واقع، در برابر از نظر لغت، عبارت اس» رشد«
  .انحراف از حقيقت و دور شدن از واقع است

از آنجا كه دين و مذهب با روح و فكر مردم سر و كار دارد، و اساس و شالوده اش بر ايمان و 
د، و جمله يقين استوار است، خواه و ناخواه، راهى جز منطق و استدالل نمى تواند داشته باش

  .در واقع اشاره اى به همين است» ال اكْراه فى الدين«
  به عالوه، همان گونه كه از شأن نزول آيه استفاده مى شود، بعضى از ناآگاهان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ول اسباب نز«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  16، صفحه 22، جلد »بحار االنوار«ـ  1

  ).هـ ق 1388مؤسسة الحلبى و شركائه، قاهره، ( 52واحدى نيشابورى، صفحه » اآليات
  .، ذيل آيه مورد بحث»المنار«ـ تفسير  2
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او همچون حكّام جبار با زور و فشار اقدام : مى خواستند) صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر اسالم
كند، آيه فوق صريحاً به آنها پاسخ داد كه دين و آئين ) هر چند در ظاهر(به تغيير عقيده مردم 

چيزى نيست كه با اكراه و اجبار تبليغ گردد، به خصوص اين كه در پرتو دالئل روشن و 
  .اين امور نيستمعجزات آشكار، راه حق از باطل آشكار شده و نيازى به 

اين آيه، پاسخ دندان شكنى است به آنها كه تصور مى كنند، اسالم در بعضى از موارد جنبه 
  .تحميلى و اجبارى داشته، و با زور، شمشير و قدرت نظامى پيش رفته است

جايى كه اسالم اجازه نمى دهد، پدرى فرزند خويش را براى تغيير عقيده تحت فشار قرار 
ران روشن است، اگر چنين امرى مجاز بود، الزم بود اين اجازه، قبل از هر دهد، تكليف ديگ

  .كس به پدر درباره فرزندش داده شود، در حالى كه چنين حقى به او داده نشده است
اين آيه، تنها مربوط به اهل كتاب نيست آن چنان كه بعضى از : و از اينجا روشن مى شود

آيه، هرگز منسوخ نشده است آن چنان كه بعضى ديگر مفسران پنداشته اند، و همچنين حكم 
  .بلكه حكمى است جاودانى و هماهنگ با منطق عقل: گفته اند

بت و (پس كسى كه به طاغوت «: سپس به عنوان يك نتيجه گيرى از جمله گذشته مى افزايد
زده كافر شود و به خدا ايمان آورد، به دستگيره محكمى دست ) شيطان و انسان هاى طغيانگر

فَمنْ يكْفُرْ بِالطّاغُوت و يؤْمنْ بِاللّه فقد استَمسك (» است كه گسستن براى آن وجود ندارد
  ).بِالْعرْوةِ الْوثْقى الَ انْفصام لَها

به معنى تعدى و تجاوز از حد و مرز است، و به هر » طغيان«صيغه مبالغه از ماده » طاغوت«
 گردد، گفته مى شود، از اين رو چيزى كه سبب تجاوز از حد  
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شياطين، بتها، حكام جبار و مستكبر و هر معبودى غير از پروردگار، و هر مسيرى كه به غير 
كلمه هم به معنى مفرد و هم به  بايد توجه داشت اين(حق منتهى مى شود، همه، طاغوت است 

  ).معنى جمع به كار مى رود
كافر شود، از آن روى گرداند و به خدا » طاغوت«هر كس به : در اين جمله، قرآن مى گويد

  .ايمان آورد، به دستگيره محكمى دست زده است كه هرگز گسسته نمى شود
  : رى گفته انددر آيه چيست؟ مفسران سخنان بسيا» طاغوت«در اين كه منظور از 

  .بعضى آن را به معنى شيطان
  .بعضى به معنى كاهنان

  .و بعضى به معنى ساحران تفسير كرده اند
يعنى همان مفهوم . منظور، همه آنها بلكه وسيع تر از آنها بوده باشد: ولى چنين به نظر مى رسد

مسير انحرافى  عامى كه از كلمه طاغوت استفاده مى شود كه هر موجود طغيان گر و هر آئين و
  .و نادرست را، در بر مى گيرد

اين قسمت از آيه در حقيقت دليلى است براى جمله هاى سابق كه در دين و مذهب نيازى به 
زيرا دين به سوى خدا كه منبع هر خير، بركت و هر سعادتى است دعوت مى  ;اكراه نيست

  .كند
د مى نمايند، و به هر حال دست در حالى كه ديگران دعوت به سوى ويرانگرى، انحراف و فسا

زدن به دامن ايمان به خدا، همانند دست زدن به يك دستگيره محكم نجات است كه هرگز 
  .امكان گسستن ندارد
  ).و اللّه سميع عليم(» و خداوند شنوا و دانا است«: و در پايان مى فرمايد

   ;ر انجام گيرداشاره به اين كه مسأله كفر و ايمان، چيزى نيست كه با تظاه
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يا در جلسات خصوصى و نهانى، : زيرا خداوند سخنان همه را اعم از آنچه آشكارا مى گويند
كفر يا ايمان هر همه را مى شنود، و همچنين از مكنون دل ها و ضماير آگاه است، بنابراين، 

  .كس، براى او روشن مى باشد
اين جمله در حقيقت تشويقى است براى مؤمنان واقعى، و تهديدى است براى منافقان كه از 

  .پوشش ظاهرى اسالم سوء استفاده مى كنند
* * *  
  :نكته

  مذهب نمى تواند تحميلى باشد
  :ى داشته باشداصوالً، اسالم و هر مذهب حق از دو جهت نمى تواند جنبه تحميل

الف ـ بعد از آن همه دالئل روشن، استدالل منطقى و معجزات آشكار، نيازى به اين موضوع 
نيست، كسانى متوسل به زور و تحميل مى شوند كه فاقد منطق باشند، نه اسالم، با آن منطق 

  .روشن و استدالل هاى نيرومند
مايه مى گيرد ممكن نيست تحميلى ب ـ اصوالً دين كه از يك سلسله اعتقادات قلبى ريشه و 

باشد، زور و شمشير و قدرت نظامى در اعمال و حركات جسمانى ما مى تواند اثر بگذارد، نه 
  .در افكار و اعتقادات ما

زيرا  ;از آنچه گفته شد، پاسخ تبليغات مسموم دشمنان اسالم، از جمله كليسا روشن مى شود
كه در متن قرآن آمده است در اين زمينه نمى توان » دينِال اكْراه فى ال«جمله اى صريح تر از 

  .پيدا كرد
البته آنها براى تحريف، به مجاهدات و جنگ هاى اسالمى متشبث مى شوند در حالى كه از 

بررسى جنگ هاى اسالمى به خوبى آشكار مى شود قسمتى از اين جنگ ها جنبه دفاعى 
  ى داشته است داشته، و قسمت ديگرى كه جنبه جهاد ابتدائ
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براى كشورگشائى و اجبار افراد به آئين اسالم نبوده، بلكه براى واژگون كردن نظامات غلط و 
زندگى اجتماعى بوده  ظالمانه و اجازه يافتن مردم براى مطالعه آزاد درباره مذهب و شيوه هاى

  .است
در تاريخ اسالم كراراً آمده، مسلمانان هنگامى كه شهرها : شاهد گوياى اين سخن اين است كه

  .را فتح مى كردند به پيروان مذاهب ديگر همانند مسلمان ها آزادى مى دادند
و هزينه  از آنان دريافت مى شد، به خاطر تأمين امنيت» جِزْيه«و اگر ماليات مختصرى به نام 

زيرا جان و مال و ناموس آنها در پناه اسالم محفوظ بود، و حتى  ;نيروهاى حافظ امنيت بود
  .مراسم عبادى خويش را آزادانه انجام مى دادند

تمام كسانى كه با تاريخ اسالم سرو كار دارند اين حقيقت را مى دانند و حتى مسيحيانى كه 
تمدن اسالم و «مثالً در كتاب . وضوع اعتراف كرده انددرباره اسالم كتاب نوشته اند، به اين م

رفتار مسلمانان با جمعيت هاى ديگر به قدرى ماليم بود كه رؤساى «: مى خوانيم» عرب
  .»مذهبى آنان اجازه داشتند براى خود مجالس مذهبى تشكيل دهند

قاتى خدمت جمعى از مسيحيان كه براى گزارش ها و تحقي: و در پاره اى از تواريخ نقل شده
رسيده بودند مراسم نيايش مذهبى خود را آزادانه در مسجد ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  .انجام دادند» مدينه«در ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

* * *  
  :اصوالً اسالم در سه مورد به قدرت نظامى توسل مى جويد

پرستى دين و آئين نيست  زيرا از نظر اسالم بت ;ـ در مورد محو آثار شرك و بت پرستى 1
بلكه انحراف، بيمارى و خرافه است و هرگز نبايد اجازه داد جمعى در يك مسير صددرصد 

  غلط و خرافى، پيش روند و به سقوط كشانده شوند، لذا 
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ان را از راه تبليغ به سوى توحيد دعوت كرد و آنجا كه مقاومت كردند متوسل اسالم بت پرست
به زور شد، بتخانه ها را در هم كوبيد و از هر گونه تظاهرى به نام بت و بت پرستى جلوگيرى 

كرد تا اين بيمارى روحى و فكرى به كلى ريشه كن گردد ، و آيات قتال با مشركين مانند آيه 
به كارزار با مشركين ادامه دهيد تا آن كه شرك «: و قاتلُوهم حتّى التَكُونَ فتْنَةٌ: »بقره«سوره  193

نظر به همين موضوع دارد و بنابراين، هيچگونه تباين و تضادى بين ) 1(،»از روى زمين برافتد
  .آيه مورد بحث و اين آيات نيست تا سخن از نسخ پيش آيد

و » جهاد دفاعى«و حمله به مسلمانان را مى كشند دستور  ـ در برابر كسانى كه نقشه نابودى 2
صلى اهللا (توسل به قدرت نظامى داده است و شايد بيشتر جنگ هاى اسالمى در زمان پيامبر

از همين قبيل باشد به عنوان نمونه جنگ احد، احزاب، حنين، موته و تبوك را مى ) عليه وآله
  .توان نام برد

زيرا هر آيينى حق دارد به طور آزاد به صورت منطقى خود را  ;غـ براى كسب آزادى در تبلي 3
معرفى كند و اگر كسانى مانع از اين كار شوند مى تواند با توسل به زور اين حق را به دست 

  .آورد
* * *  

   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .39ـ انفال، آيه  1
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  اللّه ولي الَّذينَ آمنُوا يخْرِجهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ و الَّذينَ    257
         نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتم مونَهخْرِجي الطّاغُوت مياؤُهلكَفَرُوا أَو  

  أُولئك أَصحاب النّارِ هم فيها خالدونَ          
   

  :ترجمه
آنها را از ظلمت ها، به  ;ـ خداوند، ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده اند 257

كه آنها را  ;كسانى كه كافر شدند، اولياى آنها طاغوت ها هستند) اما. (سوى نور بيرون مى برد
  .آنها اهل آتشند و هميشه در آن خواهند ماند ;مى برنداز نور، به سوى ظلمت ها بيرون 

   
  :تفسير

  نور ايمان و ظلمات كفر
با اشاره اى كه در مسأله ايمان و كفر، و روشن بودن حق از باطل، و راه راست از مسير 

انحرافى در آيه قبل آمد، در اينجا وضع مؤمنان و كافران را از نظر راهنما و رهبر مشخص مى 
اللّه ولي الَّذينَ (» خداوند ولى و سرپرست كسانى است كه ايمان آورده اند«: رمايدكند، مى ف

  ).آمنُوا
يخْرِجهم (» آنها را از ظلمت ها به سوى نور خارج مى سازد«و در پرتو اين واليت و رهبرى 

  ).منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ
  إِنَّما وليكُم اللّه و «ر ذيل آيه چنان كه بعداً به طور مشروح د» ولى«لغت 



٣٣٤  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

است، به همين جهت، به » نزديكى و عدم جدائى«خواهد آمد، در اصل، به معنى ) 1(»...رسولُه
شود، به دوستان و رفقاى صميمى نيز اين واژه گفته مى » ولى«سرپرست و مربى و راهبر 

است و لذا مى ) سرپرست(اطالق مى گردد، اما روشن است در آيه مورد بحث به معنى اول 
  : فرمايد

  .»خداوند كه ولى مؤمنان است آنها را از تاريكى ها به نور هدايت مى كند«
اصل است، ولى با توجه هدايت مؤمنان از ظلمت ها به نور تحصيل ح: ممكن است گفته شود

زيرا مؤمنان در مسير هدايت و  ;چنين نيست: به سلسله مراتب هدايت و ايمان، روشن مى شود
قرب الى اللّه، شديداً محتاج راهنمائى هاى الهى در هر مرحله هستند، و نيازمند هدايت هاى او 

اهدنَا : مازها مى گوييمدر هر قدم و در هر كار و برنامه اند، درست شبيه آنچه شبانه روز در ن
ميتَقسراطَ الْم2(»پيوسته ما را به راه راست هدايت فرما! خدايا«: الص.(  
بت و شيطان و افراد جبار و (اما كسانى كه كافر شدند، اولياء آنها طاغوت «: سپس مى افزايد

ذينَ كَفَرُوا أَولياؤُهم و الَّ(» هستند كه آنها را از نور به سوى ظلمت ها بيرون مى برند) منحرف
نَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتم مونَهخْرِجي الطّاغُوت.(  

أُولئك أَصحاب النّارِ هم (» به همين دليل، آنها اهل آتش اند و براى هميشه در آن خواهند بود«
  ).فيها خالدونَ

* * *  
  :نكته ها

، رساترين تشبيهى است كه در اين مورد به نظر »لمتظ«و » نور«به » كفر«و » ايمان«ـ تشبيه  1
  .مى رسد

  نور منبع حيات و همه بركات و آثار حياتى و سرچشمه رشد و نمو و تكامل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .55ـ مائده، آيه  1
  .6ـ فاتحه، آيه  2
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  .و جنبش و تحرك است
نور آرام بخش و مطمئن كننده و آگاه كننده و نشان دهنده است، در حالى كه ظلمت، رمز 
  .سكوت و مرگ، خواب و نادانى، ضاللت و وحشت مى باشد، ايمان و كفر نيز چنين هستند

 * * *  
» جمع«ه آن در قرآن مجيد، ظلمت به صيغه در اين آيه و آيات مشاب: ـ نكته ديگر اين كه 2

و اين اشاره به آن است كه در راه حق هيچگونه » مفرد«و نور به صيغه ) ظلمات(آورده شده 
  .پراكندگى و دو گانگى وجود ندارد، بلكه سراسر وحدت و يگانگى است

تعدد مسير حق مانند خط مستقيمى است كه ميان دو نقطه كشيده شود كه هميشه يكى است و 
  .در آن ممكن نيست

ولى باطل و كفر، مركز انواع اختالف ها و پراكندگى ها است، حتى اهل باطل در باطل خود 
هماهنگ نيستند و وحدت هدف ندارند، درست مانند خطوط انحرافى است كه در ميان دو 

  .بى شمار و نامحدود است» خط مستقيم«نقطه كشيده مى شود، كه تعداد آن در دو طرف 
  .ن احتمال را نيز بعضى داده اند كه صفوف باطل نسبت به اهل حق زيادتر استاي

 * * *  
: كفار نورى ندارند كه از آن خارج شوند، ولى با توجه به اين كه: ـ ممكن است گفته شود 3

  .نور ايمان در فطرت همه وجود دارد، اين تعبير كامالً صحيح به نظر مى رسد
 * * *  
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گناه و جهل و صفات رذيله و (خداوند، نه به اجبار، مؤمنان را از ظلمات : ـ ناگفته پيدا است 4
ن مى به سوى نور خارج مى كند و نه كفار را به اجبار از فطرت توحيدى بيرو) دورى از حق

  .برد، بلكه اعمال آنها است كه ايجاب چنين سرنوشتى را از سوى پروردگار مى كند
* * *  
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258    اجتَرَ إِلَى الَّذي ح إِذْ قالَ أَ لَم لْكالْم اللّه أَنْ آتاه هبفي ر راهيمإِب  
         راهيمقالَ إِب أُميت يي وقالَ أَنَا أُح ميتي يي وحالَّذي ي يبر راهيمإِب  
         هِتغْرِبِ فَبنَ الْمبِها م شْرِقِ فَأْتنَ الْمسِ مأْتي بِالشَّمي فَإِنَّ اللّه  

  الَّذي كَفَرَ و اللّه ال يهدي الْقَوم الظّالمينَ         
   

  :ترجمه
كه با ابراهيم درباره پروردگارش محاجه ) نمرود(كسى ) و آگاهى ندارى از(ـ آيا نديدى  258

خداى من آن «: هنگامى كه ابراهيم گفت ;و گفتگو كرد؟ زيرا خداوند به او حكومت داده بود
! »من نيز زنده مى كنم و مى ميرانم«: او گفت. »مى كند و مى ميراند كسى است كه زنده

: ابراهيم گفت) دستور داد دو زندانى را حاضر كردند، فرمان آزادى يكى و قتل ديگرى را داد(
آن ) در اينجا! (»تو خورشيد را از مغرب بياور ;خداوند، خورشيد را از افق مشرق مى آورد«

  .و خداوند، قوم ستمگر را هدايت نمى كند. ه شدمرد كافر، مبهوت و واماند
   

  :تفسير
  !محاجه ابراهيم با طاغوت زمان

به دنبال آيه قبل، كه از هدايت مؤمنان در پرتو واليت و راهنمائى پروردگار و گمراهى كافران 
بر اثر پيروى از طاغوت سخن مى گفت، خداوند چند نمونه ذكر مى كند كه يكى از آن نمونه 

) عليه السالم(وشن، در آيه مورد بحث آمده است، و آن، ماجراى گفتگو و محاجه ابراهيمهاى ر
  قهرمان بت شكن، با جبار زمان خود 
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كسى كه با ابراهيم درباره ) زو آگاهى ندارى ا(آيا نديدى «: است، مى فرمايد» نمرود«
  ).أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذي حاج إِبراهيم في ربه(؟ »پروردگارش محاجه و گفتگو كرد

به خاطر اين بود «اين : و در يك جمله، اشاره به انگيزه اصلى اين محاجه مى كند و مى گويد
و بر اثر كمى ظرفيت از باده كبر و ) ملْكأَنْ آتاه اللّه الْ(» كه خداوند به او حكومت داده بود

  .غرور، سرمست شده بود
و چه بسيارند كسانى كه در حال عادى، انسان هاى معتدل، سر به راه، مؤمن و بيدارند، اما 

هنگامى كه به مال، مقام و نوايى برسند، همه چيز را به دست فراموشى مى سپارند، و مهم ترين 
  .مقدسات را زير پا مى نهند

خداى تو كيست كه به : پرسيد) عليه السالم(در آن هنگام كه از ابراهيم: و در ادامه مى افزايد
پروردگار من همان كسى است كه زنده مى كند و مى : ابراهيم گفت«سوى او دعوت مى كنى؟ 

  ).إِذْ قالَ إِبراهيم ربي الَّذي يحيي و يميت(» ميراند
آفرينش، يعنى قانون حيات و مرگ را به عنوان نشانه روشنى  در حقيقت بزرگ ترين شاهكار

  .از علم و قدرت پروردگار مطرح ساخت
جبار، راه تزوير و سفسطه را پيش گرفت و براى اغفالِ مردم و اطرافيان خود » نمرود«ولى 

قالَ أَنَا (و قانون حيات و مرگ در دست من است » من نيز زنده مى كنم و مى ميرانم: گفت«
أُميت يي وأُح.(  

و براى اثبات اين مدعاى دروغين، طبق روايت معروفى دست به حيله اى زد و دستور داد دو 
  :نفر زندانى را حاضر كردند و فرمان داد

و حاضران ) عليه السالم(يكى را آزاد كنند و ديگرى را به قتل برسانند، سپس رو به ابراهيم
  )1(؟»به دست من است ديديد چگونه حيات و مرگ«: كرده، گفت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، ذيل آيه مورد بحث»مجمع البيان«ـ  34، صفحه 12، جلد »بحار االنوار«ـ  1
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ن اين توطئه، دست به استدالل ديگرى زد كه دشمن براى خنثى كرد) عليه السالم(ولى ابراهيم
خداوند، خورشيد را از افق : ابراهيم گفت«نتواند در برابر ساده لوحان در مورد آن مغالطه كند، 

خورشيد را از ) اگر تو راست مى گويى كه حاكم بر جهانِ هستى مى باشى(مشرق مى آورد 
  ).لّه يأْتي بِالشَّمسِ منَ الْمشْرِقِ فَأْت بِها منَ الْمغْرِبِقالَ إِبراهيم فَإِنَّ ال! (»طرف مغرب بياور

  ).فَبهِت الَّذي كَفَرَ(» آن مرد كافر، مبهوت و وامانده شد«: اينجا بود كه
  ).و اللّه ال يهدي الْقَوم الظّالمينَ(» خداوند قوم ظالم را هدايت نمى كند« ;آرى

ست و مغرورِ سلطنت و مقام، خاموش، مبهوت و ناتوان گشت و و به اين ترتيب، آن مرد م
سخنى بگويد، و اين بهترين راه براى ) عليه السالم(نتوانست در برابر منطق زنده ابراهيم

  .خاموش كردن اين گونه افراد لجوج است
مسأله حيات و مرگ از جهاتى مهم تر از مسأله طلوع و غروب آفتاب : با اين كه مسلّم است

و سند گوياترى بر علم و قدرت پروردگار محسوب مى شود ـ و به همين دليل  است
نخست به آن استدالل كرد كه اگر افراد با فكر و روشن ضميرى در آن ) عليه السالم(ابراهيم

زيرا هر كس مى داند مسأله آزاد كردن و كشتن يك  ;مجلس بودند، طبعاً با اين دليل قانع شدند
  ى به مسأله حيات و مرگ طبيعى واقعى ندارد ـ زندانى، هيچگونه ربط

ولى براى آن دسته كه درك كافى نداشتند و ممكن بود تحت تأثير سفسطه آن جبار حيله گر 
قرار گيرند، دست به استدالل دوم زد و مسأله طلوع و غروب خورشيد را مطرح ساخت تا حق 

  )1.(بر هر دو دسته روشن گردد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شروع شده، گويا اشاره به اين است كه استدالل دوم به معنى » فاء«ـ اين كه استدالل دوم با  1
  .صرف نظر كردن از استدالل اول نيست، بلكه چيزى افزون بر آن است
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كه اول، مسأله حيات و مرگ را پيش كشيد تا آن جبار، ) عليه السالم(وب كرد ابراهيمو چه خ
مدعى شركت با پروردگار در تدبير عالم گردد، سپس مسأله طلوع و غروب آفتاب را عنوان 

  .كرد كه او در آن، به كلى وامانده شد
گر چه هدايت و ضاللت به : مى شود معلوم» و اللّه ال يهدي الْقَوم الظّالمينَ«ضمناً از جمله 

دست خدا است، اما مقدمات آن از سوى بندگان فراهم مى گردد، ظلم و ستم و گناه، همچون 
  .ابرهاى تيره و تارى، بر آيينه قلب سايه مى افكند و اجازه درك حقايق به او نمى دهد

* * *  
  :نكته ها

  برو بود، و با او محاجه كرد؟ در اين جلسه رو) عليه السالم(ـ چه كسى با ابراهيم 1
يعنى به » أَنْ آتيه اللّه الْملْك«: در قرآن تصريح به نام او نشده، ولى همين اندازه مى فرمايد

به محاجه ) عليه السالم(خاطر غرورى كه از حكومت خودكامه پيدا كرده بود با ابراهيم
  . برخاست

نقل شده و همچنين در تواريخ » در المنثور«ير در تفس) عليه السالم(ولى در روايتى كه از على
  )1.(بود» نمرود بن كنعان«آمده است نام او 

 * * *  
اين : ـ گر چه در آيه فوق، زمان اين بحث و گفتگو مشخص نشده، اما از قرائن بر مى آيد 2

ت زيرا مسلّم اس ;و نجات او از آتش بوده است) عليه السالم(موضوع بعد از بت شكنى ابراهيم
مجالى براى اين گفتگوها نبوده و اصوالً بت ) عليه السالم(قبل از به آتش افكندن ابراهيم: كه

را يك مجرم و ) عليه السالم(پرستان حق چنين مباحثه اى را به او نمى دادند، و آنها ابراهيم
  گنهكار مى شناختند، كه مى بايد هر چه زودتر به كيفر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).هـ ق 1365دار المعرفة، طبع اول، ( 331، صفحه 1، جلد »در المنثور«ـ  1
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اعمال خود، و قيام بر ضد خدايان مقدس برسد، آنها در اين موقع، تنها از علت اقدام به بت 
پرسش كردند و سپس با نهايت عصبانيت و خشونت دستور سوزاندن او را صادر شكنى 
  . نمودند

» نمرود«اما هنگامى كه او از آتش به طرز شگفت انگيزى نجات يافت، توانست به اصطالح با 
  .رو به رو شود و با او به بحث و گفتگو نشيند

 * * *  
اين بحث و گفتگو در جستجوى حقيقت هرگز از » نمرود«ـ از آيه به خوبى بر مى آيد كه  3

» حاج«نبود، بلكه مى خواست گفتار باطل خود را به كرسى بنشاند و شايد به كار بردن كلمه 
  .زيرا اين كلمه، غالباً در همين موارد به كار مى رود ;نيز به همين منظور باشد

 * * *  
بود، نه تنها به اين معنى كه او  جبار آن زمان مدعى الوهيت: ـ از آيه به خوبى بر مى آيد كه 4

هم : را پرستش كنند بلكه عالوه بر اين خود را آفريدگار عالم هستى نيز معرفى مى كرد، يعنى
  .خود را معبود مى دانست، و هم خالق

و جاى تعجب هم نيست، هنگامى كه مردم در برابر سنگ و چوب به سجده بيفتند و عالوه بر 
پيش » جبارِ اغفال گر«ان مؤثر و سهيم بدانند، اين فرصت براى يك پرستش، آنها را در امور جه

مى آيد كه از ساده لوحى مردم استفاده كند و آنها را به سوى خود دعوت نمايد، و خود را 
  .همچون بتى جلوه دهد كه هم او را بپرستند و هم به خالقيت او گردن نهند

 * * *  
  ـ تاريخچه بت پرستى 5

  زحمت مى توان تاريخچه اى نشان داد و آغاز آن را تعيين براى بت پرستى به 
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نمود، بلكه از قديم ترين ايامى كه امروز از آن آگاهى داريم اين موضوع در ميان افراد بشر كه 
  .سطح پايين بوده اند، وجود داشته استداراى افكارى منحط و در 

در حقيقت بت پرستى، يك نوع تحريف در عقيده خداپرستى است، همان عقيده اى كه جزء 
فطرت و سرشت انسان است، و از آنجا كه اين سرشت هميشه در انسان بوده، تحريف آن در 

  .ميان افراد منحط نيز هميشه وجود داشته است
  .بت پرستى با تاريخ پيدايش انسان، تقريباً همراه بوده است تاريخ: و لذا مى توان گفت

  :توضيح اين كه
انسان به مقتضاى سرشت و خلقت خويش، متوجه نيروى ما فوق طبيعت بوده است، اين 

سرشت، با استدالل هاى روشنى از نظام هستى كه نشان دهنده وجود يك مبدأ عالم و قادر 
هميشه كم و بيش با آن ) سرشت و عقل(اين دو طريق  بوده است، تأييد مى شده و انسان از

  .مبدأ هستى آشنائى داشته است
ولى همان طور كه اگر احساس گرسنگى در وجود كودك به موقع، رهبرى نشود و غذاى سالم 
در اختيار او قرار نگيرد، كودك دست خود را به چيزهائى مانند خاك دراز مى كند و كم كم به 

المت خود را از دست مى دهد، انسان نيز اگر در مسير فطرت و عقل، از آن خو مى گيرد، و س
نظر خداجوئى رهبرى نشود، رو به خدايان ساختگى و انواع بت ها كرده و در برابر آنها سر 

  .تعظيم فرود مى آورد، و صفات خدائى را براى آنها قائل مى شود
فيه سعى دارند همه چيز را در قالب از يك سو احتياج به تذكر ندارد كه افراد كوته بين و س

حسى ببينند و اساساً فكر آنها از منطقه محسوسات گام بيرون نگذاشته، به همين دليل، پرستش 
خداى ناديده براى آنها مشكل و سنگين است و ميل دارند خداى خود را در يك قالب حسى 

  بريزند، اين جهل و بى خبرى 
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آميخته شد، به شكل بت پرستى و خداى حسى خودنمائى » سرشت خداپرستى«هنگامى كه با 
  .مى كند

اقوام پيشين روى احترام خاصى كه براى پيامبران و بزرگان : از سوى ديگر، گفته مى شود
مجسمه هاى يادبود آنها را مى ساختند و روح قهرمان مذهب قائل بودند بعد از وفات آنها 

سازى كه در افراد ضعيف و كم فكر است، آنها را وادار مى كرد كه براى آن بزرگان و سپس 
براى مجسمه هاى آنها مقامات و نفوذ فوق العاده اى قائل شوند و آنها را به سرحد الوهيت 

  .تى بودبرسانند و اين خود، سرچشمه ديگرى براى بت پرس
يك سلسله از موجودات كه منشأ بركات : يكى ديگر از سرچشمه هاى بت پرستى اين بود كه

ماه و خورشيد و آتش و آب توجه او را به خود جلب : و فوائدى در زندگى انسان بودند مانند
فق مى كردند، آنها به عنوان قدردانى در برابر اين منابع سر تعظيم فرود مى آورند بدون اين كه ا
فكر خود را وسيع تر سازند و سبب نخستين و آفريدگار جهان را در ماوراى آنها ببينند، اين 

  .احترامات عظيم با گذشت زمان شكل بت پرستى به خود گرفت
البته ريشه همه اشكال بت پرستى يك چيز است و آن انحطاط فكرى و جهل و نادانى بشر و 

خداشناسى است كه با تعليم و تربيت و عدم رهبرى صحيح او در مسائل خداجوئى و 
  .راهنمائى انبياء به خوبى قابل پيشگيرى مى باشد

 * * *  
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  وشها قالَ أَنّى يحييأَو كَالَّذي مرَّ على قَرْية و هي خاوِيةٌ على عرُ   259

  هذه اللّه بعد موتها فَأَماتَه اللّه مائَةَ عام ثُم بعثَه قالَ كَم لَبِثْت قالَ         
         كائَةَ عام فَانْظُرْ إِلى طَعامم لْ لَبِثْتم قالَ بوي ضعب ماً أَووي لَبِثْت  
         لَم شَرابِك لنّاسِ وةً لآي لَكعنَجل و مارِكانْظُرْ إِلى ح و نَّهتَسي  
         نَ لَهيا تَبماً فَلَموها لَحنَكْس زُها ثُمنُنْش فظامِ كَيانْظُرْ إِلَى الْع و  
  قالَ أَعلَم أَنَّ اللّه على كُلِّ شَيء قَديرٌ         

   
  :ترجمه

عبور كرد، در حالى كه ديوارهاى آن، ) ويران شده(سى كه از كنار يك آبادى ـ يا همانند ك 259
اين ويرانه ها را پس ) اهلِ(چگونه خدا «: گفت) او با خود(به روى سقف ها فرو ريخته بود، 

و  ;سپس زنده كرد ;خدا او را يك صد سال ميراند) در اين هنگام،! (؟»از مرگ، زنده مى كند
نه، بلكه «: فرمود. »يا بخشى از يك روز ;يك روز«: ؟ گفت»رنگ كردىچه قدر د«: به او گفت

! هيچگونه تغيير نيافته است) كه(نگاه كن به غذا و نوشيدنى خود ! يك صد سال درنگ كردى
اين هم براى اطمينان خاطر توست، ! كه چگونه از هم متالشى شده(ولى به االغ خود نگاه كن 

به استخوان ) اكنون. (قرار دهيم) در مورد معاد(اى براى مردم براى اين كه تو را نشانه ) و هم
نگاه كن كه چگونه آنها را برداشته، به هم پيوند مى دهيم، و ) ى مركب سوارى خود(ها 

مى دانم خدا بر «: بر او آشكار شد، گفت) اين حقايق(هنگامى كه ! »گوشت بر آن مى پوشانيم
  .»هر كارى تواناست
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  :تفسير
  »عزَير«داستان شگفت انگيز 

اين آيه كه به صورت عطف بر آيه گذشته ذكر شده است، سرگذشت ديگرى از يكى از انبياء 
ت و عطف اين دو آيه پيشين را بيان مى كند، كه مشتمل بر شواهد زنده اى بر مسائل معاد اس

در آيه قبل سخن پيرامون توحيد و شناسائى خدا : به يكديگر، ممكن است از اين نظر باشد كه
  .سخن درباره معاد و زندگى بعد از مرگ است) 260آيه (بود و در اين آيه، و آيه بعد از آن 

ى سخن از كه در ذيل آية الكرس: اين احتمال نيز از سوى بعضى از مفسران داده شده است
هدايت الهى مى گويد، سپس در آياتى كه بعد از آن آمده به يكى از طرق هدايت كه بيان دالئل 

و در آيه مورد بحث و آيه ) و نمرود)عليه السالم(داستان ابراهيم(عقلى است، اشاره مى كند 
  )1.(آينده، از دالئل حسى استفاده شده است كه مسأله را در جنبه هاى شهودى مطرح مى كند

به هر حال، مناسب است قبالً اجمالى از داستان اين آيه را كه در تواريخ اسالمى آمده از نظر 
  .بگذرانيم، آن گاه به تفسير آيه بپردازيم

آيه اشاره به سرگذشت كسى مى كند كه در اثناى سفر خود، در حالى كه بر مركبى سوار بود و 
ار يك آبادى گذشت كه به شكل وحشتناكى مقدارى آشاميدنى و خوراكى همراه داشت از كن

در هم ريخته و ويران شده بود، و اجساد و استخوان هاى پوسيده ساكنان آن به چشم مى 
چگونه خداوند اين مردگان را زنده مى : خورد، هنگامى كه اين منظره وحشت زا را ديد گفت

  كند؟
زيرا قرائن موجود در آيه  ;ب بودالبته اين سخن از روى انكار و ترديد نبود، بلكه از روى تعج

  او يكى از پيامبران بوده كه در ذيل آيه : نشان مى دهد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ذيل آيه مورد بحث»الميزان«ـ  1
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چنان ) 1(وند با او سخن گفته است و روايات نيز اين حقيقت را تأييد مى كند،مى خوانيم خدا
  .كه بعداً اشاره خواهيم كرد

در اين هنگام خداوند جان او را گرفت و يكصد سال بعد، او را زنده كرد و از او سؤال نمود، 
  چقدر در اين بيابان بوده اى؟

يك روز يا : فوراً در جواب عرض كرد مدت كمى در آنجا درنگ كرده،: او كه خيال مى كرد
  ! كمتر

اكنون به غذا و آشاميدنى خود نظرى بيفكن و ! يكصد سال در اينجا بوده اى: به او خطاب شد
ببين چگونه در طول اين مدت، به فرمان خداوند هيچگونه تغييرى در آن پيدا نشده است، ولى 

گاهى به مركب سوارى خود كن و براى اين كه بدانى يكصد سال از مرگ تو گذشته است، ن
ببين از هم متالشى و پراكنده شده، مشمول قوانين عادى طبيعت گشته، و مرگ، آن را از هم 

سپس نگاه كن و ببين چگونه اجزاى پراكنده آن را جمع آورى كرده و . متفرق ساخته است
  .زنده مى كنيم

ر هر چيزى توانا است، يعنى هم مى دانم كه خداوند ب: او هنگامى كه اين منظره را ديد گفت
  .اكنون آرامش خاطر يافتم و مسأله رستاخيز مردگان در نظر من شكل حسى به خود گرفت

بعضى او را : درباره اين كه او كداميك از پيامبران بوده، احتماالت گوناگونى داده شده است
شهور و معروف اين است دانسته اند، ولى م) عليه السالم(»خضر«و بعضى ) عليه السالم(»ارميا«

نيز اين موضوع ) عليه السالم(بوده است و در حديثى از امام صادق) عليه السالم(»عزَير«كه 
  )2.(تأييد شده است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحه 14، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 142، صفحه 16، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1

  .»قصص أرميا و دانيال و عزير و بختنصر«: 25ب به بعد، با 351
به  351، صفحه 14، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه ـ 370، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  2

  .بعد
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دانسته اند كه » بيت المقدس«ى كجا بوده است؟ بعضى آن را همچنين درباره اين كه اين آباد
  ...ويران و در هم كوبيده شد، اما اين احتمال بعيد به نظر مى رسد» بخت نصر«بر اثر حمالت 

  .اكنون به تفسير آيه بر مى گرديم
يا همانند كسى كه از كنار يك آبادى عبور مى كرد، در حالى كه ديوارهاى «: نخست مى فرمايد

. و اجساد و استخوان هاىِ اهل آن در هر سو پراكنده بود(ن به روى سقف ها فرو ريخته بود، آ
أَو كَالَّذي مرَّ (؟ »چگونه خدا اينها را بعد از مرگ زنده مى كند: گفت) او از روى تعجب با خود

عب اللّه هيي هذحها قالَ أَنّى يرُوشلى عةٌ عخاوِي يه ة ولى قَرْيهاعتوم د.(  
در اصل به معنى خالى است » خاوِيةٌ«در اينجا به معنى سقف است، و » عرش«جمع » عرُوش«

زيرا خانه هاى آباد معموالً مسكونى است و خانه هايى  ;و در اينجا كنايه از ويران شدن است
خواهد شد، كه خالى مى شود، يا به خاطر ويرانى است و يا بر اثر خالى بودن تدريجاً ويران 

خانه هاى آنان ويران شده بود، : چنين معنى مى دهد» و هى خاوِيةٌ على عرُوشها«بنابراين جمله 
نخست سقف آنها فرود آمده و سپس ديوارها به روى آنها افتاده بود، اين : به اين صورت كه

نخست سقف آن  زيرا به هنگام ويرانى معموالً ;نوع ويرانى، ويرانى كامل و تمام عيار است
ويران مى گردد و بعد ديوارها مدتى سر پا مى ايستد، سپس روى ويرانه هاى سقف فرو مى 

  .غلتد
متفاوت است، سقف تنها به قسمت باالى » سقف«با » عرْش«مفهوم : بعضى تصريح كرده اند

  .عمارت گفته مى شود، ولى عرش عبارت از سقفى است كه همراه با پايه ها باشد
  در اين ماجرا كسى همراه آن پيامبر نبوده، و : چنين استفاده مى شود از قرائن
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هنگامى كه چشمش به استخوان هاى متالشى شده اهل قريه افتاده، به آنها اشاره كرده و اين 
  چگونه خداوند اينها را بعد از مرگشان زنده مى كند؟: ن نموده كهسؤال را از خويشت

: خداوند او را يكصد سال ميراند، سپس او را زنده كرد و به او گفت«: در ادامه آيه مى فرمايد
بلكه يكصد سال درنگ ) نه: (يك روز يا قسمتى از يك روز، فرمود: چقدر درنگ كردى؟ گفت

ةَ عام ثُم بعثَه قالَ كَم لَبِثْت قالَ لَبِثْت يوماً أَو بعض يوم قالَ بلْ لَبِثْت مائَةَ فَأَماتَه اللّه مائَ(» كردى
  ).عام

را ) صلى اهللا عليه وآله(خداوند جان آن پيامبر: اكثر مفسران از اين جمله چنين فهميده اند كه
به معنى مرگ » موت«كه از ماده » هأَماتَ«گرفت و بعد از يكصد سال، از نو زنده كرد، و جمله 

  .است، همين مفهوم را مى بخشد
، اصرار »مراغى«و همچنين » المنار«ولى بعضى از مفسرانِ به اصطالح روشنفكر، مانند نويسنده 

دارند آن را اشاره به يك نوع خواب و فقدان حس و حركت بدانند، كه دانشمندان امروز آن را 
موجودى زنده براى مدتى طوالنى در يك نوع خواب : ين است كهمى نامند و آن ا» سبات«

  .عميق فرو رود، اما شعله هاى حيات در او خاموش نشود
آنچه تا كنون در مورد اين خواب هاى طوالنى اتفاق افتاده، بيش از چند «: سپس اضافه مى كند

هنگامى كه اين  سال نبوده، بنابراين رسيدن به يكصد سال، غير عادى است، ولى مسلّم است
موضوع تا چند سال امكان داشته باشد، تا يكصد سال نيز ممكن خواهد بود و آنچه در قبول 

  )1.(»امور خارق عادت الزم است اين است كه كار ممكن باشد نه محال عقلى
  اما ظاهراً هيچگونه دليلى در آيه بر اين گفتار نيست، بلكه ظاهر آيه اين 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، ذيل آيه مورد بحث»مراغى«و » المنار«ـ تفسير  1
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پيامبر مزبور از دنيا رفت و پس از يكصد سال، زندگى را از سر گرفت، البته چنين مرگ : است
الً خارق العاده است، ولى در هر حال، محال نيست و از طرفى و حياتى يك موضوع كام

حوادث خارق العاده در قرآن نيز منحصر به اين مورد نيست كه بخواهيم آن را توجيه و يا 
  .تأويل كنيم

آرى، اگر منظور از ذكر خواب هاىِ طوالنىِ چند ساله يا مثالً آنچه درباره بسيارى از حيوانات 
ديده مى شود كه سراسر زمستان را مى خوابند و به هنگام گرم شدن » ابىزمستان خو«به عنوان 

هوا بيدار مى شوند، و يا مثالً مسأله انجماد طبيعى بعضى از حيوانات و يا انجماد مصنوعى 
بعضى از جانداران ديگر به دست بشر، براى يك مدت طوالنى بدون اين كه بميرند، اين باشد 

ز يكصد سال، امر ممكنى شمرده شود، سخن خوبى به نظر مى كه مسأله مرگ و زندگى پس ا
خدائى كه مى تواند جانداران را صدها سال در يك «: رسد و معنى اين سخن چنين خواهد بود

خواب طوالنى يا حالت انجماد فرو برد و سپس بيدار كند و به حال اول باز گرداند، قادر است 
  .»مردگان را پس از مرگ زنده كند

با قبول اصل معاد، و زنده شدن مردگان در رستاخيز، و همچنين با قبول خوارق عادات اصوالً 
و معجزات پيامبران، اين اصرار دليلى ندارد كه همه آيات قرآن را به يك سلسله مسائل عادى و 

زيرا اين كار، نه صحيح  ;طبيعى تفسير كنيم، و مرتكب همه گونه خالف ظاهر در آيات بشويم
  )1!(زومى دارداست، و نه ل

در آغاز موجود بى جانى بوديم، : و به گفته بعضى از مفسران، گويا ما فراموش كرده ايم كه
  سپس خداوند ما را زنده كرد، چه مانعى دارد نظير آن مرگ و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمار كه پيش  ـ عالوه بر اين، مسأله بقاى غذا و شراب در مدت يكصد سال، و نيز مسأله 1

چشم آن پيامبر زنده شد و استخوان هاى متالشى شده اش به هم پيوند خورد و گوشت 
رويانيد، دليل آن است كه براى مردن و زنده شدن او به سراغ خوابِ طوالنى جهت توجيه 

  .نرويم
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  ! حيات تكرار گردد؟
موقع مرگ و زنده شدنِ آن پيامبر در دو ساعت : ، نشان مى دهد»لَبِثْت يوماً َو بعض يوم«جمله 

مختلف از روز بوده، مثالً مرگ او پيش از ظهر بوده و زنده شدنش بعد از ظهر و لذا به شك 
ند ساعتى از يك روز؟ به همين دليل، با آيا يك شبانه روز بر او گذشته يا تنها چ: افتاد كه

نه، بلكه يكصد : يك روز يا قسمتى از يك روز، ولى به زودى به او خطاب شد: ترديد گفت
  .سال در اينجا مانده اى

پس از آن براى اين كه آن پيامبر، اطمينان بيشترى به اين مسأله پيدا كند، به او دستور داده شد 
ه داشته و همچنين مركب سوارى اش نگاهى بيفكند كه اولى كه به غذا و نوشيدنى كه همرا

كامالً سالم مانده بود و دومى به كلى متالشى شده بود، تا هم گذشت زمان را مشاهده كند، و 
  .هم قدرت خدا را بر نگهدارى هر چه اراده داشته باشد

مراه داشتى ببين كه كه ه! (پس حاال نگاه كن به غذا و نوشيدنى ات«: به او گفته شد: مى فرمايد
  )1).(فَانْظُرْ إِلى طَعامك و شَرابِك لَم يتَسنَّه(» هيچگونه تغييرى نيافته) با گذشت سال ها

»نَّهتَسي نَه«از ماده » لَمبه معنى سال است، يعنى سال بر آن نگذشته است ولى در اينجا كنايه » س
نگاه كن كه با گذشت آن همه سال، گويى سال  از عدم تغيير و فاسد نشدن است، يعنى به آنها

خدايى كه مى تواند غذا : و زمانى بر آن نگذشته و تغييرى در آن حاصل نشده، اشاره به اين كه
و نوشيدنى تو را كه قاعدتاً بايد زود فاسد گردد، به حال اول نگه دارد، زنده كردن مردگان 

ى فاسدشدنى كه عمر آن معموالً بسيار كوتاه زيرا ادامه حيات چنين غذا ;براى او مشكل نيست
  است، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فخر «، »طبرسى«گرفته شده، بسيارى از مفسران مانند » سنَه«از ماده » لَم يتَسنَّه«ـ در اين كه  1

در » راغب«متفق القول اند، » ابوالفتوح رازى«و » روح البيان«در » برسوئى«، »قرطبى«، »رازى
طور ديگرى آن » سنّ«به اين معنى اشاره كرده است، هر چند در ماده » سنَه«در ماده» مفردات«

  .را تفسير نموده است



٣٥١  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  )1.(يستدر اين مدت طوالنى، ساده تر از زنده كردن مردگان ن
در اين كه اين غذا و نوشيدنى چه بوده در آيه منعكس نيست، بعضى غذاى او را انجير و 

و مى دانيم كه هر دو بسيار زود فاسد مى ) 2(نوشيدنى او را يك نوع آب ميوه ذكر كرده اند
شوند، و بقاى آنها در مدت طوالنى موضوع مهمى است، بعضى هم آن را انگور و شير ذكر 

  )3.(كرده اند
كه چگونه از هم متالشى شده آن را زنده مى ! (ولى نگاه به االغ خود كن«: سپس مى افزايد

و تو را نشانه اى براى مردم قرار ) كنيم براى اين كه اطمينان به زندگى پس از مرگ پيدا كنى
  ).و انْظُرْ إِلى حمارِك و لنَجعلَك آيةً للنّاسِ(» دهيم

اين چيزى درباره مركب آن پيامبر نگفته، اما از جمله هاى بعد استفاده مى البته قرآن بيش از 
مركب او با گذشت زمان به كلى متالشى شده بود و تنها استخوان هاى پوسيده اى از آن : شود

زيرا در غير اين صورت هيچگونه نشانه اى براى گذشت يكصد سال وجود  ;باقى مانده بود
حيوانى كه امكان عمر نسبتاً طوالنى دارد اين چنين از هم : نداشت و اين خود عجيب است

متالشى شود، اما ميوه و آب ميوه يا شير كه به سرعت بايد فاسد شود كمترين تغييرى در طعم 
  .و بوى آن حاصل نگردد، و اين، نهايت قدرت نمائىِ خدا در امر حيات و مرگ است

كه از مركب سواريت ! (ه استخوان ها نگاه كنب«: به هر حال، در تكميل همين مسأله مى افزايد
و ببين چگونه آنها را بر مى داريم و به هم پيوند مى دهيم و گوشت بر آن مى ) باقى مانده
  و انْظُرْ إِلَى الْعظامِ كَيف نُنْشزُها ثُم ! (»پوشانيم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در آن اصلى است، و اگر » هاء«باشد، » سنَه«اگر از ماده » سنَّهلَم يتَ«ـ بايد توجه داشت جمله  1

سكت است و به هر حال، فعل به صورت مفرد ذكر شده، » هاء«باشد، » سنَو«يا » سنَّ«از ماده 
در حالى كه ضمير مستتر در آن به طعام و شراب بر مى گردد، و بايد تثنيه باشد، اما چون 

و نوشيدنى است، همه، يك چيز حساب شده و به صورت  منظور در اينجا جنس خوراكى
  .مفرد آمده است

، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »فخر رازى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »طبرى«ـ تفسير  3و  2
  . ، ذيل آيه مورد بحث»آلوسى«



٣٥٢  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  ).نَكْسوها لَحماً
به معنى مرتفع و بلند شدن است، و در اينجا به معنى برداشتن از روى » نُشُوز«از ماده » نُنْشزُها«

نگاه كن كه چگونه آنها را به هم پيوند مى دهيم، : زمين و پيوستن آنها به يكديگر است، يعنى
  ! گوشت به آنها مى پوشانيم و زنده مى كنيم

منظور استخوان هاى خود آن پيامبر است، بسيار : كه بعضى از مفسران احتمال داده اند و اين
  .زيرا اين گفتگوها بعد از زنده شدن او مى باشد ;عجيب و بعيد به نظر مى رسد

زيرا قبل از اين جمله، سخن از ) 1(;همچنين احتمال اراده استخوان هاى پوسيده اهل آن آبادى
  .ده نه مردم قريهحمار و مركب سوارى بو
براى او ) همه چيز(هنگامى كه با مشاهده اين نشانه هاى واضح «: و در پايان آيه مى فرمايد

فَلَما تَبينَ لَه قالَ أَعلَم أَنَّ اللّه على (» مى دانم كه خدا بر هر كارى قادر است: روشن شد، گفت
  ).كُلِّ شَيء قَديرٌ

و به مرحله شهود رسيد، و قابل توجه اين كه نگفت اآلن  علم و آگاهى من كامل شد: يعنى
)) 2(»اآلن حق آشكار گشت«: اآلْنَ حصحص الْحقُّ: مانند گفتار زليخا در مورد يوسف(دانستم 

  .مى دانم، يعنى اعتراف به علم و آگاهى خود مى كنم: بلكه گفت
 * * *  

   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .307، صفحه 1، جلد »شّافك«ـ  1
  .51ـ يوسف، آيه  2
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  و إِذْ قالَ إِبراهيم رب أَرِني كَيف تُحيِ الْموتى قالَ أَ و لَم تُؤْمنْ قالَ    260
  كنْ ليطْمئنَّ قَلْبي قالَ فَخُذْ أَربعةً منَ الطَّيرِ فَصرْهنَّ إِلَيكبلى و ل         
         لَماع ياً وعس أْتينَكنَّ يهعاد زْءاً ثُمنَّ جنْهل مبلى كُلِّ جلْ ععاج ثُم  
          كيمزيزٌ حع أَنَّ اللّه  

   
  :ترجمه

به من نشان بده چگونه مردگان ! خدايا«: هنگامى را كه ابراهيم گفت) وربه خاطر بيا(ـ و  260
آرى، ولى مى خواهم قلبم «: عرض كرد! ؟»مگر ايمان نياورده اى«: ؟ فرمود»را زنده مى كنى

پس از ذبح (و آنها را ! در اين صورت، چهار نوع از مرغان را انتخاب كن«: فرمود. »آرامش يابد
بعد  ;سپس بر هر كوهى، قسمتى از آن را قرار بده)! و در هم بياميز(قطعه قطعه كن ) كردن،

و توانايى ( ;و بدان خداوند قادر و حكيم است! آنها را بخوان، به سرعت به سوى تو مى آيند
  .»)بر جمع آنها دارد

   
  :تفسير

  صحنه ديگرى از معاد در اين دنيا
در اينجا )عليه السالم(ن ديگرى از ابراهيمدر مورد مسأله معاد، داستا» عزَير«به دنبال داستان 

  .مطرح شده است، تا آن بحث كامل تر گردد
  :بيشتر مفسران و نويسندگان تاريخ، در ذيل اين آيه، داستان زير را نقل كرده اند

  از كنار دريائى مى گذشت، مردارى را ديد در كنار دريا ) عليه السالم(روزى ابراهيم



٣٥٤  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

افتاده، كه مقدارى از آن داخل آب و مقدارى در خشكى قرار داشت، و پرندگان و حيوانات 
دريا و خشكى از دو سو آن را طعمه خود قرار داده اند حتى گاهى بر سر آن با يكديگر نزاع 

را به فكر مسأله اى انداخت كه همه مى ) عليه السالم(ابراهيم مى كردند، ديدن اين منظره،
كيفيت زنده شدن مردگان پس از مرگ : خواهند چگونگى آن را به طور تفصيل بدانند و آن

  .است
اگر نظير اين حادثه براى جسد انسانى رخ دهد، و بدن او جزء بدن جانداران : او فكر مى كرد

  ! با همين بدن جسمانى صورت گيرد، چگونه خواهد شد؟ ديگر شود، مسأله رستاخيز كه بايد
به من نشان بده چگونه مردگان را زنده مى كنى؟ ! پروردگارا: گفت) عليه السالم(ابراهيم

  مگر ايمان به اين مطلب ندارى؟: خداوند فرمود
  .ايمان دارم، لكن مى خواهم آرامش قلبى پيدا كنم: او پاسخ داد

چهار پرنده را بگيرد، آنها را ذبح نمايد و گوشت هاى آنها را در هم : خداوند به او دستور داد
بياميزد، سپس آنها را چند قسمت كند و هر قسمتى را بر سر كوهى بگذارد بعد آنها را بخواند 
تا صحنه رستاخيز را مشاهده كند، او چنين كرد و با نهايت تعجب ديد، اجزاى مرغان از نقاط 

  )1!(دند و حيات و زندگى را از سر گرفتندمختلف جمع شده نزد او آم
نظر ديگرى ابراز داشته كه مفسر » ابومسلم«در برابر اين نقل معروف، يكى از مفسران به نام 

با اين » ابومسلم«و از آنجا كه نظريه ) 2(آن را در كتاب خود آورده است» فخر رازى«مشهور 
  كه بر خالف نظريه ساير مفسران است مورد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، 7، جلد »بحار االنوار«ـ ) دار الكتب االسالمية( 473، حديث 305، صفحه 8، جلد »كافى«ـ  1

 142، صفحه 1، جلد »عياشى«ـ تفسير  65و  61، صفحات 12، و جلد 41و  36صفحات 
  ).هـ ق 1380چاپخانه علميه، تهران، (
  . ث، ذيل آيه مورد بح»فخر رازى«ـ تفسير  2
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  .قرار گرفته به نقل آن مى پردازيم) 1)(»المنار«نويسنده تفسير (تأييد يكى از مفسران معاصر 
مرغانى را )سالمعليه ال(آيه هيچگونه داللتى بر اين موضوع ندارد كه ابراهيم: نامبرده مى گويد

كشت و سپس به فرمان خدا زنده شدند، بلكه آيه، بيان يك مثال براى روشن شدن مسأله 
چهار پرنده را بگير و با خود مأنوس ساز، به طورى كه هر ! اى ابراهيم«: رستاخيز است، يعنى

چه  وقت آنها را بخوانى به سوى تو آيند، اگر چه هر كدام را بر سر كوهى بگذارى، اين كار
اندازه براى تو آسان است مسأله زنده كردن مردگان و جمع كردن اجزاء پراكنده آنها از نقاط 

  !»مختلف جهان براى خداوند به همين سادگى است
درباره پرندگان چهارگانه داد اين ) عليه السالم(بنابراين منظور از فرمانى كه خداوند به ابراهيم

رى بزند، بلكه صرفاً به منظور بيان يك مثال و تشبيه نبوده است كه راستى دست به چنان كا
كسى مى خواهد به ديگرى بگويد من فالن كار را با سهولت و : است، درست مثل اين كه

تو يك جرعه آب بنوش من اين كار را مى كنم، يعنى به : سرعت انجام مى دهم مى گويد
  !نوشدهمين سادگى است نه اين كه واقعاً او موظف است جرعه آبى ب

اين جمله هنگامى كه با : استدالل كرده، گفته اند» فَصرْهنَّ الَيك«پيروان نظريه دوم به كلمه 
  .است» تمايل دادن و مأنوس ساختن«متعدى شود، به معنى » الى«كلمه 

  ! »مرغان مزبور را با خود مأنوس كن«: بنابراين، مفهوم جمله اين مى شود
همه به مرغان باز مى گردد، اين در صورتى » ادعهنَّ«و » منْهنَّ«، »نَّصرْه«به عالوه، ضميرهاى 

  صحيح است كه ما تفسير دوم را بپذيريم، زيرا طبق 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، ذيل آيه مورد بحث»المنار«ـ تفسير  1
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تفسير اول بعضى از اين ضميرها به خود مرغان بر مى گردد و بعضى به اجزاى آنها و اين 
  .مناسب به نظر نمى رسد

پاسخ اين استدالالت را ضمن تفسير آيه خواهيم گفت، اما آنچه اشاره به آن در اينجا الزم 
تقاضاى ) عليه السالم(ى فهماند كه ابراهيمآيه به روشنى اين حقيقت را م: است اين است كه

مشاهده حسى صحنه رستاخيز را كرده بود تا مايه آرامش قلب او گردد، بديهى است ذكر يك 
مثال و تشبيه، نه صحنه اى را مجسم مى سازد و نه مايه آرامش خاطر است، در حقيقت 

شت ولى مى خواست از طريق از طريق عقل و منطق به رستاخيز ايمان دا) عليه السالم(ابراهيم
  .احساس و شهود نيز آن را دريابد

  . اكنون به تفسير آيه باز مى گرديم، تا اين حقيقت روشن تر شود
خدايا به من : گفت) عليه السالم(هنگامى را كه ابراهيم! به خاطر بياور«: نخست مى فرمايد

  ).اهيم رب أَرِني كَيف تُحيِ الْموتىو إِذْ قالَ إِبر(؟ »نشان ده، چگونه مردگان را زنده مى كنى
فى كَيبه خوبى استفاده مى شود او مى خواست با » ...به من نشان ده چگونه«...: از جمله أَرِن

رؤيت و مشاهده، ايمان خود را قوى تر كند، آن هم درباره چگونگى رستاخيز، نه درباره اصل 
پروردگار من كسى است «: صراحت به نمرود گفت او با: آن، و لذا در آيات گذشته خوانديم

  .»كه زنده مى كند و مى ميراند
قالَ أَ و (؟ »آيا ايمان نياورده اى: فرمود«به همين دليل، در ادامه اين سخن، هنگامى كه خداوند 

  ).لَم تُؤْمنْ
بلى و قالَ (» آرى، ايمان آورده ام ولى مى خواهم قلبم آرامش يابد«: او در جواب عرض كرد

  ).لكنْ ليطْمئنَّ قَلْبي
  به عنوان تزلزل ايمان ) عليه السالم(گوئى خدا مى خواست، اين تقاضاى ابراهيم
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ا او در اين زمينه توضيح دهد و مگر ايمان نياورده اى؟ ت: محسوب نشود، لذا از او سؤال شد
  .سوء تفاهمى براى كسى به وجود نيايد

استدالل و برهان علمى و منطقى ممكن است يقين بياورد، : ضمناً از اين جمله استفاده مى شود
زيرا استدالل، عقل انسان را راضى مى كند، و چه بسا در اعماق دل و  ;اما آرامش خاطر نياورد
كارى از مرده ساخته : درست مثل اين كه استدالل به انسان مى گويد(عواطف او نفوذ نكند 

نيست ولى با اين حال بعضى از افراد از مرده مى ترسند، مخصوصاً هنگام شب و تنهائى، نمى 
زيرا استدالل فوق در اعماق وجودشان نفوذ نكرده اما كسانى كه  ;توانند در كنار مرده بمانند
دارند و به غسل و كفن و دفن مشغول اند هرگز چنين ترسى را دائماً با مردگان سر و كار 

  ).ندارند
به هر حال آنچه عقل و دل را سيراب مى كند، شهود عينى است، و اين موضوع مهمى است 

  !كه در جاى خود بايد شرح بيشترى پيرامون آن داده شود
به مرحله شهود، دائماً در افكار انسانى قبل از وصول : تعبير به اطمينان و آرامش، نشان مى دهد

حركت و جوالن و فراز و نشيب است، اما به مرحله شهود كه رسيد، آرام مى گيرد و تثبيت مى 
  .شود

براى رسيدن به مطلوبش دست به اقدام : دستور داده مى شود) عليه السالم(در اينجا به ابراهيم
حال كه چنين است «: خداوند فرمودعجيبى بزند، آن گونه كه قرآن در ادامه اين آيه، بيان كرده، 

و در هم ! (قطعه قطعه كن) پس از ذبح كردن(و آنها را ! چهار نوع از مرغان را انتخاب كن
به سرعت به سوى تو ! بعد آنها را بخوان! سپس بر هر كوهى قسمتى از آن را قرار بده!) بياميز

إِلَيك ثُم اجعلْ على كُلِّ جبل منْهنَّ جزْءاً ثُم ادعهنَّ  قالَ فَخُذْ أَربعةً منَ الطَّيرِ فَصرْهنَّ(» مى آيند
  ).يأْتينَك سعياً
  و اعلَم أَنَّ اللّه عزيزٌ ! (»و بدان خداوند توانا و حكيم است«! اين را ببين
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كيمح.(  
  .هم تمام ذرات بدن مردگان را به خوبى مى شناسد، و هم توانائى بر جمع آنها دارد

، »قطع كردن«گرفته شده كه به معنى ) بر وزن غور(» صور«در اصل از ريشه » صرْهنَّ«جمله 
معنى نخست،  است، كه از ميان اين سه معنى، در اينجا همان» بانگ زدن«و » متمايل نمودن«

  !چهار مرغ انتخاب كن و آنها را ذبح نموده و قطعه قطعه كرده در هم بياميز: منظور است، يعنى
نمونه رستاخيز و زنده شدن مردگان را به هنگامى كه اجزاى بدن آنها : زيرا هدف اين بوده

گر مى متالشى مى شود، و هر ذره اى به گوشه اى مى افتد، و با ديگر ذرات از بدن هاى دي
  .آميزد، با چشم خود مشاهده كند

و متمايل كردن مرغان گرفته اند، گويا » مأنوس كردن«را به معنى » صرْهنَّ الَيك«آنها كه جمله 
  .و همچنين هدف اصلى اين كار، غفلت كرده اند» جزْءاً«از مفهوم كلمه 

ن هنگام اجزاى پراكنده هر يك از اين كار را كرد، و آنها را صدا زد، در اي) عليه السالم(ابراهيم
مرغان، جدا و جمع شده و به هم آميختند و زندگى را از سر گرفتند و اين موضوع، به 

نشان داد، كه همين صحنه در مقياس بسيار وسيع تر، در رستاخيز انجام ) عليه السالم(ابراهيم
  .خواهد شد

ان پس از زنده شدن پرواز نكردند بلكه استفاده كنند كه مرغ» سعياً«بعضى خواسته اند از كلمه 
زيرا سعى معموالً در لغت عرب به معنى  ;دويدند) عليه السالم(با پاى خود به سوى ابراهيم

: ، اديب معروف عرب نيز نقل شده است كه»خليل بن احمد«است، از » راه رفتن سريع«
  در حال راه رفتن بود كه مرغان به سوى او ) عليه السالم(ابراهيم
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  )1).(است نه مرغان) عليه السالم(حال از براى ابراهيم» سعياً«يعنى (آمدند 
  .در اينجا كنايه از پرواز سريع است» سعياً«ولى قرائن نشان مى دهد 

 * * *  
  :نكته ها

  خارق العاده ـ يك امر 1
بى شك اين حادثه كه در مورد مرغان روى داد، يك امر كامالً خارق العاده بود، همان گونه كه 

خدا حاكم بر قوانين طبيعت است، : جريان قيامت و رستاخيز نيز خارق العاده است، و مى دانيم
. يچيده اى نيستنه محكوم آنها، بنابراين انجام چنين كارهاى خارق العاده اى براى او مسأله پ

و همان گونه كه قبالً اشاره كرديم، اصرار بعضى از مفسران روشنفكر، بر اين كه تفسير مشهور 
مطلقاً، نه ذبحى واقع شده و نه قطعه قطعه كردن، بلكه منظور : را در اينجا رها كنند و بگويند

س آنها را صدا بزن مرغان را در حال زنده بودن، به خود مأنوس و متمايل ساز، و سپ: اين است
تا به سوى تو آيند، سخن بسيار ضعيف و سستى است كه هيچ تناسبى نه با مسأله معاد دارد و 

و مشاهده صحنه كنار دريا، و سپس تقاضاى مشاهده صحنه ) عليه السالم(نه با داستان ابراهيم
  .رستاخيز

تفسير مشهور، اتفاق نظر  تمام مفسران اسالم، در مورد» فخر رازى«قابل توجه اين كه به گفته 
  )2.(كه آن را انكار كرده است» ابومسلم«دارند جز 

 * * *  
  ـ چهار مرغ مختلف 2

  زيرا در غير  ;شكى نيست مرغان چهارگانه مزبور از چهار نوع مختلف بوده اند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ذيل آيه مورد »مجمع البيان« ، ذيل آيه مورد بحث ـ300، صفحه 2، جلد »بحر المحيط«ـ  1
  .بحث

  .، ذيل آيه مورد بحث41، صفحه 7، جلد »كبير«ـ تفسير  2
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كه بازگشت اجزاى هر يك به بدن اصلى خود بوده ) عليه السالم(اين صورت هدف ابراهيم
، »خروس«، »طاووس«ست تأمين نمى شد، و طبق بعضى از روايات معروف اين چهار مرغ ا
كه از جهات گوناگون با هم اختالف فراوان دارند و بعضى آنها ) 1(بوده اند» كالغ«و » كبوتر«

  .را مظهر روحيات و صفات مختلف انسان ها مى دانند
يالت شديد جنسى، كبوتر مظهر طاووس مظهر خودنمائى، زيبائى و تكبر، خروس مظهر تما
  !لهو و لعب و بازيگرى، و كالغ مظهر آرزوهاى دور و دراز

 * * *  
  ـ تعداد كوه ها 3

تعداد كوه هايى كه ابراهيم اجزاى مرغان را بر آنها گذارد در قرآن صريحاً نيامده است ولى در 
ليل، در روايات مى و به همين د) 2(ده عدد معرفى شده اند) عليهم السالم(روايات اهل بيت

اگر كسى وصيت كند جزئى از مال او را در موردى مصرف كنند و مقدار آن را معين : خوانيم
  )3.(نسازد دادن يك دهم كافى است

 * * *  
  ـ زمان حادثه 4

» بابل«در ) عليه السالم(در اين كه اين حادثه چه موقع اتفاق افتاد؟ آيا به هنگامى كه ابراهيم
  ؟»شام«رود به بود؟ يا پس از و
  .كوهى ندارد» بابل«زيرا سرزمين  ;بوده است» شام«پس از ورود به : به نظر مى رسد

 * * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).با تفاوت( 73و  65، 61، صفحات 12، و جلد 41و  36، صفحات 7، جلد »بحار االنوار«ـ  1
و  36، صفحات 7، جلد »بحار االنوار«ـ ) سالميةدار الكتب اال( 305، صفحه 8، جلد »كافى«ـ  2

  ، و 41
  ...و 63، 61، 58، صفحات 12، و جلد 79، صفحه 11جلد 

 1412مؤسسه اسماعيليان، قم، طبع چهارم، ( 279و  278، صفحات 1، جلد »نور الثقلين«ـ  3
، صفحه 100، جلد »بحار االنوار«ـ ) دار الكتب االسالمية( 40، صفحه 7، جلد »كافى«ـ ) هـ ق
213.  
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  ـ معاد جسمانى 5
معاد «بيشتر آياتى كه در قرآن مجيد درباره رستاخيز وارد شده توضيح و تشريحى براى 

كار دارند، مى دانند معاد در قرآن است، اصوالً كسانى كه با آيات معاد در قرآن سر و » جسمانى
عرضه نشده است، به اين معنى كه به هنگام رستاخيز هم اين » معاد جسمانى«جز به شكل 

زنده كردن «: ، و لذا در قرآن از آن به احياء موتى»روح و جان«باز مى گردد و هم » جسم«
كردن اصالً مفهومى  تعبير شده است و اگر رستاخيز تنها جنبه روحانى داشت، زنده» مردگان
  .نداشت

آيه مورد بحث، نيز با صراحت تمام موضوع بازگشت اجزاى پراكنده همين بدن را مطرح مى 
  .با چشم خود نمونه آن را ديد) عليه السالم(كند، كه ابراهيم

 * * *  
  ـ شبهه آكل و مأكول 6

ه مشاهده صحنه زنده نسبت ب) عليه السالم(از شرحى كه سابقاً درباره انگيزه تقاضاى ابراهيم
داستان افتادن مرده حيوانى در لب دريا و خوردن حيوانات دريا و (شدن مردگان ذكر كرديم 

در اين تقاضا به اين بوده ) عليه السالم(استفاده مى شود كه بيشتر توجه ابراهيم) خشكى از آن
صلى باز گردد؟ چگونه بدن حيوانى كه جزء بدن حيوانات ديگر شده، مى تواند به صورت ا: كه

  .نام مى بريم» شبهه آكل و مأكول«و اين همان است كه ما در علم عقايد از آن به عنوان 
در رستاخيز، خدا انسان را با همين بدن مادى باز مى گرداند، و به اصطالح هم : توضيح اين كه

  .جسم انسان و هم روح انسان بر مى گردد
ن انسانى خاك شد، و به وسيله ريشه درختان جزء اگر بد: پيش مى آيد كه» سؤال«اكنون اين 

گياه و ميوه اى گرديد، و انسان ديگرى آن را خورده و جزء بدن او شد، يا فى المثل اگر در 
  سال هاى قحطى، انسانى از گوشت بدن انسان 
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ديگرى تغذيه كرد، به هنگام رستاخيز، اجزاى خورده شده، جزء كدام يك از دو بدن خواهد 
  گرديد؟

اگر جزء بدن اول گردد، بدن دوم ناقص مى شود و اگر به عكس جزء بدن دوم باقى بماند، 
  .اولى ناقص و يا نابود خواهد شد

  :پاسخ
گونى به اين ايراد قديمى داده شده از طرف فالسفه و دانشمندان علم عقائد پاسخ هاى گونا
  .است، كه گفتگو درباره همه آنها در اينجا ضرورتى ندارد

بعضى از دانشمندان كه نتوانسته اند پاسخ قانع كننده اى براى آن بيابند آيات مربوط به معاد 
جسمانى را توجيه و تأويل كرده اند و شخصيت انسان را منحصر به روح و صفات روحى او 

ه اند، در حالى كه نه شخصيت انسان تنها وابسته به روح است، و نه آيات مربوط به معاد دانست
جسمانى چنان است كه بتوان آنها را تأويل كرد، بلكه همان طور كه گفتيم صراحت كامل در 

  .اين معنى دارد
. داردبعضى نيز يك نوع معاد به ظاهر جسمانى قائل شده اند كه با معاد روحانى فرق چندانى ن

در حالى كه در اينجا راه روشن ترى با توجه به متون آيات وجود دارد كه با علوم روز نيز 
  :كامالً سازگار است و توضيح آن نياز به چند مقدمه دارد

اجزاء بدن انسان بارها از زمان كودكى تا هنگام مرگ عوض مى شود، حتى : ـ مى دانيم 1
د كم و زياد نمى شوند باز از نظر اجزاء عوض مى سلول هاى مغزى با اين كه از نظر تعدا

مى روند و اين خود، » تحليل«مى كنند و از سوى ديگر » تغذيه«زيرا از يك طرف  ;گردند
باعث تبديل كامل آنها با گذشت زمان است، خالصه اين كه در مدتى كمتر از ده سال تقريباً، 

  .هيچ يك از ذرات پيشين بدن انسان باقى نمى ماند
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ولى بايد توجه داشت ذرات قبلى به هنگامى كه در آستانه مرگ قرار مى گيرند همه خواص و 
آثار خود را به سلول هاى نو و تازه مى سپارند، به همين دليل، خصوصيات جسمى انسان از 

و شكل و قيافه گرفته، تا بقيه كيفيات جسمانى، با گذشت زمان ثابت هستند، و اين رنگ 
  ).دقت كنيد(نيست مگر به خاطر انتقال صفات به سلول هاى تازه 

بنابراين، آخرين اجزاى بدن هر انسانى كه پس از مرگ تبديل به خاك مى شود داراى مجموعه 
گويائى است از سرگذشت جسم انسان در صفاتى است كه در طول عمر كسب كرده و تاريخ 

  !تمام عمر
ـ درست است كه اساس شخصيت انسان را روح انسان تشكيل مى دهد، ولى بايد توجه  2

پرورش و تكامل مى يابد، و هر دو در يكديگر تأثير متقابل » جسم«همراه » روح«داشت كه 
ند، دو روح نيز از تمام دارند و لذا همان طور كه دو جسم از تمام جهت با هم شبيه نيست

  .جهات با هم شباهت نخواهند داشت
به همين دليل، هيچ روحى بدون جسمى كه با آن پرورش و تكامل پيدا كرده نمى تواند فعاليت 

و لذا در رستاخيز بايد همان جسم سابق باز گردد، تا روح با پيوستن . كامل و وسيع داشته باشد
عالى تر از سر گيرد و از نتايج اعمالى كه انجام داده بهره به آن فعاليت خود را در يك مرحله 

  .مند شود
ـ هر يك از ذرات بدن انسان تمام مشخصات جسمى او را در بر دارد يعنى اگر راستى هر  3

يك از سلول هاى بدن را بتوانيم پرورش دهيم تا به صورت يك انسان كامل در آيد آن انسان 
  ).دقت كنيد(از او گرفته شده دارا خواهد بود تمام صفات شخصى را كه اين جزء 

تمام صفات او را در بر داشت » سلول نطفه«مگر روز نخست يك سلول بيشتر بود؟ همان يك 
  و تدريجاً از راه تقسيم، به دو سلول تبديل شد، و دو 
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  .سلول، به چهار سلول و به همين ترتيب تمام سلول هاى بدن انسان به وجود آمدند
بنابراين، هر يك از سلول هاى بدن انسان، شعبه اى از سلول نخستين مى باشد كه اگر همانند 

او پرورش بيابد، انسانى شبيه به او از هر نظر خواهد ساخت كه عين صفات او را دارا 
  )1.(باشد

 ** *  
  :اكنون با در نظر گرفتن مقدمات سه گانه فوق، به پاسخ اصل ايراد مى پردازيم

آخرين ذراتى كه در بدن انسان در هنگام مرگ وجود دارد روز : آيات قرآن صريحاً مى گويد
  )2.(قيامت به همان بدن باز مى گردد

يه كننده خارج شده و به بنابراين، اگر انسان ديگرى، از او تغذيه كرده، اين اجزاء از بدن تغذ
البد بدن دوم : بدن صاحب اصلى بر مى گردد، تنها چيزى كه در اينجا خواهد بود اين است كه

زيرا اجزاى  ;ناقص مى شود، ولى بايد گفت در حقيقت ناقص نمى شود بلكه كوچك مى شود
همان نسبت بدن اولى در تمام بدن دوم پراكنده شده بود، به هنگامى كه از او گرفته شد به 

مجموع بدن دوم الغر و كوچك تر مى شود، مثالً يك انسان شصت كيلوئى چهل كيلو از وزن 
بدن خود را كه مال ديگرى بوده از دست خواهد داد و تنها بدن كوچكى به اندازه كودكى از او 

  .باقى مى ماند
كوچك تمام صفات زيرا اين بدن  ;ولى آيا اين موضوع مى تواند مشكلى ايجاد كند؟ مسلماً نه

  شخص دوم را بدون كم و كاست در بر دارد و به هنگام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ و جالب اين كه امروز اين مسأله مسلّم شده كه براى به وجود آوردن يك انسان مى توان  1
. اختقسمتى از سلول بدن يك انسان را گرفت و پرورش داد و تبديل به يك انسان مشابه س

» شبيه سازى«يا » كلونينگ«و نام آن . اين موضوع اخيراً آزمايش شده و پاسخ مثبت داده است(
  ).مى باشد، تفصيل آن در مجالّت و مقاالت علمى منتشر شده است

  .مراجعه شود» مردم از قبور خود زنده مى شوند«: ـ به آياتى كه مى گويد 2
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رستاخيز همچون فرزندى كه كوچك است و سپس بزرگ مى شود پرورش مى يابد، و به 
صورت انسان كاملى محشور مى گردد، اين نوع تكامل و پرورش به هنگام رستاخيز هيچ 

  .اشكال عقلى و نقلى ندارد
است يا تدريجى؟ بر ما روشن نيست، اما اين قدر مى  آيا اين پرورش هنگام رستاخيز فورى

  .هر كدام باشد هيچ اشكالى توليد نمى كند و در هر دو صورت مسأله حل شده است: دانيم
تنها در اينجا يك سؤال باقى مى ماند و آن اين كه اگر تمام بدن انسانى از اجزاء ديگرى 

  تشكيل شده باشد، در آن صورت تكليف چيست؟ 
آكل و «زيرا مسأله  ;چنين چيزى اصوالً محال مى باشد: ن سؤال نيز روشن است كهپاسخ اي
فرع بر اين است كه بدنى اول موجود باشد و از بدن ديگر تغذيه كند و پرورش يابد، و » ماكول

با توجه به اين موضوع، چگونه ممكن است تمام ذرات بدن اول از بدن دوم تشكيل گردد؟ 
كنيم تا از بدن ديگرى بخورد، بنابراين بدن ديگر حتماً جزء او خواهد شد بايد بدنى قبالً فرض 

  ).دقت كنيد(نه كل او 
مسأله معاد جسمانى با همين بدن هيچگونه اشكالى : با توجه به آنچه گفتيم روشن مى شود

  .توليد نمى كند، و نيازى به توجيه آياتى كه صريحاً اين مطلب را ثابت كرده است نداريم
* * *  
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261    عبس تَتة أَنْببثَلِ حكَم بيلِ اللّهفي س موالَهقُونَ أَمنْفثَلُ الَّذينَ يم  
         بائَةُ حلَة منْبنابِلَ في كُلِّ سساللّه و شاءنْ يمل فضاعي اللّه ة و  
          ليمع عواس  

   
  :ترجمه

ـ كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند، همانند بذرى هستند كه هفت خوشه  261
و (و خداوند آن را براى هر كس بخواهد  ;كه در هر خوشه، يك صد دانه باشد ;بروياند

وسيع، و ) از نظر قدرت و رحمت،(و خدا  ;، دو يا چند برابر مى كند)دشايستگى داشته باش
  .داناست) به همه چيز(
   

  :تفسير
  !آغاز آيات انفاق ـ انفاق مايه رشد آدمى است

مسأله انفاق يكى از مهم ترين مسائلى است كه اسالم روى آن تأكيد دارد، و قرآن مجيد تأكيد 
» بقره«خستين آيه از مجموعه آياتى است كه در سوره فراوان روى آن نموده است، آيه فوق ن

پيرامون انفاق سخن مى گويد، و شايد ذكر آنها پشت سر آيات مربوط به معاد از اين نظر باشد 
  .كه يكى از مهم ترين اسباب نجات در قيامت، انفاق و بخشش در راه خدا است

فاق در راه جهاد دارد كه قبل از آيات اين آيات، پيوندى با آيات جهاد، و ان: بعضى نيز گفته اند
  .مربوط به معاد و توحيد، در همين سوره آمده بود

مثَلِ كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند، همانند بذرى «: نخست مى فرمايد
  مثَلُ الَّذينَ ينْفقُونَ أَموالَهم في (» است كه هفت خوشه بروياند
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  ).سبيلِ اللّه كَمثَلِ حبة أَنْبتَت سبع سنابِلَ
كه مجموعاً از يك دانه هفتصد ) في كُلِّ سنْبلَة مائَةُ حبة(» و در هر خوشه اى يكصد دانه باشد«

  .دانه بر مى خيزد
و شايستگى (خداوند آن را براى هر كس بخواهد «: آنها منحصر به اين نيست، بلكه تازه پاداش

دو يا چند برابر ) در او بيابد و انفاق آنها را از نظر نيت، اخالص، كيفيت و كميت درست ببيند
  ).و اللّه يضاعف لمنْ يشاء(» مى كند

وسيع و ) از نظر رحمت و قدرت(چرا كه او « ;و اين همه پاداش از سوى خدا عجيب نيست
  ).و اللّه واسع عليم(» از همه چيز آگاه است

زيرا اين  ;منظور از انفاق در آيه فوق، تنها انفاق در راه جهاد است: بعضى از مفسران گفته اند
آيه، در واقع تأكيدى است بر آنچه در آيات گذشته قبل از داستان عزير و ابراهيم و طالوت، 

د، ولى حق اين است كه مفهوم آيه گسترده است و حتى پيوند آن با آيات گذشته نيز آمده بو
زيرا فى سبيل اللّه مفهوم وسيعى دارد  ;نمى تواند دليل بر تخصيص اين آيه و آيات آينده شود

  .كه هر مصرف نيكى را شامل مى شود
بال مى شود و در روايات بحث انفاق در اينجا مستقالً دن: به عالوه، آيات آينده نشان مى دهد

  )1.(اسالمى نيز به تعميم معنى آيه اشاره شده است
در اين آيه كسانى كه در راه خدا انفاق مى كنند به دانه پر بركتى كه در : نكته قابل توجه اين كه

زمين مستعدى افشانده شود، تشبيه شده اند، در حالى كه قاعدتاً بايد عمل آنها تشبيه به اين 
  نه خود اينها، و لذا بسيارى از  دانه شود،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعد از آن كه گسترده بودن مفهوم آيه را شرح مى دهد، » مجمع البيان«در » طبرسى«ـ مرحوم  1

نيز همين ) عليه السالم(از امام صادق» )عليه السالم(و هو الْمرْوِى عنْ أَبِى عبداللّه«: مى گويد
 10، دار المعرفة، 646، صفحه 2ـ جلد  374، صفحه 2و  1مجمع البيان، جلد (نقل شده است 
هـ ق،  1415، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، بيروت، طبع اول، 180، صفحه 2جلدى ـ جلد 

  ).ذيل آيه مورد بحث
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، يا كلمه »الَّذينَ«قبل از » صدقات«كلمه : در آيه محذوفى وجود دارد مانند: مفسران گفته اند
  .و مانند آن» حبة«قبل از » باذر«

ولى هيچگونه دليلى بر حذف و تقدير در آيه نيست، و تشبيه افراد انفاق كننده به دانه هاى پر 
عمل هر انسانى پرتوى از : گويا قرآن مى خواهد بگويد بركت تشبيه جالب و عميقى است،

  .وجود او است، و هر قدر عمل گسترش يابد، در حقيقت وجود انسان توسعه يافته است
قرآن عمل انسان را از وجود او جدا نمى داند و هر دو را اشكال مختلفى از يك : به تعبير ديگر

: در آيه نيست و اشاره به اين است كه حقيقت مى شمرد، بنابراين هيچگونه حذف و تقديرى
انسان هاى نيكوكار در پرتو نيكى هايشان نمو و رشد معنوى پيدا مى كنند، و اين افراد، 

همچون بذرهاى پر ثمرى هستند كه به هر طرف ريشه و شاخه مى گسترانند و همه جا را زير 
  .شاخ و برگ خود مى گيرند

و » مشَبه«: عالوه بر ادات تشبيه سه چيز الزم است در مورد هر تشبيهى: كوتاه سخن اين كه
بذرهاى پر » مشَبه بِه«انسان انفاق كننده است و » مشَبه«، و در اينجا »وجه تشبيه«و » مشَبه بِه«

نمو و رشد آن است، و ما معتقديم انسانِ انفاق كننده، در پرتو عملش، » وجه تشبيه«بركت، و 
  .نوى و اجتماعى پيدا مى كند، و نيازى به هيچگونه تقدير نيسترشد فوق العاده مع

  .همين سوره آمده است 265شبيه اين معنى در آيه 
أَنْبتَت سبع سنابِلَ فى كُلِّ سنْبلَة مائَةُ «اين نكته نيز در ميان مفسران مورد بحث است كه تعبير به 

ه يا بيشتر، از آن به دست مى آيد، يك تشبيه كه اشاره به دانه اى است كه هفتصد دان» حبة
زيرا در مورد دانه هاى گندم هرگز از يك دانه هفتصد (فرضى است كه وجود خارجى ندارد 

  ). دانه برنخاسته است
  . و يا منظور دانه هائى همچون دانه هاى ذرت و ارزن است
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ولى جالب اين كه چند سال قبل كه سال پر بارانى بود، در مطبوعات اين خبر انتشار يافت كه 
در بعضى از شهرهاى جنوبى، در پاره اى از مزارع بوته هاى گندمى بسيار بلند و پر خوشه 

ندم شمارش شده است، و ديده شده، كه در بعضى موارد در يك بوته، حدود چهار هزار دانه گ
  .اين خود مى رساند كه تشبيه باال، يك تشبيه كامالً واقعى است نه خيالى

به معنى دو يا چند برابر است، و با توجه به ) بر وزن شعر(» ضعف«از ماده » يضاعف«جمله 
 آنچه در باال اشاره شد كه دانه هائى پيدا مى شود كه چند هزار دانه محصول مى دهد، اين

  .تعبير نيز يك تشبيه واقعى است
* * *  
  :نكته

  انفاق مهم ترين طريق حل مشكل فاصله طبقاتى
از مشكالت بزرگ اجتماعى كه همواره انسان دچار آن بوده و هم اكنون ـ با تمام پيشرفت 

هاى صنعتى و مادى كه نصيب بشر شده ـ نيز با آن مواجه است مشكل فاصله طبقاتى است، به 
  .فقر، بيچارگى و تهيدستى در يك طرف و تراكم اموال در طرف ديگر، قرار گيرد اين معنى كه

عده اى آن قدر ثروت بيندوزند كه حساب اموالشان را نتوانند داشته باشند و عده ديگرى از 
فقر و تهيدستى رنج برند، به طورى كه تهيه لوازم ضرورى زندگى از قبيل غذا و مسكن و 

  .كن نباشدلباس ساده براى آنان مم
جامعه اى كه قسمتى از آن بر پايه غناء و ثروت و بخش مهم ديگر آن بر فقر و : بديهى است

در چنين جامعه اى . گرسنگى بنا شود، قابل دوام نبوده و هرگز به سعادت واقعى نخواهد رسيد
  .دلهره، اضطراب، نگرانى، بدبينى و باالخره دشمنى و جنگ اجتناب ناپذير است
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متأسفانه در زمان ما : گر چه در گذشته اين اختالف در جوامع انسانى بوده است ولى بايد گفت
زيرا از يك سو، درهاى كمك  ;اين فاصله طبقاتى به مراتب بيشتر و خطرناك تر شده است

اى انسانى و تعاون به معنى حقيقى، به روى مردم بسته شده و رباخوارى كه يكى از موجبات ه
  .بزرگ فاصله طبقاتى است با شكل هاى مختلف به روى آنها باز است

پيدايش كمونيسم و مانند آن، و خونريزى ها و جنگ هاى كوچك و بزرگ و وحشتناك كه در 
شه و كنار جهان ادامه دارد و غالباً از ريشه اقتصادى مايه قرن اخير اتفاق افتاد و هنوز هم در گو

  .مى گيرد و عكس العمل محروميت اكثريت جوامع انسانى است، گواه اين حقيقت است
با اين كه دانشمندان و مكتب هاى اقتصادى جهان به فكر چاره و حل اين مشكل بزرگ 

كمونيسم از راه الغاى مالكيت فردى، و اجتماعى بوده اند و هر كدام راهى را انتخاب كرده اند، 
كه به (سرمايه دارى از راه گرفتن ماليات هاى سنگين و تشكيل مؤسسات عام المنفعه 

به گمان خود به مبارزه با آن برخاسته اند، ) تشريفات، بيشتر شبيه است تا به حل فاصله طبقاتى
زيرا حل اين  ;اين راه بر دارند هيچ كدام نتوانسته اند گام مؤثرى در: ولى حقيقت اين است كه

  .مشكل با روح مادى گرى كه بر جهان حكومت مى كند، ممكن نيست
اختالفات غير : يكى از اهداف اسالم اين است: با دقت در آيات قرآن مجيد، آشكار مى شود

عادالنه اى كه در اثر بى عدالتى هاى اجتماعى در ميان طبقه غنى و ضعيف پيدا مى شود از بين 
برود و سطح زندگى كسانى كه نمى توانند نيازمندى هاى زندگيشان را بدون كمك ديگران 

  .رفع كنند، باال بيايد، و حداقل لوازم زندگى را داشته باشند
  تحريم : اسالم براى رسيدن به اين هدف، برنامه وسيعى در نظر گرفته است
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زكات، خمس، : رباخوارى به طور مطلق، و وجوب پرداخت ماليات هاى اسالمى از قبيل
صدقات و مانند آنها، تشويق به انفاق، وقف، قرض الحسنه و كمك هاى مختلف مالى، قسمتى 

يمان و برادرى انسانى در از اين برنامه را تشكيل مى دهد، و از همه مهم تر، زنده كردن روح ا
  .ميان مسلمانان است

* * *  
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262    تْبِعال ي ثُم بيلِ اللّهفي س موالَهقُونَ أَمنْفنّاًالَّذينَ يونَ ما أَنْفَقُوا م  
  و ال أَذى لَهم أَجرُهم عنْد ربهِم و ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ          

   
  :ترجمه

ـ كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند، سپس به دنبال انفاقى كه كرده اند،  262
و نه  ;است) محفوظ(ند، پاداش آنها نزد پروردگارشان منت نمى گذارند و آزارى نمى رسان
  .ترسى دارند، و نه غمگين مى شوند

   
  : تفسير

  چه انفاقى با ارزش است؟
در آيه قبل، اهميت انفاق در راه خدا به طور كلى بيان شد، ولى در آيه مورد بحث، بعضى از 

تفاده مى شود كه تنها انفاق در ضمناً از تعبيرات اين آيه، به خوبى اس. (شرائط آن ذكر مى شود
  ).جهاد، منظور نيست

كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كنند، سپس به دنبال انفاقى كه كرده «: مى فرمايد
الَّذينَ ينْفقُونَ (» اند منت نمى گذارند و آزارى نمى رسانند پاداش آنها، نزد پروردگارشان است

  )1).(ه ثُم ال يتْبِعونَ ما أَنْفَقُوا منّاً و ال أَذى لَهم أَجرُهم عنْد ربهِمأَموالَهم في سبيلِ اللّ
  و ال خَوف (» عالوه بر اين نه ترسى بر آنها است و نه غمگين مى شوند«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معناى نعمت مهمى بخشيدن  در لغت به معنى همان وزنه سنگين است، سپس به» منَّ«ـ  1

و منّت هاى خداوند از اين قبيل (كه اگر جنبه عملى داشته باشد كارى بسيار خوب . است
و اگر جنبه لفظى و به رخ كشيدن داشته باشد، بسيار بد است و در آيه فوق منظور ) است

  .همين معنى است
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  ).علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ
انفاق در راه خدا در صورتى در پيشگاه پروردگار مورد : از اين آيه، به خوبى استفاده مى شود

قبول واقع مى شود كه، به دنبال آن منت و چيزى كه موجب آزار و رنجش نيازمندان است 
  .نباشد

كه در راه خداوند بذل مال مى كنند ولى به دنبال آن منت مى گذارند، يا كارى بنابراين، كسانى 
كه موجب آزار و رنجش است مى كنند، در حقيقت با اين عمل ناپسند اجر و پاداش خود را 

  .از بين مى برند
قرآن در واقع سرمايه زندگى انسان را : آنچه در اين آيه بيشتر جلب توجه مى كند اين است كه

ر به سرمايه هاى مادى نمى داند، بلكه سرمايه هاى روانى و اجتماعى را نيز به حساب منحص
  .آورده است

كسى كه چيزى به ديگرى مى دهد و منتى بر او مى گذارد و يا با آزار خود او را دل شكسته 
ز زيرا اگر سرمايه اى به او داده، سرمايه اى هم ا ;مى سازد، در حقيقت چيزى به او نداده است

او گرفته است و چه بسا آن تحقيرها و شكست هاى روحى به مراتب، بيش از مالى باشد كه 
  .به او بخشيده است

بنابراين، اگر چنين اشخاصى اجر و پاداش نداشته باشند، كامالً طبيعى و عادالنه خواهد بود 
ا آبروى انسان زير ;چنين افرادى در بسيارى از موارد بدهكارند نه طلبكار: بلكه مى توان گفت

  .به مراتب برتر و باالتر از ثروت و مال است
كه معموالً براى فاصله بين » ثُم«منت گذاردن و اذيت كردن در آيه با كلمه : نكته ديگر اين كه

: است ذكر شده، از اين رو معنى آيه چنين مى شود) و به اصطالح براى تَراخى(دو حادثه 
منتى نمى گذارند و آزارى نمى رسانند، پاداش آنها نزد  كسانى كه انفاق مى كنند و بعداً

  .پروردگار محفوظ است
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منظور قرآن تنها اين نيست كه پرداخت انفاق، مؤدبانه و محترمانه و : و اين خود مى رساند كه
ز منت باشد، بلكه در زمان هاى بعد نيز، نبايد با يادآورى آن منتى بر گيرنده انفاق خالى ا

  .گذارده شود، و اين، نهايت دقت اسالم را در خدمات خالص انسانى مى رساند
منت و آزارى كه موجب عدم قبول انفاق مى شود، اختصاص به مستمندان : بايد توجه داشت

اجتماعى از قبيل جهاد در راه خدا و كارهاى عام المنفعه كه ندارد، بلكه در كارهاى عمومى و 
  .احتياج به بذل مال دارد، نيز رعايت اين موضع الزم است

به انفاق كنندگان اطمينان مى دهد كه پاداششان نزد پروردگار » لَهم أَجرُهم عنْد ربهِم«جمله 
زيرا چيزى كه نزد خدا است، نه  ;ارندمحفوظ است، تا با اطمينان خاطر در اين راه گام برد

هِمبممكن است اشاره به اين باشد » پروردگارشان«: خطر نابودى دارد و نه نقصان، بلكه تعبير ر
  .خداوند آنها را پرورش مى دهد و بر آن مى افزايد: كه

ا هيچ نوع نگرانى آنه: ، اشاره به اين است كه»و ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ«جمله 
زيرا خوف، همان گونه كه در سابق هم اشاره شد، نسبت به امور آينده است،  ;نخواهند داشت

و حزن و اندوه، نسبت به امور گذشته، بنابراين، با توجه به اين كه پاداش انفاق كنندگان در 
چه در راه خدا پيشگاه خدا محفوظ است، نه از آينده خود در رستاخيز ترسى دارند، و نه از آن

  .بخشيده اند، اندوهى به دل راه مى دهند
آنها نه ترسى از فقر، كينه، بخل و مغبون شدن دارند و نه غمى از آنچه : بعضى نيز گفته اند

  .انفاق كرده اند
  منْ أَسدى إِلى مؤْمن معرُوفاً ثُم : مى خوانيم) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيغمبر اكرم
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قَتَهدص طَلَ اللّهأَب فَقَد هلَينَّ عم بِالْكَالمِ أَو كسى كه به فرد با ايمانى نيكى كند، سپس او را «: آذاه
  )1.(»اق او را باطل مى كندبا سخنى آزار دهد، يا منّتى بر او بگذارد، خداوند انف

ولى آنها كه چنين نكرده اند، بيمى از باطل شدن انفاق ها به خود راه نمى دهند، اسالم در اين 
هر گاه به كسى انفاق كنى و «: زمينه به قدرى دقيق است كه بعضى از علماء پيشين گفته اند

خاطره بخشش تو است، بر بدانى كه سالم كردن تو به او، بر او سخت و گران است و يادآور 
  )2!(»او سالم نكن

* * *  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بنياد بعثت، تهران، 543و  542صفحات ( 1، حديث 253، صفحه 1، جلد »برهان«ـ تفسير  1

  طبع اول، 
ـ ) اندكى تفاوت با( 8، حديث 142و  141، صفحات 93، جلد »بحار االنوار«ـ ) هـ ق 1415

  ).چاپ آل البيت( 454، صفحه 9، جلد »وسائل الشيعه«
، بنياد پژوهش هاى 50، صفحه 4جلد ( 364، صفحه 2، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  2

  ).اسالمى آستان قدس رضوى
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263   ليمح يغَن اللّه و ها أَذىعتْبقَة يدنْ صرٌ مرَةٌ خَيغْفم و رُوفعلٌ مقَو  
   

  :ترجمه
، از )و گذشت از خشونت هاى آنها(، و عفو )در برابر نيازمندان(ـ گفتار پسنديده  263

  .بردبار است و خداوند، بى نياز و ;بخششى كه آزارى به دنبال آن باشد، بهتر است
   

  :تفسير
  برخورد خوب بهتر از انفاق با اذيت

اين آيه در حقيقت، تكميلى است نسبت به آيه قبل، در زمينه ترك منت و آزار به هنگام انفاق، 
) از خشونت هاى آنان(و عفو و گذشت ) در برابر ارباب حاجت(گفتار پسنديده «: مى فرمايد

قَولٌ معرُوف و مغْفرَةٌ خَيرٌ منْ صدقَة يتْبعها (» بهتر است از بخششى كه آزارى به دنبال آن باشد
أَذى.(  

اين را نيز بدانيد كه آنچه در راه خدا انفاق مى كنيد در واقع براى نجات خويشتن ذخيره مى 
 و اللّه(» بردبار است) در برابر خشونت و ناسپاسى شما(بى نياز و ) از آن(و خداوند «نمائيد، 

ليمح يغَن.(  
* * *  
  :نكته ها

  ـ ارزش هاى اجتماعى اشخاص 1
آيه فوق منطق اسالم را در مورد ارزش هاى اجتماعى اشخاص، و حيثيت مردم روشن مى 

سازد، و عمل آنهائى را كه در حفظ اين سرمايه هاى انسانى مى كوشند و ارباب حاجت را با 
  بهره مند گفتار نيكو و احياناً راهنمائى هاى الزم 
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كرده، و هرگز اسرار آنها را فاش نمى سازند، از بخشش افراد خودخواه، و كوته نظرى كه در 
ها را در هم برابر كمك مختصرى هزار گونه زخم زبان به افراد آبرومند مى زنند و شخصيت آن

  .مى شكنند، برتر و باالتر مى شمرد
در حقيقت اين گونه اشخاص همان طور كه اشاره كرديم بيش از اندازه كه نفع مى رسانند، 

  .ضرر مى زنند، و اگر سرمايه اى مى دهند، سرمايه هائى را نيز بر باد مى دهند
ى وسيعى دارد و هر گونه سخن معن» قَولٌ معرُوف«: از آنچه در باال گفتيم، روشن مى شود

  .نيك، دلدارى، دلجوئى و راهنمائى را شامل مى شود
ولى، اين احتمال مناسب به نظر نمى ) 1(منظور از آن امر به معروف است: بعضى نيز گفته اند

  .رسد
  .در برابر خشونت ارباب حاجت است» عفو و گذشت«به معنى » مغْفرَةٌ«

ها پيمانه صبرشان لبريز شده و گاهى بدون هيچگونه تمايل آنها كه بر اثر هجوم گرفتارى 
  .درونى، سخنان خشونت آميزى بر زبان جارى مى سازند

اين افراد، در واقع از اجتماع ظالمى كه حق آنها را نداده به اين وسيله مى خواهند انتقام 
مى توانند بكنند، بگيرند، و كمترين جبرانى كه اجتماع و افراد متمكن در برابر محروميت آنان 

همين است كه، سخنان آنها را كه جرقه هاى آتش درون آنان است با تحمل بشنوند و با 
  .ماليمت خاموش سازند

بديهى است تحمل خشونت آنها و گذشت از برخوردهاى زننده آنان از عقده هايشان مى 
  .كاهد، از اين رو اهميت اين دستور اسالمى روشن تر مى گردد

را در اينجا به معنى ريشه اصلى آن كه پوشانيدن و مستور ساختن است » مغْفرَةٌ«بعضى كلمه 
  گرفته اند، و اين كلمه را اشاره به پرده پوشى بر اسرار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ذيل آيه مورد بحث به عنوان يك قول نقل 307، صفحه 2، جلد »البحر المحيط«ـ در تفسير  1

  .شده
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  .حاجتمندان آبرومند دانسته اند
زيرا اگر مغفرت به معنى وسيع تفسير شود،  ;اما اين تفسير، با آنچه در باال گفتيم منافاتى ندارد

  .اسرار نيازمندان را» دن و مستور داشتنِپوشاني«را در بر خواهد داشت، هم » عفو و گذشت«هم 
حديثى نقل شده كه گوشه ) صلى اهللا عليه وآله(از پيغمبر گرامى اسالم» مجمع البيان«در تفسير 

اذا سئَلَ السائلُ فَالتَقْطَعوا علَيه مسأَلَتَه حتّى يفْرُغَ : اى از آداب انفاق را روشن ساخته مى فرمايد
 نْها، ثُمالم نْس وبِا سنْ لَيم كُميأْتي قَد نَّهل فَايمج در ر أَويسذْل يا بمن ايل قار وبِو هلَيوا عدر 

  :جانٍّ ينْظُرُونَ كَيف صنيعكُم فيما خَولَكُم اللّه تَعالى
نيد تا تمام مقصود خويش را هنگامى كه حاجتمندى از شما چيزى بخواهد گفتار او را قطع نك«

شرح دهد، سپس با وقار و ادب و ماليمت به او پاسخ بگوييد، يا چيزى كه در قدرت داريد در 
زيرا ممكن است سؤال كننده فرشته  ;اختيارش بگذاريد و يا به طرز شايسته اى او را بازگردانيد

كه خداوند به شما ارزانى  اى باشد كه مأمور آزمايش شما است، تا ببيند در برابر نعمت هائى
  )1.(»داشته چگونه عمل مى كنيد

* * *  
  ـ ارتباط جمله هاى آخر با محتواى آيه  2

جمله هاى كوتاهى كه در آخر آيات، معموالً ذكر شده است و صفاتى از صفات خداوند را 
  بيان مى كند، با مضمون همان آيات حتماً ارتباط دارد و با توجه 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسة االعلمى 183، صفحه 2جلد ( 375، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1

، 3، جلد »قرطبى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير )هـ ق 1415للمطبوعات، بيروت، طبع اول، 
 1405مؤسسة التاريخ العربى، بيروت، طبع (، ذيل آيه مورد بحث، بااندكى تفاوت 310صفحه 
دار الكتب (، با اندكى تفاوت 45، صفحه 8، و جلد 15، صفحه 4، جلد »كافى« ـ) هـ ق

با ( 174، صفحه 93، و جلد 354و  334، صفحات 13، جلد »بحار االنوار«ـ ) االسالمية
  ).تفاوت
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: گويا اين است كه» خدا بى نياز و حليم است«: ه، منظور از جمله و اللّه غَنى حليمبه اين نكت
چون بشر طبعاً طغيانگر است با رسيدن به مقام و ثروت خود را بى نياز گمان مى كند و اين 
حالت گاهى موجب پرخاشگرى و بد زبانى او نسبت به محرومان و مستمندان مى شود، لذا 

خدا است در حقيقت او است كه از همه چيز بى نياز است و بى » غَنى بِالذّات«: مى فرمايد
نيازى بشر سرابى بيش نيست و نبايد موجب غرور، طغيانگرى و بى اعتنائى او نسبت به فقراء 

  .گردد
  .به عالوه، خداوند در برابر ناسپاسى مردم حليم است، افراد با ايمان نيز بايد چنين باشند

خداوند از انفاق هاى شما بى نياز است : جمله مزبور اشاره به اين باشد كه: ممكن استو نيز 
و آنچه انجام مى دهيد، به سود خود شما است، بنابراين، منّتى بر كسى نداريد، به عالوه او در 

برابر خشونت هاى شما بردبار است و در عقوبت عجله نمى كند تا بيدار شويد و خود را 
  .اصالح كنيد

* * *  
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  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ال تُبطلُوا صدقاتكُم بِالْمنِّ و األَذى كَالَّذي ينْفقُ    264
  و ال يؤْمنُ بِاللّه و الْيومِ اآلْخرِ فَمثَلُه كَمثَلِ مالَه رِئاء النّاسِ         
  صفْوان علَيه تُراب فَأَصابه وابِلٌ فَتَرَكَه صلْداً ال يقْدرونَ على         
  شَيء مما كَسبوا و اللّه ال يهدي الْقَوم الْكافرين         

265    ثَلُ الَّذينَ يم نْوتَثْبيتاً م و اللّه رْضاتم غاءتاب موالَهقُونَ أَمنْف  
  أَنْفُسهِم كَمثَلِ جنَّة بِرَبوة أَصابها وابِلٌ فĤَتَت أُكُلَها ضعفَينِ فَإِنْ         
  لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ و اللّه بِما تَعملُونَ بصيرٌ          

   
  :ترجمه

 ;بخشش هاى خود را با منت و آزار، باطل نسازيد! ى كسانى كه ايمان آورده ايدـ ا 264
و به خدا و روز رستاخيز،  ;همانند كسى كه مال خود را براى نشان دادن به مردم، انفاق مى كند

و (خاك باشد، ) قشر نازكى از(همچون قطعه سنگى است كه بر آن، ) كار او( ;ايمان نمى آورد
و خالى از خاك و (و رگبار باران به آن برسد، و آن را صاف ) ;افشانده شودبذرهايى در آن 

و خداوند، جمعيت  ;آنها از كارى كه انجام داده اند، چيزى به دست نمى آورند. رها كند) بذر
  .كافران را هدايت نمى كند

روح ) ملكات انسانى در(كسانى كه اموال خود را براى خشنودى خدا، و تثبيت ) كار(ـ و  265
خود، انفاق مى كنند، همچون باغى است كه در نقطه بلندى باشد، و باران هاى درشت به آن 

و اگر باران ). كه هميشه شاداب و با طراوت است(برسد، و ميوه خود را دو چندان دهد 
  .درشت به آن نرسد، بارانى نرم به آن مى رسد، و خداوند به آنچه انجام مى دهيد، بيناست
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  :تفسير
  دو مثال جالب در مورد انگيزه هاى انفاق

افراد با ايمان نبايد انفاق هاى خود را به : در دو آيه باال، نخست اشاره به اين حقيقت شده كه
  .وسيله منت و آزار، باطل و بى اثر سازند

پس از آن دو مثال جالب براى انفاق هاى آميخته با منت، آزار، رياكارى، خودنمائى و همچنين 
  .انفاق هائى كه از ريشه اخالص، عواطف دينى و انسانى سرچشمه گرفته، بيان مى كند

! »بخشش هاى خود را با منت و آزار باطل نسازيد! اى كسانى كه ايمان آورده ايد«: مى فرمايد
)هاألَذىيا أَي نِّ وبِالْم كُمقاتدلُوا صطنُوا ال تُبا الَّذينَ آم.(  

آن گاه اين عمل را تشبيه به انفاق هائى كه توأم با رياكارى و خودنمائى است مى كند، مى 
همانند كسى كه مال خود را براى نشان دادن به مردم انفاق مى كند و ايمان به خدا و «: فرمايد

  ).كَالَّذي ينْفقُ مالَه رِئاء النّاسِ و ال يؤْمنُ بِاللّه و الْيومِ اآلْخرِ(» دروز رستاخيز ندار
خاك باشد ) قشر نازكى از(مثل او همچون قطعه سنگ صافى است كه بر آن «: و بعد مى افزايد

ا و آن ر) خاك و بذرها را بشويد(و باران درشت به آن برسد، ) بذرهايى در آن افشانده شود(
فَمثَلُه كَمثَلِ (» صاف رها سازد، آنها از كارى كه انجام داده اند چيزى به دست نمى آورند
  )1).(صفْوان علَيه تُراب فَأَصابه وابِلٌ فَتَرَكَه صلْداً ال يقْدرونَ على شَيء مما كَسبوا

ريد كه قشر رقيقى از خاك قطعه سنگ محكمى را در نظر بگي! چه تعبير لطيف، رسا و گويائى؟
  روى آن را پوشانده باشد و بذرهاى مستعدى نيز در آن خاك 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى قطعه سنگ بزرگ و صاف است كه چيزى در آن نفوذ نمى كند، و » صفْوان«ـ  1

است، و لذا به كارهاى به معنى باران سنگين دانه درشت » وابِلٌ«چيزى بر آن قرار نمى گيرد، و 
نيز به معنى سنگ صافى است » صلْداً«سخت و سنگين و مصيبت بار نيز اطالق شده است، و 

  .كه چيزى بر آن نمى رويد
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آفتاب قرار گيرد، سپس باران دانه درشت پر افشانده شود و در معرض هواى آزاد و تابش 
بركتى بر آن ببارد، با اين كه تمام وسايل نمو و رشد در اينجا فراهم است، ولى به خاطر يك 

كمبود، همه چيز از بين مى رود، و اين باران كارى جز اين نمى كند كه آن قشر نازك را همراه 
ر قابل نفوذ را كه هيچ گياهى بر آن نمى بذرها مى شويد و پراكنده مى سازد، و سنگ سخت غي

رويد، با قيافه خشونت بارش آشكار مى سازد، چرا كه بذرها در محل نامناسبى افشانده شده 
بود، ظاهرى آراسته، اما درونى خشن و غير قابل نفوذ داشت، و تنها قشر نازكى از خاك روى 

ه خاك عميقى دارد كه براى پذيرش آن را گرفته بود، در حالى كه پرورش گياه و درخت، نياز ب
  .ريشه ها و ذخيره آب و تغذيه گياه آماده باشد

اين گونه است اعمال رياكارانه و انفاق هاى آميخته با منت و آزار، كه از دل هاى سخت و 
قساوتمند سرچشمه مى گيرد، صاحبانش هيچ بهره اى از آن نمى برند و تمام زحماتشان بر باد 

  .مى رود
و اللّه ال يهدي الْقَوم (» و خداوند گروه كافران را هدايت نمى كند«: ان آيه مى فرمايدو در پاي
  ).الْكافرين

چرا كه با پاى خود، راه كفر، ريا،  ;خداوند، توفيق هدايت را از آنها مى گيرد: اشاره به اين كه
ين ترتيب، انفاق هاى منت و آزار را پوييدند، و چنين كسانى شايسته هدايت نيستند، و به ا

  .ريائى و آميخته با منت و آزار، همه در يك رديف قرار گرفته اند
* * *  

در آيه بعد، مثال زيباى ديگرى براى نقطه مقابل اين گروه بيان مى كند، آنها كسانى هستند كه 
ل خود و مثَلِ كسانى كه اموا«: در راه خدا از روى ايمان و اخالص، انفاق مى كنند، مى فرمايد

  ملكات عالى (را براى خشنودى خدا و استوار كردن 
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در روح خود، انفاق مى كنند، همچون باغى است كه در نقطه بلندى باشد، و باران ) انسانى
و به خاطر بلند بودن مكان، از هواى آزاد و نور آفتاب به (هاى درشت و پى در پى به آن برسد 

و مثَلُ الَّذينَ (» ميوه خود را دو چندان دهد) حد كافى بهره گيرد و آن چنان رشد و نمو كند كه
أَصابها وابِلٌ فĤَتَت أُكُلَها ينْفقُونَ أَموالَهم ابتغاء مرْضات اللّه و تَثْبيتاً منْ أَنْفُسهِم كَمثَلِ جنَّة بِرَبوة 

  ).ضعفَينِ
» و اگر باران درشتى بر آن نبارد، ال اقل باران هاى ريز و شبنم بر آن مى بارد«: سپس مى افزايد

  )1).(فَإِنْ لَم يصبها وابِلٌ فَطَلٌّ(و باز هم ميوه و ثمر مى دهد و شاداب و با طراوت است 
  ).و اللّه بِما تَعملُونَ بصيرٌ(» د به آنچه انجام مى دهيد آگاه استخداون«: و در پايان مى فرمايد

او مى داند، آيا انفاق انگيزه الهى دارد يا رياكارانه است، آميخته با منت و آزار است يا محبت و 
  .احترام

* * *  
  :نكته ها

» ى خود را با منت و آزار باطل نكنيدانفاق ها«: ـ از جمله ال تُبطلُوا صدقاتكُم بِالْمنِّ و األَذى 1
استفاده مى شود پاره اى از اعمال ممكن است نتايج اعمال نيك را از بين ببرد، و اين همان 

  .همين سوره گذشت 217مسأله احباط است كه شرح آن در ذيل آيه 
 * * *  

  ـ تشبيه عمل رياكارانه به قطعه سنگى كه قشر نازكى از خاك روى آن را  2
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى باران دانه ريز است، كه گاه، به صورت غبار به روى گياهان مى ريزد، و » طَلٌّ«ـ  1
  .گاه، به شبنم نيز گفته مى شود
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زيرا افراد رياكار باطن خشن و بى ثمر خود را با چهره اى از  ;ر گويا استپوشانيده است، بسيا
خير خواهى و نيكوكارى مى پوشانند، و اعمالى كه هيچگونه ريشه ثابتى در وجود آنها ندارد، 

انجام مى دهند، اما حوادث زندگى به زودى پرده را كنار مى زند و باطن آنها را آشكار مى 
  .سازد

 * * *  
انگيزه هاى انفاق صحيح و الهى را بيان مى » ابتغاء مرْضات اللّه و تَثْبيتاً منْ أَنْفُسهِم«ه ـ جمل 3

تقويت روح ايمان و ايجاد آرامش در دل و «و » طلب خشنودى خدا«: كند، و آن دو چيز است
  .»جان

ودى خدا، انفاق كنندگان واقعى كسانى هستند كه تنها به خاطر خشن: اين جمله مى گويد
پرورش فضائل انسانى و تثبيت اين صفات در درون جان خود و همچنين پايان دادن به 

اضطراب و ناراحتى هائى كه بر اثر احساس مسئوليت در برابر محرومان، در وجدان آنها پيدا 
  ).خواهد بود» فى«در آيه به معنى » منْ«بنابراين (مى شود، اقدام به انفاق مى كنند 

 * * *  
كه در آخر آيه دوم ذكر شده، هشدارى است به همه » و اللّه بِما تَعملُونَ بصيرٌ«ـ جمله  4

كسانى كه مى خواهند عمل نيكى انجام دهند كه مراقب باشند كوچك ترين آلودگى از نظر 
  .زيرا خداوند كامالً مراقب اعمال آنها است ;نيت يا طرز كار پيدا نكنند

* * *  
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  أَ يود أَحدكُم أَنْ تَكُونَ لَه جنَّةٌ منْ نَخيل و أَعناب تَجري منْ تَحتها    266
  كبرُ و لَه ذُريةٌ ضُعفاءاألَنْهار لَه فيها منْ كُلِّ الثَّمرات و أَصابه الْ         
         اآلْيات لَكُم نُ اللّهيبي ككَذل تَرَقَتفَاح نار فيه صارها إِعفَأَصاب  
  لَعلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ          

   
  :ترجمه

ر ـ آيا كسى از شما دوست دارد كه باغى از درختان خرما و انگور داشته باشد كه از زي 266
، از هر گونه ميوه اى وجود داشته باشد، در )باغ(درختان آن، نهرها بگذرد، و براى او در آن 

گردبادى ) در اين هنگام،( ;ضعيف دارد) كوچك و(حالى كه به سن پيرى رسيده و فرزندانى 
اين ! است، به آن برخورد كند و شعلهور گردد و بسوزد؟) سوزانى(، كه در آن آتش )كوبنده(

و با انديشه، راه حق را (شايد بينديشيد  ;داوند آيات خود را براى شما آشكار مى سازدچنين خ
  )!بيابيد

   
  :تفسير

  يك مثال جالب ديگر براى انفاق هاى آلوده
در اين آيه مثال گوياى ديگرى، براى مسأله انفاقِ آميخته با رياكارى، منّت و آزار و اين كه 

آيا هيچ «: را از بين مى برد، بيان شده است، مى فرمايد چگونه اين كارهاى نكوهيده آثار آن
يك از شما دوست مى دارد كه باغى از درختان خرما و انواع انگور داشته باشد كه از زير 

درختانش نهرها جارى باشد، و براى او در آن باغ از تمام انواع ميوه ها موجود باشد، و در 
  حالى كه به سن پيرى رسيده و 
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ضعيف دارد، ناگهان گرد بادى شديد كه در آن آتش سوزانى است به ) خردسال و(فرزندانى 
ل و أَعناب أَ يود أَحدكُم أَنْ تَكُونَ لَه جنَّةٌ منْ نَخي(؟ »آن برخورد كند، شعلهور گردد و بسوزد

ا إِعصار تَجري منْ تَحتها األَنْهار لَه فيها منْ كُلِّ الثَّمرات و أَصابه الْكبرُ و لَه ذُريةٌ ضُعفاء فَأَصابه
تَرَقَتفَاح نار فيه.(  

اين مثال ترسيمى است بسيار زيبا از حال اين گونه اشخاص كه با ريا و منت و آزار، خط 
طالن بر انفاق خويش مى كشند، پير مرد سالخورده اى را در نظر مجسم مى كند كه فرزندان ب

خرد سال و كوچكى اطراف او را گرفته اند و تنها راه تأمين زندگى حال و آينده آنان، باغ سر 
سبز و خرمى است با درختان خرما و انگور و ميوه هاى ديگر، درختانى كه پيوسته آب جارى 

مى گذرد و زحمتى براى آبيارى ندارد، ناگهان گردباد آتشبارى مىوزد و آن را مبدل  از كنارش
حال كسانى كه اعمال !! به خاكستر مى كند، چنين انسانى چه حسرت و اندوه مرگبارى دارد

نيكى انجام مى دهند و سپس با ريا و منت و آزار آن را از بين مى برند، چنين است، زحمت 
چرا كه  ;، و در آن روز كه نياز به نتيجه آن دارند، همه را خاكستر مى بينندفراوانى كشيده اند

  .گرد باد آتشبار ريا و منت و آزار آن را سوزانده است
اين گونه خداوند آيات خود را براى «: و در پايان آيه، به دنبال اين مثال بليغ و گويا، مى فرمايد

كَذلك يبينُ اللّه لَكُم (را از باطل تشخيص دهيد و راه حق » شما بيان مى كند، شايد بينديشيد
  ).اآلْيات لَعلَّكُم تَتَفَكَّرُونَ

آرى، سرچشمه بدبختى هاى انسان ـ مخصوصاً كارهاى ابلهانه اى همچون منت گذاردن و ريا 
كه سودش ناچيز و زيانش سريع و عظيم است ـ ترك انديشه و تفكر است، و خداوند همگان 

  .آن دعوت مى كند را به
* * *  
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  :نكته ها
ـ اين مثال هاى پى در پى كه هر كدام از ديگرى گوياتر و ظريف تر است، همه در ارتباط با  1

كه اين آيات در آنجا نازل شد و مردمى » همدين«مسائل زراعى است، چرا كه نه تنها براى مردم 
زراعت پيشه بودند، بلكه براى تمام مردم دنيا كه به هر حال بخشى از زندگى آنان را مسائل 

  .زراعى تشكيل مى دهد آموزنده بوده و هست
 * * *  

2 فاءةٌ ضُعيذُر لَه رُ وبالْك هأَصاب ورده باشد و صاحب آن باغ، پير و سالخ«: ـ از جمله و
انفاق و بخشش در راه خدا و كمك : استفاده مى شود» فرزندانى كوچك و ناتوان داشته باشد

به نيازمندان همچون باغ خرمى است كه هم خود انسان از ثمرات آن بهره مند مى شود و هم 
فرزندان او، در حالى كه رياكارى و منت و آزار، هم سبب محروميت خود او مى شود و هم 

هاى آينده كه بايد از ثمرات و بركات اعمال نيك او بهره مند گردند، محروم خواهند شد،  نسل
و اين خود دليل بر آن است كه نسل هاى آينده در نتايج اعمال نيك نسل هاى گذشته سهيم 

  .هستند
زيرا محبوبيت و اعتمادى كه پدران بر اثر كار نيك در افكار  ;از نظر اجتماعى نيز چنين است

  .ومى پيدا مى كنند، سرمايه بزرگى براى فرزندان آنها خواهد بودعم
 * * *  

3 نار هيف صارممكن است اشاره به گردبادهاى » گردبادى كه در آن آتشى باشد«: ـ جمله اع
، سوزان و خشك كننده باشد و يا گردبادى كه از روى خرمن آتشى »سموم«ناشى از بادهاى 

  كه گردباد هر چه را بر بگذرد، و طبق معمول ـ 
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سر راه خود بيابد با خود همراه مى برد ـ آن را از زمين برداشته و به نقطه ديگرى بپاشد، و 
طه اى اصابت كند و همه چيز را ممكن است اشاره به گرد بادى باشد كه به همراه صاعقه به نق

  )1.(تبديل به خاكستر نمايد و در هر حال، اشاره به نابودى سريع و مطلق است
* * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در لغت به معنى گردباد است كه به هنگام وزش باد از دو سوى مخالف تشكيل » اعصار«ـ  1

گردد و به شكل عمودى است كه يك سر آن به زمين چسبيده و سر ديگر آن در آسمان مى 
  .است و گاه بسيارى از اشياء را با خود مى برد
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267    نُوا أَنْفا الَّذينَ آمهيا أَينا لَكُما أَخْرَجمم و تُمبما كَس باتنْ طَيقُوا م  
  منَ األَرضِ و ال تَيمموا الْخَبيثَ منْه تُنْفقُونَ و لَستُم بĤِخذيه إِالّ         
          ميدح يغَن وا أَنَّ اللّهلَماع و ضُوا فيهأَنْ تُغْم  

   
  :ترجمه

از قسمت هاى پاكيزه اموالى كه به دست آورده ايد، و از ! كه ايمان آورده ايدـ اى كسانى  267
و ! ، انفاق كنيد)از منابع و معادن و درختان و گياهان(آنچه از زمين براى شما خارج ساخته ايم 

) به هنگام پذيرش اموال،(براى انفاق، به سراغ قسمت هاى ناپاك نرويد در حالى كه خود شما، 
و بدانيد خداوند، بى نياز و ! مگر از روى اغماض و كراهت ;د آنها را بپذيريدحاضر نيستي

  .شايسته ستايش است
   

  :شأن نزول
نقل شده اين آيه درباره جمعى نازل شد كه ثروت هائى از طريق ) عليه السالم(از امام صادق

كردند،  رباخوارى در زمان جاهليت جمع آورى كرده بودند و از آن در راه خدا انفاق مى
و دستور داد از اموال پاك و حالل، در راه خدا انفاق . خداوند آنها را از اين كار نهى كرد

  )1.(كنند
: نقل مى كند كه فرمود) عليه السالم(پس از نقل اين حديث، از على» مجمع البيان«در تفسير 

  اين آيه درباره كسانى نازل گرديد كه به هنگام انفاق خرماهاى خشك، كم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ) دار الكتب االسالمية( 48، صفحه 4، جلد »كافى«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1
) چاپ آل البيت( 212، صفحه 17، و جلد 468و  466، 465، صفحات 9، جلد »وسائل الشيعه«

  ، »بحار االنوار«ـ 
  ).وتبا اندكى تفا( 168و  167، 27، صفحات 93جلد 
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گوشت و نامرغوب را با خرماى خوب مخلوط مى كردند و بعد انفاق مى نمودند به آنها 
  )1.(دستور داده شد از اين كار بپرهيزند

و ممكن است آيه در مورد هر دو دسته نازل اين دو شأن نزول هيچگونه منافاتى با هم ندارند 
  .شده باشد، كه يكى ناظر به پاكى معنوى و ديگرى ناظر به مرغوبيت مادى و ظاهرى است

كسانى كه در زمان جاهليت اموالى از طريق » بقره«سوره  275طبق آيه : ولى بايد توجه داشت
باخوارى خوددارى نمودند، رباخوارى جمع آورى كرده بودند و پس از نزول آيه از ادامه ر

اموال گذشته بر آنها حرام نبوده است يعنى اين قانون شامل گذشته نمى شود، ولى مسلّم است 
اين مال در عين حالل بودن با اموال ديگر فرق داشت و در حقيقت، شبيه اموالى بود كه از 

  !طرق مكروه به دست بيايد
* * *  
  :تفسير

  از چه اموالى بايد انفاق كرد؟
در آيات گذشته، ثمرات انفاق، صفات انفاق كنندگان و اعمالى كه ممكن است اين كار انسانى 

و خداپسندانه را آلوده كند و پاداش آن را از بين ببرد، بيان شد، در اين آيه ـ كه هفتمين آيه، در 
  .اين سلسله است ـ سخن از چگونگى اموالى است كه بايد انفاق گردد

به ) از طريق تجارت(از اموال پاكيزه اى كه ! كسانى كه ايمان آورده ايد اى«: نخست مى فرمايد
  دست آورده ايد، و از آنچه از زمين براى شما خارج كرده ايم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دار (، با اندكى تفاوت 48، صفحه 4، جلد »كافى«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1

ـ ) چاپ آل البيت( 207و  206، 205، صفحات 9، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) ةالكتب االسالمي
، جلد »عياشى«ـ تفسير ) همه با تفاوت( 145و  143، 47، 46، صفحات 93، جلد »بحار االنوار«
  ). با اندكى تفاوت( 148، صفحه 1
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يا أَيها الَّذينَ آمنُوا ! (»انفاق كنيد) از منابع و معادن زير زمينى و از كشاورزى و زراعت و باغ(
  ).أَنْفقُوا منْ طَيبات ما كَسبتُم و مما أَخْرَجنا لَكُم منَ األَرضِ

تُمبنا  اشاره به درآمدهاى» آنچه كسب كرده ايد«: جمله ما كَسا أَخْرَجمتجارى است و جمله م
اشاره به انواع درآمدهاى زراعى » از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته ايم«: لَكُم منَ األَرضِ

زيرا  ;و كشاورزى و همچنين معادن زير زمينى است، بنابراين، انواع درآمدها را شامل مى شود
نابع گوناگون آن است حتى صنايع و دامدارى و سرچشمه تمام اموالى كه انسان دارد، زمين و م

  .مانند آن، همه از زمين مايه مى گيرد
اين تعبير، ضمناً اشاره اى به اين حقيقت است كه ما منابع اينها را در اختيار شما گذاشتيم، 

  .آن، در راه خدا دريغ كنيد» سرگل«بنابراين، نبايد از انفاق كردن بخشى از طيبات و پاكيزه ها و 
به سراغ قسمت هاى ناپاك نرويد تا از آن «: پس از آن براى تأكيد هر چه بيشتر، مى افزايد

» انفاق كنيد در حالى كه خود شما حاضر نيستيد آن را بپذيريد، مگر از روى اغماض و كراهت
  )1).(وا فيهو ال تَيمموا الْخَبيثَ منْه تُنْفقُونَ و لَستُم بĤِخذيه إِالّ أَنْ تُغْمضُ(

از آنجا كه بعضى از مردم عادت دارند، هميشه از اموال بى ارزش و آنچه تقريباً از مصرف 
افتاده و قابل استفاده خودشان نيست انفاق كنند و اين گونه انفاق ها عالوه بر اين كه سود 

تربيت  چندانى به حال نيازمندان ندارد، يك نوع اهانت و تحقير نسبت به آنها است، و موجب
معنوى و پرورش روح انسانى نيز نمى باشد، در اين جمله صريحاً مردم را از اين كار نهى مى 

  كند و آن را 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اصل به معنى قصد چيزى كردن است، در اينجا نيز به همان معنى آمده است، و » تَيمم«ـ  1
گفته اند كه انسان قصد مى كند از خاك پاك زمين » تيمم« معروف را از اين جهت» تَيمم«

  ).6ـ مائده، آيه  43نساء، آيه (» فَتَيمموا صعيداً طَيباً«: استفاده كند، چنان كه قرآن مى گويد
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يفى همراه مى سازد، و آن اين كه، شما خودتان حاضر نيستيد اين گونه اموال را با دليل لط
بپذيريد مگر از روى كراهت و ناچارى، چرا درباره برادران مسلمان، و از آن باالتر خدايى كه 

  !در راه او انفاق مى كنيد و همه چيز شما از او است، راضى به اين كار مى شويد؟
انفاق در راه خدا، يك طرفش مؤمنان : لطيفى اشاره مى كند كهدر حقيقت، آيه به نكته 

نيازمندند، و طرف ديگر خدا، و با اين حال اگر اموال پست و بى ارزش انتخاب شود، از يك 
سو تحقيرى است نسبت به نيازمندان كه ممكن است على رغم تهيدستى مقام بلندى از نظر 

  .ده شودايمان و انسانيت داشته باشند و روحشان آزر
  .و از سوى ديگر سوء ادبى است نسبت به مقام شامخ پروردگار

اگر در البالى اموالى كه : ممكن است اشاره به اين باشد كه» !قصد نكنيد«: جمله التَتَيمموا
سخن اين است كه . انفاق مى كنيد، بدون توجه چيز نامرغوبى باشد، مشمول اين سخن نيست

  .كارى نكنيد از روى عمد اقدام به چنين
هم پاكيزگى ظاهرى را شامل مى شود، و ارزش داشتن براى » پاكيزه ها«: تعبير به طَيِّبات

زيرا افراد با ايمان از پذيرش  ;مصرف، و هم پاكيزگى معنوى، يعنى اموال شبهه ناك و حرام
و اين كه بعضى از شامل همه مى شود » االّ أَنْ تُغْمضُوا فيه«همه اينها كراهت دارند، و جمله 

  .مفسران آن را منحصر به يكى از اين دو دانسته اند صحيح به نظر نمى رسد
لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حتّى : نيز آمده است آنجا كه مى فرمايد 92آيه » آل عمران«نظير اين آيه در سوره 

ه از آنچه دوست داريد، هرگز به حقيقت نيكوكارى نمى رسيد، مگر آن ك«: تُنْفقُوا مما تُحبونَ
  .»انفاق كنيد

  .البته اين آيه بيشتر روى اثرات معنوى انفاق تكيه مى كند
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علَموا أَنَّ اللّه و ا(» بدانيد خداوند بى نياز و شايسته ستايش است«: و در پايان آيه مى فرمايد
ميدح يغَن.(  

يعنى نه تنها نيازى به انفاق شما ندارد، و از هر نظر غنى است، بلكه تمام نعمت ها را او در 
  .اختيار شما گذارده، و لذا حميد و شايسته ستايش است

به معنى نه ) ستايش كننده(در اينجا به معنى اسم فاعل باشد » حميد«: بعضى احتمال داده اند
محمود و ستايش شده، يعنى در عين اين كه از انفاق شما بى نياز است شما را به خاطر اموال 

  .پاكيزه اى كه انفاق مى كنيد، مورد ستايش قرار مى دهد
* * *  
  :نكته

  تقرّب با اموال خوب 
شك نيست انفاق در راه خدا براى تقرب به ذات پاك او است و مردم هنگامى كه مى خواهند 
به سالطين و شخصيت هاى بزرگ تقرب جويند، بهترين اموال خود را به عنوان تحفه و هديه 

  . براى آنها مى برند، در حالى كه آنها انسان هاى ضعيفى همچون خودشانند
چگونه ممكن است انسان به خداوند بزرگى كه تمام عالم هستى از اوست، به وسيله اموال بى 

ب جويد؟ و اين كه مى بينيم در زكات واجب و حتى در قربانى ارزش و از مصرف افتاده، تقر
نبايد از نوع نامرغوب استفاده كرد، نيز در همين راستا است، به هر حال، بايد اين فرهنگ 

  .قرآنى در ميان همه مسلمين زنده شود كه براى انفاق، بهترين را انتخاب نمايند
* * *  
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  الشَّيطانُ يعدكُم الْفَقْرَ و يأْمرُكُم بِالْفَحشاء و اللّه يعدكُم مغْفرَةً    268
          ليمع عواس اللّه فَضْالً و و نْهم  

   
  :ترجمه

و زشتى (و به فحشا  ;، وعده فقر و تهيدستى مى دهد)نفاقبه هنگام ا(ـ شيطان، شما را  268
و خداوند، قدرتش  ;به شما مى دهد» فزونى«و » آمرزش«ولى خداوند وعده  ;امر مى كند) ها

  .داناست) به هر چيز(وسيع، و 
   

  :تفسير
  مبارزه با موانع انفاق

آن وسوسه هاى شيطانى در در ادامه آيات انفاق، در اينجا به يكى از موانع مهم آن پرداخته، و 
زمينه انفاق است، كه انسان را از فقر و تنگدستى مى ترساند، به خصوص اگر اموالِ خوب و 
قابل استفاده را انفاق كند، و چه بسا اين وسوسه هاى شيطانى مانع از انفاق هاى مستحبى در 

  .راه خدا و حتى انفاق هاى واجب مانند زكات و خمس گردد
» شيطان به هنگام انفاق، به شما وعده فقر و تهيدستى مى دهد«: ى فرمايددر اين راستا م

  ).الشَّيطانُ يعدكُم الْفَقْرَ(
تأمين آينده خود و فرزندانتان را فراموش نكنيد، و از امروز فردا را ببينيد و آنچه : و مى گويد

به عالوه او «كننده،  بر خويشتن روا است بر ديگرى روا نيست و امثال اين وسوسه هاى گمراه
  ).و يأْمرُكُم بِالْفَحشاء(» شما را وادار به معصيت و گناه مى كند
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ه معنى بخل به معنى هر كار زشت و بسيار قبيح است، و در اينجا به تناسب بحث، ب» فَحشاء«
هر چند واژه فحشاء (و ترك انفاق، كه در بسيارى از موارد، نوعى معصيت و گناه است آمده 

حتى بعضى از ) در مواردى به معنى گناه بى عفتى آمده، ولى در اينجا تناسب چندانى ندارد
  )1.(عرب به شخص بخيل، فاحش مى گويد: مفسران تصريح كرده اند كه

فحشاء در اينجا به معنى انتخاب اموال غير قابل مصرف براى : ده كهاين احتمال نيز داده ش
  .انفاق است

زيرا شيطان به وسيله ترس از فقر و تهيدستى  ;منظور از آن هر معصيتى است: و نيز گفته شده
  .انسان را وادار به كسب مال از انواع طرق نامشروع مى كند

هاى او است، و اصوالً هر نوع فكر منفى،  تعبير به امر كردن شيطان، اشاره به همان وسوسه
بازدارنده و كوته بين، سرچشمه اش تسليم در برابر وسوسه هاى شيطانى است، و در مقابل، 
هر گونه فكر مثبت، سازنده و آميخته با بلندنظرى، سرچشمه اش الهامات الهى و فطرت پاك 

  .خدادادى است
مال » كم كردن«انفاق و بذل مال، چيزى جز  در نظر ابتدائى،: در توضيح اين سخن بايد گفت

انفاق، : نيست و اين همان نظر كوته بينانه شيطانى است، ولى با دقت و ديد وسيع مى بينيم
ضامن بقاى اجتماع، تحكيم عدالت اجتماعى، و سبب كم كردن فاصله طبقاتى و پيشرفت 

رادى كه در آن اجتماع همگانى و عمومى مى باشد و مسلّم است كه با پيشرفت اجتماع، اف
  .زندگى مى كنند نيز، در رفاه و آسايش خواهند بود و اين همان نظر واقع بينانه الهى است

  قرآن به اين وسيله مسلمانان را توجه مى دهد كه انفاق اگر به ظاهر، چيزى از 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ذيل آيه مورد »فخر رازى«ورد بحث ـ تفسير ، ذيل آيه م431، صفحه 1، جلد »روح البيان«ـ  1
، 3احمدى ميانجى، جلد » مكاتيب الرسول«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«بحث ـ 
  ).هـ ق 1419دار الحديث، طبع اول، ( 579صفحه 
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كم مى كند در واقع چيزهائى بر سرمايه شما مى افزايد، هم از نظر معنوى و هم از نظر  شما
  .مادى

در دنياى امروز كه نتيجه و اثر اختالفات طبقاتى و پايمال شدن ثروت ها به خاطر به هم 
خوردن تعادل تقسيم ثروت، به روشنى به چشم مى خورد، درك معنى آيه فوق چندان مشكل 

  .نيست
  .وجود دارد» فحشاء«و » ترك انفاق«يك نوع ارتباط ميان : از آيه استفاده مى شودضمناً 

به معنى بخل باشد ارتباط آن از اين جهت است كه ترك انفاق و بخشش » فحشاء«البته اگر 
را كه از بدترين صفات است در انسان ايجاد مى كند و اگر » بخل«هاى مالى، آرام آرام صفت 

مطلق گناه يا گناه جنسى بگيريم باز ارتباط آن با ترك انفاق بر كسى  را به معنى» فحشاء«
زيرا سرچشمه بسيارى از گناهان، و بى عفتى ها و خودفروشى ها، فقر و  ;پوشيده نيست

تهيدستى است، عالوه بر همه اينها، انفاق يك سلسله آثار و بركات معنوى دارد كه جاى انكار 
  .نيست

و (» از سوى خود آمرزش، فضل و بخشش را به شما وعده مى دهدخداوند «: سپس مى افزايد
  ).اللّه يعدكُم مغْفرَةً منْه و فَضْالً

هنگام انفاق دو چيز از : نقل شده است) عليه السالم(از امام صادق» مجمع البيان«در تفسير 
و » گناهان آمرزش«يكى : طرف خدا است و دو چيز از ناحيه شيطان، آنچه از جانب خداست

و تهيدستى و » وعده فقر«و آنچه از طرف شيطان است يكى » وسعت و افزونى اموال«ديگرى 
  )1.(است» امر به فحشاء«ديگرى 

  همان » فضل«، آمرزش گناهان است و منظور از »مغفرة«بنابراين، منظور از 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »جامع البيان«ـ  346، صفحه 2، جلد »تبيان«ث ـ تفسير ، ذيل آيه مورد بح»مجمع البيان«ـ  1
  ).با اندكى تفاوت( 121، صفحه 3جلد 
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  .نقل شده، زياد شدن سرمايه ها در پرتو انفاق مى باشد» ابن عباس«طور كه از 
هنگامى كه در سختى و «: نقل شده) عليه السالم(وجه اين كه از امير مؤمنان علىجالب ت

انفاق كنيد تا از تهيدستى نجات (» تنگدستى افتاديد، به وسيله انفاق، با خدا معامله كنيد
  )1).(يابيد

  ).و اللّه واسع عليم(» خداوند قادر و توانا و عالم است«: و در پايان آيه مى فرمايد
چون خداوند قدرتى وسيع و علمى بى پايان دارد، مى تواند به وعده : اره به اين حقيقت كهاش

كه » ناتوان«و » فريبكار«خويش عمل كند، بنابراين، بايد به وعده او دلگرم بود، نه وعده شيطان 
 انسان را به گناه مى كشاند و چون از آينده آگاه نيست و قدرتى ندارد، وعده او جز گمراهى و

  .تشويق به نادانى نخواهد بود
* * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .258، كلمات قصار، شماره »نهج البالغه«ـ  1
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  منْ يشاء و منْ يؤْت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خَيراً كَثيراً يؤْتي الْحكْمةَ    269

  و ما يذَّكَّرُ إِالّ أُولُوا األَلْبابِ          
   

  :ترجمه
و به هر كس  ;مى دهد) و شايسته بداند(دانش و حكمت را به هر كس بخواهد ) خدا( 269

اين حقايق را درك نمى كنند، (ردمندان، و جز خ. دانش داده شود، خير فراوانى داده شده است
  .متذكر نمى گردند) و
   

  :تفسير
  برترين نعمت هاى الهى

با توجه به آنچه در آيه قبل گذشت، كه به هنگام انفاق، وسوسه هاى شيطانى دائر به فقر، و 
جذبه هاى رحمانى درباره مغفرت و فضل الهى، آدمى را به اين سو و آن سو مى كشد، در آيه 

چرا كه تنها حكمت است كه مى  ;د بحث، سخن از حكمت و معرفت و دانش مى گويدمور
تواند بين اين دو كشش الهى و شيطانى فرق بگذارد، و انسان را به وادى مغفرت و فضل 

  .بكشاند، و از وسوسه هاى گمراه كننده ترس از فقر، برهاند
و جهاد با نفس، نوعى علم و بينش مى  يا به تعبير ديگر، خداوند به بعضى از افراد بر اثر پاكى

آثار و فوائد اطاعت الهى و از جمله انفاق و نقش حياتى آن در اجتماع را درك كند، و : دهد كه
  .ميان آن و وساوس شيطانى فرق بگذارد

يؤْتي الْحكْمةَ منْ (» مى دهد) و شايسته بداند(خداوند دانش را به هر كس بخواهد «: مى فرمايد
شاءي.(  
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، »معرفت و شناخت اسرار جهان هستى«معانى زيادى ذكر شده از جمله » حكمت«در تفسير 
ن آ«و » معرفت و شناسائى خدا«، »رسيدن به حق از نظر گفتار و عمل«، »آگاهى از حقايق قرآن«

  .»نور الهى كه وسوسه هاى شيطانى را از الهامات الهى جدا مى سازد
حكمت يك معنى وسيعى دارد كه تمام اين امور، حتى نبوت را كه بعضى از : و ظاهر اين است

معانى آن شمرده اند شامل مى شود كه آن نوعى از علم و آگاهى است، و در اصل از ماده 
گرفته شده، و از آنجا كه علم، دانش و تدبير، انسان را از  به معنى منع) بر وزن حرف(» حكْم«

  .كارهاى خالف باز مى دارد، به آن حكمت گفته اند
شاءنْ ياين نيست كه خداوند بدون » هر كس را كه بخواهد«: بديهى است، منظور از جمله م

همه جا، با هيچ علتى، حكمت و دانش را به اين و آن مى دهد، بلكه اراده و مشيت خداوند، 
شايستگى هاى افراد آميخته است، يعنى هر كس را شايسته ببيند، از اين سرچشمه زالل 

و هر كس كه به او دانش داده شود، به او خير «: حياتبخش سيراب مى نمايد، سپس مى فرمايد
  ).و منْ يؤْت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خَيراً كَثيراً(» فراوانى داده شده است

هر كس را كه عقل دادى، چه ندادى؟ و هر كس را كه عقل ندادى چه «: ه گفته آن حكيمو ب
  !؟»دادى

بخشنده حكمت، خدا است در عين حال در اين جمله نامى از او به ميان : قابل توجه اين كه
  .»به هر كس حكمت داده شود خير فراوانى داده شده است«: نيامده، تنها مى فرمايد

دانش و حكمت ذاتاً خوب است از هر جا و از ناحيه هر : اشاره به اين است كهاين تعبير گويا، 
  .كه باشد، تفاوتى در نيكى آن نيست
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داده شد، خير و بركت  به هر كس دانش و حكمت: در اين جمله مى فرمايد: قابل توجه اين كه
زيرا خير و سعادت مطلق، تنها در دانش نيست، بلكه  ;»خير مطلق«فراوان داده شده است، نه 

  .دانش تنها يكى از عوامل مهم آن است
  ).و ما يذَّكَّرُ إِالّ أُولُوا األَلْبابِ(» تنها خردمندان متذكر مى شوند«: و در پايان آيه مى فرمايد

  .و نگاهدارى علوم و دانش ها در درون روح است» يادآورى«به معنى » تذكر«
است و از آنجا كه مغز هر چيز، بهترين و اساسى ترين » مغز«به معنى » لُب«جمع » الباب«و 

  .گفته مى شود» لُب«، »خرد«و » عقل«قسمت آن است به 
اد مى آورند تنها صاحبان عقل و خرد، اين حقايق را حفظ مى كنند و به ي: اين جمله مى گويد

صاحب عقل اند اما ) جز مجانين و ديوانگان(و از آن بهره مند مى شوند، اگر چه، همه افراد 
بلكه منظور آنهايى هستند كه عقل و خرد خود را به . أُولُوا األَلْباب به همه آنها گفته نمى شود

  .دكار مى گيرند و در پرتو اين چراغ پر فروغ، راه زندگى و سعادت را مى يابن
كه احتماالً اين سخن را از (اين بحث را با سخن يكى از دانشمندان اسالمى، پايان مى دهيم 

گاه مى شود خداوند اراده عذاب و مجازات «): شنيده است) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اكرم
مردم روى زمين را مى كند، ولى هنگامى كه بشنود معلمى به كودكان حكمت مى آموزد، به 

  )1.(»ن عمل، عذاب را از آنها دور مى سازدخاطر اي
* * *  

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسة 330، صفحه 3جلد (، ذيل آيه مورد بحث 1138، صفحه 2، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
مطبعة ( 439و  438، صفحات 2، جلد »سنن دارمى«ـ ) هـ ق 1405التاريخالعربى، طبع 

  ).االعتدال، دمشق
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270    هلَمعي نْ نَذْر فَإِنَّ اللّهم تُمنَذَر نْ نَفَقَة أَوم ما أَنْفَقْتُم و  
  و ما للظّالمينَ منْ أَنْصار          

271    وا الصدإِنْ تُبا الْفُقَراءتُؤْتُوه إِنْ تُخْفُوها و و يا همعفَن قاتد  
  فَهو خَيرٌ لَكُم و يكَفِّرُ عنْكُم منْ سيئاتكُم و اللّه بِما تَعملُونَ خَبيرٌ          

   
  :ترجمه

، )خدا انفاق كنيددر راه (نذر كرده ايد ) اموالى را كه(ـ و هر چيز را كه انفاق مى كنيد، يا  270
  .و ستمگران ياورى ندارند. خداوند آنها را مى داند

و اگر آنها را مخفى ساخته و به نيازمندان ! ـ اگر انفاق ها را آشكار كنيد، خوب است 271
و در پرتو بخشش در راه ( ;و قسمتى از گناهان شما را مى پوشاند ;بدهيد، براى شما بهتر است
  .و خداوند به آنچه انجام مى دهيد، آگاه است ).خدا، بخشوده خواهيد شد

   
  :تفسير

  چگونگى انفاق ها
به دنبال آيات گذشته كه درباره انفاق و بخشش در راه خدا و انتخاب اموال خوب براى اين 

كار، توأم با اخالق و اخالص بحث مى كرد، در اين دو آيه، سخن از چگونگى انفاق ها و علم 
  .خداوند نسبت به آن است
) در اين زمينه كرده ايد(آنچه را كه انفاق مى كنيد يا نذرهايى كه «: در آيه نخست، مى فرمايد

  ).و ما أَنْفَقْتُم منْ نَفَقَة أَو نَذَرتُم منْ نَذْر فَإِنَّ اللّه يعلَمه(» خداوند همه آنها را مى داند
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كم باشد يا زياد، خوب باشد يا بد، از طريق حالل تهيه شده باشد، يا حرام، با اخالص همراه 
باشد، يا توأم با ريا، همراه با منت و آزار باشد، يا بدون آن، از اموالى باشد كه خداوند دستور 

خود واجب كرده باشيد، هر گونه باشد، خدا از تمام  انفاق آن را داده است، يا به وسيله نذر بر
  .جزئيات آن آگاه است و جزاى آن را از خوب و بد به تناسب آن خواهد داد

  ).و ما للظّالمينَ منْ أَنْصار(» و ظالمان ياورى ندارند«: و در پايان آيه مى فرمايد
دگان رياكار، و منت گذاران و مردم در اينجا اشاره به ثروت اندوزان بخيل و انفاق كنن» ظالمان«

آزاران است، كه خداوند آنها را يارى نمى كند و انفاقشان نيز در دنيا و آخرت ياورشان 
  .نخواهد بود

يا كسانى كه به خاطر ترك انفاق به محرومان و تهيدستان، هم به آنها ظلم كردند، هم به جامعه 
  .و هم به خويشتن

زيرا ظلم به معنى وسيع كلمه، به  ;محل شايسته خود به كار نگرفتنديا كسانى كه انفاق ها را در 
معنى هر گونه كارى است كه در غير مورد خود انجام گيرد، و از آنجا كه منافاتى در ميان اين 

  .معانى سه گانه نيست، ممكن است هر سه در مفهوم آيه جمع باشد
امت شفاعت كننده اى و اين خاصيت ظلم و آرى، آنها نه در دنيا يار و ياورى دارند، و نه در قي

  .ستم، در هر چهره و به هر شكل است
و اين از . نذر مشروعيت دارد، و بايد به آن عمل كرد: ضمناً از اين آيه استفاده مى شود كه

  .امورى بوده كه قبل از اسالم وجود داشته، و اسالم بر آن صحه گذاشته است
* * *  
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اگر «: در دومين آيه، سخن از چگونگى انفاق از نظر آشكار و پنهان بودن است، مى فرمايد
انفاق ها را آشكار كنيد، چيز خوبى است، و اگر آنها را مخفى ساخته و به نيازمندان بدهيد 

تُبدوا الصدقات فَنعما هي و إِنْ تُخْفُوها و تُؤْتُوها الْفُقَراء فَهو خَيرٌ إِنْ (» براى شما بهتر است
لَكُم.(  

و خداوند به ) و در پرتو اين كار، بخشوده خواهيد شد(و بخشى از گناهان شما را مى پوشاند «
  ).م و اللّه بِما تَعملُونَ خَبيرٌو يكَفِّرُ عنْكُم منْ سيئاتكُ(» آنچه انجام مى دهيد، آگاه است

* * *  
  :نكته ها

  ـ انفاق آشكار و پنهان  1
زيرا  ;ترديدى نيست كه انفاق علنى و آشكار در راه خدا و اختفاى آن هر كدام اثر مفيدى دارد

هنگامى كه انسان به طور آشكار و علنى مال خود را در راه خدا انفاق مى كند اگر انفاق واجب 
، گذشته از اين كه مردم تشويق به اين گونه كارهاى نيك مى شوند، رفع اين تهمت نيز از باشد

  .انسان مى گردد كه به وظيفه واجب خود عمل نكرده است
و اگر انفاق مستحب باشد، در حقيقت يك نحوه تبليغ عملى است كه مردم را به كارهاى خير 

  .ى و عام المنفعه تشويق مى كندو حمايت از محرومان و انجام كارهاى نيك اجتماع
و چنانچه انفاق به طور مخفى، و دور از انظار مردم انجام شود، به طور قطع ريا و خودنمائى 
در آن كمتر است، و خلوص بيشترى در آن خواهد بود، مخصوصاً درباره كمك به محرومان، 

كار در مورد خود  هر يك از دو«: آبروى آنها بهتر حفظ مى شود، و لذا آيه فوق مى گويد
  .»خوب و شايسته است
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اين دستور تنها درباره انفاق هاى مستحبى است و انفاق هاى : بعضى از مفسران گفته اند
  .ر و علنى باشدواجب از قبيل زكات و مانند آن بهتر است هميشه آشكا

جنبه عمومى و همگانى ) اظهار و اخفاى انفاق(ولى مسلّم است كه هيچ يك از اين دو دستور 
ندارد بلكه موارد مختلف است در پاره اى از موارد كه اثر تشويقى آن بيشتر است و لطمه اى 

كه حفظ به اخالص نمى زند، بهتر است اظهار گردد، و در مواردى كه افراد آبرومندى هستند 
آبروى آنها ايجاب مى كند، انفاق به صورت مخفى انجام گيرد و بيم رياكارى و عدم اخالص 

  .مى رود، مخفى ساختن آن بهتر خواهد بود
در بعضى احاديث تصريح شده انفاق هاى واجب بهتر است اظهار گردد، و اما انفاق هاى 

  )1.(مستحب بهتر است مخفيانه انجام گيرد
زكات واجب را به طور آشكار از مال جدا «: نقل شده كه فرمود) يه السالمعل(از امام صادق

  )2.(»كنيد و به طور آشكار انفاق نمائيد اما انفاق هاى مستحب اگر مخفى باشد بهتر است
زيرا انجام وظائف واجب كمتر به ريا آميخته  ;اين احاديث با آنچه در باال گفتيم منافات ندارد

است كه در محيط اسالمى هر كس ناچار است آن را انجام دهد و  مى شود، چون وظيفه اى
  .همچون يك ماليات قطعى است كه بايد همه بپردازند

  بنابراين، اظهار آن بهتر است و اما انفاق هاى مستحبى چون جنبه الزامى ندارد، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باب إِستحبابِ إِخْراجِ الزَّكاةِ الْمفْرُوضَةِ «: 54، باب 309، صفحه 9، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
ةً ويالنچاپ آل البيت(، »...ع.(  

هو الزَّكوةُ الْمفْرُوضَةُ تُخْرَج عالنيةً و تُدفع عالنيةً و بعد ذلك غَيرُ الزَّكوةِ انْ دفَعتَه سرّاً فَ«ـ  2
مؤسسه دار الكتاب، قم، ( 93و  92، صفحات 1، جلد »هيم قمىعلى بن ابرا«أَفْضَلُ ـ تفسير 

بحار «ـ ) چاپ آل البيت(، با اندكى تفاوت 311، صفحه 9، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) هـ ق 1404
  .، ذيل آيه مورد بحث»مجمع البيان«ـ  284، صفحه 69، جلد »االنوار
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  .ممكن است اظهار آن به خلوص نيت لطمه بزند، لذا اختفاى آن شايسته تر مى باشد
* * *  

  ـ انفاق و آمرزش 2
انفاق در راه خدا در آمرزش گناهان اثر : استفاده مى شود» و يكَفِّرُ عنْكُم منْ سيئاتكُم«از جمله 

  .»و گناهان شما را مى پوشاند«: د از دستور انفاق در اين جمله مى فرمايدزيرا بع ;عميق دارد
البته، مفهوم اين سخن آن نيست كه بر اثر انفاقِ كوچكى، همه گناهان بخشوده خواهد شد، 

به كار مى رود استفاده مى شود كه انفاق، » تبعيض«كه معموالً براى » منْ«بلكه با توجه به كلمه 
ميزان «و » مقدار انفاق«روشن است كه آن قسمت بستگى به . را مى پوشاند قسمتى از گناهان

  .دارد» اخالص
و اهل تسنن ) عليهم السالم(درباره اين كه انفاق سبب آمرزش مى شود از طرق اهل بيت
انفاق نهانى خشم خدا را فرو «: روايات زيادى وارد شده است از جمله در حديثى آمده است

  )1.(»ور كه آب آتش را خاموش مى كند گناه انسان را از بين مى بردمى نشاند، و همان ط
هفت كس هستند كه خداوند آنها را در سايه لطف خود قرار مى «: و نيز در روايتى آمده است

  : دهد، در روزى كه سايه اى جز سايه او نيست
   ;پيشواى دادگر

   ;جوانى كه در بندگى پروردگار پرورش مى يابد
  ;و با مسجد پيوسته است تا بار ديگر به سوى آن باز گرددكسى كه قلب ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »مجمع البيان«ـ » صدقَةُ السرِّ تُطْفئُ غَضَب الرَّب و تُطْفئُ الْخَطيئَةَ كَما يطْفئُ الْماء النّار«ـ  1

علمى للمطبوعات، بيروت، طبع اول، ، مؤسسة اال198، صفحه 2جلد ( 385، صفحه 2و  1جلد 
انتشارات سيد ( 71، صفحه 2، جلد »عوالى الآللى«، ذيل آيه مورد بحث ـ )هـ ق 1415

  ).با تفاوت( 24و  23، صفحات 93، جلد »بحار االنوار«ـ ) هـ ق 1405الشهداء، قم، 
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   ;كسانى كه يكديگر را براى خدا دوست دارند با محبت گرد هم آيند و با محبت متفرق شوند
   ;كسى كه زن زيباى صاحب مقامى او را به گناه دعوت كند و او بگويد من از خدا مى ترسم

كرده  كسى كه انفاق نهانى مى كند به طورى كه دست راست او از انفاقى كه دست چپ او
  ! آگاه نمى گردد

  )1.(»و كسى كه تنها به ياد خدا مى افتد و قطره اشكى از گوشه هاى چشم او سرازير مى شود
 * * *  

  ـ انفاق و نيت پاك 3
خدا عالم است به آنچه انفاق مى : اين است كه» و اللّه بِما تَعملُونَ خَبِيرٌ«ضمناً مفهوم جمله 

خفى و همچنين او از نيات شما آگاه است كه اظهار و اخفاى كنيد، چه آشكار باشد، و چه م
  .انفاق را به چه منظور و هدفى انجام مى دهيد

در هر حال آنچه در انفاق مؤثر است نيت پاك و خلوص در عمل است، به عالوه، دانستن و 
 زيرا اوست كه جزاى اعمال انسان ;ندانستن مردم اثرى ندارد، و آنچه مهم است علم خداست

  .را مى دهد و از نهان و آشكار آگاه است
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلِمام العدلُ، و الشّاب الَّذى نَشَأَ في عبادةِ اللّه : سبعةٌ يظلُّهم اللّه في ظلِّه يوم ال ظلَّ إِالّ ظلُّه«ـ  1

قُ بِالْمساجِد حتّى يعود إِلَيها، و رجالنِ تَحابا فى اللّه و اجتَمعا علَيه و تَعالى و رجلٌ قَلْبه يتَعلَّ
 تَفَرَّقا علَيه و رجلٌ دعتْه امرَأَةٌ ذات منْصب و جمال فَقالَ انِّى أَخاف اللّه تَعالى، و رجلٌ تَصدقَ

تّى لَمقَة فَأَخْفاها حدبِص ناهيع ياً فَفاضَتخال لٌ ذَكَرَ اللّهجر و ،مالُهقُ شما تُنْف نُهيمي لَمـ » تَع
، مؤسسة االعلمى للمطبوعات، 198، صفحه 2جلد ( 385، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«

 ، با199، صفحه 5، جلد »وسائل الشيعه«، ذيل آيه مورد بحث ـ )هـ ق 1415بيروت، طبع اول، 
  ، 261، صفحه 26، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت(تفاوت 

  ).همه با تفاوت( 353، صفحه 71، و جلد 377، صفحه 66جلد 
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  ه يهدي منْ يشاء و ما تُنْفقُوا منْ خَيرلَيس علَيك هداهم و لكنَّ اللّ    272
  فَال َنْفُسكُم و ما تُنْفقُونَ إِالَّ ابتغاء وجه اللّه و ما تُنْفقُوا منْ خَير         
  يوف إِلَيكُم و أَنْتُم ال تُظْلَمونَ          

   
  :ترجمه

ن، ترك انفاق به غير مسلمانان، براى اجبار به اسالم، بنابراي( ;ـ هدايت آنها بر تو نيست 272
و آنچه را از . ، هدايت مى كند)و شايسته بداند(ولى خداوند، هر كه را بخواهد ) صحيح نيست

! جز براى رضاى خدا، انفاق نكنيد) ولى( ;خوبى ها و اموال انفاق مى كنيد، براى خودتان است
و به شما  ;به طور كامل به شما داده مى شود) داش آنپا(و آنچه از خوبى ها انفاق مى كنيد، 

  .ستم نخواهد شد
   

  :شأن نزول
مسلمانان حاضر نبودند به غير مسلمين : نقل شده كه» ابن عباس«از » مجمع البيان«در تفسير 

  )1.(انفاق كنند، آيه فوق نازل شد و به آنها اجازه داد كه در مواقع لزوم اين كار را انجام دهند
: زول ديگرى براى آيه فوق نقل شده كه بى شباهت به شأن نزول اول نيست و آن اين كهشأن ن

) صلى اهللا عليه وآله(در خدمت پيغمبر اكرم» عمرة القضاء«در سفر » اسماء«زن مسلمانى به نام 
بود، مادر و جده آن زن، به سراغ او آمدند و از او كمكى خواستند، و از آنجا كه آن دو نفر 

  از كمك به » اسماء«بت پرست بودند مشرك و 
، »قرطبى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »مجمع البيان«ـ  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ذيل آيه مورد بحث، و ديگر تفاسير
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زيرا شما پيرو آئين من  ;اجازه بگيرم) صلى اهللا عليه وآله(بايد از پيامبر: ع ورزيد، گفتآنها امتنا
آمد اجازه خواست، آيه مورد بحث نازل ) صلى اهللا عليه وآله(نيستيد، سپس نزد پيامبر

  )1.(گرديد
   

  :تفسير
  انفاق و كمك هاى انسانى به غير مسلمانان
اه خدا به طور كلى مطرح بود، و در اين آيه سخن از در آيات قبل، مسأله انفاق و بخشش در ر

جواز انفاق به غير مسلمانان است، به اين معنى كه نبايد انفاق بر بينوايان غير مسلمان را ترك 
  .كنند، به منظور اين كه تحت فشار قرار گيرند و اسالم را اختيار كنند و هدايت شوند

  ).لَيس علَيك هداهم(» تو نيست بر) به طور اجبار(هدايت آنها «: مى فرمايد
بنابراين، ترك انفاق بر آنها براى اجبار آنها به اسالم صحيح نمى باشد، اين سخن گر چه 

  .است، ولى در واقع همه مسلمانان را شامل مى شود) صلى اهللا عليه وآله(خطاب به پيامبر اكرم
و (» هدايت مى كند) شايسته بداند و(ولى خداوند هر كه را بخواهد «: پس از آن مى افزايد

شاءنْ يدي مهي نَّ اللّهلك.(  
آنچه را از «: و بعد از اين يادآورى، به ادامه بحث فوائد انفاق در راه خدا مى پردازد، مى فرمايد

  ).و ما تُنْفقُوا منْ خَير فَال َنْفُسكُم(» خوبى ها انفاق كنيد براى خودتان است
  ).و ما تُنْفقُونَ إِالَّ ابتغاء وجه اللّه(» ى خدا انفاق نكنيدولى جز برا«

  را به معنى نهى » و ما تُنْفقُونَ«اين در صورتى است كه جمله به ظاهر خبريه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ ) فاوتبا ت(، ذيل آيه مورد بحث »قرطبى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير »مجمع البيان«ـ  1
  . ، ذيل آيه مورد بحث»فخررازى«تفسير 
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  .بگيريم، يعنى انفاق شما در صورتى سود بخش است كه به خاطر خدا انجام گيرد
ريه باشد، يعنى شما مسلمانان جز براى اين احتمال نيز وجود دارد كه جمله، به همان معنى خب

  .رضاى خدا و جلب خشنودى او انفاق نمى كنيد
آنچه از خوبى ها انفاق مى كنيد به «: و در آخرين جمله باز به عنوان تأكيد بيشتر مى فرمايد

يكُم و ما تُنْفقُوا منْ خَير يوف إِلَ(» شما تحويل داده مى شود، و هرگز ستمى بر شما نخواهد شد
  ).و أَنْتُم ال تُظْلَمونَ

از انفاق خود سود مختصرى مى بريد، بلكه تمام آنچه را انفاق مى كنيد : يعنى گمان نكنيد كه
به طور كامل به شما باز مى گرداند، آن هم در روزى كه شديداً به آن نيازمنديد، بنابراين در 

  .انفاق هاى خود كامالً دست و دل باز باشيد
ظاهر اين جمله اين است كه خود آنچه انفاق شده به انسان باز : با توجه به اين كهضمناً 

، آيه مى تواند دليلى بر تجسم اعمال بوده باشد كه در جاى خود )نه ثواب آن(گردانده مى شود 
  )1.(به طور مشروح خواهد آمد

 * * *  
  :نكته ها

  ـ انفاق يك كمك انسانى 1
ه بخشش هاى الهى و نعمت هاى او در اين جهان، شامل حال همان طور ك: آيه فوق مى گويد

مى شود، مؤمنان هم بايد به هنگام انفاق هاى ) صرف نظر از عقيده و آئين آنها(همه انسان ها 
  .مستحبى و رفع نيازمندى هاى بينوايان در مواقع لزوم، رعايت حال غير مسلمانان را نيز بكنند

  بر غير مسلمانان، به خاطر يك كمك  البته اين در صورتى است كه انفاق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، در همين جلد مورد بحث قرار خواهد گرفت»آل عمران«سوره  30ـ اين مسأله، ذيل آيه  1
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موجب تقويت كفر و پيشبرد نقشه هاى شوم دشمنان نگردد، بلكه آنها را به انسانى باشد و 
  .روح انسان دوستى اسالم آگاه سازد

* * *  
  ـ اقسام هدايت 2

روشن است منظور از عدم وجوب هدايت مردم بر پيامبر، اين نيست كه او موظف به ارشاد و 
ترين برنامه پيامبر است، بلكه منظور  زيرا ارشاد و تبليغ روشن ترين و اساسى ;تبليغ آنها نباشد
  .او موظف نيست آنها را تحت فشار قرار دهد و اجبار بر هدايت نمايد: اين است كه

  : آيا منظور از اين هدايت، هدايت تكوينى است يا تشريعى؟ زيرا هدايت انواعى دارد
سله عوامل خداوند يك سل: الف ـ هدايت تكوينى ـ منظور از هدايت تكوينى، اين است كه

پيشرفت و تكامل در موجودات مختلف جهان ـ اعم از انسان و ساير جانداران، حتى 
  .موجودات بى جان ـ آفريده، كه آنها را به سوى تكامل مى برد

رشد و تكامل جنين، در شكم مادر، نمو و پيشرفت دانه هاى گياهان در دل زمين، و حركت 
مانند آن، نمونه هاى مختلفى از هدايت تكوينى  كرات مختلف منظومه شمسى در مدار خود، و

هستند، اين نوع هدايت مخصوص خدا است و وسيله آن، عوامل و اسباب طبيعى و ماوراء 
  . طبيعى است

  : قرآن مجيد مى گويد
خدائى كه آفرينشِ ويژه هر موجودى را به او «: ربنَا الَّذي أَعطى كُلَّ شَيء خَلْقَه ثُم هدى

  )1.(»و سپس او را هدايت و رهبرى كرد بخشيد،
  ب ـ هدايت تشريعى ـ منظور از اين هدايت راهنمائى افراد از طريق تعليم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50ـ طه، آيه  1
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  .و قوانين مفيد و حكومت عادالنه و پند و اندرز و موعظه استو تربيت، 
اين نوع هدايت به وسيله پيامبران، امامان، افراد صالح و مربيان دلسوز انجام مى شود و در قرآن 

  . به آن كراراً اشاره شده است
  : قرآن مجيد مى گويد

ب بزرگ ترديدى در آن نيست و وسيله اين كتا«: ذلك الْكتاب ال ريب فيه هدى للْمتَّقينَ
  )1.(»هدايت پرهيزكاران است

» توفيق«ج ـ هدايت به معنى فراهم ساختن وسيله ـ اين نوع هدايت كه گاهى از آن به عنوان 
وسائل الزم را در اختيار افراد بگذارند تا با ميل و اراده : ياد مى شود، عبارت از اين است كه

فاده كنند، مثالً ساختن مدرسه، مسجد، كانون هاى تربيتى، تهيه خود از آن براى پيشرفت است
برنامه ها و كتاب هاى الزم و تربيت مبلغان و معلمان شايسته، همه، داخل در اين قسم از 

. هدايت هستند و در حقيقت اين قسم از هدايت، برزخى است بين هدايت تكوينى و تشريعى
  :قرآن مى گويد

و كسانى كه در راه ما مجاهده كنند آنها را به راه هاى «: نا لَنَهدينَّهم سبلَناو الَّذينَ جاهدوا في
  )2.(»خود هدايت مى كنيم

د ـ هدايت به سوى نعمت ها و پاداش ها ـ منظور از اين هدايت، بهره مند ساختن افراد 
راد با ايمان شايسته از نتيجه اعمال نيكشان در سراى ديگر است، اين نوع هدايت، مخصوص اف

  .»سيهديهِم و يصلح بالَهم«: و درستكار است، قرآن مجيد مى گويد
  :اين جمله كه بعد از ذكر فداكارى شهيدان راه خدا آمده است مى گويد

  )3.(»خداوند آنها را هدايت مى كند و حال آنها را بهبودى مى بخشد«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2آيه ـ بقره،  1
  .69ـ عنكبوت، آيه  2
  .5ـ محمد، آيه  3
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بديهى است اين نوع هدايت تنها مربوط به برخوردارى آنان از نتايج سودمند عملشان در جهان 
  .ديگر است

هستند كه هر كدام بعد از » حقيقت«هدايت، مراحل مختلفى از يك اما در واقع اين چهار نوع 
زيرا نخست، هدايت تكوينى خداوند به سراغ انسان مى آيد و عقل و  ;ديگرى قرار گرفته است

  ).هدايت تكوينى(فكر و قواى ديگر را در اختيار او مى گذارد 
به راه حق دعوت مى كنند  پس از آن هدايت و راهنمائى انبياء شروع مى شود و آنها مردم را

  ).هدايت به معنى ارشاد و تبليغ(
و بعد از آن با ورود در مرحله عمل، توفيق پروردگار شامل حال آنها مى شود و راه ها براى 

  ).هدايت به معنى توفيق(آنها هموار مى گردد و مرحله سوم هدايت را به اين طريق مى پيمايند 
  ).هدايت به سوى پاداش ها(ج اعمال خود بهره مند مى گردند و در پايان در جهان ديگر از نتاي

از وظائف حتمى پيامبران و امامان است ) ارشاد و تبليغ(از اين چهار نوع هدايت يك قسم آن 
و قسم ديگرى از آن كه هموار ساختن راه باشد به مقدار وسيعى جزء برنامه هاى حكومت 

  .وص ذات خدا استالهى پيامبران و امامان است ولى بقيه مخص
بنابراين، هر جا در قرآن نفى هدايت از پيغمبر شده همانند آيه فوق، منظور اين دو قسم 

  .نيست) هدايت ارشاد و تبليغ و هدايت هموار ساختن زمينه ها(
شاءنْ يى مدهي نَّ اللّهلك اين امر » خدا هر كس را بخواهد هدايت مى كند«: گر چه در جمله و

اراده خداوند شده اما اين هدايت هاى پروردگار مسلماً بدون حساب و حكمت نمى  منوط به
  باشد، يعنى بى جهت يكى را هدايت و 
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ود را براى هدايت احراز كنند تا خ» شايستگى«ديگرى را محروم نمى كند، بلكه افراد بايد قبالً 
  .از آن بهره مند گردند

اگر در ميان : به هر حال، از آيه فوق حقيقت ديگرى را نيز مى توان استفاده كرد و آن اين كه
مسلمانان افرادى بعد از اين همه تأكيد درباره دورى از ريا و منت و آزار، باز انفاق هاى خود 

وظيفه تو تنها بيان احكام و فراهم ساختن يك ! اراحت نباشرا آلوده به اين امور سازند، ن
محيط اجتماعى سالم است و هرگز موظف نيستى آنها را مجبور به اين امور سازى، روشن 
  .است كه اين تفسير منافاتى با تفسير سابق ندارد و ممكن است هر دو را از آيه استفاده كرد

* * *  
  انـ اثر انفاق در زندگى انفاق كنندگ 3

منافع انفاق به خود شما بازگشت مى كند و : مى گويد» و ما تُنْفقُوا منْ خَير فَال َنْفُسكُم«جمله 
به اين وسيله انفاق كنندگان را به اين عمل انسانى تشويق مى نمايد، مسلماً انسان، هنگامى كه 

  .ند خواهد شدبداند نتيجه كار او به خود او باز مى گردد، بيشتر به آن كار عالقه م
منظور از بازگشت منافع انفاق به انفاق كننده، همان : ممكن است در ابتدا چنين به نظر برسد كه

  .پاداش و نتايج اخروى آن باشد
البته اين معنى صحيح است، ولى نبايد تصور كرد كه سود انفاق تنها جنبه اخروى دارد، بلكه از 

  :»مادى«و هم از جنبه » معنوى«جنبه  نظر اين دنيا نيز به سود آنها است، هم از
از نظر معنوى، روحِ گذشت و بخشش و فداكارى و نوع دوستى و برادرى را در انفاق كننده 
  .پرورش مى دهد و در حقيقت وسيله مؤثرى براى تكامل روحى و پرورش شخصيت اوست
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در يك اجتماع، موجب انفجارهاى خطرناك مى » افراد محروم و بينوا«و از نظر مادى وجود 
گردد، همان انفجارهائى كه گاهى تمام اصل مالكيت را در خود فرو مى برد و تمام ثروت ها را 

  .مى بلعد و نابود مى سازد
را كه از اين رهگذر، متوجه افراد اجتماع مى  انفاق، فاصله طبقاتى را كم مى كند، و خطراتى

  .شود از ميان مى برد
انفاق آتش خشم و شعله هاى سوزان طبقات محروم را فرو مى نشاند و روح انتقام و كينه 

  .توزى را از آنها مى گيرد
» جهات مختلف مادى و معنوى«و » سالمت اقتصادى«، »امنيت اجتماعى«بنابراين، انفاق از نظر 

  .د انفاق كنندگان نيز هستبه سو
 * * *  

  چه معنى دارد؟» وجه اللّه«ـ  4
بنابراين . به كار برده مى شود» ذات«است و گاهى به معنى » صورت«در لغت به معنى » وجه«
انفاق كنندگان بايد نظرشان ذات پاك پروردگار باشد، پس ذكر . يعنى ذات خدا» وجه اللّه«

: زيرا هنگامى كه گفته شود ;نند آن، متضمن يك نوع تأكيد استدر اين آيه و ما» وجه«كلمه 
  !بيشتر است، يعنى حتماً براى خدا باشد و نه ديگرى» براى خدا«تأكيد آن از » براى ذات خدا«

زيرا اعضاى مهم  ;به عالوه، معموالً صورت انسان، شريف ترين قسمت ظاهرى بدن اوست
به كار برده » وجه«به همين دليل، هنگامى كه كلمه بينائى و گويائى در آن قرار گرفته است 

در مورد خداوند به كار برده » كنايه«شود، شرافت و اهميت را مى رساند، در اينجا هم به طور 
شده است و در واقع يك نوع احترام و اهميت از آن فهميده مى شود، بديهى است خدا نه 

  .جسم است و نه صورت دارد
* * *  
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  للْفُقَراء الَّذينَ أُحصرُوا في سبيلِ اللّه ال يستَطيعونَ ضَرْباً في    273
  ماهماألَرضِ يحسبهم الْجاهلُ أَغْنياء منَ التَّعفُّف تَعرِفُهم بِسي         
          ليمع بِه ر فَإِنَّ اللّهنْ خَيقُوا مما تُنْف إِلْحافاً و ئَلُونَ النّاسسال ي  

   
  :ترجمه

و نمى ( ;براى نيازمندانى باشد كه در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته اند) انفاق شما، بايد(ـ  273
و (نمى توانند مسافرتى كنند ) ;بزنند توانند براى تأمين هزينه زندگى، دست به كسب و تجارتى

 ;و از شدت خويشتن دارى، افراد ناآگاه آنها را بى نياز مى پندارند) ;سرمايه اى به دست آورند
اين . (و هرگز با اصرار چيزى از مردم نمى خواهند ;اما آنها را از چهره هايشان مى شناسى

  .كنيد، خداوند از آن آگاه استو هر چيز خوبى در راه خدا انفاق !) است مشخصات آنها
   

  :شأن نزول
نازل شده است » صفَّه«اين آيه درباره اصحاب : چنين نقل شده است) عليه السالم(از امام باقر

بودند كه نه خانه اى » مدينه«و اطراف » مكّه«اصحاب صفَّه حدود چهارصد نفر از مسلمانان (
زل آنها بروند از اين جهت در مسجد پيامبر داشتند و نه خويشاوندانى كه به من» مدينه«در 

  ).مسكن گزيده بودند و آمادگى خود را براى شركت در ميدان هاى جهاد اعالم داشته بودند
سكوى (ولى چون اقامت آنها در مسجد با شئون مسجد سازگار نبود، دستور داده شد به صفَّه 

آيه فوق نازل شد، و به مردم كه در بيرون مسجد قرار داشت منتقل شوند، ) بزرگ و وسيع
  دستور داد به اين دسته از برادران خود از كمك هاى 
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  )1.(ممكن مضايقه نكنند، آنها هم چنين كردند
و محافظان او بوده ) صلى اهللا عليه وآله(يامبرآنها پاسداران پ: بعضى از مفسران تصريح كرده اند

  )2.(اند
   

  :تفسير
  بهترين مورد انفاق

باز در ادامه آداب و احكام انفاق، در اين آيه، به بهترين مواردى كه انفاق در آنجا بايد صورت 
  .گيرد، اشاره شده است، يعنى كسانى كه داراى صفات سه گانه در اين آيه باشند

بايد براى كسانى باشد كه در راه «انفاق شما به خصوص : ف آنان مى فرمايددر بيان اولين وص
  ).للْفُقَراء الَّذينَ أُحصرُوا في سبيلِ اللّه(» خدا، محصور شده اند

به خاطر اشتغال به جهاد در راه خدا و نبرد با دشمن و يادگيرى فنون جنگى : يعنى كسانى كه
ش براى معاش و تأمين هزينه زندگى، باز مانده اند، كه يك يا تحصيل علوم الزم ديگر، از تال

  )3.(بودند) صلى اهللا عليه وآله(نمونه روشن آن، اصحاب صفَّه در عصر پيامبر اكرم
و سرمايه اى به دست آورند » همانها كه نمى توانند سفرى كنند«: آن گاه براى تأكيد مى افزايد

  ).ال يستَطيعونَ ضَرْباً في األَرضِ(
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و تفسيرهاى » روح المعانى«، »قرطبى«، »البحر المحيط«، »ابوالفتوح رازى«، »مجمع البيان«ـ  1
  ).با تفاوت هائى در عبارت(ديگر،ذيل آيه مورد بحث 

دار احياء التراث (، ذيل آيه مورد بحث 462، صفحه 1، جلد »فى ظالل القرآن«ـ تفسير  2
  ).هـ ق 1386ربى، بيروت، طبع پنجم، الع
به معنى حبس و منع و تضييق است، و در اينجا به معنى تمام امورى است كه » حصر«ـ  3

  .انسان را از تأمين معاش باز مى دارد
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به جاى سفر، به خاطر آن است كه مسافران مخصوصاً آنها كه » االرض ضرب فى«تعبير به 
  .براى هدف هاى مهمى پياده به سفر مى روند، پيوسته پاى بر زمين مى كوبند و پيش مى روند

بنابراين، كسانى كه مى توانند تأمين زندگى كنند، بايد مشقت و رنج سفر را تحمل كرده، از 
، مگر اين كه كار مهم ترى همچون جهاد در راه خدا يا فرا دسترنج ديگران استفاده نكنند

  .گرفتن علوم واجب، مانع از سفر گردد
كسانى كه افراد نادان و بى اطالع، آنها را از شدت «: و در دومين توصيف از آنان، مى فرمايد

  ).يحسبهم الْجاهلُ أَغْنياء منَ التَّعفُّف(» عفاف غنى مى پندارند
ين سخن، به آن مفهوم نيست كه اين نيازمندان با شخصيت، قابل شناخت نيستند، لذا مى ولى ا
  ).تَعرِفُهم بِسيماهم(» آنها را از چهره هايشان مى شناسى«: افزايد

و اين كه در فارسى امروز آن را به معنى ) 1(در لغت به معنى عالمت و نشانه است» سيما«
معنى تازه اى است و گرنه در مفهوم عربى آن، چنين معنايى چهره و صورت به كار مى برند، 

آنها گر چه سخنى از حال خود نمى گويند، ولى : ذكر نشده است، به هر حال منظور اين است
در چهره هايشان نشانه هايى از رنج هاى درونى وجود دارد كه براى افراد فهميده آشكار است، 

  .»رونرنگ رخساره خبر مى دهد از سرّ د«آرى، 
هرگز چيزى با اصرار از «: آنها چنان بزرگوارند كه: و در سومين توصيف از آنان مى فرمايد

  )2).(اليسئَلُونَ النّاس إِلْحافاً(» مردم نمى خواهند
  اصوالً آنها از مردم چيزى نمى خواهند، چه رسد به اين كه اصرار در سؤال 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . گرفته اند» سوم«و بعضى آن را از ماده » وسم«آن را از ماده  ـ بعضى 1
به معنى آن پوشش خاص است، و اصرار در سؤال را از » لحاف«از همان ماده » الْحاف«ـ  2

  .گفته اند كه قلب انسان يا طرف مقابل را مى پوشاند» الحاف«اين جهت 
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معمولِ نيازمندانِ عادى اصرار در سؤال است اما آنها يك نيازمند : داشته باشند، و به تعبير ديگر
  .عادى نيستند

مفهومش اين نيست كه بدون » آنها با اصرار سؤال نمى كنند«: بر اين اساس اگر قرآن مى گويد
زيرا سؤال  ;بلكه مفهومش اين است آنها فقير عادى نيستند تا سؤال كننداصرار سؤال مى كنند، 

آنها را از سيمايشان بايد «: آنها معموالً توأم با اصرار و الحاف است، به قرينه اين كه مى گويد
  .مفهومى نداشت» يحسبهم الْجاهلُ أَغْنياء منَ التَّعفُّف«نه از سؤالشان و االّ جمله » شناخت

احتمال ديگرى در تفسير اين آيه نيز هست، و آن اين كه آنها در حال عادى هرگز سؤال نمى 
  .كنند، و هر گاه اضطرارِ شديد، آنها را مجبور به اظهار حال خود كند، هرگز اصرار نمىورزند

ولى اين . (منظور اين است كه آنها در ترك سؤال كردن اصرار دارند: بعضى نيز گفته اند
  ).خالف ظاهر آيه است احتمال

و هر چيز «: و در پايان آيه، باز، همگان را به انفاق از هر گونه خيرات تشويق كرده، مى فرمايد
  ).و ما تُنْفقُوا منْ خَير فَإِنَّ اللّه بِه عليم(» خوبى در راه خدا انفاق كنيد خداوند از آن آگاه است

، خصوصاً انفاق به افرادى كه داراى عزت نفس و اين جمله، براى تشويق انفاق كنندگان است
طبع بلندند، و چه بسا در اين موارد بخشش هايى در پوشش غير انفاق، ولى در واقع به قصد 
انفاق، صورت مى گيرد، تا طرف مقابل ناراحت نشود، مسلماً خداوند از اين نيات پنهانى آگاه 

  .ند مى سازداست، و آنها را به تناسب نيت و زحماتشان بهره م
* * *  
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  :نكته
  !سؤال كردن بدون حاجت حرام است

يكى از گناهان بزرگ تكدى، سؤال و تقاضاى از مردم بدون نياز است، و در روايات متعددى 
التَحلُّ : مى خوانيم)صلى اهللا عليه وآله(ديثى از پيغمبر اكرماز اين كار، نكوهش شده، در ح

ىغَنقَةُ لد1.(»صدقات براى افراد بى نياز حرام است«: الص(  
منْ سئَلَ و عنْده ما يغْنيهِفَانَّما يستَكْثرُ منْ : و در حديث ديگرى از همان حضرت آمده است

نَّمهرِ جممردم در خواست كند در حالى كه به مقدار كفايت دارد، آتش دوزخ كسى كه از «: ج
  )2.(»را براى خود افزون مى سازد

كسى كه دست گدائى به سوى مردم (شهادت سائل به كف «: همچنين در روايات وارد شده كه
  )3.(»، پذيرفته نيست)دراز مى كند

* * *  
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحات 9، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) دار الكتب االسالمية( 51، صفحه 4، جلد »تهذيب« ـ 1

233 ،234   
ـ ) چاپ آل البيت( 128و  109، 104، صفحات 7، جلد »مستدرك«ـ ) چاپ آل البيت( 239و 
  ، »بحار االنوار«

  .71و  66، 60، صفحات 93جلد 
دار المعرفة، طبع ( 360، صفحه 1، جلد »وردر المنث«ـ  50، صفحه 3، جلد »مراغى«ـ تفسير  2

  اول، 
  ).مؤسسة الرساله بيروت( 16134، حديث 625، صفحه 6، جلد »كنز العمال«ـ ) هـ ق 1365

 382، صفحات 27جلد ( 35، كتاب الشهادات، باب 281، صفحه 18، جلد »وسائل الشيعه«ـ  3
، »بحار االنوار«ـ ) كتب االسالميةدار ال( 396، صفحه 7، جلد »كافى«ـ ) ، چاپ آل البيت383و 

  .315، صفحه 101جلد 
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 274    مرُهأَج مةً فَلَهيالنع رّاً والنَّهارِ س لِ وبِاللَّي موالَهقُونَ أَمنْفالَّذينَ ي  
  عنْد ربهِم و ال خَوف علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ          

   
  :ترجمه

ـ آنها كه اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشكار، انفاق مى كنند، مزدشان نزد  274
  .نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين مى شوند ;پروردگارشان است

   
  :شأن نزول

زيرا آن  ;نازل شده است) عليه السالم(اين آيه درباره على: كه در احاديث بسيارى آمده است
حضرت چهار درهم داشت، درهمى را در شب، درهمى را در روز، درهمى را آشكارا و 

  )1.(درهمى را در نهان انفاق كرد و اين آيه نازل شد
ولى مى دانيم نزول آيه در يك مورد خاص، مفهوم آن را محدود نمى كند، و شمول حكم 

  .نسبت به ديگران را، نفى نمى نمايد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 1412مؤسسه اسماعيليان، قم، طبع چهارم، ( 291و  290، صفحات 1، جلد »نور الثقلين«ـ  1

و » ابن جرير«، »ابو حاتم«، »طبرانى«، »ابن عساكر«آن را از » در المنثور«ـ نويسنده ) هـ ق
 1365، دار المعرفة، طبع اول، 363، صفحه 1، جلد »در المنثور«(ه است جمعى ديگر نقل كرد

  ). هـ ق
و به گفته بعضى، اين آيه به اتفاق علماى شيعه و اكثر علماى اهل سنت در شأن على بن 

  ...نازل شده است)عليه السالم(ابيطالب
، »طافى«، »شرىزمخ«، »كلبى«، »سدى«، »خوارزمى«، »ثعلبى«، »واحدى«: از علماى اهل سنت

و غير آنها نيز اين حديث نقل شده است » ابن ابى الحديد«، »ابن مغازلى«، »ماوردى«، »قشيرى«
  .، ذيل آيه مورد بحث مراجعه شود»اثنى عشرى«و تفسير » برهان«ـ به تفسير 

، 36، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 403و  394، صفحات 9، جلد »وسائل الشيعه«
  ، 61صفحه 

  .35و  34، 33، صفحات 41، و جلد 105، صفحه 40جلد 
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  :تفسير
  انفاق به هر شكل و صورت مطلوب است

كيفيات باز در اين آيه، سخن از مسأله ديگرى در ارتباط با انفاق در راه خدا است و آن 
آنها كه اموال خود را در شب و روز، پنهان و آشكار، «: مختلف و متنوع انفاق است، مى فرمايد

الَّذينَ ينْفقُونَ أَموالَهم بِاللَّيلِ و النَّهارِ سرّاً و (» انفاق مى كنند پاداششان نزد پروردگارشان است
هِمبر نْدع مرُهأَج مةً فَلَهيالنع.(  

ناگفته پيدا است انتخاب روش هاى مختلف، رعايت شرائط بهتر براى انفاق است، يعنى انفاق 
كنندگان بايد در انفاق خود به هنگام شب يا روز، پنهان يا آشكار، جهات اخالقى و اجتماعى 

  .را در نظر بگيرند
هم آبروى آنان آنجا كه انفاق به نيازمندان موجبى براى اظهار ندارد، آن را مخفى سازند تا 

  .حفظ شود، و هم خلوص بيشترى در آن باشد
و آنجا كه مصالح ديگرى مانند تعظيم شعائر و تشويق و ترغيب ديگران در كار است، و انفاق 

مانند انفاق براى جهاد و بناهاى خير و امثال (جنبه شخصى ندارد، تا هتك احترام كسى شود 
  .انفاق نمايند و با اخالص نيز منافات ندارد آشكارا) آن

اشاره به اين باشد ) در آيه مورد بحث(بعيد نيست مقدم داشتن شب، بر روز، و پنهان بر آشكار 
كه مخفى بودن انفاق بهتر است مگر موجبى براى اظهار باشد، هر چند بايد در همه حال و به 

  .هر شكل، انفاق فراموش نشود
كيه بر صفت ربوبيت كه ناظر به پرورش و مخصوصاً با ت(مسلماً چيزى كه نزد پروردگار است 

چيز كم، يا كم ارزشى نخواهد بود، و تناسب با الطاف و عنايات پروردگار ) تكامل است
  .خواهد داشت كه هم بركات دنيا، و هم حسنات آخرت و قرب الى اللّه را شامل مى شود
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و ال خَوف علَيهِم و ال هم (» نه ترسى بر آنها است و نه غمگين مى شوند«: پس از آن مى افزايد
  ).يحزَنُونَ
انسان چون براى ادامه و اداره زندگى خويش، خود را بى نياز از مال و ثروت نمى : مى دانيم

دست مى دهد اندوهناك مى گردد و براى آينده خود نگران داند، معموالً هنگامى كه آن را از 
زيرا نمى داند در آينده وضع او چگونه خواهد بود، و همين امر، در بسيارى از مواقع  ;مى شود

  .مانع انفاق مى گردد، مگر آنها كه از يك سو به وعده هاى الهى ايمان داشته باشند
، چنين افرادى از انفاق در راه خدا خوف و و از سوى ديگر آثار اجتماعى انفاق را بدانند

وحشتى از آينده ندارند، و به خاطر از دست دادن قسمتى از ثروت خود، اندوهگين نمى 
زيرا مى دانند در مقابل چيزى كه از دست داده اند، به مراتب بيشتر، از فضل پروردگار  ;شوند

  .جهان بهره مند خواهند شد و از بركات فردى، اجتماعى و اخالقى آن در اين جهان و آن
* * *  
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  الَّذينَ يأْكُلُونَ الرِّبا ال يقُومونَ إِالّ كَما يقُوم الَّذي يتَخَبطُه الشَّيطانُ    275
         عيالْب لَّ اللّهأَح ثْلُ الرِّبا وم عيا الْبقالُوا إِنَّم مبِأَنَّه كذل سنَ الْمم  

         رُهأَم و لَفما س فَانْتَهى فَلَه هبنْ رظَةٌ معوم هنْ جاءالرِّبا فَم رَّمح و  
         كفَأُولئ نْ عادم و ونَ  إِلَى اللّهدفيها خال مالنّارِ ه حابأَص  

  يمحقُ اللّه الرِّبا و يرْبِي الصدقات و اللّه ال يحب كُلَّ كَفّار أَثيم     276
  إِنَّ الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات و أَقاموا الصالةَ و آتَوا الزَّكاةَ    277

         مرُهأَج مزَنُونَ  لَهحي مال ه و هِملَيع فال خَو و هِمبر نْدع  
   

  :ترجمه
بر نمى خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس ) در قيامت(ـ كسانى كه ربا مى خورند،  275

: اين، به خاطر آن است كه گفتند). ;و نمى تواند تعادل خود را حفظ كند(شيطان، ديوانه شده 
زيرا فرق ! (در حالى كه خدا بيع را حالل كرده، و ربا را حرام. »مانند ربا استداد و ستد هم «

خوددارى كند، ) از رباخوارى(و اگر كسى اندرز الهى به او رسد، و ). ميان اين دو، بسيار است
اما كسانى  ;و كار او به خدا واگذار مى شود ;سودهايى كه در سابق به دست آورده، مال اوست

  .و هميشه در آن مى مانند ;، اهل آتشندكه باز گردند
و خداوند، هيچ انسان ! و صدقات را افزايش مى دهد ;ـ خداوند، ربا را نابود مى كند 276

  .ناسپاس گنهكارى را دوست نمى دارد
ـ كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بر پا داشتند و زكات را  277

  .و نه ترسى بر آنهاست، و نه غمگين مى شوند ;د پروردگارشان استپرداختند، اجرشان نز
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  :تفسير
  رباخوارى نقطه مقابل انفاق

در اين آيات از  به دنبال بحث درباره انفاق در راه خدا و بذل مال براى حمايت از نيازمندان،
مسأله رباخوارى كه درست بر ضد انفاق است، سخن مى گويد و در حقيقت هدف آيات 

  :زيرا ;گذشته را تكميل مى كند
رباخوارى موجب افزايش فقر در جامعه، تراكم ثروت در دست عده اى محدود و محروميت 

  .اكثر افراد اجتماع، پيدايش بخل، كينه، نفرت و ناپاكى است
  .سبب پاكى دل، طهارت نفوس و آرامش جامعه است و انفاق

اين آيات با شدت تمام، ممنوعيت حكم ربا را شرح مى دهد ولى از لحن آن پيدا است كه قبل 
از آن درباره ربا گفتگوهايى شده است و با توجه به تاريخ نزول سوره هاى قرآن، مطلب همين 

  .گونه است
نازل شده » مكّه«قرآن سى امين سوره اى است كه در  كه طبق ترتيب نزول» روم«زيرا در سوره 

غير از آن، به مطلبى درباره ربا » مكّى«سخن از ربا به ميان آمده و در هيچ يك از سوره هاى 
برخورد نمى كنيم ولى در آن سوره، كالم درباره ربا تنها به صورت اندرز اخالقى آمده، مى 

پسنديده اى نيست، و ما آتَيتُم منْ رِباً ليرْبوا في  رباخوارى در پيشگاه پروردگار كار: فرمايد
اللّه نْدوا عرْبوالِ النّاسِ فَاليو آنچه به عنوان ربا مى پردازيد تا اموال مردم فزونى يابد نزد «: أَم

از نظر افراد كوته بين ممكن است ثروت به وسيله رباخوارى ) 1(،»خدا فزونى نخواهد يافت
  . اما در پيشگاه خداوند چيزى بر آن افزوده نخواهد شد زياد گردد

نازل شده بحث از ربا به ميان » مدينه«و بعد از هجرت در سه سوره ديگر از سوره هايى كه در 
  » آل عمران«، »بقره«آمده است كه به ترتيب عبارتند از سوره 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .39ـ روم، آيه  1
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  .»نساء«و 
آل «سوره  130نازل شده، اما بعيد نيست خصوص آيه » آل عمران«قبل از » بقره«گر چه سوره 

 و آيات فوق نازل شده» بقره«كه حكم صريح تحريم ربا را بيان مى كند قبل از سوره » عمران
  .باشد

به هر حال اين آيه و ساير آيات مربوط به ربا، هنگامى نازل شد كه رباخوارى با شدت هر چه 
و جزيره عربستان رواج داشت، و يكى از عوامل مهم زندگى » مدينه«و » مكّه«تمام تر در 

طبقاتى و ناتوانى شديد طبقه زحمتكش و طغيان اشراف بود و لذا مبارزه قرآن با ربا بخش 
  .از مبارزات اجتماعى اسالم را تشكيل مى دهد مهمى

  :با توجه به اين نكته به تفسير آيه مى پردازيم
كسانى كه «: نخست در يك تشبيه گويا و رسا، حال رباخواران را مجسم مى سازد، مى فرمايد

بر نمى خيزند مگر مانند كسى كه بر اثر تماس شيطان با ) در قيامت از جاى(ربا مى خورند، 
نمى تواند تعادل خود را حفظ كند، گاه به زمين مى خورد و گاه بر مى خيزد » ديوانه شدهاو، 

)سنَ الْمطانُ مالشَّي طُهتَخَبالَّذي ي قُومونَ إِالّ كَما يقُومأْكُلُونَ الرِّبا الي1).(الَّذينَ ي(  
ونه اى شده كه به هنگام در اين جمله شخص رباخوار، تشبيه به آدم مصروع يا ديوانه بيمار گ

  .راه رفتن قادر نيست تعادل خود را حفظ كند و به طور صحيح گام بر دارد
آيا منظور ترسيم حال آنان در قيامت و به هنگام ورود در صحنه رستاخيز است؟ يعنى آنها به 

  هنگام ورود در عرصه محشر به شكل ديوانگان و مصروعان محشور مى شوند؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى عدم حفظ تعادل بدن به هنگام راه رفتن يا برخاستن » خَبط«از ماده » يتَخَبطُه«ـ  1
  .است
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  .اكثر مفسران اين احتمال را پذيرفته اند
زيرا عمل آنها همچون  ;منظور تجسم حال آنها در زندگى اين دنيا است: گويند ولى بعضى مى

ديوانگان است، آنها فاقد تفكر صحيح اجتماعى هستند و حتى نمى توانند منافع خود را در نظر 
بگيرند، و مسائلى مانند تعاون، همدردى، عواطف انسانى، نوع دوستى براى آنها، مفهومى ندارد 

ن چنان چشم عقل آنها را كور كرده كه نمى فهمند استثمار طبقات زير و پرستش ثروت آ
دست، و غارت كردن دسترنج آنان بذر دشمنى را در دل هاى آنها مى پاشد، و به انقالب ها و 

انفجارهاى اجتماعى كه اساس مالكيت را به خطر مى افكند، منتهى مى شود، و در اين صورت، 
ى وجود نخواهد داشت، بنابراين او هم نمى تواند راحت امنيت و آرامش در چنين اجتماع

  .زندگى كند، پس مشى او مشى ديوانگان است
اما از آنجا كه وضع انسان در جهان ديگر، تجسمى از اعمال او در اين جهان است، ممكن 

 است آيه اشاره به هر دو معنى باشد، آرى، رباخواران كه قيامشان در دنيا بى رويه، غير عاقالنه
است، در جهان ديگر نيز بسان ديوانگان محشور مى » ثروت اندوزى جنون آميز«و آميخته با 

  .شوند
به هر دو قسمت اشاره شده است در ) عليهم السالم(جالب اين كه در روايات معصومين

دنْيا آكلُ الرِّبا اليخْرُج منَ ال: فرمود) عليه السالم(امام صادق: روايتى در تفسير آيه مى خوانيم
رباخوار از دنيا بيرون نمى رود مگر اين كه به نوعى از جنون مبتال «: حتّى يتَخَبطَه الشَّيطانُ

  )1.(»خواهد شد
  و در روايت ديگر براى مجسم ساختن حال رباخوارانِ شكمباره كه تنها به 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحار «ـ ) هـ ق 1380چاپخانه علميه، ( 503حديث  ،152، صفحه 1، جلد »عياشى«ـ تفسير  1

  ، »االنوار
ـ ) ، مؤسسة الوفاء بيروت120، صفحه 100جلد (، دار الكتب االسالمية 120، صفحه 97جلد 

كنز «ـ تفسير ) هـ ق 1416مكتبة الصدر، تهران، طبع دوم، ( 301، صفحه 1، جلد »صافى«تفسير 
وسائل «ـ ) هـ ق 1407جامعه مدرسين، طبع اول، انتشارات ( 664، صفحه 1، جلد »الدقائق
  ). چاپ آل البيت(، با تفاوت 124، صفحه 18، جلد »الشيعه
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چنين نقل ) عليه وآلهصلى اهللا (فكر منافع خويش اند و ثروتشان وبال آنها خواهد شد، از پيامبر
هنگامى كه به معراج رفتم دسته اى را ديدم به حدى شكم آنان بزرگ بود كه هر چه «: شده

جديت مى كردند برخيزند و راه روند، براى آنان ممكن نبود، و پى در پى به زمين مى 
  خوردند، از جبرئيل سؤال كردم اينها چه افرادى هستند و جرمشان چيست؟

  )1.(»ا رباخواران هستنداينه: جواب داد
حديث اول، حالت آشفتگى انسان را در اين جهان منعكس مى سازد و حديث دوم، حاالت 

رباخواران در صحنه قيامت را بيان مى كند و هر دو مربوط به يك حقيقت است، همان طور كه 
اخوارى فربه مى افراد پرخور، فربهىِ زننده و بى رويه اى پيدا مى كنند، ثروتمندانى كه از راه رب

  .شوند، نيز زندگى اقتصادى نا سالمى دارند كه وبال آنها است
  آيا سرچشمه جنون، شيطان است؟

آيا سرچشمه جنون و صرع از شيطان است كه در : در اينجا سؤالى پيش مى آيد و آن اين است
وانى هستند آيه باال به آن اشاره شده است، با اين كه مى دانيم صرع و جنون از بيمارى هاى ر

  .و غالباً عوامل شناخته شده اى دارند
  :پاسخ

كنايه از بيمارى روانى و جنون است و اين تعبير در » مس شيطان«تعبير : جمعى معتقد هستند
  .ميان عرب معمول بوده نه اين كه واقعاً شيطان تأثيرى در روح انسان بگذارد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1412مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم، ( 1157، حديث 291، صفحه 1، جلد »ليننور الثق«ـ  1

هـ  1365دار الكتب االسالمية، طبع هشتم، ( 333، صفحه 23، جلد »جواهر الكالم«ـ ) هـ ق
، 100، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 123، صفحه 18، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) ش

  ، 1 ، جلد»قمى«ـ تفسير  116صفحه 
  ).هـ ق 1404مؤسسه دار الكتاب، طبع سوم، ( 7، صفحه 2، و جلد 93صفحه 
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ولى هيچ بعيد نيست بعضى از كارهاى شيطانى و اعمال بى رويه و نادرست، سبب يك نوع 
يعنى به دنبال آن اعمال، شيطان در شخص اثر بگذارد و تعادل روانى او  جنون شيطانى گردد،

را بر هم زند از اين گذشته، اعمال شيطانى و نادرست هنگامى كه روى هم متراكم گردد اثر 
  .طبيعى آن از دست رفتن حس تشخيص صحيح و قدرت بر تفكر منطقى مى باشد

اين به خاطر آن است كه «: ه كرده، مى فرمايدپس از آن به گوشه اى از منطق رباخواران اشار
ذلك بِأَنَّهم قالُوا إِنَّما الْبيع مثْلُ (و تفاوتى ميان اين دو نيست » بيع هم مانند ربا است: آنها گفتند

  ).الرِّبا
  .يعنى هر دو از انواع مبادله است كه با رضايت طرفين انجام مى شود

حال آن كه «چگونه اين دو ممكن است يكسان باشد؟ : ولى قرآن در پاسخ آنها مى گويد
  ).و أَحلَّ اللّه الْبيع و حرَّم الرِّبا(» خداوند بيع را حالل كرده و ربا را حرام

مسلماً اين تفاوت، دليل و فلسفه اى داشته كه خداوند حكيم، به خاطر آن چنين حكمى را 
شترى نداده و شايد به خاطر وضوح آن بوده صادر كرده است، قرآن در اين باره توضيح بي

  : است، زيرا
اوالً ـ در خريد و فروش معمولى، هر دو طرف به طور يكسان در معرض سود و زيان هستند، 

گاهى هر دو سود مى كنند و گاهى هر دو زيان، گاهى يكى سود و ديگرى زيان مى كند در 
نمى بيند و تمام زيان هاى احتمالى بر رباخوار هيچ گاه زيان » معامالت ربوى«حالى كه در 

دوش طرف مقابل سنگينى خواهد كرد و به همين دليل است كه مؤسسات ربوى روز به روز 
وسيع تر و سرمايه دارتر مى شوند و در برابر تحليل رفتن طبقات ضعيف بر حجم ثروت آنها 

  .دائماً افزوده مى شود
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گام بر مى » توليد و مصرف«ثانياً ـ در تجارت و خريد و فروش معمولى، طرفين در مسير 
  .دارند، در صورتى كه رباخوار هيچ عمل مثبتى در اين زمينه ندارد

ايه هاى اقتصاد كه اساس ثالثاً ـ با شيوع رباخوارى سرمايه ها در مسيرهاى ناسالم مى افتد و پ
  .اجتماع است متزلزل مى گردد، در حالى كه تجارت صحيح موجب گردش سالم ثروت است

رابعاً ـ رباخوارى منشأ دشمنى ها و جنگ هاى طبقاتى است، در حالى كه تجارت صحيح 
  .چنين نيست و هرگز جامعه را به زندگى طبقاتى و جنگ هاى ناشى از آن سوق نمى دهد

از (هر كس اندرز الهى به او رسد و «: را به روى توبه كاران باز گشوده، مى فرمايد سپس راه
به دست آورده مال ) قبل از حكم تحريم ربا(خوددارى كند، سودهايى كه در سابق ) رباخوارى

فَمنْ جاءه (و گذشته او را خدا خواهد بخشيد » او است و كار او به خدا واگذار مى شود
ظَةٌ معومإِلَى اللّه رُهأَم و لَفما س فَانْتَهى فَلَه هبنْ ر.(  

و اين گناه را همچنان (و به رباخوارى باز گردند ) به خيره سرى ادامه دهند(اما كسانى كه «
و منْ عاد فَأُولئك أَصحاب النّارِ هم (» آنها اهل دوزخ اند و جاودانه در آن مى مانند) ادامه دهند

  ).ا خالدونَفيه
در جمله قبل تصريح شده بود، اين قانون مانند هر قانون ديگر گذشته را شامل نمى شود، و به 

زيرا اگر قانون بخواهد زمان قبل از تشريع خود را شامل  ;اصطالح عطف به ما سبق نمى گردد
ين از شود، مشكالت فراوانى در زندگى مردم به وجود مى آيد، به همين دليل، هميشه قوان

  .زمانى كه رسميت مى يابد، اجرا مى شود
  البته معنى اين سخن آن نيست كه اگر رباخواران طلب هايى از افراد داشتند 
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از آنها بگيرند، بلكه منظور اين است مى توانستند بعد از نزول آيه چيزى بيش از سرمايه خود 
  .سودهايى كه قبل از نزول آيه گرفته اند بر آنها مباح شده است

گر چه ظاهرش اين است كه آينده اين گونه افراد از نظر عفو و » و أَمرُه الَى اللّه«جمله 
فَلَه ما (ن مجازات روشن نيست، بلكه بسته به لطف الهى است، ولى با توجه به جمله قبل از آ

لَفمعلوم مى شود منظور همان عفو است، گويا اهميت گناه ربا سبب شده است كه حتى )س ،
حكم عفو درباره كسانى كه قبل از نزول آيه دست به اين كار زده اند به طور صريح گفته 

  .نشود
آن  در معنى اين جمله، احتماالت ديگرى نيز داده اند كه چون بر خالف ظاهر بود از نقل

  )1.(صرف نظر شد
در پايان اين آيه، اشاره به عذاب جاويدان شده بود، با اين كه مى دانيم چنين عذابى مخصوص 

رباخوارانى كه اصرار بر : كفار است، نه افراد با ايمان گنهكار، گويا اين تعبير اشاره به آن است
م الهى كه مخالفت با آن، چرا كه با اين قانون مسلّ ;خوردن ربا دارند، ايمان درستى ندارند

  .همچون جنگ با خداوند است به مخالفت برخاسته اند
و يا اين كه رباخوارى مستمر و دائم سبب مى شود آنها بدون ايمان از دنيا بروند و عاقبتشان 

  .تيره و تار گردد
كه حكم عذاب » نساء«سوره  93خلود در اينجا مانند آيه : اين احتمال نيز وجود دارد كه

ودان و خلود را درباره قاتالن افراد بى گناه ذكر كرده، به معنى مجازات طوالنى باشد نه جا
  .ابدى و جاويدان

 * * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسة التاريخ العربى، 361، صفحه 3جلد ( 1169، صفحه 2، جلد »قرطبى«ـ تفسير  1
و در . ـ در اينجا چهار تفسير ذكر كرده است،ذيل آيه مورد بحث )هـ ق 1405بيروت، طبع 

  .نيز ذيل آيه مورد بحث، احتماالت متعددى ذكر شده است» مجمع البيان«
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خداوند ربا را نابود مى «: ى فرمايددر آيه بعد، مقايسه اى بين ربا و انفاق در راه خدا مى كند، م
  ).يمحقُ اللّه الرِّبا و يرْبِي الصدقات(» كند و صدقات را افزايش مى دهد

كه آن همه بركات انفاق را (خداوند هيچ انسان بسيار ناسپاسِ گنهكار را «: آن گاه مى افزايد
و اللّه ال يحب (» ى دارددوست نم) فراموش كرده و به سراغ آتش سوزان رباخوارى مى رود

  ).كُلَّ كَفّار أَثيم
  .نمو و رشد تدريجى است» ربا«به معنى نقصان و نابودى تدريجى است، و » محق«

از آنجا كه رباخوار به وسيله ثروتى كه در دست دارد حاصل دسترنج طبقه زحمتكش را جمع 
مى دهد و يا الاقل بذر دشمنى و  مى كند و گاه با اين وسيله به هستى و زندگى آنان خاتمه

كينه در دل آنان مى پاشد به طورى كه تدريجاً تشنه خون رباخوار مى گردند، و جان و مالش 
  ;را در معرض خطر قرار مى دهند

اين نابودى تدريجى كه » خدا سرمايه هاى ربوى را به نابودى سوق مى دهد«: قرآن مى گويد
  )1.(اع رباخوار نيز مى باشدبراى افراد رباخوار هست براى اجتم

در مقابل، كسانى كه با عواطف انسانى و دلسوزى در اجتماع گام مى نهند و از سرمايه و 
اموالى كه تحت اختيار دارند انفاق كرده و در رفع نيازمندى هاى مردم مى كوشند، با محبت و 

ست، كه با همكارى عواطف عمومى مواجه مى گردند، و سرمايه آنها نه تنها در معرض خطر ني
و انفاق ها را افزايش مى «: عمومى، رشد طبيعى خود را مى نمايد اين است كه قرآن مى گويد

  .»دهد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ به نظر مى رسد اگر يك مؤسسه اقتصادى يا مذهبى آمارى از رباخواران گذشته و حال با  1
، به اينجا خواهد رسيد كه رباخوارى در همين دنيا نيز بررسى پرونده هاى قضائى تهيه نمايد

  ...به اميد آن روز. سبب نابودى است
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اين حكم در فرد و اجتماع يكى است، در اجتماعى كه به نيازمندى هاى عمومى رسيدگى 
، قدرت فكرى و جسمى طبقه زحمتكش و كارگر كه اكثريت اجتماع را تشكيل مى دهد شود

به كار مى افتد، و به دنبال آن يك نظام صحيح اقتصادى كه بر پايه همكارى عمومى و بهره 
  .گيرى عموم استوار است به وجود مى آيد

پاس و كفران كننده باشد، و به كسى گويند كه بسيار ناس) بر وزن فجور(» كُفُور«از ماده » كَفّار«
  .كسى است كه گناه زياد مرتكب مى شود» اَثيم«

رباخواران نه تنها با ترك انفاق و قرض الحسنه و صرف مال در راه : جمله فوق مى گويد
نيازمندى هاى عمومى شكر نعمتى كه خداوند به آنها ارزانى داشته به جا نمى آورند، بلكه آن 

تم، گناه و فساد قرار مى دهند و طبيعى است كه خدا چنين كسانى را را وسيله هرگونه ظلم، س
  .دوست نمى دارد

* * *  
و در آخرين آيه مورد بحث، سخن از گروه با ايمانى مى گويد كه درست نقطه مقابل 

كسانى كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و زكات را «: رباخوارانند، مى فرمايد
إِنَّ (» اششان نزد خدا است، نه ترسى بر آنان است و نه غمگين مى شوندپرداختند، اجر و پاد

وف الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات و أَقاموا الصالةَ و آتَوا الزَّكاةَ لَهم أَجرُهم عنْد ربهِم و ال خَ
  ).علَيهِم و ال هم يحزَنُونَ
اس و گنهكار، كسانى كه در پرتو ايمان، خودپرستى را ترك گفته، در برابر رباخواران ناسپ

عواطف فطرى خود را زنده كرده، عالوه بر ارتباط با پروردگار و بر پا داشتن نماز، به كمك و 
حمايت نيازمندان مى شتابند و از اين راه از تراكم ثروت و به وجود آمدن اختالفات طبقاتى، و 

ايت، جلوگيرى مى كنند پاداش خود را نزد پروردگار خواهند داشت به دنبال آن هزار گونه جن
  و در هر 
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  .دو جهان از نتيجه عمل نيك خود بهره مند مى شوند
ه به وجود نمى آيد خطرى كه در راه طبيعى است ديگر عوامل اضطراب و دلهره، براى اين دست

سرمايه داران مفت خوار بود، و لعن و نفرين هائى كه به دنبال آن نثار آنها مى شد، براى اين 
  .دسته نيست

برخوردار بوده هيچگونه اضطراب و غمى نخواهند داشت همان » آرامش كامل«و باالخره از 
  .»هِم و ال هم يحزَنُونَو ال خَوف علَي«: گونه كه در پايان آيه آمده

* * *  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



٤٣٤  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

   
   

  كُنْتُميا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّه و ذَروا ما بقي منَ الرِّبا إِنْ     278
  مؤْمنينَ          

279    فَلَكُم تُمإِنْ تُب و هولسر و نَ اللّهرْب ملُوا فَأْذَنُوا بِحتَفْع فَإِنْ لَم  
  رؤُس أَموالكُم ال تَظْلمونَ و ال تُظْلَمونَ          

  نْ تَصدقُوا خَيرٌ لَكُم إِنْو إِنْ كانَ ذُو عسرَة فَنَظرَةٌ إِلى ميسرَة و أَ    280
  كُنْتُم تَعلَمونَ          

281    تبفّى كُلُّ نَفْس ما كَستُو ثُم إِلَى اللّه ونَ فيهعماً تُرْجواتَّقُوا ي و  
  و هم ال يظْلَمونَ          

   
  :ترجمه

) مطالبات(دا بپرهيزيد، و آنچه از خ) مخالفت فرمان(از ! ـ اى كسانى كه ايمان آورده ايد 278
  !اگر ايمان داريد ;ربا باقى مانده، رها كنيد

و اگر توبه ! نمى كنيد، بدانيد خدا و رسولش، با شما پيكار خواهند كرد) چنين(ـ اگر  279
نه ستم مى كنيد، و نه بر ) اصل سرمايه، بدون سود(كنيد، سرمايه هاى شما، از آن شماست 

  .شودشما ستم وارد مى 
و ! قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانايى، مهلت دهيد) بدهكار،(ـ و اگر  280

اگر  ;براى خدا به او ببخشيد بهتر است) در صورتى كه به راستى قدرت پرداخت را ندارد،(
  !بدانيد
ه هر سپس ب ;ـ و از روزى بپرهيزيد كه در آن روز، شما را به سوى خدا باز مى گردانند 281
  .و به آنها ستم نخواهد شد ;آنچه را انجام داده، باز پس داده مى شود) پاداش(كس 
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  :شأن نزول
» د بن وليدخال«پس از نزول آيات ربا، شخصى به نام : آمده است» على بن ابراهيم«در تفسير 

» طائفه ثقيف«پدرم چون با : حاضر شده عرضه داشت) صلى اهللا عليه وآله(خدمت پيامبر اكرم
معامالت ربوى داشت و مطالباتش را وصول نكرده بود وصيت كرده است مبلغى از سودهاى 

  اموال او كه هنوز پرداخت نشده است، تحويل بگيرم آيا اين عمل براى من جايز است؟
  )1.(ازل شد و مردم را به شدت از اين كار نهى كردآيات فوق ن

أَال انَّ : بعد از نزول اين آيه فرمود) صلى اهللا عليه وآله(در روايت ديگرى آمده است كه پيامبر
تمام ! گاه باشيدآ«: كُلَّ رِباً من رِبا الْجاهليةِ موضُوع و أَولُ رِباً أَضَعه رِبا الْعباسِ بنِ عبدالْمطُّلبِ

مطالبات ربوى كه در زمان جاهليت مردم از يكديگر داشته اند، همگى بايد فراموش شود و 
نخستين مطالبات ربوى كه من آن را به دست فراموشى مى سپارم مطالبات عباس بن 

  )2.(»عبدالمطلب است
هنگامى كه قلم سرخ  به) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر: از اين جمله، به خوبى استفاده مى شود كه

بر مطالبات ربوى زمان جاهليت مى كشيد از بستگان خود شروع كرد، و اگر در ميان آنها افراد 
ثروتمندى مانند عباس بودند كه در زمان جاهليت همچون ديگر ثروتمندان آلوده بودند، 

  .نخست، مطالبات آنها را الغاء كرد) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  بعد از نزول اين آيات، به ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم: ت آمده است كهو نيز در روايا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ) هـ ق 1404مؤسسه دار الكتاب، قم، ( 93، صفحه 1، جلد »على بن ابراهيم«ـ تفسير  1
 131صفحه ، 18، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) چاپ آل البيت( 334، صفحه 13، جلد »مستدرك«
  .118، صفحه 100، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت(
، مؤسسة االعلمى 211، صفحه 2جلد ( 392، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  2

 109، صفحه 2، جلد »در المنثور«، ذيل آيات مورد بحث ـ )هـ ق 1415للمطبوعات، طبع اول، 
، جلد »مستدرك«، با اندكى تفاوت ـ )هـ ق 1365، دار المعرفة، طبع اول، 367، صفحه 1جلد (

  ، »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 345، صفحه 13
  .349، صفحه 73، و جلد 113، صفحه 37، جلد 405، صفحه 21جلد 
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كه از رباخواران معروف بودند دست از كار خود بر » آل مغيره«اگر : ور داددست» مكّه«فرماندار 
  )1.(ندارند با آنها بجنگد

  :تفسير 
  رباخوارى گناهى عظيم است

در آيه نخست، خداوند افراد با ايمان را مخاطب قرار داده و براى تأكيد بيشتر در مسأله تحريم 
از خدا بپرهيزيد و آنچه از ربا باقى مانده رها ! يداى كسانى كه ايمان آورده ا«: ربا مى فرمايد

  ).يا أَيها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّه و ذَروا ما بقي منَ الرِّبا إِنْ كُنْتُم مؤْمنينَ(» كنيد اگر ايمان داريد
ر و د. آيه فوق هم با ايمان به خدا شروع شده و هم با ايمان ختم شده است: جالب اين كه

واقع تأكيدى است بر اين معنى كه رباخوارى با روح ايمان سازگار نيست، بنابراين، هنگامى 
ايمان براى آنها حاصل مى شود كه تقوا را پيشه كنند و باقى مانده ربا يعنى مطالباتى كه در اين 

  .زمينه دارند را رها سازند
مورد گناهان كبيره به طور كلى منظور اين نيست كه رباخواران كافرند آن گونه كه خوارج در 
  .مى پنداشتند، بلكه، با ايمان راسخ و ثمر بخش سازگار نيست

* * *  
در آيه بعد، لحن سخن را تغيير داده و پس از اندرزهايى كه در آيات پيشين گذشت، با شدت 

حق  اگر به كار خود همچنان ادامه دهند و در برابر: با رباخواران برخورد كرده، هشدار مى دهد
  و عدالت تسليم نشوند، و به مكيدن خون 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار المعرفة، 366و  364، صفحات 1جلد ( 108و  107، صفحات 2، جلد »در المنثور«ـ  1

  طبع اول، 
دار الحديث، ( 668و  667، صفحات 2احمدى ميانجى، جلد » مكاتيب الرسول«ـ ) هـ ق 1365

  طبع اول، 
مؤسسه حلبى و شركاه، قاهره، طبع ( 58نيشابورى، صفحه » اسباب النزول«ـ ) هـ ق 1419
  ).هـ ق 1388
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به جنگ،  ناچار است با توسل) صلى اهللا عليه وآله(مردم محروم مشغول باشند، پيامبر اسالم
خدا و رسول او با شما پيكار : اگر چنين نمى كنيد، بدانيد«: جلو آنها را بگيرد، مى فرمايد

  ).فَإِنْ لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحرْب منَ اللّه و رسوله(» خواهند كرد
با گروهى كه «: اللّه اين همان جنگى است كه طبق قانونِ فَقاتلُوا الَّتي تَبغي حتّى تَفيء إِلى أَمرِ

  .انجام مى گيرد) 1(»متجاوز است پيكار كنيد تا به فرمان خدا گردن نهد
شنيد، شخص رباخوارى با ) عليه السالم(هنگامى كه امام صادق: لذا در روايتى مى خوانيم

  .مى نهد) شير آغاز يا آغوز(» لبا«نهايت جرأت ربا مى خورد و نام آن را 
  )2.(»او يابم، او را به قتل مى رسانم اگر دست بر«: فرمود

حكم قتل در مورد كسانى است كه منكر تحريم ربا : البته از اين حديث استفاده مى شود
  .هستند

» باء«متعدى شود به معنى اجازه دادن است و هر گاه با » الم«هر گاه با » اذن«از ماده » فَأْذَنُوا«
: مفهومش اين است» فَأْذَنُوا بِحرْب منَ اللّه«راين متعدى گردد به معنى علم و آگاهى است، بناب

كه خدا و رسولش با شما رباخواران، پيكار خواهد كرد، و در واقع اعالن جنگ از ! آگاه باشيد
  .سوى خدا و رسول، به اين گروه خيره سر است

  : بنابراين، آنچه در سخنان بعضى معروف است كه در ترجمه آيه مى گويند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .9ـ حجرات، آيه  1
 1، باب ثبوت القتل و الكفر باستحالل الربا، حديث 429، صفحه 12، جلد »وسائل الشيعه«ـ  2
ـ ) دار الكتب االسالمية( 147، صفحه 5، جلد »كافى«ـ ) ، چاپ آل البيت125، صفحه 18جلد (
سالمية، چاپخانه حيدرى، طبع هشتم، دار الكتب اال( 333، صفحه 23، جلد »جواهر الكالم«

  ).هـ ش 1365
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  )1.(درست نيست» اعالن جنگ با خدا بدهيد«
اخوارى در هر حال، از آيه باال بر مى آيد كه حكومت اسالمى مى تواند با توسل به زور جلو رب

  ).ضمناً آمدن حرب به صورت نكره دليل بر اهميت جنگ است. (را بگيرد
و اگر توبه كنيد سرمايه هاى شما از آن شما است نه ستم مى كنيد، و نه ستم «: سپس مى افزايد
  ).و إِنْ تُبتُم فَلَكُم رؤُس أَموالكُم ال تَظْلمونَ و ال تُظْلَمونَ(» بر شما مى شود

ى اگر توبه كنيد و دستگاه رباخوارى را برچينيد حق داريد سرمايه هاى اصلى خود را كه در يعن
 ;از آنها جمع آورى كنيد و اين قانون، كامالً عادالنه است) به استثناى سود(دست مردم داريد 

زيرا كه هم از ستم كردن شما بر ديگران جلوگيرى مى كند و هم از ستم وارد شدن بر شما، و 
  .اين صورت نه ظالم خواهيد بود و نه مظلومدر 

گر چه در مورد رباخواران آمده ولى در حقيقت يك شعار » ال تَظْلمونَ و ال تُظْلمونَ«جمله 
به همان نسبت كه مسلمانان بايد از ستمگرى : وسيع پر مايه اسالمى است كه مى گويد

كنند، اصوالً اگر ستمكش نباشد ستمگر بپرهيزند، از تن دادن به ظلم و ستم نيز بايد اجتناب 
كمتر پيدا مى شود و اگر مسلمانان آمادگى كافى براى دفاع از حقوق خود داشته باشند، كسى 

تن : ستم مكن به مظلوم بگوييم: نمى تواند به آنها ستم كند بايد پيش از آن كه به ظالم بگوييم
  .به ستم مده

* * *  
  داراى سختى و گرفتارى باشد او را تا ) اربدهك(اگر «: در آيه بعد مى فرمايد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابوالفتوح «، »مجمع البيان«در » طبرسى«را غالب مفسران مانند » فَأعلَموا«به » فَأْذَنُوا«ـ تفسير  1

نها و غير آ» الميزان«در » عالمه طباطبائى«و » روح المعانى«در » آلوسى«، »فخر رازى«، »رازى
  . ذكر كرده اند
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  )1).(و إِنْ كانَ ذُو عسرَة فَنَظرَةٌ إِلى ميسرَة(» هنگام توانايى مهلت دهيد
پرداختن اصل بدهى خود  اگر آنها از: در اينجا يكى از حقوق بدهكاران را بيان مى فرمايد كه

نيز عاجز باشند، نه تنها نبايد به رسم جاهليت سود مضاعفى بر آنها بست و آنها را ) نه سود(
تحت فشار قرار داد، بلكه بايد براى پرداختن اصل بدهى نيز به آنها مهلت داده شود، و اين يك 

  .قانون كلى درباره تمام بدهكاران است
هيچ گاه نمى توان : واقع تفسيرى است براى آيه فوق، تصريح شده حتى در قوانين اسالم كه در

خانه و وسائل زندگى ضرورى افراد را به خاطر بدهى آنها توقيف كرد يا از آنها گرفت، بلكه 
طلبكاران تنها از مازاد آن مى توانند حق خود را بگيرند و اين حمايت روشنى است از حقوق 

  .قشرهاى ضعيف جامعه
ببخشيد براى شما بهتر ) چنانچه قدرت پرداخت ندارند به او(و «: آيه مى فرمايدو در پايان 

  ).و أَنْ تَصدقُوا خَيرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم تَعلَمونَ(» است اگر بدانيد
اين در واقع گامى فراتر از مسائل حقوقى است، يك مسأله اخالقى و انسانى است كه بحث 

در اين گونه موارد كه بدهكاران : د و به طلبكاران مى گويدحقوقى سابق را تكميل مى كن
سخت در مضيقه اند اگر بدهى آنان بخشوده شود، از هر نظر براى شما بهتر است، احساس 

كينه توزى و انتقام را به محبت و صميميت مبدل مى سازد، و افراد ضعيف جامعه را به فعاليت 
وامى دارد، و اضافه بر اينها صدقه و انفاقى در راه مجددى كه نتيجه اش عايد همگان مى شود، 

  .خدا محسوب مى شود كه ذخيره روز بازپسين است
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در جمله فوق، ممكن است تامه باشد كه نياز به خبر ندارد و يا ناقصه باشد و در » كانَ«ـ  1

  .»عسرَةانْ كانَ هناك ذُو «: تقدير چنين است
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از «: و در آخرين آيه مورد بحث، با يك هشدار شديد، مسأله ربا را پايان مى دهد و مى فرمايد
  ).تُرْجعونَ فيه إِلَى اللّه و اتَّقُوا يوماً(» روزى بپرهيزيد كه در آن به سوى خدا باز مى گرديد

ثُم تُوفّى كُلُّ نَفْس ما (» سپس به هر كس آنچه را انجام داده به طور كامل باز پس داده مى شود«
تبكَس.(  

و هم (بلكه هر چه مى بينند نتيجه اعمال خودشان است » و به آنها ستمى نخواهد شد«
  ).اليظْلَمونَ

پس از بيان ريزه كارى هاى احكام و برنامه هاى اسالمى در : ت كهمعمول قرآن مجيد اين اس
بسيارى از موارد، يك تذكر كلى و عمومى و جامع براى تأكيد و تحكيم آنچه قبالً گفته شده 

  .است بيان مى دارد، تا احكام و برنامه هاى پيشين كامالً در فكر و جان نفوذ كند
: و كيفر اعمال بدكاران ساخته و به آنها هشدار مى دهد لذا در اين آيه، مردم را متوجه رستاخيز

توجه داشته باشند، روزى در پيش است كه همه اعمال انسان بدون كم و كاست به او داده مى 
شود، و تمام آنچه را كه در بايگانى عالم هستى نگهدارى شده، يك جا به دست وى مى 

كند اما اين محصول، چيزى است كه  سپارند آن گاه است كه از نتايج شوم آنها وحشت مى
خود او كشته است و كسى به او ستم نكرده بلكه اين خود او است كه به خويش ستم روا 

  .»و هم اليظْلَمونَ«داشته است 
  .ضمناً اين آيه يكى ديگر از شواهد تجسم اعمال انسان در جهان ديگر مى باشد

* * *  
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  :نكته ها
  ـ آخرين آيه نازل شده 1

از چندين طريق نقل شده كه اين آيه آخرين آيه » الدر المنثور«جالب توجه اين كه در تفسير 
ن آن، و با توجه به مضمو) 1(نازل شده است) صلى اهللا عليه وآله(اى است كه بر پيامبر اسالم

صلى اهللا عليه (آخرين سوره اى كه بر پيامبر » بقره«هيچ بعيد به نظر نمى رسد و اگر سوره 
زيرا مى دانيم گاهى آياتى كه بعداً نازل  ;نازل گرديده نيست، منافاتى با اين موضوع ندارد) وآله

  .در سوره هاى قبل قرار گرفته است) صلى اهللا عليه وآله(شده به فرمان پيامبر
* * *  

  ـ زيان هاى رباخوارى 2
الف ـ رباخوارى تعادل اقتصادى را در جامعه ها به هم مى زند و ثروت ها را در يك قطب 

زيرا جمعى بر اثر آن، فقط سود مى برند و زيان هاى اقتصادى همه  ;اجتماع جمع مى كند
ر جهان، متوجه جمعى ديگر مى گردد، و اگر مى شنويم فاصله ميان كشورهاى ثروتمند و فقي

روز به روز بيشتر مى گردد يك عامل آن همين است و به دنبال آن بروز جنگ هاى خونين 
  .است

ب ـ رباخوارى يك نوع تبادل اقتصادى ناسالم است كه عواطف و پيوندها را سست مى كند و 
بذر كينه و دشمنى را در دل ها مى پاشد و در واقع رباخوارى بر اين اصل استوار است كه 

  .وار فقط سود پول خود را مى بيند و هيچ توجهى به ضرر و زيان بدهكار نداردرباخ
  رباخوار پول را وسيله بيچاره ساختن : اينجا است كه بدهكار چنين مى فهمد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ح فت«ـ ) هـ ق 1365دار المعرفة، طبع اول، ( 370و  365، صفحات 1، جلد »در المنثور«ـ  1
، 3، جلد »صحيح بخارى«ـ ) جلدى 5عالم الكتب، ( 299و  296، صفحات 1، جلد »القدير

بحار «ـ ) هـ ق 1401دار الفكر بيروت، طبع ( 165و  164، صفحات 5، و جلد 12صفحه 
ابن شهر آشوب مازندرانى، جلد » مناقب آل ابيطالب«ـ  472و  471، صفحات 22، جلد »االنوار

  ).هـ ق 1379نتشارات عالمه، قم، مؤسسه ا( 234، صفحه 1
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  .او و ديگران قرار داده است
ج ـ درست است كه ربا دهنده در اثر احتياج تن به ربا مى دهد اما هرگز اين بى عدالتى را 

ى كار به جائى مى رسد كه فشار پنجه رباخوار را هر چه تمام تر فراموش نخواهد كرد، و حت
بر گلوى خود احساس مى كند، اين موقع است كه سراسر وجود بدهكار بيچاره، به رباخوار 
لعن و نفرين مى فرستد، تشنه خون او مى شود و با چشم خود مى بيند كه هستى و درآمدى 

  .ريخته مى شود كه به قيمت جانش تمام شده به جيب رباخوار
در اين شرائط بحرانى است كه ده ها جنايت وحشتناك رخ مى دهد، بدهكار گاهى دست به 

انتحار و خودكشى مى زند، گاهى در اثر شدت ناراحتى طلبكار را با وضع فجيعى مى كشد و 
  .گاه به صورت يك بحران اجتماعى و انفجار عمومى و انقالب همگانى درمى آيد

ند تعاون و همكارى در ميان ملت ها و كشورهاى ربا دهنده و ربا گيرنده نيز اين گسستگى پيو
آشكارا به چشم مى خورد، ملت هائى كه مى بينند ثروتشان به عنوان ربا به جيب ملت ديگرى 
ريخته مى شود با بغض و كينه و نفرتى خاص به آن ملت مى نگرند و در عين اين كه نياز به 

  .روزى عكس العمل مناسبى از خود نشان دهندقرض داشته اند منتظرند 
رباخوارى از نظر اخالقى اثر فوق العاده بدى در روحيه وام گيرنده به : اين است كه مى گوييم

جا مى گذارد، كينه او را در دل خودش مى يابد و پيوند تعاون و همكارى اجتماعى را بين 
  )1.(افراد و ملت ها سست مى كند

ى در ضمن جمله كوتاه و پر معنائى به اثر سوء اخالقى ربا اشاره شده د ـ در روايات اسالم
  در مورد علت تحريم ربا از قول » وسائل الشيعه«است در كتاب 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مراجعه شود» رباخوارى يا استعمار اقتصادى«ـ به كتاب  1
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إِنَّما حرَّم اللّه عزَّوجلَّ الرِّبا : فرمودند) عليه السالم(امام صادق: مى خوانيم كه» هشام بن سالم«
رُوفعناعِ الْمطنِ اصم النّاس عتَنمال يكَياع خداوند ربا را حرام كرده تا مردم از كار نيك امتن«: ل

  )2(-)1.(»نورزند
* * *  

   
   
   
   
   

  
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) ، آل البيت118، صفحه 18جلد ( 422، صفحه 1، ابواب ربا، باب 12، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1
دار ( 17، صفحه 7، جلد »تهذيب«ـ ) دار الكتب االسالمية( 146، صفحه 5، جلد »كافى«ـ 
مؤسسه ( 1162، حديث 292، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ ) هـ ش 1365تب االسالمية، الك

  ).هـ ق 1412اسماعيليان، طبع چهارم، 
داده » خطوط اساسى اقتصاد اسالمى«ـ شرح بيشتر درباره زيان هاى رباخوارى را در كتاب  2

  . ايم
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282    وهفَاكْتُب ىمسل من إِلى أَجيبِد نْتُمنُوا إِذا تَدايا الَّذينَ آمهيا أَي  
         اللّه هلَّمكَما ع كْتُبأَنْ ي بكات أْبال ي لِ ودبِالْع بكات نَكُميب كْتُبلْي و  
  لْيكْتُب و لْيمللِ الَّذي علَيه الْحقُّ و لْيتَّقِ اللّه ربه و ال يبخَس منْهفَ         
  شَيئاً فَإِنْ كانَ الَّذي علَيه الْحقُّ سفيهاً أَو ضَعيفاً أَو ال يستَطيع أَنْ         
  و استَشْهِدوا شَهيدينِ منْ رِجالكُميملَّ هو فَلْيمللْ وليه بِالْعدلِ          
  فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرَجلٌ و امرَأَتانِ ممنْ تَرْضَونَ منَ الشُّهداء أَنْ         
  تَضلَّ إِحداهما فَتُذَكِّرَ إِحداهما األُخْرى و ال يأْب الشُّهداء إِذا ما دعوا         

         نْدطُ عأَقْس كُمذل هلكَبيراً إِلى أَج غيراً أَوص وهوا أَنْ تَكْتُبئَمال تَس و  
  اللّه و أَقْوم للشَّهادةِ و أَدنى أَالّ تَرْتابوا إِالّ أَنْ تَكُونَ تجارةً حاضرَةً         
  اح أَالّ تَكْتُبوها و أَشْهِدوا إِذاتُديرُونَها بينَكُم فَلَيس علَيكُم جن         
         وقٌ بِكُمفُس لُوا فَإِنَّهإِنْ تَفْع و ال شَهيد و بكات ضَارال ي و تُمعتَباي  
          ليمء عبِكُلِّ شَي اللّه و اللّه كُملِّمعي و اتَّقُوا اللّه و  

   
  :ترجمه

به خاطر وام يا داد و (هنگامى كه بدهى مدت دارى ! ان آورده ايدـ اى كسانى كه ايم 282
در ميان ) سند را(و بايد نويسنده اى از روى عدالت، ! به يكديگر پيدا كنيد، آن را بنويسيد) ستد

و كسى كه قدرت بر نويسندگى دارد، نبايد از نوشتن ـ همان طور كه خدا به او ! شما بنويسد
 ;پس بايد بنويسد، و آن كس كه حق بر عهده اوست، بايد امال كند! دتعليم داده ـ خوددارى كن

  و اگر ! و چيزى را فروگذار ننمايد ;و از خدا كه پروردگار اوست بپرهيزد
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توانايى بر امال ) به خاطر الل بودن،(ف است، يا كسى كه حق بر ذمه اوست، سفيه يا ضعي
) عادل(و دو نفر از مردان . با رعايت عدالت، امال كند) به جاى او،(كردن ندارد، بايد ولى او 

و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن، از كسانى كه مورد ! شاهد بگيريد) بر اين حق(خود را 
تا ) و اين دو زن، بايد با هم شاهد قرار گيرند،! (نيدرضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب ك

براى (و شهود نبايد به هنگامى كه آنها را . اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به او ياد آورى كند
چه كوچك باشد يا ) بدهى خود،(و از نوشتن . دعوت مى كنند، خوددارى نمايند) شهادت

ن، در نزد خدا به عدالت نزديك تر، و براى اي). هر چه باشد بنويسيد(بزرگ، ملول نشويد 
مگر  ;بهتر مى باشد) و نزاع و گفتگو(شهادت مستقيم تر، و براى جلوگيرى از ترديد و شك 

در اين صورت، گناهى بر . اين كه داد و ستد نقدى باشد كه بين خود، دست به دست مى كنيد
! مى كنيد، شاهد بگيريد) نقدى(ولى هنگامى كه خريد و فروش . شما نيست كه آن را ننويسيد
و اگر چنين كنيد، از فرمان ! زيانى برسد) به خاطر حقگويى،(و نبايد به نويسنده و شاهد، 

 ;و خداوند به شما تعليم مى دهد! خدا بپرهيزيد) مخالفت فرمان(از . پروردگار خارج شده ايد
  .خداوند به همه چيز داناست

   
  :تفسير

  نى ترين آيه قرآنتنظيم اسناد تجارى در طوال
بعد از بيان احكامى كه مربوط به انفاق در راه خدا و همچنين مسأله رباخوارى بود، در اين آيه 

كه طوالنى ترين آيه قرآن است، احكام و مقررات دقيقى براى امور تجارى و اقتصادى بيان 
ختالف و نزاعى كرده، تا سرمايه ها هر چه بيشتر رشد طبيعى خود را پيدا كنند و بن بست و ا

  .در ميان مردم رخ ندهد
  در اين آيه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالى به ترتيب ذيل بيان 
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  )1.(شده است
هنگامى كه بدهى مدت دارى ! آورده ايد اى كسانى كه ايمان«: ـ در نخستين حكم مى فرمايد 1
يا أَيها الَّذينَ آمنُوا إِذا (» به يكديگر پيدا كنيد، آن را بنويسيد) به خاطر وام دادن يا معامله(

وهفَاكْتُب ىمسل من إِلى أَجيبِد نْتُمتَداي.(  
م تعيين مدت براى ضمناً از اين تعبير، هم مسأله مجاز بودن قرض و وام روشن مى شود و ه

  .وام ها
زيرا قرض تنها در مبادله  ;»قرض«به كار برده شده، نه » دين«قابل توجه اين كه در آيه، كلمه 

دو چيز كه مانند يكديگرند به كار مى رود، مثل اين كه چيزى را وام مى گيرد كه بعداً همانند 
د، خواه از طريق قرض گرفتن هر گونه بدهكارى را شامل مى شو» دين«آن را برگرداند ولى 

باشد يا معامالت ديگر، مانند اجاره و صلح و خريد و فروش، كه يكى از طرفين چيزى را به 
  .ذمه بگيرد

بنابراين آيه مورد بحث، شامل عموم بدهى هايى مى شود كه در معامالت وجود دارد، مانند 
  .سلف و نسيه، در عين اين كه قرض را هم شامل مى شود

ه بعضى آن را مخصوص بيع سلَف دانسته اند كامالً بى دليل است، هر چند ممكن و اين ك
  .است شأن نزول آن بيع سلف باشد

ـ پس از آن براى اين كه جلب اطمينان بيشترى شود، و قرارداد از مداخالت احتمالى  3و  2
و (» بنويسد) راسند بدهكارى (بايد نويسنده اى از روى عدالت «: طرفين سالم بماند، مى افزايد
  ).لْيكْتُب بينَكُم كاتب بِالْعدلِ

  .بر اين اساس، اين قرار داد بايد به وسيله شخص سومى تنظيم گردد و آن شخص، عادل باشد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه  از آن استفاده مى شود) نه به داللت مطابقى(ـ البته بعضى از احكام نيز به طور ضمنى  1
  .اگر آنها را بر احكام نوزده گانه فوق بيفزائيم، بالغ بر بيست و يك حكم يا بيشتر خواهد شد
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زيرا  ;تگر چه ظاهر اين جمله و جمله سابق اين است كه نوشتن چنين قراردادهائى واجب اس
امر، داللت بر وجوب دارد، و به همين دليل بعضى از فقهاى اهل سنت، اين كار را واجب مى 

  .دانند
يا . (ولى مشهور ميان بزرگان علماى شيعه و اهل سنت به خاطر دالئل ديگر، استحباب آن است

ه بعد كه مى از آي) اين كه امر، جنبه ارشادى و راهنمائى براى پيشگيرى از نزاع و درگيرى دارد
اگر به يكديگر اطمينان داشته باشيد آن «: فَانْ أَمنَ بعضُكُم بعضاً فَلْيؤَد الَّذى ائْتُمنَ أَمانَتَه: فرمايد

گو اين كه نوشته اى در كار (كس كه حقى بر گردن او است بايد به موقع حق را بپردازد 
ى است كه اطمينان كامل در بين نباشد و اين حكم مربوط به جاي: استفاده مى شود» )نباشد

  .احتمال بروز اختالفاتى باشد
عدالت در عبارت فوق، وصفى براى كتابت است، ولى از : اين نكته نيز، قابل مالحظه است كه

  .آن معلوم مى شود كه بايد نويسنده عادل باشد تا نوشتنش از روى عدالت صورت گيرد
، نبايد از نوشتن خوددارى كند و همان طور كه خدا به كسى كه قدرت بر نويسندگى دارد«ـ  4

  ).و ال يأْب كاتب أَنْ يكْتُب كَما علَّمه اللّه فَلْيكْتُب(» او تعليم داده است بايد بنويسد
يعنى به پاس اين موهبتى كه خدا به او داده، نبايد از نوشتن قرارداد شانه خالى كند، بلكه بايد 

مخصوصاً در محيط هائى ـ مانند محيط نزول (را در اين امر مهم، كمك نمايد طرفين معامله 
  ).آيه ـ كه افراد با سواد كم باشند

مطابق تفسير فوق، براى تأكيد و تشويق بيشتر است، ولى احتمال دارد » كَما علَّمه اللّه«جمله 
يعنى آن چنان كه خدا  اشاره به حكم ديگرى باشد، و آن رعايت نهايت امانت در نوشتن است،

  .به او تعليم داده، سند را دقيقاً تنظيم نمايد
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زيرا با انجام بعضى، از  ;اما آيا قبول دعوت براى تنظيم اسناد وجوب عينى دارد؟ مسلماً نه
  .ى شود، به همين دليل، بعضى از فقهاء حكم به وجوب كفائى آن كرده اندديگران ساقط م

كمك در انجام «: اين كار نيز مستحب است و نوعى تعاون بِالْبِرِّ و التَّقْوى: ولى بسيارى گفته اند
محسوب مى شود، و از جمله هاى آينده اين آيه، نيز ممكن است پاره اى از ) 1(»نيكى ها

به دست آورد، به هر حال تا آنجا كه نظام جامعه اسالمى ايجاب مى كند،  شواهد بر استحباب
  .اين كار واجب است، و در فراسوى آن، مستحب مى باشد

  و اين كه آيا نويسنده مى تواند اجرتى بگيرد؟ و هزينه دوات و كاغذ و قلم بر عهده كيست؟
اجرت را نيز ندارد، ولى اين همه اينها بر عهده كاتب است و حق : شايد بعضى تصور كرده اند

زيرا گرفتن اجرت بر اين گونه واجبات اشكالى ندارد و هزينه ها نيز به  ;سخن صحيح نيست
  .كسى تعلق مى گيرد كه كار براى او انجام مى شود

  ).و لْيمللِ الَّذي علَيه الْحقُّ(» و آن كس كه حق بر ذمه او است بايد امالء كند«ـ  5
از طرفين معامله بايد صورت قرارداد را بگويد تا كاتب بنويسد اما كدام يك از مسلماً يكى 

  طرفين؟
آن كس كه حق بر گردن او است بايد امالء كند، اصوالً هميشه امضاى اصلى در : آيه مى گويد

اسناد، امضاى بدهكار است و هنگامى كه با امالى او انجام بگيرد، جلو هر گونه انكارى را 
  )2.(خواهد گرفت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2ـ مائده، آيه  1
از ماده : به معنى دين و احكام الهى است، و بعضى گفته اند» ملَّة«در اصل از ماده » ولْيمللْ«ـ  2
گاهى به (است، و چون در امالء كردن تكرار ماللت انگيز مى باشد به آن گفته مى شود » مالل«

  ).اهى به صورت اماللصورت امالء و گ
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و لْيتَّقِ اللّه ربه و ال يبخَس منْه (» بدهكار بايد از خدا بپرهيزد و چيزى را فروگذار نكند«ـ  6
  ).شَيئاً

) و مجنون(ضعيف ) از نظر عقل(سفيه يا ) بدهكار(ه او است هر گاه كسى كه حق بر ذم«ـ  7
فَإِنْ كانَ (» توانائى بر امالء كردن ندارد، بايد ولى او امالء كند) به خاطر الل بودن(باشد و يا 

هيللْ ولمفَلْي ولَّ همأَنْ ي تَطيعسال ي ضَعيفاً أَو فيهاً أَوقُّ سالْح هلَيالَّذي ع.(  
كسانى كه سفيه اند و نمى توانند ضرر و نفع : بايد امالء كند» ولى«بنابراين، در مورد سه طايفه، 

  ).هر چند ديوانه نيستند(خويش را تشخيص دهند، و امور مالى خويش را سر و سامان بخشند 
كسانى كه از نظر فكرى ضعيف اند يا مانند كودكان كم سن و سال و پيران فرتوت و كم هوش 

  .ا ديوانه ها و افراد گنگ و اللي
  .و يا كسانى كه توانايى امالء كردن را ندارند هر چند گنگ نباشند

از اين جمله، احكام ديگرى نيز به طور ضمنى استفاده مى شود، از جمله ممنوع بودن تصرفات 
  .مالى سفيهان و ضعيف العقل ها و همچنين مسأله جواز دخالت ولى در اين گونه امور

عدالت را «نيز بايد در امالء و اعتراف به بدهى كسانى كه تحت واليت او هستند، » ولى« ـ 8
  ).بِالْعدلِ(» رعايت كند

  .نه چيزى بيش از حق آنها بگويد و نه به زيان آنها گام بردارد
  )1).(و استَشْهِدوا شَهيدينِ(» عالوه بر اين، دو شاهد بگيريد«: ـ سپس اضافه مى كند 9
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاهد به كسى گفته مى شود كه : اين است» شهيد«و » شاهد«تفاوت ميان : ـ بعضى گفته اند 1

در واقعه حضور پيدا مى كند تا بتواند گواه بر آن باشد، و شهيد كسى است كه اداى شهادت 
  كنز العرفان،(مى كند 

  ).50، صفحه 2جلد 
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  ).منْ رِجالكُم(» از مردان شما باشند«ـ اين دو شاهد بايد  11و  10
تعبير به رجال، بالغ بودن را مى رساند و اضافه كردن آن به ضمير (هم بالغ، هم مسلمان باشند 

»اينجا گروه مسلمين استاسالم را، زيرا مخاطب در » كُم.(  
فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ (» و اگر دو مرد نباشند كافى است يك مرد و دو زن شهادت دهند«ـ  12

  ).فَرَجلٌ و امرَأَتانِ
  ).ممنْ تَرْضَونَ منَ الشُّهداء(» از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما باشند«ـ  13

بودن و مورد اعتماد و اطمينان بودن شهود، استفاده مى شود كه در  از اين جمله، مسأله عادل
  )1.(روايات اسالمى نيز به طور گسترده به آن اشاره شده است

مانند كسى كه در آن (ضمناً بعضى، از اين تعبير استفاده كرده اند كه شاهد بايد متهم نباشد 
  ).دعوا منافع خاصى دارد

دو مرد باشند هر كدام مى توانند مستقال شهادت بدهند،  ـ در صورتى كه شهود مركب از 14
اما در صورتى كه يك مرد و دو زن باشند، بايد آن دو زن به اتفاق يكديگر اداء شهادت كنند 

أَنْ تَضلَّ إِحداهما فَتُذَكِّرَ إِحداهما (» تا اگر يكى انحرافى يافت، ديگرى به او يادآورى كند«
  ).األُخْرى

به خاطر عواطف قوى، ممكن است تحت تأثير واقع شوند، و به هنگام اداء شهادت  زيرا زنان
به خاطر فراموشى يا جهات ديگر، مسير صحيح را طى نكنند، و لذا يكى، ديگرى را يادآورى 

  .مى كند، البته، اين احتمال درباره مردان نيز هست، ولى در حدى پايين تر و كمتر
  براى (هر گاه، شهود را «: باب اين است كه ـ يكى ديگر از احكام اين 15

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب ما يعتَبِرُ فى الشّاهد منَ «: 41، باب 399و  391، صفحات 27، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1

  .»الْعدالَةِ
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  ).و ال يأْب الشُّهداء إِذا ما دعوا(» دعوت كنند، خود دارى ننمايند) تحمل شهادت
  .بنابراين، تحمل شهادت به هنگام دعوت، براى اين كار، واجب است

الزم است، ) ديدن واقعه(اين احتمال نيز داده شده كه هم پذيرفتن دعوت براى تحمل شهادت 
  .اى شهادتو هم براى اد

چرا كه سالمت روابط اقتصادى مورد نظر  ;ـ بدهى كم باشد يا زياد، بايد آن را نوشت 16
اسالم ايجاب مى كند در قراردادهاى مربوط به بدهكارى هاى كوچك نيز از نوشتن سند 

كوچك يا بزرگى كه داراى ) بدهى(و از نوشتن «: كوتاهى نشود، و لذا در جمله بعد مى فرمايد
  ! »ت ملول و خسته نشويدمدت اس

)هلكَبيراً إِلى أَج غيراً أَوص وهوا أَنْ تَكْتُبئَمالتَس 1).(و(  
اين در نزد خدا به عدالت نزديك تر و براى شهادت مستقيم تر، و براى «: سپس مى افزايد

  ).شَّهادةِ و أَدنى أَالّ تَرْتابواذلكُم أَقْسطُ عنْد اللّه و أَقْوم لل(» جلوگيرى از شك و ترديد بهتر است
: در واقع اين جمله، اشاره به فلسفه احكام فوق در مورد نوشتن اسناد معامالتى است، مى گويد

  .تنظيم اسناد و دقت در آن از يك سو، ضامن اجراى عدالت
  .از سوى ديگر، موجب تقويت و اطمينان شهود به هنگام اداى شهادت

  .ايجاد بدبينى در ميان افراد جامعه مى شودو از سوى سوم، مانع 
اسناد تنظيم شده مى تواند به عنوان شاهد و مدركى مورد : اين جمله به خوبى نشان مى دهد

  توجه قضات قرار گيرد، هر چند متأسفانه جمعى از فقهاء اعتناء 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن است كه بى اعتنائى مردم به معامالت كوچك يا  به خاطر» كبير«بر » صغير«ـ مقدم داشتن  1
سبب مى شود كه مقيد به نوشتن آن نباشند، و همين امر منشأ كشمكش هائى مى شود، و يا 

اين كه ممكن است مردم خيال كنند نوشتن مسائل كوچك دليل خسيس بودن است كه قرآن 
  .آن را به اين وسيله نفى مى كند
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  .چندانى به آن نكرده اند
مگر اين كه داد و ستد نقدى «: ـ آن گاه يك مورد را از اين حكم استثناء كرده، مى فرمايد 17

در ميان خود دست به دست كنيد، در آن صورت، گناهى بر شما ) جنس و قيمت را(باشد كه 
إِالّ أَنْ تَكُونَ تجارةً حاضرَةً تُديرُونَها بينَكُم فَلَيس علَيكُم جناح أَالّ (» يست كه آن را ننويسيدن

  ).تَكْتُبوها
در ميان خود دست به «: به معنى معامله نقد است، و جمله تُديرُونَها بينَكُم» تجارةً حاضرَةً«

  .ودن معامله استتأكيدى بر نقد ب» دست بگردانيد
ناحج كُملَيع ساستفاده مى شود كه در صورت معامله نقدى » مانعى ندارد«: ضمناً از كلمه فَلَي

زيرا بسيار مى شود در معامالت نقدى نيز كشمكش  ;هم، اگر سندى تنظيم كنند به جا است
ات پيدا مى شود كه هائى در مسأله پرداختن وجه معامله و مقدار آن، يا مسائل مربوط به خيار

  .اگر سند كتبى در ميان باشد به آنها پايان مى دهد
ـ در معامله نقدى گر چه تنظيم سند و نوشتن آن الزم نيست، ولى شاهد گرفتن براى آن  18

هنگامى كه خريد «: زيرا جلوى اختالفات احتمالى آينده را مى گيرد، لذا مى فرمايد ;بهتر است
  ).و أَشْهِدوا إِذا تَبايعتُم(» شاهد بگيريدمى كنيد، ) نقدى(و فروش 

اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور شاهد گرفتن در تمام معامالت است خواه نقدى باشد يا 
نسيه و به هرحال فقهاى شيعه و اهل سنت ـ جز گروه اندكى ـ اين دستور را يك امر 

  .ر اين مسأله وجود دارداستحبابى مى دانند نه وجوبى، در آيه بعد نيز شاهدى ب
را شامل ) مثل خريدن نان و غذا و مانند آن(و مسلّم است كه معامالت بسيار كوچك روزانه، 

  .نمى شود
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هيچ گاه نبايد نويسنده سند و «: يدـ در آخرين حكمى كه در اين آيه ذكر شده، مى فرما 19
و ال يضَار كاتب و ال (» مورد ضرر و آزار قرار گيرند) به خاطر بيان حق و عدالت(شهود 
شَهيد.(  

  ).و إِنْ تَفْعلُوا فَإِنَّه فُسوقٌ بِكُم(» كه اگر چنين كنيد از فرمان خدا خارج شده ايد«
اهدان، مصونيت و امنيت مى دهد، و مؤكدا از مردم مى و به اين ترتيب، قرآن به كاتبان و ش

  .متعرض اين اقامه كنندگان حق و عدالت نشوند: خواهد كه
به صورت فعل مجهول است يعنى اين گروه نبايد » و اليضار«جمله : از آنچه گفتيم، روشن شد

حريف كنند و آزار آزار ببينند، نه اين كه به صورت فعل معلوم باشد، به معنى اين كه نبايد ت
  دهند ـ چنان كه جمعى از مفسران ذكر كرده اند ـ
دعوت به تقوا و پرهيزكارى و اطاعت فرمان «و در پايان آيه بعد از ذكر آن همه احكام، مردم را 

  ).و اتَّقُوا اللّه(» خدا مى كند
وى است به خداوند آنچه مورد نياز شما در زندگى مادى و معن«و سپس يادآورى مى نمايد كه 

  ).و يعلِّمكُم اللّه(» شما تعليم مى دهد
و او از همه مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خير و صالح آنان است براى آنها مقرر «

  ).و اللّه بِكُلِّ شَيء عليم(» مى دارد
* * *  
  :نكته ها

  ـ اهتمام به نظم و امور اقتصادى مسلمين 1
ن آيه در مورد تنظيم سند، براى معامالت ذكر شده است، آن هم با ذكر احكام دقيقى كه در اي

جزئيات در تمام مراحل، در طوالنى ترين آيه قرآن مجيد، بيانگر توجه عميقى است كه قرآن، 
  نسبت به امور اقتصادى مسلمين و نظم كار 
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آنها دارد، مخصوصاً با توجه به اين كه اين كتاب آسمانى در جامعه عقب مانده اى نازل گشت 
كه حتى سواد خواندن و نوشتن در آن، بسيار كم بود، و حتى آورنده اين قرآن، درسى نخوانده 

عظمت قرآن از يك سو، و اهميت نظام  بود و به مكتب نرفته بود، و اين خود دليلى است بر
  .اقتصادى مسلمين از سوى ديگر

پانصد حكم » بقره«درسوره : در خبر آمده است: در تفسير معروفش مى گويد» على بن ابراهيم«
  )1.(اسالمى است و در اين آيه پانزده حكم به خصوص وارد شده است

مى رسد، بلكه اگر احكام ضمنى آن  همان گونه كه ديديم تعداد احكام اين آيه به نوزده حكم
» كنز العرفان«در » فاضل مقداد«را نيز در نظر بگيريم، عدد بيش از اين خواهد بود تا آنجا كه 

بيست و يك حكم، به اضافه فروع متعدد ديگرى از آن استفاده كرده، بنابراين، سخن مذكور كه 
  .ردن بعضى از آنها در يكديگر استتعداد احكام اين آيه را پانزده شمرده، به خاطر ادغام ك

 * * *  
  ـ رابطه علم و تقوا 2

گر چه به صورت جمله هاى مستقل عطف بر » و يعلِّمكُم اللّه«، »و اتَّقُوا اللّه«جمله هاى 
يكديگر آمده است، ولى قرار گرفتن آنها در كنار يكديگر نشانه اى از پيوند ميان آن دو است، 

ت كه تقوا، پرهيزكارى و خداپرستى اثر عميقى در آگاهى، روشن بينى و و مفهوم آن اين اس
  فزونى علم و دانش دارد، آرى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ) هـ ق 1404مؤسسه دار الكتاب، قم، ( 94، صفحه 1، جلد »على بن ابراهيم«ـ تفسير  1
هـ  1415وعات، بيروت، طبع اول، مؤسسة االعلمى للمطب( 223، صفحه 2،جلد »مجمع البيان«
مكتبة الصدر، تهران، چاپخانه مؤسسه الهادى، طبع ( 308، صفحه 1، جلد »صافى«ـ تفسير ) ق

  ، »مستدرك«ـ ) هـ ق 1416هشتم، 
  ). چاپ آل البيت( 421، صفحه 17جلد 
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هنگامى كه قلب انسان به وسيله تقوا صيقل يابد، همچون آيينه، حقايق را روشن مى سازد، اين 
زيرا صفات زشت و اعمال ناپاك حجاب هائى بر فكر انسان مى  ;معنى كامالً جنبه منطقى دارد

به وسيله اندازد، و به او اجازه نمى دهد چهره حقيقت را آن چنان كه هست ببيند، هنگامى كه 
  .تقوا، حجاب ها كنار رفت، چهره حق آشكار مى شود
  حقيقت سرائى است آراستههوا و هوس گرد برخاسته

  نبيند نظر گر چه بينا است مرد*** نبينى كه جائى كه برخاست گرد 
ولى پاره اى از صوفيان جاهل از اين معنى سوء استفاده كرده و آن را دليل بر ترك تحصيل 

در حالى كه چنين سخنى مخالف بسيارى از آيات قرآن و روايات . ه اندعلوم رسمى گرفت
  .مسلّم اسالمى است

حق اين است كه قسمتى از علوم را از طريق تعليم و تعلم رسمى بايد فرا گرفت و بخش 
ديگرى از علوم الهى را از طريق صفاى دل و شستشوى آن با آب معرفت و تقوا فراهم 

ست كه خداوند در دل هر كس كه بخواهد و اليق ببيند مى اندازد ساخت، و اين همان نورى ا
»شاءنْ يى قَلْبِ مف اللّه فُهقْذي نُور لْم1.(»اَلْع(  

* * *  
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ  1400مؤسسه اعلمى بيروت، طبع اول، (، باب السادس 16، صفحه »مصباح الشريعه«ـ  1
ـ ) هـ ق 1409مكتب االعالم االسالمى، طبع اول، ( 167و  149، صفحات »نية المريدم«ـ ) ق
، جلد »شرح اصول كافى«ـ ) هـ ق 1383دار المعارف، ( 152، صفحه 1، جلد »دعائم االسالم«
، صفحه 67، و جلد )با تفاوت( 225، صفحه 1، جلد »بحار االنوار«ـ ) جلدى 12( 79، صفحه 2

140.  
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  و إِنْ كُنْتُم على سفَر و لَم تَجِدوا كاتباً فَرِهانٌ مقْبوضَةٌ فَإِنْ أَمنَ    283
         لْي و نَ أَمانَتَهي اؤْتُمالَّذ ؤَدضاً فَلْيعب ضُكُمعبو هبر تَّقِ اللّه  
  ال تَكْتُموا الشَّهادةَ و منْ يكْتُمها فَإِنَّه آثم قَلْبه و اللّه بِما تَعملُونَ         
          ليمع  

   
  :ترجمه

گروگانى كه در اختيار . (ـ اگر در سفر بوديد، و نويسنده اى نيافتيد، گروگان بگيريد 283
) گروگان الزم نيست، و(داشته باشيد، ) كامل(و اگر به يكديگر اطمينان . )طلبكار قرار گيرد

و  ;بپردازد) و بدهى خود را به موقع(امانت ) و بدون گروگان(بايد كسى كه امين شمرده شده 
و هر كس آن را كتمان !. و شهادت را كتمان نكنيد!. از خدايى كه پروردگار اوست، بپرهيزد

  .و خداوند، به آنچه انجام مى دهيد، داناست .كند، قلبش گناهكار است
   

  :تفسير
  ادامه سخن در تنظيم اسناد تجارى

اين آيه در حقيقت، با ذكر چند حكم ديگر در رابطه با مسأله تنظيم اسناد تجارى مكمل آيه 
  :قبل است، و آنها عبارت اند از

ه را براى شما تنظيم كند و تا اسناد معامل(هر گاه در سفر بوديد و نويسنده اى نيافتيد «ـ  1
و إِنْ كُنْتُم على سفَر و لَم تَجِدوا كاتباً (» چيزى را به عنوان رهن بگيريد) قرارداد را بنويسد
  ).فَرِهانٌ مقْبوضَةٌ

  قانون «تشريع : گر چه از ظاهر آيه در بدو نظر چنين استفاده مى شود كه
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» نويسنده اى پيدا نكنيد«: مخصوص سفر است، ولى با توجه به جمله و لَم تَجِدوا كاتباً» رهن
  .منظور مواردى است كه تنظيم كننده سند پيدا نشود: به خوبى استفاده مى شود كه

نظيم كننده سند، كار مشكلى باشد اكتفا كردن به بنابراين، هر گاه در وطن هم دسترسى به ت
معامالت بر پايه و اساس محكمى باشد، خواه : گروگان مانعى ندارد، هدف اين است كه

  .اطمينان از نظر تنظيم سند و گرفتن شاهد حاصل شود، يا از طريق رهن و گروگان
جمله در منابع معروف  نيز به اين حقيقت اشاره شده، از) عليهم السالم(در تفاسير اهل بيت

زره خود را در ) صلى اهللا عليه وآله(حديث شيعه، و همچنين اهل سنت آمده است پيامبر اكرم
به عنوان گروگان نزد شخص غير مسلمانى گذاشت و مبلغى به عنوان وام از او » مدينه«

  )1.(گرفت
قدرى كم بود كه  سواد خواندن و نوشتن در آن محيط به: ضمناً از اين آيه استفاده مى شود

  .بسيار مى شد در سفرها در تمام قافله يك باسواد وجود نداشت
ـ گروگان حتماً بايد قبض شود و در اختيار طلبكار قرار گيرد، تا اثر اطمينان بخشى را داشته  2

  ).فَرِهانٌ مقْبوضَةٌ(» گروگانى گرفته شده«: باشد، لذا مى فرمايد
رهنى «: ال رهنَ االّ مقْبوضاً: مى خوانيم كه فرمود) عليه السالم(از امام صادق» عياشى«در تفسير 

  )2.(»وجود ندارد مگر آن كه طلبكار آن را تحويل بگيرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بنياد پژوهش هاى 140، صفحه 4جلد ( 420، صفحه 2، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  1
، ذيل »مراغى«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير )هـ ش 1374ـ  1366آستان قدس رضوى، مشهد، 

 198، صفحه 16، و جلد 418و  417، 388، صفحات 13، جلد »مستدرك«آيه مورد بحث ـ 
، جلد 239و  219، صفحات 16، جلد 48، صفحه 10، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت(

چاپ آل ( 322، صفحه 18، جلد »وسائل الشيعه«ـ  72، صفحه 43، و جلد 297، صفحه 17
  ).البيت

  2ـ ) هـ ق 1412مؤسسه اسماعيليان، قم، طبع چهارم، ( 301، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  2
، صفحه 100، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت( 383، صفحه 18، جلد »وسائل الشيعه«

) هـ ق 1380لميه، تهران، چاپخانه ع( 525، حديث 156، صفحه 1، جلد »عياشى«ـ تفسير  159
  ).هـ ق 1365دار الكتب االسالمية، ( 176، صفحه 7، جلد »تهذيب االحكام«ـ 
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ا نسبت به اگر بعضى از شم«: ـ پس از آن به عنوان يك استثنا در احكام فوق مى فرمايد 3
مى تواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله كند و امانت (بعضى ديگر اطمينان داشته باشد 

و بدهى (در اين صورت كسى كه امين شمرده شده است بايد امانت ) خويش را به او بسپارد
ضُكُم بعضاً فَإِنْ أَمنَ بع(» بپردازد و از خدايى كه پروردگار او است بپرهيزد) خود را به موقع

هبر تَّقِ اللّهلْي و نَ أَمانَتَهي اؤْتُمالَّذ ؤَدفَلْي.(  
آرى، همان گونه كه طلبكار به او اعتماد كرده، او هم بايد اعتماد و اطمينان او را محترم بشمرد، 

  .حق را بدون تأخير ادا كند و تقوا را فراموش ننمايد
ب طلبكار به عنوان يك امانت، ذكر شده كه خيانت در آن، گناه در اينجا طل: قابل توجه اين كه

  .بزرگى است
ـ سپس، همه مردم را مخاطب ساخته و يك دستور جامع در زمينه شهادت بيان مى كند، مى  4

و ال تَكْتُموا (» شهادت را كتمان نكنيد و هر كس آن را كتمان كند قلبش گناهكار است«: فرمايد
  ).يكْتُمها فَإِنَّه آثم قَلْبه الشَّهادةَ و منْ

بنابراين، كسانى كه از حقوق ديگران آگاهند، موظف اند به هنگام دعوت براى اداى شهادت آن 
را كتمان نكنند، بلكه بسيارى معتقدند در مورد حقوق مردم بدون دعوت نيز، بايد اداى شهادت 

  .كرد
اگر بعضى اقدام بر آن كنند، به گونه اى  اداى شهادت، واجب كفائى است، يعنى: روشن است

  .كه حق با آن ثابت شود، از گردن ديگران ساقط خواهد شد
و از آنجا كه كتمان شهادت و خوددارى از اظهار آن، به وسيله دل و روح انجام مى شود، آن را 

  كسى كه «: به عنوان يك گناه قلبى معرفى كرده، مى گويد
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  )1.(»چنين كند قلب او گناهكار است
و باز در پايان آيه براى تأكيد و توجه بيشتر، نسبت به حفظ امانت و اداى حقوق يكديگر، و 

» دانا استخداوند نسبت به آنچه انجام مى دهيد «: عدم كتمان شهادت هشدار داده، مى فرمايد
)ليملُونَ عمبِما تَع اللّه و.(  

ممكن است مردم ندانند چه كسى قادر بر اداى شهادت است و چه كسى نيست؟ و نيز ممكن 
است مردم ندانند در آنجا كه اسناد و گروگانى وجود ندارد، چه كسى طلبكار و چه كسى 

  .طبق اعمالش جزا مى دهد بدهكار است؟ اما خداوند همه اينها را مى داند و هر كس را
* * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در آيات قرآن، همان روح و عقل است، شرح بيشتر درباره اين موضوع را » قلب«ـ منظور از  1

  .مالحظه كنيد» بقره«سوره  7در جلد اول، ذيل آيه 
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284    كُموا ما في أَنْفُسدإِنْ تُب ضِ وي األَرما ف و ماواتي السما ف لّهل  
         شاءنْ يم ذِّبعي و شاءنْ يمرُ لغْففَي اللّه بِه كُمبحاسي تُخْفُوه أَو  
         ء قَديرٌ  ولى كُلِّ شَيع اللّه  

   
  :ترجمه

و اگر آنچه را در دل داريد، آشكار . ـ آنچه در آسمان ها و زمين است، از آن خداست 284
و (سپس هر كس را بخواهد . سازيد يا پنهان، خداوند شما را بر طبق آن، محاسبه مى كند

و خداوند به همه . ات مى كندو هر كس را بخواهد، مجاز ;، مى بخشد)شايستگى داشته باشد
  .چيز قدرت دارد

   
  :تفسير

  همه چيز از آن او است
آنچه در «: اين آيه در حقيقت، آنچه را كه در جمله آخر آيه قبل آمد، تكميل مى كند، مى گويد

اگر آنچه را در دل داريد آشكار ) به همين دليل(آسمان ها و زمين است از آن خدا است و 
للّه ما في السماوات و ما في (» يد، خداوند شما را مطابق آن محاسبه مى كندسازيد يا پنهان كن

اللّه بِه كُمبحاسي تُخْفُوه أَو كُموا ما في أَنْفُسدإِنْ تُب ضِ واألَر.(  
و مستحق (مى بخشد و هر كس را بخواهد ) و شايسته بداند(سپس هر كس را كه بخواهد «

  ).فَيغْفرُ لمنْ يشاء و يعذِّب منْ يشاء(» مى كندمجازات ) ببيند
اعمالى همچون كتمان شهادت، و گناهان قلبى ديگر بر او مخفى مى ماند : يعنى تصور نكنيد

  كسى كه حاكم بر جهان هستى و زمين و آسمان است، هيچ چيز 
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خداوند گناهان پنهانى را نيز : بر او مخفى نخواهد بود، بنابراين، تعجب نكنيد، اگر گفته شود
  .محاسبه مى كند و كيفر مى دهد
آيه فوق اشاره به تمام احكامى باشد كه در آيات مختلف پيشين : اين احتمال نيز وجود دارد كه

الصانه و انفاق هاى آميخته با ريا و همچنين منت و آزار و نيز نماز و آمد، مانند انفاق هاى خ
  .روزه و ساير احكام و عقايد

  ).و اللّه على كُلِّ شَيء قَديرٌ(» و خداوند بر هر چيز قادر است«: و در پايان آيه مى فرمايد
ها را  هم نسبت به همه چيز اين جهان آگاهى دارد، هم قادر است لياقت ها و شايستگى

  .مشخص كند و هم متخلفان را كيفر دهد
* * *  
  :نكته ها

نيت گناه، گناه نيست، : اين آيه با احاديث فراوانى كه مى گويد: ـ گاه تصور مى شود 1
  .مخالفت دارد

زيرا آن احاديث، مربوط به گناهانى است كه عمل خارجى دارد، و  ;ولى، پاسخ آن روشن است
ظلم، دروغ و غصب حقوق، نه گناهانى كه ذاتاً جنبه درونى دارند و : نيت، مقدمه آن است مانند

  ).مانند شرك و ريا و كتمان شهادت(عمل قلبى محسوب مى شود، 
تفسير ديگرى نيز، براى اين آيه وجود دارد و آن اين كه يك عمل ممكن است به صورت هاى 

يا و شهرت طلبى، آيه مى مختلف انجام شود، مثالً انفاق، گاه براى خدا است و گاه براى ر
  : گويد

اگر نيت خود را آشكار سازيد و يا پنهان كنيد، خداوند از آن با خبر است، و بر طبق آن، به 
  ال عملَ االّ : شما جزا مى دهد و در واقع به همان مضمون روايت
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  .اشاره دارد) 1(»هيچ عملى جز به نيت نيست«: بِنية
 * * *  

هر كس را بخواهد مى بخشد و هر كس را بخواهد عذاب : ـ روشن است اين كه مى فرمايد 2
مى كند، خواستن بى دليل نيست، بلكه بخشش او نيز دليلى دارد و دليلش شايستگى عفو در 

  .ن عدم بخشش و عذاب كردنشخص مورد بخشش است، و همچني
* * *  

   
   
   
    
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 5، صفحه 6، و جلد 48، و 47، 46، صفحات 1جلد ( 33، صفحه 1، جلد »وسائل الشيعه«ـ  1

ـ ) دار الكتب االسالمية( 84، صفحه 2، و جلد 70، صفحه 1، جلد »كافى«ـ ) چاپ آل البيت
، 204، 185، صفحات 67، و جلد 261، صفحه 2، جلد 207، صفحه 1، جلد »االنواربحار «

  ، 1، جلد »مستدرك الوسائل«ـ  209و  208، 207
  .، چاپ آل البيت89صفحه 
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  بِما أُنْزِلَ إِلَيه منْ ربه و الْمؤْمنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاللّه آمنَ الرَّسولُ    285
  و مالئكَته و كُتُبِه و رسله ال نُفَرِّقُ بينَ أَحد منْ رسله و قالُوا         
  سمعنا و أَطَعنا غُفْرانَك ربنا و إِلَيك الْمصيرُ          

   
  :ترجمه

و همه مؤمنان  ;ـ پيامبر، به آنچه از سوى پروردگارش بر او نازل شده، ايمان آورده است 285
ما در «:) و مى گويند( ;، به خدا و فرشتگان او و كتاب ها و فرستادگانش، ايمان آورده اند)نيز(

. ما شنيديم و اطاعت كرديم«: و گفتند» ميان هيچ يك از پيامبران او، فرق نمى گذاريم
  .»به سوى توست) ما(و بازگشت  ;)داريم(آمرزش تو را ) انتظار! (وردگاراپر
   

  :تفسير
  راه و رسم ايمان

سوره بقره با بيان بخشى از معارف اسالمى و اعتقادات حق آغاز شد، و با همين معنى نيز كه 
ماهنگ در آيه فوق و آيه بعد از آن است، پايان مى يابد، و به اين ترتيب، آغاز و پايان آن ه

  .است
هنگامى كه آيه سابق : بعضى از مفسران نيز، شأن نزولى براى اين آيه ذكر كرده اند و آن اين كه

نازل شد ـ كه اگر چيزى در دل پنهان داريد يا آشكار كنيد خداوند حساب آن را مى رسد ـ 
و هيچ كس از ما خالى از وسوسه هاى باطنى : و مى گفتند(گروهى از اصحاب ترسان شدند 

) عرض كردند) صلى اهللا عليه وآله(خطورات قلبى نيست، و همين معنى را خدمت رسول خدا
  آيه فوق نازل شد و راه و رسم 
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  )1.(آموخت ايمان و تضرع به درگاه خداوند و اطاعت و تسليم را به آنان
به آنچه از طرف پروردگارش نازل شده است ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر«: نخست، مى فرمايد

  ).آمنَ الرَّسولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيه منْ ربه(» ايمان آورده
و اين از امتيازات انبياى الهى است كه عموماً به مرام و مكتب خويش ايمان قاطع داشته، و 

زلزلى در اعتقاد خود نداشته اند، قبل از همه خودشان مؤمن بودند، و بيش از همه هيچگونه ت
  .استقامت و پايمردى داشتند

صلى اهللا عليه (اين موضوع را يكى از صفات ويژه پيامبر اسالم» اعراف«سوره  158در آيه 
به خدا و «: الَّذي يؤْمنُ بِاللّه و كَلماته فĤَمنُوا بِاللّه و رسوله النَّبِي األُمي: شمرده مى گويد) وآله

پيامبر و رسولش ـ همان پيامبر درس نخوانده اى كه ايمان به خدا و كلمات او دارد ـ ايمان 
  .»بياوريد

مؤمنان نيز به خدا و فرشتگان او، كتاب ها و فرستادگان وى همگى «: پس از آن مى افزايد
و به همگى » ما در ميان پيامبران او هيچگونه فرقى نمى گذاريم:) مى گويند(ايمان آورده اند و 

و الْمؤْمنُونَ كُلٌّ آمنَ بِاللّه و مالئكَته و كُتُبِه و رسله ال نُفَرِّقُ بينَ أَحد منْ (ايمان داريم 
هلس2).(ر(  

دائى بيفكنند و مى كسانى كه مى خواهند بين خدا و پيامبرانش ج«آرى، مؤمنان بر خالف 
و يرِيدونَ أَنْ يفَرِّقُوا بينَ اهللاِ و (» به بعضى ايمان مى آوريم و بعضى را انكار مى كنيم: گويند

هيچگونه تفاوتى ميان رسوالن الهى نمى )3)(رسله و يقُولُونَ نُؤْمنُ بِبعض و نَكْفُرُ بِبعض
  .و همگى را محترم مى شمرند گذارند، همه را از سوى خدا مى دانند،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ذيل آيه مورد بحث ـ همين معنى در تفسير 363، صفحه 2، جلد »بحر المحيط«ـ اقتباس از  1
  .، ذيل آيه مورد بحث آمده است»قرطبى«و » اثنى عشرى«
اگانه باشد همان گونه كه در باال مى تواند يك جمله مستأنفه و جد» ...و الْمؤْمنُونَ«ـ جمله  2

بوده باشد، و تفاوت زيادى ندارد، هر چند معنى اول » الرَّسولُ«تفسير شد، و مى تواند عطف به 
  .مناسب تر است

  .150ـ نساء، آيه  3
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زيرا همان  ;ين موضوع، منافاتى با نسخ اديان پيشين به وسيله اديان بعد نداردروشن است ا
گونه كه سابقاً اشاره شد، تعليمات انبياء، همچون تعليمات مراحل مختلف تحصيلى از ابتدائى 

و راهنمائى و دبيرستانى و دانشگاهى است، گر چه اصول آن يكى است ولى در سطوح 
هنگام ارتقاء به مرحله باالتر، برنامه هاى پيشين كنار مى رود، در  مختلفى پياده مى شود، و به

  .عين اين كه احترام همه آنها محفوظ است
ما شنيديم : گفتند«مؤمنان عالوه بر اين ايمان راسخ و جامع، در مقام عمل نيز : سپس مى افزايد
به سوى تو ) مه ماه(و بازگشت ) داريم(آمرزش تو را ) انتظار! (پروردگارا. و اطاعت كرديم

  ).و قالُوا سمعنا و أَطَعنا غُفْرانَك ربنا و إِلَيك الْمصيرُ(» است
در بعضى از موارد به معنى فهميديم و تصديق كرديم آمده است كه يك نمونه اش » سمعنا«

ت و همين آيه است، يعنى دعوت پيامبرانت را با تمام وجود خود پذيرفتيم و در مقام اطاع
  .پيروى در آمديم

باالخره ما انسانيم و گاه غرائز و هوس ها بر ما چيره مى شود و دچار لغزش مى ! ولى خداوندا
  )1.(شويم، از تو انتظار آمرزش داريم و مى دانيم سرانجام كار ما به سوى تو است
ستورات الهى، و به اين ترتيب، ايمان به مبدأ و معاد و رسوالن الهى با التزام عملى به تمام د

  .همراه و هماهنگ مى گردد
* * *  

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يا » نَسئَلُك«در جمله اخير فعل محذوفى است، و در تقدير : ـ بسيارى از مفسران گفته اند 1
»غُفْرانَك دبوده است» نُرِي.  
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286    تبا اكْتَسها ملَيع و تبها لَها ما كَسعسنَفْساً إِالّ و اللّه كَلِّفال ي  
  ربنا ال تُؤاخذْنا إِنْ نَسينا أَو أَخْطَأْنا ربنا و ال تَحملْ علَينا إِصراً كَما         
  ه علَى الَّذينَ منْ قَبلنا ربنا و ال تُحملْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِهحملْتَ         
  و اعف عنّا و اغْفرْ لَنا و ارحمنا أَنْت موالنا فَانْصرْنا علَى الْقَومِ         
  الْكافرينَ          

   
  :ترجمه

) نيكى(هر كار ) انسان،. (تكليف نمى كند ـ خداوند هيچ كس را، جز به اندازه تواناييش، 286
مؤمنان . (كند، به زيان خود كرده است) بدى(و هر كار  ;را انجام دهد، براى خود انجام داده

تكليف ! پروردگارا! اگر ما فراموش يا خطا كرديم، ما را مؤاخذه مكن! پروردگارا«:) مى گويند
بر كسانى كه پيش از ما بودند، ) ه و طغيان،به خاطر گنا(سنگينى بر ما قرار مده، آن چنان كه 

و آثار گناه را از ما ! آنچه طاقت تحمل آن را نداريم، بر ما مقرر مدار! پروردگارا! قرار دادى
تو موال و سرپرست مايى، پس ما را بر جمعيت ! ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده! بشوى

  !كافران، پيروز گردان
   

  :تفسير
  چند تقاضاى مهم

همان گونه كه در تفسير آيه قبل گذشت، اين دو آيه ناظر به كسانى است كه از شنيدن اين 
اگر چيزى را در دل پنهان داريد، و آشكار سازيد خداوند آن را محاسبه كرده و : جمله كه

  هيچ يك از ما : مطابق آن جزا مى دهد، نگران شدند و گفتند
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  .از وسوسه ها و خطورات قلبى خالى نيست
ال يكَلِّف (» خداوند هيچ كس را جز به اندازه توانايى اش تكليف نمى كند«: اين آيه مى گويد

  ).اللّه نَفْساً إِالّ وسعها
نابراين، آيه، اين حقيقت عقلى را تأييد از نظر لغت به معنى گشايش و قدرت است، ب» وسع«

مى كند، كه وظايف و تكاليف الهى هيچ گاه باالتر از ميزان قدرت و توانائى افراد نيست و لذا 
تمام احكام، با همين آيه تفسير و تقييد مى گردد، و به مواردى كه تحت قدرت : بايد گفت

  .انسان است اختصاص مى يابد
حكيم و دادگر، نمى تواند غير از اين قانون وضع كند، ضمناً  يك قانون گزار: بديهى است

جمله فوق، بار ديگر اين حقيقت را تأييد مى كند كه هيچ گاه احكام شرعى از احكام عقلى و 
فرمان عقل و خرد جدا نمى گردد، و اين دو در همه مراحل دوش به دوش يكديگر، پيش مى 

  .روند
) بدى(انجام دهد براى خود انجام داده و هر كار ) نيكى(ر هر كا) هر كس(«: آن گاه مى افزايد

  ).لَها ما كَسبت و علَيها ما اكْتَسبت(» كند به زيان خود كرده است
آرى، هر كسى محصول عمل نيك و بد خود را مى چيند و در اين جهان و جهان ديگر با نتايج 

  .و عواقب آن روبرو خواهد شد
، مردم را به مسئوليت خود و عواقب كار خويش متوجه مى سازد و بر آيه فوق، با اين بيان

افسانه جبر، اقبال، طالع و موهومات ديگرى از اين قبيل كه افرادى براى تبرئه خويش دست و 
  .پا كرده اند، خط بطالن مى كشد

مال بد گفته شده و در مورد اع» كَسبت«در آيه شريفه در مورد اعمال نيك : قابل توجه اين كه
»تبكْتَسشايد تفاوت در تعبير به خاطر اين باشد كه »ا ،»بدرباره امورى گفته مى شود كه » كَس

انسان با تمايل درونى و بدون تكلف آن را انجام مى دهد و موافق فطرت او است، در حالى كه 
»بكْتَسنقطه مقابل آن » ا  
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كارهائى كه بر خالف فطرت و نهاد آدمى مى باشد و اين خود مى رساند كه : است، يعنى
  .اعمال نيك مطابق فطرت و نهاد آدمى است و اعمال شرّ ذاتاً بر خالف فطرت است

است كه آن هم قابل دقت در تفاوت اين دو تعبير، مطلب ديگرى گفته » مفردات«در » راغب«
مخصوص كارهائى است كه فايده آن منحصر به خود انسان » كَسب«: مى باشد، و آن اين كه

مانند اعمال خير كه نتيجه آن تنها شخص انجام . (نيست بلكه ديگران را هم در بر مى گيرد
ن سهيم دهنده را شامل نمى شود، بلكه ممكن است بستگان، نزديكان و دوستان او هم در آ

در مواردى گفته مى شود كه اثر كار، تنها دامنگير خود انسان » اكْتساب«، در حالى كه )باشند
البته بايد توجه داشت كه اين تفاوت ها در صورتى است . (مى گردد و اين در مورد گناه است

  ).در مقابل هم قرار گيرند» اكتساب«و » كسب«كه 
يف به مقدار قدرت است و هر كسى مسئول اعمال تكل(و به دنبال اين دو اصل اساسى، 

در واقع : از زبان مؤمنان هفت درخواست از درگاه پروردگار بيان مى كند كه) خويش است
  .آموزشى است براى همگان، كه چه بگويند و چه بخواهند

نا رب! (»اگر ما فراموش كرديم يا خطا نموديم ما را مؤاخذه مكن! پروردگارا«: نخست مى گويد
  ).ال تُؤاخذْنا إِنْ نَسينا أَو أَخْطَأْنا

آنها چون مى دانند مسئول اعمال خويش اند لذا با تضرعى مخصوص، خدا را به عنوان رب و 
زندگى به هر : كسى كه لطف ويژه اى در پرورششان داشته و دارد، مى خوانند و مى گويند

يم به سراغ گناه عمدى نرويم، اما حال خالى از فراموشى، خطا و اشتباه نيست، ما مى كوش
  .خطاها و لغزش ها را تو بر ما ببخش

  مگر امكان دارد پروردگار : بحثى كه در اينجا مطرح مى گردد اين است كه
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موشى يا عدم توجه سرچشمه گرفته، مجازات نمايد؟ تا زمينه كسى را در برابر لغزشى كه از فرا
  اى براى اين درخواست بماند؟ 
گاهى فراموشى نتيجه سهل انگارى خود انسان است، مسلّم : در پاسخ اين سؤال بايد گفت

در قرآن آمده : است كه اين گونه فراموشى ها از انسان سلب مسئوليت نمى كند مانند اين كه
بچشيد عذاب خدا را در برابر آن كه اين روز را «: ا بِما نَسيتُم لقاء يومكُم هذافَذُوقُو: است

  )1.(»فراموش كرديد
  .بنابراين، فراموشكارى هائى كه زاييده سهل انگارى است قابل مجازات است

با يكديگر فرق » خطا«و » نسيان«: موضوع ديگرى كه بايد به آن توجه داشت اين است كه
  .ردروشنى دا

معموالً به كارهائى گفته مى شود كه از روى غفلت و عدم توجه از انسان سر مى زند، » خطا«
مثل اين كه كسى به هنگام شكار تيرى مى اندازد، به انسانى، بدون قصد، اصابت مى كند و او 

در جائى گفته مى شود كه انسان با توجه دنبال كار مى رود » نسيان«ولى . را مجروح مى نمايد
ولى مشخصات حادثه را فراموش كرده، مثل اين كه كسى بى گناهى را مجازات كند به گمان 

  .زيرا مشخصات گناهكار واقعى را فراموش نموده است ;اين كه گناهكار است
بار سنگينى بر دوش ! پروردگارا«: پس از آن به بيان دومين درخواست آنان پرداخته، مى گويد

قرار ) به كيفر گناهان و طغيانشان(كسانى كه پيش از ما بودند  آن چنان كه بر! ما قرار مده
  ).ربنا و ال تَحملْ علَينا إِصراً كَما حملْتَه علَى الَّذينَ منْ قَبلنا(» دادى

  در اصل، به معنى نگهدارى و محبوس ساختن است، و به هر كار » اصر«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .14سجده، آيه ـ  1
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سنگين كه انسان را از فعاليت باز مى دارد، گفته مى شود، و نيز به عهد و پيمان ها كه آدمى را 
  .محدود مى سازد، اطالق مى گردد
مى گويند، در اين جمله مؤمنان از خداوند » اصر«نيز گاهى به همين دليل، مجازات و كيفر را 

تقاضا دارند، از تكاليف سنگين، كه گاهى موجب تخلف افراد از اطاعت پروردگار مى گردد، 
صلى اهللا (و اين همان چيزى است كه درباره دستورات اسالم از زبان پيغمبر. آنها را معاف دارد

من به آيينى مبعوث شده ام كه عمل به «: لْحنيفيةِ السمحةِ السهلَةِبعثْت بِا: نقل شده) عليه وآله
  )1.(»آن براى همه سهل و آسان است
اگر آسان بودن شريعت و آئين خوب است پس چرا در اقوام : در اينجا ممكن است سؤال شود

  پيشين نبوده؟
تكاليف شاق براى امم : ودهمان طور كه از آيات قرآن استفاده مى ش: در پاسخ بايد گفت

پيشين، در اصل شريعت نبوده، بلكه پس از نافرمانى ها به عنوان عقوبت و كيفر قرار داده شده 
همان طور كه بنى اسرائيل به خاطر نافرمانى هاى پى درپى، از خوردن پاره اى از . است

  )2.(گوشت هاى حالل محروم شدند
مجازاتهائى كه طاقت تحمل آن را نداريم براى ! پروردگارا«: در سومين در خواست مى گويند

  ).ربنا و ال تُحملْنا ما ال طاقَةَ لَنا بِه! (»ما مقرّر مدار
اين جمله ممكن است اشاره به آزمايش هاى طاقت فرسا يا مجازات هاى سنگين دنيا و آخرت 

در اين ) با تشديد(» حملْالتُ«در جمله قبل و » التَحملْ«و يا هر دو باشد، و شايد تعبير به 
  زيرا تعبير اول، اشاره  ;جمله، به خاطر همين است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، جلد 364، صفحه 22، جلد 136، صفحه 64، جلد 548، صفحه 30، جلد »بحار االنوار«ـ  1

65 ،  
، صفحه 5جلد  ،»كافى«ـ  343، صفحه 87، و جلد 233، صفحه 79، جلد 364و  319صفحات 

، 20، و جلد 116، صفحه 8، جلد »وسائل الشيعه«ـ ) دار الكتب االسالمية(، با تفاوت 494
  ).چاپ آل البيت( 107صفحه 

  .160ـ نساء، آيه  146ـ انعام، آيه  2
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  .مشكل و تعبير دوم اشاره به مسائل طاقت فرسا استبه مسائل 
و ! و گناهان ما را بپوشان! ما را ببخش«: و در چهارمين و پنجمين و ششمين تقاضا مى گويند

  ).و اعف عنّا و اغْفرْ لَنا و ارحمنا(» مشمول رحمت خود قرار ده
به معنى محو آثار گناه مى آيد، كه  در لغت به معنى محو كردن آثار چيزى است، و غالبا» عفْو«

  .هم شامل آثار طبيعى آن مى شود، و هم شامل مجازات آن
  .در حالى كه مغفرت تنها به معنى پوشاندن گناه است

گناهانشان را بپوشاند، هم آثار وضعى و تكوينى آن را : بنابراين، مؤمنان هم از خدا مى خواهند
ن را از آنان بردارد، و سپس، از او مى خواهند رحمت از روح و روانشان بزدايد و هم كيفر آ

  .واسعه اش كه همه چيز را در بر مى گيرد، شامل حال آنان شود
تو مولى و سرپرست مائى، پس ما را بر «: و باالخره در هفتمين و آخرين درخواست مى گويند

  ).مِ الْكافرينَأَنْت موالنا فَانْصرْنا علَى الْقَو! (»جمعيت كافران پيروز گردان
و به اين ترتيب، تقاضاهاى آنان شامل دنيا و آخرت و پيروزى هاى فردى، اجتماعى، عفو، 

  .بخشش و رحمت الهى مى گردد، و اين تقاضائى است بسيار جامع
* * *  
  :نكته ها

  ـ هماهنگى دل و زبان 1
روح تسليم در برابر  آمده است، و» بقره«از آنجا كه در اين دو آيه خالصه اى از تمام سوره 

  : آفريدگار جهان را به ما مى آموزد، اين نكته خاطرنشان شده كه
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اگر مؤمنان از خدا مى خواهند كه از لغزش هاى آنان درگذرد و در برابر دشمنان گوناگون 
ما نداى مناديان را از «: را انجام دهند و بگويند» سمعنا و أَطَعنا«وزشان گرداند، بايد برنامه پير

و در اين راه از هر گونه تالش و » جان و دل پذيرفتيم و در صدد پيروى از آن بر آمديم
  .كوشش باز نايستند و سپس، از خداوند خواستار پيروزى بر موانع و دشمنان گردند

و كسى كه لطف خاصى در پرورش آنان دارد اين حقيقت را » ربنا«نام خدا به عنوان تكرار 
  .تكميل مى كند

لذا رهبران اسالم در ضمن احاديث متعددى، مسلمين را به خواندن اين دو آيه ترغيب كرده و 
كه اگر زبان و دل در تالوت اين آيات ) 1(ثواب هاى گوناگونى براى آن بيان داشته اند

هنگ گردند، و تنها سخن نباشد بلكه برنامه زندگى گردد، خواندن همين دو آيه، مى تواند هما
كانون دل را با آفريدگار جهان پيوند دهد، روح و روان را صفا بخشد و عامل تحرك و فعاليت 

  .گردد
* * *  

  ـ تكليف ما ال يطاق 2
د ندارد، نه در اسالم و نه در وجو» تكليف ما ال يطاق«: از اين آيه به خوبى استفاده مى شود
هر كس در گرو اعمال نيك و بد خويش : زيرا مى گويد ;اديان ديگر و اصل، آزادى اراده است

است، هر كار نيكى انجام دهد براى خود انجام داده و هر كار بدى انجام دهد به زيان خود 
  .كرده است، تقاضاى عفو و بخشش و مغفرت نيز شاهد اين مدعا است

  چرا كه  ;ن امر، هماهنگ با منطق عقل و مسأله حسن و قبح استو اي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چاپ آل ( 402و  401، صفحات 4، و جلد 392و  391، صفحات 3، جلد »مستدرك«ـ  1
، 90، جلد 318، صفحه 86، جلد 241و  240، 234، صفحات 84، جلد »بحار االنوار«ـ ) البيت

  ...و 336، 272، 215، 171، صفحات 94جلد ، و 272صفحه 
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، »جبر«خداوند حكيم هرگز چنين كارى را نمى كند و اين خود دليلى است بر نفى مسأله 
  زد و در عين حال نهى از گناه كند؟چگونه ممكن است خداوند بندگان را بر گناه مجبور سا

ولى تكاليف شاق و مشكل، امر محالى نيست همانند تكاليف شاقى كه در مورد بنى اسرائيل 
  .وجود داشته و آن هم مولود اعمال خودشان و كيفر خيره سرى هاى آنها بوده است

 * * *  
   

  )1(بقره پايان سوره                                                   
                                                    16  /2  /1372  

   
   
   
   
    
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توفيق فراگيرى و عمل به دستوراتى كه در اين سوره آمده است را به ما عنايت ! ـ پروردگارا 1

  !فرما
  !قرار ده كه چون بنى اسرائيل بهانه جو نباشيم ما را آن چنان مورد لطف خود! بار الها
  ! ما را از مصاديق آيات آخرينِ اين سوره قرار ده! خداوندا

  1383/  6/  15آمينَ يا رب الْعالَمينَ                                             
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  سوره آل عمران
   
   
   

  آيه است 200نازل شده و داراى » مدينه«اين سوره، در 
   
  )91تا  1آيه از (
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  محتواى سوره آل عمران
اين سوره در خالل سال هاى جنگ بدر و : به گفته بعضى از مفسران مشهور، به نظر مى رسد

نازل شده است و بخشى از طوفانى ترين دوران ) سال هاى دوم و سوم هجرت(جنگ احد 
  )1.(هاى زندگى مسلمين را در صدر اسالم منعكس مى كند

  :حث هاى اين سوره، محورهاى زير استروى هم رفته محورهاى اصلى ب
  .ـ بخش مهمى از آن از توحيد، صفات خداوند، معاد و معارف اسالمى بحث مى كند 1
ـ بخش ديگرى پيرامون جهاد و دستورات مهم و ظريفى در اين زمينه و همچنين درس هاى  2

شرح بود سخن مى گويد، و همچنين ) بدر و احد(عبرتى كه در دو غزوه مهم اسالمى 
  .امدادهاى الهى نسبت به مؤمنان و حيات جاويدان شهيدان راه خدا

ـ در قسمتى از اين سوره، به يك سلسله احكام اسالمى در زمينه لزوم وحدت صفوف  3
دوستى (مسلمين، و خانه كعبه و فريضه حج و امر به معروف و نهى از منكر و تولِّى و تبرّى 

و مسأله امانت، و انفاق در راه خدا و ترك دروغ و ) با دوستان حق و دشمنى با دشمنان حق
مقاومت و پايمردى در مقابل دشمن و صبر و شكيبائى در مقابل مشكالت و آزمايش هاى 

  .مختلف الهى و ذكر خداوند در هر حال، اشارات پر معنايى شده است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، اشارات بيشترى هم 128تا  121شده و از آيه » بدر«، اشاره كوتاهى به جنگ 13ـ در آيه  1
، باز اين مسأله را تعقيب مى كند، 144تا  139آمده است و در آيات » اُحد«و هم » بدر«به غزوه 

  .در آيات بعد از آن نيز اشاراتى به آن دارد
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آدم و نوح و ابراهيم و موسى و : ـ براى تكميل اين بحث ها، بخشى از تاريخ انبياء از جمله 4
و داستان مريم و مقامات اين زن بزرگ و توطئه هاى پيروان ) عليهم السالم(عيسى و ساير انبياء

  .ذكر شده استدر برابر اسالم، نيز ) عليه السالم(و مسيح) عليه السالم(متمرد حضرت موسى
مطالب اين سوره چنان به هم مربوط و هماهنگ است كه گوئى همه آنها يك جا نازل شده 

  .است
* * *  

  فضيلت تالوت اين سوره
منْ قَرَأَ سورةَ آلِ عمرانَ أُعطىبِكُلِّ : مى خوانيم) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيامبر اكرم
هر كس سوره آل عمران را بخواند به تعداد آيات آن، امانى بر «: جهنَّم آية منْها أَماناً على جِسرِ
  )1.(»پل دوزخ به او مى دهند

منْ قَرَأَ الْبقَرَةَ و آلَ عمرانَ جائا يوم الْقيامةِ : مى خوانيم) عليه السالم(و در حديثى از امام صادق
تَيثْلَ الْغَمامم هأْسلى رع هالّنظكسى كه سوره بقره و آل عمران را بخواند، در روز قيامت «: نِي

  )2.(»همچون دو ابر بر سر او سايه مى افكنند
* * *  

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسة االعلمى 232، صفحه 2جلد ( 405، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1
، »مصباح كفعمى«ـ » آل عمران«سوره ، فضل )هـ ق 1415للمطبوعات، بيروت، طبع اول، 

، صفحه 1، جلد »جوامع الجامع«ـ تفسير ) هـ ق 1405انتشارات رضى، ( 439و  438صفحات 
ـ ) هـ ق 1418انتشارات جامعه مدرسين، طبع اول، (» آل عمران«، ابتداى تفسير سوره 262

  ).200آيه (» مرانآل ع«، پايان سوره »كشاف«و » آلوسى«، »بيضاوى«، »أبى السعود«تفاسير 
ـ ) هـ ق 1412مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم، ( 309، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  2
، 4، جلد »مستدرك«ـ ) چاپ آل البيت(، با اندكى تفاوت 249، صفحه 6، جلد »وسائل الشيعه«

اندكى ، با 265، صفحه 89، جلد »بحار االنوار«ـ ) چاپ آل البيت(، با اندكى تفاوت 332صفحه 
 1380چاپخانه علميه، (، با اندكى تفاوت 161و  25، صفحات 1، جلد »عياشى«تفاوت ـ تفسير 

  ).هـ ش 1364انتشارات شريف رضى، قم، ( 104، صفحه »ثواب االعمال«ـ ) هـ ق
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  الم       1
2       ومالْقَي يالْح وإِالّ ه ال إِله اللّه  
  نَزَّلَ علَيك الْكتاب بِالْحقِّ مصدقاً لما بينَ يديه و أَنْزَلَ التَّوراةَ      3

  و اإلِنْجيلَ          
  إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بĤِيات اللّه لَهممنْ قَبلُ هدى للنّاسِ و أَنْزَلَ الْفُرْقانَ       4

  عذاب شَديد و اللّه عزيزٌ ذُو انْتقام          
   

  :ترجمه
  به نام خداوند بخشنده بخشايشگر

  .ـ الم 1
  .ـ معبودى جز خداوند يگانه زنده و پايدار و نگه دارنده، نيست 2
كه با نشانه هاى كتب پيشين، منطبق  كتاب را به حق بر تو نازل كرد،) همان كسى كه(ـ  3

  .را» انجيل«و » تورات«و  ;است
كتابى كه حق را از باطل مشخص مى سازد، ) نيز(و  ;ـ پيش از آن، براى هدايت مردم فرستاد 4

براى كيفر (و خداوند  ;كسانى كه به آيات خدا كافر شدند، كيفر شديدى دارند ;نازل كرد
  .و صاحب انتقام است توانا) بدكاران و كافران لجوج،
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  :شأن نزول
هشتاد و چند آيه از اين سوره، درباره فرستادگان و مسيحيان : بعضى از مفسران مى گويند

آمده بودند، نازل » مدينه«باره اسالم به كه به نمايندگى از طرف آنان براى تحقيق در) 1(نجران
  .شده است

محسوب مى » نجران«فرستادگان، شصت نفر بودند كه چهارده نفر آنان از اشراف و برجستگان 
شدند، سه نفر از اين چهارده نفر، سمت رياست داشتند و مسيحيان آن سامان در كارها و 

عبد «بود كه او را » عاقب«آنان  مشكالت خود، به آن سه نفر مراجعه مى كردند، يكى از
  .نيز مى گفتند» المسيح

وى امير و رئيس قوم خود محسوب مى شد، و قوم او هيچ گاه با نظريه و رأى او مخالفت 
  .نمى كردند

نيز مى گفتند، وى سرپرست تشريفات و تنظيم برنامه » اَيهم«نام داشت كه او را » سيد«ديگرى 
  .بودسفر و مورد اعتماد مسيحيان 

نام داشت كه مردى دانشمند و صاحب نفوذ بود، و كليساهاى متعددى » ابو حارثه«نفر سوم، 
  .به نام او ساخته بودند، او تمام كتب دينى مسيحيان را حفظ داشت

آمدند و به مسجد » مدينه«به » بنى كعب«اين گروه شصت نفرى در لباس مردان قبيله 
نماز عصر را با مسلمانان ) صلى اهللا عليه وآله(ند، پيامبروارد شد) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

خوانده بود، اين شصت نفر لباس هاى زيبا و پر زرق و برق و جالب پوشيده بودند كه به گفته 
  !»هرگز نديده ايم فرستادگانى به اين زيبائى باشند«) صلى اهللا عليه وآله(يكى از صحابه پيامبر

  ، هنگام نمازشان بود، طبق مراسم خود، موقعى كه آنها وارد مسجد شدند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و اراضى » صنعاء«محلى است در كوهستان هاى شمالى يمن به فاصله ده منزلى » نَجران«ـ  1
مى » يعوق«بوده و اين قبيله در دوره جاهليت بتى داشتند كه آن را » همدان«آن متعلق به قبيله 

  .نجران نام چند محل بوده است: »معجم البلدان«در » ياقوت حموى«، و به گفته ناميده اند
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ناقوس را نواختند و به طرف مشرق ايستاده، مشغول نماز شدند، گروهى از اصحاب 
به آنها كارى : فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر. خواستند مانع شوند) وآله صلى اهللا عليه(پيامبر

  !نداشته باشيد
صلى اهللا (خدمت پيامبر رسيدند و با او آغاز سخن كردند پيامبر » سيد«و » عاقب«پس از نماز، 

  .»دبه آئين اسالم درآييد و در پيشگاه خداوند تسليم گردي«: به آنها پيشنهاد كرد) عليه وآله
  !ما پيش از تو اسالم آورده و تسليم خداوند شده ايم: عاقب و سيد گفتند

شما چگونه بر آئين حق هستيد، با اين كه اعمالتان حاكى «: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
را ) عليه السالم(است كه تسليم خداوند نيستيد، چه اين كه براى خدا فرزند قائليد و عيسى

د، و صليب را عبادت و پرستش مى كنيد و گوشت خوك مى خوريد، با اين پسر خدا مى داني
  !»كه تمام اين امور مخالف آئين حق است

صلى اهللا (اگر عيسى پسر خدا نيست، پس پدرش كه بوده است؟ پيامبر: عاقب و سيد گفتند
  ؟»آيا شما قبول داريد كه هر پسرى شباهتى به پدر خود دارد«: فرمود) عليه وآله

  .آرى: دگفتن
آيا اينطور نيست كه خداى ما به هر چيزى، احاطه دارد و قيوم است و روزى «: فرمود

  ؟»موجودات با اوست
  .آرى همين طور است: گفتند
  ؟»آيا عيسى اين اوصاف را داشت«: فرمود
  .نه: گفتند
 آيا مى دانيد كه هيچ چيزى در آسمان و زمين بر خدا مخفى نيست و خداوند به همه«: فرمود

  ؟»آنها داناست
  .آرى مى دانيم: گفتند



٤٨٢  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  ؟»عيسى غير از آنچه كه خدا به او ياد داده، از پيش خود چيزى مى دانست«: فرمود
  .نه: گفتند
ه مسيح را در رحم مادرش همان طور كه مى آيا مى دانيد كه خداى ما همان است ك«: فرمود

  ؟»خواست، صورتگرى كرد
  .همين طور مى باشد: گفتند
آيا چنين نيست كه عيسى را مادرش مانند ساير كودكان در رحم حمل كرد، و بعد «: فرمود

همچون مادرهاى ديگر، او را به دنيا آورد؟ و عيسى پس از والدت، چون اطفال ديگر غذا مى 
  ؟»خورد
  .آرى چنين بود: دگفتن

  !؟»پس چگونه عيسى پسر خدا است با اين كه هيچگونه شباهتى به پدرش ندارد«: فرمود
سخن كه به اينجا رسيد، همگى خاموش شدند، در اين هنگام، هشتاد و چند آيه از اوايل اين 

  )1.(سوره براى توضيح معارف و برنامه هاى اسالم نازل گرديد
   

  :تفسير
  قطعه قرآن با كامپيوتركشف مفهوم حروف م

  ).الم(» الف ـ الم ـ ميم«باز در آغاز اين سوره به حروف مقطعه برخورد مى كنيم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسة االعلمى 234، صفحه 2جلد ( 406، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1
، صفحه 3، جلد »الميزان«ث ـ ذيل آيات مورد بح) هـ ق 1415للمطبوعات، بيروت، طبع اول، 

 1415، دار الفكر، بيروت، 220، صفحه 3، جلد »جامع البيان«، انتشارات جامعه مدرسين ـ 15
اسباب «هـ ق ـ  1412، دار المعرفة، بيروت، 376، صفحه 1، جلد »ابن كثير«هـ ق ـ تفسير 

در «هـ ق ـ  1388، مؤسسة الحلبى و شركا، قاهره، 61واحدى نيشابورى، صفحه » النزول
  . هـ ق 1365، دار المعرفة، طبع اول، 3، صفحه 2، جلد »المنثور
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، توضيحات الزم گفته شد، كه نيازى به تكرار »بقره«درباره حروف مقطعه قرآن، در اول سوره 
تنها چيزى كه ذكر آن را در اينجا الزم مى دانيم نظريه اى است كه يك دانشمند  آن نيست،

  .مصرى اخيراً ابراز داشته، كه از نظر اهميت موضوع، فشرده آن را در اينجا مى آوريم
البته قضاوت درباره صحت و سقم آن نيازمند بررسى فراوانى است كه شايد بر عهده آيندگان 

  .ذكر مى كنيم» نظر«ه عنوان يك باشد و ما آن را فقط ب
* * *  

كه از بزرگ ترين مجله هاى مصور خاورميانه » آخر ساعة«چندى قبل، مجله معروف مصرى 
محسوب مى گردد، گزارشى درباره تحقيقات يك دانشمند مسلمان مصرى در مورد تفسير 

ان را در حروف مقطعه قرآن مجيد به كمك مغزهاى الكترونيكى منتشر ساخت كه اعجاب همگ
  .نقاط مختلف جهان برانگيخت

دانشمند » رشاد خليفه«ما در چاپ هاى سابق تفسير، نتيجه اين تحقيقات را كه از سوى دكتر 
  .شيميدان مصرى بود، منتشر ساختيم

بعد از مدتى از سوى جمعى از محققان نظرات او مورد انتقاد قرار گرفت و ترديدهائى در 
  .صحت آن پديد آمد

متأسفانه اين مرد دانشمند در اين اواخر بر اثر آلودگى محيط آمريكاتمايل به بعضى از به عالوه 
  .فرق ضاله پيدا كرد و از دايره مسلمين خارج شد

ولى ما اين نظريه را به طور فشرده براى روشن ساختن سير تاريخى مسأله در اينجا مى آوريم، 
  .بى آن كه آن را تأييد يا تكذيب كنيم

* * *  
   86سوره دارد كه از ميان آنها  114مى دانيم قرآن مجيد : مى گويد» درشا«
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 29، و از ميان مجموع سوره هاى قرآن »مدينه«سوره در  28نازل گرديده و » مكّه«سوره در 
  .آمده است» حروف مقطعه«از آنها سوره است كه در آغ

جالب اين كه اين حروف مجموعاً درست نصف حروف بيست و هشت گانه الفباى عربى را 
ا ـ ح ـ ر ـ س ـ ص ـ ط ـ ع ـ ق ـ ك ـ ل : (تشكيل مى دهد و اين حروف مقطعه عبارتند از

  .نيز مى نامند» حروف نورانى«كه گاهى آنها را ) ـ م ـ ن ـ هـ ـ ى
در » حروف به ظاهر از هم بريده«سال ها بود كه من مى خواستم بدانم معنى اين : يداو مى گو

آغاز سوره هاى قرآن چيست؟ و هر قدر به تفاسير مفسران بزرگ و آراء مختلفى كه در اين 
زمينه داده بودند مراجعه كردم قانع نشدم، از خداوند بزرگ يارى جستم و به مطالعه دست 

فكر افتادم كه شايد ميان اين حروف، و حروف همان سوره اى كه آنها در زدم، ناگهان به اين 
  .آغازش قرار گرفته است رابطه اى وجود داشته باشد

سوره قرآن و تعيين نسبت هر يك از آنها  114اما بررسى تمام حروف چهارده گانه نورانى در 
كه بدون استخدام  و محاسبات فراوان ديگرى كه مى بايد در اين زمينه بشود چيزى نبود

سوره قرآن را به طور جداگانه و  114لذا قبالً تمام حروف مزبور در . كامپيوتر امكان پذير باشد
براى (همچنين مجموع حروف هر سوره را دقيقاً تعيين كرده، با شماره هر سوره، به كامپيوتر 

  .شد سپردم اين كار و مقدمات ديگر در مدت دو سال عملى) انجام محاسبات بعدى
سپس اين مغز الكترونيكى را يك سال تمام براى انجام محاسباتى كه به آن اشاره شد به كار 

نتيجه اين محاسبات بسيار درخشان بود و براى نخستين بار در تاريخ اسالم پرده از . گرفتم
) عالوه بر جنبه هاى ديگر(حقايق شگفت انگيزى برداشت كه اعجاز قرآن را از نظر رياضى 

  .روشن مى ساخت كامالً
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* * *  
مغز الكترونيكى با محاسبات خود براى ما روشن ساخت كه ميزان هر يك از حروف چهارده 

  .درصد است سوره قرآن به نسبت مجموع حروف آن سوره، چند 114گانه در هر سوره از 
حروف (فى المثل، پس از محاسبه مى يابيم نسبت حرف قاف كه يكى از حروف نورانى قرآن 

و در درجه اول در ) درصد 6/  700(بزرگ ترين رقم را دارد » فلق«است در سوره ) مقطعه
قرار دارد كه » قيامت«بعد از آن سوره )! »ق«البته به استثناى سوره (ميان سوره هاى قرآن است 

مى باشد و پس از آن ) درصد 3/  907(تعداد قاف هاى آن نسبت به حروف سوره مزبور 
  ).درصد 3/  906(است » الشمس«سوره 

فقط يك هزارم درصد » الشمس«و » قيامت«و همان طور كه مالحظه مى كنيم تفاوت سوره 
  !است

نه تنها درباره اين (سوره قرآن به دست مى آوريم  114و به همين ترتيب اين نسبت را در تمام 
و به اين ترتيب نسبت مجموع ) يك حرف بلكه درباره تمام حروف چهارده گانه نورانى

  .حروف هر يك از سوره ها با يكايك اين حروف روشن مى گردد
  :اكنون به نتايج جالبى كه از اين محاسبات به دست آمده توجه فرمائيد

اى قرآن بدون استثناء بيشتر است يعنى از تمام سوره ه» ق«در سوره ) ق(ـ نسبت حرف  1
سوره ديگر قرآن آمده آن چنان است كه  113سال، دوران نزول قرآن، در  23آياتى كه در طى 

حرف قاف در آنها كمتر به كار رفته است، و اين راستى حيرت آور است كه انسانى بتواند 
در عين حال آزادانه سال باشد، و  23مراقب تعداد هر يك از حروف سخنان خود در طول 

  مطالب خود را بدون 
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مسلماً چنين كارى از عهده يك انسان بيرون است، حتى محاسبه آن . كمترين تكلفى بيان كند
  .الكترونيكى ممكن نيستبراى بزرگ ترين رياضى دان ها بدون كمك مغزهاى 

نيز روى حساب » حروف قرآن«اينها همه نشان مى دهد كه نه تنها سوره ها و آيات قرآن بلكه 
  .و نظام رياضى خاصى است كه فقط خداوند، قادر بر حفظ آن مى باشد

يعنى . نيز همين حال را دارد» ص«در سوره ) ص(همچنين محاسبات نشان داد كه حرف 
  .ب مجموع حروف سوره، از هر سوره ديگر قرآن بيشتر استمقدار آن به تناس

تنها . سوره قرآن دارد 114بزرگ ترين رقم نسبى را در » ن و القلم«در سوره ) ن(و نيز حرف 
در آن ) ن(است كه تعداد نسبى حرف » حجر«استثنائى كه در اين زمينه وجود دارد، سوره 

ن است كه سوره حجر يكى از سوره هائى است است، اما جالب اي) ن و القلم(بيشتر از سوره 
است بايد همگى ) الر(مى باشد و بعداً خواهيم ديد اين سوره ها كه آغاز آنها ) الر(كه آغاز آن 

در حكم يك سوره محسوب گردد، و اگر چنين كنيم نتيجه مطلوب به دست خواهد آمد يعنى 
  !متر خواهد شدك) ن و القلم(در مجموع اينها از سوره ) ن(نسبت تعداد 

در نظر بگيريد، اگر الف ها، ميم ها، و » اعراف«را در آغاز سوره ) المص(ـ چهار حرف  2
صادهائى كه در اين سوره وجود دارد با هم جمع كنيم، و نسبت آن را با حروف اين سوره 

  !بسنجيم، خواهيم ديد كه از تعداد مجموع آن در هر سوره ديگر قرآن بيشتر است
همين حال را دارد، و نيز پنج حرف » رعد«در آغاز سوره ) المر(ر حرف همچنين چها

  اگر روى هم حساب شوند، از » مريم«در آغاز سوره ) كهيعص(
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  !ارندمجموع اين پنج حرف در هر سوره ديگر قرآن فزونى د
در اينجا به چهره تازه ترى از مسأله برخورد مى كنيم كه نه تنها يك حرف جداگانه در اين 

كتاب آسمانى روى حساب و نظم خاصى گسترده شده، بلكه حروف متعدد آن نيز چنين وضع 
  ).دقت كنيد(حيرت آورى را دارد 

قرار داشت، اما حروفى  ـ تا كنون بحث درباره حروفى بود كه تنها در آغاز يك سوره قرآن 3
شكل ديگرى به خود مى گيرد، و آن اين كه ) مانند المر و الم(كه در آغاز چند سوره قرار دارد 

اگر در مجموع سوره هائى ) ا ـ ل ـ م(بر طبق محاسبات كامپيوترى مجموع اين سه حرف مثالً 
وره ها به دست آغاز مى گردد حساب شود، و نسبت آن با مجموع حروف اين س» الم«كه با 

  .آيد، از ميزان آن در هر يك از سوره هاى ديگر قرآن بيشتر است
در اينجا باز مسأله صورت جالب ترى به خود گرفته و آن اين كه نه تنها حروف هر سوره 

قرآن تحت ضابطه و حساب معينى است، بلكه مجموع حروف سوره هاى مشابه نيز ضابطه و 
  .نظام واحدى دارند

يا با » الم«اين موضوع نيز روشن مى شود كه از چه رو چند سوره مختلف قرآن با  ضمناً نكته
  .آغاز شده و اين يك موضوع تصادفى و بى دليل نيست» المر«
انجام داده است كه » حم«دكتر رشاد سپس محاسبات پيچيده ترى روى سوره هاى مشتمل بر (

  ).براى اختصار از آن صرف نظر مى كنيم
* * *  
زبور معتقد است ضمن اين مطالعات به نكات ديگرى نيز دست يافته كه به ضميمه استاد م

  :نكات تازه اى كه مى توان از آن استنتاج كرد از نظر خوانندگان مى گذرانيم
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  آن را حفظ كنيدـ رسم الخط اصلى قر 1
او مى گويد تمام اين محاسبات در صورتى صحيح است كه به رسم الخط اصلى و قديمى 

مثالً اسحق و زكوة و صلوة را به همين صورت بنويسيم، نه اسحاق و زكات (قرآن دست نزنيم 
  !در غير اين صورت محاسبات ما به هم خواهد خورد) و صالة

  ـ دليل ديگرى بر عدم تحريف قرآن 2
اين تحقيقات نشان مى دهد كه در قرآن مجيد حتى يك حرف هم كم و زياد نشده، و اال به 

  .طور مسلم محاسبات ما روى قرآن كنونى صحيح از آب درنمى آمد
  ـ اشارات پر معنى 3

در بسيارى از سوره هاى قرآن كه با حروف مقطعه آغاز مى شود پس از ذكر اين حروف، 
  : رآن شده ماننداشاره به حقانيت و عظمت ق

»فيه بيال ر تابالْك ك1.(»الم ذل(  
  .و اين خود اشاره لطيفى به ارتباط حروف مزبور با اعجاز قرآن است. و امثال آن

نتيجه بحث ـ از مجموع بحث فوق چنين نتيجه مى گيريم كه حروف قرآن مجيد كه در طى 
ب بسيار دقيق و منظمى دارد و هر يك از نازل شده حسا) صلى اهللا عليه وآله(سال بر پيامبر 23

حروف الفبا با مجموع حروف هر سوره داراى يك نسبت رياضى كامالً دقيق است كه حفظ و 
  .نگهدارى چنين نسبتى براى بشر ـ بدون استفاده از مغزهاى الكترونيكى ـ امكان پذير نيست

  ى از شك نيست كه بررسى هاى دانشمند مزبور چون در آغاز راه است خال
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2و  1ـ بقره، آيات  1
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آن ) درستى و نادرستى(نقايصى نيست، به همين دليل ما هيچگونه تضمينى بر صحت و سقم 
  .ترى روى آن انجام شودنمى دهيم تا مطالعات بيش

  : اكنون به ادامه تفسير آيات سوره مى پردازيم
 * * *  

خداوند، هيچ معبودى جز او يگانه، زنده كه قائم به ذات خويش و «: در دومين آيه مى فرمايد
  ).اللّه ال إِله إِالّ هو الْحي الْقَيوم(» نگهدارنده است وجود ندارد

  .گذشت 255، آيه »بقره«ر سوره شرح و تفسير اين آيه، د
 * * *  

خداوندى كه پاينده و قيوم : مى فرمايد) صلى اهللا عليه وآله(در آيه بعد، خطاب به پيامبر اسالم
قرآن را به حق بر تو نازل كرد كه با نشانه هاى كتب آسمانى پيشين، كامالً تطبيق مى «است 

الْكتاب بِالْحقِّ مصدقاً لما بينَ يديه و أَنْزَلَ التَّوراةَ و نَزَّلَ علَيك (» كند و نيز تورات و انجيل را
  )1).(اإلِنْجيلَ
* * *  

پيش از آن براى هدايت مردم و همچنين قرآن را كه حق را ) تورات و انجيل را(«: و مى افزايد
  ).لَ الْفُرْقانَمنْ قَبلُ هدى للنّاسِ و أَنْزَ(» از باطل جدا مى سازد نازل فرمود

و بعد از اتمام حجت و نزول آيات از سوى خداوند، و گواهى فطرت و عقل بر صدق دعوت 
صلى (پيامبران، راهى جز مجازات نيست، و لذا در آيه فوق ـ به دنبال اشاره به حقانيت پيامبر

ر شديدى كسانى كه به آيات خدا كافر شدند كيف«: و قرآن مجيد ـ مى فرمايد) اهللا عليه وآله
  ).إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بĤِيات اللّه لَهم عذاب شَديد(» دارند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مطالعه فرمائيد» بقره«سوره  41را در جلد اول، ذيل آيه » مصدقاً لما بينَ يديه«ـ شرح جمله  1
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: و براى اين كه تصور نشود، توانائى خداوند بر تهديداتش جاى ترديد است، مى افزايد
  )1).(و اللّه عزِيزٌ ذُو انْتقام(» خداوند توانا و صاحب انتقام است«
لذا زمينى كه عبور از . غالب مى باشددر لغت، به معنى هر چيز مشكل غير قابل نفوذ، و » عزِيزٌ«

  .ناميده مى شود» عزاز«آن به سختى انجام مى گيرد 
  .ناميده مى شود» عزيز«و نيز هر چيز كه بر اثر كميابى دسترسى به آن مشكل باشد 

هستند و هر » عزيز«است » غير ممكن«يا » مشكل«همچنين افراد نيرومند و توانا كه غلبه بر آنها 
بر خدا اطالق مى شود به همين معنى است يعنى هيچكس قادر بر غلبه بر او » عزيز«كجا كلمه 

  .و شكست او نيست و همه در برابر اراده و مشيت او محكوم اند
خداوند قادر : در جمله باال براى اين كه كافران بدانند اين تهديد كامالً جدى است مى فرمايد

زيرا  ;بر تحقق يافتن تهديدهاى او مقاومت كنداست و به همين دليل كسى نمى تواند در برا
است در برابر آنها كه شايسته » رحيم و مهربان«همان طور كه او در جاى خود فوق العاده 

  .»عذاب شديد و انتقام دردناك دارد«رحمت نيستند 
در اصطالح امروز بيشتر در مواردى به كار مى رود كه اشخاص بر اثر عدم گذشت » انتقام«البته 

در برابر خالفكارى ها يا اشتباهات ديگران، دست به عمل متقابل مى زنند و حتى مصلحت 
زيرا  ;خود را در عفو و گذشت در نظر نمى گيرند، اين صفت مسلماً صفت پسنديده اى نيست

  .انسان در بسيارى از موارد بايد عفو و گذشت را بر مقابله به مثل، مقدم بدارد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دارد، لذا در صفات خداوند در » صاحب«معنى رساترى از » ذُو«: ـ بعضى از مفسران گفته اند 1
البحر المحيط، (فراوان است » ذُو«نمى بينيم در حالى كه تعبير به » صاحب«هيچ مورد تعبير به 

  .، ذيل آيه مورد بحث)379، صفحه 2جلد 
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است و » كيفر دادن گناهكار«در اصل لغت، به اين معنى نيست ، بلكه به معنى » انتقام«ولى 
مسلّم است مجازات گناهكاران گردنكش و ستمگر، نه تنها كار پسنديده اى است بلكه صرف 

  .تنظر كردن از آنها مخالف عدالت و حكمت اس
* * *  
  :نكته ها

  ـ حق چيست؟ 1
است و به همين دليل به آنچه با واقعيت » مطابقت و هماهنگى«در اصل، به معنى » حق«

مى گويند، به خاطر » حق«گفته مى شود، و اين كه به خداوند » حق«موجود، تطبيق مى كند، 
است، و به  ذات مقدس او بزرگ ترين واقعيت غير قابل انكار در عالم هستى: آن است كه

  .حق يعنى موضوع ثابت و پابرجائى كه باطل به آن راه ندارد: عبارت روشن تر
خداوند، ! است، يعنى اى پيامبر» مصاحبت«به اصطالح براى » بِالْحقِّ«در آيه مورد بحث، باء 

  .قرآن را كه همراه با نشانه هاى واقعيت است بر تو فرو فرستاد
* * *  

  ـ معرفى تورات 2
و سپس به ) 1(مى باشد،» شريعت و قانون«در اصل يك لغت عبرى است كه به معنى  »تورات«

نازل گرديد گفته شده، گاهى به ) عليه السالم(كتابى كه از طرف خداوند بر موسى بن عمران
  .آن نيز گفته مى شود» اسفار پنجگانه«و گاهى به » عهد عتيق«مجموعه كتب 
  ناميده شده، مركب از » عهد عتيق«مجموعه كتب يهود كه : توضيح اين كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 3، جلد »الميزان«، واژه التورات ـ تفسير 150محمد قلعجى، صفحه » معجم لغة الفقهاء«ـ  1

  .، ذيل آيه مورد بحث ـ انتشارات جامعه مدرسين9صفحه 
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سفْرِ : داراى پنج بخش است كه به نام هاى» تورات«و چندين كتاب ديگر مى باشد، » تورات«
ناميده شده است، اين » تثنيه«، و سفْرِ »اعداد«، سفْرِ »الويان«، سفْرِ »خروج«، سفْرِ »پيدايش«

نسان و مخلوقات ديگر و قسمتى از زندگى قسمت از كتب عهد قديم، شرح پيدايش جهان و ا
  .انبياء پيشين و موسى بن عمران و بنى اسرائيل و احكام اين آئين مى باشد
است شرح )عليه السالم(كتب ديگر اين مجموعه، كه در واقع نوشته هاى مورخان بعد از موسى

به ) ليه السالمع(حاالت پيامبران، ملوك، پادشاهان و اقوامى است كه بعد از موسى بن عمران
  .وجود آمده اند

ناگفته پيدا است غير از اسفار پنجگانه تورات، هيچ يك از اين كتب، كتب آسمانى نيستند و 
كه آن را به عنوان )عليه السالم(داود» زبور«خود يهود نيز چنين ادعائى را ندارند و حتى 

  .مى نامند، شرح مناجات ها و اندرزهاى داود است» مزامير«
در مورد اسفار پنجگانه تورات، قرائن روشنى در آنها وجود دارد كه نشان مى دهد اينها و اما 

عليه (نيز كتب آسمانى نيستند، بلكه كتاب هاى تاريخى هستند كه بعد از موسى بن عمران
و چگونگى تدفين او و )عليه السالم(زيرا در آنها شرح وفات موسى ;نوشته شده است) السالم

نيز آمده است، مخصوصاً در باب سى و ) عليه السالم(ث بعد از وفات موسىپاره اى از حواد
به وضوح ثابت مى كند كه اين كتاب، مدت ها ) سفر تثنيه(سفْرِ پنجم ) آخرين باب(چهارم 

  )1.(به رشته تحرير در آمده است) عليه السالم(بعد از وفات موسى بن عمران
خرافات فراوان و نسبت هاى ناروا به انبياء، پيامبران به عالوه، محتويات اين كتب كه آميخته با 

  .الهى و بعضى سخنان كودكانه مى باشد، گواه ديگرى بر ساختگى بودن آنها است
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، به همت انجمن پخش كتب مقدسه مراجعه 330، صفحه »مقدس، عهد عتيق«ـ به كتاب  1
  .فرمائيد
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تورات اصلى از ميان رفت و بعداً پيروان موسى بن : شواهد تاريخى نيز نشان مى دهد كه
  )1.(، اين كتاب ها را به رشته تحرير در آوردند)عليه السالم(عمران

* * *  
  ـ معرفى انجيل 3
و نام كتابى است ) 2(»آموزش جديد«يا » بشارت«در اصل، كلمه يونانى است به معنى » انجيل«

نازل شده است، قابل توجه اين كه قرآن در آيه مورد بحث، ) عليه السالم(كه بر حضرت عيسى
را به صورت مفرد آورده است، و » انجيل«نام برده ) عليه السالم(و هر جا كه از كتاب عيسى

  .را از طرف خدا معرفى مى كندنزول آن 
بنابراين، اناجيل بسيارى كه بين مسيحيان متداول است، حتى معروف ترين آنها يعنى انجيل 

وحى الهى، نيستند، همان گونه كه خود مسيحيان ) لوقا، مرقس، متى و يوحنا(هاى چهارگانه 
ا شاگرد شاگردان، نيز انكار نمى كنند كه اين انجيل هاى موجود، همه به دست شاگردان، ي

و مدت ها بعد از او نوشته شده است، منتها آنان ادعا مى كنند ) عليه السالم(حضرت مسيح
  .شاگردان مسيح، اين اناجيل را با الهام الهى نوشته اند

و اناجيل نموده و با نويسندگان » عهد جديد«در اينجا مناسب است بررسى فشرده اى درباره 
  : آنها آشنا شويم

ين كتاب مذهبى مسيحيان كه تكيه گاه عموم فرق مسيحى مى باشد و همچون كتاب مهم تر
  .مى نامند» عهد جديد«آسمانى روى آن تكيه مى كنند، مجموعه اى است كه آن را 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» سيةالرحلة المدر«، )عربى(» الهدى الى دين المصطفى«: ـ براى توضيح بيشتر به كتاب هاى 1
  .، مراجعه فرمائيد)فارسى(» قرآن و آخرين پيامبر«و ) فارسى(» رهبر سعادت«، )عربى(
، انتشارات جامعه مدرسين، 161، صفحه 1سيد نعمت اللّه جزايرى، جلد » نور البراهين«ـ  2

، 5و جلد  198، ذيل آيه و صفحه 9، صفحه 3، جلد »الميزان«هـ ق ـ تفسير  1417طبع اول، 
  .انتشارات جامعه مدرسين ،346صفحه 
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كتاب و رساله پراكنده  27نيست از » عهد قديم«كه مجموع آن بيش از يك سوم » عهد جديد«
  :در موضوعات كامالً مختلف تشكيل يافته، به اين ترتيب

) عليه السالم(يكى از شاگردان دوازده گانه مسيح» متّى«اين انجيل به وسيله ) 1(متّى ـ انجيل 1
ميالدى نگارش يافته  60تا  50ميالدى و به عقيده بعضى ديگر بين سال هاى  38در سال 

  )2.(است
از حواريون » مرقس«، 792، صفحه »قاموس كتاب مقدس«طبق تصريح ) 3(ـ انجيل مرقس 2

  .تصنيف نموده است» پطرس«يل خود را زير نظر نبوده ولى انج
  .ميالدى كشته شد 68در سال » مرقس«
عليه (مدتى پس از عيسى» پولس«رسول بود، » پولس«رفيق و همسفر » لوقا«ـ انجيل لوقا،  3

را در حدود » لوقا«به دين مسيح گرويد و در زمان وى، يهودى متعصبى بود، وفات ) السالم
تاريخ «: 772، صفحه »قاموس كتاب مقدس«اند و به گفته نويسنده  ميالدى نوشته 70سنه 

  .»ميالدى است 63نگارش انجيل لوقا به زعم عمومى تخميناً 
و به . مى باشد» پولس«از شاگردان مسيح و از رفقا و همسفرهاى » يوحنا«ـ انجيل يوحنا،  4

ا به اواخر قرن اول نسبت تأليف آن ر) محققين(گفته نويسنده مزبور، به شهادت اغلب نقادين 
  )4.(مى دهند

از مندرجات اين اناجيل، كه عموماً داستان به دار آويختن مسيح و حوادث بعد از آن را شرح 
  مى دهند، به خوبى ثابت مى شود كه همه اين اناجيل، سال ها 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .خش بوده استدر اصل به معنى خدا ب) بر وزن حتى(» متّى«ـ  1
  .782، صفحه »قاموس كتاب مقدس«ـ  2
  .هر دو گفته شده است) بر وزن مردم(يا ) بر وزن هرمز(» مرقس«ـ  3
  .966، صفحه »قاموس كتاب مقدس«ـ  4
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عليه (اند و هيچ كدام كتاب آسمانى نازل شده بر مسيحبعد از مسيح نگاشته شده 
  .نيستند)السالم

  ).اعمال حواريان و مبلغان صدر اول(ـ اعمال رسوالن  5
  .به اقوام و افراد مختلف» پولس«ـ چهارده رساله از نامه هاى  6
  ).بيستمين رساله از كتب و رساله هاى بيست و هفتگانه عهد جديد(ـ رساله يعقوب  7
  ).عهد جديد 22و  21رساله (امه هاى پطرس ـ ن 8
  ).عهد جديد 25و  24و  23رساله (ـ نامه هاى يوحنا  9

  ).عهد جديد 26رساله (ـ نامه يهودا  10
  ).آخرين قسمت عهد جديد(ـ مكاشفه يوحنا  11

بنابراين، طبق تصريح مورخان مسيحى، و طبق گواهى صريح اناجيل و ساير كتب و رساله هاى 
، هيچ يك از اينها، كتاب آسمانى نيستند و عموماً كتاب هائى هستند كه بعد از عهد جديد

نگاشته شده اند، از اين بيان، چنين نتيجه مى گيريم كه انجيل، كتاب ) عليه السالم(مسيح
آسمانى مسيح از ميان رفته و امروز در دست نيست، تنها قسمت هائى از آن را شاگردان مسيح 

  .ده اند كه متأسفانه آن نيز آميخته با خرافاتى شده استدر اناجيل خود، آور
 ;مسلمانان نبايد در صحت اناجيل و تورات موجود، ترديد كنند: اما اين كه بعضى مى گويند

پاسخ آن را در جلد  ;چرا كه قرآن مجيد آنها را تصديق كرده است و به صحت آنها گواهى داده
مشروحاً خاطر نشان ) 1(»بِما أَنْزَلْت مصدقاً لما معكُم و آمنُوا«، در ذيل آيه 210اول، صفحه 

  .كرديم
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .41ـ بقره، آيه  1
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  ـ منظور از فرقان 4
چنان كه ديديم به نزول قرآن اشاره شده است آن هم به عنوان » ت و انجيلتورا«پس از ذكر 

در لغت به » فرقان«ناميده شده؟ به خاطر اين است كه » فرقان«اما اين كه چرا قرآن، » فرقان«
است و به طور كلى هر چيزى كه حق را از باطل، مشخص » وسيله تميز حق از باطل«معنى 
 ;ناميده شده) 1(»يوم الفرقان«ذا روز جنگ بدر در قرآن به عنوان نام دارد و ل» فرقان«سازد، 

زيرا در آن روز ارتش كوچكى كه فاقد هر گونه ساز و برگ جنگى بود بر ارتش نسبتاً بزرگ و 
نيرومندى كه از هر جهت بر او برترى داشت، پيروز شد، همچنين به معجزات ده گانه 

  )2.(ده استاطالق ش» فرقان«نيز ) عليه السالم(موسى
 * * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .41ـ انفال، آيه  1
  .53ـ بقره، آيه  2
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5      ف ءشَي هلَيخْفى عال ي إِنَّ اللّه ماءي السال ف ضِ وي األَر  
  هو الَّذي يصوركُم في األَرحامِ كَيف يشاء ال إِله إِالّ هو الْعزيزُ      6

          كيمالْح  
   

  :ترجمه
بنابراين، تدبير آنها بر او مشكل . (ـ هيچ چيز، در آسمان و زمين، بر خدا مخفى نمى ماند 5

  ).نيست
. ، آن چنان كه مى خواهد تصوير مى كند)مادران(است كه شما را در رحم  ـ او كسى 6

  .معبودى جز خداوند توانا و حكيم، نيست
   

  :تفسير
  علم و قدرت بى پايان خداوند

خداوند حى و : زيرا در آيات گذشته خوانديم ;اين آيات در حقيقت، تكميل آيات قبل است
هر چند كفر (ست، و كافران لجوج و سرسخت را قيوم است و تدبير جهان هستى به دست او ا

كيفر مى دهد، مسلماً اين كار نياز به علم و قدرت فوق ) و بى ايمانى خود را آشكار نكنند
العاده اى دارد، به همين دليل، در نخستين آيه مورد بحث، اشاره به علم او، و در آيه دوم، اشاره 

  .به توانائى او مى كند
إِنَّ اللّه ال يخْفى (» چ چيز در زمين و آسمان بر خدا مخفى نمى ماندهي«: نخست مى فرمايد

ماءي السال ف ضِ وي األَرف ءشَي هلَيع.(  
  چگونه ممكن است چيزى بر او مخفى بماند در حالى كه او در همه جا 
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حاضر و ناظر است و به حكم اين كه وجودش از هر نظر بى پايان و نامحدود است جائى از 
  او خالى نيست و به ما از خود ما نزديك تر است؟

بنابراين، در عين اين كه محل و مكانى ندارد به همه چيز احاطه دارد، اين احاطه و حضور او 
علم «معنى علم و آگاهى او بر همه چيز است آن هم  نسبت به همه چيز و در همه جا به

  )1.(»علم حصولى«، نه »حضورى
* * *  

سپس به گوشه اى از علم و قدرت خود كه در حقيقت يكى از شاهكارهاى عالم آفرينش و از 
او كسى است كه شما را در رحم «: مظاهر بارز علم و قدرت خدا است، اشاره كرده، مى فرمايد

  ).هو الَّذي يصوركُم في األَرحامِ كَيف يشاء(» نه كه مى خواهد تصوير مى كندآن گو) مادران(
  ).ال إِله إِالّ هو الْعزيزُ الْحكيم(» آرى هيچ معبودى جز خداوند عزيز و حكيم نيست«

صورت بندى انسان در شكم مادر، و نقش بر آب زدن در آن محيط تاريك ظلمانى، آن هم 
ى بديع و عجيب و پى درپى، راستى شگفت آور است، مخصوصاً با آن همه تنوعى كه نقش ها

از نظر شكل و صورت و جنسيت و انواع استعدادهاى متفاوت و صفات و غرايز مختلف 
  .وجود دارد

و اگر مى بينيم معبودى جز او نيست به خاطر همين است، كه شايسته عبوديت جز ذات پاك 
مورد عبادت قرار ) عليه السالم(، چرا بايد مخلوقاتى همچون مسيحاو نمى باشد، بنابراين

  گيرند؟ گويى اين تعبير اشاره به شأن نزولى است كه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن است كه ذات معلوم نزد عالم حاضر باشد و او بر آن احاطه » علم حضورى«ـ منظور از  1
صورت » علم حصولى«كامل چيزى جز اين نيست، ولى در  داشته باشد، و حقيقت علم به طور

و نقش معلوم نزد عالم حاضر است، مثالً علم ما به ذات خودمان و به تصورات و تصديقات 
ذهنى مان، علم حضورى است، زيرا اينها نزد ما حاضر است اما نسبت به اشياء و موجودات 

هن ما حاضر نيست، بلكه تنها نقش و خارجى، علم حصولى داريم، زيرا هرگز ذات آنها در ذ
  .صورت آنها حاضر است
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در رحم مادرى ) عليه السالم(در آغاز سوره ذكر شده كه مسيحيان خودشان قبول دارند، مسيح
مخلوق است، نه خالق، از اين رو، چگونه ممكن است تربيت شده پس او » مريم«همچون 

  معبود واقع شود؟
* * *  
  :نكته ها

  ـ نشانه هاى قدرت و عظمت خدا در مراحل جنين 1
از هر زمانى » علم جنين شناسى«امروز عظمت مفهوم اين آيه با توجه به پيشرفت هاى 

سلولى است،  كه در آغاز به صورت يك موجود تك» جنين«آشكارتر است چه اين كه 
هيچگونه شكل، اندام، اعضاء و دستگاه مخصوصى در آن ديده نمى شود و با سرعت عجيبى 

  .در مخفى گاه رحم هر روز شكل و نقش تازه اى به خود مى گيرد
گويا جمعى نقاش ماهر و چيره دست در كنار آن نشسته، و شب و روز روى آن كار مى كنند، 

ر كوتاهى انسانى مى سازند كه ظاهرش بسيار آراسته و در و از اين ذره ناچيز در مدت بسيا
  .درون وجودش دستگاههائى بسيار ظريف، پيچيده، دقيق و حيرت انگيز ديده مى شود

و از مقابل چشم انسان اين ) همان طور كه شده است(اگر از مراحل جنين عكس بردارى شود 
ينش و قدرت آفريدگار آشنائى عكس ها يكى بعد از ديگرى عبور كند، انسان به عظمت آفر

  : تازه اى پيدا مى كند و بى اختيار اين شعر معروف را زمزمه خواهد كرد
  زيبنده ستايش، آن آفريدگارى استكĤرد چنين دل آويز نقشى ز ماء و طين
  و عجيب اين است كه تمام اين نقش ها بر روى آب ـ كه معروف است 
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  !.؟»كه كرده است در آب صورتگرى«: نقشى به خود نمى گيرد ـ زده مى شود
هنگامى كه عمل لقاح انجام شد، و جنين به صورت نخستين خود در : قابل توجه اين است

وه توت كه دانه هاى آن به آمد، خيلى سريع با تقسيم و افزايش تصاعدى، به شكل يك دانه مي
مى نامند، همزمان با اين پيشرفت، لخته خونى به نام » مروال«هم متصل است مى شود كه آن را 

  .جفت در كنار آن در حال تكامل است
جفت از يك طرف با دو شريان و يك وريد به قلب مادر اتصال دارد و از طرف ديگر با جنين 

ين از تمام مواد غذائى كه در خون جفت موجود است تغذيه از راه بند ناف ارتباط داشته و جن
  .مى نمايد

تو خالى مى شود كه آن » مروال«كم كم بر اثر تغذيه و تكامل و روى آوردن سلول ها به خارج، 
  .مى نامند» بالستوال«را 

زياد شده تشكيل يك كيسه دو ديواره مى » بالستوال«طولى نمى كشد كه شماره سلول هاى 
تقسيم مى » شكم«و » سينه«پس فرورفتگى پيدا مى كند و در نتيجه جنين به دو ناحيه دهد و س

  .شود
تا اين مرحله تمام سلول ها به يكديگر شبيه هستند و از نظر ظاهر اختالفى : جالب اين كه

ندارند، ولى از اين مرحله به بعد صورتگرى جنين آغاز مى شود و در اجزاى آن به تناسب 
آينده بايد انجام بدهند، تغييراتى صورت مى گيرد، بافت ها و دستگاه هاى  كارهائى كه در

مختلف ظاهر مى شوند و هر گروه از سلول ها عهده دار ساختن يكى از دستگاه هاى بدن، 
مى شوند، در نتيجه، جنين پس از اين مراحل ... دستگاه اعصاب، گردش خون، گوارش و: مانند

شرح تكامل جنين و (سانى موزون صورتگرى مى شود در مخفى گاه رحم، به صورت ان
  خاطر » مؤمنون«سوره  12مراحل مختلف آن به خواست خداوند در ذيل آيه 
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  )1).(نشان خواهد شد
 * * *  

در اصل به معنى محلى است از شكم مادر كه بچه ) زن خشنبر و(» رحم«جمع » أَرحام«ـ  2
در آن پرورش مى يابد، سپس به تمام نزديكانى كه در اصل از يك مادر متولد شده اند اطالق 

و از آنجا كه در ميان آنها پيوند و محبت و دوستى است، اين واژه به هر گونه . شده است
  .عطوفت و محبت اطالق گرديده

مفهوم اصلى آن همان رقت قلب و : اى بر عكس اين دارند و مى گويند بعضى نيز عقيده
عطوفت و محبت است و از آنجا كه خويشاوندان نزديك داراى چنين عطوفتى نسبت به 

  .يكديگر هستند به محل پرورش فرزند، رحم گفته شده است
* * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مراجعه فرمائيد» مؤمنون«سوره  12، ذيل آيه 14، جلد »نمونه«سير ـ به تف 1
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  خَرُهو الَّذي أَنْزَلَ علَيك الْكتاب منْه آيات محكَمات هنَّ أُم الْكتابِ و أُ      7

         نْهم هونَ ما تَشابتَّبِعغٌ فَييز ا الَّذينَ في قُلُوبِهِمفَأَم تَشابِهاتم  
         إِالَّ اللّه تَأْويلَه لَمعما ي و هتَأْويل غاءتاب تْنَةِ والْف غاءتاب  
         نّا بِهقُولُونَ آملْمِ يي الْعخُونَ فالرّاس ذَّكَّرُ وما ي نا وبر نْدنْ عكُلٌّ م  
  إِالّ أُولُوا األَلْبابِ          

   
  :ترجمه

» محكم«كه قسمتى از آن، آيات  ;را بر تو نازل كرد) آسمانى(ـ او كسى است كه اين كتاب  7
اما آنها . است» متشابه«و قسمتى از آن،  ;كه اساس اين كتاب مى باشد ;است) صريح و روشن(
و مردم را گمراه (ه در قلوبشان انحراف است، به دنبال متشابهاتند، تا فتنه انگيزى كنند ك

در حالى كه تفسير آنها را، جز خدا و راسخان  ;براى آن مى طلبند) نادرستى(و تفسير  ;)سازند
ما به همه آن «: مى گويند) آنها كه به دنبال درك اسرار آيات قرآن اند. (در علم، نمى دانند

  .و جز صاحبان عقل، متذكر نمى شوند. »همه از طرف پروردگار ماست ;يمان آورديما
   

  :شأن نزول
عليه (از امام باقر» معانى االخبار«از كتاب  313، جلد اول، صفحه »نور الثقلين«در تفسير 

و » حيى بن اخطب«چند نفر از يهود به اتفاق : حديثى به اين مضمون نقل شده) السالم
را دست آويز » الم«آمدند و حروف مقطعه ) صلى اهللا عليه وآله(دمت پيامبر اسالمبرادرش، خ

  » الم«مساوى يك و » الف«طبق حساب ابجد، : خود قرار داده، گفتند
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باشد و به اين ترتيب خبر داده اى كه دوران بقاى امت تو مى  40مساوى » ميم«و  30مساوى 
  !بيش از هفتاد و يك سال نيست

را » الم«شما چرا تنها : براى جلوگيرى از سوء استفاده آنها فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
و ساير حروف مقطعه نيست، اگر اين حروف » المص و الر«محاسبه كرده ايد، مگر در قرآن 

در صورتى كه منظور از ! (ه مدت بقاء امت من باشد، چرا همه را محاسبه نمى كنيد؟اشاره ب
  )1.(آيه فوق در اين مورد نازل شد) اين حروف چيز ديگرى است

شأن نزول ديگرى نيز براى آيه نقل شده كه از نظر نتيجه با شأن » فى ظالل القرآن«در تفسير 
صلى (خدمت پيامبر اسالم» نجران«نصاراى  نزول فوق هم آهنگ است و آن اين كه جمعى از

را دستاويز خود قرار ) 2(»و روح منْه... و كَلمتُه«آمدند و تعبير قرآن درباره مسيح ) اهللا عليه وآله
از آن سوء استفاده كنند ) عليه السالم(مسيح» خدائى«و » تثليث«داده، مى خواستند براى مسأله 
تمام هر گونه شريك و شبيه را از خداوند نفى مى كند ناديده  و آن همه آياتى كه با صراحت

  )3.(انگارند، آيه فوق نازل شد و به آنها پاسخ قاطع داد
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1، جلد »قمى«، انتشارات جامعه مدرسين ـ تفسير 13و  12، صفحه 18، جلد »الميزان«ـ  1

و جلد  209، صفحه 9، جلد »بحار االنوار«هـ ق ـ  1404قم،  ، مؤسسه دار الكتاب223صفحه 
، دار المعرفة، طبع اول، 5، صفحه 2و جلد  23، صفحه 1، جلد »در المنثور«ـ  374، صفحه 89

، مؤسسه 4و  3، صفحه 2و جلد  314و  313، 27، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«هـ ق ـ  1365
، انتشارات جامعه مدرسين، 23، صفحه »عانى االخبارم«هـ ق ـ  1412اسماعيليان، طبع چهارم، 

  .هـ ش 1361
  .171ـ نساء، آيه  2
، ذيل آيه، دار احياء التراث العربى، بيروت، 542، صفحه 1، جلد »فى ظالل القرآن«ـ تفسير  3

، دار الفكر 241، صفحه 3ابن جرير طبرى، جلد » جامع البيان«هـ ق ـ  1386طبع پنجم، 
  .هـ ق 1365، دار المعرفة، طبع اول، 6، صفحه 2، جلد »در المنثور«ق ـ هـ  1415بيروت، 
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  :تفسير
  محكم و متشابه در قرآن

صلى اهللا (مبر اسالمدر آيات پيشين، سخن از نزول قرآن به عنوان يكى از داليل آشكار نبوت پيا
به ميان آمده بود، و در اين آيه يكى از ويژگى هاى قرآن و چگونگى بيان مطالب در ) عليه وآله

  .اين كتاب بزرگ آسمانى آمده است
او كسى است كه اين كتاب را بر تو نازل كرد كه بخشى از آن آيات «: نخست مى فرمايد

و آيات پيچيده ديگر را (اين كتاب است، است كه اساس و شالوده ) صريح و روشن(» محكم«
آياتى كه به خاطر باال بودن سطح مطلب يا جهات » و بخشى از آن متشابه است) تفسير مى كند

هو الَّذي أَنْزَلَ علَيك الْكتاب منْه آيات محكَمات هنَّ أُم (ديگر، در آغاز پيچيده به نظر مى رسد 
  ).شابِهاتالْكتابِ و أُخَرُ متَ

اين آيات متشابه محكى است براى آزمايش افراد، يعنى عالمان راستين و فتنه گران لجوج را از 
اما كسانى كه در قلوبشان انحراف است از «: هم جدا مى سازد، لذا به دنبال آن مى فرمايد

براى ) خود نادرستى بر طبق اميال(متشابهات آن پيروى مى كنند تا فتنه انگيزى كنند و تفسير 
در حالى كه تفسير آن را جز خدا و راسخان در علم ) تا مردم را گمراه سازند(آن مى طلبند 

فَأَما الَّذينَ في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعونَ ما تَشابه منْه (» نمى دانند) آنها كه در پى درك اسرار قرآنند(
تَأْويل غاءتاب تْنَةِ والْف غاءتلْمِابي الْعخُونَ فالرّاس و إِالَّ اللّه تَأْويلَه لَمعما ي و 1).(ه(  

ما : مى گويند«آنها هستند كه بر اثر درك صحيح معنى محكمات و متشابهات : سپس مى افزايد
نْ يقُولُونَ آمنّا بِه كُلٌّ م(» همه از سوى پروردگار ما است) چرا كه(به همه آنها ايمان آورده ايم 

  ).عنْد ربنا
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اصل، به معنى انحراف از حالت مستقيم و مايل شدن به يك طرف است و بودن » زيغ«ـ  1
  .در قلب، به معنى انحراف اعتقادات از راه راست، به طرق انحرافى است» زيغ«
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  ).و ما يذَّكَّرُ إِالّ أُولُوا األَلْبابِ(» جز صاحبان فكر و خردمندان متذكر نمى شوند) آرى(«
* * *  
  :نكته ها

  .در اين آيه، مباحث مهمى است كه بايد هر يك به طور مستقل مورد بحث قرار گيرد
  به چيست؟ـ منظور از آيات محكم و متشا 1

به معنى ممنوع ساختن، گرفته شده است و به همين دليل، به » احكام«در اصل از » محكم«واژه 
  .زيرا عوامل انحرافى را مى زدايند ;مى گويند» محكم«موجودات پايدار و استوار، 

و نيز سخنان روشن و قاطع كه هر گونه احتمال خالف را از خود دور مى سازد محكم مى 
  ).در اصل به معنى منع است) و حكمه(حكم : مى گويد» مفردات«در » اغبر«: (گويند

  .كه انسان را از بدى ها باز مى دارد: و دانش را از اين جهت حكمت مى گويند
آياتى است كه مفهوم آن به قدرى روشن است كه جاى » آيات محكَمات«بنابراين، مراد از 

  )1!(»بگو او است خداى يگانه«: لْ هو اللّه أَحدقُ: گفتگو و بحث در آن نيست، آياتى همچون
ءشَي هثْلكَم س2.(»هيچ چيز همانند او نيست«: لَي(  

  )3.(»خداوند آفريننده و آفريدگار همه چيز است«: اللّه خالقُ كُلِّ شَيء
  )4.(»سهم ارث پسر معادل سهم دو دختر است«: للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ األُنْثَيينِ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1ـ اخالص، آيه  1
  .11ـ شورى، آيه  2
  .62ـ غافر، آيه  16ـ رعد، آيه  102ـ انعام، آيه  62ـ زمر، آيه  3
  .176و آيه  11ـ نساء، آيه  4
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  .و صدها آيه مانند آنها درباره عقايد، احكام، مواعظ و تواريخ، همه از محكمات مى باشند
ناميده شده، يعنى اصل، مرجع، مفسر و توضيح » أُم الكتاب«در قرآن ) محكمات(اين آيات 

  .دهنده آيات ديگر است
يگر باشد، به در اصل، به معنى چيزى است كه قسمت هاى مختلف آن، شبيه يكد» متشابه«واژه 

همين جهت به جمله ها و كلماتى كه معنى آنها پيچيده است و گاهى احتماالت مختلف درباره 
  .مى گويند» متشابه«آن داده مى شود، 

و منظور از متشابهات قرآن همين است، يعنى آياتى كه معانى آن در بدو نظر پيچيده است، و 
چه با توجه به آيات محكم، تفسير آنها روشن در آغاز، احتماالت متعددى در آن مى رود، اگر 

  .است
ولى آنچه ما در باال ) 1(، مفسران احتماالت زيادى داده اند»محكم و متشابه«گرچه درباره 

گفتيم هم با معنى اصلى اين دو واژه كامالً مناسب است، و هم با شأن نزول آيه، هم با رواياتى 
  .يه مورد بحث، سازگارتر مى باشدكه در تفسير آيه وارد شده، و هم با خود آ

افراد مغرض، هميشه آيات متشابه را دستاويز خود قرار مى : زيرا در ذيل آيه فوق مى خوانيم
دهند، بديهى است آنها از آياتى سوء استفاده مى كنند كه در بدو نظر تاب تفسيرهاى متعددى 

  .باال گفته شدبه آن معنى است كه در » متشابه«دارد و اين خود مى رساند كه 
براى نمونه آيات متشابه، قسمتى از آيات مربوط به صفات خدا و چگونگى معاد را مى توان 

  دست خدا باالى «: يد اللّه فَوقَ أَيديهِم: ذكر كرد، مانند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چهار قول » فخر رازى«و پنج تفسير براى آن ذكر كرده، » مجمع البيان«در » طبرسى«ـ مرحوم  1
حدود بيست قول در » البحر المحيط«شانزده قول و باالخره در » الميزان«در » عالمه«و مرحوم 

  .تفسير آن آمده است
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  .اوند مى باشدكه درباره قدرت خد) 1(»دست هاى آنها است
ليمع ميعس اللّه كه اشاره به علم خدا است) 2(»خداوند شنوا و دانا است«: و.  

ترازوهاى عدالت را در روز رستاخيز قرار مى «: و مانند و نَضَع الْموازينَ الْقسطَ ليومِ الْقيامةِ
  .كه درباره وسيله سنجش اعمال سخن مى گويد) 3(»دهيم

و ) به همين معنى(دارد و نه گوش ) به معنى عضو مخصوص(نه خداوند دست : بديهى است
نه ترازوى سنجش اعمال، شبيه ترازوهاى ماست، بلكه اينها اشاره به مفاهيم كلى قدرت، علم و 

  .وسيله سنجش مى باشد
، به معنى ديگرى نيز در قرآن آمده »محكم و متشابه«اين نكته نيز الزم به يادآورى است كه 

در اين آيه تمام آيات قرآن، » كتاب أُحكمت آياتُه«مى خوانيم » هود«ت، در اول سوره اس
و در آيه . محكم قلمداد شده است، و منظور از آن ارتباط و به هم پيوستگى آيات قرآن است

، يعنى كتابى كه تمام آيات آن، متشابه است» ...كتاباً متَشابِهاً«: مى خوانيم» زمر«سوره  23
  .در اينجا يعنى همانند يكديگر از نظر درستى و صحت و حقانيت» متشابه«

از آنچه درباره محكم و متشابه گفتيم معلوم شد يك انسان واقع بين و حقيقت جو، براى فهم 
كلمات پروردگار، راهى جز اين ندارد كه همه آيات را در كنار هم بچيند و از آنها حقيقت را 

هر پاره اى از آيات، در ابتداى نظر، ابهام و پيچيدگى بيابد، با توجه به دريابد، و اگر در ظوا
  .آيات ديگر، آن ابهام و پيچيدگى را برطرف سازد و به كنه آن برسد

همانند » آيات متشابه«از يك نظر همچون شاهراه هاى بزرگ و » آيات محكم«در حقيقت، 
  .جاده هاى فرعى هستند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10ـ فتح، آيه  1
  .224ـ بقره، آيه  2
  .47ـ انبياء، آيه  3
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روشن است اگر انسان در جاده هاى فرعى، احياناً سرگردان شود، سعى مى كند خود را به 
  .و از آنجا مسير خود را اصالح كرده و راه را پيدا كندنخستين شاهراه برساند 
در لغت، به » أُم«نيز مؤيد همين حقيقت است، زيرا واژه » ام الكتاب«تعبير، از محكمات، به 

به خاطر اين است كه : مى گويند» أُم«را » مادر«معنى اصل و اساس هر چيزى است و اگر 
  .ث و مشكالت مى باشدريشه خانواده و پناهگاه فرزندان در حواد

  .و به اين ترتيب، محكمات، اساس و ريشه و مادر آيات ديگر محسوب مى گردد
* * *  

  ـ چرا بخشى از آيات قرآن، متشابه اند؟ 2
با اين كه قرآن، نور، روشنائى و سخن حق و آشكار است و براى هدايت عموم مردم آمده، 

  چرا آيات متشابه دارد؟
  ت آن پيچيده است كه موجب سوء استفاده فتنه انگيزها شود؟چرا محتواى بعضى از آيا

اين موضوع بسيار با اهميتى است كه شايان دقت است، به طور كلى ممكن است جهات ذيل، 
  : فلسفه وجود آيات متشابه در قرآن باشد

الف ـ الفاظ و عباراتى كه در گفتگوهاى انسان ها به كار مى رود تنها براى نيازمندى هاى 
مره به وجود آمده، و به همين دليل، به محض اين كه از دايره زندگى محدود مادى بشر روز

خارج مى شويم، و مثالً سخن درباره آفريدگار كه نامحدود از هر جهت است، به ميان مى آيد، 
به روشنى مى بينيم الفاظ ما قالب آن معانى نيست و ناچاريم كلماتى را به كار بريم كه از 

  ى نارسائى دارد، جهات مختلف
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يد «همين نارسايى هاى كلمات، سرچشمه قسمت قابل توجهى از متشابهات قرآن است، آيات 
كه تفسير هر ) 3(»إِلى ربها ناظرَةٌ«يا ) 2(»الرَّحمنُ علَى الْعرْشِ استَوى«يا ) 1(»اللّه فَوقَ أَيديهِم

  .كدام در جاى خود خواهد آمد، از اين نمونه است
همه از اين قبيل مى باشد كه با مراجعه به آيات » بصير«و » سميع«و نيز تعبيراتى همچون 

  .محكم، تفسير آنها به خوبى روشن مى شود
ان ماوراى طبيعت است كه از افق فكر ما ب ـ بسيارى از حقايق مربوط به جهان ديگر، يا جه

دور است، و ما به حكم محدود بودن در زندان زمان و مكان، قادر به درك عمق آنها نيستيم، 
اين نارسائى افكار ما و بلند بودن افق آن معانى، سبب ديگرى براى تشابه قسمتى از آيات 

  .است، مانند بعضى از آيات مربوط به قيامت و امثال آن
ين درست به آن مى ماند كه كسى بخواهد براى كودكى كه در عالم جنين زندگى مى كند، و ا

مسائل اين جهان را تشريح كند، اگر سخنى نگويد، كوتاهى كرده و اگر هم بگويد، ناچار است 
زيرا شنونده در آن شرايط، توانائى و استعداد بيشتر از  ;مطالب را به صورت سربسته ادا كند

  .داين را ندار
ج ـ يكى ديگر از اسرار وجود متشابه در قرآن، به كار انداختن افكار، انديشه ها و به وجود 
آوردن جنبش و نهضت فكرى در مردم است، و اين، درست به مسائل فكرى پيچيده اى مى 

ماند كه براى تقويت افكار انديشمندان، طرح مى شود تا بيشتر به تفكر، انديشه، دقت و بررسى 
  .ل بپردازنددر مسائ

آن را )عليهم السالم(د ـ نكته ديگرى كه در ذكر متشابه در قرآن وجود دارد و اخبار اهل بيت
  تأييد مى كند، اين است كه وجود اين گونه آيات در قرآن، نياز شديد مردم را 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10ـ فتح، آيه  1
  .5ـ طه، آيه  2
  .23ـ قيامت، آيه  3
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و اوصياى او روشن مى سازد، و سبب مى شود ) صلى اهللا عليه وآله(به پيشوايان الهى، پيامبر
و از مردم به حكم نياز علمى به سراغ آنها بروند، و رهبرى آنها را عمالً به رسميت بشناسند 

علوم ديگر و راهنمايى هاى مختلف آنان نيز استفاده كنند، و اين درست به آن مى ماند كه در 
پاره اى از كتب درسى، شرح بعضى از مسائل به عهده معلم و استاد گذارده مى شود، تا 
 شاگردان، رابطه خود را با استاد قطع نكنند و بر اثر اين نياز، در همه چيز از افكار او الهام

: است كه فرمود) صلى اهللا عليه وآله(بگيرند، و در واقع قرآن، مصداق وصيت معروف پيامبر
لَيرِدا عتّى يفْتَرِقا حما لَنْ يإِنَّه ي وتيلَ بي أَهتْرَتع و اللّه تابنِ كالثِّقْلَي يكُمف إِنِّي تارِكضوالْح  :  

كتاب خدا و خاندانم و اين دو، هرگز از : ه يادگار مى گذارمدو چيز گرانمايه را در ميان شما ب«
  )1.(»هم جدا نمى شوند تا در قيامت در كنار كوثر به من برسند

هـ ـ مسأله آزمايش افراد و شناخته شدن فتنه انگيزان از مؤمنان راستين نيز فلسفه ديگرى است 
  .كه در آيه به آن اشاره شده است

* * *  
  ـ تأويل چيست؟ 3
، سخن بسيار گفته اند، آنچه به حقيقت نزديك تر است اين است كه »تأويل«باره معنى در

  .است» بازگشت دادن چيزى«تأويل در اصل لغت به معنى 
  بنابراين، هر كار و يا سخنى را كه به هدف نهايى برسانيم تأويل ناميده 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وسائل «هـ ق ـ  1406، طبع دار المعرفة بيروت، 148فحه ، ص3، جلد »مستدرك حاكم«ـ  1

، چاپ 255، صفحه 7، جلد »مستدرك الوسائل«، چاپ آل البيت ـ 34، صفحه 27، جلد »الشيعه
، 23و جلد  21، صفحه 5و جلد  285و  226، 100، صفحه 2، جلد »بحار االنوار«آل البيت ـ 

مسند «ـ  714، صفحه 35و جلد  376، صفحه 31و جلد  136و  133، 126، 107صفحه 
، صفحه 9، جلد »مجمع الزوائد هيثمى«، دار صادر بيروت ـ 17و  14، صفحه 3، جلد »احمد
» )عليه السالم(خصائص امير المؤمنين«هـ ق ـ  1408، دار الكتب العلمية، بيروت، طبع 163

و  186صفحه  ،1متقى هندى، جلد » كنز العمال«، مكتبة نينوى الحديثه ـ 93نسائى، صفحه 
  .، مؤسسة الرسالة، بيروت، و بسيارى از منابع ديگر اهل سنت187
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مى شود، مثالً اگر كسى اقدامى كند و هدف اصلى اقدام او روشن نباشد، و در پايان آن را 
و ) عليه السالم(مى گويند، همان طور كه در سرگذشت موسى» تأويل«ن كار را مشخص كند اي

آن مرد دانشمند مى خوانيم كه او كارهائى در سفر خود انجام داد كه هدف آن روشن نبود 
ناراحت و متوحش گرديد، اما ) عليه السالم(و به همين دليل موسى) مانند شكستن كشتى(

كار و به هنگام جدائى براى او تشريح كرد و گفت منظورش  هنگامى كه هدف خود را در پايان
ذلك تَأْويلُ ما لَم : نجات كشتى از چنگال سلطان غاصب و ستمگرى بوده است، اضافه كرد

  )1.(»اين هدف نهايى كارى است كه تو در برابر آن صبر و تحمل نداشتى«: تَسطع علَيه صبراً
يند كه نتيجه آن روشن نيست سپس با مراجعه به كسى، يا همچنين، اگر انسان خوابى مى ب

گفته مى شود، همان طور كه » تأويل«مشاهده صحنه اى تفسير آن خواب را دريابد به آن 
پس از آن كه خواب مشهورش در خارج تحقق يافت و به اصطالح به ) عليه السالم(يوسف

اين تفسير و نتيجه و پايان خوابى است كه «: هذا تَأْويلُ رؤْياي منْ قَبلُ: نهايت بازگشت، گفت
  )2.(»ديدم

و نيز هر گاه انسان، سخن بگويد و مفاهيم خاص و اسرارى در آن نهفته باشد كه هدف نهايى 
  .آن سخن را تشكيل دهد به آن تأويل مى گويند

و در آيه مورد بحث، منظور از تأويل، همين معنى است، يعنى در قرآن آياتى است كه اسرار 
معانى عميقى دارد، منتها افرادى كه افكارشان منحرف است، و اغراض فاسدى دارند از پيش 

خود، تفسير و معنى نادرستى براى آن ساخته و براى اغفال خود يا ديگران، روى آن تكيه مى 
  .كنند

آيات را به شكلى اين است كه آنها مى خواهند تأويل » و ابتغاء تَأْوِيله«بنابراين، منظور از جمله 
  و ابتغاء تَأْوِيله على (غير از آنچه هست منعكس سازند 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82ـ كهف، آيه  1
  .100ـ يوسف، آيه  2
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  .)خالف الْحقِّ
جمعى از يهود، از حروف مقطعه قرآن، سوء استفاده : مانند آنچه در شأن نزول آيه خوانديم كه

روح «كرده، آن را به معنى كوتاه بودن مدت آئين اسالم تفسير كرده بودند و يا مسيحيان كلمه 
نْهودند، تمام به آن استدالل كرده ب) عليه السالم(را دستاويز قرار داده و براى الوهيت عيسى» م

و بازگشت دادن آيه به هدفى غير واقعى و نادرست محسوب » تأويل به غير حق«اينها از قبيل 
  .مى شود
* * *  

  چه كسانى هستند؟» راسخون در علم«ـ  4
در قرآن مجيد، در دو مورد، اين تعبير به كار رفته است يكى در اينجا و ديگرى در سوره 

  :دآنجا كه مى فرماي 162آيه » نساء«
كلنْ قَبما أُنْزِلَ م و كنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيؤْمنُونَ يؤْمالْم و منْهلْمِ مي الْعخُونَ فنِ الرّاسلك :  

دانشمندان و راسخان در علم از اهل كتاب، به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پيش از تو نازل «
  .»گرديده است، ايمان مى آورند

ز معنى لغوى اين كلمه استفاده مى شود منظور از آن، كسانى هستند كه در علم همان طور كه ا
  .و دانش، ثابت قدم و صاحب نظرند

البته مفهوم اين كلمه، يك مفهوم وسيع است كه همه دانشمندان و متفكران را در بر مى گيرد، 
درجه اول، در  ولى در ميان آنها افراد ممتازى هستند كه درخشندگى خاصى دارند و طبعاً در

ميان مصاديق اين كلمه قرار گرفته اند و هنگامى كه اين تعبير ذكر مى شود، قبل از همه نظرها 
  .متوجه آنان مى شود

  به پيامبر » راسخُونَ فى الْعلْمِ«و اگر مشاهده مى كنيم در روايات متعددى 
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روى همين نظر ) 1(تفسير شده،) عليهم السالم(و ائمه هدى) صلى اهللا عليه وآله(گرامى اسالم
زيرا بارها گفته ايم كه آيات و كلمات قرآن، مفاهيم وسيعى دارد كه در ميان مصاديق آن  ;است

  .ر آنها تنها از آنان نام مى برندافراد نمونه و فوق العاده اى ديده مى شود كه گاهى در تفسي
پيامبر خدا «: نقل شده است كه فرمود) عليهما السالم(از امام باقر يا امام صادق» اصول كافى«در 

بزرگ ترين راسخان در علم بود و تمام آنچه را خداوند بر او نازل كرده بود از تأويل و تنزيل 
د كه تأويل آن را به او تعليم نكند و او و قرآن مى دانست، خداوند هرگز چيزى بر او نازل نكر

  )2.(»اوصياى وى همه اينها را مى دانستند
و ساير كتب حديث در اين زمينه آمده است كه » اصول كافى«روايات فراوان ديگرى در كتاب 

در ذيل اين آيه آنها را جمع آورى نموده اند و » برهان«و تفسير » نور الثقلين«نويسندگان تفسير 
و ائمه ) صلى اهللا عليه وآله(به پيامبر» راسخون فى العلم«طور كه اشاره شد، تفسير همان 
نقل شده كه » ابن عباس«منافاتى با وسعت مفهوم اين تعبير ندارد، لذا از ) عليهم السالم(هدى

  :مى گفت
  )3.(من هم از راسخان در علم هستم

ات قرآن، آگاه مى گردد، و آنان كه منتها هر كس به اندازه وسعت دانشش از اسرار و تأويل آي
  علمشان از علم بى پايان پروردگار سرچشمه مى گيرد، طبعاً به 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحه 4، جلد »تهذيب«، دار الكتب االسالمية ـ 415و  213، 186، صفحه 1، جلد »كافى«ـ  1

و  198، 196، 179، صفحه 27، جلد »شيعهوسائل ال«هـ ش ـ  1365، دار الكتب االسالمية، 132
، چاپ آل 332، صفحه 17و جلد  299، صفحه 7، جلد »مستدرك«، چاپ آل البيت ـ 200

، صفحه 89و جلد  291و  208، 199، 194، 189، 184، صفحه 23، جلد »بحار االنوار«البيت ـ 
  ...هـ ق و 1380، چاپخانه علميه، 164، صفحه 1، جلد »عياشى«ـ تفسير  92
، 27، جلد »وسائل الشيعه«، دار الكتب االسالمية ـ 213، صفحه 1، جلد »اصول كافى«ـ  2

و  199، صفحه 23و جلد  130، صفحه 17، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 179صفحه 
  .92، صفحه 89جلد 

مجمع «ـ  ، دار احياء الكتب العربية405، صفحه 6ابن ابى الحديد، جلد » شرح نهج البالغه«ـ  3
  .، ذيل آيه مورد بحث»البيان
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  .همه اسرار و تأويل قرآن آشنا هستند در حالى كه ديگران تنها قسمتى از اين اسرار را مى دانند
* * *  

  هات آگاهنداز معنى متشاب» راسخان در علم«ـ  5
» و الرّاسخُونَ فى الْعلْمِ«در اينجا بحث مهمى در ميان مفسران و دانشمندان ديده مى شود كه آيا 

  مى باشد؟» االَّ اللّه«آغاز جمله مستقلى است و يا عطف بر 
تأويل قرآن را جز خدا و راسخون در علم نمى «: و به عبارت ديگر، آيا معنى آيه اين است كه

  ؟»دانند
: تأويل قرآن را فقط خدا مى داند، اما راسخون در علم مى گويند«: و يا معنى آن اين است كه

گرچه تأويل آيات متشابه را نمى دانيم، اما در برابر همه آنها تسليم هستيم و همه از طرف 
  ؟»پروردگار ما است

اما آنچه با قرائن  طرفداران هر يك از اين دو نظر، براى اثبات عقيده خود شواهدى آورده اند،
عطف » و الرّاسخُونَ فى الْعلْمِ«موجود در آيه و روايات مشهور هماهنگ مى باشد، آن است كه 

  :است زيرا» اللّه«بر 
مگر اين . اوالً ـ بسيار بعيد به نظر مى رسد در قرآن آياتى باشد كه اسرار آن را جز خدا نداند

  ده است؟ آيات براى تربيت و هدايت مردم نازل نش
  ! چگونه ممكن است حتى پيامبرى كه قرآن بر او نازل شده از معنى و تأويل آن بى خبر باشد؟
اين درست به آن مى ماند كه شخصى كتابى بنويسد كه مفهوم بعضى از جمله هاى آن را جز 

  ! خودش هيچكس نداند
گاه در ميان دانشمندان هيچ : مى گويد» مجمع البيان«در » طبرسى«ثانياً ـ همان طور كه مرحوم 

  اسالم و مفسران قرآن ديده نشده است كه از بحث درباره 
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اين آيه، از آياتى است كه جز خدا معنى نهايى آن را : تفسير آيه اى خوددارى كنند، و بگويند
  .داند، بلكه، دائماً براى كشف اسرار و معانى قرآن همگى تالش و كوشش داشته اندنمى 

ثالثاً ـ اگر منظور اين باشد كه راسخون در علم در برابر آنچه نمى دانند، تسليم هستند، مناسب 
زيرا راسخ در علم بودن متناسب با  ;راسخون در ايمان چنين هستند: تر اين بود كه گفته شود

  .أويل قرآن است، نه با ندانستن و تسليم بودندانستن ت
رابعاً ـ روايات فراوانى كه در تفسير آيه نقل شده، همگى تأييد مى كند كه راسخون در علم، 

  .باشد» اللّه«تأويل آيات قرآن را مى دانند، بنابراين، بايد عطف بر كلمه 
» نهج البالغه«از » اشباح«خطبه از جمله اى در : تنها چيزى كه در اينجا باقى مى ماند اين است

در علم تأويل آيات را نمى دانند، و به عجز و ناتوانى خود » راسخون«استفاده مى شود كه 
  :معترفند، مى فرمايد

بِ اإلِقْرَار و اعلَم أَنَّ الرّاسخينَ في الْعلْمِ هم الَّذينَ أَغْناهم عنِ اقْتحامِ السدد الْمضْرُوبةِ دونَ الْغُيو
  :بِجملَةِ ما جهِلُوا تَفْسيرَه منَ الْغَيبِ الْمحجوبِ

بدان راسخان در علم، كسانى هستند كه، اعتراف به عجز در برابر اسرار غيبى و آنچه از تفسير «
  )1.(»آن عاجزند، آنان را از كاوش در پيرامون آنها بى نياز ساخته است

جمله، با بعضى از رواياتى كه از خود آن حضرت نقل شده ـ كه ولى عالوه بر اين كه اين 
  معطوف دانسته و آنها را آگاه از تأويل » اللّه«راسخون در علم را بر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .91، خطبه »نهج البالغه«ـ  1
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سازگار نيست، با داليل فوق نيز تطبيق نمى كند، بنابراين بايد اين ) 1(قرآن معرفى نموده ـ
را چنان توجيه و تفسير كرد كه با مدارك ديگرى كه در دست ما است » خطبه اشباح«جمله از 

  .منافات نداشته باشد
* * *  

  ـ نتيجه سخن در تفسير آيه 6
رباره تفسير آيه فوق گفته شد، چنين استفاده مى شود كه آيات قرآن بر دو از مجموع آنچه د

  :دسته هستند
مفهوم قسمتى از آيات آن چنان روشن است كه جاى هيچگونه انكار، توجيه و سوء استفاده در 

  .گويند» محكمات«آن نيست، و آنها را 
ه از دسترس ما بيرون است و قسمتى به خاطر باال بودن سطح مطلب يا گفتگو درباره عوالمى ك

مانند عالم غيب، جهان رستاخيز و صفات خدا، چنان هستند كه معنى نهايى و اسرار و كنه 
  .گويند» متشابهات«حقيقت آنها نياز به سرمايه خاص علمى دارد كه آنها را 

 افراد منحرف معموالً مى كوشند اين آيات را دستاويز قرار داده و تفسيرى بر خالف حق براى
  .آنها درست كنند، تا در ميان مردم، فتنه انگيزى نمايند، و آنها را از راه حق گمراه سازند

اما خداوند و راسخان در علم، اسرار اين آيات را مى دانند و براى مردم تشريح مى كنند، آنها 
 در پرتو علم وسيعشان آيات متشابه را همانند آيات محكم درك مى كنند و به همين دليل، در

همه آنها : همه آيات از طرف پروردگار ما است، چه اين كه: مقابل همه تسليم اند و مى گويند
: اعم از محكم و متشابه در پرتو علم و دانش آنان، روشن است چنان كه در متن آيه آمده است

  يقُولُونَ آمنّا بِه كُلٌّ «
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1412مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم، (مراجعه شود  315، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ به  1
  ).هـ ق
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  .»منْ عنْد ربنا
. آن آگاه گرددو به اين ترتيب، رسوخ در علم سبب مى شود كه انسان هر چه بيشتر از اسرار قر

و ائمه ) صلى اهللا عليه وآله(همچون پيامبر(و البته آنها كه از نظر علم و دانش در رديف اولند 
از همه اسرار آن آگاهند، در حالى كه ديگران هر يك به اندازه دانش )) عليهم السالم(هدى

نبال خود از آن چيزى مى فهمند، و همين حقيقت است كه مردم حتى دانشمندان را به د
  .معلمان الهى براى درك اسرار قرآن مى فرستد

* * *  
اين حقايق : كه در پايان آيه آمده، اشاره به اين است كه» و ما يذَّكَّرُ االّ أُولُوا األَلْبابِ«ـ جمله  7

  .را تنها انديشمندان مى دانند
و آنها هستند كه  چرا قرآن بايد آيات محكم و متشابه داشته باشد؟: آنها هستند كه مى فهمند

بايد آيات متشابه را در كنار آيات محكم چيد و اسرار آنها را كشف نمود، و لذا از : مى فهمند
  : نقل شده كه فرمود) عليه السالم(امام على بن موسى الرضا

به را به آيات كسى كه آيات متشا«: منْ رد متَشابِه الْقُرْآنِ الى محكَمه هدى الى صراط مستَقيم
  )1.(»محكم باز گرداند به راه راست هدايت شده است

* * *  
   

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، چاپ آل 115، صفحه 27، جلد »وسائل الشيعه«، ذيل آيه مورد بحث ـ »صافى«ـ تفسير  1
، صفحه 2جلد  ،»بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 345، صفحه 17، جلد »مستدرك«البيت ـ 

، 290، صفحه 1، جلد »)عليه السالم(عيون اخبار الرضا«ـ  377، صفحه 89و جلد  185
  .هـ ق 1378انتشارات جهان، 
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  هديتَنا و هب لَنا منْ لَدنْك رحمةً إِنَّك أَنْت ربنا التُزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ      8

         ابهالْو  
9       الْميعاد فخْلال ي إِنَّ اللّه فيه بيم ال رويالنّاسِ ل عجام نا إِنَّكبر  
   

  :ترجمه
) از راه حق(ردى، دلهايمان را، بعد از آن كه ما را هدايت ك! پروردگارا«:) مى گويند(ـ  8

  !و از سوى خود، رحمتى بر ما ببخش، زيرا تو بخشنده اى! منحرف مگردان
زيرا  ;تو مردم را، براى روزى كه ترديدى در آن نيست، جمع خواهى كرد! ـ پروردگارا 9

  ).ما به تو و رحمتت، و به وعده رستاخيز ايمان داريم. (خداوند از وعده خود، تخلف نمى كند
   

  :تفسير
  هائى از لغزش هار

از آنجا كه آيات متشابه و اسرار نهانى آن، ممكن است لغزشگاهى براى افراد گردد، و از كوره 
اين امتحان، سيه روى درآيند، راسخون در علم و انديشمندان با ايمان، عالوه بر به كار گرفتن 

  .برندسرمايه هاى علمى خود در فهم معنى اين آيات، به پروردگار خويش پناه مى 
دو آيه مورد بحث كه از زبان راسخون در علم، مى باشد روشنگر اين حقيقت است، آنها مى 

و از سوى ! دلهاى ما را بعد از آن كه ما را هدايت نمودى، منحرف مگردان! پروردگارا«: گويند
ذْ هديتَنا و هب لَنا ربنا التُزِغْ قُلُوبنا بعد إِ! (»زيرا تو بسيار بخشنده اى ;خود رحمتى بر ما ببخش

 أَنْت ةً إِنَّكمحر نْكنْ لَدم  
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ابهالْو.(  
بسيارند دانشمندانى كه غرور علمى، آنان را از پاى در مى آورد و يا وسوسه هاى شياطين و 

واى نفس، آنها را به بيراهه ها مى كشاند، اينجا است كه بايد خود را به خدا سپرد و از او ه
  .هدايت خواست

نيز خود را به ) صلى اهللا عليه وآله(شخص پيامبر اسالم: حتى در بعضى از روايات آمده است
اى «: ت قَلْبِى على دينكيا مقَلِّب الْقُلُوبِ ثَب: خدا مى سپرد، و بسيار اين دعا را تكرار مى كرد

  )1!(»كسى كه دل ها را مى گردانى قلب من را بر دين خودت ثابت بدار
* * *  

و از آنجا كه عقيده به معاد، و توجه به روز رستاخيز، از هر چيز براى كنترل اميال و هوس ها 
ما ايمان ! (راپروردگا«: مؤثرتر است، راسخون در علم به ياد آن روز مى افتند، و مى گويند

زيرا خداوند از  ;تو مردم را در آن روزى كه ترديدى در آن نيست، جمع خواهى كرد!) داريم
  ).ربنا إِنَّك جامع النّاسِ ليوم ال ريب فيه إِنَّ اللّه ال يخْلف الْميعاد(» وعده خود تخلف نمى كند

اطى كه موجب لغزش مى گردد، خود را و به اين ترتيب، از هوا و هوس ها و احساسات افر
  .بر كنار مى دارند

مى توانند آيات خدا را آن چنان كه هست بفهمند و از انحراف : آرى، اين گونه افراد هستند كه
در حقيقت آيه اول اشاره به ايمان كامل آنها به مبدأ است، و آيه دوم اشاره به (در امان بمانند 

  ).ايمان راسخ آنها به معاد
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1325، كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى، طبع اول، 2، صفحه 2، جلد »األمالى سيد مرتضى«ـ  1

و  302، 294، 251، 91، صفحه 6و جلد  257و  112، صفحه 3، جلد »مسند احمد«هـ ق ـ 
هـ  1403ر الفكر بيروت، ، دا199، صفحه 5و جلد  304، صفحه 3، جلد »سنن ترمذى«ـ  315

، دار الحأمون 83، صفحه 6و جلد  414، صفحه 4، جلد »سنن كبراى نسائى«ق، طبع دوم ـ 
  .هـ ق 1365، دار المعرفة، طبع اول، 8، صفحه 2، جلد »در المنثور«للتراث، دار الثقافة العربية ـ 
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  إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْني عنْهم أَموالُهم و ال أَوالدهم منَ اللّه شَيئاً   10
  و أُولئك هم وقُود النّارِ          

11   ياتĤِوا بكَذَّب هِملنْ قَبالَّذينَ م نَ وورْعأْبِ آلِ فكَداللّه منا فَأَخَذَه  
  بِذُنُوبِهِم و اللّه شَديد الْعقابِ          

   
  :ترجمه

خداوند باز ) عذاب(ـ ثروت ها و فرزندان كسانى كه كافر شدند، نمى تواند آنان را از  10
  .و آنان خود، آتشگيره دوزخند). و از كيفر، رهايى بخشد( ;دارد
همچون عادت آل فرعون و كسانى است كه ) حقايق، عادت آنان در انكار و تحريف(ـ  11

و  ;گناهانشان گرفت) كيفر(آيات ما را تكذيب كردند، و خداوند آنها را به  ;پيش از آنها بودند
  .خداوند، سخت كيفر است

   
  :تفسير

در آيات گذشته، وضع مؤمنان و غير مؤمنان در برابر آيات محكم و متشابه بيان شده بود، در 
بحث، از وضع دردناك كافران در روز قيامت پرده بر مى دارد و عواقب شوم  ادامه اين

كسانى كه كافر شدند اموال، ثروت ها و «: اعمالشان را براى آنها مجسم مى سازد، مى فرمايد
و در برابر عذاب الهى به آنان كمك نمى (فرزندانشان، آنها را از خداوند بى نياز نمى كند 

إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْني عنْهم أَموالُهم و ال أَوالدهم منَ اللّه (» ه دوزخندو آنها آتشگير) نمايد
  ).شَيئاً و أُولئك هم وقُود النّارِ

  فزونى ثروت و نفرات و فرزندان، مى تواند آنها را از : اگر تصور مى كنند
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  .عذاب الهى در اين جهان، يا در آخرت حفظ كند سخت در اشتباهند
بعضى از مفسران، اين آيه را اشاره به يهود بنى نضير و بنى قريظه دانسته اند كه به اموال و 

  .فرزندان خود افتخار مى كردند
يه بوده اند، اما مفهوم آيه چنان گسترده است كه كفار ديروز و مسلماً آنها يكى از مصاديق اين آ

  .امروز را شامل مى شود
و چيزى كه آتش را با آن مى » آتشگيره«ـ چنان كه در سابق نيز اشاره شد ـ به معنى » وقُود«

و «: لنّارِو تعبير و أُولئك هم وقُود ا) مانند كبريت(مى باشد، نه آتش زنه ) مانند هيزم(افروزند 
، مى رساند كه آتش دوزخ از درون وجود خود آنها زبانه مى كشد، و »آنها هيزم آتش دوزخند

  .وجود آنها است كه آنها را آتش مى زند
البته در بعضى از آيات داريم كه آتشگيره دوزخ، عالوه بر گنهكاران، سنگ ها نيز مى باشند كه 

گ مى ساختند، بنابراين، آتش دوزخ از درون ظاهراً منظور از آن بت هائى است كه از سن
  .وجود خودشان و اعمال و معبودهاى خودشان شعلهور مى گردد

* * *  
پس از آن به يك نمونه روشن از اقوامى كه داراى ثروت و نفرات فراوان بودند ولى به هنگام 

وضع اينها «: نزول عذاب، اين امور نتوانست مانع نابودى آنان گردد، اشاره كرده، مى فرمايد
و به (همچون وضع آل فرعون و كسانى است كه قبل از آنها بودند، آيات ما را تكذيب كردند 

خداوند آنها را به كيفر گناهانشان گرفت و ) فزونى اموال و نفرات و فرزندان مغرور شدند اما
كَذَّبوا بĤِياتنا فَأَخَذَهم اللّه كَدأْبِ آلِ فرْعونَ و الَّذينَ منْ قَبلهِم (» كيفر خداوند شديد است

  ).بِذُنُوبِهِم و اللّه شَديد الْعقابِ
  هر كار و «در اصل، به معنى ادامه سير و حركت است و به معنى » دأْب«
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به عادت ) صلى اهللا عليه وآله(در آيه فوق، حال كافران معاصر پيامبر. مى آيد نيز» عادت مستمر
مستمر و سيره نادرست آل فرعون و اقوام پيش از آنها تشبيه شده است كه آيات خدا را 

تكذيب كردند، و خداوند آنها را به گناهانشان گرفت و در همين جهان به مجازات سختى 
  .گرفتار شدند

هشدارى است به همه كافران لجوج كه سرنوشت فرعونيان و اقوام پيشين را اين، در حقيقت 
  .به خاطر بياورند و مراقب اعمال خود باشند

خداوند أَرحم الرّاحمين است، ولى، به موقع خود براى تربيت بندگان، شَديد : درست است كه
  .ث غرور كسى شودالْعقاب نيز مى باشد و هرگز نبايد رحمت واسعه پروردگار باع

اين برنامه غلط، يعنى لجاجت در برابر حقيقت، و : استفاده مى شود» دأْب«ضمناً از كلمه 
تكذيب آيات پروردگار، خوى و عادت آنها شده و به همين جهت به مجازات شديد تهديد 

، به صورت عادت و سنت، و راه و رسم در نيامده» گناه و خالف«زيرا تا زمانى كه  ;شده اند
بازگشت از آن آسان، و مجازاتش نسبتاً خفيف است ولى، هنگامى كه در وجود انسان نفوذ 
كرد، هم بازگشت از آن مشكل است و هم مجازات آن سنگين، پس چه بهتر كه كافران و 

  .گناهكاران تا دير نشده از راه نادرست باز گردند
* * *  
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12    هادالْم بِئْس و نَّمهشَرُونَ إِلى جتُح ونَ وتُغْلَبلَّذينَ كَفَرُوا سقُلْ ل  

   
  :ترجمه

به زودى مغلوب !) از پيروزى خود در جنگ اُحد، شاد نباشيد: (ـ به آنها كه كافر شدند بگو 12
و چه بد جايگاهى . به سوى جهنم، محشور خواهيد شد) سپس در رستاخيز(و  ;شدخواهيد 

  !»است
   

  :شأن نزول
آن پيامبر امى كه ما وصف او را : و پيروزى مسلمانان، جمعى از يهود گفتند» جنگ بدر«پس از 

  .خوانده ايم كه در جنگ مغلوب نمى شود، همين پيغمبر است) تورات(در كتاب دينى خود 
عجله و شتاب نكنيد تا نبرد و واقعه ديگرى واقع شود آن گاه قضاوت : يگر گفتندبعضى د

  .كنيد
نه، به خدا : پيش آمد، و ظاهراً به شكست مسلمانان پايان يافت گفتند» جنگ احد«هنگامى كه 

سوگند آن پيامبرى كه در كتاب ما بشارت به آن داده شده اين نيست و به دنبال اين واقعه، نه 
لمان نشدند، كه بر خشونت و فاصله گرفتن از پيامبر و مسلمانان افزودند، حتى پيمانى تنها مس

در مورد عدم تعرض داشتند، پيش از پايان مدت نقض ) صلى اهللا عليه وآله(را كه با رسول خدا
  .كردند

رهسپار شدند و با مشركان براى مبارزه » مكّه«به سوى » كعب اشرف«شصت نفر سوار به اتفاق 
  .مراجعت كردند» مدينه«اسالم هم پيمان گرديده به با 

  در اين هنگام آيه فوق نازل شد و پاسخ دندان شكنى به آنها داد كه نتيجه را 
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  )1.(لوب خواهيد شددر پايان كار حساب كنيد و بدانيد بزودى همگى مغ
   

  :تفسير
  انتظارات غلط 

با توجه به شأن نزول فوق، معلوم مى شود كفارى كه به اموال، ثروت ها و فرزندان و نفراتشان 
يقين : مغرور بودند، انتظار شكست اسالم را داشتند، ولى قرآن در اين آيه با صراحت مى گويد

به «: سخن را به پيامبر كرده، مى فرمايد داشته باشند به زودى مغلوب خواهند شد، لذا روى
به سوى ) در اين دنيا خوار و بى مقدار و در قيامت(به زودى مغلوب خواهيد شد : كافران بگو

قُلْ للَّذينَ كَفَرُوا (» جهنم محشور و رانده خواهيد گرديد و چه بد جايگاهى است دوزخ
  )2).(س الْمهادستُغْلَبونَ و تُحشَرُونَ إِلى جهنَّم و بِئْ

* * *  
  :نكته

  يك پيشگوئى روشن
در قرآن مجيد اخبار غيبى فراوانى است كه از ادله عظمت و اعجاز قرآن است و يك نمونه آن 

  .را در آيه فوق مى خوانيم
بر همه دشمنان پيروز خواهد : در اين آيه، خداوند صريحاً به پيامبر خود بشارت مى دهد كه

عالوه بر اين كه در اين جهان شكست خواهيد خورد و مغلوب : گويد شد، و به كافران مى
  خواهيد شد، در جهان ديگر نيز سرانجام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 19، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ 413، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1

، مؤسسه حلبى و 62، صفحه »اآليات اسباب نزول«ـ  158، صفحه 20و جلد  205صفحه 
، دار الفكر بيروت، طبع اول، 304، صفحه 1، جلد »زاد المسير«هـ ق ـ  1388شركاء، قاهره، 

  .هـ ق 1407
به معنى » مهد«به معنى مكان آماده و مهيا است، و در اصل از ماده » راغب«به گفته » مهاد«ـ  2

  .تگاهواره و محل استراحت كودك گرفته شده اس
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  .شومى در پيش خواهيد داشت
بعد از جنگ احد نازل شده، در حالى كه مسلمانان از نظر : با توجه به شأن نزول آيه، و اين كه

ان اسالم با پيوستن به يكديگر و هم ظاهر، قدرت و نفوذ خود را از دست داده بودند و دشمن
پيمان شدن، قدرت و نيروى چشمگيرى پيدا كرده بودند، چنين پيشگوئى صريح، آن هم درباره 

استفاده مى شود، » به زودى شكست خواهيد خورد«: آينده نزديك كه از جمله ستُغْلَبونَ
  .موضوع جالبى است

زيرا خبر صريح از امور مربوط به  ;به شمار آورد از اين رو مى توان آيه را از آيات اعجاز قرآن
  .آينده در آن است، در شرايطى كه نشانه هاى پيروزى مسلمانان بر كفار و يهود روشن نبود

در هم ) بنى قريظه و بنى نضير(» يهوديان مدينه«اما طولى نكشيد كه مضمون آيه تحقق يافت، 
ت آنان از هم متالشى شد، و مشركان نيز شكسته شدند و در غزوه خيبر، مهم ترين مركز قدر

  .در فتح مكّه براى هميشه مغلوب گشتند
* * *  
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13   ئَةٌ تُقاتنِ الْتَقَتا فئَتَيةٌ في فآي كانَ لَكُم أُخْرىقَد و بيلِ اللّهلُ في س  
  كافرَةٌ يرَونَهم مثْلَيهِم رأْي الْعينِ و اللّه يؤَيد بِنَصرِه منْ يشاء إِنَّ         
  في ذلك لَعبرَةً ال ُولي األَبصارِ          

   
  :ترجمه

) و درس عبرتى(دند، نشانه با هم رو به رو ش) در ميدان جنگ بدر،(ـ در دو گروهى كه  13
در راه (و جمع ديگرى كه كافر بودند،  ;يك گروه، در راه خدا نبرد مى كردند: براى شما بود
را با چشم خود، دو برابر آنچه بودند، مى ) گروه مؤمنان(در حالى كه آنها ) شيطان و بت،

و (س را بخواهد و خداوند، هر ك). و اين خود عاملى براى وحشت و شكست آنها شد. (ديدند
  .در اين، عبرتى است براى بينايان. ، با يارى خود، تأييد مى كند)شايسته بداند

   
  :شأن نزول

در جنگ : نازل شده است، چنان كه مفسران گفته اند» بدر«اين آيه، در مورد چگونگى جنگ 
  .صار بودندنفر آنها از ان 236نفر آنها از مهاجران و  77نفر بود،  313بدر تعداد مسلمانان 

و سعد بن عباده پرچمدار انصار بود، آنان تنها با ) عليه السالم(پرچم مهاجران در دست على
داشتن هفتاد شتر و دو اسب و شش زره و هشت شمشير، در اين نبرد بزرگ شركت كرده 

  .بودند
نان با با اين كه سپاه دشمن بيش از هزار نفر با اسلحه كافى بودند و يكصد اسب داشتند، مسلما

  نفر از  8نفر از مهاجران و  14(دادن بيست و دو نفر شهيد 
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» مدينه«به دشمن، كه هفتاد كشته و هفتاد اسير داد غالب شدند، و با پيروزى كامل به ) انصار
  )1.(ن آيه گوشه اى از ماجراى بدر را بازگو مى كندمراجعت كردند، اي

   
  :تفسير

  جنگ بدر نمونه روشنى بود
اين آيه در حقيقت بيان نمونه اى است از آنچه در آيات قبل آمده است و به كافران هشدار مى 

به اموال و ثروت و كثرت نفرات مغرور نشوند كه سودى به حالشان ندارد، يك شاهد : دهد
ضوع جنگ بدر است، كه دشمنان اسالم با فزونى تجهيزات جنگى و نفرات و زنده اين مو

) كه در ميدان جنگ بدر(در آن دو جمعيت «: اموال، به شكست سختى مبتال شدند، مى فرمايد
  ).قَد كانَ لَكُم آيةٌ في فئَتَينِ الْتَقَتا(» با هم روبرو شدند نشانه و درس عبرتى براى شما بود

فئَةٌ تُقاتلُ (و در راه شيطان و بت » راه خدا نبرد مى كرد، و گروه ديگر كافر بود يك گروه در«
  ).في سبيلِ اللّه و أُخْرى كافرَةٌ

چرا عبرت نگيريد، در حالى كه يك ارتش كوچك و تقريباً فاقد ساز و برگ جنگى اما با ايمان 
  ايل استوار، و محكم بر ارتش كه چند برابر او بود، از نظر وس

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كامل ابن «نقل شده است ولى در ) ذيل آيه مورد بحث(» مجمع البيان«ـ آنچه در باال آمد از  1

، دار احياء التراث العربى، بيروت، طبع اول، 539، صفحه 1جلد ( 136، صفحه 3، جلد »اثير
انَ جميع منْ قُتلَ منَ الْمسلمينَ بِبدر و ك: و در برخى از منابع ذيل آمده است) هـ ق 1408

جميع كسانى كه از مسلمانان در بدر «: أَربعةَ عشَرَ رجالً ستَّةٌ منَ الْمهاجِرِينَ و ثَمانيةٌ منَ األَنْصارِ
  .»كشته شدند، چهارده نفر بوده اند، شش نفر از مهاجرين و هشت نفر از انصار

، صفحه 1، جلد »مستدرك سفينة البحار«ـ  360و  206، 205، صفحه 19، جلد »اربحار االنو«
، مؤسسه 171، صفحه 2، جلد »تاريخ طبرى«هـ ق ـ  1419، انتشارات جامعه مدرسين، 300

، دار احياء التراث العربى، بيروت، 366، صفحه 3، جلد »البداية و النهاية«اعلمى مطبوعات ـ 
، مؤسسه اسماعيليان ـ تفسير 409و  320، صفحه 1، جلد »ور الثقلينن«هـ ق ـ  1408طبع اول، 

  .هـ ق 1365، دار المعرفة، طبع اول، 10، صفحه 2، جلد »در المنثور«، ذيل آيه ـ »ابن كثير«
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  .ت، پيروز گشتجنگى و تعداد نفرا
اگر تنها فزونى نفرات و امكانات مى توانست كارگشا باشد، بايد در جنگ بدر، ظاهر شده 

) مؤمنان(اين گروه ) مشركان(آنها «: باشد، در حالى كه نتيجه معكوس بود، پس از آن مى افزايد
  ).م رأْي الْعينِيرَونَهم مثْلَيهِ(» را با چشم خود دو برابر آنچه بودند مشاهده مى كردند

نفر جلوه مى كردند تا بر وحشت  600نفر بودند، در چشم كفار بيش از  313يعنى اگر مؤمنان 
  .آنها بيفزايد، و اين خود يكى از عوامل شكست كفار شد

زيرا  ;اين موضوع عالوه بر اين كه يك امداد الهى بود، از جهتى طبيعى نيز به نظر مى رسد
، و ضربات كوبنده مسلمانان كه از نيروى ايمان مايه مى گرفت بر پيكر وقتى نبرد شروع شد

لشكر دشمن وارد شد، چنان مرعوب و متوحش شدند كه فكر مى كردند نيروى ديگرى 
همانند آنان به آنها پيوسته است و با دو برابر قدرت اول، صحنه جنگ را در اختيار گرفته اند، 

بر عكس بود، آنها چنان با ديده حقارت به مسلمانان در حالى كه قبل از شروع جنگ مطلب 
  .نگاه مى كردند كه تعدادشان را كمتر از آنچه بود، تصور مى كردند

يا به تعبير ديگر، خدا مى خواست قبل از شروع جنگ، تعداد مسلمانان در نظر آنان كم جلوه 
جلوه كند، تا  كند، تا با غرور و غفلت وارد جنگ شوند، و پس از شروع جنگ دو برابر

وحشت و اضطراب، آنها را فرا گيرد و منتهى به شكست آنان گردد، به عكس خداوند عدد 
  .دشمنان را در نظر مسلمانان، كم جلوه داد تا بر قدرت و قوت روحيه آنها بيفزايد

و إِذْ : نيز به آن اشاره شده است مى فرمايد» انفال«سوره  44اين همان چيزى است كه در آيه 
يفْعراً كانَ مأَم اللّه يقْضيل هِمنيفي أَع قَلِّلُكُمي قَليالً و كُمنيفي أَع تُمالْتَقَي إِذ موهبه ياد «: والًريكُم

  آريد، هنگامى را كه با دشمن در ميدان جنگ 
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تا روحيه شما براى نبرد ضعيف (روبرو شديد، خداوند آنها را در نظر شما كم جلوه مى داد 
تا از شروع به جنگى كه سرانجامش شكست (و شما را در نظر آنها كم جلوه مى داد ) نشود

  .»تا خداوند كارى را كه مى بايست انجام گيرد، صورت بخشد) آنها بود منصرف نشوند
ى شما نترسيد و با كمال قدرت وارد جنگ شويد، آنها نيز در آغاز با غرور و بى اعتنائى يعن

وارد جنگ شوند، و سپس صحنه دگرگون گردد، و مسلمانان بيش از آنچه بودند، در نظر 
  )1.(دشمنان جلوه كنند و به شكست آنان در اين نبرد سرنوشت ساز منتهى گردد

: قبل از جنگ بدر به ديگرى گفتم: كى از مسلمانان مى گويدي: در بعضى از روايات آمده است
  .آيا فكر مى كنى، كفار هفتاد نفر باشند

گمان مى كنم صد نفرند، ولى هنگامى كه در جنگ پيروز شديم، و اسيران فراوانى از : گفت
  )2.(آنها گرفتيم به ما خبر دادند كه آنها هزار نفر بودند

و اللّه يؤَيد بِنَصرِه (» را بخواهد با يارى خود تقويت مى كندخداوند هر كس «: سپس مى افزايد
شاءنْ يم.(  

همان گونه كه بارها گفته ايم، خواست و مشيت خدا بى حساب نيست و همواره آميخته با 
  .حكمت او است، و تا شايستگى هايى در افراد نباشد آنها را تأييد و تقويت نمى كند

  أييد و پيروزى خداوند در اين حادثه تاريخى، نسبت به ت: قابل توجه اين كه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ تفسيرى كه در باال گفته شد، روى اين نظر است كه در آيه مورد بحث، مرجع ضمير  1
مسلمانان باشد، و اين روشن ترين تفسير آيه است كه با آيه » هم«كفار و مرجع ضمير » يرَونَ«

نيز سازگار است، اگر چه مفسران احتماالت ديگرى درباره مرجع ضميرهاى » انفال«سوره  44
، در جلد هفتم »انفال«سوره  45تا  41شرح بيشتر درباره اين موضوع، ذيل آيات . فوق داده اند

  .به خواست خدا خواهد آمد
، ذيل آيات »ثيرابن ك«، ذيل آيه مورد بحث ـ تفسير 1268، صفحه 2، جلد »قرطبى«ـ تفسير  2

  .، ذيل آيه مورد بحث»جامع البيان«مورد بحث ـتفسير 



٥٣٠  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  .»پيروزى منطقى«بود و هم يك » پيروزى نظامى«مسلمانان دو جانبه بود، هم يك 
كه ارتش كوچكى با نداشتن امكانات كافى بر ارتشى كه چند از اين نظر پيروزى نظامى بود 

  .برابر او بود و از امكانات فراوانى بهره مى گرفت پيروز شد
خداوند صريحاً اين پيروزى را قبل از آغاز جنگ، به : و اما پيروزى منطقى از اين نظر بود كه

  .مسلمانان وعده داده بود، و اين دليلى بر حقانيت اسالم شد
إِنَّ في ذلك لَعبرَةً (» در اين، عبرتى است براى صاحبان چشم و بينش«: ايان آيه، مى فرمايددر پ

  ).ال ُولي األَبصارِ
آرى، آنها كه چشم بصيرت دارند، و حقيقت را آن چنان كه هست مى بينند از اين پيروزى 

صلى پيروزى ايمان است همه جانبه افراد با ايمان درس عبرت مى گيرند، و مى دانند سرمايه ا
  )1.(و ايمان
* * *  

   
   
    
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گرفته شده است كه به معنى گذشتن از حالى به حال ديگر، » عبور«در اصل از ماده » عبرَةٌ«ـ  1

از  زيرا ;مى گويند) بر وزن حسرت(» عبرَة«يا از جائى به جاى ديگر است، و به اشك چشم 
چشم عبور مى كند و به كلمات كه از زبان ها و گوش ها مى گذرد نيز عبارت مى گويند، و 

عبرت گرفتن از حوادث نيز به خاطر آن گفته مى شود كه انسان از آنچه مى بيند مى گذرد، و 
  .از حقايقى در پشت سر آن آگاه مى شود
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  زينَ للنّاسِ حب الشَّهوات منَ النِّساء و الْبنينَ و الْقَناطيرِ   14
  الْمقَنْطَرَةِ منَ الذَّهبِ و الْفضَّةِ و الْخَيلِ الْمسومةِ و األَنْعامِ         
         تاعم كذل رْثالْح بِ  وĤنُ الْمسح هنْدع اللّه نْيا وياةِ الدالْح  

   
  :ترجمه

ـ محبت امور مادى، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طال و نقره و اسب هاى ممتاز و  14
تا در پرتو آن، آزمايش و تربيت ( ;چهارپايان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است

سرمايه زندگى پست ) تى كه هدف نهايى آدمى را تشكيل دهند،در صور(اينها ) ولى ;شوند
  .، نزد خداست)و زندگى واال و جاويدان(و سرانجام نيك  ;است) مادى(
   

  :تفسير
  جاذبه زينت هاى مادى

در آيات گذشته سخن از كسانى بود كه تكيه بر اموال و فرزندانشان در زندگى دنيا داشتند و به 
از خدا بى نياز دانستند، اين آيه در حقيقت تكميلى است بر آن آن مغرور شدند و خود را 

زنان، فرزندان، اموال هنگفت از طال و نقره، ) امور مادى، از جمله(محبت «: سخن، مى فرمايد
تا به » اسب هاى ممتاز، چهارپايان، زراعت و كشاورزى در نظر مردم جلوه داده شده است

اسِ حب الشَّهوات منَ النِّساء و الْبنينَ و الْقَناطيرِ الْمقَنْطَرَةِ منَ زينَ للنّ(وسيله آن آزمايش شوند 
رْثالْح الْأَنْعامِ و ةِ وموسلِ الْمالْخَي ضَّةِ والْف بِ و1).(الذَّه(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به » شهوات«زى است، ولى در آيه باال به معنى عالقه شديد به چي» شهوت«جمع » شَهوات«ـ  1

  .به كار رفته است) اشياء مورد عالقه(» مشْتَهيات«معنى 
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و ) ل دهدو هرگز نبايد هدف اصلى انسان را تشكي(ولى اينها سرمايه هاى زندگى دنيا است، «
ذلك متاع الْحياةِ الدنْيا و اللّه عنْده حسنُ (» نزد خدا است) و زندگى جاويدان(سرانجام نيك 

  ).الْمĤبِ
درست است كه بدون اين وسايل، نمى توان زندگى كرد، و حتى پيمودن راه معنويت و 

آنها در اين مسير مطلبى  سعادت نيز بدون وسايل مادى غير ممكن است، اما استفاده كردن از
  .است، و دلبستگى فوق العاده و پرستش آنها و هدف نهايى بودن مطلب ديگر

* * *  
  :نكته ها

  ـ چه كسى اين امور مادى را زينت داده؟ 1
عالقه به زن : كه به صورت فعل مجهول ذكر شده مى گويد» زينَ للْنّاسِ حب الشَّهوات«جمله 

ثروت ها در نظر مردم زينت داده شده است، در اينجا اين سؤال پيش مى و فرزند و اموال و 
  آيد كه زينت دهنده چه كسى است؟ 

اين هوس هاى شيطانى است كه آنها را در نظرها زينت مى دهد و : بعضى از مفسران معتقدند
آنها را در نظرشان جلوه  و شيطان اعمال«: و زينَ لَهم الشَّيطانُ أَعمالَهم: »نمل«سوره  24به آيه 

  )1.(و امثال آن استدالل كرده اند» داده است
سخن نمى » اعمال«زيرا آيه مورد بحث، درباره  ;ولى اين استدالل، صحيح به نظر نمى رسد

  .گويد، بلكه درباره اموال و زنان و فرزندان سخن مى گويد
نده خداوند است از طريق آنچه در تفسير آيه، صحيح به نظر مى رسد اين است كه زينت ده

  .دستگاه آفرينش و نهاد و خلقت آدمى
  زيرا خدا است كه عشق به فرزندان، مال و ثروت را در نهاد آدمى ايجاد كرده 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .38ـ عنكبوت، آيه  48ـ انفال، آيه  1
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إِنّا : تا او را آزمايش كند و در مسير تكامل و تربيت پيش ببرد همان طور كه قرآن مى گويد
ما آنچه را در روى زمين هست «: جعلْنا ما علَى األَرضِ زينَةً لَها لنَبلُوهم أَيهم أَحسنُ عمالً

  )1.(»آنها را بيازماييم كه كداميك عملشان بهتر است زينت براى آن قرار داديم تا
يعنى از اين عشق و عالقه تنها در مسير خوشبختى و سازندگى بهره گيرند نه در مسير فساد و 

  .ويرانگرى
در آيه مورد بحث نخستين موضوعى كه ذكر شده است همسران و زنان مى : جالب اين كه

غريزه جنسى از نيرومندترين غرايز «: وز مى گويند كهباشند و اين همان است كه روانكاوان امر
انسان است، تاريخ معاصر و گذشته نيز تأييد مى كند كه سرچشمه بسيارى از حوادث اجتماعى 

  .»طوفان هاى ناشى از اين غريزه بوده است
ذكر اين نكته نيز الزم است كه آيه مورد بحث، و ساير آيات مشابه آن هيچ گاه عالقه معتدل 

زيرا پيشبرد اهداف معنوى بدون  ;بت به زن و فرزندان و اموال و ثروت را نكوهش نمى كندنس
  .وسايل مادى ممكن نيست

به عالوه قانون شريعت هرگز بر ضد قانون خلقت و آفرينش نمى تواند باشد، آنچه مورد 
  .اين موضوعات است» پرستش«نكوهش است عشق و عالقه افراطى و به عبارت ديگر 

* * *  
  چيست؟» الخَيلِ الْمسومه«و » القَناطيرِ الْمقْنَطرَه«ـ منظور از  2

به معنى چيز محكم است و سپس به مال زياد گفته شده است و » قنطار«جمع » قناطير«واژه 
  و اشخاص باهوش را » قَنْطَرَه«را » پل«اگر مشاهده مى كنيم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .7ف، آيه ـ كه 1
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اسم مفعول از » مقْنَطَرَه«مى گويند، به خاطر استحكام در بنا يا در تفكر آنها است و » قنْطر«
ت سر هم براى تأكيد همان ماده به معنى مضاعف و مكرر آن مى باشد و ذكر اين دو كلمه پش

و » آالف«فالن كس صاحب «: است، شبيه تعبيرى كه در فارسى امروز رايج است كه مى گويند
  .مى باشد، يعنى ثروت زيادى دارد» اُلوف«

  .هفتاد هزار دينار طال است» قنطار«: حد معينى تعيين كرده اند و گفته اند» قنطار«بعضى براى 
  .بعضى صد هزار
  .زار درهم دانسته اندبعضى دوازده ه
  .را يك كيسه پر از سكه طال يا نقره دانسته اند» قنطار«و بعضى ديگر، 

، مقدار طالئى است كه »قنطار«: نقل شده كه) عليهما السالم(در روايتى از امام باقر و امام صادق
  )1.(پوست يك گاو را پر كند

  .زياد استولى در حقيقت همه اينها مصداق يك مفهوم وسيع و آن مال 
هر دو است البته در آيه مورد » اسب سواران«يا » اسب ها«اسم جمع است و به معنى » خَيل«

  .بحث منظور همان معنى اول است
است و نشان داشتن آن، يا به خاطر برازندگى اندام » نشاندار«در اصل، به معنى » مسومه«كلمه 

آنها و آمادگى براى سوارى در ميدان جنگ و مشخص بودن چهره و يا به خاطر تعليم و تربيت 
  .است

زن، فرزند، : بنابراين، آيه مورد بحث، به شش چيز از سرمايه هاى مهم زندگى كه عبارت اند از
  پول هاى نقد، مركب هاى ممتاز، چهارپايانى كه در 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 17و جلد  245، صفحه 9و جلد  127حه ، صف3و جلد  5، صفحه 2، جلد »بحار االنوار«ـ  1

، دار 41، صفحه »اعالم الورى«ـ  387، صفحه 56و جلد  228، صفحه 26و جلد  211صفحه 
هـ  1404، مؤسسه دار الكتاب، قم، 394، صفحه 2، جلد »قمى«الكتب االسالمية، تهران ـ تفسير 

  . ق
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اشاره مى كند كه اركان زندگى ) حرث(و زراعت ها ) انعام(دامدارى مورد استفاده هستند 
  .مادى انسان را تشكيل مى دهند

* * *  
  ـ منظور از متاع حيات دنيا چيست؟ 3
زندگى «به معنى » حيات دنيا«كه انسان از آن بهره مند مى شود و : به چيزى مى گويند» متاع«

اگر كسى : چنين مى شود» ذلك متاع الْحيوةِ الدنْيا«است، بنابراين، معنى جمله » پايين و پست
تنها به اين امور شش گانه به عنوان هدف نهايى عشق ورزد و از آنها به صورت نردبانى در 

  .مسير زندگى انسانى بهره نگيرد، چنين كسى تن به زندگى پستى داده
اشاره به سير تكاملى حيات و زندگى است كه » زندگى پايين«: حقيقت، جمله الحيوةِ الدنْيادر 

زندگى اين جهان، نخستين مرحله آن محسوب مى گردد، لذا در پايان آيه اشاره اى اجمالى به 
: مĤبِو اللّه عنْده حسنُ الْ: آن زندگى عالى تر كه در انتظار بشر مى باشد كرده، مى فرمايد

  .»يعنى سرانجام نيك در نزد خداوند است«
* * *  

ـ همان گونه كه اشاره شد در ميان نعمت هاى مادى زنان را مقدم داشته چرا كه در مقايسه  4
با ديگر نعمت ها نقش مهم ترى در جلب افكار دنيا پرستان و اقدام آنها بر جنايات هولناك 

  ! دارد
 * * *  
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  قُلْ أَ أُنَبئُكُم بِخَير منْ ذلكُم للَّذينَ اتَّقَوا عنْد ربهِم جنّات تَجري منْ   15

         رَةٌ وطَهم واجأَز دينَ فيها وخال ا األَنْهارهتتَح نَ اللّهرِضْوانٌ م  
         بادصيرٌ بِالْعب اللّه و  

  الَّذينَ يقُولُونَ ربنا إِنَّنا آمنّا فَاغْفرْ لَنا ذُنُوبنا و قنا عذاب النّارِ    16
  الصابِرينَ و الصادقينَ و الْقانتينَ و الْمنْفقينَ و الْمستَغْفرينَ   17

  سحارِبِاألَ         
   

  :ترجمه
؟ براى »، بهتر است)سرمايه هاى مادى(آيا شما را از چيزى آگاه كنم كه از اين «: ـ بگو 15

در ) و از اين سرمايه ها، در راه مشروع استفاده مى كنند،(كسانى كه پرهيزكارى پيشه كرده اند، 
ه در آن خواهند هميش ;نزد پروردگارشان باغ هايى است كه نهرها از پاى درختانش مى گذرد

بندگان، ) امور(و خدا به ). نصيب آنهاست(و همسرانى پاكيزه، و خشنودى خداوند  ;بود
  .بيناست

پس گناهان ما را بيامرز، و ما  ;ما ايمان آورده ايم! پروردگارا«: ـ همان كسانى كه مى گويند 16
  !»را از عذاب آتش، نگاهدار

 ;استقامت مىورزند) سير اطاعت و ترك گناه،در برابر مشكالت، و در م(ـ همانها كه  17
و در سحرگاهان، استغفار  ;انفاق مى كنند) در راه او(خضوع، و ) در برابر خدا( ;راستگو هستند

  .مى نمايند
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  :تفسير
  نپاداش پرهيزگارا

با توجه به آنچه در آيه قبل، درباره اشياء مورد عالقه انسان، در زندگى مادى دنيا آمده بود، در 
اينجا در يك مقايسه، اشاره به مواهب فوق العاده خداوند در جهان آخرت و باالخره قوس 

ايه سرم(آيا شما را از چيزى آگاه كنم كه از اين : بگو«: صعودى تكامل انسان كرده، مى فرمايد
  ).قُلْ أَ أُنَبئُكُم بِخَير منْ ذلكُم(» بهتر است) هاى مادى

براى كسانى كه تقوا پيشه كرده اند در نزد «: آن گاه به شرح آن پرداخته، مى افزايد
جارى است، هميشه در آن ) درختانش(پروردگارشان باغ هايى از بهشت است كه نهرها از زير 

خشنودى خداوند نصيب آنها مى شود، و ) از همه باالتر(ه و خواهند بود، و همسرانى پاكيز
للَّذينَ اتَّقَوا عنْد ربهِم جنّات تَجري منْ تَحتها األَنْهار خالدينَ فيها و (» خدا به بندگان بينا است

بادصيرٌ بِالْعب اللّه و نَ اللّهرِضْوانٌ م رَةٌ وطَهم واجأَز.(  
ين باغ هاى بهشتى بر خالف غالب باغ هاى اين جهان، هرگز آب روان از پاى آرى، ا

  .درختانش قطع نمى شود
  .و بر خالف مواهب مادى اين جهان، كه بسيار زودگذر و ناپايدار است جاودانى و ابدى است

همسران آن جهان، بر خالف بسيارى از زيبارويان اين جهان، هيچ نقطه تاريك و منفى در 
  .جان آنها نيست و از هر عيب و نقصى پاك و پاكيزه اند، همه اينها در يك طرفجسم و 

  .كه برترين نعمت هاى معنوى است يك طرف) رِضْوانٌ منَ اللّه(و مسأله خشنودى خداوند 
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  .عمت معنوى ما فوق تصور نيز در انتظار مؤمنان پرهيزكار استآرى، اين ن
آغاز شده، كه يك جمله » آيا شما را آگاه كنم«: اين آيه با جمله أَ أُنَبئُكُم: قابل توجه اين كه

استفهاميه است و براى گرفتن پاسخ از فطرت هاى بيدار و عقل و خرد انسانى، مطرح شده، تا 
  . تر باشدنفوذش در شنونده عميق 

گرفته شده كه معموالً در مورد خبرهاى مهم و قابل » انْباء«از سوى ديگر، اين جمله از ماده 
  .توجه به كار مى رود

در واقع، قرآن مجيد در اين آيه، به افراد با ايمان اعالم مى كند كه اگر به زندگى حالل دنيا 
و ستم به ديگران بپرهيزند، قناعت كنند، و از لذات نامشروع و هوس هاى سركش و ظلم 

خداوند لذاتى برتر و باالتر در جهت مادى و معنوى كه از هر گونه عيب و نقص پاك و پاكيزه 
  .است، نصيب آنها خواهد كرد

  آيا در بهشت، لذات مادى هم وجود دارد؟ : در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين كه
جهان است، و در آن جهان اثرى از اين  لذايذ مادى منحصر به اين: بعضى چنين مى پندارند

لذايذ نيست، و تمام تعبيراتى كه در آيات قرآن درباره باغ هاى بهشتى و انواع ميوه ها، آب 
هاى جارى و همسران خوب آمده كنايه از يك سلسله مقامات و مواهب معنوى است كه از 

به اين صورت ) 1(»اندازه فكرشان سخن بگوبا مردم به «: كَلِّمِ النّاس على قَدرِ عقُولهِم: بابِ
  .تعبير شده است

معاد «هنگامى كه ما طبق صريح آيات فراوانى از قرآن كريم : ولى در برابر اين پندار بايد گفت
موهبت هائى به تناسب آنها، ) جسم و روح(را قبول كرديم بايد براى هر دو قسمت » جسمانى

  شد و منتها در سطحى عالى تر وجود داشته با
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، »بحار االنوار«، دار الكتب االسالمية ـ 268، صفحه 8و جلد  23، صفحه 1، جلد »كافى«ـ  1
، صفحه 18و جلد  280، صفحه 16و جلد  46، صفحه 4و جلد  106و  85، صفحه 1جلد 
  .384، صفحه 25و جلد  161
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است و هم » معاد جسمانى«اتفاقاً در اين آيه اشاره به هر دو قسمت شده، هم آنچه شايسته 
  .مى باشد» رستاخيز ارواح«آنچه شايسته روح و 

هان را كنايه از نعمت هاى معنوى مى گيرند تحت در واقع آنها كه تمام نعمت هاى مادى آن ج
تأثير مكتب هاى التقاطى قرار گرفته، عالوه بر اين كه بدون جهت ظواهر آيات قرآن را تأويل 

  .كرده معاد جسمانى و لوازم آن را به كلى فراموش نموده و منكر شده اند
بادرٌ بِالْعيصب اللّه كه در آخر آيه آمده، » ندگان خود بينا استخداوند به وضع ب«: و شايد جمله و

اشاره به همين حقيقت باشد، يعنى او است كه مى داند جسم و جان آدمى در جهان ديگر هر 
  .كدام چه خواسته هائى دارند و اين خواسته ها را در هر دو جنبه به نحو احسن تأمين مى كند

* * *  
آيه قبل به آن اشاره شده بود پرداخته و شش  در دو آيه بعد، به معرفى بندگان پرهيزكار كه در

  .صفت ممتاز براى آنها بر مى شمرد
آنان با تمام دل و جان متوجه پروردگار خويش اند و ايمان، قلب آنها را : ـ نخست اين كه 1

روشن ساخته، و به همين دليل، در برابر اعمال خويش به شدت احساس مسئوليت مى كنند، 
ما ايمان آورده ايم، گناهان ما را ببخش و ما ! پروردگارا: نى كه مى گويندهمان كسا«: مى فرمايد

  ).الَّذينَ يقُولُونَ ربنا إِنَّنا آمنّا فَاغْفرْ لَنا ذُنُوبنا و قنا عذاب النّارِ(» را از عذاب آتش نگاهدار
* * *  

سير اطاعت پروردگار و در برابر حوادث سخت كه در م» آنها كه صبر و استقامت دارند«ـ  2
پيش مى آيد، و همچنين در برابر گناهان و به هنگام پيش آمدن شدائد، و گرفتارى هاى فردى 

  و اجتماعى، شكيبائى و ايستادگى به خرج مى دهند 
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  ).الصابِرينَ(
و آنچه در باطن به آن معتقدند در ظاهر به آن عمل مى » آنها كه راستگو و درست كردارند«ـ  3

  ).و الصادقينَ(كنند و از نفاق، دروغ، تقلب و خيانت دورند 
و در طريق بندگى و عبوديت خدا بر اين كار مداومت » آنها كه خاضع و فروتن هستند«ـ  4

  )1).(و الْقانتينَ(دارند 
نه تنها از اموال، بلكه از تمام مواهب مادى و معنوى » آنها كه در راه خدا انفاق مى كنند«ـ  5

  ).و الْمنْفقينَ(كه در اختيار دارند به نيازمندان مى بخشند 
  ).و الْمستَغْفرينَ بِاألَسحارِ(» و آنها كه سحرگاهان، استغفار و طلب آمرزش مى كنند«ـ  6

اى غافالن و بى خبران در خواب است و غوغاى جهان مادى فرو در آن هنگام كه چشم ه
نشسته و به همين دليل، حالت حضور قلب و توجه خاص به ارزش هاى اصيل در قلب مردان 

خدا زنده مى شود، به پا مى خيزند، در پيشگاه با عظمتش سجده مى كنند و از گناهان خود 
مى شوند، و تمام ذرات وجودشان زمزمه آمرزش مى طلبند و محو انوار جالل كبريائى او 

توحيد سر مى دهد، و همان گونه كه با طلوع صبح، ظلمت شب برچيده مى شود و فيض عام 
پروردگار بر صفحه جهان مى نشيند، آنها نيز به دنبال زمزمه هاى عاشقانه سحرگاهان همراه با 

شود و انوار رحمت و  طلوع صبح، پرده هاى ظلمت غفلت و گناه از دل هايشان برچيده مى
  .مغفرت و معرفت الهى بر دل هايشان فرو مى نشيند

* * *  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى خضوع در برابر پروردگار و هم به معنى مداومت بر » قنوت«از ماده » قانتينَ«ـ  1

  .اطاعت و بندگى تفسير شده است
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  :نكته ها
هر كس «: در تفسير آيه اخير مى خوانيم، كه فرمود) عليه السالم(ـ در حديثى از امام صادق 1

ا و ت» أَستَغْفرُ اللّه ربى و أَتُوب الَيه«: هفتاد بار بگويد) آخرين ركعت نماز شب(در نماز وتر 
اَلْمستَغْفرِينَ (» استغفار كنندگان در سحر«يك سال اين عمل را ادامه دهد، خداوند او را از 

  )1.(»قرار مى دهد و او را مشمول عفو و رحمت خود مى سازد) بِاألَسحارِ
* * *  

است و چون در » پوشيده و پنهان بودن«در اصل، به معنى ) بر وزن بشر(» سحر«ـ واژه  2
خر شب پوشيدگى خاصى بر همه چيز حكومت مى كند، نام آن سحر گذاشته شده ساعات آ

زيرا شخص ساحر دست به كارهائى  ;نيز از همين ماده است) بر وزن شعر(» سحر«است لغت 
بر (مى زند كه اسرار آن از ديگران پوشيده و پنهان است عرب به ريه و شُش نيز گاهى سحر 

  .خاطر پوشيده بودن درون آن مى باشد مى گويد و اين هم به) وزن بشر
اشاره شده است در حالى كه استغفار و » سحر«اما چرا در ميان اوقات شبانه روز، تنها به وقت 

  بازگشت به سوى خدا در هر حال مطلوب است؟ 
اين براى آن است كه سحر به خاطر آرامش، سكوت و تعطيل كارهاى مادى و نشاطى كه بعد 

اب به انسان دست مى دهد، آمادگى بيشترى براى توجه به خداوند به او مى از استراحت و خو
بخشد و اين معنى را به آسانى با تجربه مى توان دريافت، حتى بسيارى از دانشمندان براى حل 

  مشكالت علمى از آن وقت 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 489، صفحه 1، جلد »ضره الفقيهمن ال يح«ـ  273، صفحه 1، جلد »برهان«ـ تفسير  1
، چاپ آل البيت 279، صفحه 6، جلد »وسائل الشيعه«هـ ق ـ  1413انتشارات جامعه مدرسين، 

و  119، صفحه 3، جلد »الميزان«ـ  225و  224، 205، 120، صفحه 84، جلد »بحار االنوار«ـ 
، چاپخانه 165صفحه ، 1، جلد »عياشى«، انتشارات جامعه مدرسين ـ تفسير 332، صفحه 6جلد 

  .هـ ق 1380علميه تهران، 
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زيرا چراغ فكر و روح انسان در آن وقت از هر زمان پرفروغ تر و درخشان  ;استفاده مى كردند
، توجه و حضور دل مى باشد، عبادت و استغفار در تر است و از آنجا كه روح عبادت، استغفار

  .چنين ساعتى از همه ساعات گران بهاتر خواهد بود
 * * *  
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   إِله إِالّ هو و الْمالئكَةُ و أُولُوا الْعلْمِ قائماً بِالْقسطشَهِد اللّه أَنَّه ال   18

          كيمزيزُ الْحالْع وإِالّ ه ال إِله  
   

  :ترجمه
به (و فرشتگان و صاحبان دانش،  ;ـ خداوند، گواهى مى دهد كه معبودى جز او نيست 18

معبودى جز او نيست،  ;قيام به عدالت دارد) خداوند(در حالى كه  ;گواهى مى دهند) گونه اى
  .كه هم توانا و هم حكيم است

   
  :تفسير

  گواهى همه بر وحدانيتش
به دنبال بحثى كه درباره مؤمنان راستين در آيات قبل آمده بود، در اين آيه اشاره به گوشه اى از 

با ايجاد نظام (د خداون«: داليل توحيد و خداشناسى و بيان روشنى اين راه نموده، مى گويد
  ).شَهِد اللّه أَنَّه ال إِله إِالّ هو(» گواهى مى دهد كه معبودى جز او نيست) شگرف عالم هستى

) هر كدام به گونه اى و با استناد به دليل و آيه اى(و نيز فرشتگان و صاحبان علم و دانشمندان «
  ).ا الْعلْمِو الْمالئكَةُ و أُولُو(» بر اين امر گواهى مى دهند

اين در حالى است كه خداوند قيام به عدالت در جهان هستى فرموده كه اين عدالت نيز نشانه «
  ).قائماً بِالْقسط(» بارز وجود او است

» هيچ معبودى جز او نيست كه هم توانا و هم حكيم است«با اين اوصاف كه گفته شد، : آرى
  ).يمال إِله إِالّ هو الْعزيزُ الْحك(

  بنابراين، شما هم با خداوند و فرشتگان و دانشمندان هم صدا شويد و نغمه 
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  .توحيد سر دهيد
* * *  
  :نكته ها

  ـ شهادت خداوند بر يگانگى خويش چگونه است؟ 1
خداوند با پديد آوردن : داوند، شهادت عملى و فعلى است نه قولى، يعنىمنظور از شهادت خ

جهان آفرينش كه نظام واحدى در آن حكومت مى كند، قوانين آن در همه جا يكسان، و برنامه 
است، عمالً نشان داده » يك نظام يگانه«و » يك واحد به هم پيوسته«آن يكى است، و در واقع 

جهان يكى بيش نيست، و همه از يك منبع، سرچشمه مى گيرند، آفريدگار و معبود، در : كه
  .بنابراين، ايجاد اين نظام واحد، شهادت و گواهى خدا است بر يگانگى ذاتش

اما شهادت و گواهى فرشتگان و دانشمندان، جنبه قولى دارد، چه اين كه آنها هر كدام با 
گونه تفكيك در آيات قرآن فراوان  گفتارى شايسته خود، اعتراف به اين حقيقت مى كنند و اين

لَى النَّبِيلُّونَ عصي كَتَهالئم و صلى اهللا عليه (خدا و فرشتگان بر پيامبر«: است مثالً در آيه إِنَّ اللّه
درود از ناحيه خدا چيزى است و از ناحيه فرشتگان چيز ديگر، از ) 1(»درود مى فرستند) وآله

  .ت و از ناحيه فرشتگان تقاضاى رحمتناحيه خدا، فرستادن رحمت اس
زيرا آنها تنها او را مى پرستند و در  ;البته گواهى فرشتگان و دانشمندان، جنبه عملى نيز دارد

  .برابر هيچ معبود ديگر، سر تعظيم فرود نمى آورند
 * * *  

  ـ قيام به قسط چيست؟ 2
  » اللّه«است كه » هِدشَ«به اصطالح ادبى، حالِ فاعلِ » قائماً بِالْقسط«جمله 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .56ـ احزاب، آيه  1
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باشد، يعنى خداوند گواهى به يكتايى خود مى دهد در حالى كه قيام به عدالت در جهان هستى 
  .دارد

زيرا حقيقت عدالت، انتخاب طريق ميانه و  ;اين جمله در واقع دليلى است بر شهادت او
مستقيم و دورى از هر گونه افراط، تفريط و انحراف است و مى دانيم طريق ميانه و مستقيم، 

و أَنَّ : مى خوانيم» انعام«سوره  153همواره يكى است و بيش از يكى نيست، چنان كه در آيه 
و اين راه مستقيم من «: اطي مستَقيماً فَاتَّبِعوه و التَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عنْ سبيلههذا صر

تبعيت نكنيد، كه شما را از راه حق ) و انحرافى(است، از آن پيروى كنيد و از راه هاى پراكنده 
  .»دور مى سازد

 ;هاى منحرف و بيگانه از خدا، متعدد و پراكندهيكى معرفى شده، و راه » راه خدا«در اين آيه 
  .زيرا صراط مستقيم به صورت مفرد، و طرق انحرافى به صورت جمع آورده شده است

، »مبدأ واحد«است و نظام واحد، نشانه » نظام واحد«هميشه، همراه با » عدالت«: نتيجه اين كه
دقت . (گانگى آفريدگار خواهد بودبنابراين عدالت به معنى واقعى در عالم آفرينش، دليل بر ي

  )كنيد
* * *  

  ـ موقعيت دانشمندان 3
در اين آيه، دانشمندان واقعى در رديف فرشتگان قرار گرفته اند و اين خود امتياز دانشمندان را 

: بر ديگران اعالم مى كند، و نيز از آيه استفاده مى شود، امتياز دانشمندان از اين نظر است كه
د، به حقايق اطالع يافته و به يگانگى خدا كه بزرگ ترين حقيقت است، در پرتو علم خو

  .معترف اند
  آيه، همه دانشمندان را شامل مى شود و اگر در بعضى از : روشن است
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تفسير شده از ) عليهم السالم(به ائمه اطهار» أُولُوا الْعلْمِ«رد شده روايات كه در ذيل اين آيه وا
  )1.(هستند» أُولُوا الْعلْمِ«اين نظر است كه آنان، روشن ترين مصداق 

از پيامبر » جابر بن عبداللّه انصارى«ضمن تفسير آيه از » مجمع البيان«در » طبرسى«مرحوم 
  : ى كند كه فرمودنقل م) صلى اهللا عليه وآله(گرامى اسالم

  : ساعةٌ منْ عالم يتَّكئُ على فراشه ينْظُرُ في علْمه خَيرٌ منْ عبادةِ الْعابِد سبعينَ عاماً
يك ساعت از زندگى دانشمندى كه بر بستر خود تكيه كرده و در اندوخته هاى علمى خود «

  )2!(»مى انديشد، بهتر از هفتاد سال عبادت عابد است
* * *  

تكرار شده است، اين تكرار، گويا اشاره به اين است، » ال اله االّ هو«ـ در ذيل آيه، جمله  4
همان طور كه در آغاز آيه، شهادت خداوند، فرشتگان و دانشمندان آمده است، هر كس اين 
  .دهدگواهى را مى شنود، بايد او هم، با شهادت آنها هم صدا گردد و گواهى بر وحدت معبود ب

به عنوان اداى حق تعظيم خداوند و اظهار توحيد است، با دو » ال اله االّ هو«و از آنجا كه جمله 
زيرا قيام به عدالت، نيازمند به قدرت و  ;ختم شده است) توانا و دانا(» حكيم«و » عزيز«اسم 

د، عدالت را حكمت است، تنها خداوندى كه بر هر چيز قادر و به همه چيز آگاه است، مى توان
  .در جهان هستى برقرار سازد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1، جلد »عياشى«ـ تفسير  132، صفحه 36و جلد  204، صفحه 23، جلد »بحار االنوار«ـ  1

، مؤسسه 78و  77، صفحه »فرات«هـ ق ـ تفسير  1380، چاپخانه علميه تهران، 166صفحه 
هـ  1379، مؤسسه انتشارات عالمه، قم، 285، صفحه 1، جلد »بمناق«هـ ق ـ  1410چاپ نشر، 
  .هـ ق 1409، قم، )عليه السالم(، مدرسه امام مهدى625، صفحه 1، جلد »عسكرى«ق ـ تفسير 

 1363، انتشارات رضى، قم، 37، صفحه »جامع االخبار«ـ  23، صفحه 2، جلد »بحار االنوار«ـ  2
، 10، جلد »كنز العمال«، انتشارات رضى ـ 12 ، صفحه1، جلد »روضة الواعظين«هـ ش ـ 
، مؤسسه 258، صفحه 2، جلد »مجمع البيان«جلدى ـ  16، مؤسسة الرسالة بيروت، 154صفحه 

، »علْمه«در بعضى از روايات به جالى (هـ ق، ذيل آيه  1415اعلمى مطبوعات، طبع اول، 
»هلمآمده است» ع.(  

* * *  
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بوده و كراراً ) صلى اهللا عليه وآله(ـ اين آيه از آياتى است كه همواره مورد توجه رسول اكرم  5

شب عرفه در خدمت «: مى گويد» زبير بن عوام«: در مواقع مختلف آن را تالوت مى فرمود
  )1.(»كه مكرراً اين آيه را مى خواندرسول خدا بودم، شنيدم 

* * *  
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسه اعلمى مطبوعات، 259، صفحه 2جلد ( 421، صفحه 2، جلد »مجمع البيان«ـ  1

، ذيل »شوكانى«، ذيل آيه ـ تفسير »ابن كثير«ذيل آيه ـ تفسير ) هـ ق 1415بيروت، طبع اول، 
، 6، جلد »مجمع الزوائد هيثمى«، دار صادر بيروت ـ 166، صفحه 1، جلد »مسند احمد«آيه ـ 

، دار 12، صفحه 2، جلد »در المنثور«هـ ق ـ  1408، دار الكتب العلمية، طبع 325صفحه 
  .هـ ق 1365المعرفة، طبع اول، 
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  إِنَّ الدينَ عنْد اللّه اإلِسالم و ما اخْتَلَف الَّذينَ أُوتُوا الْكتاب إِالّ منْ   19
         فَإِنَّ اللّه اللّه ياتĤِكْفُرْ بنْ يم و منَهيغْياً بب لْمالْع مهما جاء دعب  
         ريعسابِ سالْح  

   
  :ترجمه

و كسانى كه كتاب آسمانى . است) و تسليم بودن در برابر حق(ـ دين در نزد خدا، اسالم  19
ايجاد نكردند، مگر بعد از آگاهى و علم، آن هم به خاطر ) در آن(به آنان داده شد، اختالفى 
: مى رسد خدا به حساب او(و هر كس به آيات خدا كفر ورزد،  ;ظلم و ستم در ميان خود

  .خداوند، سريع الحساب است) زيرا
   

  :تفسير
  !روح دين، همان تسليم در برابر حق است

» دين در نزد خدا، اسالم است«: بعد از بيان يگانگى معبود، به يگانگى دين پرداخته، مى فرمايد
)الماإلِس اللّه نْدينَ عإِنَّ الد.(  

پاداش است، و به معنى اطاعت و پيروى از فرمان  در لغت در اصل، به معنى جزا و» دين«واژه 
نيز آمده است، و در اصطالح مذهبى، عبارت از مجموعه قواعد و قوانين و آدابى است كه 

انسان در سايه آنها مى تواند به خدا نزديك شود و به سعادت دو جهان برسد و از نظر اخالقى 
  .و تربيتى در مسير صحيح گام بردارد

اين است » انَّ الدينَ عنْد اللّه االسالم«به معنى تسليم است، بنابراين معنى جمله » اسالم«واژه 
  آئين حقيقى در پيشگاه خدا، همان تسليم در برابر فرمان : كه
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  .او است
ح دين در هر عصر و زمان، چيزى جز تسليم در برابر حق نبوده و نخواهد بود، در واقع رو

، آخرين و برترين آئين ها است نام )صلى اهللا عليه وآله(منتها از آنجا كه آئين پيامبر اسالم
براى آن انتخاب شده است و گر نه، از يك نظر همه اديان الهى، اسالم است، و همان » اسالم«

نيز اشاره شد، اصول اديان آسمانى نيز يكى است هر چند با تكامل جامعه گونه كه سابقاً 
بشرى، خداوند اديان كامل ترى را براى آنها فرستاده تا به مرحله نهايىِ تكامل كه دين خاتم 

  .است رسيده) صلى اهللا عليه وآله(پيامبران، پيامبر اسالم
از او نقل شده اين » نهج البالغه«قصار در گفتارى كه در كلمات ) عليه السالم(اميرمؤمنان على

  : حقيقت را ضمن بيان عميقى روشن فرموده است
اإلِسالم هو التَّسليم، و التَّسليم هو الْيقينُ، و الْيقينُ هو : الَ َنْسبنَّ اإلِسالم نسبةً لَم ينْسبها أَحد قَبلي

  : هو اإلِقْرار، و اإلِقْرار هو األَداء و األَداء هو الْعمل التَّصديقُ، و التَّصديقُ
مى خواهم اسالم را آن چنان تفسير كنم : نخست مى فرمايد) عليه السالم(در اين عبارت امام«

  :كه هيچ كس پيش از من تفسير نكرده باشد، سپس شش مرحله براى اسالم بيان فرموده است
تسليم «: ، آن گاه اضافه مى كند»سالم همان تسليم در برابر حق استا«: نخست مى فرمايد
زيرا تسليم بدون يقين، تسليم كوركورانه است  ;و بدون يقين ممكن نيست» همان يقين است

  .نه عالمانه
، يعنى تنها علم و دانائى كافى نيست، بلكه به دنبال »يقين هم، تصديق است«: بعد مى فرمايد

  .ق قلبى الزم استآن، اعتقاد و تصدي
  ، يعنى كافى نيست ايمان تنها »تصديق همان اقرار است«: سپس مى فرمايد
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  .در منطقه قلب و روح انسان باشد، بلكه با شهامت و قدرت بايد آن را اظهار داشت
، يعنى اقرار، تنها گفتگوى زبانى نيست، »اقرار، همان انجام وظيفه است«: آن مى افزايدپس از 

  .بلكه تعهد و قبول مسئوليت است
، عمل به فرمان خدا و انجام برنامه »انجام مسئوليت همان عمل است«: و در پايان مى فرمايد

نها كه نيروى خود را در زيرا تعهد و مسئوليت چيزى جز عمل نمى تواند باشد، و آ ;هاى الهى
گفتگوها، طرح ها، جلسات و انجمن ها و مانند آن صرف مى كنند و فقط حرف مى زنند، نه 

  )1.(»تعهدى را پذيرفته اند و نه مسئوليتى و نه از روح اسالم آگاهى دارند
  .اين روشن ترين تفسيرى است كه براى اسالم در تمام جنبه ها مى توان بيان كرد

يان سرچشمه اختالف هاى مذهبى كه على رغم وحدت حقيقى دين الهى به وجود آن گاه به ب
آنها كه كتاب آسمانى به آنها داده شده بود، در آن اختالف «: آمده مى پردازد و مى فرمايد

نكردند، مگر بعد از آن كه آگاهى و علم به سراغشان آمد و اين اختالف به خاطر ظلم و ستم 
  ).ما اخْتَلَف الَّذينَ أُوتُوا الْكتاب إِالّ منْ بعد ما جاءهم الْعلْم بغْياً بينَهمو (» در ميان آنها بود

بنابراين، ظهور اختالف، اوالً ـ بعد از علم و آگاهى بود و ثانياً ـ انگيزه اى جز طغيان و ظلم و 
  .حسد نداشت

ختالف و نزاع پرداختند و خون هاى به ا) عليه السالم(يهود در مورد جانشين موسى بن عمران
  زيادى ريختند، و مسيحيان در امر توحيد و آلوده ساختن آن به شرك و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، با كمى 45، صفحه 2، جلد »اصول كافى«ـ  125، كلمات قصار، شماره »نهج البالغه«ـ  1

، چاپ آل البيت ـ 183، صفحه 15جلد ، »وسائل الشيعه«ـ ) دار الكتب االسالمية(تفاوت 
هـ ش ـ  1361، انتشارات جامعه مدرسين، قم، )با اندكى تفاوت( 185، صفحه »معانى االخبار«
  .311و  309، صفحه 65، جلد »بحار االنوار«
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كه در ) صلى اهللا عليه وآله(اه اختالف پوييدند و هر دو در مورد داليل پيامبر اسالمتثليث، ر
  .كتب آنها آمده بود، تخم اختالف پاشيدند، گروهى پذيرا شدند و گروهى انكار كردند

اديان آسمانى همواره با مدارك روشن و معجزات انبياء همراه بوده و براى : كوتاه سخن اين كه
عالوه بر )صلى اهللا عليه وآله(هامى باقى نمى گذاشته، مثالً پيامبر اسالمحقيقت جويان اب

معجزات آشكار، از جمله، قرآن مجيد و داليل روشنى كه در متن اين آئين آمده، اوصاف و 
مشخصاتش در كتب آسمانى پيشين ـ كه بخش هائى از آن در دست يهود و نصارى وجود 

دانشمندان آنها قبل از ظهور او بشارت ظهورش را با  داشت ـ بيان شده بود و به همين علت،
شوق و تأكيد فراوان مى دادند، اما همين كه مبعوث شد، چون منافع خود را در خطر مى ديدند 

  .از روى طغيان و ظلم و حسد همه را ناديده گرفتند
هر كس به «: به همين دليل، در پايان آيه سرنوشت آنها و امثال آنها را بيان كرده، مى گويد

و منْ (» خداوند حسابش سريع است) زيرا ;خدا حساب او را مى رسد(آيات خدا كفر ورزد 
  ).يكْفُرْ بĤِيات اللّه فَإِنَّ اللّه سريع الْحسابِ

آرى، كسانى كه آيات الهى را بازيچه هوس هاى خود قرار دهند، نتيجه كار خود را در دنيا و 
سرعت به حساب اعمال آنها رسيدگى مى كند و به هر كدام جزا و آخرت مى بينند، خداوند به 

، بحث كافى »بقره«سوره  202ذيل آيه » سرِيع الْحسابِ«در تفسير جمله (كيفر مناسب مى دهد 
  ).كرده ايم

در اينجا تمام آيات الهى، براهين او و كتاب هاى آسمانى است، و حتى » آيات اللّه«منظور از 
  .ت تكوينى الهى را نيز در عالم هستى شامل مى شوداحتماالً آيا

و يا مانند آن تفسير كرده » انجيل«يا » تورات«و اين كه بعضى از مفسران، آن را به خصوص 
  .اند، هيچ دليلى ندارد

* * *  
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  :نكته
  سرچشمه اختالف هاى مذهبى

سرچشمه اختالف ها و كشمكش هاى : موضوع جالبى كه از آيه استفاده مى شود اين است كه
مذهبى، معموالً از جهل و بى خبرى نيست، بلكه بيشتر به خاطر بغى، ظلم، انحراف از حق و 

تنگ اعمال نظرهاى شخصى است، اگر مردم مخصوصاً طبقه دانشمندان تعصب، كينه توزى، 
نظرى ها، منافع شخصى و تجاوز از حدود و حقوق خود را كنار بگذارند و با واقع بينى و 

روح عدالتخواهى احكام خدا را بررسى نمايند، جاده حق بسيار روشن خواهد بود و اختالفات 
  .به سرعت حل مى شود

بشر ايجاد  مذهب در ميان«: اين آيه، در واقع پاسخ دندان شكنى است به آنها كه مى گويند
  .»اختالف كرده است و خونريزى هاى فراوانى در طول تاريخ به بار آورده

زيرا  ;و افكار انحرافى اشتباه كرده اند» تعصبات مذهبى«را با » مذهب«اين ايراد كنندگان 
هنگامى كه دستورهاى مذاهب را مورد بررسى قرار دهيم مى بينيم همه، يك هدف را تعقيب 

  .اى سعادت انسان آمده اند، اگر چه با گذشت زمان تكامل يافته اندمى كنند و همه بر
در واقع اديان آسمانى همچون دانه هاى باران هستند كه از آسمان نازل مى گردد دانه هاى 

باران همه حياتبخش هستند، ولى، هنگامى كه روى زمين هاى آلوده مى ريزند كه يكى شور 
اى مختلف درمى آيند اين اختالفات مربوط به باران است و ديگرى تلخ به رنگ ها و طعم ه

نيست بلكه مربوط به اين زمين هاى آلوده است، منتها روى اصل تكامل، آخرين آنها كامل 
  .ترين آنها است

* * *  
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  حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للّه و منِ اتَّبعنِ و قُلْ للَّذينَ أُوتُوافَإِنْ    20

  الْكتاب و األُميينَ أَ أَسلَمتُم فَإِنْ أَسلَموا فَقَد اهتَدوا و إِنْ تَولَّوا فَإِنَّما         
  عباد علَيك الْبالغُ و اللّه بصيرٌ بِالْ         

   
  :ترجمه

، )و فرمان او(من و پيروانم، در برابر خداوند «: ـ اگر با تو، به گفتگو و ستيز برخيزند، بگو 20
: بگو) مشركان(و بى سوادان ) يهود و نصارى(و به آنها كه اهل كتاب هستند . »تسليم شده ايم

يم شوند، هدايت مى تسل) در برابر فرمان و منطق حق،(؟ اگر »آيا شما هم تسليم شده ايد«
و خدا نسبت  ;است) رسالت(بر تو، تنها ابالغ ) زيرا ;نگران مباش(و اگر سرپيچى كنند،  ;يابند

  .بندگان، بيناست) اعمال و عقايد(به 
   

  :تفسير
  از جدال و ستيز بپرهيز

در اين آيه به دنبال بيان سرچشمه اختالفات دينى، به گوشه اى از اين اختالف كه همان بحث 
اگر «: بود، اشاره مى كند، مى فرمايد) صلى اهللا عليه وآله(جدال يهود و نصارى با پيامبر اسالم و

من و پيروانم در برابر خداوند، : مجادله نكن و بگو) با آنها(با تو به گفتگو و ستيز برخيزند 
  ).بعنِفَإِنْ حاجوك فَقُلْ أَسلَمت وجهِي للّه و منِ اتَّ(» تسليم شده ايم

»وكه«از ماده » حاجحاجدر لغت به معنى بحث، گفتگو، استدالل و دفاع از يك عقيده يا » م
  .يك مسأله است

  طبيعى است طرفداران هر آيينى در مقام دفاع از عقيده خود برمى آيند و 
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مى )صلى اهللا عليه وآله(خود را حق به جانب معرفى مى كنند، از اين رو، قرآن به پيامبر اسالم
با تو بحث كنند و بگويند ما در برابر حق ) يهود و نصارى(ممكن است اهل كتاب : گويد

پيامبر  در برابر» نجران«تسليم هستيم، و حتى در اين باره پافشارى كنند ـ چنان كه مسيحيان 
  .چنين بودند ـ ) صلى اهللا عليه وآله(اسالم

از بحث و مجادله با آنها دورى كن و به جاى : خداوند در اين آيه به پيامبرش دستور مى دهد
و ) يهود و نصارى(به آنها كه اهل كتاب هستند : بگو«آن براى راهنمائى و قطع مخاصمه، 

تسليم ) همچون من كه تسليم فرمان حقم(آيا شما هم ) مشركان(همچنين درس نخوانده ها 
  ).و قُلْ للَّذينَ أُوتُوا الْكتاب و األُميينَ أَ أَسلَمتُم(» شده ايد

اگر به راستى تسليم شوند هدايت يافته اند، و اگر روى گردان شوند و سرپيچى كنند وظيفه «
أَسلَموا فَقَد اهتَدوا و إِنْ تَولَّوا  فَإِنْ(و تو مسئول اعمال آنها نيستى » است) رسالت(تو ابالغ 

  ).فَإِنَّما علَيك الْبالغُ
بديهى است منظور تسليم زبانى و ادعائى نيست، بلكه منظور، تسليم حقيقى و عملى در برابر 
حق است، اگر آنها در برابر سخنان حقيقى سر تسليم فرود آورند، ـ با توجه به اين كه دعوت 

آميخته با منطق و دليل روشن است ـ مسلماً ايمان مى آورند، و اگر ايمان نياورند  تو آشكار،
  .تسليم حق نيستند و تنها دعوى اسالم و تسليم در برابر فرمان حق دارند

وظيفه تو ابالغ رسالت است، آميخته با دليل و برهان، اگر روح حق جويى : كوتاه سخن اين كه
  .و اگر نشوند تو وظيفه خود را انجام داده اىدر آنها باشد پذيرا مى شوند، 

و اللّه بصيرٌ (» خداوند به اعمال و افكار بندگان خود بينا است«: و در پايان آيه مى فرمايد
بادبِالْع.(  
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تسليم را از راستگويان مى شناسد و نيات محاجه كنندگان را كه براى چه او مدعيان دروغين 
هدفى بحث و گفتگو مى كنند مى داند، و اعمال همه را از نيك و بد مى بيند و به هر كس 

  .جزاى مناسب مى دهد
* * *  
  :نكته ها

لجوجى كه ـ از اين آيه به طور ضمنى استفاده مى شود كه از ادامه بحث و محاجه با مردم  1
  .تسليم منطق صحيح نيستند، بايد پرهيز كرد

* * *  
در اين آيه مشركان مى باشند، » كسانى كه نوشتن و خواندن نمى دانند«: ـ منظور از أُميينَ 2

به اين نام تعبير شده، به خاطر ) يهود و نصارى(علت اين كه از مشركان در برابر اهل كتاب 
  .نى نداشتند تا مجبور به فرا گرفتن، خواندن و نوشتن شونداين است كه مشركان كتاب آسما

* * *  
هرگز تحميل فكر ) صلى اهللا عليه وآله(ـ از اين آيه به خوبى روشن مى شود كه روش پيامبر 3

و عقيده نبوده است، بلكه كوشش و مجاهدت داشته كه حقايق بر مردم روشن شود، سپس آنان 
  .دشان تصميم الزم را در پيروى از حق بگيرندرا به حال خود وامى گذاشته كه خو

 * * *  
   
   
   



٥٥٦  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

   
  إِنَّ الَّذينَ يكْفُرُونَ بĤِيات اللّه و يقْتُلُونَ النَّبِيينَ بِغَيرِ حقّ   21

          ذاب أَليم وبِع مشِّرْهنَ النّاسِ فَبم طسرُونَ بِالْقأْمقْتُلُونَ الَّذينَ يي  
  أُولئك الَّذينَ حبِطَت أَعمالُهم في الدنْيا و اآلْخرَةِ و ما لَهم منْ   22

  ناصرينَ          
   

  :ترجمه
) نيز(ران را به ناحق مى كشند، و ـ كسانى كه نسبت به آيات خدا كفر مىورزند و پيامب 21

  !بشارت ده) الهى(مردمى را كه امر به عدالت مى كنند به قتل مى رسانند، به كيفر دردناك 
در دنيا و آخرت تباه ) نيكشان، به خاطر اين گناهان بزرگ،(ـ آنها كسانى هستند كه اعمال  22

  .ندارند) و شفاعت كننده اى(شده، و ياور و مددكار 
   

  :تفسير
  نشانه هاى سركشى آنان

در تعقيب آيه گذشته كه به طور ضمنى نشان مى داد، يهود و نصارى و مشركانى كه با پيامبر 
به گفتگو و ستيز برخاسته بودند، تسليم حق نبودند، در اين آيه به ) صلى اهللا عليه وآله(اسالم

به آيات خدا كافر مى  كسانى كه«: بعضى از نشانه هاى اين مسأله اشاره مى كند، مى فرمايد
كسانى از مردم كه امر به عدل و داد مى ) همچنين(شوند، و پيامبران را به ناحق مى كشند و 

إِنَّ الَّذينَ يكْفُرُونَ (» بشارت بده) الهى(كنند را به قتل مى رسانند، آنها را به مجازات دردناك 
 و اللّه ياتĤِب  
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  ).ليميقْتُلُونَ النَّبِيينَ بِغَيرِ حقّ و يقْتُلُونَ الَّذينَ يأْمرُونَ بِالْقسط منَ النّاسِ فَبشِّرْهم بِعذاب أَ
پروردگار، كشتن كفر ورزيدن به آيات (در اين آيه، نخست به سه گناه بزرگ آنها اشاره شده 

پيامبران به ناحق، و كشتن كسانى كه از برنامه هاى پيامبران دفاع مى كنند و مردم را به عدالت 
دعوت مى نمايند، و هر يك از اين گناهان به تنهائى كافى بود كه ثابت كند، آنها تسليم فرمان 

  .حق نيستند، بلكه صداى حق گويان را در گلو خفه مى كنند
اشاره به اين است كه كفر ورزيدن و » فعل مضارع«به صورت » يقْتُلُونَ«و » كْفُرُونَي«تعبير به 

كشتن انبياء و آمران به عدالت، گوئى جزئى از برنامه زندگى آنها شده بود، و مستمراً آن را 
  ).توجه داشته باشيد كه فعل مضارع دليل بر استمرار است(انجام داده و مى دهند 

، بيشتر روش يهود بود كه امروز نيز، در اشكال ديگرى ادامه دارد، ولى اين مانع البته، اين اعمال
  .از آن نخواهد بود كه مفهوم آيه عموميت داشته باشد

* * *  
نخست، : سپس در دنباله اين آيه و آيه بعد، به سه كيفر و سرنوشت شوم آنها اشاره مى كند

  .عذاب اليم و دردناك بود كه در باال گذشت
و » آنها كسانى هستند كه اعمال نيكشان در دنيا و آخرت نابود گشته«: اين كه مى فرمايد ديگر

اگر اعمال نيكى انجام داده اند تحت تأثير گناهان بزرگ آنان اثر خود را از دست داده است 
  ).أُولئك الَّذينَ حبِطَت أَعمالُهم في الدنْيا و اآلْخرَةِ(

) و شفاعت كننده اى(برابر مجازات هاى سخت الهى هيچ يار و ياور  آنها در«سوم اين كه 
  ).و ما لَهم منْ ناصرينَ(» ندارند
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آنها : هود نشان مى دهدگفته شد، تاريخ پر ماجراى ي» بقره«سوره  61همان گونه كه در ذيل آيه 
عالوه بر انكار آيات الهى در كشتن پيامبران و مناديان حق، فوق العاده جسور بودند، و 

مجاهدانى را كه به حمايت آنها برمى خاستند از دم شمشير مى گذراندند، مسلّم است مجازات 
ه آنها دارند جارى هاى سه گانه باال كه درباره آنها گفته شد در مورد همه كسانى كه اعمال شبي

  .است
 * * *  
  :نكته ها

  ـ آمران به عدالت، هم رديف انبياء 1
در آيه اول آمران به عدالت و دعوت كنندگان به معروف و حق در رديف پيامبران شمرده شده 
اند، و كفر به خداوند، كشتن پيامبران و كشتن اين گونه افراد در يك سطح قرار گرفته است و 

  .م اسالم را به مسأله بسط عدالت در اجتماع، روشن مى سازداين نهايت اهتما
از آيه دوم شدت مجازات كسانى كه اقدام به قتل چنين مردم صالحى بكنند به خوبى روشن 

درباره همه گناهان نيست بلكه در مورد گناهان شديدى » حبط«زيرا سابقاً گفته ايم  ;مى شود
و از همه گذشته، نفى شفاعت از اين اشخاص، ) 1(رداست كه اعمال نيك را نيز از ميان مى ب
  .نشانه ديگرى بر شدت گناه آنها است

* * *  
اين نيست كه مى توان پيامبران را به حق كشت، بلكه منظور اين است » بِغَيرِ حقّ«ـ منظور از  2

توضيحى  قيد» بِغَيرِ حقّ«قتل پيامبران هميشه به غير حق و ظالمانه بوده است و به اصطالح 
  .است كه براى تأكيد آمده

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مراجعه فرمائيد» بقره«سوره  217به ذيل آيه » حبط«ـ براى توضيح و بررسى درباره مسأله  1



٥٥٩  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  رضايت به عمل ديگرانـ  3
استفاده مى شود كه كافران ! »آنها را به عذاب شديد بشارت بده«: از جمله فَبشِّرْهم بِعذاب أَليم

نيز مشمول اين آيه بوده اند در حالى كه مى دانيم آنها قاتل ) صلى اهللا عليه وآله(معاصر پيامبر
كه هر كس راضى به برنامه و مكتب و هيچ يك از انبياء نبوده اند و اين به خاطر آن است 

مخصوصاً (اعمال جمعيتى باشد در اعمال نيك و بد آنها سهيم است، و چون اين دسته از كفار 
نسبت به برنامه هاى پيشينيان خود و اعمال خالف آنها سخت وفادار بودند، مشمول ) يهود

  .سرنوشت آنها خواهند بود
* * *  

و صورت » بشَرَه«نى خبرهاى نشاط انگيز است كه اثر آن در در اصل، به مع» بشارت«ـ كلمه  4
انسان آشكار مى گردد، به كار بردن كلمه بشارت در مورد عذاب در اين آيه و بعضى ديگر از 

آيات قرآن در واقع يك نوع تهديد و استهزاء به افكار گنهكاران محسوب مى شود، و اين شبيه 
است كه اگر كسى كار بدى را انجام داد در مقام تهديد سخنى است كه در ميان ما نيز متداول 

  !.»مزد و پاداش تو را خواهيم داد«: و استهزاء به او مى گوييم
 * * *  

) صلى اهللا عليه وآله(از رسول خدا: مى خوانيم كه مى گويد» ابو عبيده جراح«ـ در حديثى از  5
  تر است؟كداميك از مردم عذابش در روز قيامت از همه شديد: پرسيدم
كسى كه پيامبرى را به قتل برساند، يا مردى را كه امر به معروف و نهى از منكر مى «: فرمود

و يقْتُلُونَ النَّبِيينَ بِغَيرِ حقّ و يقْتُلُونَ الَّذينَ يأْمرُونَ بِالْقسط : كند، سپس اين آيه را تالوت فرمود
  .»منَ النّاسِ

  پيامبر را در آغاز روز در يك  43بنى اسرائيل ! دهاى ابا عبي«: سپس افزود
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نفر از عابدان بنى اسرائيل قيام كردند و قاتلين را امر به  112ساعت كشتند، در اين حال 
نيز در همان روز كشته شدند، و اين همان است كه معروف و نهى از منكر نمودند، آنها 

  )1.(»فَبشِّرْهم بِعذاب أَليم: خداوند مى فرمايد
 * * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسه اعلمى مطبوعات، 262، صفحه 2جلد ( 423، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1

 5، عالم الكتب، 328، صفحه 1شوكانى، جلد » فتح القدير«ذيل آيات ـ ) هـ ق 1415 طبع اول،
مجمع الزوائد «هـ ق ـ  1365، دار المعرفة، طبع اول، 13، صفحه 2، جلد »در المنثور«جلدى ـ 
  .هـ ق 1408، دار الكتب العملية، بيروت، 272، صفحه 7، جلد »هيثمى
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23   تابِ اللّهنَ إِلى كوعدتابِ ينَ الْكتَرَ إِلَى الَّذينَ أُوتُوا نَصيباً م أَ لَم  
  ليحكُم بينَهم ثُم يتَولّى فَريقٌ منْهم و هم معرِضُونَ          

  أَنَّهم قالُوا لَنْ تَمسنَا النّار إِالّ أَياماً معدودات و غَرَّهم فيذلك بِ   24
  دينهِم ما كانُوا يفْتَرُونَ          

25   تبكُلُّ نَفْس ما كَس تفِّيو و فيه بيم ال رويل مناهعمإِذا ج ففَكَي  
  و هم اليظْلَمونَ          

   
  :ترجمه

داشتند، به سوى كتاب الهى دعوت ) آسمانى(ـ آيا نديدى كسانى را كه بهره اى از كتاب  23
روى مى گردانند، در ) با آگاهى،(شدند تا در ميان آنها داورى كند، سپس گروهى از آنان، 

  !اعراض دارند؟) از قبول حق(حالى كه 
، جز چند روزى به ما نمى )خدوز(آتش «: ـ اين عمل آنها، به خاطر آن است كه مى گفتند 24

و گرفتار (آنها را در دينشان مغرور ساخت ) و دروغى كه به خدا بسته بودند،(اين افترا . »رسد
  ).انواع گناهان شدند

شكى در آن ) روز رستاخيز(ـ پس چگونه خواهند بود هنگامى كه آنها را براى روزى كه  25
فراهم كرده، به طور كامل داده ) راى خوداز اعمال ب(نيست جمع كنيم، و به هر كس، آنچه 

  .شود؟ و به آنها ستم نخواهد شد
   

  :شأن نزول
  زن ) صلى اهللا عليه وآله(نقل شده كه در عصر پيامبر» ابن عباس«از » مجمع البيان«در تفسير 
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دستور مجازات » تورات«و مردى از يهود خيبر مرتكب زناى محصنه شدند با اين كه در 
سنگباران درباره اين چنين اشخاص داده شده بود، چون آنها از طبقه اشراف بودند، يهود از 

صلى اهللا عليه (اجراى اين دستور در مورد آنها سر باز زدند، و پيشنهاد شد كه به پيامبر اسالم
راجعه كرده داورى بطلبند، به اين اميد كه مجازات خفيف ترى از طرف او درباره آنها م) وآله

  .مراجعه كردند)صلى اهللا عليه وآله(هنگامى كه به پيامبر اسالم. تعيين شود
فعلى ميان من و شما داورى مى كند، آنها » تورات«همين : فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر

دعوت كردند، » مدينه«به » فدك«را كه از دانشمندان آنان بود از » ابن صوريا«پذيرفتند و 
  !هستى؟» ابن صوريا«تو : او را شناخت فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

  .بلى: عرض كرد
  تو اعلم علماى يهود مى باشى؟: فرمود
  ! اين چنين فكر مى كنند: گفت
در آن ) سنگباران(» رجم«را كه آيه » تتورا«دستور داد قسمتى از ) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر

بود، پيش روى او بگذارند، او كه قبالً از جريان آگاه شده بود، هنگامى كه به اين قسمت رسيد، 
كه قبالً از دانشمندان » عبداللّه بن سالم«دست روى آن گذاشت و جمله هاى بعد را خواند 

» ابن صوريا«فوراً متوجه پرده پوشى يهود بود و سپس اسالم اختيار كرده بود، حضور داشت 
قرائت كرده، » تورات«شد، برخاست و دست او را از روى اين جمله برداشت و آن را از متن 

بر يهود الزم است هر گاه زن و مردى مرتكب زناى محصنه شوند، : مى گويد» تورات«: گفت
  .دهنگامى كه مدرك كافى بر جرم آنها وجود داشته باشد، سنگ باران شون

مجازات مزبور طبق آئين آنها در مورد اين دو مجرم اجرا شود، جمعى : سپس پيامبر دستور داد
  از يهود خشمناك شدند، اين آيه درباره وضع آنها نازل 
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  )1.(گرديد
   

  :تفسير
  يم حق نيستند؟چرا تسل

به دنبال آيات گذشته، كه سخن از محاجه و بحث و گفتگوهاى لجوجانه گروهى از اهل كتاب 
به ميان بود، در اين آيات، روشن مى سازد كه آنها تسليم پيشنهادهاى منطقى نبودند، و انگيزه 

  .هاى اين عمل و نتايج آن را نيز بازگو مى كند
اهده نكردى كسانى را كه بهره اى از كتاب آسمانى داشتند و آيا مش«: در آيه نخست مى فرمايد

دعوت به سوى كتاب الهى شدند تا در ميان آنها داورى كند، ولى عده اى از آنها روى 
؟ اين در حالى بود كه كتاب آسمانى آنها حكم الهى »گردانيدند و از قبول حق اعراض نمودند

أَ لَم تَرَ إِلَى الَّذينَ أُوتُوا نَصيباً منَ الْكتابِ يدعونَ (ند را بازگو كرده بود و آنها از آن آگاهى داشت
  ).إِلى كتابِ اللّه ليحكُم بينَهم ثُم يتَولّى فَريقٌ منْهم و هم معرِضُونَ

آرى، آنها به همان حكم موجود در كتاب مذهبى خويش نيز گردن نمى نهادند و با بهانه جوئى 
  .الب بى اساس از اجراى حدود الهى سرپيچى مى كردندو مط

  و (» تورات«بر مى آيد كه » أُوتُوا نَصيباً منَ الْكتابِ«ضمناً، از جمله 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و كسى كه با «: چنين مى خوانيم 10، فصل بيستم، جمله »سفْر الويان«ـ در تورات فعلى در  1
  .»زنا نمايد، البته زانى و زانيه كشته شوند) مثالً(ند يعنى با زن همسايه خود زن غيرى زنا ك

در عبارت فوق گرچه حكم سنگباران صريحاً نيامده، ولى اصل مجازات اعدام آمده است، 
وجود داشته، داراى ) صلى اهللا عليه وآله(كه در عصر پيامبر» تورات«ممكن است نسخه هاى 
  .اين عبارت نيز بوده است

الصحيح من «ـ  69، صفحه 9، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيات مورد بحث ـ »مجمع البيان«
، »مجمع الزوائد هيثمى«هـ ق ـ  1415، دار الهادى، )با تلخيص( 91، صفحه 7، جلد »السيره
، صفحه 1، جلد »زاد المسير«هـ ق ـ  1408، دار الكتب العلميه بيروت 271، صفحه 6جلد 
  .هـ ق 1407بيروت، طبع اول، ، دار الفكر 313
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اصلى نبود، بلكه » تورات و انجيل«كه در دست يهود و نصارى در آن عصر بود، تمام ) انجيلى
كتاب آسمانى، از ميان رفته يا تحريف تنها قسمتى از آن بود، احتماالً و قسمت بيشتر از اين دو 

  .شده بود
آيات ديگرى از قرآن مجيد نيز اين معنى را تأييد مى كند و شواهد و عاليم تاريخى نيز مؤيد 

  .آن است كه اينجا جاى شرح آن نيست
* * *  

در آيه بعد، دليل مخالفت و سرپيچى آنها را شرح مى دهد كه آنها بر اساس يك فكر باطل، 
همان گونه كه امروز نيز چنين فكر مى كنند و نوشته ها و (از نژاد ممتازى هستند : ودندمعتقد ب

  ).اعمال آنها گواه بر نژاد پرستى شديد آنها است
ارتباط ويژه اى با پروردگار دارند تا آنجا كه خود را فرزندان خدا مى ناميدند : آنها معتقد بودند

  ) 1.(»ما فرزندان خدا و دوستان خاص او هستيم«: أَحباؤُه نَحنُ أَبناء اللّه و: و مى گفتند
و به همين دليل، براى خود مصونيتى در مقابل مجازات الهى قايل بودند، لذا قرآن در اين آيه 

جز چند روزى آتش دوزخ به ما «: اين اعمال و رفتار به خاطر آن است كه گفتند: مى گويد
و اگر مجازاتى داشته باشيم ) وا لَنْ تَمسنَا النّار إِالّ أَياماً معدوداتذلك بِأَنَّهم قالُ(» نمى رسد

  .بسيار محدود است
زيرا اشياء زياد قابل شمارش  ;يعنى قابل شمارش، و معموالً به اشياء كم گفته مى شود» معدود«

  .نيستند يا شمارش آنها مشكل است
) عليه السالم(ن چهل روزى است كه آنها در غياب موسى، يا هما»أَياماً معدودات«منظور از 

  .گوساله پرستى كردند، و اين گناه عظيمى بود كه حتى خودشان نمى توانستند آن را انكار كنند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .18ـ مائده، آيه  1
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و يا منظور روزهاى معدودى از عمرشان بود كه به گناهان فوق العاده صريح دست زده بودند، 
  .تا آنجا كه خودشان هم قادر به انكار، يا توجيه و پرده پوشى بر آن نبودند

و دروغى را و اين افترا «آنها اين امتيازات دروغين را به خدا نسبت مى دادند : سپس مى افزايد
و غَرَّهم في دينهِم ما كانُوا (» كه به خدا بسته بودند آنها را در دينشان مغرور ساخته بود

  ).يفْتَرُونَ
* * *  

اما قرآن مجيد در سومين و آخرين آيه مورد بحث، خط بطالن بر تمام اين ادعاهاى واهى و 
هنگامى كه آنها را در روزى كه پس چگونه خواهد بود «: خياالت باطل مى كشد و مى فرمايد

در آن شكى نيست جمع كنيم، و به هر كس آنچه را به دست آورده، داده شود، و به آنها ستم 
فَكَيف إِذا جمعناهم ليوم ال ريب فيه و وفِّيت كُلُّ نَفْس ما كَسبت و هم (؟ »نخواهد شد
  ).اليظْلَمونَ

دادگاه عدل الهى حاضر خواهند شد، هر كس نتيجه كشته خود را درو  آرى، در آن روز همه در
مى كند، و اعمال هر كس به او تسليم مى شود و مجازات آنها هر چه باشد هرگز ظالمانه 

زيرا محصول اعمال خود آنها است، و آن روز است كه مى فهمند، هيچ امتيازى بر  ;نيست
  .ى شودديگران ندارند و عدل الهى همه را شامل م

به روشنى اين معنى به دست مى آيد كه پاداش و كيفر قيامت و » ما كَسبت«ضمناً از جمله 
نجات و بدبختى در جهان ديگر، تنها بستگى به اعمال خود انسان دارد نه به پندارهاى واهى و 

  .خياالت باطل
* * *  
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  :نكته ها

  ـ فريب وجدان 1
آيا ممكن است انسان دروغى بگويد و يا افترائى به خدا ببندد و بعد خودش تحت تأثير آن 

واقع گردد، و به آن مغرور شود، آن چنان كه قرآن در آيات فوق درباره يهود نقل مى كند؟ آيا 
  اين باوركردنى است؟

از مسائل مسلّم روان شناسى » فريب وجدان«زيرا مسأله  ;چندان مشكل نيست پاسخ اين سؤال
امروز است كه گاهى دستگاه فكر و انديشه در پى اغفال وجدان برمى آيد، و چهره حقيقت را 

  .در نظر وجدانِ خويش دگرگون مى سازد
دهاى گوناگون با بسيار ديده ايم افراد آلوده به گناهان بزرگى همچون قتل و سرقت، و يا اعتيا

اين كه زشتى اعمال خود را به خوبى درك مى كنند براى به دست آوردن آرامش كاذب 
وجدان، مى كوشند مردم را مستحق اين گونه اعمال، جلوه دهند و يا اين كه براى توجيه 

اعتيادهاى زيان بار خود گرفتارى هاى زندگى و مشكالت طاقت فرساى اجتماعى را بهانه مى 
  .تا پناه بردن خويش را به مواد مخدر توجيه نمايندكنند، 

به عالوه، اين گونه افترائات و امتيازات دروغين را نسل هاى پيشين اهل كتاب درست كرده 
و براى كشف (بودند و تدريجاً براى نسل هاى آينده كه از واقعيت آگاهى چندانى نداشتند، 

  .سلّمى در آمده بودبه صورت عقيده م) حقيقت به خود زحمت نمى دادند
* * *  

  ـ مسلمانان و اعتقاد به كيفر محدود 2
در ميان ما مسلمانان نيز هست زيرا ما » عذاب و كيفر محدود«اعتقاد به : ممكن است گفته شود

  معتقديم كه مسلمانان براى هميشه در عذاب الهى 
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  .نمى مانند، و باالخره ايمان آنها موجب نجات آنان مى شود
ما هرگز معتقد نيستيم يك مسلمان گنهكار و آلوده به : ولى بايد به اين نكته توجه داشت كه

مدت آن را انواع جنايات فقط چند روزى عذاب الهى مى بيند، بلكه ما معتقديم ساليان دراز كه 
جز خدا نمى داند گرفتار مجازات خواهد بود، ولى، مجازات او به خاطر ايمانش ابدى و 

جاويدان نمى باشد و اگر در ميان مسلمانان راستى افرادى پيدا شوند كه چنين امتيازى براى 
و ) آلهصلى اهللا عليه و(در پناه نام اسالم و ايمان به پيامبر: خود قايل باشند و معتقد گردند كه

، مجازند هر گناهى را مرتكب شوند و مجازات آنها چند روزى بيش )عليهم السالم(ائمه اطهار
  .نخواهد بود، سخت در اشتباه اند و از روح اسالم و تعليمات آن بر كنار مى باشند

گذشته از اين ما امتيازى در اين مسأله براى مسلمانان قايل نيستيم بلكه معتقديم پيروان هر 
در عصر و زمان خود كه به پيامبر عصر خود ايمان داشته و ضمناً مرتكب گناهى شده اند  امتى

مشمول اين قانون هستند از هر نژادى كه باشند، در حالى كه يهود اين امتياز را براى نژاد 
  .اسرائيل قايل بودند، نه براى اقوام ديگر

بلْ أَنْتُم بشَرٌ : مى گويد 18آيه » مائده«قرآن به اين امتياز دروغين آنها پاسخ گفته و در سوره 
  .»شما هم بشرى همچون ساير افراد بشر هستيد«: ممنْ خَلَقَ

* * *  
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  تي الْملْك منْ تَشاء و تَنْزِع الْملْك ممنْقُلِ اللّهم مالك الْملْك تُؤْ   26
  تَشاء و تُعزُّ منْ تَشاء و تُذلُّ منْ تَشاء بِيدك الْخَيرُ إِنَّك على كُلِّ         
  شَيء قَديرٌ          

  خْرِج الْحي منَتُولج اللَّيلَ في النَّهارِ و تُولج النَّهار في اللَّيلِ و تُ   27
  الْميت و تُخْرِج الْميت منَ الْحي و تَرْزقُ منْ تَشاء بِغَيرِ حساب          

   
  :ترجمه

و از هر  ;به هر كس بخواهى، حكومت مى بخشى! اى مالك حكومت ها! بار الها«: ـ بگو 26
و هر كه را بخواهى  ;مى دهىهر كس را بخواهى، عزت  ;كس بخواهى، حكومت را مى گيرى

  .تو بر هر چيزى قادرى ;تمام خوبى ها به دست توست. خوار مى كنى
و زنده را از مرده بيرون مى آورى، و  ;ـ شب را در روز داخل مى كنى، و روز را در شب 27

  .و به هر كس بخواهى، بدون حساب، روزى مى بخشى ;مرده را از زنده
   

  :شأن نزول
دو شأن نزول براى آيه اول ذكر كرده است كه هر دو » مجمع البيان«در » سىطبر«مفسر معروف 

  :يك حقيقت را تعقيب مى كنند
: را فتح نمود، به مسلمانان نويد داد كه» مكّه«) صلى اهللا عليه وآله(ـ هنگامى كه پيغمبر اكرم 1

ان كه دل به زودى كشورهاى ايران و روم نيز زير پرچم اسالم قرار خواهند گرفت، منافق
هايشان به نور ايمان روشن نشده بود، و روح اسالم را درك نكرده بودند، اين مطلب را اغراق 

  به ) صلى اهللا عليه وآله(محمد: آميز تلقى كرده و با تعجب گفتند
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قانع نيست و طمع در فتح ايران و روم دارد در اين هنگام، آيه اول نازل » مكّه«و » مدينه«
  )1.(شد

به اتفاق مسلمانان مشغول حفر خندق در ) صلى اهللا عليه وآله(ـ هنگامى كه پيغمبر گرامى 2
بود و با نظم خاصى مسلمانان، گروه، گروه با سرعت و جديت، مشغول حفر » مدينه«اطراف 

تا پيش از رسيدن سپاه دشمن، اين وسيله دفاعى، تكميل گردد، ناگهان در ميان خندق بودند 
خندق سنگ سفيد بزرگ و سختى پيدا شد كه مسلمانان از شكستن و حركت دادن آن عاجز 

  .ماندند
صلى اهللا (رسيد و جريان را عرض كرد، پيامبر) صلى اهللا عليه وآله(به حضور پيامبر» سلمان«

گرفت و محكم بر سنگ فرود آورد، از » سلمان«دق شد، كلنگ را از وارد خن) عليه وآله
تكبير فتح و پيروزى ) صلى اهللا عليه وآله(برخورد كلنگ با سنگ، جرقه اى جستن كرد، پيامبر

  .گفت
  .مسلمانان نيز با او هم صدا شده و آهنگ تكبير در همه جا پيچيد

ر سنگ فرود آورد و مجدداً جرقه اى جستن كلنگ را بر س) صلى اهللا عليه وآله(بار ديگر پيامبر
كرد و قسمتى از سنگ شكست و صداى تكبير پيروزى پيامبر و مسلمانان، فضاى اطراف را پر 

  .كرد
براى سومين بار، كلنگ را بلند كرد و بر بقيه سنگ محكم كوبيد، مجدداً از برخورد كلنگ با 

و بقيه سنگ درهم شكسته شد، سنگ، جرقه اى جستن نمود و اطراف خود را روشن ساخت، 
  .و براى سومين بار صداى تكبير در خندق پيچيد

  ! امروز وضع عجيبى از شما مشاهده كردم: عرض كرد» سلمان«
در ميان جرقه اى كه بار اول جستن كرد، كاخ هاى حيره و : فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

  نها در زير پرچم اسالم قرار مدائن را ديدم و برادرم جبرئيل به من بشارت داد آ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و جلد  170و  169، صفحه 17، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1
  .189و  188، صفحه 20
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  ! خواهند گرفت
در درون جرقه دوم كاخ هاى روم را ديدم، و هم او به من خبر داد كه در اختيار پيروانم قرار 

  .خواهد گرفت
در سومين جرقه، كاخ هاى صنعاء و سرزمين يمن را ديدم و او به من بشارت داد كه مسلمانان 

  !... سلمانان به شما مژده بادبر آن پيروز مى شوند و من در آن حال، تكبير پيروزى گفتم، اى م
اما منافقان، . مسلمانان راستين از خوشحالى در پوست نمى گنجيدند و خدا را شكر مى كردند

چه آرزوى باطل و چه وعده : چهره در هم كشيده و با ناراحتى و به صورت اعتراض، گفتند
ل حفر خندق اينها از ترس جان خود، حالت دفاعى به خويش گرفته اند و مشغو! محالى؟

هستند و با آن دشمن محدود، ياراى جنگ ندارند، خيال فتح كشورهاى بزرگ جهان را در سر 
  )1.(مى پرورانند، در اين موقع آيات مورد بحث نازل شد و به آنها پاسخ گفت

   
  :تفسير

  !همه چيز به دست اوست
خود قايل بودند و  براى) يهود و نصارى(در آيات قبل، سخن از امتيازاتى بود كه اهل كتاب 

عالوه بر اين مدعى بودند حاكميت و مالكيت نيز از (خود را از خاصان خداوند مى پنداشتند 
خداوند در اين دو آيه، ادعاى باطل آنان را با اين بيان جالب رد مى كند، مى ) آن آنها است

شايسته بدانى مالك ملك ها توئى، تو هستى كه به هر كس بخواهى و ! بارالها: بگو«: فرمايد
  حكومت مى بخشى و از 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و جلد  171و  170، صفحه 17، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1

  .190و  189، صفحه 20
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قُلِ اللّهم مالك الْملْك تُؤْتي الْملْك منْ تَشاء و تَنْزِع (» هر كس بخواهى حكومت را مى ستانى
نْ تَشاءمم لْكالْم.(  

هر كس را بخواهى بر تخت عزت مى نشانى، و هر كس را اراده كنى بر خاك مذلت قرار مى «
  ).لُّ منْ تَشاءو تُعزُّ منْ تَشاء و تُذ(» دهى

» كليد تمام خوبى ها به دست تواناى تو است، زيرا تو بر هر چيز توانائى«و در يك جمله 
  ).بِيدك الْخَيرُ إِنَّك على كُلِّ شَيء قَديرٌ(

ناگفته پيدا است منظور از اراده و مشيت الهى در اين آيه اين نيست كه بدون حساب و بى 
ى بخشد و يا از او مى گيرد، بلكه مشيت او از روى حكمت و دليل، چيزى را به كسى م

مراعات نظام و مصلحت و حكمت جهان آفرينش و عالم انسانيت است، گاه اين حكومت ها 
  .به خاطر شايستگى ها است، و گاه حكومت ظالمان هماهنگ ناشايستگى امت ها است

، و »بهتر«است و معادل فارسى آن  افعل التفضيل» خَير«اين نكته نيز قابل توجه است كه لفظ 
بدون (براى برترى چيزى بر چيز ديگر ذكر مى شود ولى، در بسيارى از موارد، به معنى خوب 

نيز به كار مى رود و ظاهر اين است كه در آيه مورد بحث، به معنى دوم ) مفهوم صفت تفضيلى
  .يعنى سرچشمه تمام خوبى ها از او و به دست او است. است

بِيدك (و مقدم شدن خبر بر مبتدا » الخَيرُ«با توجه به الف و الم استغراق در » بِيدك الْخَيرُ«جمله 
كدرُ بِيرُ، نه الخَينشان مى دهد كه تمام خيرها، بركات، نيكى ها و خوبى ها، در دست ) الْخَي

م ذلت، هم خدا است، و ضمناً از اين جمله استفاده مى شود كه هم عزت، خير است و ه
بخشيدن حكومت و هم گرفتن آن، هر كدام در جاى خود خير است و بر طبق قانون عدالت، 

و شرى وجود ندارد ، جانيان و بدكاران، خيرشان در آن است كه در زندان باشند، و نيكوكاران 
  با ايمان ، خيرشان 
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  .در آزادى است
به تعبير ديگر، در جهان هستى شرّى وجود ندارد، اين ما هستيم كه خيرات را مبدل به شرّ مى 

خير تنها به دست تو است و از شر سخنى نمى گويد، به خاطر آن است : كنيم و اگر مى گويد
  .كه شرّى از ذات پاك او صادر نمى شود

زيرا وقتى  ;در واقع دليلى است بر تمام آنچه در اين آيه آمده» على كُلِّ شَيء قَديرٌ إِنَّك«جمله 
  .او بر هر چيز قادر است، حكومت و عزت و خيرات به دست او است

  :سؤال
  آيا او به ستمگران حكومت مى بخشد؟

ه در اينجا سؤال مهمى مطرح است و آن اين كه ممكن است كسانى از آيه فوق چنين نتيج
هر كس به حكومتى مى رسد و يا از حكومت، سقوط مى كند، خواست خدا بوده، : بگيرند كه

و نتيجه اين سخن، امضاى تمام حكومت هاى جباران و ستمگران تاريخ از قبيل حكومت 
هم، براى » يزيد بن معاويه«مى باشد، و اتفاقاً در تاريخ نيز مى خوانيم كه ... چنگيز و هيتلر و
  )1.(ننگين و ظالمانه خود به اين آيه استدالل كرد توجيه حكومت

به همين جهت، در كلمات مفسران، براى حل اين اشكال توضيحاتى درباره آيه ديده مى شود 
  : از جمله اين كه

صلى اهللا (آيه مخصوص به حكومت هاى الهى است و يا مخصوص به حكومت پيامبر اكرم
  .ن قريش استو پايان دادن به حكومت جبارا) عليه وآله

  ولى حق اين است كه آيه يك مفهوم كلى و عمومى دارد كه طبق آن، تمام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحار «، انتشارات جامعه مدرسين، ذيل آيه مورد بحث ـ 143، صفحه 3، جلد »الميزان«ـ  1
شيخ عبداللّه بحرانى، » )عليه السالم(العوالم االمام الحسين«ـ  131، صفحه 45، جلد »االنوار

  .هـ ق 1407، طبع اول، )عليه السالم(، مدرسه امام مهدى432صفحه 
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  : حكومت هاى خوب و بد بر طبق مشيت خداست، با اين توضيح كه
سباب براى پيشرفت و پيروزى در اين جهان آفريده است، و خداوند يك سلسله عوامل و ا

  .استفاده از آثار اين اسباب، همان مشيت خدا است
حال اگر افراد : بنابراين، خواست خدا يعنى آثارى كه در آن اسباب و عوامل آفريده شده است

فاده كردند از آن وسايل است) همچون چنگيز و يزيد و فرعون و مانند اينها(ستمگر و ناصالحى 
و ملت هائى ضعيف و زبون و ترسو، به آن تن در دادند و حكومت ننگين آنها را تحمل 

هر ملتى اليق همان حكومتى است كه «: كردند، اين نتيجه اعمال خود آنها است، كه گفته اند
  !»دارد

ان و اگر ملت ها آگاه بودند و آن عوامل و اسباب را از دست جباران گرفته و به دست صالح
دادند، و حكومت هاى عادالنه اى به وجود آوردند، باز نتيجه اعمال آنها است كه بستگى به 

  .طرز استفاده از عوامل و اسباب الهى دارد
در حقيقت آيه، بيدار باشى براى همه افراد و جوامع انسانى است كه به هوش باشند، و از 

لح بر آنها چيره شوند و موفقيت و وسايل پيروزى بهره گيرند و پيش از آن كه افراد ناصا
  .مقامات حساس اجتماع را از دست آنها بگيرند، آنها بكوشند و سنگرها را به تصرف آورند

خواست خداوند همان است كه در عالَمِ اسباب آفريده، تا چگونه ما از : كوتاه سخن اين كه
  .عالم اسباب استفاده كنيم

 * * *  
نى و نشان دادن حاكميت خداوند بر تمام عالم هستى، مى در آيه بعد، براى تكميل اين مع

شب را در روز داخل مى كنى و روز را در شب، و موجود زنده را از مرده خارج مى «: افزايد
تُولج اللَّيلَ (» سازى، و مرده را از زنده، و به هر كس اراده كنى بدون حساب روزى مى بخشى

النَّهار جتُول ي النَّهارِ وف  تُخْرِج لِ وي اللَّيف  



٥٧٤  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  ).الْحي منَ الْميت و تُخْرِج الْميت منَ الْحي و تَرْزقُ منْ تَشاء بِغَيرِ حساب
ى شب و روز، كوتاه شدن شب در نيمى از سال، كه از آن و به اين ترتيب، مسأله تغيير تدريج

دخول روز در (تعبير به داخل شدن شب در روز شده است و بلند شدن شب ها در نيم ديگر 
و همچنين خارج شدن موجودات زنده از مرده، و موجودات مرده از زنده، و روزى هاى ) شب

  .بارزى از قدرت مطلقه اوست فراوانى كه نصيب بعضى از افراد مى شود، هر يك نشانه
 * * *  
  :نكته ها

  ـ تغييرات شب و روز 1
خداوند، شب را در روز و روز را : است، اين آيه مى گويد» دخول«در لغت به معنى » ولُوج«

  ).در هشت مورد ديگر قرآن نيز، به اين معنى اشاره شده است(در شب داخل مى كند 
محسوسى است كه در شب و روز، در طول سال،  منظور از اين جمله همان تغيير تدريجى

مشاهده مى كنيم، اين تغيير بر اثر انحراف محور كره زمين، نسبت به مدار آن كه كمى بيش از 
نقاط (در بالد شمالى : درجه است و تفاوت زاويه تابش خورشيد مى باشد، لذا مى بينيم 23

و شب ها، كوتاه مى شود تا اول  در ابتداى زمستان، روزها كم كم بلند) باالى خط استوا
اما . تابستان، سپس به عكس، شب ها بلند و روزها كوتاه مى شود و تا اول زمستان ادامه دارد

  .درست به عكس است) نقاط پايين خط استوا(در بالد جنوبى 
بنابراين، خداوند دائماً، شب و روز را در يكديگر داخل مى كند، يعنى از يكى كاسته به ديگرى 

  .ى افزايدم
  در خط حقيقى استوا و همچنين در نقطه اصلى : ممكن است گفته شود
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قطب شمال و جنوب، شب و روز در تمام سال مساوى هستند و هيچگونه تغييرى پيدا نمى 
ط استوا در تمام سال هر كدام دوازده ساعت و در نقطه قطب در تمام كند، شب و روز در خ

  .ماهه و يك روز به همان اندازه است، بنابراين آيه جنبه عمومى ندارد 6سال، يك شب 
خط استواى حقيقى، يك خط موهوم بيش نيست و هميشه : در پاسخ اين سؤال بايد گفت

آن طرف، و همچنين نقطه قطب، نقطه  زندگى واقعى مردم يا اين طرف خط استوا است يا
حتماً در ) اگر ساكنانى داشته باشد(بسيار كوچكى بيش نيست و زندگى ساكنان مناطق قطبى 

  .مكانى وسيع تر از نقطه حقيقى قطب است، بنابراين، هر دو دسته اختالف شب و روز دارند
م در بر داشته باشد و آن گذشته از اين، ممكن است آيه عالوه بر معنى فوق، معنى ديگرى را ه

در اطراف اين كره به صورت » جو«اين كه شب و روز در كره زمين به خاطر وجود طبقات 
ناگهانى ايجاد نمى شود، بلكه روز، به تدريج از فجر و فلق شروع شده و گسترده مى گردد و 

ا مى شب از شفق و سرخى طرف مشرق به هنگام غروب آغاز، و تدريجاً تاريكى همه جا ر
  .گيرد

تدريجى بودن تغيير شب و روز، به هر معنى كه باشد آثار سودمندى در زندگانى انسان و 
زيرا پرورش گياهان و بسيارى از جانداران در پرتو نور و حرارت  ;موجودات كره زمين دارد

كه نور و حرارت، ) در هر جا(تدريجى آفتاب، صورت مى گيرد، به اين معنى كه از آغاز بهار 
وز به روز، افزايش مى يابد، گياهان و بسيارى از حيوانات هر روز مرحله تازه اى از تكامل ر

خود را طى مى كنند و چون با گذشت زمان، نور و حرارت بيشترى الزم دارند و اين موضوع 
به وسيله تغييرات تدريجى شب و روز تأمين مى گردد، مى توانند به نقطه نهايى تكامل خود 

  .برسند
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هر گاه شب و روز هميشه يكسان بود، نمو و رشد بسيارى از گياهان و حيوانات، دچار اختالل 
» چگونگى زاويه تابش آفتاب«و » اختالف شب و روز«مى شد و فصول چهارگانه كه الزمه 

  .بين مى رفت و طبعاً انسان از فوايد اختالف فصول بى بهره مى مانداست از 
همچنين اگر معنى دوم در تفسير آيه را در نظر بگيريم كه آغاز شب و روز، تدريجى است نه 
ناگهانى، و حتماً شفق و بين الطلوعين در ميان اين دو است، روشن مى شود كه اين تدريجى 

ين نعمت بزرگى است، زيرا كم كم با تاريكى يا روشنائى بودن شب و روز، براى ساكنان زم
آشنا مى شوند و نيروهاى جسمى و زندگى اجتماعى آنان بر آن منطبق مى گردد، در غير اين 

  .صورت، مسلماً ناراحتى هايى به وجود مى آمد
* * *  

  ـ زنده از مرده و مرده از زنده 2
و شبيه آن در چندين آيه از قرآن » خْرِج الْميت منَ الْحيتُخْرِج الْحي منَ الْميت و تُ«جمله 

خداوند زنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون مى «: مجيد به چشم مى خورد كه مى گويد
  .»آورد

زيرا  ;، همان پيدايش حيات از موجودات بى جان است»مرده«از » زنده«منظور از بيرون آوردن 
ه زمين آماده پذيرش حيات شد، موجودات زنده از مواد بى جان به وجود مى دانيم آن روز ك

آمدند، از اين گذشته دائماً در بدن ما و همه موجودات زنده عالم، مواد بى جان، جزو سلول ها 
  .شده، تبديل به موجود زنده مى گردند

  .پيدايش مردگان از موجودات زنده، نيز دائماً در مقابل چشم ما مجسم است
  حقيقت آيه، اشاره به قانون تبادل دائمى مرگ و حيات است كه  در
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عمومى ترين و پيچيده ترين و در عين حال جالب ترين قانونى است كه بر ما حكومت مى 
  .كند

ى نيز هست كه با تفسير گذشته، منافاتى ندارد و آن مسأله زندگى و براى اين آيه، تفسير ديگر
هستند از » زندگان حقيقى«مرگ معنوى است، چه اين كه مى بينيم، گاهى افراد با ايمان، كه 

محسوب مى شوند به وجود مى آيند و گاهى به عكس، » مردگان واقعى«افراد بى ايمان كه 
  .متولد مى شوندافراد بى ايمان از افراد با ايمان 

  .تعبير كرده است» ايمان«و » كفر«قرآن زندگى و مرگ معنوى را در آيات متعددى به 
را كه بعضى از دانشمندان آن را از » توارث«مطابق اين تفسير، قرآن مسأله به هم ريختن قانون 

ه مانند زيرا انسان به خاطر داشتن آزادى اراد ;قوانين قطعى طبيعت مى دانند، اعالم مى دارد
موجودات بى جان طبيعت نيست كه تحت تأثير اجبارى عوامل مختلف باشد، و اين خود يكى 

آنها كه مى خواهند واقعاً (از قدرت نمائى هاى خدا است كه آثار كفر را از وجود فرزندان كافر 
كافر  آنها كه مى خواهند واقعاً(مى شويد، و آثار ايمان را از وجود فرزندان مؤمن ) مؤمن باشند

از بين مى برد، و اين استقالل اراده، كه حتى مى تواند بر زمينه هاى مساعد و نامساعد ) باشند
  .ارثى پيروز گردد از ناحيه اوست

به ما رسيده است چنان كه در تفسير ) صلى اهللا عليه وآله(همين معنى در روايتى از پيامبر اسالم
در تفسير آيه ) صلى اهللا عليه وآله(كه رسول خدانقل شده » سلمان فارسى«از » الدر المنثور«
»تينَ الْمم ىالْح يعنى مؤمن را از صلب كافر و كافر را از صلب مؤمن خارج : فرمود» ...تُخْرِج

  )1.(مى سازد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جلد »در المنثور«ـ  93و  92، 88، صفحه 64و جلد  156، صفحه 6، جلد »بحار االنوار«ـ  1
  2، صفحه 2

، دار الكتب االسالمية ـ 5، صفحه 2، جلد »كافى«هـ ق ـ  1365، دار المعرفة، طبع اول، 15
توجه داشته باشيد رواياتى كه اين معنى را مى رساند به عبارت . ،ذيل آيه»قرطبى«تفسير 

گر چه در كتاب » ...تخرج الحى«اشاره كرده، نه » ...و مخرج الحى... يخرج الحى من الميت«
  .در ذيل همين آيه باال نقل شده است» در المنثور«
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* * *  
  ـ بخشش روزى بدون حساب 3

زيرا  ;است» خاص«بعد از » عام« به اصطالح از قبيل ذكر» و تَرْزقُ منْ تَشاء بِغَيرِ حساب«جمله 
در جمله هاى قبل، نمونه هايى از روزى هاى خداوند به بندگان، بيان شده است و در اين 

جمله مسأله، به صورت كلى و عمومى تر در تمام مواهب و ارزاق ذكر گرديده يعنى نه تنها 
از ناحيه او  عزت و حكومت، و حيات و مرگ به دست خدا است، كه هر نوع روزى و موهبتى

  .است
اشاره به اين است كه درياى مواهب الهى آن قدر وسيع و » بدون حساب«: جمله بِغَيرِ حساب

نگاه «پهناور است كه هر قدر به هر كس ببخشد كمترين تأثيرى براى او نمى كند و نياز به 
، و بيم تمام زيرا حساب را آنها نگه مى دارند كه سرمايه محدودى دارند ;ندارد» داشتن حساب

شدن يا كمبود سرمايه درباره آنها مى رود، چنين اشخاصى هستند كه دائماً در عطاياى خود 
مبادا سرمايه آنها از دست برود، اما خداوندى كه درياى بى پايان هستى و كماالت . حسابگرند

  .است، نه بيم كمبود دارد، و نه كسى از او حساب مى گيرد، و نه نيازى به حساب دارد
اين جمله، با آياتى كه بيان تقدير الهى و اندازه گيرى، لياقت : از آنچه گفته شد، روشن مى شود

  .و شايستگى افراد و حكمت و تدبير آفرينش را بيان مى كند، منافاتى ندارد
 * * *  
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  ـ آزادى انسان و ارتباط آن با بودن همه چيز در اختيار خدا 4
از نظر قانون آفرينش، حكم عقل و دعوت : سؤال ديگرى در اينجا مطرح است و آن اين كه

انبياء، هر كسى در كسب سعادت و خوشبختى، عزت و ذلت، تالش و كوشش براى كسب 
فوق، همه اينها به خداوند نسبت داده روزى خويش مختار و آزاد است، پس چگونه در آيه 

  ! شده است؟
سرچشمه اصلى عالم آفرينش و تمام مواهب و قدرت هائى كه افراد : پاسخ اين سؤال اين است

دارند، خداست، اوست كه همه امكانات را براى تحصيل عزت و خوشبختى در اختيار بندگان، 
كه اگر پشت پا به آن بزنند، نتيجه آن،  و اوست كه قوانينى در اين عالم وضع كرده ;قرار داده

ولى اين نسبت هرگز  ;و به همين دليل همه اينها را مى توان به او نسبت داد ;ذلت است
زيرا انسان است كه از اين قوانين و مواهب، از اين قدرت ها  ;منافات با آزادى اراده بشر ندارد

  .و نيروها، حسن استفاده، يا سوء استفاده مى كند
 * **  
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  اليتَّخذ الْمؤْمنُونَ الْكافرينَ أَولياء منْ دونِ الْمؤْمنينَ و منْ يفْعلْ   28

         في شَي نَ اللّهم سفَلَي كذلاللّه كُمذِّرحي تُقاةً و منْهء إِالّ أَنْ تَتَّقُوا م  
  نَفْسه و إِلَى اللّه الْمصيرُ          

   
  :ترجمه

و  ;ـ افراد با ايمان نبايد به جاى مؤمنان، كافران را دوست و سرپرست خود انتخاب كنند 28
و به خاطر هدف (ز آنها بپرهيزيد مگر اين كه ا ;هر كس چنين كند، هيچ رابطه اى با خدا ندارد

و بازگشت  ;خود، بر حذر مى دارد) نافرمانى(خداوند شما را از ). هاى مهم ترى تقيه كنيد
  .به سوى خداست) شما(
   

  :تفسير
  با دشمنان طرح دوستى نريزيد

در آيات گذشته سخن از اين بود كه عزت و ذلت و تمام خيرات به دست خدا است، و در اين 
زيرا اگر اين دوستى ها  ;همين مناسبت مؤمنان را از دوستى با كافران شديداً نهى مى كندآيه به 

  .به خاطر كسب قدرت و ثروت و عزت است، همه اينها به دست خدا است
كافران را دوست، ولى و حامى خود ) يعنى(افراد با ايمان نبايد غير از مؤمنان «: مى فرمايد

  )1).(لْمؤْمنُونَ الْكافرينَ أَولياء منْ دونِ الْمؤْمنينَاليتَّخذ ا(» انتخاب كنند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .و در اينجا به معنى دوست، حامى، هم پيمان و يار و ياور است» ولى«جمع » أَولياء«ـ  1
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و پيوند خود را به كلى از پروردگارش » و هر كس چنين كند، هيچ رابطه اى با خدا ندارد«
  ).و منْ يفْعلْ ذلك فَلَيس منَ اللّه في شَيء(گسسته است 

اين آيه، در زمانى نازل شد كه روابطى در ميان مسلمانان و مشركان با يهود و نصارى وجود 
  .ت، و چون ادامه اين ارتباط، براى مسلمين زيانبار بود، مسلمانان از اين كار نهى شدندداش

اين آيه در واقع يك درس مهم سياسى، اجتماعى به مسلمانان مى دهد كه بيگانگان را هرگز به 
عنوان دوست و حامى و يار و ياور نپذيرند، و فريب سخنان جذاب و اظهار محبت هاى به 

زيرا ضربه هاى سنگينى كه در طول تاريخ بر افراد با ايمان و  ;آنها را نخورند ظاهر صميمانه
  .با هدف واقع شده، در بسيارى از موارد از اين رهگذر بوده است

هميشه ظالمانِ استثمارگر در لباس دوستى و دلسوزى و عمران و : تاريخچه استعمار مى گويد
  .آبادى ظاهر شده اند
ه استعمار كه به معنى اقدام به عمران و آبادى است نيز از همين جا واژ(فراموش نبايد كرد 

آنها به نام عمران و آبادى وارد مى شدند و هنگامى كه جاى پاى خود را محكم ) گرفته شده
  .مى كردند، بى رحمانه بر آن جامعه مى تاختند و همه چيز آنها را به يغما مى بردند

در زندگى اجتماعى، هر كس نياز به دوستان و : اشاره به اين است كه »منْ دونِ الْمؤْمنينَ«جمله 
ياورانى دارد، ولى افراد با ايمان، بايد اولياى خود را از ميان افراد با ايمان انتخاب كنند، و با 

وجود آنان چه نيازى به كفار بى رحم و ستمگر است، و تكيه بر وصف ايمان و كفر، اشاره به 
  .دو از يكديگر بيگانه و آشتى ناپذيرنداين : اين است كه

  افرادى كه با دشمنان : اشاره به اين است» فَلَيس منَ اللّه فى شَىء«جمله 



٥٨٢  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

ا خداوند و خدا پرستان گسسته مى خدا پيوند دوستى و همكارى برقرار سازند، ارتباطشان ب
  .شود

مگر اين كه از آنها بپرهيزيد و تقيه «: سپس به عنوان يك استثناء از اين قانون كلى مى فرمايد
  ).إِالّ أَنْ تَتَّقُوا منْهم تُقاةً(» كنيد

همان تقيه اى كه براى حفظ نيروها و جلوگيرى از هدر رفتن قوا و امكانات و سرانجام 
  .ر دشمن استپيروزى ب

در چنين موردى، جايز است مسلمانان با افراد بى ايمان، به خاطر حفظ جان خود و مانند آن 
  .ابراز دوستى كنند

خود ) نافرمانى(خداوند شما را از «: و در پايان آيه، هشدارى به همه مسلمانان داده، مى فرمايد
حذِّركُم اللّه نَفْسه و إِلَى اللّه و ي(» به سوى خداست) همه شما(بر حذر مى دارد، و بازگشت 

  ).الْمصيرُ
از : اين دو جمله، بر مسأله تحريم دوستى با دشمنان خدا تأكيد مى كند، از يك سو مى گويد

اگر مخالفت كنيد «: مجازات و خشم و غضب خداوند بپرهيزيد، و از سوى ديگر مى فرمايد
  .»عمال خود را خواهيد گرفتبازگشت همه شما به سوى او است و نتيجه ا

 * * *  
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  قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما في صدورِكُم أَو تُبدوه يعلَمه اللّه و يعلَم ما في   29

          ماواتء قَديرٌ السلى كُلِّ شَيع اللّه ضِ وي األَرما ف و  
   

  :ترجمه
اگر آنچه را در سينه هاى شماست، پنهان داريد يا آشكار كنيد، خداوند آن را مى «: ـ بگو 29
و خداوند بر هر چيزى  ;از آنچه در آسمان ها و زمين است، آگاه مى باشد) نيز(و  ;داند

  .»تواناست
   

  :تفسير
ل، دوستى و همكارى با كافران و دشمنان خدا، و تكيه كردن بر آنان ـ جز در موارد در آيه قب

  .تقيه ـ شديداً مورد نهى واقع شده
و از آنجا كه ممكن است بعضى همين استثناء را بهانه اى براى برگزيدن كافران به دوستى و 

عنوان تقيه با دشمنان تن در دادن به واليت و حمايت آنها قرار دهند، و با سوء استفاده از 
آنچه را كه در سينه : بگو«: اسالم رابطه برقرار سازند در اين آيه، به آنها هشدار داده، مى فرمايد

قُلْ إِنْ تُخْفُوا ما في (» هاى شما است، چه پنهان سازيد يا آشكار كنيد، خداوند آن را مى داند
اللّه هلَمعي وهدتُب أَو ورِكُمدص.(  

آنچه را كه در آسمان ها و آنچه را كه در زمين است «نها اسرار درون شما را مى داند بلكه نه ت
و يعلَم ما في (» خداوند بر هر چيزى توانا است) و عالوه بر اين آگاهى وسيع(مى داند ) نيز(

  ).السماوات و ما في األَرضِ و اللّه على كُلِّ شَيء قَديرٌ
  ا علم بى پايانش كه پهنه زمين و آسمان را فرا گرفته، از نيات بنابراين، او ب
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  .همه شما با خبر است، و قدرت بر كيفر دادن گنهكاران را نيز دارد
* * *  
  :نكته ها

  ـ تقيه يك سپر دفاعى است 1
درست است كه گاهى انسان به خاطر هدف هاى عالى تر، به خاطر حفظ شرافت، و به خاطر 
تقويت حق و كوبيدن باطل حاضر است از جان عزيز خود نيز در اين راه بگذرد، ولى آيا هيچ 

  عاقلى مى تواند بگويد جايز است انسان بدون هدف مهمى جان خود را به خطر اندازد؟
ده انسان در موردى كه جان يا مال و ناموس او در خطر است و اظهار اسالم صريحاً اجازه دا

حق، هيچگونه نتيجه و فايده مهمى ندارد، موقتاً از اظهار آن خوددارى كند، و به وظيفه خود به 
چنان كه قرآن در آيه فوق خاطر نشان ساخته و با تعبير ديگر در آيه . طور پنهانى عمل نمايد

مگر كسى كه از روى اجبار «: إِالّ منْ أُكْرِه و قَلْبه مطْمئنٌّ بِاإليمانِ: ايدمى فرم» نحل«سوره  106
  .»چيزى بر خالف ايمان اظهار مى كند و قلب او با ايمان مطمئن و آرام است

و پدر و مادرش را فراموش نكرده كه در » عمار«تواريخ و كتب حديث اسالمى نيز سرگذشت 
شدند، آنها را شكنجه دادند كه از اسالم بيزارى بجويند، پدر و مادر  چنگال بت پرستان گرفتار

آنچه را كه » عمار«از اين كار خوددارى كردند و به دست مشركان كشته شدند، ولى » عمار«
آنها مى خواستند با زبان اظهار داشت و سپس گريه كنان از ترس خداوند بزرگ، به خدمت 

إِنْ عادوا لَك فَعد : به او فرمود) صلى اهللا عليه وآله(ت، پيامبرشتاف) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
م1.(»اگر باز هم گرفتار شدى و از تو خواستند آنچه مى خواهند بگو«: لَه(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسه اعلمى مطبوعات، 203، صفحه 6جلد ( 388، صفحه 6و  5، جلد »مجمع البيان«ـ  1

 90و  35، صفحه 19، جلد »بحار االنوار«ـ » نحل«سوره  106ذيل آيه ) هـ ق 1415 2ول، طبع ا
عوالى «ـ  430و  412، 393، صفحه 72و جلد  37، صفحه 66و جلد  405، صفحه 29و جلد 
، 3، جلد »نور الثقلين«هـ ق ـ  1405، انتشارات سيد الشهداء، 104، صفحه 2، جلد »اللئالى

  .هـ ق 1412سه اسماعيليان، ، مؤس90و  89صفحه 
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  .و به اين وسيله، اضطراب، وحشت و گريه او را آرام ساخت
تقيه در همه جا يك حكم ندارد بلكه : نكته اى كه بايد كامالً به آن توجه داشت اين است

  .واجب، گاهى حرام و زمانى مباح مى باشد گاهى
وجوب تقيه در صورتى است كه بدون فايده مهمى جان انسان به خطر بيفتد، اما در موردى كه 

تقيه موجب ترويج باطل و گمراه ساختن مردم و تقويت ظلم و ستم گردد، حرام و ممنوع 
  .است

داده خواهد شد در حقيقت اگر روى اين اساس، تمام ايراداتى كه در اين زمينه شده پاسخ 
خرده گيران در اين باره تحقيق مى كردند، واقف مى شدند كه شيعه در اين عقيده تنها نيست 

  )1.(بلكه مسأله تقيه در جاى خود يك حكم قاطع عقلى و موافق فطرت انسانى است
ه يا بايد از زيرا تمام مردم عاقل و خردمند جهان، هنگامى كه خود را بر سر دو راهى ببينند ك

اظهار عقيده باطنى خود چشم بپوشند، و يا با اظهار عقيده خود جان و مال و حيثيت خود را به 
خطر افكنند، تحقيق مى كنند اگر اظهار عقيده در موردى باشد كه ارزش براى فدا كردن جان و 

قابل مالحظه مال و حيثيت داشته باشد، اقدام به اين فداكارى را صحيح مى شمارند و اگر اثر 
  .اى در آن نبينند از اظهار عقيده چشم مى پوشند

* * *  
  ـ تقيه يا تغيير شكل مبارزه 2

  در تاريخ مبارزات مذهبى و اجتماعى و سياسى زمان هائى پيش مى آيد كه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .364، صفحه )»ااصل الشيعه و اصوله«ترجمه و توضيح (» آئين ما«ـ اقتباس از كتاب  1
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مدافعان حقيقت اگر بخواهند به مبارزه آشكار دست بزنند، هم خودشان و هم مكتبشان به 
وضع شيعيان دست نابودى سپرده مى شود، و يا الاقل در معرض مخاطره قرار مى گيرد مانند 

در زمان حكومت غاصب بنى اميه، در چنين موقعى راه صحيح و عاقالنه اين ) عليه السالم(على
است كه نيروهاى خود را به هدر ندهند، و براى پيشبرد اهداف مقدس خود به مبارزات غير 
در  مستقيم و يا مخفيانه دست بزنند، و در حقيقت تقيه براى اين گونه مكتب ها و پيروان آنها

چنين لحظاتى يك نوع تغيير شكل مبارزه محسوب مى شود، كه مى تواند آنها را از نابودى 
  .نجات دهد، و در ادامه مجاهدات خود پيروز گرداند

كسانى كه بر تقيه به طور دربست قلم بطالن مى كشند معلوم نيست براى اين گونه موارد چه 
  طرحى دارند؟ 

  مه مبارزه به شكل صحيح و منطقى؟ آيا نابود شدن خوب است و يا ادا
  .راه دوم همان تقيه است و راه اول چيزى است كه هيچ كس نمى تواند آن را تجويز كند

از آنچه گفتيم روشن شد، تقيه يك اصل مسلّم قرآنى است ولى در موارد معين و حساب شده 
  .كه ضابطه آن در باال آمد

مى )عليهم السالم(ا از ابداعات پيروان اهل بيتو اين كه مى بينيم بعضى از ناآگاهان تقيه ر
  .شمرند، دليل بر اين است كه با آيات قرآن آشنائى زيادى ندارند

* * *  
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30   لَتمكُلُّ نَفْس ما ع تَجِد مووء ينْ سم لَتمما ع ضَراً وحر منْ خَيم  

         ؤُفر اللّه و هنَفْس اللّه كُمذِّرحي عيداً وداً بأَم نَهيب نَها ويأَنَّ ب لَو دتَو  
          بادبِالْع  

   
  :ترجمه

و آرزو مى كند ميان  ;ـ روزى كه هر كس، آنچه را از كار نيك انجام داده، حاضر مى بيند 30
) نافرمانى(خداوند شما را از . او، و آنچه از اعمال بد انجام داده، فاصله زمانى زيادى باشد

  .خدا نسبت به همه بندگان، مهربان است) در عين حال،(خودش، بر حذر مى دارد، و 
   

  :تفسير
  حضور اعمال انسان ها در قيامت

ل آمد، و از حضور اعمال نيك و بد در قيامت پرده بر اين آيه تكميلى است بر آنچه در آيه قب
به ياد آوريد روزى را كه هر كس هر كار نيكى را انجام داده حاضر مى «: مى دارد، مى فرمايد

يوم تَجِد كُلُّ نَفْس ما عملَت منْ خَير (» بيند و همچنين هر كار بدى را كه انجام داده است
 لَتمما ع ضَراً وحوءمنْ س1).(م(  

تَود لَو أَنَّ بينَها (» در حالى كه دوست مى دارد ميان او و آن اعمال بد فاصله زمانى زيادى باشد«
  ).و بينَه أَمداً بعيداً

  زيرا مى داند چيزى در جهان  ;نمى گويد آرزو مى كند اعمال بدش نابود شود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احتماالت . »و احذَروا«يا » و اذْكُرُوا«: در جمله باال، مفعول فعل مقدرى است مانند» ومي«ـ  1
  .ديگرى نيز داده شده كه بعيد به نظر مى رسد
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  .با آن فاصله بگيردنابود نمى شود، بلكه آرزو مى كند 
، زمان »ابد«: اين است كه» اَبد«در لغت به معنى زمان محدود است، و تفاوت آن با » أَمد«

توجه به انتهاى زمانى و سررسيد مدت دارد، هر چند به » أَمد«نامحدود را مى گويند، و غالباً 
  .نيز به كار مى رود) در برابر نامحدود(معنى زمان محدود 

اران، و نيكوكاران همگى اعمال خود را در آن روز حاضر مى بينند، با اين تفاوت آرى، گناهك
كه نيكوكاران از مشاهده اعمال خويش خوشحال و مسرور مى شوند، و بدكاران از مشاهده 
اعمال خود چنان در وحشت فرو مى روند كه آرزو مى كنند از آن فاصله بگيرند، نه فاصله 

زيرا در  ;ور و دراز كه براى ابراز تنفر از فاصله مكانى رساتر استمكانى، كه فاصله زمانىِ د
  .فاصله مكانى احتمال حضور نزد او وجود دارد

مثالً كسى كه در مناطق دور دستى از . ولى در فاصله زمانى به هيچ وجه امكان پذير نيست
زيرا  ;صحنه جنگ جهانى زندگى مى كرد، باز كم و بيش، احساس اضطراب و نگرانى داشت

ممكن بود دامنه جنگ به آنجا كشيده شود ولى ما كه امروز ده ها سال از زمان جنگ فاصله 
ممكن است (گرفته ايم، هيچگونه احساس نگرانى نداريم كه آن جنگ ها ما را هم فرا بگيرد 

  .ولى سرايت آن جنگ هاى پيشين به امروز معنى ندارد) جنگ جهانى ديگرى روى بدهد
مجمع «همان گونه كه (در اينجا فاصله مكانى باشد » أَمد«: احتمال داده اند بعضى از مفسران

ولى، اين واژه ظاهراً در لغت، جز به معنى زمان يا سررسيد ) از بعضى نقل كرده است» البيان
  .زمان نيامده است

بر حذر خويش ) نافرمانى(خداوند شما را از «: و در پايان آيه، باز براى تأكيد بيشتر مى فرمايد
و يحذِّركُم اللّه نَفْسه و اللّه (» مى دارد و در عين حال خدا نسبت به همه بندگان مهربان است

بادبِالْع ؤُفر.(  
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  .و اميددر واقع، اين جمله معجونى است از بيم 
  .از يك سو، اعالم خطر مى كند و هشدار مى دهد

و از سوى ديگر، بندگان را به لطفش اميدوار مى سازد تا تعادلى ميان خوف و رجا كه عامل 
  .مهم تربيت انسان است برقرار شود

اين احتمال نيز وجود دارد كه اين دو جمله تأكيد بر يكديگر باشد، يعنى به اين مى ماند كه 
ديگرى بگويد من تو را از اين كار خطرناك بر حذر مى دارم و من نسبت به تو  كسى به

  .مهربانم كه اعالم خطر مى كنم
* * *  
  : نكته ها

  ـ حضور اعمال و تجسم آن در قيامت 1
قرآن مجيد در آيه مورد بحث و آيات زياد ديگرى، از اين حقيقت پرده بر مى دارد كه در 

، هر كدام در شكلى تجسم يافته و در عرصه محشر حاضر مى قيامت اعمال نيك و بد انسان
  .شود
كه به » سوء«و » خير«ضد فقدان و نابودى است و كلمه » يافتن«: از ماده وجدان» تَجِد«واژه 

صورت نكره آمده، در اينجا مفيد عموم است، يعنى هر انسانى در آن روز، تمام اعمال خوب و 
  .ر نزد خود مى يابدبد خود را ـ هر چند كم باشد ـ د

: گرچه، جمعى از مفسرين اصرار دارند اين آيه، و آيات مانند آن را توجيه كنند و بگويند
منظور از حاضر شدن اعمال، حضور پاداش و كيفر آنها است و يا اين كه منظور حضور نامه 

  .عمل است كه تمام اعمال آدمى از نيك و بد در آن ثبت شده است
  زيرا اين آيه به  ;توجيهات، با ظاهر آيه سازگار نيستولى پيدا است اين 
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: را مى يابد، و در ذيل آيه مى خوانيم» خود عمل«انسان در روز رستاخيز، : روشنى مى گويد
ل زشتى كه انجام داده جدائى بيفتد، و در اينجا نيز خود عمل، گناهكار آرزو دارد بين او و عم

  .مورد بحث آيه است، نه نامه عمل و نه كيفر و پاداش آنها
گناهكار دوست مى دارد ميان او و عملش : در آيه مورد بحث مى خوانيم: گواه ديگر اين كه

: اين نشان مى دهد كه. ندفاصله زيادى بيفتد، اما هرگز آرزوى از بين رفتن عمل خود را نمى ك
  .نابودى اعمال امكان پذير نيست و به همين دليل، تمناى آن را نمى نمايد

و وجدوا ما : »كهف«سوره  49آيات فراوان ديگرى نيز اين مطلب را تأييد مى كند، مانند آيه 
ام اعمال گذشته خود را در گنهكاران در روز رستاخيز، تم«: عملُوا حاضراً و اليظْلم ربك أَحداً

  .»برابر خود حاضر مى بينند و خداوند به هيچ كس، ستم نمى كند
: و منْ يعملْ مثْقالَ ذَرة شَرّاً يرَه* فَمنْ يعملْ مثْقالَ ذَرة خَيراً يرَه : »زلزلة«سوره  8و  7و آيات 

  .»اهد ديدهر كس اندكى كار نيك يا بد انجام دهد، خود آن را خو«
را در اين آيات تقدير گرفته اند، و » جزاء«همان طور كه گفتيم، گاهى بعضى از مفسران، لفظ 

  .اين خالف ظاهر آيات است
اين جهان كشتزار جهان ديگر است و عمل انسان بسان دانه : از بعضى آيات به دست مى آيد

نمو كرده، همان دانه را  اى است كه كشاورز در دل خاك مى افشاند، سپس همان دانه رشد و
با مقادير زيادترى برداشت مى كند، اعمال انسان نيز با تبدالت و تغييرات بيشترى كه الزمه 

 20آيه » شورى«سراى رستاخيز است، به خود انسان باز مى گردد، چنان كه خداوند در سوره 
  : مى فرمايد
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هرْثفي ح لَه رَةِ نَزِدرْثَ اآلْخح ريدنْ كانَ يهر كس كشت آخرت را بخواهد كشته او را «: م
  .»افزايش مى دهيم

از بعضى از آيات ديگر به دست مى آيد كه كارهاى نيك اين جهان در جهان ديگر، به صورت 
انْظُرُونا : ، منافقان از مؤمنان مطالبه اين نور را مى كنند، و مى گويندنور و روشنايى در مى آيند

نْ نُورِكُمم صبر كنيد تا ما از نور شما بهره گيريم«: نَقْتَبِس«.  
بازگرديد، اين نور را از دنيا طلب «: ارجِعوا وراءكُم فَالْتَمسوا نُوراً: و به آنها گفته مى شود

  )1.(»كنيد
و ده ها آيه ديگر مى رساند ما، در روز رستاخيز عين عمل را به صورت كامل تر مى اين آيات 

  .يابيم و اين همان تجسم اعمال است كه دانشمندان اسالمى به آن قائل اند
روايات بسيارى نيز از پيشوايان بزرگ اسالم بر اين مطلب گواهى مى دهند كه در اينجا به يك 

  : نمونه اكتفا مى كنيم
و إِنَّه ال : به يكى از كسانى كه تقاضاى موعظه كرده بود، فرمود) صلى اهللا عليه وآله(اسالم پيامبر

رَمك بد لَك يا قَيس منْ قَرِين يدفَنُ معك و هو حي و تُدفَنُ معه و أَنْت ميت فَإِنْ كانَ كَرِيماً أَكْ
 كلَميماً أَسإِنْ كَانَ لَئ إِالّ و لْهعفَالتَج نْهأَلُ إِالّ عالتُس و هعشَرُ إِالّ مالتُح و كعشَرُ إِالّ محالي ثُم

لُكعف وه و نْهإِالّ م شحتَوالتَس دإِنْ فَس و ،بِه تآنَس لَحإِنْ ص حاً فَإِنَّهصال :  
مراه تو دفن مى شود، او زنده است ولى ناگزير، همنشينى دارى كه پس از مرگ، ه! اى قيس«

تو كه با او دفن مى شوى مرده، اگر او نيك و گرامى باشد، تو را گرامى مى دارد و هر گاه او 
  پست باشد تو را تسليم حوادث مى كند، او با كسى جز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13ـ حديد، آيه  1
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تو محشور نمى شود، و تو هم با كسى جز او به صحنه رستاخيز نمى آئى، و از تو درباره غير 
زيرا اگر آن،  ;آن سؤالى نمى شود، بنابراين، سعى كن آن را به صورت شايسته انجام دهى

تو » عمل«گر نه از هيچ كس جز او وحشت ندارى و آن شايسته باشد، با او انس مى گيرى و 
  )1.(»است

براى روشن شدن اين بحث الزم است، چگونگى پاداش و كيفر اعمال را مورد بررسى قرار 
  .دهيم

* * *  
  ـ چگونگى پاداش و كيفر الهى 2

  :دانشمندان درباره پاداش و كيفر اعمال، عقايد گوناگونى دارند
جزاء اعمال، مانند پاداش و كيفرهاى اين جهان، روى قرارداد : قدندـ دسته اى از آنها معت 1

است يعنى چنان كه در اين جهان براى هر كار بدى كيفرى از طرف قانونگذاران تعيين شده 
است، خداوند بزرگ براى هر عملى، كيفر و يا پاداش خاصى معين نموده است، اين نظريه، 

  .راتى استهمان نظريه اجر و مزد، و كيفرهاى مقر
تمام كيفرها و پاداش ها، مخلوق نفس و روح انسانى است كه روح : ـ دسته ديگرى معتقدند 2

اعمال نيك و بد در اين : انسانى بى اختيار در آن جهان آنها را خلق مى كند، به اين بيان كه
و جزء جهان در روح انسانى، ملكاتى خوب و بد، ايجاد مى نمايد، و اين ملكات، خميره انسان 

ذات او مى گردند، و هر يك از اين ملكات، صورتى مناسب خويش، از نعمت و عذاب ايجاد 
  .مى كند

  اشخاص خوش باطن در اين جهان با يك سلسله از افكار و تصورات نيك 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 178و  113حه ، صف74و جلد  171، صفحه 68و جلد  228، صفحه 7، جلد »بحار االنوار«ـ  1
، 233، صفحه »معانى االخبار«، انتشارات كتابخانه اسالميه ـ 3، صفحه »امالى صدوق«ـ 

  .هـ ش 1361انتشارات جامعه مدرسين، 
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و بيدارى، با افكار باطل و تصورات بد خويش سر و كار دارند، و افراد ناپاك در خواب 
  .مشغول اند

اين ملكات در روز رستاخيز، خالق نعمت ها، شكنجه ها، دردها، آرامش و عذابند، و به 
عبارت ديگر، آنچه درباره نعمت هاى بهشت و مجازات هاى دوزخ مى خوانيم، همان 

  .مخلوقات صفات خوب و بد انسان است، نه چيز ديگر
ديگرى از دانشمندان بزرگ اسالم، راه ديگرى را انتخاب نموده و شواهد زيادى از  ـ دسته 3

  : آيات و روايات را براى آن آورده اند و خالصه آن اين است
هر كردارى از ما، خواه خوب و خواه بد، يك صورت دنيوى دارد، كه ما آن را مشاهده مى 

مل نهفته است و روز رستاخيز پس از نماييم و يك صورت اخروى، كه هم اكنون در دل آن ع
تحوالتى كه در آن رخ مى دهد، شكل دنيوى خود را از دست داده و با شكل روز رستاخيز 

  .جلوه مى كند و باعث آرامش و راحتى عمل كننده يا آزار او مى گردد
براين، از ميان نظرات فوق، نظر اخير، با ظواهر بسيارى از آيات قرآن كامالً تطبيق مى كند، بنا

هيچ گاه از » بقاء ماده و انرژى«اعمال انسان كه اشكال مختلفى از انرژى ها هستند، طبق قانون 
ميان نمى روند و همواره در اين جهان باقى خواهند بود، گرچه، ما با مطالعه سطحى چنين مى 

  .پنداريم كه از ميان رفته اند
كه در رستاخيز، به هنگام محاسبه بقاى اين اعمال و ابديت آنها از يك سو سبب مى شود 

  .اعمال، هر كسى تمامى اعمال خود را ببيند و جائى براى انكار باقى نماند
و از سوى ديگر، سبب مى شود كه در ميان اعمال خود، در رستاخيز زندگى كند، رنج ببرد و يا 

  آرامش بيابد، گرچه وسايل انسانى هنوز قادر نيست حوادث 
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  )1.(گذشته را جز آنچه مربوط به چند لحظه قبل است كشف كند
كامل تر داشته باشيم » دركى«و » ديد«ولى مسلّم است اگر دستگاهى كامل تر به وجود آيد و يا 

البته مانعى ندارد (است، احساس و درك كنيم  مى توانيم همه آنچه را كه در گذشته روى داده
  ).كه قسمتى از پاداش و كيفرها هم جنبه قراردادى داشته باشد

* * *  
  ـ تجسم اعمال از نظر علم روز 3

 ;امروز استفاده كرد» فيزيك«براى اثبات امكان تجسم اعمال گذشته، مى توان از اصول مسلّم 
مى شود، چه ) جسم، تبديل به نيرو(تبديل به انرژى  زيرا از نظر علم فيزيك مسلّم است ماده،

دو مظهر از يك » نيرو«و » ماده«: اين كه آخرين نظريه درباره ماده و انرژى اين است كه
حقيقت هستند و ماده، انرژى متراكم و فشرده است كه در شرايط معينى به نيرو مبدل مى 

قدرت انفجار متجاوز از سى هزار تن گردد، گاهى انرژى نهفته در يك گرم ماده، معادل با 
  .ديناميت است
ماده و انرژى، جلوه هائى از يك حقيقت هستند و با توجه به عدم فناى انرژى و : نتيجه اين كه

ماده، هرگز مانعى نخواهد داشت كه نيروها و انرژى هاى پخش شده، بار ديگر به حالت تراكم 
و نيروهائى كه در راه اصالح و درستكارى يا در آيند و حالت جرمى و جسمى به خود بگيرند 

در راه جور و ستم به كار برده شده اند، به حالت فشرده در آيند و به صورت جسمانى خاص 
  در روز 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از چند (اختراع كرده اند كه مى تواند » اينفراروت«ـ اخيراً دانشمندان ما دوربينى به نام  1

از گذشته عكس بگيرد، اين دستگاه جديد با يك سيستم حرارتى كار مى كند، به اين ) لحظه
معنى كه امواج صادره از اجسام را جذب كرده و به وسيله ترموگرام مخصوصى، آنها را به دو 

نقل از (نوع سرد و گرم تقسيم مى كند، و سپس به صورت تصاوير روشن يا تيره در مى آورد 
  ).1348، سال 7888كيهان، شماره 

به اين وسيله مى توان به وقوع و چگونگى جنايت پى برد، و تصوير كردار گذشته جنايتكاران 
  .را در چشم اندازشان قرار داد و دروغ آنها را فاش ساخت
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ردند و در صورتى كه اعمال نيكى باشند به صورت نعمت هاى جالب و رستاخيز مجسم گ
  .زيباى مادى و اگر اعمال بد و شرّى باشند، در قيافه وسايل شكنجه و عذاب مجسم گردند

* * *  
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31   رْ لَكُمغْفي و اللّه كُمبِبحوني يفَاتَّبِع ونَ اللّهبتُح قُلْ إِنْ كُنْتُم  

          حيمر غَفُور اللّه و كُمذُنُوب  
  لّه ال يحب الْكافرينَ قُلْ أَطيعوا اللّه و الرَّسولَ فَإِنْ تَولَّوا فَإِنَّ ال   32

   
  :ترجمه

 ;شما را دوست بدارد) نيز(تا خدا ! اگر خدا را دوست مى داريد، از من پيروى كنيد«: ـ بگو 31
  .»و خدا آمرزنده مهربان است ;و گناهانتان را ببخشد

دوست و اگر سرپيچى كنيد، خداوند كافران را ! ، اطاعت كنيد)او(از خدا و فرستاده «: ـ بگو 32
  .»نمى دارد

   
  :شأن نزول

  : ، آمده است»المنار«و » مجمع البيان«درباره آيات فوق، دو شأن نزول در تفسير 
ادعاى محبت پروردگار كردند، در ) صلى اهللا عليه وآله(نخست اين كه جمعى در حضور پيغمبر

گرديد و به آنها  به برنامه هاى الهى در آنها كمتر ديده مى شد، آيات فوق نازل» عمل«حالى كه 
  )1.(پاسخ گفت
صلى اهللا عليه (به حضور پيامبر » مدينه«در » نجران«جمعى از مسيحيان : ديگر اين كه

را فوق العاده احترام ) عليه السالم(آمدند و ضمن سخنان خود، اظهار داشتند ما اگر مسيح)وآله
  د و به آنها مى گذاريم، به خاطر محبتى است كه به خدا داريم، آيات فوق نازل ش

، صفحه 2، جلد »در المنثور«، ذيل آيه ـ »قرطبى«ـ تفسير  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . هـ ق 1365، دار المعرفة، طبع اول، 17
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  )1.(پاسخ گفت
   

  :تفسير
  !حبت واقعى اين استم

صلى اهللا (كه دم از دوستى پيامبر اسالم : همان گونه كه در شأن نزول خوانديم گروهى بودند
يا ساير انبياء مى زدند، آيات فوق، مفهوم دوستى واقعى را تبيين مى كند و فرق آن ) عليه وآله

  .را با محبت كاذب و دروغين، روشن مى سازد
خدا را دوست مى داريد از من پيروى كنيد تا خدا شما را دوست  اگر: بگو«: نخست مى فرمايد

قُلْ إِنْ كُنْتُم تُحبونَ اللّه فَاتَّبِعوني (» بدارد و گناهانتان را ببخشد كه خدا آمرزنده مهربان است
حيمر غَفُور اللّه و كُمذُنُوب رْ لَكُمغْفي و اللّه كُمبِبحي.(  

ا يك عالقه قلبى ضعيف و خالى از هر گونه اثر نيست، بلكه بايد آثار آن، در يعنى محبت، تنه
  .عمل انسان منعكس باشد

كسى كه مدعى عشق و عالقه به پروردگار است، نخستين نشانه اش اين است كه از پيامبر و 
  .فرستاده او پيروى كند

و خواسته هاى او » محبوب«در حقيقت اين، يك اثر طبيعى محبت است كه انسان را به سوى 
مى كشاند، البته ممكن است، محبت هاى ضعيفى يافت شود كه شعاع آن، از قلب به بيرون 
  .نيفتد، اما اين گونه محبت ها به قدرى ناچيز است كه نمى توان نام محبت بر آن گذاشت

  يك محبت اساسى، حتماً آثار عملى دارد، حتماً دارنده آن را با محبوب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2، جلد »در المنثور«، ذيل آيه ـ »قرطبى«، ذيل آيات مورد بحث ـ تفسير »مجمع البيان«ـ  1
  .هـ ق 1365، دارالمعرفة، طبع اول، 17صفحه 
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  .در مسير خواست هاى او به تالش پرثمر وامى داردپيوند مى دهد، و 
: زيرا عشق و عالقه انسان به چيزى حتماً به خاطر اين است كه ;دليل اين موضوع روشن است

كمالى در آن يافته است، هرگز انسان به موجودى كه هيچ نقطه قوتى در آن نيست، عشق 
او منبع و سرچشمه اصلى هر : كه نمىورزد، بنابراين، عشق انسان به خدا به خاطر اين است

نوع كمال است، مسلماً چنين وجودى، تمام برنامه ها و دستورهايش نيز كامل است، با اين 
حال چگونه ممكن است انسانى كه عاشق تكامل و پيشرفت است از آن برنامه ها، سرباز زند، 

  و اگر سرباز زد، آيا نشانه عدم واقعيت عشق و محبت او نيست؟ 
صلى اهللا عليه (ه، نه تنها به مسيحيان نجران، يا مدعيان محبت پروردگار در عصر پيامبراين آي
پاسخ مى گويد، بلكه يك اصل كلى در منطق اسالم براى همه اعصار و قرون است، آنها ) وآله

كه شب و روز دم از عشق پروردگار يا عشق و محبت پيشوايان اسالم و مجاهدان راه خدا و 
ن مى زنند اما در عمل، كمترين شباهتى به آنها ندارند، مدعيان دروغينى بيش صالحان و نيكا

  .نيستند
صلى اهللا (آنها كه سر تا پا آلوده گناه اند، با اين حال قلب خود را مملو از عشق خدا، پيامبر 

و پيشوايان بزرگ مى دانند، و يا عقيده دارند ايمان و ) عليه السالم(، امير مؤمنان)عليه وآله
  .عشق و محبت تنها به قلب است و ارتباطى با عمل ندارد، از منطق اسالم به كلى بيگانه اند

: ما أَحب اللّه منْ عصاه: نقل شده كه) عليه السالم(از امام صادق» معانى االخبار«در كتاب 
  .»كسى كه گناه مى كند، خدا را دوست نمى دارد«

  : سپس اين شعر معروف را قرائت فرمود
  عصي اإلِله و أَنْت تُظْهِرُ حبههذا لَعمرُك في الْفعالِ بديعتَ

 تَهقاً الَ َطَعصاد كبكانَ ح لَو ***عيطم بحنْ يمل بحإِنَّ الْم:  
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معصيت پروردگار مى كنى، با اين حال اظهار محبت او مى نمايى ـ به جانم سوگند، اين كار «
اگر محبت تو صادقانه بود، اطاعت فرمان او مى كردى ـ زيرا كسى كه ديگرى را ! عجيبى است

  )1.(»دوست مى دارد، از فرمان او پيروى مى كند
اگر محبت خدا : مى گويد» كُم ذُنُوبكُم و اللّه غَفُور رحيميحبِبكُم اللّه و يغْفرْ لَ«قرآن در جمله 

داشتيد و اثرات آن در عمل و زندگى شما آشكار شد، خداوند هم شما را دوست مى دارد و 
به دنبال اين دوستى، اثراتش در مناسبات او با شما آشكار مى گردد، گناهانتان را مى بخشد و 

  .شما را مشمول رحمتش مى كند
زيرا او وجودى است از هر نظر كامل و بى پايان  ;دليل دوستى متقابل خداوند نيز روشن است

  .و به هر موجودى كه در مسير تكامل گام بر دارد بر اثر سنخيت، پيوند محبت خواهد داشت
زيرا هر  ;محبت يك طرفه، نمى تواند وجود داشته باشد: از اين آيه، ضمناً روشن مى شود

ده آن را دعوت مى كند كه عمالً در راه خواسته هاى واقعى محبوب گام بردارد، و محبتى دارن
  .نيز به او عالقه پيدا مى كند» محبوب«در چنين حالى به طور قطع، 

، همواره اطاعت فرمان محبوب كند، »محب«اگر شخص : ممكن است در اينجا سؤال شود
موضوع » يغْفرْ لَكُم ذُنُوبكُم«ود، پس جمله ديگر گناهى براى او باقى نمى ماند كه بخشوده ش

  .نخواهد داشت
  :در پاسخ بايد گفت

  .اوالً ـ ممكن است اين جمله اشاره به بخشش گناهان سابق باشد
  ثانياً ـ شخص محب استمرار بر معصيت محبوب نمى كند، ولى ممكن است 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 294، صفحه »تحف العقول«ـ  174، صفحه 75و جلد  24، صفحه 47، جلد »بحار االنوار«ـ  1
هـ ق ـ  1379، مؤسسه انتشارات عالمه، 275، صفحه 4ابن شهر آشوب، جلد » المناقب«ـ 
، 489، صفحه »امالى صدوق«، چاپ آل البيت ـ 308، صفحه 15، جلد »وسائل الشيعه«

  .هـ ش 1362انتشارات كتابخانه اسالميه، 
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بر اثر طغيان و غلبه شهوات، گاهى لغزشى از او سرزند كه در پرتو اطاعت هاى مستمر او 
  .بخشوده خواهد شد

 * * *  
خدا و فرستاده او : بگو«: در آيه بعد، بحثى را كه در آيه قبل آمده بود تعقيب كرده، مى فرمايد

  ).قُلْ أَطيعوا اللّه و الرَّسولَ(» را اطاعت كنيد
بنابراين، چون شما مدعى محبت او هستيد بايد با اطاعت از فرمان او و پيامبرش اين محبت را 

  .عمالً اثبات كنيد
ولَّوا فَإِنَّ اللّه ال فَإِنْ تَ(» اگر آنها سرپيچى كنند، خداوند كافران را دوست ندارد«: سپس مى افزايد
  ).يحب الْكافرينَ

 ;سرپيچى آنها نشان مى دهد كه محبت خدا را ندارند، بنابراين، خدا هم آنها را دوست ندارد
  .زيرا محبت يك طرفه بى معنى است

عليه  صلى اهللا(استفاده مى شود كه اطاعت خدا و پيامبر » أَطيعوا اللّه و الرَّسولَ«ضمناً از جمله 
صلى (از هم جدا نيستند، به همين دليل، در آيه قبل تنها سخن از پيروى و اطاعت پيامبر) وآله

  .بود و در اينجا سخن از هر دو است) اهللا عليه وآله
* * *  
  :نكته

  دين و محبت
دين چيزى جز محبت نيست، از جمله در : در روايات متعددى از پيشوايان اسالم نقل شده كه

هلِ الدينُ إِالَّ الْحب ثُم : نقل شده كه فرمود) عليه السالم(از امام صادق» كافى«و  »خصال«كتاب 
آيا دين جز محبت است، و سپس آيه فوق را «: تَال هذه اآلْيةَ ُ إِنْ كُنْتُم تُحبونَ اللّه فَاتَّبِعوني

  )1.(»تالوت فرمود
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 171، صفحه 16، جلد »وسائل الشيعه«، دار الكتب االسالميه ـ 80، صفحه 8، جلد »كافى«ـ  1
بحار «، چاپ آل البيت ـ 219، صفحه 12، جلد »مستدرك«، چاپ آل البيت ـ 21265 2حديث 
، صفحه 101و جلد  238و  237، صفحه 66و جلد  122و  95، 94، صفحه 27، جلد »االنوار

130.  
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روح و حقيقت دين، همان ايمان و عشق به خدا است، : منظور، از اين روايت، اين است كه
ايمان و عشقى كه شعاع آن، تمام وجود انسان را روشن مى كند و همه اعضاء و دستگاه هاى 

  .مى گيرند، و اثر بارز و روشن آن پيروى از فرمان خدا است تن، تحت تأثير آن قرار
* * *  
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  عمرانَ علَى إِنَّ اللّه اصطَفى آدم و نُوحاً و آلَ إِبراهيم و آلَ    33

  الْعالَمينَ          
34    ليمع ميعس اللّه ض وعنْ بضُها معةً بيذُر  

   
  :ترجمه

  .ـ خداوند، آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانيان برترى داد 33
بعض ديگر  بعضى از) از نظر پاكى و تقوا و فضيلت،(بودند كه ) و دودمانى(ـ آنها فرزندان  34

  .و خداوند، شنوا و داناست ;گرفته شده بودند
   

  :تفسير
  نياكان مريم

و اشاره اى به مقامات اجداد او و نمونه » مريم«اين آيات، سرآغازى است براى بيان سرگذشت 
بارزى است از محبت واقعى به پروردگار و ظهور آثار اين محبت در عمل، كه در آيات گذشته 

  .ودبه آن اشاره شده ب
خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را بر عالميان «: نخست مى فرمايد

  ).إِنَّ اللّه اصطَفى آدم و نُوحاً و آلَ إِبراهيم و آلَ عمرانَ علَى الْعالَمينَ(» برگزيد
به معنى » وةصفْ«به معنى خالص شدن چيزى است و ) بر وزن عفو(» صفْو«از ماده » اصطَفى«

كه داراى : مى گويند» صفا«خالص هر چيزى است، سنگ صاف را در لغت عرب از اين نظر 
  .به معنى انتخاب كردن قسمت خالص چيزى است» اصطفاء«خلوص و پاكى است، بنابراين، 
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ممكن است اين » ما آدم و نوح و خاندان ابراهيم و عمران را برگزيديم«: آيه فوق مى گويد
گزينش، تكوينى باشد و يا تشريعى، به اين معنى كه خداوند آفرينش آنها را از آغاز، آفرينش 
كه ممتازى قرار داد، هر چند با داشتن آفرينش ممتاز، هرگز مجبور به انتخاب راه حق نبودند، بل

با اراده و اختيار خود اين راه را پيمودند، سپس به خاطر اطاعت فرمان خدا، تقوا، پرهيزكارى و 
كوشش در راه هدايت انسان ها، امتيازهاى جديدى كسب كردند كه با امتياز ذاتى آنها آميخته 

  .شد و به صورت انسان هايى برگزيده درآمدند
* * *  

زندان و دودمانى بودند كه بعضى از بعض ديگر گرفته شده آنها فر«: و در آيه بعد، مى افزايد
  )1).(ذُريةً بعضُها منْ بعض(» بودند

اين برگزيدگان الهى، از نظر اسالم، پاكى، تقوا و مجاهده براى راهنمايى بشر همانند يكديگر 
  .بودند، همچون نسخه هاى متعدد از يك كتاب كه هر يك از ديگرى اقتباس شده باشد

و در پايان آيه اشاره به اين حقيقت مى كند كه خداوند مراقب كوشش ها و تالش هاى آنها 
» خداوند شنوا و دانا است«: بوده، سخنانشان را شنيده است و از اعمالشان آگاه است مى فرمايد

)ليمع ميعس اللّه و.(  
شده است، نام نوح، صريحاً در آيات فوق، عالوه بر آدم، به تمام پيامبران اولو العزم اشاره 

را ) صلى اهللا عليه وآله(آمده، و آل ابراهيم، هم خود او و هم موسى و عيسى و پيامبر اسالم
است و ) عليه السالم(شامل مى شود، و ذكر آل عمران اشاره مجددى به مريم و حضرت مسيح

  تكرار آن براى اين است كه مقدمه اى براى شرح حال آنان در 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در اصل به معنى فرزندان كوچك مى باشد، ولى گاه به همه فرزندان اعم از كوچك » ذُرية«ـ  1
به معنى ) بر وزن ابر(» ذَرء«اين واژه از ماده . و بزرگ بالواسطه و با واسطه نيز گفته شده

  .آفرينش و خلقت است
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  .آيات آينده باشد
* * *  
  :نكته ها

  ـ امتيازات پيامبران 1
اين امتياز ذاتى اگر چه آنها را مجبور به پيمودن راه حق نمى : در اينجا سؤالى پيش مى آيد كه

  .تبعيض محسوب مى شودكرد، و با مسأله اختيار و اراده منافات نداشت، ولى باز يك نوع 
دقت (يك آفرينش آميخته با نظام صحيح چنين تفاوتى را ايجاب مى كند : در پاسخ بايد گفت

  ).كنيد
مثالً بدن انسان يك آفرينش منظم است و براى تأمين اين نظام تفاوت هائى در ميان اعضاء 

  .بايد باشد، اگر تمام سلول هاى تن انسان به ظرافت سلول هاى شبكيه چشم
  .يا به استحكام و قدرت سلول هاى استخوان ساق پا

  .يا به حساسيت سلول هاى مغز
يا به تحرك سلول هاى قلب باشد، مسلماً سازمان بدن به هم مى ريزد بلكه بايد سلول هائى 
همچون مغز در بدن باشد، و رهبرى عضالت و اعضاء بدن را بر عهده بگيرد و سلول هاى 

دن را حفظ كند، سلول هاى ظريف و حساس از كوچك ترين محكم استخوانى استقامت ب
  .حوادث آگاه گردد، و سلول هاى متحرك جنبش بيافريند

چرا همه بدن مغز نيست، و يا مثالً در گياه چرا همه سلول ها به : هيچ كس نمى تواند بگويد
به كلى زيرا چنين وضعى ساختمان گياه را  ;ظرافت و لطافت و زيبائى گلبرگ ها نمى باشند

  .دستخوش فنا و نيستى مى كند
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اين امتياز ذاتى كه براى ايجاد يك سازمان منظم نهايت : ولى نكته قابل توجه اينجا است كه
  .لزوم را دارد ساده نيست
وجود اين مسئوليت سنگين، . مى باشد» امتياز«ت عظيم به اندازه اين بلكه توأم با يك مسئولي

  .تعادل كفه هاى ترازوى خلقت آنها را تأمين خواهد كرد
يعنى به همان نسبت كه پيامبران و رهبران بشر امتياز دارند، همان اندازه مسئوليت نيز دارند و 

  .اشتديگران كه امتياز متفاوتى دارند مسئوليت كمترى خواهند د
از اينها گذشته، امتيازات ذاتى براى نزديكى انسان به خدا هرگز كافى نيست بلكه بايد با 

  .امتيازات اكتسابى همراه باشد
* * *  

ـ آيه در صدد بيان همه برگزيدگان خدا نيست، بلكه تنها اشاره به جمعى از آنها مى كند و  2
آن ذكر نشده اند دليل بر عدم برگزيدن آنها  اگر بعضى از پيامبران كه از اين دودمان نيستند، در

  .نمى باشد
صلى اهللا (و پيامبر اسالم) عليه السالم(موسى بن عمران» آل ابراهيم«ضمناً، بايد توجه داشت كه 

عليه (زيرا همه آنها از دودمان ابراهيم ;و برگزيدگان خاندان او را نيز شامل مى شود) عليه وآله
  .هستند) السالم

* * *  
گرفته شده و تنها تفاوتى كه با » اهل«از » آل«كلمه » مفردات«در كتاب » راغب«به گفته ـ  3
  .، معموالً به نزديكان افراد بزرگ و شريف گفته مى شود»آل«دارد اين است كه » اهل«

به افراد انسان اضافه » آل«، معنى وسيعى دارد و بر همه اطالق مى گردد، همچنين »اهل«ولى 
  به زمان و مكان و هر چيز ديگر نيز » اهل«مه مى شود ولى كل
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  .اهل فالن شهر اما نمى گويند آل فالن شهر: اضافه مى گردد، مثالً مى گويند
* * *  

اهيم و آل عمران اين نيست كه تمام فرزندان منظور از برگزيدگان آل ابر: ـ ناگفته پيداست 4
زيرا ممكن است در ميان آنها حتى افراد كافرى وجود  ;ابراهيم و عمران، از برگزيدگان هستند

  .آنها برگزيده شده اند» دودمان«جمعى از : داشته باشند، بلكه منظور اين است
 * * *  

زيرا هر كجا در قرآن نام  ;»موسى«ر است نه پد» مريم«در آيه فوق، همان پدر » عمران«ـ  5
را بيان مى » مريم«مى باشد و آيات بعد كه شرح حال » مريم«برده شده اشاره به پدر » عمران«

  .كند نيز گواه اين مطلب است
* * *  

به ما رسيده است به اين آيه براى ) عليهم السالم(ـ در روايات متعددى كه از طرق اهل بيت 6
زيرا خداوند هرگز افراد گنهكار و آلوده به ) 1(;امامان استدالل شده است معصوم بودن انبياء و

شرك و كفر و فسق را انتخاب نمى كند، بلكه آنهائى را برمى گزيند كه از آلودگى ها بركنار و 
  ).البته مراحلى از عصمت را مى توان از آيه استفاده كرد(معصوم باشند 

* * *  
: ه اين آيه براى مسأله تكامل انواع استدالل كرده اند و معتقدندـ بعضى از نويسندگان اخير، ب 7

، نخستين انسان نبود، بلكه در زمان آدم انسان هاى بسيارى »آدم«آيه داللت بر اين دارد كه 
  وجود داشتند كه خداوند آدم را از ميان آنها برگزيد 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسه اسماعيليان، قم، 331و  330، 329، 328، 60، 59صفحه  ،1، جلد »نور الثقلين«ـ  1

  .164و  78، 72، صفحه 11، جلد »بحار االنوار«هـ ق ـ  1412طبع چهارم، 
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  .و نسلى ممتاز از فرزندان او به وجود آورد
در عصر آدم، : در آيه فوق را گواه بر اين معنى مى دانند، و مى گويند» علَى الْعالَمينَ«و تعبير به 

  .وجود داشته» جامعه انسانى«عالميان يعنى 
بنابراين، مانعى ندارد كه انسان نخستين كه ميليون ها سال قبل به وجود آمده از حيوانات ديگر 

  ! ان برگزيده بوده باشدتنها يك انس» آدم«تكامل يافته و 
در » عالمين«هيچگونه دليلى در دست نيست كه منظور از : ولى در برابر اين سخن، بايد گفت

اينجا انسان هاى معاصر آدم بوده باشند، بلكه، ممكن است، مراد مجموع جامعه انسانيت در 
  : تمام طول تاريخ بوده باشد، و بر اين اساس، معنى آيه چنين مى شود

ند از ميان تمام جامعه بشريت در طول تاريخ، انسان هائى را برگزيد كه نخستين آنها آدم خداو«
  .»و سپس نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران بود

و از آنجا كه اين برگزيدگان، هر كدام در عصر و زمانى مى زيسته اند مى فهميم منظور از 
  .بوده است عالمين تمام جامعه انسانى در همه اعصار و قرون

بنابراين، لزومى ندارد معتقد باشيم در عصر آدم انسان هاى زيادى وجود داشته اند كه آدم از 
  )!دقت كنيد(ميان آنها برگزيده شده باشد 

* * *  
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  إِذْ قالَت امرَأَت عمرانَ رب إِنِّي نَذَرت لَك ما في بطْني محرَّراً فَتَقَبلْ   35
          ليمالْع ميعالس أَنْت نِّي إِنَّكم  

36   تضَعبِما و لَمأَع اللّه تُها أُنْثى وضَعإِنِّي و بر تْها قالَتضَعا وفَلَم  
         لَي وإِنِّي أُعيذُها بِك و مرْيتُها ميمإِنِّي س الذَّكَرُ كَاألُنْثى و س  
  و ذُريتَها منَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ          

   
  :ترجمه

آنچه را در رحم دارم، براى ! خداوندا«: گفت» عمران«هنگامى را كه همسر ) به ياد آوريد( 35
از من بپذير، كه تو شنوا و . باشد) آزاد، براى خدمت خانه تو و(» محرَّر«تو نذر كردم، كه 

  .»دانايى
من او را دختر ! خداوندا«: گفت) و او را دختر يافت،(ـ ولى هنگامى كه او را به دنيا آورد،  36

دختر . (آوردم ـ ولى خدا از آنچه او به دنيا آورده بود، آگاه تر بود ـ و پسر، همانند دختر نيست
و او  ;من او را مريم نام گذاردم). وظيفه خدمتگزارى معبد را همانند پسر انجام دهد نمى تواند

  .»شيطان رانده شده، در پناه تو قرار مى دهم) وسوسه هاى(و فرزندانش را از 
   

  :تفسير
  عمران و دخترش مريم

 به دنبال اشاره اى كه به عظمت آل عمران در آيات قبل آمده بود، در اين آيات سخن از
  به ميان مى آورد، و به طور فشرده » مريم«و دخترش » عمران«
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  .چگونگى تولد، پرورش و بعضى از حوادث مهم زندگى اين بانوى بزرگ را بيان مى كند
  : توضيح اين كه

دو خواهر بودند » اَشياع«و » حنَّة«ر اسالمى و گفته مفسران استفاده مى شود كه از تواريخ و اخبا
» زكريا«از شخصيت هاى برجسته بنى اسرائيل در آمد و دومى را » عمران«كه اولى به همسرى 

  )1.(پيامبر خدا به همسرى انتخاب كرد
زير درختى نشسته  فرزندى متولد نشد، روزى» حنَّه«، »عمران«سال ها گذشت كه از همسر 

بود، پرنده اى را ديد كه به جوجه هاى خود غذا مى دهد، مشاهده اين محبت مادرانه، آتش 
عشق فرزند را در دل او شعلهور ساخت و از صميم دل از درگاه خدا تقاضاى فرزندى كرد و 

  .چيزى نگذشت كه اين دعاى خالصانه به هدف اجابت رسيد و باردار شد
وحى فرستاده بود پسرى پر بركت » عمران«خداوند به : ت استفاده مى شوداز بعضى از روايا

كه مى تواند بيماران غير قابل عالج را درمان كند و مردگان را به فرمان خدا حيات بخشد به او 
  .خواهد داد كه به عنوان پيامبر به سوى بنى اسرائيل فرستاده مى شود

ميان گذاشت، لذا هنگامى كه او باردار شد، تصور كرد  در» حنَّه«او اين جريان را با همسر خود 
فرزند مزبور همان است كه در رحم دارد، بى خبر از اين كه جنينى كه در رحم او است مادر 

  .مى باشد) مريم(آن فرزند 
  ، »بيت المقدس«و به همين دليل، نذر كرد پسر را خدمتگزار خانه خدا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نيز پيامبر بود و به او وحى فرستاده مى » عمران«: ـ از پاره اى از روايات استفاده مى شود 1

است و ميان ) عليه السالم(پدر موسى» عمران«غير از » عمران«شد، و بايد توجه داشت كه اين 
 البداية و«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مراغى«و تفسير » مجمع البيان«(سال فاصله است  1800آنها 

» قصص االنبياء«هـ ق ـ  1408، دار احياء التراث العربى، طبع اول، 67، صفحه 2، جلد »النهاية
، جلد »بحار االنوار«هـ ق ـ  1388، دار الكتب الحديثة، طبع اول، 369، صفحه 2ابن كثير، جلد 

  ).203و  202، 199، 195، 194، صفحه 14



٦١٠  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  .نمايد اما به هنگام تولد، مشاهده كرد دختر است، نگران شد كه با اين وضع چه كند؟
زيرا خدمتكاران بيت المقدس از ميان پسران انتخاب مى شدند، و سابقه نداشت دخترى به اين 

  .اين توضيح) 1(عنوان انتخاب گردد،
  :و اما تفسير آيه

آنچه را در ! خداوندا: هنگامى را كه همسر عمران گفت«به ياد آريد : در نخستين آيه مى فرمايد
باشد، آن را از من بپذير ) و آزاد براى خدمت خانه تو(رحم دارم براى تو نذر كردم كه محرر 

في بطْني محرَّراً فَتَقَبلْ منِّي  إِذْ قالَت امرَأَت عمرانَ رب إِنِّي نَذَرت لَك ما(» كه تو شنوا و دانائى
ليمالْع ميعالس أَنْت 2).(إِنَّك(  

با (به هنگام باردارى شده، او تصور مى كرد فرزندش » عمران«در اين آيه، اشاره به نذر همسر 
 )يا معادل ديگر در زبان ديگر(» محرَّراً«پسر است، و از اين رو واژه ) توجه به بشارت خداوند

  .و از خدا خواست كه نذر او را پذيرا شود» محرَّرةً«را به كار برد، نه 
  .گرفته شده كه به معنى آزاد ساختن است» تحرير«از ماده » محرَّراً«واژه 

به خدمت معبد و خانه خدا در مى آمدند، : و در اصطالح آن زمان به فرزندانى گفته مى شد كه
  .هده گيرند و به هنگام فراغت مشغول عبادت پروردگار شوندتا نظافت و ساير خدمات را بر ع

  » محرَّر«از آنجا كه آنها از هر گونه خدمت به پدر و مادر آزاد بودند، به آنها 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار احياء التراث 67و  65، صفحه 2، جلد »البداية و النهاية«، ذيل آيه ـ »مجمع البيان«ـ  1
، دار الكتب 369، صفحه 2ابن كثير، جلد » قصص االنبياء«هـ ق ـ  1408لعربى، طبع اول، ا

 203و  202، 199، 195، 194، صفحه 14، جلد »بحار االنوار«هـ ق ـ  1388الحديثة، طبع اول، 
  .هـ ق 1418، مؤسسة الهادى، طبع اول، 216راوندى، صفحه » قصص االنبياء«ـ 
قبول چيزى است به صورتى كه پاداش و ثوابى » تَقَبل«: مى گويد» مفردات«در » راغب«ـ  2

  ).بنابراين با ماده قبول تفاوت دارد(داشته باشد 
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ش دنيوى بوده اند، به آنها گفته مى شد، و يا از اين جهت كه خالص از هر گونه تالش و كوش
  .مى گفتند» محرَّر«

اين دسته از كودكان از موقعى كه توانائى بر اين خدمات داشتند تا سن بلوغ، : بعضى گفته اند
وظايف خود را زير نظر پدران و مادران انجام مى دادند و پس از رسيدن به سن بلوغ، تعيين 

تند به كار در معبد پايان داده و بيرون مى سرنوشتشان به دست خودشان بود، اگر مى خواس
  .رفتند و اگر تمايل داشتند بمانند، مى ماندند

در همان حال » عمران«به نذر، دليل بر آن است، كه » عمران«اقدام همسر : بعضى گفته اند
  .باردارى او از دنيا رفته بود، و گر نه، بعيد بود او مستقالً چنين نذرى كند

* * *  
: گفت) و او را دختر يافت(هنگامى كه فرزند خود را به دنيا آورد «: افزايد پس از آن مى

  ).فَلَما وضَعتْها قالَت رب إِنِّي وضَعتُها أُنْثى(» من او را دختر آوردم! پروردگارا
  ).و اللّه أَعلَم بِما وضَعت(» خدا از آنچه او به دنيا آورده بود آگاه تر بود«البته 

و (» يكسان نيستند) براى هدفى كه من نذر كرده ام(تو مى دانى كه دختر و پسر «: افزودسپس 
  ).لَيس الذَّكَرُ كَاألُنْثى

دختر، پس از بلوغ، عادت ماهانه دارد و نمى تواند در مسجد بماند، به عالوه نيروى جسمى 
ادامه اين خدمت را آنها يكسان نيست، و نيز مسائل مربوط به حجاب و باردارى و وضع حمل 

  .براى دختر مشكل مى سازد و لذا هميشه پسران را نذر مى كردند
  از قرائن موجود در آيه و رواياتى كه در تفسير آيه وارد شده است، استفاده 
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از زبان مادر مريم است، هر چند » پسر همانند دختر نيست«: الذَّكَرُ كَاألُنْثى و لَيس: مى شود
  .از كالم خدا باشد ولى بعيد به نظر مى رسد: بعضى احتمال داده اند

و لَيست األُنْثى : در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه مادر مريم، قاعدتاً مى بايست بگويد
  : زيرا او دختر آورده بود، نه پسر و لذا گفته اند ;»پسر نيست اين دختر همانند«: كَالذَّكَرِ

جمله تقديم و تأخيرى دارد همان گونه كه در بسيارى از عبارات عرب معمول است، و چه 
بسا ناراحتى ناگهانى كه هنگام وضع حمل به او دست داد سبب شد، سخن خود را اين چنين 

شود، تا خدمتگزار بيت المقدس باشد، همين  چرا كه او عالقه داشت صاحب پسرى ;ادا كند
  .عالقه سبب شد كه بى اختيار به هنگام سخن گفتن، نام پسر را مقدم دارد

شيطان رجيم و ) وسوسه هاى(من او را مريم نام گذاردم و او و فرزندانش را از «: سپس افزود
يتُها مرْيم و إِنِّي أُعيذُها بِك و و إِنِّي سم(» در پناه تو قرار مى دهم) از درگاه خدا(رانده شده 

  ).ذُريتَها منَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ
است و از آنجا كه اين نامگذارى به وسيله » زن عبادتكار و خدمتگزار«در لغت، به معنى » مريم«

مادرش، بعد از وضع حمل انجام شد، نهايت عشق و عالقه اين مادر با ايمان را براى وقف 
  .دش در مسير بندگى و عبادت خدا نشان مى دهدفرزن

و نيز، به همين دليل بود كه، او پس از نامگذارى، نوزادش و فرزندانى را كه در آينده از او به 
  .وجود مى آيند، در برابر وسوسه هاى شيطانى به خداوند سپرد

* * *  
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  فَتَقَبلَها ربها بِقَبول حسن و أَنْبتَها نَباتاً حسناً و كَفَّلَها زكَرِيا كُلَّما   37

         أَنّى لَك مرْيقاً قالَ يا مها رِزنْدع دجو رابحا الْمكَرِيها زلَيخَلَ عد  
  هذا قالَت هو منْ عنْد اللّه إِنَّ اللّه يرْزقُ منْ يشاء بِغَيرِ حساب          

   
  :ترجمه

و (و به طرز شايسته اى، او را رويانيد  ;را به طرز نيكويى پذيرفت) مريم(ـ خداوند، او  37
، غذاى هر زمان زكريا وارد محراب او مى شد. سپرد» زكريا«و كفالت او را به  ;)پرورش داد

اين از «: گفت! ؟»اين را از كجا آورده اى! اى مريم«: از او پرسيد. مخصوصى در آن جا مى ديد
  .»خداوند به هر كس بخواهد، بى حساب روزى مى دهد. سوى خداست

   
  :تفسير

  پرورش مريم در سايه عنايت الهى
وردگارش او را به پر«: اين آيه، ادامه بحث آيه گذشته درباره سرگذشت مريم است، مى فرمايد

فَتَقَبلَها (» او را رويانيد و پرورش داد) گياه وجود(طرز نيكوئى پذيرفت و به طور شايسته اى 
  ).ربها بِقَبول حسن و أَنْبتَها نَباتاً حسناً

پذيرفته شود، به ) بيت المقدس(مادر مريم باور نمى كرد، او به عنوان خدمتگزار خانه خدا 
زيرا سابقه نداشت دخترى براى اين كار، انتخاب  ;آرزو داشت فرزندش پسر باشد همين دليل،

  .گردد
ولى طبق آيه فوق خداوند اين دختر پاك را براى نخستين بار، جهت اين خدمت روحانى و 

  .معنوى پذيرفت
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نشانه پذيرش او اين بود كه مريم بعد از بلوغ در دوران : بعضى از مفسران گفته اند
خدمتگزارى بيت المقدس هرگز عادت ماهانه نديد، تا مجبور گردد از اين مركز روحانى دور 

  .شود
  .حضور غذاهاى بهشتى در برابر محراب او دليلى بر اين پذيرش بود: يا اين كه

قبولى اين نذر و پذيرش مريم، به صورت الهام به مادرش اعالم : جود دارد كهاين احتمال نيز و
  .شده باشد
به معنى رويانيدن در مورد پرورش مريم اشاره به جنبه هاى » انبات«از ماده » أَنْبتَها«تعبير به 

  .تكامل معنوى، روحانى و اخالقى مريم است
ن اين كه كار خداوند، انبات و رويانيدن است ضمناً اين جمله، اشاره به نكته لطيفى دارد و آ

يعنى همان گونه كه در درون بذر گل ها و گياهان استعدادهايى نهفته است كه زير نظر باغبان 
پرورش مى يابد و آشكار مى شود، در درون وجود آدمى و اعماق روح و فطرت او نيز، همه 

د را تحت تربيت مربيان الهى كه گونه استعدادهاى عالى نهفته شده است كه اگر انسان خو
باغبان هاى باغستان جهان انسانيت اند قرار دهد، به سرعت پرورش مى يابد، و آن استعدادهاى 

  .به معنى واقعى كلمه صورت مى گيرد» انبات«خدا داد آشكار مى شود، و 
  ).فَّلَها زكَرِياو كَ(» خداوند زكريا را سرپرست و كفيل او قرار داد«: و به دنبال آن مى افزايد

است و به همين » ضميمه كردن چيزى به ديگرى«در اصل، به معنى » كَفالت«از ماده » كَفَّلَها«
 ;گفته مى شود» كفيل«يا » كافل«مناسبت به افرادى كه سرپرستى كودكى را به عهده مى گيرند 

  .زيرا در حقيقت او را ضميمه وجود خود مى كنند
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استعمال شود به معنى به عهده ) كَفَلَ بدون تشديد(اين ماده هر گاه به صورت ثالثى مجرد 
  .گرفتن سرپرستى و كفالت است

دن و قرار استعمال شود، به معنى برگزي) كَفَّلَ با تشديد(و هنگامى كه به صورت ثالثى مزيد 
  .دادن كفيل براى ديگرى است

قبل از تولد او چشم از جهان فرو بست و مادرش او ) عمران(در تاريخ آمده است، پدر مريم 
  : را بعد از تولد به بيت المقدس نزد دانشمندان و علماى يهود آورده، گفت

بگيرد، و چون اين كودك هديه به بيت المقدس است، سرپرستى او را يك نفر از شما بر عهده 
آثار عظمت در چهره او نمايان بود، و در خاندان شايسته اى متولد شده بود، گفتگو در ميان 
دانشمندان بنى اسرائيل در گرفت، و هر يك مى خواست افتخار سرپرستى مريم، نصيب او 

  .شود
» زكريا«همين سوره خواهد آمد،  44سرانجام طى مراسم خاصى كه شرح آن در تفسير آيه 

  .كفالت او را بر عهده گرفت
هر چه بر سن مريم افزوده مى شد، آثار عظمت و جالل در وى نمايان تر مى گشت و به 

هر زمان زكريا وارد محراب او مى «: جايى رسيد كه قرآن در ادامه اين آيه درباره او مى گويد
  ).ا الْمحراب وجد عنْدها رِزقاًكُلَّما دخَلَ علَيها زكَرِي(» شد، غذاى جالب خاصى نزد او مى يافت

محل ويژه اى است كه در معبد براى امام آن معبد، يا افراد خاصى در نظر گرفته مى » محراب«
شود، و براى نامگذارى آن، به اين اسم جهاتى ذكر كرده اند كه از همه بهتر، سه جهت زير 

  : است
فته شده است چون مؤمنان، در اين محل، به به معنى جنگ، گر» حرْب«نخست اين كه از ماده 

  .مبارزه با شيطان و هوس هاى سركش بر مى خيزند
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اصوالً به معنى باالى مجلس است و چون محل محراب را در باالى » محراب«: ديگر اين كه
  .بد قرار مى دهند به اين نام ناميده شده استمع

با وضع : در ضمن بايد توجه داشت وضع محراب در ميان بنى اسرائيل چنان كه گفته اند
محراب هاى ما تفاوت داشت آنها محراب را از سطح زمين باالتر مى ساختند به طورى كه 

مى كرد به طورى كه  چند پله مى خورد و اطراف آن مانند ديوارهاى اطاق آن را محفوظ
  .افرادى كه در داخل محراب بودند، از بيرون كمتر ديده مى شدند

محراب به معنى تمام معبد است كه جايگاه مبارزه با هواى نفس و شيطان بوده : سوم اين كه
  .است

بزرگ شد و آن چنان غرق عبادت و بندگى خدا بود كه به گفته » زكريا«مريم تحت سرپرستى 
هنگامى كه نُه ساله شد، روزها را روزه مى گرفت و شب ها را به عبادت مى » ابن عباس«

پرداخت و آن چنان در پرهيزگارى و معرفت و شناسائى پروردگار پيش رفت كه از احبار و 
  )1.(دانشمندان پارساى آن زمان نيز پيشى گرفت

ى آمد، غذاهاى در كنار محراب او قرار مى گرفت، و براى ديدار او م» زكريا«هنگامى كه 
: به او گفت«مخصوصى كنار محراب او مشاهده مى كرد كه از آن به تعجب مى افتاد روزى 

  ).قالَ يا مرْيم أَنّى لَك هذا(؟ »اين غذا را از كجا آوردى
اين از طرف خدا است و اوست كه هر كس را بخواهد بى حساب : گفت«مريم در جواب 
  عنْد اللّه إِنَّ اللّه يرْزقُ منْ يشاء قالَت هو منْ (» روزى مى دهد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسه اعلمى مطبوعات، طبع 283، صفحه 2جلد ( 436، صفحه 2، جلد »مجمع البيان«ـ  1

  .196، صفحه 14، جلد »بحار االنوار«ذيل آيه ـ ) هـ ق 1415اول، 
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  ).بِغَيرِ حساب
اما اين غذا چه نوع غذائى بوده؟ و از كجا براى مريم آمده؟ در آيه شرح داده نشده است، ولى 

آمده استفاده » اهل تسنن«و » شيعه«و غير آن از كتب » عياشى«از روايات متعددى كه در تفسير 
آن يك نوع ميوه بهشتى بوده كه در غير فصل، در كنار محراب مريم به فرمان : مى شود

پروردگار حاضر مى شده است و اين موضوع جاى تعجب نيست كه خدا از بنده پرهيزگارش 
  )1.(اين چنين پذيرائى كند

اده غذاى بهشتى باشد از قرائنى كه در گوشه و كنار آيه هست نيز استف» رِزقاً«اين كه منظور از 
  :زيرا ;مى شود

» زكريا«به صورت نكره، نشانه آن است كه روزى خاص و ناشناسى براى » رِزقاً«اوالً ـ كلمه 
  .بوده است

نشانه ديگرى براى اين مطلب ) هو منْ عنْد اللّه(» اين از طرف خدا است«: ثانياً ـ پاسخ مريم كه
  . مى باشد

فرزندى از طرف پروردگار كه در آيه بعد به آن اشاره  ثالثاً ـ به هيجان آمدن زكريا و تقاضاى
  . شده، قرينه ديگرى براى اين معنى محسوب مى شود

همين غذاهاى » رِزقاً«منظور از : معتقدند) »المنار«مانند نويسنده (ولى بعضى از مفسران 
د و زكريا بنى اسرائيل گرفتار قحطى شدن: نقل شده كه» ابن جرير«زيرا از  ;معمولى دنيا بوده

قادر بر تأمين زندگى مريم نبود، در اين موقع قرعه اى زدند كه به نام مرد نجارى افتاد و او 
افتخاراً از درآمد كسب خود، غذاى مريم را تهيه مى كرد و به هنگامى كه زكريا در كنار 

محراب او قرار مى گرفت، از وجود چنان غذائى در آن شرايط سخت تعجب مى كرد و مريم 
يعنى خداوند، مرد با ايمانى را عالقه مند » اين از طرف خداست«: ر پاسخ سؤال او مى گفتد

  به اين 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...و 204، 203، 200، 196، 186، 169، صفحه 14، جلد »بحار االنوار«ـ  1
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  .خدمت در آن شرايط سخت، ساخته است
اين تفسير، نه با قرائنى كه در آيه است سازگار مى باشد و نه با : اما همان طور كه گفتيم

عليه (از جمله روايات رسيده، روايتى است از امام باقر. رواياتى كه در ذيل آيه وارد شده است
  :قرار است كه مضمون آن بدين) السالم

عليه (تقسيم شده بود، كارهاى بيرون بر عهده على) عليهما السالم(امور خانه بين على و فاطمه
  ).عليها السالم(و امور داخل خانه به عهده فاطمه) السالم

  آيا غذائى در منزل موجود است؟: پرسيد) عليها السالم(از فاطمه) عليه السالم(روزى على
كه غذائى در منزل نيست، آنچه بوده به خدمت تو آورده ايم و  سه روز است. خير: عرض كرد

  .شما را بر خود مقدم داشته ايم
  چرا مرا آگاه نساختى؟: فرمود

  .بود) صلى اهللا عليه وآله(سفارش رسول خدا: عرض كرد
از خانه بيرون رفت و مبلغى را براى تهيه غذا قرض گرفت، در بين راه به ) عليه السالم(على

  .برخورد كرد» مقداد«
  در اين وقت براى چه از خانه خارج شده اى؟ : پرسيد

  .گرسنگى: عرض كرد
  .من مبلغى را قرض گرفته ام، ولى تو را بر خود مقدم مى دارم: فرمود
را در خانه ) صلى اهللا عليه وآله(دست خالى به خانه بازگشت، رسول خدا) عليه السالم(على

مشغول نماز است، ظرف سرپوشيده اى را نيز ) لسالمعليها ا(ديد و مشاهده كرد كه فاطمه
  .قرار دارد) صلى اهللا عليه وآله(مالحظه كرد كه در جلوى پيامبر

وقتى سرپوش از ظرف برداشته شد، معلوم شد غذاى مخصوص و زيادى است، از 
  ).أَنّى لَك هذا(اين غذا از كجا رسيده؟ : پرسيد) عليها السالم(فاطمه

  .»نْ عنْد اللّه انَّ اللّه يرْزقُ منْ يشاء بِغَيرِ حسابهو م«: عرض كرد
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اين جريان همانند جريان زكريا است كه در : فرمود) صلى اهللا عليه وآله(در اينجا بود كه پيامبر
اين غذا از ! اى مريم: راب مريم آمد و غذاى مخصوصى در آنجا ديد و از او پرسيدكنار مح

  )1.(از ناحيه خدا است: كجا است، او گفت
بحث  27و در اين سوره ذيل آيه » بقره«سوره  212در ذيل آيه » بِغَيرِ حساب«درباره جمله 

  .كرده ايم
* * *  

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ق ـ  1412، مؤسسه اسماعيليان، قم، طبع چهارم، 333، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  1

، جلد »بحار االنوار«هـ ق ـ  1380، چاپخانه علميه، تهران، 171، صفحه 1، جلد »عياشى«تفسير 
  .105و  104، صفحه 37و جلد  311و  60، 31، 29، صفحه 43و جلد  198، صفحه 14
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38   ةً إِنَّكبةً طَييذُر نْكنْ لَدلي م به بقالَ ر هبا ركَرِيعا زد كناله  
          عاءالد ميعس  

  و هو قائم يصلِّي في الْمحرابِ أَنَّ اللّه يبشِّرُك فَنادتْه الْمالئكَةُ   39
  بِيحيى مصدقاً بِكَلمة منَ اللّه و سيداً و حصوراً و نَبِياً منَ         
  الصالحينَ          

  أَتي عاقرٌ قالَقالَ رب أَنّى يكُونُ لي غُالم و قَد بلَغَني الْكبرُ و امرَ   40
          شاءلُ ما يفْعي اللّه ككَذل  

   
  :ترجمه

پروردگار خويش را ) با مشاهده آن همه شايستگى در مريم،(ـ در آنجا بود كه زكريا،  38
به من عطا فرما، كه تو دعا ) نيز(از طرف خود، فرزند پاكيزه اى ! خداوندا«: خواند و عرض كرد

  !»را مى شنوى
: و هنگامى كه او در محراب ايستاده، مشغول نيايش بود، فرشتگان او را صدا زدند كهـ  39

و  ;را تصديق مى كند) مسيح(كه كلمه خدا ) كسى( ;بشارت مى دهد» يحيى«خدا تو را به «
  .»و از هوس هاى سركش بر كنار، و پيامبرى از صالحان است ;رهبر خواهد بود

ونه ممكن است فرزندى براى من باشد، در حالى كه پيرى چگ! پروردگارا«: ـ او عرض كرد 40
بدين گونه خداوند هر كارى را بخواهد انجام «: فرمود! ؟»به سراغ من آمده، و همسرم نازا است

  .»مى دهد
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  :تفسير

  )عليهما السالم(مريمزكريا و 
  .اين آيات، گوشه اى از زندگى پيامبر الهى، زكريا را در ارتباط با داستان مريم بيان مى كند

سابقاً گفتيم، همسر زكريا و مادر مريم خواهر يكديگر بودند و اتفاقاً هر دو در آغاز، نازا و 
  .عقيم

شايسته اى شد، و زكريا از لطف پروردگار، صاحب چنين فرزند » مريم«هنگامى كه مادر 
اخالص و ساير ويژگى هاى شگفت آور او را ديد، آرزو كرد او هم صاحب فرزندى پاك و با 

  .تقوا همچون مريم شود
فرزندى كه چهره اش آيت و عظمت خداوند گردد، و با اين كه ساليان درازى از عمر او و 

نظر مى رسيد كه صاحب همسرش گذشته بود، و از نظر معيارهاى طبيعى بسيار بعيد به 
  .فرزندى شود

ولى ايمان به قدرت پروردگار و مشاهده وجود ميوه هاى تازه در غير فصل، در كنار محراب 
عبادت مريم، قلب او را لبريز از اميد ساخت كه شايد در فصل پيرى، ميوه فرزند بر شاخسار 

  .وجودش آشكار شود
خداوند تقاضاى فرزند كرد، و آن گونه كه به همين دليل، هنگامى كه مشغول نيايش بود از 

: در اين هنگام زكريا پروردگار خويش را خواند و گفت«: قرآن در نخستين آيه فوق مى گويد
و » عطا فرما كه تو دعا را مى شنوى) نيز(فرزند پاكيزه اى از سوى خودت به من ! پروردگارا

ب هب لي منْ لَدنْك ذُريةً طَيبةً إِنَّك سميع هنالك دعا زكَرِيا ربه قالَ ر(اجابت مى كنى 
عاء1).(الد(  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گفتيم، در اصل به معنى فرزندان كوچك است، گاه به اوالد ) 34ذيل آيه (چنان كه » ذُرية«ـ  1

ى دارد، ولى بر مفرد هم اطالق بزرگ نيز گتفه مى شود، اين واژه هر چند در اصل معنى جمع
به صورت مؤنث آمده با اين كه حضرت زكريا » طَيبةً«ضمناً ) مفردات راغب(مى گردد 

  2تقاضاى پسر كرده بود، اين به خاطر 
  .است» ذُرية«مراعات ظاهر لفظ 
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* * *  
در اين موقع، فرشتگان به هنگامى كه او در محراب ايستاده، مشغول نيايش بود، وى را صدا «

را ) حضرت مسيح(زدند كه خداوند تو را به يحيى بشارت مى دهد، در حالى كه كلمه خدا 
ان تصديق مى كند و آقا و رهبر خواهد بود، و از هوى و هوس بر كنار و پيامبرى از صالح

فَنادتْه الْمالئكَةُ و هو قائم يصلِّي في الْمحرابِ أَنَّ اللّه يبشِّرُك بِيحيى مصدقاً بِكَلمة منَ (» است
  ).اللّه و سيداً و حصوراً و نَبِياً منَ الصالحينَ

كه پنج وصف از اوصاف اين نه تنها خداوند اجابت دعاى او را به وسيله فرشتگان خبر داد، بل
  : فرزند پاكيزه را بيان داشت

ايمان مى آورد، و با ) عليه السالم(يعنى حضرت مسيح» كَلمة منَ اللّه«نخست اين كه او به 
توجه داشته باشيد كه منظور (مى گردد ) عليه السالم(ايمان و حمايت از او سبب تقويت مسيح 

عليه (، حضرت مسيح»نساء«سوره  171همين سوره و  45يه در اينجا به قرينه آ» كَلمة«از 
  ).است و سبب اين تعبير به زودى روشن خواهد شد) السالم

بزرگ تر بود و ) عليه السالم(شش ماه از عيسى» يحيى«همان گونه كه در تاريخ آمده است، 
يان نخستين كسى بود كه نبوت او را تصديق كرد، و به سوى او دعوت نمود، و چون در م

اثر عميقى در )عليه السالم(مردم به زهد و پاكدامنى، اشتهار تام داشت، گرايش او به مسيح
  .توجه مردم به او گذاشت

  ). سيداً(دوم اين كه او مقام سيادت و رهبرى از نظر علم و عمل خواهد داشت 
كند، سوم اين كه او خود را از هوى و هوس هاى سركش و آلودگى به دنياپرستى حفظ مى 

  .استفاده مى شود» حصوراً«اين معنى از واژه 
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گرفته شده است، و در اينجا به معنى كسى است كه » حبس«به معنى » حصر«از » حصور«واژه 
ست، اين واژه، گاه به معنى كسى كه خوددارى از ازدواج خود را از هوى و هوس، منع كرده ا

مى كند نيز آمده، به همين دليل جمعى از مفسران آن را به همين معنى تفسير كرده اند، و در 
  )1.(پاره اى از روايات نيز به آن اشاره شده است

به صورت نكره » اًنَبِي«توجه داشته باشيد كه (چهارم و پنجم اين كه او پيامبر بزرگى خواهد بود 
  .و از صالحان و شايستگان خواهد بود) آمده كه در اينجا براى عظمت است

* * *  
زكريا از شنيدن اين بشارت، به وسيله فرشتگان، غرق شادى و سرور شد و در عين حال 

چگونه ممكن ! پروردگارا: عرض كرد«نتوانست شگفتى خود را از چنين موضوعى پنهان كند، 
قالَ رب (؟ »راى من باشد در حالى كه پيرى به من رسيده و همسرم نازاستاست فرزندى ب

  ).أَنّى يكُونُ لي غُالم و قَد بلَغَني الْكبرُ و امرَأَتي عاقرٌ
» اين گونه خداوند هر كارى را كه بخواهد انجام مى دهد«: و خداوند به او پاسخ داده، فرمود

)فْعي اللّه كقالَ كَذلشاءلُ ما ي.(  
  .و با اين پاسخ كوتاه كه تكيه بر نفوذ اراده و مشيت الهى داشت، زكريا قانع شد

* * *  
  :نكته ها

  ـ آيا ترك ازدواج فضيلت است؟ 1
  به معنى » حصوراً«نخستين سؤالى كه در اينجا پيش مى آيد، اين است كه اگر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 169، صفحه 14، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 156، صفحه 14جلد ، »مستدرك«ـ  1

170 ،185.  
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باشد، آيا اين عمل براى انسان امتيازى محسوب مى شود كه درباره » ترك كننده ازدواج«
  مده است؟آ» يحيى«

  : در پاسخ بايد گفت
است در » ترك كننده ازدواج«در آيه » حصور«اوالً ـ هيچگونه دليل قاطعى بر اين كه منظور از 

و هيچ بعيد . و روايتى كه در اين زمينه نقل شده از نظر سند مسلّم نمى باشد. دست نيست
يا پرستى و صفتى همانند در آيه به معنى ترك كننده شهوات، هوس ها، دن» حصور«نيست كه 

  .زهد بوده باشد
بر اثر شرايط خاص ) عليه السالم(نيز همانند عيسى) عليه السالم(ثانياً ـ ممكن است يحيى

  .زندگى و اجبار به سفرهاى متعدد، براى تبليغ آئين خدا ناچار به مجرد زيستن بوده است
او را به اين صفت مى ستايد به اين، يك قانون كلى براى همه نمى تواند باشد و اگر خداوند 

خاطر اين است كه او بر اثر شرايط خاصى ازدواج نكرد، ولى، در عين حال توانست خود را از 
  .گناه حفظ كند، و به هيچ وجه آلوده نشود

به طور كلى قانون ازدواج، يك قانون فطرى است و در هيچ آيينى ممكن نيست حكمى بر 
دد، بنابراين، نه در آئين اسالم و نه در هيچ آئين ديگرى خالف اين قانون فطرى، تشريع گر
  .ترك ازدواج، كار خوبى نبوده است

* * *  
  )عليهما السالم(ـ يحيى و عيسى 2

است، كه به عنوان نام براى اين پيامبر » زنده مى ماند«به معنى » حيات«از ماده » يحيى«واژه 
مادى و هم معنوى در پرتو ايمان و  بزرگ انتخاب شده است و منظور از زندگى، هم زندگى

استفاده مى شود، » مريم«سوره  7مقام نبوت و ارتباط با خدا است و چنان كه از اين آيه و آيه 
  اين نام را خداوند پيش از تولد، براى او 
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اى زكريا ما تو «: يا زكَرِيا إِنّا نُبشِّرُك بِغُالم اسمه يحيى لَم نَجعلْ لَه منْ قَبلُ سمياً: اب كردانتخ
  .»را بشارت به فرزندى مى دهيم كه نامش يحيى است و پيش از او همنامى برايش قرار نداديم

  .ابقه اى بوده استنام مزبور نام بى س: ضمناً از جمله اخير، استفاده مى شود
همان طور كه از آيات گذشته استفاده شد، تقاضاى تولد يحيى بعد از مشاهده پيشرفت هاى 

  .سريع معنوى مريم به وسيله زكريا انجام شد
و جالب توجه اين كه بر اثر اين دعا خداوند فرزندى به زكريا داد كه از جهات زيادى شباهت 

  :به فرزند مريم، عيسى داشت
عيسى و يحيى هر دو از نظر لغت به معنى (نبوت در كودكى، و از جهت مفهوم اسم از جهت 

تولد، مرگ «و از نظر درود فرستادن خداوند بر آنها در مراحل سه گانه ) است» زنده مى ماند«
  .و از جهات ديگر» و حشر
 * * *  

  ...ـ به سمت پيرى رفتن يا 3
پيرى به سراغ من «: و قَد بلَغَنى الْكبرُ: ى گويددر آيات فوق، زكريا به هنگام شرح پيرى خود م

من به «: و قَد بلَغْت منَ الْكبرِ عتياً: از قول او مى خوانيم» مريم«سوره  8ولى در آيه » آمده
  .»آخرين مرحله پيرى رسيده ام

گويا پيرى  اين اختالف در تعبير، به خاطر آن است، همان طور كه انسان به سوى پيرى مى رود
إِذا كُنْت في : مى فرمايد)عليه السالم(و مرگ هم از مقابل به سراغ او مى آيد، چنان كه على

چون كه تو به سوى پايان عمر مى روى و مرگ به «: إِدبار و الْموت في إِقْبال فَما أَسرَع الْملْتَقى
  )1.(»سوى تو مى آيد چه زود به يكديگر خواهيد رسيد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بحار «، چاپ آل البيت ـ 439، صفحه 2، جلد »وسائل الشيعه«ـ  29، حكمت »نهج البالغه«ـ  1

  2،»االنوار
  .67، صفحه 75و جلد  128، صفحه 70وجلد  136، صفحه 6جلد 
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* * *  
ريشه و «به معنى » عقْر«از واژه » عاقرٌ«و . از نظر لغت، به معنى پسر جوان است» غالم«ـ  4

است و اين كه به زنان نازا عاقر مى گويند، يا به خاطر آن است كه » حبس«يا به معنى » اساس
  .ه اندكار آنان به پايان رسيده و يا اين كه از نظر تولد فرزند محبوس گشت

* * *  
  ـ تعجب زكريا از چه بود؟ 5

در اينجا سؤالى پيش مى آيد كه تعجب و شگفتى زكريا با توجه به قدرت بى پايان پروردگار 
  براى چه بود؟

او مى خواست بداند كه از يك زن : ولى با توجه به آيات ديگر قرآن، پاسخ آن روشن مى گردد
پشت سر گذاشته بود، چگونه ممكن است، نازا كه حتى سال ها پيش دوران قاعدگى را 

  فرزندى متولد شود؟ 
چه تغييراتى در وجود او پيدا مى شود، آيا بار ديگر همچون زنان جوان و ميان سال عادت 

  ماهانه مى بيند؟ يا به طرز ديگر آماده پرورش فرزند مى شود؟
حقيقت مى خواست  او در. است» شهود و مشاهده«به عالوه، ايمان به قدرت خداوند غير از 

كه ايمان به معاد داشت و )عليه السالم(در اينجا ايمانش به مرحله شهود برسد و همانند ابراهيم
تقاضاى شهود مى كرد، مى خواست به چنين مرحله اى از اطمينان نايل گردد، و اين طبيعى 

، در فكر است كه هر انسانى هنگامى كه با مسأله اى بر خالف قوانين طبيعت مواجه مى شود
  .فرو مى رود و تمايل پيدا مى كند يك نشانه حسى براى آن بيابد

* * *  
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  إِالّ رمزاًقالَ رب اجعلْ لي آيةً قالَ آيتُك أَالّ تُكَلِّم النّاس ثَالثَةَ أَيام    41
  و اذْكُرْ ربك كَثيراً و سبح بِالْعشي و اإلِبكارِ          

   
  :ترجمه

نشانه تو آن است كه «: گفت! »نشانه اى براى من قرار ده! پروردگارا«: عرض كرد) زكريا(ـ  41
). افتد و زبان تو، از كار مى. (سه روز، جز به اشاره و رمز، با مردم سخن نخواهى گفت

  !و به هنگام صبح و شام، او را تسبيح بگو! پروردگار خود را بسيار ياد كن
   

  :تفسير
  بشارت تولد يحيى

و درخواست فرزندى از سوى او از پيشگاه خدا و بشارت به تولد ) عليه السالم(سخن از زكريا
  .بود) عليه السالم(يحيى

بشارت بزرگ مى كند و چنان كه گفتيم، نه در اينجا زكريا از خداوند تقاضاى نشانه اى بر اين 
به خاطر عدم اعتماد بر وعده هاى الهى، بلكه، براى تأكيد بيشتر و اين كه ايمان او به اين 
عليه (مطلب ايمان شهودى گردد، تا قلبش ماالمال از اطمينان شود، همان گونه كه ابراهيم خليل

  .ه بيشتر قلب مى نمودتقاضاى مشاهده صحنه معاد براى آرامش هر چ) السالم
  ).قالَ رب اجعلْ لي آيةً! (»نشانه اى براى من قرار ده! پروردگارا«: زكريا عرضه داشت

نشانه تو آن است كه سه روز با مردم جز به اشاره و رمز، سخن : گفت«در پاسخ، خداوند به او 
  و زبان تو بدون هيچ عيب و علت براى » نخواهى گفت
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  ).قالَ آيتُك أَالّ تُكَلِّم النّاس ثَالثَةَ أَيام إِالّ رمزاً(گفتگوى با مردم از كار مى افتد 
را بسيار ياد كن و هنگام شب و صبحگاهان او ) به شكرانه اين نعمت(ولى پروردگار خود را «

  ).و اذْكُرْ ربك كَثيراً و سبح بِالْعشي و اإلِبكارِ! (»تسبيح گوى
از اين جمله، استفاده مى شود در حالى كه زبان او به طور موقت، براى سخن گفتن با مردم از 
كار افتاده بود، قادر بر تسبيح و ذكر خدا بود، تا هم وظيفه شكرگذارى را نسبت به اين موهبت 

ظيم كه خدا به او عنايت كرده بود، انجام دهد و هم نشانه روشنى از خداوند بزرگ بر ع
  .گشودن موضوعات بسته باشد

يا به تعبير ديگر، بريدن از مردم و پيوستن به حق در اين سه روز، او را به خدا نزديك تر كند 
  )1.(و آيت و نشانه روشنى از قدرت خدا باشد

گفته مى شود، اين » رمز«دن با لب ها را گويند، به صداى آهسته نيز در اصل، اشاره كر» رمز«
واژه در گفتگوهاى معمولى، معنى وسيع ترى پيدا كرده و به هر سخن و اشاره و نشانه اى كه 

  .مطلبى را مخفيانه يا به طور غير صريح، برساند، رمز مى گويند
بانه روز زبان او بدون هيچ عامل به هر حال، خداوند در خواست زكريا را پذيرفت و سه ش

  .طبيعى از سخن گفتن با مردم باز ماند، در حالى كه به ذكر خدا مترنم بود
اين وضع عجيب، نشانه اى از قدرت پروردگار بر همه چيز بود، خدايى كه مى تواند زبان 

مظهر  بسته را به هنگام ذكرش بگشايد، قادر است از رحم عقيم و بسته، فرزندى با ايمان كه
ياد پروردگار باشد، به وجود آورد، و از اينجا رابطه اين نشانه با آنچه زكريا مى خواست، 

  .روشن مى شود
  احتمال دارد كه اين خوددارى از سخن گفتن با : بعضى از مفسران گفته اند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جنبه لسانى دارد، در » ورد«نى است و توجه درو» ذكر«ـ اين احتمال نيز وجود دارد كه چون  1

  .اينجا مأمور به توجه و ياد خدا در دل بوده باشد
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به  مردم جنبه اختيارى داشته، و زكريا به فرمان خدا مأمور بوده كه در اين سه روز، زبان جز
ثناى الهى نگشايد و به اصطالح مأمور به روزه سكوت بوده، كه در بعضى از امم پيشين وجود 

  .داشته است
  )1.(نقل مى كند، و آن را تفسير زيبا و معقولى مى شمرد» ابومسلم«اين قول را از » فخر رازى«

ه و نشانه زيرا زكريا درخواست آي ;ولى روشن است اين تفسير با محتواى آيه سازگار نيست
  .اى براى بشارت الهى كرد، و سكوت اختيارى هيچگونه دليلى بر اين معنى نمى تواند باشد

به ساعات آغاز » ابكار«معموالً به ساعات آخر روز گفته مى شود همان گونه كه » عشى«واژه 
  .روز مى گويند
از ابتداى طلوع صبح تا نام دارد، و » عشى«از ابتداى ظهر تا غروب آفتاب : بعضى معتقدند

  )2.(است» ابكار«هنگام ظهر، 
از هنگام ظهر است تا صبح فردا، و » عشى«: مى گويد» مفردات«در كتاب » راغب اصفهانى«اما 

از طلوع صبح است تا ظهر، بنابراين عشى و ابكار، مجموع شبانه روز را شامل مى » ابكار«
  .و واژه معموالً در دو معنى اول به كار مى رودشود، ولى، همان طور كه گفتيم اين د

* * *  
  :نكته

  سازگارى مقام تبليغ و سكوت
  آيا بسته شدن زبان پيامبر، با مقام نبوت و : در اينجا سؤالى پيش مى آيد كه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، ذيل آيه»بحر المحيط«، ذيل آيه ـ 41، صفحه 8، جلد »كبير«ـ تفسير  1
  .، ذيل آيه مورد بحث»فريد وجدى«، نوشته »المصحف الْمفَسر«ـ  2
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  وظيفه تبليغى او سازگار است؟ 
بوت سازگار زيرا اين موضوع، در صورتى با وظيفه ن ;پاسخ اين سؤال، چندان مشكل نيست

نمى باشد كه طوالنى باشد، اما براى يك مدت كوتاه، مدتى كه پيامبر مى تواند در آن مدت از 
  .قوم و جمعيت خود غايب گردد، و به عبادت خدا بپردازد مانعى نخواهد داشت

به عالوه در همين مدت او مى توانست با ايماء و اشاره مطالب الزم را به اطالع آنها برساند و 
با تالوت آيات پروردگار، كه ذكر خدا محسوب مى شد، حقايق را به آنها تفهيم كند و اتفاقاً يا 

  ! همين كار را كرد و با اشاره، مردم را به ذكر خداوند هدايت نمود
* * *  
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42   طَفاكاص و رَكطَه و طَفاكاص إِنَّ اللّه مرْيكَةُ يا مالئالْم إِذْ قالَت و  
  على نساء الْعالَمينَ          

  يا مرْيم اقْنُتي لرَبك و اسجدي و اركَعي مع الرّاكعينَ    43
   

  :هترجم
و بر تمام  ;خدا تو را برگزيده و پاك ساخته! اى مريم«: ـ و هنگامى را كه فرشتگان گفتند 42

  .زنان جهان، برترى داده است
و ! براى پروردگار خود، خضوع كن و سجده به جا آور) به شكرانه اين نعمت! (ـ اى مريم 43

  !»با ركوع كنندگان، ركوع كن
   

  :تفسير
  ىمريم بانوى برگزيده اله

اين آيات، بار ديگر، به داستان مريم باز مى گردد، از دوران شكوفايى و برومندى او سخن مى 
  .گويد، و مقامات واالى او را بر مى شمرد

هنگامى را كه «: به ياد آور: نخست از گفتگوى فرشتگان با مريم، بحث مى كند، مى فرمايد
اخته و بر تمام زنان جهان برترى داده خدا تو را برگزيده و پاك س! اى مريم: فرشتگان گفتند

و إِذْ قالَت الْمالئكَةُ يا مرْيم إِنَّ اللّه اصطَفاك و طَهرَك و اصطَفاك على نساء (» است
  )1).(الْعالَمينَ

  چه افتخارى از اين برتر كه انسانى با فرشتگان هم سخن شود، آن هم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ منظور از پاكى مريم، يا پاكى از عادت ماهانه است كه به او اجازه مى داد همواره خدمت  1
  .بيت المقدس كند و يا پاكى از هرگونه آلودگى اخالقى و معنوى و گناه
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رت برگزيدگى او از سوى خدا و طهارت و برترى او بر تمام زنان جهان باشد، و سخنى كه بشا
اين نبود، جز در سايه تقوا و پرهيزگارى و ايمان و عبادت او، آرى، او برگزيده شد تا پيامبرى 

  .را به دنيا آورد) عليه السالم(همچون عيسى مسيح
، يك بار براى بيان برگزيدگى او به در آيه تكرار شده» اصطَفيك«جالب توجه اين كه جمله 

  .طور مطلق، و بار دوم براى برگزيدگى او نسبت به تمام زنان جهان
و اين . اين آيه گواه بر اين است كه مريم بزرگ ترين شخصيت زن در جهان خود بوده است

رسيده است كه او برترين ) عليها السالم(موضوع با آنچه درباره بانوى بزرگ اسالم فاطمه
) صلى اهللا عليه وآله(زيرا در روايات متعددى از پيغمبر اسالم ;انوى جهان است، منافات نداردب

  : نقل شده) عليه السالم(و امام صادق
ها وعالَم و كعالَم ساءةِ نديس لَكعلَّ ججزَّوع اَنَّ اللّه ها وعالَم ساءةَ نديس كانَت مرْينَّ ماديةُ  س

مريم بانوى زنان زمان خود بود، و خداوند عزوجل تو را بانوى زنان «: نساء األَولينَ و اآلخرِينَ
  )1.(»زمان خودت و زنان زمان مريم از اولين و آخرين قرار داده است

زيرا اين كلمه در قرآن و عبارات معمولى  ;هيچگونه منافات با اين سخن ندارد» العالَمين«كلمه 
بنى «ه معنى مردمى كه در يك عصر و زمان زندگى مى كنند آمده است چنان كه درباره ب

و من شما را بر جهانيان برترى «: و أَنِّي فَضَّلْتُكُم علَى الْعالَمينَ: مى خوانيم» اسرائيل
  )2.(»بخشيدم

  .بديهى است منظور، برترى مؤمنان بنى اسرائيل بر مردم عصر خود بوده است
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ق ـ  1412، مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم، 338و  337، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  1
، صفحه 14و جلد  78و  37، 24، 21، صفحه 43و جلد  85، صفحه 37، جلد »بحار االنوار«

  ).برخى با تفاوت( 345، صفحه 29و جلد  206
  .122و  47ـ بقره، آيات  2
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به ! (اى مريم«: در آيه بعد، سخن از خطاب ديگرى از فرشتگان به مريم است، مى گويند
شكرانه اين نعمت هاى بزرگ، كه از سوى خداوند برگزيده شده اى و بر زنان جهان عصر 

براى پروردگارت خضوع و سجده ) رترى يافته اى، و از هر نظر پاك و پاكيزه گشته اىخود ب
  ).يا مرْيم اقْنُتي لرَبك و اسجدي و اركَعي مع الرّاكعينَ! (»كن و همراه ركوع كنندگان ركوع نما

  : در اينجا سه دستور از طرف فرشتگان به مريم داده شده
پروردگار و اين واژه همان طور كه سابقاً اشاره كرديم به معنى  در برابر» قنوت«نخست، 

  .خضوع و دوام اطاعت است
  .در برابر خدا است» خضوع كامل«كه آن نيز نوعى از » سجود«ديگر، 

  .كه آن هم نوع ديگرى از خضوع و تواضع مى باشد» ركوع«و سوم، 
ممكن است اشاره به نماز جماعت ! »ع كنبا ركوع كنندگان ركو«: جمله و اركَعي مع الرّاكعينَ

بوده باشد، و نيز ممكن است اشاره به پيوستن به جمعيت نمازگزاران و خاضعان در برابر خدا 
  .باشد

  !يعنى همان طور كه ديگر بندگان خالص خدا براى او ركوع به جا مى آورند، تو نيز ركوع كن
كوع شده است، و اين نه به خاطر آن در اين آيه، نخست اشاره به سجده و سپس اشاره به ر

است كه در نماز آنها سجده قبل از ركوع انجام مى گرفته، بلكه، منظور انجام هر دو عبادت 
نماز بخوان و وضو بگير و پاكيزه : است و نظرى به ترتيب آنها نيست، مثل اين است كه بگوييم

  .داللتى بر ترتيب ندارد» واو«زيرا عطف كردن با  ;باش، يعنى همه اين وظايف را انجام بده
به عالوه، ركوع و سجود در اصل به معنى تواضع و خضوع است و ركوع و سجود معمولى 

  .يكى از مصاديق آن محسوب مى شود
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44    نْ أَنْباءم كذلمهلْقُونَ أَقْالمإِذْ ي هِميلَد ما كُنْت و كإِلَي بِ نُوحيهالْغَي  
  أَيهم يكْفُلُ مرْيم و ما كُنْت لَديهِم إِذْ يخْتَصمونَ          

   
  :ترجمه

و تو در آن هنگام كه  ;اين، از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى كنيم!) اى پيامبر(ـ  44
به آب مى افكندند تا كدام يك كفالت و سرپرستى مريم را ) براى قرعه كشى(هاى خود را  قلم

و همه اينها، از ( ;به هنگامى كه با هم كشمكش داشتند، حضور نداشتى) نيز(عهده دار شود، و 
  ).راه وحى به تو گفته شد

   
  :تفسير

  سرپرستى مريم
آنچه را درباره سرگذشت «: وده، مى فرمايداين آيه اشاره به گوشه ديگرى از داستان مريم نم

ذلك منْ (» مريم و زكريا براى تو بيان كرديم از خبرهاى غيبى است كه به تو وحى مى كنيم
كإِلَي بِ نُوحيهالْغَي أَنْباء.(  

در هيچ يك از كتب ) صحيح و خالى از هر گونه خرافه(زيرا اين داستان ها به اين صورت 
  .يافته است، وجود ندارد و سند آن تنها وحى آسمانى قرآن استپيشين كه تحريف 

قرعه كشى (در آن هنگام كه آنها قلم هاى خود را براى «: آن گاه در ادامه اين سخن، مى گويد
علماى بنى (تعيين سرپرستى مريم، در آب افكندند، تو حاضر نبودى و نيز هنگامى كه ) و

و ما همه » با هم كشمكش داشتند حضور نداشتى )اسرائيل براى كسب افتخار سرپرستى او
  و (اينها را از طريق وحى به تو گفتيم 
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  ).نْت لَديهِم إِذْ يخْتَصمونَما كُنْت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْالمهم أَيهم يكْفُلُ مرْيم و ما كُ
همان گونه كه در تفسير آيات قبل گفته شد، مادر مريم پس از وضع حمل، نوزاد خود را در 

اين نوزاد براى : پارچه اى پيچيده، به معبد آورد، و به علما و بزرگان بنى اسرائيل خطاب كرد
گيريد و از آنجا كه مريم از خانواده خدمت خانه خدا نذر شده است، سرپرستى او را بر عهده ب

، عابدان بنى اسرائيل، براى )خانواده عمران(اى بزرگ و معروف به پاكى و درستى بود 
سرپرستى او بر يكديگر پيشى مى گرفتند، و به همين جهت، چاره اى جز قرعه نيافتند، به كنار 

، حاضر كردند و نام هر يك نهرى آمدند و قلم ها و چوب هايى كه به وسيله آن قرعه مى زدند
را به يكى از آنها نوشتند، هر قلمى در آب فرو مى رفت برنده قرعه نبود، تنها قلمى كه روى 

  .آب باقى ماند، قلمى بود كه نام زكريا بر آن نوشته شده بود
 ;و به اين ترتيب، سرپرستى زكريا نسبت به مريم مسلّم شد و در واقع از همه سزاوارتر بود

  .الوه بر دارا بودن مقام نبوت، شوهر خاله مريم بودزيرا ع
* * *  

  قُرْعه آخرين راه حل اختالف
براى حل مشكل : درباره يونس آمده، استفاده مى شود» صافات«از اين آيه و آياتى كه در سوره 

و يا در هنگام مشاجره و نزاع، و هنگامى كه كار به بن بست كامل مى رسد، و هيچ راهى براى 
  .ن دادن به نزاع ديده نمى شود، مى توان از قرعه استمداد جستپايا

  قاعده «سبب شده كه ) 1(همين آيات، به ضميمه روايات پيشوايان اسالم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و حكم القرعة، دار الكتب االسالمية، ... باب: 90، باب 233، صفحه 6، جلد »التهذيب«ـ  1
، باب الحكم بالقرعة، انتشارات 89، صفحه 3، جلد »من ال يحضره الفقيه«ـ هـ ش  1365تهران، 

باب الحكم : 12، باب 257، صفحه 27، جلد »وسائل الشيعه«هـ ق ـ  1413جامعه مدرسين، 
: 6، باب 323، صفحه 101، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ ...بالقرعة فى القضايا المشكلة

  .القرعة
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  .در كتب اسالمى شناخته شود و از آن بحث گردد» قواعد فقهى«به عنوان يكى از » قرعه
اما همان طور كه در باال اشاره شد، قرعه مشروط به وجود بن بست كامل است، بنابراين، هر 

  .اى حل مشكل پيدا شود، از قرعه نمى توان استفاده كردگاه طريق ديگرى بر
طرز قرعه كشى در اسالم صورت خاصى ندارد، بلكه مى توان از چوبه هاى تير يا سنگ ريزه، 

  .يا كاغذ و مانند آن طورى استفاده كرد كه تبانى و زدوبند در آن راه نداشته باشد
زيرا اين موضوع  ;د و باخت كرددر اسالم از طريق قرعه كشى نمى توان بر: روشن است

  .مشكلى نبوده كه براى حل آن متوسل به قرعه شويم و چنان درآمدى مشروع نيست
اين نكته نيز، الزم به يادآورى است كه قرعه مخصوص منازعات و اختالفات ميان مردم 
ث وارد نيست، بلكه بن بستهاى ديگر را نيز مى توان با آن گشود، مثالً همان طور كه در احادي

شده، اگر انسان منحرفى با گوسفندى آميزش جنسى كند، سپس آن را در ميان گله گوسفندان 
رها نمايد و شناخته نشود، بايد به قيد قرعه يكى از آنها را خارج ساخت و از خوردن گوشت 

زيرا كنار گذاشتن همه آنها زيان بزرگى است و استفاده از گوشت همه آنها  ;آن اجتناب نمود
  .حل مشكل مى كند» قرعه«در اينجا . ز جايز نمى باشدني

 * * *  
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45   الْم هماس نْهة ممبِكَل شِّرُكبي إِنَّ اللّه مرْيكَةُ يا مالئالْم إِذْ قالَتسيح  

  عيسى ابنُ مرْيم وجيهاً في الدنْيا و اآلْخرَةِ و منَ الْمقَرَّبينَ          
  و يكَلِّم النّاس في الْمهد و كَهالً و منَ الصالحينَ    46

   
  :ترجمه

از ) تىوجود با عظم(خداوند تو را به كلمه اى ! اى مريم«: ـ هنگامى را كه فرشتگان گفتند 45
در حالى كه در اين  ;است» مسيح، عيسى پسر مريم«طرف خودش بشارت مى دهد كه نامش 

  .است) الهى(و از مقربان  ;جهان و جهان ديگر، صاحب شخصيت خواهد بود
و از  ;سخن خواهد گفت) و ميان سال شدن(ـ با مردم، در گاهواره و در حالت كهولت  46

  .»شايستگان است
   

  :تفسير
  لد مسيحبشارت تو

از اين آيه به بعد، به بخش مهم ديگرى از زندگى مريم، يعنى جريان تولد فرزندش حضرت 
مى پردازد و نكات مهمى را در اين رابطه شرح مى دهد، نخست مى ) عليه السالم(مسيح
وجود (خداوند تو را به كلمه اى ! اى مريم: هنگامى را كه فرشتگان گفتند«به ياد آور : فرمايد
پسر مريم ) عليه السالم(از سوى خودش، بشارت مى دهد كه نامش مسيح، عيسى) تىبا عظم
  إِذْ قالَت الْمالئكَةُ يا مرْيم إِنَّ اللّه (» است
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هماس نْهة ممبِكَل شِّرُكبي مرْينُ مى ابعيس سيح1).(الْم(  
درگاه (در حالى كه هم در اين جهان و هم در جهان ديگر، آبرومند و با شخصيت و از مقربان «

  ).وجيهاً في الدنْيا و اآلْخرَةِ و منَ الْمقَرَّبينَ(» خواهد بود) خدا
* * *  

  :ى رسدتوجه به نكات ذيل در تكميل تفسير آيه، مفيد به نظر م
ياد شده است اين تعبير در كتب » كَلمه«به عنوان » مسيح«ـ در اين آيه و دو آيه ديگر از  1
  .نيز ديده مى شود» عهد جديد«

گفته شده در ميان مفسران سخن بسيار است اما بيشتر به » كَلمه«درباره اين كه چرا به عيسى 
إِنَّما أَمرُه «مى باشد كه مشمول ) ه السالمعلي(نظر مى رسد علت آن همان تولد فوق العاده مسيح

است و يا به خاطر اين است كه قبل از تولد، خداوند ) 2(»إِذا أَراد شَيئاً أَنْ يقُولَ لَه كُنْ فَيكُونَ
  .بشارت او را در كالمى به مادرش داده بود

به معنى مخلوق به كار در اصطالح قرآن » كَلمه«و نيز ممكن است علت اين تعبير اين باشد كه 
قُلْ لَو كانَ الْبحرُ مداداً لكَلمات ربي لَنَفد الْبحرُ قَبلَ أَنْ تَنْفَد كَلمات ربي و لَو : مى رود مانند

اگر درياها به صورت مركب براى نوشتن كلمات پروردگار من شوند : بگو«: جِئْنا بِمثْله مدداً
ند پيش از آن كه كلمات پروردگار من تمام گردد هر چند همانند درياها را بر آنها تمام مى شو

  )3.(»آن بيفزاييم
) عليه السالم(همان مخلوقات او است، و از آنجا كه مسيح» كلمات خدا«در اين آيه، منظور از 

يكى از مخلوقات بزرگ خدا بوده است، اطالق كلمه بر او شده كه در ضمن، پاسخى به 
  .نيز بوده باشد) عليه السالم(لوهيت عيسىمدعيان ا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بر مى گردد، در عين حال به صورت مذكر » كَلمة«به » اسمه«ـ قابل توجه اين كه ضمير در  1

  .بوده است) عليه السالم(زيرا نظر به معنى و مصداق آن دارد كه حضرت مسيح ;آمده
  .82ـ يس، آيه  2
  .109ـ كهف، آيه  3
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ممكن است از )عليه السالم(بر عيسى» مسح شده«يا » مسح كننده«به معنى » مسيح«ـ اطالق  2
ا را به فرمان خدا شفا او با كشيدن دست بر بدن بيماران غير قابل عالج، آنه: اين نظر باشد كه

مى داد و چون اين افتخار از آغاز براى او پيش بينى شده بود، خدا نام او را قبل از تولد 
  .گذاشت» مسيح«

  .خداوند او را از ناپاكى و گناه مسح كرد و پاك گردانيد: و يا به خاطر آن است كه
را فرزند مريم معرفى ) سالمعليه ال(ـ قرآن در اين آيه، و آيات متعدد ديگر، صريحاً عيسى 3

زيرا كسى كه از مادر متولد مى  ;باشد) عليه السالم(كرد، تا پاسخى به مدعيان الوهيت عيسى
شود و مشمول تمام تغييرات دوران جنين و تغييرات و تحوالت جهان ماده است، چگونه مى 

  .تواند خدا باشد؟ خدائى كه از تمام تغييرات و دگرگونى ها بر كنار است
 * * *  

، اشاره مى كند، مى )عليه السالم(در آيه بعد، به يكى از فضائل و معجزات حضرت مسيح
سخن خواهد گفت و او از ) ميان سال شدن(او با مردم در گهواره، و در حال كهولت «: گويد

  ).و يكَلِّم النّاس في الْمهد و كَهالً و منَ الصالحينَ(» صالحان است
خواهد آمد، مريم براى رفع اتهام از خودش كه فرزندى بدون » مريم«كه در سوره  همان گونه

كرد، او در ) عليه السالم(پدر به دنيا آورده بود، به فرمان خدا اشاره به گاهواره نوزادش عيسى
همان حال به سخن در آمد، و با زبان فصيح و گويا مقام بندگى خويش را در مقابل خدا، و 

  .بوت خود را آشكار ساختهمچنين مقام ن
و از آنجا كه غير ممكن است پيامبرى اين چنين با عظمت از رحم آلوده اى بيرون آيد، 

  .پاكدامنى مادرش را با اين اعجاز اثبات نمود
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به معنى محلى است كه براى خواب و استراحت نوزاد آماده مى » مهد« كلمه: بايد توجه داشت
در فارسى است، با اين تفاوت كه در گهواره، مفهوم جنبش و » گهواره«كنند، و نزديك به معنى 

مفهوم عامى دارد و هر گونه محلى را كه براى نوزاد » مهد«حركت افتاده است در حالى كه 
  .آماده كنند، شامل مى شود

اين است كه او در همان روزهاى آغاز تولدش، زبان به سخن گشود، » مريم«ظاهر آيات سوره 
كارى كه براى هيچ نوزادى عادتاً ممكن نيست و اين خود يك معجزه بزرگ بود، ولى سخن 

يك امر كامالً عادى است و ذكر اين دو با هم در آيه ) 1(گفتن در حال ميان سالى و كهولت
شاره به اين باشد كه او در گاهواره همان گونه سخن مى گفت كه، در موقع فوق ممكن است ا

  .رسيدن به كمال عمر، سخنانى سنجيده و پر محتوا و حساب شده، نه سخنانى كودكانه
از ) عليه السالم(اين تعبير، اشاره به اين حقيقت باشد كه مسيح: اين احتمال نيز وجود دارد كه

سن كهولت رسيد، همواره سخن حق مى گفت و در راه ارشاد و آغاز تولد، تا زمانى كه به 
  .تبليغ خلق گام بر مى داشت

، گويا يك نوع پيشگويى و اشاره به آينده عمر او )عليه السالم(به عالوه، اين تعبير درباره عيسى
هرگز در اين جهان و در ميان ) عليه السالم(زيرا مى دانيم طبق تواريخ، حضرت مسيح ;است
سالگى از ميان مردم بيرون رفت، و خدا او را به  33ه سن پيرى نرسيد، بلكه در سن مردم ب

به ميان مردم ) عليه السالم(آسمان برد، و مطابق روايات متعددى در عصر ظهور حضرت مهدى
  ).و با آنها سخن مى گويد، همان گونه كه در آغاز عمر سخن مى گفت) (2.(باز مى گردد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به معنى شخص يا چيزى است كه به سرحد كمال رسيده است، و از آنجا كه انسان » كَهل«ـ  1

در سى سالگى تا چهل يا پنجاه سالگى به حد تكامل مى رسد، اين سال ها را سال هاى 
  .گويندمى ) پيرى(» شَيب«و بيشتر از آن را ) جوانى(» شَباب«كهولت مى نامند، و كمتر از آن را 

 226، 225، 209، 192، 191، 181، صفحه 52و جلد  349، صفحه 14، جلد »بحار االنوار«ـ  2
  ...و
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ترين افتخاراتى است  نشان مى دهد كه صالح و شايسته بودن از بزرگ» منَ الصالحينَ«تعبير به 
  .كه نصيب انسان مى شود، و گويى همه ارزش هاى انسانى در آن جمع است

* * *  
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  ولَد و لَم يمسسني بشَرٌ قالَ كَذلك اللّه قالَت رب أَنّى يكُونُ لي   47

  يخْلُقُ ما يشاء إِذا قَضى أَمراً فَإِنَّما يقُولُ لَه كُنْ فَيكُونُ          
   

  :ترجمه
چگونه ممكن است فرزندى براى من باشد، در حالى كه ! پروردگارا«: گفت) مريم(ـ  47

! خداوند، اين گونه هر چه را بخواهد مى آفريند«: فرمود! ؟»انسانى با من تماس نگرفته است
آن نيز فوراً موجود مى ! »موجود باش«: فقط به آن مى گويد. هنگامى كه چيزى را مقرر دارد

  .شود
   

  :تفسير
  !چگونه بدون همسر فرزند مى آورم؟

تولد  ادامه مى يابد، او هنگامى كه بشارت) عليها السالم(باز در اين آيه، داستان مريم
چگونه فرزندى براى من خواهد بود، در ! پروردگارا: گفت«را شنيد، چنين ) عليه السالم(عيسى

قالَت رب أَنّى يكُونُ (؟ و هرگز همسرى نداشته ام؟ »حالى كه هيچ انسانى با من تماس نگرفته
  ).لي ولَد و لَم يمسسني بشَرٌ

خداوند آفرينش را چنان قرار داده كه هر موجودى مى دانيم اين جهان، جهان اسباب است، و 
به دنبال يك سلسله عوامل و اسباب، پا به دائره وجود مى گذارد، مثالً براى تولد يك فرزند، 

الزم است، بنابراين، جاى تعجب نيست » اوول«و » اسپرم«آميزش جنسى و ازدواج و تركيب 
  .ندى خواهد شد در شگفتى فرو رودكه مريم با شنيدن اين بشارت كه به زودى صاحب فرز

  اين گونه خدا هر چه را : فرمود«ولى خداوند به اين شگفتى پايان داده، 
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  ).قالَ كَذلك اللّه يخْلُقُ ما يشاء(» بخواهد مى آفريند
الم طبيعت مخلوق خدا و محكوم فرمان او است، و هر گاه بخواهد مى تواند اين نظام نظام ع

  .را دگرگون سازد و به وسيله اسباب و عوامل غير عادى موجوداتى را بيافريند
و فرمان وجود آن (هنگامى كه چيزى را مقرر كند «: سپس براى تكميل اين سخن، مى فرمايد

إِذا قَضى أَمراً (» آن نيز فوراً موجود مى شود! موجود باش: گويدتنها به آن مى ) را صادر نمايد
  ).فَإِنَّما يقُولُ لَه كُنْ فَيكُونُ

در حقيقت بيان اراده قطعى خدا است، و گر نه نيازى به !) باش(» كُنْ«بديهى است تعبير به 
ينش صادر شد، سخنى نيست، يعنى به مجرد اين كه اراده او بر چيزى تعلق گرفت و فرمان آفر

  .فوراً لباس هستى بر آن پوشانده مى شود
به » مى آفريند«: در اين آيه، جمله يخْلُقُ) عليه السالم(درباره آفرينش عيسى: قابل توجه اين كه

» انجام مى دهد«: در چند آيه قبل، تعبير به يفْعلُ» يحيى«كار رفته، در حالى كه درباره آفرينش 
وت تعبير، اشاره به تفاوت خلقت اين دو پيامبر بوده باشد، كه يكى از شده است، شايد اين تفا

  .مجراى عادى و ديگرى از مجراى غير عادى به وجود آمده اند
در آغاز اين آيات، مريم با فرشتگان سخن مى گويد ولى در : اين نكته نيز قابل توجه است كه

اسخ مى شنود، گويا چنان مجذوب اينجا مى بينيم او با خداى خود سخن مى گويد، و از او پ
ذات پاك حق شد، كه واسطه ها را از ميان برداشت و يكپارچه با مبدأ عالم هستى پيوند 

گرفت، و بى هيچ واسطه اى آنچه مى خواست گفت و آنچه مى بايست شنيد ـ البته سخن 
  .گفتن غير پيامبران با خدا هر گاه به صورت وحى نبوت نباشد اشكال ندارد

* * *   
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  و يعلِّمه الْكتاب و الْحكْمةَ و التَّوراةَ و اإلِنْجيلَ    48
49   كُمبنْ رة ميĤِب جِئْتُكُم رائيلَ أَنِّي قَدني إِسوالً إِلى بسر أَنِّي أَخْلُقُ و  

         راً بِإِذْنِ اللّهكُونُ طَيفَي رِ فَأَنْفُخُ فيهئَةِ الطَّيينَ الطِّينِ كَهم لَكُم  
  و أُبرِئُ األَكْمه و األَبرَص و أُحيِ الْموتى بِإِذْنِ اللّه و أُنَبئُكُم بِما         
         خما تَد تَأْكُلُونَ وإِنْ كُنْتُم ةً لَكُمآلَي كإِنَّ في ذل كُموتيرُونَ في ب  
  مؤْمنينَ          

   
  :ترجمه

  .ـ و به او، كتاب و دانش و تورات و انجيل، مى آموزد 48
قرار داده، كه به آنها مى (رسول و فرستاده به سوى بنى اسرائيل ) او را به عنوان(ـ و  49

من از گل، چيزى به شكل پرنده  ;ف پروردگار شما، برايتان آورده اممن نشانه اى از طر:) گويد
و به اذن خدا، كور مادرزاد . سپس در آن مى دمم و به فرمان خدا، پرنده اى مى گردد ;مى سازم

و از  ;و مردگان را به اذن خدا زنده مى كنم ;را بهبودى مى بخشم) پيسى(و مبتاليان به برص 
مسلماً در اينها،  ;نه هاى خود ذخيره مى كنيد، به شما خبر مى دهمآنچه مى خوريد، و در خا

  .نشانه اى براى شماست، اگر ايمان داشته باشيد
   

  :تفسير
  ساير اوصاف مسيح

بيان شد، ) عليه السالم(به دنبال صفات چهارگانه اى كه در آيات قبل براى حضرت مسيح
  خن گفتن در گاهواره و آبرومند در دنيا و آخرت بودن، از مقربان بودن، س(
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به دو وصف ديگر از اوصاف آن پيامبر بزرگ كه هر كدام نيز تركيبى از ) از صالحان بودن
  .مجموعه اوصاف مهمى است، اشاره مى كند

و يعلِّمه (» ند به او كتاب و دانش و تورات و انجيل مى آموزدخداو«: در آغاز، مى فرمايد
  ).الْكتاب و الْحكْمةَ و التَّوراةَ و اإلِنْجيلَ

نخست، به تعليم كتاب و حكمت و دانش به طور كلى اشاره مى كند و بعد دو مصداق روشن 
  .اين كتاب و حكمت، يعنى تورات و انجيل را بيان مى نمايد

است افرادى كه به عنوان رهبر جامعه بشريت از سوى خداوند تعيين مى شوند، بايد در  بديهى
درجه اول از علم و دانش كافى برخوردار باشند و آئين و قوانين زنده و سازنده اى با خود 

  .بياورند
، و در درجه بعد، داليل و اسناد روشنى براى ارتباط خود با خدا ارائه دهند و با اين دو وسيله

  .مأموريت هدايت مردم را تكميل و تثبيت كنند، در آيات فوق به اين دو معنى اشاره شده است
  .است) عليه السالم(در آيه اول سخن از علم و دانش و كتاب آسمانى حضرت مسيح

  .و در آيه دوم اشاره به معجزات متعدد او است
* * *  

تاده اى به سوى بنى اسرائيل قرار مى او را رسول و فرس) خداوند(و «: در آيه بعد مى فرمايد
  )1).(و رسوالً إِلى بني إِسرائيلَ(» دهد

) عليه السالم(مأموريت حضرت مسيح: ممكن است از اين جمله در ابتدا چنين استفاده شود كه
تنها دعوت بنى اسرائيل بوده است، همانها كه در آن زمان گرفتار انواع خرافات، آلودگى هاى 

عليه (يدتى و اختالفات شديد شده بودند و اين با اولوا العزم بودن حضرت مسيحاخالقى، عق
  زيرا پيامبر اولوا العزم، كسى  ;منافات ندارد) السالم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
احتماالت ديگرى نيز در اين تقدير . »يجعلُه«: ـ در اين جمله، فعلى در تقدير است، مانند 1

  .است داده شده
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نور «در تفسير (است كه داراى آئين جديد باشد، خواه مأموريت او جهانى باشد يا نباشد 
رائيل به بنى اس) عليه السالم(نيز روايتى درباره منحصر بودن مأموريت حضرت مسيح» الثقلين

  )1).(نقل شده است
جهانى بوده نه منحصر به ) عليه السالم(دعوت حضرت مسيح: ولى بعضى از مفسران گفته اند

بنى اسرائيل، هر چند بنى اسرائيل در صف اول كسانى كه او مأموريت هدايت آنها را داشت، 
  .قرار گرفته بودند

مفهوم : ر اولوا العزم نقل مى كند كه، اخبارى در تفسي»بحار االنوار«در » عالمه مجلسى«مرحوم 
  )2.(آنها جهانى بودن دعوت اين پيامبران است

من نشانه اى از سوى پروردگارتان براى شما «: او مأمور بود به آنها بگويد: پس از آن مى افزايد
  )3).(أَنِّي قَد جِئْتُكُم بĤِية منْ ربكُم(» آورده ام

بنابراين تنوين در اينجا براى بيان عظمت اين نشانه است (تعدد نه يك نشانه، بلكه نشانه هاى م
  ).نه بيان وحدت
من از گل چيزى به شكل پرنده مى سازم، سپس در آن مى دمم و به فرمان «: و ادامه مى دهد

  ).كُونُ طَيراً بِإِذْنِ اللّهأَنِّي أَخْلُقُ لَكُم منَ الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّيرِ فَأَنْفُخُ فيه فَي(» خدا پرنده اى مى گردد
از آنجا كه دعوت انبياء، در حقيقت به سوى حيات و زندگى حقيقى است در آيه فوق هنگام 

، نخست، اشاره به ايجاد حيات و زندگى در )عليه السالم(شرح معجزات حضرت مسيح
  .موجودات بى جان به فرمان خدا مى كند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ق ـ تفسير  1412، مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم، 343، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  1
، كتابخانه آيت اللّه 410و  8جزايرى، صفحه » قصص االنبياء«ـ  337، صفحه 1، جلد »صافى«

ـ  250، صفحه 14و جلد  52، صفحه 11، جلد »بحار االنوار«هـ ق ـ  1404مرعشى نجفى، 
  .هـ ق 1395، دار الكتب االسالمية، 220، صفحه 1جلد ، »كمال الدين«
 224و  175، صفحه 1، جلد »كافى«به بعد ـ  33و  32، 28، صفحه 11، جلد »بحار االنوار«ـ  2

  .، دار الكتب االسالمية17، صفحه 2و جلد 
  .»كَلَّمهم بِأَنِّى«: ـ در اينجا نيز جمله اى محذوف است و در تقدير چنين مى باشد 3
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 ;مسأله ايجاد حيات در موجودات جهان، هر گاه به صورت تدريجى باشد چيز عجيبى نيست
  .زيرا مى دانيم همه موجودات زنده كنونى از همين آب و خاك به وجود آمده اند

خداوند همان عوامل را كه طى هزاران يا ميليون ها سال رخ داده يك جا  معجزه آن است كه
جمع كند و به سرعت، مجسمه كوچكى به شكل پرنده، مبدل به موجود زنده اى شود، و اين 
مى تواند نشانه اى از صدق دعوى آورنده آن در مورد ارتباط با جهان ماوراء طبيعت و قدرت 

  .بى پايان پروردگار باشد
ه به بيان دومين معجزه يعنى درمان بيمارى هاى صعب العالج يا غير قابل عالج ـ از آن گا

را بهبودى مى ) پيسى(من كور مادرزاد و مبتال به برص «: مى گويد: طرق عادى ـ پرداخته
  )1).(و أُبرِئُ األَكْمه و األَبرَص(» بخشم

انشمندان آن زمان معجزات غير شك نيست كه اين موضوعات مخصوصاً براى پزشكان و د
  .قابل انكارى بوده است

من مردگان را به فرمان خدا «: در سومين مرحله، اشاره به معجزه ديگرى مى كند و آن اين كه
  ).و أُحيِ الْموتى بِإِذْنِ اللّه(» زنده مى كنم

  .چيزى كه در هر عصر و زمانى جزء معجزات و كارهاى خارق العاده است
زيرا هر كس  ;حله چهارم موضوع خبر دادن از اسرار نهانى مردم را مطرح مى كندو در مر

  .معموالً در زندگى فردى و شخصى خود، اسرارى دارد كه ديگران از آن آگاه نيستند
اگر كسى بدون هيچ سابقه اى مثالً از غذاهايى كه اشخاص خورده اند يا آنچه را كه ذخيره 

  يل بر اين است كه از يك منبع غيبى الهام كرده اند دقيقاً خبر دهد، دل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را بعضى به معنى نابينا تفسير كرده اند، و بعضى به معنى شخصى كه در شب نمى » أَكْمه«ـ  1
بيند، ولى بيشتر مفسران و اهل لغت آن را به معنى كور مادرزاد گرفته اند و بعضى از اين فراتر 

  . ه معنى كسى كه اصالً محل چشم او صاف و خالى از هرگونه اثر چشم است دانسته اندرفته ب
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من شما را از آنچه مى خوريد و در خانه ها ذخيره «: مى گويد) عليه السالم(گرفته است، مسيح
  ).و أُنَبئُكُم بِما تَأْكُلُونَ و ما تَدخرُونَ في بيوتكُم(» كنيد خبر مى دهم مى

مسلماً در اينها نشانه اى است براى «: و در پايان به تمام اين چهار معجزه اشاره كرده، مى گويد
كُم إِنْ كُنْتُم إِنَّ في ذلك آلَيةً لَ(و در جستجوى حقيقت باشيد » شما اگر ايمان داشته باشيد

  ).مؤْمنينَ
* * *  
  :نكته ها

  ـ آيا معجزات مسيح عجيب است؟ 1
كارهاى اعجاز آميز فوق را كه قرآن : اصرار دارند) »المنار«مانند نويسنده (بعضى از مفسران 

تنها ادعا ) عليه السالم(عيسى: صريحاً براى مسيح ذكر كرده، به نوعى توجيه كنند، مثالً بگويند
كه من مى توانم به فرمان خدا چنين كارى را انجام دهم ولى عمال هرگز انجام نداد، در كرد 

و إِذْ «: »مائده«از سوره  110حالى كه اگر فرضاً اين احتمال در اين آيه قابل گفتگو باشد در آيه 
: آيه صريحاً مى گويدزيرا در اين  ;هيچگونه جاى گفتگو نيست» ...تَخْلُقُ منَ الطِّينِ كَهيئَةِ الطَّير

اين بود كه پرنده اى از گل مى ساختى و در آن مى ) عيسى(يكى از نعمت هاى خداوند بر تو «
  .»دميدى و به فرمان خدا زنده مى شد

زيرا اگر منظور  ;به عالوه، اصرار و پافشارى در اين گونه توجيهات، هيچ موجب و دليلى ندارد
باشد قرآن در موارد بسيارى به اين موضوع تصريح كرده و انكار اعمال خارق العاده پيامبران 

  به فرض كه يكى يا چند مورد را توجيه كنيم، بقيه چه خواهد شد؟ 
از اين گذشته، هنگامى كه ما خدا را حاكم بر قوانين طبيعت مى دانيم نه محكوم آن، چه مانعى 

  دارد كه قوانين عادى طبيعت به فرمان او در موارد استثنائى 
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  تغيير شكل داده و از طرق غير عادى حوادثى به وجود آيد؟ 
و اگر تصور مى كنند اين موضوع با توحيد افعالى خداوند و خالقيت او و نفى شريك سازگار 

» فرمان خدا«را در همه جا وقوع اين حوادث را مشروط به زي ;نيست قرآن پاسخ آن را گفته
مى كند، يعنى هيچكس به اتكاء نيروى خود، نمى تواند دست به چنين كارهائى بزند، مگر اين 

  .كه به فرمان خداوند و استمداد از قدرت بى پايان او باشد و اين عين توحيد است نه شرك
 * * *  

  ـ واليت تكوينى 2
و آيات مشابه آن كه در ذيل هر يك به خواست خدا اشاره خواهيم كرد،  از مفاد آيه فوق
فرستادگان و اولياى خدا به فرمان و اذن او مى توانند به هنگام لزوم در جهان : استفاده مى شود

   ;تكوين و آفرينش تصرف كنند و بر خالف عادت و جريان طبيعى، حوادثى به وجود آورند
رِىءتى» بهبودى مى بخشم«: زيرا جمله هاى أبوىِ الْمو مانند » مردگان را زنده مى كنم«: و أُح

آن، كه به صورت فعل متكلم ذكر شده، دليل بر صدور اين گونه كارها از خود پيامبران است و 
تفسير اين عبارات، به دعا كردن پيامبران و اين كه كار آنها تنها دعا براى تحقق اين امور بوده 

آنان در جهان تكوين : ير بى دليلى است، بلكه ظاهر اين عبارات اين است كهنه غير آن، تفس
  .تصرف مى كردند و اين حوادث را به وجود مى آوردند

منتهى براى اين كه كسى تصور نكند پيامبران و اولياى خدا استقاللى از خود دارند و در مقابل 
  .دستگاه آفرينش، دستگاهى بر پا ساخته

احتمال هر گونه شرك و دوگانه پرستى در خلقت و آفرينش بر طرف گردد، نيز براى اين كه 
  و مانند آن » بِاذْنِ اللّه«در چندين مورد از اين آيات روى كلمه 
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» بِاذْنى«چهار بار كلمه » مائده«سوره  110ر و در آيه در آيه مورد بحث دو با(تكيه شده است 
و منظور از واليت تكوينى، نيز، چيزى جز اين نيست كه پيامبران يا امامان به ) تكرار گرديده

هنگام لزوم و ضرورت، تصرفاتى در جهان خلقت به اذن پروردگار انجام دهند، و اين چيزى 
مردم از نظر حكومت، نشر قوانين، دعوت و هدايت به باالتر از واليت تشريعى يعنى سرپرستى 

  .راه راست است
از آنچه گفته شد، پاسخ كسانى كه واليت تكوينى مردان خدا را منكر مى شوند و آن را يك 

زيرا هيچ كس براى پيامبران و يا امامان دستگاه  ;نوع شرك مى دانند، به خوبى روشن مى گردد
يست، آنها همه اين كارها را به فرمان و اجازه او انجام مى مستقلى در مقابل خداوند قايل ن

  .دهند
كار پيامبران منحصراً تبليغ احكام و دعوت به سوى خدا : ولى منكران واليت تكوينى مى گويند

است و احياناً براى انجام گرفتن پاره اى از امور تكوينى از دعا استفاده مى كنند، و بيش از اين 
  .نيست، در حالى كه آيه فوق و آيات مشابه آن غير از اين را مى گويد كارى از آنها ساخته

الاقل بسيارى از معجزات پيغمبران اعمالى است كه به وسيله : ضمناً از آيه باال استفاده مى شود
خود آنها انجام مى شود، گرچه به فرمان خدا و استمداد از نيروى الهى است، در واقع مى توان 

 ;و هم كار خدا است) زيرا به وسيله آنها انجام مى شود(ار پيامبران است معجزه، هم ك: گفت
  .زيرا با استمداد از نيروى پروردگار و اذن او انجام مى گردد

* * *  
ـ قابل توجه اين كه تكيه بر اذن خداوند در اين آيه تكرار شده، تا بهانه اى براى مدعيان  3

مردم او را خدا نپندارند و اگر در مسأله اخبار به غيب  باقى نماند و) عليه السالم(اُلوهيت مسيح
  .تكرار نشده، به خاطر وضوح آن است
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  م بعض الَّذي حرِّمو مصدقاً لما بينَ يدي منَ التَّوراةِ و ال ُحلَّ لَكُ   50
  علَيكُم و جِئْتُكُم بĤِية منْ ربكُم فَاتَّقُوا اللّه و أَطيعونِ          

51    تَقيمسراطٌ مهذا ص وهدبفَاع كُمبر ي وبر إِنَّ اللّه  
   

  :ترجمه
تا پاره اى از چيزهايى ) ده امآم(و  ;ـ و آنچه را پيش از من از تورات بوده، تصديق مى كنم 50

) مانند گوشت بعضى از چهار پايان و ماهى ها،(بر شما حرام شده، ) بر اثر ظلم و گناه،(را كه 
پس از خدا بترسيد، و مرا  ;و نشانه اى از طرف پروردگار شما، برايتان آورده ام ;حالل كنم

  !اطاعت كنيد
، )نه من، و نه چيز ديگر را(و را بپرستيد ا ;ـ خداوند، پروردگار من و پروردگار شماست 51

  !»اين است راه راست
   

  :تفسير
  اين است راه راست

است، و در واقع بخشى از اهداف ) عليه السالم(اين آيات نيز، ادامه سخنان حضرت مسيح
من آمده ام تورات را تصديق كنم و مبانى و اصول آن «: بعثت خود را شرح مى دهد، مى گويد

  ).و مصدقاً لما بينَ يدي منَ التَّوراةِ(» شمرا تحكيم بخ
مانند (بر شما تحريم شده بود ) بر اثر ظلم و گناه(و نيز آمده ام تا پاره اى از چيزهايى كه «

بر ) ممنوع بودن گوشت شتر و پاره اى از چربى هاى حيوانات و بعضى از پرندگان و ماهى ها
  ).لَكُم بعض الَّذي حرِّم علَيكُم و ال ُحلَّ(» شما حالل كنم

  آمده است كه » نساء«از سوره  160اين جمله اشاره به چيزى است كه در آيه 
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به خاطر ظلم و ستم يهود، «: علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهمفَبِظُلْم منَ الَّذينَ هادوا حرَّمنا : مى فرمايد
ولى با ظهور حضرت » پاره اى از نعمت هاى پاكيزه را كه بر آنها حالل شده بود، تحريم كرديم

  .و به شكرانه ايمان به اين پيامبر بزرگ، آن ممنوعيت ها برداشته شد) عليه السالم(مسيح
و جِئْتُكُم بĤِية (» انه اى از سوى پروردگارتان براى شما آورده اممن نش«: پس از آن مى افزايد

كُمبنْ رم.(  
درباره معجزات او ) عليه السالم(اين تأكيدى است بر آنچه در آيه قبل، از زبان حضرت مسيح

  .خوانديم، و اجمالى است از آن تفصيل
خداوند بترسيد و مرا اطاعت ) خالفتم(بنابراين از «: و در پايان آيه چنين نتيجه گيرى مى كند

  ).فَاتَّقُوا اللّه و أَطيعونِ(» كنيد
* * *  

براى رفع هر گونه ابهام و اشتباه، و براى اين ) عليه السالم(در آيه بعد، از زبان حضرت مسيح
مسلماً «: كه تولد استثنائى او را دستاويزى براى الوهيت او قرار ندهند، چنين نقل مى كند

) نه من و نه چيز ديگر را(پروردگار من و پروردگار شما است، پس او را پرستش كنيد  خداوند
إِنَّ اللّه ربي (راه توحيد و يكتاپرستى، نه راه شرك و دوگانه و چندگانه پرستى » اين راه راست

تَقيمسراطٌ مهذا ص وهدبفَاع كُمبر و.(  
روى مسأله عبوديت ) عليه السالم(وانيم كه حضرت مسيحدر آيات ديگر قرآن نيز، كراراً مى خ

و بندگى خود در پيشگاه خدا، تكيه مى فرمود، و بر خالف انجيل هاى تحريف يافته كنونى ـ 
غالباً كلمه پدر را درباره خدا به كار مى برد ـ قرآن مجيد ) عليه السالم(مسيح: كه نقل مى كند

از او نقل مى كند، كه دليلى است بر نهايت توجه او  و مانند آن را) پروردگار(» رب«كلمه 
  نسبت به مبارزه با شرك، و يا دعوى الوهيت 
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ردم بود در ميان م) عليه السالم(، و لذا تا زمانى كه حضرت مسيح)عليه السالم(حضرت مسيح
عليه (هيچ كسى جرأت پيدا نكرد، او را يكى از خدايان معرفى كند و حتى آثار تعليمات مسيح

در زمينه توحيد، به منحرفان اجازه نداد تا دو قرن بعد از او نيز، عقايد شرك آلود خود ) السالم
نه از قرن را ظاهر سازند و به اعتراف محققان مسيحى مسأله تثليث و اعتقاد به خدايان سه گا

» نساء«سوره  171شرح بيشتر در اين زمينه در جلد چهارم، ذيل آيه (سوم ميالدى پيدا شد 
  ).خواهد آمد

 * * *  
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52   سا أَحقالَ فَلَم نْ أَنْصاري إِلَى اللّهالْكُفْرَ قالَ م منْهعيسى م  

  الْحوارِيونَ نَحنُ أَنْصار اللّه آمنّا بِاللّه و اشْهد بِأَنّا مسلمونَ         
  ربنا آمنّا بِما أَنْزَلْت و اتَّبعنَا الرَّسولَ فَاكْتُبنا مع الشّاهدينَ    53
  و مكَرُوا و مكَرَ اللّه و اللّه خَيرُ الْماكرينَ    54

   
  :ترجمه

كيست كه ياور من به «: كرد، گفت) و مخالفت(ـ هنگامى كه عيسى از آنان احساس كفر  52
ما ياوران «: گفتند) شاگردان مخصوص او(؟ حواريان »گردد) براى تبليغ آئين او(سوى خدا 

  .گواه باش كه ما اسالم آورده ايم) نيز(و تو  ;به خدا ايمان آورديم ;خداييم
ما را  ;پيروى نموديم) تو(به آنچه نازل كرده اى، ايمان آورديم و از فرستاده ! ـ پروردگارا 53

  .»در زمره گواهان بنويس
) براى حفظ او و آيينش،(و خداوند  ;نقشه كشيدند) دشمنان مسيح، براى نابودى او(ـ و  54

  .داوند، بهترين چاره جويان استو خ ;چاره جويى كرد
   

  :تفسير
  )عليه السالم(پايدارى حواريون مسيح

و سرگذشت زندگى او را ) عليه السالم(اين آيات، همچنان بحث هاى مربوط به دعوت مسيح
  .ادامه مى دهد

عليه (، جمعيت يهود، قبل از آمدن عيسى)عليه السالم(مطابق پيشگويى و بشارت موسى
  ر او بودند، اما هنگامى كه ظاهر گشت و منافع نامشروع جمعى از منتظر ظهو)السالم
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را گرفتند، و ) عليه السالم(منحرفان بنى اسرائيل به خطر افتاد، تنها گروه محدودى گرد مسيح
پيروى از آئين او موقعيت و مقام و منافع آنها را به خطر مى : دادند كسانى كه احتمال مى

  .اندازند، از پذيرفتن آن سرپيچى كردند
احساس كفر )عليه السالم(هنگامى كه عيسى«: آيه نخست ناظر به همين معنى است، مى گويد

خواهند ) وبراى تبليغ آئين ا(چه كسانى ياور من به سوى خدا : از آنها كرد، گفت) و مخالفت(
  )1).(فَلَما أَحس عيسى منْهم الْكُفْرَ قالَ منْ أَنْصاري إِلَى اللّه(؟ »بود

در اينجا تنها گروه اندكى به اين دعوت پاسخ مثبت دادند، اينها همان افراد پاكى بودند كه قرآن 
ما ياوران : گفتند) شاگردان ويژه مسيح(حواريون «نام برده است، » حوارِيون«از آنان به عنوان 

خدا هستيم، به او ايمان آورديم و تو گواه باش كه ما اسالم آورده و تسليم آئين حق ) آئين(
  ).قالَ الْحوارِيونَ نَحنُ أَنْصار اللّه آمنّا بِاللّه و اشْهد بِأَنـّا مسلمونَ(» شده ايم

ما ياور توايم، بلكه براى : نگفتند) المعليه الس(در پاسخ عيسى» حواريون«قابل توجه اين كه 
اين كه نهايت توحيد و اخالص خود را اثبات كنند و سخن آنان هيچگونه بوى شرك ندهد 

  : گفتند
ما ياوران خدائيم، آئين او را يارى مى كنيم و تو را بر اين حقيقت گواه مى گيريم، گويا آنها نيز 

خواهند كرد، و ) عليه السالم(ى الوهيت مسيحاحساس مى كردند در آينده افراد منحرفى ادعا
  .بايد به آنها دستاويزى نداد

  .در آيه فوق، دليل بر اين است كه اسالم آئين تمام انبياء بوده است» اسالم«ضمناً تعبير به 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خاطر اين باشد كه  ، با اين كه كفر يك امر باطنى است، ممكن است به»احساس«ـ تعبير به  1
آنها آن قدر در ابراز كفر خود پافشارى كردند كه گوئى به صورت يك امر حسى در آمد 

  ).الميزان، ذيل آيه مورد بحث(
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صف دوستان خالص خود را از دشمنان و ) عليه السالم(و در اينجا بود كه حضرت مسيح
صلى (منافقان جدا ساخت، تا برنامه ريزى او دقيق و منسجم باشد همان كارى كه پيامبر اسالم

  .در بيعت عقبه، انجام داد) اهللا عليه وآله
 * * *  

است، آنها پس از قبول » حواريون«در آيه بعد، جمله هائى نقل شده كه بيانگر نهايت اخالص 
و اعالم آمادگى براى همكارى و كمك به او، ايمان خويش را به ) عليه السالم(مسيحدعوت 

ما به آنچه نازل كرده اى ايمان آورديم و از ! پروردگارا«: پيشگاه خداوند عرضه داشته، گفتند
ربنا آمنّا بِما ! (»پيروى نموديم، پس ما را در زمره گواهان بنويس) تو حضرت مسيح(فرستاده 

  ).زَلْت و اتَّبعنَا الرَّسولَ فَاكْتُبنا مع الشّاهدينَأَنْ
آنها نخست ايمان خود را به آنچه نازل شده بود اظهار داشتند، ولى چون ايمان به تنهايى كافى 

را كه گواه زنده ايمان ) عليه السالم(نبود، مسأله عمل به دستورهاى آسمانى و پيروى از مسيح
زيرا هنگامى كه ايمان در روح و جان انسان رسوخ كند، حتماً در  ;آوردندراسخ آنها بود، پيش 

عمل او انعكاس مى يابد، و بدون عمل ممكن است تنها يك ايمان پندارى باشد، نه واقعى، 
سپس، از خدا تقاضا كردند نام آنها را در زمره شاهدان و گواهان كه در اين جهان، مقام رهبرى 

  .هان ديگر مقام شفاعت و گواهى بر اعمال را، ثبت نمايدامت ها را دارند و در ج
 * * *  

، در سومين آيه، اشاره به نقشه هاى شيطانى يهود كرده، مى »حواريون«پس از شرح ايمان 
نقشه كشيدند و خداوند ) يهود و ساير دشمنان مسيح براى نابودى او و آيينش(آنها «: گويد

و مكَرُوا و (» ، و خداوند بهترين چاره جويان استچاره جويى كرد) براى حفظ او و آيينش(
  ).مكَرَ اللّه و اللّه خَيرُ الْماكرينَ
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وماتى اندك و چرا كه آنها معل ;بديهى است، نقشه هاى خدا بر نقشه هاى همه پيشى مى گيرد
محدود دارند و علم خداوند بى پايان است، آنها براى پياده كردن طرح هاى خود قدرت 

  .ناچيزى دارند، در حالى كه قدرت او بى پايان است
* * *  
  :نكته ها

  ـ حواريون چه كسانى بودند؟ 1
هى به هر به معنى شستن و سفيد كردن است و گا» حور«از ماده » حوارى«جمع » حواريون«

مى گويد، و حوريان » حوارى«چيز سفيد نيز اطالق مى شود، و لذا غذاهاى سفيد را عرب 
كه سفيد پوست اند يا سفيدى چشمانشان : بهشتى را نيز به اين جهت حورى مى گويند

  ).و سياهى آن كامالً سياه است(درخشنده 
احتماالت متعددى داده شده،  به اين نام،) عليه السالم(درباره علت نامگذارى شاگردان مسيح

ولى آنچه نزديك تر به ذهن مى رسد و در احاديث پيشوايان بزرگ دينى آمده است، اين است 
آنها عالوه بر اين كه قلبى پاك و روحى با صفا داشتند در پاكيزه ساختن و روشن نمودن : كه

  .افكار ديگران و شستشوى مردم از آلودگى و گناه كوشش فراوان داشتند
از آن حضرت : نقل شده) عليه السالم(از امام على بن موسى الرضا» عيون اخبار الرضا«در 

  ؟»چرا حواريون به اين نام ناميده شدند«: سؤال كردند
جمعى از مردم چنين تصور مى كنند كه آنها شغل لباسشويى داشته «: فرمود) عليه السالم(امام

، هم خود را از آلودگى به گناه پاك كرده بودند، و اند ولى در نزد ما علت آن اين بوده كه آنها
  )1.(»هم براى پاك كردن ديگران كوشش داشتند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ  1415، بنياد بعثت، طبع اول، 627، صفحه 1جلد ( 285، صفحه 1، جلد »برهان«ـ تفسير  1
، 14، جلد »بحار االنوار«آل البيت ـ  ، چاپ132، صفحه 16، جلد »وسائل الشيعه«ذيل آيه ـ ) ق

، انتشارات مكتبة 80، صفحه 1، جلد »علل الشرايع«ـ  11، صفحه 70و جلد  272صفحه 
  2، »عيون اخبار الرضا«الداورى قم ـ 

  .هـ ق 1378، انتشارات جهان، 79، صفحه 2جلد 
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* * *  
  ـ حواريون از نظر قرآن و انجيل 2

سخن گفته و ايمان آنان را متذكر شده است، » حواريون«درباره  14آيه » صف«قرآن در سوره 
دارد استفاده مى شود كه آنان درباره مسيح » حواريون«درباره » انجيل«ولى از جمله هائى كه 

  .همگى لغزش هائى داشته اند
  : ، اسامى حواريون چنين آمده است6در انجيل متّى و لوقا باب 

ـ  8ـ توما،  7ـ برتولولما،  6ـ فيلوپس،  5ـ يوحنا،  4ـ يعقوب،  3ـ اندرياس،  2ـ پطرس،  1
ـ  12ـ يهودابرادر يعقوب،  11ـ شمعون، ملقب به غيور،  10ـ يعقوب ابن حلفا،  9متى، 

  .كرديهوداى اسخريوطى كه به مسيح خيانت 
به همراه عيسى در » حواريون«: نقل مى كند» مجمع البيان«در » طبرسى«مفسر معروف مرحوم 

سفرها به راه مى افتادند و هر گاه تشنه يا گرسنه مى شدند به فرمان خداوند غذا و آب براى 
آيا : آنها آماده مى شد، آنها اين جريان را افتخار بزرگى براى خود دانستند و از مسيح پرسيدند

از «: آرى، أَفْضَلُ منْكُم منْ يعملُ بِيده و يأْكُلُ منْ كَسبِه: كسى باالتر از ما پيدا مى شود؟ او گفت
و به دنبال اين ... »شما باالتر كسى است كه زحمت بكشد و از دست رنج خودش بخورد

و عمالً به همه مردم (جريان آنها به شستشوى لباس و گرفتن اجرت در برابر آن مشغول شدند 
  )1).(درسى دادند كه كار و كوشش ننگ و عار نيست

* * *  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و جلد  276، صفحه 14، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه ـ 448، صفحه 1، جلد »مجمع البيان«ـ  1

مستدرك سفينة «ـ ، چاپ آل البيت 23، صفحه 13، جلد »مستدرك الوسائل«ـ  11، صفحه 70
  .هـ ق 1419، انتشارات جامعه مدرسين، طبع 111، صفحه 9، جلد »البحار
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  چيست؟» مكر الهى«ـ منظور از  3
در فارسى «يم تفاوت بسيار دارد در لغت عرب با آنچه در فارسى امروز از آن مى فهم» مكْر«

به نقشه هاى شيطانى و زيان بخش گفته مى شود، در حالى كه در لغت عرب هر » امروز مكر
  .مى گويند كه گاهى خوب و گاهى زيان آور است» مكر«نوع چاره انديشى را 

مكر اين است كه كسى «: اَلْمكْرُ صرْف الْغَيرِ عما يقْصده: مى خوانيم» مفردات راغب«در كتاب 
  ) .اعم از اين كه منظورش خوب باشد يا بد(» را از منظورش باز دارند

خداوند «: و اللّه خَيرُ الْماكرِينَ: ذكر شده مانند» خير«با كلمه » ماكر«در قرآن مجيد نيز گاهى 
  .»بهترين چاره جويان است

نقشه و «:  يحيقُ الْمكْرُ السيئُ إِالّ بِأَهلهو ال: آمده است مانند» سيىء«با كلمه » مكر«و گاهى 
  )1.(»انديشه بد جز به صاحبش احاطه نخواهد كرد

را به خدا نسبت مى دهد » مكر«بنابراين، منظور از آيه مورد بحث، و آيات متعدد ديگرى كه 
لهى را با طرح هاى شيطانى خود مى خواستند جلو اين دعوت ا» مسيح«دشمنان : اين است كه

بگيرند اما خداوند براى حفظ جان پيامبر خود و پيشرفت آيينش تدبير كرد، و نقشه هاى آنها 
  .نقش بر آب شد و همچنين در موارد ديگر

* * *  
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .43ـ فاطر، آيه  1
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  إِذْ قالَ اللّه يا عيسى إِنِّي متَوفِّيك و رافعك إِلَي و مطَهرُك منَ الَّذينَ   55

         ةِ ثُمياممِ الْقوقَ الَّذينَ كَفَرُوا إِلى يفَو وكعلُ الَّذينَ اتَّبجاع كَفَرُوا و  
  جِعكُم فَأَحكُم بينَكُم فيما كُنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ إِلَي مرْ         

   
  :ترجمه

من تو را بر مى گيرم و به سوى خود، باال مى برم و «: ـ هنگامى را كه خدا به عيسى فرمود 55
و كسانى را كه از تو پيروى كردند، تا روز  ;تو را از كسانى كه كافر شدند، پاك مى سازم

سپس بازگشت شما به سوى من است و  ;از كسانى كه كافر شدند، قرار مى دهم رستاخيز، برتر
  .در ميان شما، در آنچه اختالف داشتيد، داورى مى كنم

   
  :تفسير

  بازگشت مسيح به سوى خداوند
است، معروف در ) عليه السالم(اين آيه، همچنان ادامه آيات مربوط به زندگى حضرت مسيح

هرگز ) عليه السالم(اين است كه مسيح» نساء«سوره  157تناد آيه ميان مفسران اسالم، به اس
و از توطئه اى كه يهود با همكارى بعضى از مسيحيان خيانتكار براى او چيده (كشته نشد، 

  .و خداوند او را به آسمان برد) بودند، رهايى يافت
د و سپس از مسيح كشته شد و دفن گردي: هر چند مسيحيان طبق انجيل هاى موجود مى گويند

  )1.(ميان مردگان برخاست، مدت كوتاهى در زمين بود و بعد به آسمان صعود كرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .24، باب »انجيل لوقا«، 28و  27، باب »انجيل متّى«، 16و  15، باب »انجيل مرقس«ـ  1
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: هنگامى را كه خدا به عيسى گفت«: به ياد آريد: آيه فوق، ناظر به همين معنى است، مى فرمايد
إِذْ قالَ اللّه يا عيسى إِنِّي متَوفِّيك و رافعك (» من تو را بر مى گيرم و به سوى خود باال مى برم

إِلَي.(  
است، به همين دليل، » مرگ«به معنى » وفات«از ماده » متَوفِّيك«ه بعضى تصور كرده اند واژ

با عقيده معروف ميان مسلمانان درباره عدم مرگ حضرت عيسى و زنده : چنين مى پندارند
  .بودن او، منافات دارد

بر وزن (» تَوفّى«به معنى از دست رفتن است ولى » فَوت«در حالى كه چنين نيست، زيرا ماده 
» وفا«به معنى تكميل كردن چيزى است و اين كه عمل به عهد و پيمان را » وفى«از ماده  )ترقى

  .مى گويند، به خاطر تكميل كردن و به انجام رسانيدن آن است
: و نيز به همين دليل، اگر كسى طلب خود را به طور كامل از ديگرى بگيرد، عرب مى گويد

نَهيفّى دور كامل گرفتيعنى طلب خود را به ط«: تَو«.  
و هو الَّذي : به معنى گرفتن به طور مكرر به كار رفته است مانند» تَوفّى«در آيات قرآن نيز 

او كسى است كه روح شما را در شب مى گيرد و از «: يتَوفّاكُم بِاللَّيلِ و يعلَم ما جرَحتُم بِالنَّهارِ
  )1.(»آنچه در روز انجام مى دهيد آگاه است

و » زمر«سوره  42روح ذكر شده، همين معنى در آيه » تَوفّى«در اين آيه، مسأله خواب به عنوان 
گاهى به معنى مرگ آمده و » تَوفّى«آيات ديگرى از قرآن نيز آمده است، درست است كه واژه 

، بلكه به معنى مرده است، ولى حتى در اين گونه موارد نيز حقيقتاً به معنى مرگ نيست» متَوفّى«
از » فَوت«نيفتاده، و ماده » تَوفّى«به معنى تحويل گرفتن روح مى باشد، و اصوالً مرگ در معنى 

  .به كلى جدا است» وفى«ماده 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .60ـ انعام، آيه  1
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اى «: با توجه به آنچه گفته شد، معنى آيه مورد بحث روشن مى شود كه خداوند مى فرمايد
تنها به معنى گرفتن روح » تَوفّى«البته اگر (» تو را بر مى گيرم و به سوى خود مى برم! عيسى

  ).باشد، الزمه آن مرگ جسم است
و مطَهرُك منَ الَّذينَ (» فر شدند پاك مى سازمو تو را از كسانى كه كا«: پس از آن مى افزايد

  ).كَفَرُوا
منظور از اين پاكيزگى، يا نجات او از چنگال افراد پليد و بى ايمان است، و يا از تهمت هاى 
ناروا و توطئه هاى ناجوانمردانه، كه در سايه پيروزى آئين او، حاصل شد، همان گونه كه در 

إِنّا فَتَحنا لَك : مى خوانيم 2و  1، آيات »فتح«در سوره )  عليه وآلهصلى اهللا(مورد پيامبر اسالم
ما براى تو پيروزى آشكارى فراهم «: ليغْفرَ لَك اللّه ما تَقَدم منْ ذَنْبِك و ما تَأَخَّرَ* فَتْحاً مبيناً 

  .»تا خداوند گناهان گذشته و آينده تو را ببخشد* ساختيم 
ى كه به تو در گذشته نسبت مى دادند و زمينه آن را براى آينده نيز فراهم ساخته يعنى از گناهان

  .بودند پاك سازد
از آن محيط آلوده ) عليه السالم(و نيز ممكن است، منظور از پاك ساختن او، بيرون بردن مسيح

  .باشد
جاعلُ الَّذينَ  و(» ما پيروان تو را تا روز رستاخيز بر كافران برترى مى دهيم«: سپس مى افزايد

  ).اتَّبعوك فَوقَ الَّذينَ كَفَرُوا إِلى يومِ الْقيامةِ
اين بشارتى است كه خدا به مسيح و پيروان او داد، تا مايه دلگرمى آنان در مسيرى كه انتخاب 

  .كرده بودند گردد
: مى گويداين آيه يكى از آيات اعجاز آميز و از پيشگويى ها و اخبار غيبى قرآن است كه 

بودند، برترى ) عليه السالم(همواره بر يهود كه مخالف مسيح) عليه السالم(پيروان مسيح
  .خواهند داشت
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يونيست ها بدون يهود و صه: در دنياى كنونى، اين حقيقت را با چشم خود مى بينيم كه
وابستگى و اتكاء به مسيحيان، حتى يك روز نمى توانند به حيات سياسى و اجتماعى خود 

، جماعتى از يهود مى باشند كه به »الَّذينَ كَفَرُوا«ادامه دهند، روشن است كه منظور از 
  .كافر شدند) عليه السالم(مسيح

سوى من است، و من در ميان شما در  سپس بازگشت همه شما به«: و در پايان آيه مى فرمايد
  ).ثُم إِلَي مرْجِعكُم فَأَحكُم بينَكُم فيما كُنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ(» آنچه اختالف داشتيد داورى مى كنم

يعنى آنچه از پيروزى ها گفته شد، مربوط به اين جهان است محاكمه نهايى و گرفتن نتيجه 
  .رت خواهد آمداعمال، چيزى است كه در آخ

* * *  
  :نكته

  تا پايان جهان باقى خواهد بود؟ ) عليه السالم(آيا آئين مسيح
طبق اين آيه، يهود و نصارى تا دامنه قيامت در جهان خواهند : در اينجا سؤالى پيش مى آيد كه

بود، و همواره اين دو مذهب به زندگى خود ادامه خواهند داد، با اين كه در اخبار و روايات 
مى خوانيم، او همه اديان را زير نفوذ خود در مى ) عليه السالم(ربوط به ظهور حضرت مهدىم

  . آورد
زيرا در روايات مربوط به ظهور  ;پاسخ اين سؤال از دقت در روايات مزبور روشن مى شود

هيچ خانه اى در شهر و بيابان نمى ماند مگر اين كه : مى خوانيم) عليه السالم(حضرت مهدى
در آن نفوذ مى كند، يعنى اسالم به صورت يك آئين رسمى، همه جهان را فرا خواهد توحيد 

گرفت، و حكومت به صورت يك حكومت اسالمى در مى آيد، و غير از قوانين اسالم چيزى 
بر جهان حكومت نخواهد داشت، ولى هيچ مانعى ندارد كه اقليتى از يهود و نصارى، در پناه 

  حكومت 
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  .وجود داشته باشند» اهل ذمه«با شرايط ) عليه السالم(حضرت مهدى
مردم را از روى اجبار به اسالم نمى كشاند، بلكه با ) عليه السالم(زيرا مى دانيم حضرت مهدى

و نيروى نظامى براى بسط عدالت، برانداختن منطق پيش مى رود، و توسل او به قدرت 
حكومت هاى ظلم و قرار دادن جهان در زير پرچم عدالت اسالم است، نه براى اجبار به 

  .پذيرفتن اين آئين، و گر نه آزادى و اختيار مفهومى نخواهد داشت
* * *  
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56   مما لَه رَةِ واآلْخ نْيا وي الدذاباً شَديداً فع مهذِّبا الَّذينَ كَفَرُوا فَأُعفَأَم  
  منْ ناصرينَ          

57    فِّيهِموفَي حاتاللُوا الصمع نُوا وا الَّذينَ آمأَم واللّه و مهورأُج  
  اليحب الظّالمينَ          

  ذلك نَتْلُوه علَيك منَ اآلْيات و الذِّكْرِ الْحكيمِ    58
   

  :ترجمه
در دنيا و آخرت، آنان ) و پس از شناختن حق، آن را انكار كردند،(ـ اما آنها كه كافر شدند،  56

  .آنها، ياورانى نيستو براى  ;را مجازات دردناكى خواهم كرد
ـ اما آنها كه ايمان آوردند، و اعمال صالح انجام دادند، خداوند پاداش آنان را به طور كامل  57

  .و خداوند، ستمكاران را دوست نمى دارد ;خواهد داد
است، و يادآورى حكيمانه ) ى حقانيت تو(ـ اينها را كه بر تو مى خوانيم، از نشانه ها  58

  .است
   

  :تفسير
  )عليه السالم(رنوشت پيروان و مخالفان مسيحس

است كه در آيه قبل درباره پيروان ) عليه السالم(آيه اول و دوم دنباله خطاب به حضرت مسيح
  .است) صلى اهللا عليه وآله(و مخالفان او آمده بود، و سومين آيه، خطاب به شخص رسول اللّه

  ى خدا بازگشتند و او در بعد از آن كه مردم به سو: در آيه نخست، مى فرمايد
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حق را شناختند و (اما كسانى كه كافر شدند «ميان آنان داورى كرد، صفوف از هم جدا مى شود 
فَأَما (» رد و ياورانى ندارندآنها را مجازات شديدى در دنيا و آخرت خواهم ك) انكار كردند

  ).الَّذينَ كَفَرُوا فَأُعذِّبهم عذاباً شَديداً في الدنْيا و اآلْخرَةِ و ما لَهم منْ ناصرينَ
در اين آيه، عالوه بر عذاب آخرت كه نتيجه داورى پروردگار در قيامت است، به مجازات 

دامنگير افراد كافر، و مخالفان حق و عدالت خواهد شديد آنها در دنيا نيز اشاره شده است كه 
  .شد، در حالى كه هيچ كس توانايى حمايت از آنها را نخواهد داشت

* * *  
اما كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام «: آن گاه به گروه دوم اشاره كرده، مى فرمايد

أَما الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات و (» دادند، خداوند پاداش آنها را به طور كامل خواهد داد
مهورأُج فِّيهِموفَي.(  

  ).و اللّه اليحب الظّالمينَ(» خداوند هرگز ستمگران را دوست ندارد«: و باز تأكيد مى كند
عليه (كسانى كه نسبت به مسيح: مقدم داشتن سرنوشت كافران بر مؤمنان، به خاطر آن است

  .افر شدند اكثريت را داشتندك) السالم
ضمناً از اين كه در آيه نخست، اشاره به عذاب دنيا نيز شده به خوبى استفاده مى شود كه 

گرفتار مجازات هاى دردناكى در همين جهان نيز خواهند ) منظور در اينجا يهود است(كافران 
  .شد، و تاريخ ملت يهود شاهد اين مدعاست

ها تكيه بر كفر شده، ولى در آيه دوم ايمان و عمل صالح هر دو با در آيه اول تن: جالب اين كه
هم آمده است، اشاره به اين كه كفر به تنهايى مى تواند منشأ عذاب الهى گردد، ولى ايمان به 

  تنهايى براى بهره كامل از نعمت هاى الهى كافى 
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  .نيست، بلكه عمل صالح نيز مى طلبد
گويا ناظر به اين نكته است كه تمام شعب كفر و » و اللّه اليحب الظّالمينَ«در ضمن جمله 

اعمال سوء، در ظلم به معنى وسيع آن، خالصه مى شود، و مسلّم است خدايى كه ظالمان را 
  .دگان ستم نخواهد كرد و اجر آنها را به طور كامل خواهد داددوست ندارد، هرگز در حق بن

* * *  
، و گوشه اى از تاريخ پر ماجراى او، در )عليه السالم(در آخرين آيه، پس از شرح داستان مسيح
اينها را كه بر «: كرده، مى گويد) صلى اهللا عليه وآله(آيات پيشين، روى سخن را به پيامبر اسالم

كه به صورت آيات قرآن بر » شانه هاى حقانيت تو و يادآورى حكيمانه استتو مى خوانيم از ن
ذلك نَتْلُوه علَيك منَ اآلْيات و الذِّكْرِ (تو نازل گرديده و خالى از هر گونه باطل و خرافه است 

  ).الْحكيمِ
غين، اين در حالى است كه ديگران سرگذشت اين پيامبر بزرگ را به هزار گونه افسانه درو

  .خرافات و بدعت ها آلوده اند
* * *  

   
   
   
   



٦٦٨  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  
    
   

  إِنَّ مثَلَ عيسى عنْد اللّه كَمثَلِ آدم خَلَقَه منْ تُراب ثُم قالَ لَه كُنْ   59
  يكُونُ فَ         

  الْحقُّ منْ ربك فَال تَكُنْ منَ الْممتَرينَ    60
   

  :ترجمه
: ـ مثَل عيسى در نزد خدا، همچون آدم است، كه او را از خاك آفريد، و سپس به او فرمود 59

بنابراين، والدت مسيح بدون پدر، هرگز دليل بر . (او هم فوراً موجود شد! »موجود باش«
  ).الوهيت او نيست

  .بنابراين، از ترديد كنندگان مباش ;ـ اينها حقيقتى است از جانب پروردگار تو 60
   

  : شأن نزول
همان طور كه در آغاز سوره، مشروحاً بيان شد، مقدار زيادى از آيات اين سوره در پاسخ 

گفتگوهاى مسيحيان نجران، نازل شده است، چون آنها در يك هيأت شصت نفرى به اتفاق 
صلى اهللا عليه (از رؤسا و بزرگان خود به عنوان نمايندگى براى گفتگو با پيامبر اسالمچند نفر 

  .وارد شده بودند» مدينه«به ) وآله
صلى اهللا عليه (آنها از پيامبر: از جمله مسائلى كه در اين گفتگو مطرح شد اين بود كه

  ما را به چه چيز دعوت مى كنى؟ : پرسيدند)وآله
به سوى خداوند يگانه، و اين كه از طرف او رسالت خلق را : فرمود) ه وآلهصلى اهللا علي(پيامبر

بنده اى از بندگان او است، و حاالت بشرى داشت و مانند ديگران ) عليه السالم(دارم و مسيح
  .غذا مى خورد

  بدون پدر اشاره كرده و آن ) عليه السالم(آنها اين سخن را نپذيرفتند و به والدت عيسى
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را دليل بر الوهيت او خواندند، آيات فوق، نازل شد و به آنها پاسخ داد و چون حاضر به قبول 
  )1.(كرد كه شرح آن به زودى خواهد آمد» مباهله«پاسخ نشدند، آنها را دعوت به 

   
  :تفسير
  )عليه السالم(وهيت مسيحنفى ال

همان گونه كه در شأن نزول آمد، اين آيات، ناظر به كسانى است كه والدت حضرت 
بدون پدر را، دليل بر فرزندى او نسبت به خدا، و يا الوهيتش مى گرفتند، ) عليه السالم(مسيح

  : آيه نخست مى گويد
موجود : ريد، سپس به او فرمودمثَل عيسى نزد خدا همچون مثل آدم است كه او را از خاك آف«

إِنَّ مثَلَ عيسى عنْد اللّه كَمثَلِ آدم خَلَقَه منْ تُراب ثُم قالَ لَه ! (»باش، او نيز بالفاصله موجود شد
  ).كُنْ فَيكُونُ

) عليه السالم(و با اين استدالل كوتاه و روشن، به ادعاى آنها پاسخ مى گويد كه اگر مسيح 
 ;دنيا آمد، جاى تعجب نيست، و دليل بر فرزندى خدا يا عين خدا بودن نمى باشد بدون پدر به

، از اين هم شگفت انگيزتر بود، او بدون پدر و مادر به )عليه السالم(زيرا موضوع آفرينش آدم
هر كارى در برابر اراده حق، سهل و آسان است تنها كافى : دنيا آمد، سپس به غافالن مى فهماند

  !»آن هم موجود مى شود! موجود باش«: داست بفرماي
اصوالً مشكل و آسان نسبت به مخلوقات است كه قدرت محدودى دارند و اما آن كس كه 

قدرتش نامحدود است، تقسيم كارها به مشكل و آسان، براى او مفهومى ندارد، براى او آفريدن 
  يك برگ، يا آفرينش يك جنگل در هزاران 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .348و  345، 277، صفحه 21، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيات مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1
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  .كيلومتر يكسان است، و آفرينش يك ذره خاك با منظومه شمسى، مساوى است
* * *  

كه درباره حضرت (اينها را «: در دومين آيه، براى تأكيد آنچه در آيات قبل آمد، مى فرمايد
بر تو مى خوانيم حقى است از سوى ) و چگونگى والدت او و مقاماتش) عليه السالم(مسيح

الْحقُّ منْ ربك فَال ! (»پروردگارت، و چون حق است، هرگز از ترديد كنندگان در آن مباش
  ).نْ منَ الْممتَرينَتَكُ

  : مفسران دو احتمال داده اند» الْحقُّ منْ ربك«در مورد جمله 
بنابراين معنى ) »خبر«، منْ ربك »مبتدا«اَلْحقُّ (جمله مركب از مبتدا و خبر باشد : نخست اين كه

ى واقعيت زيرا حق به معن ;»حق همواره از طرف پروردگار خواهد بود«: آن چنين مى شود
است، و واقعيت عين هستى است، و هستى ها همه از وجود او مى جوشد، باطل، عدم و 

  .نيستى است و با ذات او بيگانه است
اين «: بوده باشد، يعنى» ذلك األَخْبار«جمله مزبور خبر مبتداى محذوفى است كه : ديگر اين كه

و هر دو معنى با آيه » پروردگارخبرهايى كه به تو داده شد، همگى حقايقى است از طرف 
  .سازگار است

* * *  
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  فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبناءنا   61
  و أَبناءكُم و نساءنا و نساءكُم و أَنْفُسنا و أَنْفُسكُم ثُم نَبتَهِلْ         
  فَنَجعلْ لَعنَت اللّه علَى الْكاذبينَ          

  :ترجمه 
: كسانى با تو به ستيز برخيزند، بگو) باز(ـ هر گاه بعد از علم و دانشى كه به تو رسيده،  61

ما زنان خويش را دعوت  ;ما فرزندان خود را دعوت كنيم، شما هم فرزندان خود را بياييد«
آن گاه  ;ما از نفوس خود دعوت كنيم، شما هم از نفوس خود ;نماييم، شما هم زنان خود را

  .»و لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم ;مباهله كنيم
   

  :شأن نزول
و گروهى » سيد«و » عاقب«باره هيأت نجرانى مركب از اين آيه و آيات قبل از آن در: گفته اند

: رسيده، عرض كردند) صلى اهللا عليه وآله(كه با آنها بودند نازل شده است، آنها خدمت پيامبر
» ...انَّ مثَلَ عيسى عنْد اللّه«آيا هرگز ديده اى فرزندى بدون پدر متولد شود؟ در اين هنگام آيه 

  )1(آنها را به مباهله) صلى اهللا عليه وآله(يامبرنازل شد و هنگامى كه پ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به معنى رها كردن و قيد و بند را از چيزى ) بر وزن اهل(» بهل«در اصل از ماده » مباهله«ـ  1
برداشتن است، و به همين جهت هنگامى كه حيوانى را به حال خود واگذارنند، و پستان آن را 

» ابتهال«مى گويند، و » باهل«در كيسه قرار ندهند، تا نوزادش بتواند به آزادى شير بنوشد، به آن 
  .در دعا به معنى تضرع و واگذارى كار به خدا است

و اگر آن را گاهى به معنى هالكت و لعن و دورى از خدا گرفته اند نيز به خاطر اين است كه 
حال خود اين نتائج را به دنبال مى آورد، اين بود معنى رها كردن و واگذار كردن بنده به 

  .از نظر ريشه لغت» مباهله«
و از نظر مفهوم متداول كه از آيه فوق گرفته شده، به معنى نفرين كردن دو نفر به يكديگر 

است، بدين ترتيب، افرادى كه با هم گتفگو درباره يك مسأله مهم مذهبى دارند در يك جا 
رگاه خدا تضرع كنند و از او بخواهند كه دروغگو را رسوا سازد و مجازات جمع شوند و به د

  .كند
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آنها تا فرداى آن روز از حضرتش مهلت خواستند و پس از مراجعه، به شخصيت . دعوت كرد
  : به آنها گفت) روحانى بزرگشان(ف هاى نجران، اسق

نگاه كنيد، اگر با فرزندان و خانواده اش براى مباهله ) صلى اهللا عليه وآله(شما فردا به محمد«
  .»زيرا چيزى در بساط ندارد ;آمد، از مباهله با او بترسيد، و اگر با يارانش آمد با او مباهله كنيد

را ) عليه السالم(مد در حالى كه دست على بن ابيطالبآ) صلى اهللا عليه وآله(فردا كه شد پيامبر
عليها (در پيش روى او راه مى رفتند، و فاطمه) عليهما السالم(گرفته بود و حسن و حسين

پشت سرش بود، نصارى نيز بيرون آمدند در حالى كه اسقف آنها پيشاپيششان بود، ) السالم
با آن چند نفر آمدند، درباره آنها سؤال ) لهصلى اهللا عليه وآ(هنگامى كه نگاه كرد، ديد پيامبر

اين پسر عمو و داماد او و محبوب ترين خلق خدا نزد او است و اين دو «: كرد، به او گفتند
عليها (هستند و آن بانوى جوان دخترش فاطمه) عليه السالم(پسر، فرزندان دختر او از على

  .»...فراد به قلب او استاست كه عزيزترين مردم نزد او، و نزديك ترين ا)السالم
  .»براى مباهله قدم پيش گذار«: به اسقف گفت» سيد«

نه، من مردى را مى بينم كه نسبت به مباهله با كمال جرأت اقدام مى كند و من مى : گفت
ترسم راستگو باشد، و اگر راستگو باشد، به خدا يك سال بر ما نمى گذرد كه در تمام دنيا يك 

  .وجود نخواهد داشتنصرانى كه آب بنوشد 
ما با تو مباهله نمى كنيم، ! اى ابوالقاسم«: عرض كرد) صلى اهللا عليه وآله(اسقف به پيامبر اسالم

با آنها مصالحه كرد كه دو ) صلى اهللا عليه وآله(بلكه مصالحه مى كنيم، با ما مصالحه كن، پيامبر
لّه اى چهل درهم باشد، و كه حداقل قيمت هر ح) يك قواره پارچه خوب لباس(هزار حلَّه 

عاريت دادن سى دست زره، و سى عدد نيزه، و سى رأس اسب، در صورتى كه در سرزمين 
ضامن اين عاريت ها ) صلى اهللا عليه وآله(يمن، توطئه اى براى مسلمانان رخ دهد، و پيامبر

  خواهد بود، تا آن را بازگرداند، و عهد نامه اى در 
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  .اين زمينه نوشته شد
من صورت هائى را مى بينم كه اگر از «: اسقف مسيحيان به آنها گفت: و در روايتى آمده است

كوه ها را از جا بركند، چنين خواهد كرد هرگز با آنها مباهله نكنيد كه : خداوند تقاضا كنند
  )1.(»الك خواهيد شد، و يك نصرانى تا روز قيامت بر صفحه زمين نخواهد مانده
   

  :تفسير
  مباهله با مسيحيان نجران

شده )عليه السالم(اين آيه، به دنبال آيات قبل و استداللى كه در آنها بر نفى خدا بودن مسيح
درباره (و دانش كه  هر گاه بعد از علم«: دستور مى دهد) صلى اهللا عليه وآله(بود، به پيامبر

بياييد ما : كسانى با تو در آن به محاجه و ستيز برخاستند، به آنها بگو) باز(براى تو آمده ) مسيح
فرزندان خود را دعوت مى كنيم و شما هم فرزندان خود را، ما زنان خويش را دعوت مى 

دعوت مى ) ن هستندكسانى كه به منزله ما جا(نماييم، شما هم زنان خود را، ما از نفوس خود 
كنيم، شما هم از نفوس خود دعوت كنيد، سپس مباهله مى كنيم و لعنت خدا را بر دروغگويان 

فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبناءنا و أَبناءكُم و (» قرار مى دهيم
  ).فُسنا و أَنْفُسكُم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعلْ لَعنَت اللّه علَى الْكاذبينَنساءنا و نساءكُم و أَنْ

اين نيست كه اين افراد جمع شوند و نفرين كنند و سپس » مباهله«ناگفته پيدا است منظور از 
  زيرا چنين عملى به تنهايى هيچ فايده اى  ;پراكنده شوند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اين شأن نزول با تفاوت هاى . ، ذيل آيه مورد بحث، با كمى تلخيص»مجمع البيان«ـ  1

و غير آن نيز آمده است، و » كبير«و تفسير » ابوالفتوح رازى«مختصرى در تفاسير ديگر مانند 
بحار «. اين روايت در ميان علماى تفسير و حديث، مورد اتفاق است: ادعا مى كند» فخر رازى«

، صفحه 1، جلد »ارشاد شيخ مفيد«ـ ... و 345، 344، 342، 322، 321، صفحه 21، جلد »االنوار
  .هـ ق 1413، كنگره شيخ مفيد، 168و  167، 166
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دد، و با آشكار شدن اثر آن، دروغگويان به اين نفرين مؤثر گر: ندارد، بلكه منظور اين است
  .عذاب گرفتار شوند و شناخته گردند

به تعبير ديگر، گرچه در اين آيه، به تأثير و نتيجه مباهله تصريح نشده اما از آنجا كه اين كار به 
، مورد استفاده قرار گرفته، دليل بر »منطق و استدالل«، بعد از اثر نكردن »حربه«عنوان آخرين 

  .منظور، ظاهر شدن اثر خارجى اين نفرين است نه تنها يك نفرين ساده: ن است كهاي
* * *  
  :نكته ها

  )صلى اهللا عليه وآله(ـ دعوت به مباهله دليل روشن حقانيت پيامبر اسالم 1
هر گاه پس از استدالالت روشن پيشين، : در آيه فوق، خداوند به پيامبر خود دستور مى دهد

» مباهله«با تو گفتگو كند، و به جدال برخيزد، به او پيشنهاد ) ليه السالمع(كسى درباره عيسى
كن كه فرزندان و زنان خود را بياورد و تو هم فرزندان و زنان خود را دعوت كن و دعا كنيد تا 

  .خداوند دروغگو را رسوا سازد
هى بود كه صد به شكل فوق، شايد تا آن زمان در بين عرب سابقه نداشت، و را» مباهله«مسأله 

  .مى كرد) صلى اهللا عليه وآله(در صد حكايت از ايمان و صدق دعوت پيامبر
چگونه ممكن است، كسى كه به تمام معنى به ارتباط خويش با پروردگار ايمان نداشته باشد، 

بياييد با هم به درگاه خدا برويم و از : وارد چنين ميدانى گردد؟ و از مخالفان خود دعوت كند
هيم تا دروغگو را رسوا سازد، و شما به سرعت نتيجه آن را خواهيد ديد كه چگونه او بخوا

  خداوند دروغگويان را مجازات مى كند؟
زيرا اگر دعاى او به اجابت نرسد و اثرى از  ;مسلماً ورود در چنين ميدانى بسيار خطرناك است

  مجازات مخالفان آشكار نشود، نتيجه اى جز رسوائى 
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  .دعوت كننده نخواهد داشت
چگونه ممكن است آدم عاقل و فهميده اى بدون اطمينان به نتيجه، در چنين مرحله اى گام 

  بگذارد؟ 
له، يكى از نشانه هاى به مباه) صلى اهللا عليه وآله(دعوت پيامبر: از اينجا است كه گفته اند

  .صدق دعوت و ايمان قاطع او است، قطع نظر از نتايجى كه بعداً از مباهله به دست آمد
در روايات اسالمى وارد شده هنگامى كه پاى مباهله به ميان آمد نمايندگان مسيحيان نجران از 

نشينند، نتيجه مشاوره پيامبر مهلت خواستند، تا در اين باره بينديشند، و با بزرگان خود به شور ب
اگر : به نفرات خود دستور دادند: آنها كه از يك نكته روان شناسى سرچشمه مى گرفت اين بود

با سر و صدا و جمعيت و جار و جنجال به مباهله ) صلى اهللا عليه وآله(مشاهده كرديد محمد
به جار و جنجال شده زيرا حقيقتى در كار او نيست كه متوسل  ;آمد با او مباهله كنيد و نترسيد

  .است
و اگر با نفرات بسيار محدودى از خاصان نزديك و فرزندان خردسالش به ميعادگاه آمد، بدانيد 

  !او پيامبر خداست و از مباهله با او بپرهيزيد كه خطرناك است
عليهما (آنها طبق قرار قبلى به ميعادگاه رفتند، ناگاه ديدند پيامبر فرزندانش حسن و حسين

همراه او هستند و به ) عليها السالم(و فاطمه) عليه السالم(را در پيش رو دارد، و على) مالسال
  .بگوييد» آمين«آنها سفارش مى كند هر گاه من دعا كردم شما 

مسيحيان هنگامى كه اين صحنه را مشاهده كردند، سخت به وحشت افتادند، و از اقدام به 
) جِزْيه(و پرداختن ماليات » ذمه«شدند و به شرايط » مصالحه«مباهله خوددارى كرده، حاضر به 

  .تن در دادند
 * * *  
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  )عليهم السالم(سند زنده اى براى عظمت اهل بيت» مباهله«ـ  2
آيه مباهله در حق اهل بيت : تصريح كرده اند غالب مفسران و محدثان شيعه و اهل تسنن

نازل شده است و پيامبر تنها كسانى را كه همراه خود به ميعادگاه ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
عليه (و على) عليها السالم(و دخترش فاطمه) عليهما السالم(برد، فرزندانش حسن و حسين

  .بودند)السالم
هستند، همان طور ) عليهما السالم(ر آيه، منحصراً حسن و حسيند» أَبناءنا«بنابراين، منظور از 

بوده ) عليه السالم(تنها على» أَنْفُسنا«، و منظور از )عليها السالم(فاطمه» نساءنا«كه منظور از 
  )1.(است و احاديث فراوانى در اين زمينه نقل شده است

ورود احاديث را در : وشيده اندولى بعضى از مفسران اهل تسنن كه كامالً در اقليت هستند ك
  .اين زمينه انكار كنند
اين روايات همگى از طرق شيعه است، و «: در ذيل آيه مى گويد» المنار«مثالً نويسنده تفسير 

هدف آنها مشخص است، و آنها چنان در نشر و ترويج اين احاديث كوشيده اند كه موضوع را، 
  !! »به ساخته اندحتى بر بسيارى از دانشمندان اهل تسنن مشت

على رغم پندارهاى تعصب آلود نويسنده : اما مراجعه به منابع اصيل اهل تسنن نشان مى دهد
هرگز منتهى نمى شود، و اگر بنا » شيعه و كتب شيعه«بسيارى از طرق اين احاديث به » المنار«

تبشان نيز از باشد ورود اين احاديث را از طرق اهل تسنن انكار كنيم، ساير احاديث آنها و ك
  .درجه اعتبار خواهد افتاد

براى روشن شدن اين حقيقت، قسمتى از روايات آنان را در اين باب با ذكر مدارك در اينجا 
  : مى آوريم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحه 25و جلد  346، صفحه 21و جلد  350و  141، صفحه 10، جلد »بحار االنوار«ـ  1

  ...و 257، صفحه 35و جلد  439صفحه  ،31و جلد  223
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 46طبع جديد، صفحه » احقاق الحق«در جلد سوم از كتاب نفيس » قاضى نور اللّه شوشترى«
  :چنين مى گويد

عليهما (در آيه فوق اشاره به حسن و حسين» أَبناءنا«كه مفسران در اين مسأله اتفاق نظر دارند «
  .»است)عليه السالم(اشاره به على» أَنْفُسنا«و ) عليها السالم(اشاره به فاطمه» نساءنا«و ) السالم

ذكر شده اند كه » بزرگان اهل سنت«در حدود شصت نفر از ) در پاورقى كتاب مزبور(و 
نازل شده است و نام آنها و ) عليهم السالم(باره اهل بيتآيه مباهله در: تصريح نموده اند

  .مشروحاً آورده است 76تا  46مشخصات كتب آنها را در همان صفحه 
  : از جمله شخصيت هاى سرشناسى كه اين مطلب از آنها نقل شده افراد زير هستند

تماد معروف كه از كتب شش گانه مورد اع» صحيح«صاحب » مسلم بن حجاج نيشابورى«ـ  1
  )1.(اهل سنت است

  )2.(»مسند«در كتاب » احمد بن حنبل«ـ  2
  )3.(در تفسير معروفش در ذيل همين آيه» طبرى«ـ تفسير  3
  )4.(»مستدرك«در كتاب » حاكم«ـ  4
  )5.(»دالئل النبوة«در كتاب » حافظ ابو نعيم اصفهانى«ـ  5
  )6.(»اسباب النزول«در كتاب » واحدى نيشابورى«ـ  6
  )7.(در تفسير معروفش» رازىفخر «ـ  7

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، چاپ محمد على صبيح ـ مصر120، صفحه 7ـ جلد  1
  .، چاپ مصر185، صفحه 1ـ جلد  2
  .، چاپ ميمنية ـ مصر192ـ جلد سوم، صفحه  3
  .، چاپ حيدر آباد دكن150ـ جلد سوم، صفحه  4
  .، چاپ حيدر آباد297ـ صفحه  5
  .، چاپ الهندية مصر74حه ـ صف 6
  .، چاپ البهيه مصر85، صفحه 8ـ جلد  7
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  )1.(»جامع االصول«در كتاب » ابن اثير«ـ  8
  )2.(»تذكرة الخواص«در » ابن جوزى«ـ  9

  )3.(رشدر تفسي» قاضى بيضاوى«ـ  10
  )4.(»روح المعانى«در تفسير » آلوسى«ـ  11
  )5.(»الجواهر«مفسر معروف در تفسير » طنطاوى«ـ  12
  )6.(»كشّاف«در تفسير » زمخشرى«ـ  13
  )7.(»االصابة«در كتاب » حافظ احمد بن حجر عسقالنى«ـ  14
  )8.(»الفصول المهمة«در كتاب » ابن صباغ«ـ  15
  )9.(»الجامع الحكام القرآن«در تفسير » عالمه قرطبى«ـ  16

» معاويه«روزى : نقل شده» فَضائلُ على بنِ أَبِيطالب«در باب » صحيح مسلم«از » غاية المرام«در كتاب 
  ! را سب و دشنام نمى گويى؟)) عليه السالم(على(چرا ابو تراب : گفت» سعد بن ابى وقاص«به 

فرمود ) عليه السالم(درباره على) صلى اهللا عليه وآله(راز آن وقت كه به ياد سه چيز كه پيامب«: گفت
هنگامى كه آيه مباهله نازل گرديد، :) يكى از آنها اين بود... (افتادم، از اين كار صرف نظر كردم

دعوت كرد و سپس ) عليهم السالم(تنها از فاطمه و حسن و حسين و على) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر
  )10.(»اينها خاصان نزديك من اند! خدايا«: أَهلى أَللّهم هؤُالء: فرمود

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .، طبع السنة المحمدية ـ مصر470، صفحه 9ـ جلد  1
  .، چاپ نجف17ـ صفحه  2
  .، چاپ مصطفى محمد مصر22، صفحه 2ـ جلد  3
  .، چاپ منيريه مصر167ـ جلد سوم، صفحه  4
  .، چاپ مصطفى البابى الحلبى ـ مصر120ـ جلد دوم، صفحه  5
  .، چاپ مصطفى محمد ـ مصر193، صفحه 1ـ جلد  6
  .، چاپ مصطفى محمد ـ مصر503، صفحه 2ـ جلد  7
  .، چاپ نجف108ـ صفحه  8
  .1936، چاپ مصر، سال 104، صفحه 3ـ جلد  9

صحيح «هـ ق ـ  1405، دار األضواء، بيروت، طبع دوم، 149و  107، صفحه 1، جلد »كشف الغمة«ـ  10
 337، صفحه 6و جلد  200، صفحه 3، جلد »الغدير«، دار الفكر بيروت ـ 120، صفحه 7، جلد »مسلم

، صفحه 5، جلد »سنن ترمذى«هـ ق ـ  1397، دار الكتاب العربى، طبع اول، 257، صفحه 10وجلد 
  ...هـ ق و 1403بيروت،  2، دار الفكر 301
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اين آيه قوى «: كه از بزرگان اهل تسنن است در ذيل آيه مى گويد» كشّاف«نويسنده تفسير 
  .»ترين دليلى است كه فضيلت اهل كساء را ثابت مى كند

) عليهم السالم(هل بيتمفسران، محدثان و مورخان شيعه نيز عموماً در نزول اين آيه درباره ا
  )1.(روايات فراوانى در اين زمينه نقل شده است» نور الثقلين«اتفاق نظر دارند، در تفسير 

در دربار خود » مأمون«درباره مجلس بحثى كه » عيون اخبار الرضا«از جمله به نقل از كتاب 
  : تشكيل داده بود، اين چنين مى نويسد

خداوند پاكان بندگان خود را در آيه مباهله «: فرمود) معليه السال(امام على بن موسى الرضا
فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ «: مشخص ساخته است و به پيامبرش چنين دستور داده

و » حسن«و » فاطمه«و » على«و به دنبال نزول اين آيه، پيامبر، » ...الْعلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبناءنا
اين مزيتى است كه هيچ كس در آن بر اهل ... را با خود به مباهله برد) عليهم السالم(»حسين«

پيشى نگرفته، و فضيلتى است كه هيچ انسانى به آن نرسيده، و شرفى است ) عليهم السالم(بيت
  )2.(»كه قبل از آن هيچ كس از آن برخوردار نبوده است

* * *  
  ـ پاسخ به سؤال 3

و بعضى ديگر درباره نزول آيه در حق اهل » فخر رازى«روفى است كه در اينجا سؤال مع
  :ذكر كرده اند) عليهم السالم(بيت

  )عليهما السالم(حسن و حسين) فرزندان ما(» أَبناءنا«چگونه ممكن است منظور از 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هـ  1412اسماعيليان، طبع چهارم،  ، مؤسسه350و  349، 348، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  1
  .ق
هـ ق ـ تفسير  1412، مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم، 349، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ـ  2
ذيل آيه ) هـق 1415، بنياد بعثت، طبع اول، 635، صفحه 1جلد ( 289، صفحه 1، جلد »برهان«

، »)عليه السالم(اخبار الرضا عيون«، چاپ آل البيت ـ 223، صفحه 25، جلد »بحار االنوار«ـ 
  .231الى  229، صفحه 1جلد 
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  جمع است و جمع بر دو نفر گفته نمى شود؟» أَبناء«باشد؟ در حالى كه 
) عليها السالم(نها بر بانوى اسالم فاطمهكه معنى جمع دارد ت» نسائَنا«و چگونه ممكن است 

  اطالق گردد؟ 
  !است، چرا به صيغه جمع آمده است؟) عليه السالم(تنها على» أَنْفُسنا«و اگر منظور از 

  :پاسخ
اوالً ـ همان طور كه قبالً به طور مشروح ذكر شد، اجماع علماى اسالم و احاديث فراوانى كه 

ر اسالمى اعم از شيعه و سنى در زمينه ورود اين آيه در در بسيارى از منابع معروف و معتب
صلى اهللا عليه (، به ما رسيده است و در آنها تصريح شده پيغمبر)عليهم السالم(مورد اهل بيت

كسى ) عليهما السالم(و حسن و حسين) عليها السالم(و فاطمه) عليه السالم(غير از على) وآله
زيرا مى دانيم از جمله قرائنى  ;راى تفسير آيه خواهد بودرا براى مباهله نبرد، قرينه آشكارى ب

  .كه آيات قرآن را تفسير مى كند، سنت و شأن نزول قطعى است
بلكه همه دانشمندان اسالم بايد به آن پاسخ . بنابراين، ايراد مزبور تنها متوجه شيعه نمى شود

  .گويند
زگى ندارد، و در قرآن و غير قرآن از ادبيات تا» تثنيه«يا بر » مفرد«بر » صيغه جمع«ثانياً ـ اطالق 

  .عرب و حتى غير عرب شواهد بسيارى دارد
  : توضيح اين كه

بسيار مى شود به هنگام بيان يك قانون، يا تنظيم يك عهدنامه، حكم به صورت كلى و به صيغه 
ان مسئول اجراى آن امضاءكنندگ: جمع آورده مى شود، و مثالً در عهدنامه چنين مى نويسند

عهدنامه و فرزندان آنها هستند، در حالى كه ممكن است يكى از دو طرف تنها يك يا دو فرزند 
  .ندارد» جمع«داشته باشد، اين موضوع هيچگونه منافاتى با تنظيم قانون يا عهدنامه به صورت 

  ، در »مرحله اجرا«و » مرحله قرارداد«ما دو مرحله داريم، : خالصه اين كه
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مرحله قرارداد، گاهى الفاظ به صورت جمع ذكر مى شود تا بر همه مصاديق تطبيق كند، ولى 
در مرحله اجرا، ممكن است مصداق، منحصر به يك فرد باشد، و اين انحصار در مصداق، 

  .له نداردمنافات با كلى بودن مسأ
موظف بود طبق قراردادى كه با نصاراى ) صلى اهللا عليه وآله(به عبارت ديگر پيغمبر اكرم

نجران بست، همه فرزندان و زنان خاص خاندانش و تمام كسانى را كه به منزله جان او بودند، 
دقت (همراه خود به مباهله ببرد، ولى مصداقى جز دو فرزند و يك زن و يك مرد نداشت 

  ).كنيد
اضافه بر اين، در آيات قرآن موارد متعددى داريم كه عبارت به صورت صيغه جمع آمده اما 

مى  173مثالً در همين سوره آيه : مصداق آن به جهتى از جهات منحصر به يك فرد بوده است
نى كه مردم به آنها گفتند كسا«: الَّذينَ قالَ لَهم النّاس إِنَّ النّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم: خوانيم

  .»اجتماع كرده اند از آنها بترسيد) براى حمله به شما(دشمنان 
ابو «است كه از » نعيم بن مسعود«طبق تصريح جمعى از مفسران ) مردم(» النّاس«كه منظور از 

  ) 1!(اموالى گرفته بود تا مسلمانان را از قدرت مشركان بترساند» سفيان
: لَقَد سمع اللّه قَولَ الَّذينَ قالُوا إِنَّ اللّه فَقيرٌ و نَحنُ أَغْنياء: مى خوانيم 181و همچنين در آيه 

و لذا از ما مطالبه زكات (خدا فقير است و ما بى نيازيم : خداوند گفتار كسانى را كه مى گفتند«
  .»شنيد!) كرده است

يا » حيى بن اخطب«معى از مفسران در آيه، طبق تصريح ج» الَّذينَ«در حالى كه منظور از 
  )2.(است» فنحاص«

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوره  173، ذيل آيه »فخر رازى«ـ تفسير » آل عمران«سوره  173، ذيل آيه »قرطبى«ـ تفسير  1
  .»آل عمران«سوره  173، ذيل آيه »آلوسى«ـ تفسير » آلعمران«
، »قرطبى«ـ تفسير » آل عمران«سوره  181، ذيل آيه 129، صفحه 4، جلد »طبرى«ـ تفسير  2

سوره  188، ذيل آيه 155، صفحه 2، جلد »ابن كثير«ـ تفسير » آل عمران«سوره  2181ذيل آيه 
  .»آل عمران«
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ر مفرد به عنوان بزرگداشت نيز ديده مى شود، همان طور كه درباره گاهى اطالق كلمه جمع ب
در ) 1(»ابراهيم امتى بود خاضع در پيشگاه خدا«: إِنَّ إِبراهيم كانَ أُمةً قانتاً للّه: ابراهيم مى خوانيم

  .كه اسم جمع است بر فرد اطالق شده است» أُمت«اينجا كلمه 
* * *  

  ان ما هستندـ نوه هاى دخترى، فرزند 4
گفته مى شود، بر خالف » ابن«به فرزندان دختر نيز حقيقتاً : ضمناً از آيه مباهله استفاده مى شود

  : آنچه در جاهليت مرسوم بود كه تنها فرزندان پسر را فرزند خود مى دانستند، و مى گفتند
  باعدبنُونا بنُو أَبنائَنا و بناتُنابنُوهنَّ أَبناء الرِّجالِ األَ

فرزندان ما تنها پسرزاده هاى ما هستند اما دخترزاده هاى ما ـ فرزندان مردم بيگانه «: يعنى
  )2!(»محسوب مى شوند نه فرزندان ما

اين طرز تفكر مولود همان سنت غلطى بود كه در جاهليت عرب، دختران و زنان را عضو 
راى نگاهدارى پسران مى اصلى جامعه انسانى نمى دانستند و آنها را در حكم ظروفى ب

  !پنداشتند
  : چنان كه شاعر آنها مى گويد

ألَنْسابِ آباءل و عاتدتَوسةٌميعالنّاسِ أَو هاتنَّما أُما و  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .120ـ نحل، آيه  1
اللّه مرعشى نجفى، ، كتابخانه آيت 28، صفحه 11ابن ابى الحديد، جلد » شرح نهج البالغه«ـ  2

، دار المعرفة للطباعة و النشر، طبع دوم ـ 42، صفحه 12، جلد »فتح البارى«هـ ق ـ  1404
، انتشارات جامعه 44، صفحه 18و جلد  262، صفحه 7و جلد  312، صفحه 4، جلد »الميزان«

آيه هـ ق، ذيل  1405، مؤسسة التاريخ العربى، 79، صفحه16، جلد »قرطبى«مدرسين ـ تفسير 
  .هـ ق 1412، دار المعرفة، بيروت، 160، صفحه 2، جلد »ابن كثير«ـ تفسير » زخرف«سوره  28
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ناخته مادران مردم، حكم ظروفى براى پرورش آنها دارند ـ و براى نسب تنها پدران ش«: يعنى
  )1!(»مى شوند

ولى اسالم، اين طرز تفكر را به شدت در هم كوبيد و احكام فرزند را بر فرزندان پسرى و 
  .دخترى يكسان جارى ساخت

  : مى خوانيم) عليه السالم(درباره فرزندان ابراهيم 85و  84آيات » انعام«در سوره 
و وبأَي مانَ ولَيس و دداو هتينْ ذُرم نينَ  وسحزِي الْمنَج ككَذل ونَ وهار وسى وم و فوسي * و

  : زكَرِيا و يحيى و عيسى و إِلْياس كُلٌّ منَ الصالحينَ
، داود و سليمان و ايوب و يوسف و موسى و هارون بودند و اين چنين )ابراهيم(از فرزندان «

و يحيى و عيسى و الياس كه همه از صالحان و نيز زكريا * نيكوكاران را پاداش مى دهيم 
  .»بودند

از فرزندان ابراهيم شمرده شده، در حالى كه فرزند ) عليه السالم(در اين آيه حضرت مسيح
  .دخترى بود و اصوالً پدرى نداشت

وارد شده )عليهما السالم(در رواياتى كه از طرق شيعه و سنى درباره امام حسن و امام حسين
باطالق كلمه اولِ اللّهسكراراً ديده مى شود» فرزند پيغمبر«: نُ ر.  

يعنى «: و حالئلُ أَبنائكُم: در آيات مربوط به زنانى كه ازدواج با آنها حرام است مى خوانيم
در ميان فقهاى اسالم اين مسأله مسلّم است كه همسران پسرها و نوه ) 2(»همسران پسران شما

  .سرى بر شخص حرام است و مشمول آيه فوق مى باشندها، چه دخترى باشند و چه پ
* * *  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـ ش ـ با اين تفاوت كه در اينجا  1369، انتشارات پيام اسالم، 24، صفحه »ديوان على«ـ  1
» ء أَبناءلآلبا«، با اين تفاوت كه در اينجا 538، صفحه 4، جلد »مغنى المحتاج«. آمده» لألَحسابِ«

و  53، صفحه 7، جلد »مبسوط سرخسى«هـ ق ـ  1377آمده است، دار احياء پالتراث العربى، 
و جلد  44، صفحه 18، جلد »الميزان«هـ ق ـ  1406، دار المعرفة بيروت، 159، صفحه 17جلد 

  .، انتشارات جامعه مدرسين312، صفحه 4
  .23ـ نساء، آيه  2
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  ـ آيا مباهله يك حكم عمومى است؟ 5
شكى نيست آيه فوق يك دستور كلى براى دعوت به مباهله به مسلمانان نمى دهد، بلكه روى 

آن  است، ولى اين موضوع مانع از) صلى اهللا عليه وآله(سخن در آن، تنها به پيامبر اسالم
نخواهد بود كه مباهله در برابر مخالفان، يك حكم عمومى باشد و افراد با ايمان كه از تقوا و 

خداپرستى كامل برخوردارند به هنگامى كه استدالالت آنها در برابر دشمنان بر اثر لجاجت به 
  .جائى نرسد از آنها دعوت به مباهله كنند

در تفسير : ، عموميت اين حكم استفاده مى شوداز رواياتى كه در منابع اسالمى نقل شده نيز
  : نقل شده كه فرمود)عليه السالم(حديثى از امام صادق 351، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«
  !»اگر سخنان حق شما را مخالفان نپذيرفتند آنها را به مباهله دعوت كنيد«

  سؤال كردم چگونه مباهله كنم؟ : راوى مى گويد
  !»اصالح اخالقى كن خود را سه روز«: فرمود

روزه بگير و غسل كن، و با كسى كه مى خواهى مباهله كنى به صحرا : و گمان مى كنم فرمود
  : برو، سپس انگشتان دست راستت را در انگشتان راست او بيفكن و از خودت آغاز كن و بگو

ر نهان تو پروردگار آسمان هاى هفتگانه و زمين هاى هفتگانه اى و آگاه از اسرا! خداوندا
هستى، و رحمان و رحيمى، اگر مخالف من حقى را انكار كرده و ادعاى باطلى دارد بالئى از 

  ! آسمان بر او بفرست، و او را به عذاب دردناكى مبتال ساز
  : و بعد بار ديگر اين دعا را تكرار كن و بگو

و بفرست و او را اگر اين شخص حق را انكار كرده و ادعاى باطلى مى كند بالئى از آسمان بر ا
  ! به عذابى مبتال كن
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! چيزى نخواهد گذشت كه نتيجه اين دعا آشكار خواهد شد، به خدا سوگند«: سپس فرمود
  )1.(»ه كندهرگز نيافتم كسى را كه حاضر باشد اين چنين با من مباهل

اسالم عمالً «: ضمناً از اين آيه، معلوم مى شود بر خالف حمالت بى رويه افرادى كه مى گويند
، زنان در مواقع حساس به سهم خود در »آئين مردان است و زنان در آن به حساب نيامده اند

دگى پيشبرد اهداف اسالمى همراه مردان در برابر دشمن مى ايستاده اند، صفحات درخشان زن
و زنان ديگرى كه در ) عليها السالم(و دخترش زينب كبرى) عليها السالم(فاطمه بانوى اسالم

  .تاريخ اسالم، گام بر جاى گام هاى آنها نهاده اند، گواه اين حقيقت است
* * *  

   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »الميزان«الكتب االسالمية، چاپخانه خورشيد ـ ، دار 40، صفحه 5، جلد »جواهر الكالم«ـ  1

، دار 514و  513، صفحه 2، جلد »كافى«، انتشارات جامعه مدرسين ـ 410، صفحه 4جلد 
، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 134، صفحه 7، جلد »وسائل الشيعه«الكتب االسالمية ـ 

نور «هـ ق ـ  1407الكتاب االسالمى،  ، دار215و  214، صفحه »عدة الداعى«ـ  349، صفحه 92
  .هـ ق 1412، مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم، 351، صفحه 1، جلد »الثقلين
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  إِالَّ اللّه و إِنَّ اللّه لَهو الْعزيزُإِنَّ هذا لَهو الْقَصص الْحقُّ و ما منْ إِله    62
         كيمالْح  

  فَإِنْ تَولَّوا فَإِنَّ اللّه عليم بِالْمفْسدينَ    63
   

  :ترجمه
و ادعاهايى همچون الوهيت او، يا فرزند خدا . (است) مسيح(ـ اين همان سرگذشت واقعى  62

و خداوند توانا و حكيم  ;خداوند يگانه نيستو هيچ معبودى، جز ). بودنش، بى اساس است
  .است

بدان كه طالب حق (روى گردانند، ) با اين شواهد روشن، باز هم از پذيرش حق(ـ اگر  63
  .خداوند از مفسده جويان، آگاه است) و ;نيستند

   
  :تفسير

  داستان هاى راستين
: د هر چه بيشتر مى فرمايدبه عنوان تأكي) عليه السالم(در آيات فوق، پس از شرح زندگى مسيح

نه ادعاهائى همچون الوهيت مسيح يا فرزند خدا بودنش » اينها سرگذشت واقعى مسيح است«
  ).إِنَّ هذا لَهو الْقَصص الْحقُّ(

نه مدعيان خدائى او سخن حقى مى گفتند، و نه آنهائى كه ـ العياذ باللّه ـ فرزند نامشروعش 
وردى و تو گفتى او بنده خدا و پيامبر بود كه با يك معجزه مى خوانند، حق آن است كه تو آ

  .الهى از مادرى پاك، بدون پدر تولد يافت
و ما منْ إِله إِالَّ (» و هيچ معبودى جز خداوند يگانه نيست«: باز براى تأكيد بيشتر مى افزايد

اللّه.(  
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و تولد فرزندى بدون پدر در برابر قدرتش » و خداوند يگانه قدرتمند و توانا و حكيم است«
  ).و إِنَّ اللّه لَهو الْعزيزُ الْحكيم(مسأله مهمى نيست 

  .آرى، چنين كسى سزاوار پرستش است نه غير او
به ) بر وزن صف(» قَص«باشد و در اصل از ماده مفرد است و به معنى قصه مى » قَصص«واژه 

مى ) عليه السالم(معنى جستجوى چيزى كردن گرفته شده، مثالً در داستان موسى بن عمران
  )1.(»به جستجوى موسى بپرداز: مادر موسى به خواهرش گفت«: و قالَت ال ُخْته قُصيه: خوانيم

ه خاطر آن است كه جستجوى حق صاحب مى گويند ب» قصاص«و اين كه تالفى خون را 
خون در آن مى شود سرگذشت ها و تاريخ پيشينيان را كه حاالت و ماجراهاى زندگى آنها را 

  .جستجو مى كند، نيز قصه مى گويند
است نه )عليه السالم(سرگذشت مسيح» هذا«از آنچه در باال گفته شد معلوم شد مشار اليه در 

  .بياءقرآن مجيد يا مجموعه تاريخ ان
 * * *  

در آيه بعد، كسانى را كه از پذيرش اين حقايق سر باز مى زنند، مورد تهديد قرار داده، مى 
بدان كه در جستجوى (روى برگردانند ) با اين همه داليل و شواهد روشن باز هم(اگر «: فرمايد

ا مى شناسد و كامالً آنها ر» زيرا خداوند از مفسدان آگاه است) حق نيستند و فاسد و مفسدند
  ).فَإِنْ تَولَّوا فَإِنَّ اللّه عليم بِالْمفْسدينَ(

مسلّم است جمعيتى كه پس از آن همه استدالالت منطقى قرآن درباره مسيح، و همچنين عقب 
نشينى از دعوت به مباهله تسليم حق نشوند، و باز هم به گفتگوهاى لجوجانه خود ادامه دهند 

هستند كه هدف آنها تخدير عقايد صحيح مردم است، ) فسده جويانىم(نيستند بلكه ) حق جو(
و مسلماً خداوند آنها را مى شناسد و از نياتشان با خبر است و به موقع آنان را كيفر خواهد 

  .داد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .11ـ قصص، آيه  1
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64   دبأَالّ نَع نَكُميب نَنا ويواء بة سما إِلى كَلتابِ تَعالَولَ الْكقُلْ يا أَه  
  إِالَّ اللّه و ال نُشْرِك بِه شَيئاً و ال يتَّخذَ بعضُنا بعضاً أَرباباً منْ دونِ         
  ه فَإِنْ تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بِأَنّا مسلمونَ اللّ         

   
  :ترجمه

كه جز  ;بياييد به سوى سخنى كه ميان ما و شما يكسان است! اى اهل كتاب«: ـ بگو 64
و بعضى از ما، بعض ديگر را ـ غير  ;خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم

گواه باشيد «: سرباز زنند، بگوييد) از اين دعوت،(هر گاه . »ايى نپذيرداز خداى يگانه ـ به خد
  !»كه ما مسلمانيم

   
  :تفسير

  دعوت به سوى وحدت
قرآن نخستين بار، در ضمن آيات گذشته مسيحيان را دعوت به استدالل منطقى كرد، و پس از 

روحيه آنها اثر  مخالفت، دعوت به مباهله نمود و چون دعوت به مباهله به مقدار كافى در
گذاشت، به دليل اين كه حاضر به مباهله نشدند و شرايط ذمه را پذيرفتند، بار ديگر از اين 

آمادگى روحى استفاده كرده، مجدداً شروع به استدالل مى كند، ولى اين استدالل با استدالالت 
  .سابق تفاوت فراوان دارد

ت بود ولى در اين آيه دعوت به نقطه در آيات گذشته دعوت به سوى اسالم با تمام خصوصيا
  .هاى مشترك ميان اسالم و آئين هاى اهل كتاب است

بياييد به سوى سخنى كه ميان ما ! اى اهل كتاب: بگو«: روى سخن را به پيامبر كرده، مى فرمايد
  و شما مشترك است كه جز خداوند يگانه را نپرستيم و چيزى 
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را شريك او قرار ندهيم و بعضى از ما بعضى ديگر را ـ غير از خداوند يگانه ـ به خدائى 
ال نُشْرِك بِه قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تَعالَوا إِلى كَلمة سواء بينَنا و بينَكُم أَالّ نَعبد إِالَّ اللّه و (» نپذيرد

ونِ اللّهنْ دباباً مضاً أَرعضُنا بعذَ بتَّخال ي ئاً وشَي.(  
اگر كسانى حاضر نبودند در تمام اهداف : در واقع قرآن با اين طرز استدالل، به ما مى آموزد

مقدس، با شما همكارى كنند، بكوشيد الاقل در اهداف مهم مشترك همكارى آنها را جلب 
  .آن را پايه اى براى پيشبرد اهداف مقدستان قرار دهيد كنيد و

شما : آيه فوق، يك نداى وحدت در برابر تمام مذاهب آسمانى است، به مسيحيان مى گويد
منافاتى با ) اعتقاد به خدايان سه گانه(» تثليث«هستيد و حتى مى گوييد مسأله » توحيد«مدعى 

  .يث مى باشيد ندارد، و لذا قائل به وحدت در تثل» توحيد«
را فرزند خدا پنداشتند، مدعى توحيد » عزَير«و همچنين يهود در عين سخنان شرك آميز كه 

  .بوده و هستند
ما و شما در اصل توحيد مشتركيم، بياييد دست به دست هم : قرآن به همه آنها اعالم مى كند

ى نابه جا كه نتيجه آن داده اين اصل مشترك را بدون هيچ پيرايه اى زنده كنيم و از تفسيرها
  .شرك و دورى از توحيد خالص است خوددارى نمائيم

  : در اين آيه، با سه تعبير مختلف روى مسأله يگانگى خدا تأكيد شده است: جالب اين كه
إِالَّ اللّه دبجز خدا را نپرستيم«: اول با جمله أَالّ نَع«.  

  .»ا شريك او قرار ندهيمكسى ر«: و بعد با جمله ال نُشْرِك بِه شَيئاً
ونِ اللّهنْ دباباً مضاً أَرعضُنا بعذَ بتَّخال ي بعضى از «: و سومين بار با جمله و  
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  .»يردما بعضى ديگر را ـ به جز خداى يگانه ـ به خدائى نپذ
يكى از افراد انسان ) عليه السالم(ضمناً جمله اخير، اشاره لطيفى به اين حقيقت است كه مسيح

  .و هم نوع ما است نبايد او را به خدائى شناخت
بعضى از علماى منحرف اهل كتاب، از مقام خود سوء استفاده : اين احتمال نيز وجود دارد كه

اه خويش تغيير مى دادند و ديگران از آنها پيروى مى مى كردند و حالل و حرام خدا را به دلخو
  .كردند

  : توضيح اين كه
از آيات قرآن استفاده مى شود در ميان علماى اهل كتاب جمعى بودند كه احكام خدا را طبق 

خود تحريف مى كردند، و از نظر منطق اسالم كسى كه از چنين » تعصب هاى«يا » منافع«
رط پيروى كند، يك نوع عبوديت و پرستش نسبت به آنها انجام افرادى دانسته بدون قيد و ش

  .داده است
زيرا قانونگذارى و تشريع حالل و حرام مربوط به خدا است،  ;دليل اين موضوع روشن است

  .هر كس ديگرى را در اين موضوع صاحب اختيار بداند، او را شريك خدا قرار داده است
كه قبالً مسيحى بود، سپس اسالم » عدى بن حاتم«: ه اندمفسران در ذيل اين آيه، چنين نقل كرد

اهل : اين چنين فهميد كه قرآن مى گويد) خدايان(» أَرباباً«آورد، بعد از نزول اين آيه، از كلمه 
ما : عرض كرد) صلى اهللا عليه وآله(كتاب بعضى از علماى خود را مى پرستند، لذا به پيغمبر

  ! خود را عبادت نمى كرديمهيچ گاه در زمان سابق، علماى 
آيا مى دانستيد كه آنها به ميل خود احكام خدا را تغيير مى : فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

  دهند و شما از آنها پيروى مى كرديد؟ 
»ىدآرى: گفت» ع.  
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  )1!(اين همان پرستش و عبوديت است: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
مى داند و به » عبوديت و پرستش«در حقيقت، اسالم بردگى و استعمار فكرى را يك نوع 

همان شدتى كه با شرك و بت پرستى مبارزه مى كند، با استعمار فكرى كه شبيه بت پرستى 
  .است نيز، مى جنگد

صيغه جمع است، بنابراين نمى توان تنها از اين آيه نهى از » أَرباب«وجه داشت كه ولى بايد ت
را استفاده كرد ولى ممكن است منظور از آيه هم نهى از عبوديت ) عليه السالم(پرستش عيسى

  ! باشد و هم از عبوديت دانشمندان منحرف) عليه السالم(مسيح
د از اين دعوت منطقى به سوى نقطه مشترك بع(اگر آنها «: سپس در پايان آيه مى فرمايد

و تسليم حق » گواه باشيد كه ما مسلمانيم: سر برتابند و رويگردان شوند بگوييد) توحيد باز
  ).فَإِنْ تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بِأَنّا مسلمونَ(هستيم و شما نيستيد 

رد و ما همچنان به راه خود يعنى بنابراين، دورى شما از حق در روح ما كمترين اثرى نمى گذا
راه اسالم ادامه خواهيم داد، تنها خدا را مى پرستيم و تنها قوانين او را به رسميت مى شناسيم و 

  .بشر پرستى به هر شكل و صورت در ميان ما نخواهد بود
 * * *  

  :نكته
  به زمامداران جهان) صلى اهللا عليه وآله(نامه هاى پيامبر

  هنگامى كه اسالم در سرزمين ) صلى اهللا عليه وآله(استفاده مى شود پيامبراز تواريخ اسالمى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، انتشارات بيدار، 45، صفحه 1، جلد »متشابه القرآن«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1
هـ  1416ع دوم، ، مكتبة الصدر، تهران، طب345، صفحه 1، جلد »صافى«هـ ش ـ تفسير  1328
هـ ق ـ تفسير  1412، مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم، 352، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«ق ـ 

هـ ق ـ  1407، انتشارات جامعه مدرسين، طبع اول، 116، صفحه 2، جلد »كنز الدقائق«
ه زكريا على يوسف، چاپخان: ، ناشر)با اندكى تفاوت( 848، صفحه 6ابن حزم، جلد » االحكام«

  .العاصمة
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مخصوصاً بعد از نزول آيه فوق و دعوت به همكارى در امر (به اندازه كافى نفوذ كرد » حجاز«
ان بزرگ آن نامه هاى متعددى براى زمامدار) توحيد كه قدر مشترك همه اديان آسمانى است

ذيالً به دو : عصر، فرستاد و در قسمتى از اين نامه ها مخصوصاً روى آيه فوق، تكيه فرمود كه
مورد از اين نامه ها ـ از نظر اهميت موضوع و چگونگى دعوت به اين اصل مشترك ـ اشاره 

  .مى شود
1 قَسقَو1(ـ نامه به م(  

  .بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ
نْ مدىمالْه عنِ اتَّبم لىع المس ،طبمِ الْقيظقَسِ عقَولَى الْما اللّهدبنِ عب دمح.  

يت فَانَّما أَما بعد فَانِّى أَدعوك بِدعايةِ االسالمِ، أَسلم تَسلَم، يؤْتك اللّه أَجرَك مرَّتَينِ، فَانْ تَولَّ
يا أَهلَ الْكتابِ تَعالَوا إِلى كَلمة سواء بينَنا و بينَكُم أَالّ نَعبد إِالَّ اللّه و ال نُشْرِك «م الْقبط علَيك اثْ

لسوا بِأَنّا مدا فَقُولُوا اشْهلَّوفَإِنْ تَو ونِ اللّهنْ دباباً مضاً أَرعضُنا بعذَ بتَّخال ي ئاً وشَي ونبِهم« :  
  .به نام خداوند بخشنده بخشايشگر«

درود بر پيروان حق باد، من تو را به سوى . از محمد فرزند عبداللّه، به مقوقس بزرگ قبطيان
يكى براى (اسالم دعوت مى كنم، اسالم آور تا سالم بمانى، و خداوند به تو دو بار پاداش دهد 

و اگر ). از تو پيروى كرده، ايمان مى آورند ايمان آوردن خودت، و پاداش ديگر براى كسانى كه
ما شما را به يك ! اى اهل كتاب«: بر تو خواهد بود) 2(از پذيرش اسالم سر باز زنى گناه قبطيان

اصل مشترك دعوت مى كنيم، به اين كه غير از خداوند يگانه را نپرستيم، و كسى را شريك او 
  قرار 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .پادشاه روم بود» هرْقل«زمامدار مصر از طرف ) به ضم ميم و فتح هر دو قاف(» مقَوقَس«ـ  1
  .ـ قبطى ها نژادى بودند كه در مصر زندگى مى كردند 2



٦٩٣  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

گر را به خدايى نپذيرد، و هر گاه آنان از آئين حق سر برتابند ندهيم، و بعضى از ما بعض دي
  )1.(»بگوييد گواه باشيد كه ما مسلمانيم

پست زمامدارى مصر را بر عهده داشت و پيامبر اسالم براى زمامداران و » مقوقس«هنگامى كه 
ب بن حاط«بزرگان جهان نامه مى فرستاد، و آنها را به سوى اسالم دعوت مى كرد، از جمله 

  .رهبر مصر برساند» مقوقس«را مأمور ساخت تا نامه اى به » ابى بلتعة
سفير پيامبر رهسپار مصر شد، و اطالع پيدا كرد كه زمامدار مصر در اسكندريه است، مأمور 

با وسايل مسافرتى آن روز، وارد اسكندريه شد، خود را به كاخ ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  .را به او داد رسانيد و نامه» مقوقس«
اگر راستى محمد فرستاده : نامه را باز كرد، خواند و مقدارى فكر كرد سپس گفت» مقوقس«

» مدينه«خدا است، چرا مخالفان او توانستند وى را از زادگاه خود بيرون كنند؟ و ناچار شد در 
  سكونت گزيند؟

  چرا به آنها نفرين نكرد تا نابود شوند؟ 
رسول خدا بود و شما نيز به حقانيت ) عليه السالم(عيسى: ب چنين گفتفرستاده پيامبر در جوا

او گواهى مى دهيد، هنگامى كه بنى اسرائيل نقشه قتل او را كشيدند، چرا درباره آنها نفرين 
  ! نكرد تا خدا آنها را هالك كند؟

م منْ عنْد أَحسنْت أَنْت حكي: در برابر اين منطق شروع به تحسين نموده، گفت» مقوقس«
  .»مرد فهميده اى هستى كه از طرف شخص فهميده اى آمده اى! آفرين بر تو«: حكيم

  در اين ) يعنى فرعون(پيش از شما كسى : سپس چنين اضافه كرد» حاطب«
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار 417 و 416، صفحه 2جلد ( 97، صفحه 1احمدى ميانجى، جلد » مكاتيب الرسول«ـ  1
  ).در پاورقى( 383، صفحه 20، جلد »بحار االنوار«ـ ) هـ ق 1419الحديث، طبع اول، 
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كشور حكومت مى كرد كه مدتها به مردم خدائى مى فروخت، خدا او را نابود ساخت تا 
گى وى براى شما مايه عبرت گردد، ولى شما كوشش كنيد كه زندگيتان براى ديگران زند

  ! موجب عبرت نگردد
ما را به آئين پاكى دعوت نمود و قريش با او سرسختانه ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم

  .مبارزه كردند، جمعيت يهود با كينه توزى خاص با او به مقابله برخاستند
عليه (همان طور كه موسى! راد به اسالم مسيحيان هستند، به جانم سوگندنزديك ترين اف

بشارت داد، حضرت مسيح نيز، مبشر ) عليه السالم(به نبوت حضرت مسيح) السالم
  .بود) صلى اهللا عليه وآله(محمد

ما شما را به سوى اسالم دعوت مى كنيم همان طور كه شما پيروان تورات را به انجيل دعوت 
  .نموديد

صلى اهللا عليه (هر ملتى كه دعوت پيامبر حقى را بشنود بايد از او پيروى كند، من نداى محمد
  .را به سرزمين شما رسانيدم شايسته است كه شما و ملت مصر به اين دعوت پاسخ گوئيد) وآله

 را دريافت) صلى اهللا عليه وآله(مدتى توقف كرد تا پاسخ نامه رسول اللّه» حاطب بن ابى بلتعة«
  .دارد

را به كاخ خود فرا خواند، از او خواست تا » حاطب«، »مقوقس«چند روز گذشت، روزى 
  .توضيح بيشترى درباره اسالم در اختيار او بگذارد

ما را به پرستش خداى يگانه دعوت مى ) صلى اهللا عليه وآله(محمد: در پاسخ او گفت» حاطب«
با پروردگار خود از نزديك ارتباط پيدا كنند، كند، و دستور مى دهد، مردم شبانه روز پنج بار 

را زيارت كنند، به ) مركز توحيد(نماز بگذارند، و يك ماه را در سال روزه بدارند و خانه خدا 
پيمان خود وفادار باشند، و از خوردن خون و مردار دورى كنند، و مقدارى از خصوصيات 

  زندگى پيامبر 
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  .را نيز براى او شرح داد) صلى اهللا عليه وآله(اسالم
اينها نشانه هاى خوبى است، من تصور مى كردم خاتم پيامبران از سرزمين : گفت» مقوقس«
و از سرزمين كه سرزمين پيامبران است ظهور خواهد كرد، اكنون بر من روشن شد كه ا» شام«
  .برانگيخته شده است» حجاز«

  :نامه اى به عربى به اين مضمون براى پيامبر بنويسد: سپس به نويسنده خود دستور داد
به محمد فرزند عبداللّه از مقوقس بزرگ قبطيان، درود بر تو، من نامه تو را خواندم و از «

انستم كه پيامبرى ظهور خواهد مقصدت آگاه گرديدم، و حقيقت دعوت تو را دريافتم، من مى د
كرد ولى تصور مى نمودم او از منطقه شام برانگيخته مى شود، من مقدم فرستاده تو را گرامى 

سالم «داشتم، سپس در نامه به هدايائى كه براى پيامبر فرستاده بود اشاره كرد و نامه را با جمله 
  )1.(»ختم نمود» بر تو

ه نوع هديه براى پيامبر فرستاد كه خصوصيات آن در حدود يازد» مقوقس«در تواريخ آمده 
  .تاريخ اسالم ثبت است

  .از جمله يك طبيب هم خدمت پيامبر فرستاد تا بيماران مسلمانان را معالجه كند
ما مردمى هستيم كه تا گرسنه نشويم : پيامبر هدايا را قبول كرد، ولى طبيب را نپذيرفت و فرمود

شدن دست از طعام بر مى داريم، و اين امر، براى سالمت و  غذا نمى خوريم، و قبل از سير
و شايد عالوه بر اين دستور بزرگ بهداشتى، پيامبر از شخص ) (2(بهداشت ما كافى است

  طبيب كه قاعدتاً مسيحى متعصبى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به بعد،  421، صفحه 2جلد ( 100، صفحه 1احمدى ميانجى، جلد » مكاتيب الرسول«ـ  2و  1
، مجمع 663، صفحه 2، جلد »موسوعة التاريخ االسالمى«ـ ) هـ ق 1419دار الحديث، طبع اول، 

  .هـ ق 1417الفكر االسالمى، طبع اول، 
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  ).خود و مسلمانان را به دست او بسپارد بود ايمن نبود و نخواست جان
سفير پيامبر را گرامى داشت و هدايائى براى حضرت فرستاد و نام » مقوقس«: اين كه
را در نامه بر نام خود مقدم نمود، همگى حاكى از اين است كه او ) صلى اهللا عليه وآله(محمد

اسالم پيدا كرد ولى به خاطر  دعوت رسول خدا را در باطن پذيرفته بود، و يا حداقل تمايل به
  .اين كه موقعيت او متزلزل نگردد از اظهار تمايل به اسالم به طور آشكار خوددارى مى كرد

* * *  
  ـ نامه براى قيصر روم 2

  .بِسمِ اللّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ
لىع الممِ الرُّومِ، سيظلْ عرْقلى ها اللّهدبنِ عب دمحنْ مدى مالْه عنِ اتَّبم.  

يت فَانَّما أَما بعد فَانِّى أَدعوك بِدعايةِ االسالمِ، أَسلم تَسلَم، يؤْتك اللّه أَجرَك مرَّتَينِ، فَانْ تَولَّ
بينَكُم أَالّ نَعبد إِالَّ اللّه و ال  يا أَهلَ الْكتابِ تَعالَوا إِلى كَلمة سواء بينَنا و«علَيك اثْم األَرِيسينَ 

  :»نّا مسلموننُشْرِك بِه شَيئاً و ال يتَّخذَ بعضُنا بعضاً أَرباباً منْ دونِ اللّه فَإِنْ تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بِأَ
  .به نام خداوند بخشنده بخشايشگر«

زرگ و پادشاه روم درود بر آنها كه پيروى از حق كنند، تو را از محمد فرزند عبداللّه به هرقل، ب
. به اسالم دعوت مى كنم اسالم آور تا در امان و سالمت باشى و خداوند به تو دو پاداش دهد

  ).يكى پاداش ايمان خود و ديگر پاداش كسانى كه به پيروى تو ايمان مى آورند(
نيز بر تو خواهد ) نژاد رومى و جمعيت كارگران(اگر از آئين اسالم روى گردانى گناه اريسيان 

ما شما را به يك اصل مشترك دعوت مى كنيم كه غير از خدا را نپرستيم، ! اى اهل كتاب«. بود
  كسى را شريك او قرار ندهيم، بعضى از ما 
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گواه باشيد كه ما : بعضى ديگر را به خدائى نپذيرد، هر گاه آنان از آئين حق سر برتابند بگوئيد
  )1.(»مسلمانيم

  .بود» دحيه كلبى«، مردى به نام »قيصر«به ) صلى اهللا عليه وآله(مأمور ابالغ رسالت پيامبر
ومت قيصر برسد به مركز حك» قسطنطنيه«سفير پيامبر عازم روم شد، ولى پيش از آن كه به 

را ترك گفته است لذا با » قسطنطنيه«اطالع پيدا كرد قيصر به قصد زيارت بيت المقدس، 
  .تماس گرفت و مأموريت خود را براى او شرح داد» حارث بن ابى شمر«، »بصرى«استاندار 

را به قيصر بدهد تا او نامه » بصرى«نامه را به حاكم » دحيه«ظاهراً پيامبر هم اجازه داده بود كه 
  .برساند

را خواست و او را » عدى بن حاتم«پس از آن كه سفير پيامبر با حاكم تماس گرفت استاندار، 
  .به سوى بيت المقدس برود و نامه را به حضور قيصر برساند» دحيه«مأمور كرد تا همراه 

صورت صورت گرفت، اما قبل از اين كه مالقات » حمص«مالقات سفير با قيصر در شهر 
بايد در مقابل قيصر سجده كنى و در غير اين صورت به تو : گيرد، كارپردازان دستگاه گفتند

  .اعتنائى نخواهد كرد
  .من براى كوبيدن اين سنت هاى نا به جا اين همه راه آمده ام: آن مرد هوشيار گفت» دحيه«

يد از ميان برود و جز بشرپرستى با: من از طرف صاحب اين نامه آمده ام تا به قيصر ابالغ كنم
  ! خداى يگانه كسى پرستش نشود، با اين عقيده چگونه ممكن است براى غير خدا سجده كنم؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الفكر، 83، صفحه 1، جلد »محلى ابن حزم«ـ  386، صفحه 20، جلد »بحار االنوار«ـ  1

، دار الحديث، طبع اول، 390، صفحه 2جلد احمدى ميانجى، » مكاتيب الرسول«بيروت ـ 
  .، دار صادر بيروت263، صفحه 1، جلد »مسند احمد«هـ ق ـ  1419
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گرفت، يك نفر از  مورد اعجاب آنها قرار) صلى اهللا عليه وآله(منطق نيرومند فرستاده پيامبر
بنابراين مى توانى نامه را روى ميز مخصوص سلطان بگذارى و برگردى كسى : درباريان گفت

از او تشكر كرد و نامه را روى ميز » دحيه«جز قيصر دست به نامه هاى روى ميز نمى زند، 
  .گذارد و بازگشت

ه او را به خود جلب كرده، قيصر نامه را گشود ابتداى نامه كه با بسم اللّه شروع شده بود توج
بعد مترجم خود را خواست تا ! تا كنون چنين نامه اى نديده ام» سليمان«من غير از نامه : گفت

  .نامه را بخواند و ترجمه كند
احتمال داد، نويسنده نامه همان پيامبر موعود انجيل و تورات باشد، در صدد بر » روم«زمامدار 

را » شام«عاتى به دست آورد، دستور داد تا سراسر آمد تا از خصوصيات زندگى وى اطال
و يا كسى كه از اوضاع وى اطالع دارد ) صلى اهللا عليه وآله(گردش كنند شايد نزديكان محمد

  .بيابند
روم «كه جزء » شام«و دسته اى از قريش براى تجارت به » ابو سفيان«اتفاقاً در همان ايام 

  .با آنها تماس گرفت و آنها را به بيت المقدس بردبود، رفته بودند، مأمور قيصر » شرقى
پيوند ) صلى اهللا عليه وآله(آيا در ميان شما كسى هست كه با محمد: قيصر از آنها سؤال كرد

  .خويشاوندى داشته باشد؟
از يك طايفه هستيم و در جد چهارم به هم ) صلى اهللا عليه وآله(من با محمد: ابو سفيان گفت

  : ر از او سؤاالتى كرد و او به ترتيب پاسخ گفتمى رسيم، سپس قيص
  ـ حسب و نسب محمد چگونه است؟  1

  .از خانواده اى اصيل و شريف است: ابو سفيان گفت
  ـ در نياكان او كسى هست كه بر مردم سلطنت كرده باشد؟ 2

  .ـ نه
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  ـ آيا پيش از آن كه ادعاى نبوت كند از دروغ پرهيز داشت؟  3
  .ـ بلى محمد مردى راستگو بود

  ـ چه طبقه اى با او مخالف اند و چه جمعيتى از او طرفدارى مى كنند؟  4
  .ـ طبقه اشراف با او مخالف اند افراد عادى و متوسط خواهان وى هستند

  مرتد شده و از آئين او بازگشته است؟  ـ از پيروان او كسى 5
  .ـ نه

  ـ آيا پيروان او رو به فزونى هستند؟  6
  .ـ آرى

اگر اين گزارش ها صحيح باشد حتماً او : و همراهان او گفت» ابو سفيان«پس از آن قيصر به 
  .پيامبر موعود است

واهد بود، من من اطالع داشتم چنين پيامبرى ظهور خواهد كرد ولى نمى دانستم از قريش خ
يكى از احترامات كه (حاضرم در برابر او خضوع كنم و به عنوان احترام پاى او را شستشو دهم 

  ).در آن زمان معمول بوده است
  .من پيش بينى مى كنم، آئين و حكومت او سرزمين روم را خواهد گرفت

را )صلى اهللا عليه وآله(را خواست، او را احترام كرد، و پاسخ نامه پيامبر» دحيه«، »قيصر«آن گاه 
فرستاد و عالقه خود را نسبت ) صلى اهللا عليه وآله(نوشت، هديه اى نيز همراه آن، براى پيامبر

  )1.(در آن نامه منعكس نمود) صلى اهللا عليه وآله(به پيامبر اسالم
* * *  

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به بعد، دار  400، صفحه 2جلد ( 109، صفحه 1احمدى ميانجى، جلد » مكاتيب الرسول«ـ  1
، 131، صفحه 1قطب راوندى، جلد » الخرائج و الجرائح«ـ ) هـ ق 1419الحديث، طبع اول، 

  ...و 379، 378، صفحه 20، جلد »بحار االنوار«، قم ـ )عليه السالم(مؤسسة االمام المهدى
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  يا أَهلَ الْكتابِ لم تُحاجونَ في إِبراهيم و ما أُنْزِلَت التَّوراةُ   65
  و اإلِنْجيلُ إِالّ منْ بعده أَ فَال تَعقلُونَ          

66   فَل لْمع بِه فيما لَكُم تُمجحاج هؤُالء ها أَنْتُمسونَ فيما لَياجتُح م  
  لَكُم بِه علْم و اللّه يعلَم و أَنْتُم ال تَعلَمونَ          

  ما كانَ إِبراهيم يهودياً و ال نَصرانياً و لكنْ كانَ حنيفاً مسلماً و ما   67
  كانَ منَ الْمشْرِكينَ          

  بِإِبراهيم لَلَّذينَ اتَّبعوه و هذَا النَّبِي و الَّذينَ آمنُوا إِنَّ أَولَى النّاسِ   68
  و اللّه ولي الْمؤْمنينَ          

   
  :ترجمه

و هر كدام، او را پيرو آئين (چرا درباره ابراهيم، گفتگو و نزاع مى كنيد ! ـ اى اهل كتاب 65
آيا انديشه ! و انجيل، بعد از او نازل شده استدر حالى كه تورات ! ؟)خودتان معرفى مى نمائيد

  !نمى كنيد؟
چرا  ;ـ شما كسانى هستيد كه درباره آنچه نسبت به آن آگاه بوديد، گفتگو و ستيز كرديد 66

  .و خدا مى داند، و شما نمى دانيد! درباره آنچه آگاه نيستيد، گفتگو مى كنيد؟
و هرگز از  ;وحدى خالص و مسلمان بودـ ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى، بلكه م 67

  .مشركان نبود
اين پيامبر و ) همچنين(ـ سزاوارترين مردم به ابراهيم، آنها هستند كه از او پيروى كردند، و  68

و خداوند، ولى و سرپرست مؤمنان  ;)از همه سزاوارترند(ايمان آورده اند ) به او(كسانى كه 
  .است
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  :شأن نزول
) صلى اهللا عليه وآله(دانشمندان يهود و نصاراى نجران نزد پيامبر: در اخبار اسالمى آمده است

  .برخاستند) عليه السالم(به گفتگو و نزاع درباره حضرت ابراهيم
به اين ترتيب هر (او فقط نصرانى بود : صارى مى گفتنداو تنها يهودى بوده و ن: يهود مى گفتند

عليه (زيرا ابراهيم ;كدام مدعى بودند كه او از ما است تا امتياز بزرگى براى خود ثابت كنند
آيات فوق ) پيامبر بزرگ خدا در ميان تمام پيروان مذاهب به عظمت شناخته مى شد) السالم

  )1.(س تكذيب كردنازل شد و آنها را در اين ادعاهاى بى اسا
   

  :تفسير
  )عليه السالم(گفتگوى اهل كتاب درباره ابراهيم

: در ادامه بحث هاى مربوط به اهل كتاب، در اين آيات روى سخن را به آنها كرده، مى فرمايد
و هر كدام او را از خود مى (چرا درباره ابراهيم به گفتگو و نزاع مى پردازيد ! اى اهل كتاب«

) عليه السالم(و دوران او قبل از موسى(ه تورات و انجيل بعد از او نازل شده در حالى ك) دانيد
  ؟»آيا انديشه نمى كنيد) بود) عليه السالم(و مسيح

)أَ فَال تَع هدعنْ باإلِنْجيلُ إِالّ م راةُ والتَّو ما أُنْزِلَت و راهيمونَ في إِباجتُح متابِ للَ الْكلُونَيا أَهق.(  
  آيا چنين چيزى معقول است كه پيامبر پيشين پيرو آئين هاى بعد از خود باشد؟

* * *  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صفحه 12و جلد  70، صفحه 9، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1
، صفحه 3طبرى، جلد » جامع البيان«ـ  20، صفحه 2جصاص، جلد » احكام القرآن«ـ  2و  1

، صفحه 2، جلد »در المنثور«، ذيل آيات ـ 49، صفحه 2، جلد »ابن كثير«، ذيل آيه ـ تفسير 215
  .هـ ق 1365، دار المعرفة، 40
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شما كسانى هستيد كه «: را مورد سرزنش قرار داده، مى فرمايددر آيه بعد، از طريق ديگرى آنها 
درباره آنچه نسبت به آن آگاهى داشتيد بحث و گفتگو كرديد، ولى چرا درباره آنچه به آن 

ها أَنْتُم هؤُالء حاججتُم فيما لَكُم بِه علْم فَلم (؟ »آگاهى نداريد، بحث و گفتگو مى كنيد
ونَ فيما لَياجتُحلْمع بِه لَكُم س.(  
شما در مسائل مربوط به مذهب خودتان كه از آن آگاهى داشتيد بحث و : اشاره به اين كه

گفتگو كرديد و ديديد كه حتى در اين مباحث گرفتار چه اشتباهات بزرگى شده ايد، و چه 
  ).و در واقع علم شما جهل مركب بود(اندازه از حقيقت دور افتاده ايد 

ال، چگونه در چيزى كه از آن اطالع نداريد بحث و گفتگو مى كنيد و در نتيجه سخنى با اين ح
  .مى گوئيد كه با هيچ تاريخى سازگار نيست

خدا مى داند و «: سپس براى تأكيد مطالب گذشته و آماده ساختن براى بحث آينده مى گويد
  ).و اللّه يعلَم و أَنْتُم ال تَعلَمونَ(» شما نمى دانيد

نازل كرده، نه شما كه ) عليه السالم(آرى، او مى داند كه در چه تاريخى آئين خود را بر ابراهيم
  .در زمان هاى بعد به وجود آمده ايد، و بدون اطالع و مدرك، در اين باره قضاوت مى كنيد

* * *  
د و نه ابراهيم نه يهودى بو«: پس از آن، با صراحت تمام، به اين مدعيان پاسخ مى گويد كه

ما كانَ إِبراهيم يهودياً و ال نَصرانياً (» بود) پاك نهادى(نصرانى، بلكه موحد خالص، و مسلمان 
  ).و لكنْ كانَ حنيفاً مسلماً
به معنى شخصى يا چيزى است ) بر وزن انف(» حنَف«از ماده » حنيفاً«بايد توجه داشت واژه 

از آئين هاى باطل به : و در زبان قرآن به كسى گفته مى شود كهكه تمايل به سوئى پيدا كرده، 
  .سوى آئين حق متمايل شده است
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ود كه پرده زيرا او ب ;توصيف نموده» حنيف«را به عنوان ) عليه السالم(در اينجا خداوند ابراهيم
هاى تقليد و تعصب را دريد، و در زمان و محيطى كه غرق بت پرستى بود هرگز در برابر بت 

  .سجده نكرد
) عليه السالم(ولى از آنجا كه بت پرستان زمان جاهليت عرب، نيز خود را بر دين حنيف ابراهيم

مى » حنَفاء«ا را معرفى مى كردند، و اين سخن به قدرى شايع شده بود كه يهود و نصارى آنه
به اين ترتيب حنيف درست معنايى بر ضد معناى اصليش پيدا كرده بود، و با بت (گفتند 

حنيف و «به عنوان ) عليه السالم(خداوند پس از توصيف ابراهيم) پرستى مرادف شده بود
  ).و ما كانَ منَ الْمشْرِكينَ(» او هرگز از مشركان نبود«: ، مى فرمايد»مسلم
  .و بت پرستان عرب را نفى كند) عليه السالم(گونه ارتباطى ميان ابراهيمتا هر 
  :سؤال

و ) عليه السالم(را نتوانيم پيرو آئين موسى) عليه السالم(اگر ابراهيم: ممكن است گفته شود
زيرا او هزاران  ;معرفى كنيم به طريق اولى نمى توانيم او را مسلمان بدانيم) عليه السالم(مسيح

بوده است؟ پس چرا قرآن او را به ) صلى اهللا عليه وآله(ز ظهور اسالم و پيغمبر اكرم سال قبل ا
  عنوان مسلم معرفى كرده است؟ 

در » مسلم«پاسخ اين سؤال از نكته اى كه قبالً نيز به آن اشاره كرده ايم روشن مى شود كه 
نيست، بلكه اسالم به ) وآلهصلى اهللا عليه (اصطالح قرآن به معنى خصوص پيروان پيامبر اسالم

معنى وسيع كلمه، همان تسليم در برابر فرمان حق و توحيد كامل و خالى از هر گونه شرك و 
  .پرچمدار آن بود) عليه السالم(بت پرستى است، كه ابراهيم

* * *  
پيرو هيچ يك از اين آئين ها نبوده، تنها چيزى ) عليه السالم(بر اين اساس، معلوم شد ابراهيم

  چه كسانى مى توانند رابطه و پيوند : ه در اينجا باقى مى ماند اين استك
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  ـ به عنوان يك سند افتخار ـ اثبات كنند؟) عليه السالم(خود را با مكتب ابراهيم
مى توان خود را پيرو اين پيامبر بزرگ، كه همه پيروان اديان الهى براى و به تعبير ديگر چگونه 

  او عظمت قائل هستند دانست؟
سزاوارترين مردم به ابراهيم آنها «: در آخرين آيه مورد بحث، به اين معنى پرداخته، مى گويد

آورده اند مى  و كسانى كه به او ايمان) پيامبر اسالم(هستند كه از او پيروى كردند و اين پيامبر 
  ).إِنَّ أَولَى النّاسِ بِإِبراهيم لَلَّذينَ اتَّبعوه و هذَا النَّبِي و الَّذينَ آمنُوا(» باشند

بنابراين، مسأله قرابت و خويشاوندى و يا مسأله نژاد، كه پيروان اديان مختلف براى اثبات پيوند 
ونه ارزشى ندارد و واليت و ارتباط با ذكر مى كردند، هيچگ) عليه السالم(خود با ابراهيم

پيامبران، تنها از طريق ايمان خالص به خداوند و پيروى از مكتب آنها است و به اين طريق، 
ثابت مى شود كه پيوند واقعى، پيوند مكتبى است، چه كسانى كه در زمان او زندگى داشتند و 

  ).لَلَّذينَ اتَّبعوه(از او پيروى كردند 
اين پيامبر «نى كه بعد از او به مكتب و برنامه او وفادارى نشان دادند، مانند و چه كسا

  ).و هذَا النَّبِى و الَّذينَ آمنُوا(» و پيروان او) صلى اهللا عليه وآله(اسالم
يعنى )عليه السالم(اهل كتاب، با عقائد شرك آميز خود كه اساسى ترين اصل دعوت ابراهيم

  .رده اندتوحيد را زير پا گذا
قرار گرفته اند، ) عليه السالم(و يا بت پرستان عرب كه درست در نقطه مقابل آئين ابراهيم

  و در خط او بدانند؟) عليه السالم(چگونه مى توانند خود را پيرو ابراهيم
صلى اهللا (، پيامبر اسالم)عليه السالم(آرى، بايد اعتراف كنيم كه نزديك ترين افراد به ابراهيم

  .و پيروان او هستند كه در اصول و فروع اسالم به او وفادار ماندند)لهعليه وآ
  و در پايان آيه به آنها كه پيرو واقعى مكتب پيامبران بزرگ خدا بودند 
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  ).و اللّه ولي الْمؤْمنينَ(» سرپرست مؤمنان استخداوند ولى و «بشارت مى دهد كه 
* * *  
  :نكته

  مهمترين پيوند، پيوند مكتبى است
هيچ رابطه اى باالتر از رابطه مكتبى نيست، : در آيه فوق، ضمناً اين حقيقت بيان شده است كه

  .بلكه ارتباط با مردان خدا و اولياء اللّه تنها از همين طريق است
و امامان ) صلى اهللا عليه وآله(هيچ كس نمى تواند، ادعاى ارتباط با پيامبر اسالمبنابراين، 
  .كند، مگر از همين طريق) عليهم السالم(معصوم

در روايات اسالمى نيز روى اين موضوع، با صراحت تكيه شده است از جمله در حديثى از 
انَّ (ياء أَعملُهم بِما جاءوا بِه ثُم تَال هذه اآلْيةَ إِنَّ أَولَى النّاسِ بِاألَنْبِ: مى خوانيم) عليه السالم(على

ميراهبلَى النّاسِ بِاأَو (...دمحم يلقالَ إِنَّ و و)صلى اهللا عليه وآله ( تدعإِنْ ب و اللّه نْ أَطاعم
  :رُبت قَرابتُهلُحمتُه و إِنَّ عدو محمد منْ عصى اللّه و إِنْ قَ

سزاوارترين مردم به پيامبران، آنها هستند كه به دستورهاى آنها بيش از هر كس عمل مى كنند «
دوست محمد كسى است كه اطاعت از فرمان خدا : ـ سپس آيه فوق را تالوت فرمود ـ و افزود

ى است كه كس) صلى اهللا عليه وآله(كند ـ هر چند نسبش از او دور باشد ـ و دشمن محمد
  )1.(»نافرمانى او كند ـ هر چند قرابت و خويشاونديش با او نزديك باشد ـ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مؤسسه اعلمى مطبوعات، 318، صفحه 2جلد ( 458، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1

و در بعضى از نسخه » مأَعلَمه«در بعضى از نسخه ها (ذيل آيه ) هـ ق 1415بيروت، طبع اول، 
آمده است، » أَعملُهم«نقل كرده » مجمع«كه از » نور الثقلين«نقل شده و در تفسير » أَعملُهم«ها 

بحار «هـ ق ـ  1412مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم،  2، 353، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«
، »تأويل اآليات«ـ  189صفحه ، 68و جلد  83، صفحه 65و جلد  25، صفحه 64، جلد »االنوار

ابن ابى الحديد، جلد » شرح نهج البالغه«هـ ق ـ  1409، انتشارات جامعه مدرسين، 119صفحه 
، صفحه »نهج البالغه«هـ ق ـ  1404، كتابخانه آيت اللّه مرعشى نجفى، قم، 252، صفحه 18

  .96، كلمات قصار، حكمت 484
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69   مهلُّونَ إِالّ أَنْفُسضما ي و لُّونَكُمضي تابِ لَولِ الْكنْ أَهفَةٌ مطائ تدو  
  و ما يشْعرُونَ          

   
  :ترجمه

 ;شما را گمراه كنند )و آرزو مى كردند(، دوست داشتند )از يهود(ـ جمعى از اهل كتاب  69
  !آنها گمراه نمى كنند مگر خودشان را، و نمى فهمند

   
  :شأن نزول

جمعى از يهود كوشش داشتند افراد سرشناس و مبارزى از : بعضى از مفسران نقل كرده اند
و بعضى ديگر را به سوى آئين خود دعوت كنند و با » عمار«و » معاذ«مسلمانان پاكدل چون 
از اسالم بازگردانند، آيه فوق نازل شد و به همه مسلمانان در اين زمينه  وسوسه هاى شيطانى

  )1!(اخطار كرد
   

  :تفسير
  وسوسه هاى يهود

همان گونه كه در شأن نزول گفته شد، دشمنان اسالم مخصوصاً يهود براى دور ساختن تازه 
  مسلمانان از اسالم، از هيچگونه كوشش فروگذار نبودند، و 

ـ اين شأن نزول با اختالف مختصرى در تفسير  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
» فخر رازى«، تفسير »بحر المحيط«، »قرطبى«، تفسير »كبير«، تفسير »روح المعانى«، »ابوالفتوح«

  . آمده است) ذيل آيه مورد بحث(و غير اينها 
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بتوانند آنها را از : چنين طمعى داشتند كه) صلى اهللا عليه وآله(حتى در ياران مخصوص پيامبر
اسالم بازگردانند، و بى شك اگر مى توانستند در يك يا چند نفر از ياران نزديك آن حضرت 

ل ديگران نيز فراهم مى نفوذ كنند، ضربه بزرگى بر اسالم وارد مى شد، و زمينه براى تزلز
  .گشت

دست از كوشش بيهوده خود : آيه فوق ضمن افشاى اين نقشه دشمنان، به آنها يادآور مى شود
ودت طائفَةٌ منْ (» جمعى از اهل كتاب دوست داشتند شما را گمراه كنند«: بر دارند، مى فرمايد

لُّونَكُمضي تابِ لَولِ الْك2(-)1).(أَه(  
به اندازه اى حساب شده ) صلى اهللا عليه وآله(ين كه تربيت مسلمانان در مكتب پيامبرغافل از ا

  .و آگاهانه بود كه احتمال بازگشت وجود نداشت
آنها اسالم را با تمام هستى خود دريافته بودند و به آن عشق مىورزيدند، بنابراين، دشمنان 

  .نمى توانستند آنها را گمراه سازند
و ما (» آنها تنها خودشان را گمراه مى كنند و نمى فهمند«ن در ادامه اين آيه، بلكه به گفته قرآ

  ).يضلُّونَ إِالّ أَنْفُسهم و ما يشْعرُونَ
روح ) صلى اهللا عليه وآله(زيرا آنها با القاء شبهات و نسبت دادن خالف ها به اسالم و پيامبر

ى كه در صدد عيب جويى و خرده گيرى زيرا كس ;بدبينى را در روح خود پرورش مى دادند
است، نقطه هاى قوت را نمى بيند و گاه بر اثر تعصب و لجاجت، نقاط نورانى و قوت در 
نظرش تاريك و منفى جلوه مى كند، و به همين دليل، روز به روز بيشتر از حق فاصله مى 

  .گيرد
  اشاره به همين  گويا» آنها متوجه نيستند و نمى فهمند«: جمله و ما يشْعرُونَ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معنى تمنى را » لَو«مصدريه است، و از آنجا كه » أَنْ«به معنى » لَو يضلُّونَكُم«در جمله » لَو«ـ  1

  .نشسته تا رساتر باشد» أَنْ«در اين گونه موارد مى رساند، به جاى 
ت دور چيزى است، و از آنجا كه در گذشته براى به معنى حرك» طواف«از ماده » طائفَةٌ«ـ  2

بر آنها اطالق » طائفَة«مسائل ايمنى و امنيتى، به صورت دسته جمعى، مسافرت مى كردند، واژه 
  .گفتند» طائفَة«شد و سپس به هر گروه و جمعيتى 
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  .نكته روانى است كه انسان ناخودآگاه تحت تأثير سخنان خويش است
و به هنگامى كه سعى دارد ديگران را با سفسطه، دروغ و تهمت گمراه كند خودش از آثار آن 
بر كنار نخواهد بود و اين خالف گوئى ها كم كم در روح و جان او چنان اثر مى گذارد كه به 

  .در مى آيد، و آنها را باور مى كند و براى هميشه گمراه مى شود صورت يك عقيده راسخ
* * *  
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70    و اللّه ياتĤِتَكْفُرُونَ ب متابِ للَ الْكونَ يا أَهدتَشْه أَنْتُم  
71   أَنْتُم قَّ وونَ الْحتَكْتُم لِ وقَّ بِالْباطونَ الْحتَلْبِس متابِ للَ الْكيا أَه  

  تَعلَمونَ         
   

  :ترجمه
گواهى مى ) به درستى آن(چرا به آيات خدا كافر مى شويد، در حالى كه ! ـ اى اهل كتاب 70

  !دهيد؟
تا ديگران نفهمند و گمراه (مشتبه مى كنيد ) مى آميزيد و(را حق را با باطل چ! ـ اهل كتاب 71

  !، و حقيقت را پوشيده مى داريد در حالى كه مى دانيد؟)شوند
   

  :تفسير
  چرا كتمان حق مى كنيد؟

در ادامه گفتگو درباره فعاليت هاى تخريبى اهل كتاب، كه در آيه سابق به آن اشاره شد، در اين 
سخن را به آنان كرده، و به خاطر كتمان حق و عدم تسليم در برابر آن، آنها را  دو آيه روى

  : شديداً مورد سرزنش قرار مى دهد
به صحت و (چرا به آيات خدا كافر مى شويد در حالى كه ! اى اهل كتاب«: نخست مى فرمايد

  )1).(للّه و أَنْتُم تَشْهدونَيا أَهلَ الْكتابِ لم تَكْفُرُونَ بĤِيات ا(» گواهى مى دهيد) صدق آن
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طبق تفسيرى كه در باال ذكر شد، به معنى علم و آگاهى است ـ همان » تَشْهدونَ«ـ جمله  1
و غير آن آمده است ـ اين علم و آگاهى از ذكر اوصاف پيامبر » مجمع البيان«گونه كه در 

  .سرچشمه مى گرفت» انجيل«و » تورات«در ) آلهصلى اهللا عليه و(اسالم
منظور از آن، علم و آگاهى به كفايت معجزات براى اثبات نبوت پيامبر : ولى بعضى گفته اند

  2.اسالم است
منظور اين است كه شما در ظاهر انكار مى كنيد، ولى در جلسات خصوصى : و بعضى گفته اند

  .و حقانيت او مى دهيد) وآلهصلى اهللا عليه (شهادت به صدق دعوت پيامبر
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خوانده ايد و نسبت » انجيل«و » تورات«را در ) صلى اهللا عليه وآله(شما نشانه هاى پيامبر اسالم
  ريد؟به آن آگاهى داريد، چرا راه انكار را در پيش مى گي

* * *  
چرا حق را با باطل مى ! اى اهل كتاب«: در آيه دوم بار ديگر آنها را مخاطب ساخته، مى گويد

و چرا ) تا مردم را به گمراهى بكشانيد و خودتان نيز گمراه شويد(آميزيد و مشتبه مى كنيد؟ 
سونَ الْحقَّ بِالْباطلِ و يا أَهلَ الْكتابِ لم تَلْبِ(؟ »حق را پنهان مى داريد در حالى كه مى دانيد

  ).تَكْتُمونَ الْحقَّ و أَنْتُم تَعلَمونَ
در حقيقت در آيه قبل، خود آنها را به انحراف از راه حق كه با علم و آگاهى صورت مى گرفته 

  .مؤاخذه مى كند، و در آيه دوم به منحرف ساختن ديگران
در بر داشت، بحث هاى ديگرى در اين زمينه كه همين مضمون را » بقره«سوره  42در ذيل آيه 

  .گذشت
 * * *  
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72   لَى الَّذينَ آمنُوا بِالَّذي أُنْزِلَ عتابِ آملِ الْكنْ أَهفَةٌ مطائ قالَت نُواو  

  وجه النَّهارِ و اكْفُرُوا آخرَه لَعلَّهم يرْجِعونَ          
73   دؤْتى أَحأَنْ ي ى اللّهددى هقُلْ إِنَّ الْه دينَكُم نْ تَبِعمنُوا إِالّ لالتُؤْم و  

  فَضْلَ بِيد اللّه يؤْتيهمثْلَ ما أُوتيتُم أَو يحاجوكُم عنْد ربكُم قُلْ إِنَّ الْ         
          ليمع عواس اللّه و شاءنْ يم  

  يخْتَص بِرَحمته منْ يشاء و اللّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ    74
   

  :ترجمه
به آنچه بر مؤمنان نازل شده، ) برويد در ظاهر(«: گفتند) از يهود(ـ و جمعى از اهل كتاب  72

) از آئين خود(شايد آنها )! و باز گرديد(و در پايان روز، كافر شويد  ;ز ايمان بياوريددر آغاز رو
  ).و اين توطئه كافى است كه آنها را متزلزل سازد! (باز گردند

هدايت، هدايت الهى «: بگو! »ـ و جز به كسى كه از آئين شما پيروى مى كند، ايمان نياوريد 73
داده مى شود، يا اين كه مى توانند ) كتاب آسمانى(د شما به كسى همانن) تصور نكنيد! (است

و به هر كس  ;فضل به دست خداست«: ، بگو»در پيشگاه پروردگارتان، با شما بحث كنند
از موارد شايسته (و خداوند، داراى مواهب گسترده و آگاه  ;مى دهد) و شايسته بداند،(بخواهد 

  .است) آن
  .و خداوند، داراى مواهب عظيم است ;خود مى كندـ هر كس را بخواهد، ويژه رحمت  74
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  :شأن نزول

دوازده نفر از دانشمندان يهود خيبر و نقاط ديگر، نقشه : بعضى از مفسران پيشين نقل كرده اند
: لزل ساختن بعضى از مؤمنان طرح نموده و با يكديگر تبانى كردند كهاى ماهرانه براى متز

برسند و ظاهراً ايمان بياورند و مسلمان ) صلى اهللا عليه وآله(صبحگاهان خدمت پيامبر اكرم
شوند، ولى در آخر روز از اين آئين برگردند و هنگامى كه از آنها سؤال شود، چرا چنين كرده 

  : اند بگويند
را از نزديك مشاهده كرديم و هنگامى كه به كتب دينى ) صلى اهللا عليه وآله(دما صفات محم

خود مراجعه نموده و يا با دانشمندان دينى خود مشورت كرديم، ديديم صفات و روش او با 
  .آنچه در كتب ما است تطبيق نمى كند و لذا برگشتيم

نى از ما آگاهترند، البد آنچه را عده اى بگويند اينها به كتب آسما: تا اين موضوع سبب شود كه
  )1.(و به اين وسيله متزلزل مى گردند: راست گفته اند: مى گويند

شأن نزول ديگرى نيز درباره آيه نقل شده اما آنچه در باال گفته شد به معنى آيه نزديك تر 
  )2.(است

   
  :تفسير

  !يك توطئه خطرناك
: انگر يهود بر مى دارد و نشان مى دهدآيات فوق، پرده از روى يكى ديگر از نقشه هاى وير

  آنها براى متزلزل ساختن ايمان مسلمانان از هر وسيله اى استفاده 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، صفحه 17و جلد  70، صفحه 9، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1
، مؤسسه حلبى و شركاء قاهره، 71ى، صفحه واحدى نيشابور» اسباب نزول اآليات«ـ  171

  .، ذيل آيه و ديگر تفاسير221، صفحه 3، جلد »طبرى«هـ ق ـ تفسير  1388
، مؤسسه 72و  71واحدى نيشابورى، صفحه » اسباب النزول«، ذيل آيه ـ »مجمع البيان«ـ  2

ذيل آيه و ، »آلوسى«، ذيل آيه ـ تفسير »بحر المحيط«هـ ق ـ  1388حلبى و شركاء، قاهره، 
  .ديگر تفاسير
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مى كردند، تهاجم نظامى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و آيات فوق، اشاره به بخشى از تهاجم 
  .فرهنگى آنها دارد

به آنچه بر مؤمنان نازل شده در آغاز ) د و ظاهراًبروي: (گروهى از اهل كتاب گفتند«: مى فرمايد
شايد آنها ـ ) و كفر خود را آشكار سازيد(روز ايمان بياوريد، و در پايان روز كافر شويد 

و قالَت طائفَةٌ منْ أَهلِ الْكتابِ آمنُوا بِالَّذي أُنْزِلَ علَى (» ، باز گردند)نيز متزلزل شده(مؤمنان ـ 
  ).وا وجه النَّهارِ و اكْفُرُوا آخرَه لَعلَّهم يرْجِعونَالَّذينَ آمنُ

شايد منظور از آغاز و پايان روز، اين باشد كه فاصله ميان ايمان و كفر شما كوتاه باشد، اين 
آنها اسالم را چيز مهمى خيال مى كردند، ولى از : كوتاهى فاصله، سبب خواهد شد كه بگويند

  .تند و لذا، به سرعت از آن بازگشتندنزديك چيز ديگرى ياف
اين توطئه در افراد ضعيف النفس اثر قابل مالحظه اى خواهد داشت به خصوص اين كه عده 
مزبور از دانشمندان يهود بودند، و همه مى دانستند آنها نسبت به كتب آسمانى و نشانه هاى 

ايمان تازه مسلمانان را متزلزل مى آخرين پيامبر، آشنايى كامل دارند، و اين امر الاقل پايه هاى 
  .نشان مى دهد آنها اميدوار به تأثير اين نقشه بودند» لَعلَّهم يرْجِعونَ«سازد، جمله 

* * *  
ايمان شما بايد تنها جنبه صورى : ولى براى اين كه پيروان خود را از دست ندهند، تأكيد كردند

و التُؤْمنُوا (» ينتان پيروى مى كند، ايمان نياوريداز آئ) واقعاً(شما جز به كسى كه «داشته باشد 
دينَكُم نْ تَبِعمإِالّ ل.(  

اين توصيه را كردند مبادا آنها كه » يهود مدينه«، به »يهود خيبر«از بعضى از تفاسير بر مى آيد 
قيده زيرا گروهى از آنها ع ;نزديك تر به پيامبرند، تحت تأثير او قرار گرفته ايمان بياورند

  داشتند نبوت تنها در نژاد يهود خواهد بود، و اگر 
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  .پيامبرى ظهور كند بايد از يهود باشد
اين (عتماد گرفته اند به معنى اطمينان و ا» ايمان«را از ماده » ال تُؤْمنُوا«بعضى از مفسران، جمله 

  ).ماده به اين معنى نيز آمده است
بنابراين، منظور از جمله باال اين است كه اين توطئه بايد كامالً محرمانه باشد و آن را جز به 

افراد يهود، به ديگران ـ حتى مشركان ـ بازگو نكنيد، مبادا اين سر فاش گردد و نقشه، نقش بر 
گاه پرده از رازشان برداشت و آنها را رسوا ساخت، تا درس ولى خداوند عالم و آ ;آب شود

  .عبرتى براى مؤمنان باشد و وسيله هدايتى براى كافران
هدايت، تنها : به آنها بگو«: آن گاه در يك جمله معترضه كه از كالم خداوند است، مى فرمايد

  .شما در برابر آن بى اثر استو اين توطئه هاى ) قُلْ إِنَّ الْهدى هدى اللّه(» هدايت الهى است
در اين جمله به اصطالح معترضه كه در البالى سخنان يهود قرار گرفته، خداوند، پاسخ پر 

  : معنى و كوتاهى به آنها مى دهد كه
اوالً ـ هدايت از ناحيه خدا است و در انحصار نژاد و قوم خاصى نيست و هيچ لزومى ندارد 

  .نها از يهود باشدت) صلى اهللا عليه وآله(كه پيامبر
  .ثانياً ـ آنها كه مشمول هدايت الهى شده اند، با اين توطئه ها متزلزل نخواهند شد

هرگز باور نكنيد به «: آنها گفتند: بار ديگر، به ادامه سخنان يهود باز مى گردد، و مى فرمايد
ن و همچني) بلكه نبوت مخصوص شما است(داده شود، ) كتاب آسمانى(كسى همانند شما 

أَنْ يؤْتى أَحد (» تصور نكنيد آنها مى توانند در پيشگاه پروردگارتان با شما بحث و گفتگو كنند
 أَو ثْلَ ما أُوتيتُمم  
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كُمبر نْدع وكُمحاج1).(ي(  
آنها گرفتار خود برتربينى عجيبى بودند خود را بهترين نژادهاى : رتيب، روشن مى شودبه اين ت

جهان مى پنداشتند و نبوت و همچنين عقل و درايت و منطق و استدالل را از آن خود فكر مى 
كردند، و با اين منطق واهى مى خواستند در هر دو جنبه براى خود مزيتى بر ديگران قائل 

  .شوند
آيه، خداوند جواب محكمى به آنها مى دهد و با بى اعتنايى به آنها روى سخن را به در پايان 

فضل و موهبت به دست خدا است و به هر كس بخواهد و : بگو«: پيامبر كرده، مى فرمايد
مى ) از موارد شايسته(و آگاه ) داراى مواهب گسترده(شايسته ببيند، مى دهد و خداوند واسع 

  ).لْفَضْلَ بِيد اللّه يؤْتيه منْ يشاء و اللّه واسع عليمقُلْ إِنَّ ا(» باشد
مواهب الهى، اعم از مقام واالى نبوت و همچنين موهبت عقل و منطق و افتخارات : يعنى، بگو

  .ديگر، همه از ناحيه او است، و به شايستگان مى بخشد
شاوندى با او ندارد، و هرگز هيچ كس عهد و پيمانى از او نگرفته و هيچ كس قرابت و خوي

  .مواهب خويش را در انحصار گروهى قرار نداده است
* * *  

) و شايسته بداند(خداوند هر كس را بخواهد «: و در آخرين آيه، براى تأكيد بيشتر مى افزايد
و هيچ كس نمى تواند مواهب » ويژه رحمت خود مى كند، و خداوند داراى فضل عظيم است

  )2).(يخْتَص بِرَحمته منْ يشاء و اللّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ( او را محدود سازد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوده ) تصديق نكنيد(» و التُصدقُوا«ـ در آغاز اين جمله، جمله اى در تقدير است و آن  1
كنيد كتاب آسمانى همانند شما به ، يعنى باور ن)ايمان نياوريد(» و التُؤْمنُوا«است، يا جمله 

  .كسى داده شده باشد
به معنى هر چيزى است كه بيش از مقدار الزم از مواهب و نعمت ها بوده باشد و » فَضْل«ـ  2

اين يك مفهوم مثبت و ارزنده دارد، ولى گاه معنى مذموم و نكوهيده اى دارد و به معنى خارج 
  2شدن از حد اعتدال و 

فُضُولُ «به كار مى رود مانند ) جمع فضل(اط است و غالباً به صورت فُضُول رفتن به سوى افر
  .يعنى حرف هاى زيادى» الْكَالم
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مى شود، نه بعضى  اگر فضل و موهبت الهى شامل بعضى: ضمناً از اين جمله استفاده مى شود
  .ديگر، به خاطر محدود بودن آن نيست بلكه به خاطر تفاوت شايستگى ها است

* * *  
  :نكته

  !توطئه هاى قديمى
آيات فوق كه در حقيقت از آيات اعجاز آميز قرآن بود، و پرده از روى اسرار يهود و دشمنان 

سلمانان صدر اول، فاش كرد اسالم بر مى داشت، نقشه ماهرانه آنها را براى متزلزل ساختن م
  .آنها در پرتو آن بيدار شدند و از وسوسه هاى اغواگر دشمن بر حذر گرديدند

در عصر و زمان ما نيز همان طرح ها به اشكال ديگرى اجرا مى : ولى اگر دقت كنيم مى بينيم
در شود، وسائل تبليغاتى دشمن كه از مجهزترين و نيرومندترين وسائل تبليغاتى جهان است 

اين قسمت به كار گرفته شده و كوشش مى كنند پايه هاى عقائد اسالمى را در افكار مسلمين، 
  .مخصوصاً نسل جوان ويران سازند

دانشمند، خاورشناس، مورخ، عالم «آنها در اين راه از هر گونه وسيله و هر كس در لباس هاى 
  .ى كننداستفاده م» علوم طبيعى، روزنامه نگار و حتى بازيگران سينما

آنها اين حقيقت را مكتوم نمى دارند كه هدفشان از اين تبليغات اين نيست كه مسلمانان به 
آئين مسيح يا يهود در آيند، بلكه هدف آنها متزلزل ساختن پايه هاى عقائد اسالمى در افكار 

جوانان و بى عالقه ساختن آنها نسبت به مفاخر آئين و سنتشان است، قرآن، امروز هم به 
  .مسلمانان در برابر اين جريان هشدار مى دهد
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  و منْ أَهلِ الْكتابِ منْ إِنْ تَأْمنْه بِقنْطار يؤَده إِلَيك و منْهم منْ إِنْ   75
         قالُواتَأْم مبِأَنَّه كماً ذلقائ هلَيع تمإِالّ ما د كإِلَي هؤَدبِدينار ال ي نْه  
         مه و بالْكَذ لَى اللّهقُولُونَ عي بيلٌ وينَ سيي األُمنا فلَيع سلَي  
  يعلَمونَ          

  نَّ اللّه يحب الْمتَّقينَ بلى منْ أَوفى بِعهده و اتَّقى فَإِ   76
   

  :ترجمه
ـ و در ميان اهل كتاب، كسانى هستند كه اگر ثروت زيادى به رسم امانت به آنها بسپارى،  75

و كسانى هستند كه اگر يك دينار هم به آنان بسپارى، به تو باز نمى  ;به تو باز مى گردانند
اين به خاطر آن است . باشى) و بر آنها مسلط(ده مگر تا زمانى كه باالى سر آنها ايستا ;گردانند

در  ;و بر خدا دروغ مى بندند. »مسئول نيستيم) غير يهود(ما در برابر اميين «: كه مى گويند
  ).اين سخن دروغ است(حالى كه مى دانند 

خدا او را دوست مى (ـ آرى، كسى كه به پيمان خود وفا كند و پرهيزگارى پيشه نمايد،  76
  .خداوند پرهيزكاران را دوست دارد) يراز ;دارد

   
  :شأن نزول

اين آيه، درباره دو نفر از يهود نازل گرديده كه يكى امين و درستكار، و ديگرى خائن و پست 
طال نزد او به امانت ) 1(اُوقيه 1200بود كه مرد ثروتمندى » عبداللّه بن سالم«بود نفر اول 

  به صاحبش  گذارد، عبداللّه همه آن را به موقع
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .است» أَواق و أَواقِّى«، معادل هفت مثقال است و جمع آن »رِطْل«يك دوازدهم » اُوقيه«ـ  1
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  .خداوند او را در آيه فوق مى ستايدرد كرد و به واسطه امانت دارى 
» فنحاص«است كه مردى از قريش يك دينار به او امانت سپرد، » فنحاص بن عازورا«نفر دوم 

  )1.(در آن خيانت كرد، خداوند او را به واسطه خيانت در امانت نكوهش مى كند
يانت در امانت منظور در جمله اول، جمعى از نصارى بودند و اما كسانى كه خ: بعضى گفته اند

  )2.(نمودند يهود مى باشند
زيرا مى دانيم، گرچه غالب آيات قرآن در مورد خاص  ;اگر هر دو هم مراد باشد مانعى ندارد

  .نازل شده اما جنبه عمومى دارد و به اصطالح مورد مخصص نخواهد بود
   

  :تفسير
  خائنان و امينان اهل كتاب

: زيرا جمعى از يهود عقيده داشتند ;شخص مى كندآيات فوق، چهره ديگرى از اهل كتاب را م
مسئول حفظ امانتهاى ديگران نيستند، حتى حق دارند امانات آنها را تملك كنند، منطق آنها اين 

ما اهل كتابيم، و پيامبر الهى و كتاب آسمانى او در ميان ما بوده است، بنابراين اموال : بود
اهل كتاب با اين طرز تفكر غير انسانى موافق نبودند، ديگران براى ما احترامى ندارد، ولى همه 

  .بلكه گروهى از آنان خود را موظف به پرداخت حقوق ديگران مى دانستند
  در نخستين آيه مورد بحث، قرآن به هر دو گروه اشاره كرده، حق هر كدام را 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ تفسير  71، صفحه 9، جلد »بحار االنوار«ـ  ، ذيل آيات مورد بحث»مجمع البيان«ـ  1
، »كشاف«، ذيل آيه ـ تفسير »فخر رازى«، ذيل آيه ـ تفسير »بحر المحيط«، ذيل آيه ـ»قرطبى«

  .ذيل آيه
، »بحر المحيط«ـ  71، صفحه 9، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيات مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  2

  .، ذيل آيه»كشاف«ـ تفسير  ، ذيل آيه»فخر رازى«ذيل آيه ـ تفسير 
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در ميان اهل كتاب كسانى هستند كه اگر ثروت زيادى به رسم امانت «: ادا مى كند، مى فرمايد
ستند كه اگر يك دينار به عنوان كسانى ه) و به عكس(به آنها بسپارى به تو باز مى گردانند 

و بر آنها (امانت به آنها بسپارى به تو باز نمى گردانند، مگر تا زمانى كه باالى سر آنها ايستاده 
و منْ أَهلِ الْكتابِ منْ إِنْ تَأْمنْه بِقنْطار يؤَده إِلَيك و منْهم منْ إِنْ تَأْمنْه بِدينار ال (» باشى) مسلط

ماًيقائ هلَيع تمإِالّ ما د كإِلَي هؤَد.(  
همين سوره گفته شد، در اصل به معنى چيز محكم  14همان گونه كه در تفسير آيه » قنْطار«

، و اشخاص با هوش »قَنْطَرَه«است سپس به مال زياد نيز گفته شده، پل را به خاطر استحكامش 
  .ر محكمى هستندمى گويند، چون داراى تفك» قنْطر«را 

  .در اين آيه همان مال فراوان است، و منظور از دينار، مال اندك» قنْطار«منظور از 
به هر حال، قرآن مجيد به خاطر خالفكارى گروهى از آنها، همه آنها را محكوم نمى كند، و 

  .اين يك درس مهم اخالقى به همه مسلمين است
تصرف و غصب اموال ديگران مجاز و مأذون  ضمناً نشان مى دهد آن گروهى كه خود را در

مى دانستند، هيچ منطقى جز منطق زور، و سلطه را پذيرا نيستند، و نمونه آن را به طور گسترده 
در دنياى امروز در صهيونيست ها مشاهده مى كنيم، آرى اين گروه از يهود چنان هستند كه در 

رسميت نمى شناسند، تصويب نامه پرداخت حقوق ديگران هيچ اصلى را جز اصل قدرت، به 
هاى جهانى، افكار عمومى مردم دنيا، و مفاهيمى از قبيل حق و عدالت براى آنها معنى ندارد و 
اين در حقيقت از مسائل جالبى است كه در قرآن مجيد در آيه فوق پيشگويى شده، و به همين 

  دليل، مسلمانان براى استيفاى حقوق خود از آنان، هيچ راهى 
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  .جز كسب قدرت ندارند
پس از آن در ادامه همين آيه، منطق اين گروه را در مورد غصب اموال ديگران بيان مى كند، مى 

مسئول ) غير اهل كتاب(يين ما در برابر اُم: اين به خاطر آن است كه آنها مى گويند«: فرمايد
  ).ذلك بِأَنَّهم قالُوا لَيس علَينا في األُميينَ سبيلٌ(» نيستيم

به معنى افراد درس نخوانده و بى سواد است، ولى منظور آنها مشركان عرب و اعراب » أُميين«
ظور آنها تمام كسانى بود كه بود كه معموالً از خواندن و نوشتن آگاهى نداشتند، و يا اين كه من

  .از خواندن تورات و انجيل بى بهره بودند
آرى، آنها با اين خود برتربينى و امتياز دروغين، به خود حق مى دادند كه اموال ديگران را به 

  .هر اسم و عنوان، تملك كنند
يرا اگر ز ;بى شك اين منطق از اصل خيانت آنها در امانت، به مراتب بدتر و خطرناك تر بود

افراد خائن، كار خود را غلط بدانند، الاقل مرتكب يك گناه اند اما اگر در اين كار، خود را 
  .صاحب حق بدانند گناه بزرگ ترى مرتكب شده اند

آنها بر خدا دروغ مى بندند «: قرآن مجيد در پاسخ آنها در پايان همين آيه با صراحت مى گويد
  ).ونَ علَى اللّه الْكَذب و هم يعلَمونَو يقُولُ(» در حالى كه مى دانند

آنها به خوبى مى دانستند كه در كتب آسمانيشان به هيچ وجه اجازه خيانت در امانت هاى 
ديگران به آنان داده نشده، در حالى كه آنها براى توجيه اعمال ننگين خويش چنين دروغ هايى 

  .را مى ساختند و به خدا نسبت مى دادند
* * *  

  لَيس علَينا في األُميينَ : آيه بعد، ضمن نفى كالم اهل كتاب كه مى گفتند
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و به همين دليل، براى خود آزادى » خوردن اموال غير اهل كتاب براى ما حرام نيست«: سبيلٌ
عمل قائل بودند، همان آزادى كه امروز هم در اعمال بسيارى از آنها مى بينيم كه هر گونه 

آرى كسى كه به «: تعدى و تجاوز به حقوق ديگران را، براى خود مجاز مى دانند، مى فرمايد
خداوند پرهيزكاران ) زيرا ;خدا او را دوست دارد(پيمان خود وفا كند و پرهيزكارى پيشه نمايد 

  ).بلى منْ أَوفى بِعهده و اتَّقى فَإِنَّ اللّه يحب الْمتَّقينَ(» وست مى داردرا د
يعنى معيار برترى انسان، و مقياس شخصيت و ارزش آدمى، وفاى به عهد، عدم خيانت در 

امانت، و تقوا و پرهيزكارى به طور عام است، آرى، خداوند چنين كسانى را دوست دارد، نه 
ان خائنى كه هر گونه غصب حقوق ديگران را براى خود مجاز مى دانند، بلكه آن را دروغگوي

  .به خدا نسبت مى دهند
 * * *  
  :نكته ها

  :ـ سؤال 1
در اسالم نيز همين حكم نسبت به اموال بيگانگان ديده مى : در اينجا ممكن است ايراد شود

  .تملك كنندمسلمانان اموال آنها را : زيرا اسالم اجازه مى دهد ;شود
  :پاسخ

زيرا از جمله احكام قطعى اسالم كه در  ;است» تهمت«چنين نسبتى به اسالم دادن بدون ترديد 
خيانت در امانت جايز نيست، خواه اين امانت : روايات متعددى به آن اشاره شده اين است كه

روفى از امام مربوط به مسلمانان باشد يا غير آنها، و حتى مشركان و بت پرستان، در حديث مع
  :نقل شده كه فرمود) عليه السالم(سجاد

 لَ أَبِيأَنَّ قات اً لَوقِّ نَبِيداً بِالْحمحثَ معى بالَّذ انَةِ فَواألَم بِأَداء كُملَيع  
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سبالْحأَبِى طال يلنِ عنِ بعليه السالم(ي (هإِلَي تُهيالَ َد بِه ي قَتَلَهالَّذ فيلَى السي عنَنائْتَم:  
را به حق ) صلى اهللا عليه وآله(اداى امانت بر همه شما الزم است، سوگند به خدائى كه محمد«

همان شمشيرى را ) عليه السالم(مبعوث كرده است اگر قاتل پدرم حسين بن على بن ابيطالب
امانت او ) و من از او مى پذيرفتم(كه با آن مرتكب قتل او شد، به رسم امانت به من مى سپرد 

  )1.(»را ادا مى كردم
  : نقل شده كه فرمود) عليه السالم(در روايت ديگرى از امام صادق

قِ الْحداً قَطُّ إِالّ بِصثْ نَبِيعبي لَم الْفاجِرِإِنَّ اللّه رِّ واةً إِلَى الْبؤَداألَمانَةِ م أَداء و يثخداوند هيچ «: د
جزء برنامه هاى او بود، كه » اداى امانت«و » راستگوئى«پيامبرى را مبعوث نكرد مگر اين كه 

  )2.(»هم درباره نيكان و هم بدان بايد رعايت گردد
بر خيانت در امانت و منطق آنها براى توجيه اين بنابراين، آنچه در آيه فوق در مورد اقدام يهود 

خيانت گفته شد به هيچ وجه درباره مسلمانان اجازه داده نشده است و آنها موظف اند در 
  )3.(امانات مردم ـ بدون هيچگونه استثناء ـ خيانت نكنند

 * * *  
  در لغت عرب، براى اثبات مطلبى است ولى معموالً در » بلى«ـ كلمه  2

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ ) 43، مجلس 6، حديث 246، صفحه »امالى مترجم«(، 149، صفحه »امالى صدوق«ـ  1
با ( 278، صفحه 23، جلد »بحار االنوار«، چاپ آل البيت ـ 76، صفحه 19، جلد »وسائل الشيعه«

  .114، صفحه 72و جلد ) اندكى تفاوت
وسائل «، دار الكتب االسالميه ـ 104، صفحه 2، جلد »فىكا«ـ » أمن«، ماده »سفينة البحار«ـ  2

، چاپ 455، صفحه 8، جلد »مستدرك الوسائل«، چاپ آل البيت ـ 73، صفحه 19، جلد »الشيعه
ـ  116، صفحه 72و جلد  2، صفحه 68، و جلد 67، صفحه 11، جلد »بحار االنوار«آل البيت ـ 

  .هـ ق 1380ه حيدريه، ، كتابخان171و  52، 46، صفحه »مشكوة االنوار«
ـ و اگر گفته شده مال كفار حربى حالل است به خاطر اين كه در حال نبرد و جنگ است و  3

  .به هنگام جنگ در هيچ مكتبى زيان به طرف مقابل ممنوع نيست
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أَ : ذكر مى گردد كه سؤال به صورت منفى طرح شود، مانند اين كه خداوند مى فرمايد مواردى
كُمبِرَب تلى» آيا من پروردگار شما نيستم«: لَس1.(»آرى: گفتند«: قالُوا ب(  

فَهلْ وجدتُم ما وعد ربكُم : در جواب سؤال اثباتى ذكر مى گردد مانند» نَعم«همچنان كه كلمه 
مقّاً قالُوا نَع2.(»آرى: آيا آنچه را پروردگار شما وعده داده بوده به حقيقت يافتيد؟ گفتند«: ح(  

 * * *  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .172ـ اعراف، آيه  1
  .44ـ اعراف، آيه  2
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  إِنَّ الَّذينَ يشْتَرُونَ بِعهد اللّه و أَيمانهِم ثَمناً قَليالً أُولئك ال خَالقَ   77
  لَهم في اآلْخرَةِ و ال يكَلِّمهم اللّه و ال ينْظُرُ إِلَيهِم يوم الْقيامةِ         
          أَليم ذابع ملَه و زَكِّيهِمال ي و  

   
  :ترجمه

را به بهاى ناچيزى مى ) به نام مقدس او(ـ كسانى كه پيمان الهى و سوگندهاى خود  77
و خداوند با آنها سخن نمى گويد و به آنان  ;فروشند، آنها بهره اى در آخرت نخواهند داشت

  .و عذاب دردناكى براى آنهاست ;نمى سازدپاك ) از گناه(در قيامت نمى نگرد و آنها را 
   

  :شأن نزول
به هنگامى » كعب بن اشرف«و » حيى بن اخطب«، »ابى رافع«جمعى از دانشمندان يهود مانند 

كه موقعيت اجتماعى خود را در ميان يهود در خطر ديدند كوشش كردند نشانه هائى كه در 
با دست خود » تورات«در نُسخى از  درباره آخرين پيامبر وجود داشت و شخصاً» تورات«

آن جمله هاى تحريف شده از ناحيه : نگاشته بودند، تحريف نمايند و حتى سوگند ياد كنند
  )1.(به همين جهت آيه فوق، نازل گرديد و شديداً به آنها اخطار كرد! خدا است

به دروغ مى  نازل گرديد كه» اشعث بن قيس«اين آيه درباره : جمعى از مفسران نيز گفته اند
  خواست، زمين ديگرى را تملك كند، هنگامى كه آماده اداى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، صفحه 66و جلد  71، صفحه 9، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1

  .آيه ، ذيل»آلوسى«، ذيل آيه ـ تفسير »بحر المحيط«، ذيل آيه ـ »طبرى«ـ تفسير  118
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ترسيد و » اشعث بن قيس«سوگند براى ادعاى خود شد، آيه فوق نازل گرديد و در اين هنگام 
  )1.(اعتراف به حق كرد و زمين را به صاحبش بازگرداند

   
  :تفسير

  قتحريف كنندگان حقاي
در ادامه بحث هاى مربوط به خالف كارى هاى يهود و اهل كتاب در اين آيه به بخش ديگرى 

به (كسانى كه پيمان الهى و سوگندهاى خود را «: از كارهاى خالف آنها اشاره كرده، مى فرمايد
إِنَّ الَّذينَ (» با بهاى كمى معامله مى كنند، بهره اى در آخرت نخواهند داشت) نام مقدس او

رَةِيي اآلْخف مال خَالقَ لَه كناً قَليالً أُولئثَم هِممانأَي و اللّه دهشْتَرُونَ بِع.(  
البته آيه به صورت كلى ذكر شده، هر چند شأن نزول آن، گروهى از علماى اهل كتاب است 

  .كه پيمان هاى الهى و سوگندهاى خود را با درآمد مادى ناچيزى مبادله مى كردند
رآن در اين آيه پنج مجازات براى آنها ذكر مى كند، نخست همان است كه در قسمت باال ذكر ق

  )2.(شد و آن اين كه آنها از مواهب بى پايان عالم ديگر بهره اى نخواهند داشت
  ).و ال يكَلِّمهم اللّه(» خداوند در قيامت با آنها سخن نخواهد گفت«: ديگر اين كه
  لطف خود را در آن روز از آنها بر مى گيرد و نگاهى به آنها نظر «: سوم اين كه

، »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ذيل »قرطبى«، ذيل آيه ـ تفسير »طبرى«ـ تفسير  118، صفحه 66و جلد  71، صفحه 9جلد 

  .، ذيل آيه»آلوسى«آيه ـ تفسير 
به معنى نصيب و بهره است، به خاطر اين كه انسان آن را به وسيله » خُلُق«از ماده » خَالق«ـ  2

اشاره به اين كه آنها اخالق برجسته اى نداشته اند كه بتوانند (اخالق خود به دست مى آورد 
  ).بهره اى براى خود به دست آورند
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  ).و ال ينْظُرُ إِلَيهِم يوم الْقيامةِ(» نمى كند
با ) به طور مستقيم يا به وسيله فرشتگان(خداوند در آن روز : از اين تعبيرات روشن مى شود

بر بندگان مؤمن خود سخن مى گويد، سخنانى كه مايه سرور و خوشحالى آنها است و دليل 
اعتنا و توجه به آنان است و همچنين نظر كردن خداوند به آنان، اشاره به توجه و عنايت 

  .خاص او است، نه نگاه با چشم جسمانى، آن چنان كه بعضى از ناآگاهان پنداشته اند
ولى آنها كه آيات الهى را به بهاى مادى مبادله مى كنند، نه مشمول اين عنايت اند و نه مخاطب 

  .نانبه آن سخ
زيرا خداوند از  ;و نيز روشن است منظور از سخن گفتن خداوند، سخن گفتن با زبان نيست

جسم و جسمانيات پاك و منزه است، بلكه منظور سخن گفتن از طريق الهام قلبى و يا ايجاد 
  .از شجره طور شنيد) عليه السالم(امواج صوتى در فضا است همانند سخنانى كه موسى

مفهومش اين نيست كه اگر عهد الهى را با قيمت زيادى مبادله » بهاى كم«: قَليالً تعبير به ثَمناً
هر گونه بهاى مادى در برابر اين گناهان بزرگ : كنند، كار خوبى است بلكه منظور اين است كه

  .به دست آيد، قليل و ناچيز است حتى اگر سلطنت و حكومت گسترده اى باشد
پاك نمى كند و ) از گناه(خداوند آنان را «: نجم آنان اين استو باالخره مجازات چهارم و پ

  ).و ال يزَكِّيهِم و لَهم عذاب أَليم(» براى آنها عذاب دردناكى است
و از اينجا روشن مى شود گناه پنهان ساختن آيات الهى و شكستن عهد و پيمان او، و استفاده 

كه تهديد به اين همه مجازات هاى روحانى،  از سوگندهاى دروغين، تا چه حد سنگين است
  .جسمانى و محروميت كامل از الطاف و عنايات الهى شده است
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* * *  
  :نكته

شوم پنجگانه اى كه در برابر  عواقب: نكته اى كه در اينجا بايد به آن توجه داشت اين است كه
قرب «در اين آيه ذكر شده، گويا اشاره به مراحل تدريجى » سوگندهاى دروغ«و » پيمان شكنى«

  .از خدا است» و بعد
كسى كه به خداوند نزديك مى شود، و بر بساط قرب او گام مى نهد، نخست مشمول يك 

  .سلسله مواهب معنوى مى گردد
دا با او سخن مى گويد، باز نزديك تر مى شود، خدا بر او نظر هنگامى كه نزديك تر شد، خ

  . رحمت مى افكند
هنگامى كه از آن هم نزديك تر شد، او را از آثار لغزش هاى گناه پاك مى سازد و در نتيجه از 

عذاب دردناك نجات مى يابد و غرق در نعمت هاى او مى شود، ولى كسانى كه در مسير 
اى نادرست از نام پروردگار قرار گيرند، از همه اين مواهب و بركات پيمان شكنى و استفاده ه

كه از » بقره«سوره  174محروم مى شوند، و مرحله، به مرحله عقب نشينى مى كنند در ذيل آيه 
  .جهاتى شبيه به اين آيه بود نيز توضيحاتى درباره معنى آيه آمده است

* * *  
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  و إِنَّ منْهم لَفَريقاً يلْوونَ أَلْسنَتَهم بِالْكتابِ لتَحسبوه منَ الْكتابِ   78

  عنْد اللّه و ما هو منَ الْكتابِ و يقُولُونَ هو منْ عنْد اللّه و ما هو منْ         
  و يقُولُونَ علَى اللّه الْكَذب و هم يعلَمونَ          

   
  :ترجمه

، زبان خود را چنان )خدا(كسانى هستند كه به هنگام تالوت كتاب ) يهود(ـ در ميان آنها  78
اب در حالى كه از كت ;است) خدا(از كتاب ) آنچه را مى خوانند،(مى گردانند كه گمان كنيد 

با اين كه از طرف خدا ! »آن از طرف خداست«: مى گويند) و با صراحت! (نيست) خدا(
  !نيست، و به خدا دروغ مى بندند در حالى كه مى دانند

   
  :شأن نزول

اين آيه نيز درباره گروهى از علماء : از بعضى، نقل مى كند» مجمع البيان«در » طبرسى«مرحوم 
آمده بود، درباره صفات » تورات«زهائى بر خالف آنچه در يهود نازل شده كه با دست خود چي

و با زبان خود (مى نوشتند و آن را به خدا نسبت مى دادند ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم
حيى بن «و » كعب بن اشرف«نام » ابوالفتوح رازى«) حقائق تورات را تحريف مى كردند

  )1.(نجا به خصوص ذكر مى كندو بعضى ديگر از علماى آنها را در اي» اخطب
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »ابن كثير«ـ تفسير  71، صفحه 9، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1

  .، ذيل آيه»آلوسى«، ذيل آيه ـ تفسير »بحر المحيط«، ذيل آيه ـ »فخر رازى«ذيل آيه ـ تفسير 
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  :تفسير
  رسوائى تحريف گران

باز در اين آيه سخن از بخش ديگرى از خالف كارى هاى بعضى از علماى اهل كتاب است، 
و منحرف بعضى از آنها زبان خود را به هنگام تالوت كتاب خدا چنان مى گردانند «: مى فرمايد

مى كنند كه گمان كنيد آنچه را مى خوانند از كتاب خدا است در حالى كه از كتاب الهى 
  ).و إِنَّ منْهم لَفَريقاً يلْوونَ أَلْسنَتَهم بِالْكتابِ لتَحسبوه منَ الْكتابِ و ما هو منَ الْكتابِ(» نيست

به معنى پيچيدن و كج كردن است و اين تعبير، در اينجا ) بر وزن حى(» لَى«از ماده » يلْوونَ«
وقتى به صفات » تورات«كنايه جالبى از تحريف سخنان الهى است گويا آنها هنگام تالوت 

آمده بود ـ مى » تورات«ـ كه بشارت ظهورش در آيات ) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم
ن ماهرانه اين عمل انجام مى گرفت، كه رسيدند، در همان حال آن را تغيير مى دادند و چنا

  .شنونده گمان مى كرد آنچه را مى شنود متن آيات الهى است
اين از سوى خدا نازل شده در : مى گفتند«آنها به اين كار نيز قناعت نمى كردند، بلكه صريحاً 

  ).عنْد اللّه و يقُولُونَ هو منْ عنْد اللّه و ما هو منْ(» حالى كه از سوى خدا نبود
سپس قرآن بر اين امر تأكيد مى كند، كه اين كار به خاطر اين نبود كه گرفتار اشتباهى شده 

و يقُولُونَ علَى اللّه الْكَذب و (» به خدا دروغ مى بندند در حالى كه عالم و آگاهند«باشند، بلكه 
  ).هم يعلَمونَ

ع مادى خود را در خطر مى ديدند و به خاطر آن، دست به مناف: تمام اينها به خاطر اين بود كه
هر گناهى مى زدند، در حالى كه اگر افق فكر خود را باال مى گرفتند و خلوص نيتى نشان مى 
دادند، خداوند قادر متعال، هم زندگى معنوى آنها را تأمين مى كرد و هم جنبه هاى مادى آنها 

  .را
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ضمناً از اين آيه و آيات قبل، خطر مهم علما، و دانشمندان منحرف براى يك امت و ملت 
زيرا اين تشديد مجازات ها دليل بر اهميت موقعيت علما و خطراتى است كه  ;روشن مى شود

  .از ناحيه انحراف آنها حاصل مى شود
* * *  
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  ما كانَ لبشَر أَنْ يؤْتيه اللّه الْكتاب و الْحكْم و النُّبوةَ ثُم يقُولَ   79

  نُوا عباداً لّي منْ دونِ اللّه و لكنْ كُونُوا ربانيينَ بِماللنّاسِ كُو         
  كُنْتُم تُعلِّمونَ الْكتاب و بِما كُنْتُم تَدرسونَ         

  و ال يأْمرَكُم أَنْ تَتَّخذُوا الْمالئكَةَ و النَّبِيينَ أَرباباً أَ يأْمرُكُم بِالْكُفْرِ   80
  بعد إِذْ أَنْتُم مسلمونَ          

   
  :ترجمه

ـ براى هيچ بشرى سزاوار نيست كه خداوند، كتاب آسمانى و حكم و نبوت به او دهد  79
سزاوار مقام او، اين است كه (بلكه ! »غير از خدا، مرا پرستش كنيد«: سپس او به مردم بگويد

و غير ! (ا مى آموختيد و درس مى خوانديدمردمى الهى باشيد، آن گونه كه كتاب خدا ر:) بگويد
  !)از خدا را پرستش نكنيد

. ـ و نه اين كه به شما دستور دهد كه فرشتگان و پيامبران را، پروردگار خود انتخاب كنيد 80
  !آيا شما را، پس از آن كه مسلمان شديد، به كفر دعوت مى كند؟

   
  :شأن نزول

  : اند درباره اين دو آيه دو شأن نزول ذكر كرده
رسيد و اظهار داشت ما ) صلى اهللا عليه وآله(كسى نزد پيامبر اسالم: در شأن نزول نخست آمده

مى كنيم در حالى كه به نظر ما چنين احترامى كافى نيست تقاضا » سالم«به تو همانند ديگران 
  ! داريم به ما اجازه دهى امتيازى برايت قائل شويم و تو را سجده كنيم



٧٣٢  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

سجده براى غير خدا جايز نيست، پيامبرِ خود را تنها به «: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
  )1!(»عنوان يك بشر احترام كنيد ولى حق او را بشناسيد و از او پيروى نمائيد

در » نجران«به اتفاق سرپرست هيئت اعزامى » ابو رافع«يهوديان به نام  يكى از: دوم اين كه
آيا مايل هستى تو را : آمده، اظهار داشتند) صلى اهللا عليه وآله(روزى خدمت پيامبر» مدينه«

  ! پرستش كنيم و مقام الوهيت براى تو قائل شويم؟
ا الوهيت مسيح به خاطر اين ب) صلى اهللا عليه وآله(مخالفت پيغمبر: شايد آنها مى پنداشتند(

است كه خود او سهمى از اين موضوع ندارد، بنابراين اگر او را به مقام الوهيت همچون مسيح 
بپذيرند، از مخالفت خود دست بر مى دارد و شايد هم اين پيشنهاد توطئه اى براى بد نام كردن 

  ).ودو منحرف ساختن افكار عمومى از او ب) صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
كه من اجازه دهم كسى جز » پناه بر خدا«: معاذَ اللّه: فرمود) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر

پروردگار يگانه مورد پرستش قرار گيرد، خداوند هرگز مرا براى چنين امرى مبعوث نكرده 
  )2!(است

   
  :تفسير

  دعوت به پرستش غير خدا ممكن نيست
  اهل كتاب را نفى و اصالح  اين آيات، همچنان افكار باطل گروهى از

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 25و جلد  71، صفحه 9، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيات مورد بحث ـ »مجمع البيان«ـ  1

اسباب «هـ ق ـ  1365، دار المعرفة، طبع اول، 47، صفحه 2، جلد »در المنثور«ـ  262صفحه 
  .هـ ق 1388، مؤسسه حلبى و شركاء، 74فحه واحدى نيشابورى، ص» النزول اآليات

، صفحه 9، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيات مورد بحث ـ 466، صفحه 2، جلد »مجمع البيان«ـ  2
بحر «، ذيل آيه ـ »ابن كثير«، ذيل آيه ـ تفسير »طبرى«ـ تفسير  262، صفحه 25و جلد  71

، مؤسسه حلبى و شركاء، 74حه واحدى نيشابورى، صف» اسباب النزول«، ذيل آيه ـ »المحيط
  .هـ ق 1365، دار المعرفة، طبع اول، 46و  41، 40، صفحه 2، جلد »در المنثور«هـ ق ـ  1388
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ادعاى الوهيت ) عليه السالم(هرگز مسيح: مى كند، مخصوصاً به مسيحيان گوشزد مى نمايد
نكرد و آنچه درباره او در اين زمينه گفته شده، همه نسبت هاى ناروائى است كه بعداً به او داده 

  .اند
صلى اهللا (و نيز به درخواست كسانى كه مى خواستند اين گونه ادعاها را درباره پيامبر اسالم

: د، صريحاً پاسخ مى گويد مى فرمايدتكرار كنن) به عللى كه در شأن نزول آمد) (عليه وآله
كه خداوند كتاب آسمانى و ) و چنين حقى وجود نداشته(براى هيچ بشرى سزاوار نيست «

شما بندگان من باشيد و غير از خدا مرا : حكم و نبوت را به او دهد، سپس او به مردم بگويد
و الْحكْم و النُّبوةَ ثُم يقُولَ للنّاسِ كُونُوا عباداً ما كانَ لبشَر أَنْ يؤْتيه اللّه الْكتاب (» پرستش كنيد

ونِ اللّهنْ دلّي م.(  
، و نه هيچ پيغمبر ديگرى، حق ندارد چنين سخنى را بگويد )صلى اهللا عليه وآله(نه پيامبر اسالم

دور از  و اين گونه نسبت ها كه به انبياء داده شده، همه ساخته و پرداخته افراد ناآگاه و
  . تعليمات آنها است

چگونه ممكن است اين مقامات بزرگ را از سوى خدا پيدا كنند و در عين حال به سوى شرك 
  .دعوت نمايند؟
افرادى باشيد الهى، آن گونه كه :) سزاوار مقام او اين است كه بگويد(بلكه «: سپس مى افزايد

و (و هرگز غير خدا را پرستش نكنيد » كتاب الهى به شما تعليم داده شده و درس خوانده ايد
  ).لكنْ كُونُوا ربانيينَ بِما كُنْتُم تُعلِّمونَ الْكتاب و بِما كُنْتُم تَدرسونَ

آرى، فرستادگان الهى هيچ گاه از مرحله بندگى و عبوديت تجاوز نكردند و هميشه بيش از هر 
مكان ندارد از جاده توحيد خارج شوند و مردم كسى در برابر خداوند خاضع بودند، بنابراين، ا

  .را به شرك دعوت كنند
  » رب«ارتباط او با : به كسى گفته مى شود كه» ربانى«جمع » ربانيينَ«
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درباره كسى گفته مى شود كه به اصالح و » رب«ز آنجا كه واژه و ا) 1(قوى باشد) پروردگار(
هرگز سزاوار پيامبران نيست كه : تربيت ديگران پردازد، مفهوم اين واژه در آيه باال آن است كه

مردم را در : مردم را به پرستش خويش دعوت كنند آنچه براى آنها سزاوار است اين است كه
حقايق دينى، به صورت دانشمندان الهى و ربانى در آورند، پرتو تعليم آيات الهى و تدريس 

  .افرادى كه جز خدا نپرستند و جز به سوى علم و دانش دعوت نكنند
هدف انبياء تنها پرورش افراد نبوده، بلكه هدف تربيت : از جمله مزبور استفاده مى شود

يطى را با علم و ايمان خود معلمان، مربيان و رهبران مردم بوده است يعنى كسانى كه بتوانند مح
  .روشن سازند

اشاره » درس خواندن«و سپس به مسأله تعلّم و » ياد دادن«در آيه فوق، نخست به مسأله تعليم 
معنى وسيع و گسترده اى دارد كه هر » تعليم«شده، تفاوت اين دو كلمه از اين نظر است كه 

ا سواد و بى سواد را شامل مى شود، ولى گونه ياد دادن از طريق گفتار و كردار نسبت به افراد ب
درس خواندن به فراگيرى هائى گفته مى شود كه از روى كتاب و دفترى باشد و به اصطالح 

  .نسبت ميان اين دو عموم و خصوص مطلق است
و به اين ترتيب، هدف انبياء پرورش عالمان ربانى و مصلحان اجتماعى و افراد دانشمند و آگاه 

  .وده استو مدير و مدبر ب
* * *  

همان طور كه پيامبران مردم را : آيه بعد، تكميلى است نسبت به آنچه در آيه قبل آمد، مى گويد
به پرستش خويش دعوت نمى كردند، به پرستش فرشتگان و ساير پيامبران هم دعوت نمى 

  و چنين حقى (و سزاوار نيست «: نمودند مى فرمايد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفته » ربانى«به آن اضافه مى گردد و » الف«ضميمه شود » رب«نسبت به » ياء«ـ هنگامى كه  1
  .مى شود
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و ال يأْمرَكُم (» اب كنيدكه به شما دستور دهد، فرشتگان و پيامبران را پروردگار خود انتخ) ندارد
  ).أَنْ تَتَّخذُوا الْمالئكَةَ و النَّبِيينَ أَرباباً

اين جمله، از يك سو، پاسخى است به مشركان عرب ،كه فرشتگان را دختران خدا مى 
عليه (پنداشتند و نوعى ربوبيت براى آنها قايل بودند و با اين حال خود را پيرو آئين ابراهيم

  .معرفى مى كردند )السالم
مى دانستند ولى )عليه السالم(كه خود را پيرو يحيى» صابئان«و از سوى ديگر، پاسخى است به 

  .مقام فرشتگان را تا سر حد پرستش باال مى بردند
را فرزند خدا ) عليه السالم(يا مسيح) عليه السالم(و نيز پاسخى است به يهود و نصارا كه عزَير

  .مى از ربوبيت را براى آنها قايل بودندمعرفى مى كردند و سه
هرگز ممكن نيست پيامبرى با آن علم و آگاهى الهى، مردم را : آيه، در پاسخ همه آنها مى گويد
  .به ربوبيت غير خدا دعوت كند

آيا شما را به كفر دعوت مى كند پس از آن كه «: و در پايان آيه، براى تأكيد بيشتر مى افزايد
  ).يأْمرُكُم بِالْكُفْرِ بعد إِذْ أَنْتُم مسلمونَأَ (» مسلمان شديد

آيا ممكن است پيامبر خدا به كفر دعوت كند و به شما اجازه دهد خود او يا فرشتگان و 
  پيامبران را پرستش كنيد؟

ناگفته پيدا است كه اسالم در اينجا مانند بسيارى از موارد ديگر به معنى وسيع كلمه يعنى 
  .برابر فرمان خدا و ايمان و توحيد به كار رفته استتسليم در 

يعنى چگونه ممكن است پيامبرى پيدا شود، نخست مردم را به ايمان و توحيد دعوت كند، 
  سپس راه شرك را به آنها نشان دهد؟

چگونه ممكن است پيامبرى نتايج زحمات پيامبران ديگر را كه به اسالم دعوت : و يا اين كه
  ! اد دهد و آنها را متوجه كفر و شرك سازد؟كرده اند، بر ب

  آيه ضمناً اشاره سربسته اى به معصوم بودن پيامبران و عدم انحراف آنها از 
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  )1.(مسير فرمان خدا مى كند
 * * *  

  :نكته
  !وعبشر پرستى ممن

آيات فوق، با صراحت تمام هر گونه پرستش غير خدا و مخصوصاً بشرپرستى را محكوم مى 
سازد، و روح آزادگى و استقالل شخصيت را در انسان پرورش مى دهد، همان روحى كه بدون 

  .آن، شايسته نام انسان نخواهد بود
ند چهره اى معصومانه در طول تاريخ، افراد زيادى را مى شناسيم پيش از آن كه به قدرت برس

  .داشتند، و مردم را به حق، عدالت و حريت، آزادگى و ايمان دعوت مى كردند
اما هنگامى كه پايه هاى قدرت آنها در اجتماع محكم شد كم كم مسير خود را تغيير داده و 

  .گرايش به فرد پرستى و دعوت به سوى خويش كردند
داعيان حق كه : همين است» داعيان باطل«و  »داعيان حق«در حقيقت، يكى از طرق شناسائى 

در رأس آنها پيامبران و امامان قرار داشتند در آن روز كه بزرگ ترين قدرت ها را در اختيار مى 
گرفتند همانند نخستين روزهاى دعوت خود، مردم را دعوت به سوى اهداف مقدس دينى و 

د، ولى داعيان باطل به هنگام قدرت و انسانى از جمله توحيد، يگانه پرستى و آزادگى مى نمودن
پيروزى نخستين مطلبى كه در مغز آنها جوانه مى زند، دعوت به سوى خويش و تشويق مردم 

  به يك نوع عبوديت بوده است، تملق ها و چاپلوسى هاى افراد بى مايه اى كه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به صورت » و ال يأْمرَكُم«طبق آن است جمله ـ در قرائت معروفى كه متن قرآن فعلى  1
در آيه قبل است و » يؤْتيه اللّه«خوانده شده و در حقيقت عطف به جمله ) با فتح راء(منصوب 

: نافيه كه در آيه قبل مى باشد ذكر شده، بنابراين جمله چنين مى شود» ما«به عنوان تأكيد » ال«
  .»كُم أَنْ تَتَّخذُوا الْمالئكَةَ و النَّبِيينَ أَرباباًو ما كانَ لبشَر أَنْ يأْمرَ«
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معموالً اطراف آنها را مى گرفتند، با غرور و كم ظرفيتى آنها توأم شده، چنين پديده اى را به 
  .دبار مى آور

نقل شده، روشنگر چهره واقعى و روحانى آن حضرت، ) عليه السالم(حديث جالبى كه از على
  : و شاهدى براى اين بحث است

رسيد جمعى از ) يكى از شهرهاى مرزى عراق(» اَنْبار«به سرزمين ) عليه السالم(روزى كه امام
بودند از مركب  در برابر آن حضرت طبق سنتى كه به آن خو گرفته) كدخدايان(دهقانان 

) عليه السالم(امام) و شايد سجده كردند(هايشان پياده شدند و به سرعت به سوى او شتافتند 
  : نه تنها به اين كار رضايت نداد، بلكه شديداً برآشفت و بر آنها فرياد زده

  ما هذَا الَّذي صنَعتُموه؟ 
  .خُلُقٌ منّا نُعظِّم بِه أُمراءنا: فَقالُوا

و اللّه ما ينْتَفع بِهذا أُمراؤُكُم و إِنَّكُم لَتَشُقُّونَ على أَنْفُسكُم في دنْياكُم و تَشْقَونَ بِه في : الَفَق
كُمرَتآخ .  

  :و ما أَخْسرَ الْمشَقَّةَ وراءها الْعقاب و أَربح الدعةَ معها األَمانُ منَ النّارِ
  ى بود كه شما انجام داديد؟ اين چه كار«

  .اين آدابى است كه ما اميران خود را با آن بزرگ مى داريم: عرض كردند
زمامداران شما از اين كار بهره اى نمى گيرند و شما خود را در دنيا ! به خدا سوگند: امام فرمود

  ! به رنج، و در آخرت به بدبختى گرفتار مى سازيد
و چه سودمند است آرامش و آزادگى !! نبال آن كيفر خدا باشدچه زيانبار است رنجى كه به د

  )1!!(»كه در پى آن ايمنى از آتش دوزخ قرار گيرد
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، چاپ 228، صفحه 12، جلد »وسائل الشيعه«ـ  37، كلمات قصار، حكمت »نهج البالغه«ـ  1
و  55، صفحه 41و جلد  397، صفحه 32، جلد »بحار االنوار«ـ ) با اندكى تفاوت(آل البيت 

، كتابخانه 156، صفحه 18ابن ابى الحديد، جلد » شرح نهج البالغه«ـ  63و  62صفحه  73جلد 
، 104، صفحه 2، جلد »مناقب ابن شهر آشوب«ـ 2هـ ق  1404آيت اللّه مرعشى نجفى، 
  .هـ ق 1379مؤسسه انتشارات عالمه، 
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81   كُمجاء ة ثُمكْمح تاب ونْ كم تُكُمينَ لَما آتَيميثاقَ النَّبِي إِذْ أَخَذَ اللّه و  
  أَ أَقْرَرتُم رسولٌ مصدقٌ لما معكُم لَتُؤْمنُنَّ بِه و لَتَنْصرُنَّه قالَ         
         كُمعأَنَا م وا ودنا قالَ فَاشْهري قالُوا أَقْرَرإِص كُملى ذلع أَخَذْتُم و  
  منَ الشّاهدينَ          

  فَمنْ تَولّى بعد ذلك فَأُولئك هم الْفاسقُونَ    82
   

  :ترجمه
، پيمان مؤكد )و پيروان آنها(، از پيامبران هنگامى را كه خداوند) به خاطر بياوريد(ـ و  81

گرفت، كه هر گاه كتاب و دانش به شما دادم، سپس پيامبرى به سوى شما آمد كه آنچه را با 
: به آنها گفت) خداوند(سپس ! شماست تصديق مى كند، به او ايمان بياوريد و او را يارى كنيد

! »اقرار داريم) آرى(«: ؟ گفتند»مؤكد بستيدآيا به اين موضوع، اقرار داريد؟ و بر آن، پيمان «
  .»و من نيز با شما از گواهانم! پس گواه باشيد«: گفت) خداوند به آنها(

  .، روى گرداند، فاسق است)پيمان محكم(ـ پس كسى كه بعد از اين  82
   

  :تفسير
  پيمان مقدس

ر اسالم، در كتب انبياء به دنبال اشاراتى كه در آيات پيشين درباره وجود نشانه هاى روشن پيامب
پيامبران : قبل آمده بود، در اين آيات اشاره به يك اصل كلى در اين رابطه مى كند و آن اين كه

  با خدا پيمان ) و به دنبال آنها پيروانشان(پيشين 
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بودند كه در برابر پيامبرانى كه بعد از آنها مى آيند سر تعظيم و تسليم فرود آورند مى بسته 
) و پيروان آنها(هنگامى را كه خداوند پيمان مؤكد از پيامبران ) به خاطر بياوريد(و «: فرمايد

گرفت كه هر گاه كتاب و دانش به شما دادم سپس پيامبرى به سوى شما آمد كه آنچه را با شما 
حتماً به او ايمان ) و نشانه هاى او موافق چيزى است كه با شما است(ت تصديق مى كند اس

و إِذْ أَخَذَ اللّه ميثاقَ النَّبِيينَ لَما آتَيتُكُم منْ كتاب و حكْمة ثُم جاءكُم (» بياوريد و او را يارى كند
و نُنَّ بِهلَتُؤْم كُمعما مقٌ لدصولٌ مسر رُنَّه1).(لَتَنْص(  

در حقيقت همان طور كه پيامبران و امت هاى بعد موظف اند نسبت به پيامبران گذشته و آئين 
آنها احترام بگذارند، و اصول آنها را محترم بشمرند، پيامبران و امت هاى پيشين نيز نسبت به 

اشاره به وحدت هدف  پيامبران بعد از خود چنين وظيفه اى داشته اند، در آيات قرآن كراراً
  .پيغمبران خدا شده است و اين آيه نمونه زنده اى از آن است

به معنى اطمينان و اعتماد گرفته شده، به همين » وثُوق«در اصل از ماده » ميثاق«فراموش نكنيم 
  .گفته مى شود» ميثاق«دليل، به پيمان هاى مؤكد كه مايه اطمينان است 

ان، همراه با گرفتن پيمان از پيروان آنها است و موضوع پيمان اين البته گرفتن پيمان از پيامبر
اگر پيامبرى بيايد كه دعوت او هماهنگ با دعوت آنان، و نشانه هاى او با آنچه در : بوده كه

نه تنها بايد به او ) و به اين ترتيب حقانيت او ثابت گردد(كتب آسمانى آنها آمده موافق باشد 
  ظف اند به ايمان بياورند بلكه مو

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
را براى » الم«را موصوله و مبتدا دانسته و » ما«بعضى » ...لَما آتَيتُكُم«ـ درباره تركيب جمله  1

  . را خبر دانسته اند» لَتُؤْمنُنَّ بِه و لَتَنْصرُنَّه«توطئه قسم و جمله 
  . ذكر كرده اند» لَتُؤْمنُنَّ بِه و لَتَنْصرُنَّه«ند و جزاى آن را دانسته ا» شرطيه زمانيه«را » ما«و جمعى 

احتمال دوم با معنى آيه سازگارتر و با آنچه در غالب موارد ديده مى شود كه قسم در جزاى 
  ).تفسيرى كه در باال ذكر شد نيز بر همين اساس است(شرط مى آيد هماهنگ تر مى باشد 
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  .يارى اش برخيزند
آيا اقرار به اين موضوع داريد؟ و پيمان «: خداوند به آنها فرموده: سپس براى تأكيد مى افزايد

م با بر اين پيمان گواه باشيد و من ه: آرى اقرار داريم فرمود: مؤكد مرا بر آن گرفتيد؟ گفتند
قالَ أَ أَقْرَرتُم و أَخَذْتُم على ذلكُم إِصري قالُوا أَقْرَرنا قالَ فَاشْهدوا و أَنَا معكُم منَ (» شما گواهم
  )1).(الشّاهدينَ

* * *  
سپس «: در آيه بعد، قرآن مجيد پيمان شكنان را مورد مذمت و تهديد قرار مى دهد و مى گويد

سرپيچى كند و روى گرداند ) ه پيمان هاى مؤكد و ميثاق هاى محكمبعد از اين هم(هر كس 
كه بشارت ظهورش همراه نشانه هاى ) صلى اهللا عليه وآله(و به پيامبرى همچون پيامبر اسالم(

فَمنْ تَولّى (» فاسق و خارج از اطاعت فرمان خداست) او در كتب پيشين آمده، ايمان نياورد
مه كفَأُولئ كذل دعقُونَ بالْفاس.(  

و مى دانيم خداوند اين گونه فاسقان لجوج و متعصب را هدايت نمى كند همان گونه كه در 
  )2.(»و اللّه ال يهدي الْقَوم الْفاسقينَ«: آمده است» توبه«سوره  80آيه 

  .و كسى كه مشمول هدايت الهى نشد، سرنوشتش دوزخ و عذاب شديد الهى است
* * *  
  :نكته ها

  ـ پيمان بر تصديق پيامبران 1
  آيا آيه فوق تنها درباره بشارت انبياء پيشين و پيمان آنها نسبت به پيامبر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اصل به معنى گره زدن چيزى و يا نگهدارى آن با قهر و غلبه است و به امورى » اصر«ـ  1

گفته مى شود و به همين مناسبت، به پيمان » اصر« كه انسان را از كارهاى مهم باز مى دارد
زيرا شكستن آن انسان را از ثواب و خيرات، محروم و ممنوع مى  ;مؤكد، اين واژه اطالق شده

  .سازد
  .5ـ صف، آيه  24ـ توبه، آيه  108ـ مائده، آيه  2
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  است؟ ) صلى اهللا عليه وآله(اسالم
  يا هر پيامبرى را كه بعد از پيامبر ديگرى مبعوث شده در بر مى گيرد؟ 

صلى اهللا عليه (ظاهر تعبيرات آيه يك مسأله كلى و عمومى است، اگر چه خاتم پيامبران
ع و گسترده مناسب مصداق بارز آن است و با روح مفاهيم قرآن نيز همين معنى وسي)وآله
  .است

صلى اهللا (بنابراين، اگر مى بينيم در اخبارى تصريح شده كه منظور از آن پيغمبر گرامى اسالم
است از قبيل تفسير آيه و تطبيق آن بر يك مصداق روشن محسوب مى گردد، نه ) عليه وآله

  .اين كه معنى آن انحصار بوده باشد
هنگامى كه خداوند آدم و : نقل مى كند) عليه السالم(در تفسير خود از امام على» فخر رازى«

صلى اهللا عليه (را آفريد از آنها عهد و پيمان گرفت كه هر گاه محمد) عليهم السالم(ساير انبياء
  )2(-)1.(مبعوث شد به او ايمان آورند و يارى اش كنند)وآله

 * * *  
  ـ ظهور پيامبرى در عصر پيامبر ديگر 2

مگر ممكن است پيامبر اولوا العزمى در زمان : اين سؤال پيش مى آيد با توجه به مضمون آيه
  پيامبر اولوا العزم ديگرى مبعوث گردد، تا موظف به پيروى از او باشد؟

همان طور كه در تفسير آيه اشاره شد، پيمان تنها از خود : در پاسخ اين سؤال بايد گفت
فته شده و در حقيقت منظور از پيمان گرفتن از پيامبران گرفته نشده، بلكه از پيروان آنها نيز گر

  انبياء، پيمان گرفتن از امت هاى آنان و نسل هائى كه بعد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فتح «ـ  13، صفحه 11، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه ـ 115، صفحه 8، جلد »كبير«ـ تفسير  1
كنز «لمعرفة للطباعة و النشر، بيروت، طبع دوم ـ ، دار ا310، صفحه 6ابن حجر، جلد » البارى
  .، ذيل آيات مورد بحث»مجمع البيان«، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ 377، صفحه 2، جلد »العمال

  .باشد» بقره« 38و » اعراف«سوره  35ـ و مى تواند اشاره به مضمون آيه  2
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  .از آنها به وجود مى آيند و عصر پيغمبر بعد را درك مى كنند مى باشد
پيامبران آينده را درك كنند، ايمان خواهند آورد يعنى ) فرضا(به عالوه خود پيامبران نيز اگر 

م جنگ و هرگز پيغمبران خدا در هدف ها و دعوت هاى خود از يكديگر جدا نيستند و با ه
  )1.(ستيزى ندارند

* * *  
  ـ در گواهى، جانشينان انبياء چون انبيايند 3

آيه مزبور گرچه درباره پيامبران است ولى بديهى است در : سخن ديگر درباره آيه اين است كه
زيرا جانشينان راستين آنها از آنان جدا نيستند و همه  ;مورد جانشينان آنها نيز صادق مى باشد

تعقيب مى كنند و هميشه پيامبران، جانشينان خود را معرفى كرده و نسبت به آنها يك هدف را 
بشارت داده و مردم را به ايمان آوردن و يارى آنها دعوت نموده اند و اگر مى بينيم در رواياتى 

عليه (درباره على» و لَتَنْصرُنَّه«كه در ذيل آيه در كتب تفسير يا حديث ما نقل شده جمله 
تفسير شده و مسأله واليت را مشمول آن دانسته اند در حقيقت اشاره به همين معنى )مالسال
  .است

ناگفته نماند آيه فوق، از نظر چگونگى تركيب نحوى در ميان مفسران و اهل ادب مورد بحث 
  .و گفتگو واقع شده است

* * *  
  ـ تعصب هاى مزاحم 4

نيستند دست از آئين خود بردارند و در برابر تاريخ نشان داده پيروان يك آئين، به آسانى حاضر 
  پيامبران جديد كه از طرف خداوند مبعوث مى شوند، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ در اعصار گذشته انبياء متعدد در يك زمان بوده اند كه موظف به قبول نبوت يكديگر و  1

  . هماهنگ عمل نمودن بوده اند
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تسليم گردند بلكه با جمود و سرسختى خاصى روى آئين قديم ايستاده و از آن دفاع مى كنند، 
گويا آن را از خود و خود را از آن مى دانند و رها ساختن آن را فناى مليت خويش مى 

  .پندارند
قبول آئين نو، تن در مى دهند و سرچشمه بسيارى از جنگ هاى مذهبى كه لذا به زحمت، به 

در طول تاريخ واقع شده و از دردناك ترين حوادث تلخ تاريخ است همين تعصب خشك و 
  .جمود بر آئين هاى كهن بوده است
بايد آئين ها يكى پس از ديگرى بيايند و بشر را در مسير : در حالى كه قانون تكامل مى گويد

داشناسى و حق، عدالت، ايمان، اخالق، انسانيت و فضيلت پيش ببرند تا به آخرين آئين كه خ
است برسند و همچون طفلى كه مدارج تحصيلى را يكى پس از ديگرى پيموده » خاتم اديان«

  .تا فارغ التحصيل شده، اين راه را بپيمايد
ان عالقه و تعصب پيدا كنند اگر شاگردان دبستانى آن چنان نسبت به محيط دبست: بديهى است

كه از حضور در دبيرستان خوددارى نمايند، جز ركود و عقب ماندگى از قافله ترقى، نتيجه اى 
نخواهند داشت، اصرار و تأكيدى كه در آيه باال درباره گرفتن عهد و پيمان مؤكد از انبياء و 

و احتراز از همين تعصب امت هاى پيشين نسبت به انبياى آينده شده است گويا براى اجتناب 
ها، جمودها و لجاجت ها بوده كه با نهايت تأسف پس از اين همه تأكيد باز مى بينيم پيروان 

  .آئين هاى كهن به آسانى در برابر حقايق جديد تسليم نمى شوند
 40چرا و چگونه اسالم خاتم مذاهب و آخرين اديان است؟ در ذيل آيه : ضمناً درباره اين كه

  )1.(ـ به خواست خدا ـ مشروحاً سخن خواهيم گفت» اباحز«سوره 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مراجعه فرمائيد» اعراف«سوره  40، ذيل آيه 17، جلد »نمونه«ـ به تفسير  1
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  أَ فَغَيرَ دينِ اللّه يبغُونَ و لَه أَسلَم منْ في السماوات و األَرضِ طَوعاً   83
  و كَرْهاً و إِلَيه يرْجعونَ          

  قُلْ آمنّا بِاللّه و ما أُنْزِلَ علَينا و ما أُنْزِلَ على إِبراهيم و إِسماعيلَ   84
          حاقَ وإِس عيسىو وسى وم يما أُوت و باطاألَس و قُوبعي  
  و النَّبِيونَ منْ ربهِم ال نُفَرِّقُ بينَ أَحد منْهم و نَحنُ لَه مسلمونَ          

  و منْ يبتَغِ غَيرَ اإلِسالمِ ديناً فَلَنْ يقْبلَ منْه و هو في اآلْخرَةِ   85
  منَ الْخاسرينَ         

   
  :ترجمه

و تمام كسانى كه در ) ;آئين او همين اسالم است! (ـ آيا آنها غير از آئين خدا مى طلبند؟ 83
و  ;او تسليم اند) فرمان(آسمان ها و زمين هستند، از روى اختيار يا از روى اجبار، در برابر 

  .همه به سوى او باز گردانده مى شوند
به آنچه بر ما و بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ) همچنين(و  ;ان آورديمبه خدا ايم«: ـ بگو 84

پيامبران، از طرف ) ديگر(و آنچه به موسى و عيسى و  ;و يعقوب و اسباط نازل گرديده
و در برابر  ;ما در ميان هيچ يك از آنان فرقى نمى گذاريم ;پروردگارشان داده شده است

  .»او تسليم هستيم) فرمان(
آيينى براى خود انتخاب كند، از او ) و تسليم در برابر فرمان حق،(هر كس جز اسالم ـ و  85

  .و او در آخرت، از زيانكاران است ;پذيرفته نخواهد شد
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  :تفسير
  تبرترين آئين الهى اسالم اس

تاكنون بحث هاى مشروحى در آيات گذشته، درباره مذاهب پيشين آمد، در اين آيات، بحث 
  .درباره اسالم آغاز مى شود، و توجه اهل كتاب و پيروان اديان گذشته را به آن جلب مى كند

أَ (؟ آئين او همين اسالم است »آيا آنها غير از آئين خدا مى طلبند«: در آيه نخست مى فرمايد
غُونَفَغَيبي رَ دينِ اللّه.(  

تمام كسانى كه در آسمان ها و زمين اند چه از روى اختيار يا اجبار اسالم «: آن گاه مى افزايد
و لَه (» و همه به سوى او باز گردانده مى شوند) و در برابر فرمان او تسليم شده اند(آورده اند 

بنابراين اسالم آئين همه جهان ) و كَرْهاً و إِلَيه يرْجعونَ أَسلَم منْ في السماوات و األَرضِ طَوعاً
  .هستى و عالم آفرينش است

تمام كسانى كه در : قرآن مجيد در اينجا اسالم را به معنى وسيعى تفسير كرده و مى گويد
ن او آسمان و زمين اند و تمام موجوداتى كه در آنها وجود دارند مسلمان اند يعنى در برابر فرما

زيرا روح اسالم همان تسليم در برابر حق است، منتهى گروهى از روى اختيار  ;تسليم اند
قوانين «در برابر ) كَرْهاً(او تسليم اند و گروهى بى اختيار » قوانين تشريعى«در برابر ) طَوعاً(

  .او» تكوينى
  : توضيح اين كه

فرمان هاى او به صورت قوانين خداوند دو گونه فرمان در عالم هستى دارد يك سلسله از 
طبيعى و ما فوق طبيعى است كه بر موجودات مختلف اين جهان حكومت مى كند، و همه آنها 
مجبورند در برابر آن زانو زنند و لحظه اى از اين قوانين سرپيچى نكنند، و اگر فرضاً سرپيچى 

ر برابر فرمان خدا است، د» اسالم و تسليم«كنند، ممكن است محو و نابود گردند، اين يك نوع 
  بنابراين اشعه 
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آفتاب كه به درياها مى تابد و بخار آب كه از دريا بر مى خيزد و قطعات ابر كه به هم مى 
يزد، درختانى كه بر اثر آن نمو مى كنند و گل ها پيوندند دانه هاى باران كه از آسمان فرو مى ر

زيرا هر كدام در برابر قانونى كه آفرينش  ;كه در پرتو آن شكفته مى شوند همه مسلمان اند
  .برايش تعيين كرده است تسليم اند

نوع ديگرى از فرمان خدا هست كه فرمان تشريعى ناميده مى شود يعنى قوانينى كه در تشريع 
دارد و تنها » اختيارى«مات انبياء وجود داشته است، تسليم در برابر آنها جنبه آسمانى و تعلي

  .مى باشند» مسلمان«افراد با ايمان هستند كه به خاطر تسليم در مقابل آنها شايسته نام 
البته سرپيچى از اين قوانين نيز، بالمال دست كمى از سرپيچى از قوانين آفرينش ندارد كه اين 

  .ط و عقب ماندگى و يا نابودى استهم باعث انحطا
در آيه فوق اشاره به معنى وسيع اسالم است كه هر دو قسمت را در » أَسلَم«و از آنجا كه جمله 

مانند مؤمنان و ) طَوعاً(جمعى از روى اختيار تسليم مى شوند : بر مى گيرد، لذا مى فرمايد
  .وانين تكوينىمانند كافران نسبت به ق) كَرْهاً(جمعى از روى اجبار 

كافران با اين كه از قبول اسالم در برابر بخشى از فرمان هاى خدا : بنابراين معنى آيه اين است
سرباز زده اند ناچار به قبول بخش ديگر شده اند، پس چرا آنها در برابر همه قوانين الهى و 

  دين و آئين حق يك باره تسليم نمى شوند؟
ى باشد و بسيارى از مفسران آن را ذكر كرده اند و در عين احتمال ديگرى كه در تفسير آيه م

  : حال منافاتى با آنچه در باال گفتيم ندارد، اين است كه
افراد با ايمان در حال رفاه و آرامش از روى رغبت و اختيار به سوى خدا مى روند، اما افراد 

شتابند و او را مى  بى ايمان تنها به هنگام گرفتارى و مشكالت طاقت فرسا به سوى او مى
  خوانند و با اين كه در حال معمولى شريك هائى 
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براى او قايل مى شوند در آن لحظات سخت و حساس، جز او كسى را نمى شناسند و نمى 
  .خوانند

هم شامل موجودات » منْ فى السموات و األَرضِ«در جمله » منْ«علوم شد از آنچه گفته شد، م
و به اصطالح اين واژه كه مخصوص موجودات عاقل است به (عاقل مى شود و هم غير عاقل 

اشاره به موجودات عاقل و » طَوعاً«و ) عنوان تغليب به معنى گسترده ترى اطالق شده است
  .ره به كافران و موجودات غير عاقلاشا» كَرْهاً«مؤمن است و 

* * *  
نسبت به : دستور مى دهد) و همه پيروان او) (صلى اهللا عليه وآله(در آيه بعد، خداوند به پيامبر

نازل ) صلى اهللا عليه وآله(همه تعليمات انبياء و پيامبران پيشين ـ عالوه بر آنچه بر پيغمبر اسالم
ما به خدا ايمان آورديم و به آنچه بر ما و بر : بگو« :شده ـ ايمان داشته باشند، مى فرمايد

) پيامبران تيره هاى بنى اسرائيل) (عليهم السالم(ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط
و همه پيامبران از سوى پروردگارشان داده ) عليهما السالم(نازل شده، و آنچه به موسى و عيسى

» ميان آنها فرقى نمى گذاريم و ما در برابر او تسليم هستيمشده است نيز ايمان آورديم ما در 
اط قُلْ آمنّا بِاللّه و ما أُنْزِلَ علَينا و ما أُنْزِلَ على إِبراهيم و إِسماعيلَ و إِسحاقَ و يعقُوب و األَسب(

  ).قُ بينَ أَحد منْهم و نَحنُ لَه مسلمونَو ما أُوتي موسى و عيسى و النَّبِيونَ منْ ربهِم ال نُفَرِّ
آرى، ما هيچ فرقى ميان آنها از نظر حقانيت قايل نيستيم، همه را به رسميت مى شناسيم، همه، 
رهبران الهى بوده اند و همگى براى هدايت خلق مبعوث شده اند و ما در برابر فرمان خدا از 

  .ست تفرقه اندازان را به اين وسيله كوتاه مى كنيمهر نظر، تسليم هستيم و بنابراين د
* * *  
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هر كس غير از اسالم «: و باالخره در آخرين آيه، به عنوان يك نتيجه گيرى كلى مى فرمايد
و منْ (» ز او پذيرفته نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران استآيينى براى خود انتخاب كند، ا

  ).يبتَغِ غَيرَ اإلِسالمِ ديناً فَلَنْ يقْبلَ منْه و هو في اآلْخرَةِ منَ الْخاسرينَ
به معنى تالش و كوشش است كه هم در موارد شايسته و هم » ابتغاء«از ماده » يبتَغِ«جمله 

  .ر مى رود، و در هر مورد تابع قرائنى است كه در آن مورد وجود داردناشايسته به كا
به اين ترتيب، از مفهوم عام اسالم، به عنوان يك اصل كلى كه همان تسليم در مقابل حق است 

به مفهوم خاص آن يعنى آئين اسالم منتقل مى شود كه نمونه كامل و اكمل آن است و مى 
يچ كس پذيرفته نيست و در عين احترام به همه اديان الهى، امروز جز آئين اسالم از ه: گويد

  .برنامه امروز، اسالم است
همان گونه كه دانشجويان دوره دكترا در عين احترام به تمام دروسى كه در مقاطع مختلف 

تحصيلى مانند ابتدائى، راهنمائى و دبيرستان و دوره ليسانس خوانده اند تنها درسى را كه بايد 
د همان دروس سطح باالى مقطع نهايى خودشان است و پرداختن به غير از آن جز دنبال كنن

زيان و خسران چيزى نخواهد داشت و آنها كه با تقليد نا به جا و تعصب جاهلى و مسائل 
نژادى و خرافات خود ساخته، پشت به اين آئين كنند بدون شك گرفتار زيان و خسران 

رمايه هاى عمر و حيات كه بر باد داده اند نتيجه اى خواهند شد و جز تأسف و ندامت از س
  .نخواهند گرفت

اين آيه درباره دوازده نفر از منافقان نازل شده كه اظهار ايمان كرده، : جمعى از مفسران گفته اند
  بازگشتند آيه نازل شد » مكّه«به » مدينه«سپس مرتد شدند و از 
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  )1.(و به آنها اعالم كرد كه هر كس جز اسالم را بپذيرد زيانكار است
در دادگاه (روز قيامت اعمال را يك به يك : مى خوانيم) صلى اهللا عليه وآله(در حديثى از پيامبر

من نمازم، ديگرى مى گويد : دمى آورند هر كدام خود را معرفى مى كند يكى مى گوي) الهى
تو سالمى و من اسالم، ! پروردگارا: و سپس اسالم را مى آورند و مى گويد... من روزه ام و

تو مؤاخذه مى كنم و به واسطه موافقت با ) مخالفت با(امروز به واسطه :... خداوند مى فرمايد
غَيرَ االسالمِ ديناً فَلَنْ يقْبلَ منْه و  و منْ يبتَغِ«: خداوند در كتابش مى فرمايد. تو پاداش مى دهم

  )2.(»هو فى اآلخرَةِ منَ الْخاسرِينَ
درباره تفاوت ميان اسالم و ايمان، و ويژگى هاى هر كدام و جمع ميان اين آيه و آيات مربوط 

  .به خواست خدا بحث خواهد شد 14ذيل آيه » حجرات«به ايمان، در سوره 
 * * *  

   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، بنياد پژوهش هاى 418، صفحه 4جلد ( 100، صفحه 3، جلد »ابوالفتوح رازى«ـ تفسير  1

، ذيل »بحر المحيط«، ذيل آيه ـ »قرطبى«ـ تفسير ) هـ ق 1374اسالمى آستان قدس رضوى، 
  .آيه
، دار المعرفة، طبع )با تلخيص(ورد بحث ، ذيل آيه م48، صفحه 2، جلد »در المنثور«ـ تفسير  2

، دار الكتب العلمية، بيروت، 345، صفحه 10هيثمى، جلد » مجمع الزوائد«هـ ق ـ  1365اول، 
  .، عالم الكتب358، صفحه 1شوكانى، جلد » فتح القدير«هـ ق ـ  1408
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  كَيف يهدي اللّه قَوماً كَفَرُوا بعد إيمانهِم و شَهِدوا أَنَّ الرَّسولَ حقٌّ   86
  و جاءهم الْبينات و اللّه ال يهدي الْقَوم الظّالمينَ          

87   نَةَ اللّهلَع هِملَيأَنَّ ع مزاؤُهج كعينَ  أُولئمالنّاسِ أَج كَةِ والئالْم و  
  خالدينَ فيها ال يخَفَّف عنْهم الْعذاب و ال هم ينْظَرُونَ    88
89    حيمر غَفُور وا فَإِنَّ اللّهلَحأَص و كذل دعنْ بوا مإِالَّ الَّذينَ تاب  

   
  :ترجمه

د كه بعد از ايمان و گواهى به حقانيت رسول و ـ چگونه خداوند جمعيتى را هدايت مى كن 86
و خدا، جمعيت ستمكاران را هدايت نخواهد ! آمدن نشانه هاى روشن براى آنها، كافر شدند؟

  !كرد
  .خداوند و فرشتگان و مردم همگى بر آنهاست) و طرد(ـ كيفر آنها، اين است كه لعن  87
و به آنها  ;مجازاتشان تخفيف نمى يابد ;مى مانند) و طرد و نفرين(ـ همواره در اين لعن  88

  .مهلت داده نمى شود
و در مقام جبران گناهان گذشته ( ;ـ مگر كسانى كه پس از آن، توبه كنند و اصالح نمايند 89

  .زيرا خداوند، آمرزنده و بخشنده است) ;برآيند
   

  :شأن نزول
خون بى گناهى به نام  دستش به» حارث بن سويد«به نام ) مسلمانان مدينه(يكى از انصار 

  آلوده گشت، از ترس مجازات، از اسالم » محذر بن زياد«
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) و يازده نفر از پيروان او كه مسلمان شده بودند نيز مرتد شدند(فرار كرد » مكّه«برگشت و به 
از كار خود سخت پشيمان گشت، و در انديشه فرو رفت كه در برابر » مكّه«ز ورود به پس ا

  اين جريان چه كند؟
بفرستد تا از » مدينه«باالخره فكرش به اينجا رسيد كه يك نفر را به سوى خويشان خود به 

  :سؤال كنند) صلى اهللا عليه وآله(پيغمبر
  آيا براى او راه بازگشتى وجود دارد يا نه؟ 

» حارث بن سويد«آيات فوق نازل شد، و قبولى توبه او را با شرايط خاصى اعالم داشت، 
رسيد و مجدداً اسالم آورد و تا آخرين نفس به اسالم وفادار ) صلى اهللا عليه وآله(خدمت پيامبر

  )1).(ولى يازده نفر ديگر از پيروان او كه از اسالم برگشته بودند به حال خود باقى ماندند(ماند 
و بعضى تفاسير ديگر، شأن نزول هاى ديگرى براى آيات فوق نقل شده » در المنثور«در تفسير 

  )2.(كه تفاوت هاى زيادى با آنچه نقل كرديم ندارد
   

  :تفسير
  كيفر ارتداد

در آيات گذشته، سخن از آئين اسالم بود كه تنها آئين مقبول الهى است در اين آيات، سخن از 
ناميده مى » مرْتَد«را پذيرفته و سپس از آن برگشته اند كه در اصطالح  كسانى است كه اسالم

  .شوند
  چگونه خداوند جمعيتى را هدايت مى كند كه بعد از ايمان و «: مى فرمايد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحه ، 9، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيات مورد بحث ـ 471، صفحه 2، جلد »مجمع البيان«ـ  1

، انتشارات جامعه مدرسين، طبع 152، صفحه 2، جلد »كنز الدقائق«ـ  17، صفحه 22و جلد  72
 1412، مؤسسه اسماعيليان، طبع چهارم، 363، صفحه 1، جلد »نور الثقلين«هـ ق ـ  1407اول، 

  .هـ ق 1365، دار المعرفة، طبع اول، 49، صفحه 2، جلد »در المنثور«هـ ق ـ 
  .هـ ق 1365، دار المعرفة، طبع اول، 49، صفحه 2، جلد »ردر المنثو«ـ  2
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گواهى به حقانيت رسول، و آمدن نشانه هاى روشن براى آنها، كافر شدند؟ و خدا جمعيت 
ف يهدي اللّه قَوماً كَفَرُوا بعد إيمانهِم و شَهِدوا أَنَّ الرَّسولَ كَي! (»ستمكاران را هدايت نمى كند

  ).حقٌّ و جاءهم الْبينات و اللّه ال يهدي الْقَوم الظّالمينَ
چرا خداوند آنها را هدايت نمى كند؟ دليل آن روشن است، آنها پيامبر را با نشانه هاى روشن 

به رسالت او گواهى داده اند، بنابراين، در بازگشت و عدول از اسالم در واقع شناخته اند و 
ظالم و ستمگرند، و كسى كه آگاهانه ظلم و ستم مى كند اليق هدايت الهى نيست، او زمينه 

  .هاى هدايت را در وجود خود از ميان برده است
صلى اهللا عليه (بر اسالمدر آيه فوق، قرآن مجيد و ساير معجزات پيام» بينات«منظور از 

در اينجا كسى است كه در درجه اول، به خود ظلم كرده و راه » ظالم«است و منظور از )وآله
  .ارتداد را پيش گرفته و در درجه بعد، سبب گمراهى ديگران شده است

* * *  
ا آنها كيفرشان اين است كه لعن خداوند و فرشتگان و همه مردم بر آنه«: پس از آن مى افزايد

  ).أُولئك جزاؤُهم أَنَّ علَيهِم لَعنَةَ اللّه و الْمالئكَةِ و النّاسِ أَجمعينَ(» است
در اصل، به معنى طرد و دور ساختن آميخته با خشم و غضب است و در مورد خداوند، » لَعن«

عنى به معنى دور ساختن از رحمت خويش مى باشد، و اما در مورد فرشتگان و مردم به م
خشم و تنفر و طرد معنوى يا تقاضا از خداوند درباره دور ساختن اين گونه افراد از رحمت 

  .است
آرى، اين مرتدان ظالم و ستمگر كه آگاهانه اين راه را پيموده اند چنان در فساد و گناه فرو مى 

از آن  روند كه مورد نفرت همه افراد عاقل و با هدف عالم، اعم از انسان و فرشتگان، بلكه
  .باالتر مورد خشم و غضب پروردگار قرار مى گيرند
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 * * *  
اين در حالى است كه آنها «: و در آيه بعد، به كيفيت و مدت اين عذاب اشاره كرده، مى فرمايد

و طرد و نفرت مى مانند، مجازات آنها تخفيف نمى يابد و به آنها مهلت همواره در اين لعن 
  ).خالدينَ فيها ال يخَفَّف عنْهم الْعذاب و ال هم ينْظَرُونَ(» داده نمى شود

در واقع اگر اين لعن و طرد جاودانى نبود، يا جاودانى بود و تدريجاً تخفيف مى يافت، و يا 
داده مى شد، تحملش آسان تر بود ولى هيچ يك از اينها درباره آنها حداقل مهلتى به آنها 

نيست، عذابشان دردناك، جاودانى، غير قابل تخفيف و بدون هيچگونه مهلت است، در واقع نه 
  .از آغاز بريده مى شود، نه از پايان و نه شدت آن كاهش مى يابد

* * *  
چرا  ;گشايد و به آنان اجازه توبه مى دهد در آخرين آيه راه بازگشت را به روى اين افراد مى

كه هدف قرآن در همه جا، اصالح و تربيت است و يكى از مهم ترين اسباب اصالح و تربيت، 
مگر كسانى كه بعد از آن «: گشودن راه بازگشت به روى بدكاران و آلودگان است مى فرمايد

زيرا ) وبه آنان پذيرفته مى شودكه ت(توبه كنند، و اصالح نمايند و در مقام جبران بر آيند 
  ).إِالَّ الَّذينَ تابوا منْ بعد ذلك و أَصلَحوا فَإِنَّ اللّه غَفُور رحيم(» خداوند آمرزنده و مهربان است

اين » و أَصلَحوا«اين آيه، مانند بسيارى از آيات ديگر قرآن، پس از طرح مسأله توبه با جمله 
كه توبه، تنها ندامت از گذشته و تصميم بر ترك گناه در آينده نيست، حقيقت را مى فهماند 

بلكه، شرط قبولى توبه آن است كه با اعمال نيك خود در آينده، اعمال زشت پيشين را جبران 
كند، و لذا در بعضى از آيات قرآن بعد از ذكر توبه، اشاره به ايمان و عمل صالح شده است 

  ه سور 60مانند آيه فوق و آيه 
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مگر كسى كه توبه كند، ايمان آورد و «: االّ منْ تاب و آمنَ و عملَ صالحاً: كه مى فرمايد» مريم«
  .در غير اين صورت، توبه، يك توبه كامل نيست» عمل صالح انجام دهد

بلكه از اين تعبير استفاده مى شود گناه، نقصى در ايمان انسان ايجاد مى كند كه بعد از توبه، 
  .بايد تجديد ايمان كند تا اين نقص بر طرف گردد

* * *  
  :نكته

  پذيرفته مى شود؟» مرتد«آيا توبه 
  .يعنى كسى كه اسالم را پذيرفته و سپس از آن باز گشته» مرتد«
  .»مرتد ملى«و » مرتد فطرى«: بر دو قسم است» مرتد«
از پدر و يا مادر مسلمان تولد يافته و يا به قول بعضى : به كسى گفته مى شود كه» مرتد فطرى«

در حالى كه نطفه او منعقد شده پدر و يا مادرش مسلمان بوده اند و سپس او اسالم را پذيرفته 
  .و بعداً از آن برگشته است

از پدر و مادر مسلمان تولد نيافته بلكه خود بعد از : شود كه به كسى گفته مى» مرتد ملى«ولى 
  .بلوغ، اسالم را پذيرفته و سپس از آن باز گشته است

زيرا او مسلمان زاده  ;توبه مرتد ملى پذيرفته مى شود و در حقيقت مجازات او خفيف است
ارتداد او حكم از اين شديدتر و سخت تر است يعنى اگر » مرتد فطرى«نيست ولى در مورد 

در دادگاه اسالم ثابت شود، محكوم به اعدام خواهد شد و اموال او به عنوان ارث به ورثه 
مسلمان او مى رسد و همسر او از او جدا خواهد شد و حتى توبه كردن او نمى تواند جلو اين 

ى احكام شديد را بگيرد، گر چه اگر واقعاً توبه كند در پيشگاه خداوند قبول مى شود و برا
  .جهان آخرت او مفيد است
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بايد توجه داشت اين سختگيرى تنها در مورد مرتد فطرى آن هم در صورتى است كه مرد 
  .باشد

ونت شديد غير قابل ممكن است كسانى از اين سختگيرى تعجب كنند و آن را يك نوع خش
  .انعطاف، بدانند كه با روح اسالم سازگار نيست

ولى اين حكم يك فلسفه اساسى دارد و آن حفظ جبهه داخلى كشور اسالمى و جلوگيرى از 
زيرا ارتداد در واقع يك نوع قيام بر ضد  ;متالشى شدن آن و نفوذ بيگانگان و منافقان است

  .از قوانين دنياى امروز، نيز مجازات آن اعدام استرژيم كشور اسالمى است كه در بسيارى 
اگر به افراد اجازه داده شود، هر روز مايل بودند خود را مسلمان معرفى كنند، و هر روز مايل 

نبودند استعفا دهند به زودى جبهه داخلى اسالم از هم متالشى خواهد شد، و راه نفوذ دشمنان 
هرج و مرج شديدى در سراسر جامعه اسالمى پديد  و عوامل و ايادى آنها باز خواهد شد، و

  .خواهد آمد
بنابراين، حكم مزبور، در واقع يك حكم سياسى است كه براى حفظ حكومت و جامعه 

  .اسالمى و مبارزه با ايادى و عوامل بيگانه ضرورى است
وى از اين گذشته، كسى كه آيينى همچون اسالم را بعد از تحقيق و پذيرش رها كند، و به س

آئين هاى ديگرى برود معموالً انگيزه صحيح و موجهى ندارد، و بنابراين، درخور مجازات هاى 
همه : سنگين است و اگر مى بينيم اين حكم، درباره زنان خفيف تر است به خاطر اين است كه

  .مجازات ها در مورد آنها تخفيف مى يابد
* * *  
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90   متُهبلَ تَووا كُفْراً لَنْ تُقْبداداز ثُم هِمإيمان دعإِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا ب  
  و أُولئك هم الضّالُّونَ          

  فَرُوا و ماتُوا و هم كُفّار فَلَنْ يقْبلَ منْ أَحدهم ملْء األَرضِإِنَّ الَّذينَ كَ   91
  ذَهباً و لَوِ افْتَدى بِه أُولئك لَهم عذاب أَليم و ما لَهم منْ ناصرينَ          

   
  :ترجمه

گاه توبه آنان،  افزودند، و هيچ) خود(ـ كسانى كه پس از ايمان كافر شدند و سپس بر كفر  90
و آنها گمراهان  ;قبول نمى شود) كه از روى ناچارى يا در آستانه مرگ صورت مى گيرد،(
  .اند) واقعى(

ـ كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند، اگر چه روى زمين پر از طال باشد، و  91
هيچ يك آنها قبول نخواهد بپردازند، هرگز از ) و كفاره اعمال بد خويش(آن را به عنوان فديه 

  .و ياورانى ندارند ;و براى آنان، مجازات دردناك است ;شد
   

  :شأن نزول
صلى اهللا عليه (آيه اول، در مورد اهل كتاب كه قبل از بعثت پيامبر اسالم: بعضى گفته اند

  )1.(به او ايمان آورده بودند، اما پس از مبعث به او كفر ورزيدند، نازل شده)وآله
و يازده نفر از ياران او كه از اسالم » حارث بن سويد«در مورد : ديگر گفته اند و بعضى

پشيمان شد، توبه كرد و چنان كه در شأن نزول آيه قبل » حارث«برگشته بودند نازل شده، ولى 
  نيز اشاره شد يازده نفر از همراهان او به حال خود باقى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، »طبرى«ـ تفسير  17، صفحه 22، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ »ع البيانمجم«ـ  1

  .، ذيل آيه»آلوسى«، ذيل آيه ـ تفسير »فخر رازى«ذيل آيه ـ تفسير 
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  : به او گفتند» حارث«پاسخ دعوت  ماندند و باز نگشتند و در
ادامه مى دهيم و انتظار ) صلى اهللا عليه وآله(مى مانيم و به كار خود بر ضد محمد» مكّه«ما در 

شكست او را داريم، اگر مقصود ما حاصل شد، چه بهتر، و در غير اين صورت راه توبه باز 
مان چيزى كه درباره تو نازل شد، درباره ما ه) او ما را مى پذيرد و(است و هر گاه برگرديم 

  .نازل مى گردد
را فتح كرد، بعضى از آنها وارد اسالم شدند و » مكّه«) صلى اهللا عليه وآله(هنگامى كه رسول اللّه

توبه آنها پذيرفته شد و اما در مورد كسانى كه در حال كفر از دنيا رفته بودند آيه دوم نازل 
  )2(-)1.(گرديد

   
  :تفسير

  يدهتوبه بى فا
در آيات قبل، سخن از كسانى در ميان بود كه از راه انحرافى خود پشيمان شده و توبه حقيقى 

نموده بودند، و لذا توبه آنها قبول شد، ولى در اين آيه، سخن از كسانى است كه توبه آنها 
پذيرفته نيست، اينها كسانى هستند كه، نخست ايمان آورده سپس كافر شده و در كفر پافشارى 

اصرار دارند و به همين دليل، هيچ گاه حاضر به پيروى از دستورات حق نيستند، مگر اين كه  و
كار بر آنها مشكل شود و راهى جز اطاعت و توبه و تسليم نبينند، يقيناً خداوند توبه اين گونه 

  .افراد را قبول نخواهد كرد
و در اين (كفر خود افزودند كسانى كه بعد از ايمان آوردن كافر شدند، سپس بر «: مى فرمايد

  به دليل (هيچ گاه توبه آنان قبول نمى شود ) راه اصرار ورزيدند
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 22، جلد »بحار االنوار«، ذيل آيه مورد بحث ـ 472، صفحه 2و  1، جلد »مجمع البيان«ـ  1
  .، ذيل آيات218، صفحه 3، جلد »آلوسى«ـ تفسير  17صفحه 

  .بوده است» مرتد ملى«و ياران او، توبه » حارث«ـ توجه داشته باشيم توبه  2
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چرا كه هم راه خدا را گم كرده » و آنها گمراهان اند) اين كه از روى ناچارى صورت مى گيرد
إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا بعد إيمانهِم ثُم ازدادوا كُفْراً لَنْ تُقْبلَ تَوبتُهم و أُولئك هم (راه توبه را اند و هم 
  ).الضّالُّونَ

زيرا وقتى پيروزى طرفداران حق را ببينند از روى ناچارى اظهار  ;توبه آنها ظاهرى است
  .ن توبه اى پذيرفته نشودپشيمانى و توبه مى كنند، و طبيعى است چني

اين گونه اشخاص زمانى پشيمان مى : احتمال ديگرى كه در تفسير اين آيه داده شده، اين است
در آن ساعت : شوند و توبه مى كنند كه خود را در آستانه مرگ و پايان عمر ببينند و مى دانيم

  .درهاى توبه بسته مى شود و چنان توبه اى پذيرفته نخواهد شد
: آمده كه مى فرمايد 18آيه » نساء«ع اين آيه، شبيه همان چيزى است كه در سوره در واق

كسانى كه اعمال بد انجام مى دهند و به هنگامى كه مرگشان فرا مى رسد، توبه مى كنند توبه «
  .»آنها پذيرفته نيست

. ر استمنظور از آن، توبه از گناهان معمولى در حال كف: تفسير سومى، براى آيه ذكر شده كه
مثالً كسى در كفر خود اصرار داشته باشد، ولى از گناهانى مانند ظلم و غيبت و فحشاء توبه 

چرا كه شستن آلودگى هاى سطحى از جان و دل با وجود آلودگى  ;كند، توبه او بى فايده است
  .هاى شديد و عميق، مؤثر نخواهد بود

با هم ندارد و ممكن است آيه، ناظر به الزم به يادآورى است تفسيرهاى سه گانه فوق منافاتى 
تمام اين توبه هاى بيهوده باشد، هر چند تفسير اول با آيات گذشته و شأن نزول اين آيات 

  .سازگارتر است
* * *  
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اى كه در آيه گذشته به توبه هاى بيهوده شد، سخن از كفاره بيهوده  در آيه بعد، به دنبال اشاره
كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند اگر تمام روى زمين «: مى فرمايد: مى گويد

بپردازند هرگز از آنها ) و كفاره اعمال زشت خويش(» فديه«پر از طال باشد، و آن را به عنوان 
إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا و ماتُوا و هم كُفّار فَلَنْ يقْبلَ منْ أَحدهم ملْء األَرضِ ( »پذيرفته نخواهد شد
لَوِ افْتَدى بِه باً وذَه.(  

روشن است، كفر، تمام اعمال نيك انسان را بر باد مى دهد و اگر تمام روى زمين پر از طال 
هد شد و صد البته اگر چنين چيزى در قيامت در باشد و در راه خدا انفاق كنند پذيرفته نخوا

  .اختيار آنها باشد و بدهند پذيرفته نيست
اين است كه ) تمام روى زمين پر از طال باشد و انفاق كنند(منظور از اين تعبير : بديهى است

انفاق آنها هر قدر زياد هم باشد، با وجود آلودگى روح و جان و دشمنى با حق، بى فايده است 
اگر مجموع زمين پر از طال گردد در آن موقع ارزش طال با خاك يكسان : نه معلوم استو گر

  .خواهد بود
  .بنابراين، جمله باال كنايه اى براى بيان وسعت دايره انفاق و بخشش است

در اين كه منظور، انفاق در اين جهان يا جهان ديگر است، مفسران دو احتمال داده اند ولى، 
ظر به هر دو باشد، چه تمام دنيا را در حال حيات خود انفاق كنند و چه در ممكن است آيه، نا

قيامت به عنوان فديه بدهند، پذيرفته نيست هر چند ظاهر آيه نشان مى دهد مربوط به جهان 
  .ديگر است

  . كسانى كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند: زيرا مى گويد
فرضاً بزرگ ترين ثروت هاى جهان در اختيارشان باشد، يعنى پس از مرگ و در حال كفر، اگر 

و تصور كنند همانند اين جهان مى توانند با استفاده از ثروت، مجازات الهى را از خود دور 
به هيچ وجه، در مجازات آنها اثر » فديه«سازند، سخت در اشتباه اند، و اين جريمه مالى و 

  .نخواهد داشت
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: آمده است كه مى گويد» حديد«سوره  15در واقع مضمون آيه، شبيه چيزى است كه در آيه 
ن، و نه از كافرا) منافقان(امروز نه از شما «: فَالْيوم ال يؤْخَذُ منْكُم فديةٌ و ال منَ الَّذينَ كَفَرُوا

  .»نمى شود) و پذيرفته(فديه و غرامتى گرفته 
آنها كسانى هستند كه مجازات دردناك «: و در پايان آيه به نكته ديگرى اشاره فرموده، مى گويد

  ).أُولئك لَهم عذاب أَليم و ما لَهم منْ ناصرينَ(» دارند و ياورى ندارند
دى ندارد، بلكه شفاعت شفاعت كنندگان نيز، شامل به حال آنها سو» فديه و انفاق«يعنى نه تنها 

زيرا شفاعت، شرايطى دارد كه يكى از مهم ترين آنها ايمان به خدا است و  ;حال آنها نمى شود
به همين دليل، اگر تمام شافعان روز قيامت جمع شوند تا براى فرد بى ايمانى شفاعت كنند، 

  .پذيرفته نخواهد شد
ذن خدا است، آنها هرگز از چنين افراد نااليقى شفاعت نمى كنند كه و اصوالً چون شفاعت به ا

  .شفاعت نيز لياقتى الزم دارد، چرا كه اذن الهى شامل افراد نااليق نمى شود
  .اساساً آنها به خدا كافرند و جاى اذن براى آنها باقى نمى ماند

* * *  
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توفيقى مرحمت فرما كه پيش از بسته شدن درهاى توبه، توبه كنيم و به سوى تو باز ! پروردگارا

  .گرديم
  .لياقتى مرحمت كن كه مشمول شفاعت پاكان و نيكان شويم! خداوندا
  .ز ما دريغ مدارحسن عاقبت كه از برترين نعمت هاى تو است ا! خداوندا

   
  آمينَ يا رب الْعالَمينَ

   
  )1(پايان جلد دوم با تجديد نظر و اضافات فراوان                                 

  1414/ محرم الحرام /  8                                          
  1372/ تيرماه /  8                                           

   
   
   
   
   
   
   
   
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .1383/  6/  9: ـ تصحيح 1
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  موضوع                                                      صفحه
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  183 151…ـ مقايسه حكم اسالم و دنياى غرب    2
  183 152…هر آيه   ـ اوصاف الهى در پايان  3

  185 153…عده، يا حريم ازدواج؟   
  : نكته ها

  192 159…ـ عده، وسيله اى براى صلح و بازگشت    1
  192 159…ـ عده، وسيله حفظ نسل    2
  193 160…ـ حق و وظيفه، جدائى ناپذيرند    3
  194 160…ـ سرگذشت دردناك زنان در طول تاريخ    4
  195 162…زن    ـ مرحله نوين در زندگى 5
  197 163…ـ مساوات يا عدالت؟    6

  200 167…!   يا زندگى زناشويى معقول يا جدائى شايسته
  : نكته ها

  203 170…ـ لزوم تعدد مجالس طالق    1
  204 170…ـ مفتى اعظم اهل تسنن و نظر شيعه در مسأله طالق    2
  205 171…ـ مرزهاى الهى    3

  207 172…!   جدائى مشروط
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  موضوع                                                      صفحه
  ق       ج                                                         

  : نكته
  208 174…در برابر طالق    محلِّل يك عامل بازدارنده

  212 177…باز هم محدوديت هاى ديگر طالق   
  217 182…شكستن يكى ديگر از زنجيرهاى اسارت زنان   

  221 185…هفت دستور درباره شير دادن نوزادان   
  228 193…!   خرافاتى كه زنان را بيچاره مى كرد

  235 198…چگونگى اداى مهر   
  242 206…»   وسطى« اهميت نماز، مخصوصاً نماز

  : نكته
  246 209…نقش نماز در تقويت روحيه ها   
  248 211…بخش ديگرى از احكام طالق   

  : نكته
  253 213…آيا اين آيه نسخ شده است؟   

  257 219…چگونه مردند و چگونه زنده شدند؟   
  : نكته ها

  259 220…ـ آيا اين ماجرا يك حادثه تاريخى بوده يا تمثيل است؟    1
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  موضوع                                                      صفحه
  ق       ج                                                         

  260 222…ـ درس عبرت    2
  261 222…و بازگشت به دنيا   » رجعت«مسأله ـ  3

  263 224…جهاد با جان و مال   
  : نكته

  265 226…؟   »قَرْض«چرا تعبير به 
  270 …قبل از تفسير بخوانيد   

  271 231…كيست؟   » طالوت«
  273 233…!   زمام كشور را به دست گرفت» طالوت«

  275 …درخواست فرمانده   
  : نكته ها

  287 239…يا صندوق عهد؟   ـ تابوت  1
  289 241…ـ منظور از حمل كردن فرشتگان؟    2
  290 …ـ مسأله تنازع بقاء    3

  293 …آغاز جزء سوم قرآن مجيد   
  295 251…نقش پيامبران در زندگى انسان ها   

  299 255…سرچشمه اختالف پيروان اديان   
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  موضوع                                                      صفحه
  ق       ج                                                         

  302 257…!   انفاق از مهم ترين اسباب نجات در قيامت
  305 260…»   آية الكرسى«اهميت و فضيلت 

  307 262…مجموعه اى از صفات جمال و جالل او   
  : نكته ها

  315 263…ـ مفهوم زنده بودن خداوند    1
  317 267…چيست؟   » شفاعت«ـ  2
  319 272…چيست؟   » كرسى«و » عرش«ـ منظور از  3
  323 276…همين يك آيه است؟   » آية الكرسى«ـ آيا  4
  325 277…ـ دليل اهميت آية الكرسى    5

  327 279…دين اجبارى نيست   
  : نكته

  330 281…مذهب نمى تواند تحميلى باشد   
  333 284…نور ايمان و ظلمات كفر   

  337 287…!   محاجه ابراهيم با طاغوت زمان
  341 …تاريخچه بت پرستى   
  345 294…»   عزَير«داستان شگفت انگيز 
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  موضوع                                                      صفحه
  ق       ج                                                         

  353 301…صحنه ديگرى از معاد در اين دنيا   
  : نكته ها

  359 306…ـ يك امر خارق العاده    1
  359 306…ـ چهار مرغ مختلف    2
  360 307…ـ تعداد كوه ها    3
  360 307…ـ زمان حادثه    4
  361 312…ـ معاد جسمانى    5
  361 315…ـ شبهه آكل و مأكول    6

  366 317…!   آغاز آيات انفاق ـ انفاق مايه رشد آدمى است
  : نكته

  369 315…انفاق مهم ترين طريق حل مشكل فاصله طبقاتى   
  372 317…چه انفاقى با ارزش است؟   

  376 320…برخورد خوب بهتر از انفاق با اذيت   
  : نكته ها

  376 …ـ ارزش هاى اجتماعى اشخاص    1
  378 …ـ ارتباط جمله هاى آخر با محتواى آيه    2
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  موضوع                                                      صفحه
  ق       ج                                                         

  381 324…نفاق   دو مثال جالب در مورد انگيزه هاى ا
  385 328…يك مثال جالب ديگر براى انفاق هاى آلوده   

  390 332…از چه اموالى بايد انفاق كرد؟   
  :نكته

  393 …تقرّب با اموال خوب   
  394 336…مبارزه با موانع انفاق   

  398 340…برترين نعمت هاى الهى   
  401 343…چگونگى انفاق ها   

  : نكته ها
  403 …و پنهان    ـ انفاق آشكار 1
  405 …ـ انفاق و آمرزش    2
  406 …ـ انفاق و نيت پاك    3

  408 348…انفاق و كمك هاى انسانى به غير مسلمانان   
  : نكته ها

  409 350…ـ انفاق يك كمك انسانى    1
  410 350…ـ اقسام هدايت    2
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  موضوع                                                      صفحه
  ق       ج                                                         

  413 353…ـ اثر انفاق در زندگى انفاق كنندگان    3
  414 354…چه معنى دارد؟   » وجه اللّه«ـ  4
  416 356…رين مورد انفاق   بهت

  : نكته
  419 358…!   سؤال كردن بدون حاجت حرام است

  421 360…انفاق به هر شكل و صورت مطلوب است   
  424 364…رباخوارى نقطه مقابل انفاق   

  436 375…رباخوارى گناهى عظيم است   
  : نكته ها

  441 …ـ آخرين آيه نازل شده    1
  441 379…ـ زيان هاى رباخوارى    2

  445 382…تنظيم اسناد تجارى در طوالنى ترين آيه قرآن   
  : نكته ها

  453 …ـ اهتمام به نظم و امور اقتصادى مسلمين    1
  454 …ـ رابطه علم و تقوا    2

  456 392…ادامه سخن در تنظيم اسناد تجارى   
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  موضوع                                                      صفحه
  ق       ج                                                         

  460 395…همه چيز از آن او است   
  463 397…راه و رسم ايمان   

  466 400…چند تقاضاى مهم   
  471 …ـ هماهنگى دل و زبان    1
  472 …ـ تكليف ما اليطاق    2

  473 406…»   بقره«پايان سوره 
* * *  

  475 407…»   سوره آل عمران«
  477 408…محتواى سوره آل عمران   

  478 408…فضيلت تالوت سوره آل عمران   
  482 413…كشف مفهوم حروف مقطعه قرآن با كامپيوتر   

  488 418…ى قرآن را حفظ كنيد   ـ رسم الخط اصل 1
  488 418…ـ دليل ديگرى بر عدم تحريف قرآن    2
  488 419…ـ اشارات پر معنى    3

  : نكته ها
  491 …ـ حق چيست؟    1
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  صفحه                                                      موضوع
  ق       ج                                                         

  491 …ـ معرفى تورات    2
  493 …ـ معرفى انجيل    3
  496 …ـ منظور از فرقان    4

  497 426…علم و قدرت بى پايان خداوند   
  : نكته ها

  499 428…نه هاى قدرت و عظمت خدا در مراحل جنين   ـ نشا 1
  501 …»   ارحام«ـ معنى و مفهوم  2

  504 431…محكم و متشابه در قرآن   
  : نكته ها

  505 432…ـ منظور از آيات محكم و متشابه چيست؟    1
  508 435…ـ چرا بخشى از آيات قرآن، متشابه اند؟    2
  510 437…ـ تأويل چيست؟    3
  512 439…چه كسانى هستند؟   » اسخون در علمر«ـ  4
  514 440…از معنى متشابهات آگاهند   » راسخان در علم«ـ  5
  516 442…ـ نتيجه سخن در تفسير آيه    6

  518 444…رهائى از لغزش ها   
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  موضوع                                                      صفحه
  ق       ج                                                         

  524 450…انتظارات غلط   
  : نكته

  524 450…يك پيشگوئى روشن   
  527 453…جنگ بدر نمونه روشنى بود   

  531 456…جاذبه زينت هاى مادى   
  : كته هان

  532 457…ـ چه كسى اين امور مادى را زينت داده؟    1
  533 458…چيست؟   » الخَيلِ الْمسومه«و » القَناطيرِ الْمقْنَطرَه«ـ منظور از  2
  535 459…ـ منظور از متاع حيات دنيا چيست؟    3

  537 …پاداش پرهيزگاران   
  543 466…گواهى همه بر وحدانيتش   

  : نكته ها
  544 467…ـ شهادت خداوند بر يگانگى خويش چگونه است؟    1
  544 467…ـ قيام به قسط چيست؟    2
  545 468…ـ موقعيت دانشمندان    3

  548 470…!   روح دين، همان تسليم در برابر حق است
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  موضوع                                                      صفحه
  ق       ج                                                         

  : نكته
  552 473…سرچشمه اختالف هاى مذهبى   

  553 475…از جدال و ستيز بپرهيز   
  556 478…نشانه هاى سركشى آنان   

  : نكته ها
  558 …آمران به عدالت، هم رديف انبياء   

  559 …رضايت به عمل ديگران   
  563 484…چرا تسليم حق نيستند؟   

  : نكته ها
  566 …ـ فريب وجدان    1
  566 …ـ مسلمانان و اعتقاد به كيفر محدود    2

  570 490…!   همه چيز به دست اوست
  : نكته ها

  574 …ـ تغييرات شب و روز    1
  576 …از مرده و مرده از زنده   ـ زنده  2
  578 …ـ بخشش روزى بدون حساب    3
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  موضوع                                                      صفحه
  ق       ج                                                         

  579 …ـ آزادى انسان و ارتباط آن با بودن همه چيز در اختيار خدا    4
  580 498…با دشمنان طرح دوستى نريزيد   

  : نكته ها
  584 500…ـ تقيه يك سپر دفاعى است    1
  585 502…ـ تقيه يا تغيير شكل مبارزه    2

  587 504…حضور اعمال انسان ها در قيامت   
  : نكته ها

  589 506…ـ حضور اعمال و تجسم آن در قيامت    1
  592 508…ـ چگونگى پاداش و كيفر الهى    2
  594 510…ـ تجسم اعمال از نظر علم روز    3

  597 512…!   محبت واقعى اين است
  600 515…دين و محبت   

  602 517…نياكان مريم   
  : نكته

  604 519…امتيازات پيامبران   
  608 522…عمران و دخترش مريم   
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  ق       ج                                                         

  613 527…رورش مريم در سايه عنايت الهى   پ
  621 532…زكريا و مريم   

  : نكته ها
  623 535…ـ آيا ترك ازدواج فضيلت است؟    1
  624 536…ـ يحيى و عيسى    2
  625 …...   ـ به سمت پيرى رفتن يا 3
  626…»   عاقر«و » غالم«ـ معنى  4
  626 …ـ تعجب زكريا از چه بود؟    5

  627 538…يى   بشارت تولد يح
  : نكته

  629 …سازگارى مقام تبليغ و سكوت   
  631 541…مريم بانوى برگزيده الهى   

  634 544…سرپرستى مريم   
  635 545…قُرْعه آخرين راه حل اختالف   

  637 547…بشارت تولد مسيح   
  642 551…!   چگونه بدون همسر فرزند مى آورم؟
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  موضوع                                                      صفحه
  ق       ج                                                         

  644 553…ساير اوصاف مسيح   
  : نكته ها

  648 557…ت؟   ـ آيا معجزات مسيح عجيب اس 1
  649 557…ـ واليت تكوينى    2

  651 560…اين است راه راست   
  654 562…پايدارى حواريون مسيح   

  : نكته ها
  657 565…ـ حواريون چه كسانى بودند؟    1
  658 565…ـ حواريون از نظر قرآن و انجيل    2
  659 566…چيست؟   » مكر الهى«ـ منظور از  3

  660 568…ى خداوند   بازگشت مسيح به سو
  : نكته

  663 571…آيا آئين مسيح تا پايان جهان باقى خواهد بود؟   
  665 572…سرنوشت پيروان و مخالفان مسيح   

  669 576…نفى الوهيت مسيح   
  673 580…مباهله با مسيحيان نجران   
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  موضوع                                                      صفحه
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  : نكته ها
  674 581…ـ دعوت به مباهله دليل روشن حقانيت پيامبر اسالم    1
  676 582…ت اهل بيت   سند زنده اى براى عظم» مباهله«ـ  2
  679 586…ـ پاسخ به سؤال    3
  682 588…ـ نوه هاى دخترى، فرزندان ما هستند    4
  684 589…ـ آيا مباهله يك حكم عمومى است؟    5

  686 591…داستان هاى راستين   
  688 593…دعوت به سوى وحدت   

  : نكته
  691 596…نامه هاى پيامبر به زمامداران جهان   

  692 596…»   مقوقس«ه به ـ نام 1
  696 600…»   قيصر روم«ـ نامه براى  2

  701 604…گفتگوى اهل كتاب درباره ابراهيم   
  : نكته

  705 607…مهمترين پيوند، پيوند مكتبى است   
  706 609…وسوسه هاى يهود   
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  709 611…چرا كتمان حق مى كنيد؟   
  712 614…!   يك توطئه خطرناك

  : نكته
  716 617…!   توطئه هاى قديمى

  718 620…خائنان و امينان اهل كتاب   
  725 626…تحريف كنندگان حقايق   

  729 629…رسوائى تحريف گران   
  732 632…دعوت به پرستش غير خدا ممكن نيست   

  : نكته
  736 635…!   بشر پرستى ممنوع

  738 637…پيمان مقدس   
  : نكته ها

  740 …ـ پيمان بر تصديق پيامبران    1
  741 …ور پيامبرى در عصر پيامبر ديگر   ـ ظه 2
  742 …ـ در گواهى، جانشينان انبياء چون انبيايند    3
  742 …ـ تعصب هاى مزاحم    4
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  صفحه             موضوع                                         
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  745 …برترين آئين الهى اسالم است   
  751 648…كيفر ارتداد   

  : نكته
  754 650…پذيرفته مى شود؟   » مرتد«آيا توبه 

  757 653…توبه بى فايده   
  761 656…پايان جلد دوم   

 * * *  
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  )فهرست موضوعى ( 
   

  :فهرست موضوعى تفسير، بر محورهاى ذيل تنظيم گرديده است
   

  )شناخت(معرفت * 
  آفريدگار* 

  ادله اثبات *       
  صفات*       

  )به عنوان مخلوق محور تكاليف الهى(انسان * 
  رابطه با خدا*       
  رابطه با انسان ها*       
  رابطه با طبيعت*       
  رابطه با خود*       

  ز خلقت انسانهدف ا* 
  :)جهت رسيدن به هدف(امكانات * 

  ...خلقت آسمان ها و زمين و: امكانات مادى*       
  هدايت به وسيله انبياء و اوصياء و عقل : امكانات معنوى*       

  )نبوت وامامت(         
  ) و متعلقات آن(معاد * 
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  شناخت 
   

  )موانع شناخت ( 
  حب دنيا * 

  81…گروهى فقط زندگى دنيا را مى طلبند                
  114…مقياس ارزش ها در نظر كفار                

  نفاق * 
  91…خوش ظاهر و بد باطن                
  92…»   سريه رجيع«ان اسالم توطئه و شهادت مبلغ             
  92…دشمنان سرسخت ولى خوش زبان                
  93…اظهار دوستى اما فساد در زمين                
  94…لجاجت و نخوت بعضى خوش زبانان                
  95…پنج صفت افراد خوش ظاهر و بد باطن                

   
  )زمينه هاى شناخت ( 
  تقوا * 

  21…نيكى، تقوا و ورود به هر كار، از طريق صحيح آن است                
  69…از خدا بترسيد                
  172…تقوا و بشارت                
  215…موعظه پروردگار                
  215…تقوا پيشه كنيد                
  449…رعايت تقوا در امالء متن سند                
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  453…تأثير تقوا در علم و آگاهى                
  454…رابطه علم و تقوا                
  537…تقوا، بهتر از امور مادى دنيا                
  539…   شش صفت ممتاز پرهيزكاران             
  561…تقوا و اطاعت، دستور صريح مسيح                

  ايمان * 
  102…حكومت واحد جهانى در پرتو ايمان                
  539…ايمان و استغفار                

   
  خالق 

   
  )ادله وجود ( 
  برهان نظم * 

  24…تقويم و نظام زندگى                
  تطورات جنين *     

  498…تصوير انسان در رحم                
  499…چگونگى تشكيل جنين در رحم، از نشانه هاى قدرت خدا                

  )صفات ( 
  : صفات ذات* 
  : علم*     

  69…كار نيك در محضر خدا انجام مى گيرد                
  127…خداوند از اعمال خير آگاه است                
  149…صلح و مفسد را مى شناسد   خداوند م             
  215…خداوند به همه چيز آگاه است                
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  218…اسرار احكام را خدا مى داند                
  226…اه است   خداوند به اعمال انسان ها آگ             
  229…خداوند از اعمال شما مطلع است                
  233…خداوند از نيات انسان آگاه است                
  239…خداوند از اعمال انسان آگاه است                
  367…مرحمت و علم خدا نامحدود است                
  397…خداوند قادر و دانا                
  454…رابطه علم و تقوا                
  459…خداوند از كردار انسان ها آگاه است                
  497…علم بى پايان خداوند                
  498…علم حضورى و حصولى                
  583…سوء استفاده از تقيه ممنوع، او از همه چيز آگاه است                
  583…ر چه در آسمان و زمين است اطالع دارد   از ه             
  603…خدا شنوا و دانا است                

  سميع *     
  603…خدا شنوا و دانا است                

  بصير *     
  384…خداوند به اعمال شما بصير است، مراقب انگيزه عمل باشيد                

  حكيم *     
  398…كمت الهى   نعمت بزرگ ح             

  : توحيد*     
  131…خداوند آگاه است و انسان بى خبر                
  307…مجموعه اى از صفات جالل و جمال                
  498…خدائى جز او نيست                
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  543…گواهى خداوند، فرشتگان و دانشمندان بر وحدانيت خدا                
  544…دليل شهادت بر يگانگى خدا                
  544…موقعيت دانشمندان در گواهى بر يگانگى خدا                
  546…در آيه   » ال اله اال هو«تكرار              
  652…يد و يكتاپرستى   مسيح و اعالم توح             
  652…توحيد راه راست                
  736…بشر پرستى ممنوع                
  745…هر كس در آسمان و زمين است تسليم خدا است                
  745…تسليم قوانين تكوينى و قوانين تشريعى                

  توحيد عبادت *     
  686…يگانه نيست   معبودى جز خداى              

  :توحيد افعال*     
  توحيد خالقيت *        

  634…اسباب خلقت در اختيار خدا است                
  669…فرمان موجود باش                

  توحيد مالكيت *        
  258…فرمان مرگ و فرمان حيات                
  258…فرمان تكوينى خداوند                

  309…مالكيت همه عالم از اوست                
  460…آنچه در آسمان ها و زمين است از آن خدا است                
  571…همه خوبى ها در اختيار او است                
  570…اعطاء ملك و گرفتن آن و عزت و ذلت در دست او است                
  715…است   فضل و موهبت در اختيار خدا              
  715…هر كس شايسته باشد فضل خداوند به او مى رسد                
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  ) تكوينى(توحيد حاكميت *        
  258…فرمان تكوينى خداوند                
  460…و كيفر با خداست   آمرزش              

  قدرت *     
  397…خداوند قادر و دانا                
  583…خداوند بر هر چيزى قادر است                

  ديگر صفات*     
  108…رؤيت خدا در دنيا غير ممكن است                
  118…خداوند به صراط مستقيم رهنمون مى شود                
  314…دانش هر كس به مقدارى است كه او عنايت كرده                
  333…خدا ولى مؤمنان است                
  670…حق با خدا است                
  687…خداوند قدرتمند و حكيم است                

  صفات فعل* 
  85…خداوند سريع الحساب است                
  191…ت   خداوند عزيز و حكيم اس             
  518…خداوند وهاب است                
  522…است   » شديد العقاب«و » ارحم الراحمين«خداوند              
  529…يارى خداوند هر كس را كه بخواهد                

  غفار *     
  233…خدا غفور و حليم است                

  حليم *     
  233…  خدا غفور و حليم است              

  عادل *     
  544…خدا عادل است و همين دليل يگانگى او                
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  انسان

   
  )صفات و ويژگى هاى انسان ( 

  115…هفت مرحله زندگى بشر                
  116…مرحله امت واحده، وحدت                
  116…مرحله دوم زندگى بشر شروع زندگانى جمعى                
  116…اختالفات از روى جهل مرحله سوم                
  116…بعثت انبياء براى رفع اختالفات ناشى از جهل، مرحله چهارم                
  117…با ظهور انبياء    مرحله پنجم مرحله پايان اختالفات             
  117…مرحله ششم اختالفات از روى هوا و هوس آگاهانه                
  118…هدايت الهى براى رفع اختالفات مرحله هفتم                
  131…خداوند آگاه است و انسان بى خبر                
  417…رنگ رخساره از وضع زندگى خبر مى دهد                
  532…تزيين امور مادى در انسان                
  497…ارتباط آزادى و همه چيز در اختيار خدا بودن                
  730…خطر دانشمندان منحرف                

   
  )حاالت انسان ( 

  566…فريب وجدان                
   

  )كردار انسان ( 
  84…برد   هر كس به قدر تالش خود سود مى              
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  )آراء و افكار انسان ( 
  376…ارزش هاى اجتماعى اشخاص                

   
  )معيار ارزش افكار و كردار انسان ( 
  عمل صالح * 

  142…  شرايط سخت نگهدارى ايتام              
  147…تفكر در امور دنيا و آخرت                
  148…پرسش درباره ايتام                
  148…اصالح امور ايتام خير است                
  148…ايتام برادران شما هستند                
  171…آنچه بايد از پيش فرستاد                

   
  )مسئوليت هاى انسان ( 
  ر خالقدر براب* 
  ايمان*     
  ايمان *     

  299…خداوند كسى را اجبار به ايمان نمى كند                
  328…دستگيره محكم، كفر به طاغوت، و ايمان به خدا                

  آثار ايمان *     
  539…شش صفت ممتاز پرهيزكاران                
  597…نتيجه محبت خدا                

  يمان و عمل صالح ا*     
  465…سمعنا و اطعنا   : مؤمنان در مقام عمل             
  666…ايمان و عمل صالح وسيله بهره كامل از نعمت ها                
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  مؤمنين *     
  82…وهى نيكى دنيا و آخرت و نجات از عذاب را خواهانند   گر             
  98…دعوت از مؤمنان براى شركت در معامله ممتاز                
  123…تحمل و پايدارى سخت مؤمنان گذشته                
  417…...   عفت در تقاضاى كمك به گونه اى كه             
  422…ق غم و اندوهى ندارند   كسانى كه به هنگام انفا             
  432…آرامش كامل گروه مؤمن مقابل رباخواران                
  464…باورهاى مؤمنان                
  464…...   ايمان به خدا، فرشتگان و             
  465…غفران و آمرزش   : درخواست اصلى مؤمنان             
  468…هفت درخواست مؤمنان                
  468…درخواست عدم مجازات در برابر خطا و نسيان                
  469…تقاضاى عدم تكاليف سنگين                
  470…تقاضاى عدم تكليف غير قابل تحمل                
  471…تقاضاى عفو، غفران و مرحمت                
  471…تقاضاى پيروزى بر كفار                

  471…هماهنگى دل و زبان                
  518…درخواست ثبات و بقاء در ايمان                
  539…شش صفت ممتاز پرهيزكاران                

  كفر و شرك *     
  27…نبرد اسالم با كفر                
  139…مسأله احباط و تكفير                
  328…و ايمان به خدا   دستگيره محكم كفر به طاغوت              
  556…كفر، قتل انبياء و قتل آمران به عدل در يك رديف                
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  آثار كفر و شرك*     
  551…كفر به آيات خدا كيفر دارد                

  ر و مشرك كاف*     
  113…تزئين زندگى دنيا براى كفار                
  113…كفار و مسخره مؤمنان                
  114…مقياس ارزش ها در نظر كفار                
  137…كفار فقط بازگشت شما از دين را مى خواهند                
  160…بهشت    مشركان دعوت به آتش مى كنند و خدا دعوت به             
  162…معرفى مشركان                
  334…طاغوت سرپرست كفار است و آنها را از نور به ظلمات مى برد                
  382…خدا كافران را هدايت نمى كند                

  بت پرستى*     
  31…بت پرستان را هر كجا يافتيد به قتل رسانيد                
  34…پيامدهاى عدم مبارزه با بت پرستان                

  341…تاريخچه بت پرستى                
  342…منشأ بت پرستى                

  تقيه و ارتداد*     
  137…ارتداد و حبط اعمال                
  584…تقيه سپر دفاعى                
  585…احكام تقيه                
  585…غيير شكل مبارزه   تقيه، ت             
  583…سوء استفاده از تقيه ممنوع                
  751…ارتداد و حكم آن                
  751…انواع ارتداد                
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  752…مرتدان و كيفر اخروى آنها    طرد و لعنت بر             
  753…در ارتداد اصالح بعد از توبه مؤثر است                
  754…پذيرش توبه مرتد                
  754…احكام سه گانه مربوط به مرتد                
  755…سختگيرى در احكام ارتداد                

  عمل *     
  :عبادات*     

  نماز*        
  242…اهميت نماز به خصوص نماز وسطى                
  243…»   نماز وسطى«منظور از              
  244…عدم ترك نماز حتى در صحنه جنگ                
  245…نماز خوف                
  246…نماز و تقويت روحيه                

  حج *        
  42…هفت حكم از احكام حج                
  61…اهميت حج                
  62…اقسام حج                
  63…فهرست اعمال حج تمتع                
  64…منع از حج تمتع                
  67…حج در ماه هاى معينى انجام مى شود                
  68…آنچه بايد در حج ترك شود                
  69…سفر حج و سفر آخرت تهيه كنيد    زاد و توشه براى             
  71…تالش هاى اقتصادى در حج ممنوع نيست                
  72…حج، كنگره اى بزرگ و قابل بهره گيرى                
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  73…ف و كوچ را مثل مردم انجام دهيد   مراسم وقو             
  74…عرفات نخستين موقف حج                
  76…مشعر الحرام، دومين موقف                
  76…يگانگى در سايه زيارت حج                
  79…افتخارات موهومى در ايام حج                
  81…حج   ياد خدا و نعمت هاى او پس از مراسم              
  87…انجام مراسم حج در ايام مشخص                
  88…منظور از ذكر خدا در ايام حج                
  88…»   تأخر«و » تعجل فى يومين«منظور از              
  90…پاكى از گناه پس از مراسم حج                

  جهاد *        
  27…نبرد اسالم با كفر                
  28…فرمان جنگ با دشمن                
  28…هدف از جنگ فى سبيل اللّه                
  29…نبرد با كسى كه با مسلمانان مى جنگد آرى                
  30…دستورات اسالم قبل از شروع جنگ                
  31…بت پرستان را هر كجا يافتيد به قتل برسانيد                

  34…پيامدهاى عدم مبارزه با بت پرستان                
  34…جنگ در كنار مسجد الحرام ممنوع، مگر دفاع                
  35…جنگ، جنگ تا رفع فتنه                
  35…تعدى و تجاوز فقط با ظالمان                
  36…جهاد در اسالم                
  37…اهداف جهاد                

  38…)   آزاد بخش(جهاد براى خاموشى فتنه              
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  38…جهاد دفاعى                
  39…جهاد در حمايت مظلومان                
  40…جهاد براى محو شرك                
  41…صدور فرمان جهاد در مدينه                
  43…احترام ماه هاى حرام و مقابله به مثل                
  44…احترام ماه حرام در برابر احترام آن ماه است                
  45…ايستادگى در برابر تجاوز به اندازه                
  130…از مشقت هاى آن   وجوب جهاد در راه خدا و كراهت              
  132…اگر جهاد با فطرت سازگار است چرا ناخوشايند است                
  135…مجاهدان و تبعيت از دستور                
  138…هجرت و جهاد و اميد به رحمت خدا                
  256…فرار از وظيفه و مجازات آن                
  263…مال در راه خدا    جهاد با جان و             
  524…وعده صريح پيروزى پس از نبرد احد                

  ديگر عبادات *        
  558…آمر به عدل در رديف پيامبر                

  در برابر انسان ها* 
  :ارتباط با خويشان*     
  رابطه با همسر*     

  163…نكاتى درباره تشكيل خانواده                
  168…نحوه تشكيل خون حيض                

  189…زنان در برابر وظايفشان حقوقى دارند                
  189…موقعيت مرد از زن باالتر است                
  193…حق و وظيفه جدائى ناپذيرند                
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  194…سرگذشت زن در طول تاريخ                
  195…زن در مرحله نوين زندگى با ظهور اسالم                
  197…در مورد زن مساوات يا عدالت                
  213…آزار زن و ستم بر خويشتن                
  218…ه نفع شما است   احكام مربوط به ازدواج و طالق ب             
  228…آداب جاهلى نسبت به ازدواج زن پس از مرگ همسر                
  231…خواستگارى به صورت كنايه در عده وفات                
  232…نمونه هائى از كنايات ازدواج در دوران عده                
  239…است   گذشت و پرداختن تمام مهر به تقوا نزديك تر              
  250…حق هديه در مسأله طالق                

  رابطه با فرزندان *     
  226…تقوا وظيفه والدين                

  ارتباط با جامعه*     
  روابط اقتصادى*     

  439…در پرداخت بدهكارى به تنگ دستان مهلت ده                
  439…بخشش طلب بهتر است                
  451…فلسفه تنظيم اسناد معامالتى                
  452…تنظيم اسناد در معامالت نقدى                
  453…قرآن و اهتمام به نظم و امور اقتصادى مسلمين                

  قراردادها*        
  مجاز *        

  ـ بيع           
  452…نوزده حكم در مورد داد و ستد                
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  غير مجاز*        
  الف ـ ربا          

  424…رباخوارى نقطه مقابل انفاق                
  424…مراحل مختلف تحريم ربا                
  425…ران در دنيا و آخرت   وضع روحى و جسمى رباخوا             
  428…ادعاى نادرست، ربا مانند بيع است                
  429…آتش كيفر رباخوار پس از اعالم حكم ربا                
  431…نابودى مال ربوى و رشد و نمو صدقات                
  435…ممنوعيت كامل ربا                
  436…ارى   اعالم پايان رباخو             
  437…رباخوارى و پيكار حكومت اسالمى با آن                
  438…سرمايه ها حالل، سودها حرام                
  441…چهار نمونه از زيان هاى رباخوارى                

  ب ـ رشوه           
  15…رشوه خوارى                

  ج ـ ديگر قراردادهاى غير مجاز          
  11…اموال يكديگر را به باطل نخوريد                

  12…اكل مال به باطل                
  13…اموال مردم را نخوريد   ... از طرق رشوه و             
  15…رشوه خوارى                
  16…رشوه در چهره هديه                

  غير قراردادها*        
  صحيح *        

  الف ـ انفاق و صدقه           
  126…پرسش از انفاق و پاسخ آن                
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  127…...   انفاق از خير، و موارد آن پدر و مادر و             
  145…پرسش از انفاق                

  145…عفو را انفاق كنيد                
  156…رعايت اعتدال در انفاق                
  262…ابودحداح و انفاق هوشمندانه                
  262…درخواست وام چند برابر                
  263…جهاد با جان و مال در راه خدا                
  265…  چرا از انفاق تعبير به قرض شده              
  265…قرض خواستن خدا امتحان است                
  302…انفاق عامل نجات                
  302…انفاق از سرمايه هاى مادى و معنوى                
  258…انفاق مايه نجات اخروى                
  304…ترك انفاق كفر و كفر ظلم است                
  366…رشد آدمى   انفاق مايه              
  367…خداوند بر پاداش صدقه دهندگان مى افزايد                
  369…انفاق مهمترين راه حل هاى فاصله طبقاتى                
  370…برنامه اسالم براى از بين رفتن فاصله طبقاتى                
  372…انفاق با ارزش                
  372…منت و آزار است    شرط انفاق عدم             
  373…تأثير منت و آزار در انفاق                
  376…برخورد خوب بهتر از انفاق با آزار                
  378…آداب برخورد با سائل                
  381…هم رديفى ريا، منت و آزار در انفاق                
  382…دليل كفر است   انفاق ريائى، با منت و آزار              
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  326…دليل بر حبط اعمال   ... انفاق ريائى و             
  384…انگيزه انفاق صحيح خشنودى خدا و تقويت روح ايمان                
  332…الى بايد انفاق نمود؟   از چه امو             
  391…از اموال نامرغوب يا مخلوط انفاق نكنيد                
  392…طرف انفاق مؤمنان و خداوند                
  393…رابطه غنى و حميد و انفاق                
  393…انفاق از شىء مورد عالقه، ترفيع مقام                
  393…بزرگان از چه نوع   هديه براى              
  394…موانع انفاق                
  394…وسوسه هاى شيطان براى خوددارى از انفاق                
  396…الطاف خداوند در اثر انفاق                
  403…صدقات پنهانى و آشكار                
  403…كدام انفاق علنى و كدام آشكار                
  405…رابطه انفاق و آمرزش گناه                
  347…رابطه انفاق، اخالق و علم خدا                
  408…انفاق به غير مسلمان                
  408…منافع انفاق به انفاق كننده مى رسد                
  409…هر چه انفاق كنيد تحويل شما مى شود                
  409…نفاق يك كمك انسانى   ا             
  413…تأثير انفاق در زندگى انفاق كننده                
  416…توصيف كسانى كه انفاق بر آنها خوب است                
  417…عدم اصرار در كمك خواستن                
  418…آگاهى خداوند از انفاق                
  419…نياز   حرمت تقاضاى كمك بدون              
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  420…چگونگى انفاق را از على بياموزيم                
  421…كيفيت انفاق مطلوب                
  421…رعايت مصالح و احترام در انفاق                
  422…كسانى كه به هنگام انفاق غم و اندوهى ندارند                

  431…نابودى مال ربوى و رشد و نمو صدقات                
  540…انفاق و استغفار سحرگاهى                

  ب ـ ارث           
  224…وارث بايد وظايف مورث را نسبت به كودك انجام دهد                

  ) سياسى(روابط مديريتى *     
  رهبرى*        

  279…امكانات و زمينه براى فرماندهى، شرط سوم رهبرى                
  روابط جهانى*        
  روابط با غير مسلمين *        

  159…ازدواج با زنان مشرك ممنوع است                
  159…ازدواج با مردان مشرك ممنوع است                
  408…اق به غير مسلمان   انف             
  580…ارتباط و دوستى با كفار ممنوع                
  581…ارتباط با كفار قطع ارتباط با خدا است                
  582…رابطه با كفار در صورت تقيه مباح است                

  ) علمى، فرهنگى و هنرى(روابط فكرى *     
  رابطه كتاب و نوشتار*        

  447…آن كه نوشتن مى داند بايد سند را تنظيم كند                
  هنر و ادبيات *        

  128…هماهنگى در پرسش و پاسخ از لطافت بالغت                
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  نامه نگارى *        
  446…نوشتن بدهى مدت دار                

  446…نويسنده و عدالت در تنظيم سند                
  447…آن كه نوشتن مى داند بايد سند را تنظيم كند                

  روابط اخالقى*     
  378…آداب برخورد با سائل                

  اخالق ممدوح*        
  حلم و صبر*        

  123…بدون تحمل مشكالت به بهشت و نعمت نمى رسيد                
  124…پايدارى رمز تكامل                
  131…خير و سعادت در پرتو تحمل مشكالت                
  539…استقامت و شكيبائى                

  راستگويى و صداقت *        
  540…راستى و فروتنى                

  خشوع *        
  540…راستى و فروتنى                

  استغفار و توبه*        
  540…انفاق و استغفار سحرگاهى                
  754…پذيرش توبه مرتد                

  عفو و گذشت*        
  145…عفو را انفاق كنيد                

  تذكر و توجه *        
  215…ا اعم از كتاب و حكمت به ياد آوريد   نعمت هاى خدا ر             
  400…تذكر، ويژه خردمندان است                
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  ديگر اخالق هاى ممدوح *        
  47…انفاق در راه خدا                
  48…با عدم انفاق خود را به هالكت ميفكنيد                
  49…احسان كنيد                
  50…انفاق، پيشگيرى از هالكت جامعه                
  239…فضل و بزرگوارى بين خود را فراموش نكنيد                
  439…بخشش طلب بهتر است                
  558…مبر   آمر به عدل، در رديف پيا             
  721…وفا كننده به عهدها از پرهيزكاران است                
  721…خيانت در امانت ممنوع                

  اخالق مذموم*        
  ريا و عجب *        

  381…هم رديفى ريا، منت و آزار در انفاق                
  382…   انفاق ريائى، با منت و آزار دليل كفر است             
  326…دليل بر حبط اعمال   ... انفاق ريائى و             

  هوا پرستى *        
  299خون ريزى ها مسبب از دين است يا طغيان و هواپرستى                

  ظلم *        
  438…نه ظلم كن به كسى، و نى به زير ظلم برو   : قانون كلى             
  666…گران را دوست نمى دارد   خداوند ستم             

  كتمان حق *        
  187…حرمت كتمان زن نسبت به آنچه در رحم دارد                

  فسق و فجور و گناه *        
  588و  500…از نافرمانى خدا بر حذر باشيد                
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  جدال و مراء *        
  555…از مجادله بپرهيز                

  پيمان شكنى*        
  724…معامله سوگند دروغ و پيمان شكنى                
  740…سرپيچى و تخلف از پيمان، فسق و گناه است                

  موم ديگر اخالق هاى مذ*        
  137و  32…فتنه از قتل بدتر است                
  180…ايالء يك رسم جاهلى و مبارزه با آن                
  203…تعدى از حدود خدا ظلم است                
  205…تجاوز از مرزهاى الهى ظلم و مجازات دارد                
  259…لطف خدا و ناسپاسى مردم                

  724…معامله سوگند دروغ و پيمان شكنى                
  725…مجازات پنجگانه شكستن پيمان الهى و سوگند دروغ                
  728…نسبت دادن آيات ساختگى به خدا                

   
  )امكانات انسان جهت رسيدن به هدف ( 
  امكانات مادى* 

  20…مقياس هاى طبيعى                
  531…جاذبه هاى مادى دنيا                

  532…تزيين امور مادى در انسان                
  535…نعمت وجود زن و نقش آن در جلب افكار                

  موجودات زنده*     
  جنّ*     

  اقسام جنّ*        
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  شيطان*        
  الف ـ فعاليت هاى شيطان          

  104…نفوذ شيطان گام به گام                
  394…وسوسه هاى شيطان براى خوددارى از انفاق                

  ب ـ تابعان شيطان           
  103…يد   از گام هاى شيطان پيروى مكن             

  خورشيد*     
  نظام شب و روز*     

  573…دخول شب و روز در يكديگر از آيات خدا                
  574…تغييرات شب و روز                

  ماه*     
  حقيقت ماه *     

  19…پرسش از هالل ماه                
  19…تغييرات ماه، تقويم طبيعى                

  اه فوائد م*     
  18…فائده هالل ماه                

  پاداش و مجازات*     
  89…مجازات تبديل نعمت                
  521…مجازات شديد تكذيب كنندگان آيات خدا                
  725…مجازات پنجگانه شكستن پيمان الهى و سوگند دروغ                

  اسباب و عوامل مجازات *     
  104…تخلف از برنامه، روشن مجازات دارد                

  مقررات ثابت جهان آفرينش*     
  576…تبادل دائمى مرگ و حيات در موجودات                
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  )هدايت(امكانات معنوى * 
  اللت و حقيقت آنهاهدايت و ض*     

  339…خداوند ظالمان را هدايت نمى كند                
  407…هدايت آنها بر عهده تو نيست بر خداست                
  714…هدايت فقط هدايت خداوند                

  اقسام هدايت*     
  410…اقسام چهارگانه هدايت                
  412…راحل مختلف يك حقيقت   چهار نوع هدايت م             
  412…تبليغ و فراهم ساختن زمينه   : دو نوع هدايت بر عهده پيامبر است             

  هدايت تشريعى*     
  انبياء*        

  295…مراتب فضيلت انبياء بر يكديگر                
  602…آدم، نوح، خاندان ابراهيم و عمران از برگزيدگان خدا                
  603…دودمان انبياء                

  حقيقت نبوت *        
  121…دليل عصمت انبياء در سه شاخه                

  هدف بعثت انبياء*        
  116…بعثت انبياء براى رفع اختالفات ناشى از جهل                

  الف ـ بشارت و انذار           
  125…   بشارت پيشرفت اسالم             
  172…تقوا و بشارت                

  راه هاى شناخت انبياء*        
  الف ـ اعجاز          

  555…مسيح و ساختن پرنده از گل و زنده ساختن آن                
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  556…مسيح و شفاى بيماران                
  556…مسيح و احياء مردگان                
  556…مسيح و اخبار از غيب                
  557…اصرار نابجا در توجيه معجزات مسيح                
  652…مسيح و معجزه                

  ب ـ بشارت انبياى پيشين          
  739…پيمان تصديق انبياء بعد بوده اند    انبياء موظف به             
  740…)   صلى اهللا عليه وآله(پيمان تصديق نسبت به همه انبياء يا پيامبر اسالم             

  صفات و ويژگى هاى انبياء*        
  297…درجات متفاوت پيامبران الهى نسبت به يكديگر                
  464…مى گذاريم   بين پيامبران تفاوتى ن             
  604…امتيازات انبياء                
  606…عصمت انبياء                
  605…اشاره به جمعى از برگزيدگان خدا                
  555…مسيح و اعالم معجزه                
  555…معجزات چهارگانه مسيح                
  649…واليت تكوينى انبياء الهى                
  736…تفاوت دعوت كنندگان به حق و به باطل                
  738…پيمان نسبت به تصديق انبياء آينده                
  742…در تصديق پيمان، جانشينان با پيامبران مساويند                

  مسئوليت هاى انبياء*        
  733…ى خود دعوت كند   هيچ پيامبرى مجاز نيست مردم را به بندگ             
  733…وظيفه پيامبران دعوت به فراگيرى علوم الهى و هدايت است                
  735…پيامبرى حق ندارد براى فرشتگان يا انبياء مقام ربوبيت قائل شود                
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  دشمنان انبياء *        
  110…بنى اسرائيل و آيات روشن الهى                
  559…كسى كه عذابش از همه شديدتر است                
  654…مخالفت يهود با مسيح                
  656…نقشه بر ضد مسيح و چاره جوئى خدا                

  تعداد انبياء *        
  741…امكان ظهور پيامبرى در عصر پيامبر ديگر                

  نبوت خاصه*        
  راه هاى شناخت پيامبر*        

  ـ اعجاز          
  568…بشارت فتح ايران و روم هنگام حفر خندق                
  569…بشارت فتح ايران، روم و يمن هنگام حفر خندق                

  يژگى ها صفات و و*        
  22…ابواب اللّه   ) صلى اهللا عليه وآله(آل محمد             
  23…)   صلى اهللا عليه وآله(پرسش هاى مختلف از پيامبر             
  96…)   عليه السالم(مباهات خداوند بر فرشتگان به خاطر ايثار على             
  97…اسناد ليلة المبيت                
  97…)   عليه السالم(شب تاريخى هجرت و فداكارى اميرمؤمنان             

  98…فروشنده، خريدار و بهاء   : معامله ممتاز             
  297…پيامبر اسالم، پيامبر امت وسط                
  464…ايمان پيامبر به آنچه بر او نازل شده                
  547…)   لى اهللا عليه وآلهص(آيه مورد توجه رسول اكرم             
  671…ورود هيأت مذهبى نجران و پيشنهاد مباهله                
  672…راهنمائى روحانى بزرگ نجران در مورد پذيرش مباهله يا رد                
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  673…دستور خدا نسبت به حضور افراد براى مباهله                
  674…)   صلى اهللا عليه وآله(مباهله دليل روشن بر حقانيت رسول خدا             
  676…رسول خدا چه كسانى را براى مباهله همراه برد؟                
  676…)   عليهم السالم(مباهله سند زنده عظمت اهل بيت             
  676…و پاسخ آن   » المنار«سخن نادرست              
  678…سعد وقاص و امتناع از سب اميرمؤمنان به دليل آيه مباهله                
  684…مباهله يك طريق عام                
  687…عدم پذيرش پس از استدالل و دعوت به مباهله، دليل افساد است                
  691…شروع به دعوت جهانى اسالم                

  692…به مقَوقس حاكم مصر   ) صلى اهللا عليه وآله(نامه رسول خدا             
  693…مالقات رسول پيامبر با مقوقس و تحويل نامه                
  693…مقوقس و بررسى اطالعات درباره پيامبر و پاسخ نامه                
در مورد محتواى دعوت اسالم   ) صلى اهللا عليه وآله(يام رسان رسول خداتوضيح پ             

…694  
  695…)   صلى اهللا عليه وآله(هداياى مقوقس براى رسول خدا             
  696…براى قيصر روم   ) صلى اهللا عليه وآله(نامه رسول خدا             
  697…با قيصر   ) يه وآلهصلى اهللا عل(مالقات پيام رسان رسول خدا             
  698…)   صلى اهللا عليه وآله(تحقيقات قيصر در مورد رسول خدا             
  699…)   صلى اهللا عليه وآله(اعتراف ضمنى قيصر به رسالت پيامبر اسالم             
  703…اسالم يعنى تسليم كامل به معنى وسيع كلمه                
  747…نچه بر پيامبرمان نازل شده و به پيامبران پيشين   ايمان به آ             

  دشمنان پيامبر*        
  99…»   ...و من الناس من«معاويه و جعل حديث در مورد آيه              
  241…)   صلى اهللا عليه وآله(عدم شركت در نماز جماعت و تهديد رسول خدا             
  523…ان شدن با مشركان بر ضد اسالم   توطئه يهود و هم پيم             
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  563…عدم تسليم يهود در برابر حق و انگيزه هاى آن                
  612…توبيخ يهود در آميزش حق به باطل                
  712…وطئه يهود براى متزلزل ساختن مؤمنان   ت             
  712…صبحگاهان ايمان آوريد و عصر باز گرديد   : محتواى توطئه يهود             
  713…تنها به يهوديان اطمينان كنيد                

  مسئوليت ها *        
  135…ان   در مبارزه با مشرك) صلى اهللا عليه وآله(فرماندهى رسول خدا             
  412…تبليغ و فراهم ساختن زمينه   : دو نوع هدايت بر عهده پيامبر             
  554…در صورت عدم تسليم وظيفه تو راهنمائى است و بس                
  555…پيامبر عقيده را تحميل نمى كرد                
  735…كند    پيامبر بعد از دعوت به اسالم به كفر دعوت نمى             

  دعوت پذيران *        
  136…)   كاروان قريش(» عمرو بن حضرمى«با » عبداللّه جحش«برخورد              
  415…اصحاب صفَّه و توصيه به كمك آنها                

  بهانه ها، ايرادها، اتهامات نادرست و پاسخ ها*        
  105…   انتظار رؤيت خداوند و فرشتگان             
  214…آيات خدا را به استهزاء نگيريد                
  731…در حد سجده   ) صلى اهللا عليه وآله(درخواست احترام بيشتر به پيامبر             
  631…درخواست از پيامبر براى پذيرفتن مقام الوهيت                

  قرآن*        
  الف ـ اعجاز قرآن           
  287…اين فراز تاريخ بنى اسرائيل از آيات خداست                
  ب ـ اسامى و ويژگى هاى قرآن           

  287…اين فراز تاريخ بنى اسرائيل از آيات خداست                
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  305…ية الكرسى مهمترين آيات   آ             
  306…آية الكرسى سيد القرآن و سيد البقره                
  306…)   صلى اهللا عليه وآله(آية الكرسى ويژه رسول اكرم             
  323…آية الكرسى يك آيه است                
  325…اهميت آية الكرسى                
  441…ى كه نازل شد   آخرين آيه ا             
  488…رسم الخط اصلى قرآن                
  488…دليلى بر عدم تحريف قرآن                
  489…نزول كتب آسمانى بر انبياء                
  504…آيات محكم و متشابه                
  516…نتيجه كالم در تفسير آيه محكم و متشابه                

  524…از اخبار غيبى قرآن                
  ج ـ نكات تفسيرى قرآن          

  17…كدام هديه رشوه نيست                
  32…»   فتنه«معنى و مفهوم              
  51…آيا جهاد القا نفس در تهلكه است                
  52…منظور از احسان؟                
  57…»   نسك«منظور از              
  58…»   هدى«ريشه              
  59…»   عشره كامله«منظور از              
  78…ارتباط مواقف حج و تالش هاى اقتصادى                
  82…»   حسنة«منظور از              
  85…»   كسب«منظور از              
  88…»   ايام معدودات«با » ايام معلومات«تفاوت              
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  88…منظور از ذكر خدا در ايام حج                
  88…»   تأخر«و » تعجل فى يومين«منظور از              
  89…»   لمن اتقى«منظور از              
  94…»   نسل حرث و«منظور از              
  107…»   ظلل من الغمام«منظور از              
  108…منظور از بازگشت امور به خدا                
  111…منظور از نعمت ها و تبديل آنها                
  113…معنى بى حساب بودن روزى خدا                
  132…است    اگر جهاد با فطرت سازگار است چرا ناخوشايند             
  145…»   عفو«منظور از              
  161…فلسفه تحريم ازدواج با مشركان                
  162…آيا اين آيه منسوخ است؟                
  167…»   حيض«و » محيض«منظور از              
  169…»   من حيث امركم اللّه«منظور از              
  170…»   نساؤكم حرث لكم«منظور از              
  171…»   أنّى«مراد از              
  173…دستور عادالنه در مورد عادت ماهيانه                
  174…جمع بين طهارت و توبه در آيه                
  183…ارتباط اوصاف الهى در پايان آيه با محتوا                
  219…»   راطه«و » ازكى«منظور از              
  239…»   الذى بيده عقدة النكاح«منظور از              
  243…»   نماز وسطى«منظور از              
  253…نسخ اين آيه به وسيله آيه عده و آيات ارث                
  254…عدم تضاد بين آيات عده، ارث و اين آيه                
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  251…رابطه فهم، تعقل و عمل                
  264…معنى اضعاف                
  265…قبض و بسط روزى                
  265…چرا از انفاق تعبير به قرض شده                

  289…چگونه فرشتگان صندوق را حمل كردند                
  306…)   صلى اهللا عليه وآله(آية الكرسى ويژه رسول اكرم             
  315…مفهوم زنده بودن خدا                
  308…خواب سنگين و سبك او را فرا نمى گيرد                
  317…شفاعت چيست؟                
  311…»   ...يعلم ما بين ايديهم و«ضيحى درباره تو             
  319…معانى عرش و كرسى                
  328…معنى و مفهوم طاغوت                
  285…مفرد است   » نور«جمع، و » ظلمات«چرا              
  374…»   لهم اجرهم عند ربهم«منظور از              
  374…»   عليهم و ال هم يحزنون و ال خوف«منظور از              
  378…ارتباط جمله هاى آخر آيات با محتوا                
  387…»   ...اصابة الكبر و«منظور از              
  390…»   اعصار فيه نار«مراد از              
  393…رابطه غنى و حميد و انفاق                
  392…»   طيبات«معنى              

  392…»   اال ان تغمضوا فيه«منظور از              
  399…حكمت چيست؟                
  399…رابطه حكمت و خير فراوان                
  400…»   تذكر«مراد از              
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  400…»   اولوا االلباب«منظور از              
  401…چگونگى انفاق و علم پروردگار                
  402…در آيه   » ظالمان«منظور از              
  403…كدام انفاق علنى و كدام آشكار                
  405…رابطه انفاق و آمرزش گناه                
  405…و اخالق و علم خدا    رابطه انفاق             
  414…»   وجه اللّه«منظور از              
  428…تفاوت خريد و فروش و ربا                
  461…نيت گناه، گناه نيست   : ارتباط آيه با رواياتى كه مى گويد             
  462…رابطه مغفرت و بخشش با شايستگى                
  467…»   اكتسب«و » سبك«تفاوت              
  469…»   نسيان«و » خطا«منظور از              
  490…»   عزيز«منظور از              
  490…»   انتقام«معنى              
  491…حق چيست؟                
  492…»   تورات«معرفى              
  493…»   اناجيل«معرفى              
  496…»   فرقان«منظور از              
  501…»   ارحام«منظور از              
  505…مراد از آيات محكم و متشابه                
  508…فلسفه وجود آيات متشابه در قرآن                
  509…»   تأويل«منظور از              
  512…»   راسخون در علم«مراد از              
  521…  » وقود«معنى              
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  521…»   دأب«منظور از              
  533…»   خيل مسومه«و » قناطير«مراد از              
  535…»   متاع دنيا«منظور از              
  538…هاى آخرت لذائذ روحى است؟   آيا مراد از نعمت              
  541…منظور از سحر و استغفار كنندگان در سحرها                
  544…دليل شهادت بر يگانگى خدا                
  546…در آيه   » ال اله اال هو«تكرار              
  555…»   اميين«منظور از              
  559…»   بشارت«منظور از              
  558…»   بغير حق«منظور از              
  572…آيا حكومت ستمگران را هم او عطا كرده                
  578…منظور از روزى بدون حساب                
  579…ارتباط آزادى انسان و همه چيز در اختيار خدا بودن                
  592…سه نظر در مورد پاداش و كيفر                
  597…محبت واقعى كدام است                
  605…فرق آل و اهل                
  606…استدالل به آيه در تكامل انواع                
  623…آيا ترك ازدواج فضيلت است؟                
  626…»   غالم و عاقر«منظور از              
  629…»   ابكار«و » عشى«منظور از              
  633…»   و اركعى مع الراكعين«منظور از              
  638…چيست؟   » كلمه«منظور از              
  640…»   مهد«منظور از              
  640…»   كهل«مراد از              
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  643…در مورد يحيى و مسيح   » يفعل«و » يخلق«تفاوت تعبير              
  650…تكيه شده   » اذن اللّه«چرا به              
  659…»   مكر الهى«منظور از              
  661…»   توفى«مراد از              
  662…چيست؟   » مطهرك«منظور از              
  687…»   قصص«ز منظور ا             
  707…»   و ما يشعرون«منظور از              
  727…رابطه مواهب و مجازات با مراحل قرب و بعد از خدا                
  739…»   ميثاق«منظور از              
  746…»   طوعاً و كرهاً«منظور از              

  د ـ نكات ادبى قرآن           
  149…پرسش هاى چهارگانه و پاسخ آنها   رابطه              
  335…چرا ظلمات جمع و نور مفرد است                
  368…تشبيه جالب                
  467…»   اكتسب«و » كسب«تفاوت              
  680…چرا در آيه صيغه هاى جمع براى مفرد به كار رفته؟                
  680…رد در قرآن و ادبيات عرب   استعمال جمع در مف             
  722…در جواب   » نعم«و » بلى«تفاوت              
  734…»   تدرسون«و » تعلمون«تفاوت              

  هـ ـ تشبيهات و مثال هاى قرآن           
  334…تشبيه ايمان به نور و كفر به ظلمت                
  366…انفاق مى كنند    مثل كسانى كه اموال خود را             
  368…تشبيه جالب                
  381…مثل كسانى كه از روى ريا انفاق مى كنند                
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  325…دا انفاق مى كنند   مثل كسانى كه از روى ايمان و براى رضايت خ             
  383…...   تشبيه عمل رياكارانه به قطعه سنگ             
  385…مثل جالب براى انفاق هاى آلوده                
  386…باغ ميوه و انواع ميوه ها و نابودى آن                
  387…تشبيه انفاق به كشاورزى                
  425…ى رباخواران در دنيا و آخرت   وضع روحى و جسم             
  669…مثل خلقت عيسى چون خلقت آدم                

  و ـ حروف مقطعه در قرآن           
  488…رسم الخط اصلى قرآن                
  502…سوء استفاده جمعى از علماى يهود و نصارا از حروف مقطعه                

  ستان هاى قرآن ز ـ نكات آموزنده دا          
  256…سرگذشت جمعى كه مردند و زنده شدند                
  259…ماجراى مرگ اين عده يك واقعيت تاريخى                
  260…درس عبرت براى بهانه جويان                
  526…نفرات و تجهيزات جنگ بدر                
  527…پيروزى رزمندگان الهى                

  527…امداد الهى در مشاهده نفرات خودى و غير خودى                
  528…شما را در چشم آنها كم و آنها را نيز در چشم شما                
  530…درس عبرت براى بينايان                

  ح ـ احكام برگرفته از قرآن           
  11…اموال يكديگر را به باطل نخوريد                
  12…اكل مال به باطل                
  13…اموال مردم را نخوريد   ... از طرق رشوه و             
  15…رشوه خوارى                
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  16…رشوه در چهره هديه                
  34…جنگ در كنار مسجد الحرام ممنوع، مگر دفاع                
  43…احترام ماه هاى حرام و مقابله به مثل                
  44…احترام ماه حرام در برابر احترام آن ماه است                
  44…شكستن احترامات، قصاص دارد                
  45…ز به اندازه   ايستادگى در برابر تجاو             
  42…هفت حكم از احكام حج                
  67…حج در ماه هاى معينى انجام مى شود                
  68…آنچه بايد در حج ترك شود                
  71…تالش هاى اقتصادى در حج ممنوع نيست                
  87…انجام مراسم حج در ايام مشخص                
  136…حرمت جنگ در ماه هاى حرام                
  141…پاسخ به سؤاالت                
  143…پرسش درباره شراب و قمار                
  144…گناه بسيار و منافع كم شراب و قمار                
  150…زيان هاى نوشابه هاى الكلى از زوايه هاى مختلف                
  153…آثار شوم قمار از جنبه هاى گوناگون                
  165…پرسش از وظيفه در ايام عادت زنان                
  167…حكم ارتباط با زنان در دوران قاعدگى                
  173…دستور عادالنه در مورد عادت ماهيانه                
  175…حكم سوگند خوردن به خدا                

  175…سوگند براى عدم دخالت در اصالح بين مردم                
  176…سوگند چه راست و چه دروغ                
  177…سوگندهاى لغو مجازات ندارد                
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  177…كفاره و مجازات آنها    سوگندهاى جدى             
  179…سوگندهاى بى اعتبار و سوگندهاى معتبر                
  181…تعيين مدت ايالء چهار ماه                
  181…زندگى و يا طالق، بالتكليفى ممنوع                
  182…ايالء، حكمى استثنائى از ميان سوگندها                
  185…عده طالق   مدت              
  187…حرمت كتمان زن نسبت به آنچه در رحم دارد                
  187…در سه مورد گفته زن سند است                
  188…شوهر در رجوع به همسرش بر ديگران مقدم است                
  192…عده، وسيله اى براى صلح                
  192…ل   عده، وسيله حفظ نس             
  199…طالق ها و رجوع هاى متعدد                
  166…طالق دو بار است                
  200…پس از دو بار طالق، يا نگهدارى شايسته يا رهائى به احسان                
  201…گرفتن مهريه براى طالق دادن حالل نيست                
  202…فديه و طالق خلع                
  203…حكم طالق از حدود الهى است                
  204…نظر مفتى اعظم اهل تسنن در تعدد مجلس طالق                
  203…لزوم تعدد مجالس طالق                
  206…ازدواج دائمى پس از سه طالق، راه بازگشت                
  207…م   راه بازگشت دو همسر پس از طالق سو             
  207…حدود الهى در مسأله بعد از طالق سوم                
  208…عامل بازدارنده طالق   ) ازدواج مجدد(محلل              
  210…هياهوى مغرضان در مورد محلل                
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  213…پس از طالق، نگهدارى شايسته يا رهائى شايسته                
  213…زنان را براى ضربه زدن پس از طالق نگه نداريد                
  216…حكم مانع شدن ازدواج زنان                
  217…مانع از ازدواج زنان نشويد                
  221…ر دادن نوزاد   هفت دستور درباره شي             
  221…دوران شيرخوارگى كودك                
  222…دوران كامل شيرخوارگى                
  223…هزينه زندگى زن در دوران شيرخوارگى بر عهده پدر                
  223…زيان و ضرر به كودك ممنوع                
  224…ه كودك انجام دهد   وارث بايد وظايف مورث را نسبت ب             
  225…تراضى والدين در گرفتن كودك از شير                
  225…گرفتن دايه براى نوزاد مجاز است                
  229…عده وفات چهار ماه و ده روز                
  229…جواز ازدواج پس از عده                
  229…نى كه همسرش مرده   سقوط واليت پدر و جد از ز             
  195…آغاز عده وفات، اطالع از مرگ است                
  231…وعده صريح پنهان به ازدواج در عده وفات ممنوع                
  233…عقد ازدواج در ايام عده وفات ممنوع                
  234…حكم طالق قبل از آميزش و تعيين مهر                
  235…هديه مناسب به جاى مهر در طالق قبل از آميزش و تعيين مهر                
  236…مقدار هديه در مورد طالق، معادل توان مالى افراد                
  236…هديه در مورد طالق حقى است بر نيكوكاران                
  238…با تعيين مهر    لزوم پرداخت نصف مهريه در طالق قبل از آميزش             
  238…گذشت و بخشش نصف مهريه در طالق                
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  249…وصيت براى نفقه يك سال زن                
  249…هر   حق استفاده نفقه يك سال پس از مرگ شو             
  249…سقوط حق نفقه يك سال در صورت ازدواج و ترك منزل                
  250…نفقه يك سال، حق يا حكم                
  251…بيان احكام طالق و لزوم تعقل و عمل                
  331…جواز توسل به قدرت نظامى در سه مورد                
  333…ا از ظلمت به سمت نور هدايت مى كند   خداوند مؤمنان ر             
  336…اخراج از ظلمات به نور و عكس آن اجبارى نيست                
  429…حكم اموال ربوى قبل از تحريم                
  436…اعالم پايان رباخوارى                
  438…سرمايه ها حالل، سودها حرام                
  445…يم اسناد معامالتى در طوالنى ترين آيه   تنظ             
  445…نوزده حكم در مورد داد و ستد                
  446…نوشتن بدهى مدت دار                
  446…نويسنده و عدالت در تنظيم سند                
  448…بدهكار متن سند را امالء كند                
  449…مالء متن سند   رعايت تقوا در ا             
  449…مواردى كه امالء سند بر عهده ولى است                
  449…گرفتن گواه در تنظيم سند                
  450…شرايط شهود                
  450…دو مرد يا يك مرد و دو زن در استشهاد                
  450…امتناع كند    گواه نبايد در پذيرش دعوت براى شهادت             
  451…تنظيم سند براى معامالت كوچك و بزرگ                
  452…به نويسنده و شاهد نبايد زيان برسد                
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  456…م توان بر تنظيم سند   رهن و گروگان در صورت عد             
  457…عين مرهونه بايد در اختيار طلبكار قرار گيرد                
  457…بدهكارى يك امانت است                
  458…كتمان شهادت حرام است                
  467…تكليف به اندازه توان و قدرت                
  472…تكليف ما ال يطاق                
  561…حكم اعدام زناى محصنه در تورات و اسالم                
  584…تقيه سپر دفاعى                
  585…احكام تقيه                
  635…قرعه راه حل مشكل                
  636…قاعده قرعه از قواعد فقهى است                
  682…ند   نوه هاى دخترى، فرزند محسوب مى شو             
  751…ارتداد و حكم آن                
  754…احكام سه گانه مربوط به مرتد                

  ط ـ موضعگيرى مخالفان قرآن           
  105…انتظار رؤيت خداوند و فرشتگان                
  428…ادعاى نادرست، ربا مانند بيع است                
  502…جمعى از علماى يهود و نصارا از حروف مقطعه    سوء استفاده             
  504…سوء استفاده از آيات متشابه                

  ى ـ سوره هاى قرآن          
  477…محتواى سوره آل عمران                
  478…فضيلت تالوت سوره آل عمران                

  ك ـ داستان هاى قرآن           
  270…رازى از تاريخ بنى اسرائيل   ف             
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  270…نبرد طالوت و جالوت                
  270…اشموئيل پيامبر، و رهبرى او                
  271…طالوت كيست؟                
  273…طالوت زمامدار كشور                
  275…...   تقاضاى جمعى از بنى اسرائيل براى تعيين فرمانده و             
  276…ترديد اشموئيل در وفادارى بنى اسرائيل                
  277…عقب نشينى جمعى از بنى اسرائيل پس از تعيين فرماندهى                
  277…وت   اعالم فرماندهى طال             
  278…علم و قدرت و فرماندهى طالوت                
  280…بازگشت صندوق عهد نشانه بازگشت عظمت بنى اسرائيل                
  287…صندوق عهد، معرفى تابوت                
  288…محتواى صندوق عهد و ويژگى هاى آن                
  289…حمل كردند   چگونه فرشتگان صندوق را              
  280…طالوت و آزمايش نيروها                
  281…عدم قبولى جمع كثيرى از سپاهيان طالوت                
  282…اظهارات گروه قبول شده نسبت به عدم توانائى                
  282…گروه كوچك پذيرفته شده و اعالم استقامت                
  283…روى طالوت به هنگام روياروئى   دعاى ني             
  284…صبر، استوارى و نصرت   : سه تقاضا براى پيروزى             
  284…)   عليه السالم(شكست جالوت با فالخن داود             
  285…اعالم حكومت و نبوت داود، سرباز فداكار                
  286…دفع فاسدان به وسيله صالحان                
  286…فضل خداوند در مواقع طغيان ستمگران                
  609…همسر عمران سال ها بدون فرزند                
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  ـ موسى و خضر             
  296…بران اولوالعزم   كليم اللّه از پيام             

  ل ـ تاريخ زندگى انبياء در قرآن و مقايسه آنها با كتب پيشين           
  609…عمران پيامبر بود                
  610…نذر همسر عمران                
  610…نذر آزادى فرزند براى خدمتگزارى بيت المقدس                
  611…فرزند دختر    تأسف همسر عمران از             
  611…دختر براى خدمتگزارى چون پسر نيست                
  612…همسر عمران فرزندش را به خدا سپرد                
  ـ نوح  1             
  119…دوران نوح، آغاز پيدايش بشريت                
  ـ ابراهيم و اسحاق  2             
  337…هيم با طاغوت زمان   روياروئى ابرا             
  338…حكومت، سرچشمه طغيان                
  338…خداى من زنده مى كند و مى ميراند   : استدالل ابراهيم             
  339…خداوند خورشيد را از مشرق مى آورد   : استدالل دوم ابراهيم             
  339…!   نمرود مبهوت             
  340…كسى با ابراهيم محاجه كرد؟    چه             
  340…محاجه ابراهيم پس از نجات از آتش                
  341…نمرود در جستجوى حقيقت نبود                
  341…نمرود مدعى الوهيت بود                
  353…مشاهده ابراهيم و درخواست زنده شدن مردگان                
  353…ه ابراهيم از اين درخواست و چگونگى مشاهده   انگيز             
  354…توجيهات ضعيف آيه در مورد پرندگان چهارگانه                
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  356…ابراهيم و مشاهده زنده شدن مردگان                
  356…خواست ابراهيم براى اطمينان قلب                

  357…براى مشاهده حيات   ... دستور گرفتن چهار پرنده و ذبح و             
  359…يك امر خارق العاده   ... ماجراى چهار مرغ و ذبح و             
  359…چهار نوع مختلف از مرغان براى آزمايش                
  360…نوع مرغ هاى انتخاب شده                
  360…تعداد كوه هائى كه اجزاء مرغ ها بر آن نهاده شد                
  360…زمان و مكان حادثه پرندگان                
  701…گفتگوى يهود و نصارا در مورد ابراهيم                
  701…مجادله و محاجه درباره ابراهيم ممنوع                

  702…خداوند از آئين و مرام ابراهيم مطلع و شما بى اطالعيد                
  702…ابراهيم حنيف و مسلم بود                
  704…سزاوارترين كس به ابراهيم تابعان او هستند                
  705…پيامبر اسالم و مؤمنان سزاوارترين به ابراهيم اند                
  ـ زكريا 3             
  608…زكريا و عمران، همسران دو خواهر                
  614…كفالت مريم به وسيله زكريا                
  615…زكريا در برابر عظمت مريم و رؤيت غذاى بهشتى                
  616…اين غذا از جانب خدا است                
  621…فرزندى پاك   : درخواست زكريا             
  622…بشارت فرشتگان به زكريا كه صاحب پسرى خواهد شد                
  622…)   يحيى(پنج صفت ويژه فرزند زكريا              
  623…تعجب زكريا از فرزنددار شدن با وجود پيرى و همسر نازا                
  625…رفتن به سمت پيرى                
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  626…تعجب زكريا از چه بود؟                
  627…زكريا نشانه اى براى فرزنددار شدن خواست                
  627…سه روز سكوت و رمز گونه سخن گفتن                
  628…شام وظيفه زكريا    ذكر و ياد پروردگار صبح و             
  629…مقام تبليغ زكريا و سكوت سه روزه                
  634…قرعه كفالت مريم به نام زكريا افتاد                
  ـ يحيى 4             
  622…)   يحيى(پنج صفت ويژه فرزند زكريا              
  624…   يحيى و عيسى دو اسم هم معنى و بى سابقه             
  ـ عيسى و مادرش مريم  5             
  298…مؤيد به روح القدس   ) عليه السالم(مسيح             
  596…ادعاى محبت پروردگار يا مسيح                
  606…عمران پدر مريم                
  610…نذر آزادى فرزند براى خدمتگزارى بيت المقدس                

  611…تأسف همسر عمران از فرزند دختر                
  611…دختر براى خدمتگزارى چون پسر نيست                
  612…همسر عمران فرزندش را به خدا سپرد                
  612…زن عبادتكار و خدمتگزار   : مريم يعنى             
  613…خداوند مريم را به نيكى پذيرفت                

  613…درخت وجود مريم را خداوند به خوبى رويانيد                
  614…كفالت مريم به وسيله زكريا                
  615…زكريا در برابر عظمت مريم و رؤيت غذاى بهشتى                
  616…اين غذا از جانب خدا است                
  617…هشت بود   قرائن دال بر اين كه غذاى مريم از ب             
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  624…يحيى و عيسى دو اسم هم معنى و بى سابقه                
  631…مريم زن برگزيده از ناحيه خدا                
  633…سجده و ركوع   مريم و دريافت سه دستور خضوع،              
  634…اخبار غيبى از چگونگى كفالت مريم                
  634…قرعه كفالت مريم به نام زكريا افتاد                
  637…فرشتگان و بشارت تولد مسيح به مريم                
  638…توصيف مسيح قبل از تولد، از زبان فرشتگان                
  639…است   ) عليه السالم(مسيح نام عيسى چرا             
  639…تصريح قرآن به اين كه عيسى فرزند مريم است                
  549…مسيح در كودكى و كهولت سخنان سنجيده مى گويد                
  641…صالح، صفت افتخار آميز                
  642…چگونه فرزندى بدون همسر خواهم داشت؟                
  643…در مورد يحيى و مسيح   » يفعل«و » يخلق«تفاوت تعبير              
  643…سخن مريم با خدا                
  644…توصيف مسيح                
  645…مسيح و فراگيرى كتاب، حكمت، تورات و انجيل                
  645…مسيح پيامبر بنى اسرائيل                
  645…مسيح پيامبر اولوا العزم                
  646…مسيح و اعالم معجزه                
  646…معجزات چهارگانه مسيح                
  646…مسيح و ساختن پرنده از گل و زنده ساختن آن                
  647…مسيح و شفاى بيماران                
  647…ن   مسيح و احياء مردگا             
  648…مسيح و اخبار از غيب                
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  648…اصرار نابجا در توجيه معجزات مسيح                
  649…در مورد معجزات حضرت مسيح   » باذن اللّه«تكرار              
  651…تصديق تورات و حالل ساختن بعضى از محرمات   : مأموريت مسيح             
  652…مسيح و معجزه                
  652…تقوا و اطاعت دستور صريح مسيح                
  652…مسيح و اعالم توحيد و يكتاپرستى                
  654…مخالفت يهود با مسيح                

  655…يارى خواستن مسيح                
  655…پاسخ مثبت حواريون                
  656…حواريون و اعالم تبعيت از مسيح و ايمان به خدا                
  656…نقشه بر ضد مسيح و چاره جوئى خداوند                
  660…خالصى مسيح از دست كفار و صعود به آسمان                
  667…ماجراى مسيح و پيروان و مخالفان او و كيفر دنيا و آخرت                
  669…مثل خلقت عيسى چون خلقت آدم                
  670…اطالعات مربوط به مسيح از ناحيه خدا و حق است                
  686…به حق بود   ) عليه السالم(نقل ماجراى مسيح             
  688…دعوت همه دينداران براى هماهنگى در مشتركات                
  ـ عزير 6             
  345…داستان عزير و زنده شدنش يك صد سال پس از مرگ                
  347…مسافر عابر از قريه ويران                
  347…تعجب از نحوه زنده شدن استخوان هاى پوسيده                
  348…گ يك صد ساله و زندگى دوباره   مر             
  348…پرسش از مدت مرگ و پاسخ                
  348…توجيهات ضعيف براى مرگ و حيات يك صد ساله عزير                
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  350…و نشان از زمان مرگ عزير   » ...ثت يوماً اولب«جمله              
  350…سالم ماندن غذا و نوشابه عزير پس از يك صد سال                
  351…زنده ساختن حمار در پيش چشم عزير براى اطمينان                
  351…چگونگى به هم پيوستن استخوان هاى مرده و دريافت حيات                

  352…اعتراف عزير به آگاهى از زنده شدن مردگان                
  اوصياء*        

  420…بياموزيم   ) عليه السالم(چگونگى انفاق را از على             
  514…قرائن آگاهى راسخون در علم از معنى متشابهات                
  518…درخواست ثبات و بقاء در ايمان                
  737…»   انبار«در برابر تعظيم دهقانان ) عليه السالم(برخورد امام على             

  تبليغ و مبلغين *        
  716…تبليغات امروز در لباس هاى مختلف براى تضعيف روحيه دينى                

  اديان، مذاهب و مكاتب*        
  118…زندگى صحيح در سايه دين                
  120…ع اختالفات، مهمترين هدف اديان   رف             
  298…اختالف پيروان اديان                
  299…اتهام نادرست غربيان كه اديان باعث ستيزند                
  326…اكراه در پذيرش دين                
  327…حق از باطل آشكار شده، اجبارى در دين نيست                
  330…تحميلى نيست    مذهب،             
  330…آزادى افراد در مذهب، شيوه مسلمين                
  480…)   صلى اهللا عليه وآله(نمايندگان مسيحيان نجران در حضور رسول خدا             
  421…معرفى تورات                
  423…معرفى اناجيل                
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  548…دين مورد قبول خدا اسالم است                
  549…روح دين تسليم است                
  549…)   عليه السالم(تعريف اسالم از نظر اميرمؤمنان             
  550…دليل اختالف دينداران                
  552…سرچشمه اختالف دينداران                

  552…كامل ترين اديان                
  553…من تسليم خدا هستم   : در صورت محاجه، بگو             
  554…از اهل كتاب بپرس آيا آنها تسليم فرمان خدا هستند                
  563…عدم تسليم يهود در برابر حق و انگيزه هاى آن                
  564…اعتقاد به اين كه يهود نژاد برتر است                
  564…يهود معتقد بود در برابر گناه چند روزى عذاب مى شود                
  566…آيا مسلمانان معتقد به كيفر محدود براى خود نيستند؟                
  600…دين و محبت                
  657… معرفى حواريون               
  658…حواريون از ديدگاه قرآن و انجيل                
  658…اسماء حواريون                
  662…برترى مسيحيت بر يهود تا دامنه قيامت                
  663…محاكمه بين مسيح و يهود در قيامت                
  663…و بقاء آئين مسيح   ) عليه السالم(ظهور مهدى             
  666…كيفر دنيا و آخرت سرنوشت مخالفان مسيح                
)   صلى اهللا عليه وآله(محتواى گفتگوى هيأت نمايندگى نجران با رسول خدا             

…668  
  688…دعوت همه دينداران براى هماهنگى در مشتركات                
  689…محتواى دعوت مشترك دينداران                
  690…پيروى بدون قيد و شرط عبوديت است                
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  691…شهادت به اسالم                
  709…مؤاخذه يهود در كفر به آيات الهى                
  710…ر آميزش حق به باطل   توبيخ يهود د             
  729…تحريف آيات تورات به وسيله زبان                
  729…قرائت تحريف آميز تورات و نسبت دادن به خدا                
  742…تعصب هاى مذهبى در پذيرش آئين جديد                
  748…دينى جز اسالم پذيرفتنى نيست                

  اسالم *        
  101…اسالم، آئين صلح و صفا                
  125…بشارت پيشرفت اسالم                
  158…اسالم و قطع رابطه با اعمال گذشته                
  183…قوانين غرب و احكام اسالم                
  552…كامل ترين اديان                
  553…م خدا هستم   من تسلي: در صورت محاجه، بگو             
  554…از اهل كتاب بپرس آيا آنها تسليم فرمان خدا هستند                
  721…آيا اسالم مال ملت هاى ديگر را مباح مى داند؟                

  يهود*        
  564…اعتقاد به اين كه يهود نژاد برتر است                
  564…گناه چند روزى عذاب مى شود    يهود معتقد بود در برابر             
  604…گفتگوى يهود و نصارا در مورد ابراهيم                
  706…تالش يهود براى گمراه ساختن مسلمانان                
  707…تالش هاى بى جا در انحراف اشخاص، نتيجه عكس مى دهد                
  712…ايمان آوريد و عصر باز گرديد   صبحگاهان : محتواى توطئه يهود             
  713…تنها به يهوديان اطمينان كنيد                
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  715…خود برتربينى يهود نسبت به دين خود                
  717…امانت   يهود و رعايت              
  718…اهل كتاب بعضى نسبت به امانت ها امين و بعضى خائن اند                
  719…يهود اموال مشركان و بى سوادان را بر خود حالل مى شمرند                

   
  معاد

  )حقيقت معاد ( 
  261…رجعت و بازگشت به دنيا                
  265…بازگشت به خدا                
  440…از روز واپسين پروا كنيد                

   
  )امكان معاد ( 

  261…دليلى بر معاد                
  361…امكان معاد جسمانى                

   
  )منطق منكرين معاد، شبهات و پاسخ آنها ( 

  361…شبهه آكل و مأكول                
  362…...   ه فالسفه وپاسخ شبهه آكل و مأكول از ديدگا             
  362…مقدمات سه گانه براى پاسخ به شبهه آكل و مأكول                
  364…پاسخ صحيح شبهه آكل و مأكول                

   
  )مرگ ( 
  مرگ خوب و بد* 

  257…از مرگ فرارى نيست، شرافتمندانه اش بهتر                



٨٣٨  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  )حاالت انسان ها در قيامت ( 
  انفاق مايه نجات در روزى كه معامله، دوستى و شفاعت              
  303…سودمند نيست                

   
  )تجسم اعمال ( 

  587…صحنه قيامت    حضور عمل در             
  589…تجسم عمل در قيامت                
  594…تجسم عمل از نظر علم روز                

   
  )صحنه قيامت ( 

  113…مؤمنان در قيامت برتر از كفارند                
   

  )دادگاه قيامت ( 
  440…در حسابرسى قيامت ستم بر كسى نمى شود                
  565…رستاخيز روز جمع همه و به هر كس به اندازه عملش                

  592…چگونگى پاداش و كيفر اعمال در قيامت                
  اعتراف * 

  519…اعتراف به رستاخيز و جمع مردم در آن                
  519…اعتراف به عدم تخلف خدا از وعده                

  حساب در قيامت * 
  440…ر كس آنچه انجام داد دريافت مى دارد   ه             
  460…اعمال آشكار و پنهان با شما حساب مى شود                
  467…هر كس ثمره عمل خود را مى چيند                
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  )شفاعت ( 
  310…شفاعت جز به اذن او نمى شود                

  317…شفاعت چيست؟                
   

  )بهشت ( 
  122…بهشت را به بهاء مى دهند                

  نعمت ها * 
  537…نعمت هاى اخروى پرهيزكاران                
  537…بهشت، همسران پاك و خشنودى خدا                

  بهشتيان * 
  113…مؤمنان در قيامت برتر از كفارند                

   
  )جهنم ( 
  حقيقت جهنم * 

  95…جهنم جايگاه دوزخيان                
  كيفرها* 

  137…خلود در آتش كيفر ارتداد                
  520…كافران آتشگيره دوزخند                
  557…سه گناه و سه كيفر                
  667…ماجراى مسيح و پيروان و مخالفان او و كيفر دنيا و آخرت                
  752…طرد و لعنت بر مرتدان و كيفر اخروى آنها                

  دوزخيان* 
  95…جهنم جايگاه دوزخيان                
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  متفرقات 

   
  5…بازنويسى جلد دوم                
  103…آغاز جنگ هاى بزرگ، درگيرى ساده است                
  119…خاورميانه مركز تمدن و اديان                
  131…عالقمندى به كارى ممكن است شرّ به همراه داشته باشد                
  133…هى از مصالح امور، مشكالت را سهل مى نمايد   آگا             
  137…از جنگ در ماه هاى حرام بدتر است   ... صد عن سبيل اللّه و             
  157…تفكر و انديشه در تمام امور                
  218…از موعظه و پند خدا كسانى كه ايمان دارند بهره مى برند                
  467…كليف به اندازه قدرت   ت             
  290…تنازع بقاء يا تعاون بقاء                
  416…بازماندگان از تالش معاش                
  521…تكذيب آيات خدا، راه و رسم فرعون و مانند او است                
  559…رضايت به عمل ديگران                
  600… رابطه اطاعت و محبت               
  702…گفتگو درباره چيزى كه علم به آن نداريم                
  705…پيوند مكتبى برترين پيوندها                
  333…خدا ولى مؤمنان است                

 * * *  
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  )فهرست احاديث ( 
   
   

  الف
   

  426…آكلُ الرِّبا اليخْرُج منَ الدنْيا   
   هلَيوا علُ فَالتَقْطَعائئَلَ السذا س378…ا  

   توالْم بار وي إِدف 625…إِذا كُنْت  
   لُهأَم انْقَطَع منُ آداب ذا مات171…ا  

يةَ الْكُرْسآي يتطنْ كَنْز    أُع306…م  
   هدلُ بِيمعنْ يم نْكُم658…أَفْضَلُ م  

  321…الْكُرْسي محيطٌ بِالسماوات و األَرضِ   
   رُ، ال إِلهأَكْب رُ اللّهأَكْب 88…اللّه  
  109…إِنَّ األَبصار التُدرِك إِالّ   

  85…هم   انَّ اللّه تَعالى يحاسب الْخَالئقَ كُلَّ
  722…إِنَّ اللّه لَم يبعثْ نَبِياً   

زابِ    9اَنَّ النَّبِياألَح مولّى ي245…ص  
   لَى النّاسِ بِاألَنْبِياء705…إِنَّ أَو  
   ملَه دفَع وا لَك584…إِنْ عاد  

  443…إِنَّما حرَّم اللّه عزَّوجلَّ الرِّبا لكَيال   
  632…يم كانَت سيدةَ نساء عالَمها   انَّ مرْ

  510…إِنِّي تارِك فيكُم الثِّقْلَينِ   
   لنِّساءإِنِّي ل و بلَراغ يك232…إِنِّي ف  
   هلَيا أَتُوب ى وبر رُ اللّهتَغْف541…أَس  

  435…أَال انَّ كُلَّ رِباً من رِبا الْجاهليةِ   
مى    أَللّهلأَه 678…هؤُالء  

  618…أَنّى لَك هذا   
   
   
   

  ب

   
  470…بعثْت بِالْحنيفيةِ السمحةِ السهلَةِ   

   
  ح
   

  50…حصنُوا أَموالَكُم بِالزَّكاةِ   
   

  س
   

   هراشلى فئُ عتَّكم ينْ عالةٌ م546…ساع  
يس قَرَةُ والْقُرْآنِ الْب ديقَرَةِ   سالْب 306…د  

   
  ع
   

  146…أَلْعفْو الْوسطُ   
  721…علَيكُم بِأَداء األَمانَةِ فَو الَّذى   

   
  ف

   
  307…فَإِنَّه محفُوظٌ منْ كُلِّ شَيء   

   
  ق
   

  187…قَد فَوض اللّه إِلَى النِّساء ثَالثَةَ   
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  ك
   

  16…كَيف تَأْخُذُ ما لَيس لَك بِحقٍّ   
   
  ل
   

   ىغَنقَةُ لدلُّ الص419…التَح  
   وكُمءدبتّى يح ملُوه30…ال تُقات  

  457…ال رهنَ االّ مقْبوضاً   
يالّ بِنلَ ام462…ة   ال ع  

  549…الَ َنْسبنَّ اإلِسالم نسبةً لَم ينْسبها   
   يرْتَشالْم و يالرّاش نَ اللّه17…لَع  

   لَّلَ لَهحالْم لِّلَ وحالْم نَ اللّه210…لَع  
   هتوم دعلَ بالرَّج عتْبي س172…لَي  

   
  م
   

  598…ما أَحب اللّه منْ عصاه   
   ىالْكُرْس نْدضِ عاألَر و مواتا الس321…م  

  737…ما هذَا الَّذي صنَعتُموه؟   
  374…منْ أَسدى إِلى مؤْمن معرُوفاً   

  83…منْ أُوتى قَلْباً شاكراً و لساناً ذاكراً   
  517…منْ رد متَشابِه الْقُرْآنِ الى   

  419…ده ما يغْنيه   منْ سئَلَ و عنْ
  478…منْ قَرَأَ الْبقَرَةَ و آلَ عمرانَ   

   ىطرانَ أُعمةَ آلِ عورنْ قَرَأَ س478…م  
  692…منْ محمد بنِ عبداللّه الَى الْمقَوقَسِ   

  696…منْ محمد بنِ عبداللّه الى هرْقلْ   
   
  و

   
  266…كُم و لَه خَزائنُ السماوات   و استَقْرَضَ

  515…و اعلَم أَنَّ الرّاسخينَ في الْعلْمِ   
   كُمبر تيي بف اللّه اللّه 61…و  

   وكْمِ فَهي الْحا الرِّشا فأَم 17…و  
   سيا قَي لَك دال ب إِنَّه 591…و  

  176…نَ و ال كاذبِينَ   و التَحلفُوا بِاللّه صادقي
   

  هـ
   

   ينِ اللّهنْ دولُ أَ عبالْه بِلَتْك16…ه  
   بينُ إِالَّ الْحلِ الد600…ه  

   
  ى
   

  519…يا مقَلِّب الْقُلُوبِ ثَبت قَلْبِى   
* * *  

   
   
   
   
   
   



٨٤٣  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  )فهرست اعالم ( 
   
   

  ،603، 602، 478، 119، 74، )عليه السالم(آدم
607 ،669  

  ،85، 83، 70، 68، 18، 7آلوسى، 
112 ،125 ،142 ،166 ،351 ،438،  
478 ،678 ،681 ،712 ،724 ،725،  
728 ،756  

  324آية اللّه خوئى، 
  ،126 ،83، 44آية اللّه مرعشى نجفى، 

146 ،166 ،216 ،519 ،646 ،682،  
705 ،737  

  ،77، 75، 74، 70، 63، )عليه السالم(ابراهيم
80 ،119 ،296 ،298 ،337 ،338،  

339 ،340 ،345 ،353 ،354 ،355،  
356 ،357 ،358 ،359 ،360 ،361،  
367 ،478 ،602 ،603 ،605 ،606،  
607 ،626 ،627 ،682 ،683 ،700،  
701 ،702 ،703 ،704 ،735 ،744،  
747  

  ،420، 100، 62ابن ابى الحديد، 
513 ،682 ،705 ،737  

  678، 527ابن اثير، 
  420ابن جرير، 

  678، 97ابن جوزى، 
  135ابن حجر، 
  697، 691ابن حزم، 

   
  97ابن سعد، 

  737، 599، 441ابن شهر آشوب، 
  678، 97ابن صباغ، 

  562ابن صوريا، 
  ،112، 97، 92، 80، 27ابن عباس، 

142، 145 ،287 ،397 ،407 ،513،  
561 ،616  

  420ابن عساكر، 
  ،104، 92، 83، 27، 14ابن كثير، 

125 ،136 ،166 ،482 ،527 ،529،  
547 ،609 ،610 ،681 ،682 ،701،  
728 ،732  

  64ابن ماجه، 
  420ابن مغازلى، 
  97، 77ابن هشام، 

  263، 262ابو الدحداح انصارى، 
  ،325، 93، 92، 7ابوالفتوح رازى، 

350 ،375 ،416 ،438 ،457 ،673،  
706 ،728 ،749  

  52ابو ايوب انصارى، 
  97ابو جعفر اسكافى، 

  420ابو حاتم، 
  480ابو حارثه، 

  327، 326ابو حصين، 
  732ابو رافع، 
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  699، 698، 681ابوسفيان، 
  629، 359، 354ابومسلم، 

  140ابو هاشم، 
  52ابى داود، 
  724ابى رافع، 

  97، 64احمد، 
  677، 203احمد بن حنبل، 
  ،693، 436، 395احمدى ميانجى، 

695 ،697 ،699  
  91اخنس بن شريق، 

  346، 261، )عليه السالم(ارميا
  407اسماء، 

  725، 724، 16اشعث بن قيس، 
  ،272، 271، 270، )عليه السالم(اشموئيل

273 ،275 ،276 ،280 ،288 ،289،  
296  

  ،230، 210، 204، 203، 7المنار، 
292 ،327 ،348 ،355 ،596 ،617،  
648 ،676  

  683الياس، 
  ،146، 79، 22، 12، )عليه السالم(امام باقر

276 ،306 ،415 ،502 ،513 ،534،  
618  

  106، )عليه السالم(امام حسن عسكرى
  683، 61، )عليه السالم(امام حسن مجتبى

  683، 61، 51، 48، )عليه السالم(امام حسين
  721، )عليه السالم(امام سجاد
  ،72، 62، 17، 12، )عليه السالم(امام صادق

80 ،82 ،94 ،109 ،142 ،146،  
172 ،176 ،187 ،232 ،244 ،253،  
320 ،321 ،346 ،367 ،389 ،396،  
404 ،426 ،437 ،443 ،457 ،478،  

513 ،534، 541 ،598 ،600 ،632،  
684 ،722  

  245، )عليه السالم(امام كاظم
  658اندرياس، 
  162اهريمن، 

  162اهور مزدا، 
  683، )عليه السالم(ايوب
  480اَيهم، 

  7بحرانى، 
  347بخت نصر، 
  658برتولولما، 
  350برسوئى، 

  112بالل، 
  273بنيامين، 

  21بيضاوى، 
  166، 136، 64بيهقى، 

  658، 495، 494پطرس، 
  495، 494پولس، 

  678، 519، 64ترمذى، 
  658توما، 

  420، 96ثعلبى، 
  546، 216، 22جابر بن عبداللّه، 

  ،275، 274، 269، 268جالوت، 
276 ،278 ،282 ،283 ،284 ،285  

  ،298، 97، 96، 75، 74جبرئيل، 
427 ،569  
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  216جمالء، 
  697حارث بن ابى شمر، 

  756، 751، 750حارث بن سويد، 
  694، 693حاطب بن ابى بلتعة، 

  677حافظ ابو نعيم اصفهانى، 
  678حافظ احمد بن حجر عسقالنى، 

  677، 510، 204حاكم، 
  258، 257حزقيل، 

  722، )عليه السالم(حسين بن على
  320فص بن غياث، ح

  97حلبى، 
  609حنَّه، 

  ،724، 681، 502حيى بن اخطب، 
728  

  435خالد بن وليد، 
  346، )عليه السالم(خضر

  358خليل بن احمد، 
  139خواجه نصير الدين طوسى، 

  420خوارزمى، 
  ،285، 284، 278، 275، 269داود، 
296 ،492 ،683  

  699، 698، 697دحيه كلبى، 
  ،81، 59، 57، 32، 29، 19راغب، 

94 ،116 ،123 ،139 ،143 ،145،  
161 ،167 ،186 ،188 ،197 ،232،  
265 ،350 ،468 ،505 ،524 ،605،  
610 ،621 ،629 ،659  

  483رشاد خليفه، 
  206رفاعه، 
  ،614، 613، 609، 171، )عليه السالم(زكريا
615 ،616 ،617 ،619 ،620 ،621،  
623 ،625 ،626 ،627 ،628 ،629،  

634 ،635، 683 ،691  
  352زليخا، 

  678، 420، 7زمخشرى، 
  241زيد بن ثابت، 
  685، )عليها السالم(زينب كبرى

  678سعد بن ابى وقاص، 
  526سعد بن عباده، 
  577، 569سلمان فارسى، 

  698، 683، 285، )عليه السالم(سليمان
  99سمرة بن جندب، 

  481، 480سيد، 
  7سيد قطب، 

  7سيوطى، 
  97شبلنجى، 
  658شمعون، 
  749، 560، 547، 145، 92شوكانى، 

  ،592، 261، 172، 16شيخ صدوق، 
599 ،722  

  324، 306، 7شيخ طوسى، 
  7شيخ محمد عبده، 

  204شيخ محمود شلتوت، 
  673شيخ مفيد، 
  97صفورى، 

  420طافى، 
  ،271، 269، 268، 267طالوت، 

272 ،273 ،274 ،275 ،277 ،278،  
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280 ،281 ،282 ،283 ،284 ،289،  
290 ،367  

  420، 230طبرانى، 
  ،106، 81، 58، 56، 19، 7طبرسى، 

137 ،189 ،226 ،232 ،251 ،253،  
303 ،326 ،350 ،367 ،438 ،506،  
514 ،546 ،568 ،658 ،728  

  ،70، 68، 67، 56، 55، 21طبرى، 
71 ،92 ،97 ،112 ،143 ،351 ،503،  

527 ،677 ،681 ،701 ،712 ،724،  
725 ،732 ،756  

  678طنطاوى، 
 ،ىد216عاصم بن ع  

  671، 481، 480عاقب، 
  435عباس بن عبدالمطلب، 

  206عبدالرحمن بن زبير، 
  100عبدالرحمن بن ملجم، 

  122عبداللّه بن ابى، 
  138، 136، 135عبداللّه بن جحش، 
  175عبداللّه بن رواحه، 
  717، 562، 103عبداللّه بن سالم، 

  480عبد المسيح، 
  435عبدالمطلب، 

  7عبد على بن جمعة الحويزى، 
  697، 690عدى بن حاتم، 

  ،346، 345، 261، 162، )عليه السالم(عزير
353 ،367 ،689 ،735  

  438، 7عالّمه طباطبائى، 
  646، 139ه مجلسى، عالم
  ،96، 61، 50، 48، 30، 16، )عليه السالم(على
97 ،98 ،99 ،100 ،103 ،245،  

306 ،321 ،324 ،340 ،389 ،397،  

420 ،526 ،549 ،586 ،618 ،625،  
672 ،675 ،676 ،677 ،678 ،679،  
680 ،705 ،737 ،741 ،742  

  ،435، 404، 146على بن ابراهيم، 
454  

، 517، )يه السالمعل(على بن موسى الرضا
657،  
679  

  706، 584، 112عمار، 
  126عمرو بن جموح، 

  135عمرو بن حضرمى، 
  158عناق، 
  ،478، 298، 296، 295، )عليه السالم(عيسى
481 ،482 ،493 ،494 ،512 ،603،  
622 ،624 ،625 ،632 ،637 ،638،  
639 ،640 ،642 ،643 ،648 ،654،  
655 ،658 ،660 ،661 ،662 ،668،  
669 ،671 ،674 ،683 ،691 ،693،  
744 ،747  

  97غزالى، 
  ،618، 318، 307، )عليها السالم(فاطمه زهراء

632 ،672 ،675 ،676 ،677 ،678،  
679 ،680 ،685  

  ،214، 167، 65، 27، 7فخر رازى، 
243 ،254 ،263 ،350 ،351 ،354،  
359 ،395 ،408 ،438 ،506 ،629،  
673 ،677 ،679 ،681 ،706 ،718،  
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728 ،741 ،756  
  ،522، 521، 520، 287فرعون، 

573 ،693  
  629فريد وجدى، 

  718، 681فنحاص، 
  7فيض كاشانى، 

  658فيلوپس، 
  260قابيل، 

  678، 478قاضى بيضاوى، 
  677قاضى نور اللّه شوشترى، 

  ،68، 65، 58، 27، 21، 18، 7قرطبى، 
71 ،80 ،83 ،104 ،122 ،137،  

145 ،159 ،175 ،200 ،206 ،210،  
214 ،216 ،242 ،243 ،258 ،306،  
314 ،324 ،350 ،378 ،400 ،407،  
408 ،416 ،430 ،464 ،529 ،577،  
596 ،597 ،678 ،681 ،682 ،706،  
718 ،725 ،749  

  420قشيرى، 
  ،146، 126، 83، 44قطب راوندى، 

166 ،216 ،610 ،699  
  699، 698، 697، 696قيصر، 

  728، 724، 523كعب بن اشرف، 
  478كفعمى، 
  97گنجى، 

  420ماوردى، 
  679مأمون، 

  510متقى هندى، 
  658متى، 

  750محذر بن زياد، 
  142محقق اردبيلى، 

، 305، 136، 122، )صلى اهللا عليه وآله(محمد
568،  
672 ،675 ،692 ،693، 694 ،695،  
696 ،698 ،699 ،705 ،712 ،722،  
741 ،757  

  ،348، 292، 214، 206، 7مراغى، 
419 ،457 ،609  

  159، 158مرثد، 
  ،602، 499، 478، 171، )عليها السالم(مريم
603 ،606 ،608 ،609 ،612 ،613،  
614 ،615 ،616 ،617 ،619 ،620،  
621 ،625 ،631 ،632 ،633 ،634،  
635 ،637 ،639 ،642 ،643  

  64مسلم، 
  677مسلم بن حجاج نيشابورى، 

  135مطرزى، 
  706، 18معاذُ بن جبل، 

  678، 572، 99معاويه، 
  216معقل بن يسار، 

  ،695، 694، 693، 692مقوقس، 
696  

  ،270، 268، 261، 257، )عليه السالم(موسى
275 ،280 ،287 ،288 ،296 ،297،  
478 ،491 ،492 ،493 ،496 ،511،  
550، 564 ،603 ،605 ،606 ،609،  
654 ،683 ،687 ،694 ،701 ،703،  
726 ،744 ،747  

  97، 96ميكائيل، 
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  519، 510، 64نسائى، 
  ،345، 341، 340، 338، 337نمرود، 

356  
  ،602، 478، 119 ،116، )عليه السالم(نوح
603 ،607  

  ،482، 420، 327، 142، 7واحدى، 
677 ،712 ،732  

  260هابيل، 
  ،288، 280، 269، 267، )عليه السالم(هارون

683  
  696، 692هرقل، 

  72هشام بن حكم، 
  443هشام بن سالم، 

  749، 563، 560، 547، 510هيثمى، 
  480ياقوت حموى، 

  ،625، 624، 622، 620، )عليه السالم(يحيى
627 ،643 ،683 ،735  

  658، )عليه السالم(يعقوب
  658يعقوب ابن حلفا، 

  97يعقوبى، 
  658، 495، 494يوحنا، 
  ،511، 352، 309، 272، )عليه السالم(يوسف

683 ،691  
  288يوشع بن نون، 

  658، 495، 272يهودا، 
  658يهوداى اسخريوطى، 

* * *  
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  )فهرست كتب ( 
   
   

  585آئين ما، 
  483آخر ساعة، 

  291آخرين فرضيه تكامل، 
  677احقاق الحق، 478أبى السعود، 
  97احياء العلوم، 

  673ارشاد شيخ مفيد، 
  177االيمان، 

  ،436، 327، 142، 7اسباب النزول، 
482 ،524 ،677 ،712 ،732  

  229اسالم و عقايد و آراء بشرى، 
  585اصل الشيعه و اصولها، 

  550، 513اصول كافى، 
  168اعجاز قرآن، 

  691االحكام، 
  678االصابة، 

  17االمام على، 
  610، 609، 527البداية و النهاية، 

  65التمهيد، 
  678آن، الجامع الحكام القر

  678الجواهر، 
  699الخرائج و الجرائح، 

  493الرحلة المدرسية، 
  563الصحيح من السيره، 

  324الصالة، 
  97الطبقات، 

   
  97الغدير، 

  678، 97الفصول المهمة، 

  629المصحف الْمفَسر، 
  493الهدى الى دين المصطفى، 

  ،599، 592، 16امالى شيخ صدوق، 
722  

  324 ،306امالى شيخ طوسى، 
  ،494، 493، 489، 479، 45انجيل، 

495 ،496 ،551 ،564 ،644 ،645،  
652 ،658 ،660 ،694 ،698 ،700،  
701 ،709 ،710 ،720  

  174انيس االعالم، 
  ،18، 17، 16، 14، 12بحار االنوار، 

22 ،27 ،30 ،31 ،44 ،50 ،53 ،58،  
61 ،62 ،73 ،80 ،82 ،83 ،85 ،88،  
89 ،92 ،94 ،97 ،100 ،103، 106،  

122 ،136 ،139 ،146 ،162 ،172،  
197 ،201 ،204 ،205 ،207 ،210،  
230 ،232 ،237 ،240 ،242 ،244،  
245 ،251 ،254 ،255 ،257 ،258،  
275 ،276 ،277 ،288 ،306 ،307،  
321 ،324 ،325 ،327 ،338 ،346،  
354 ،360 ،375 ،378 ،389 ،390،  
404 ،405 ،406 ،419 ،420 ،426،  
427 ،435 ،441 ،455 ،457 ،462،  
470 ،472 ،478 ،503 ،510 ،513،  
517 ،524 ،527 ،534 ،538 ،541،  
546 ،550 ،563 ،569 ،570 ،572،  
577 ،584 ،592 ،599 ،600 ،606،  
609 ،610 ،616 ،617 ،619 ،623،  
625 ،632 ،635 ،640 ،646 ،657،  
658 ،669 ،673 ،676 ،679 ،685،  
693 ،697 ،699 ،701 ،705 ،712،  
718 ،722 ،724 ،725 ،728 ،732،  
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737 ،751 ،756  
  ،122، 92، 58، 18بحر المحيط، 

142 ،214 ،242 ،359 ،464 ،629،  
706 ،712 ،718 ،724 ،728 ،732،  
749  

  527، 97تاريخ طبرى، 
  97تاريخ يعقوبى، 
  705تأويل اآليات، 
  140، 139تجريد العقائد، 

  678، 97تذكرة الخواص، 
  ،420، 375، 306، 7تفسير برهان، 

513 ،541 ،657 ،679  
  21تفسير بيضاوى، 

  396، 44، 7تفسير تبيان، 
  ،454، 426، 85، 7تفسير صافى، 

517 ،646 ،691  
  ،58، 27، 21، 18، 7تفسير قرطبى، 

65 ،68 ،71 ،83 ،104 ،122 ،137،  
145 ،159 ،175 ،200 ،206 ،214،  
242 ،243 ،258 ،306 ،314 ،324،  
350 ،378 ،400 ،407 ،408 ،416،  
430 ،529 ،577 ،596 ،597 ،681،  
682 ،706 ،718 ،725 ،749  

  ،71، 68، 56، 55، 21تفسير طبرى، 
92 ،143 ،351 ،677 ،681 ،712،  

724 ،725 ،732 ،756  
  ،404، 146تفسير على بن ابراهيم، 

435 ،454  
  ،201، 80، 22، 12تفسير عياشى، 

254 ،324 ،354 ،390 ،426 ،457،  
478، 513 ،541 ،546 ،617 ،619  

  534، 503، 427، 142تفسير قمى، 

  ،80، 68، 67، 65، 58تفسير كبير، 
83 ،103 ،125 ،126 ،200 ،202،  

208 ،216 ،235 ،236 ،254 ،264،  
277 ،314 ،359 ،629 ،673 ،706  

  ،419، 348، 214، 7تفسير مراغى، 
457 ،609  

  ،479، 287، 173، 103تورات، 
489 ،491 ،492، 493 ،495 ،496،  
523 ،551 ،562 ،563 ،564 ،644،  
645 ،651 ،694 ،698 ،700 ،701،  
709 ،710 ،720 ،724 ،728 ،729  

  ،513، 457، 419، 207تهذيب، 
635  

  546، 17جامع األخبار، 
  678جامع االصول، 
  478جوامع الجامع، 

  233، 232حدائق، 
  ،183حقوق زن در اسالم و اروپا، 

195  
  510لمؤمنين، خصائص امير ا

  600، 172خصال، 
  ،159، 145، 125، 52، 7در المنثور، 

242 ،275 ،340 ،419 ،420 ،435،  
436 ،441 ،482 ،503 ،519 ،527،  
547 ،560 ،577 ،596 ،597 ،701،  
732 ،749 ،751  

  455دعائم االسالم، 
  677دالئل النبوة، 

  442رباخوارى يا استعمار اقتصادى، 
  205رسالة االسالم، 

  395، 350، 314، 258روح البيان، 
  7روح الجنان، 
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  ،80، 75، 52، 32، 7روح المعانى، 
94 ،103 ،126 ،200 ،206 ،216،  

243 ،277 ،416 ،438 ،678 ،706  
  546روضة الواعظين، 

  493رهبر سعادت، 
  563، 524زاد المسير، 
  142زبدة البيان، 

  52سنن ابى داود، 
  166، 136، 64سنن الكبرى، 

  678، 519مذى، سنن تر
  400سنن دارمى، 

  519سنن كبراى نسائى، 
  97، 77سيره ابن هشام، 

  97سيره حلبى، 
  61شُبهات حولَ االسالم، 

  455شرح اصول كافى، 
  ،682، 513، 100شرح نهج البالغه، 

705 ،737  
  100شواهد التنزيل، 
  441، 230، 125صحيح بخارى، 
  64صحيح ترمذى، 
  678 ،204، 203صحيح مسلم، 

  685عدة الداعى، 
  572العوالم االمام الحسين، 

  ،405، 197، 146، 125عوالى الآللى، 
584  

  679، 657، 517عيون اخبار الرضا، 
  678غاية المرام، 
  741، 682فتح البارى، 
  749، 560، 441، 145فتح القدير، 

  100فرحة الغرى، 
  186، 146فقه الرضا، 

  ،146، 126، 83، 44فقه القرآن، 
166 ،216  

  214فيض القدير، 
  ،53، 51، 14، 13، 7فى ظالل القرآن، 

55 ،80 ،84 ،164 ،191 ،216 ،416،  
503  

  494قاموس كتاب مقدس، 
  187قاموس اللغة، 

  493قرآن و آخرين پيامبر، 
  646، 610، 609قصص االنبياء، 
  275قصص قرآن، 

  ،62، 58، 50، 30، 17، 14، 12كافى، 
80 ،82 ،88 ،89 ،146 ،172 ،177،  

186 ،207 ،210 ،232 ،240 ،245،  
251 ،257 ،321 ،324 ،354 ،360،  
378 ،389 ،390 ،419 ،437 ،462،  
470 ،513 ،538 ،577 ،600 ،646،  
685 ،722  

  ،678، 478، 352، 278، 7كشّاف، 
679 ،718  

  97كفاية الطالب، 
  646كمال الدين، 
  751، 691، 426كنز الدقائق، 
  454، 449 ،205كنز العرفان، 
  546، 510، 419كنز العمال، 

  187لسان العرب، 
  324مجمع البحرين، 

  ،22، 19، 18، 12، 7مجمع البيان، 
27 ،31 ،44 ،57 ،58 ،67 ،71 ،80،  
82 ،83 ،85 ،93 ،94 ،106 ،112،  

122 ،126 ،137 ،142 ،143 ،146،  
159 ،172 ،175 ،187 ،189 ،200،  
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206 ،210 ،216 ،226 ،232 ،242،  
243 ،244 ،245 ،251 ،253 ،254،  
257 ،258 ،263 ،275 ،276 ،303،  
306 ،314 ،321 ،324 ،326 ،327،  
338 ،346 ،359 ،367 ،378 ،389،  
390 ،395 ،396 ،404 ،405 ،406،  
407 ،408 ،416 ،430 ،435 ،438،  
454 ،478 ،482 ،506 ،513 ،514،  
524 ،527 ،546 ،547 ،560 ،561،  
563 ،568 ،569 ،570 ،584 ،588،  
596 ،597 ،609 ،610 ،616 ،658،  
669 ،673 ،691 ،701 ،705 ،709،  
712 ،718 ،724 ،725 ،728 ،732،  
751 ،756  

  749، 547، 510مجمع الزوائد، 
  697محلى ابن حزم، 

  ،83، 80، 17، 14مستدرك الوسائل، 
142 ،162 ،172 ،186 ،222 ،263،  
306 ،324 ،419 ،435 ،454 ،457،  
462، 472 ،478 ،510 ،513 ،517،  
527 ،600 ،623 ،658 ،722  

  677، 510، 204مستدرك حاكم، 
  ،203، 125، 97، 65مسند احمد، 

204 ،510 ،519 ،547 ،677 ،697  
  722مشكوة االنوار، 

  455مصباح الشريعة، 
  478مصباح كفعمى، 
  ،502، 321، 82، 14معانى األخبار، 

503 ،550 ،592 ،598  
  480معجم البلدان، 
  230معجم الكبير، 

  491معجم لغة الفقهاء، 

  7مفاتيح الغيب، 
  ،94، 59، 57، 32، 29، 19مفردات، 

116 ،123 ،139 ،145 ،161 ،167،  
186 ،188 ،197 ،232 ،265 ،350،  
468 ،505 ،605 ،610 ،621 ،629،  
659  

  ،693، 436، 395مكاتيب الرسول، 
695 ،697 ،699  

  135ملتقطات، 
  441لب، مناقب آل ابيطا

  ،240، 201، 58من اليحضره الفقيه، 
541 ،635  

  455منية المريد، 
  695موسوعة التاريخ االسالمى، 

  ،174، 121، 93، 52، 7الميزان، 
202 ،244 ،252 ،321 ،345 ،438،  
482 ،491 ،493 ،503 ،506 ،541،  
572 ،655 ،682 ،683 ،685  

  97نزهة المجالس، 
  493نور البراهين، 
  ،177، 146، 31، 12، 7، نور الثقلين

186 ،232 ،245 ،251 ،321 ،360،  
420 ،427 ،457 ،478 ،502 ،503،  
513 ،516 ،527 ،584 ،606 ،619،  
632 ،646 ،679 ،684 ،685 ،691،  
705 ،751  

  97نور االبصار، 
  ،62، 61، 50، 30، 16نهج البالغه، 

266 ،397 ،515 ،549 ،550 ،625،  
737  

  197نهج الحق، 
  ،30، 22، 17، 14، 12لشيعه، وسائل ا
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50 ،58 ،61 ،62 ،73 ،80 ،82 ،88،  
89 ،103 ،146 ،162 ،172 ،177،  

186 ،187 ،201 ،205 ،207 ،222،  
230 ،232 ،237 ،240 ،243 ،244،  
245 ،254 ،255 ،306 ،307 ،324،  
325 ،346 ،375 ،389 ،390 ،404،  
406 ،419 ،420 ،426 ،427 ،435،  
437 ،442 ،450 ،457 ،462 ،470،  
478 ،510 ،513 ،517 ،541 ،550،  
599 ،600 ،625 ،635 ،657 ،685،  
722 ،737  

* * *  
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  )فهرست امكنه و ازمنه ( 
   
   

  155آلمان، 
  483، 155، 153آمريكا، 

  693اسكندريه، 
  737اَنْبار، 

  155انگلستان، 
  569، 568، 120ايران، 
  360، 120 بابل،
  ،523، 496، 477، 277، 135بدر، 
526 ،527 ،528 ،529  

  697بصرى، 
  ،610، 609، 347بيت المقدس، 

612 ،613 ،614 ،615 ،631 ،697،  
698  

  ،136، 125، 122، 112، 65بيروت، 
204 ،230 ،367 ،378 ،405 ،406،  
416 ،419 ،426 ،430 ،441 ،454،  
455 ،478 ،482 ،503 ،510 ،519،  
524، 527 ،546 ،547 ،560 ،563،  
678 ،682 ،683 ،697 ،705 ،749  

  63جمره عقَبه، 
  695، 692، 195حجاز، 

  56، 55، 27حديبيه، 
  125حضرَموت، 

  697حمص، 
  677حيدر آباد، 

   
  483، 119خاورميانه، 

  204دانشگاه االزهر، 
  ،570، 569، 568، 120، 52روم، 

692 ،696 ،697 ،698 ،699  
  ،695، 360، 326، 307 ،256شام، 
698  

  155شوروى، 
  64، 63صفا، 

  570، 480، 125صنعاء، 
  737عراق، 

  425، 125عربستان، 
  ،76، 75، 74، 73، 66، 63عرفات، 

77 ،78  
  89، 88، 74، 63عيد قربان، 

  96غار ثَور، 
  562فدك، 

  697، 52قسطنطنيه، 
  97، 96، 48لَيلَةُ الْمبِيت، 

  ،147، 119 ،96، 92، 52، 42مدينه، 
158 ،159 ،166 ،173 ،326 ،331،  
387 ،415 ،424 ،425 ،457 ،475،  
480 ،484 ،523 ،527 ،562 ،569،  
596 ،668 ،693 ،732 ،748 ،751  

  63مروه، 
  ،60، 43، 35، 34، 26مسجد الحرام، 

134 ،137  
  ،76، 74، 73، 66، 63مشعر الحرام، 

77 ،78  
  ،692، 678، 677، 483، 120مصر، 

693 ،694  
  63مقام ابراهيم، 

  ،43، 42، 41، 39، 33، 31، 27مكّه، 
44 ،55 ،60 ،62 ،63 ،64 ،74 ،77،  
78 ،119 ،135 ،147 ،158 ،301،  

415 ،424 ،425 ،436 ،484 ،523،  
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568 ،569 ،748 ،751 ،757  
  ،78، 77، 74، 66، 64، 63، 57منى، 

89  
  154مونت كارلو، 

  ،596، 554، 503، 480نجران، 
598، 668 ،672 ،673 ،675 ،681،  
701 ،732  

  678نجف، 
  135نخله، 
  151نيون، 
  672، 570، 480، 120، 69يمن، 

  496يوم الفرقان، 
* * *  
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  ... )فهرست قبايل و طوايف و( 
   
   

  522، 521، 520آل فرعون، 
  436 آل مغيره،

  416، 415اصحاب صفَّه، 
  ،204، 203، 96، 64اهل تسنن، 

405 ،617 ،676 ،679  
  ،260، 257، 111، 110بنى اسرائيل، 

261 ،263 ،268 ،269 ،270 ،272،  
273 ،275 ،276 ،277 ،278 ،280،  
281 ،283 ،285 ،287 ،288 ،289،  
470 ،473 ،492 ،559 ،560 ،609،  
615 ،616 ،617 ،632 ،634 ،635،  
644 ،645 ،646 ،655 ،693 ،747  

  586، 51بنى اميه، 
  525، 521بنى قريظه، 
  480بنى كعب، 
  525، 521بنى نضير، 

  435ثقيف، 
  436خوارج، 

  ،217، 204، 203، 64، 14شيعه، 
240 ،243 ،251 ،261 ،279 ،306،  
420 ،447 ،452 ،457 ،585 ،617،  
676 ،679 ،680 ،683  

  695، 692قبطيان، 
  ،572، 135، 113، 112 ،76قريش، 

694 ،698 ،699 ،718  
   
   

  162مجوس، 
  140، 139معتزله، 

  ،681، 503، 166، 163، 162نصارا، 
701 ،735  

  480همدان، 
  ،119، 113، 103، 102، 18يهود، 

162 ،163 ،166 ،173 ،270 ،286،  
491 ،492 ،494 ،502 ،512 ،521،  
523 ،525 ،550 ،551 ،553 ،554،  
555 ،556، 557 ،558 ،559 ،562،  
564 ،566 ،567 ،570 ،581 ،615،  
652 ،654 ،656 ،660 ،662 ،663،  
666 ،689 ،694 ،700 ،701 ،702،  
703 ،706 ،711 ،712 ،713 ،714،  
716 ،717 ،718 ،719 ،722 ،724،  
725 ،728 ،732 ،735  

* * *  
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  )فهرست اشعار( 
   
   

  682…ا و بناتُنا   بنُونا بنُو أَبنائَن
   هبتُظْهِرُ ح أَنْت و ي اإلِلهص598…تَع  
  455…حقيقت سرائى است آراسته   

  499…زيبنده ستايش، آن آفريدگارى است   
  682…و انَّما أُمهات النّاسِ أَوعيةٌ   

* * *  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



٨٥٨  
                    www.makarem.ir                دومر نمونه  جلد يتفس

  )كلمات معنى شده در اين جلد ( 
 »144…»   ثْما  
  49…»   احسان«
  548…»   اسالم«
  740، 469…»   اصر«
  602…»   اصطَفى«
  388…»   اعصار«
  400…»   الباب«
  417…»   الْحاف«
  493…»   انجيل«
  717…»   اُوقيه«
  180…»   ايالء«
  264…»   أَضْعاف«
»نَتَكُم149…»   أَع  
  647…»   أَكْمه«
  70…»   أَلْباب«
  116…»   أُمت«
  720…»   أُميين«
  614…»   أَنْبتَها«
  171…»   أَنّى«
  580…»   أَولياء«
  19…»   أَهلَّه«
  88…»   أَيام«
  177…»   أَيمان«
  11…»   باطل«
  283…»   برَزوا«
  559…»   بشارت«
  188…»   بعولَة«
  104…»   بينات«
»589…»   تَجِد  
  13…»   تُدلُوا«
  400…»   رتذك« 

  491…»   تورات«
  391…»   تَيمم«
  68…»   جِدالَ«
  281…»   جنُود«
»وك553…»   حاج  
  139…»   حبط«
  171…»   حرْثٌ«
  44…»   حرُمات«
  416…»   حصر«
  623…»   حصور«
  491…»   حق«
  657…»   حواريون«
»ى308…»   ح  
  103…»   خُطُوات«
  725، 81…»   خَالق«
  303…   »خُلَّةٌ«
  143…»   خَمر«
  534…»   خَيل«
  521…»   دأْب«
  548…»   دين«
  603…»   ذُرية«
  733…»   ربانيينَ«
  245…»   رِجال«
  327…»   رشد«
  68…»   رفَثَ«
  245…»   ركْبان«
  628…»   رمز«
  504…»   زيغ«
  29…»   سبيل«
  135…»   سرِيه« 
  101…»   سلْم«
»عم465…»   ناس  
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  308…»   سنَةٌ«
  417…»   سيما«
  531…»   شَهوات«
  358…»   صرْهنَّ«
  381…»   صفْوان«
  381…»   صلْداً«
  123…»   ضَرّاء«
  707…»   طائفَةٌ«
  328…»   طاغوت«
  383…»   طَلٌّ«
  105…»   ظُلَل«
  530…»   عبرَةٌ«
  347…»   عرُوش«
  94…»   عزت«
»ىش629…»   ع  
  471، 145…»   وعف«
  626…»   غالم«
  105…»   غَمام«
»327…»   غَى  
  282…»   فئَة«
  437…»   فَأْذَنُوا«
  395…»   فَحشاء«
  68…»   فُسوقَ«
  281…»   فَصلَ«
  715…»   فَضْل«
  540…»   قانتينَ«
  185…»   قُرُوء«
  687…»   قَصص« 
  459…»   قلب«
  144…»   قمار«
  719…»   قنْطار«
  316…»   قَيوم«

»ب130…»   كُت  
  319…»   كرسى«
»130…»   كُرْه  
  614…»   كَفَّلَها«
  640…»   كَهل«
  233…»   ال تَعزِموا«
  752…»   لَعن«
»نَّهتَسي 350…»   لَم  
  671…»   مباهله«
  535…»   متاع«
  506…»   متشابه«
  494…»   متّى«
  615…»   محراب«
  610…»   محرَّراً«
  505…»   محكم«
  167…»   محيض«
  754…»   مرتد«
  612…»   مريم«
»س235…»   م  
  534…»   مسومه«
  564…»   معدود«
  236…»   مقْتر«
  659…»   مكْر«
»الَء275…»   م  
  236…»   موسع«
  524…»   مهاد«
  143…»   ميسر«
  57…»   نُسك«
  352…»   نُنْشزُها«
 »م308…   »نَو  
  381…»   وابِلٌ«
  221…»   والدات«
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  414…»   وجه«
  467…»   وسع«
  417…»   وسم«
  521…»   وقُود«
  574…»   ولُوج«
  448…»   ولْيمللْ«
  748…»   يبتَغِ«
»طُهتَخَب425…»   ي  
»فضاع369…»   ي  
»هؤُد322…»   ي  

* * *  
 




