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  مقدمه

 ي اهل سنت وجماعت دربارة اسماء وصفات خداوند عقيده

 ،ايمان به اسماء وصفات باري تعالي مـي باشـد   ،يكي از الزمه هاي ايمان به خداوند   
وبايد متـذكر شـد كـه اسـماء     . عزيز است ،قوي ،رحيم ،ايمان به اينكه خداوند رحمان

يعني هر اسم و وصفي كه براي ذات بـاري تعـالي در    ،هستند وصفات خداوند توقيفي
  .قرآن وسنت صحيح آمده است قابل استدالل است

: ، مي فرمايدوبايد دانست خداوند سبحان شبيه ومانند هيچ يك از مخلوقاتش نيست   
در اينجا با وجود اثبـات صـفت شـنيدن وديـدن     . ء وهو السميع البصيرليس كمثله شي

  .ونه تشبيه و همانندي را از خود نفي مي كندهرگ ،براي خود
وهمچنين در ساير اسماء وصفات وارده بايد به آنها ايمان داشت و از هر گونه تأويل    

  .و تحريف و تشبيه خودداري نمود

��j��i��hg��f��e��d��c}��: خداونــد در قــرآن كــريم مــي فرمايــد       

��s��r���������q��p��o��nm���l��kz ــد . (١٨٠: ا�ع���راف ــي خداونـ يعنـ
و  ،شما با ذكـر آن اسـمها خداونـد را در دعاهايتـان فـرا خوانيـد       ،اسمهاي زيبايي دارد

به زودي خداوند آنهـا را   ،كساني را كه در اسمهاي خداوند دچار الحاد شدند رها كنيد
  ).به سزاي اعمالشان مي رساند

��H��G}��:ماننـد  ،شـد از جمله صفاتي كه زياد در قرآن وسنت آمده صفت دست مي با   

���KJ��Iz ١٠: الف����تح، �{��º¹��¸��¶��µ��´z ٦٤: المائ����دة، �{��°��¯��®���¬

��¶µ��´��³��²��±z كه در اين صفات بايد باور داشت كه خداونـد داراي   ،٧٥:ص
و حتـي نبايـد در    ،دست است ولي به هيچ وجه اين دست مانند دست مخلوقان نيست

و همچنين نبايد آن را به قـدرت  . داوند سبحان كردذهن تصور چنين دستي را براي خ
زيرا اگر خداوند مي خواست چنين كلمه اي را بـه كـار    ،يا چيزهاي ديگري تأويل كرد

  .قدرت خداوند باالي همه قدرتهاست: ببرد هيچ مانعي وجود نداشت و مي فرمودند
ـ     راي خداونـد  و همچنين ديگر صفات خداوند، كه تمامي اين صفات را به گونه اي ب

  .ثابت مي كنيم كه از هر گونه همانندي با مخلوقانش به دور است
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�﴾  فاتحه  سوره﴿ �

  .است  آيه ) 7 (   مكي است، و داراي
  

را نيز  سوره  ، اين آغاز هرچيز است  معناي  به  تحهفا  كه  اين  به  با توجه : تسميه  وجه

از   سوره اولين  اين  ، از طرفي است  شده  تاحافت  با آن  قرآن ناميدند زيرا»  الكتاب  ةفاتح«
مجيد   ازكتاب  سوره  نويسند و اولين را مي  آن  قرآن  كاتبان  كه  است  شريف  مصحف

  ، اين آيات  نزول هر چند از نظر ترتيب ؛كند مي  را تالوت  آن  خواننده  كه  است  الهي
  .نيست  قرآن  شده  نازل  آيات  اولين  سوره
، »الكتاب ةفاتح« : استزير   نام  آنها سه  مشهورترين  دارد كه  نام  دوازده  فاتحه  سوره

 2»ةواقي«و » ةصال«، »حمد«  مشهور آن  از ديگر نامهاي. 1» المثاني  سبع«و » الكتاب مأ«
  .باشد مي

  حديث  جمله  ، از آن است  شده  روايت  احاديثي  سوره  اين  در فضيلت :آن  فضيلت
  رسول : گفت  كه  است � المعلي سعيدبن و احمد از ابي  بخاري  روايت  به  ذيل  شريف

  از بزرگترين ، تو را شوي  از مسجد خارج  كه  از آن  بدان، قبل«: فرمودند  من  به صخدا
را گرفتند و   دستم صخدا  رسول: گويد ابوسعيد مي  ساخت  خواهم  آگاه  قرآن  سوره
مگر شما نگفتيد  !صخدا  رسول  اي: شوند، گفتم  مسجد خارجخواستند از   كه همين

  سوره  بزرگترين آري :؟ فرمودند ساخت  خواهم  آگاه  قرآن  سوره  را از بزرگترين تو  كه

�:   قرآن mI��H� � G� �Fl  آيت  هفت(  المثاني سبع  همان  اين ؛ است  
  در حديث  همچنين.» است  شده  داده  من  به  كه  است  عظيمي  و قرآن)  تكرارشونده

  است  ، آمده � عباس ابن از  در سننش  و نسائي  در صحيحش  مسلم  روايت  به  شريف
  باالياز  ص حضرت  آن  بناگاه  بود كه صخدا  نزد رسول �جبرئيل«: فرمود  كه

:  و گفت  دوخت  آسمان  سوي به را  نگاهش � جبرئيل. را شنيدند  صدايي  سرخويش
. بود  نشده  هرگز گشوده  از اين  و قبل شد  گشوده  در آسمان  اكنون هم  كه  است  يدر  اين

                                                 
  .هفت آيه اي كه قرائت آنها در نمازها تكرار مي شود: يعني 1
  .نگاه دارنده: يعني 2
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:  فرود آمد و گفت صخدا  نزد رسول  اي درفرشته  آن ، از سپس: دهد مي  ادامه  راوي

»"���#$ %$&  '( �)*�	& �  +,� �-.� /0,'  :2�3   4�*!5�  	����6  ���7  �8,5��"5 ,   &�8�

3�:; �)#� ��*�	& <« .  

  نشده  داده  پيامبري  هيچ  از تو به  و قبل  شده  داده  برايت  كه  دو نوري  بادتو را به  مژده«
 هرگز] كه  را بدان  اين[.  بقره  سوره  پاياني  و آيات  ابالكت  فاتحه ]آنها عبارتند از[ ؛ است
  .» شوي مي  را داده  همان  كه  ، مگر آن  كني نمي  را قرائت از آنها  حرفي  هيچ

  ، دربردارنده دين  و فروع  بر اصول  ، مشتمل كريم  قرآن  معاني  متضمن  فاتحه  سوره
  العالمين از رب  هدايت  درخواست  سوي  به  ، راهنمايي و شريعت  و عبادت  عقيده  اصول

  . است  منحرفان  از راه  ار ماندنبركن  و در خواست
  

C��B�������AC��B�������AC��B�������AC��B�������A�����������E��D���E��D���E��D���E��D  

  چگونه  دانستند كه نمي صخدا   رسول«: فرمود   كه  است  شده  روايت ك عباس  از ابن
  الرحيم رحمنال هللا بسم:  كه  جدا كنند تا آن  و آنها را از هم  قرار داده  ها فاصله سوره  ميان

��  �� @?&  <=«:  است  آمده  شريف  در حديث .»شد  نازل  بر ايشان$  (  ,��A,$ &�  �B  �)3

&C$: خير و بركت بي[ابتر  كار  ، آنآغاز نشود  وجلعز  خداي  نام به  كه  هركار مهمي[ 

آغاز )  الرحيم  الرحمن هللا  بسم( :را با �خدا  كتاب  تالوت � صحابه  همچنين. » است
در   آن  خواندن.  ستا  ، مستحب نيكي و عمل  در آغاز هرسخن  آن  ، لذا تالوتكردند مي

  نام  كه  كسي  براي«:  است  آمده  شريف  ثباشد زيرا درحدي مي  آغاز وضوء نيز مستحب
ـ نزد   ذبح  در هنگام  آن  خواندن  ينهمچن. » نيست را بر وضوء نبرد، وضوئي �خداوند

غذا   در هنگام. اند شمرده  ديگر آنرا واجب  ائمه  ، ولي  است ـ مستحب شافعي  امام

 �A$  �B  '=«:  است  آمده  شريف  زيرا در حديث  است  مستحب  آن  ز خواندنني  خوردن

=>	  /#D$  =>	  �E /0�، بگو  هللا  بسم  ، در آغاز آن غذا بخوري  خواهي مي  وقتي :

  آن  خواندن  كه چنان. »بخور  تو است  در جلوي  از آنچه بخور و  راستت  با دست  گاه آن
  : است  آمده  شريف  باشد زيرا در حديث مي  نيز مستحب  جنسي  تمقارب  در هنگام
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»F& �5  &>�:� F& ���& �@;  GH�  &�0I  ��'  :�A$  B� �)05� ,  J5� �#,#KF�L  	�#K  F�LJ5�   ��

�#*'M�N3 ,��  ;F  ��8� ( �5	 �)#$  �O�  F�LJ5�  &��$«.    

، بار خدا  نام به: يدهمبستر شود ، بگو  همسرش هد باخوا مي  كه  گاه از شما آن  اگر يكي«
بر ) از فرزند(  اي نموده  مان  روزي  را از آنچه  دور بدار وشيطان  ما را از شيطان !خدايا

 هرگز  ، شيطانمقدر شود  دو فرزندي  آن  ر مياناگر د  صورت  در اين ؛كنار بدار
  .»برساند او آسيبي  تواند به نمي

  ذات مقدس  نام ؛ معبود بر حق  يعني: هللا  »و بسيار مهربان  بسيار بخشاينده هللا  نام به«
ـ   بر هرمعبودي  كه  است»  اله»  آن  اصل.  نگرديده  اطالق  بر غير وي  كه  است �خداوند

.  گشت  غالب  برحق بر معبود  آن  اطالق  گرديد و سرانجام مي  ـ اطالق  باطل  يا به  حق  به
 ؛شود مي  موصوف  قدسي  صفات  تمام  زيرا به  است  الهي  اعظم  اسم» هللا«:  يقول  به

  :  است  فرموده  خداوند متعال  كه چنان

�m{��z��y���xw���v��u��ts������r��q��p��o��n��ml     
  و رحيم  ، رحمان  و آشكار است  نهان  ، داناي جز اونيست  معبودي  كه  است  كسي هللا«

  .]24ــ  22/ حشر[» .. . است
  .اند  قرارگرفته» هللا»  ، صفاتاسماء ديگر  ، تمام دو آيه  در اين  كه  كنيم مي  همالحظ

  طبق نشده، لذا  ناميده» هللا»  نام  ديگر به  كسي  و تعالي  تبارك  جز خداي  و از آنجا كه
  است» جامد« هللا  اسم ، بنابراين  نداريم  سراغ  اشتقاقي  عرب  در سخن» هللا»  براي  قاعده

  .باشد و فقها مي  اكثر اصوليان  رأي  و اين» مشتق»  نه
 مبالغه  ـ اند، البته  مبالغه  ـ بر وجه  از رحمت  مشتق  ، دو اسم» رحيم«و »  رحمن«
تفسير  در  طبري جرير  ابن  كه  چنان.  بيشتر است  رحمت  در معناي»  رحيم«از » رحمان« 

  اسم. »است رحيم  مؤمنان  و به  رحمان  خلق  بر تمام  خداوند متعال«: گويد آنها مي
  .شوند  ناميده  نبايد بدان  ديگران  باشد كه مي  خداوند متعال  نيز ويژه»  رحمن«

  نام ، بهاز هر چيز  قبل:  است  اين»  يمالرح  الرحمن هللا  بسم»  اجمالي  ، معناي بنابراين
  خويش امور  از او در تمام  كه  در حالي  كنم او آغاز مي  و تسبيحياد   و به  عزوجل  خداي
  چيز گسترده بر همه  رحمتش  كه  است  زيرا او پروردگار و معبود برحقي  جويم مي  ياري
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و   انيو مهرب  بخشش و تنها  تنها اوست  و كوچك  بزرگ  نعمتهاي  دهنده  ، نعمت است
  . و مستمر است  مدام،  فراوان  كه  اوست  احسان
  فاتحه  از سوره  اي آيه»  الرحيم الرحمن هللا بسم«:  ها برآنند كه ها و حنفي مالكي : آن  حكم

  فاصله  قراردادن  فقط براي  كه  هاست تنها آغازگر سوره  ها نيست، بلكه و ساير سوره
  بسم«:  برآنند كه ها ها و حنبلي اما شافعي.  است  شده  آنها نوشته  ر ابتدايها د سوره  ميان

  در نماز واجب  آن  ، لذا خواندن است  فاتحه  از سوره  اي آيه»  الرحيم  الرحمن هللا
: كه  نظر دارند بر اين اتفاق  اسالم  ، أمت بگذريم  كه  يادشده  فقهي  از اختالف. باشد مي

  :  است » نمل»  در سوره  آيه  از يك  بخشي»  الرحيم  الرحمن هللا  بسم«

m}���|��{�����z��y��x��w��vl    
. «  است  خداوند بخشايشگر مهربان  نام  به  نامه  و اين  است سليمان  از جانب  اي نامه  اين«
  .]30 / نمل [
  

���J��I��H��G��F���J��I��H��G��F���J��I��H��G��F���J��I��H��G��F  
 جهت  كه  است  زباني  ثنا و سپاس: حمد « خداوند است  ها شايسته ستايش  جمله«
  است  در اين  يكي» شكر«و » حمد»  در ميان  فرق. شود مي  گفته  دادن  برتريو   تفضيل 

ساير   به  و هم  قلب  به  ، هم زبان به  ، اما شكر هم است  زبان  حمد فقط به  كه
  جهت  حمد به  ، ولي است  شكر فقط در برابر نعمت  كه  ديگر اين. باشد اعضامي

  موجودي  هيچ  از آنجا كهو . نباشد  در برابر نعمتي هر چند ؛باشد محمود مي كمال
  اين مگر  نيست  نعمتي  و هيچ  كاملتر نيست  عزوجل  و اسماء از خداي  ، صفات درذات

  تمامي در حقيقت  ، پسگردد برتر برمي  متعال  ذات  آن  ، به واسطه  مستقيما يا به  كه
  درحديث.  است  هر حمد و شكري  لكو تنها او ما  حمدها و شكرها سزاوار اوست

� ,=P3  B �DR� S	P3&  �5; < �>Q5�  B� <; &=«:  است  آمده  شريفT�5� : ذكرها ال   بهترين

: است  خداوندي  از آن ستايشها  همه آري. » است  دعاها الحمد هللا  و بهترين  اال اهللا  اله
، مدبر و  مصلح، سرور، ساالر ، پروردگار، مالك  معني  به:  رب »است  عالميان  رب  كه«

  ـ اطالق  ـ جز با قيد و اضافت  و برغيروي  است  خداوند متعال  از اسماي  اسمي ؛معبود
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  منزل)  صاحب(  مرد رب  اين : المنزل  رب  هذا الرجل«:  بگويي  كه  اين  مثل ؛شود نمي
  بعضي. است  غير از خداوند متعال  موجودي هر از  عبارت ؛ عالم  جمع» عالمين«  .» است

  انس، جن، فرشتگان  چهار نوع  شامل  كه  است  عاقل  موجودات  مجموعه  عالم  برآنند كه
  گفته  ، عالم و چهارپايان  حيوانات  به ؛ تعريف  اين  بر اساس. شوند مي  و شياطين

  .شود نمي
  

��M��L��K��M��L��K��M��L��K��M��L��K  
  هللا بسم«: معناي  در توضيح  آيه  تفسير اين »است  و بسيار مهربان  بسيار بخشنده«

  mI��Hl  به  خداوند متعال  در اتصاف  و از آنجا كه. شد  بيان»  الرحيم  الرحمن

 mL��Kl:  به را  آيه  ، آن ار مهربانوجود داشت، پروردگ  و هيبت  تخويف  معناي
  صفات  ترتيب، در بيان اين  تا به  ساخت  ، متصل است  و تشويق  ترغيب  متضمن  كه

دو   جا گرداند زيرا اين يك و  و اميد همراه  را با رغبت  و هراس  بيم  خويش، معناي
از او پديد   و فرمانبرداري  اطاعت در  بندگان  براي  بهتري  ديگر، انگيزه در كنار يك  معني

  .آورند مي
  

��Q��P����O��N��Q��P����O��N��Q��P����O��N��Q��P����O��N  
  لكم«: و هر دوقرائت  شده  نيز خوانده»  ملك«ديگري،   در قرائت »روز جزاست  مالك«

  است»  مالك«از  تر عامتر و بليغ»  ملك«: اند گفته  اما بعضي. و متواترند  صحيح»  و مالك
  جز با نظر و رأي تواند باشد و او نمي نافذ مي  وي  در ملك  بر مالك  ملك  زيرا فرمان

زيرا   تر است بليغ»  مالك« : اند كه ديگر گفته برخي. كند  تصرف  خويش  در ملك  ملك
  تفاوت  كه  است  تر اين صحيح ولي. باشد مي  جهانيان  و همه  مردم  مالك  وند متعالخدا

او   ذات  براي  وصفي  ملك: كه  است اين  پروردگار سبحان  به  نسبت  دو صفت  در ميان
  .باشد او مي  فعل  براي  وصفي  مالك  كه ، درحالي است  تعالي
  قتاده . بندگانش  براي  پروردگار سبحان  سوياز   و جزاست  روز محاسبه :الدين يوم
برابر  در را  خويش  بندگان  درآن �خداوند  كه  است  روزي: الدين يوم«: گويد مي
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  حساب روز:  الدين يوم«: گويد مي � عباس  ابن. »دهد مي  كيفر يا پاداش  اعمالشان
  اگر اعمالشان ؛دهد جزا مي  را در برابر اعمالشان  آنان  پروردگار متعال  كه  است  خاليق

  مورد بخشش  كه  آنان دهد، مگر آنها كيفر شر مي  خير و اگر شر بود، به  خير بود، پاداش
  كه  است  و هوشيار كسي  زيرك«: است  آمده  شريف  در حديث. »قرار گيرند  تعالي  حق

  .»نمايد  و كوشش  تالش  بعد ازمرگش  و براي  قرار داده  محاسبه را مورد  خويش  نفس
  

��V��U��T��S��R��V��U��T��S��R��V��U��T��S��R��V��U��T��S��R  
  عبادت  فقط تو را به:  يعني « خواهيم مي  و تنها از تو ياري  پرستيم تنها تو را مي«

 از غير تو ياري  و نه  پرستيم غير از تو را نمي  ، نه گردانيم مي  مخصوص  واستعانت
  و دراصطالح. است  و تذلل  فروتني  نهايت  معناي  ، به در لغت: عبادت. خواهيم مي 

كامل، و   فروتني و  محبت  هر دو معناي  كننده  جمع  كه  است  از عملي  عبارت: شريعت
  .باشد  و بيم  خوف

و   تواضع  دادن  قصد نشان  جمع، به  صيغه  به»  نستعين«و » نعبد»  دو فعل  كاربردن به
  وبزرگ  كرده  خود را تعظيم  آنان  كه  معني  اين  به  است، نه  بندگان  از سوي  فروتني
  درپيشگاه  تنهايي  به  از ايستادن  خويش  قصور و كوتاهي  به  بنده  كه  گويي. اند  داشته

  آستان در  تنهايي  به  ايستادن بار خدايا : گويد و مي  نموده  اعتراف  خداوند بزرگ
از   اي وقطره  پيوسته  نساير مؤمنا  خاطر، به  نيست، بدين  من  تو سزاوار شأن  مناجات
بر   عبادت ساختن  و مقدم بپذير   را با ايشان  دعايم  ، پس شوم مي  ايشان  اقيانوس
  .باشد مي دومي  درخواست  براي  اي وسيله  اولي  كه  است  سبب  اين  ، به استعانت

�mS: در تفسير � عباس  ابن �Rl يگانگي فقط تو را به !پروردگارا«: گويد مي  
، فقط  امورخويش  و بر كليه  از غير تو و بر طاعتت  نه  ترسيم و فقط از تو مي  خوانيم مي

دستور   بندگانش به  آيه  در اين �خداوند«: گويد مي  قتاده .»خواهيم مي  از تو ياري
  فقط از او ياري  و در امورخويش  گردانيده  او خالص  را فقط براي  دهد تا عبادت مي

  .»بخواهند
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��W��W��W��W������Z��Y��X��Z��Y��X��Z��Y��X��Z��Y��X  
. رساند تومي  و قرب  انس  سرمنزل  ما را به  كه  راهي »فرما  هدايت  راست  راه  ما را به«

و   راهيافته  شخص اما. و راهنمايي  ارشاد، يا توفيق، يا داللت: از  است  عبارت:  هدايت
  معناي  هب  درخواستش  كند، اين مي  هدايت  طلب  از پروردگار متعال  كه  اي شده  هدايت

  : فرمايد مي  خداوند متعال  كه ، چنان است  وي  بر هدايت  افزودن  طلب

�mÆ��Å��Ä���Ãl       
  .]47/17 [ »افزود  اند ، خداوند برهدايتشان يافته  هدايت  كه  و كساني«

  است  راهي  ، همان نيست  در آن  اي كجي  هيچ  كه  است  اسالم  روشن  راه:  صراط مستقيم
را  ص خاتم رسالت  خداوند متعال  شدند تا سرانجام  برانگيخته  بدان ‡پيامبران  كه

  اموري  همه  دربرگيرنده  صراط مستقيم  كه  است  گفتني. گردانيد  رسالتهايشان  بخش پايان
  از عقايد، احكام، آداب  اعم ؛گرداند مي  نايل  دنيا و آخرت  سعادت  را به  انسان  كه  است

 صخدا  رسول  كه  است  آمده � سمعان  بن  نواس  روايت  به  شريف  در حديث. و غيره
  بر دو پهلوي  كه  گونه  بدين. است  آورده را  مثلي  صراط مستقيم  خداوند براي«: فرمودند

  هايي درها پرده  و برآن  شده  گشوده  هايي دروازه در آنها  كه  صراط دو ديوار است
در   همگي ! مردم  اي  هان: گويد مي  كه  است  دعوتگري در صراط، و بر سر  شده  آويخته

صراط   در بلنداي  كه  است  و دعوتگر ديگري. نرويد  شويد و كج  صراط داخل
  واي: گويد او مي  درها را بگشايد، به  از اين  بخواهد تا قسمتي  انسان  قرارگرفته، و چون

  بنابراين، صراط اسالم.  شوي وارد مي  آن  قطعا به  اگر باز كني  را بازنكن، كه  آن !بر تو
بر سر   كه  ، دعوتگرياند وي  محرمات  بازشده  و درهاي  ديوار، حدود الهي ، دو است

، واعظ  صراط است  بر بلنداي  كه  و دعوتگري  است �خدا  ، كتاب است صراط
  .» است  هر مسلماني  در قلب  الهي  واندرزگوي
او   كه  فرموده  عنايت  محور هدايت  پنج  انسان  براي  خداوند متعال«: اند علما گفته

  :آيد  نايل  جاوداني  سعادت  قله  محورها، به  اين  به  تواند با توسل مي
 باشد، چون برخوردار مي  تولد از آن  از ابتداي  انسان  كه: فطري  الهام  ـ هدايت 1
  .غذا و نوشيدني  نياز به  احساس 
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  وحيوان  انسان  كه  است  گفتني.  است  اول  هدايت  و مكمل  متمم  كه:  حواس  هدايتـ  2
  .مشتركند  هدايت  دو نوع  هر دو در اين

  . است  قبلي  برتر از دو هدايت  كه: عقل  ـ هدايت 3
  . خطا ناپذير است  هدايتي  كه:  دين  ـ هدايت 4
  .است  ديني  تر از هدايت  مخصوص  كه: الهي  و توفيق  ياري  ـ هدايت 5

  دائمي خواستن  ما را به  آيه  در اين  خداوند متعال  كه  است  اخير از هدايت  نوع  و همين
  .»است  داده  فرمان  آن
  

���d��c��b���a�� �̀�_�� �̂��]��\��[���d��c��b���a�� �̀�_�� �̂��]��\��[���d��c��b���a�� �̀�_�� �̂��]��\��[���d��c��b���a�� �̀�_�� �̂��]��\��[  
  سانيك ، همان گرامي  يافتگان نعمت  اين »اي داشته  ارزاني  نعمت  آنان  به  كه  كساني  راه«

���:فرمايد مي  خداوند متعال  كه  ، جايي است  ياد شده  از آنان» نساء»   در سوره  هستند كه �

�m��v��u��t��s� � �r��q� �p� �o��n� �m��l��k� �j��i

{��z���y��xwl   

  ايشان خداوند به  كه  است  كساني  كند، در زمره  از خدا و پيامبر اطاعت  و هر كس«
و   همراهان  آنهاچه !وه  و صالحان  ، شهيدان، صديقان از پيامبران  اعم ؛است  داده  نعمت

 » است  بسنده خدا و خدا دانايي  از جانب  است  فضلي  اين. هستند  نيكويي  دوستان
]4/69[.  

از   كه  قرار نده  ما را با گروهي: يعني »اند قرار گرفته  مورد خشم  كه  كساني )راه(نه «
با وجود  كه  آن  سبب تو دورند و به  از رحمت  كه  اند، گروهي دهش  منحرف  مستقيم  راه

  اين. گردند مبتالمي  و شكنجه  عذاب  ترين سخت  اند، به  برتافته  روي  از آن  حق  شناخت
  .يهوديانند ،صخدا   رسول  فرموده  جمهور علما و طبق  قول  به  مغضوبان

جمهور   قول  و به ـ صخدا  رسول  فرموده  اسبر اس  گروه  اين. »گمراهان«  راه  »و نه«
  شناختند ولي را  حق  يهوديان  كه از آنجايي  يعني. باشند مي)  مسيحيان(  ـ نصاري علما

گرديدند و   الهي  وغضب  برتافتند، سزاوار خشم  روي  و از آن  را فروگذاشته  آن  آگاهانه
و   شده  منحرف  حق  ناآگاهي، از راه و  جهل  نيز از روي)  مسيحيان(  نصاري  از آنجا كه



10  

قرار   آشكاري  كردند، در گمراهي  روي زياده غلو و � عيسي  و منزلت  در مورد مقام
  .گرفتند

  عايشه  روايت  به  شريف  در حديث.  كن  را اجابت  دعايمان !خداوندا:  يعني »آمين«
  : فرمودند صخدا  رسول  كه  است  عنها آمده هللا رضي

»�!��A: ��  ��)5� UT  V �!��A: �� S  UT  WXA5�  Y�H*5�	«.  

  .»اند   بر شما حسد نورزيده  گفتن و آمين  گفتن  سالم  اندازه چيز ديگر، به  يهود بر هيچ«
بعد از   گفتن آمين  البته.  نيست  قرآن  و آيات  و از كلمات  دعا بوده»  آمين»  كه  بايد دانست

  آمين  امام  كه هنگامي«:  شريف  حديث  اين  دليل  است، به  سنت  فاتحه  سوره  خواندن
  همراه  فرشتگان  گفتن آمينبا   گفتنش  آمين  بگوييد زيرا هر كس  گويد، شما نيز آمين مي

  .»شود مي  آمرزيده  اش گذشته  ، گناهانگردد

.  بهتر است  آن  بلند خواندن از  نآمي  خواندن  آهسته:  كه  است  ها اين و مالكي  احنافنظر 
  جهري  نمازهاي و در  آهسته  سري  در نمازهاي  آمين:  ها برآنند كه ها و حنبلي شافعي اما

  .كند همراهي  با امامش  آمين  نيز در گفتن  شود و مقتدي  بلند خوانده
  اين  احناف نظر. در نماز، بر دو نظرند  فاتحه  سوره  خواندن  محك  در باره  اسالم  علماي

  آيه  مقدار سه  به ـ  غير آن  و چه  فاتحه  سوره  ـ چهدر نماز   قرآن  قرائت  مطلق  كه  است
  نبوده  نماز فرض در  فاتحه  سوره  خواندن ، بنابراين  است  بلند فرض  آيه  يا يك  كوتاه
  است) ها ، حنبليها شافعي ها، مالكي(جمهور علما   رأي:  دوم  رأي. باشد مي  واجب  بلكه

  .دانند مي  را در نماز فرض  فاتحه  سوره  خواندن  كه
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  ﴾بقره  سوره﴿

 . است  آيه) 286(  و داراي  ،است  مدني
 

خداوند   كه گاوي  ، يعني» ه�بقر»  داستان  در برداشتن  سبب  به  سوره  اين :آن  تسميه  وجه
  سوره  اين:  قولي  به .شد  ناميده»  بقره« نيد،مأمور گردا  آن  ذبح  را به  اسرائيل  بني  متعال
 .گرديد  نازل  در مدينه  كه  است  اي سوره  اولين

،  ؛ مسلم جمله از آن. است  شده  روايت  بسياري  احاديث  آن  فضيلت  در باره :آن  فضيلت
: فرمودند صخدا  رسول اند كه كرده  روايت � سمعان  بن  و احمد از نواس  ترمذي

در  : عمران  وآل  ةالبقر  سوره  الدنيا، تقدمهم  في  به  كانوا يعملون  الذين  هلهأو  بالقرآن  تييؤ«
  كه شوند، درحالي مي  آورده كردند، مي  عمل  آن در دنيا به  كه  آن  و اهل  روز قيامت، قرآن

  ديگري  ريفش  در حديث  همچنين. »قرار دارند  عمران  وآل  بقره  آنها سوره  در پيشاپيش

�N3  Z3��  �&�'	� ��85�F«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � امامه ابي  روايت  به�  

�0I[  W��   ��85� "�	��I
5� �	&�'� ,  F��H� �\N3  W��   ��85�  F�*��] �\H>   	& ,F�*$�] 	&

F�'�3 �\H>  "�  ^��� _`  F�K�a  "T  W�� �)0I&  ��85��b ,   ��' :FN3 ,7�8,5� �	S�'�  

�)�L*A� <	 ,7c: �)>��	  >�$ �IQ6& 0L,5�  : كننده شفاعت  را بخوانيد زيرا قرآن  قرآن  

دو  را نيز بخوانيد زيرا آن) عمران  و آل  بقره(  زهراوين.  است  در روز قيامت  خويش اهل
از   اني، يا دو چتر، يا دودستهابر سفيد و نور  دو پاره  آيند؛ گويي مي  در روز قيامت

) و دفاع پشتيباني(  محاجه  خود در روز قيامت  از اهل  گاه اند، آن گشاده بال  پرندگان
  بركت  آن  را بخوانيد زيراخواندن  بقره: فرمودند  سپس. افگنند مي  كنند و بر آنها سايه مي

و نفوذ   تسلط و سيطره آن  توانند بر خواننده نمي  و ساحران  است  حسرت  آن  و ترك
  روايت  به  شريف  درحديث  همچنين. »را حفظ كنند  توانند آن نمي  يا ساحران - يابند 

  البيت  قبورا فان  التجعلوا بيوتكم« :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � هريره ابي
نگردانيد زيرا   ستانرا گور  هايتان خانه:  الشيطان  اليدخله  البقره  سوره  تقرأ فيه  الذي

  در حديث. »شود وارد نمي شود،  خوانده  بقره  سوره  آن در  كه  اي خانه  به  شيطان
  ان«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  شده روايت �سعد  بن از سهل  ديگري  شريف

  يدخلها الشيطان  لم  ليله  بيته  قرأها في  من  و ان ، البقره  القرآن  سنام  و ان ء سناما، شي  لكل
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  بقره  قرآن، سوره  و قله  اوجگاه او قطع  است  اوجگاهي هرچيز  همانا براي : ليال  ثالث
  آن  به  شب  سه  شيطان كند،  تالوت  اش را در خانه  آن  شبانگاه  هر كس  است، بدانيد كه

 .»شود نمي وارد  خانه
  بناي  به  مدني  هاي و همانند ساير سوره  است  كريم  قرآن  سوره  ترين  طوالني  بقره  سوره

دارد،   وعنايت  توجه  ابعاد آن  و تبيين  مدني  در جامعه  مسلمانان  منظم  ساختار زندگي
دو در   ديگر جدانيستند زيرا اين و از يك  بوده  با هم  و دولت  دين  در آن  كه  اي جامعه

  هاي لذا بنياد برنامه. باشند مي ديگر يك  ومو ملز  الزم  و روح  جسم  همچون  اسالمي  نظام
  عمل  كاخ  و بر پا داشتن  اسالمي  عقيده  ساختن  ، بر نهادينه در مدينه  اسالمي  شريعت

 .باشد مي استوار  است  و عقيده  ايمان  اين  ترجمان  كه  صالح
 

C�B�A  
  به نام اهللا بسيار بخشنده وبسيار مهربان

B�AB�AB�AB�A 

  در اوايل كه  اي مقطعه  حروف«: نويسد مي  قرطبي. « الف، الم، ميم«: شود مي  خوانده
  كسي  و جزخداوند متعال  است  در قرآن  است، سر الهي  آمده  قرآن  هاي از سوره  بعضي

  ما دوست: اند ازعلما گفته  بسياري  اما جمع: افزايد مي  سپس. داند سر را نمي  ديگر اين
است، جويا   نهان  مقطعه  درحروف  را كه  و فوايدي  گفته  نآنها سخ  تا درباره  داريم
  باره دراين  ايشان  پس.  گرديم  كرد، آگاه از آنها دريافت  توان مي  كه  اي و از معاني  شويم

  بسنده  آن  مشهورترين  در اينجا به  اند كه كرده  ارائه  و نظرياتي  پرداخته  تأويالتي  به
با   مبارزه  به  مقطعه  حروف  عربها را با اين �خداوند: كه  نظر است  اين  و آن  كنيم مي

دارد تا   اشاره  عربي  زبان  هجاي  حروف  به  حروف  اين  معناكه  خواند، بدين فرامي  قرآن
  سخن  با آن  خودشان  كه  است  حروفي  از همان  مركب  قرآن كند كه  اعالم  اعراب  به

و ! را بياورند  نيست، نظير آن �خداوند  كالم  قرآن  هستند كه  ياگرمدع  گويند، پس مي
بر   بنابراين، حجت  آشكار است  و هماوردطلبي  مبارزه  در اين  آنان  عجز وناتواني  چون
  مورد تكلمشان  از حروف  قرآن  كه  گردد زيرا با وجود آن تر و رساتر مي بليغ  آنان
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  با آن  مبارزه  و براي  را ساخته  توانند همانند آن نمي  هك  واقعيت  اين  نيست، نفس خارج
  »باشد مي آن  بودن  و الهي  كريم  قرآن  بر حقانيت  روشن  آورند، خود برهاني  ميدان به

  واردنگرديد تا مبارزه  كريم  قرآن  در اول اجمع  همه  مقطعه  حروف«: گويد مي  زمخشري
از تكرار   هدف  كه گونه  همان تر باشد، تر و جدي بليغ  قرآن  و هماوردخواهي  طلبي

 كثير ابن. » است  بندگان  به  الهي  تكرار اندرزها و هشدارهاي نيز،  قرآن  داستانهاي
  است، حتما ذكر برتري آغاز شده  حروف  با اين  كه  اي هر سوره رو،  از اين«: گويد مي

  كه  ؛ حقيقتي است  گفتني. »وجوددارد  ورهس  نيز در آن  آن  اعجاز و عظمت  و بيان  قرآن
  روشن  قرآن  سوره  ونه در بيست  استقرائي پرداخته، با پژوهش  آن  كثير در اينجا به  ابن

�����K�J�I﴿: هاي وسوره  سوره  اين  است، همچون  شده �H� �G� � �F� �E�� �D�C�B�A

N���M�L﴾ ]3 – 1: آل عمران[ ،﴿����E�D�C�B�A﴾ ]2 -1: األعراف[ ،

﴿V�U�T�SR﴾ ]1: إبراهيم�[� ،﴿�G�F�E�D�C�B�A﴾ 

��﴿ ]2 -  1: السجدة[ F� E� D� C� B� A﴾ ]و ، ]2 - 1: فصلت
  .اند آغاز شده  مقطعه  با حروف  كه  هايي ديگرسوره

 

�L�K��J�IH�GF��E�D�C 

  حقيقت در اين: يعني  »نيست  در آن  اي شبهه  هيچ«عظيم   قرآن  اين: يعني  »كتاب  اين«
است  شده  نازل  خداوند متعال  از جانب  كتاب  اين  كه  نيست  اي و شبهه  شك  هيچ

: متقين . مطلوب  به  رسيدن  براي  است  راهنمائي :هدايت  »است  متقين  براي  هدايتي«
خاطر   همين  به اند،  داشته  نگاه  است  زيانشان  به  كه  خود را از آنچه  هستند كه  كساني

در  � عباس  ابن.اند  او پرهيز كرده  و محرمات  و از نواهي  پايبند گشته  هياوامر ال  به
پرهيز  �خداوند  ازمجازات  هستند كه  كساني  متقين«: گويد مي) للمتقين  هدي: (تفسير
  وي  از سوي  كه  آنچه  به  گذارند، و درتصديق شناسند، فرونمي مي  را كه  و هدايتي  كرده

�,d0 >«: است  آمده  شريف  درحديث. »اميد دارند  حمتشر  ، به است  آمده  F& �,�5�  F�!�  

"�  Y8*e�  f*:  g��  < �� hH$  �$   i��Q: �$ �E  hH$  :و پرهيزگاران  متقيان  جايگاه  به  بنده  
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  خاطر پرهيز از ارتكاب ، به نيست  و ايرادي  مانع  رادر آن  آنچه  كه  گاه رسد تا آن نمي
  كه  است  شده  روايت � از ابوهريره. »نكند  هست، ترك  وايرادي  مانع  در آن  كه  چهآن

با مسير پر از   آيا تاكنون: پرسيد  از وي � ؟ ابوهريره چيست  تقوي«: گفت وي  به  مردي
؟  اي كرده چه  هنگام  در آن: فرمود � ابوهريره!  آري:  مرد گفت  ؟ آن اي شده  مواجه خاري
.  ام گشته  منصرف راه  آن  به  برجسته، يا از رفتن  ، از آن خار را ديدم  چون: فتمرد گ

 »!همين  يعني  تقوي: فرمود � ابوهريره
و   وآيندگان  گذشتگان  به  الهي  ها، سفارش خوبي  تمام  كانون  تقوي  كه  نيست  شكي

نيز  �ابودرداء  كه چنان.گردد  آراسته  آن  تواند به مي  مؤمن  انسان  كه  است  صفتي  بهترين
  .است  گفته  چنين

   :است  اين صفت  كند، نخستين ذكر مي  متقين  را براي  چهار صفت  خداوند متعال  گاه آن
 

�U�T�S�R��Q�P�O�N�M 

  ولي است،  و باور محض  در لغت، تصديق :ايمان »آورند مي  ايمان  غيب  به  كه  آنان«
  هر سه  شامل  كه  است  ايماني  همان  شود؛ مراد از آن  كار برده  به  لقطور مط  به  كه  گاه آن

  گفته  و شافعي  حنبل احمدبن .نظرند  براين  بيشتر ائمه  كه. باشد  و عمل  اعتقاد، قول  اصل
  است  گفتني. »باشد هر دو مي  وعمل  قول: از  عبارت  ايمان  كه  است  بر آن  اجماع«: اند
  هرآن: » غيب«اما . باشد پذير نمي  فرموده،تجزيه  نازل  عزوجل  خداي  آنچه  به  ايمان  كه

اند،  خبر داده  از وجود آن صخدا  يابدو رسول نمي  راه  آن  عقلها به  كه  است  چيزي
در .  و دوزخ  قبر، نشر و حشر، صراط، ميزان، بهشت  قيامت، عذاب  هاي مانند نشانه

��j�F«: فرمودند صخدا   رسول كه  است  آمده  شريف  حديث  F&  "�.�  �*!kX�	 B�$  

�,*>	  �0��	  W�5�	 l�"�.�	 ,�6  �_6 ��85�$  �m	: خدا، فرشتگان،   كه  است  آن  ايمان

  قدر را در خير و شر آن  و همچنين  را باور كني  و روز آخرت  كتابها، پيامبرانش
: گفت � جراح  ابوعبيده  كه  است  آمده  شريف  ثدر حدي  همچنين. » نمايي تصديق
  شماايمان  ما به  كه  اين  به  ؛ با توجه هست  بهتر هم  از ما اصحاب  آيا كسي! هللا يارسول
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  خواهند آمد كه  بعد از شما كساني! آري«: ؟ فرمودند ايم شما جهاد كرده  و همراه  آورده
  »دبهترن آورند، آنها از شما مي  اناند ايم مرا نديده  كه در حالي  من  به

آن، با  اداي: نماز  برپاداشتن »دارند و نماز را برپا مي« :است  اين  متقيان  صفت  دومين
 . است  آن  شده  تعيين  در اوقات  آن  و آداب  اركان، سنن  رعايت

را برپا   گانه پنج  نمازهاي  يعني«: گويد مي mQ�Pl در تفسير � عباس  ابن
ركوع، سجده،  كامل  بجا آوردن  نماز؛ يعني  بر پاداشتن«: گويد او مي  همچنين. »دارند مي

وقت،   داشتن  نگاه يعني نماز؛  بر پاداشتن«: گويد مي  قتاده. » در آن  و خشوع  تالوت
ـ با   كامل  نماز را بر وجه  گان تقواپيشه :كه  اين  خالصه. » آن  و سجده  ركوع وضوء،
حضور   بنابراين، نماز بي. دارند مي ـ برپا  آن  و خشوع  اركان، آداب ط،شرو  رعايت

 . است  روح  همانند پيكر بي
 »كنند مي ايم، انفاق داده  روزي  ايشان  به  و از آنچه« :است  اين  متقيان  صفت  سومين

: گويد مي  جرير طبري اماابن. »پردازند رامي  اموالشان  زكات  يعني«: گويد مي � عباس  ابن
  هيچ  بي شود، مي -  همه -  نفل  و صدقات  فرض  زكات  و شامل  است  عام  كريمه  آيه«

  رأي. » و غير آنان  بر نزديكان  انفاق  و ميان  نفل  و صدقه  فرض  صدقه  ميان  تفاوتي  گونه
را در   مال  نماز و انفاق �خداوند«: گويد مي كثير  ابن.  است  رأي  تر نيز همين صحيح
و   ؛ نيكي مال  و انفاق  خداوند متعال  كندزيرا نماز؛ حق ذكر مي  باهم  از آيات  بسياري
   »است  وي  مخلوقات  به  احسان

 

��b�a�`�_�^�]�\�[�Z��Y��X�W�V 

  آنچه و به  شده  تو نازل  سوي به  آنچه  به  كه  و آنان« :است  اين  متقيان  صفت  چهارمين

از   كه  تو را در آنچه :يعني »آورند مي  است، ايمان  شده  زلاز تو نا  پيش
  همراه از تو به  قبل  پيامبران  را كه  و نيز آنچه  اي آورده  همراه به �خداوند جانب
را   وآنچه  نشده  قايل  تفاوتي  گونه  هيچ :الهي  پيامبران  كنند و ميان مي  اند، تصديق آورده

  آمده  شريف  درحديث. كنند انكار نمي اند، آورده  روردگار خويشپ  از بارگاه  ايشان  كه
 :دكنن مي  دوبار دريافت را  پاداششان  اند كه تن  سه«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است
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  اي برده -  2.  آورده ايمان  من  به  و هم  پيامبر خويش  به  هم  كه  كتاب  از اهل  شخصي -1
  آدابي  خويش  كنيزك  به  كه شخصي - 3.  است  را ادا كرده  شمالكان  خدا و حق  حق  كه

  آخرت  به  و آنانند كه«. » است  كرده ازدواج  و باوي  ساخته  آزادش  سپس  نيكو آموخته

از مرگ،   پس  شدن  برانگيخته  به  شكي گونه هيچ  بي  آنان  كه  است  مراد اين »دارند  يقين
و   پيامبران  پندارند به مي  كه  گروهي  آن  باور دارند، نه  تحشر و نشر و ديگر امور آخر

اي، كفر  آورده  همراه  تو به  آنچه  به  كه  اند، در حالي آورده  ايمان  پيشين  آسماني  كتابهاي
 .دورزن مي

  صفات  بيان در  مؤمنان، دو آيه  در وصف  چهار آيه  بقره  سوره  در اول«: گويد مجاهد مي
   »است  منافقان  هاي  و ويژگي  صفات  در بيان  آيه  و سيزده  كافران

 

��l�k�j��i�hg�f�e�d�c 

  گروهي  اين  حال :يعني »برخوردارند  پروردگار خويش  از جانب  از هدايتي  آنان«
  اند،چنين كرده  و همراه  جمع  را با هم  فرايض  و انجام  و آخرت  غيب  به  تقوي، ايمان كه

  خويش پروردگار  از جانب  و پايداريي  برهان، صالح، استواري از نور، :كه  است
  است  داشته  ارزاني توفيقي  چنين  ايشان  به  كه  است �خداوند  باشند و اين برخوردار مي

را از   آنچه زيرا  در دنيا و آخرت »اند يافته  رستگار و نجات  و تنها آنانند كه«
و   شايسته  اعمال  وسيله  و به  او و كتابها و پيامبرانش  به  ايمان  وسيله  به �خداوند

  نجات اند، بوده  گريزان از آن  كه  و از شر آنچه  داشته  اند، دريافت كرده  درخواست  صالح
 .يابند مي  و رهايي

 

L�K��J���I��H�G�F�E�D����C�B���A 

  بدهي، چه  بيمشان  ؛ چه تاس  يكسان  برايشان اند،  كافر شده  كه  آنان  راستي  به«

 و  بر انكار رسالتت  كه  آنان !صمحمد  اي :يعني »آورند نمي  ندهي، ايمان  بيمشان
  واضح  برايشان  حق  كه  اند، با آن اي، اصرار ورزيده آورده  همراه به  كه  بيناتي  انكار آيات

  فراهم  ات راستگويي به  انو يقينش  رفته  بين كامال از  هايشان و شبهه  گشته، شك  و روشن
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  نفس  هاي فقط از خواهش  چراكه شوند، مند نمي بهره  هرگز از هشدارهايت  ؛ آنان آمده
رو   كافر از آن  و به  است  چيزي  كردن  و پنهان  پوشيدن: كفر. كنند مي  پيروي  خويش

  بر خود را پنهان  لهيا  و نعمتهاي  پوشانيده را  حقيقت  او در واقع  شود كه مي  كافر گفته
  دادن  آگاهي: انذار.  كافر است باشد،  نداشته  ايمان  قرآن  به  هر كس  البته.  است  كرده

  . است  دهي با بيم  همراه
خود   قوم  نياوردن  از ايمان  تا نه  است ص اكرم  رسول  بخش  بعدي، تسلي  و آيه  آيه  اين

  دو آيه  نزول  سبب .و اميدوار شوند  كرده  طمع  انشانايم  به  خورند و نه  و افسوس  دريغ
  يهود و از آن  رؤساي  درباره  آيات  اين: كه  است  اين  روايت  ترين در صحيح) 7 - 6(

 .شد  نازل  أشرف  بن  و كعب  أخطب  بن  ؛ حيي جمله
 

�[�Z�Y�X�WV��U��T�SR�Q�P�O�N�M 

  دلهايشان بر  كه  است  مراد اين » است  نهاده مهر  هايشان خداوند بر دلها و بر شنوايي«
  اي پرده  هايشان و بربينايي«يابد  نمي  آنها راه  به  و نوري  ايمان  ؛ در نتيجه نهاده  قفل

. كنند نمي  شنوند و درك نمي را  هدايت  بينند و پيام را نمي  بنابراين، نور هدايت » است
دلها  در آيند،  بر دلها پياپي  گناهان چون  كه  است  اين  حقيقت«: گويد مي  جريرطبري ابن

ندارد و   نفوذي  راه  اينچنين، هيچ  دلهايي  سوي به  نور هدايت  در نتيجه كنند، مي  را قفل
قلوبنا   ثبت  القلوب  يا مقلب«: است  آمده  شريف  درحديث. » است  كفر قطعا دامنگير آنان

  آنها عذابي  و براي«. »پايدار بدار  را بر دينت  دلهايمان! دلها  گرداننده  اي : دينك  علي

تعبير مهر   پس. كردند  را تكذيب  الهي  آيات  كه  آن  سبب  به » است  و هولناك  بزرگ
كفر در   دار شدن و ريشه  گرفتن بر جاي  دال ها، هاو شنوايي بر دلها و ديده  نهادن

  به  شان ساز رهنموني  زمينه  را كه  هايي و انگيزه  باسبا  آنان  تا بدانجاكه  است  دلهايشان
مهر «بنابراين، از تعبير . اند كرده  است، گم  آن  و ارزشهاي  ايمان  داليل و تفكر در  تأمل

  تمثيلي  اين  بلكه باشند،  قهرا بر كفر مجبور گرديده  آنان  آيد كه بر نمي  معني اين»  نهادن
بر   آن  كفر و اعمال  و تمرين  در تأثير ممارست  است  خداوند متعال  سنت  براي

  براي  استعداد و پذيرشي  گونه و هيچ  شده  چيره  كفر بر دلهايشان  تا بدانجا كه  دلهايشان
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معنا را   نيز اين  سوره  همين) 88(  آيه  كه چنان.  است  نمانده  باقي  در نهادشان غير آن

  همچنين .» است  غلف  دلهايمان: و گفتند« : �m�¸��»º�¹l: دارد مي  بيان  روشني به
  و نزع  تاب  قلبه، فان  سوداء في  نكته  ذنبا كانت  اذا أذنب  المؤمن  ان« :شريف  حديث  اين

: تعاليهللا ا  قال  الذي  الران  ، فذلك تعلو قلبه  حتي  زادت زاد  قلبه، و ان  صقل  و استعتب
  اي گردد، نكته گناهي  مرتكب  مؤمن  هر گاه:  ما كانوا يكسبون  قلوبهم  علي  ران  كال بل

  و از خداي بكشد  دست  گناه  كند و از آن  اگر توبه  نشيند، پس مي  در قلبش  سياه
  قلبش  سياهي بيفزايد،  يابد و اگر بر گناه مي  صيقل  كند، قلبش  خشنودي  طلب  عزوجل

  زنگاري  همان گردد و اين مي  غالب  بر قلبش  هيسيا  شود تا بدانجا كه مي  نيز افزون
  به -  بر دلهايشان  نيست، بلكه  چنين :است  فرموده  آن  درباره  خداوند متعال  كه  است
 .1» است  زنگار افتاده - كردند  مي  آنچه  سبب
 

��g�f�e�d���c�b�a�`�_�^���]�\ 

  ايم آورده  و روز رستاخيز ايمان خدا  ما به: گويند مي  هستند كه  كساني  و از مردم«

و   حقيقي  ابتدا از مؤمنان  سوره  در اين  سبحان  خداي »نيستند  هرگز مؤمن  آنان ولي
 شده ادي  از دو گروه  يك  از هيچ  كه  از منافقان  ياد كرد و اينك  از كفار حقيقي  بعداز آن

درظاهر امر   آنان !آري. آورد مي  ميان  به  اند، سخن  شده  تبديل  سومي  گروه  به  بلكه  نبوده 
  كه  هايي نيرنگ  با وجود تمام  ولي. اند شده  همراه  دوم  با گروه  و در باطن  اول  با گروه

خير   از آشكارساختن است  عبارت:  نفاق. اند  جهنم  زيرين  طبقه  اند، از ساكنان كار برده به
  را در دوزخ  خويش  صاحب كه  اعتقادي  نفاق:  است  شر، و بر دو نوع  داشتن  و پنهان
  .است  كبيره گناهان  از بزرگترين  كه  عملي  سازد و نفاق مي  جاودان

  به  مكه در:  كه  است  اين  شده  نازل  مدني  هاي در سوره  منافقان  اوصاف  كه  اين  دليل
و   شأن  ايشان  براي  در مكه  زيرا كسي  وجود نداشته  نفاقي  مسلمانان  ضعف  سبب

  اهداف  كه و از آنجا. تظاهر نمايد  با ايشان  سويي و هم  دوستي  تا به  نبوده  قايل  شوكتي
  براي  خداوند متعال ماند، لذا مي  و مبهم  پوشيده  از مردم  بر بسياري  منافقان  هاي و برنامه

                                                 
 ]14/83[قرآن كريم  1
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  از آنها بازتابي  هر يك  كه مايدن مي  را مطرح  متعددي  صفات  آنان  احوال  ساختن  روشن
و گريز از   ، يا ترس قدرت  به بستن  نفاق، طمع  و مظهر اصلي  و مشخصه  است  از نفاق

  .باشد مي  آن
 

�r�q�p��o��n�m�l�k�j�i�h 

  فريب  كه  آن  كنند، حال مي  اند نيرنگ آورده  ايمان  كه  با خدا و كساني  آنان«

  فريب  كه  خواستند، با ذاتي  منافقان  كه  هنگامي :يعني »را  مگر خودشان دهند نمي
  فقط با آن  اند زيرا فريبكاري داده  خود را فريب  حقيقت در كنند،  نيرنگ خورد نمي

  درك« را  حقيقت  آنها اين » ولي«باشد   نداشته  امور آگاهي  از باطن  كه  است  ممكن كسي

  كه  است  و فريب  با نيرنگ  از مقصد و هدفشان  رانديگ  بر گردانيدن:  خداع »كنند نمي
 .باشد كفر مي  داشتن  و پنهان  اسالم  ساختن در اينجا آشكار  مراد از آن

 

`�_�����~�}�|�{�z��yx�w�v�u�t�s 

، يا  ونفاق  يا با شك  كه  است  ؛ فسادي بيماري  مراد از اين » است  بيماريي  در دلهايشان«

  افزايش را  و خدا بيماريشان«  است  كرده  رخنه  در عقايدشان  ببا انكار و تكذي

برپيامبر گراميش،   خويش  و دنيوي  ديني  نعمتها و احسانهاي  با تجديد و تداوم »بخشيد

و «مبتال شدند   نفاق  مستمر و شدت  و اندوه  بيشتر و حسرت  و دودلي  شك  به  لذا آنان

  عذابي«  ايمان  پذيرفتن  دروغين  كيفر ادعاي  به: يعني »گفتند مي  كه  كيفر دروغي  به

 »ددارن  در پيش  و جانكاه  دردناك
باوجود  -  منافقان  از كشتن ص اكرم  رسول  در خودداري  حكمت«: گويد كثير مي  ابن
 �عمر  به  ايشان  فرموده  در اين -  از آنان  برخي  حال  حقيقت  به صحضرت  آن  علم
  محمد اصحاب  كنند كه  شايع  خود چنين  در ميان  اعراب  ندارم  دوست« :است  شده  بيان

قرار   خويش  قضاوت  را مالك  فقط ظاهر قضيه  زيرا اعراب »كشد را مي  خويش
 :شافعي  امام اما. »نداشتند  آگاهي  است  كفر منافقان  ماجرا كه  دادند و از حقيقت مي

  كردن  منافقان، نمايان از كشتن صاكرم  رسول  خودداري  دليل«: گويد مي  باره  در اين
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  اجماع  آن  بر صحت  همه  كه  شريف  حديث  در اين  كه چنان. »بود  آنان  از سوي  اسالم

�« :است  آمده دارند،��&  F&  &=��'  h�#5�  f*:  < ��5�8� ;�5  ;3 ,B� <N ��D�T �I�5�' �@

+#�  �IS���  �n���&	  ;$ <�o�A:	 �)8�  UT  =K	
T B� :تا آن  با مردم  كه  ام مأمور شده  

را   را گفتند، خونها و اموالشان  كلمه  اين  چون  بگويند، پسهللا اال ا  ال اله  كه  بجنگم  زمان
  با خداي  حسابشان  و در نهايت  آن  حق  اند مگر به داشته  نگاه  در پناه  من  از تعرض

را گفت،   طيبه  كلمه  هر كس:  كه  است  اين  شريف  حديث اين  عنايم. » است عزوجل
باشد،   داشته  اعتقاد هم  كلمه  اين  اگر به  حال شود، مي  در ظاهر براو جاري  اسالم  احكام
بر   مسلماني  حكم  شدن  جاري باشد،  يابد و اگر اعتقاد نداشته مي  را درآخرت  آن  ثواب

 . نخواهد داشت  در آخرت  برايش  ديسو  هيچ دردنيا،  وي
 

��l�k�j�i�h�g�f�e�d��c�b�a 

  دوستي پيوند  ساختن با نفاق، برقرار »فساد نكنيد  در زمين: شود  گفته  آنان  به  و چون«
  عمل  اين زيرا با  و ايمان  و قرآن صمحمد  از پيرامون  مردم  ساختن  با كفار و متفرق

  تباه -  ديارشان  و ويراني  مردم  شدن  با هالك -  است  ميندر ز  آنچه  فساد انگيزتان
  نيست  فساد افروزي كار ما :يعني » نيستيم  بيش  ما اصالحگراياني: گويند  مي«شود  مي

 . كوشيم مي  و اصالح  خير و صالح  در جهت  كه  هستيم  مصلح  ما فقط مردماني  بلكه
  شوند كه مي  كند، مدعي مي  را از فساد نهي  آنان �خداوند  چون  كه  است  سان بدين

  در هر زماني  مفسدان  روش  اين  شود كه مي  خاطرنشان.  است  آنان  ويژه»  صالح»  صفت
 .كنند مي  معرفي»  صالح»  را در قالب  فسادشان  كه  است

فسادگر   فوص  را به  و آنان  رد نموده  بيان  را با رساترين  ادعايشان  اين �اما خداوند
 :نمود و فرمود  محكوم هستند،  موصوف  آن  به  درحقيقت  كه
 

�t�s��r�q�p�o��n�m 

خود   دانند كه نمي :يعني »دانند خود نمي  ليكن يقينا فسادگرانند،  آنان  باشيد كه  آگاه«
  ممرد  روي را بر �اخد  و راه  كرده  دشمني  آن  و اهل  حقيقتا فسادكارند زيرا آنها با حق
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كند،   رانافرماني �خدا  هر كس  پس كنند، مي  را نافرماني  عزوجل  بندند و خداي مي
 و فرمان  اطاعت با  و زمين  كار آسمان  زيرا صالح  است  فساد نموده  در زمين  گمان بي

 .باشد مي  از خداوند متعال  بردن 
  فرايض  ساختن  ن، ضايعپروردگارشا  با نافرماني  منافقان«: گويد مي  جرير طبري  ابن

ورسولش، در   وي  با دشمنان  پيماني  و هم  و همكاري  وي  در دين  افگني  وي، شك
 .»فسادگرند  زمين  روي
 

�©��¨�§�¦�¥�¤��£��¢¡���~�}�|�{�z�y�x�w��v�u
ª 

  اند، شما هم آورده  ايمان  ساير مردم  كه  گونه همان: شود  گفته  آنان  به  و چون«

 »؟ بياوريم  ايمان  و نادانان  خردان  آيا ما نيز همانند كم: گويند ياوريد، ميب ايمان
دهند و  را مي  خردي  بي  نسبت  مؤمنان  استهزا و تحقير، به  از روي  كه  است  گونه اين

 خودشان  را منحصرا به  خردي  و بي  سفاهت �دشد تا خداون  سبب  شان وقاحت  همين
 .»دانند نمي  خردانند؛ ولي  كم  همان  آنان  باشيد كه  آگاه«: يدو بگو  مربوط دانسته 

 ايمان  و در بيان»  اليشعرون«: فسادكاريشان  در بيان  خداوند متعال  كه  اين  علت
  يقين ؛ علم و  امور پنهاني  شعور؛ ادراك:  كه  است  فرمود، اين»  اليعلمون«: نياوردنشان 

 امري  در زمين  فسادانگيزي  و از آنجا كه  است  قعيتبا وا  فهم  و مطابقت  داشتن
  نسبت  پس كنند،  را درك  آن  ندارند كه  بااليي  حس  چنان  و منافقان  است  محسوس 

  امر قلبي  يك  ايمان  سازگار است، اما از آنجا كه  حالشان  با اين  آنان  به  شعوري بي  دادن
آنها از   كه  آن  دليل لذا به را بداند،  حقيقتش  د كهكن مي  درك  را فقط كسي  و آن  است
  بي  دادن  رو نسبت يابند، از اين را نيز در نمي  ايمان  حقيقت  پس اند، بهره بي  علمي  چنين
 . است  سازگار وهماهنگ  در اينجا نيز كامال با حالشان  آنان  به  علمي
 

�½�¼�»��º�¹����¸�¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®��¬�« 

 » ايم آورده  ايمان: گويند مي كنند، اند برخورد مي آورده  ايمان  كه  با كساني  ونو چ«
 سهيم  و غنايم  گويند تا در منافع مي  و ظاهر سازي  و نيرنگ  نفاق  را از روي  سخن اين
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 رؤسا و پيشوايانشان :شيطانهايشان »كنند مي  خود خلوت  با شيطانهاي  و چون«گردند  
  شيطانهايشان به!  آري. باشند شر و فساد مي  دهندگان سازمان  كه  آنان ، همدر كفر هستند 

ما «  باشيم مي  قدم پايدار وثابت  و در كفر خويش » ما با شماييم  درحقيقت: گويند مي«

با   امر، نه  و واقعيت  نهان لذا در » است  كردن  و مسخره  تنها ريشخند كردن  هدفمان
 . داريم  تمايلي  آنان  به  نهو   موافقيم  مؤمنان
  وياران  ابي بنهللا عبدا  در باره  آيه  اين: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  از آن  قبل  كه را ستود در حالي � او ابوبكر و عمر و علي  كه  گاه شد، آن  نازل  منافقش
  شما اغفال  به  را نسبت  خردان بي  اين  چگونه  ببينيد كه :خود گفت  ياران  به  محرمانه

 .» است  اساس جدا بي اسناد،  اين«: گويد مي  سيوطي  ليكن !؟ كنم مي
 

Å�Ä�Ã�Â��Á�À�¿�¾ 

  تعالي  حق: يعني »گيرد باد تمسخر و ريشخند مي  را به  آنان  كه  خداوند است  اين«
،  فرودآورده  را بر آنان  قارتو ح  خويش، خواري  مؤمن  بندگان  و ياري  منظور دفاع  به

، از �خداوند استهزا به  فعل  دادن نسبت. كند مي  شان گيرد و مسخره مي  انتقام  از آنان
و «دهد  كيفر مي  در برابراستهزايشان  آنان  به  است، يعني 1)مشاكله(  گويي شكل  هم  باب

  تا سرگردان«دهد  مي  نمهلتشا: يعني »گذارد فرو مي  و طغيانشان  را در سركشي  آنان

  وپا زنند و همچنان  دست  خودشان  و سركشي  لجاجت، باطل تا در كفر، :يعني »شوند
 .بمانند  باقي  و سرگردان  حيران

 

��Ñ�Ð������Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê���É�È�Ç�Æ 

را   گمراهي :يعني »خريدند  هدايت  جاي  را به  گمراهي  هستند كه  كساني  آنان«
  كردن وگم  مستقيم  از جاده  و انحراف  سردرگمي :ضاللت  اصل. كردند  همبادل  باهدايت

                                                 
به معناي هماهنگ بودن دوجمله در لفظ به همراه اختالف آنها در معني است؛ : در علم بالغت مشاكله 1

و پاداش بدي، بديي همانند آن : و جزاء سيئه سيئه مثلها (مانند اين فرموده خداوند متعال در سوره شوري 
عدالت و  در حالي كه پاداش بدي در حقيقت بدي نيست، بلكه مجازات بدكار نوعي] 42/40) [است

  .احسان است، لذا اسم بدي در اينجا به طريق مشاكله بر آن اطالق گرديده است
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از   پيروي  درتجارت: يعني »نبخشيد  سودي  و تجارتشان«  است  هدايت  و سرچشمه  راه

  ايمان، ترك  جاي كفربه  خريدن  سبب  به »و«نبردند   سودي  ايمان، هيچ  جاي كفر به
  به  امنيت  وجدايي، رهاكردن  افتراق  سوي به  ماعتج  گمراهي، ترك  سوي به  هدايت
 .»نبودند  يافته  هدايت« :بدعت  سوي  به  سنت  و نهايتا ترك  و هراس  بيم  سوي

را   منافقان  زشت  از اوصاف  چهار صفت  فوق  در آيات  خداوند متعال :كه  اين  خالصه
فرود آورد،   را برآنان  الهي  تا مجازات  تاس  كافي  تنهايي  از آنها به  هر يك  بر شمرده، كه

 :عبارتند از  صفات  اين
 . و با مؤمنان  عزوجل  با خداي  ريبكاريف -1
 . زمين  در روي  كاري و تبه  فسادانگيزي -2
 . صحيح  و عقيده  از ايمان  گردانيدن  روي -3
 . مسلمين  به  خردي بي  دادن  سليم، با نسبت  و تجاوز از مرز عقل  ترديد، سردرگمي -4
 

��P�O�N�M�L�K�J� �I�H�G�F�E�D�C� � �B�A
�R�Q 

  آتش  كه  و همين  بر افروخت  آتشي  سختي  به  كه  است  كسي  مثل  همچون  آنان  مثل«

 بينند نمي  كه  تاريكيهايي  را برد و در ميان  داد، خدا نورشان  را روشنايي  پيرامونش

 كريمه  آيه  در تفسير اين � ديگر از صحابه عيو جم �مسعود ابن »كرد  رهايشان
را   در ظاهر اسالم  از مردم  ؛ گروهي مدينه  به صخدا   رسول  بعد از هجرت«: اند گفته 

  عزوجل خداي  سبب  ساختند، بدين  خويش  را پيشه  امر نفاق  در باطن  ولي  پذيرفته
  و آتشي  شده و تاريكي  گرفتار ظلمت  كه  است  كسي  همانند داستان  آنان  داستان: فرمود

تواند  مي  كه طوري  سازد، به مي  را روشن  وي  پيرامون  آتش  افروزد و اين را برمي
شود بپرهيزد، در  مي  آزار وي  موجب  كه  در آنچه  از افتادن  را ببيند تا بدينوسيله  اطرافش

خود   برجاي  و مبهوت  نحيرا او  شود و در نتيجه مي  خاموش  وي  اثنا آتش  اين
  اين! حفظ نمايد  پيرامونش  موذي  از اشياي خود را  چگونه  داند كه ايستد و نمي مي

و   را پذيرفت  اسالم  كه برد و همين سرمي  به  شرك  در ظلمت  كه  منافقي  حال  است
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  ، بناگاهنعمتها برخوردار گشت  از اين و  و خير را از شر باز شناخت  را از حرام  حالل
و خير را از شر باز   را از حرام  حالل  كه گردد مي  واژگون  چنان  شود و حالش كافر مي

 .»شناسد نمي
در   منافقان زيرا  است  و صحت  درستي  در اينجا در نهايت  تشبيه«: گويد مي  رازي  امام

  خود از بين  نفاق انور را ب  اين  سرانجام  ولي كردند،  را كسب  خود نوري  آغاز با ايمان
بزرگتر   اي سرگرداني هيچ  ور شدند چراكه غوطه  بزرگي  و گمراهي  و در سرگرداني  برده

 .» نيست  در دين  از سرگرداني
 

�Y�X�W�V�U�T��S 

،  برافروخته آتش  اين  صاحبان :يعني »آيند نمي  راه به اند، كورند بنابراين، كرند، الل«
  را كه  اي آوازدهنده  هيچ  صداي  كه  طوري  به اند، ر شدهك  آن  شدن از خاموش  پس

و   توانند از راه زيرا نمي اند؛ شده  گنگ شنوند، خواند نمي مي  فراشان  راست  راه  سوي به
  به  بازگشت  بنابراين، قادر به بينند را نمي  اند؛ زيرا راه بپرسند، كور شده  مقصد خويش

 .اند كافر شده  و سپس  آورده  اسالم  كه  نفاقي  اند اهل  گونه  و اين. نيستند  خويش  راه
 

�k�ji�h���g���f�e�d�c�b�a�`�_��^�]�\�[�Z
�n�m�l 

قرار   آسمان از  سخت  باراني«  در معرض  كه  است  كساني  داستان » چون  يا داستانشان«

  آياتي  زيرادر قرآن  است زده  مثل  قرآن  را براي  در اينجا باران �خداوند »اند  گرفته

ها و  تاريكي  باران  در آن«گرداند  مي  و بيمناك  را مرعوب  منافقان  كه  شده  نازل

خود   ابرو تاريكي  تاريكي  شب  تاريكي: از  است  عبارت ها،  تاريكي » است  رعدوبرقي

از   ناشي  گمر  بيم از«  است  قرآن  دهنده تكان  هاي نداها و بانگ: مراد از رعد.  باران

  اي وسيله  به از خطر: يعني »كنند مي  را در گوشهايشان  انگشتانشان ها، صاعقه
  ديگري  راه  هيچ  كه  اند منافقان  گونه  و اين.  نيست  در آن  هرگز پناهشان  پرهيزند كه مي

  كافرانخداوند بر   ولي«ببندند   قرآن  آيات  را از شنيدن  گوشهايشان  نيافتند كه  جز اين
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  فرد احاطه  كه  سان بدان  است  و جوانب  جهات  از تمامي  فروگرفتن :احاطه »دارد  احاطه
 .باشد  نداشته  گريزي  از وجوه، راه  وجهي  هيچ  به  شده

از نزد   مدينه از منافقان  دو تن: اند كرده  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  در ميان شتافتند، مي مكه  سوي  به  مشركان  به  پيوستن  جهت  ريختهگ ص اكرم  رسول

را فراگرفت،   است، آنان  يادكرده  از آن  آيه  در اين  خداوند متعال  كه  سخت  ، باراني راه
خود   گرداند، انگشتان  مبادا هالكشان كه  آن  از بيم  آمد، آنان فرود مي  صاعقه  هرگاه  پس
  راهي  اندك  آن  درخشيد، در روشني مي  برق بردند و چون فرو مي  خويش  گوشهاي  را به
  ظلمات  در اين  و چون. ماندند مي  باقي  خودميخكوب  در جاي  رفتند، در غير آن مي

بار ديگر نزد  يك  رسد كه  پايان  به  شب  ظلمت  اين  كاش اي: گرفتار شدند، گفتند  سخت
!  نماييم  بيعت  صادقانه  و با ايشان  بگذاريم  ايشان  در دستانرا  دستهايمان  رفته صمحمد
  برگشتند و اسالمي  مدينه  به  رهيده  پرحادثه  شب  دو، از آن  زيرا آن نيز شد  چنين  و اين

بودند،   در مدينه  كه  منافقاني  را براي  دو تن  آن� خداوند  پس. آوردند راستين
 .گردانيد مثلي
  داللت  پروردگارسبحان  از جانب  آن  بر نزول  كه  و آياتي  بريز از خير استل  قرآن!  آري

  و آيات  همانندرعد و صاعقه  و وعيد و عذاب  بر بيم  مشتمل  دارد همانند باران، آيات
 . است  روشنگر، همانند برق  حجتها و برهانهاي  در بردارنده

 

�a�`�_� �~� � }|�{�z�y�x�w�v�u�t� sr� � �q�p�o
�b�k�j�i����h�g�f�e�dc 

و   قاطع  آيات  كه  است  نزديك :يعني »را بربايد  برق، چشمانشان  كه  است  نزديك«
بخشد،  روشني  بر آنان  كه  هرگاه«را برمال سازد   منافقان  كاريهاي قرآن، پنهان  محكم

رسند،  مي  يوفتح  غنيمت  شود، يا به بسيار مي  و اوالدشان  اموال  چون: يعني »روند  پيش
  است  و برحق  راست صمحمد  دين  كه  شك بي: گويند و مي  گشته  روان  حق  راه  به

خود   بر جاي كند، را تاريك  راهشان  و چون«ورزند  مي  پايداري  بر آن بنابراين،

رسد،  مي  آنان  به  گردد و بال ومصيبتي نابود مي  منافقان  اين  اموال  چون: يعني »بايستند
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و «گردند  كفر برمي  به  گاه است، آن صمحمد  دين  سبب  به  همه  اين: گويند يم

ها و  شنوايي  همچون »را آنان«ظاهر  » هاي ها و بينايي شنوايي  خواست خداوند اگر مي

بر نابود   و از جمله » تواناست چيز  زيرا خدا بر همه  گرفت برمي«  شان باطن  هاي بينايي
 . هايشان بينايي ها و شنوايي  كردن

اما  گرداند، خود روشن  را بر صاحب  راه  مدتي  كوتاه  نفاق  است  ممكن :كه  اين  خالصه
  شود و اين مي  خاموش آتش  چون  و سپس  زود گذر است  جهنده  برقي  امر همچون  اين

 .ندارد  و پايداري  دوام  نفاق  كه  است  خود نمايانگر آن
 

�t�s�r��q�p�o�n�m�lw�v�u 

  باشد كه است، بپرستيد،  را آفريده  شما و پيشينيانتان  را كه  پروردگارتان!  مردم  اي«

  كسي در ندا دادن  و كار برد آن  نداست  حرف»  يا ايهاالناس«در » يا« »تقوا گراييد  به
  زديكن  كه باشد، اما اگر كسي  كار، يا غافل  دور باشد، يا فراموش  از ندا دهنده  كه  است
  ، بيدار ساختن نداشونده  شخص  قصد بزرگداشت  به  مورد ندا قرارگيرد، اين  با آن  است

در   مردم  بود كه  اين  حال اقتضاي  پس.  است  غافل  دلهاي  انظار و ترغيب  نهادها، جلب
  بدون  ايجاد و اختراع: » خلق«.شوند  قرار داده  و مؤكد مخاطب  بليغ  ندايي  چنين  اينجا به
 . است  سابقي  و نمونه  مثال  داشتن
گردانيد و  مخصوص  يادآوري به  آيه  در اين  روي  را از آن  آفرينش  نعمت  عزوجل  خداي
  و اين  است  نعمت  بر اين  نعمتها مترتب  تمام  نهاد كه  منت  خويش  بر بندگان  با آن

وجود پيدا   ديگري  نعمت  ، هيچآن  زيرا بدون  نعمتهاست  همه  و اساس  اصل  نعمت
  به  مشركان: كه است  اين  آيه  در اين  آفرينش  از نعمت  ديگر ياد آوري  دليل. كند نمي

�m�Ã�Â: فرمايد مي خداوند متعال  كه  چنان معتقد بودند، �خداوند  آفرينشگري

�ÈÇ�Æ��Å�Äl ]آفريدهرا   آنان كسي  چه  كه  بپرسي  و اگر از آنان« ]87: الزخرف  
  آن  به  نهاد كه  منت  چيزي به  بر آنان  لذا خداوند متعال .»هللا: گويند ؟ قطعا مي است

 .كنند نمي  معترفند و انكارش
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وپرستش،   عبادت  به  ايشان  دستور دادن  خطابند، پس  اين  نيز شامل  مؤمنان  و از آنجا كه
آورند   روي  آن  به  بيفزايند و پيوسته  خويش  بايد بر ايمان  ايشان  كه  است  اين  معناي  به

  زيرا اين  است  شهادتين  به  اقرار آنان  كفار؛ مشروط به  اما عبادت. پايدار باشند  و بر آن
  معني  و هرچند اين. باشد مي  تعالي  حق  عبادت  عرصه  به  ورودشان  تنها راه اقرار،

  شود چه مي  دانسته  از آن  وتلويحي  نيطور ضم  به  ذكر نشده، ولي  صراحتا در آيه
نماز   مأمور به  نماز بر شخص  مقدمات ديگر  آوردن  و فراهم  وضو، نيت  كه  گونه همان

 .باشد مي  نيز ايمان كفار  عبادت  صحت  شرط است، شرط اوليه
  

�ª©�¨�§�¦�¥���¤�£�¢���¡����~�}�|�{��z�y�x
²�±��°�¯�®�¬�« 

  برآن  كه  ساخت  گسترده » شما فرشي  را براي  زمين  كه«ستيد را بپر » خدايي  همان«

  بر فرازدنيايتان  گنبدي  چون  كه »قرار داد«استوار  » را بنايي  و آسمان«گيريد  قرار مي

شما  براي  ها رزقي از ميوه  فرود آورد؛ و بدان  آبي  و از آسمان«  است  شده  افراشته

شمارويانيد تا در   را براي  ها و نباتات از ميوه  رنگارنگي  واعان  از آن: يعني »آورد  بيرون
او   براي :يعني »قرار ندهيد  خدا همتاياني  براي  پس«بگيريد   مقرر از آنها بهره  زمان

  اين  كه »دانيد خودمي  كه درحالي«كنيد   عبادت  آنها را همانند وي  نگيريد كه  شريكاني
  اند و نه  ساخته  گسترده فرشي  را برايتان  زمين  اند، نه را آفريدهشما   ادعائي، نه  همتايان
  نيز بيرون  هايي شما ميوه  براي كه اند، چنان برافراشته  سقفي  صورت  به  را برايتان  آسمان
و با   شما را آفريده  كه  است  سزاوار پرستش  فقط ذاتي  بدانيد كه  پس. اند نياورده

  كرده  اندر نسل، تضمين  نسل  زمين را بر روي  متها، استمرار حياتتاننع  اين  پديدآوردن
در الوهيت،   تعالي  باري  بر يگانگي  روشني و راهنماي  بزرگ، دليل  كائنات  است، لذا اين

 .دباش مي  و عبوديت  ربوبيت
  گارمتعالپرور وجود  از نظر تو دليل: پرسيدند  عرب  نشينان از باديه  ازيكي  كه است  نقل

�pF :؟ گفت چيست�,� ��   ,B�;F  ��� ��,5�  q0T  	 ,_�,5�;F  W��'[� �b&  ��*5  UT   ,_Ae�
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?_,w�: مي  رهگذر داللتشتر بر وجود شتر و اثر پاها بر و جود  فضله! هللا  يا سبحان  

پر از   درياهاي  و اين ها دره  داراي  زمين  اين ها، برج  داراي  آسمان  آيا اين  پس كند،
 .»!كنند؟  نمي  خبير داللت  بر وجود خداوند لطيف  امواج

  به  او درپاسخ  كه  است  كرده  نقل :مالك  از امام :رازي  امام«: گويد كثير مي  ابن
  باري  ها بريگانگي صداها و نغمه زبانها،  اختالف  آيه، به  يد از اينالرش هارون  سؤال
  درباره :ابوحنيفه از امام  از زنديقان  برخي  كه  است  نقل  همچنان. »كرد  استدالل  تعالي

  هم  كه  كاري  بدهيدتا درباره  اجازه« :گفت  آنان  او به كردند،  سؤال  تعالي  وجود حق
: اند گفته  من  به...  دهم شما رامي  پاسخ  گاه اند بينديشم، آن را داده  خبرش  من  به  اكنون
  و ناخدايي  نگهبان  هيچ است، بي تجارتي  كاالهاي  انواع  حامل  بار كه سنگين  اي كشتي

  اين«: گفتند  مشرب  دهري  گروه  آن.»!شكافد درياها را مي  رود و امواج آيد و مي مي
! بر شما  واي  پس« :گفت  امام» !آيد نمي  بيرون عاقلي  هيچ  گويي، از زبان تو مي  كه  سخني
  ، با اين باال و پايين  در عالم  موجودات  همه ناخدا نياز دارد، اما اين  به  كشتي  آيا يك

در ماندند   گروه  آن  بود كه  همان» !ندارند؟  اي آفريننده هيچ خود،  و مستحكم  متقن  نظام
  از امام  كه  است  نقل  همچنان. آوردند  اسالم  همام  امام  آن دست  به  برگشته  حق  و به

را   توت  برگ  اين« :گفت  او در پاسخ كردند،  وجود آفريدگار سؤال  در باره :شافعي
توليد   ابريشم  از آن خورد، را مي  آن  كه  كرم  است، ولي  يكي  آن  طعم بينيد؛ مي  كه
  گوسفند و گاو و شتر كه شود، توليد مي  عسل  از آن خورد، را مي  آن  ور كهشود، زنب مي

  خورد، از آن مي  از آن  شود و آهو كه مي  خارج  و پشكل  سرگين  خورند، از آنان مي  ازآن
  سبحان بر وجود آفريدگار  برهان  توت، بزرگترين  برگ  همين  پس. تراود مي  مشك
وجود   به  راجع  سؤالي  به  در پاسخ  كه  است  نيز نقل :نبلاحمد ح  از امام. » است

  دارد و نه  دري  و براق، نه  مستحكم، صاف  است  اي در اينجا قلعه« :آفريدگار گفت
  ديوار آن  بناگاه است،  سرخ  طالي  چون  آن  سپيد و درون  نقره  چون  آن  منفذي، بيرون

قلعه،   اين  پس .شود مي  زيبا و رعنا خارج ينا،شنوا و ب  حيواني  شكافد و از آن مي
  بود كه  مرغ قلعه، تخم از آن  منظور وي. » است  بر وجود آفريدگار سبحان  دليل  بزرگترين

 .آيد پديد مي  از آن  پرنده
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: فرمايد ومي  پرداخته  نبوت  اثبات  به  شرك، خداوند متعال  و نفي  وحدانيت  بعد از اثبات
اگر : يعني »هستيد  ايم، در شك كرده  نازل« صمحمد »خود  بر بنده  و اگر در آنچه«

  كه است  گونه واين »بياوريد  مانند آن  اي سوره  پس«داريد؛   شك  كريم  قرآن  در حقانيت
از   همانند قرآن، كه - كوچكهر چند -  اي سوره  آوردن  را به  خداوند متعال، مخالفان

  قرآن  اعجازي  خصوصيات و ديگر  از غيب  بيان، خبردادن  مانند، سالمت  بي  بالغت
خود را ـ غيرخدا ـ فرا   وگواهان«خواند  فرامي  و تحدي  مبارزه  برخوردار باشد، به

  باقرآن  در مقابلهرا   آنچه دهندكه امر گواهي  شما بر اين  براي  را كه  كساني :يعني »خوانيد
از   يعني«: گويد مي  آيه  در معناي � عباس  ابن.است، حاضرنماييد  ايد، همانندقرآن آورده

  در اين »گوييد مي  اگر راست«» بخواهيد  و پشتيباني امر ياري  خود دراين  باطل  خدايان
  و فصيح  بزيرا شما نيز همانند او عر  است  را از نزدخود برساخته  قرآن صمحمد  كه

  آن  باشد و حداقل و آخر مي  اول  داراي  كه  است  از قرآن  بخشي: سوره. هستيد  و بليغ
 . است  آيه  سه
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آشكار   بر خودتان  نظير قرآن  از آوردن  اگر عجزتان: يعني »نكرديد  اگر چنين  ولي«

در   نفي تأكيد  براي: لن »توانيد كرد و هرگز نمي«يد كار را بكن  و نتوانستيد اين  گشت
از اخبار   ديگري  معجزه  اين  البته. توانيد آورد را نمي  هرگز نظير قرآن :يعني.  است  آينده
و در   نيافته  تحقق  وحال  كفار در گذشته  از سوي  اي معارضه  زيرا چنين  است  قرآن  غيبي
آشكار   ميدان  در اين  عجزتان  كه  اكنون!  آري.  يافت نخواهد  نيز هرگز تحقق  آينده
از   و اجتناب  فرايض  و انجام  كتابها و پيامبرانش و �خدا  به  ؛ بياييد با ايمان است

  آماده  كافران  و سنگهاهستند و براي  مردمان  آن  سوخت  كه  آتشي  از آن« :اش نواهي

با   دوزخ  آتش!  بلي. برداريد در برابر حق  از عناد و لجاجت  و دست »شده، بپرهيزيد
كثير   ابن.  نظر است مورد خود آنها  سوزاندن  كه  شده  برافروخته  چيزهايي  همان
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  كه  است  سياه  كبريت  ؛ سنگ كريمه در آيه  افروز جهنم  آتش  مراد از سنگهاي«: گويد مي
مراد : ديگر  قولي  به. »دهد  پناه  از آن ما را �خداوند -  بسيار باال است  آن  حرارت

 .پرستند و آنها را مي  تراشيده  از آنها بت  مشركان  كه  است  سنگهايي

� « :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث�

"�  +,�  "�   S�,�[�;+LT& �'	 <  "�  l����  "�� ��  UT  �0x�  	 ,%,5�;�� F�>   ?Q5� �*�	&  

 i�:	  ��:	&  B� yz;F& �K�H3 ,  F�>&  &�I�x>   i��$�� W��  � انبيا نيست، از  پيامبري  هيچ:  � �85

اما  آورند، مي  ايمان  همانند آن  بشر به  كه  است  شده  داده  وي  به  معجزاتي  كه  مگر اين
  است، پس  نموده  نازل را بر من  آن  تعالي  حق  كه  است  شده، وحيي داده  من  به  كه  آنچه

  از ميان: يعني. » باشم  راداشته  پيروان  بيشترين  آنان  به  نسبت  در روز قيامت  كه  اميدوارم
است،   معجزه  كتابشان  اند كه گشته امر مخصوص  اين  به  فقط ايشان ‡ءانبيا  همه

  چون بنابراين،  نيست  معجزه -زعلما ا  نزد بسياري -  كه  الهي  ديگر كتب  برخالف
از   پيروانشان  شدند كه  نيز استمرار دارد، لذا اميدوار آن  بعد از وفاتشان  ايشان  معجزه
  حق  اهل  بر عقيده  دليل  آيه  اين«: گويد مي قرطبي. بيشتر باشند ‡ديگر پيامبران  پيروان
  كه  بدعت  اهل  است، بر خالف  شده  و آفريده وجود دارد  اكنون  هم  دوزخ :كه  است

 .» است  نشده آفريده  تاكنون  دوزخ: گويند مي

� �
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وسرور   بخش  اثر مژده  كه  است  از چيزي  خبردادن: تبشير »را  كساني  بده  و بشارت«
  ايمان  كه« :را  كساني  بده  بشارت!  آري. آشكار شود  انسان  چهره  بر پوست  انگيز آن

  را كه  وصوابي  درست  كارهاي  همان: يعني »اند داده  انجام  شايسته  اند و كارهاي آورده
را   اعمالي  كه  ياكساني. اند  داده  گرديده، انجام  فرض  و بر ايشان  شده  خواسته  از ايشان
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با   زيرا بهشت  است  آنها را نيكوشمرده  داوطلبانه  انجام �خداوند  د كهان داده  انجام
 . است  دسترسي قابل  صالح  و عمل  ايمان

؛  است  كاررفته به  كريم  بار در قرآن شصت  به  نزديك) الصالحات آمنوا وعملوا( :عبارت
 .ديگرند يك  ملزوم و  الزم  صالح  و عمل  ايمان  كه  است  آن  دهنده  خود نشان  و اين
  دارالخلد وسراي  بهشت  نام :جنت » است  جناتي  برايشان  كه«  ايشان  به  بده  مژده!  آري

اند زيرا  ناميده  را جنت  و آن  است  بسياري  بر باغهاي  مشتمل  كه  است  و پاداش  ثواب
  انبوه  ير درختهايز خود را در  ساكنان  و بهشت  است  پوشانيدن  معني  به  در لغت  جنت

از زير  :يعني »آنها  ازفرودست  كه« :است  جناتي  برايشان!  آري .پوشاند مي  خويش

از  »شود  آنان  روزي  از آن  اي ميوه است، هرگاه  جويها روان«آنها   و قصرهاي  درختان

نيز   يناز ا  پيش  كه  است  همان اين: گويند مي«باشد؛   ها كه ميوه  از انواع  هر نوعي

را   سخن  اين.  است  ميوه  همان و نظير و از جنس  ميوه، شبيه  اين :يعني » ما بوده  روزي
و   و طعم  حجم  هرچند كه اند، هم شبيه  بهشتي  هاي ميوه  رنگ  گويند كه مي  سبب  بدان
  اول ميوه  طعم  را مخالف  آن  خورند، طعم مي از آن  و چون  است  آنها مختلف  بوي
  زيرا هيچ »شود  داده«  و نيكويي  در خوبي  قبلي  ميوه » همانند آن  ايشان  و به«يابند  مي

و در آنجا «همديگرند   نيز مشابه  و در شكل  نيست  و نامطبوع  از آنها پست  يك

  نه »در آنجا جاويدانند  و هم«و غير ايشانند   بهشتي حوران  كه »دارند  پاكيزه  همسراني
  است  اين  بهشتي  جفتهاي  بودن  مراد از پاكيزه. شوند مي برده  بيرون  از آن  د و نهميرن مي
  رسد، به و ساير پليديها مي  و بزاق  و نفاس  حيض  دنيا ازپليدي  زنان  به  آنچه : كه

 .رسد نمي  بهشتي  همسران
از   يكي« :اند هعلما گفت. دو همسر دارد  هر مرد بهشتي :كه  است  آمده  شريف  در حديث

  است  اي وهميشگي  دايم  بقاي: خلود. » بهشت  از زنان  و ديگري  دنياست  دو، از زنان  آن

  F  &=I;« :است آمده  شريف  در حديث  همچنين. ندارد  و انقطاعي  هرگز گسست  كه
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  اندازند، نه مي  دهان  آب  آشامند، نه خورند ومي مي  در بهشت  بهشت  همانا اهل:  ���#5
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  كه  غذايي  پس: گفتند  اصحاب. اندازند مي بيني  آب  كنند و نه مي  ادرار و مدفوع
  ، دفع مشك  ترشح  چون  عرقي  و ترشح  آروغي به :شود؟ فرمودند مي  خورند چه مي
  نفس شود كه مي  الهام  چنان  برآنان»  الحمدهللا«، و »اهللا  سبحان»  و خواندن. شود مي

 .»شما  براي  كشيدن
 

�y�x�w�v�ut��s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i
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�m�l�k�u�t�s�r�q�p��on  
در » ندارد  شرم : اليستحيي« :معناي »را بزند  هر مثلي  ندارد كه  شرم  خداوند از آن«

  زدن  او مثل  كه است  معني  اين  به  ، بلكه و حيا نيست  شرم  حقيقت  مورد خداوند متعال
و   عيب  از بيم  كه است  اي شكستگي  و در هم  گذارد زيرا حيا؛ دگرگوني را فرو نمي
  كه  اين  دليل.  است محال  خداوند متعال  در حق  دهد و اين مي  روي  انسان نكوهش، بر

هر   كه  است  اين تعبير كرد، )كند نمي  شرم(  به» كند نمي  ترك»  از معناي  سبحان  خداي
ياء ح  چيز از آثار و ثمرات  آن  گذارد وفروگذاشتن را فرومي  كند، آن  شرم  از چيزي  كس

  الزم  و اراده  ملزوم  اطالق  و از باب  تعبير، مجاز است  اين  كار گرفتن  به  است، پس
  بيمي  كار رفت، مراد از آن  به» حيا«تعبير   تعالي  در موردحق  بنابراين، هرگاه. باشد مي
آن،   الزم  گفتيم، مراد معناي  طور كه  همان  باشدنيست، بلكه حيا مي  مبدأ و مقدمه  كه

در   زدن  مثل.  و نظير است  شبيه  معني  به  در لغت: مثل.  كاراست  يك  فروگذاشتن  يعني
باشد و با ذكر   حال  آن  مناسب  شود كه  بيان  چيزي  حال  يك  براي: كه  است  گفتار اين

 .، آشكار گردد حال  آن  پنهان  وقبح  مثل، حسن  آن
  كرده روايت � از صحابه  از گروهي  كريمه  آيه  لنزو  سبب  در بيان  جرير طبري  ابن

، و  �mE�D�C���B�A...�l :با آيه  عزوجل  خداي  چون«: فرمودند  كه  است

برتر  �خداوند :گفتند  منافقان زد،  مثل  منافقان  درباره m]�\���[�Z...�l :آيه

©�m�ª :تا  هكريم  آيه  اين  پس. بزند  مثلهايي  چنين  كه  است  و بزرگتر از آن
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«l و   و عنكبوت  ذكر زنبور عسل  در قرآن: گفتند كفار مي  همچنين. شد  نازل
  اين  سبحان  خداي ! سازگار نيست  فصيحان  اشياء با كالم  و ذكر اين  است  آمده  مورچه
باشد يا   پشه«؛  زنم مي هر مثلي  من: و فرمود  را نيز رد نموده  كفار و منافقان  سخن

  بيشتر محققان  قول  اين  كه-  آن  بال  ؛ چون كوچكتر و فروتر از پشه :يعني»  از آنفروتر 

  مثل  آن دانند كه مي اند، آورده ايمان  كه  كساني  پس«  يا بزرگتر و فراتر از آن -  است

  كه  كساني  ولي«.  است  باطل  مقابل :حق.  و ثابت » است  حق  پروردگارشان  از جانب

  ؟ خدا بسياري است  داشته قصدي  چه  مثل  خدا از اين: گويند مي اند، گراييده كفر  به

  اين �خدا  و اراده قصد :يعني »كند مي  هدايت  را با آن  و بسياري  گمراه  را با آن
  مؤمنان  چون -  سازد و بسياري را گمراه -  منافقان  چون -  مثل، بسياري  تا با اين  است

را با   راه  از دو گروه، اين  هر يك  كه چرا بيفزايد،  و بر هدايتشان  ودهنم  را هدايت -
افزايد  مي  سبب، بر مسبب  باموجوديت �خداوند  پس اند، برگزيده  خودشان  انتخاب

  و سخن  شده  آنان، نافرمان  كه  روي  ازآن »كند نمي  گمراه  را با آن  جز فاسقان  ولي«
. كند مي  گمراهشان  فسق  اين  سبب  به �خداوند گاشتند، پسان  پروردگار خود را سبك

: قشرها عن  الرطبه  فسقت«: گويند مي  است، اعراب  شدن  خارج  معني  به  در لغت :فسق
از   خروج  معناي  به :شرع  در عرف  اما فسق. »شد  خود خارج از پوست  رطب  خرماي
  از دايره  گناه  سبب  كفر يا به  سبب  به  كه  باشد و بر كساني مي  عزوجل خداي  طاعت
»  فاسق«  شود بنابراين،اصطالح مي  اطالق -هردو  -روند  مي  بيرون  تعالي  حق طاعت
  با آن  ولي . كافر شديدتر است  فسق  ليكن شود، گنهكار هر دو مي  كافر و مؤمن  شامل

از   كريمه  آيه اما مراد اين ود،ش مي  كار هردو اطالق گنه  بر كافر و مؤمن  فسق  صفت  كه
  اوصافشان  در بيان  خداوند متعال  كه  اين  دليل  مؤمنان، به  نه كافرانند ،» فاسقون«

  :فرمايد مي
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عهد  هاوال ب  آنان  يعني »كنند مي  نقض  آن  از بستن  عهد خدا را پس  كه  كساني  همان«
  وعهد خويش  بعدا كافر شده  نهادند، ولي  را گردن  آن  و متابعت  اقرار كرده �خداوند

و استوار   محكم  كه  است  هر چيزي  گسستن  و از هم  شكستن  درهم: نقض. را شكستند
  است  اي اوامر و نواهي :�عهد خداوند.  از بنا يا ريسماني، يا عهد و پيماني  ؛ اعم گشته

و   تعالي  حق  طاعت  چون ؛ است  شده  سفارش  بندگان  به  در قرآن  آن  به  ايبنديپ  كه
شود،  مي  ساخته  محكم  آن  وسيله  چيز به  يك  كه  آنچه :ميثاق.  وي  از نواهي  خودداري

 . با سوگند است  پيمان  ساختن  محكم: عهد ميثاق. دشوار باشد  آن  شكستن  كه  طوري  به
از   پيشين  در كتابهاي  خداوند متعال  كه  است  آيه، پيماني  در اين� هد خدامراد از ع

است،   گرفته ايشان  در عصر رسالت صمحمد  به  آوردن  خود در مورد ايمان  بندگان
  و تفكر و به  انديشه با  پروردگار متعال  هستي  سنن  فهم  معناي  به �عهد خدا  همچنين

  پس راهبرند،  فهم اين  سوي  به  كه  است  در اموري  و حواس  عقل  نعمت  كار گرفتن
  آن  براي  كه  است  ها در چيزي موهبت  اين  بكار نگرفتن :معني  اين  به  پيمان  شكستن
امر   پيوستنش  خدا به را  آنچه« :اند كه  كساني  همان  فاسقان  اين »و«. اند شده  آفريده

  را كه  و هر چيزي  وخويشاوندي  و پيوند قرابت  رحم  صله :يعني »گسلند نموده، مي
  بر پا داشتن  از قبيل -   است  داده فرمان  آن  دادن  و انجام  پيوستن  به  عزوجل  خداي
در اينجا   رحم  صله  پس. كنند نمي  گسلند و رعايت مي -   حدودش  و رعايت  احكام
  صله  و هم  و اقوام  خويشان  ميان  رحم وندپي  هم  كه  است  و گسترده  عام  معنايي  داراي

  كليه  و رعايت  الهي  شريعت  احكام  به  پايبندي و :پيامبران  تمام  به  ايمان  ميان  معنوي
  كساني  همان  فاسقان  اين »و«.  جمهور علما است  قول و اين. گيرد را دربر مي  اوامر وي

كرده، در   را پرستش  غير خداوند متعال :يعني »پردازند فسادمي  به  در زمين« :اند كه
كنند،  مي  پيروي  از شهوات پردازند، جور و جفا مي  به  با ديگران و برخورد خويش  تعامل

  فساد انگيزي  ها نهايت اين  كه افروزند، برمي  فتنه  مردم  شوند و ميان مي معصيتها  مرتكب
پندارند؛  مي  كه  نيست  دوزخند و چنان  اهل  آنان: يعني »زيانكارانند  آنانند كه«  است
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  رسند زيرا وفا به مي  مورد نظر خويش  و منافع  مصالح  به  عهدالهي  باشكستن
 دست برتر را از  منفعت  آنها اين  كه حالي در منفعتها است،  بزرگترين �عهدخداوند

سود و   موجب  طاعت  كه  است، چنان  و خسارت  زيان  موجب  بنابراين، فسق. اند داده 
برتر از   سودي  و چه!  خداوند منان  از رحمت  بزرگتر از محروميت  خسارتي  ؛ چه راحت

 !. وي  برين  رضا و بهشت
 

�»� º�¹�¸�¶�µ� � ´³�²�±�°�¯�®
½�¼ 

  ازحال  واداشتن  شگفتي  انكار و به  براي  استفهام »ورزيد؟ خداوند كفر مي  به  چگونه«
ايمان، كفر وانكار   بر حقانيت  و برهان  حجت  موجوديت  فبا وص  كه  آنهاست

  آفرينش  ازداستان  كه حالي در ورزيد، كفر مي  خداوند سبحان  به  چگونه!  آري. ورزند مي
  شما جان  او به«  ازآفرينش  قبل »بوديد  بيجان  كه  با آن« :دانيد كه مي  آگاهيد و خوب

شما را   سپس«دميد   آفريد و درشما روح  را از عدمشما   خداوند متعال :يعني »بخشيد

  شما را در روز قيامت »كند مي  و باززنده«  اجلهايتان  رسيدن سر به  در هنگام »ميراند مي

  شما را در برابر اعمالتان  پس محشر،  درميدان »شويد مي  او بازگردانده  سوي  به  گاه آن«
 .دهد جزا مي

  شويد، خاك  آفريده  كه  از آن  شما قبل«: گويد مي  كريمه  هدر تفسير آي � عباس  ابن
  حيات  گردانيد؛ و اين شما را آفريد و زنده  گاه است، آن  مرگ  خود، يك  ايد؛ و اين بوده

است، باز شما را   دوم  مرگ رويد؛ و اين مي  گورهايتان  ميراند و به است، باز شما را مي
  بنابراين، در اينجا دو مرگ.  است  ديگري حيات  اين  ند؛ پسگردا مي  زنده  در روز قيامت

�m�r :است  معني  نيز مؤيد اين» غافر»  از سوره )40(  كريمه  آيه. » است  و دو زندگي

w�v�u�t�sl »و دوبار زنده  ما را دوبار ميرانده! پروردگارا: گفتند  
 .»... اي كرده
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  همه«  است  در آن  را كه  و آنچه  زمين: يعني » است  در زمين  آنچه  كه  ذاتي  آن  اوست«

  براي و منفعتي  و توشه  و نعمت  و تكريم  گراميداشت  عنوان  به »شما آفريد  را براي

  نآسما سوي  به«  زمين  بعد از آفرينش » سپس«  معين  تا زماني  خويش  شما از سوي

و «  خود اوست به  مخصوص  و استوار كه  درست  قصدي  خويش، به  با اراده »قصد كرد

بخشيد،   آنها را استوار كرد وسامان  آفرينش: يعني »را استوار كرد  آسمان  هفت

: يعني » داناست  هرچيزي و او به«  در آنها نيست  اي نظمي و بي  خلل  هيچ  كه  اي گونه به
 . محيط و فراگيراست  مخلوقاتش  تمام  به  الخداوند متع  علم

�: آيه  اين m�Ç�Æl »و آيه »29/بقره :� m|�{�z� � �yl »از  »5 /طه
 :اند  رأي  بر سه  آن  علما درباره  تفسير است، كه  مشكالت

  آن  وبه  خوانيم را مي  آيه  ما اين: گويند مي  كه  است  از ائمه  بسياري  مربوط به :اول  رأي
دارد   مشهوري  سخن  باره  در اين :مالك  امام.  كنيم را تفسير نمي  آن  داريم، ولي  ايمان

  آن  به  ايمان نيست، درك  قابل  با عقل  آن  و كيفيت  است  استوا معلوم« :گويد مي  كه
 .» است  بدعت  از آن  كردن  و سؤال  واجب

  بريك  و قرارگرفتن  استواء؛ ارتفاع«: گويند مي  كه  است»  مشبهه»  فرقه  رأي :دوم  رأي

��mG�F: فرمايد مي  خداوند متعال  كه چيز است، چنان �E�D�C� �B�Al ) و
  رأي  اين  كه. »]23/28[ )قرار گرفتيد   كشتي  بر باالي  و همراهانت) نوح  اي(تو   چون
  منزه  آن از  باشد وخداوند متعال مي  اجسام  از صفات  استوائي  زيرا چنين  است  باطل
 . است
امر   برتري و  ارتفاع»  استوي«مراد از : گويند مي  كه  از علماء است  برخي  رأي :سوم  رأي

 . است  خداوند متعال
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  واراده  قصد كردن  معناي  در اينجا به: استوي«: كه  است  اين  جرير طبري  ابن  اما انتخاب
  وي  اراده قصد و  اين  و ما كيفيت  استآسمانه  آفرينش  سوي  به  خداوند متعال  نمودن
 .» دانيم را نمي

  وهفت  آسمان  بر وجود هفت  باره، دال  در اين  قرآن  و ديگر آيات  آيه  اين  همچنين
را   آسمانها وزمين  حقيقت  كه  خبري  چنان ص  اكرم  رسول  در سنت  اند، ولي  زمين

  و فقط به  بينيم نمي آنها  از طبيعت  در بحث  اي فايده بنابراين،  است  سازد نيامده  روشن
  آفريدگار بزرگ  آن، برعظمت  وسيله  و به  داريم  ايمان  باره  در اين  كريم  ظاهر قرآن

 . كنيم مي  استدالل
عصر  نجوم  علم  علماي  نظريات  در تفسير خويش  رازي  امام  كه  است  يادآوري  بايسته

  علمي  بااكتشافات  نظريات  اين  كرده، كه  را نقل  آسمانها و زمين  آفرينش  در باره  خويش
در عصر حاضر نيز   نجومي ها و كاوشهاي پژوهش. ندارد  همخواني  عصر جديد چندان

  ميدانند، ولي  اين  در تكاپوي سخت  اند و هنوز هم  داده  بيرون  باره  را در اين  فرضياتي
  اي نتيجه  رابطه، اگر كه  در اين  بشري و پژوهش  كاوش  هرگونه؛  بدانيم  كه  است  اين  مهم

  كوني  آيات  و تفسير عيني  فهم  در راستاي باشد، قطعا  داشته  همراه  به  و منطقي  صحيح
 . است  كريم  قرآن
 

�P�O�N�M�L�K� � JI�H�G�F�E�D�C�B�A�P�O�N�M�L�K� � JI�H�G�F�E�D�C�B�A�P�O�N�M�L�K� � JI�H�G�F�E�D�C�B�A�P�O�N�M�L�K� � JI�H�G�F�E�D�C�B�A
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 فرشتگان » گفت  فرشتگان  به  پروردگارت  چون  كه«! صمحمد  اي » و ياد كن«
  آشامند، به خورند و نمي نمي  هستند كه  اي صرفا روحاني  و موجودات  نوراني  اجسام 

  اشتغال -  از امور عالم  اي تدبير پاره  از جمله -اوامر او   و اطاعت  تعالي  حق  تسبيح
  فرشتگان  به  خداوندمتعال!  آري. باشند يم  و فاقد شهوت  معصوم  گناه  دارند، از ارتكاب

را در   قومي: يعني« :گويد كثير مي ابن » گماشت  خواهم  اي خليفه  در زمين  من«: گفت
بعد   و نسلي  از قرني  پس ديگر، قرني  برخي  از پي  برخي  كه  ساخت  خواهم  مقيم  زمين

  از روي  را نه  فرشتگان� خداوند كه  است  گفتني. »شوند مي  جايگزين  ، در آن از نسلي
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.  ساخت  مخاطب  خطاب  با اين  الضميرشان مافي  آوردن  بيرون  براي  مشاوره، بلكه
  مراد از خليفه: قولي  به.  است وجود داشته  از وي  قبل  كه  است  كسي  آينده  در پي: خليفه

  در آن  كه  گماري ا مير  كسي  آيا در زمين: گفتند  فرشتگان«  است � در اينجا آدم

  .؟ و كشتار و آزار ديگران  معاصي  و ارتكاب  با شرك »فساد انگيزد و خونها بريزد
دانند، ازكجا  را نمي  غيب  كه  با آن  فرشتگان  شود كه مي  مطرح  سؤال  در اينجا اين

نها وخو  فساد انگيخته  در آن  گمارد كه را مي  كسي  در زمين� خداوند  دانستند كه
  به  موضوع اين  به  نسبت  سبحان  خداي  از جانب  ايشان  كه  است  اين  بريزد؟ پاسخ

  تعالي  خود حق يا قبال  كه  صورت  اين  اند؛ به داشته  قبلي  و آگاهي  از وجوه، علم  وجهي
بودند، يا   محفوظديده  را در لوح  قضيه  بود، يا اين  امر خبر داده  از اين  آنان  به

  معصومند و بس، يا انسان  از گناه) فرشتگان  يعني(  خود آنان  فقط جنس  دانستند كه مي
  ماده  طبيعت  دانستند كه كردند ويا مي  اند، قياس بوده  زمين  قبال ساكن  كه  جنيان  را به

 . از خير و شر است  تركيبي
نبود، � آدم  حضرت  سخن، شخص  از اين  ظاهرا مراد فرشتگان«: گويد كثير مي  ابن

 .»بشر بود  افراد از جنس  برخي  مرادشان  بلكه
  ازحكمت  آگاهي  خاطر كسب به  اعتراض، بلكه  بر وجه  را نه  سخن  اين  فرشتگان !آري

در   حكمت! پروردگارا :گفتند  آنان  كردند، گويي  مطرح  در زمين  جانشين  اين  گماشتن
  كه  آن  و حال«؟  چيست -فسادانگيزند   كه  ا وجود آنب -جديد   جانشينان  اين  آفرينش

با   ما همراه: يعني » كنيم تو اقرارمي  پاكي  حمد تو و به  به  گوييم مي  ما تسبيح
، و » وبحمدههللا ا سبحان«: گوييم ومي  ياد كرده  تنزيه  به  نقصي  ستايشت، تو را از هرگونه

 صخدا   از رسول  كه  است  آمده شريف  ثدر حدي.  كنيم مي  تو را تمجيد و تعظيم
  عزوجل  خداي  را كه  آنچه«: فرمودند بهتر است؟  سخن  كدام! هللا  يارسول: شد  سؤال
  تقديست  و به« .» و بحمده  اهللا  سبحان: برگزيد، يعني  خويش  فرشتگان  براي

  كه  تو را از آنچهما : يعني.  است  يادنمودن  پاكي  تطهير و به: تقديس » پردازيم مي
بر   دهند، يا منكران مي  تو نسبت  به  و ملحدان  نيست  و جاللت  و عظمت  سزاوار شأن
) فرشتگان(وجود ما   چرا به  كنيم، پس مي  وتقديست  ياد كرده  تنزيه  بندند؛ به تو افترا مي
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در   از مصلحت »يددان شما نمي  كه  آنچه  دانم مي  من  هرآينه :فرمود«؟  است  اكتفا نشده
  .  �آدم  ساختن  خليفه
بشر؛   ازنسل  بود كه  رفته� خداوند  ازلي  در علم«: گويد مي  كريمه  در تفسير آيه  قتاده

  بهشت  ساكنان و اوليا و اتقيا و جمله  و زاهدان  و عابدان  و صديقان  و نيكان  پيامبران
بر   آيه  وغيرآن، با اين  قرطبي. » ساخت  هرا خليف  رو آنان  وجود خواهند آمد، از اين به

  اند تا آن كرده  استدالل اسالمي  در جامعه) دولت  رئيس(  و امام  خليفه  نصب  وجوب
  را از ظالمانشان  مظلومانشان نموده، داد  و فصل  را حل  مردم  ميان  ، اختالفات امام

  حاكم، عملي  جز با نصب را كه  مهمي  بستاند، حدود را برپا دارد و ساير شئون
  نشود؛ خود نيز واجب  تمام جز با آن  واجب  كه  آورد زيرا آنچه  سامان  شود، به نمي

مرد، آزاد، بالغ، عاقل، مسلمان، عادل، : امام  كه  است  واجب«: گويد كثير مي  ابن.  است
  و قريشي ر جنگيها و امو آراء و انديشه به  األعضا، آگاه  امور، سالم  مجتهد، بينا به

 .» شرط نيست  وي  بودن و معصوم  بودن  باشد، اما هاشمي  نسب
 . نيست خالفي  هيچ  امامت  و جماعت، در وجوب  سنت  اهل  علماي  ميان  كه  بايد دانست
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و   را بامعاني  موجودات اشيا و  همه  نامهاي: يعني » آموخت  آدم  نامها را به  و خدا همه«
  نسل  يكايك و نامهاي  فرشتگان  مراد نامهاي: اند گفته  بعضي. آنها  و افعال  او صاف

  ؛ يعني مسميات و از اسماي »نمود  عرضه  آنها را بر فرشتگان  سپس«  است � آدم

: و فرمود«كرد   سؤال بود، از ايشان  آنها را آموخته  آدم  كه  موجودات  و اشخاص  اعيان

خود   ادعاي  اگردر اين: يعني »خبر دهيد  من  اينها به  گوييد، از اسامي مي  اگر راست
اشيا   اين  نامهاي  باشيد، پس سزاوارتريد، راستگومي  از غير خويش  زمين  خالفت  به  كه

  .بگوييد  من  را به
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ما   خود به  كه  ما را جز آنچه! تو  منزهي: دگفتن«درماندند و   اما فرشتگان

  خويش  قصور و ناتواني  لذا به » حكيم  داناي  نيست، تويي  دانشي  اي،هيچ آموخته
 -  بر فرشتگان  وي  و رمز گزينش  آدم  برتري  خود به  اين  كه  است  گفتني. كردند اعتراف

نبايد  دارد، پس  اشاره -دانند  ها را نميآن  فرشتگان  كه  است  وي  به  چيزهايي  آموختن كه
 .افتخار كنند  بر آدم  خويش  برتري  به
 

�n�m�l�k�j�i�h�g��f�e�d�c�ba� �̀_�~�n�m�l�k�j�i�h�g��f�e�d�c�ba� �̀_�~�n�m�l�k�j�i�h�g��f�e�d�c�ba� �̀_�~�n�m�l�k�j�i�h�g��f�e�d�c�ba� �̀_�~
u�t����s�r�q��p�ou�t����s�r�q��p�ou�t����s�r�q��p�ou�t����s�r�q��p�o 

 � آدم » خبر ده  آنان  را از اسامي  ايشان!  آدم  اي«: � آدم  به  عزوجل  خداي »فرمود«
  و اسم...  است چيز، اين  آن  اسم: داد كه  توضيح  آنان  به  تعالي  حق  فرمان  اين  در اجابت

در  »خبر داد  را ازاسماءشان  آنان  آدم  و چون«... آخر  طور تا به و همين...  چيز، اين  آن

  نهفته  من  كه  شما نگفتم آيا به: فرمود«  فرشتگان  به  خطاب  سبحان  خداي  هنگام  اين

  نهان  مخلوقات  و دريافت  درك  از ميدان  را كه  آنچه: يعني » دانم را مي  آسمانها و زمين
  ايشان  و دانش  علم  وسيله  به  و تباروي  و نسل  آدم  برتري  موضوع  از جمله، به -  است

  مراد از آن، اين«: گويد مي �مسعود ابن »كنيد را آشكار مي  آنچه  دانم و مي«؛  دانايم -
در   كه  دهي را قرار مي  كسي  آيا در زمين  كه  است� خداوند به  خطاب  فرشتگان  سخن

  را پنهان  آنچه«  دانم نيز مي »و«. »30/ آيه» «ريزد؟ كند وخونها مي فساد مي  آن

  تأويل  اين.  داشت مي  خود از كبر پنهان  در درون  ابليس  را كه  آنچه: يعني »داشتيد مي
  به  فرشتگان  را كه  آنچه  دانم مي: است  د اينيا مرا.  اعلماهللا وا -  است ك  عباس  ابن

  كه  است  شده  روايت � عباس  از ابن  كه  چنان. بودند  خود گفته  در ميان طور پنهاني
تر از ما   گرامي  هرگز موجودي� خداوند«: همديگر گفتند  در ميان  فرشتگان :فرمود

  جريرطبري  ابن  ليكن. » سزاوارتريم  در زمين  خالفت  ما به  آفريند، پس نزد خود، نمي در
 . است  داده  ترجيح -  شده  نقل � عباس  از ابن  هم  آن  كه -را   اول  قول
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بر   آدم، دليل آنها به  و صفات  اشيا و خواص  نامهاي  تعليم  آيه«: است  گفته :رازي  امام
را جز  � آدم  نشدرآفري  خويش  حكمت  سبحان، كمال  زيرا خداي  است  علم  فضيلت
داشت،  وجود مي  تراز علم  گرامي  چيزي  امكان  و اگر در عالم  آشكار نساخت  با علم

 .» با علم  نه  ساخت چيز آشكارمي  را با آن � آدم  فضيلت  تعالي  بايد حق
 

�¤��£�¢�¡���~�}�|�{�z��y�x�w�v�¤��£�¢�¡���~�}�|�{�z��y�x�w�v�¤��£�¢�¡���~�}�|�{�z��y�x�w�v�¤��£�¢�¡���~�}�|�{�z��y�x�w�v 

 »درافتادند سجده  به  مهه  كنيد، پس  سجده  آدم  براي: را فرموديم  فرشتگان  و چون«
  براي  كه  است در برابر كسي  و خردي  و تذلل  فروتني  معناي  به  عرب  در سخن: سجود

  چهره  نهادن !آري.  است بر زمين  پيشاني  نهادن: شرع  و در اصطالح. شود مي  سجده  وي
ديگر از   يانگر نوعيب  آيه  اين.  است و خاكساري  فروتني  مرتبه  بر زمين، نمايانگر نهايت

  كه  روي  اوست، از آن  فضيلت  دهنده ونشان � از آدم  الهي  داشت  و گرامي  تكريم
 . سجود واداشت او به  را براي  فرشتگانش� خداوند

عبادت، و  شيوه  به  خداوند متعال  براي  كردن  سجده: اند  گفته  سجده  احكام  علما در بيان
  براي  فرشتگان سجده  ، همچون است  و تحيت  داشت گرامي  شيوه  به  غير وي  براي
  براي  بردن  سجده  اما بايد يادآور شدكه.  وي  براي � يوسف  برادران  و سجده � آدم

تا عصر  -اكثر علما  قول به -كار   و اين  گرديده  حرام  اسالم  در شريعت� غير خدا
  است  آمده  شريف  درحديث. كردند  نهي  از آن  ايشان  بود، ولي  مباح صخدا   رسول

  يا رسول: گفتند � كردند، اصحاب  سجده صخدا  رسول  و شتر براي  درخت  چون  كه
 ص  حضرت  آن!  سزاوارتريم  وشتررمنده  شما از درخت  براي  كردن  سجده  ما به !هللا

�#,|+ >«: فرمودند  F&   �:[ �tA�; B < 4�  Ye�غير   احدي  براي  كه  ر نيستسزاوا:  ��5

) دادن  دست(  مصافحه  به  و در عوض. »شود  سجده از خداوند پروردگار جهانيان،
 .دستور دادند

  ، نه� آدم براي  فرشتگان  سجده  كه  نظر دارند بر اين  اتفاق  اسالم  امت: كه  اين  خالصه
 .بود  داشت و گرامي  تحيت  سجده  و تعظيم، بلكه  عبادت  سجده
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  براي  كردن سجده  بود، ولي  و هرچند او از جنيان » جز ابليس«كردند   سجده  همه!  آري
  ابن. برد سرمي به  فرشتگان  در ميان  بود كه  شده  بر او واجب  دليل  اين  به � آدم

 بود، اما بعدا  فرشتگان بود و او در آغاز از اشراف  عزازيل  ابليس  نام«: گويد مي � عباس
 � خداوند  نا اميداست، چراكه  معناي  به  شد زيرا ابليس  ناميده  تمرد ورزيد و ابليس

چرا   بود، برتر است  از جن  ابليس كه  اول  قول  ولي. »خيرها نااميد گردانيد  او را از همه

��mv�u :گويد مي  صراحت  به»/50  كهف»  كريمه  آيه  كه � � �tl )بود  او از جنيان .(
  عصيان  از اين  كرد و فرشتگان  راعصيان  امر حق  ابليس  كه  دليل  اين  به  همچنين
» و كبر ورزيد« � آدم  براي  كردن از سجده »سر باززد  كه«بود   او همان!  آري. بركنارند

 از � خداوند  يا در علم » گشت  و از كافران« شد  بيني  خود بزرگ  و دچار آفت

��p< =6: است آمده  يفشر  در حديث. بود  كافران  #{�  "�  F�>  �  �,0'  ��8x�  ,:   "�  

وارد   بهشت  از كبر باشد، به  ارزني  دانه  اندازه به  درقلبش  كه  كسي: <�  �"  ���6

 .گرديد  محروم  الهي  ابد از بهشت  براي  تكبر، ابليس  بر اثرهمين  كه چنان. »شود نمي
 

�°� �̄ �®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�°� �̄ �®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�°� �̄ �®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�°� �̄ �®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¶�µ� �́³�²�±�¶�µ� �́³�²�±�¶�µ� �́³�²�±�¶�µ� �́³�²�±
��¹�¸��¹�¸��¹�¸��¹�¸  

  آن  گزينيد و از هركجاي  سكونت  در بهشت  تو و همسرت!  آدم  اي: و گفتيم«

  رنج هيچ  كه  است  آسايشمند و گوارايي  زندگي: رغد  عيش »بخوريد  خواهيد، فراوان كه
د و در  رنج بدون  و گوارايي  فراواني  به  رغد، خوردن  به  و خوردن  نيست  در آن  و دردي

و حوا از   آدم در نهي »نشويد  نزديك  درخت  اين  به  ولي«  است  منعي  گونه هيچ و بي
  از آن  خوردن  نيست، بلكه حرام  آن  به  شدن  نزديك  كه  با وجود آن -  درخت  به  نزديكي

،  آن  به  شدن  نزديك: يعني. وجوددارد  وسيله  و قطع  سد ذريعه  معناي -  است  حرام
از خوردن، از   نهي  جاي به  جهت  است، ازاين  نهي  ارتكاب  در جهت  اي وسيلهخود 

  درصورت » كه«: نشويد  نزديك  ممنوعه  درخت  به!  آري. شدند  نهي  شدن  نزديك

  بر خود؛ با معصيت »خواهيد بود  از ستمكاران«  از آن  و تناول  درخت  به  شدن  نزديك
 .پروردگار  و نافرماني
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: اند  گفته نظر دارند؛ برخي  ، اختالف» درخت  اين: p�QI  �tJ5�7: در تفسير  رانمفس

  گندم  ممنوعه، خوشه درخت: اند ديگر گفته  برخي. انگور بود  ؛ درخت ممنوعه  درخت
: گويد مي  جرير طبري  ابن. انجيربود  ممنوعه، درخت  درخت: ديگر برآنند كه  برخي. بود

  معيني  درخت  را از خوردن  و زنش  آدم عزوجل  خداي: شود  گفته  كه  است  آن  درست«
خوردند و ما دقيقا   ممنوعه  درخت  دو ازآن  آن  كرد، پس  نهي  بهشت  از درختان

  صحيح  و سنت  از قرآن  باره  در اين  هم  بود، دليلي  درختي  چه  درخت  اين  كه  دانيم نمي
 .» نيز نيست  اي فايدهمفيد  آن  وجود ندارد و دانستن

 

�Ë�Ê�É�È�ÇÆ�Å�Ä��Ã�Â�ÁÀ��¿�¾�½�¼�»�º�Ë�Ê�É�È�ÇÆ�Å�Ä��Ã�Â�ÁÀ��¿�¾�½�¼�»�º�Ë�Ê�É�È�ÇÆ�Å�Ä��Ã�Â�ÁÀ��¿�¾�½�¼�»�º�Ë�Ê�É�È�ÇÆ�Å�Ä��Ã�Â�ÁÀ��¿�¾�½�¼�»�º
��Ï�Î���Í�Ì��Ï�Î���Í�Ì��Ï�Î���Í�Ì��Ï�Î���Í�Ì  

  دو رابه  درخت، آن  آن  سبب به  شيطان: يعني »لغزانيد  هردو را از آن  شيطان  پس«
  شيطان: گردد، يعني برمي  جنت  به»  از آن: عنها« ضمير : اند گفته  بعضي. كشانيد  لغزش

از  »بودند  در آن و از آنچه«.  است  و لغزش  اشتباه: زله. گردانيد دور  دو را از جنت  آن

  به  روي  از آن  دربردن  به  اين  نسبت »در برد را به  ايشان«  نعمتها و كرامتها، يا از بهشت
  آن  او كه  وسوسه  و حوا براثر اين  آدم  گشت، چراكه  او اغواگر آدم  شد كه  داده  شيطان
 .خوردند  است، ازآن  ابدي  و پادشاهي  جاودانگي  ؛ درخت درخت

  اين»فرود آييد: و گفتيم«: دستور داد  از بهشت  خروج  را به  آنان� خداوند  گاه آن
  به  برين از بهشت  آمدن  بيرون  به  ايشان  دو، نسل  آن  تبع و حوا و به  آدم  به  دستوري

با   درزمين  آدم  نسل: يعني »ديگريد  بعضي  از شما دشمن  بعضي«  است  زمين  سوي
و آشكار  صريح  ظلم: و عدوان  دشمن: عدو. پردازند و ستيز مي  دشمني  ديگر به يك

  تا وقت  است و متاعي«  استقراري  جاي :يعني»  قرارگاهي  شما در زمين  و براي«.  است

مورد   كه  آنچه: متاع . قيامت  برپايي  تا هنگام: اند گفته  بعضي.  مرگ  تا هنگام :يعني » معين
ها و  ها، پوشيدني ها، نوشيدني از خوردني  گيرد؛ اعم قرار مي  و برخورداري  برداري بهره

  .مانند آنها
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  كه  و پذيرفت  گرفت: يعني »نمود  را دريافت  كلماتي  از پروردگارش  آدم  سپس«

�m��K�J�I�H�G��F�E�D�C�B: و حوا بود  آدم  دعاي  از اين  عبارت

Ll )نكني،   ما رحم  وبه  و اگر بر ما نبخشايي  كرديم  ما بر خود ستم! پروردگارا
  دو الهام  آن  را به  فوق  كلمات� ، و خداوند»7/23«) بود   خواهيم  مسلما از زيانكاران

بازگرداند و  � را برآدم  خويش  رحمت: يعني » و خداوند از او درگذشت«. كرد

است،   بازگشت  معناي به: توبه » است  پذير مهربان او توبه  چرا كه«  را پذيرفت  اش توبه
 - شود   متعدي»  علي«واگر با   از معصيت  بازگشت  آن  شود؛ معناي  متعدي»  عن«اگر با 
 . است  توبه  پذيرفتن  آن  معناي -  آيه  اين  چون

 :چهار شرط  مگر به  نيست  پذيرفته  نساناز ا  توبه: اند  علما گفته
 . گذشته  از گناهان  پشيماني -1
 . در حال  گناه  ترك -2
 . در آينده  آن  به  بازگشت  عدم  به  تصميم -3
او و   به  حقش  با رساندن  خصم  نمودن  و راضي  بندگان  و مظالم  رد حقوق -4

 . زبان  به  از وي  عذرخواهي
 

H�G�F�ED�C�B�AH�G�F�ED�C�B�AH�G�F�ED�C�B�AH�G�F�ED�C�B�A�����S�R�Q�P�O�N�M�L��K�J�I�S�R�Q�P�O�N�M�L��K�J�I�S�R�Q�P�O�N�M�L��K�J�I�S�R�Q�P�O�N�M�L��K�J�I 

 شما  به  من  اگر از جانب  فرود آييد، پس«  از بهشت: يعني » از آن  جملگي: گفتيم«

از   كه  آنان«  است� خدا  كتاب: مراد از هدايت.  در زمين »رسد  هدايتي

  برايشان«كنند   عمل  آن  را بپذيرند و به  من  كتاب: يعني »كنند  پيروي هدايتم

نخواهند   و محزون«  است  آيند در آينده  ناخوش  از امري  بيم: خوف » ستني خوفي

  . است  ضد سرور و شادماني: حزن »شد
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  نازل  كتابهاي  را نپذيرفتند و به  و هدايتش� خدا  به »كفر ورزيدند  كه  كساني  ولي«

 »دوزخند  اصحاب  انگاشتند، آنانند كه  روغما را د  و آيات«نكردند   عمل  وي  شده

  جاودانه  آنان«  است  با آن  شان و پيوستگي  اقتران  معناي ؛ به با دوزخ  دوزخيان  مصاحبت

� &I=«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث »در آنند�&   ��#5�

"�Q5�  �I  F���D� X3 �)0I&  "!5	 ,F�a <	 �)3   i����'& �)*$��&  �I���L}$ ��#5�  �)*���H3  

;�� �  f*:  ;F@& ��3 �	��� �@  �  T��J5�   :خود اصحاب  كه  كساني  يعني -  دوزخ  اما اهل  

  دوزخ  از اهل(  هستند كه  مردماني  مانند، ولي مي  زنده  ميرند و نه مي  در آن  نه -دوزخند 
ميراند،  را مي  آنان  آتش  است، پس رسيده  آنان به  اهانشانگن  وسيله به  آتش  بلكه) نيستند 

  داده  شفاعت  اذن  آنان  شدند، در خصوص تبديل ذغال  به  چون  كه  تا اين  ميراندني
 .»شود مي

 :نماييد  توجه  آيات  اين  و احكام  از نظريات  اي پاره  به  اينك

  اين  اول  رأي: است  علما دو رأي  نميا � حوا همسر آدم  آفرينش  كيفيت  درباره -1
  نبوي  واحاديث  قرآني  از آيات  كه  شد، چنان  آفريده � آدم  چپ  او از پهلوي: كه  است

  وجود آدم  حوا از جنس :گويند مي  كه  است  از مفسران  برخي  رأي: دوم  رأي. آيد بر مي
  معني  نيز همين  باب  در اين  وارده تاز آيا  گروه  استنباط اين. شد  آفريده  از خاك  يعني

  مراد از آن: گويند ، مي»1/ نساء» «...و آفريد ازاو :�#(�  	p�06: در تأويل آنها.  است

  وارده  گروه، احاديث  از نظر اين.  ازوجود خود وي  است، نه  آدم  حوا از جنس  آفرينش

  از پهلو آفريده  زن : ... �F  &�e�7  806� "�  Z0;«: شريف  حديث و از جمله  باب  در اين

  اعتدال  عدم  نوعي  زنان  در رفتار و اخالق  چون: شود كه مي  تأويل ، نيز چنين» است  شده
  است  كج  پهلو كه  استخوان  به آنها  اخالقي  منش  تمثيل  شيوه  به بنابراين، وجود دارد

 .شد  تشبيه
  شد، همان  فرود آورده  از آن � آدم  كه  بهشتي  كه  دارند بر اين  اجماع  سنت  اهل -2

 . است  دارالخلد برين  بهشت
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هر   و كبيره  صغيره  از گناهان: انبيا  بر آنند كه) مالك، ابوحنيفه، شافعي(جمهور علما  -3
  ممكن  ايشان جايز باشد، اقتدا به  ايشان  در حق  گناه  دو معصومند زيرا اگر ارتكاب

صادر شد و   وي  از نبوت  قبل  بود كه  صغيره  گناهي � آدم  اين، خطايو بنابر  نيست
و   عصيان  بود نه  سرزد، نسيان  از وي  يا آنچه.  است  بعد از نبوت  از گناه: انبيا  عصمت

  عزوجل  دارد زيرا خداي  ترجيح معني  و همين.  نيست  با عصمت  منافي  سهو و نسيان

  او عزمي  كرد و ما براي  فراموش آدم« m^�]�\�[�_l: فرمايد خود مي
 »115 /طه» « نيافتيم

  

�m�l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a�`�m�l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a�`�m�l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a�`�m�l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a�`  
  دهد كه قرارمي  را مورد خطاب  امتهايي  عزوجل  رو داريم، خداي پيش  كه  در آياتي
 را از يهود  سخن رشته  ميان  در اين.  است  ظهور يافته  آنان  در ميان  آسماني  رسالتهاي
است، از ديگر   آسماني كتاب  داراي  ملت  ترين  سو، يهود قديمي كند زيرا از يك آغاز مي

  كه  سوره  اين)  142(  تا آيه  آيه ، از اين پس. با مؤمنانند  مردم  ترين دشمن  يهوديان سو،
  است  اسرائيل  بني  پيرامون  همه گيرد، را دربرمي  كريم  از قرآن  جزء كامل  يك  به  نزديك

 .بر مال گرداند  شان وجودي  و زشت  منفي را با ابعاد  كردار شان  و ماهيت  تا حقيقت
از سر   باآنان  ؛ گاهي است  متنوع  با يهوديان  قراني  خطاب  شيوه  كه  است  يادآوري  بايسته

 - از نعمتها  بايادآوري  با تهديد و توبيخ، وقتي  گاهي رود، مي  سخن  و نرمش  عطوفت
 . و سرزنش  با توبيخ  همراه و جناياتشان  جرايم  با شمارش  و زماني -  آيه  همين  چون

  است، وفرزندان: فرزند ابراهيم  فرزند اسحاق  يعقوب: اسرائيل » اسرائيل بني  اي«
  دهبن«؛  اسرائيل  لغوي نامند و معني مي»  اسرائيل بني«يهودند،   يا قوم  عبرانيان  را كه  اسرائيل

  زاد و تبار دوازده  هستند كه اي گانه اسباط دوازده  همان  اسرائيل بني  پس.  است» خدا
  كريم  در قرآن»  اسرائيل بني»  عبارت كه  شويم يادآور مي. باشند مي � فرزند يعقوب

  بر شما ارزاني  را كه  نعمتهايم«!  اسرائيل بني  اي!  آري.  است  كار رفته بار به) 41(

  و غيره  فرعون  از چنگ  كتاب، نجات  نمودن نازل ‡پيامبران  فرستادن  چون » تمداش

از   كه  عهدي  همان »وفا كنيد  عهدم  و به«را شكرگزاريد   نعمتهايم  و اين »ياد آريد به«
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مراد از عهد، : اند گفته  بعضي.  ام گرفته  در تورات صاز محمد   شما در مورد پيروي
و مزد   شما از پاداش  به  كه  آنچه  تا به: يعني » وفا كنم  پيمانتان تا به«  تاس  فرايض  اداي

: رهبه »بترسيد  و تنها از من«  ، وفا كنم ام نموده  تضمين  المقدس  دربيت  دادنتان  و جاي
  جز من  دهيد و از احدي  جاي  را در دلهايتان  از من  فقط بيم: يعني.  است ترس  شدت

  .نهراسيد
 

nnnn�����_�~�}� �|�{�z� yx� � � � �w�v�u�t�s�r�q��p�o�_�~�}� �|�{�z� yx� � � � �w�v�u�t�s�r�q��p�o�_�~�}� �|�{�z� yx� � � � �w�v�u�t�s�r�q��p�o�_�~�}� �|�{�z� yx� � � � �w�v�u�t�s�r�q��p�o
a�`a�`a�`a�` 

  است چيزي  مؤيد همان  آريد، كه  ايمان«  عظيم  قرآن  به: يعني » كردم  نازل  و بدانچه«

  و با حقي  است: و اخبار انبيا  با تورات  و همخوان  موافق  قرآن: يعني » با شماست  كه

نباشيد   كساني اولين: يعني »نباشيد  آن منكر  و نخستين«دارد   نزد شماست، مطابقت  كه
  آن  كنندگان تصديق شما اولين  كه  است  اين  شايسته  كه اند، درحالي گشته  منكر قرآن  كه

  زندگي  بهاي  به: يعني »ناچيز  بهايي  به«مرا   اوامر و نواهي: يعني »مرا  و آيات«باشيد 

  گاهي. »نفروشيد«  است  آن  نيا و شهواتهمانا د  كه  ارزش حقير و بي  ناچيز و رياستي
شود،  مي  كار گرفته  يگر بهكدي  بجاي عرب،  در سخن» شراء«و »  بيع»  از كلمات  هر يك

را   و عهد شكني »پروا كنيد  و تنها از من« است  فروش  معني  در اينجا به» شراء»  پس
 .فروگذاريد

 

�j�i�h�g�f��e�d�c�b�j�i�h�g�f��e�d�c�b�j�i�h�g�f��e�d�c�b�j�i�h�g�f��e�d�c�b 

و «  اديان  ساختن و تباه  اذهان  ساختن  آشفته  با هدف »نياميزيددر  باطل  را به  و حق«

  تبليغ  كه  است  الهي  هاي حجت: در اينجا»  حقيقت«مراد از  »نكنيد  را كتمان  حقيقت
و از   كتمان كنند، نه  آنها را بيان  كه  شده  گرفته  پيمان  و از آنان  است  واجب  آنان آنها بر

در  صمحمد حضرت  پيامبر آخرالزمان  در مورد بعثت  كه  است  ييبشارتها  جمله  آن
  رسول صمحمد امر را كه  حقيقت »دانيد خود مي  كه درحالي«  است  آمده  كتابشان
 .آگاهيد  خوبي به  است آمده  در كتابهايتان  باره دراين  كه  و از اخباري  است� خداوند
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�r�q�p�o�n��m�l�k�r�q�p�o�n��m�l�k�r�q�p�o�n��m�l�k�r�q�p�o�n��m�l�k 

  در آييد، نماز را به  اسالم  به: يعني »را بدهيد  د و زكاتو نماز را برپا داري«
 را نيز بپردازيد و با مسلمانان  ، برپا داريد، زكات كرده  بيان صمحمد   كه  اي شيوه همان

وبا «: فرمايد مي  كه آنها حضور يابيد، چنان  در جماعت  مساجد آنها رفته  باشيد و به 

 تعبيرشد تا يهود را از نماز قديمشان»  ركوع»  ماز بهاز ن »كنيد  ركوع  كنندگان ركوع
 .نداشتند  ركوعي  دور گرداند زيرا يهود در نماز خويش 

  نيست، ولي  و واجب  است  مؤكده  حضور در جماعت، سنت  جمهور فقها بر آنند كه
 . است  بسيار كرده  ترغيب  بر آن  مقدس  شريعت

 

����~�}�|{�z�y�x�w��v�u�t�s����~�}�|{�z�y�x�w��v�u�t�s����~�}�|{�z�y�x�w��v�u�t�s����~�}�|{�z�y�x�w��v�u�t�s 

  به  ايمان را به  آيا مردم: يعني »دهيد مي  فرمان  نيكي  را به  آيا مردم«!  اسرائيل  نيب  اي
  و كليه  زكات نماز و پرداختن  و برپاداشتن  عهد الهي  و وفا به  و پيامبرانش  متعال  خداي
خود را  :يعني »كنيد؟ مي  خود را فراموش  كه  آن  حال«دهيد  دستور مي  شايسته  اعمال

  با اين«  است  زشت كار شما بسي  دهيد؟ اين نمي  نيكي  فرمان  خودتان  و به  فرو گذاشته

تا از   خويش  بدكرداري  به »انديشيد؟ نمي  خوانيد، آيا هيچ خدا را مي  شما كتاب  كه
  هم  حق  حجت  وحامالن  الهي  كتب  اگر شما از آگاهان: باز گرديد؟ يعني  كژراهه  اين

  اي شيوه  چنين  گرفتن  از عقال هستيد، شما را از درپيش  امر كه  اين  بايد صرفنبوديد، 
  را كه  آنچه  شماست، چگونه در دسترس  هم  الهي  كتاب  كه  داشت، اكنون باز مي

و از   ، فرو گذاشته است  علم  مقتضاي  كه  آنچه  است، بعد از فروگذاشتن  عقل  مقتضاي
 گذريد؟ پروا مي  بي  برابر آن

  آيه اين: فرمود  كه  است  شده  روايت ك عباس  از ابن  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  ونزديكان  خويشان  به  از آنان  يكي  بود كه  شد زيرا چنان  نازل  يهود مدينه  درباره

بود،   پيوند شيرخوارگي  از مسلمانان  يكي  او و ميان  ميان  كه  كسي  و به  خويش  مسلمان
  پايدار باش - صمحمد  حضرت  يعني -مرد   اين  و بر پيروي  اسالم  بر دين: گفت مي
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دادند، اما خود را  دستور مي اسالم  به  پايبندي  را به  مردم  گونه بدين.  است  زيرا او بر حق
 .كردند مي  فراموش

باشد  مي  عام  فاد آنم  يهود است، ولي  هرچند متوجه  آيه  در اين  خطاب: اند علما گفته
 . سبب  بودن  خاص  به  نه  لفظ است  بودن  عام  زيرا اعتبار به

  امر به -  و خلف  از سلف  اعم -علما   قول  ترين بنابر صحيح«: گويد كثير مي  ابن
ازآنها   و يكي  است  خود امر كننده، هردو واجب  وسيله  امر به  آن  دادن  و انجام  معروف
امر   معروف  بايد به  عالم  كه  است  اين  صحيح شود بنابراين، ساقط نمي  يگريد  با ترك

  هرچند او خود مرتكب نمايد؛  دهد و از منكر نهي نمي  را انجام  كند؛ هرچند او خود آن
  كه  اين  سبب  به  شخص  بود كه  اگر كار چنان«: گويد مي �جبير  سعيد بن. گردد مي  آن

  كرد و از منكر نهي امر نمي  معروف  ديد؛ به نمي  ها آراسته خوبي  تمام  خود را به
. »نمود مي  نهي  از منكري  كرد و نه مي امر  معروفي  را به  ديگري  كسي  نمود، ديگر نه نمي
  جهت  است، از اين  نكوهيده  عمل بي  علم  كه بايد دانست  ولي«: كند مي  كثير اضافه  ابن

: شريف  حديث  اين  است، از جمله  آمده  بسياري عمل، احاديث  بي  عالم  در نكوهش

»=x� (��5�  ?Q5�   �0���  h�#5�  <	 _w� =D��  �$  =xD>  s�c5�  �� h�#05 S  ��a	  �A�� : 
  ماند كه مي  چراغي  كند، به نمي  عمل  آموزد اما خود بدان مي  مردم  خير را به  كه  عالمي

  آمده  ديگري  شريف  در حديث. »سوزاند را مي  خودش  بخشد، ولي مي ناييروش  مردم  به
  بريده  از آتش  هايي آنها با قيچي  زبان  كه  گذر كردم  بر قومي  معراج  درشب«: است

  دنيا؛ از آنان  از اهل  امتت  و سخنرانان  خطيبان: كيانند؟ گفتند  گروه  اين: شد، گفتم مي
را  كتاب  كه  نمودند، در حالي مي  خود را فراموش  كردند ولي امر مي  كيني  را به  مردم كه
 .»كنند؟ نمي  تعقل  خوانند، مگر آنان مي
 :فرمايد ومي  را بر يهود نمايانده  آفت  اين  و عالج  درمان  راه  خداوند متعال  گاه آن
 

�ª��©��� �̈�§�¦�¥�¤£�¢�¡�ª��©��� �̈�§�¦�¥�¤£�¢�¡�ª��©��� �̈�§�¦�¥�¤£�¢�¡�ª��©��� �̈�§�¦�¥�¤£�¢�¡ 

  از شهوات  نفسهايتان  با بازداشتن »از صبر«  بر امور خويش »جوييد  و ياري«
از «: گويد مي قرطبي.  است  گرفتن  مراد از صبر؛ روزه: قولي  به.  بر طاعات  كردن وبسنده
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در شما  »نماز«  كه  گرايشي »و از«. »شود مي  صبر ناميده  ماه  رمضان  كه  است  جهت  اين
  ياري صمحمد   به  ايمان به  نفسهايتان  كند، بر واداشتن ايجاد مي� خدا  سوي  به

 .امر را برنتابند  اين  بجوييد، هرچند نفسهايتان
  يادآوري فقط نماز به  ساير عبادات  از ميان«: گويند مي  ديگر از مفسران  و برخي  قرطبي

: كه  است  آمده شريف  در حديث. »شود  تأكيد گذاشته  آن  شد تا بر اهميت  مخصوص
. »بردند مي  نماز پناه سوي  گرفتند، به  در فشار قرار مي  كارياز   چون صخدا   رسول«
  وي  و از طاعت  نياورده ايمان� خداوند  به  كه بر كساني » نماز دشوار است  و هرآينه«

 خداوند  عظمت  در پيشگاه  نفسهايشان  كه  آنان: يعني » مگر بر فروتنان«ورزند  تكبر مي

 .اند رسيده  آرامش  به  عظمت  ر اينو در براب  است  و رام  فروتن�
 

�́³�²�±�°� �̄®�¬�«�́³�²�±�°� �̄®�¬�«�́³�²�±�°� �̄®�¬�«�́³�²�±�°� �̄®�¬�« 

  اعراب .و باور دارند  يقين: يعني »كنند مي  گمان  هستند كه  كساني  همان«: فروتنان  اين
  يقين  معناي به  در قرآن  هر ظني«: گويد مجاهد مي. نامند مي  را نيز گمان  يقين  گاهي
و «  درروز قيامت »خواهند كرد  پروردگار خود مالقات با  كه«دارند   يقين!  آري. » است

و از   خواهد پرداخت  و كمال  تمام  را به  و او پاداششان » او باز خواهند گشت  سوي  به
  .خواهد افزود  نيز بر آن  خويش  فضل
 

Á�À��¿��¾�½�¼�»���º�¹� �̧�¶�µÁ�À��¿��¾�½�¼�»���º�¹� �̧�¶�µÁ�À��¿��¾�½�¼�»���º�¹� �̧�¶�µÁ�À��¿��¾�½�¼�»���º�¹� �̧�¶�µ 

در  با سپاسگزاري »ياد كنيد داشتم،  بر شما ارزاني  را كه  نعمتهايم!  اسرائيل بني  اي«
ياد آورديد،  نعمتها رابه  اين  چون: يعني.  گذشت)  11(  نعمتها در آيه  اين  بيان. برابر آنها

شما را بر   من  كه  واين«آوريد   ايمان  من  بر انگيخته  رسول  آنها را برپا داريد و به  حق

: ديگر  قولي  به. هستند  زمانشان ؛ جهانيان مراد از جهانيان: قولي  به » دادم  برتري  جهانيان
  ايشان، وجود انبيايي  برتري  اين  اند ودليل شده  داده  برتري  جهانيان  بر تمام  اسرائيل  بني

  بوده  در زماني  و فضيلت  برتري  اين  البته . برانگيخت  در ميانشان� خداوند  كه  است
محمد   به  آنها از ايمان  كه  اند، اما اكنون بوده  مؤمنخدا  مرسل  پيامبران  همه  يهود به  كه
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 � برتر نيستند زيرا خداوند صمحمد  از امت  طورقطع اند؛ ديگر به سر باز زده ص

  شما بهترين(  �m�R�Q�P�O�Nl: فرمايد مي صمحمد  امت  در وصف
  و فضيلت  برتري بنابراين،. »3/110«) ايد  شده  آورده  بيرون مردم  براي  هستيد كه  امتي
  محدود به  جهت  از يك  هميشگي، بلكه  و نه  است  عام  نه بر غير آنان،  اسرائيل  بني

  اوامر الهي  به  آنان  پايبندي  ميزان  به  ديگر، وابسته  و از سويي باشد مي  زمانشان  جهانيان
 . است
 

��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ê�É�È�Ç��Æ�Å��Ä�Ã�Â��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ê�É�È�Ç��Æ�Å��Ä�Ã�Â��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ê�É�È�Ç��Æ�Å��Ä�Ã�Â��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ê�É�È�Ç��Æ�Å��Ä�Ã�Â  
  هيچ كه«  است  مراد روز قيامت. بترسيد  روزي  از عذاب: يعني »بترسيد  و از روزي«

  را به  حقي  كس  روز هيچ  در آن: يعني »كند نمي  دفع  را از كسي  چيزي  كس

 بتواند  اگر فرضا انسان »شود نمي  پذيرفته  شفاعتي  و از كسي«پردازد  نمي  ديگري جاي

  عوضي  وي  بجاي  و نه«كند   شفاعت  وي  براي� نزد خدا  را بياورد كه  كسي

 را  كسي: يعني »نخواهند شد  هم  و ياري«  و فرزندان  يا خانواده  از مال »شود مي گرفته
 .دهد نجاتشان� خداوند  كند و از عذاب  كمك  آنان  به  كه  نيست  آن  و امكان  توان

كفاراست، اما   فقط در حق شفاعت،  سودبخشي  عدم: كه  دارند بر اين  اجماع  مفسران
  كافران  در حق  ؛ شفاعت مردود است  كه  شفاعتي  رساند، پس مي  نفع  مؤمنان  به  شفاعت

 .باشد مي
 

�N� ML�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N� ML�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N� ML�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�N� ML�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A

T�S�R�Q��P�OT�S�R�Q��P�OT�S�R�Q��P�OT�S�R�Q��P�O  
  شما را ازچنگ  كه  گاه آن«  ما را بر خويش  نعمت  اين!  اسرائيل  بني  اي »ياد آريد  و به«

  بود، اما به� موسي  زمان  پادشاه  مخصوصا نام»  فرعون«: قولي  به » رهانيديم  فرعونيان
  بر مصر قديم»  بطالسه«از  قبل  كه  بود از مصرياني  هر پادشاهي  لقب  فرعون: ديگر  قولي

  فارس  شاهان  لقب»  كسري« و  روم  شاهان  لقب» قيصر»  كه كردند، چنان مي  حكومت
بود   ريان  بن  مصعب  ، وليد بن� موسي زمان  فرعون  نام«: كند كه مي  نقلكثير   ابن. بود
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  عذابي«  فرعونيان  يعني » آنان  كه«. »اصطخر بود و از سرزمين  داشت  فارسي  و او اصالت

شما را   پسران«: كه  است  اين  سخت  عذاب  تفسير اين »چشانيدند شما مي  را به  سخت

  و ذليلشان  گرفته  كنيزي  را به  تا آنان »گذاشتند مي  رازنده  يتانبريدند؛ و زنها سر مي
  دختران  داشتن  نگه  و زنده  اسرائيل  بني  پسران  كشتن  به  فرعون  كه  اين  دليل. گردانند

دنيا  به  مردي  اسرائيل از بني: بودند  گفته  فرعون  به  كاهنان  بود كه  داد، اين  آنها فرمان
  لعنه  فرعون«: گويد كثير مي ابن.  اوست  دست  به  ات فرمانروايي  و زوال  نابودي  كهآيد  مي

  المقدس  از بيت  آتشي  ديد كه  داد؛ در خواب  تكان  او را سخت  ديد كه  ، خوابيهللا ا
لذا از .  اسرائيل  بني  هاي خانه  به  در آمد، نه  قبطيان  هاي خانه  به شد و فقط  خارج

  از بني  مردي  دست  به  سقوط حكومتش  كرد كه  برداشت  گونه اين  خواب  مضمون
. »داد  فرمان  اسرائيل  بر بني  فجيع  جنايت  اين  اعمال  رو به  بود، از اين خواهد  اسرائيل

  و در نعمت  فرعون  دست  به  شدنتان  و شكنجه  در عذاب: يعني »كار و در اين«

و مقدار   تا ميزان »بود  پروردگارتان  از جانب  بزرگ  آزمايشي«او   چنگ از  تان رهايي
از او   و شكرگزاريتان  پيامبرش  به  ، ايمان� از خدا  برداري فرمان  در ميدان  تان ايستادگي

 .شود  امر نمايان  در عينيت تعالي،
 

_� �̂]�\�[�Z��Y�X�W�V�U_� �̂]�\�[�Z��Y�X�W�V�U_� �̂]�\�[�Z��Y�X�W�V�U_� �̂]�\�[�Z��Y�X�W�V�U 

شما رااز   كه  بعد از اين: يعني » فتيمشما شكا  دريا را براي  را كه  و ياد كنيد هنگامي«
  دنبال براي  شديد، فرعون  از مصر خارج � و شما با موسي  رهانيديم  فرعونيان  چنگ

  خشك  اي گونه رابه  و بستر آن  شكافتيم  دريا را برايتان  هنگام  آمد، در آن  بيرون  نمودنتان
و شما را «بود ) سرخ  درياي( قلزم  ا؛ دريايدري  اين. شديد  روان  بر آن  كه  كرديم  و آماده

كرديم،   را غرق«  و پيروانش  فرعون: يعني » فرعون  و آل«  شدن  از غرق » رهانيديم

  يابيد، و به مي  نجات  سانه چ  كه خودتان  سوي  به »كرديد مي  شما نظاره  كه درحالي
 .بودند  شدن غرق  درحال  كه  فرعونيان  سوي

  روايت  به  شريف  در حديث  كه روز، روز عاشورا بود، چنان  اين  هك  است  نقل
  آمدند، ديدند كه  مدينه  به  چون صخدا  رسول: فرمود  كه  است  آمده � عباس ابن
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را   شما آن كه  روزي  اين«: پرسيدند  ، از آنان گيرند، پس مي  روز عاشورا را روزه  يهوديان
  روزي  نيك، اين  است روز؛ روزي  اين: گفتند  ، يهوديان»؟ است  روزي گيريد چه مي  روزه
داد و   نجات  دشمنشان  را از چنگ  اسرائيل  بني  در آن  عزوجل  خداي  كه  است

) با  موافقت(  از شما به  من« :فرمودند صخدا  رسول.  گرفت  را روزه  آن � موسي
: نيز فرمودند  مسلمانان  گرفتند و به هرا روز  آن  ، خودشان پس  ،از آن» سزاوارترم  موسي

 .»كنيد  مخالفت  بگيريد و با يهوديان  را روزه -هر دو  -عاشورا   و دهم  روز نهم«
 

�l��k�j�i�h�g�f�e�d�c��b�a�`�l��k�j�i�h�g�f�e�d�c��b�a�`�l��k�j�i�h�g�f�e�d�c��b�a�`�l��k�j�i�h�g�f�e�d�c��b�a�` 

: واعدنا » گذاشتيم  وعده  شب  چهل  با موسي  كه  گاه آن«را برخود   ياد كنيد نعمتم »و«
  گذاشتن وعده  سبحان  خداي  دارد، لذا از جانب  جانبيني  معناي  كه  است»  مفاعله»  از باب

  بعد از نجات  عزوجل خداي!  آري. بود  حضور در ميعادگاه  قبول � موسي  و از جانب
بيايد تا بعد » طور»  به  كه  گذاشت وعده � فرعون، با موسي  از چنگ  اسرائيل بني  دادن

اكثر   قول  به  شب  چهل  اين. كند  وحي او  يد و بهبگو  سخن  با وي  شب  چهل  از مدت
او   شما در غياب  گاه آن«. بود  الحجه  ذي روز از ماه  و ده  ذوالقعده  ماه  ؛ تمام مفسران

ستمكار   كه درحالي«قرار داديد   را معبودخويش  و آن »گرفتيد  پرستش  را به  گوساله

 . سبحان  خداي به  آوردن  خود، با شرك  بر نفسهاي »بوديد
 

��u�t�s�r�q�p�o�n�m��u�t�s�r�q�p�o�n�m��u�t�s�r�q�p�o�n�m��u�t�s�r�q�p�o�n�m 

  كه  عظيمي گناه  و از اين » بر شما بخشوديم«  گوساله  از پرستش  پس: يعني » از آن  پس«

شكر  »كنيد شكرگزاري  باشد كه«  درگذشتيم  خويش  و منت  فضل  شديد، به  مرتكب
در   و كوشش تالش -  است  گفتههللا عبدا  بن  سهل  كه چنان -� خداوند  براي  گزاري
 . است  در آشكار و نهان  و پرهيز از معصيتش  وي  طاعت  جهت
 

��}�|�{�z�y�x�w�v��}�|�{�z�y�x�w�v��}�|�{�z�y�x�w�v��}�|�{�z�y�x�w�v 

  وفرقان«  تورات » آسماني  كتاب  موسي  به  كه  گاه آن«را برخود   ياد كنيد نعمتم »و«

  ضا كهعصا ويد بي  چون  معجزاتي  وسيله  به  است  و بيان  حجت: فرقان  قولي  به » داديم
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  باشد كه«شد  مي  نهاده  فرق  و باطل  حق  داد؛ و بدانها ميان � موسي  به� خداوند

 .»آييد  راه  به

  كه از دريا بود، چنان  سالمت  به  اسرائيل بني  آمدن  بعد از بيرون � موسي  به  كتاب  دادن
 .دارد  داللت  معني  بر اين»  اعراف»  سوره  آيات  سياق
 

�b�a� �̀_�~�b�a� �̀_�~�b�a� �̀_�~�b�a� �̀_�~�k�j��i�h�g�f��e�d�c�k�j��i�h�g�f��e�d�c�k�j��i�h�g�f��e�d�c�k�j��i�h�g�f��e�d�c

y���x�w�v��u�ts�r�q�p�o�n��m�ly���x�w�v��u�ts�r�q�p�o�n��m�ly���x�w�v��u�ts�r�q�p�o�n��m�ly���x�w�v��u�ts�r�q�p�o�n��m�l 

و   ازمردان  كساني  متوجه  وي  خطاب » من  قوم  اي :خود گفت  قوم  به  موسي  و چون«
بر خود   پرستيتان شما با گوساله«كردند   را پرستش  گوساله  باشد كه مي  قومش  زنان

كنيد   توبه  ذاتي  درگاه  به: يعني »كنيد  وبهت  آفريدگارتان  درگاه  به  ايد، پس كرده  ستم

را   وخودتان«گرفتيد   پرستش  را به  شما با او، ديگران  كه شما را آفريد، درحالي  كه

  كه  است  شده روايت � از علي » شما بهتر است  براي  نزد آفريدگارتان  اين  بكشيد كه
 � ؟ موسي چيست مان پرستي سالهگو  توبه: گفتند � موسي  به  اسرائيل بني«: فرمود
را بر   سياه  ابري  خداوند متعال  گاه آن. ديگر را بكشيد  از شما برخي  برخي  كه  اين: گفت
. بر همديگر نجنبد  نبينند و مهرشان كشتن  ديگر را در هنگام فرستاد تا يك  سرشان  باالي
شخص، برادر و پدر   شد كه  درآويختند و چنان هم به  كاردها و خنجرها را برگرفته  پس

هفتاد هزار   كه  تا اين  است  را كشته  كسي چه  كه  نداشت و پروا  كشت را مي  و فرزندش
: فرستاد كه  وحي  موسي  به� خداوند  هنگام  در اين .رسيدند  قتل  به  از آنان  تن

نيز   ماندگان باقي  شد و توبه آمرزيده  بر كشتگان  دارند، حقا كه نگه تا دست  ده  فرمانشان
يگر را كشتيد و بر كدي  كه  گاه آن » شما را پذيرفت  خدا توبه  پس« .»آمد  پذيرفته

 . كارش توبه  بر بندگان » است  پذير مهربان او توبه  كه«بخشود   هم  ماندگانتان باقي
 

�©�� �̈§�¦�¥���¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�©�� �̈§�¦�¥���¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�©�� �̈§�¦�¥���¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�©�� �̈§�¦�¥���¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z  
تا خدارا   آوريم نمي  تو ايمان  بههرگز !  موسي  اي: گفتيد  و ياد كنيد چون«

 سخن، هفتادتن  اين  گويندگان.  سر است  چشم  به  ديدن: مراد از جهره » آشكارانبينيم
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و  كرد  را انتخاب  اسرائيل، آنان بني  پرستي بعد از گوساله � موسي  بودند كه  نخبگاني 
شما را  صاعقه  پس«كنند   اهيعذرخو  خداوند متعال  درگاه  طور برد تا به  كوه  با خود به

 »نگريستيد مي كه درحالي«مرديد   شما زد و همه  به  از آسمان  آتشي: يعني » فروگرفت
  آنان  بود كه  اين  كردنشان  عذاب  دليل. ديديد سر مي  چشم  رخداد را به  اين: يعني

  درخواست  آناست، و  نداده در دنيا اجازه  آن  به� خداوند  شدند كه  خواستار امري
  و احاديث  است  حق  درآخرت  تعالي  حق  اما رؤيت. سر بود  چشم  به  وي  رؤيت
  بينند، و احاديث مي  را در آخرت پروردگارشان  بندگان  اند كه تواتر خبر داده  به  صحيح
  .دارند  قطعي  امر داللت  بر اين
 

�²�±�°� �̄®��¬�«�ª�²�±�°� �̄®��¬�«�ª�²�±�°� �̄®��¬�«�ª�²�±�°� �̄®��¬�«�ª 

  نعمت  اين »؛ تا شكرگزار باشيد كرديم  يگربار زندهشما را د  از مرگتان  پس  گاه آن«
 .ما را  وديگر نعمتهاي

 

�Ã�Â� ÁÀ��¿�¾�½� � �¼� »º�¹� �̧¶�µ� � �́³�Ã�Â� ÁÀ��¿�¾�½� � �¼� »º�¹� �̧¶�µ� � �́³�Ã�Â� ÁÀ��¿�¾�½� � �¼� »º�¹� �̧¶�µ� � �́³�Ã�Â� ÁÀ��¿�¾�½� � �¼� »º�¹� �̧¶�µ� � �́³

��È�Ç�Æ����Å�Ä��È�Ç�Æ����Å�Ä��È�Ç�Æ����Å�Ä��È�Ç�Æ����Å�Ä 

  چتري را همانند  سپيد و رقيق  ابري  خداوند متعال » شما گردانيديم  و ابر را سايبان«
را از   كرد تاآنان مي  حركت  ا آنانرفتند، ب هرجا مي  گردانيد، كه  اسرائيل  بني  سايبان
نمايد، و   محافظت  است  مصر و شام  ميان  صحرايي  كه»  تيه»  خورشيد در دشت  گرماي

  و جهاد با آنان»  عمالقه«  شهر ستمگران  از ورود به  اسرائيل  بني  بود كه  هنگامي  اين
بامداد   از طلوع  بود كه  شبنمي :من » فرو فرستاديم  وسلوي  من  و برايتان«كردند   امتناع

  تبديل  عسل  به  گشته  آمد و شيرين فرودمي  از آسمان  برآنان  مه  خورشيد چون  تا طلوع
از   اش يكروزه  كفايت  اندازه  به  و هر كس شد مي  خشك) انگم(  شد و همانند صمغ مي
  در حديث. گويند مي»  گزانگبين»  آن  به  درفارسي  كه  است  گفتني.  گرفت بر مي  آن

  آن  كرد و آب  نازل � بر موسي� خدا  كه  است از مني  قارچ«: است  آمده  شريف
 . است  ديگر عسل  قولي  ، و به» بلدرچين»  پرنده  قولي  به: سلوي. » است  چشم  شفاي
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وشكر  »يدبخور  ايم داده  شما روزي  به  كه  اي پاكيزه  هاي از خوراكي«: گفتيم  آنان  و به

  با اين » وآنان«كردند   را ناسپاسي  حق  پاكيزه  نعمت  همه  اما آنها اين. را بجا آريد  نعمت

قرار   مورد ستم  كه هستيم  نزدند زيرا ما قويتر از آن  و زيان »نكردند  بر ما ستم«  ناسپاسي
نعمتها بر   ناي قطع  كار، سبب  با اين  چراكه» كردند مي  بر خود ستم  بلكه«  گيريم

بخورند و با  ما  زحمت بي  از روزي  كه  داديم  فرمان  آنان  به: يعني. شدند  خودشان
  كرده  آنها مخالفت خويش، شكرگزار ما باشند، اما  و راستين  خالصانه  و اطاعت  عبادت

 .كردند  بر خود ستم  گونه و كفر ورزيدند و بدين
  قاطعي  و معجزات  روشن  بر آيات  نعمت، افزون  ناي  فرود آوردن«: گويد كثير مي  ابن

بر ساير  صمحمد  اصحاب  فضيلت  كه  جاست  كردند، از همين  مشاهده  آنان  بود كه
در  صمحمد   اصحاب!  آري.شود ايشان، آشكار مي  در صبر و ثبات ‡انبيا  اصحاب

در   جمله  دند، از آنخري مي  جان به� خدا  ها و بالها را در راه سفرها و غزوات، رنج
  هاي سختي  گونه  همه  تحمل  به  فرسا، تن  و جان  سخت  گرماي  تبوك، در آن  غزوه

شدند، با وجود  مي  و معجزه  عادت  خواستارخرق  زدند و نه مي  نق  دادند، اما نه  جانكاه
 .»بود  بسيار آسان صخدا   بررسول  عادت  و خرق  معجزه  آوردن  كه  آن
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  المقدس شهربيت  به: يعني »شهر درآييد  بدين: گفتيم  را كه  ياد آريد هنگامي و نيز به«

از   كنان بخوريد وسجده  آن  از نعمتهاي  و فراواني  خوشي  خواستيد به  كه  و هرگونه«

. بود  المقدس شهربيت  شدند، دروازه مأمور  در آن  وارد شدن  به  كه  دري »در درآييد
  و فروتني  تواضع  معناي  به :اند گفته  بعضي.  است  شدن  خم  معناي در اينجا به: سجود
بود   آن  ، براي�خدا  عظمت در پيشگاه  شدن  و خم  فروتني  به  دستور دادنشان.  است

باشد   و نصرت  فتح  اين  ساختن درآماده  الهي  بر فضل  آنان  از سوي  كار، اعترافي  تا اين
  گناهان! خداوندا: يعني: حطه. كند مي  داللت شما  بر توبه  كلمه  اين  كه »بگوييد  و حطه«
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از شما را  » نيكوكاران  و پاداش  شما راببخشاييم  تا خطاهاي«. را دور بريز  مان

 . ايشان  ريدر برابر نيكوكا  خويش از سوي  فضلي  عنوان  به »افزود  خواهيم«
با گفتار  المقدس،  بيت  فتح  مأمور شدند تا در هنگام  اسرائيل بني: كه  اين  سخن  حاصل

و از آنها   كرده  اعتراف  خويش  گناهان  نمايند و به  خضوع� خداوند  و كردار براي
ر آثا  دليل  همين به. ها شكور و در نكبتها صبور بايد بود بخواهند زيرا در نعمت  آمرزش
در   كه گشت، چنان آشكارمي  پيروزي  در هنگام صخدا   بر رسول  و فروتني  خضوع
عليا   ثنيه(از   كه  هنگامي -  مكه در روز فتح صخدا   رسول«: است  آمده  شريف  حديث

شدند و   خم  پروردگار خويش  براي  شكرگزاري، چنان  عنوان  به -شدند  مي  وارد آن) 
 .»رسيد  شان  مركب  پاالن  جلوي به  ايشان  زير چانه  موي  كردند كه  خضوع
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  گفته  آنان  به  جز آنچه  چيزي  را به  سخن  بودند، آن  كرده  ستم  كه  اما كساني«

خدا   از رسول  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث »كردند  بود، تبديل شده
 در درآييد و حطه  به  كنان سجده: شد  گفته  اسرائيل بني  به«: فرمودند  كه  است آمده ص

  كه از در وارد شدند، درحالي  كردند و چون  را عوض  سخن  بگوييد، پس 
  اي جمله اين  كه» درجو  گندم: شعره في  حبه: گفتند خزيدند، مي مي  هايشان برنشيمنگاه

بر سر   پس«گفتند  مي» گندم:  حنطه«: آنها  برآنند كه  بعضي . معناست تمسخرآميز و بي

.  است  عذاب: رجز » فرو فرستاديم  از آسمان  عذابي  كيفر نافرمانيشان  به  ستمكاران
. » است  عذاب  معناي به � خداوند  در كتاب  هر رجزي«: گويد مي ك عباس  ابن

در : كه  است  نقل. بود  طاعون علما عذاباز   گروهي  عذاب، در رأي  اين  كه  است  گفتني
  .شدند  هالك روز  در يك  اسرائيل  از بني  تن هفتادهزار  طاعون  اين
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  باران  طلب: استسقاء »برآمد  آب  خود در طلب  قوم  براي  موسي  كه  و هنگامي«
بودند،  تيه  در دشت  آنان  كه درحالي!  آري. نيايد  نباشد و باران  آب  كه  است  هنگاميدر

و  » بزن  سنگ  بر آن  با عصايت: او گفتيم  به«كرد   آب  طلب  برايشان � موسي

  نشانه  عنوان به »شد  جاري  چشمه  از آن، دوازده  گاه آن«كار را كرد   اين � موسي
نداشتند،  نوشيدن  براي  آنها آبي  كه  در هنگامي!  آري� خداوند  از سوي  اي ومعجزه

  جاري  ازسنگي  آنان  را براي  بخش حيات  بزرگ، آبي  نعمتي  عنوان به  خداوند متعال
جوشيد و هر  مي چشمه  سه  آن  از هر طرف  بود كه  مربعي  ؛ سنگ سنگ  و اين  ساخت

  روان  ها از آن زد وچشمه مي  بر آن  با عصايش � نياز داشتند موسي  آب  به  كه  وقت
هر   كه  اي گونه به«شد  مي  ها خشك گشتند، چشمه نياز مي بي  از آب  شدند و چون مي

.  است  آب  نوشيدن  جاي  آبشخور، يعني: مشرب » دانست خود را مي  مشرب  اي قبيله
ها  چشمه  از اين  معين  اي چشمهاسرائيل،  بني  گانه از اسباط دوازده  هر سبطي: قولي  به

  نسلهاي: اسباط. كردند نمي  رجوع  غيرآن  بود و بايد به  آنان  به  متعلق  كه داشتند
  ؛ سنگ سنگ  آن«: گويد مي :بصري  حسن .اند � يعقوب  از فرزندان  گانه دوازده
جوشيد  مي  از آن  زد، آب مي  خويش  با عصاي � موسي را كه  نبود و هر سنگي  معيني

، نمايانتر و در  حجت  در ارائه  اين  كه. شد مي  خشك  سنگ  زد، آن مي برآن  و بار ديگر كه
با   آب  شدن  و جاري  فوران ! آري. » روشنگرتر است  خداوند متعال  قدرت دادن  نشان

 .بود  وي  براي  آشكاري  ، معجزه� موسي عصاي
  وسنت  خداوند بزرگ  از آفرينش  همه  معجزات«: گويد مي» المنير«تفسير   صاحب
  علمي  واختراعات  معجزه  دارند و ميان  ما مغايرت  روزمره  با عادات  هستند كه  جديدي

  و فن  علمي، قوانين اختراعات  وجود ندارد زيرا مبناي  و شباهتي  سنخيت  گونه هيچ
فضا، هوا، انرژي،   امواج چون -  هستي  نيروهاي  كارگيري  به  از طريق  علمي  هاي  آوري

  ساري  سنتها و قوانين  كه  است الهي  معجزه، صنع  مبناي  كه  است، در حالي  و غيره  برق
  ميان  كه  است  گفتني«: افزايد مي» المنير«  صاحب. »شكند مي  را درهم  بر طبيعت  و جاري
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وجود ندارد زيرا   ايجادي و  علي  رابطه  هيچ از آن،  و انفجار آب  سنگ  عصا به  زدن
  واسطه  بي  با عصا، چه  ديگري، چه  يا هر جاي  از سنگ  انفجار آب  به  خداوند بزرگ

  بندگانش  سو به كشد تا از يك مي  ميان  را به  موسي  عصاي  پاي  ولي  عصا نيز قادر است
  را متوجه  آنان ديگر،  دهد و از سوي  را تعليم  مسببات با  اسباب  ارتباط ميان  اصل

 .»بكوشند  آن  آوردن  در بدست  قدر توان  بسازد تا به  اسباب
بخوريد و  و سلوي  ؛ از من گفتيم آنان  به: يعني »خداوند بخوريد و بياشاميد  از روزي«

در فساد  »و فساد برپانكنيد  فتنه  و در زمين«خارا بياشاميد   از سنگ  برجوشيده  از آب
  در آن  ندهيد، كه پاسخ  قرار نگيريد و نعمتها را با گردنكشي  ديگران  پيشواي  افروزي
 . فساد است  نوع ترين سخت: »عثو«. شود مي  گرفته  نعمتها از شما بازپس  صورت

  و ذلت  با اظهار عبوديت) باران  طلب(استسقاء   ما نيز سنت  در شريعت: اند  علما گفته
و   مصلي  سوي به  رفتن  بيرون: جمهور علما برآنند كه. نصوح، وجود دارد  با توبه  همراه
دانند  استسقاء نمي را از سنت  ها آن استسقاء است، اما حنفي  و نماز جزء سنت  خطبه

 .ديگر  چيزي  نه  زيرا استسقاء از نظر آنان، تنها دعاء است
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  گاه آن«يادآوريد؛   به  و سلوي  من  آوردن را بر خود در فرود  نعمتم!  اسرائيل بني  اي »و«

را   خوراك  يك تنها  تحمل  هرگز تاب!  موسي  اي: گفتيد«شديد و   دلتنگ  از آن » كه

.  با آن  ديگري  و نبود غذاي  آن  بودن  و يكنواخت  روزه  تكرار همه  ببس به » نداريم
شديد و   و دلتنگ  داشتيد، ملول  كه  گوارايي  و زندگي  پاكيزه  روزي  از نعمت  سان بدين

  خو كرده  قبال بدان  گشتيد كه فرسايي  و طاقت  سخت  زندگي  و آرزومند همان  مشتاق
  و خيار و سير و عدس  ازسبزي  زمين  از آنچه  كه  بخواه  رتاز پروردگا  پس«بوديد 

  و كرفس  نعناع  ؛ چون خوردني هاي مراد آنها سبزي »ما برآورد  روياند، براي و پياز مي
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: فوم.  است  ساقه  داراي  هاي رستني :، و شجر ساقه بي  هرگياه: بقل. بود  آن  و امثال  و تره
  جاي آيا به: گفت  موسي«. معروفند كه  و پياز هم  عدس.  است  گندم  قولي  سير و به

 -   متعددي  از جهات  را كه  چيزهايي: يعني »تر هستيد؟ چيز پست  چيز بهتر خواهان
از مخلوقاتش،   احدي  واسطه بي� خدا  آنها ازسوي  لذت، رسيدن  تغذي، داشتن  چون
 -آنها   آوردن  دست  در به  و سختي  جرن  و عدم  اي شبهه  وجود هيچ آنها بي  بودن  حالل

  اين  گردانيد كه مي  چيزهايي  دارند، جانشين  و فضيلت ها برتري بر ساير خوراكي
  گونه اين.  زراعتي  از شهرهاي »فرود آييد  شهري  به  پس« ندارند؟  همراه را به  امتيازات

  امر در اينجا براي: قولي  به  ولي. را داد  شهري  ورود به  اجازه  آنان به� خداوند  بود كه
شما در   براي«  و سير و پياز و غيره  از سبزي »ايد را خواسته  آنچه  كه« . تعجيز است

  وضع  اين  البته »و«  و قتال  و قتل  و حقارت  و خواري  با بيم  همراه  ولي » است آنجا مهيا

و  خواري  داغ  آنان  بر پيشاني«: كه  جهت  دور از انتظار نيست، بدان  يهوديان براي

حالند و اگر در   و آشفته  پراكنده  زمين  در روي  پيوسته  و آنان »شد  زده  ناداري
و   ذلت  نيز نشانه  اين  بپردازند، كه  بايد جزيه  سر برند، هم به  اسالمي  قلمرودولت

 .شدند  وي  خشمسزاوار : يعني »خدا بازگشتند  از سوي  خشمي  و به«  آنهاست خواري
يهود،  ابدي  و تنگدستي  فقر و ذلت  كه  بايد دانست«: گويد مي» المنير«تفسير   صاحب

  احساس  آنهاهميشه  آنهاست، يعني  روان  دار در اعماق و ريشه  جوش  درون  احساسي
  باشند، لذا حسي  هم زمين  روي  هاي گنجينه  تمام  اگر مالك  كنند، حتي مي  فقر و ذلت

تا   مسلط است  ، برآنان و مادي  معنوي  وزن  و كسر و فقدان  كم  دار از داشتن ريشه
  امر جز احساس  دارند و اين  دوست  دنيا را تا سر حد پرستش  مال  آنان  بدانجا كه

  دولت  نام  يهود به  براي  دولتي  بر پايي. ندارد  ديگري  فقر در نهاد آنها، عامل  دروني
  دولت  يك  اساسي  ندارد زيرا اركان  كريمه  آيه  با اين  تضادي  نيز، هيچ » اسرائيل«

  يهوديان  نيست، چراكه يهود اصال فراهم  و استقرار، براي  ثبات  احساس  حقيقي، يعني
 .» است  در خطر نابودي  اسرائيل  كنند كه دائما فكر مي

  الهي  آيات  به  آنان  بود كه  سبب  انبد«يهود   ملت  در حيات  ذلت  ننگين  داستان » اين«

 سركشي  بود كه  روي  از آن  كشتند، اين مي  ناحق را به  ورزيدند و پيامبران كفر مي
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  ملت  بار در حيات و ذلت  ننگين  از داستان  آنچه: يعني »گذشتند و از حد درمي  نموده 
بر   و در بدري  ذلت  پايان از روند بي  بعدا هم  كه  و آنچه  است  يهود گذشته

و   شعيب  چون  الهي  انبياي  و كشتن� خدا  به  كفرشان  سبب آيد؛ فقط به مي سرشان
 است،  ظالمانه  ايشان  كشتن  امر كه  اين  و باور به  با علم  آنان.  است: يحيي زكريا و
 �وندخدا را نيز چيدند كه � عيسي  قتل  شدند و توطئه  هولناك  جنايت  اين  مرتكب

  روايت به  شريف  در حديث. رهانيد  آنان  خود برد و از نيرنگ  سوي او را به

#5�p&h: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده �مسعود ابن� ��   i�$�QT W�� �85� �  

=K�  �0*'   ,+,�&=*' 	   i�,�	 ,;W��  X� 5=xE	 ,  "�  Y0xDe�  :از روي  مردم ترين سخت  

باشد و   را كشته  او را كشته، يا اوپيامبري  پيامبري  كه  است  مردي: روز قيامتدر   عذاب
 .» است  از تصويرگران  و تصويرگري  گمراهي  پيشواي
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  ردهك را تصديق ص  خاتم  رسول  رسالت: يعني »آوردند  ايمان  كه  كساني  درحقيقت«

  معناي :اند گفته  بعضي »شدند  يهودي  كه  و كساني«شدند   ايشان  پيروان  و از جمله

: يعني » ونصاري«كردند   توبه  گوساله  از پرستش  كه كساني :است، يعني» تابوا« ،)هادوا(
باشد و  مي  فلسطين در  اي قريه  كه  است»  ناصره»  سوي  به  نسبتي  نصاري.  مسيحيان

و   را نصرت � مسيح شدند كه  ناميده  رو نصاري  يا از آن. بود  قريه  از آن � مسيح
را   و فرشتگان  شده  خارج يهود و نصاري  از دين  اند كه قومي » و صائبان«دادند   ياري

از   هر كس«: گويد مي  طبري. وجوددارند  هنوز در عراق  از آنان  كردند و بقايايي  پرستش
  اما ابن. » از اسالم  شود؛ همانند مرتدان مي ناميده  برگشت، صائبي  ديگري  دين  به  ديني

و   وي  مجاهد و موافقان  قول -  اعلمهللا وا -  باره دراين  قول  ترين قوي«: گويد كثير مي
  يهودند و نه  بردين  نه  هستند كه  گروهي  صائبين :گويند مي  كه  است  منبه  بن  وهب
و   بوده  باقي  خويش  بر فطرت  اند كه  گروهي  بلكه و مشركان،  مجوس و  نصاري  بردين

  در زمان » كه«  ياد شده  چهارگانه  هاي از گروه » هر كس« .»ندارند  و مشخصي  معين  دين
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باشد،  كرده  و كار شايسته  آورده  ايمان  خدا وروز بازپسين  به« صپيامبر ما 

 »شوند مي  اندوهناك  و نه  بر آنهاست  بيمي  و نه نزد خداوند محفوظ است  پاداششان
  را نازل  آيه  بعد از آن، اين� خداوند: فرمود كه  است  شده  روايت ك  عباس  از ابن

  و هركه( mk�j�i�h�g�f�e�d�c��b�a�`�_l: فرمود
  ناز زيانكارا  شود و در آخرت نمي  پذيرفته  بجويد، هرگز از وي )ديگر(  ديني  جز اسالم

 .»85/3«) است
  نازل � فارسي  سلمان  درباره  آيه  اين: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران

كرد و  بيان صخدا   رسول  خود را به  فارسي  ياران  او داستان  كه  شد زيرا هنگامي
 صخدا  لرسو .كشيدند شما را مي  بودند و انتظار بعثت  نماز و نيايش  اهل  آنان: گفت

  اين  و چون.  گشت  اندوهگين امر سخت  از اين � سلمان. »در دوزخند  آنان«: فرمودند
با   آيه  اين«: گويد كثير مي ابن. »برداشتند را از سرم  كوهي  گويي«: شد، گفت  نازل  آيه

 � عباس ابن  ندارد زيرا روايت  منافاتي  شده،هيچ  نقل � عباس  از ابن  باال كه  روايت
و   و روش  راه  هيچ  كس از هيچ صخدا   رسول بعد از بعثت  كه  است  معني  ناظر براين

از   نيست، اما قبل  باشد، پذيرفته ص  محمدي با شريعت  موافق  كه  جز آنچه  عملي
  خود از پيامبر زمانش  در زمان  هر كس: كه است  اين  حكم صخدا   رسول  بعثت

 .» است  ونجات  هدايت  اهلباشد، او از  كرده  پيروي
 

�i�h�g�f�e�d��c��b�a� �̀_� �̂]�\�[��Z�i�h�g�f�e�d��c��b�a� �̀_� �̂]�\�[��Z�i�h�g�f�e�d��c��b�a� �̀_� �̂]�\�[��Z�i�h�g�f�e�d��c��b�a� �̀_� �̂]�\�[��Z 

  آنچه  به  كه  بر اين » گرفتيم  محكم  از شما پيماني  كه  گاه آن«يهود   اي »ياد آريد و به«
  مبعوث  رسالت  به  كه  الهي  پيامبران  كنيد و به  عمل  ايم كرده  بر شما مشروع  در تورات

  كه  است كوهي  نام: طور » و طور را بر فراز شما افراشتيم«آوريد   گردند، ايمان مي
  چون: كه اند نوشته  از مفسران  بسياري.  گفت  سخن � با موسي  در آن� خداوند
رابا خود آورد،   تورات  و الواح  در طور بازگشت  الهي) گاه وعده(  از ميقات � موسي

  آنها عمل  به: گفتند اما آنان. كنيد  د و بدانها عملرا بگيري  الواح: گفت  اسرائيل بني  به
 خداوند  پس. بگويد  توسخن  آنها با ما نيز همچون  خداوند درباره  كه  مگر اين كنيم، نمي
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و   فرسنگ  يك  آن  طول  را كه فلسطين  از كوههاي  داد تا كوهي  فرمان  فرشتگان  به �
دهند،  قرار  سرشان  بر باالي  سايباني  و چون  ركندهيهود بود، از جا ب  اردوگاه  اندازه به
استوار   با عزمي: يعني »جد و جهد  ايم، به شماداده  را به  آنچه«: شد  گفته  آنان  به  گاه آن

  ؛ كوه صورت  نيفگنيد، در غير اين  كناري را به  آن  و تعهد بسپاريدكه »بگيريد«  و محكم
  سجده  به� خدا  از سر توبه، براي  اسرائيل  هنگام، بني  دراين. آيد بر سر شما فرود مي

 .را گرفتند  پيمان، تورات  اين در افتادند و با تعهد به
  برسرشان  مبادا كوه  كه  آن  بود زيرا از بيم  بدنشان  بر نيمه  آنان  سجده  كه  است  نقل

  در حال  ديگرآن  و نيم  جدهدر س  از بدنشان  نيمي  در افتادند كه  سجده  به  بيفتد، طوري
رهانيد، با خود  عذاب  را از آن  آنان  عزوجل  خداي  بود و چون  كوه  سوي به  نگريستن

  و بعد از آن!  راپذيرفت  آن� زيرا خداوند  نيست  سجده  بهتر از اين  اي سجده: گفتند
 .كردند مي  سجده  خويش  بدن  طرف  نيز بر يك

تا  را حفظ كنيد  تورات  كه  است  مراد اين »خاطر بسپاريد ت، بهاس  را در آن  و آنچه«

  تورات، ازآتش  به  و با عمل »تقوا گراييد  به  باشد كه«كنيد   عمل  را بدانيد و بدان  آن
  بدانهاست عمل  الهي  كتابهاي  از فروفرستادن  هدف!  آري. وارهيد  يا از گناهان  دوزخ

  احكام  به  در اندرزها وعمل  انديشيدن  بدون  الفاظ قرآن  به  رنمو ت  ترتيل  صرف بنابراين،
  آمده � ابوسعيد خدري روايت  به  شريف  در حديث  كه نيست، چنان  اي آن، مفيد فايده

#5�p;F  "�  h: فرمودند صخدا   رسول  كه  است� m   iXK�  i�8��3 ?�T��< ,F��85� &�8�  

�;  V �#� S : خواند و در برابر  را مي  قرآن  كه است  مردم، فاسقي  بدترين از  گمان بي

ايجاد   و تأثيري  تكان  در او هيچ  قرآن  خواندن: يعني. »ايستد باز نمي  از آن  چيزي
 .كند نمي

  

�x�w��v��u�t�s�r�q�p�on�m��l�k�j�x�w��v��u�t�s�r�q�p�on�m��l�k�j�x�w��v��u�t�s�r�q�p�on�m��l�k�j�x�w��v��u�t�s�r�q�p�on�m��l�k�j 

  كه  از پيماني: يعني »كرديد  اعراض«  پيمان  دادن » بعد از آن«!  يهوديان  اي »شما  سپس«

  اين  به »او بر شمانبود  خدا و رحمت  و اگر فضل«گردانديد   شد، روي  از شما گرفته
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 » از زيانكاران مسلما«كرديد   قرار داد و توبه  خويش  و رحمت  شما را مورد لطف  كه

  .»بوديد«  دنيا و آخرت  سعادت  از بازندگان :يعني
 

�e�d�c��b�a� �̀�_�~�}�|�{�z�y�e�d�c��b�a� �̀�_�~�}�|�{�z�y�e�d�c��b�a� �̀�_�~�}�|�{�z�y�e�d�c��b�a� �̀�_�~�}�|�{�z�y 

 يهوديان  آنان »شناختيد  تجاوز كردند، خوب  در روز شنبه  از شما را كه  كسانيو «
  به  در روزشنبه  شكستند زيرا يهوديان  را با نيرنگ  روز شنبه  حرمت  بودند كه»  أيله»  قريه 

و   كرده  طراحي  اي حكم، حيله  گريز از اين  كارها مأمور بودند، اما براي  نمودن  تعطيل
  به)  162 - 166  آيات(  اعراف  در سوره  داستانشان  پرداختند، كه  شكار ماهي  به  در آن

  مسخ  بوزينه  به: يعني »باشيد  طردشده  بوزينگاني: گفتيم  آنان  به  پس«. آيد مي  تفصيل
  به  بود كه  اين  آنان  بنابراين، جزاي .هستيد  ارزش و بي  حقير و ذليل  كه شويد، در حالي

  بوزينگان  كنند و همچون  زندگي  وانديشه  عقل  ، بدون كرده  تنزل  محض  حيواني  رتبهم
 .فرو روند  خويش  در شهوات

. شدند بوزينه  و صورت  شد و در شكل  مسخ  صورتهايشان: بر آنند كه  جمهور مفسران
اشامد و روز بخورد، بي  از سه  تواند بيش شود، نمي مي  مسخ  كه  ؛ كسي است  گفتني

  معنوي  و هم  صوري هم  آنان  مسخ  كه  است  آن  صحيح«: گويد كثير مي ابن. كند  زندگي
 .» اعلماهللا و -بود 
 

o�n�m�l�k�j�i���h�g�fo�n�m�l�k�j�i���h�g�fo�n�m�l�k�j�i���h�g�fo�n�m�l�k�j�i���h�g�f 

  نكالي« تجاوز كردند � خدا  از فرمان  آن  مردم  را كه » أيله«  قريه: يعني »را  و ما آن«

 »بودند قريه  آن  پيشاپيش  كه  قومي  براي«  است  هشدار و عبرت: نكال » گردانيديم

در  »آيند از آنان  پس  كه  قوم  و آن«زيستند  مي  زمان  در آن  كه  مردمي  براي: يعني

تا روز   ازآنان  پس  كه » پرهيزكاران  براي«  و هشداري » را پندي  و آن«  آينده  زمانهاي
  كه  است  آمده� ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث .» گردانيديم«آيند  مي  قيامت

� ���!,� >«: فرمودند صخدا   رسول� ��,!���  W��� ��0�*A*3 ��)5�   B�f��H$  =R�  :

 .»بشماريد  حالل  اي حيله را با كمترين  الهي  محارم  يهود نشويد، كه  اعمال  مرتكب
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  يهودي  آن  قتل  در قضيه  ياد آوريد كه ما را بر خود به  نعمت  اين!  اسرائيل بني  اي »و«

شما  خدا به: گفت  قومش  به  موسي  كه  هنگامي«؛  كرديم  را خرق  شما عادت  براي

 .»را سر ببريد  گاوي ماده  دهد كه مي  فرمان

  اش برادرزاده  و تنها وارثش  داشت  نيكال  ثروت  بود كه  مرد عقيمي  اسرائيل بني  در ميان
را   و جسدش  او راكشت  ثروت، شبانگاه  آن  تصاحب  انديشه  به  اش برادرزاده  بود، پس

اويند،   قاتل  آنان  ادعا كردكه  محل  آن  اهل  عليه  آن  و فرداي  انداخت  اي محله  به
  بكشد، در اين  مسلحانه  يريدرگ  بود كار به  و نزديك  باال گرفت  ميانشان  كشمكش

ديگر را  يك  كشيد و خون مي  ديگر اسلحه چرا بر يك: گفتند  خردمندانشان  هنگام
  داوري  به � نزد موسي  پس ؟ شماست  پيامبر خدا در ميان  كه  ريزيد، در حالي مي

  ولي. ..كنند  را ذبح  گاوي  داد كه  فرمان  حقيقت  شدن  روشن  براي� و خداوند. رفتند
از   خدا كه  به  برم مي  پناه: ؟ گفت كني مي آيا ما را ريشخند: گفتند« � موسي  به  آنان

  فرمان  او بدان  كه  دهم مي  نسبت  خداوند متعال را به  كاري  چگونه: يعني » باشم  جاهالن
  ينشوند؟ ا  را مرتكب  آن  فقط جاهالن  است  ممكن  كه  است  كاري ؟ اين است نداده

 .زند؟ سر مي  از عقال هستم  كه  من  چون از كسي  سانه چ  كار بيهوده
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��Ã�Â�Á��Ã�Â�Á��Ã�Â�Á��Ã�Â�Á 

. كند  گاو را بر ما روشن  آن  چگونگي  كه  ما بخواه  براي  از پروردگارت: گفتند«

گاو : بكر »بكر  و نه«پير و   مسن: فارض »پير  نه  است  گاوي  فرمايد آن مي: گفت

  و جواني  پيري  در ميان » بينابين  ميانسال«باشد  نشده  هنوز آبستن  كه  است خردسالي

ايد،  دستور يافته  آنچه  پس«باشد  زاييده  يا دو شكم  يك  كه  است  گاوي  وآن.  است

و   ر سرسختيدربراب  برايشان  گاو، توبيخي  ذبح  به  تكرار فرمان  اين »دهيد انجام
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دادند  مي  را انجام  آغاز، فرمان  در همان  اگر آنان«: گويد مي � عباس ابن. بود  لجاجتشان
گرفتند  بر خود سخت  شد، ولي مي  پذيرفته  كار از آنان  كردند، اين مي  را ذبح  وهر گاوي

 .» گرفت  سخت  بر آنان  هم  عزوجل  و خداي
 

�Ò�Ñ�Ð� �Ï�Î�Í� ÌË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ò�Ñ�Ð� �Ï�Î�Í� ÌË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ò�Ñ�Ð� �Ï�Î�Í� ÌË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ò�Ñ�Ð� �Ï�Î�Í� ÌË�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Õ�Ô�Ó�Õ�Ô�Ó�Õ�Ô�Ó�Õ�Ô�Ó
�×�Ö�×�Ö�×�Ö�×�Ö 

  اين »؟ است  چگونه  رنگش  كند كه  ما روشن  براي  بخواه  از پروردگارت: گفتند«
. باشد مي  شان و هميشگي  عادتي  سختگيري  به  بيانگر بازگشتشان  آنان سؤال

 شرط  ندارد، بلكه  ضرورتي  سؤال  اين  طرح  كه  نگفت  آنان  در پاسخ  هم  خداوندبزرگ
  رامشكل  صفت  با آن  گاوي  به  يابي آن، دست  برآوردن  كرد، كه  الزام  نانرا بر آ  ديگري

بود،   شان وسختگيري  در برابر تعنت  آنان  براي  شرط جديد، مجازاتي  ساخت، و اين مي
زرد،   است  گاوي  ماده  آن: فرمايد مي«  ؛ خداوند بزرگ» گفت« � موسي  پس

  بينندگان  رنگش  كه«  نيست ديگري  از رنگ  اي آميزه  هيچ  در آن  كه » و روشن  دست يك

 .سازد مي  زده و شگفت »كند را شاد مي
 

�R�Q�P�O���������N��M�L�K��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�R�Q�P�O���������N��M�L�K��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�R�Q�P�O���������N��M�L�K��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�R�Q�P�O���������N��M�L�K��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A  
برگشتند  خويش  ذاتي  سختگيري  به  برنداشته، بلكه  دست  شان از گمراهي  باز هم  اما آنان

؟زيرا  است  گاوي  چگونه  آن  كند كه  بر ما روشن تا  بخواه  از پروردگارت: گفتند«و 

  رنگ  داراي  گاوهاي  چون: يعني » شده  گاو بر ما مشتبه ماده  اين  چند و چون
گاو،  كدامين  دانيم و نمي  مانده  بر ما پوشيده  گاو معين  فراوانند، لذا خود آن  زردخالص

  كه درصورتي »شد  خواهيم  هدايت حتماهللا شاءا و ما ان«؟  مورد نظر پروردگار ماست
  .شود  داده  بيشتري  توضيح  باره  ما در اين  براي
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�f�e��d�cb�a� �̀_� �̂]�\�[��Z��Y��X�W��V�U�� �T�S�f�e��d�cb�a� �̀_� �̂]�\�[��Z��Y��X�W��V�U�� �T�S�f�e��d�cb�a� �̀_� �̂]�\�[��Z��Y��X�W��V�U�� �T�S�f�e��d�cb�a� �̀_� �̂]�\�[��Z��Y��X�W��V�U�� �T�S
�m�l�k�j�i�hg�m�l�k�j�i�hg�m�l�k�j�i�hg�m�l�k�j�i�hg 

  گاوي ماده  آن  درحقيقت: فرمايد مي«  خداوند متعال: يعني » وي« � موسي » گفت«

  و رنجورنگردانيده  را ضعيف  كار، آن  كه  است  گاوي: ذلول»  است  ذلول  نه  كه  است

  ازحيوانات: يعني »كند  كشتزار را آبياري  و نه«  كشت  براي »را شيار كند  تا زمين«

و   عيب بي » تندرست« شود  كار گرفته به  كشاورزي  آب  در كشيدن  كه  نيز نيست  آبكش
  آن  بر پوست  ديگري  ازرنگ  يا و رگه  لكه  جز زرد خالص، هيچ  كه » است  يكرنگ«

  ما به  را براي  آن  اوصاف  اكنون هم: يعني » آوردي  درست  سخن  اينك: گفتند«.  نيست
. كرد  درنگ  بايد دربرابر آن مي  كه  كردي ما بيان  را براي  و حقيقتي  ساختي  روشن  خوبي

  را برابر با پركردن  صفات  اين  به  گاو موصوف كه  است  نقل. »را سر بريدند  آن  پس«
  در اصل  را اجرا كردند كه  آن، فرماني  آوردند و با ذبح  دست  به  از زر خالص  آن  پوست
. ساختند  و مشكل  تنگ  را بر خويشتن  آن  اجراي  خود نحوه  آنان بود، اما  و گشاده  آسان
بود   و سركشي  تعنت  روياز   نيز درواقع) آوردي  درست  سخن  اينك: (كه  سخنشان  اين
  بود و سخن  ساخته  روشن  را برايشان  الهي  اول، فرمان  از همان � موسي زيرا

  با آن  گاوي  نيافتن  دليل به »كار را نكنند  اين  بود كه  و نزديك«. بود  آورده درست
  هاي بهانه  ههم  ، آن قاتل  و افشاشدن  رسوايي  آن، يا از ترس  بهاي  يا باالبودن اوصاف،

 صخدا   از رسول � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث. را تراشيدند  اسرائيلي بني
  خواهيم  حتما راهيابهللا شاءا ما ان: گفتند نمي  اسرائيل اگر بني«: فرمودند  كه  است  آمده

ز گاوها را ا  آغاز كار، گاوي  شدند و اگر در همان نمي  گاو موفق  آن  يافتن  شد؛ هرگز به
گرفتند و   برخود سخت  شد، ولي مي  پذيرفته  كردند، يقينا از آنان مي  گرفتند و ذبح مي

 .» گرفت  سخت  بر آنان  هم� خداوند
  كردن برسؤال  و اصرار و پافشاري  در دين  گيري سخت: شود كه مي  دانسته  آيات  از اين

  مسلم  روايت به  شريف  در حديث  كه ننيست، چنا  اي بسيار در امور ديني، كار پسنديده

 �  �F  &��T  YD0Ae;« :فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � وقاص  ابي  از سعد بن

 YD0Ae�   i���K "�  �H�  "T  V ( S  W�a  UT   W��3 ,YD0Ae� �)0T  "�  &=K  �*5HA�  : همانا
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  آن  كند كه  سؤال  از چيزي  كه  است نان، كسيبر مسلما  از نظر جرم  مسلمانان  بزرگترين
 .» است  شده  حرام  وي، بر آنان  سؤال  سبب  به  نگرديده، ولي  حرام  چيز بر مسلمانان

 

y�x�����w�v�u�t�sr�q�p�o��ny�x�����w�v�u�t�sr�q�p�o��ny�x�����w�v�u�t�sr�q�p�o��ny�x�����w�v�u�t�sr�q�p�o��n 

 » ستيزه  او به  را كشتيد و درباره  شخصي  چون  كه«!  يهوديان  اي »ياد آريد و به«

  دفع را از خود  از شما جنايت  هريك  كه  اي گونه  به »پرداختيد«ديگر  با يك  وكشمكش
  است  چيزي  و خداوند آشكاركننده«  من  نه  اوست  قاتل  داد، كه مي  نسبت  ديگري  و به

 . ناحق  قتل  آن  خود از قضيه  در ميان» ساختيد مي  پنهان  كه
 

�f�e�d�c��b�a� �̀_���~�}|�{�z�f�e�d�c��b�a� �̀_���~�}|�{�z�f�e�d�c��b�a� �̀_���~�}|�{�z�f�e�d�c��b�a� �̀_���~�}|�{�z 

او  �خداوند گاه و زدند، آن »بزنيد«  مقتول»  آن  گاو را به  ز بدنا  بخشي: گفتيم  پس«

  كردني  با زنده: يعني» چنين خداوند اين«كرد   خود را معرفي  و او قاتل  ساخت  را زنده

 � عقيلي  ابورزين  كه  است  آمده  شريف  در حديث. »كند مي  را زنده  مردگان«  چنين اين

� &«: كند؟ فرمودند مي  زنده  را چگونه  مردگان� اوندخد: پرسيد صخدا   از رسول�

����  =�E ���$  �b  ����  �$  �O6: كه  اي نرفته  علف و بي  خشك  واديي  به  آيا تا كنون  

: فرمودند!  ام چرا، رفته: گفت» ؟ باشي ديده  بودنش زار سبزه  را در وقت  بار ديگر آن
 � خداوند »و«. »كند مي  زنده  چنين  را اين  مردگان خداوند:  الموتيهللا ا  يحي  كذلك«

را   خويش  قدرت  بر كمال  دال  ها و داليل نشانه: يعني »را خويش  معجزات«  چنين  اين

 .»نماياند تابينديشيد شما مي  به«

  بودن  مطلق و  مردگان  ساختن  زنده  درباره»  بقره»  جا از سوره  در پنج  خداوند بزرگ
 : است  گفته  باره، سخن  در اين  خويش  قدرت

 . داستان  در اين -1
 - طور رفتند   كوه  به � با موسي  كه  اسرائيل بني  نمايندگان  ساختن  در زنده -2

 . گذشت  داستانشان كه
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  تن هزاران  كه  رفتند، در حالي  بيرون  از ديارشان  مرگ  از بيم  كه  كساني  در داستان -3
 .بودند

 .� عزير نبي  داستان در -4
 .� ابراهيم  در داستان -5
 

�zy�x��w�v��u�t�s�rq�p�o�� � �n�m��l�k�j�i�h�g�zy�x��w�v��u�t�s�rq�p�o�� � �n�m��l�k�j�i�h�g�zy�x��w�v��u�t�s�rq�p�o�� � �n�m��l�k�j�i�h�g�zy�x��w�v��u�t�s�rq�p�o�� � �n�m��l�k�j�i�h�g
��±�°� �̄®�¬�«ª�©� �̈§�¦�¥��¤�£¢�¡���~�}�|�{��±�°� �̄®�¬�«ª�©� �̈§�¦�¥��¤�£¢�¡���~�}�|�{��±�°� �̄®�¬�«ª�©� �̈§�¦�¥��¤�£¢�¡���~�}�|�{��±�°� �̄®�¬�«ª�©� �̈§�¦�¥��¤�£¢�¡���~�}�|�{

�²�²�²�² 
 »گرديد سخت  دلهايتان«  مقتول  ساختن  بعد از زنده: يعني » واقعه  بعد از اين  سپس«

شد، با وجود  خالي  الهي  در برابر معجزات  تسليم و  و باورمندي  از انابت  دلهايتان: يعني
  را مشاهده  خويش قاتل  در معرفي  وي  گفتن و سخن  مقتول  ساختن شما زنده  كه  آن

  باشيد، اما بر عكس  داشته  اين  خالف  كرد تا شما موضعي مي  ايجاب  كه  كرديد، امري
  دلهاي: يعني » تر از آن ياسخت  گهمانند سن«شد   سخت  بود، دلهايتان بايد مي  آنچه

  است  تر از سنگ ديگر سخت برخي  و دلهاي  مانند سنگ  از شما در سختي  برخي
،  جويباران  و آن »شكافد مي  از آنها جويباران  از سنگها هستند كه  بعضي  چراكه«

شكافد و  نها مياز آ  اي و پاره«روياند  رامي  و درختان  و گياهان  گردانيده  را زنده  زمين

از   و برخي«شود  سودمند از آنها سرازير مي ساراني و چشمه »آيد مي  از آنها بيرون  آب

  اين!  آدم بني  گمراهان  اي  پس. هاه ها و صخر از سركوه »ريزد مي خدا فرو  آنها از بيم
 . تر است شما نرم  خود، از دلهاي صالبت  سنگها با وجود همه

را   سنگ در  و فروتني  خشوع  وجود ندارد كه  تأويل  اين  به  نيازي«: يدگو مي  رازي  امام
  در سنگ  تارا حقيق  صفت  اين  متعال  خداي  كه  بايد گفت  مجاز بدانيم، بلكه  از باب

  كوه  وصف در صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث  كه آفريند، چنان مي

�  K �QI,=«: احد فرمودند#,a �,��	  :آن  دارد و ما هم  ما را دوست  كه  است  كوهي  اين  

از ) حنانه( ص  مسجدالنبي ستون  كردن ناله  شريف  حديث  همچنان. » داريم  را دوست
منبر بر نشستند؛   و به  عبور كرده  منبر، از كنار آن  بعد از نصب  كه صخدا   رسول  فراق
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  رسول  كه  است  آمده  مسلم  روايت به  شريف  ثدر حدي  همچنين. متواتر  است  حديثي
گفت،  مي  سالم  بر من  در مكه  بعثتم از  قبل  را كه  سنگي  من«: فرمودند صخدا
  معين  تا زماني  بلكه » نيست  كنيد، غافل مي  و خدا از آنچه«. » شناسم مي  اكنون هم

: است  آمده  شريف  شريف  حديثدر .  شما را فرو خواهدگرفت  گاه  آن دهد، مي  مهلتتان

»< �	�x!� �WX!5  3 ,B� �>@ _|$NF  �x>7  WX!5�  �A' B� �>@ _|$7 	 ,�085�;F  &h�#5� ��$  

"�  �085� B�  ��  بسيار به  گفتن بسيار نگوييد زيرا سخن  سخن �غير ذكرخدا  به:  �85

 �از خدا  مردم  ، دورترينسنگدل  شخص او قطع  است قلب  ، قساوت�غير ذكر خدا
 .»باشد مي
 

�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½��¼�»��º�¹� �̧¶�µ� �́³�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½��¼�»��º�¹� �̧¶�µ� �́³�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½��¼�»��º�¹� �̧¶�µ� �́³�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½��¼�»��º�¹� �̧¶�µ� �́³
�È�Ç�Æ��Å�È�Ç�Æ��Å�È�Ç�Æ��Å�È�Ç�Æ��Å 

شمارا : يعني »بياورند؟  شما ايمان  به  يهوديان  كه«!  مؤمنان  اي »داريد  آيا طمع«

 »خدا  كالم  از آنان  گروهي  كه  با آن«بگويند؟   شما لبيك  دعوت  و به  كرده  تصديق

  آيات  و دريافتن » را بعد از فهميدنش  آن  شنيدند، سپس را مي«  تورات: يعني

درتورات،   الفاظي  آنها افزودن  هاي تحريف  و از جمله »كردند مي  تحريف«  واحكامش
  اين  به  آن  حرام  نمودن  غير آن، يا حالل  به  از آن  چيزي  كردن از آن، يا تبديل  يا كاستن

: بود  جمله  ونيز از آن. گردد  مطابق  با خواهشها و هوسهايشان  نآ  احكام  منظور بود كه
حدود   ساقط كردن: بود جمله  و از آن  در تورات صخدا  رسول  اوصاف  تغيير دادن

  دانستند كه مي  كه  با آن: يعني »دانستند مي  هم  و خودشان«.  خويش  از اشراف  الهي
  كيفيت  همان  به  احكامش  درتبليغ� ستور خدابا د  كه  است  كنند، تحريفي مي  آنچه

  در حال  چگونه  شدند؛ پس مي  عمل اين  مرتكب  هم باز  است، ولي  آن، مخالف  حقيقي
 ورزيد؟ مي  طمع  شدنشان  مسلمان  ، به چنين  اين  و وضعي

  هفتاد تن  رهدربا  آيه  اين«: گويند مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  و مقاتل � عباس ابن
با   طورببرد و چون  كوه  را برگزيد تا با خود به  آنان � موسي  شد كه  نازل  يهودياني

شنيدند،  � موسي به  خطاب  امر و نهيش  را در حال� خدا  بدانجا رفتند، كالم  وي
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  كه را چنان  حقيقت  گروهي:شدند  برگشتند، دو گروه  خويش  قوم  ميان  به  كه اما هنگامي
  ما اين  شنيده: كردند و گفتند را تحريف  ديگر آن  باز گفتند و گروهي  راستي  بود، به

اگر نتوانستيد،   دهيد ولي  كارها را انجام اگر توانستيد، اين: گفت مي �خداوند  كه  است
  درباره  كريمه  آيه  برآنند كه  بيشتر مفسران اما. »ندهيد  نيست، آنها را انجام  باكي
 .را تغيير دادند  در تورات صمحمد  حضرت  اوصاف و  رجم  آيه  شد كه  نازل  ديانييهو
 

�Ù�Ø��×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï��Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�Ù�Ø��×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï��Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�Ù�Ø��×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï��Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�Ù�Ø��×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï��Î�Í�Ì�Ë�Ê�É
á�à�ß�ÞÝ�Ü�Û�Úá�à�ß�ÞÝ�Ü�Û�Úá�à�ß�ÞÝ�Ü�Û�Úá�à�ß�ÞÝ�Ü�Û�Ú 

  ووقتي.  ايم آورده  ما ايمان: گويند روبرو شوند، مي  با مؤمنان«يهود   منافقان » و چون«

  خلوت با منافقانشان  پيشه  نفاق  يهوديان  اين  چون: يعني »كنند مي  با همديگر خلوت

است، با  خدا بر شماگشوده  آيا آنچه«آميز   عتاب  آنها با لحني  به »گويند مي«كنند،  مي

كرده،   برشما حكم� خداوند  كه  آيا در مورد عذابي: يعني »گذاريد؟ مي  درميان  آنان
: محاجه »آورند؟  بر شماحجت  نخداوند با آ  تا در پيشگاه«گوييد  مي  سخن  با مؤمنان

  كرده، آگاه  بر شما حكم� خداوند كه  را از عذابي  مسلمانان: يعني.  است  ابراز حجت
  آن  كثير در معناي اما ابن. شود مي شما  عليه  برايشان  خود حجتي  اين  نسازيد كه

دانيد  خود مي  كه  آنكنيد با  محمد پيامبرخداست، اقرار مي  امر كه  اين  آيا به«: گويد مي
انكار  را  موضوع  ؟ اين است  شده  گرفته  ازشما پيمان  از وي  بر پيروي  در تورات  كه

  هايي زيان  شما چه  سخنان  از اين  كه »انديشيد؟ مگر نمي« »ننماييد  اعتراف  آن  كنيد و به
  شده، سپس  مسلمان  از يهوديان  گروهي  بود كه  گونه  اين  وضعيت ! آيد؟ آري پديد مي

  خود را به  بر نياكان  الهي  مجازات  نزول  سبب  بودند كه  و همينان كردند  پيشه  نفاق
 .كردند بازگو مي  عرب  مؤمنان

يهود   به  در روز حمله صخدا  رسول: گويد مي  كريمه آيه  نزول  سبب  مجاهد در بيان
 !ها بوزينه  برادران  اي«: گفتند  آنان  به  خطابايستادند و   هايشان ، در كنار قلعه قريظه بني
  خود را از زبان اوصاف  اين  كه  يهوديان» ! طاغوت  پرستشگران  و اي !خوكها  برادران  اي

خبر  صمحمد  رابه  اوصافمان  كسي  چه: ديگر گفتند يك  شنيدند، به صخدا  رسول
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را   آيا آنچه!  است درز نكرده  نبيرو  خود ما به  خبرها جز از ميان  است، اين  داده
  عليه  گذاريد تا حجتي مي  در ميان  كرده، با مؤمنان  حكم  بر شما از عذاب �خداوند
  .شد  نازل  كريمه  آيه  بود كه  گردد؟ همان  خودتان

  

��á��á��á��á��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A 

 صمحمد  به  از كفر خويش »دارند مي  را پوشيده  خداوند آنچه  دانند كه آيا نمي«
از  »كنند را آشكار مي  و آنچه«كنند  مي  با همديگر خلوت  كه  در هنگامي  وي  وتكذيب

 .»داند؟ مي«  با مؤمنان  مالقات  خود در هنگام  كار و سخنان
 

�V�U�T��S�R�Q�P�O�N�M�L�K�V�U�T��S�R�Q�P�O�N�M�L�K�V�U�T��S�R�Q�P�O�N�M�L�K�V�U�T��S�R�Q�P�O�N�M�L�K 

  تننوش  هستند كه  سوادي بي  گروه  از يهوديان: يعني »هستند  هايي امي  از آنان  و بعضي«

  آرزوهاي را جز  آسماني  كتاب  كه«  است  جهت  همين  دانند، به را نمي  و خواندن

  شايسته  اعمال  سبب به  آنان  كه  و دروغين  خام  آرزوي  مانند اين »دانند نمي  باطلي
  آمرزيده داشتند،  صالحي  پيشينيان -  باور خويش  به -  كه  سبب  خود، يا بدان  ادعايي

و   زبان  لق جزلق  آنان: است، يعني  خواندن  معني  به»  اماني«: اند گفته  بعضي. دشون مي
 »بافند وفقط پندار مي«دانند  نمي  از تورات  فهم، چيز ديگري  وار بدون طوطي  خواندن

تقليد   را به  آن  كه  است متكي  و پنداري  كاذب، فقط بر گمان  باورهاي  گونه اين: يعني
  حقايق  سوي  به  دهد تاچشمانشان نمي  اجازه  آنان  به  كه  است  عامل  د و همينان دريافته

  نوشتن و  خواندن  را كه  ازمردان  كساني  اعراب«: گويد مي  جرير طبري ابن. باز شود
  آنان  به  روي دادند و از اين مي  نسبت  مادرانشان  به  و ناداني  دانستند، از نظر جهل نمي
 .»گفتند مي  امي
  صالح  سلف كه است، چنان  احكام  تقليد در عقايد و اصول  بطالن  كريمه، دليل  آيه  اين

در  ! آري. اند داشته اجماع  تقليد در عقيده  اوليه، بر بطالن  قرن  و در سه  در صدر اسالم
  دريافتاز علما   آن  وبرهان  با دليل  را همراه  خويش  ، عقيده دانش بي  عصر، مردم  آن

 .كردند تقليد نمي  از ايشان  و كوركورانه  نموده
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 كه  آنچه  مطابق» را  كتاب  باد كه  بر كساني«  و نيستي  هالكت: يعني » واي  پس«

 نيك  كه  با آن »يسندنو خود مي  با دستهاي«كند  القا مي  آنان  به  شان نفساني  هواهاي 

از   اين :گويند مي  سپس«  ساز خود آنهاست و دست  نوشته  كتاب، دست  اين  دانند كه مي 

  به نويسندگان، فقط  اين: يعني »آرند  دست به  ناچيزي  بهاي  تا بدان  خداست  جانب
و در  گذارند ر ميفرات  حد هم  پا را از اين  بلكه  اكتفا نكرده  الهي  كتاب  و تبديل  تحريف
  با اين تا» !! خداست  از جانب  اين«: دهند كه ندا در مي  چنين  و مجالسشان  محافل
از   بر آنان  واي  پس«آورند   دست را به  ارزشي ناچيز و بي  خويش، بهاي  بزرگ  جنايت

  و واي«  سبحان  خداي  نام به  دروغين  هاي از بر ساخته »اند نوشته  خويش  دست  به  آنچه

 و تحريف  ديني احكام  از رشوت، در برابر فروش »آورند مي  دست  به  از آنچه  بر آنان
 . حقايق

. »شد نازل  كتاب  اهل  درباره  كريمه  آيه  اين«: اند  گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  پيامبراكرم  وشمايل  اوصاف  شد كه  نازل  يهودياني  درباره  آيه  اين«: گويد مي � عباس
  شده  توصيف  چنين  درتورات ص  اكرم  رسول  شمايل. »تغيير دادند  را در تورات ص
زيبا   مجعد و صورتي  است، موهاي دارد، چهار شانه  سياه  چشماني  پيامبر خاتم«: بود

  اوصاف«: و گفتند  را تغيير داده  اوصاف از سر حسد و تجاوز، اين  ، اما يهوديان»دارد
 .»دارد  افتاده  و موهاي  آبي  بلند، چشماني  قدي: كه  است  چنين  در تورات  وي
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 .»رسد ما نمي  چند، به  جز روزهايي  دوزخ  هرگز آتش: و گفتند«

عمردنيا : فتندگ مي  يهوديان«: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس  ابن
  روزدر دوزخ  دنيا، فقط يك  از ايام  هزار سال و ما دربرابر هر يك  است  هزار سال هفت
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  در روايت. »شود مي قطع  و سپس  روز است  ما فقط هفت  عذاب  شويم، پس مي  عذاب
را   گوساله  كه  شبي چهل  مدت ما فقط به«: گفتند آنها مي  كه  است  آمده  ديگري
  ايد؟ كه از خدا گرفته  پيماني«  باره  در اين »مگر: بگو«. » شويم مي  ايم، عذاب هپرستيد

  و شما هيچ  نيست  چنين اما هرگز »نخواهد كرد  خود را هرگز خالف  خدا پيمان
  كه»  ام»  حرف  بعدي  درجمله  جهت  نداريد، از اين� از خداوند  باره  در اين  پيماني

دانيد  را نمي  آنچه«  كه  است  اين  قضيه  حقيقت » بلكه«:  كار رفت ، بهاست»  بل»  معناي  به

 .»دهيد؟ مي  خدا نسبت  به  دروغ  به
 

y�x�w��v�ut�s�r�q��p�o��n���m�l�ky�x�w��v�ut�s�r�q��p�o��n���m�l�ky�x�w��v�ut�s�r�q��p�o��n���m�l�ky�x�w��v�ut�s�r�q��p�o��n���m�l�k 

  چون »كار بد كرد  هركه«  كنيد، بلكه مي  پردازي شما آرزو و خيال  كه»  نيست  چنين«

  كه  كسي: يعني » او را فراگرفت  وي  و گناهان«نكرد   توبه  و از آن  كبيره  و گناه  شرك
بر   وي كفر  ورزيد تا بدانجا كه مانند كفر شما كفر  كرد و به  شما عمل  همانند اعمال

آتشند   اهل كساني  چنين  پس«نماند   باقي  برايش  اي حسنه  نمود و هيچ  احاطه  حسناتش

خداوند   به  آوردن شرك در دوزخ،  شان دانگيجاو  سبب  كه »مانند مي  جاودانه  و در آن
خدا   رسول  كه  است  آمده �مسعود بنهللا عبدا  روايت  به  شريف  در حديث.  است  متعال

�<�;«: فرمودند ص�  ���8�	  3 ,4��Q5�N "\ "�D*�  UT  =K�5�  f*:  �#!0�  :از !  هان

  جمع  بر شخص  گناهان  زيرا اينبرحذر باشيد   شده  شمرده  و كوچك  اندك  گناهان
 .»كنند او را نابودمي  شوند تا سرانجام مي
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  كه  كساني: يعني »اند كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  و كساني«
  اند به كرده  ايد و عمل كفر ورزيده  آن  به  شما يهوديان  كه  آنچه  اند به آورده ايمان
بهشتند و در   اهل  آنان« ؛�خدا  دين  ايد از دستورات كرده  را ترك  شما آن آنچه

 .گردند مي  خارج  از بهشت  شوند و نه فنا مي  نه »مانند مي  جاودانه آن
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؛  مراد ازميثاق » گرفتيم  ميثاق  اسرائيل ياز بن  چون  كه«! صپيامبر   اي »ياد آر و به«
.  گرفت  ازآنان  خويش  پيامبران  بر زبان  در حياتشان� خداوند  كه  است  پيماني  همان

»  عهد الست»  به  معروف كه  و فطرت  عهد خلقت: است  عهد بر دو نوع  كه  اين  به  با علم
 . است  عهددوم  يندر اينجا مراد هم  و رسالت، كه  و عهد نبوت  است

  درعبادت  توحيد وي  و به »جز خداوند را نپرستيد  كه«: بود  عهد اين  آن  مضمون
  حقوق و بزرگترين  برترين  كه  است  و تعالي  خداوند تبارك  حق  و اين. پايبند باشيد

  و به«: فرمود جهت  است، از اين  والدين  ؛ حق حق  و برترين  مؤكدترين  بعد از آن.  است

رفتار و : از  است  پدر و مادر عبارت  به  و نيكي  احسان »كنيد  پدر و مادر احسان
در غير   امرشان ن و بجا آورد  در برابر آنان  پسنديده، فروتني  شيوه  به  با آنان  معاشرت
  كه  است  آمده� مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث� خدا  و معصيت  نافرماني

در   نمازگزاردن«: ؟فرمودند بهتر است  عمل  كدامين: پرسيدم صخدا   رسول از: فرمود
؟  بعد از آن: گفتم. » با والدين  نيكي«:؟ فرمودند عمل  كدامين  بعد از آن: گفتم. » آن  وقت

و   نزديكان: يعني » خويشاوندان  به«كنيد   نيكي »و«» �خدا  جهاد در راه«: فرمودند
  به  نيازمنديهايشان  و رفع  با آنان  و پيوند رحم  صله  داشت نگه ؛ آنان  به  نيكي.  وابستگان

  پدرش  كه  است  كسي: انسانها  در ميان  يتيم » يتيمان  به«كنيد   نيكي »و«  است  توان  اندازه
. باشد داده را ازدست  مادرش  كه  است  حيواني: حيوانات  باشد و در ميان  داده  ازدست را
او را خوار و   فقر و نيازمندي  كه  است  كسي: مسكين » مساكين  به«كنيد   ينيك »و«

از فقير   مسكين  از فقها بر آنند كه  و بسياري  لغت  بيشتر اهل.  است  گير كرده زمين
  فقير از مسكين :فرمود  كه  است  شده  روايت :شافعي  اما از امام.  چيزتر است بي
  كه  و هرآنچه »بگوييد سخن  خوش  زبان  به  و با مردم«  استحالتر  چيزتر و پريشان بي

  معروف  امر به  جمله  گيرد، از آن امر قرار مي  اين  شود، شامل  شمرده  نيك  شرعا سخن
 .از منكر  و نهي
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 >« :فرمودند  كه  است  آمده صخدا   از رسول �ابوذر  روايت  به  شريف  در حديث

F�82  "�  ^	��e�  � i�� 	;F  (  �5�3 ��  &��6  �K�$  �0L#�  :را حقير   اي امر پسنديده  هيچ

و «. »روبروشو  گشاده  اي با چهره  نيافتي، با برادر مسلمانت  نشمار و اگر چيز ديگري

  چنين  يهوديان زكات  اداي«: گويد مي  عطيه ابن »را بدهيد  نماز را برپا داريد و زكات
  برآن  از آسمان  شد، آتشي مي  پذيرفته  كه  نهادند و آنچه مي  ا در ميانر  زكات  مال  بود كه

تفسير   اما صاحب. » گشت نمي نازل  شد، آتش نمي  پذيرفته  كه  و بر آنچه  گشت مي  نازل
در   صحيحي  ، روايت كتاب  اهل  نماز وزكات  و چگونگي  نوع  درباره«: گويد مي» المنير«

  عمل  آن  و به  عهد و ميثاق  از اين »برتافتيد روي  اعراض  حالت  هب  پس«. » نيست  دست

  بودند و به  جمله  از آن  و يارانش  سالم  بنهللا عبدا كه »از شما  جز اندكي«نكرديد 
 .آوردند  ايمان صخدا   رسول
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در  صمحمد  حضرت  در زمان  كه  يانيانكار بر يهود  در مقام  خداوند متعال  گاه آن
و   جسته  خود شركت  پيمانان با هم  و خزرج  اوس  بردند و در جنگهاي سر مي به  مدينه

  ازشما پيمان  چون  ياد آريد كه و به«: فرمايد ريختند، مي ديگر را مي يك  بسا خون چه

ديگررا نكشيد   برخي از شما  برخي: يعني »همديگر را نريزيد  خون  كه  گرفتيم  محكم

 »اقرار كرديد و خودگواهيد  نكنيد، سپس  بيرون  تان و كاشانه  ديگر را از خانه و يك«
  سبحان  خداي ! آري. ايد كرده  اقرار و اعتراف  پيمان  اين  به  شما خود گواهيد كه: يعني

نسازند و تبعيد   همديگر را نكشند، برده  بود كه  گرفته  پيمان  اسرائيل از بني  در تورات
  .نكنند
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 » كه«هستيد صمعاصر عهد پيامبر   شما يهوديان: يعني »شما هستيد  باز همين  ولي«
و  كشيد ديگر را مي يك«  شده  گرفته  توراتاز شما در   كه  با پيماني  در مخالفت

: يعني »و تجاوز  گناه  رانيد و به مي  بيرون  را از ديارشان  از خودتان  گروهي

  باهم  برضد آنان«كند؛   كار شما را توجيه  اين  كه  درستي  و دليل  سبب هيچ بي

  خواهان  آمده و نزد شما »از شما اسير گردند  اگر كساني«اما  »شويد، و مي همدست
را   فديه، آنان  دادن  به«: تورات  حكم  گردند، شما مطابق  خويش  آزادي  فديه  پرداخت

است،  شده  بر شما حرام  كردنشان بيرون«  تنها كشتن، بلكه نه » كه  كنيد، با آن آزادمي

فر ديگر ك  اي پاره  آوريد و به مي  ايمان«  تورات » از كتاب  اي پاره  آياشما به

 .»ورزيد؟ مي

 -شوند  مسلمان  كه  از آن  پيش -  و خزرج  اوس  دو قبيله  وضعيت  به  كريمه  آيه  اين
نضير و  بني  و يهوديان  با خزرج  قينقاع بني  از اسالم، يهوديان  دارد زيرا قبل  اشاره

  يجنگ  وخزرج  اوس  ميان  بودند و هرگاه  پيمان و هم  با اوس، همدست  قريظه بني
  ياري  خويش  يهودي برادران  را عليه  پيمانانشان دو گروه، هم  از آن  گرفت، هر يك درمي
و   كشت مي  و خزرج  اوس ديگر را در گيرودار جنگ  ، يهودي ، يهودي و در نتيجه  داده

خود را   كرد، باز آنها اسيران مي فروكش  جنگ  آتش  كه  بعد از آن  كرد ولي مي  آواره
، »حشر»  سوره  آيات  بيان  طبق  كه درحالي كردند، بازخريد مي  تورات  حكم  براساس
 : بود كه  گرفته  پيمان در تورات  اسرائيل از بني ���� خداوند

 .همديگر بپرهيزند  از كشتن -1
 .نكنند  آواره  ستم  همديگر را به -2
 .و همسو نشوند  و تجاوز همدست  در ظلم -3
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 .خريد و آزاد كنندخود را باز  اسيران -4
 . كردند و بس  عمل  بند چهارم  چهار حكم، تنهابه  از اين  اسرائيل اما بني

 وسيله به »دنيا  در زندگي  كند، جز خواري  چنين  از شما كه  هر كس  جزاي  پس«

عذابها   ترين سخت  و روز رستاخيز به  نيست  چيزي«  بار الهي خفت  عذاب 

  و خداوند از آنچه«اند   گرفته  بازي  را به  الهي  آيات  كه  اين  سزاي به »دچارشوند

 .كند مي  مجازات  شما را در برابر گناهانتان  بلكه » نيست  كنيد، غافل مي
  از اين است،  تأكيد نموده  اسيران  دادن فديه  ما بر حكم  مقدس  شريعت  كه  بايد دانست

  وغير آنان  مالكي  علماي.  است  واجب  مالال از بيت  جنگي  اسيران  فديه  رو، دادن
نماند و   باقي  درهم يك  المال است، هرچند در بيت  واجب  اسيران  دادن فديه«: گويند مي

  موجود نبود، پرداختن  پولي المال و اگر در بيت. دارند  اجماع  حكم  بر اين  اسالم  علماي
 .» است  كفايه  فرض  مسلمانان  بر عامه  اسيران  فديه
 

�u�t��s�r�q�p�o�n�ml�k�j����i�h�g�u�t��s�r�q�p�o�n�ml�k�j����i�h�g�u�t��s�r�q�p�o�n�ml�k�j����i�h�g�u�t��s�r�q�p�o�n�ml�k�j����i�h�g 

دنيا را بر   كم: يعني »خريدند  آخرت  بهاي  دنيا را به  زندگاني  كسانند كه  همين«

و   كمك  آنان  شود و نه مي  كاسته  عذابشان  نه  پس«دادند   ترجيح  آخرت بيش

 .دهد  نجاتشان  زخدو  جاودان  از عذاب  ندارند كه  لذا پشتيباني »شوند مي ياري
  

�¦��¥�¤�£�¢�¡���~}�|��{�z�y�x�w�v�¦��¥�¤�£�¢�¡���~}�|��{�z�y�x�w�v�¦��¥�¤�£�¢�¡���~}�|��{�z�y�x�w�v�¦��¥�¤�£�¢�¡���~}�|��{�z�y�x�w�v
�¶�µ�́ ����³�²�±���°� �̄®�¬�«�ª�©�¨§�¶�µ�́ ����³�²�±���°� �̄®�¬�«�ª�©�¨§�¶�µ�́ ����³�²�±���°� �̄®�¬�«�ª�©�¨§�¶�µ�́ ����³�²�±���°� �̄®�¬�«�ª�©�¨§ 

و  ‡انبيا  و استكبار عليه  عناد و مخالفت  را به  اسرائيل بني  سپس، خداوند متعال
 » كتاب موسي  و همانا به«: فرمايد مي  نموده  بيجا وصف  هاي از هوا و هوس  پيروي

  انبياي  ايشان » فرستاديم  سرهم  را پشت  از او پيامبراني  و پس  اديمرا د«  تورات
  عمل وي  شريعت  و به  شده  مبعوث  نبوت  به � بعد از موسي  بودند كه  اسرائيل بني
  عيسي  به و«  گردانيديم � را پيرو موسي:  پيامبران  اين  كه  است  مراد اين. كردند مي

در   خداوند متعال كه  است  آشكاري  معجزات: مراد از بينات » مبخشيدي  بينات  پسر مريم
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آشكار  � عيسي  دست  و آنها رابه  از آنها ياد كرده»  مائده«و »  عمران  آل»  هاي سوره
  و سپس  در آن  و دميدن  از گل  پرنده  شكل  مردگان، آفريدن  كردن زنده  ؛ چون ساخت
  مبتال به  مادرزاد و بيماران  نابيناي  به  بهبودي  ر، بخشيدنجاندا  پرنده  به  آن  شدن  تبديل
از   آنان  براي»  مائده»  امورغيبي، فرودآوردن  از بسياري  مردم  به  و جزام، خبردادن  برص

  معناي  به  نامند كه مي»  يسوع»  سرياني  زبان  را به� عيسي.  بر وي  انجيل  و نزول  آسمان
او را   زيرا مادرش  خدمتكار است  معناي  به  عبري  زبان به»  مريم«و   است  سيد يا مبارك

: يعني » تأييد كرديم  القدس  و او را با روح«بود   نذر كرده المقدس بيت  خدمت  براي
؛  است  گفتني.  نموديم  است، تأييد و تقويت � جبرئيل  كه مقدس  را با روح � عيسي

  ؛ از آن شده  است، روايت  امين  جبرئيل»  القدس روح»  كه  رأي  اين نيز بر صحت  احاديثي
  كه  است صخدا  عنها از رسولهللا ا رضي  عايشه  روايت  زير به  شريف  حديث: جمله

 منبر  در مسجد نهادند و او بر آن  منبري  شاعر خويش  حسان  براي ص  حضرت آن
: دعاكردند  چنين  وي  در حق  نايشا  كرد، پس مي  دفاع صخدا   ايستاد و از رسول مي

p�)05�  &F�A: ��  �	�$  h�85�  ~3�� �>  "T  /تأييد و   القدس روح را به  حسان! خدايا:   �,

  از سوره)  195(  در آيه  كه وچنان. »كرد  دفاع  او از پيامبرت  كه  طوري  كن، همان  ياري
مراد : اند گفته  بعضي. شود مي  ز گفتهني»  االمين روح« � جبرئيل  است، به  آمده» شعراء«

  او را با آن � خداوند  كه  است � در عيسي  شده  دميده  ، روح» القدس روح«از 
 »شما  ميل  برخالف  احكامي  پيامبري  كه  چرا هرگاه  پس« نيرومند تأييد كرد  روح

منظور تحقير   هو ب »آورد، استكبار كرديد؟  برايتان«شما   نفسي هواهاي  برخالف: يعني

را   گروهي  پس«سرباز زديد   آن  ايشان، از پذيرش  رسالت  و دورپنداشتن: پيامبران

 »كشيد؟ را مي  و گروهي«را   و محمد عليهماالسالم  عيسي  چون» خوانديد دروغگو
  و زكريا عليهماالسالم  يحيي  را كشتيد، چون  گروهي: ؛ يعني است  گذشته  حال مراد، بيان

 تعبير  ماضي  صيغه  انبيا توسط يهود به  از كشتن� خداوند«: گويد كثير مي اما ابن .را
پيامبر  نيز در صدد كشتن  عصر رسالت  يهوديان  كه  است  اين  تعالي  نكرد زيرا مراد حق

. بر آمدند صحضرت  آن  قتل  زهر و جادو در پي  وسيله  به  آنان  هستند، چنانچه  اسالم
ما : گفتند  كه  است  وفاتشان  در بيماري صخدا   رسول  شريف  ا حديثمدع  شاهد اين
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از (خيبر   خوردن و هنوز هم، آن  پيوسته:  ابهري  انقطاع  فهذا اوان  خيبر تعادني  اكله  زالت
  من  وريد گردن  شدن قطع ؛ زمان زمان  اين  دهد، پس مرا آزار مي) زهر  به  گوسفند آلوده

 .» است
 

�»º�¹��¸�»º�¹��¸�»º�¹��¸�»º�¹��¸Ã�Â�Á�À�¿�¾�½��¼Ã�Â�Á�À�¿�¾�½��¼Ã�Â�Á�À�¿�¾�½��¼Ã�Â�Á�À�¿�¾�½��¼ 

  است  ازچيزي  اغلف، عبارت  جمع: غلف » است  ما غلف  دلهاي: گفتند«  يهوديان »و«
را گفتند   سخن  اين .رسد نمي  دلهايمان  تو به  كالم: يعني. قرار دارد  پوششي  آن  روي  كه

  يمانرا از ا صپيامبر فهمند و لذا را نمي صپيامبر  دعوت  وانمود كنند كه  تا چنين
  نيست، بلكه  چنين« بردارد  از دعوتشان  كنند تا ديگر دست  خود مأيوس  آوردن

  پيام  فهم  پندار عدم از  آنچه: يعني » است  كرده  لعنتشان  كفرشان  سزاي  خداوند به
  سوي  به  گرويدنشان  عدم سبب به� خداوند  نيست، بلكه  كنند، درست مي  پيامبر عنوان
.  است  همين  كفرشان  و درحقيقت، سبب  دور نموده  خويش  را از رحمت  ايمان، آنان

  ديگري  كالم  به  كالم  از يك  انتقال  يعني  اضراب براي: بل.  است  طرد و دورساختن: لعن
  يهود كه  ايمان!  آري »آورند مي  ايمان  رو،اندكي  از اين«.  است  آن  نفي  هدف  به

  از اجابت  و دوريشان  لجبازي  و شدت  وسرسختي  و ناكسي از عناد  متعال خداوند
از   بخشي  به  زيرا آنان  است  كرده، جدا اندك  داستانها بيان ما  به ‡پيامبران  به  گفتن
  را تحريف  يا آن  كرده  ديگر را ترك  بخشي  به  و عمل  آورده ايمان  تورات  كتاب

�.�#�F: (يا معناي.  است  آنان  شأن  يستهشا  وصف  اين  كه حقا  اند، پس نموده �� X083 (

هذا   مثل  قلما رايت«: گويند مي  اعراب  كه آورند، چنان نمي  اصال ايمان  آنان: است  اين
 . نديدم  هرگز مانند اين: يعني »قط
 

� �Ã��Ã��Ã��Ã��P�O�N�M�L�K��J�I�H�G�F�E�D��C�B�A��P�O�N�M�L�K��J�I�H�G�F�E�D��C�B�A��P�O�N�M�L�K��J�I�H�G�F�E�D��C�B�A��P�O�N�M�L�K��J�I�H�G�F�E�D��C�B�A
\�[�Z�Y�X�WV�U�T�S��R�Q\�[�Z�Y�X�WV�U�T�S��R�Q\�[�Z�Y�X�WV�U�T�S��R�Q\�[�Z�Y�X�WV�U�T�S��R�Q 

خداوند  از جانب«  قرآن  چون » كتابي«  يهوديان  براي: يعني » آنان  براي  كه  و هنگامي«

  وانجيل  مؤيد تورات  قرآن: يعني » است  نزدشان  كه  است  چيزي  مؤيد آن  آمد كه
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  نه  آنهاست  دهد و تأييد كننده خبر مي  است  در كتابهايشان  از آنچه  زيرا قرآن  است
  با بعثت »جستند مي  پيروزي  در برابر كافران  از آن  پيش  كه  با آن«باآنها،   مخالف

،  درآخرالزمان  مبعوث  نبي  حق  خود به  بر دشمنان� و از خداوند  پيامبر آخرالزمان
  كه  همين  ولي«يافتند،  مي  را در تورات  اوصافش  كه  نبيي  كردند همان مي  نصرت  طلب

 .»كردند آمد، انكارش  نزدشان  به« ص  پيامبر خاتم: يعني »شناختند را مي  آنچه

  كه  است كرده  روايت  آيه  اين  نزول  سبب  انصار در باره  از بزرگان  از چند تن  اسحاق ابن
  ما آگاهي  طايفه چون صخدا   رسول  در مورد بعثت  از اعراب  اي طايفه  هيچ«: فرمودند

بودند و   كتاب  اهل  آنان كردند و مي  زندگي  در جوار ما در مدينه  نداشتند زيرا يهوديان
  قطعا در اين: گفتند رسيد، مي مي و آزاري  بدي  آنان  ما به  از سوي  پرست، و چون ما بت

ما   هنگام  است، در آن  نزديك  بعثتش  شود وزمان مي  برانگيخته  پيامبري  روزگار نزديك
و از   كشيم مي  سره ار عاد و ارم، يككشت  را چون با او، شما  و همراه  كرده  از او پيروي

  از ايشان) انصار(شدند، ما   مبعوث  رسالت  به صخدا  رسول اما چون!  داريم برمي  ميان
خدا بر   لعنت  پس«. »كفر ورزيدند ص  حضرت  آن  به) يهود(  آنان كرديم، ولي  پيروي

 .»باد«  بر يهوديان: يعني » كافران
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بود كافر   كرده  خدا نازل  آنچه  به  خود را فروختند كه  بد بهايي  چه  به  كه  وه«

  كتاب  جز كفر به  عوضي  خود هيچ  فروش  ، در قبال خودفروشان  اين: يعني »شوند
  چه  اين ! دند، وهافگن  جهنم  در آتش  و مجاني  خود را مفت  نگرفته� خدا منزل

: بغي .بود  كفر، بغي  در اين  شان انگيزه: يعني » از سر بغي«كردند   كه  است  اي بدمعامله
  از بندگانش  چرا خداوند بر هر كس  كه«  و تجاوز است  و بخل  حسد و رقابت

 چرا  حسد بردند كه  بر اعراب: يعني »فرستد فرومي  خويش  بخواهد، از فضل كه
  نبوت  دانستند كه بايد مي  آنان  كه شده، در حالي  مبعوث  از ميانشان صنبيينال خاتم

بخشد و  بخواهد مي  كه  را بر هر كس  آن  كه  است� خداوند  از جانب  فضلي
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  به  پس«باشد   داشته  اختصاص  آنان  به  هميشه  كه  نيست  در انحصار آنان  فضل اين

و  � عيسي  حضرت  به  كفرشان  اول  خشم »دديگر گرفتار آمدن  بر خشم  خشمي
  به  ، كفرشان اول  يا خشم . است صمحمد  حضرت  به  كفرشان  دوم  خشم

يا .  است ص  حضرت  آن  عليه  و تجاوزشان  سركشي  دوم  و خشم صمحمد حضرت
  به  كفرشان  سبب به  دوم  و خشم  آنان  از سوي  گوساله  پرستش  سبب ، به اول  خشم

 .» آور است  خفت  عذابي  كافران  و براي«  است صمحمد  ضرتح
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خدا   آنچه شود؛ به  گفته«  كتاب  از اهل  آنان  و امثال  يهوديان  به: يعني » آنان  به  و چون«

  نازل  آسماني از كتب� خداوند  كه  يا هرآنچه  قرآن  به: يعني »آوريد  ايمان  كرده  نازل
  نازل  برپيامبر خودمان  آنچه  ما به: گويند مي«كنيد   آوريد و آنها را تصديق  كرده، ايمان

  آنچه  و به«  است  ماكافي  براي  و همين  كنيم مي  را تصديق  و آن » آوريم مي  شده، ايمان

 » آن  كه  آن  و حال«  كافريم  غير آن  ما به: گفتند  ييعن »شوند كافر مي  است  جز آن

 » است  نزد آنان كه  است  چيزي  و مؤيد همان  حق« صبر محمد  شده  نازل  كتاب
  هريك  كه درحالي -خود  در حقانيت  دو چيز متساوي  ميان  در تصديق  نهادن  فرق: يعني
چرا   بوديد پس  اگر مؤمن: بگو« ردندا  توجيهي  هيچ -  است  ديگري  دو مصدق  از آن

بر شما   آنچه  به  ادعا كه  اگردر اين: يعني »كشتيد؟ خدا را مي  از اين، پيامبران  پيش
شما را از   خودتان  كتاب  كه راكشتيد، درحالي  الهي  بوديد، چرا پيامبران  مؤمن  گشته  نازل
 كند؟ مي  كار نهي  اين

  از آن است، اما مراد صالنبيين خاتم  معاصر زمان  يانيهود  هرچند متوجه  خطاب  اين
بودند ودر   راضي  عملكرد پيشينيانشان  آنها به  باشند و از آنجا كه مي  پيشينيانشان

  آنان همانند  كردند، پس  پيروي  پيشينيانشان  قدم  از نقش: با انبيا  و دشمني  تكذيب
 .شد  داده  ها نسبتآن  به»  قتل»  روي، فعل  گرديدند، از اين
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  تورات، يا معجزات: مراد از بينات »را آورد  شما بينات  براي  و قطعا موسي«
آنها  بيان  به» اسراء»  از سوره)  101(  در آيه � خداوند  كه  است  اي گانه نه  هاي ونشانه

ابر، من،   ساختن دريا، سايبان  ا، شكافتنعصا، يد بيض: بودند از  عبارت  است، كه  پرداخته
طوفان، ملخ،   جوشيد وفرود آوردن  گانه دوازده  هاي چشمه  از آن  كه  سلوي، سنگي
او شما   در غياب  سپس«  گان پيشه بر تكذيب  عذاب  عنوان  به  و خون  شپش، قورباغه

بر  »ستمكار بوديد«  نتا پرستي گوساله با اين »گرفتيد و شما«  پرستش  به »را  گوساله
 .خويشتن
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�Å�Ä�Ã�Â�Á��À� ¿¾�½�¼�»�º��¹�Å�Ä�Ã�Â�Á��À� ¿¾�½�¼�»�º��¹�Å�Ä�Ã�Â�Á��À� ¿¾�½�¼�»�º��¹�Å�Ä�Ã�Â�Á��À� ¿¾�½�¼�»�º��¹

È�Ç�� � � � � �ÆÈ�Ç�� � � � � �ÆÈ�Ç�� � � � � �ÆÈ�Ç�� � � � � �Æ »در تورات  آنچه  به  كه » را گرفتيم  از شما پيمانتان  كه  گاه و آن  

طور بر   كوه  برافراشتن  داستان » و طور را بر فراز شما برافراشتيم« كنيد  است، عمل

بگيريد   قوت  ايم، به شما داده  را به  آنچه: و گفتيم«  گذشت)  63(  درآيه  انسرش  باالي

آنها در   ولي. كنيد و بپذيريد  شنويد، اطاعت مي  را كه  اوامري  آن: يعني »و بشنويد
  شنيديم، ولي  مان شنوايي  تو را با حس  سخن: يعني » شنيديم«: گفتند جواب

در   و مهر گوساله«  پذيريم تو را نمي  فرمان: يعني .امر تو را » كرديم نافرماني«

  گويي  كه  گرفت  جاي  چنان  در دلهايشان  مهر گوساله: يعني »شد  سرشته دلهايشان
با نوشيدن، در   آب  كه آميخت، چنان در مي  آشاميد و با آن را مي  آن  دلهايشان

  در حديث. رسد وجود مي  فتهايبا  درون  به  آميزد تا بدانجا كه مي  وجود درهم اعضاي
چيزي، كور و   تو به  مهر و محبت:  ويصم  ء يعمي الشي حبك«: است  آمده شريف
  مجازات  مثابه  به بود، » كفر آنان  سبب  به«  گوساله  به  مهرورزيدن  اين. »سازد مي كرت

 بدانيد كه  پس» هستيد  ايمان  اگر از اهل: بگو«  بر آنان  و خواري  خفت  وفرود آوردن
در   تان ادعايي  ايمان  بودن  دروغين: يعني »دهد مي  فرمان  بدچيزي  شما را به  ايمانتان« 
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  ديگر كتابها كافر هستيد، با اين  و به  مؤمن  خودتان  كتاب  گفتيد؛ فقط به  مورد كه  اين
  كذب  دليل ود، خ سخن  اين  شد، چه  ثابت!) كرديم  و نافرماني  شنيديم: (كه  سخنتان

  به  نداريد، نه  چيز ايمان هيچ  به  شما در واقع  باشد، پس مي  ايمانتان  شما در ادعاي
 . قرآن  به  و نه  تورات

 

�P�O�N�M�L�K��J�I�H�G�F��E�D�� � �C�B�A�P�O�N�M�L�K��J�I�H�G�F��E�D�� � �C�B�A�P�O�N�M�L�K��J�I�H�G�F��E�D�� � �C�B�A�P�O�N�M�L�K��J�I�H�G�F��E�D�� � �C�B�A
R�QR�QR�QR�Q 

  كسي گفتند؛  يهوديان: كند مي  نقل  چنين  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  جرير طبري ابن
  اي »بگو« :فرمود  نازل  خداوند متعال  پس. شود نمي  جز ما هرگز وارد بهشت ديگر

ديگر   نه  شماست  مختص  آخرت  سراي  الهي  حكم  اگر به«  يهوديان  به !صمحمد 

امر   اين با شما در  شويد و ديگران وارد مي  بهشت  به  و فقط شما هستيد كه » مردم

  به  كه  زيرا كسي »كنيد  مرگ  گوييد آرزوي مي  اگر راست  پس«ندارند؛   مشاركت
دنيا  و گداز  پر رنج  از زندگي  برايش  باشد، قطعا مرگ داشته  خود يقين  بودن  بهشتي

 .باشد مي  مؤمن  دنيا زندان  تر است، چرا كه محبوب
  كه  است مراد اين«: فرمود  كه  است  شده  روايت ك عباس از ابن  مراد آيه  معناي  در بيان

  مرگ  دعاي خود دروغگوست،  در ادعاي  از ما يا شما كه  از دو گروهي  بر هر يك
. »داشتند  خوديقين  دروغگو بودن  به  نكردند، چرا كه  دعايي  چنين  اما يهوديان. كنيد
 -  مباهله  دعابر وجه  يعني -  كريمه  از آيه ك عباس تفسير ابن  اين«: گويد كثير مي ابن

  اي ارتباط منطقي  هيچ  مرگ  و آرزوكردن  وجود صالح  زيرا ميان  صحيح  است  ريتفسي
  دارند كه  دوست  كنند بلكه نمي را آرزو  مرگ  كه  بسيار افراد صالحي  وجود ندارد و چه

برتر   در بهشت  شان بيفزايند و مرتبه  خيرشان  باشند تا بر اعمال  داشته  طوالني  عمري
:  عمله  عمره، و حسن  طال  من  خيركم«: است  آمده  شريف  در حديث  هك گردد، چنان

  در حديث  همچنين. »نيكو باشد  دراز و عملش عمرش  كه  است  شما كسي  بهترين
 صخدا   رسول  كه  است  آمده ك عباس ابن از  و غير وي  بخاري  روايت  به  شريف
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خود را در   مردند و جايگاههاي مي عاد، قطكردن را آرزومي  مرگ  اگر يهوديان«: فرمودند
 .»ديدند مي  دوزخ
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  دستهاي كه  آنچه  سبب  كنند، به آرزو نمي  گاه هيچ«را   مرگ: يعني »را  هرگز آن  ولي«

  مرتكب  كه  اند، گناهاني داده  انجام  كه  گناهاني  سبب  به: يعني » است  فرستاده  پيش  آنان
ندارد،   اميدي  هيچ  بهشت  به  اصال در رسيدن  نيست، بلكه  ايمن  فقط از عذاب  آنها نه

  ستمگران  حال  و خدا به«بپندارد  خويش  و مخصوص  را خاص  آن  كه  اين  رسد به  چه

 . است  ستمگران  وديوان  در پرونده  نامشان ثبت  ، اعالم جمله  اين » داناست
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  درنگي  كمترين: يعني » زندگاني  بر حقيرترين  مردم  ترين را حريص  آنان  و هر آينه«

و «وماندگار   طوالني  بسيار و درنگي  اي زندگاني  رسد به  چه » يابي مي«در دنيا 

. ندارند  ايمان آخرت  سراي و  رستاخيز بعد از مرگ  و به »مشركند  كه  تر از آنان حريص
  حرص  دليل. هستند دنيا  بر زندگاني  مردم  ترين ترديد از حريص بي  ، يهوديان بنابراين

در   در آخرت  كه  آنها ازعذابي  كه  نيست  حد؛ جز اين  اين  دنيا تا به  يهود بر زندگاني
 »شود  عمر داده  ؛ كاشدارد مي دوست  از آنان  يكي«آگاهند   خوبي است، به  انتظارشان

  شود، دور دارنده او داده  به  هم  عمري  اگر چنين  كه  هزار سال، با آن«كند   و زندگي

و  » بيناست«ازخير و شر   بندگانش »كنند مي  آنچه  و خداوند به  نيست  از عذاب  وي
 .دهد مي  مناسب  جزاي  اش و انديشه  را برابر عمل  قطعا هر كس  ، پس است  آگاه

  ادعاي  حقيقت آشكار ساختن  براي  آيات، امتحاني  اين«: گويد مي» المنير«تفسير   صاحب
بار  و خفت  قطعي  جز شكست  چيزي  امتحان  و نتيجه  است  ايمان  داري يهود در ميدان

 .» و نيست  نبوده  آنان
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نظردارند بر   اتفاق  تأويل، جملگي  به  دانايان«: گويد مي  جريرطبري بناز ا  نقل  كثير به ابن
آنها و   دشمن پنداشتند جبرئيل  كه شد، هنگامي  نازل  يهوديان  به  در پاسخ  آيه  اين  كه  اين

را   سخن  اين  يهوديان كه  سببي  آيه، يعني  نزول  سبب  در بيان. » است  دوستشان  ميكائيل
  است، اما از مجموع  علمااختالف  گرديد؛ ميان  نازل  در ردشان  پاسخ  از اينگفتند و ب

  بود كه  اي اظهارنظرشان، مناظره  اين سبب  آيد كه بر مي  چنين  باب  در اين  رسيده  روايات
در   يهوديان.  پيوست  وقوع به ص  حضرت آن  نبوت  درباره صخدا  آنها و رسول  ميان
بود،   غيراز جبرئيل  ديگري  تو فرشته  اگردوست: گفتند ص حضرت  آن  به  مناظره  اين

  چه: پرسيدند  از آنان صخدا  رسول.  كرديم مي  و تأييدت  كرده  حتما ما از تو پيروي
هر : بگو«!  ماست  دشمن  جبرئيل: دارد؟ گفتند بازمي  جبرئيل  چيز شما را از تصديق

  نازل  را بر قلبت  خدا قرآن  فرمان  به  جبرئيل همانا باشد، پس  جبرئيل  دشمن  كس

نزد   وي  منزلت  و برتري � جبرئيل  و حرمت شرف  خود، دليل  و اين » است  كرده
يهود با او وجود ندارد زيرا   بر دشمني  موجهي  دليل هيچ بنابراين،  است  خداوند متعال
، � جبرئيل  كه  ، و اين يافتهصدور ن  است  و محبت  دوستي موجب  كه  از او جز آنچه

نيست، از   فرودآورده، جرم  پيامبر آخرالزمان  را بر قلب  خداوند بزرگ برحق  كتاب  قرآن
و راهنما و   است  آنان  در دست  كه  است  مؤيد كتابهايي«: ديگر، قرآن جهت

  را ايناست، چ  همخوان  خود با تورات  كه  كتابي  پس » است  مؤمنان به  دهنده مژده
 ؟ آنهاست  كتاب  تورات  كه  است  اين  برانگيزد؟ مگر نه  در آنان  ونفرت  بغض  اندازه
 

�y�x�w�v�u�t��s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t��s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t��s�r�q�p�o�n�m�y�x�w�v�u�t��s�r�q�p�o�n�m 

 هرآينه،  است، پس  و ميكائيل  او و جبرئيل  و پيامبران  خدا و فرشتگان  دشمن  هركه«

كند،  دشمني  و سپاهيانش� خدا  با اولياي  زيرا هر كس » است  كافران  خداوند دشمن
  هم  و خداوندمتعال  است او كفر ورزيده  و به  كرده  دشمني  سبحان  با خداي  گمان بي

  با دوستان  دشمني دهد، پس قرار مي  و مجازات  و او را مورد بازپرسي  اوست  دشمن
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  يادآوري  به  وميكائيل  جبرئيل  ساختن  مخصوص.  است  كفر دشمنان  موجب� خدا
  اي دو و اشاره  آن  داشت وگرامي  قصد بزرگداشت  ؛ به طور عام  به  بعد از ذكر فرشتگان

  كه  اعتبار امتياز خاصي  به  دو هرچند ازفرشتگانند، ولي  آن  كه  حقيقت  اين  به  است
  عامه  تر از جنس تر و گرامي شريف  كه اند گرديده  ديگري  جنس  منزله  دارند، به

��  �"p: است آمده  قدسي  شريف  در حديث.  است  فرشتگانT�  z   i�5	 �M��$ �83  

4�R�  داده  جنگ  اعالم  كند؛ قطعا با من  دشمني من  از دوستان  با دوستي  هر كس:  $

 .» است
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تو   نبوت ليلد  كه » فرو فرستاديم«  واضح  هايي و نشانه » روشن  و همانا بر تو آياتي«
و هدفمنديها   منافع را با  عملي  آنها و احكام  را با برهانهاي  اعتقادي  اصول  كه  اند، آياتي
و   بوده  در درخشش  روشن  نوري  اند و خود بسان ساخته  آنها كامال روشن  و مصالح

 »كند ر نميآنها را انكا كسي  و جز فاسقان«ندارند   روشنگر ديگري  دليل  به  نيازي  هيچ
سرباز  �خدا  فرمان  ازپذيرش  كه  فقط كساني  اند كه روشن  قدري ها به نشانه  اين: يعني
با   كه  آنان  ورزند، نه آنها كفر مي باشند، به  كرده  پيروي  خويش  نفس  و از هواي  زده

  اشاره  يانيهود  و نافرماني  فسق  به  آيه اين  پس. هستند  آن  از حق، جوياي  پيروي  هدف
 .دارد
 صخدا  رسول به  يهودي  صورياي  ابن«: گويد مي  نزول  سبب  در بيان ك  عباس  ابن

و خداوند بر تو  ! را بشناسيم  ما آن  كه  اي نياورده  همراه  به  چيزي! محمد  اي: گفت
  نازل  گخداوند بزر بود كه  همان!  كنيم  تا ما از تو پيروي  نكرده  نازل  روشن  اي نشانه

 �m~�}�|��{�z...��l: فرمود
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  راكه  پيماني صخدا  رسول: كند مي  نقل  چنين  كريمه  آيه  نزول  سبب  كثير در بيان ابن
  ياد آنان بود به  شده  گرفته  از يهوديان  پيامبر آخرالزمان  در ارتباط با تصديق  در تورات
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از  صدر ارتباط بامحمد  خدا سوگند كه  به: گفت  يهودي  صيف  بن  آوردند، اما مالك
: فرمود  نازل  آنان  سخن  در رد اين� خداوند  پس!  است  نشده  گرفته  پيماني  ما هيچ

را دور   پيمان  آن: يعني »را شكستند  از آنان، آن  بستند، گروهي  پيماني  چرا هرگاه«

: گويد مي :بصري حسن »آورند نمي  ايمان  آنان آري، بيشتر«و زيرپا نهادند؟   افگنده
  باشند و بعدا آن  متعهد شده  آن به  يهوديان  كه  نداريم  را سراغ  عهد و پيماني  قطعا هيچ«

 .1»شكنند را مي  بندند و فردا آن مي  باشند، امروز عهدي  سر نينداخته و پشت  را نشكسته
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آمد  نزد آنان  خداوند به  از سوي« صمحمد  حضرت: يعني » پيامبري  و چون«

  يهوديان: يعني » كتاب  از اهل  بود، گروهي  كتابشان  حقانيت  كننده تصديق كه

  تورات: يعني » الهي  كتاب«؛  داشت  گراميشان  داد و با آن  كتاب  آنان  به �خداوند كه

كفر   برايشان  شده  نازل  و قرآن صخدا  رسول  به  زيرا وقتي »ندندسر افگ  را پشت«
  آن  كه  گرفت  پيمان  در تورات  از آنان� خداوند  كه  بعد از آن -ورزيدند 

 -   داشت بيان  را نيز برايشان  اوصافشان  نمايند و حتي  و پيروي  را تصديق ص حضرت
  رد و انكار آن و  تورات  سرافگندن  پشت  عنايم  به  كفر و انكارشان، در واقع  ديگر اين
  رفتار كسي  چون  رفتارشان: يعني »دانند نمي«را   حقيقت » گويي  كه چنان«  نيز هست

 .كند مي  و چه  خبر است  چه  داند كه نمي  هيچ  گويي  كه  است
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 .معاهدات كنوني يهود با فلسطينيان نيز از مصاديق بارز اين مقوله است 1
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�s�s�s�s  

: يعني »خواندند مي  سليمان  در روزگار سلطنت«  و جن  انس » شياطين  و از آنچه«

 .»كردند  پيروي«  بافتند از سحر و مانند آن مي  هم به

و او سحر وجادو   است  سحر بوده  همان  سليمان  دانش  هپندار بودند ك  بر اين  يهوديان
  نزول  سبب  در بيان  اسحاق  محمدبن  كه چنان.  است  بوده  موافق  و با آن  داده  را اجازه

  نيستيد كه  درشگفت صآيا از محمد: يهود گفتند  از دانشمندان  برخي: كند مي  نقل  آيه
  پس!  است  نبوده  بيش  او جادوگري  خدا سوگند كه  ه؟ ب پيامبر بوده  پندارد سليمان مي

كفر «و   سحر نپرداخت  به » و سليمان«: را رد كرد و فرمود  پندارشان  اين� خداوند

  اتهام  از اين  از سحر و هم  هم � سليمان  و تبرئه  بيزاري  صريح  اعالم  اين. »نورزيد

كفر   شياطين  ولي«  است كرده  تها سجدهب  براي -هللا العياذ باا -او   كه  يهود است

 .»آموختند سحر مي  مردم  به  ورزيدند كه

  مردم ميان  شياطين  وسيله به  را كه  سحري  كتابهاي � سليمان«: كند مي  كثير نقل ابن
نمود تا   دفن  نهاد و در زير تختش  و آنها را در صندوقي  بود، گردآورده  شده  پراكنده

را   غيب  شياطين: بگويد  كه  بشنوم  اگر از احدي: فرمود نشوند و مي  گمراه  مردم
  شد مگر اين نمي  نزديك  وي  تخت  به  از شياطين  و كسي!  زنم را مي  دانند، گردنش مي
  امر آگاه  از جريان كه  و دانشمنداني  درگذشت � سليمان  چون.  سوخت مي  دردم  كه

  سخنراني  صورت  و به درآورده  انساني  شكل  ود را بهخ  بودند، نيز درگذشتند، شيطان
ساحر بود، اگر باور نداريد،  پيامبر نبود، بلكه � سليمان!  مردم  اي: ظاهر شد و گفت

  آن  دفن  محل  گاه آن.  كنم  راهنمايي  سحر وي  شما را بر گنجينه  بياييد كه  با من  اينك
  شده  گمراه  جز مؤمنان، ديگران  بود كه  هنگام  ايندر ... داد  نشان  مردم  را به  صندوق
  آنان  حال  بر سر زبانها افتاد و پيوسته  وي  را ساحر پنداشتند، و سرزنش � سليمان

و   برانگيخت  رسالت  را به صمحمد  حضرت عزوجل  خداي  كه  بود تا اين  چنين
 .نمود  نازل  ايشان  را برزبان  تهمت  از اين � سليمان  برائت
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  آنچه شياطين: يعني »بود  شده  نازل  در بابل  و ماروت  هاروت  بر دو فرشته  نيز آنچه«
  يبئصا  قومي بابل  مردم. دادند مي  تعليم  مردم  بود، به  شده  نيز نازل  دو فرشته  را بر اين
  ند و بر اينناميد مي » خدايان«و آنها را   كرده  را پرستش  گانه هفت  ستارگان  بودند كه

خداوند   بودند كه  آنان و هم  آنهاست از افعال  جملگي  جهان  حوادث  باور بودند كه
 .توحيد فراخواند  سوي  آنها را به  فرستادكه  سويشان  را به � خليل  ، ابراهيم متعال

  نفرشتگا از  در اصل -  شده  نقل  از سلف  از برخي  كه  بنا بر آنچه -  و ماروت  هاروت
شد و   برآورده شان خواسته  شوند و اين  فرود آورده  زمين  خواستند تا به  بودند كه

  كيفر اين  سر زد و به گناه  از آنان  داد، پس  و شهواني  آدمي  آنها طبيعت  به� خداوند
  مفسران  انبوه  آنچه«: گويد كثيرمي اما ابن. شدند  فروآويخته  عراق  در بابل  گناه، در چاهي

  همه  اند، حاصل كرده  نقل  و ماروت هاروت  و متأخران، در ارتباط با داستان  از متقدمان
  و ماروت، حديث  هاروت  داستان  درباره گردد و ما بر مي  اسرائيلي اخبار بني  آنها به

  ياجمال  بيان  به  هم  قرآن  و ظاهر سياق  باشد، نداريم  داشته  پيوسته  اسنادي  كه  صحيحي
حد اكتفا   همين  و به  داريم  آمده، ايمان  در قرآن  آنچه  نموده، لذابه  آنها بسنده  داستان

 .» داناتر است  حالشان  حقيقت  خود به� و خداوند  كنيم مي
: گفتند مي  كه  آموختند، مگر اين نمي  چيزي  كس  هيچ  به  دو فرشته آن  كه  با آن«

 » زنهار كافر نشوي  شما هستيم، پس  براي« �خداوند  از جانب » آزمايشي  ماوسيله
  به  با فراخواني  بود، نه  از سحر همراه  دهي آنها با هشدار و بيم  آموزش  بنابراين، شيوه

  دو، چيزهايي  آن: يعني »آموختند مي  چيزهايي  دو فرشته  از آن«  مردم »اما«سحر   سوي

  ميان  آن  وسيله به  كه«آموختند  را مي  نيز آن  و آناندادند  مي  تعليم  مردم  از سحر را به

در دلها،   و بغض  حب  زيرا سحر، در افگندن »افگنند  جدايي  مرد و همسرش
.  است  تأثيري ، داراي و دورگردانيدن  ساختن و نزديك  ساختن و پراكنده  جاكردن يك
  سحر؛ همانا تخيلي وسيله  وهر بهو ش  زن  ميان  انداختن  تفرقه  سبب«: گويد كثير مي ابن

  زشت  آيد، همچون وجودمي  به  ديگري  به  نسبت  بر اثر سحر در مرد يا زن  كه  است
  از اسباب  رفتاراو، يا مانند اين  دادن نشان  او، يا زشت  و قد و اندام سيما  دادن جلوه

 .» و جدايي  فرقت  برانگيزاننده
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  لشكريان سپس  نهاده  را بر آب  خويش  تخت  يطانش«: است  آمده  شريف  در حديث
نزد وي،  و منزلت  از نظر مقام  آنان  ترين فرستد و نزديك مي  مردم  ميان  خود را به

  با فالن  پيوسته:گويد آيد و مي از آنها مي  يكي.  است  انگيزي  در فتنه  آنان  ترين بزرگ
  ابليس...!  گفت مي و چنان  چنين  كه  كردم  ترك  تا او را در حالي  درآويختم  كس
: گويد آيد و مي از آنها مي ديگر  يكي  گاه آن!  اي نكرده  خدا، تو كار مهمي  به  نه: گويد مي

او   ابليس  پس!  افگندم  جدايي او و همسرش  ميان  كه  تا آن  نكردم  را ترك  شخص  فالن
  كه  تو هستي  اين!  آري: گويد ومي گيرد مي  و در آغوشش  ساخته  خود نزديك  را به

 .» اي كرده  واقعا كاري
: يعني »برسانند  زيان  احدي  خدا به  فرمان  بدون  آن  وسيله توانستند به هرچند نمي«

  بخش زيان تأثير  فقط بر كسي  تأثير است، ولي  هرچند سحر در حد خود داراي
سحر ذاتا   كه  علما براين. باشد داده  انفرم  در وي  تأثير آن  به �خداوند  گذارد كه مي

از   نظر دارند و جزمعتزله، ابوبكر رازي  است، اتفاق  ذاتي  حقيقتي  و داراي  مؤثر است
  مخالفت  اجماع  ديگر بااين  ها، كسي از شافعي  اسفرايني  ها و ابواسحاق حنفي
  برايشان  ند وسوديرسا مي  زيان  آنان  به  آموختند كه مي  و چيزي«.  است نكرده

خود   صاحب  براي سحر  دارد كه  صراحت  حقيقت  بر اين  از آيه  بخش  اين » نداشت
  است  محض  زيان  وي براي  در واقع  رساند، بلكه نمي  وي  به  در بر ندارد و نفعي  سودي

  هاي هبرساخت  اين  هركس: يعني »باشد  خريدار آن  هر كس  دانستند كه مي  خوبي  و به«

بد بود   چه!  ندارد، وه  اي بهره  در آخرت« كند  عوض �خدا  را با كتاب  شياطين

نكردند، از   عمل  خويش علم  به  دانستند، ولي  كه »دانستند خريدند اگر مي  جان  به  آنچه
 .شدند  خوانده  رو نادان  اين
 : است  نوع  سحر بر هشت«: گويد مي  رازي  از امام  نقل  كثير به ابن

باوربودند   پرستيدند و بر اين را مي  گانه سيار هفت  ستارگان  كه  پردازاني سحر دروغ -1
  بودند كه  همينان. خير و شر هستند  و آورنده  كار عالم  ستارگان، گرداننده  اين  كه

 .فرستاد  ميانشان  را به � فاسدشان، ابراهيم  عقيده  ابطال  براي �خداوند



92  

 گردن  اوهام  دارند زيرا نفسها به  نيرومندي  و القاي  تلقين  قدرت  كه نيسحر كسا -2
 .پذيرند تأثير مي  و از تلقين  نهاده 

بر دو   جنيان . است  جنيان  زميني، يعني  از ارواح  خواستن  از سحر؛ ياري  ديگري  نوع -3
  ارواح  ارتباط با اين  كردنبرقرار. هستند  شياطينشان  جن، و كفار آنها كه  مؤمنان: اند قسم

و   آنها مناسبت  زيرا ميان  است  آسماني  ارتباط با ارواح  زميني، آسانتر از بر قراركردن
 .وجود دارد  نزديكي

  ازمفسران  برخي.  است  بندي  و چشم  بازي و شعبده  از سحر؛ تخيالت  ديگري  نوع -4
 .بود  نوع  از اين  فرعون  سحر ساحران  برآنند كه

وابزار بر   آالت  از تركيب  كه  است  انگيزي  شگفت  از سحر؛ كارهاي  ديگري  نوع -5
  كه  است، هرگاه بوقي  آن  در دست  كه  سواري  شود، چون پديدار مي  هندسي  نسبتهاي
جمله،   از آن. بزند  دست آن  به  كسي  كه  آن دمد، بي مي  بوق  از روز بگذرد، بر آن  ساعتي

  ميان  بيننده  كه  طوري  كنند، به مي نگاري صورت  و هنديان  روميان  كه  است  ويريتصا
  سحر ساحران  برآنند كه  ديگراز مفسران  برخي. گذارد نمي  فرقي  انسان  آنها و ميان

 .بود  نوع  از اين  فرعون
تأثير  !آري. در غذاها و رنگهاست  ادويه  از خواص  جستن  ديگر از سحر؛ ياري  نوع -6

و   ربا ملموس وآهن  مغناطيس  تأثير نيروي  كه ، چنان اشيا انكار ناپذير است  خاصيتهاي
 .باشد انكار مي  غير قابل

ساحرادعا  -مثال  -  كه  گونه است، بدين  رواني  ديگر از سحر؛ تأثير گذاري  نوع -7
خرد  كم اگر شنونده  پس است،  وي  فرمان  به  داند و جن را مي  اعظم  اسم  كند كه مي

از   نوعي  وي  شود، لذا در روان مي  متمايل  بدان  و قلبش  را باور كرده  سخن  باشد، اين
شود، در  مي  ضعيف حواس  آمد، نيروي  خوف  گردد و چون پديدار مي  و ترس  رعب

 .دهد انجام  وي  تواند به بخواهد مي  ساحر هر چه  كه  است  هنگام  اين
است،  و نيرنگبازانه  ظريف  هاي از راه  زني هم و دو به  چيني  هشتم، سحر با سخن  نوع -8

 .»باشد مي  شايع  مردم  سحر، ميان  نوع  اين  كه
اند،  شده سحر برشمرده  در فن  انواع  از اين  بسياري  كه  اين  دليل«: كند مي  كثير اضافه ابن
از   عبارت  زيرا سحر از نظرلغوي  است  ظريف آنها بسيار  و دريافت  درك: كه  است  اين
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  من  ان«: است  آمده شريف  در حديث  جهت  باشد، از اين  پنهان  آن  سبب  كه  است  چيزي
 .» از بيانها سحر است  همانا بعضي: لسحر  البيان

  هك  كسي فقها درباره«: گويد سحر مي  به  و عمل  آموختن  حكم  كثير در باره ابن  همچنين
و احمد   ومالك  نظر دارند، ابوحنيفه  گيرد، اختالف كار مي را به  و آن  سحر را آموخته

: گويد مي  ابوحنيفه از ياران  يكي. شود كار كافر مي  با اين  شخصي  چنين: گويند مي
جايز بودن، يا   عقيده  به  كه كفر نيست، اما كسي  موجب  پرهيز از آن  سحر براي  آموختن
  باور بود كه  بر اين  اگر كسي همچنين. شود آموزد كافر مي را مي  سحر آن  منفعت
  علم  آموزش  پس. شود دهند، كافر مي مي  او انجام  را بخواهد براي  هر آنچه  شياطين

 .»باشد مي  آن  به عمل  است  ممنوع  آنچه  نيست، بلكه  سحر ممنوع
بر ) واحمد   ابوحنيفه، مالك(جمهور علما  :اند  ساحر بر دو رأي  مجازات  علما درباره

با   حدالساحر ضربه«: است  آمده  شريف  شود زيرا در حديث مي  ساحر كشته  آنند كه
سحر را   عمل  بنابراين، اگرمسلماني. » شمشير است  به  وي  حد ساحر، زدن:  السيف
از   سحر گناهي  كه  است  اين شافعي  رأي  ولي. شود  شود و بايد كشته داد، مرتد مي  انجام

  كشته  آن  سبب  شد، به  كسي كشتن  اگر ساحر با سحر خود سبب  است، پس  گناهان
  اول  اما رأي. گيرد قرار مي  مقدار، موردتأديب  همان  شد، به  زيان  شود و اگر موجب مي

 . تر است صحيح
  شود تا سحر را ازشخص  از ساحر خواسته: اند كه جايز دانسته  و مزني  مسيب  سعيدبن

 .دور كند  جادو شده
نيز   شريف  در حديث  معني  و اين  است  حق  زخم چشم  كه  نظر دارند بر اين  علما اتفاق

 . است  آمده
 

�¢��¡����~�}|�{�z�y�x�w��v�u�t�¢��¡����~�}|�{�z�y�x�w��v�u�t�¢��¡����~�}|�{�z�y�x�w��v�u�t�¢��¡����~�}|�{�z�y�x�w��v�u�t  
ازسحر  »كردند مي  و پرهيزگاري«  و قرآن صپيامبر  به »آوردند مي  ايمان  و اگر آنان«

 »يافتند، بهتربود ميهللا از نزد ا  كه  پاداشي  هرآينه«اند  فرو رفته  در آن  كه  و كفري

اگر «آورند، اما  مي  دست سحر به  وسيله  ناچيز دنيا به  هاي از بهره  كه  از آنچه  برايشان
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برپندار و تقليد   متكي  باورهايشان  بلكه  نيست  چنين  درست، كه  علمي  به »دانستند مي
 . است
 

� �̄®�¬«�ª��©� �̈§�¦�¥�¤�£� �̄®�¬«�ª��©� �̈§�¦�¥�¤�£� �̄®�¬«�ª��©� �̈§�¦�¥�¤�£� �̄®�¬«�ª��©� �̈§�¦�¥�¤�£
±�°±�°±�°±�°   

  معموالدر ميان) راعنا (  كلمه: گويد مي  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن
يهود،   درزبان  كلمه  كاربرد داشت، اما اين» ! مارا بكن  حال  رعايت»  معناي  به  اعراب

با خود   شده  خوشحال عرابا  در سخن  از كاربرد آن  يهوديان  بود، پس  زشت  دشنامي
كار را   اين  توانيم مي  اكنون داديم، مي  محمد را دشنام  پنهاني  ما تاكنون! بهتر  چه: گفتند
را   آمدند و ايشان مي صخدا  نزدرسول  شمرده  را مغتنم  دهيم، لذا فرصت  انجام  علني

وانمود   يدند، و چنينخند و مي »!راعنا« :گفتند مي  قرار داده  مورد خطاب  را با آن
  امر غير از اين  حقيقت  كه  را مدنظر دارند، درحالي  آن  عربي  معناي  گويي  كردند كه مي
  تهديدكنان  آنان  برد و به امر پي  اين  يهودآشنا بود، به  زبان  به  كه �معاذ  سعدبن. بود

: گفتند!  زنم را مي  گردنتان را از شما بشنوم،  كلمه  اين اگر ديگر بار!  ملعونان  اي: گفت
ايد،  آورده  ايمان  كه  كساني  اي«: شد  نازل  بريد؟ پس كارنمي  را به  آيا شما خود آن

در كار ما بنگر و : است، يعني  رعايت  امر از ماده  فعل  درعربي: راعنا »نگوييد راعنا
آميز   اهانت  يهود معنايي  در زبان  كلمه  ؛ اين گفتيم  كه مارابكن، اما چنان  حال  رعايت

 �لذا خداوند. باشد مي  و حماقت  جهل  معناي  به  كه  است»  رعونت«با   دارد وهمريشه
 .ببندد  يهوديان  نيرنگ  را بر اين  كرد تا راه  نهي  آن  را از بكاربردن  مؤمنان

  شريف  درحديث  كه است، چنان  و فعل  كفار در قول  به  از تشبه  بر نهي  خود دليل  اين

او از   كرد، پس شبيه  قومي  خود را به  هر كس:  p"�  �,J�  W�8$  �)#� �)3: است  آمده

  متعال  خداي: است نزد ما اين  باره  در اين  درست  قول«: گويد كثير مي ابن. » آنهاست
  كه  است  يا كلمه  كردزيرا اين  بگويند نهي» راعنا« ص پيامبرش  به  كه  را از اين  مؤمنان

 .»دارد  كراهت  پيامبرش  به  آن  از گفتن �خداوند
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  كلمه  اين البته  كه.  كن  ما بيان  را براي  ما بنگر و مسائل  سوي  به: يعني »و بگوييد انظرنا«

  كنيد و به  اطاعت �را و از خداوند  توصيه  اين »و بشنويد«بود   زشت  ايهام  فاقد آن
  اما بدانيد كه. فرادهيد گوش  خويش  حال  مراعات  طلب  د، بدونگوي مي صپيامبر  آنچه

همانا   كه » است  دردناك عذابي  كافران  براي«: مانند، چراكه نمي  مجازات يهود نيز بي
 .باشد مي  جهنم  آتش
 

�Á�À�¿�¾�½�¼� �»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²� �±�Á�À�¿�¾�½�¼� �»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²� �±�Á�À�¿�¾�½�¼� �»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²� �±�Á�À�¿�¾�½�¼� �»�º�¹� �̧¶�µ� �́³�²� �±
Î�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÈ�Ç�Æ��Å�Ä�ÃÂÎ�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÈ�Ç�Æ��Å�Ä�ÃÂÎ�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÈ�Ç�Æ��Å�Ä�ÃÂÎ�Í�Ì�Ë�Ê�ÉÈ�Ç�Æ��Å�Ä�ÃÂ   

  دارند كه نمي  ، دوست مشركان  اند و همچنين رزيدهكفر و  كه  كتاب  از اهل  كساني«

  از وحي  باشد؛ اعم  كه  هر خيري »گردد  بر شما نازل  خيري  پروردگارتان  ازسوي

را بخواهد،   خداوند هر كس  كه  آن  حال«با شما   دشمني  شدت  سبب  ، به ياغيرآن

  بعضي.  است  بوتدراينجا؛ ن  مراد از رحمت »گرداند مي  خويش  رحمت مشمول

  بيكران  بخشش  و خداوند داراي«  طور عام  به  است  رحمت  مراد؛ جنس :اند گفته

  خواهد، به مي  را كه  خويش  از بندگان  هر كس  ندارند كه  چرا دوست پس » است
 .دهد  اختصاص  خويش رحمت
  پيمانان هم  به  ز مسلمانانا  برخي  هرگاه: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران

  كه  ديني  اين: گفتند مي در پاسخ  آوريد، آنان  ايمان صمحمد  به  گفتند كه مي  يهوديشان
  در آن  بهتر بود، كه  كاش مانيست، اي  خوانيد، بهتر از دين فرا مي  آن  سوي  ما را به
  را در تكذيبشان  آيه  اين  عزوجل خداي  پس!  كرديم مي  شمارا اجابت  ما دعوت  صورت

 .كرد  نازل
 

�V�U�T���S�R�Q�P�O�N��ML�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�V�U�T���S�R�Q�P�O�N��ML�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�V�U�T���S�R�Q�P�O�N��ML�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�V�U�T���S�R�Q�P�O�N��ML�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A  
  است  بردن  و از بين  ابطال  معناي  به: در لغت  نسخ » كنيم  نسخ  را كه  اي هر آيه«

است،  كرده  را نسخ  آن  شود، در حقيقت  چيز ديگري  جانشين  كه  وهرچيزي
. »كرد  را نسخ  جواني  پيري... كرد  را نسخ  خورشيد سايه«: دگوين مي  اعراب كه چنان
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آيه،   يك  قرائت  به  تعبد مؤمنان  يافتن پايان: از  است  ؛ عبارت شرع  در اصطالح نسخ
راحالل،   را حرام، حرام  حالل �خداوند  كه  گونه بدين. مستفاد از آن، يا هردو  ياحكم

و   و حرام  حالل  شود مگر در باب نمي  گرداند و اين  را مباح  و ممنوع  را ممنوع  مباح
  نقل  كتاب، يعني ؛ از نسخ نسخ  اصل.  نيست  و منسوخي  و اباحت، اما در اخبار ناسخ  منع
ديگر نيز   حكم  به حكمي  نسخ  شده، چرا كه  ديگر برگرفته  نسخه  به  اي از نسخه  آن

 .باشد مي  غير آن  به  آن  ساختن  متحول  درواقع
نظر   اتفاق الهي  در كتاب  نسخ  بر ثبوت  و خلف  از سلف  اسالم  علماي  كه  بايد دانست

انكار   البته . نيست  نسخ  ثبوت  فاقد اعتبار است، مخالف  نظرش  كه  دارند و جز كسي
  دست صمحمد انكار نبوت  به  وسيله  تا بدين  يهود نيز مشهور است  از سوي  نسخ

  در تورات  را كه  ازاحكامي  محمد برخي  چون: گفتند  يهوديان  جهت  همين  بهيابند، 
  آنچه  به  خويش  حجت  در اين خود  كه  نموده، لذا او پيامبر نيست، در حالي  نسخ  است

  نسخ  و مغلوبند؛ چون  وجوددارد، محكوم  از نسخ -  تورات -   خودشان  در كتاب  كه
را بر   آن �بود و خداوند  حالل � آدم در شريعت  اين  ، كهبرادر با خواهرش  نكاح

را «  آيه » يا آن«  كنيم  منسوخ  را كه  اي هر آيه ! آري. گردانيد  حرام  و قومش � موسي

ياد نياوريد   را نخوانيد و به  تا آن  گردانيم  فراموشتان را  آن: يعني » بسپاريم  فراموشي  به
  كه  آوريم مي  را در ميان  حكمي: يعني » آوريم مي  را درميان  يا همانندش  بهتر از آن«

خود همانند   و آساني  سودمندتر، يا در منفعت  مدت  ياكوتاه  در دراز مدت  مردم  براي
  برايشان  مدت در كوتاه  باشد، پس تر مي سبك  ناسخ  حكم  زيراگاهي  است  سابق  حكم
  حالشان  به  بيشتر، لذا در درازمدت  آن  و ثواب  تر است سنگين  وگاهي  تر است نافع

خواست، از ياد  را مي  هر چه  عزوجل  خداي«: گويد مي  قتاده.  سودمندتراست
 )او ننسئها(ديگر   قرائت. » ساخت مي  منسوخ  خواست را مي  برد و هر چه مي پيامبرش
خداوند بر  كه  داني آيا نمي«.  يمافگن تأخير مي  را به  يا آن: است  اين  آن  معناي  است، كه

 ؟ اوست  هاي توانايي  از جمله  هم  و نسخ » تواناست  هركاري
آيا  گفتند؛  مكه  مشركان: اند  كرده  نقل  چنين  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران

 گويد، رامي  آن  دهد و باز خالف دستور مي  كاري  را به  يارانش صمحمد  بينيد كه مي
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  جز سخن  چيزي قرآن  اين  پس !نمايد؟ مي  را نفي  كند و فردا آن انشا مي  امروز سخني
 .شد  نازل  در رد سخنشان  آيه  اين  بود كه  همان.  محمد نيست

 

�i�h�g�f��e�d�c�b�a�̀ �_ �̂]�\��[�Z�Y�X�W�i�h�g�f��e�d�c�b�a�̀ �_ �̂]�\��[�Z�Y�X�W�i�h�g�f��e�d�c�b�a�̀ �_ �̂]�\��[�Z�Y�X�W�i�h�g�f��e�d�c�b�a�̀ �_ �̂]�\��[�Z�Y�X�W  
  يجاد واختراعدر آنها با ا  تصرف: يعني » آسمانها و زمين  فرمانروايي  كه  داني آيا نمي«

داناتر است،  خويش  بندگان  مصالح  زيرا او به » خداوند است  از آن«  فرامين  و اجراي
زمانها تغيير   بااختالف  مصالح  اين  باشد و گاهي مي  مصالح  اين  تابع  هم  احكام  لذا نسخ

: نصيرو   و نزديك  دوست: ولي » نيست  و نصيري  و شما را جز خداوند ولي«يابد  مي
 . ياور و مددكار است

 

�y��x�w�v�u�ts�r�q�p�o��n�m�l�k�j�y��x�w�v�u�ts�r�q�p�o��n�m�l�k�j�y��x�w�v�u�ts�r�q�p�o��n�m�l�k�j�y��x�w�v�u�ts�r�q�p�o��n�m�l�k�j
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 صخويش بسيار از رسول  كردن  را از سؤال  مؤمنان  خداوند متعال  كريمه  آيه  در اين
آيا از پيامبر «: كند مي نهي -شوند   امور واقع  آن  كه  از آن  قبل -  امور مختلف  درباره

از او   اسرائيل  بني  آنجا كه »شد  خواسته  قبال از موسي  يد كهخواه را مي  خود همان
  از رسول  مشركان همچنين! دهد  نشان  آنان  را آشكارا به �خداوند  خواستند كه

  هر كس  كه  آن  حال« !رويارو گرداند  را با آنان  خدا و فرشتگان  خواستند كه صخد

  راه  از ميانه: يعني » است  شده  گمراه  راست  كند، مسلما از راه  ايمان  كفر را جانشين
  آمده  شريف  درحديث.  است رفته  بيراهه  به  آن  و از راستاي  عزوجل  خداي  طاعت
  نكنيد زيرا جز اين  سؤال  ام، از من را فرو گذاشته  آن  بيان  من  را كه  آنچه... «: است

  شدند، پس  هالك  باانبيايشان  و اختالف  سؤالهايشان  شما با كثرت  پيشينيان  كه  نيست
  دهيد و چون  توانيد انجام مي  را تا آنجاكه  دادم، آن  فرمان  امري  شما را به كه  هنگامي

 .»بپرهيزيد  كردم، از آن  نهي  شما را از چيزي
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زيد  بن و وهب  حرمله  بن رافع: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس  ابن
  را براي  و جويباران  رابخوانيم  فرود آور تا آن  از آسمان  ما كتابي  براي! محمد  اي: گفتند

 .شد نازل  آيه  اين  پس!  كنيم  ساز تا ازتو پيروي  ما روان
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  كرده  نهي  كتاب  با كفار اهل  سويي را از هم  مؤمنش  ندگانب  ، خداوند متعال آيات  در اين
سازد و  مي  آگاه دارند  بر مؤمنان  كه  و آشكار آنها و حسدي  نهان  را از دشمني  و ايشان

نماز و   برپايي  وبه  ميعاد جهاد مسلحانه  تا رسيدن  و عفو و تحمل  گذشت  را به  ايشان
  در دل  كه  حسدي از روي  كتاب  از اهل  بسياري«: دهد مي  فرمان  زكات  پرداخت

  افگني شبهه از طريق »كافر گردانند  شما را بعد از ايمانتان  داشتند كه  دارند، دوست
  كارشان  زيرا اين  در مسير حق  حركت  نه  كار حسد است  از اين  آنان  انگيزه.  در دينتان

دانستند   كه  از اين  پس: يعني »آشكار شد  آنان بر  حق  كه«  گرفت  انجام » از اين  پس«
يافتند،   و انجيل  را درتورات ص حضرت  آن  و اوصاف  خداست  رسول صمحمد
 .كار زدند  اين  به  دست

در   كه  است  حسد ناپسند آن. و حسد ناپسند  حسد پسنديده: است  حسد بر دو نوع
  نعمت  آن آرزو را كه  با آن، اين  همراه  چهباشي،   از برادر مسلمانت  نعمت  زوال  آرزوي
»  منافسه«يا » غبطه»  نام  به  كه  اما حسد پسنديده. يا خير  باشي  تو گردد، داشته  از آن

  ��A:<;� <  Y*#b� :=K «: است  شده  معرفي  شريف  حديث  شود؛ در اين مي  ناميده

����  F��85� B�  W�8� �)3  �$  =05� S���  =K�	 ,��)#5� S���	  ����   i<�� B��8�#� �)3 ,  =05� S���  

��)#5� S�  او قرآن  به  عزوجل  خداي كه  مردي: مگر در دو چيز  است  حسد مذموم: 	��

  كه  دارد و مردي را بر پا مي  و روزآن  شب  و در پاسهاي) را حفظ دارد  آن  يعني(  داده
  انفاق  را بر مستحقان  و روز آن  شب و او در پاسهاي  دهدا  او ثروتي  به  عزوجل  خداي

خير و   آرزو كند تا همان  مسلمان  شخص كه  است  آن  حسد پسنديده  حقيقت. »كند مي
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را از   نعمت  آن  زوال  كه  آن باشد، بي  دارد، او نيزداشته  برادر مسلمانش  را كه  نعمتي
 .تمنا كند  خويش  برادر مسلمان

: و صفح  دربرابرگناه  و انتقام  بازخواست  ترك: عفو »بگردانيد  فو كنيد و رويع  پس«
  شامل  ازگنهكار است، كه  از نفس، يا روگردانيدن  ديگران  و خطاي  اثر گناه  دور ساختن

را   خويش  تا خدا فرمان«شود  هر دومي  وي  و مالمت  سرزنش  و ترك  مجازات  ترك

  يهوديان  در مورد مجازات  سبحان خداي  از سوي  فرماني  كه  اهگ تا آن: يعني »بياورد
  قتل: آيد مي ابعد  كه  فرمان  اين  مضمون.كنيد  پيشه  شما برسد، عفو و گذشت  براي

  از يهوديان  كساني  ماندن  ديگر و در امان بر برخي  جزيه  گروهي، تبعيد برخي، تعيين

��t��t��t��t﴿: گويد مي � عباس ابن » تواناست هر كاري خدا بر  كه«آورند   اسالم  كه  است

y�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�uy�x�w�v�u﴾ را آيه :﴿���~� �}� �|�� �~� �}� �|�� �~� �}� �|�� �~� �}�   منسوخ ﴾|�
 .گردانيد
بود   يهودي  شاعري  اشرف  بن كعب: كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

 .شد  نازل  وي  درباره  آيه  اين  كرد، پس را هجو مي صخدا  و رسول
  

�ª�©� �̈ §¦�¥�¤�£�ª�©� �̈ §¦�¥�¤�£�ª�©� �̈ §¦�¥�¤�£�ª�©� �̈ §¦�¥�¤�£����� �́ ³� ²� ±°� �̄®�¬�«� �́³�²� ±°� �̄®�¬�«� �́³�²� ±°� �̄®�¬�«� �́³�²� ±°� �̄®�¬�«
�̧ ��¶�µ�̧ ��¶�µ�̧ ��¶�µ�̧ ��¶�µ 

  براي » پيشاپيش  كه  خيري  را بپردازيد و هرگونه  و نماز را برپا داريد و زكات«

 » را نزد خداوند خواهيد يافت  آن«  و ثواب  پاداش  بدانيد كه »بفرستيد  خويش«  آخرت
و  در دنيا  نانگيزد تا برايشا بر مي  نيك  را بر اعمال  مؤمنان  سان، خداوند بزرگ بدين

 هيچ  و از عمل » كنيد، بيناست مي  آنچه  خداوند به«فرمايد   عنايت  پيروزي  آخرت
نزد  -شر   خير باشد و چه  چه -  عملي  پاداش، يا كيفر هيچ  نمانده  غافل  اي كننده عمل 

 .شود نمي  ضايع  وي
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  ونصاراي  يهود مدينه  درباره  آيه  اين: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  كه  شود مگرآن نمي  وارد بهشت  هرگز كسي: گفتند شد زيرا يهود مي  نازل  نجران
  مسيحي  كه  شود مگرآن نمي  وارد بهشت  هرگز كسي: گفتند مي  باشد و نصاري  يهودي

 .كرد مي  متهم  گمراهي  را به  ، ديگري اي هر طايفه  باشد پس
. باشد  يا نصاري  يهودي  كه  درنيايد، مگر آن  بهشت  به  هرگز كسي: و گفتند«

  آنها دردل  كه  است  خامي  فقط آرزوهاي  اين: يعني » است  آنان«  واهي » آرزوهاي اين
 �خدا شده  ازلن  در كتابهاي  خام، دليلي  آرزوهاي  اين  براي  كه  آن پرورانند، بي مي

و   خام آرزوهاي  اگر در اين: يعني »گوييد مي  اگر راست: بگو«باشد   وجود داشته

  يقين  با آن كه  است  دليلي: برهان »را بياوريد  برهانتان«گوييد   راست  باطلتان  ادعاهاي
 .آيد  دست به
 

��ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ��Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î��ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ��Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î��ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ��Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î��ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ��Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î 

عبارتند   شوند وآنان وارد مي  بهشت  نيز به  ديگران » بلكه«رند پندا مي  كه » نيست  چنان«

  روي  كه ر بشريه: يعني »كند  خدا تسليم  وجود به  خود را با تمام  كه  هر كس«: از
: يعني »باشد و نيكوكار«گرداند   او خالص  را براي  و عملش  نهاده �خدا  سوي  به  دل

  عمل  پاداش: يعني » پروردگار اوست  پيش  د ويمز  پس«دهد   انجام  شايسته  اعمال

  اعمال.  در آخرت »نخواهند شد  و غمگين  نيست  بر آنان  و بيمي«  است  بهشت  وي
صادر  ‡وي  پيامبران از طريق  داشته  مطابقت  الهي  با شرع  كه  است اعمالي: شايسته

  براي  عمل، خالصانه  آن كه  اين  اول: دو شرط دارد  الهي  مقبول  باشد زيرا عمل شده
. باشد  موافق �خداوند  و باشريعت  عمل، نيكو بوده  آن  كه  اين  دوم. باشد �خداوند

،  نداشت  انور موافقت  با شرع  بود، ولي  خداوند متعال  براي  ، خالصانه اگر عمل  پس

  �"«: اند دهفرمو  شريف  حديث  در اين صخدا  جهت، رسول  همين  به ؛نيست  پذيرفته
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=DT  �5 XDT  �0T  &�� �)3 �ما   با شريعت  مطابق  دهد كه  انجام  عملي هر كس: ���

  .» مردود است  عمل  نباشد، آن
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  هيأت چون: فرمود  كه  ستا  شده  روايت  عباس  از ابن  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  آنان  مالقات  به  يهودي  آمدند، دانشمندان صخدا  نزد رسول  نجران  نصاراي  نمايندگي

پرداختند،   منازعه  ديگر به با يك صخدا  در محضر رسول  هر دو گروه  شتافتند، سپس
و . نيستيد  بر حق شما: گفت  نصاري  به  خطاب  يهودي  حرمله  بن ، رافع ميان  در اين
  در پاسخ  نجران  اهالي از  مردي  طرف  از آن. كفر ورزيد  و انجيل � عيسي  ، به بنابراين

 � موسي  منكر نبوت  او هم  ترتيب  اين  به. نيستيد  برحق  شماييد كه  اين: گفت  وي
  نمسيحيا  گفتند كه  يهوديان« :شد  نازل  بود كه  همان. كفر ورزيد  تورات  و به  شده

از آنها خير و   اي هر طايفه »نيستند  برحق  يهوديان  گفتند كه  نيستند و مسيحيان  برحق
  اهل  شيوه  كه دادند، درحالي  خوداختصاص  را به  و آن  كرده  نفي  را از ديگري  خوبي

باشد اعتراف، و   وجود داشته  نزد خصمش  كه  حقي  به  زيرا منصف  نيست  اين  انصاف
  انكار حق  دارد، او را به  دشمنش  عليه  كه كند و هرگز بغضي را رد مي  يو  باطل

  از آنها در كتاب  هر يك: يعني »خوانند رامي  آسماني  كتاب  كه  آن  حال«دارد  وانمي

چيز  هيچ  كه  هم  كساني«خوانند  اند، مي او كفرورزيده  به  را كه  مقابل  خود، تأييد طرف

  نيز كه  از يهود و نصاري  قبل  امتهاي: يعني »گفتند آنان  همانند سخن  دانند، سخني نمي

خداوند، روز رستاخيز   پس«را گفتند   سخن  نداشتند، همين علمي  آسماني  كتابهاي  به

آنها  �خداوند: يعني »خواهد كرد  داوري  كردند، ميانشان مي اختالف  باهم  در آنچه
  خويش  عادالنه  با داوري  ميانشان  گاه هد آورد، آنگرد خوا با هم  را در روز قيامت

 . رهسپار خواهد ساخت  دوزخ  را به  و مبطل  بهشت  را به كرده، محق  رسيدگي
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  كه  كس  ازآن«  تتر نيس ظالم  كسي: است، يعني  انكاري  استفهام »تر؟ ظالم  و كيست«

نماز،ذكر و   اداي  براي  را كه  و كساني »شود  برده  وي  نگذارد در مساجد خدا نام

: يعني »آنهابكوشد  و در ويراني«بازدارد   آيند، از آن مساجد مي  به  قرآن  و تعليم  تالوت
  تعليم  ونچ -درآنها   و عبادات  طاعات  كردن  آنها، يا در تعطيل  بناي  در ويرانسازي
بكوشد؟  -ديگر   مشروع از فعاليتهاي  آن  و امثال  اعتكاف  در آنها براي  علم، نشستن

  آن  كه گاه كار را كردند، آن همين صخدا   با رسول  در روز حديبيه  مشركان  كه چنان
  كه  را نسزد جز اين  آنان«بازداشتند  مكه  را از ورود به  و همراهانشان ص  حضرت

  و لرز از هيبت  با ترس  بود كه  اين  سزاوارشان: يعني »در آنها درآيند  و لرزان  ترسان
  عبادت  هاي شدند زيرا مساجد خانه مساجد واردمي  ، به است  پروردگارشان  كه �هللا ا

از آنها   كسي  كنيد كه  مرعوب  كفار رابا جهاد چنان: است  اين  يا معني. است  تعالي  حق
: يعني » است  خواري  دنيا برايشان  در اين«وارد مساجد شمانشود   امنيت  با احساس

در آنها   عزوجل  و از ذكر خداي  كرده  را ويران �خدا مساجد  كه  گروهي  اين  براي
  اين  است، كه  سخت  و ذلتي  خواري  خداوند متعال  از جانب كنند، در دنيا مي  جلوگيري

  گونه سازد، بدين برآنها وارد مي  دينش  جهادگر در راه  منانمؤ  دست رابه  و ذلت  خواري
كنند  مي  وضع  جزيه  گيرند و بر آنان مي  اسارت  كشند، به مؤمن، آنها را مي مجاهدان  كه
 . جهنم  در آتش » است  بزرگ  عذابي  در آخرت  وبرايشان«

دارند،  نگه ز تسلط كفاررا ا �بايد مساجد خدا  كند كه را ارشاد مي  مؤمنان  آيه  اين
مساجد   بودند، درهاي  و ذليل  كفار بيمناك  هرگاه  دهد كه مي  اجازه  مؤمنان  به  همچنين

را از مساجد   مؤمنان  كه  از كساني  مراد آيه  در تعيين  مفسران. نبندند  را بر رويشان
  است  اين  اول  قول اند؛ كوشند، بر دو قول آنها مي  دارند و در ويرانسازي باز مي �خدا
. داشتند باز مي  المقدس نماز دربيت  را از اداي  مردم  هستند كه  نصاري  مراد از آنان: كه

را در روز  صخدا  رسول  قريشندكه  مراد از آنان، مشركان: كه  است  اين  دوم  قول
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  داده، و در بيان  را ترجيح  دوم  قول كثير ابن. بازداشتند  مسجدالحرام  از ورود به  حديبيه
 . است  شده  روايت  نيز هر دو قول  آن  نزول  سبب
 

��r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h��gf�e�d��r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h��gf�e�d��r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h��gf�e�d��r�q�p�o�n�ml�k�j�i�h��gf�e�d 

!  آري.  آن غروبگاه  يعني » و مغرب«خورشيد   طلوعگاه  يعني » مشرق  خداست  و از آن«

و هر س  به  پس«  است �خداوند  ملك  آنها همه  خورشيد و مابين  و غروبگاه  طلوعگاه

ناظر   حكم  اما اين » خداست  آنجا رو به«آوريد؛   روي  كه  هر سمتي  به: يعني »رو كنيد
را   نماز نافله  انسان  كه بماند، يا زماني  بر نمازگزار پوشيده  قبله  جهت  كه  است  بر وقتي

  كه  هر سويي  به  مركبشان سوار بر صخدا  رسول  كه كند، چنان ادا مي  سوار بر مركب
  وي  و عطاي  فضل » داناست خدا گشايشگر  گمان بي«گزاردند  رفت، نماز مي مي

  در به  وي  گيرد و علم برمي رادر  كس  چيز و همه  و همه  محصور و محدود نيست
 . فراگير است  امور خلقش  آوردن  سامان

  ومصاليو از مسجد   شده  اخراج  از مكه  كه  و يارانشان صخدا  آيه، رسول  در اين
 .اند قرار گرفته  بودند، مورد دلجويي  شده  خود رانده

  اين«:گويد مي  جرير طبري ابن  كه زيرا چنان  است  جمهور علما منسوخ  در رأي  آيه  اين
  اديان  سردمداران عقيده  بود تا اين  شده  نازل  قبله  به  آوردن  از دستور روي  قبل  حكم

 ك عباس ابن. » نيست جز در معابد درست  پنداشتند؛ عبادات مي  كند كه  را ابطال  پيشين
  موضوع -  وخدا داناتر است -شد   ما منسوخ  براي  كه  از قرآن  چيزي  اولين«: گويد مي
  كه ؛ چنان است  سوار بر مركب  نمازنافله  آيه، مربوط به  اين  حكم: قولي  اما به. »بود  قبله

 .شد  بيان  در تفسير آن
رابيابد،   آن  نشد كه  موفق  كرد ولي  قبله  جهت  خود را در يافتن  و تالش  سعي  گر كسيا

و   ابوحنيفه،مالك(نزد جمهور فقها   نماز گزارد، نمازش  قبله  غير جهت  لذا اجبارا به
. باشد مي  مستحب برايش  آن  نماز در وقت  مالك، اعاده  در رأي  جايز است، ولي) احمد

. باشد ازشروط نماز مي  شرطي  زيرا قبله  نيست  درست  نماز وي: گويد مي  ياما شافع
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  در ميان -آورد   روي  كه  هرسويي  به -  سوار بر مركب  نماز نافله  اداي  در صحت  ليكن
 . نيست  فقها اختالفي
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عزير : گفتند  يهوديان » است  خود برگزيده  براي  خداوند فرزندي: و گفتند«
  دختران  فرشتگان: گفتند  و كفار عرب  پسر خداست  مسيح: گفتند  پسرخداست، نصاري

  اين  ردپندار همه -  است  آمده  نزول  سبب  در بيان  كه چنان -  كريمه  مراد آيه. خدايند
  بلكه«دهند  مي بتفرزند نس  از برگزيدن  وي  به  از آنچه » است  او منزه«  هاست گروه

و   ؛ عزير وعيسي جمله از آن»  اوست  است، از آن  در آسمانها و زمين  هرآنچه
تابند، لذا  سر برنمي  وي  از عبادت  هستند كه �خداوند  خاضع  بندگان  همگي  فرشتگان

آنها   همه: يعني» اوهستند  راه  سر به  و همه«باشند؟  �خدا  توانند فرزندان مي  چگونه
  باشند؟ ابن مي  فرزند وي  چگونه او خاضعند، پس  و براي  نموده  پروردگار قيام  بندگي  هب

: فرمودند  كند كه مي  روايت قدسي  شريف  در حديث صخدا   از رسول � عباس
  است  در اين  وي  داد؛ تكذيب  دشنامم كرد و  تكذيبم  فرزند آدم: فرمود  متعال  خداي«

  دادن اما دشنام.  نيستم  آن  اوليه  شكل  به  وي  حيات  بازگرداندن  قادر به  پندارد، من مي  كه
  و منزهم  پاك  من  كه  فرزند دارم، در حالي  من: كه است  من  در باره  اش گفته  ، در اين وي

 .» برگزينم  همسر يا فرزندي  كه  از آن
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  نمونه  آنها را بدون  آفرينش  تعالي  حق: يعني » است  زمينآسمانها و   نوپديدآورنده«
  چيزي  كندكه  اراده: يعني »كند  اراده  كاري  به  و چون«  است  كرده  آغاز و ابداع  پيشيني

موجود   درنگ بي  وجود بيا، پس  به: گويد فقط مي«آورد   سامان را به  را بيافريند، يا آن

رو   آفريند، از آن ، مي» باش: كن»  كلمه  كند، با گفتن  اراده  هرا ك  هرچه: يعني »شود مي
 ؟ است  فرزندي وي  براي  چگونه  است، پس  كامل  وي  قدرت  كه
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با ما «  واسطه بي »چرا خداوند: گفتند«  عرب  مشركان: يعني » خردان بي«

  او پيغمبر است  كه  خبر دهد و ما بدانيم صمحمد   تا ما را از نبوت »ويدگ نمي سخن

  كساني  آن«  وي  بر نبوت  اي نشانه  عنوان به »شود نمي  ما نازل  براي  اي ياچرا معجزه«

  را گفتند، دل  آنان  نيز مانند سخن«  يهود و نصاري: يعني» بودند  از اينان  پيش كه

 ناروا و پيشنهاد  هاي خواسته  بر كفر و طرح  در اتفاقشان » تهمانند اس  ودرونشان

  كه  مردمي  خود را براي  هاي ما نشانه«  سبحان  خداي  از سوي  معجزات  فرستادن

و  نهند مي  اوامر ما گردن  و به  كرده  اعتراف  حق  به  كه  آنان  براي: يعني »هستند  يقين اهل

مهر   بر دلهايشان �خداوند  كه  اما آنان » ايم ساخته  شنرو«باشند  ما مي  كننده تصديق
ببينند،  را هم  اي و معجزه  است، اگر هر نشانه  اي پرده  شان و بينايي  و بر شنوايي  نهاده
  در آيه  معني  اين  كه چنان. كنند  را مشاهده  الهي  دردناك  عذاب  كه  آورند تا آن نمي  ايمان

 .است  آمده  ديگري
  كه اگرچنان: گفت صخدا   رسول  به  خزيمه  بن رافع  بود كه  اين  كريمه  آيه  نزول  بسب

  وي  بگويدتا سخن  با ما سخن  خدا بگو كه  خداهستي، به  فرستاده  حق  ، به كني ادعا مي
 .كرد  را نازل  آيه  اين �خداوند  پس.  را بشنويم
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در   با وي  گفتنشان در مورد سخن  كافران  بعد از رد درخواست  متعالخداوند   گاه آن
ماتو را «: است  وي  بر حق  فرستاده صمحمد  كند كه نبوت، تأكيد مي  مورد صحت

تو را  يعني«: گويد مي � عباس ابن » باشي  دهنده و بيم  دهنده  تا مژده  فرستاديم  حق به

  از توپرسشي  دوزخيان  و درباره«. » فرستاديم  دوزخ از  دهنده و بيم  بهشت  دهنده مژده

  دوزخيان چرا  مورد كه  و تو در اين  و بس  است  تو ابالغ  وظيفه: يعني »نخواهد شد
  به  ناخواه  خواه  مسيرشان  كه  و بدان  گيري قرار نمي  اند، مورد بازخواست نياورده  ايمان
 . است  جهنم  سوي
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  آنان  از كيش  كه  شوند، مگر آن نمي  هرگز از تو راضي  و مسيحيان  و يهوديان«

 كني، از تو خشنود  و برآورده  بپذيري  را هم  پيشنهاداتشان  اگر تمام: يعني » كني پيروي
كنند،  تو پيشنهادمي  به  كه  نيست  هايي هو نشان  آنها، معجزات  شوند زيرا خواسته نمي
از   ات وپيروي  خودشان  دين  سوي  به  از دينت  آنها برگرداندنت  واقعي  خواسته  بلكه

  كه  نفسي  گذار و پيروهواي  هر بدعت  است  همچنين.  است  ها و هوسهايشان خواسته
. گرداند نمي  راضي حق  هلچيز ديگر او را از ا خويش، هيچ  و هوس  از هوي  جز پيروي

: بگو«  آنان  بر دارو به  دست  نمودنشان راضي  براي  از تالش! صمحمد  اي  پس

  از شريعتهاي شما برآنيد  كه  آنچه  نه » است  الهي  تنها هدايت«  حقيقي » هدايت

، است بر توفرود آمده  كه  علمي  از آن  و اگر پس«  شده تحريف  و كتابهاي  شده منسوخ

  هايي آفريني اند، از بدعت خودآورده  در كتب  كه  از تحريفاتي: يعني » باز از هوسهايشان
كني، دربرابر   پيروي«؛  ناروايشان  هاي وانديشه  اند و از احكام خود كرده  در دين  كه

  آن  هرچند مخاطب  كه  است  هشدار سختي اين » داشت  نخواهي  خدا سرور و ياوري
باشند تا مبادا   هوش  بايد به  ايشانند كه  امت  ازآن  مراد كنايي  اند، ولي صاكرم  رسول

  را بجويند؛ كه  گزاران بدعت  ديگر بيفتند و رضاي هاي آيين  به  هواها و گرايش  در كمين
 . مقدار است باشد، خوار وبي  چنين  هر كس

 صخدا   ازرسول  يهوديان: كهبود   اين  از روايات  يكي  بنا به  كريمه  آيه  نزول  سبب
پيشنهاد،   با اين  موافقت  در صورت  دادند كه مي  وعده  ايشان  و به  شده  متاركه  خواهان
 .كنند  پيروي  از ايشان  است  ممكن
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مراد : ديگر قولي  به. انانندمسلم  مراد از آنان: قولي  به » ايم داده  كتاب  آنان  به  كه  كساني«
  آيه: است  آمده آن  نزول  سبب  در بيان  كه چنان. اند شده  مسلمان  كتابند كه  از اهل  كساني
  حبشه  از سرزمين  باكشتي � طالب ابي  جعفربن  همراه  شد كه  نازل  كساني  درباره  كريمه
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  اما ضحاك. بودند  و شام  هحبش  مرد از اهالي  آمدند و آنها جمعا چهل  مدينه  به
را   آن«  اينان!  آري. »آوردند ايمان  شد كه  نازل  يهودياني  درباره  كريمه  آيه«: گويد مي

و   كرده  پيروي �خدا  از كتاب اينان: يعني »خوانند است، مي  آن  تالوت  حق  كه چنان
شناسند،  مي  را حرام  نآ  و حرام را حالل،  آن  حالل  كنند، پس مي  عمل  مفاد آن  به

  اين. كنند نمي  رابر غير تأويلش، معني  آورند و آن پديد نمي  در آن  و تبديلي  تحريف

��m: از جمله �مسعود تفسير ابن i� h� � gl در  � خطاب  عمربن  ولي . است
 را از خداوند  برسند، آن  رحمت  آيه  به  چون  هستندكه  كساني  آنان«: گويد مي  تفسير آن

. »برند مي  پناه �خدا  به  برسند، از آن  عذاب  آيه  به كنند و چون مي  درخواست  متعال
 » آن  به  هستند كه  كساني  آنان«. كردند مي  نيز چنين صخدا   رسول  كه  است  نقل

كفر «  الهي  كتاب  به: يعني » بدان  كه  كساني«  ولي »آورند مي ايمان«  قرآن  به: يعني

 . است  شده  الزم  بر آنان  و عذاب  در دنيا و آخرت »زيانكارانند مانانند كهورزند، ه
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 شما را بر جهانيان  كه  و اين  داشتم  بر شما ارزاني  را كه  نعمتم!  اسرائيل بني  اي«

و   بدل  نرسد و از كسي  داد كسي  به  كسي  كه  از روزيدادم، ياد كنيد و   برتري 

 »نيابند، بترسيد  او سود ندهد و ياري  حال  به  نشود و شفاعت  پذيرفته  بالگرداني
: گويد مي  بقاعي.  گذشت  سوره  از همين)  48و  47(  دوآيه، در آيات  تفسير نظير اين

  نعمتها و هشداردادن  از يادآوري  اسرائيل بني  در آغاز داستان  را كه  آنچه  خداوندمتعال«
  »است داستان  خالصه  اين  شود كه  بود، در اينجا تكراركرد تا روشن  كرده  بيان  ازعذاب
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او را   كه  واين � خليلش  ابراهيم  و شرف  مقام  به  دادن توجه  براي  خداوند متعال  گاه آن
را   ابراهيم  و چون«: فرمايد گردانيد، مي  مردم  براي  يكتاپرستي  و پيشواي  امام
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  اموري  به  وي  كردن  با مكلف  انسان  و آزمايش  امتحان: ابتال »ابتال كرد  پروردگارش
و . دارد  دريافت  پاداش  تا در برابر آن  دشوار است  آنها بر وي  يا ترك  انجام  كه  است

  باري  فرموده  از اين است  عبارت  كلمات  اين  بود كه » با كلماتي«: � ابراهيم  آزمايش

�¡�﴿: تعالي �� ~� � و او آنها را «. » گردانم مي مردم  تو را پيشواي  من«�﴾{

  نيز به  و از دودمانم:  ذريتي  ومن«: خود  گفته  با اين � ابراهيم: يعني »رساند  انجام به
: است  اين) فاتمها: (يا معناي. شد  كلمات آن  ازدياد مضمون  ؛ خواهان»بگمار  تامام

كند  مي  نقل ك عباس كثير از ابن ابن. كرد  قيام  امامت  حق  به  وجه  بهترين  به � ابراهيم
سر   از آنها مربوط به  سنت  پنج  كه  است  ابراهيمي  سنت  ، ده» كلمات«مراد از : فرمود  كه

  خصلتهاي  اند و به خصلت  مجموعا ده  كه  است  وي  ديگر در سايراعضاي  و پنج  نانسا

 :باشند و عبارتند از مي  معروف  فطرت

 -  5. سبيل  كردن كوتاه - 4.  كردن مسواك - 3.  بيني  شستن - 2.  دهان  شستن -1
  موي  راشيدنت- 8. ها ناخن  گرفتن - 7.  كردن ختنه - 6. سر از وسط  موهاي  بازكردن
 . آب  استنجا به - 10. زهار  موي  ستردن - 9.  زير بغل

  به  گاه كرده، آن را نيز بيان  ديگري  و نظرات  ، روايات» كلمات«از   كثير در مورد هدف ابن
باشد   روايات  اين  همه » كلمات«مراد از   كه  جايز است«: گويد مي  جرير طبري از ابن  نقل

و مورد   صحيح  حديث  باره اما در اين. باشد  آرا صحيح  از اين  بعضي  كه  و جايز است
  « ببريم  نام  از آنها را بنابر تعين  حتما يكي  كه  نداريم  اتفاقي

 .رابرانگيز  نيز پيشواياني  از دودمانم! پروردگارا: يعني »نيز  و از دودمانم: گفت  ابراهيم«
  عاصيان  دودمانت در ميان: يعني »رسد نمي  رانستمكا  به  عهد من: فرمود ����خداوند«

  آن  حق  و به  را نداشته  پيشوايي  شايستگي  آنان  كه  نيز وجود دارند و بدان  و ستمكاران
در   كه چنان -و پيشوا   امام ! آري. رسد نمي  آنان  به  من  موهبت  ورزند، لذا اين نمي  قيام

  از جاده  باشد و هرگاه  شرع  به  و عمل  عدالت  از اهلناگزير بايد  -  است  آمده  روايات
 .شود شد؛ ستمگر مي  منحرف  شرع  به  و عمل  عدل
و   امور شرع را متولي  هرگز ستمگري: كه  است  مؤمنان  به  دستوري  ، در واقع آيه  اين  پس

  به  شود كه مي  رگزيدهب  پيشوايي  به  روي  از آن  نگردانند زيرا امام  اسالمي  زمامدار جامعه
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و   باشد، مقتديان  يافاسق  اگر او ظالم  اقتدا شود، پس  در امور دين  وي  و عمل  سخن
  بنابراين، خواسته. سازد مي منحرف  و از صراط مستقيم  را گمراه  خويش  پيروان
  يو پيشواي  امامت  شايسته  شدكه  اجابت  از دودمانش  كساني  فقط در حق � ابراهيم

 . آنان  ستمگران  در حق  هستند، نه
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قرار  را بازگشتگاه  كعبه  خانه  چون  كه«را بر خود   نعمتم  اين!  اعراب  اي »و ياد كنيد«

گرد   شتگاهبازگ جهان، در آن  در نقاط مختلف  بودنشان بعد از پراكنده  حجاج  كه » داديم
نبايد   كه  امني  محل: يعني » مردم  امن  حرم«را   كعبه  خانه  قرار داديم »و«آيند  مي  هم

شود، لذا  نمي  ببرد، حد اقامه پناه  آن  به  كه  بر كسي  كه بترسد، چنان  از كسي  در آن  كسي
  نمازگاهي  ابراهيم  ماز مقا«: گفتيم »و« . است  وارد شود، از هر نظر ايمن  آن  به  كه  كسي

 .»بسازيد

 فرمود؛  كه  است  شده  روايت � خطاب  از عمربن  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  ابراهيم مقام  اين«: فرمودند ]رسيدند  ابراهيم  برابر مقام  به صخدا   رسول  كه  هنگامي[

  آيه  بود كه  مناسبت  همين  سازيد؟ به نمي  را نمازگاهي  آيا آن! هللا يا رسول: گفتم.  است
: فرمود  كه  است  كرده  عنهماروايت  اهللا رضي  عمر از پدرش  ابن  همچنين. »شد  نازل  فوق

. » ابراهيم  بدر و در مقام  ؛ درحجاب، در اسيران نمودم  چيز موافقت  در سه  با پروردگارم«
  معروفي  سنگ: � ابراهيم  اممق. شد  نازل  آيه  من مورد بر تأييد رأي  در هر سه: يعني
  او و پسرش  كه  ايستاد و هنگامي مي  آن  برروي  كعبه بناي  براي � ابراهيم  كه  است

 � افتاد، اسماعيل  ضرورت  آن  آوردند و به را باال مي  ديواركعبه  عليهماالسالم  اسماعيل
  كسي  و اولين بود  چسبيده  ديوار كعبه  به  سنگ  اين. بايستد  بر آن را آورد تا پدرش  آن
  مردم  براي � ابراهيم  مقام. بود � خطاب  داد، عمربن  انتقال  آن  فعلي جاي را به  آن  كه

 .را ادا كنند  نماز طواف  دو ركعت  در آن  مكلفند كه  و آنان  است معروف
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كثير  ابن .ظر دارندن بود، اختالف  كسي  چه  كعبه  خانه  باني  نخستين  كه  باره  علما در اين
  كه  كساني  غالب«:گويد كند، مي مي  را نقل  رابطه  در اين  مختلف  نظرهاي  كه  ازآن  پس

  كه  است  و اينها اخباري  است كتاب  اهل  آنها منابع  كنند، مرجع استناد مي  روايات  اين  به
اعتماد كرد، اما اگر  شود مي -صرفا  -بر آنها   و نه  تكذيب  شود و نه مي  تصديق  نه

 .» پذيريم مي بر سر و چشم  رسيد، پس  صحت  به  باره  در اين  حديثي
از بتها،  »گردانيد  را پاكيزه  ام خانه  كه  داديم  فرمان  و اسماعيل  ابراهيم  و به«

  ديگري  و از هر پليدي  و حايض  جنب  شخص  كردن  حضوركفار، پليديها، از طواف
  مقيم عبادت،  دادن  انجام  براي  كه  است  كسي: عاكف » و معتكفان  نندگانك طواف  براي«

و از   مكه  مقيم  است، نه  ، مجاور مكه عاكف: اند گفته  بعضي. شود و پايبند مسجد مي
  براي: يعني » كنندگان و سجده  ركوع«  گردانيد براي  را پاكيزه  ام خانه »و«. آنجا  اهالي

 . نمازگزاران
 :اند گفته  آيه  اين  احكام  ا در بيانفقه
 . است  واجب  نماز طواف  دو ركعت  گزاردن -1
  است، اما حدود درسرزمين  ايمن  گرفتن  شود از انتقام مي  كعبه  وارد حريم  كه  كسي -2

 . كعبه  در خود خانه  شود، نه مي  اقامه  حرم
  ليكن . جايز نيست  اسالمي  جامعه  ضائيو ق  سياسي  رهبري  به  يا فاسق  ظالم  گماردن -3

وعقد او را   حل  شود تا اهل نمي  خود عزل  فسق، خود به  با ارتكاب  حاكم  كه  بايد گفت
 .بر كنار نكنند

  .دارد  بيشتري  فضيلت  نفل  بر طواف  در مسجدالحرام  نماز گزاردن -4
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در  .» بگردان  امن  شهري«را   مكه: يعني »اينجا را! پروردگارا: گفت  ابراهيم  و چون«
 � ابراهيم همانند دعاي -  مدينه  درباره ص اكرم  رسول: كه  است  آمده  شريف  احاديث

  قراردادند، از جمله  منيا  را حرم  منوره  نمودند و مدينه  بسياري  دعاهاي -  در مورد مكه
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�  :�W&  �;  �05(�«: است � مالك  بن انس  روايت  به  شريف  حديث  آنها اين� Y$   �)0,K

=x�  W�:��  �$  ;�I��$   !��)05� ,  ���$  �n  �  �I��  �)T�هر دو   ميان  من! بارخدايا : 	�

  آنان  به! بار خدايا. قرار داد  راحرام  مكه  ابراهيم  كه دهم، چنان قرار مي  را حرام  مدينه  كوه
  هر كس«  مكه  از اهل: يعني » و از اهلش« .» بده  آنها بركت  در مد و پيمانه) مدينه  مردم(

  را كه  كسي  نه » ده  ها روزي دارد، از ميوه ايمان  خدا و روز بازپسين  به  را كه  از آنان
كفر ورزد،   كه  و هر كس«: فرمود � ابراهيم به  اما خداوند متعال.  است  كفر ورزيده

  از اهل  مؤمنان  مطمئنا من: يعني. دنيا  اين  وروزي  از رزق » كنم مي  برخوردارش  اندكي
  و روزيم  زيرا رزق  رسانم مي  را نيز روزي  كافران بخشم، ولي مي  را روزي  خانه  اين

  و به  داشته  اختصاص  و مؤمنان  پارسايان  فقط به  كه نيست  و پيشوايي  همانند امامت
  دچار عذاب  سپس«كفار   به  رسد و هم مي  مؤمنان  به  هم ام روزي  نرسد، بلكه  ديگري

  راه  كه  گردانم مي  آتش  گرفتار عذاب  اي گونه به  كافررا در آخرت: يعني » سازم  دوزخش

در   كه  شومي  سرانجام  آن » است  بد سرانجامي  و چه«باشد  نداشته  از آن  نجاتي
 . است  انتظارشان
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بر زيربنا و  »را بر افراشتند  كعبه  خانه  هاي پايه  و اسماعيل  ابراهيم  و چون«
  كه«را   كار پاكيزه  اين »از ما بپذير! پروردگارا«: و استواري، گفتند  ثابت اساس

 صخدا  رسول.  داني را مي  و نيتمان  شنوي ما را مي  دعاي »دانا  شنواي  تويي درحقيقت
 -كردند  را تجديد بنا مي  كعبه  خانه  قريش  كه  گاه آن -  سالگي  و پنج  نيز درسي
 كه  چنان. دادند مي  انتقال  سنگ  با قريشيان  داشتند و همراه  سهم  كعبه  خانه  درساختن

باشند،  آن  در محل» حجراالسود»  قرار دهنده ص حضرت  آن  ود كهب  بر آن  الهي  اراده 
  . است  آمده  سيرت  در كتابهاي  تفصيل  به  داستان  اين  كه
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خود قرار  ما را تسليم! پروردگارا«: دعا كردند  عليهماالسالم  و اسماعيل  ابراهيم  همچنان

در اسالم،   افزوني . ما بيفزاي  استوار و پايدار گردان، يا بر اسالم  مارا بر اسالم: يعني » ده

  كه» بردارخود بساز فرمان  ما امتي  و از نسل«  نيكوست  و اعمال  ايمان  افزودن  به
و تبار   همانها نسل مراد اعرابند زيرا: اند گفته  بعضي. صمحمد   امت: از  است  عبارت
  ما را به: يعني »مابنما  ما را به  و مناسك«هستند   عليهماالسالم  سماعيلو ا  ابراهيم

پذير  توبه  تويي  و از مادرگذر كه«فرما   راهنمايي  مان قرباني  ذبح  و مواضع  حج  مناسك

  پس! ما بنما  ما را به  مناسك! پروردگارا:دعا كرد � ابراهيم«: گويد مجاهد مي. » مهربان
را   آن  ستونهاي: آورد و گفت  كعبه  خانه  كنوني محل  آمد و او را به  وينزد  � جبرئيل
  سپس. رساند  انجام  به را  آن  و بناي  رابرافراشت  آن  ستونهاي � ابراهيم. برافراز
  عقبه  جمره  موضع  به  برد و چون  مني  سوي  را به و او  را گرفته  وي  دست � جبرئيل

  به � است، جبرئيل  ايستاده  درخت  در پاي ابليس  د كهديدن  رسيدند، ناگهان
  و او را به  تكبير گفت � ابراهيم.  بزن  تكبير بگو و او را باسنگريزه: گفت � ابراهيم
بار  � ابراهيم. رسيد  ميانه  جمره  موضع  تا به  رفت عقب  ابليس. زد  سنگريزه  هفت

. كرد  نيز چنان  سوم  جمره  و در موضع  گفتو تكبير  زد  سنگريزه  هفت  ديگر او را به
  مشعرالحرام  اين: برد و گفت  مشعرالحرام  و او را به  راگرفت  دستش � جبرئيل  سپس
  تو نماياندم  به  را كه  آيا آنچه: برد و گفت  عرفات  افتادند تا او را به راه  به  گاه آن.  است

،  »شناختم!  آري:  عرفت«: گفت � ابراهيم. درا تكرار كر  جمله  بار اين ؟ وسه شناختي
  براي  پس: گفت � ابراهيم  به  گاه آن. ناميدند»  عرفات«را   آن  كه  است  جهت بدين
  اي ! بگو، هان: گفت � ؟ جبرئيل ندا در دهم  چگونه: پرسيد � ابراهيم.  ندا در ده حج

  چنين �خدا  داد و بندگان ندا در � ابراهيم. كنيد  را اجابت  پروردگارتان!  مردم
  پس. » حاضريم فرمان  به! پروردگارا  حاضريم  فرمان به:  لبيك  لبيك، اللهم«: گفتند  اجابت

 .دهد مي  انجام  است، او حتما حج  گفته  را اجابت � روز ابراهيم  در آن  هر كس
 



113  

�r�q�po��n�m�l�k�j�i�h�� �g�f�e�d�r�q�po��n�m�l�k�j�i�h�� �g�f�e�d�r�q�po��n�m�l�k�j�i�h�� �g�f�e�d�r�q�po��n�m�l�k�j�i�h�� �g�f�e�d
u�t��su�t��su�t��su�t��s 

: يعني » آنان  در ميان! پروردگارا«: دعا كردند  عليهماالسالم  و اسماعيل  ابراهيم  همچنين

 »برانگيز  از خودشان  رسولي«هستند   ما دو تن  از نسل  كه  اعرابي  در ميان
  برانگيخت  اي فرستاده  ايشان  و از نسل  را پذيرفت  ايشان  دعاي  اين �خداوند كه
: يعني »بخواند  تو را بر آنان  آيات  كه«: اي فرستاده. اند صمحمد  حضرت كه

  پيامبر، قرآني  بر آن  خداوند متعال  نيز بود كه  خواسته  اين  متضمن � ابراهيم دعاي
،  دين  شناخت: حكمت »بياموزد  و حكمت  كتاب  آنان  و به«شود   خوانده  كند كه نازل

  كه«  سايرگناهان و  از شرك »كند  شان و پاكيزه«  است  شريعت  و فهم  آن  احكام  فهم

از   خويش، پس  و سخنان  در افعال » حكيمي«ناپذير و  شكست »توخود عزيز
  شريف  در حديث.  دهي قرار مي  آن  گي، هر چيز را در جايگاه و فرزانه  حكمت روي

شما   سرآغاز كاررسالت! هللا  يا رسول: فرمود؛ گفتم  كه  است  آمده � ابوامامه  روايت به
  بشارت  من  بعثت  نيز به  بود، عيسي  ابراهيم  پدرم  دعاي  سرآغاز آن«: فرمودندبود؟   چه

  روشن  از آن  شام  قصرهاي  شد كه  خارج  نوري  از وي  ديد كه) در خواب(  داد و مادرم
ياد كرد و   مردم  را در ميان صخدا  رسول كه  كسي  اولين  كه  است  مراد اين. » گشت

  به  شام  سرزمين  گرداندن  مخصوص«: گويد كثيرمي ابن. بود � اهيممشهور ساخت، ابر
  شام  در سرزمين ص حضرت  آن  و نبوت  استقرار دين در آن، به  ظهور نور رسالت

  خواهد بود و در آن  آن  و اهل  دار اسالم  در آخرالزمان  شام جهت،  دارد، از اين  اشاره
 .»خواهد آمدفرود   عليهماالسالم  مريم بن عيسي

  

�h�g�f�e� � dc�b�a� �̀ _~�}�|� �{� �z�y� �x� �w�v�h�g�f�e� � dc�b�a� �̀ _~�}�|� �{� �z�y� �x� �w�v�h�g�f�e� � dc�b�a� �̀ _~�}�|� �{� �z�y� �x� �w�v�h�g�f�e� � dc�b�a� �̀ _~�}�|� �{� �z�y� �x� �w�v
j�ij�ij�ij�i 

 -  كتاب  واهل  از مشركان  اعم -آلود كفار   شرك  عقيده  در محكوميت �خداوند  گاه آن
بر   روي  ابراهيم از آيين  كسي  و چه«: فرمايد است، مي � ابراهيم  با آيين  مخالف  كه
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  روي  ابراهيم  حنيف از آيين  فقط كسي: يعني »اشدسبكسر ب  كه  كسي  تابد، مگر آن مي
نينديشد و   خويش  و درمصلحت  بوده  جاهل  خويش  خويشتن  به  نسبت  تابد كه بر مي

 » در دنيا برگزيديم«را  � ابراهيم: يعني »و ما او را«بكشاند   نابودي  لذا خود را به

از   او، در آخرت  و هم«  وركرديممأم  اسالم  و تبليغ  پذيرش  او را به  كه  هنگامي

  و گمراهي  او را فروگذاشته  وروش  راه  كه  كسي  ؛ پس و از نيكبختان»  است  شايستگان
 . است  نابخرد و نادان  نمايد، بسي  را انتخاب

  به  اش دوبرادرزاده  سالم  بنهللا عبدا: است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
و   را پذيرفت  وي دعوت  كرد، سلمه  دعوت  اسالم  سوي  و مهاجر را به  لمهس  نامهاي

 .گرديد نازل  كريمه  آيه  اين  شد، اما مهاجر سر باز زد؛ پس  مسلمان
 

u�t�s�r�q��po�n��m�l�ku�t�s�r�q��po�n��m�l�ku�t�s�r�q��po�n��m�l�ku�t�s�r�q��po�n��m�l�k 

  به: يعني »شو  تسليم: فرمود« � ابراهيم  به: يعني »او  به  پروردگارش  كه  هنگامي«

پروردگار   به: گفت« و منقاد باش  خداوند بزرگ، مخلص  و براي  بزن  گچن  اسالم  دين

 . گفتم  را لبيك  پروردگارم  و فرمان » شدم  تسليم  جهانيان
 

�§�¦�¥���¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z��y��x��w�v�§�¦�¥���¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z��y��x��w�v�§�¦�¥���¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z��y��x��w�v�§�¦�¥���¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z��y��x��w�v 

  وفرزندانش � ابراهيم  هستيد كه  آن  غلط مدعي  كتاب، به  اهل  شما منحرفان »و«

  به: يعني »كردند سفارش  همان  به  و يعقوب  ابراهيم«: اند زيرا بوده  نييا نصرا  يهودي

 ﴾��t�s�r﴿: كلمه  گفتن  اسالم، يا به  آيين  به  در تمسك �خدا  سفارش

  خود را همچون  نيزفرزندان � يعقوب: يعني »خود را  فرزندان«كردند   سفارش
!  من  فرزندان  اي«: گفت مي  كه الينمود، درح  سفارش  و روش  راه  اين  به � ابراهيم

  را كه  آييني  را، همان  اسالم دين: يعني » است شما برگزيده  را براي  دين  خداوند اين

 »بميريد  مسلماني  در حالت نبايد جز  البته  پس«  آورده �خدا  از بارگاه صمحمد
  در رسد، درحالي  مرگتان  چون كه  جدا نشويد تا آن  زنيد و از آن  چنگ  اسالم  به: يعني

تنها در   نبود كه  فقط اين � لذا مراديعقوب. پايدار هستيد  اسالم  بر دين  بميريد كه
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  در همه  بر اسالم  ايشان  پايداري  وي مراد  بميرند، بلكه  اسالم  بر حالت  مرگ  هنگام
  چه  داند كه نمي خواهد مرد، اما  داندكه مي  زيرا انسان  است  مرگ  تا هنگام  حاالت

 .؟ وقت
تو  گفتند؛ آيا صخدا   رسول  به  يهوديان: است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

  اين  پس كرد؟  سفارش  يهوديت  خود را به  فرزندان  در روز مرگش  يعقوب  كه  داني نمي
 .شد  نازل  اساسشان بي  ادعاي  در رد اين  آيه
 

�±�°� �̄ � �®�¬�«�ª�©�¨�±�°� �̄ � �®�¬�«�ª�©�¨�±�°� �̄ � �®�¬�«�ª�©�¨�±�°� �̄ � �®�¬�«�ª�©�¨�º��¹� �̧¶�µ� �́³�²�º��¹� �̧¶�µ� �́³�²�º��¹� �̧¶�µ� �́³�²�º��¹� �̧¶�µ� �́³�²
�Å�Ä�Ã�Â�Á���À�¿�¾�½�¼�»�Å�Ä�Ã�Â�Á���À�¿�¾�½�¼�»�Å�Ä�Ã�Â�Á���À�¿�¾�½�¼�»�Å�Ä�Ã�Â�Á���À�¿�¾�½�¼�» 

  نسبت و فرزندانش � ابراهيم  به  كه  در رد پندار يهود و نصاري  خداوند بزرگ  گاه آن
 � ابراهيم توحيدي  از آيين  كه  مشركان  دهند و در رد عقيده مي  يا نصرانيت  يهوديت
يا  »فرا رسيد، حاضربوديد؟  وبيعق  مرگ  كه  آيا وقتي«: فرمايد ورزيدند، مي  انحراف

شما  ! آري.  است آن  ها و مقدمات حضور نشانه: بنديد؟ حضور مرگ بر او افترا مي  كه

از   پس: خود گفت پسران  به  كه  هنگامي«  ما حاضر و ناظر بوديم  حاضر نبوديد، ولي

تو و   خداي: گفتند« پاسخشدر   وي  فرزندان »پرستيد؟ را مي  كسي  چه  من  مرگ

 » پرستيم مي است،  يگانه  خدايي  را كه  و اسحاق  و اسماعيل  ابراهيم  پدرانت  خداي
ناميدند زيرا  او را نيز پدر  بود، اما فرزندانش � يعقوب  عموي � هر چند اسماعيل

  بود كه  گونه بدين » هستيم  و ما در برابر او تسليم«نامند  عمو را نيز پدر مي  اعراب
را بپرستند و با او   يگانه خداي  كه  گرفت  پيمان  از فرزندانش  مرگ  هنگام در � يعقوب
  خود گواه  اقرارشان  اين  اقرار كردند، پس  پيمان  نگيرند، و آنها بر اين  را شريك  چيزي

  اين  نيز براساس � اند و يعقوب بوده  موحد و مسلمان  آنان  كه  است  حقيقت  اين
فرزند اسحاق،   ظاهرا يعقوب«: گويد كثير مي ابن .داد  گواهي  بودنشان  نمسلما  به  اعتراف

  .»دنيا آمد به  و ساره � ابراهيم  در حيات
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و  � و يعقوب  و فرزندانش � ابراهيم  به: تلك » است  درگذشته  كه  است  امتي  اين«

و   خودشان براي  آوردشان دست«  و جماعت  گروه: يعني: امت. دارد  اشاره  فرزندانش

 اند، شما بازخواست كرده مي  آنان  و از آنچه  است  خودتان  آورد شما براي دست

 به  منسوب  پندار كه  بر اين  با تكيه  يهود زيرا آنان  به  است  هشداري  اين »شويد نمي 
 ص اكرم  رسول  گاه، از پيروي تكيه  اين  هب  هستند و با مغرورشدن  صالحي  پيشينيان 

  مربوط بوده خودش  به  آورد هر گروهي دست  بايد بدانند كه  يهوديان!  آري. سرباز زدند
نخواهد   دردشان ندارد و هرگز به  فرزندانشان  حال  به  سودي  پدران، هيچ  و كارنامه

و   اتكا كرده  خويش  گذشتگان عمل  به  كه بر كساني  است  ردي  همچنين  آيه  اين. خورد
نيز   شريف  در حديث  كه چنان.كنند مي  خوش  باطلي  آرزوهاي  خود را با چنين  دل

  كند آيد، نسبش  بر وي  عملش  هركس:  نسبه  به  يسرع  لم  عمله  ابطأ به  من«: است آمده
خود   نسبي  ذشتگانگ  شما از حسنات كه  است  مراد اين. »كند نمي  شتاب  وي  نفع  به

قرار   بازپرسي مورد  شويد و از اعمالشان نمي  مؤاخذه  هم  گناهانشان  بريد، به نمي  سودي
  .گيرند قرار نمي  شما مورد بازپرسي نيز از اعمال  آنان  كه گيريد، چنان نمي
 

�R��Q�P����O�N�ML�K�J�I�H�GF�E�D�C�B�A�R��Q�P����O�N�ML�K�J�I�H�GF�E�D�C�B�A�R��Q�P����O�N�ML�K�J�I�H�GF�E�D�C�B�A�R��Q�P����O�N�ML�K�J�I�H�GF�E�D�C�B�A 

: گفتند مسلمانان  به  يهوديان: يعني »شويد  يتباشيد تا هدا  يا مسيحي  يهودي: و گفتند«
  كه يابيد، چنان راه  حق  شويد تا به  مسيحي: گفتند  مسلمانان  به  شويد و نصاري  يهودي
در   و رستگاري  هدايت » نيست، بلكه  چنين: بگو«.  است  نيز آمده  نزول  سبب  در بيان

  به  باطل  اديان  ازتمام  يافته  گرايش: يعني: حنيف » است  حنيف  ابراهيم  آيين«از   پيروي

  تعريض  اين »نبود  و او ازمشركان«  است  اسالم  و آيين  ؛ كيش حنيفيت.  حق  دين  سوي
  عزوجل  خداي  مانند شما به � ابراهيم: يعني.  است  يهود و نصاري  به  گويي و كنايه
 ؟ است  بوده  يا نصرانيت  يهوديت ييناو بر آ  كنيد كه ادعا مي  چگونه  نبود، پس  مشرك
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  به  كه  آنچه  به  تفصيلي  ايمان  سوي  را به  مؤمنش  بندگان  آيه  در اين  خداوند متعال
 بر  كه  آنچه  به  اجمالي  ايمان  و به  نموده  نازل  بر ايشان صمحمد  حضرت  وسيله

و از   برده  نام  اسم  به:  از پيامبران  نمايد و از برخي كرده، ارشاد مي  نازل  پيشين  پيامبران
از  .»خداوند  به  ايم آورده  ايمان«!  مسلمين  اي »بگوييد«: كند ياد مي  اجمال  آنها به  بقيه
و   خوانده  عبراني  زبان را به  وراتكتاب، ت  اهل: فرمود  كه  است  شده  روايت � هريره ابي
  حديث  در اين صخدا  كردند، لذارسول تفسير مي  عربي  زبان  به  اسالم  اهل  را براي  آن

خداوند و   به: بگوييد  تكذيب، بلكه كنيد و نه  تصديق  را نه  كتاب  اهل«: فرمودند  شريف
بر   آنچه  به«  ايم آورده  نيز ايمان »و«. » ر آيهآخ تا به -  ايم آورده  ايمان  كرده  نازل  آنچه  به

: اسباط » شده  و اسباط نازل  و يعقوب  واسحاق  بر ابراهيم  آنچه  و به  شده  ما نازل
در » سبط«. اند  داشته  از آنها فرزنداني  هريك  هستندكه � يعقوب  گانه دوازده  فرزندان

  موسي  به  آنچه  به«  ايم آورده  ايمان »و«  است  عرابا  درميان»  قبيله»  منزله به  اسرائيل بني

از   يك هيچ  شده، ميان داده  پروردگارشان  از سوي  پيامبران همه  به  و آنچه  و عيسي

ديگر كافر گرديم،   برخي  و به  آورده  از آنها ايمان  برخي به  كه » گذاريم نمي  فرق  آنان
 �خداوند  كه  انبيا و پيامبراني  تمام  به  ما مسلمانان  هكردند، بلك يهود و نصاري  كه چنان

 » هستيم  و ما در برابر او تسليم«  داريم  نموده، ايمان  نازل  كه  كتابهايي همه  و به  فرستاده
  اين  كه  است  بر مسلمانان!  آري.  پسنديم نمي  را با او در ملكش  ستيز وكشمكشي  و هيچ
 . است  ايماني  نيز چنين  و راستين  درست  ند و ايماننماي  اعالم را  حقايق
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 آوردند، قطعا هدايت  ايد، ايمان آورده  ايمان  شما بدان  آنچه  به  هم  اگر آنان  پس«

و  �خداوند كتابهاي  تمام  شما به  نيز همچون  و غيرآنان  كتاب  اگر اهل: يعني »اند شده 
  راه  به  شك نگذاشتند، بي فرقي  از آنان  يك  هيچ  و ميان  آورده  ايمان  پيامبرانش  تمام  به
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: شقاق »اند در شقاق  كه نيست  برتافتند، جز اين  اگر روي  ولي«اند  شده  هدايت  حق

  اين »خواهد كرد  را از تو كفايت  خداوند شر آنان  زودي و به«  و عناد است  ستيزه
و   ستيزنده  معاندان شر  يقينا كفايت  باشد كه مي  پيامبرش  به  تعالي  حق  از سوي  اي وعده

  شد زيرا مردان  محقق  وعده اين  كههللا بحمدا. را خواهد كرد  و حقيقت  از حق  روبرتابنده
عيد شدند و تب  شام  نضير به رسيدند، بني  قتل  به  و مؤمنان صپيامبر  دست  به  قريظه بني

 گويند مي  كه  آنچه  به » شنواست او  كه«. شد  وضع  جزيه  هم  نجران  بر نصاراي
  مسلمين  عليه  و نفرت  وحسد و بغض  از كينه  كه  آنچه  و به  هر كاري  به » داناست«

 .دارند مي  پنهان
 

v�u���t�s�rq�p�o�n�m�lk�jv�u���t�s�rq�p�o�n�m�lk�jv�u���t�s�rq�p�o�n�m�lk�jv�u���t�s�rq�p�o�n�m�lk�j  
  را به  هايتان خانواده لذا خود و » استهللا ا  نگر«  جانبه  همه  و تسليم  ناب  ايمان » اين«

  ء رنگ شي  يك  كل  رنگ كه  گونه و همان  است  الهي  رنگ  اسالم!  آري. زنيد  رنگ  آن
متعهد را كامال   مسلمانان  حال كه  اسالم  است  گيرد، همچنين را دربر مي  شده آميزي

  است  عزوجل  خداي  ايمان، يا دين نجادر اي» خدا  رنگ«مراد از   پس. كند مي  دگرگون
 . است  سرشته  را بر آن  او مردم  كه

كار   به  نصاري  عمل  با اين  اصال در معارضه» خدا  رنگ»  اصطالح  كه  است  گفتني
را   و آن  داده  زرد غوطه  رنگي  خود را بعد از تولد آنها در درون  فرزندان  شد كه  گرفته
  كار را انجام اين  شناختند و چون تطهير نوزاد مي  يدند و سببنام تعميد مي  غسل

  آيه  با اين  عزوجل خداي  پس. گرديد  راستين  اي او نصراني  اكنون: گفتند دادند، مي مي
آيا در : يعني »؟ رنگ اعتبار  بهتر از خداوند به  و كيست«. را رد كرد  شان عمل  اين

خداوند   كه  ايمان  ؟ رنگ هست دانا هم  حكيم  خداي  بهتر از رنگ  وجود، رنگي  عرصه
  شان شرك، پاك  از پليديهاي  آن و با  ساخته  و آراسته  مزين  آن  را به  بندگانش  متعال

  يگانه  دين  كه  بشري  قالبي  هاي و انگ ها از رنگ  ما مسلمانان  بدانيد كه  گرداند؟ پس مي
با   متعارض  احزابي  را به  واحده  و امت  ساخته  پارچه  و پارچه  را آلوده  خداوند متعال

و انقياد   اخالص  به » او هستيم  و ما پرستندگان«  كنيم نمي  كنند، پيروي مي  تبديل  هم



119  

و   حالل  نموده  و افزون  كم  حق  در دين  پيوسته  راكه  و راهبان  كشيشان  تمام، لذا راه
پليد   رنگ  نموده  پاك  يد را از نهاد و ضمير بشريتتوح  كنند و رنگ مي  وضع  حرام
ديگر را   ، پروردگاري�و جز خداوند  كنيم نمي  آاليند، پيروي مي  را بر آن  شرك
 . پرستيم نمي
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 »كنيد؟ وگو مي و گفت  خدا با ما بحث  آيا درباره«  كتاب  اهل  به! پيامبر  اي »بگو«
  كنيد كه مي و ادعا  نموده  و جدال  ستيزه �خدا  دين  عناد با ما درباره  آيا از روي: ييعن

پروردگار ما و  او  كه  آن  حال«و الغير؟   است  و نصرانيت  حق، همانا يهوديت  دين

، در  برايش او و عبوديتمان  پروردگاري  و ما و شما در پناه » پروردگار شماست
  ذي  خداوند متعال شما از ما به  كنيد كه ادعا مي  چگونه  بريم، پسبرا  باهم  پيشگاهش

و ما را «كنيد؟  مي هم  و مشاجره  با ما بحث  باره  اين تر و سزاوارتريد؟ و باز در حق

  مورد پرسش  ديگري از عمل  كس و هيچ » است  و شمارا كردارهايتان  كردارهايمان

است، لذا   فردي  مسئوليت  كه است  برحق  اديان  همه  ليك  قاعده  اين ! آري. گيرد قرار نمي

 » ورزيم مي  او اخالص  ما به و«از ما سزاوارتر نيستيد   عزوجل  خداي  شما هرگز به
  اهل  پروردگارمان  ما در عبادت  وجود دارد كه  فاحش  تفاوت  اين ما و شما  ميان!  آري

و   قرب  را به  صاحبش  كه  وخصلتي  رتريب  نيستيد و مالك  اخالصيم، اما شما چنين
را   آنچه  چگونه  است، پس  سازد، نيز همين سزاوارترمي  از ديگران  سبحان  خداي  فضل

  كنيد؟ با آن خود ادعا مي  تر هستيم، براي حق  شما سزاوارترو ذي  به  نسبت  آن  ما به  كه
هستيد و ما   مستغرق  غير وي  براي  الوهيت  و ادعاي  سبحان خداي  به  شما در شرك  كه

  وي؟  الوهيت  در پيشگاه  شائبه بي  و عبادت  در اخالص
  
  
 

 



120  

�µ� ´³��²�±�� �°� �̄ �®�¬�«��ª�©� �̈ �§�µ� ´³��²�±�� �°� �̄ �®�¬�«��ª�©� �̈ �§�µ� ´³��²�±�� �°� �̄ �®�¬�«��ª�©� �̈ �§�µ� ´³��²�±�� �°� �̄ �®�¬�«��ª�©� �̈ �§
Ê�É�È��Ç��Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À���¿�¾�½�¼��»º�¹� �̧¶Ê�É�È��Ç��Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À���¿�¾�½�¼��»º�¹� �̧¶Ê�É�È��Ç��Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À���¿�¾�½�¼��»º�¹� �̧¶Ê�É�È��Ç��Æ�Å�ÄÃ�Â�Á�À���¿�¾�½�¼��»º�¹� �̧¶ 

يا   و اسباط، يهودي  و يعقوب  و اسحاق  و اسماعيل  ابراهيم  گوييد كه يا مي«

: يعني »شما داناتريد يا خداوند؟: بگو«اند؟   شما قرارداشته  و بر دين »اند بوده نصراني
شما  اند، ولي نبوده  و نصراني  يهودي  پيامبرانش  اين  كه  است ما خبر داده  به �خداوند
سبحان؟   آيا شما داناتريد ياخداي  اند، پس بوده  و نصراني  يهودي  آنان  كنيد كه ادعا مي

  خداوند بر اومقرر شده  از جانب  را كه  شهادتي  كه  كس  از آنستمكارتر   و كيست«

  اهل  نكوهش ؛ هدف.  ستمكارتر نيست  انساني  از چنين  كسي اقطع »دارد؟  است، پنهان
و   يهودي ‡انبيا جمع  اين  كه  حقيقت  از اين  خوبي  به  آنان  كه  امر است  بر اين  كتاب

  گواهي، بلكه  اين  ساختن اند، آگاهند، اما با پنهان بوده  اسالم  بر آيين  بلكه  نبوده  نصراني
  گروه  اين« :گويد مي  قتاده. اند نموده با آن، بر خود ستم  كامال مخالف  با ادعايي  حتي

  دين  دانند اسالم مي  كه درحالي -كردند   راكتمان  اسالم  هستند كه  كتاب  ستمكار، اهل
  را كتمان صمحمد   و رسالت  زده  چنگ  ونصرانيت  وديتيه  و به -  است �خدا

كنيد،  مي  و خدا از آنچه«. » است �خداوند  برحق  دانند اورسول مي  كه كردند، درحالي

  ابوحيان.  برنخواهد داشت  دست  از عذابتان  ننگين  ستم  و در برابراين » نيست  غافل
  اين  معصيتي، پس  ارتكاب  دنبال  يد، مگر بهآ نمي  كريم  در قرآن  جمله  اين«: گويد مي

 .» وعيد و تهديد آنهاست  جمله، دربرگيرنده
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 اند و براي آورده  دست به  آنچه  است  آنان  است، براي  درگذشته  كه  است  امتي  اين«

  اند، بازخواست كرده مي  نانآ  ايد و شما از آنچه آورده  دست به  آنچه  شماست 

  فقط از عمل  بلكه  قرار نگرفته  مورد بازپرسي  ديگري  از عمل  كس و هيچ »شويد نمي
 يا فردي،  شخصي  مسؤوليت  گفتيم، اصل  كه چنان. گيرد قرار مي  مورد پرسش  خودش

نيز  ‡بياان  گروه  اين  حتي  كه  است  جهت  همين  است، به  الهي  اديان  كلي  قاعده
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شوند،  مي  داده  پاداش  و كاركردشان  خويش، در برابر عمل  و فضل  باوجود پيشوايي
 .رفتار شود  برابر اعمالشان  با آنان  هستند كه  آن  ديگر سزاوارتر به  مردم  پس
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Y�X��W��V�UY�X��W��V�UY�X��W��V�UY�X��W��V�U 

  چون :فرمود  كه  است  كرده  روايت �از براء  ريمهك  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  بخاري
  به  ماه ياهفده  شانزده  خداوند متعال  فرمان  كردند، به  هجرت  مدينه  به صخدا   رسول
  كعبه  سوي  به  بودندكه  آن  مشتاق  حال  گزاردند، اما در عين نماز مي  المقدس بيت  سوي

ما ( ﴾ ...��q�p�o�n�m�l﴿: دفرمو  نازل �خداوند  نماز بگزارند، پس
 .»144/   بقره«... )  بينيم مي  را نيك  آسمان  سوي  به  رويت  گردانيدن

  دستورداد، پس  كعبه  سوي  به  المقدس از بيت  تغيير قبله  به  ترتيب، خداوند متعال  اين  به

را از   چيز آنان  چه( ﴾ ...L��K��J�I�H�G�F﴿: گفتند  يهوديان  خردان، يعني بي

��P﴿: فرمود  آنان در پاسخ  ، خداوند متعال)برگردانيد؟  خودشان  قبله O� N

Q﴾� )خداست  از آن  و مغرب  مشرق: بگو ...(  
 . است  تغيير قبله  گذار قضيه پايه  آيات  اين  پس

و  ص پيامبرش به  سبحان  خداي  از سوي  اخباري  اين » خواهند گفت  سفيهان  زودي به«
كعبه،   سوي به  المقدس ازبيت  تغيير قبله  در هنگام: كه  است  موضوع  اين  باره در  مؤمنان

  زودي آيد، به مي  را كه  سخن اين -  و منافقان  از يهوديان -مغز  خرد و سبك كم  مردم
و انديشه،   در رأي  اضطراب: اند و سفاهت عقل  سبك  خردان كم: سفهاء.  خواهند گفت

و   از يهود، مشركان  تغيير قبله، اعم  راد از سفها دراينجا، منكرانم.  است  يا اخالق
» بودند؟  بر آن  كه  اي را از قبله  چيز آنان  چه«: خواهند گفت خردان بي!  آري. منافقانند

  شده  را چه  مسلمانان: ؟ يعني كعبه  سوي به »كرد  گردان  روي« المقدس از بيت: يعني
در   سبحان  ديگر؟ خداي  سويي  آورند و باز به مي  روي  طرف اين  به  چندي  كه  است
  فرمانروايي  در حوزه  اين  پس » خداست  از آن  و مغرب  مشرق: بگو« :آنها فرمود  پاسخ
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را بخواهد،   هركه«بدهد   آوردن روي  بخواهد، فرمان  كه  و جهتي  هرسمت  به  كه  اوست

  به تغيير قبله  كه  است  حقيقت  اين  دهننك  تعبير، اعالم  اين »كند مي  هدايت  راست راه  به
  ايشان و امت ص  پيامبرش  براي �خداوند  از سوي  اي و رهنموني  كعبه، هدايت  سوي
 صخدا  رسول كه  است  عنها آمدههللا ا رضي  عايشه  روايت  به  شريف  در حديث.  است

  در سه(  حسدورزيدنشان  اندازه  چيز به  هيچ با ما در  آنان«: فرمودند  كتاب  اهل  درباره
 :ورزند با ما حسد نمي) چيز ذيل

شد  رهنمون  آن  ما را به  خداوند متعال  كه  بر روز جمعه، روزي  حسد ورزيدنشان -1
 .گشتند  گمراه  آنها از آن  ولي

 .شدند  مراهگ  از آن  شد و آنان  رهنمون  آن  ما را به  خداوند متعال  ، كه بر قبله -2
ما   عليه امور  برانگيزترين چيز حسد  سه  اين :يعني. » سر امام  ما پشت  گفتن  بر آمين -3

 . است
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چيز  يك  يا مركز دايره  ميانه: ط در لغتوس » وسط گردانيديم  شما را امتي  و همچنين«
در   اي پسنديده  شد زيرا هر صفت  گرفته  عاريت  پسنديده  صفات  براي  است، سپس

كثير در  ابن .رو  و بهتر، يا ميانه  برگزيده  وسط يعني  پس. افراط و تفريط قرار دارد  ميانه
خداوند   از آنجا كه« :گويد و مي  دهياد كر» وسط»  را براي» و بهتر  برگزيده»  اينجا معناي

  شريعتها و استوارترين  ترين كامل  را به  گردانيد، آن  برگزيده  را، امت  امت  اين  متعال

��t�s�r﴿: فرمايد مي كه ؛ چنان ساخت  روشها مخصوص  ترين ها و روشن برنامه

¥�¤�£�¢¡����~�}��|��{�z�y�x�wv�u ...﴾ ) او شما
  ابراهيم  پدرتان  آيين ، دين  بر شما قرار نداد، اين  دشواريي  هيچ  نرا برگزيد و در دي

و از   آنها بوده  روترين ميانه امتها و  و دنيا، بهترين  امور دين  شما در همه!  آري... ).  است
  گرا هستيد و نه مادي  مانند يهود ومشركان  دور هستيد؛ نه  افراط و تفريط به  هرگونه
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را ادا  -هر دو  -  و روح  جسم  شماحق  محض، بلكه  از مسيحيان، روحاني  مانند برخي
  شما را امت: يعني »باشيد  گواه  تا برمردم«باشيد  آوا مي هم  انساني  و با فطرت  كرده

: بدهيد كه  گواهي  امتهايشان  عليه  الهي  انبياي  براي  تا در روز قيامت  وسط گردانيديم
اند  آنها رسانده  اند، به بوده  امتهايشان  براي  آن  مأمور تبليغ  را كه �داخ  قطعا پيام  ايشان

  الهي  پيام  دهد كه شما گواهي  براي ص پيامبرخاتم: يعني »باشد  و پيامبر بر شما گواه«
 . است كرده  شما ابالغ  را به

در روز   نوح«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث
 ؟ اي كرده  را ابالغ  الهي  آيا پيام: شود مي  گفته  وي  به  شود، پس مي  فراخوانده تقيام
  پيام  آيانوح: شود مي  گفته  آنان  شوند و به مي  فرا خوانده  قومش  گاه آن!  آري: گويد مي
است، نزد ما   نيامده  اي هشداردهنده  نزد ما هيچ: گويند شما رساند؟ مي  را به  حق
دهد؟  مي  توگواهي  براي  كسي چه: شود مي  گفته  نوح  به  گاه آن!  است  نيامده  سيك هيچ
  رسول  كه  است آمده  شريف  در حديث  همچنين. » و امتش صمحمد: گويد مي

� 	&«: فرمودند صخدا�&+*�  W��  �85� �  UT  W�>  Y3%�  UT  "� �� ,�kXw�  h�#5�  & �:
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T  :و   من

  نيست  از مردم  يك قرار داريم، هيچ بر خاليق  بلند و مشرف  اي بر تپه  روز قيامت  امتم
  كه  نيست  پيامبري  ما بود، و هيچ  ازجمله  او هم  كاش  كند كه آرزو مي  كه  مگر اين

پروردگار   او پيام  كه  دهيم مي  ما گواهي  كه  باشند، مگراين كرده  را تكذيب او  قومش
را   المقدس بيت: يعني » بودي  بر آن  را كه  اي و قبله« .» است  رسانده  آنان  را به  خويش

از   كه  كس كند، از آن مي  از پيامبر پيروي  را كه  كسي كه  آن  مقرر نكرديم، مگر براي«

مگر   شما نگردانيديم  را قبله  المقدس بيت: يعني » بداريم  گردد، معلوم خود برمي  عقيده
پيرو را از   گردانيم، مؤمن برمي  كعبه  سوي  را به  آن  چون تا  شما را بيازماييم  كه  اين  براي

خدا   كه  كار، جز بر كساني  هرچند اين«.  امر باز شناسيم  ، درعينيت مرتد كافر و منافق

  است  دشواري  قبله، موضوع  تحويل  قضيه: يعني »آيد مي  گران كرده، سخت  هدايتشان
شده،   تو گشاده  تصديق  به  هايشان سينه  كه  حق  راه  به  بر راهيافتگان جز  آن  به  ايمان  كه
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  سوي  نماز شما را به: يعني »شما را  و خداوند هرگز ايمان«آيد  مي گران  سخت

 .»گرداند نمي  ضايع«  المقدس بيت

  مرگشان  تا هنگام  شد كه  نازل  مسلماناني  درباره  آيه  اين: است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  دهد كه مي  اطمينان  مسلمانان  به  تعالي  خواندند، لذا حق نماز مي  المقدس بيت  بر قبله

  شمارا ضايع  ايمان: (كه  جمله  مراد از اين: قولي  به.  است  پذيرفته  نمازهايشان
در   نيفگندنشان و  تغيير قبله  در هنگام  بر ايمانشان  مؤمنان  ، پايدارساختن)گرداند نمي
ترديد و   ديگر، راه و ترديد مشربان  شكاكان  چون  است، كه  باره  و ترديد در اين  شك

 » است  ومهربان  رئوف  مردم  به  خداوند نسبت  كه  راستي به«نكنند   تحير را دنبال
است، اما   وناخوشي  زيان  بردن از بين: بسيار دارد، رأفت  رأفتي  كه  است  كسي: رئوف

 . خير و نيكي  رساندن شود و هم ضرر مي  دفع  شامل  زيرا هم  تر است عام  رحمت
و  او  ميان  را ديدند كه  از اسيران  زني صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  ازاسيران  كودكي  و هرگاه  گشت مي  اسيران  او در ميان  بود، پس  افتاده  جدايي  دكشكو
را   تاكودكش  گشت چسباند و بازمي مي  اش سينه  و به  گرفته آغوش  او را به  يافت را مي

در .  گذاشت  دهانش خود را به  پستان  گرفته  آغوشش  به  او را يافت، محكم  بيابد و چون
  را در آتش  فرزندش  زن اين  كنيد كه آيا فكر مي«: فرمودند صخدا  رسول  هنگام  اين

! هللا  خير يا رسول: گفتند »تا او را نيفگند؟  قادر است  كه  خواهد افگند در حالي
  به  نسبت  زن  خود از اين  بندگان  به  خداوند متعال  خدا سوگند كه  به«: فرمودند
 .» مهربانتر است  فرزندش
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و   شوق  به  كه » بينيم مي  را نيك  آسمان«  سوي  به  نگريستن »در  رويت  ما گردانيدن«
 ):وجهك تقلب. ( نگري مي  آسمان  سوي به  گاه تغيير قبله، گاه  فرمان  انتظار فرود آمدن

  گردانيم مي  اي قبله  سوي  تو را به  روي  اينك«.  آسمان  سوي  تو را به  نگريستن  گاه گاه
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  هستي  مشتاق  آن  سوي  و به  داري مي  را دوست  آن :يعني » خشنود هستي  از آن  كه

  مسجدالحرام  وسوي  سمت  به  در نمازت: يعني »آور  روي  مسجدالحرام  سوي  به  پس«
دور   كه  بر شخصي  كه  اين  باشد به  اي شد تا اشاره  ناميده  به، مسجدالحرامكع. آور روي

زيرا   كعبه  عين  سوي  به  است، نه واجب  كعبه  و سمت  جهت  به  است، روآوردن  از كعبه
و «باشد  مي  دور است، متعذر و مشكل از آن  كه  شخصي  براي  كعبه  عين  به  آوردن روي

  به: يعني » آن  سوي  خود را به  روي«بوديد  كه  از زمين  در هرجايي: ييعن »هرجا بوديد

تغيير  » اين  دانند كه مي  نيك  كتاب  اهل  بگردانيد و درحقيقت«  مسجدالحرام  سوي

  فرمان  و به » پروردگارشان  از جانب است  حقي«  كعبه  سوي  به  المقدس  از بيت  قبله
  ها و ترويج شبهه  با برانگيختن »كنند مي  و خدا از آنچه«  است  گرفته  انجام �خدا

  اهل  آگاهي. خواهد كرد  مجازات  در برابر آن را  آنان  زودي  و به » نيست  غافل«ها  فتنه
را   موضوع  بود، يا اين  آنان  به  انبيايشان  ابالغ  ؛ يا ازجهت مسلمانان  از تغيير قبله  كتاب

 .اند فتهخوديا  آسماني  در كتب
درآغاز  صخدا   رسول«: فرمود  كه  است  شده  روايت �از براء  و مسلم  در بخاري

  المقدس بيت  سوي  به  ماه  يا هفده  شانزده  الهي  فرمان  مدينه، به  به  هجرت
  سبب  باشد و بدين  شان قبله  كعبه  بودند كه  آن  گزاردند، اما بسيار مشتاق نمازمي
  به صحضرت  آن  كه  نمازي  ؛ اولين شويم يادآور مي. شد  نازل  لهتغيير قب فرمان
نماز را   اين صباپيامبر  كه  از آنان  خواندند، نماز عصر بود، و مردي  كعبه سوي

  نمازگزاراني از مساجد ديگر بر  آمد و در يكي  بود، از مسجد بيرون  خوانده  درجماعت
  با رسول  كه �خدا به  دهم مي  شهادت: فتگ  بودند، پس  ركوع  درحال  كه  گذشت

نماز بودند،   درحال  كه همچنان آنها  هنگام  در اين.  ام نماز گزارده  كعبه  سوي  به ص وي
  مسجد قبا بودند و آن  نمازگزاران اينان«: گويد كثير مي ابن. »چرخيدند  كعبه  سوي  به

بر   در حالي  تغيير قبله  حكم«: گويد مي  اناز مفسر  نقل  او به هم. »نماز؛ نماز بامداد بود
  بودند و ماجراي  از نماز ظهر را خوانده  دو ركعت  ايشان  شد كه  نازل صخدا  رسول
  داد، بدين  رخ  سلمه ديگران، در مسجد بني به  و خبر دادن  از نمازگزاران  يكي  آمدن
  روايت  به  شريف  حديث در. »شد  ناميده  مسجد قبلتين  نام مسجد به  ، اين جهت
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  مسجدالحرام  اهل  كعبه، قبله«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � عباس ابن
  در مشرقها و مغربهاي  از امتم  زمين  اهل  قبله ، و حرم حرم  اهل  قبله  است، مسجدالحرام

  دليل  سه  كعبه  سوي  به  آوردن  در روي ص اكرم رسول  اشتياق: اند  گفته  مفسران. » آن
 : داشت

 .بود � ابراهيم  پدرشان  كعبه، قبله -1
 آن،  سوي  به  قبله  داشتند، با تحويل  كعبه  به  كه  اي روحي  لحاظ تعلق  به  اعراب -2

 .كردند پيدا مي  آوردن ايمان  براي  بيشتري  انگيزه
نمايد، لذا  مي ما پيروي  كند، اما از قبله مي  محمد با ما مخالفت: گفتند مي  يهوديان -3

 .برود  از ميان  يهود هم  طعنه  اين  زمينه  داشتند كه  دوست صخدا  رسول
قبله،   به  آوردن روي  كه  نظر دارند بر اين  فقها اتفاق: اند  گفته  قبله  احكام  علما دربيان

ر بر سوا  يا اضطراب، يا در نماز نافله  خوف  نماز است، مگر در حالت  شرط صحت
  كه  است  جهتي  خوف، همان  در حالت  زيرا قبله) يا هواپيما   حيوان، كشتي(  مركب
  مركب  كه  است  جهتي  نيز همان  مركب  برباالي  باشد و قبله  وجود داشته  در آن  امنيت

و   هاست افق  همه  قبله  كعبه: كه  نظر دارند بر اين  علما اتفاق  همچنين. آورد  روي  آن  به
بر   آن  عين  به  آوردن كند، روي مي  را مشاهده  حضور دارد و آن  در كعبه  كه  نمازگزاري

دورند،   از كعبه  كه  نمازگزاراني: كه  دارند بر اين  اجماع  ايشان  همچنين.  است  فرض  وي
 .آورند  روي  آن  و سمت  جهت  بايد به
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ÛÛÛÛ 
: يعني »كنند نمي  تو پيروي  بياوري، از قبله  كتاب  اهل  براي  اي آيه  و اگر هرگونه«

گردند،  بازنمي  حق  گذارد و به تأثير نمي  در آنان  اي و معجزه  و حجت  برهان هيچ
  را به  از حق  پيروي  انشود زيرا آن  ارائه  آنان  به  هم  و حجت  برهان  گونه هرچندهمه

است،   نموده  روي  بر آنان  اي اند يا شبهه داشته  دليلي  اند كه نكرده  ترك  آن سبب
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 ! آري.و ندارد  نداشته  ديگري  انگيزه  آنان، جز تمرد و عناد هيچ  از سوي  حق  ترك بلكه
باشد،   قرارداشته حاليو  وضع  در چنين  هر كس  نيستند، پس  برحق  دانند كه مي  نيك  آنان
بر   تصريح » نيستي  آنان  پيرو قبله«نيز  »و تو«برد  نمي  نفعي  و برهان  از معجزه  گمان بي
  مجدد رسول  ازبازگشت  اميدشان  و قطع  كتاب  اهل  طمع  منظور دفع  امر، به  اين
  كه  جهت  انبد »ديگرنيستند يك  پيرو قبله  و خود آنان«  است  سابق  قبله  به صاخد

  طلوعگاه  سوي  به  آورند و نصاري مي  روي  المقدس بيت  سوي  يهود در نماز خود به
  از قبله: يعني » آنان  است، از هوسهاي بر تو آمده  كه  از علمي  و اگر پس«خورشيد 

شد زيرا بعد از صدور امر   تلقي  وهوسشان  آنان، هوي  قبله » كني  پيروي«  آنان
  ماندنشان گرديد، لذا باقي  نيز الزم  بر آنان  حكم از اين  كعبه، پيروي  سوي  به  نآورد روي

و اگر تو از   نيست  و هوس  از هوي  جز پيروي  غير از كعبه، چيزديگري  ديگري  بر قبله
  اين .»بود  خواهي  از ستمكاران  صورت  در آن«  كني پيروي  آنان  و هوسهاي  هوي

  ايشان  از امت  است، اما مراد از آن، برخي ص اكرم  رسول جههرچند متو  خطاب
 صخدا  رسول  كه  اين  دليل. معصومند  و گناه  از ستم صخدا  باشند زيرارسول مي

  است  حقيقت  و نيز وجود اين  قبله  شأن  ساختن اند، بزرگ قرار گرفته  خطاب مورد اين
 .باشند  آن  مخاطب  ايشان  كه  است  يطبيع  شود، پس مي  نازل  بر ايشان  قرآن كه
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شناسند،  مي« را  و نبوتش صمحمد: يعني »ايم، او را داده  كتاب  آنان  به  كه  كساني«

را پدر و   انسان  به  نسبت  شناخت  و بيشترين »شناسند را مي  فرزندانشان  كه  گونه همان
  است  آنان  زير نظر ورعايت  تا بزرگسالي  كوچكي  ا فرزند از هماندارند زير  مادر وي

  دانشمندان  آنان »دارند مي  را پنهان  حق  و دانسته  از آنان، ديده  و مسلما گروهي«
  كه  گروهي  آن  دارند، نه آشنايي ص پيامبر آخرالزمان  اوصاف  به  كتابند كه  اهل  گمراه
  . و يارانش  سالم  بنهللا بداع  اند؛ چون آورده  ايمان
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از   كه  است  چيزي  همان  حق: يعني » پروردگار توست  از جانب  حق«

  پس«اند  تو خبر داده  به  كتاب  اهل  كه  آنچه  است، نه شده  نازل  پروردگارت سوي

  را از شك صشپيامبر  سبحان  خداي  كه  لذا هنگامي » نباش  هرگزاز ترديدكنندگان
 و دودلي  شك  پرهيز از اين  به  كند، ديگران مي  نهي  و غيرآن  وترديد در امر قبله

 .ايشانند  اما مراد از آن، امت  است صاكرم  رسول  متوجه  يا خطاب. سزاوارترند 
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�p�p�p�p  
: يعني »گرداند مي  آن  سوي  خود را به  او روي  كه  است  جهتي  هركسي  و براي«

 امت  اي: است  يا مراد اين.  است  اي قبله -  باطل  يا به  حق  به -  هر ديني  اهل براي
ياغرب،   آوريد؛ از شرق مي  روي  بدان  كه  است  اي از شما قبله  هريك  براي! صمحمد

در   پس« كند پيدا مي  اختالفمختلف،   اماكن  به  نسبت  زيرا قبله  يا شمال  يا جنوب

شما امر   به �خداوند  كه  آنچه  سوي  به: يعني »گيريد  ديگر پيشي بر يك  نيك  كارهاي
  هرچيزي  سوي به  و رو آوردن  مسجدالحرام  سوي  به  بشتابيد؛ از روآوردن  است  نموده

بشتابيد   آن  وقت  اول نماز در  اداي  سوي  شمار آيد و به خير به  تواند از مصاديق مي  كه
روز   و مجازات  مكافات  براي »آورد شما را گرد مي  باشيد، خداوند همگي  هرجا كه«

برخوردار   و سياقي  نظم  را از چنان  مختلف  نماز شما در جهتهاي  كه قيامت، چنان
ز چي  خدا بر همه  درحقيقت«  است  واحدي  جهت  سوي  آنها به گويا همه  گردانيد كه

  .در روز قيامت  ، بر گردآوردنتان از جمله » تواناست
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�d�c�d�c�d�c�d�c  
: مسجدالحرام » بگردان  مسجدالحرام  سوي  خود را به  آمدي، روي  و از هر جا بيرون«

 هزار متر،) 27(جديد از  در توسعه  آن  دارد و مساحت  احاطه  كعبه  به  كه  است  مسجدي
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»  مسجدالحرام»  نام  شود كه مي خاطرنشان.  است  يافته  گسترش  هزار متر مربع) 180(  به
  و از جانب  است  حق«  فرمان » اين  و البته»  است  بار آمده پانزده  كريم  در قرآن

شما را در برابر   پس » نيست  كنيد، غافل مي  و خداوند از آنچه  پروردگار توست
 .دهد يجزا م  اعمالتان
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  روي« يا دريا  ؛ در خشكي بودي  هر جا كه: در سفرها، يعني » آمدي  و از هرجا بيرون«

  شأن  به  و عنايت  منظور اهتمام  تكرار امر، به » بگردان  مسجدالحرام  سمت  خود را به
  در مدينه ، در ساير نقاط زمين!  مسلمين  جماعتهاي  اي» بوديد  و هرجا كه«  است  قبله

  به: يعني » آن  سوي  خود را به  رويهاي«،  و در ساير مساجد بجز مسجدالحرام  منوره

را بر شما   تامردم«مقدور نبود   كعبه  عين  سوي  به  اگر رو آوردن »بگردانيد«  كعبه  سمت

  باشند زيرا يهوديان  نداشته  اي و بهانه  شما حجت  عليه  تا يهوديان: ييعن» نباشد  حجتي
در   كه  است  و نزديك كند مي  و همراهي  ما با ما موافقت  در قبله صمحمد: گفتند مي

و   مخاصمه  محاججه، يعني معناي  به: حجت. نمايد  و همراهي  ما نيز با ما موافقت  دين
از   كرد؛ چرا كه  حكم  فساد آن به  ناميد و سپس  را حجت  آن �خداوند.  است  مجادله
  عربند كه  مشركان  و آنان » غير ازستمگرانشان«: فرمود  جهت  بود، بدين  سرزده  ظالمي

خود   در دين صهمانا محمد: خواهند ورزيد وخواهند گفت  بر شما احتجاج  زودي  به
و   تريم يافته  ما از او راه  كه  دليل  اين  يد، مگر بهبازنگردان  ما روي  قبله  ، و به متحير گشته

 . ما نيز برخواهدگشت  دين  به  زودي به ما بر گشت،  قبله  به  كه  چنان
  را به  پيامبرش �خداوند  چون  كتابند كه  ، اهل مراد از ستمگران«: گويد مي  اما قتاده

و .  گشت  مشتاق  قومش و دين  پدري  نهخا  سوي  مرد به  اين: برگرداند، گفتند  كعبه  سوي
پس، از «. »شود نمي  يامنافقي، شنيده  يا يهودي  پرست جز از بت  كه  از سخناني  غير اين

ها و جدالها، ناروا و  طعنه  نترسيد زيرا اين  آنان ها و ايرادهاي از طعنه: يعني »نترسيد  آنان
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  هستم  سزاوار آن  زيرا من »بترسيد  ز منو ا«رساند  نمي شما زياني  و به  است  حاصل بي

و   قبله: يعني » گردانم  خود را بر شما كامل  و تا نعمت« باشيد  پروا داشته  از من  كه
خود را بر   تا نعمت  شما شناساندم  خاطر به  اين  را به  خويش سوي  به  نمودن روي  جهت

شود  مي  آن  زيرا موجب  است  نعمت  تمامقبله، ا  سوي  به  هدايت!  آري . گردانم  شما تمام
  ديگران  كه  حقي  سوي  به »شويد  و تا هدايت«گردد   و كامل  شما مستقل  تا شريعت

 . امتهاست  و برترين  ترين امت، شريف  اين  كه  است  دليل  همين به. اند رفته  بيراهه به  از آن
 

���²�±�°� �̄®�¬� �«�ª�©� �̈§���²�±�°� �̄®�¬� �«�ª�©� �̈§���²�±�°� �̄®�¬� �«�ª�©� �̈§���²�±�°� �̄®�¬� �«�ª�©� �̈§

º�¹� �̧¶�µ� �́³º�¹� �̧¶�µ� �́³º�¹� �̧¶�µ� �́³º�¹� �̧¶�µ� �́³ 

  ميان را به  از خودتان  پيامبري  كه همچنان«؛  داشتيم  را برشما ارزاني  قبله  نعمت ! آري

  معناي: اند گفته بعضي.  است  رسالت  قبله، همانند نعمت  نعمت: يعني » شما فرستاديم
  پيامبري  كه ، چنان)152 آيه(مرا ياد كنيد   پس: باشد، يعني و تأخير مي  بنا بر تقديم  كالم
  خواند و شما را پاك مي ما را بر شما  آيات  كه«؛  شما فرستادم  ميان را به  خودتاناز 

  ها به نفسها، وشمارا از تاريكي  و پليدي  جاهليت  ، اعمال پست  از اخالق »گرداند مي
  رسول  سنت: حكمت »آموزد مي  و حكمت  شما كتاب  و به«برد  نور مي  سوي

در عصر   زيرا مسلمانان »آموزد شما مي  دانستيد، به ميرا ن  و آنچه«  است ص اكرم
، ص حضرت آن  پيامبري  يمن  و به  رسالت  بركت  به  بودند، پس  و جاهل  نادان  جاهليت

علما را پيدا   وسجاياي  اوليا و اخالق  و حال  آمده  بيرون  و ناداني  جهل  حالت  از آن
 .گشتند  مردم  ترين و پاكدل  و داناترين كردند

  

�Á�À��¿�¾�½�¼��»�Á�À��¿�¾�½�¼��»�Á�À��¿�¾�½�¼��»�Á�À��¿�¾�½�¼��» 

  شمارا به  تا ياد كنم  طاعت  ياد كنيد مرا به: يعني » مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم  پس«
ياد   درحالي مرا  كه  كسي«: اند گفته  آن  در معناي  از سلف  بعضي.  و مغفرت  پاداش

  در حديث. » خود يادكنم  مغفرت  او را به  كه  سزاوار است  است، بر من  مطيع  كند كه مي
مرا نزد خود ياد   هركه ! فرزند آدم  اي: فرمود  عزوجل  خداي«: است  آمده  قدسي  شريف
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ياد كند، او را در   مرا در محضرجماعتي  و هركه  كنم نيز او را نزد خود ياد مي  نمايد، من
  احسان  ناختش: شكر »و مرا شكرگزاريد«. » كنم ياد مي  بهتر از آن  حضور جماعتي

  پوشيدن  معناي  در اينجا به: كفر »نكنيد  و مرا كفران«  است  از آن  گفتن و سخن  منعم
 را بر  اثر نعمتش  دارد كه  خداونددوست«: است  آمده  شريف  در حديث.  است  نعمت
 .»بخشد، ببيند مي  او نعمتي  به  كه  از خلقش  كسي
 

Í�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ��Æ�Å�Ä��Ã�ÂÍ�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ��Æ�Å�Ä��Ã�ÂÍ�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ��Æ�Å�Ä��Ã�ÂÍ�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ��Æ�Å�Ä��Ã�Â 

از   زيرا بنده پردازد مي» صبر»  بيان  شد، به  فارغ» شكر»  موضوع  از بيان  تعالي  حق  چون
شكرگزار باشد، يا در بال و   بايد بر آن  كه  است  ؛ يا در نعمتي نيست  خالي  دو حال
 .صبر كند  بايد بر آن  كه  است  مصيبتي

محنتها   و دفع  اوامرم  دادن  بر انجام »بجوييد  از صبر و نماز ياري!  مؤمنان  اي«
 : است  نوع  صبر بر سه. آيد مي  شما پيش  براي  كه  ودشواريهايي

 . و گناهان  محرمات  صبر بر ترك -1
مقصود  دارد زيرا  از اولي  بيشتري  ثواب  و عبادات، كه  طاعات  دادن صبر بر انجام -2

 . است  همان  اصلي
 . و ناماليمات  صبر بر مصايب -3
 .رساند مي  مطلوبشان  را به  و آنان » است  خدا با صابران زيرا«
 

��������O�N�M��L�K�J�IH�G�F�E�D�C�B�AO�N�M��L�K�J�IH�G�F�E�D�C�B�AO�N�M��L�K�J�IH�G�F�E�D�C�B�AO�N�M��L�K�J�IH�G�F�E�D�C�B�A 

اند،  زنده«  بلكه »اند مرده  شوند، نگوييد كه مي  خدا كشته  در راه  كه  آنان  و به«

 چيزي  حيات  ارواحشان، از اين  اجساد شهدا بعد از قبض  مشاهده  در هنگام »شما ولي

پنداريد،  مي  را مرده  و ايشان  را معتبر قرار داده  رو ظاهر حال  از اين  هم »دانيد نمي« 
 .دارند  برزخي  حيات  نيستند، بلكه  امر مرده  در واقع  ايشان  كه درحالي
  .شد  بدر نازل  غزوه  شهداي  درباره  كريمه آيه: كه  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
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�X�W�V�U��T�S�R�Q�P�X�W�V�U��T�S�R�Q�P�X�W�V�U��T�S�R�Q�P�X�W�V�U��T�S�R�Q�P�]��\��[�ZY�]��\��[�ZY�]��\��[�ZY�]��\��[�ZY 

»  و گرسنگي«  يا غيرآن  دشمن  آسيب  چون » از ترس  چيزي  و قطعا شما را به«

  آنچه  سبب ، و نيز به و غير آن  طبيعي  بالياي  سبب  به » در اموال  و كاهش«  وقحطي

 »درجانها  و كاهش«  است  گردانيده  فرض  و مانند آن  از زكات  بر اموالتان �خداوند كه
  سبب  يا به ، آفات  رسيدن  سبب به » و كمبود محصوالت«در جهاد   شدن و كشته  با مرگ

در بالها صبر   كه »را  صابران  بده  و مژده«  كنيم مي  و امتحان » آزماييم مي«  فرزندان  مرگ
 .كنند مي  پيشه  و شكيبايي

 :فرمايد پرداخته، مي  صابران  اين  معرفي  به  خداوند بزرگ  گاه آن
 

�h���g����f��e�d���c�b�a� �̀���_�^�h���g����f��e�d���c�b�a� �̀���_�^�h���g����f��e�d���c�b�a� �̀���_�^�h���g����f��e�d���c�b�a� �̀���_�^ 

از   انسان  كه  است  اي و سختي  نكبت: مصيبت »رسد  آنان  به  مصيبتي  چون  كه  كساني«

  ما از آن: گويند مي« باشد  آمد كوچك پيش  آن  شود، هرچند كه و رنجور مي  آزرده  آن

  و پناه  رسيدگان بتكلمات، ملجأ مصي  اين. » گرديم او بازمي  سوي  و به  خداييم
رستاخيز و   به  واعتراف  الهي  عبوديت  اقرار به  معناي  زيرا جامع  است  شدگان امتحان

  از پيش) شوهرم(  ابوسلمه روزي«: گويد عنها ميهللا ا رضي  سلمه ام. باشد حشر و نشر مي
 شدم،  شادمان  بدان  كه  شنيدم سخني صخدا  از رسول: آمد و گفت صخدا  رسول
او برسد،   به  مصيبتي  كه  نيست اي بنده  هيچ«: فرمودند  شريف  حديث  در اين  ايشان

�: بگويد  گاه آن � �g�� � �f� �e�d� � �c� � �g�� � �f� �e�d� � �c� � �g�� � �f� �e�d� � �c� � �g�� � �f� �e�d� � �c  − �)05�  &��K  �  +*,��  	&�06  z   i�_6 �بار : �#(

  كه  بده، مگر اين  را عوض  بهتر از آن  من و براي  داده  پاداش  مرا در مصيبتم! خدايا
: گويد مي  سلمه ام. »كند مي  را جايگزين  از آن بهتر  و برايش  داده  او پاداش  به �خداوند

) راجعون  و انا اليه  انا هللا(او درگذشت،   و چون  سپردم خاطر را از او به  حديث  اين  پس

,*+  �  p�)05�  &��K: دعا كردم  و چنين  گفته��  	�06&  z   i�_6 �مرا در ! يابار خدا :�#(

بهتر از : با خود گفتم  ، سپس» بده  را عوض  بهتر از آن  من  و براي  داده پاداش  مصيبتم
  رسول گذشت،  ام عده  چون  بود كه  همان! از كجا پيدا خواهد شد؟  من  براي  ابوسلمه

ورودخواستند،   اجازه -  بودم  پوستي  پيرايش  مشغول  كه  در حالي -  از من صخدا
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  نشستند ومرا براي ص حضرت  ورود دادم، آن  اذن  ايشان  و به  را شستم  تهايمدس
! هللا  يا رسول: شدند، گفتم  فارغ  خويش  از سخن  نمودند، و چون  خواستگاري  خودشان

  سخت  غيرتي  كه  هستم زني  من  باشم، ليكن  نداشته  شما رغبت  به  كه  ام كاره  چه  من
  عذاب  آن  سبب  مرا به �خداوند ببينيد كه  چيزي  از من  كه  دارم  بيم  دارم، لذا از آن

عيالوار نيز   كه  است، ديگر اين  گذشته  ازمن  و سالي  سن  كه  هستم  زني  ؛ من كند، جزاين
  و همچشمي  چشم»  و رشك  از غيرت  كه  آنچه اما«: فرمودند صخدا  رسول.  هستم

  و اين.  را از تو دور خواهد ساخت  آن  عزوجل  خداي زودي  به  بردي، پس  نام» باهووها
  از عيالواري  و اما آنچه.  امر مانند تو هستم  در اين  هم  من باالست،  گفتي، سنت  كه

: گويد مي  سلمه ام. »هستند  من  تو عيال»  تكفل  افراد تحت»  عيال كه  گفتي، بدان  خويش
  بود كه  كردند و چنين  ازدواج  با من  و ايشان  يرفتمرا پذ صخدا  رسول خواسته  سپس
 -  ص  خويش  گرامي  رسول  يعني -  بهتر از ابوسلمه  جانشيني  برايم  عزوجل خداي

 .»كرد  راعنايت
 

s�r�q��p�on�m�l�k�j�is�r�q��p�on�m�l�k�j�is�r�q��p�on�m�l�k�j�is�r�q��p�on�m�l�k�j�i  
 » پروردگارشان از سوي  است  صلواتي«صابر   رسيدگان مصيبت  بر آن: يعني » برآنان«

  بر ايشان: يعني » و رحمتي«  نيكوست  و ستايش  آمرزش  معناي ينجا بهدر ا: صلوات

و اينانند «  ازرحمتي  پس  است  و رحمتي  از رأفتي  پس  است  رأفتي  درپي پي  صورت به

 . خداوندمتعال  و خشنودي  و صواب  حق  سوي  به »اند يافته  راه  كه
 

�gf��e�d�c�b�a�� �̀_�~�}�|�� {z�y�x�w�v��u�t�gf��e�d�c�b�a�� �̀_�~�}�|�� {z�y�x�w�v��u�t�gf��e�d�c�b�a�� �̀_�~�}�|�� {z�y�x�w�v��u�t�gf��e�d�c�b�a�� �̀_�~�}�|�� {z�y�x�w�v��u�t
o�n��m�l�k�j�i�ho�n��m�l�k�j�i�ho�n��m�l�k�j�i�ho�n��m�l�k�j�i�h  

 �خداوند مناسك  هاي از نشانه: يعني » است  از شعاير الهي  صفا و مروه  درحقيقت«
  متر فاصله) 760(آنها  ميان  اند كه مكه  معروف  از كوههاي  دو كوه  نام  صفا و مروه.  است
  كه  است  ادتيعب  اماكن :مراد از شعاير. اند  شده  زيبا پوشانده  با سقفي  اكنون و هم  است

  ؛ شامل اماكن  اين  است، كه قرارداده  مردم  براي  هايي نشانه  عنوان آنها را به �خداوند
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  ذبح  محل(و منحر ) صفا و مروه  بين سعي  محل(  عرفات، مني، مشعرالحرام، مسعي
  اداي  براي: يعني »جاآورد خدا را به خانه  حج  كسي  چون  پس«. شود مي) قرباني

دو را  آن  ميان  كه  نيست  گناهي بگزارد، بر او  يا عمره«كند   كعبه  قصد خانه  ضهفري

  ميان  شتابان  آنها، يا حركت  پيمودن تكرار  معناي  به  در صفا و مروه  طواف »كند  طواف
؛  شرع  و در اصطالح  است  زيارت  معني به  در لغت: عمره.  است  و عمره  آنها در حج

اند،   حج  عبادات  همچون  كه  عباداتي  انجام  براي  الحرام از بيت  است  وصيمخص  زيارت
  ، وقت عمره  ، همچنين نيست  و مني  و مزدلفه  درعرفه  در آنها وقوفي  كه  فرق  با اين
  ميان  سعي  شود كه مي  خاطرنشان. باشد مي  سال  ايام تمام  آن  وقت  بلكه  نداشته  معيني

جمهور فقها . رود شمار مي به  و عمره  حج  از مناسك  علماعبادتي  اجماع  به  صفا و مروه
و   است  ركن  صفا و مروه  ميان  سعي: برآنند كه  آن  حكم  در بيان) مالك، شافعي،احمد(

ها  اما حنفي. دهد  انجام  جديدي  حج  آينده  نشد، بايد در سال  آن  انجام  به  موفق هر كس
 .شود مي  جبران  گوسفندي  با ذبح  ركن، پس  نه  است  واجب  عيس  برآنند كه
  چنين  آيه  از اين: گفت  وي  به � عروه  كه  است  شده  عنها روايتهللا ا رضي  از عايشه

  عايشه!  نيست گناهي  نكرد، بروي  سعي  صفا و مروه  ميان  اگر كسي  كه  كنم استنباط مي
  موافق  اگر آيه!  عزيزم خواهرزاده  اي  اي نكرده  درستي  تبرداش  از آيه: گفت  در پاسخش

  به» بهما  يطوف) ال(  نأ  عليه فال جناح«: بود مي  چنين  آن  تو بود، بايد عبارت  تأويل  اين
  كه ، درحالي» نيست  نكند، گناهي دو طواف  آن  ميان  كه  كس  بر آن«: يعني.  نفي  صيغه

  از اسالم، براي  انصار قبل  كه  است  اين آيه  نزول  است، ثانيا سبب  اثبات  صيغه  به  عبارت
بست، از  مي  احرام  آن  براي  بستند و هر كس مي پرستيدند، احرام را مي  آن  كه  منات  بت

  عزوجل  خداي  خاطر بود كه  كرد، بدين مي  و گناه  حرج احساس  صفا و مروه  به  طواف
را   صفا و مروه  ميان  سعي  حكم صخدا  ، رسول بعد از آن  د، سپسكر  را نازل  آيه  اين

آنها   ميان  طواف  كسي  كه  كردند؛ لذا مجاز نيست  را اعالم  آن  ومشروعيت  ساخته  روشن
نكند،   سعي  صفا و مروه  ميان  را كه  كسي  و عمره  حج �همانا خداوند. كند را ترك

  و رسول  است  خوانده  خويش  عبادت  هاي ز نشانهگرداند زيرا آنها را ا نمي كامل
 .»بجا آوريد  سعي  گردانيده، پس  را بر شما فرض  آن صخدا
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  از صفا ومروه � مالك  بن انس: است  كرده  روايت  آن  نزول  سبب  نيز در بيان  بخاري
از   مروهصفا و  بين  سعي  كه  باور بوديم  ما بر اين«: قرار گرفت، فرمود  مورد سؤال

  رافروگذاشتيم، سپس  آن  در ميان  آمد، سعي  اسالم  لذا چون  است  جاهليت  كارهاي
  انجام  برفريضه، كار نيكي  افزون  و هر كس«. »فرمود  را نازل  آيه  اين  خداوند متعال

  انجام  در ساير عبادات  خيري بجا آورد، يا اعمال  بار، سعي بر هفت  افزون: يعني »دهد

  به -باشد   هرچند اندك -را   نيك عمل  آن  و پاداش » و داناست  خداوند قدردان«هد د
 .دهد بسيار مي
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: كتمان »كنند مي  ايم، كتمان كرده  نازل  را كه  و رهنمودهايي  روشن  آيات  كه  كساني«
  كتمان اين.  است  آن  آشكار ساختن  براي  و انگيزه نياز  در عين  چيزي  آشكار نكردن

  رسالت نصاري  است، احبار يهود و راهبان  آمده  نزول  سبب  در بيان  كه چنان  كنندگان
كند،   را پنهان  حق  كه  ديگر هم  هر كس  كردند و جز آنان مي  را پنهان صمحمد

  را براي آن  كه  بعد از آن«كنند؛  يم  را كتمان  حق!  آري. شود مي  خطاب  اين  مشمول

  كتابهاي تمام  شامل  كه  است  جنس  اسم: كتاب » ايم ساخته  روشن  در كتاب  مردم

آنها از   طردكردن و  دورساختن: وي  لعنت »كند مي  را لعنت  خدا آنان«شود  مي  آسماني
 »كنند مي  لعنتشان«  ومؤمنان  فرشتگان: يعني » كنندگان و لعنت«  است  خويش  رحمت
نيز   جنيان  كند، كه مي  را نفرين  بفرستد، آنان  تواند لعنت مي  كه  هر كس: اند گفته  بعضي

 .گيرند قرار مي  آنان  در زمره
  گاه شود، آن مي برپاساخته  كافر در روز قيامت«: كند مي  نقل  و قتاده  كثير از ابوالعاليه ابن

. »كنند مي  او را لعنت  مردم همه  و سرانجام...  فرشتگان  سپسكند،  مي  خداوند او را لعنت
. تصور كرد  اي اندازه  آن  براي  توان نمي كه  است  قدر سخت آيه، آن  تهديد و هشدار اين

��T  �0T  �D*!3  &�{  W"  ��=  �"«: است  آمده  شريف  در حديث  �85� �  W�t0$  "�  ��� :

  كند، خداوند او را در روز قيامت  را كتمان  قرار گيرد وآن  المورد سؤ  از علمي  هر كس
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  علم  قصد كتمان  به  اگر عالم: برآنند كه  اسالم  علماي .»زند مي  لگام  از آتش  اي با دهنه
بر   احكام  نباشد، بيان  اين  شود، اما اگر قصد وي را نگويد، گنهكار مي  احكام  خويش

اگر   دارند، ولي  آگاهي  حكم  از آن  باشد ديگران  مطمئن  كه  آنشرط  نيست، به  الزم  وي
 از علما  بعضي.  است  واجب  بر وي  آن  ؛ تبليغ قرار گرفت  مورد سؤال  اي ازمسئله  كسي

كند،  مي داللت  ديگران  به  در برابر تعليم  گرفتن جواز مزد  بر عدم  كريمه  آيه  برآنند كه
 .اند داده  فتوي  ديني  علوم  مزد در برابر تعليم  ر جواز گرفتنمتأخر ب  علماي  ليكن
 

� �́³�²�±�° �̄�®�¬�«�ª�©� �̈§� �́³�²�±�° �̄�®�¬�«�ª�©� �̈§� �́³�²�±�° �̄�®�¬�«�ª�©� �̈§� �́³�²�±�° �̄�®�¬�«�ª�©� �̈§ 

و «  الهي آيات  از كتمان »كردند  توبه  كه  مگر كساني«هستند؛   لعنت  شايسته  آنان!  آري

و «بودند   فاسد ساخته  را كه  كردند آنچه  اصالح  كه  آنان: يعني »بازآمدند  صالح  به

  مردم  نموده، به  بيان  در كتبش �خداوند  را كه  را، لذا آنچه  حقيقت »آشكار كردند

  و من«نيستند   لعنت سزاوار  گروه  بنابراين، اين »بخشود  خواهم  بر آنان  پس«گفتند 

 .آورند مي  روي  و فروتني  زاري  حالت  به  سويم  به  كه  بر آنان » پذير مهربانم توبه
 

�̧¶�µ�̧¶�µ�̧¶�µ�̧¶�µ���������Ã��Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»��º�¹�Ã��Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»��º�¹�Ã��Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»��º�¹�Ã��Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»��º�¹ 

 »باد  بر آنان  خدا و فرشتگان  كفر مردند، لعنت  كافر شدند و درحال  كه  كساني«: اما
  زيرا حالش  جايز نيست  بر كافر معيني  گفتن  لعن: اند  گفته  آيه  اين  به  علما با استدالل

 در  ولي. ياخير  است  دهبر كفر مر عاآيا قط  باشد كه نمي  معلوم  درگذشتش  در هنگام
  علما هيچ  معين، ميان  فردي  تعيين  بدون  و كلي  طور عام  كفار به  تجويز لعن

  اما لعن.  نيز اجماعا جايز است  طور عام  به  گنهكاران  لعن  كه چنان.  نيست خالفي
را   خواريشراب«: گويد مي  كه  روايتي  دليل  جايز نيست، به  اتفاق ، به گنهكار معين يك

اثنا  آوردند، در اين صخدا  چندبار مكرر نزد رسول  گساري مي  عمل  ارتكاب  جرم به
  امارسول! نوشد مي  كند، چقدر زياد شراب  خدا او را لعنت: گفتند  از حاضران  برخي

در   شريف  حديث اين. »نباشيد  ياور شيطان  برادر مسلمانتان  عليه: فرمودند صخدا
، زجر  بر كفرشان  كفار، جزايي  لعن  كه  بايد دانست.  است شده روايت  مو مسل  بخاري

  البته.  است  كفرشان  وزشتي  قباحت  ساختن كفر و آشكار  آن  سبب  به  برايشان  و توبيخي
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  فحاشي  شود زيرا اين  گفته  بر اولعنت  كسي  رودرروي  كه  دور است به  اسالم  از ادب
 . است

  فرستادن اما در دنيا؛.  است  در روز قيامت  لعنت  اين. باد  بر آنان » مردم  امتم  و لعنت«
 . اعلمهللا و ا -  نيست  ساخته  مردم  از همه  بر آنان  لعنت
 

�Î��Í�Ì��Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÅ�Ä�Î��Í�Ì��Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÅ�Ä�Î��Í�Ì��Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÅ�Ä�Î��Í�Ì��Ë�Ê�É�È�Ç�ÆÅ�Ä 

  جاودانه«  در دوزخ، يا در لعنت: يعني » در آن«كفر مردند؛   در حال  كه  كافراني!  آري

فراگير،  لعنت  در اين  پس »يابند مي  مهلت  شود و نه مي  كاسته  عذابشان  همانند، ن مي
 .ماندگارند  جاودانه

 

��Ù��Ø�×��Ö����Õ����Ô���Ó�ÒÑ���Ð�Ï��Ù��Ø�×��Ö����Õ����Ô���Ó�ÒÑ���Ð�Ï��Ù��Ø�×��Ö����Õ����Ô���Ó�ÒÑ���Ð�Ï��Ù��Ø�×��Ö����Õ����Ô���Ó�ÒÑ���Ð�Ï 

  در ذات » كه  است  يگانه  خدايي«  شماست  از سوي  سزاوار عبادت  كه »شما  و خداي«

 و رحيم  و رحمان  و نيستجز ا  خدايي«ندارد   نظير و همتايي  خويش  و صفات

  آن  كتمان و  واجب  آن  بيان  كه  چيزي  اولين  دارد كه  اشاره  حقيقت  اين  به  آيه  اين » است 
  آمده  مسلم  روايت  به  شريف  در حديث. باشد توحيد مي  ؛ همانا موضوع است  حرام

�F  �"«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است>  ��X> �6�  < ;�5  ;=6� ,B� <  � #{ :  هر

  .»شود مي  باشد، وارد بهشتهللا االا  الاله  سخنش  آخرين  كه  كس
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... )  است نهيگا  شما خدايي  و خداي: ( گويد؛ آيه مي  آيات  اين  نزول  سبب  عطاء در بيان
  چگونه: گفتند در مكه  كفار قريش  شد، پس  نازل صخدا  بر رسول  در مدينه ]163[

  در آفرينش  هرآينه« :شد  نازل  بود كه  است؟ همان  خدا بسنده  را يك  مردم  همه

  آنها، اختالف  آمدن  هم  دنبال به: يعني »و روز  شب  آمدن  هم  و درپي  آسمانها و زمين
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و   و در اسباب  و فزوني  افگندن، گرما وسرما، كمي  و تاريكي  افشاندن  در روشني آنها
  است  مخلوقات  مصلحت  و رعايت  بالغه  از حكمتهاي  و آكنده  مشحون  اينها كه  نتايج

  كردن با فراهم »رسانند سود مي  مردم  به  در دريا روانند باآنچه  كه  هايي كشتي«در  »و«
  در ميان  سنگينشان  و بارهاي  تجارتي  كاالهاي و انتقال  مردم  و سفر دريايي سير  امكان

  زمين  و با آن  فرو فرستاده  خداوند از آسمان  كه  آبي« در »و«  زمين  مختلف  هاي قاره

  از كليه » كرده  را پراكنده  اي جنبنده  هرگونه  ودر آن  گردانيده  زنده  از مردنش  را پس
  شده  اطالق  حيواناتي  بر آن»  دابه»  كلمه. خزند مي  در زمين  كه  هايي ها و خزنده جنبنده

 »بادها  در گردانيدن  همچنان«. گيرند قرار مي  مورداستفاده  و باربري  در سواري  كه
بسيار سرد و   و باروركننده، بادهاي  عقيم  بادهاي  صورت  آنها به  فرستادن: يعني

و باد   و ماليم  آورنده، باد نرم آلود، باد خوشگوار و پيروزي  وتف  گرم كننده، باد هالك
  جنوب  جهتهاي  به  آن  فرستادن  معناي  باد؛ به  گردانيدن: قولي  به.  كوبنده ودرهم  توفاني
  به  كه ، بادي»صبا«وزد، باد  مي  مشرق  جهت  به  كه  بادي.  است  و مغرب  و مشرق  وشمال
وزد،  مي  چهارگانه  دو باد از بادهاي  ميان  كه  و باد كج» دبور«وزد، باد  مي  مغرب  جهت

: يعني » است مسخر شده  و زمين  آسمان  ميان  كه  و در ابري«شود  مي  ناميده» نكباء«باد 
: اند گفته  بعضي. رود بخواهد مي او  و هر جا كه  است  شده  رام  خداوند متعال  فرمان  به

  گاه و تكيه  ستون  بدون  و زمين  آسمان  ميان  آن  و آرميدن  ثبوت  معناي  به تسخير آن،
وجود   هايي واقعا نشانه«: آور و عظيم شگفت هاي پديده  در اين!  آري.  است  آشكاري

زيرا هر انديشمند  »انديشند مي  كه  قومي  براي« �خداوند  بر وجود و يگانگي »دارد
  از اين  چيزي  آوردن  كفار، قادر به  ادعايي  ازخدايان  يك يچه  داند كه مي  و عاقلي

  عميق  گونه نظر و به امعان  ها به پديده  از اين  يكي  فقط به  هر كس  ها نيستند، پس پديده
  آنها كمك  ابعاد عظمت  شناخت  براي  و تجربه  علم  بينديشد و ازابزارهاي  و دقيق

  سبحان  آنها خداي  و آفريننده  صانع  اور خواهد كرد كهب  قطع و  طور حتم بگيرد، به
 . است
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خداوند قدير   انتهاي بي  و چيرگي  نشانگر سلطه  و مفيد كه  روشن  داليل  اما با وجود اين
  خداوند قايل  براي  همتاياني  هستند كه  از مردم  برخي«: است، باز هم  و حكيم

  برگزيده  همانندهايي  سبحان  خداي  براي  باطل  از بتها و ديگر معبودان: يعني »شوند مي

: يعني »دارند مي خدا دوست  و آنها را همچون«گيرند  مي  پرستش  و آنها را به
را  �خداوند  مشركان كه نيا چنا. دارند مي  را دوست  خداوند منان  مؤمنان  كه همچنان
  ايمان  كه  كساني  ولي« دارند مي  را نيز دوست  خويش  باطل  دارند؛ معبودان  دوست

  باطل  كفار معبودان كه  بيشتر از انچه: يعني »دارند تر مي اند، خداوند را دوست آورده
بر   يرو  عزوجل  از خداي  حالي  در هيچ  دارند زيرا مؤمنان مي  را دوست  خويش

  خداي  مادي، به  اسباب ها و انقطاع سختي  هنگام  كفار فقط به  كه  گردانند، در حالي نمي
  خداي  آنها همچون  داشتن بتها ودوست  با برگزيدن » كه  كساني«آورند  مي  روي  سبحان

كنند،   را مشاهده  عذاب  كه  هنگامي دانستند اند، اگر مي نموده  ستم«سبحان، بر خود 

و   الهي  اليزال  اگر نيروي!  آري » كيفراست و خداوند سخت  خداست  نيرو از آن  مامت
  عذاب  نمودن را از دفع  خدايانشان  درماندگي و عجز و  او در روز قيامت  ناگهاني  گرفتن

  اين  يا معني. گزيدند برنمي  دوستي  را به  باطل  معبودان  ديدند؛ هرگز اين از خود، مي
در   كه.  اي را ديده  كار بزرگي عا، قط ببيني  را در عذاب  اگر توستمگران !محمد  اي:  است

 . شرط مضمر است  جواب ، هردو صورت
 

���������{�z�y�x��w�v�u�t�s�r�q�p�o�{�z�y�x��w�v�u�t�s�r�q�p�o�{�z�y�x��w�v�u�t�s�r�q�p�o�{�z�y�x��w�v�u�t�s�r�q�p�o 

كفر و رؤسا   پيشوايان: يعني »جويند  بيزاري  از پيروان  پيشوايان  كه  گاه آن«
  اند، در روزقيامت نموده  را در كفر پيروي  آنان  كه  خويش  از پيروان  باطل  وسردمداران

پيشوايان،  و هم  پيروان  هم: يعني »كنند  را مشاهده  و عذاب«جويند  مي  و بيزاري  تبري
  عذاب  مشاهده هنگام  جستن، به  تبري  اين: اند گفته  بعضي. كنند مي  را مشاهده  عذاب

  روز آخرت  ومحاسبه  عذاب  ديدن  هنگام  تن، بهجس  تبري  اين: ديگر  قولي  به.  دنياست
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  در دنيا آنها را به  كه روابط و عاليقي: يعني »گردد  پيوندها بريده  و ميانشان«  است
 .شود مي  گسسته ، از هم...و  خويشاوندي  رابطه  داد؛ چون ديگر پيوند مي يك
 

�̄ �®��¬�«�ª�© �̈§���¦�¥�¤��� �£�¢��¡����~�}�|�̄ �®��¬�«�ª�© �̈§���¦�¥�¤��� �£�¢��¡����~�}�|�̄ �®��¬�«�ª�© �̈§���¦�¥�¤��� �£�¢��¡����~�}�|�̄ �®��¬�«�ª�© �̈§���¦�¥�¤��� �£�¢��¡����~�}�|

�µ� �́³�²�±°�µ� �́³�²�±°�µ� �́³�²�±°�µ� �́³�²�±°�� �̧¶�� �̧¶�� �̧¶�� �̧¶ 

  آنان كه  گونه تا همان«دنيا   سوي  به »بود  ما بازگشتي  براي  كاش: گويند مي  و پيروان«

  داديم مي انجام  شايسته  و عمل » جستيم مي  تبري  جستند، ما نيز از آنان  از ما بيزاري

  آنان  به -  حسرتهاست  مايه  بر آنان  كه -را   گونه، خداوند كارهايشان اين«

خود  دهد و اين مي  نشان  آنان  را به  فاسدشان  عملهاي  خداوند بزرگ: يعني »نماياند مي
  آن  انجام به  مكلف  را كه  اي و شايسته  نيك  اعمال  همچنان. شود مي  حسرتشان  مايه
  و افسوسشان  حسرت  نيز مايه  نماياند و اين مي  آنان  اند، به كرده  را ترك  آن  اند ولي بوده
آنها   اثر را بر زيان  بدترين  اعمالشان  نماياند كه مي  آنان  به �خداوند ! آري. شود مي

  ارمغان  به  برايشان  ديگري و بدبختي، چيز  جز حسرت  اعمال  زيرا اين  است  داشته
كفار   ماندن  جاودانه  گوياي تعبير،  اين »نيستند  آمدني بيرون  و از آتش«  است  نياورده

 . است  وزخدر د
 

�Ê�É��È�Ç���Æ�ÅÄ�Ã��Â�Á�À�¿�¾�½�¼��»�º�¹�Ê�É��È�Ç���Æ�ÅÄ�Ã��Â�Á�À�¿�¾�½�¼��»�º�¹�Ê�É��È�Ç���Æ�ÅÄ�Ã��Â�Á�À�¿�¾�½�¼��»�º�¹�Ê�É��È�Ç���Æ�ÅÄ�Ã��Â�Á�À�¿�¾�½�¼��»�º�¹ 

  اين بيان  به  كرد؛ اكنون  را بيان  توحيد خويش  خداوند بزرگ، حقيقت  كه  بعد از آن
  از آنچه!  مردم اي«: باشد مي  مخلوقاتش  تمام  دهنده فقط او روزي  پردازد كه مي  حقيقت

و   وگواراست  حالل  را كه  آنچه: يعني »ريدرا بخو  و پاكيزه  است، حالل  در زمين
را   آن �خداوند كه  است  چيزي: حالل. است، بخوريد  نكرده  بر شما حرام �خداوند

  آن:  طيب  و حالل  گردانيده را ممنوع  آن �خداوند  كه  است  چيزي: ، حرام كرده  مباح
  نداشته  تعلق  آن  به  ازديگران  حقي  و هيچ  نبوده  و گناهي  شبهه  هيچ  در آن  كه  است
و او بر شما   نكرده  را تحريم  آن �خدا  شرع  كه  در آنچه » شيطان  و از گامهاي«. باشد

آشكار   او دشمن  نكنيد چراكه پيروي«  وي  هاي گرداند و از ساير خواسته مي  حرام
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صادر   انساناز   خشم  در حال كه  سوگند يا نذري«: گويد مي � عباس ابن » شماست
سوگند   آن، كفاره  كرد و كفاره را نقض  بايد آن  است، پس  شيطان  شود؛ از خطوات

  شير و نمكي �مسعود  بنهللا نزدعبدا  كه  است  شده  روايت  همچنين. » است) يمين(
  كناره  جمع  از آن  اثنا مردي  كرد، در اين آن  خوردن  به  با جمع، شروع  آوردند و او همراه

.  خواهم نمي  من: مرد گفت  اما آن! بدهيد  هم  رفيقتان  به: فرمود �مسعود  ابن.  گرفت
بر : ؟ گفت خوري چرا نمي  پس: پرسيد!  نه: ؟ گفت داري آياروزه: پرسيد �مسعود  ابن

است، بخور و   شيطان  از خطوات  اين: فرمود.  هرگز شير نخورم  كه ام ساخته  خود حرام
  اين«: است  آمده � عباس  ابن  روايت  به  شريف  در حديث.  بده  كفاره  سوگندت  براي

: و گفت  برخاست � وقاص ابي سعدبن  هنگام  شد، دراين  تالوت صخدا  نزدرسول  آيه
: فرمودند ص  حضرت  آن. گرداند  الدعوه مرا مستجاب  از خدا بخواهيد كه! هللا يا رسول

  جان  كه  ذاتي سوگند به.  شوي مي  الدعوه مستجاب گردان،  را پاك  خوراكت! سعد  اي
افگند،  مي  را درشكمش  حرامي  لقمه  كه  آن  سبب  به  انسان  محمد در يد اوست، دعاي

  و ربا رشد يافته  ازحرام  بدنش  گوشت  كه  اي بنده  و آن. شود نمي  روز پذيرفته  چهل
 .» سزاوارتر است  وي  به  دوزخ  باشد، آتش

و »  خزاعه«، » ثقيف»  قبايل  درباره  آيه  اين: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  سرانمف
 .بودند  كرده  را بر خودحرام  از چهارپايان  خاصي  انواع  گوشت  شد كه  نازل»  مدلج بني«
 

��Ö�Õ���Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í��Ì�Ë��Ö�Õ���Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í��Ì�Ë��Ö�Õ���Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í��Ì�Ë��Ö�Õ���Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í��Ì�Ë 

ازحد : فحشاء »دهد مي  فرمانو فحشاء   بدي  شما را فقط به«  شيطان: يعني »او«
شما را «  شيطان »و«  فحشاء، زنا است: اند گفته  بعضي.  است  و قباحت  در زشتي  گذشتن

  حيوانات تحريم  چون »دهيد  خداوند نسبت  دانيد به نمي  آنچه  دارد كه مي  بر آن
آيد و نظاير اينها   مي » مائده»  سوره) 103(  آنها در آيه  بيان  كه»  و و صيله  بحيره، سائبه«

  چيزهايي  همه  پس. اند قرارداده  و شريعت  خود دين  را براي  آن  باطل  اهل  كه  از اموري
است،   نيامده  شرعي  آنها نصي  برتحريم  كه -  زمين  موجود در روي  و اموال  از اعيان -
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  آنها اقامه  بر حرمت  رعيش  دليلي  كه  گاه تاآن  است  بودن  در آنها حالل  و اساس  اصل
 .شود
 

�S�R� �Q�P� ON� �M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C� �B�A�S�R� �Q�P� ON� �M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C� �B�A�S�R� �Q�P� ON� �M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C� �B�A�S�R� �Q�P� ON� �M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C� �B�A
X�W���V�U�TX�W���V�U�TX�W���V�U�TX�W���V�U�T  

از  » است كرده  خدا نازل  از آنچه: شود  گفته«كفار   به  يعني » آنان  به  و چون«

  بلكه  نه: گويند كنيد؛ مي  پيروي«ها  پاكيزگي  ساختن  و حالل  پرستي يگانه  به  دادن فرمان

  آيا هرچند نياكانشان.  كنيم مي  ايم، پيروي يافته  خود را بر آن  پدران  كه  زيازچي

هستند؟   درخور پيروي  باز هم »اند رفته نمي  صواب  راه  و به  كرده نمي  رادرك  چيزي
 توسط  چيزهايي  آن، تحريم  نمونه  اند و يك بوده  آشكاري  در گمراهي  پدرانشان آخر

  ازعقلي  پدران  و رسم  آيا اگر راه  است، پس  نكرده  را حرام  آن �ندخداو  كه  آنهاست
  باشد، باز هم بهره بي  آسماني  خرد و هدايت  از سرچشمه  صريح، يعني  و نقلي  صحيح

 كرد؟  پيروي  از آنان  بايد كوركورانه

تقليد درعقايد جايز   هك  دارند بر اين  اجماع  اسالم  از آيات، امت  آن  و امثال  آيه  بنابراين
.  است  فرض  آن به  توحيد و يقين  عقيده  ، آموختن)عاقل  بالغ(  و بر هر مكلف  نيست
  سخن  ، پذيرفتن» اتباع« اما.  حجت  بدون  سخني  قبول: از  است  نزد علما عبارت: تقليد

بر هر : گفت بايد  در احكام اما در مورد تقليد.  است  آن  دليل  بعد از شناخت  ديگري
از   كه  است  آنهااستنباط كند، فرض  را از اصول  تواند احكام نمي  كه  اي عامي  شخص

 .كند  پيروي  بپرسد و از فتوايشان  علم  اهل
 

�l��k�j�i�h�g�f�ed�c�b�a� �̀_�� �̂]����\�[�Z�Y�l��k�j�i�h�g�f�ed�c�b�a� �̀_�� �̂]����\�[�Z�Y�l��k�j�i�h�g�f�ed�c�b�a� �̀_�� �̂]����\�[�Z�Y�l��k�j�i�h�g�f�ed�c�b�a� �̀_�� �̂]����\�[�Z�Y 

ا جز صد  را كه  حيواني  كه  است  كسي  مثل«  آنان  صفت: يعني»  كافران  و مثل«

  حضرت كفار، يعني  دعوتگر و اندرزدهنده  آيه  در اين »زند مي  شنود، بانگ نمي  وندايي
  زند، اما آن مي خود را بانگ  يا گوسفندان  شتران  اند كه شده  تشبيه  چوپاني  ، بهصمحمد

  را نشنيده  چيز ديگري فهم، و غيرقابل  مبهم  و خرد، جز صدا و ندايي  عقل بي  چهارپايان
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  اينان، همانند داستان  داستان«:گويد مي � عباس  ابن. كنند نمي  دعوتگر را درك  و نداي
فهمند، اما  را نمي  بگويي، سخنت آنها سخني  اگر به  و گوسفند است، كه  گاو و االغ

كني،   نهي  امر يا از شري  خيري  او را به است، اگر  كافر نيز چنين. شنوند را مي  صدايت
. »شنود را مي  صدايت  كند، ولي نمي  درك  گويي مي را كه  بدهي، آنچه  اندرزي  يو  يا به

را  حق  به  گفتن و سخن  و ديدن  شنيدن  توانايي  پس »و نابينا هستند  كر و گنگ«

شود،  مي  گفته  آنان  به  كه  توانند در آنچه نمي: يعني »انديشند رونمي  و از اين«ندارند 
 .بينديشند

 

n�mn�mn�mn�m�����{�z��y�x�w�v�u��t�s�r�q�p�o�{�z��y�x�w�v�u��t�s�r�q�p�o�{�z��y�x�w�v�u��t�s�r�q�p�o�{�z��y�x�w�v�u��t�s�r�q�p�o 

  زمين  و بركات  از خيرات  برداري بهره  را به  مردم  تمام  خداوند متعال  كه  بعد از آن
  به  گرداندزيرا ايشان مي  زير مخصوص  خطاب  را به  در اينجا مؤمنان  ارشاد فرمود، اينك

  كه  اي پاكيزه از نعمتهاي! ايد دهآور  ايمان  كه  كساني  اي«: سزاوارترند  الهي  كالم  فهم

نگردانيد و از   ، حرام ايم  نكرده  ما حرام  را كه  و آنچه »ايم، بخوريد شما كرده  روزي
گردانند، پرهيز  مي  خود حرام  از پيش  و غير آنان  جاهليت  اهل  كه  غذاهايي  خوردن
پرستيد،  او را مي اگر تنها :يعني »پرستيد و خدا را شكر كنيد اگر تنها او را مي«نكنيد 

نعمتها   پروا نكنيد وشكرگزار اين  غيرخدايي  ها بخوريد و از تحريمهاي از پاكيزگي
 .شما  روح  ؛ غذاي و شكرنعمت  شماست  جسم  ها؛ غذاي پاكيزگي  باشيد زيرا خوردن

 

�n��m�l����k���j�i�hg�f��e�d�c�b�a� �̀_�~��}�|�n��m�l����k���j�i�hg�f��e�d�c�b�a� �̀_�~��}�|�n��m�l����k���j�i�hg�f��e�d�c�b�a� �̀_�~��}�|�n��m�l����k���j�i�hg�f��e�d�c�b�a� �̀_�~��}�|
w�v�u��t�s�rq���p�ow�v�u��t�s�rq���p�ow�v�u��t�s�rq���p�ow�v�u��t�s�rq���p�o 

گردانيد و  است، مباح  و پاكيزه  حالل  را كه  از آنچه  برداري ند متعال، بهرهخداو  چون
  كند زيراحرامها نسبت مي  آنها بيان  حرامها را براي  بسيار بود، اينك  هم  حالل  چيزهاي

  بيان  اينك  نمايدكه منحصر مي  حرامها را بر چيزهايي  هستند، پس  ها اندك حالل  به
، )مردار(  خودمرده: ميته » است  كرده  را بر شما حرام  د تنها ميتهخداون«: شود مي

در »  ميته«مراد از . باشد جداشده  شرعي  ذبح  بدون  آن  از بدن  روح  كه  است  حيواني
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 -) آبزيان(  بحري  حيوانات  تمام  دريا زيراخوردن  نه  است  مردار خشكي  اينجا، حيوان
ها بجز ماهي، ديگر  اما حنفي.  در نزدجمهور فقها جايز است -ا آنه  و مرده  از زنده  اعم

بر   است  كرده  حرام »و«. 1دانند مي  آنها را حرام  و خوردن  كرده را استثنا  آبزي  حيوانات

بعد   حيوان  عروق در  مانده باقي  خون  است، نه  ريخته  خون: حرام  خون »را  خون«شما 
  پخت، زردي مي  عنها گوشتهللا ا رضي  عايشه  چون  كه  ستا  شده  روايت.  آن از ذبح

  رسول شد، اما مي  نمايان  يا قابلمه  ديگ  سطح  آن، به  عروق  موجود در داخل خون
 »و«. دادند نمي خود راه  به  ترديدي  هيچ  آن  خوردند و در خوردن را مي  آن صخدا

  حرام »و«  است  حرام خوك  بدن  مو تما »را  خوك  گوشت«بر شما   است  كرده  حرام

  آن، چون  ذبح  هنگام  به » شده  برده  غير خدا بر آن  نام  را كه  آنچه«بر شما   است  كرده
  بتان  براي  چون  زيرا مشركان  صداست  بلندكردن: اهالل. و غير آنها  و عزي  الت  نام

بلند   كردند، مثال با صداي مي دآنها بلن  ذكر نام  را به  خويش  كردند، صداي مي  ذبح
ناميدند، هرچند »  مهل«را   اي كننده رو هر ذبح  از اين!  عزي  نام  به!  الت  نام  به: گفتند مي

  از اين  چيزي  خوردن  به » امااگر كسي«بلند نكند   نامي  بردن  را به  خويش  صداي
  خوراكي  و فقدان  رسنگيگ  دليل به »ناچارشود«خود   منظور حفظ جان  به  محرمات

  كه  در صورتي»  ديگران  از سوي  اجبار و اكراه  سبب  نمايد، يا به  تغذيه  بدان  كه  حاللي

  اي گريز و چاره  آن  و از خوردن  بيشتر ازحد نياز نخورده: يعني »نباشد  و عادي  باغي

او   به  طرار و ناچارياض  در حال �زيرا خداوند » نيست بر او گناهي«باشد   نداشته  هم
  كسي»  باغي«مراد از . كند نمي  مؤاخذه  دهد و او را بدان را مي  ازمحرمات  خوردن  اجازه
  اين  كه  است  كسي»  عادي«خورد و مراد از  مي  بيشتر از مقدار نياز از محرمات  كه  است

  ر حقيقتد«دارد   اي از آنها گريز و چاره  خورد كه مي  را در حالي  محرمات

خورد  مي  حرام  از چيزهاي  ناچاري  درحال  را كه  كسي  گناه  است » خداآمرزنده

 . است  گردانيده  ضرورت، حالل  در هنگام  را بر وي  او زيرا حرام  به » است  ومهربان«

 :عبارتند از  اسالم  ها در شريعت از خوردني  حقيقي  آيه، محرمات  بنابراين

                                                 
  .تفصيل اين احكام را در كتب فقه بجوييد 1
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 )مردار(  هخود مرد  گوشت -1
 . حيوانات  ريخته  خون -2
 . خوك  گوشت -3
 .شود برده  بر آن  عزوجل  غير خداي  نام  آن  ذبح  هنگام  به  كه  اي شده  ذبح  حيوان -4

  شده بيان  در شريعت  غير آنها را كه  ؛ حرمت فوق  چهارگانه  در انواع  حصر تحريم  البته
  ديگري  ومحرمات»  مائده»  از سوره) 3(  در آيه  شده  انبي  كند بنابراين، محرمات نمي  نفي
  تفسير شريف  آنها نيزدر اين  بيان  كه -اند  كرده  آنها را بيان  حرمت صخدا  رسول  كه

 .شوند مي  اضافه  فوق  چهارگانه  حرامهاي  به -خواهد آمد 
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�¶�µ� �́³��²�±�°� �̄®�¬�«�ª�¶�µ� �́³��²�±�°� �̄®�¬�«�ª�¶�µ� �́³��²�±�°� �̄®�¬�«�ª�¶�µ� �́³��²�±�°� �̄®�¬�«�ª�¹�¸�¹�¸�¹�¸�¹�¸ 

  بهاي  دارند و بدان مي  كرده، پنهان  نازل  را خداوند از كتاب  آنچه  كه  كساني«

و تغيير   ساختن دربرابر پنهان  دنيا كه  فاني  و بهره  زيرا متاع »آورند مي  دست به ناچيزي
 ناچيز و اندك  شك  شود، بدون  شود، هرچند بسيار پنداشته مي  گرفته �خدا  شرع  دادن

  آنان«  است  شده  قرباني  كه  است  دنيا و آخرت  آن، سعادت  حقيقي  زيرا عوض  است 

  پنهان  در قبال  كه  ناچيزي  بهاي  آن: يعني »برند فرو نمي  خويش  در درون  جز آتش
  و سبب  گردانيده  مسلم  را بر آنان  آخرت  دارند، عذاب مي  دريافت  الهي  آيات  كردن

  دليل به »گويد نمي  سخن  با آنان  و خداوند روز قيامت«شود  مي  زخدو  به  ورودشان
با   خداوند متعال« :گويد مي  طبري.  از آنان  و ناخشنودي  بر آنان  وي  خشم  فرود آمدن

ندارند، با   دوست  كه  گويد، هرچند درآنچه نمي  دارند، سخن  دوست  كه  در آنچه  آنان
  كند كه نمي  را اصالح  پليدشان  اعمال: يعني »دارد نمي  اكشانو پ«. »گويد مي  سخن  آنان

 . است  دوزخ  همانا آتش  كه » دردناك است  عذابي  آنان  و براي« شوند  پاك  از گناه

¿���Á�À﴿  و آيه  آيه  اين: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

�Ã�Â...﴾ از   آنان  شد زيرا رؤسا وعلماي  يهود نازل  باره، هر دو در» عمران  آل»  سوره
  از ميانشان  پيامبرآخرالزمان  دادند كه مي  آنها وعده  و به  گرفته  هدايايي  خويش  سفلگان
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شدند، آنها از   برانگيخته  از غير آنان صخدا  رسول  چون  پس. شود مي  بر انگيخته
پيامبر   حقيقي  صفات و لذا  هشد  بيمناك  خويش  هاي و أخاذي  رياست  زوال

  عوام  و به  را برساخته  ديگري  كردند و اوصاف  را كتمان  در تورات ص آخرالزمان
  محمد هيچ  با اوصاف  كه ، هاست همين  پيامبر آخرالزمان  اوصاف  اينك: گفتند  خويش
را  �خدا  رعش  گيرد كه را نيز دربرمي  ديگري  هر كس  كريمه  اما آيه! ندارد  شباهتي

  عاجل  منفعت  در ازاي  را كه  هركسي  بگيرد، همچنين  رشوه  و دربرابر آن  ساخته  پنهان
  حق  و كتمان �خدا  از دين  چيزي  تغييردادن  ، به زودگذري و  زايل  و يا مصلحت

 .گردد  راضي
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  ازاي  را به  و عذاب  هدايت  بهاي  بهرا   گمراهي  هستند كه  كساني  همان  آنان«

شكيبايند بر   چه  پس«  گذشت) 16(  در آيه  جمله  تفسير نظير اين »خريدند آمرزش

  مؤمن  بندگان  انداختن  شگفت  به  و مراد از آن  است  مفيد تعجب: ما »! دوزخ  آتش
را   آتش عذاب  استحقاق  و علل  پروايي، اسباب بي  آنا با كمال  است، چرا كه  آنان  ازحال

 .شكيبا گشتند  جهنم  آتش  كار خود بر مجازات  با اين  كار گرفتند، گويي  به
 

��Ö��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍÌ��Ë�Ê�É�È�Ç��Ö��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍÌ��Ë�Ê�É�È�Ç��Ö��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍÌ��Ë�Ê�É�È�Ç��Ö��Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�ÍÌ��Ë�Ê�É�È�Ç 

  از آن«  آنان  ديگر براي  و پيامدهاي  جهنم  آتش  ذكر شد از مجازات  كه  چيزي » اين«

  و راستي صدق  به: يعني » حق  را به  د كتابخداون  كه«  است  آن  سبب  به: يعني » است

وپرهيز از   بر علما واجب  آن  بيان  پس » است  كرده  نازل«  حق  برپا ساختن  و براي
  آن  بيان  به  نيازي گيرند، يا قرار مي  مورد سؤال  از آن  است، لذا هرگاه  ضروري  آن  كتمان
  اختالف  در آن  كه و كساني«كنند   را اعالم  آن  اي مالحظه  هيچ آيد، بايد بي مي  پيش

يا مراد  -يهوديانند  كه -  ديگر آن  برخي  و كتمان  از آن  برخي  به  با ايمان »اند ورزيده
  هاي گفتند؛ افسانه  وبرخي  سحر است  كتاب  گفتند؛ اين  از آنان  برخي  مشركانند كه
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دور و «  و كشمكش  و ستيزه  مخالفت :يعني»  در شقاق»  همگي  است، اينان  پيشينيان

 .»قراردارند«  و حقيقت  از حق » درازي
 

�P�O�N�M�L�K� �J�I�H�G�F�E� D� � C�B� A�P�O�N�M�L�K� �J�I�H�G�F�E� D� � C�B� A�P�O�N�M�L�K� �J�I�H�G�F�E� D� � C�B� A�P�O�N�M�L�K� �J�I�H�G�F�E� D� � C�B� A
�\�[��Z�Y�X�W�V�U�T�S��R�Q�\�[��Z�Y�X�W�V�U�T�S��R�Q�\�[��Z�Y�X�W�V�U�T�S��R�Q�\�[��Z�Y�X�W�V�U�T�S��R�Q
��ih�g�f�e�d�c�b� � �a� �̀_� �̂]��ih�g�f�e�d�c�b� � �a� �̀_� �̂]��ih�g�f�e�d�c�b� � �a� �̀_� �̂]��ih�g�f�e�d�c�b� � �a� �̀_� �̂]

�x�w�v�u�ts��r�q�po�n�m�l�k�j�x�w�v�u�ts��r�q�po�n�m�l�k�j�x�w�v�u�ts��r�q�po�n�m�l�k�j�x�w�v�u�ts��r�q�po�n�m�l�k�j 

  درباره شد كه  نازل  در رد بر يهود و نصاري  كريمه  آيه: است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  عزوجل خداي  كردند، پس مي  را مطرح  و ايراد بسياري  و طعن  گفته  سخن  تغيير قبله

  و كار نيكي  ذاتا مقصود نيست  و مغرب  مشرق  سوي  به  نمودن  روي: كه  ساخت  روشن
  و داراي  بزرگ  برجمالتي  كريمه، مشتمل  آيه  اين«: گويد كثير مي ابن. شود نمي  شمرده

 .» و استواراست  خالص  اي و عقيده  و عميق  ژرف  قواعدي
: يعني(  و مغرب  مشرق  سوي  خود را به  روي  كه  نيست  آن  نيكوكاري«

: يعني »بياورد  خدا ايمان  به  كسي  كه  است  آن  نيكي  بگردانيد، بلكه ) مختلف جهات
 هر خير؛  جامع  كه  است  اي كلمه: رِّب. اوردبي  ايمان �خدا  به  كه  است  كسي  نيكي نيكي،

  ايمان  اصول  را به  آن  كريمه  آيه  و اين  است  نيك  و اخالق  شايسته  از ايمان، اعمال  اعم
 . است  تفسير كرده  صالح  اعمال  و اصول

: فرشتگان » و فرشتگان  روز بازپسين«  بياورد به  ايمان  كه  است  آن  نيز نيكي »و«
  آنان  باشند، سرشت مي  متعددي  مأموريتها و وظايف  داراي  هستند كه  نوراني  وجوداتيم

  دستور يابند، انجام را كه  كنند و هر آنچه نمي  است، اورا عصيان  تعالي  حق  بر طاعت
 .دهند مي

كتاب،  جنس: مراد از كتاب » كتاب«  بياورد به  ايمان  كه  است  آن  نيكي  همچنين »و«
 . است  آسماني  كتابهاي  تمام  يعني
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 خود را با وجود  و مال  پيامبران«  بياورد به  ايمان  كه  است  آن  نيكي  همچنين »و«

  مال  دادن »بدهد«خود   و خويشاوندان  نزديكان  يعني » القربي ذوي  به  آن  داشتن دوست
 .رحم صله  و هم  است  دقهص  هم -فقير باشند   چنانچه -  و خويشاوندان  نزديكان  به
  فقراي از  فقير بدهد زيرا آنان » يتيمان«  خود را به  مال  كه  است  آن  نيكي  همچنين »و«

 .دوكار را ندارن  كسب  توان  سزاوارترند، چراكه  صدقه  دادن  به  يتيم غير
خود   يشتمع  تأمين  را براي  چيزي  بدهد كه » مساكين«  خود را به  مال  همچنين »و«

 .دنگرن مي  مردم  دستهاي  اند و به  نشسته  يابند، پس نمي
  از مال  بدهد كه  نيازمندي  مسافران: يعني » ماندگان  در راه«  خود را به  مال  همچنين »و«

 .وجود ندارد  آن  حاضر كردن  امكان  و برايشان  جدا مانده  خويش
  ودرخواست  گدايي  ناچار به  بدهد كه  متكدياني  به: يعني » سائالن«  خود را به  مال »و«

  سائل  لذا براي ضرورتي،  جز براي  است  حرام  گدايي  كه  بايد دانست. شوند مي  كردن
  باشد و آن  ملتزم  كردن درخواست  ادب  تجاوز نكند و به  تا از حد ضرورت  است  الزم
  در حديث  كه وچنان. كند  مكك  و اصرار درخواست  پافشاري  بدون  كه  است  اين

و كار   كسب  قادر به و  نياز است بي  كه  شخصي  براي  صدقه  است، گرفتن  آمده  شريف
  شرافتمندانه  بايد كاري  شخصي  و چنين  زن  مرد باشد و چه  چه  نيست  باشد، حالل مي

 .وجو كند خود جست  براي
مراد . بدهد » بردگان«  آزادكردن  راه »در« خود را  مال  كه  است  آن  نيكي  همچنين »و«

در .  است  اسيران مراد آزادكردن: ديگر قولي  به.  آنهاست  و آزادكردن  بردگان  خريدن
بر   و حرص  سالمتي  در حال  كه  است  آن  صدقه  بهترين«: است  آمده  شريف  حديث

 .» بدهي  صدقه ؛ يترس و از فقر مي  را داري  توانگري  آرزوي  كه  خويش  مال

 . آن و شرايط  اركان  تمام  با رعايت »نماز را برپا دارد«  كه  است  آن  نيكي  همچنين »و«

  است  برآن  زكات، دليل  جداگانه  بيان .»را بدهد  زكات«  كه  است  آن  نيكي  همچنين »و«
  در حديث  كه چنان . فرض  زكات  نه  است  نافله  در باال، صدقه  ياد شده  مراد از انفاق  كه

��  �  p;F: است  آمده  شريفe�   i�8: ���  �>
 .» بجز زكات  است  حقي  در مال عاقط: 5�7
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عهد خود  عهد بستند، به«  يا مردم �با خدا » چون  كه«اند  » آنان«  نيكان  همچنين »و«

  اين  چنانچه  اشد، پسنب  اوامر ديني  با مردم، خالف  عهدشان  كه  شرط اين  به »وفادارند
و   شكني و پيمان  خيانت كه  است  روشن.  نيست  واجب  آن  بود، وفا به  عهد در معصيتي

  منافق  نشانه«: است  آمده  شريف  درحديث  كه است، چنان  نفاق  هاي از نشانه  وعده  خلف
  مايد و چونن  كند، خالف  وعده  گويد و چون پردازد، دروغ  سخن  ؛ چون چيز است  سه

 .»كند شود، خيانت  سپرده  وي  به  امانت
در : يعني » و زيان«فقر   شدت: يعني » در سختي  كه«اند  » آنان«  نيكان  همچنين »و«

؛  است  ايمان نصف: صبر »جنگ، صابرند  هنگام و به«  عزيزان  يا فقدان  مزمن  بيماري
در . كند مي  داللت  الهي قضا و قدر  به  مؤمن  انسان  زيرا صبر و شكيبايي، بر رضاي

 .باشد مي  كبيره گناه  از هفت  جنگ، يكي  فرار از ميدان  كه  است  آمده  شريف  حديث
 »متقيانند  اينان و هم«  خويش  ايمان  در ادعاي »اند گفته  راست  اند كه كساني  اينان«

 . است  با پرهيز از گناهان �خداوند  از خشم  داري خود نگه: تقوي
  متضمن  زيرا در كل  است  احكام  از امهات  بزرگي  كريمه، آيه  آيه  اين: اند علما گفته

 .باشد مي  و اخالقي  عقيدتي  قاعده  شانزده
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در رد و   آيه  روايتي، اين  بنا به: است  آمده  دو روايتكريمه،   آيه  اين  نزول  سبب  در بيان
،  كرده  عمل  ستمگري  شيوه  به  شد كه  نازل  جاهليت  در دوران  عملكرد مردم  محكوميت

  و قدرتمند، به  قوي  قوم از يك  اي بودند؛ مثال اگر برده  از حد متجاوز و پيرو شيطان
  قدرتمند، مغرورانه  قبيله  شد، آن مي  كشته  ودستفر  قومي  به  منسوب  اي برده  وسيله

شد،  مي  كشته  از آنان  و اگر زني!  برسانيم قتل  به  را در برابر آن  ما بايد آزادي: گفتند مي
  را در مقابل  فرادست  آنان  گونه  همين!  بكشيم را در برابر آن  بايد مردي: گفتند مي
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را   از فرودستان  فرد اشرافي، چند تن  يك  تلكشتند، اما در برابرق نمي  فرودست
 .كشتند مي
و   مسلمان از آنها  يكي  شد كه  نازل  از اعراب  دو طايفه  در باره  آيه  اين: ديگر  روايتي  به

را از   آزادي  واشخاص  و بردگان  ، زنان دو طايفه  بود، آن  پيمان هم  با مسلمانان  ديگري
را صادر نمودند   حكمي  درميانشان صخدا  رسول  بودند، پس  هرساند  قتل  ديگر به يك

 .شد  نازل  ايشان  در تأييد حكم  كريمه  و آيه
اگر : يعني » است  مقرر شده  بر شما در مورد كشتگان، قصاص!  مؤمنان  اي«

در  -طور همانند   به  آن  تجاوز كشت، كشتن  عمد و از روي  را به  مسلماني كسي
: قصاص. اند مقتول  حق، اولياي  و صاحب  است  فرض -  حق  صاحب  بهمطال هنگام
برابرند،   باهم  اسالم  در ميزان  زيرا مسلمانان  قاتل  همانند با عمل  عملي يعني

زشت،   زيبا باشند و بعضي  وضيع، بعضي  باشند و بعضي  شريف  هرچندبعضي
آزاد دربرابر آزاد و «  زن  د و بعضيمرد باشن  فقير، بعضي  ثروتمند باشند و بعضي بعضي

  شخص  در برابر قتل  آزاد و برده  شخص  آزاد در برابر قتل: يعني » دربرابر برده برده
- شود  نمي  قصاص  برده  آزاد با قتل  آيد كه برمي  قيد چنين  از اين. شود مي  قصاص برده
 آزاد دربرابر برده  كه  است  برآن :ابوحنيفه  اما امام - نظرند   جمهور فقها بر اين  كه

از . خواهدآمد  تفسير آن  كه»  مائده»  سوره) 45(  آيه  بودن عام  دليل  شود، به مي  قصاص 
: گويد نيز مي  بخاري امام.  است  شده  نقل  رأي  نيز همين �مسعود و ابن � علي  حضرت

  اش برده  هر كس«: شريف  حديث اين  دليل  شود، به مي  كشته  خويش  برده  با كشتن  مولي
او را   و هر كس  بريم را مي  اش را بريد، بيني  اش بيني  و هر كس  كشيم را كشت، او را مي

 .» كنيم مي  كرد، او را عقيم) جنسي(  عقيم
  حديث آنها اين  دليل. شود نمي  كافر قصاص  با كشتن  مسلمان  جمهور فقها برآنند كه

و «. »شود نمي كشته  دربرابر كافري  مسلماني«: فرمودند  هك  است صخدا   رسول  شريف

  طريق ، نيز به را كشت مردي  اگر زني.  شود، اگر او را كشت مي  قصاص » در برابر زن  زن
  اين  دليل  شود، به مي را كشت، نيز قصاص  زني  شود و اگر مردي مي  قصاص  اولي

. »شود مي  كشته  ا مرد دربرابرزنهمان«: فرمودند  كه صخدا  رسول  شريف  حديث
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  يك  كه  است  اين -  حنبل از احمدبن  روايت  جز در يك -  اربعه  ائمه  مذهب  همچنين
از   او چيزي  شد به  گذشت كه  كسي  پس«. شوند مي  قصاص  تن  يك  با كشتن  گروه

  بر وي  جنايت  هك  كسي(  عليه مجني  از سوي  ، يا جاني اگر قاتل: يعني » برادرش  خون
  بود، از انجام  كرده  كه  جرحي يا  مقتول، دربرابر قتل  ولي  ، يا از سوي)گرفته  انجام

، يا )گرفته  بر او انجام  جنايت  كه كسي(  عليه  مجني  گرفت، به مورد عفو قرار  قصاص
  عاطفه) برادرش:  اخيه(قيد . گيرد مي تعلق) ارش(  جراحت  يا ديه  قتل  وي، ديه  ولي

!  آري. گسالند را نمي  ايماني  قتل، اخوت  عمل: رساند كه را مي  پيام  و اين  برانگيز است
 » است  نيكويي  به  كردن  پيروي  آن  حكم  پس«در كاربود   عفو و گذشتي  اگر چنين

  اين  باشد، به  توأم  پسنديده  ، بايد با رفتاري يا جاني  از قاتل  حق  صاحب  مطالبه: يعني
  بر قاتل »و«دهد   او مهلت  به  حق  بود، بايد صاحب  تنگدست  اگر قاتل  نحو كه

و امروز و فرداكردن، يا   تعلل  بدون » خويي  خوش  به  وي  به  بهاست خون  رسانيدن«

از   و رحمتي  تخفيف«  عفو و ديه  حكم » حكم  اين«  زشت سخناني  كاربردن انكار، يا به

يا   و عفو با عوض  امت، قصاص  بر اين �خداوند: يعني » ار شماستپروردگ  سوي
گرفت،   تنگ  بر يهود و نصاري  كه گردانيد و چنان  را مشروع -هر دو  -  عوض  بدون

  ، عفو بدون ، و بر نصاري ديه  يا عفو بدون  زيرا بر يهود، قصاص  نگرفت  تنگ  بر آنان
 »درگذرد  از اندازه«بعد از عفو : يعني » د از آنبع  هر كس  پس«گردانيد  را فرض  ديه
و بعد از   را عفو نموده  را بكشد، يا قاتل  ، قاتل ديه  بعد از گرفتن  كه  صورت اين  به
دوزخ، يا دردنيا   با آتش  در آخرت » است  دردناك  او عذابي  براي«نمايد؛   قصاصش آن

 . قتل  با انجام
 

�¬�«�ª�©� �̈�§�¦�¥�¤�¬�«�ª�©� �̈�§�¦�¥�¤�¬�«�ª�©� �̈�§�¦�¥�¤�¬�«�ª�©� �̈�§�¦�¥�¤ 

  قصاص  كه  اعتبار اين  به » است  اي زندگاني  شما در قصاص  براي!  خردمندان  و اي«

  بيم و از »آوريد  تقوا روي  به  باشد كه«انجامد  ديگر مي يك  از قتل  مردم  خودداري  به

  كه  قانوني در اسالم، » قصاص«  قانون  است  اين!  آري. بپرهيزيد  ريزي قصاص، از خون
از  -   ديگري  مجازات و بجز آن، هيچ  نياز نيست بي  از آن  عصري  در هيچ  بشري  جامعه
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  باز دارد، پس  جنايت  ارتكاب از افراد خونريز را از  تواند بسياري نمي -  زندان  جمله
  جنايت  و از ميزان  كرده  فراهم  جامعه و پايدار را براي  آرام  حياتي  كه  است  قصاص  اين
  اگر بكشد، كشته  بداند كه  خوبي  به  قاتل  كه  كاهد زيرا هنگامي مي  بشري  در جامعه  قتل
  دو حيات  كه  دارد و در اينجاست برمي  دست  قتل  عمل  شود؛ يقينا از ارتكاب مي

 .1 خود قاتل  حيات  وديگري  مقتول  حيات  ماند، يكي محفوظ مي
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 ؛ مرگ  فرارسيدن »از شما فرا رسد  يكي  مرگ  چون  كه  است شده  ا فرضبر شم«

  كه  اين« ؛ است  فرض  بر انسان  هنگام  در اين!  آري.  است  آن  و عالئم  اسباب  فرارسيدن

  چرا كه »كند  وصيت«گذارد، بايد  مي  باقي  اگر مالي: يعني »گذارد  برجاي  اگر خيري
  مال  را به »خير«،  از مفسران  بعضي.  است  نمانده  باقي  وي  دگيزن  براي  ديگر مجالي

 -اند  نيز گفته  ازتابعين  و گروهي � عباس ابن  كه چنان -اند، اما ظاهرا  بسيار تفسير كرده
  اندك  بر مال» خير»  اسم بسيار زيرا  باشد و چه  كم  است، چه  مال  ، مطلق»خير«مراد از 

پدر و   براي«؟  كسي چه  كند، امابراي  بايد وصيت ! آري. شود مي  قو بسيار هر دو اطال

  فرزندانش  براي  مالش  بقيه وي،  وصيت  و بعد از اجراي »خود  مادر و خويشاوندان
 .ماند مي  باقي
  ميراث  با آيات  نزديكان  براي  وصيت  شد و سپس  مشروع  اسالم  در اول  حكم  اين  البته

  الوصيه«: شريف  حديث  با اين  همچنين. گرديد  منسوخ) اء و غيرآننس  در سوره(
جمهور فقها و   رأي وارث،  براي  وصيت  نسخ. » نيست  وصيتي  وارثي  هيچ  براي:  لوارث

غير   براي  وصيت  حكم اما.  است  اجماعي  كثير، حكمي ابن  قول  به  بلكه  بيشتر مفسران
، صخدا   رسول  و نيزاحاديث  آيه  و بنابر ارشاد همين  ستا  خود باقي  حال  ، به وارث

  اين  باشد، از جمله ونافذ مي  غير وارث، مستحب  براي  مال  از ثلث  نمودن  وصيت

�0 ���?  ��:�p: شريف  حديثA� S  �5  V ��� S  �3   �,� Y*05  ;�*�		 <  �*!� $  

                                                 
  .يستتفصيل احكام قصاص در كتب فقه بيان شده و در اينجا مجال تفصيل بيشتر ن 1



153  

��#T : دو   كند، نشايد كه  وصيت  در آن بايد مي  كه  است  مالي  داراي  مسلمان  اگر شخص

. »باشد نهاده  در نزدش  شده  نوشته  وي  وصيت  بايستي  كه  را بگذراند، مگر اين  شب
افراط و   هيچ  و بدون  و پسنديده  عادالنه يعني » طور معروف به«بايد   وصيت  همچنان
بيشتر   دهد، يا به  برتري  را بر فقيري  گريتوان نبايد  كننده  وصيت باشد بنابراين،  تفريطي
  را نيز در صورتي  مال  كل  به  ها وصيت حنفي  ولي .كند  وصيت  مال) سوم يك(  از ثلث

  حقي  اين«اند   باشد، جايز دانسته  جا نگذاشته ازخود به  بري  ميراث  كننده وصيت  كه

با   وصيت  حكم  از نسخ  قبل  كه  دانست بايد  البته .» برپرهيزگاران«  و الزم  واجب » است
  در حق -  گفتيم  كه چنان -  بعد از نسخ  بود، ولي  واجب  نمودن  وصيت ميراث،  آيات

 . است  حرام  و در مورد وارث  مستحب  غير وارث
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خودوصي،   تغييردهنده  آن  هچ »تغيير دهد  بعد از شنيدنش«را   وصيت » هر كس  پس«
تغيير  را  آن  كه  است  كساني  همان  تنها بر گردن  گناهش«باشد   بر وصيت  يا گواه

  تكليف به  وصيت  زيرا او، با انجام  نيست  بازخواستي  هيچ  كننده و بر وصيت »دهند مي

  فعل  به » تداناس« را  كننده  وصيت  سخن » و خداوند شنواست«  است  كرده  خود عمل
 .دهد جزا مي  را در برابر عملشان  آنان  و ديگران، پس  وصي
 

�R�Q�P�O�N�ML���K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�R�Q�P�O�N�ML���K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�R�Q�P�O�N�ML���K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�R�Q�P�O�N�ML���K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A 

  وعدل  از حق  گرايش: جنف »ترسيد  اي كننده وصيت  يا گناه  از اجحاف  هر كس  پس«
.  است  نصافوا  عدل  از جاده  در وصيت  عمدي  انحراف: و اثم  خطا و اشتباه  سوي  به

  فرد توانگري  كند، يا براي  ، بيشتر وصيت مال  از ثلث  كننده وصيت  كه  است  اين  آن  مثال
  كبيره  ، از گناهان وصيت در  اجحاف«: است  آمده  شريف  در حديث. نمايد  وصيت

را   ياگناهي  خود ستم  وصيت در  كننده  وصيت  كرد كه  مشاهده  هر كس!  آري. » است
  ميان  را كه  و اختالفي  آشفتگي: يعني »آورد  اصالح  ميانشان  پس«؛  است  شده  رتكبم

  قسمت  آن  كه  گونه آورد، بدين  اصالح  به بود؛  شده  ناروا واقع  وصيت  آن  سبب به  ورثه
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و   بود، ابطال �خداوند  با شرع  و مخالف  ورثه از  برخي  زيان  به  را كه  وصيت  از متن
نمود،   ابقا و اثبات -  برنده  غير ارث  نزديكان  براي  وصيت  چون -بود   حق  را كه  نچهآ

تغيير   خير و اصالح، در وصيت  با هدف  كه  بر شخصي: يعني »بر او«  صورت  در اين

خير   با هدف  كه  بر كسي » است  مهربان  زيرا خدا آمرزنده  نيست  گناهي«كند  ايجاد مي
1.آورد وجود مي  تغيير به  روصيتو اصالح، د
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،  نوشيدن ، از خوردن  خودداري: روزه »شد  گردانيده  فرض  بر شما روزه!  مؤمنان  اي«
  است  با نيت  همراه  آفتاب  بامداد تا غروب  ها از طلوع و ديگر شكننده  جنسي  مقاربت

  كه  گونه همان: يعني »بود  شده  از شما بودند، فرض  پيش  هك  بر آنان  كه  گونه همان«
 -  است ص  پيامبرخاتم عهد  كه  اكنون تا هم � آدم  از زمان -  بشري  روزه، بر امتهاي

  ملل  تمام  در ميان  روزه  كه  است واقعيت  اين  دهنده  تاريخ، نشان!  آري. بود  شده  فرض
  در تورات.  ها و هنديان ها، يوناني رومي قديم،  مصريان  اندر مي  است، حتي  بوده  مشروع
  اين. اند قرار گرفته  مورد ستايش  داران و روزه  روزه -  آن  باوجود تحريف -نيز   كنوني

عصر حاضر،   گرفت، اما يهوديان  روز، روزه  چهل � موسي  كه  است  نيز صحيح  نقل
  را عبادت  و آن  را ستوده  ، روزه كنوني  هاي جيلهمچنين، ان .گيرند مي  روزه  هفته  يك
  است، سپس»  فصح«از عيد   قبل  بزرگ  نصاري، روزه  روزه  مشهورترين شمارند و مي

\�[��﴿مراد از : قولي  به. را نيز بنياد نهادند  از روزه  ديگري  كليسا انواع  رؤساي

با  »گراييد  تقوي  به  باشد كه«. كتابند  ، اهل)از شما بودند  پيش  كه  كساني( ﴾^
كند  مي  تضعيف  را در نهاد انسان  گناهان  ارتكاب  هاي انگيزه  زيرا روزه  روزه  به  پايبندي

گرداند و  مي  ارزش دنيا را بي  لذتهاي  شكسته  درهم  است  مبدأ معصيت  را كه  و شهوت

  روزه: � ��5���  �W��5«: است  آمده  شريف  در حديث.  است  آفرين تقوي  همه  اين

                                                 
 .براي آشنايي با احكام تفصيلي وصيت به كتب فقه رجوع نماييد 1
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  تقوي  پديدآورنده  گوناگوني  هاي از ابعاد و جنبه  روزه  همچنين. » صبر است  نصف

 :ابعاد عبارتند از  اين  ترين مهم  است، كه

  تربيت  از خداوند متعال  و بيم  بر خشيت  را در آشكار و نهان  انسان  روزه، نفس -1
دار  روزه شخص  ناظر و مراقب  ديگري  كس  هيچ كند زيرا جز پروردگار بزرگ، مي

 .باشد مي  روزه  فوايد روحي  از بزرگترين  و اين  نيست
: است آمده  شريف  در حديث  كه كاهد، چنان مي  شهوت  و غليان  روزه، از حدت -2
  گناهان  وارتكاب  شهوات  به  از آلودگي  اي دارنده سپر نگه  روزه: يعني»  جنه  الصوم«

 . است
 .سازد بيدار مي  را در انسان  همنوع  به  و رحمت  شفقت  روزه، احساس -3
  و اين  است  و عوام  و فقرا و اشراف  توانگران  ميان  برابري  معناي  بخش روزه، تحقق -4

 .باشد مي  روزه  از فوايد اجتماعي
 .دهد مي  عادت  اراده  و مهار نمودن  ريزي و برنامه  نظم  را به  روزه، انسان -5
را از   و بدن  را تقويت  حافظه  و نيروي  را تجديد نموده، سالمتي  جسمي  روزه، بنيه -6

  در اين نيز  از آن  و بيش  معني  اين  كه رهاند، چنان مي  زيانبخش  رسوبها و تخميرات
 .»شويد بگيريد تا تندرست  روزه: صوموا تصحوا«: است  آمده  شريف  حديث

 

� dc�b�dc�b�dc�b�dc�b�s��r�q�po�n�m��l�k�j��i�h��g���f�e�s��r�q�po�n�m��l�k�j��i�h��g���f�e�s��r�q�po�n�m��l�k�j��i�h��g���f�e�s��r�q�po�n�m��l�k�j��i�h��g���f�e
g�f��e�d�cb��a� �̀_�~}��|���{�z�y�x�wv�u��tg�f��e�d�cb��a� �̀_�~}��|���{�z�y�x�wv�u��tg�f��e�d�cb��a� �̀_�~}��|���{�z�y�x�wv�u��tg�f��e�d�cb��a� �̀_�~}��|���{�z�y�x�wv�u��t 

  روزهاي: يعني » شده  چند شمرده  روزهاي  گرفتن  روزه«  است  شده  برشما فرض!  آري
جمهور مفسران،   قول  به  معين  ايام  اين. بر شما  گيري آسان  براي -  اندكي  و معين  معلوم

  بعد از هجرت صخدا  رسول :كند مي  كثير نقل ابن.  است  رمضان  مبارك  ماه از  عبارت
گرفتند تا  مي  گرفتند و روزعاشورا را نيز روزه مي  روز را روزه  سه  مدينه، از هر ماه  به
بود و  »از شما بيمار  هر كس  پس« .نمود  را فرض  رمضان  روزه  خداوند متعال  كه  آن

را داشت،   آن  و اگر توان  است  عزيمت وي  براي  را نداشت، خوردن  گرفتن روزه  توان
هر  »يا«  است  رخصت  وي  براي  روزه  خوردن ضرر و مشقت، پس  با قبول  همراه  ولي
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) 89(  نماز، يعني  كردن كوتاه  مسافت  اندازه به  سفري »در سفر باشد«از شما   كس

  بر وي » است  الزم  پس«ها  ومتر در نزد حنفيكيل) 96(كيلومتر در نزد جمهورفقها و 

  كه  روزهايي  بايد آنها را در عوض  كه »ديگر  از روزهاي  آن شمار«  گرفتن  روزه
  روزه  كه  و بر كساني«را قضا كند   شده  فوت  هاي و روزه  گرفته ، روزه است  خورده

  و تحمل  كنند و تاب مي  تحمل  دشواري  را به  روزه  كه بر كساني: يعني » فرساست طاقت

  اي فديه«  بر اينان  مزمن، پس  باردار و بيماران  ، زنان كهنسال  پيرمردان  راندارند، چون  آن

  ايام هر روز از  خوردن  جاي  به » بينواست  يك  به  دادن از خوراك  عبارت  كه  است
  را با آن خويش  ، خانواده شخص  باشد كه  چيزي  آن  بايد از ميانه  خوراك  روزه، و اين

از غير   از گندم، ياصاعي) دومد(  صاع  ها، نصف در نزد حنفي  مقدار آن. كند مي  اطعام
  كه  است  آماده  خورد و ياغذايي مي  كه  است  هر روزي  براي -خرما يا جو   چون -  آن

  غالب  مد از خوراك  كدر نزدجمهور، ي  و مقدار آن. را بنمايد  مسكين  روزه يك  كفايت
 »دهد  انجام«بيشتر »  خود خيري  دلخواه به  و هر كس«. 1 است  منطقه  آن  مورداستفاده

  ديگري  مسكين، مسكين  يك  عالوه  بيفزايد، يا به  مقرر در فديه  خوراك  بر اندازه: يعني
شما بهتر   براي  تنگرف  و اگر بدانيد روزه  بهتر است او  براي  آن  پس«را نيز غذا بدهد 

  با پرداخت  همراه  خوردن بهتر از روزه  گرفتن معذور، روزه گروه  اين  براي: يعني » است
 . است  كفاره

بر او   چنانچه –مسافر   گرفتن روزه  بر آنند كه) و شافعي  مالك، ابوحنيفه(  بيشتر ائمه
  براي  كه است  احمد بر آن  امام  است، ولي  خوردن بهتر از روزه  برايش -دشوار نبود 

  گرفتن  درپي و در نزد جمهور، پي. باشد مي  گرفتن بهتر از روزه  روزه  مسافر خوردن
  فوت  از شخصي  روزه  اداي  شد كه  و اگر چنان.  واجب  نه  است  مستحب  قضايي  روزه

  الزم  كفاره  بود، درنزد جمهور بر وي  را قضا نكرده  آمد و او آن  ديگري  شد و رمضان
  اما امام. دهد  را خوراك  نفرمسكين  هر روز، يك  براي  كه  است  او اين  و كفاره  است

 . نيست  بر وي  اي كفاره  كه  است  بر آن  ابوحنيفه

                                                 
  .گرم است) 2751(گرم و در نزد جمهور ) 3900(گرم است و صاع در نزد حنفي ها ) 675(مد  1



157  

:  ازآيه  بخش  اين: گفت  كه  است  شده  از مجاهد روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

﴿�s�r�q...﴾ گرفتن  روزه  توان  شد كه  نازل  سايب  بن قيس  اليممو  درباره  
  را اطعام  نفر مسكين  هر روز، يك  را خورد و براي  او روزه  آن  و با نزول  را نداشت

 .كرد مي
 

�u� ts�r�q�p��o�n�m�l�k�j�i��h�u� ts�r�q�p��o�n�m�l�k�j�i��h�u� ts�r�q�p��o�n�m�l�k�j�i��h�u� ts�r�q�p��o�n�m�l�k�j�i��h
� �̈§� ¦¥�¤��£�¢��¡��� � �~�}�|�{�zy��x�w�v� �̈§� ¦¥�¤��£�¢��¡��� � �~�}�|�{�zy��x�w�v� �̈§� ¦¥�¤��£�¢��¡��� � �~�}�|�{�zy��x�w�v� �̈§� ¦¥�¤��£�¢��¡��� � �~�}�|�{�zy��x�w�v
�¶��µ� �́³�²�±�°� �̄ �®�¬�«� �ª�©�¶��µ� �́³�²�±�°� �̄ �®�¬�«� �ª�©�¶��µ� �́³�²�±�°� �̄ �®�¬�«� �ª�©�¶��µ� �́³�²�±�°� �̄ �®�¬�«� �ª�©

�º�¹�̧�º�¹�̧�º�¹�̧�º�¹�̧ 

از   يكباره و  تمامي  قدر به  در شب » قرآن  در آن  كه«  است  ماهي  همان » ضانرم  ماه«

  وسپس » است شده  فرو فرستاده«دنيا   المعمور در آسمان بيت  محفوظ به  لوح
پيامبر   بر قلب  سال  و سه  بيست  در مدت  آيه به  و آيه  سوره به را سوره  آن � جبرئيل

  در شب  آيات اين  شد و نزول  نازل  رمضان  در ماه  آن  آيات  ولينا: يا. كرد  نازل صاكرم
  اين  كه » است آشكار هدايت  داليل«  متضمن »را راهبر و  مردم  كه  كتابي«قدر بود 

از   حق  جداكننده«  كه كتابي »و«باشد  مي  آن  محكم  آيات  به  آشكار، مخصوص  داليل

از   هر كس  پس«  است از باطل  حق  و معيار جداكننده  قرآن، ميزان: يعني » است  باطل

بدارد و   را روزه  بايد آن« مسافر  باشد، نه  مقيم  در آن: يعني »را دريابد  ماه  شما اين

را  »ديگر  از روزهاي  تعدادي«آن،   شماره  بايد به » بيمار يا در سفر است  كه  كسي
در   گرفتن ديگرمسافر بود، روزه  و در بخشي  ماز ماه، مقي  بگيرد و اگر در بخشي  روزه
شما   خدا براي«دارد   خوردن  رخصت است، اما در سفر،  حتمي  برايش  وي  اقامت  ايام

  براي  كه  است  جهت  همين به »خواهد نمي شما دشواري  خواهد و براي مي  آساني
 . است داده خوردن  و مسافر، رخصت  مريض

  گيري، از مقاصد پروردگارسبحان سخت  و عدم  گيري آسان  ؛ يعنييسر  كه  بايد دانست
  به  مقصد، هميشه اين  به  بخشيدن  تحقق  براي صخدا  و رسول  است  امور دين  در تمام

  شريف  حديث  دراين  كه چنان كردند، مي  نهي  گيري ارشاد و از سخت  گيري آسان
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نگيريد و   و سخت بگيريد  آسان :تنفرواوبشروا و ال يسروا وال تعسروا،«: فرمودند
 .»نگردانيد  دهيد و متنفر و پراكنده  بشارت

  براي) لتكملوا العده(در   الم. »كنيد  مقرر را تكميل  شماره  خواهد كه و مي«
و سفر   بيماري  هاي در حالت  علت  اين  به: شود مي  چنين  است، لذا معني تعليل

 كه  خواهيم و مي  خواهيم را مي  شما آساني  به  كه  ما داديمش  را به  خوردن  روزه رخصت
  عذر بيماري، يا سفر، نتوانست  سبب  به  هر كس  پس كنيد،  مقرر را تكميل  ايام  شماره 

  روزه  رو، قضا نمودن  ازاين نمايد،  را تكميل  بايد بعدا با قضا آن كند،  را با ادا تكميل  آن
  آنان  اجر و پاداش  وتكميل  ماه  ايام  شماره  ساختن  منظور كامل  به و مسافر،  مريض  براي
  كامل  در هنگام  وي و ذكر  گرفتن  با روزه »بستاييد  بزرگي  و تا خدا را به«  است

  سوي  به » است  كرده تان رهنموني  كه  آن  سپاس  به«  داري روزه  شمار ايام  ساختن
  نمودن  در اصالح  اش بالغه  و حكمت  وي  ا عظمتلذ بار،  سراسر منفعت  احكام

نظر خويش،  مورد  احكام  ساختن او با مشروع  ياد آوريد و بدانيد كه  را به  بندگانش
  براي  و حسي  ؛ ازنظر معنوي همه  وي  احكام  سازد پس كند و مي مي  را تربيت  بندگانش

در  �خداوند  براي »كنيد  زاريشكرگ و باشد كه«  آنهاست  شخصيت  و تربيت  ساختن
و رخصت،   عزيمت  از دو حالت  هريك  او به  كه  نعمتها و در برابر اين  اين  برابر همه

 . است  داده  مقررش  را در جايگاه  آن  حق
درعيدفطر   تكبير گفتن  بر مشروعيت  آيه، دليل  اين  بر آنند كه  تأويل  اهل  جمهور علماي

  هالل  كه  ازهنگامي -عيد فطر   از سلف، در شب  برخي  كه  است  شده  روايت.  است
لفظ تكبير . گفتند تكبير مي -نماز عيد   براي  امام  رفتن بيرون  ديدند تا هنگام را مي  شوال

از   ولي. بگويد» اكبرهللا ا«بار   سه كه  است  از علما اين  ديگري  و گروه  مالك  در نزد امام
  اما درباره.  است  شده  نقل  وتسبيح، هر سه  تكبير و تهليل :چون  علما الفاظ ديگري

  در عيدفطر از وقت: اند گفته  كه  است  شده  نقل و مالك  تكبير، از ابوحنيفه  و مدت  وقت
و   است  مستحب  تكبيرگفتن  مصلي  به  وي  تارسيدن  اش از خانه  شخص  آمدن  بيرون
  حنبل  واحمدبن  شافعي  ولي. رسد مي  پايان  به عيد هم رسيد،  پايان  نماز به  چون
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  نماز عيد به  اداي  عيد تا وقت  خورشيد شب  غروب  تكبير گفتن، از وقت: گويند مي
 .1 است  مستحب  ديگري نمازها و در هر وقت  دنبال
 

�Ë�Ê�É�È��ÇÆ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÀ�¿�¾�½��¼�»�Ë�Ê�É�È��ÇÆ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÀ�¿�¾�½��¼�»�Ë�Ê�É�È��ÇÆ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÀ�¿�¾�½��¼�»�Ë�Ê�É�È��ÇÆ�Å�Ä�Ã�Â�ÁÀ�¿�¾�½��¼�»
Î�Í�ÌÎ�Í�ÌÎ�Í�ÌÎ�Í�Ì 

: آمد و گفت ص  نزد پيامبراكرم  اي رابيمرد اع: است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  كنيم؟ يا كه مناجات  با وي  صورت  در اين  ؛ كه است  آيا پروردگار ما نزديك! هللا يارسول

  آيه  اين  بود كه  همان كردند،  سكوت صخدا  زنيم؟ رسول  تا او را بانگ  دور است
  به » نزديكم  من« :بگو  ايشان  به »از تو بپرسند  من  درباره  بندگانم  و هرگاه«: شد  نازل
  مكاني  مراد قرب  پس . دعاء است  اجابت  مقتضاي  كه  آنچه  و به  خويش  با علم  آنان

در  .» كنم مي اجابت -مرا بخواند   كه  هنگامي  به -را   دعاكننده  و دعاي«  نيست

�  p;F: است  آمده  شريف  حديث�� B��  +�*A5  &F  � �A,� �,�5;�5  ����  �5HA�   i�_6 �)3 

Y*,k�6 �او   سوي  را به  دستانش  بنده  كه  كند از اين حيا مي  همانا خداوند متعال : 3_��

  و او آنها را خالي -خواهد  مي از او در آنها خيري  كه در حالي -دعا بردارد   به

� �"«: فرمودند صخدا  لرسو  كه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. »برگرداند�  

�0A�  �T�� =K	
T B�  �T�$7  �5  �b� �)3  <	  �L'  �:�  ; <&��LT   �o B���:;  �Xb  

���6 :; ��&F  =t��  �5  	 ,���T�; ��&F  ��6��  �5   � [��6�	 ,; ��&F  ^��  �#T  "�  

�)0x� S�A5� :دعا   در آن  بكند كه  دعايي �ندخداو در بارگاه  كه  نيست  مسلماني  هيچ

  از سه  يكي  وي  دعا، به  آن  وسيله  به �خداوند كه  نيست، مگر اين  رحمي  و قطع  گناه
. گرداند مي  مستجاب  برايش  طور عاجل  را به  دعايش كه  يا اين: دهد زير را مي  خصلت

باز   دعا از وي  را برابر آن  دييب  كه  كند و يا اين مي  ذخيره  درآخرت  را برايش  يا اجر آن
 زيرا خداوند  است  عبوديت  هاي مقام  دعا از مهمترين  جمهور علما بر آنند كه .»دارد مي

  خود بر فضل  اين  دعا بخوانيم، كه  او را به  كه  است  از ما خواسته  خودش  بزرگ

                                                 
  احكام تفصيلي روزه را در كتب فقه و فتوي بجوييد 1
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  رسول كه  است  نيز آمده  شريف  در حديث  كه چنان. كند مي  دعا داللت  واهميت

�p�� S: فرمودند صاكرمT�5�  �� .» است  دعا مغز عبادت: �5�7,

 : كه  است  اين  از شرايط دعاكننده

  و وسايط درقبضه  اسباب  همه  باشد كه  داشته  و يقين  دانا بوده  الهي  مطلقه  قدرت  به -1
 .باشد مي  تسخير وي

باشد   غافل  كه  دعا را از قلبي �را خداونددعا كند زي  راستين  و نيت  با حضور قلب -2
 .پذيرد نمي

 .بپرهيزد  حرام  از خوردن -3
 .نشود  و دلتنگ  ملول  از دعاكردن -4

 : كه  است  و از شرايط خود دعا اين

 .باشد  و شرعا مطلوب  دعا بايد از امور جايز بوده -1
 .نباشد  مسلمانان  حقوق  دعا عليه -2
ظهر   و اقامه، مابين  اذان  مابين افطار،  وقت سحر،  وقت: از  است  تدعا عبار  اوقات -3

  نزول  هنگام سفر و بيماري،  و پريشاني، حالت  بيچارگي  و عصر روز چهارشنبه، وقت
  و روايات  احاديث اينها  همه  درباره  كههللا ا  سبيل در جهاد في  رويارويي  و هنگام  باران
 .گيرد قرارمي  مورد اجابت شد،  ط دعا فراهمشرو  و چون.  است  آمده

و «مرابخوانند  :يعني »كنند  برداري فرمان  من  بايد براي«  من  بندگان: يعني » آنان  پس«

  اجابتشان مرابخوانند،  چون  كه  اين  باشند به  داشته  ايمان: يعني »آورند  ايمان  من  به

  راه  باشد كه«بخشند  و استحكام  تداوم  ويشخ  بر ايمان :است  اين  يا معني.  گويم مي

  يعني شود، نيز مي  آن  اسباب  به  دعاكننده  شخص  راهيافتن  دعا شامل  و اجابت »يابند
  وي  ديگر دعاهاي  و تحقق  و شفا وكاميابي  رزق  هاي دعاكننده، راه  براي  خداوند متعال

بر   كه -  روزه  احكام  در ميانه  آيه  اين  بيان« :گويد كثير مي ابن. سازد مي  را هموار و آماده
 پايان  به  بايد در هنگام  امر كه  بر اين  است  ارشادي -  بر دعاء است  مؤمنان  انگيزاننده

  در حديث  كه چنان در دعا كوشيد،  افطاري، سخت هر  و در هنگام  رمضان  رساندن 
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افطارش،   دار در هنگام روزه  براي : مستجابه  دعوه  عندافطاره  للصائم« :است  آمده  شريف
 .» و مستجاب  شده پذيرفته  است  دعايي
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  كلمه: رفث »شد  كرده  شما حالل  براي  روزه  در شبهاي  نتانشما با زنا  آميزش«
طلبد؛  مي خود در امور شهواني  مرد از زن  كه  چيزهايي  آن  تمام  شامل  كه  است  جامعي

  آنان  براي هستند و شما هم  شما لباسي  براي  آنان«شود  ، مي و غير آن  از مقاربت  اعم

و   لباس  ميان  كه آميزشي  ديگري، همچون  شما به  هركدام  كه  جهت  بدان »هستيد  لباسي
را   ومرد، رفيقش  از زن  هر يك  يعني. داريد  است، با همديگر آميزش  آن  پوشنده
از   تعبير قرآني، كنايه اين  همچنان. دارد باز مي  و او را از بدكاري  پوشانده  لباسي  همچون

  گرفت  بر آنها آسان  خداوندمتعال  كه  روست  و از اين  است  ديگري  آنها به  نياز هر كدام
با  »كرديد مي  خيانت  خودتان شما در حق  كه  خداوند دانست«داد   آميزش  و رخصت

  گردانيده  امين  بر چيزي  شخص  كه  است  آن  خيانت  اصل.  رمضان  در شبهاي  آميزش
  در شبهاي  كنندگان آميزش  خداوندمتعال  كه  اين  دليل. ندارد  را نگه  امانت  شود، ولي

 .گردد برمي  خودشان  كار به  اين  زيان كه  است  اين ناميد،  بر نفسهايشان  را خاين  رمضان
روزه،  در آغاز فرضيت«: گويد مي  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان � عباس  ابن

بود   حرام  ديگر، برمسلمانان  ار شببعد از نماز عشا تا افط  و مقاربت  و نوشيدن  خوردن
  بعد از عشا با زنانشان - � خطاب عمربن  آنان  و از جمله -  از صحابه  برخي  كه  تا آن

  نزد رسول  عمل  اين  را از ارتكاب  شكايتشان  گاه آن كردند و غذا خوردند،  آميزش
  كه  كسي  روزه  بر آنند كهجمهور علما . »شد  نازل  كريمه آيه  بود كه  اين. بردند صخدا

 . است  كرده، صحيح  طلوع جنابت  در حال  بامداد بر وي
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  اين مراد » و از شما درگذشت  پذيرفت«  نفسهايتان  به  از خيانت »شما را  توبه  پس«

  ماه  درشبهاي » اكنون  پس«گردانيد   را برشما فراخ  و ميدان  گرفت  برشما آسان  كه  است

  شما مقررداشته، طلب  را خدا براي  كنيد و آنچه  آميزش  با آنان«توانيد  مي  رمضان

  قولي  به.  فرزند است  طلب) شما مقرر داشته  را خدا براي  آنچه(مراد از : قولي  به »كنيد
ديگر،   و مباحهاي  آميزش به  مشغوليت :يعني.  قدر است  شب  مراد از آن، طلب: ديگر

و بخوريد و بياشاميد تا «گرداند  القدر غافل ليله  فضيلت  دريافتن  نبايد شما را از طلب

بامداد   در هنگام  كه  است  سپيديي :سپيد  رشته »نمودار شود  سياه  سپيد از رشته  رشته
در   طولي  صورت  به  گرگ  مانند دم  كه  كاذب  صبح  نه شود، منتشر مي  افق  پهنه  در همه

را   چيزي  كاذب  صبح  شود، پس منتشر نمي افق  در همه  ز نظر عرضيا  ولي  باال رفته  افق
و ديگر   ونوش خورد  كه  است  صادق  صبح گرداند و فقط اين نمي  و حالل  حرام

  رشته  شدن نمودار.  است  شب  سياهي :سياه  رشته .گرداند مي  را حرام  روزه  محذورات
  بامداد محقق  وقت  شدن  جز با داخل  اين  ، كهباشد مي  شب از سياهي  آن  سپيد؛ جداشدن

در   كه است، چنان  سحر در روزه  غذاي  تناول  بر استحباب  خود، دليل  و اين. شود نمي
:  السحور بركه في  تسحروا فان«: فرمودند صاخد  رسول  كه  است  آمده  شريف  حديث

را تا   ، روزه از آن  پس«. » است  بركت  آن  كنيد زيرا در تناول  تناول در سحر غذا

خورشيد   غروب  ؛ وقت روزه  رساندن  اتمام  بنابراين، آغاز به »كنيد  تمام  شب  فرارسيدن
 . است

  است و مستحب  است  سنت  سحري  در افطار و تأخير در تناول  تعجيل  كه  بايد دانست
  كه چنان . آب  با چند جرعهدار با چند عدد خرما افطار نمايد و اگر خرما نبود  روزه  كه

است،  نيز مستحب  شوال  روز از ماه  شش  گرفتن روزه.  است  آمده  شريف  در حديث
را با   آن  گرفت،سپس  را روزه  رمضان  هر كس«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان
. » است) ر روزگا(عمر  همه  روزه  او همچون  براي  كرد، اين  نيز دنبال  روز از شوال  شش

با   از روزه  روز و شب  چندين يا  يك  دادن پيوند  ، يعني» وصال  روزه«ما از   در شريعت
. باشد مي صخدا  رسول  هاي ازويژگي  روزه  نوع  اين  ، چه آمده  عمل  به  ديگر نهي يك

  بتمقار  با آنان :يعني »درنياميزيد  با زنان هستيد،  در مساجد معتكف  كه حالي و در«
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مخصوص،   مخصوص، در وقتي  است  طاعتي  گرفتن  از بر عهده  عبارت :اعتكاف. نكنيد
،  مسجد گشته  مقيم  كه  است  كسي :معتكف . خاص  جايي و در  خاص  با شرطي

 .گرداند مي مقيد  عبادت  اين  را براي  خودش
  و لمس  بوسه  ؛ چون جماع  هاي بخش  هرچند انگيزه  جمهور علما بر آنند كه

  مرد نينجاميد، اعتكاف  انزال  كارها به  اگر اين  است، ليكن  حرام  انگيز بر معتكف شهوت
  انگيز نيز، اعتكاف شهوت و مساس  بوسه  ها بر آنند كه اما مالكي. سازد را فاسد نمي  وي

  نوافلاز   اي نافله  نيست، بلكه واجب  اعتكاف  علما اجماعا بر آنند كه. كند را فاسد مي
  اند و با نذر نيز الزم كرده  عمل  بدان  و همسرانشان  و اصحاب صخدا  رسول  كه  است

. مگر در مسجد  نيست  درست  اعتكاف  علما اجماعا بر آنند كه  همچنان. شود مي
حد   و اكثر آن  است  لحظه  يك  اعتكاف  مدت اقل :و احمد برآنند كه  و شافعي  ابوحنيفه

 .1ندارد  معيني
وحد در   حد است  جمع: حدود »نشويد  بدانها نزديك  است، پس  اينها حدود الهي«

آنها   عزوجل  خداي  گرديد كه  اطالق  اموري  بر آن  سپس دو چيز،  ميان  مانع :يعني  لغت
از ذكر حدود،  اگر بعد  كه  بايد دانست.  است  گردانيده  مشروع  خويش  بندگان  را براي

فال (و اگر بعد از آن،   است  الهي  و محرمات  ممنوعات  بيايد؛ مراد از آن) افال تقربوه(

  از آن  جايز نيست  باشد كه مي  بربندگانش  الهي  مقرره  مراد از آن، احكام بيايد،) تعتدوها
  است  اين) فال تقربوها(  معناي  پس باشد،  احكام و اگر مراد از حدود؛ عامه. تجاوز كنند

. نشويد  نزديك  و گمراهي  حق  مرز ميان  نشويد، يا به  تغيير احكام  ضمتعر :كه
 �خداوند  كه  چنان: يعني »كند مي  بيان  مردم  خود را براي  خداوند آيات  گونه اين«

  زبان را نيز بر  خويش  كرد؛ ديگر احكام  بيان  مردم  را براي  آن  و تفاصيل  و احكام  روزه
زيرا  »كنند  پيشه  تقوي  باشد كه«كند  مي  بيان  آنان  براي صدمحم  حضرت  پيامبرش

 .است  تقوي  پديدآورنده  الهي  احكام
 

                                                 
  .تفصيل احكام روزه و اعتكاف را در كتب فقه بجوييد 1
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  آن  خوردن در اينجا،  مراد از باطل »نخوريد  باطل  به  خودتان  را در ميان  و اموالتان«
شود،   و اگرخورده  نگردانيده  مباح  را از مالكش  آن  تناسالم، گرف  شريعت  كه  است  مالي

مقابلي، يا   عوض  بدون  شود كه مي  هر چيزي  شامل  و اين  است  شده  خورده  ناحق  به
  و مسلط شدن  گرفتن ؛ اموال  مراد از خوردن. شود  گرفته  آن  مالك  رضاي  بدون

مال،   آوردن دست  به  هدف  را بزرگترينتعبير نمود زي  خوردن  به  و از آن  برآنهاست
 :دارد دو صورت  باطل  به  مال  خوردن  البته. باشد مي  آن  خوردن

 .و مانند اينها  و زورگيري  و دزدي  ستم  بر وجه  آن  گرفتن -1
  چون بدهد؛  خاطر هم  طيب  را به  آن  اگر مالك  غير شرعي، حتي  از راه  آن  گرفتن -2

  بهاي  فالبين، دادن  براي  پاداش  دادن قمار،  پول  دادن زناكار،  زن  به  پول  پرداخت
  آنها حرام  ودادن  اما خوردن شوند، مي  خاطر داده  طيب  به  اموال  هرچند اين  كه...  شراب

  را شامل  حرام  وجوه از ساير  اينها و مانند آن  طور كلي  به  كريمه  آيه  پس.  است  و باطل
 .شود مي

  نفعتان  به  ناحق  تا به  رشوه  عنوان  به »ندهيد  قضات  به«را   اموالتان :يعني »را  و آن«
  وسايل و تجاوز و با  ستم  به :يعني » گناه  را به  مردم  از اموال  تا بخشي«كنند و   حكم

يد، بخور« دروغ، يا مانند آنها؛  به  و سوگند خوردن  دادن  گواهي  ؛ چون غيرمشروع

  عمل  اين  و ناروا مرتكب  ناحق  به  كه» دانيد مي«  خوب  هم » خودتان  كه درحالي
 . است  گناه  بر ارتكاب  خود، نمايانگر جرأت  اين  كه گرديد، مي
است،   مالي  وي  بر ذمه  كه  است  ناظر بر شخصي  كريمه  آيه  اين«: گويد مي ك عباس  ابن

،  نزد حكام  و بارفتن  را انكار نموده  مال  پس وجود ندارد،  يو  عليه  و مدركي  اما گواه
  بن امرؤالقيس«: است  آمده آن  نزول  در سبب  كه چنان ،» است  حق  نمودن  در صدد پايمال

  مرافعه  به صخدا  نزد رسول زميني  بر سر موضوع  حضرمي  و عبدان  كندي  عابس
  شد، امرؤالقيس  نازل  كريمه  آيه  و چون  مدعي  بدانبود و ع  عليه مدعي  امرؤالقيس رفتند،

 . واگذاشت  عبدان  را به كنار كشيد و زمين  خودرا از قضيه
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  كه  است  بر آن :ابوحنيفه  امام: دارند  آرايي  اسالم  فقهاي  كريمه  آيه  احكام  در بيان
  ؛ گواهاني ندگواهانهرچ شود، ها، ظاهرا و باطنا نافذ مي در عقدها و فسخ  قاضي  حكم

است،   گرفته  نكاح  را به زني  كند كه ادعا مي  مردي  كه  است  اين  آن  مثال. باشند  دروغين
  آورد و قاضي مي  دروغين  دوگواه  خويش  مرد بر ادعاي شود، ادعا مي  منكر اين  اما زن

  مرد آميزش  آن  براي  صورت  در اين كند، مي دو حكم  آن  ميان  ازدواج  به  آن  بر مبناي  هم
 :باشد دوشرط مي  نحو مقيد به  بر اين  قاضي  حكم است، اما اجراي  مباح  زن  با آن

 .هستند  دروغين  گواهان  نداند كه  قاضي  كه  اين -1
 .را دارد  حكم  انشاي  در آنها صالحيت  قاضي  باشد كه  از اموري  قضيه  كه  اين -2

  وي  در باطن، لذاحكم  نه  اجراست  در ظاهر قابل  قاضي  حكم  ند كهاما جمهور فقها برآن
  اين  دليل به نمايد، را ايجاد نمي  گرداند و حقي نمي  را حالل  و حرام  را حرام  حالل

  كنيم مي  ظاهرحكم  ما فقط به :السرائر  يتوليهللا باالظاهر وا  نحكم  نحن« :شريف  حديث
  در عين  كه  جايز نيست مؤمني  هيچ  ؛ براي هر حال  به. » هاست يدار پنهان و خداوند عهده

  دعوايش، به  يا وكالي خود، بر مهارت  خويش، فقط با تكيه  ادعاي  ناروابودن  به  يقين
نيست، هرچند   حالل  ناحق  به  برايش  مؤمن  مال  نمايد و بايد بداند كه  مراجعه  دادگاه
  الحاكمين خداوند احكم  را كه  حقيقي بايد قاضي  مؤمن  لكهب نمايد،  حكم  بدان  قاضي
  است  عنها آمدههللا ا رضي  سلمه ام  روايت  به  شريف  در حديث. باشد  مدنظر داشته  است

� $% 	&�� ;> &p: فرمودند صخدا   رسول  كه�;+#�H� ��  =�03 ,��w�  �!P�$  &F�!� F  

"R�  �*t�$  "�  ��$  �'�3  "D3 ,�5  �P'  �5  ��$  �0A�  3N+I ��   �L' "�   ,���

 �)0D�03&	 �I�Q  دادخواهي  به  و شما نزد من  هستم  بشري  هم من  بدانيد كه!  هان :5

  ديگر لحني  از برخي  خويش  حجت  در ارائه از شما  بعضي  بسا كه  چه  پس آييد، مي
  حكم  وي  نفع  به  شنوم مي  كه  برابر چيزهايي  هم  باشد و من  شيواتر داشته  رساتر و بياني

كردم، بداند   حكم  چيزي  برادر مسلمانش  از حق  برايش من  كه  كنم، لذا كسي صادر مي
را بر   آن  كه  او مختار است  صورت  نيست، در اين  ازآتش  اي جز پاره  چيزي  آن  كه
 .»گذارد مي  دارد يا كه مي
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ÀÀÀÀ 
  هالل  رؤيت و افطار هر دو به  زيرا روزه  است  روزه  احكام  كننده ، تكميل كريمه  آيه  اين

 .دارند  بستگي
  اين :گويد مي  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن .»پرسند از تو مي  ماه  هاللهاي  درباره«

  شد كه نازل -از انصار   دو تن - � غنم  بن و ثعلبه � جبل  معاذبن  درباره  كريمه  آيه
و   بزرگ  شود وسپس مي  نمايان  باريكي  نخ  همانند رشته  چرا ماه! هللا  يا رسول: گفتند

  رو به  آن  قرص بار ديگر، شود و باز يك مي  تمام  ماه  به  تبديل  گردد تا كه بزرگتر مي
  به  ماه  چرا قرص گردد، خودبازمي  اوليه  شكل  همان  گذارد تا به مي  و باريكي  كاستي

، از  خويش  حكيمانه  اسلوب  به  متعال خداوند  بود كه  نيست؟ اين  واحدي  حالت  يك
آن، مفيد   به  دادن زيرا پاسخ  سؤال  آن  ازحقيقت  آنها خبر داد نه  به  ماه  هاللهاي  حكمت

  اند و نه شده  برانگيخته  نجوم  معلم  نه صخدا رسول كه  جهت  نيست، بدان  اي فايده
تغيير   و هدف  حكمت  ، به سؤال  پاسخ  كه  است  بهتر اين  كيهاني، پس  آموزگار علوم

 » است  حج  و موسم  مردم  نماي آن، وقت: بگو«.  آن  ماهيت  بپردازد تا به  هالل  شكل
  و در موسم  سر رسيد بدهكاريهايشان  در زمان  است  شمار مردم نما وگاه ماه، وقت  هالل

  كه  و قراردادهايي  معامالت  و در همه  حج  زنان، مناسك  عده روزه، نماز، افطار،
  آن  نزول  سبب  در بيان »ها درآييد خانه  از پشت  كه  نيست  آن  و نيكي«.  داراست مدت

حج،   كردن از تمام  قبل بستند، مي  احرام  يا عمره  حج  به  انصار وقتي: است  شده روايت
زيرا  نگردد  حايل  و آسمان  آنان  ميان  خانه  شدند تا سقف خود وارد نمي  هاي ازدر خانه

  قريش گردد، اما  حايل  و آسمان  فرد محرم  چيز نبايد ميان  هيچ  باور بودند كه  براين
خود   دانستند وبراي مي  حماسيو   سرسخت  خويش  در دين  يعني ،» احمسي«خود را 

  خداوند متعال پس شدند، مي  از در وارد منازل  احرام  درحال  گشته  قايل  اي امتياز ويژه
  نيكي  هرگز نشانه كار  و فرمود؛ اين  ناروا را برانداخت  تبعيض  غلط و اين  رسم  اين

  كسي آن  نيكي ؛ نيكي :يعني »كند  پيشه  تقوي  كسي  كه  است  آن  نيكي  بلكه«  نيست
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ها از در  خانه  و به«  وي  مخالفت  و از خدا پروا كند؛ با ترك  كرده  پيشه  تقوي  كه  است

و از خدا «ديگر  از اوقات  غير آن  همچون نيز،  احرام  در حال» آنها درآييد  ورودي

 .يابيد  نجات  از مجازات :يعني »رستگار شويد  بترسيد، باشد كه
 

�Ã�Â�Á�Ã�Â�Á�Ã�Â�Á�Ã�Â�Á��Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ê�ÉÈ�Ç���Æ�Å�Ä��Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ê�ÉÈ�Ç���Æ�Å�Ä��Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ê�ÉÈ�Ç���Æ�Å�Ä��Ï�Î�Í�Ì�Ë��Ê�ÉÈ�Ç���Æ�Å�Ä 

با   كه با كساني«  وي  كلمه  و اعالي �خدا  دين  برتري  در راه :يعني »خدا  و در راه«

 نباشيد زيرا خداوند«  و آغازگر جنگ »ستمكار  بجنگيد ولي جنگند، شما مي

خير   ؛ اراده بنده  به  نسبت  خداوند بزرگ  و دوستي »دارد نمي  را دوست  تجاوزكاران
  كه با كساني صخدا  رسول شد،  نازل  كريمه  آيه  اين  چون.  اوست  براي  وثواب

 ايشان  متعرض  با جنگ  كه جنگيدند و از كساني مي داشتند،  با ايشان  سرجنگ
: داد  شد وفرمان  نازل»  توبه»  از سوره) 5(  آيه  كه  داشتند تا اين مي  نگه  دست شدند، نمي 

  بعضي... ). يافتيد، بكشيد  را هرجا كه  مشركان  گاه آن سر آمد، به  حرام  يماهها  و چون(
و   زنان  از قتل  ونهي  جنگ  از تجاوز در اثناي  نهي  معناي  به» و ال تعتدوا«: اند گفته

 . است  غير محارب  و پيرمردان  كودكان
با  - مسلحانه  ، جنگاز هجرت  قبل: اند گفته  در اسالم  جنگ  مشروعيت  علما درباره

. گردانيد  منسوخ  را در مدينه  آيات  آن �خداوند  سپس بود،  ممنوع -  بسياري  آيات
  شد؛ آيه  نازل  جنگ  صدوراذن  در باره  كه  اي آيه  اولين: كند مي  روايت � ابوبكرصديق

 ﴾�A�C�B�H�G�FE�D�I�K��J﴿: بود»  حج»  از سوره) 39(
در   آيه  اولين  تفسير بر آنند كه  علماي بيشتر  ليكن. آيد خود مي  در جاي  تفسير آن  كه

 . است»  بقره»  از سوره) 190( آيه  ، همين جنگ  صدور اجازه  خصوص
 

��R�Q�P�O�N�ML�K�J�� � �I�HG�F�E�D�C�B�A��R�Q�P�O�N�ML�K�J�� � �I�HG�F�E�D�C�B�A��R�Q�P�O�N�ML�K�J�� � �I�HG�F�E�D�C�B�A��R�Q�P�O�N�ML�K�J�� � �I�HG�F�E�D�C�B�A
[�ZY�X�W�VU���T�S[�ZY�X�W�VU���T�S[�ZY�X�W�VU���T�S[�ZY�X�W�VU���T�S���������̂ �]�\�̂ �]�\�̂ �]�\�̂ �]�\ 

 »راندند  را بيرونشما   را بكشيد و از آنجاكه  آنان يافتيد،  دست  و هركجا بر آنان«

  كه  اي فتنه :يعني » بدتر است  از قتل  برانيد و فتنه  را بيرون  آنان«  از مكه :يعني
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كفر و   به  از برگردانيدنتان  عبارت  كه -دراندازند   آن  آنهاخواستند تا شما را به
دتر ، ب مشركان  شرك :است  يا مراد اين.  است  تر و بدتر از كشتن سخت -  است شرك
  كه بود  اي آزار و شكنجه  يا مراد از فتنه، انواع. پندارند مي  را بزرگ  آن  كه  است  ازقتلي

  مفيد آن  كريمه  آيه  اين: اند از علما گفته  گروهي. بردند كار مي  به  مسلمانان  عليه  مشركان
  اين  د، سپسبجنگن كفار با شما  كه  شما جايز است  براي  در صورتي  جنگيدن: كه  است

، و »36/  توبه«�﴾�µ��´�³�²¶�¸�﴿: ، با آيه حكم
عبدالعزيز و  عباس، عمربن اما ابن. شد  منسوخ  سوره  از همان»29،123، 5»  نيز آيات

  با كفاري:  است  اين و مراد آن  نيست  و منسوخ  است  محكم  كريمه  آيه  مجاهد بر آنند كه
  مرتكب  و كشيشان  وكودكان  زنان  اما با كشتن نگيد،هستند بج  جنگ  با شما در حال  كه

  كه  و در اين. اند وارد كرده  اشكال نسخ  به  نيز بر قول  رازي  كثير و امام ابن. تجاوز نشويد
يا محو كفر؟ جمهور   آزار و تجاوز است  ، دفع)جهاد(  اسالمي  مسلحانه  جنگ  آيا سبب

خود را   داليل  هم  و هر يك اند، دوم  ديگربر قول  و جمعي  و شافعي  اول  فقها بر قول
شهر   شامل: حرم» نجنگيد  با آنان»  حرم  در سرزمين: يعني» و در مسجدالحرام«. 1دارند
  محدوده  كه  و غير آن  و تنعيم  در عرفات  شده  گذاري نشانه  تااماكن  آن  و پيرامون  مكه

در آنجا با شما بجنگند،   آنان  كه  مگر آن« باشد كنند، مي مي  رامشخص  حرم  سرزمين
اگر آنها : يعني » است  چنين  كيفر كافران  را بكشيد كه  اگر با شماجنگيدند، آنان  پس

 .بجنگيد  پروا نكنيد و با آنان  در حرم  بودند، شما نيز از جنگيدن  در حرم آغازگر جنگ
شد  نازل  حديبيه  در صلح  آيات  ينا: گويد مي  آيات  نزول  سبب  در بيان ك عباس  ابن

را   ومسلمانان  خود وفا نكرده  پيمان  بعد به  در سال  مشركان  متصور بود كه  زيرا خطر آن
  .را آغاز كنند  بازدارند و جنگ  حرم  از ورود به

  
  
 

 

                                                 
  . 2/187به تفسير المنير نگاه كنيد  1
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 خداوند«وارد شدند   اسالم  و به با شما،  از جنگيدن »برداشتند  اگر دست  پس«

  درگذريد زيرااسالم  ، از آنان صورت  بنابراين، شما نيز در آن » است  آمرزگار مهربان
 .برد مي  خود را از بين  ماقبل  گناهان

 

�v�����u���t�s�r��q�p�o�nm��l���k��j�i�h�g�f�v�����u���t�s�r��q�p�o�nm��l���k��j�i�h�g�f�v�����u���t�s�r��q�p�o�nm��l���k��j�i�h�g�f�v�����u���t�s�r��q�p�o�nm��l���k��j�i�h�g�f 

و  شود، پيچيده  درهم  بساط شرك :يعني »نابود شود  نبرد كنيد تا فتنه  چندان  و با آنان«
از   كلي به �خدا از راه  مردم  كفار در بازداشتن  توانايي  كه  متصور است  در هنگامي  اين

و  »باشد  الهي  دين فقط  و دين«باشد   ايمن  خويش  بر دين  و هر مسلماني  رفته  ميان
بردارند،   دست  انسانها از شرك  چون  پس. زير آيد به  باطل  اديان  و سلطه  قدرت

را در بر  -  هر سه -  صالح  و عمل  عقيده، عبادت :دين.  روا نيست  با آنان  جنگيدن
 » تجاوز جز بر ستمكاران«  صورت  از شرك، در آن »برداشتند  اگر دست  پس«گيرد  مي

  ستمكاران«: گويد مي  عكرمه .» روانيست«جنگند  با شما مي  كه  جز با آنان  و جنگيدن
 .»ورزند ابا مي» هللاال ا ال اله»  طيبه  كلمه  از گفتن  هستند كه  كساني

 

�h�gf�e�d�c�b��a� �̀_�~�}|�{�z����y����x������� �w�h�gf�e�d�c�b��a� �̀_�~�}|�{�z����y����x������� �w�h�gf�e�d�c�b��a� �̀_�~�}|�{�z����y����x������� �w�h�gf�e�d�c�b��a� �̀_�~�}|�{�z����y����x������� �w
o�n��m�l�k�j�io�n��m�l�k�j�io�n��m�l�k�j�io�n��m�l�k�j�i 

  ذوالقعده  در ماه صخدا  رسول: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن
  عمره  قصد اداي  است، به  حرام  ماههاي  از جمله  كه) حديبيه  سال(  هجري  ششم  سال

  پس باز داشتند،  كعبه را از ورود به  ايشان  مشركان  ولي رفتند،  مكه  سوي  به  از مدينه
، از  آينده  سال  القعده ذي  ماه  در همان  كعبه  به  ايشان  ساختن  با داخل �خداوند
  حرام  دربرابر ماه  حرام  ماه« :شد  نازل  كريمه  آيه  اين  گاه و آن  گرفت  قصاص  مشركان

  عنوان  به كردند،  را پايمال  آن با شما جنگيدند و حرمت  حرام  اگر در ماه: يعني » است
.  حرام  در ماه  كنيد؛ با جنگيدن  مثل به  را مقابله  شكني ، حرمت بر عملكرد آنان  مجازاتي
چهار   و محرم، كه  جهذوالقعده، ذوالح  متوالي ماه  و سه  رجب: عبارتند از  حرام  ماههاي
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در آنها در   جنگيدن  گويند كه مي  حرام  ماههاي  آن  به  جهت  باشد و از آن مي  در سال  ماه
از ) 9(  ما با آيه  آنها در شريعت  اما حرمت بود،  حرام � ابراهيم  حضرت  شريعت

  كه  است  چيزي :مراد از حرمت »دارند  و حرمتها قصاص«. گرديد منسوخ»  توبه»  سوره
  خويش  يا جان  در مال  هر كس  است، پس كرده  منع  آن  به  احترامي بي از  شريف  شرع

يا   ظلم  بدون :يعني كند،  طور همانند عمل مورد تجاوزقرار گرفت، بايد با متجاوز به
  و جمع  شافعي  امام  رأي  اين  كه نمايد،  مثل  به  را مقابله  حرامي، تجاوز وي  ارتكاب
  حقوق  و استيفاي  قصاص  گرفتن: گويند ديگر مي  اما فقهاي.  از علماء است ديگري

 با جنگيدن »كرد  شما تعدي  به  هر كس  پس«. باشد مي  حكام  منحصرا از وظايف مالي،

 كرد بر او  بر شما تعدي  كه  گونه همان«  حرام  احرام، يا در ماه  در حرم، يا در حال 

 ديگر دو، صورتا بايك  ناميد زيرا اين  را تعدي  با تعدي  مقابله  تعالي  حق »كنيد  تعدي
  رعايت  به  هم  مشركان در برخورد با  حتي �خداوند«: گويد كثير مي ابن. دارند  شباهت
و بدانيد «  متقابل  و عمل گيري در انتقام »و از خداوند پروا كنيد«. »دستور داد  عدالت

 . خويش  و نصرت  ياري  به » است  او با پرهيزگاران  كه
 

�¡����~�}��|�{z��yx���w�v�u��t�s��r�q�p�¡����~�}��|�{z��yx���w�v�u��t�s��r�q�p�¡����~�}��|�{z��yx���w�v�u��t�s��r�q�p�¡����~�}��|�{z��yx���w�v�u��t�s��r�q�p 

  با جان  كه  گونه زيرا جهاد همان »كنيد  انفاق«  وي  در جهاد در راه :يعني »خدا  در راه«
  جهادي  هاي هزينه  و تأمين  تجهيز سپاه  بايد براي  نيز هست، لذا مسلمانان  است، با مال

  در هالكت  معناي  را به آنان  از سوي  مال  انفاق  ، عدم خداوند بزرگ  سپس. دكنن  انفاق
  هالكت  خود به  و خود را بادست«: نمايد مي  خود معرفي  دست  آنها به  افگندن

  را فراهم  نجات  اسباب خود  براي  بلكه نشويد،  هالكت  اسباب  تسليم :يعني »نيفگنيد
  در معرض ،هللا سبيل آنها درجهاد في  نكردن  و مصرف  اموال  داشتن نگاه  كنيد و بدانيد كه

  و نيكي«كند  شما نيرومند مي  عليه را  دشمن امر،  زيرا اين  است  خويش  افگندن  هالكت

 .»دارد مي  دوست را  خدا نيكوكاران  كه«  و غير آن  مال  با انفاق »كنيد

از   پس  شد كه  انصار نازل  درباره  آيه  اين: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
 .برداشتند  دست �خدا  در راه  ، از انفاق با قحطسالي  روبروشدن
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: كرد  آمد و سؤال صخدا  نزد رسول  مردي  كه  است  اين  كريمه  آيه  نزول  سبب
  وبراي«: شد  نازل  دهيد؟ پس چيز دستور مي  چه  به  ام عمره  مرا در انجام! هللا  يارسول

آنها   حقوق  همه  با رعايت را  و عمره  حج :يعني »رسانيد  اتمام  را به  و عمره  خدا حج
  واجب  بر وي  آن  رساندن  پايان بست، به  احرام  يا عمره  حج  به  هر كس  پس ادا نماييد،

ازآنها مستقال و   يك هر  كه  است  اين  و عمره  حج  رساندن اتمام به: اند گفته  بعضي.  است
بايد در   عمره  يعني. » قران«  و حج»  تعتم»  با حج  همراه  نه شوند،  آورده  جاي به  تنهايي  به

 . است �عمر  قول  ادا شود و اين  حج  غير ماههاي
  رساندن  اتمام به« :است  گفته  باره  در اين  اقوال  همه  با گردآوري» المنير«تفسير   صاحب

 از شرطها و  چيزي كاستن  طور تام، بدون  آنها به  اداي: از  است  عبارت  و عمره  حج
يا معتمر   آنها از حاجي  در اثناي  احرام  از محظورات  چيزي  كه  اين  آنها و بدون  افعال

  و با اخالص -در ظاهر  -  آن  شرعي  مطلوب  بر وجه  مناسك  با اداي  سرزند و اين
  و بجز اين.  ميسر است -  درباطن -  دنيوي  قصد منفعتي  و نداشتن  خداوند متعال  براي
  مناسك  ، اداي مسلمانان  كه  هست نيز  بيانگر اين) اتموا(آيد؛ قيد  برمي  از آن  هك  معني
  بازداشته  آن  رساندن  اتمام  اما از به  نموده  شروع  ششم  را عمال در سال  و عمره  حج

  سال  ، عمره جهت  از اين. رسانيد  اتمام  آنهارا به  اينك: فرمود  عزوجل  خداي  پس شدند،
بعد از   كه  كسي  ؛ به است  گفتني. »محصر شديد و اگر«. »نامند قضا مي  را عمره  تمهف

  از ورود به  در مسير راه  از علل  يا غيرآن  ياوجود دشمن  بيماري  دليل  به  احرام  بستن
  بازداشته  مكه  اگر از ورود به!  آري. گويند مي» محصر«شود، اصطالحا  مي  بازداشته  مكه

از شتر يا گاو يا   حيواني :هدي »كنيد  ميسر است، قرباني  ازهدي  آنچه«؛ شديد
فقرا   و ميان  شده  ذبح  در مكههللا ا الي  شود تا قربه اهدا مي  كعبه  خانه به  كه  گوسفند است

  آن  گاو و كمترين  اوسط آن شتر،  هديه  برترين«: گويد مي  حسن .شود  تقسيم
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  فرود آوردن  جاي :محل » نرسيده  قربانگاه  محل  به  قربانيو تا «. » است گوسفندي
  طي  از ادامه  شدن بازداشته(احصار   محل  و مالك، همان  در نزد شافعي  و آن  است قرباني
  به  تاقرباني!  آري.  است  خود حرم  ها، محل اما در نزد حنفي.  است) حج  سوي  به  طريق
  خطابي  اين .نسازيد  خود را حالل: يعني »خود را نتراشيدسر «  نرسيده  قربانگاه  محل
اگر با  -كنند  نمي  خود را ذبح  قرباني  تا وقتي  كه اند، بسته  احرام  كه  كساني  همه  به  است

از شما   و هر كس« سازند  حالل سر،  نبايد خود را با تراشيدن -دارند   اي خود قرباني

يا سردرد و ناچار  زدگي،  شپش  چون »باشد  داشته  اي ييا در سر ناراحت بيمار باشد،

بدهد،   اي بگيرد، يا صدقه  اي بايد روزه  آن  كفاره  به«سر بتراشد   احرام  درحال  شود كه

  از خوراك  صاع  با سه :دهد  را انجام  كار ذيل  از سه  بايد يكي: يعني »بكند  اي يا قرباني
كند و يا   را قرباني  ياگوسفندي ،1بدهد  خوراك  ر مسكيننف  شش  سرزمين، به  آن  غالب

  حيوان  است، اما در اينجا مراد از آن عبادت  معناي  اصال به :نسك. بگيرد  روزه روز،  سه
و   در حرم، از بهترين  حيوان  ذبح ناميدند زيرا  را نسك  باشد و آن مي  مذبوحه
» أو«. جويد مي  تقرب  خداوند متعال  به  آن  سيلهو  به  مؤمن  كه  است  عباداتي  ترين شريف

در سر   اي يا وجود ناراحتي  بيماري  دليل  به  كسي اگر: است، يعني) انتخاب(تخيير   براي
دهد   كند و انجام  كار را انتخاب  سه  از اين  بايد يكي تراشد، سرمي  از ذبح  خويش، قبل

  حكم، همانند شخص  تراشند، نيز در اين سر مي  عذري  داشتن  بدون  كه  و كساني
از  -  آن  يا بدون  عذري  داشتن  سبب  به -اما  تراشند، سر نمي  كه  وآنان. باشند معذور مي
  اين  نيز مشمول گيرند، مي  بهره  روغن  و استعمال  غير احرام  لباس  پوشيدن خوشبويي،

 .اند حكم

  كند كه مي روايت � عجره  بن  از كعب ﴾¸��º����¹«�﴿ :نزول  سبب  در بيان  بخاري
  نزد رسول خود  مرا بر دوش  كه  گرديدم  حال قدر بي  ، آن مناسك  در ايام«: فرمود

  كه صخدا  رسول .دويدند مي  ها بر سر و صورتم شپش  كه  در حالي بردند، صخدا
باشي،   افتاده  زحمت حد به  تا بدين  كه  كردم فكر نمي: ديدند، فرمودند  حال  مرا بر اين

                                                 
گرم ) 675: (مد. گرم مي باشد) 2751(گرم و نزد جمهور ) 2900(چهار مد است كه نزد حنفي ها : صاع 1

  .است
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  يا شش بگير،  روز روزه  سه  پس: فرمودند!  نه :؟ گفتم بيابي  تواني را مي  آيا گوسفندي
.  را بتراش  سرت  گاه و آن  ازطعام  صاع  نيم  هر نفر مسكين  كن، به  را اطعام  نفر مسكين

���º«�﴿: شد  نازل  من  درباره  بود كه  همان �   كريمه  از آيه  بخش  لذا اين ،﴾¸��¹
  پس«. » است  شما نيز عام  در باره  آن  حكم!  مسلمين اي  است، ولي  شده  نازل  من  درباره

شفا يافتيد، لذا   از بيماري يا شديد،  ايمن  دشمن  از بيم  چون: يعني »يافتيد  ايمني  چون
باز   مناسك  رساندن اتمام ، از به1احصار  علت  از دشمن، يا به بيماري، يا بيم  علت  به

  سبب  به  هر كس :يعني »بگيرد  بهره  حج  سوي  به  با عمره  هر كس پس«نشديد؛   داشته
  حج  براي  حج  مجددا در ماههاي  سپس بگيرد،  بهره  احرام  از عمره، ازمحظورات  فراغت
 :يعني » تبر اوس« -نامند  مي  تمتع  را اصطالحا حج  اين  كه -ببندد   دوباره  احرامي

بعد از   در مكه »كند  قرباني ميسر باشد،  هرآنچه  كه«  است  متمتع  برحاجي
  به  احرام  از محظورات  وي  و تمتع  گيري بهره  سبب  به  كه  تا نقصي  حج  براي بستن احرام

) عيد قربان(را در روز نحر   قرباني  اين  كه  است  و بهتر اين. شود  وجودآمده، جبران
  نبودن  دليل مال، يا به  نداشتن  سبب به » نيافت  اي قرباني  كه  كسي  پس«نمايد  ذبح

، از  حج  در ايام :يعني »بدارد  روزه روز،  سه  حج  بايد در هنگام«  قرباني حيوان
 روز، روزه  سه) الحجه ذي  روز دهم(النحر  بندد تا يوم مي  احرام  حج  براي  كه  هنگامي

                                                 
محرمي كه به سبب خوف دشمن يا : مي گويد» المناسك ةزبد«عالمه رشيد احمد گنگوهي در كتاب  1

مي نامند، اگر اين فرد محصر مفرد » محصر«او را  درنده يا به علت غلبه بيماري در راه بماند، در اصطالح
است يا معتمر پس بايد يك دم يا قيمت آن را به كسي داده آن را به مكه بفرستد تا جانور را در حرم ذبح 

براي اين ذبح ايام . كنند، و تاريخ وقت ذبح بايد از قبل معين باشد تا محرم بعد از ذبح بتواند حالل شود
اگر براي كسي اين دم يا قيمتش ميسر نباشد، پس تا زماني كه در حرم حيواني ذبح  نحر ضروري نيست و

كرده  نشود و يا خودش رفته طواف و سعي و حلق نكند، نمي تواند حالل شود و محصري كه قارن باشد 
و اگر محصر نتواند دم بفرستد . دو دم بفرستد و اگر يكي بفرستد از هيچ احرامي نمي تواند خارج شود

آنجا رفته . بلكه محصور بماند تا وقتي كه مانع زائل شود و سپس خود او برود، اين كار هم درست است
و كسي كه محصر مي شود، فقط با . زمان حج را دريابد چه بهتر و اال افعال عمره را ادا كرده حالل شود

شد كه ذبح در حرم واقع اگر پيش از ذبح حالل شد، يا مطلع . ذبح حالل مي شود، چه حلق بكند يا نكند
نشده بلكه در سرزمين حل واقع شده است، پس بر وي كفاره جنايت واجب است، اگر جنايت تكرار شود، 

  .بايد كفاره هم مكرر بدهد



174  

  را آغاز كند، چرا كه  گرفتن ، روزه الحجه ذي  از روز ششم  قبل  كه  است  اين بدارد و بهتر 
  درقول -نيز   تشريق  در ايام  گرفتن  و روزه  است  مكروه  روز عرفه  گرفتن  روزه

  به » از بازگشتتان  روز پس  و هفت«  جايز نيست -  شافعي  از امام  تر منقول صحيح

عدد   تأكيد بر روي .» است  روز كامل  ده  اين«بگيريد   د روزهخود باي  و سرزمين  وطن
  در ايام  روزه روز  سه  گرفتن  نپندارد؛ ميان  حاجي  كه  است  توهم  اين  دفع  براي روز،  ده

او مخير !  نه بود، مخير خواهد خود،  خانه  به  بازگشت  روز در هنگام  حج، يا هفت
مراد از   پس. شود نمي كم  هيچ  بدارد و از آن  را بايد روزه  روز كامل  ده  و اين  نيست
خود   ببندد و سپس  احرام  عمره  انجام  براي  حج  در ماههاي  شخص  كه  است  ، اين تمتع

  احرامي  حج  باز براي  كه  حج  ايام  گردد تا فرارسيدن  مقيم  در مكه  ساخته  را حالل
  ؛ از آن دو احرام  موجود ميان  در مقطع  حاجي  كه  است  ترتيب  بدين. بندد مي  دوباره

.  نيست  حالل  احرام  در حال  وي  از آنها براي  گرفتن بهره  گيرد كه مي  تمتع  امور مباحي
و   مكه  از اهل :يعني »نباشد  مسجدالحرام اهل  كه  است  كسي  براي«  تمتع  حج » اين«

نباشد   ساكن  حرم  و تا دو منزلي -ها  درنزد حنفي -د نباش  ميقات  تا محالت  آن  اطراف
  حاجي  نه باشند،» مفرد»  توانند حاجي فقط مي  مكه بنابراين، اهل -  در نزد شافعي -
  آفاقي  حجاج  براي  و تخفيفي  تسهيل  زيرا تمتع، در واقع » قران»  حاجي  و نه»  تمتع«

  سفر را تحمل  مشقتهاي  چرا كه دارند،  صترخ  اين  نيازبه  كه  است  غريباني  يعني
با  »و از خدا بترسيد«ندارند   نيازي  رخصت  اين  به  حرم اهل  كه  در حالي اند، كرده

از   تجاوزي  كه  و بترسيد از اين  اش خود از نواهي  و بازداشتن  اوامرش  دقيق  رعايت
تجاوز   از حدودش  كه  نانآ  براي » كيفر است خدا سخت  و بدانيد كه« شما سر زند

 .كنند مي
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  كه  است معيني  حج، در ماههاي  اعمال  انجام  وقت :يعني » است  معيني  در ماههاي  حج«
جمهور   در رأي  ليو . ذوالحجه  و تمام  شوال، ذوالقعده: مالك، عبارتند از  امام  در رأي
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 احرام: اند گفته  كه  و كساني.  ذوالحجه  روز از ماه  و ده  شوال، ذوالقعده: عبارتند از علما،
. اند كرده  استدالل  آيه  اين  جايزنيست، به  آن  معين  از ماههاي  قبل  حج  براي  بستن 

  دادن خود را با انجام بست، بايد  ماههااحرام  اين  از فرارسيدن  قبل  بنابراين، هر كس
  حج  شافعي، نيت  از نظر امام  پس.  است  شافعي امام  مذهب  و اين -گرداند   حالل  عمره

بست،   احرام  حج  از ماههاي  قبل  ، لذا اگر كسي نيست صحيح  معين  وقت  جز در اين
:  كه  است  ا ايناما نظر جمهور فقه.  حج  براي  گردد نه مي منعقد  عمره  براي  وي  احرام
باشد زيرا  مي  كار مكروه  اين  جايز است، ولي  حج  از ماههاي قبل  حج  براي  بستن  احرام
  صحت  اما دليل. شود  بسته  احرام  حج  فقط در ماههاي  حج  براي  كه  است  اين  سنت
شرط   يمتقد  است، پس  شرط حج  احرام  كه  است  اين  حج  درغير ماههاي  بستن  احرام

  حج ماهها،  در اين  هر كس  پس«. نماز  وضو بر اداي  تقديم  چون باشد، بر ادا جايزمي

در ظاهر، با   بستن  كرد؛ با احرام  شروع  حج  اعمال  به :يعني »گردانيد  الزم را بر خود
؛  تامور و مقدما  و بيان، لذا با اين  در نطق  تلبيه  و با گفتن  در باطن  وقصد حج  نيت
  جنسي  مقاربت :رفث.  در حج » است  رفثي  نه  پس«گردانيد   رابر خود الزم  حج

.  درحج  است » فسوقي  و نه«  است  با زنان  آميزش  كنايه، درباره  ولو به  گفتن وسخن
  مخصوصا درحال  كه  آنچه  دادن  با انجام  است، چه  از حدود شرع  شدن خارج :فسوق

و غير   در احرام  كه  آنچه  دادن  با انجام  و چه -سر   مانند تراشيدن -  است  احرام، حرام
و «  است  دادن دشنام  معناي  به ؛ فسوق: اند گفته  بعضي.  زنا و ظلم  چون -  است  حرام  آن

  ستيزه  و به  آوردن خشم و به  با كسي  كردن  مجادله :جدال » در حج  است  جدالي  نه
  امور در حج  اين :است، يعني»  نهي«جا،   در هر سه»  نفي»  مراد از صيغه.  اوست  واداشتن

را   خدا آن«  اي صدقه  دادن  چون» دهيد مي انجام  كه  و هر كار خيري«  است  حرام

بر   است  و ترغيبي  تشويق  اين. دهد مي  پاداش شما در برابر آن  و بنابراين، به »داند مي
  در حديث.  بعد از ذكر معصيت  شر و بر طاعت ر بعد از ذكرخي  اعمال  دادن  انجام

  ما تقدم  ويده، غفر له  لسانه  من  المسلمون  وسلم  نسكه  قضي  من« :است  آمده  شريف
  در امان  و دستش  از آزار زبان  داد و مسلمين  انجام را  حجش  مناسك  هر كس : ذنبه  من

 . سفر حجتان  براي »برگيريد  و توشه«. »شود مي  آمرزيده اش گذشته  گناهان بودند،
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 خانه  حج  ما به  چگونه: گفتند مي) يمن  اهالي(  از اعراب  برخي :نزول  سبب
؛  نيست ممكن  اين! دهد؟ نمي  ما نان  كنيم، اما او به و قصد او را مي  رفته  پروردگارمان 

رفتند و  مي  حج به  زادوبرگي  بدون مر،ا  از اين  با اطمينان  پس. دهد مي  مان قطعا او روزي
  توكل  معناي  فرمود كه اعالم �لذا خداوند.  كنيم مي  توكل  سبحان  ما بر خداي: گفتند مي
  توشه  بهترين  درحقيقت  كه« بدانيد: كرد و فرمود  كار نهي  را از اين  و ايشان  نيست  اين

  كه  است  كاري دنيا،  توشه  وبهترين  آخرت  سراي  براي  توشه  بهترين  يعني » است  تقوي

و «باز دارد   از مردم  كمك  درخواست و او را از  داده  ياري  تعالي  حق  را بر تقواي  انسان

  آن  شده  هر چيز؛ خالص  و لب  است  لب جمع: الباب »پروا كنيد  از من!  خردمندان  اي
 .اند گفته  ؛ لب عقل  به  جهت  است، از اين
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  مجنه عكاظ، :فرمود  كه  است  شده  روايت � عباس از ابن  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  خاصي  رونق  مناسك  در ايام  بود كه  جاهليت  در دوران  بازار تجارتي  و ذوالمجاز، سه

كنند،   تجارت  حج  درايام  كه  از اين  د از اسالم، مسلمانانگرفت، اما بع خود مي به
: شد  نازل  پس نمودند، سؤال صخدا  مورد، از رسول  كردند و در اين  گناه  احساس

  و طلب  و تجارت »برآييد  پروردگارتان  روزي  در طلب  كه  نيست  بر شما گناهي«
  تبديل  شما در حج  اصلي مقصد  به  رتنبايد تجا  ولي جا گردانيد، يك  را با حج  روزي

از   و چون«شما بينجامد   حج  در اعمال  نقصاني  به  تجارت  به  شود، و نبايد مشغوليت

  يعني -  زيرا وقوف  در عرفات  بعد از وقوف »نموديد  كوچ«  مزدلفه  سوي  به » عرفات
باشد،  مي  حج  اركان  ازمهمترين  عمل  و اين  است  فرض  بر حاجي -  در آن  توقف
  شود كه مي  خاطرنشان. » است  عرفه همان  حج«: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان

  در آن  بزرگ  و گناهان  داشته  بزرگي  فضيلت -   الحجه ذي  روز نهم  يعني -  روز عرفه
 �خداوند  كه  روزي  هيچ« :است  آمده  شريف  درحديث  كه چنان. شود مي  بخشيده
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را   عرفات. »... نيست  روز عرفه  چون آزاد نمايد،  دوزخ  ازآتش  تعداد را در آن  بيشترين
. كنند پيدا مي  و شناخت  ديگر معرفت با يك  در آن  مردم  رو كه ناميدند، از آن  نام  اين  به

  كلبي(  با تلبيه »ياد كنيد  خدا را در مشعرالحرام«نموديد   كوچ  از عرفات چون!  آري
 .بعد از نماز بامداد  كردن مغرب، عشاء و بامداد و دعا  نمازهاي  واداي) گفتن

  قرار گرفته  بر آن  امام  كه  است  مزدلفه  در سرزمين  قزح  كوه  محل :مشعرالحرام
  را برآن  الحجه ذي  و نماز بامداد روز دهم  الحجه ذي  و عشاء روز نهم  مغرب  ونمازهاي

  تاوادي  عرفه  از تنگه  مزدلفه  دو كوه  ؛ ميان مشعرالحرام: اند گفته  بعضي. كند مي  اقامه
را   و آن  است  عبادت  براي  نشانگاهي  چون ناميدند،» مشعر«را   آن. محسر قراردارد

در . شود  انجام  نبايد درآن  منهيه  و اعمال  است  حرمت  داراي  چون ناميدند،»  حرام«
ذكر و   به  درمشعرالحرام صخدا  رسول« :است  آمده  مسلم  يتروا  به  شريف  حديث

شما   كه  آن  شكرانه  كنيد به و يادش«. »شد  كامال روشن  صبح  كه چندان دعا ايستادند،

  هدايتي  به  كه چنان نيكو،  ذكري  را به  ذكر كنيد خداوند متعال :يعني » است نموده  را راه
  خويش  حج  و مناسك  دين  ها واحكام نشانه  سوي  هنمود و ب  نيكو شما را هدايت

  در عقيده  هم »بوديد«  حق  از راه » از اين، ازگمراهان  پيش  و هرآينه«كرد   راهنمونيتان
  و شفاعت  پرستش  و آنها را به  بوده  مشغول  بتان  عبادت  ؛ زيرا به در عمل  و هم

 .گرفتيد مي
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  قبايل( آن  كيش هم  و قبايل  قريش :است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  اين  آنها درتوجيه.  در عرفات  كردند و ساير مردم مي  وقوف  ، قبال در مزدلفه)حمس

  پس.  او هستيم  نشينان و حرم» هللا  اهل«ما !  نيستيم  ما مانند ساير مردم: گفتند مي  كارشان
  همه  ميان  وبرابري  مساوات  اصل  برداشته  را از ميان  تبعيض  شد و اين  نازل  كريمه  آيه

  روانه  مردم«  انبوه » جا كه از همان  سپس«: را بر پا و استوار گردانيد  مسلمانان

  رمي  براي روز عيد  در صبحگاه: يعني!  قريش  اي »شويد  شوند، شما نيز روانه مي
 .شويد  روانه  مني  سوي  به  ز مزدلفها  جمرات
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وقصور   آنها از كوتاهي  همه  در انجام  و انسان  بسيار است  حج  اعمال  و از آنجا كه
و از خداوند « :فراخواند  آمرزش  طلب  را به  مؤمنان  بنابراين،خداوند متعال  نيست  خالي

خدا   كه«دعا   قبول  و مواضع  مترح  نزول  ، در اماكن گناهانتان  براي »بخواهيد  آمرزش

در اينجا و در » سيداالستغفار«  دعاي  خواندن  كه  بايد دانست » است  مهربان  آمرزنده
  سيد االستغفار اين«: است  آمده شريف  در حديث. دارد  خاصي  اوقات، فضيلت  همه

� T,��&	  806*#+  ��&> ;  �5; >  ��  ��&  �05(�: بگويد  بنده  كه  است�  	& ��UT  ��)T  
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z��]�3  3N��  < 4��Q5� ��|�  شب  بخواند و در آن  در شب دعا را  اين  هر كس � ��&> ;  

  روز بميرد؛ به  بخواند و در آن را در روز  آن  شود و هر كس مي  بميرد؛ وارد بهشت
از نماز  صخدا  رسول  چون  كه است  آمده  مسلم  در صحيح. »شود مي وارد  بهشت

كند  مي  جرير نقل ابن. كردند مي  مغفرت طلب  عزوجل  بار از خداي  شدند؛ سه مي  فارغ
 .خواستند  آمرزش  خويش  امت  براي  روز عرفه  در شامگاه ص حضرت  آن  كه
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از ) عيدقربان  روزهاي(نحر   در ايام  چون: يعني »را ادا نموديد  مناسكتان  چون  پس«
جمرات، ذبح،  رمي: از  است  روزها عبارت  اين  اعمال  كه شديد،  فارغ  حجتان  اعمال

يا بهتر و  كنيد، ا يادمير  پدرانتان  كه  گونه همان  پس«  افاضه  سر و طواف  تراشيدن

 .»بيشتر از آن، خداوند را ياد كنيد

  خويش  از حج  چون  بود كه  اين  اعراب  رسم :است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  گذشتگان و مناقب  ايستادند و از مفاخر نياكان مي  جمرات  در محل شدند، مي  فارغ

  و ياد خويش ذكر  كار به  اين  جاي را به  آنان  المتع  خداي  پس گفتند، مي  سخن  خويش
  روز از ايام  دومين ، در الوداع در حجه صخدا  رسول  كه  شويم يادآور مي. فرا خواند

ها فراخواندند و  فخرفروشي  گونه اين  ترك  را به  و اعراب  ايراد نموده  اي ، خطبه تشريق

� &p: است  ايشان  شريف  حديث  اين  آن�h�#5�  !;F  �!$�  	 ,�:�	;F  &�>�$   ,�:�	& < <
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;�8*5�$ <� ,& y0$ ¡�|��5�' ? :d0$  ����  B�» «و   است  يكي  پروردگارتان  گمان بي!  مردم  اي

را بر عربي،   و عجمي  را بر عجمي  عربي  باشيد كه  است، آگاه يكي  پدرتان  گمان بي
  آيا ابالغ.  تقوي  مگر به  نيست  اي و برتري  فضل  هيچ  را بر سرخ  سياه و  را بر سياه  سرخ
 .»نمود  ابالغ صخدا  رسول!  آري: يكصدا گفتند ؟ همه ام كرده

  ما عطا كن  دنيا به  نپروردگارا در همي: گويند مي  هستند كه  كساني  پس، از مردمان«

 در  اي بهره  كساني  چنين  براي :يعني » نيست  نصيبي  در آخرت  برايش  كه  آن  حال و
  محدود و محصور به  وغمشان  هم  را بطلبند زيرا تمام  آن  كه  نيست  آخرت
 . دنياست همين

  اين  پس .اند  شده  هيدنيا ن  دعاها بر طلب  از محدودساختن  ، مسلمانان كريمه  آيه  در اين
 .دهند قرار مي  هدفشان  و بزرگترين  آمال  دنيا را منتهاي  كه  است  گر كساني آيه، نكوهش
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و در   نيك  ما در دنيا بهره  به! پروردگارا: گويند مي  هستند كه  كساني  و از آنان«

. مؤمنانند  اينان  كه »بدار  درامان  دوزخ  ا را از عذابعطا فرما و م  نيك  بهره  هم آخرت
و  زيبا  همسري  چون كنند، مي  در دنيا طلب  نيكوكاران  كه  است  چيزهايي: دنيا  نيك بهره

: آخرت نيك  و بهره.  و عافيت  و سالمتي  پاكيزه  صالح، روزيي  شايسته، فرزنداني
  در آن �خداوند كه  است  هايي گر پاكيزگيو دي  ، حور عين پروردگار رحمان  خشنودي

  و مسلم  بخاري  روايت به  شريف  در حديث.  است  داده  نيكوكار وعده  پرهيزگاران  براي
ربنا »  دعاي  همين خواندند، رامي  آن صخدا   رسول  كه  دعايي  بيشترين«: است  آمده
 .بود» ...اتنا
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 را  آنان«مذكور   و دعاي  با حج »اند آورده  عمل به  كه  آنچه«  نسج »از  اينانند كه«

  مشغول خود به  از كار ديگري  زيرا او را كاري » است  الحساب سريعهللا و ا  است  اي بهره
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  نصف  را درمدت  خلق  ؛ او تمام است  آمده  شريف  در حديث  كه و چنان گرداند، نمي
 .كند يم  دنيا محاسبه  روز از ايام
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و   دوازدهم يازدهم،  روزهاي: اند از عبارت  كه »ياد كنيد  معين  و خدا را در روزهايي«
  ، ايام اختالفي هيچ  و بي  بوده  در مني  جمرات  زدن  روزهاي  كه  الحجه ذي  سيزدهم
  زدن  در هنگام  حجاج  اند؛ تكبير گفتن مأمور شده  بدان  كه  ذكري  البته. باشند مي  تشريق

  و سرزمينهايشان  در مناطق  ساير مسلمين  گفتن در مني، و تكبير) ها سنگريزه(  جمرات
  تا بعد از نماز عصر آخرين  روزعرفه  بعد از نمازها و غير آن، از صبح  جهان  در تمام

غير   كه  جز اين برابرند،  وغير آن  ذكر، حاجي  و در اين.  تاس  تشريق  روز از ايام
  هر كس  پس«گويد  مي  تلبيه  درآن  اما حاجي گويد، تكبير مي  ، در روز عرفه حاجي

داد   انجام »را در دو روز«  مربوطه  اعمال و بنابراين،  از مني  شدن  خارج  به »كرد  شتاب
را زد و از   تشريق، جمرات  از ايام  روز دوم در  هر كس :يعني » بر او نيست  گناهي«

را در روز   و جمرات »تأخير كرد  وهر كس«  بر او نيست  رفت، گناهي  بيرون  مني

  هر دو صورت  چون » بر او نيست  گناهي«نيز نمود،  كوچ  از مني  گاه نيز زد، آن  سوم
  شب  سه  مدت  به  در مني  ماندن اما. باشد مي هر دو امر مخير  ميان  و حاجي  است  مباح
و در  » است  كرده پيشه  تقوي  كه  كسي  براي«  جمرات، بهتراست  زدن  روز براي  و سه
  در حج  گيرد كه نمي  تعلق  كسي  به  گناه :يعني.  است ، از خدا پروا داشته خويش  حج

  گيرد كه نمي  تعلق  كسي  به  گناه: گويند مي  آن  در معني  بعضي .باشد  داشته  تقوي  خويش
و از خدا پروا «بپرهيزد   گناهان  كند و از تمام  را رعايت  تقوي  از حج  بعد از بازگشتن

شما را در برابر   در آخرت، پس »او محشور خواهيد شد  درپيشگاه  كنيد و بدانيد كه
 .دهد جزامي  اعمالتان
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  احكام  عمده بيان  به - 203تا  196  از آيه  يعني -  آيه  در هشت  ، خداوند متعال سان بدين
آيات، نظر فقها را نيز  ما در ضمن  كه.  در آنها پرداخت  خويش  و ارشادات  و عمره  حج

1كرديم  نقل  اجمال  بود، به  مجال  تا آنجا كه
 

  واسماعيل  ابراهيم  ، از زمان جاهليت  اعراب  در ميان  حج  مناسك  كه  ذكر است  قابل
از   و منكرات  شرك  انواع  آمد؛ بعد از زدودن  نيز كه  و اسالم  بوده  شناخته  السالم ليهماع

يادآور . را افزود  از مناسك  برخي  در آن  ولي خود ابقا كرد،  حال  را به  آن، آن  دامن
  با اين  بر مسلمانان  هجري  ششم  را در سال  حج  ، فريضه خداوند متعال  كه  شويم مي

�¢�£�¤�¥�﴿: اش فرموده �¡���   ، فرض»97/  عمران آل«�﴾|�{�~�
ابوبكر   امارت  به  هجري نهم  در سال دادند،  انجام  مسلمانان  كه  حجي  گردانيد و اولين

گرديدند و   حج  عازم  هجري  دهم  خود در سال صخدا رسول  سپس بود، � صديق
زير را   چهار عمره  عمرشان  در تمام ص حضرت  آن  همچنين. آوردند  جاي رابه  مناسك

 :بود  القعده ذي آنها در ماه  همه  اند كه آورده  جاي  به
 . ششم  سال  القعده حديبيه، در ذي  عمره -1
 . هفتم  سال  القعده قضاء، در ذي  عمره -2
 . هشتم  سال  القعده جعرانه، در ذي  عمره -3
 . دهم  لسا  القعده با حج، در ذي  همراه  عمره -4

  كه  است  حجي  با اداي  در رمضان، معادل  اي عمره  اداي«: است  آمده  شريف  در حديث
 .»باشد  شده  انجام  با من  همراه

نظر   اختالف  عمره  در فرضيت  ولي نظر، اتفاق  حج  علما در فرضيت :كه  بايد دانست
ها و  اما مالكي.  است فرض  جح  نيز چون  عمره: گويند ها مي ها و حنبلي شافعي. دارند
  از حج  يك  كدام  كه  باره علما در اين  همچنين.  است  سنت  عمره  ها بر آنند كه حنفي

بر   احناف. نظر دارند اختالف دارد؛  بيشتري  و فضيلت  بهتر است» و مفرد  قران، تمتع«
ها و  مالكي. »مفرد»  جح  و بعد از آن»  تمتع« حج  است، سپس  افضل»  قران»  حج  آنند كه

                                                 
 .تفصيل اين احكام را بايد در كتب جست 1
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» افراد»  سپس ،» تمتع»  بهتر از همه  ها برآنند كه گويند و حنبلي رامي  آن  ها عكس شافعي
 : است  اين  اجمال  به  و قران  تمتع افراد،  تعريف.  است»  قران«  حج  و بعد از آن

  اتمام بعد از به  رهعم  براي  بستن  احرام  حج، سپس  فقط براي  بستن  احرام: افراد  حج -1
 . است  حج  رساندن

  عمره براي  بستن  احرام: از  است  و عبارت  است  آفاقي  حاجي  مخصوص: تمتع  حج -2
 . مكرمه  از مكه  حج  براي  بستن  احرام  از ميقات، سپس  حج  در ماههاي

  يابه ببندد،  جا احرام يك  با هم  و عمره  حج  براي  شخص  كه  است  آن: قران  حج -3
  داخل -  حج و در ماههاي  در يكسال -  را در آن  ديگري  سپس ببندد،  از آنها احرام  يكي

 .گرداند
 : كنيم مي  اشاره  آيات  در اين  ذكر شده  احكام  وار به طور فهرست در اينجا به

 . و عمره  حج  و كامل  تام  اداي -1
 .گذشت  آن  تعريف  احصار، كه  حكم -2
 . بستن  احرام -3
 . هدي  ذبح -4
 . احرام  سر در حال  تراشيدن) فديه(  جزاي -5
 . تمتع  حج  فديه -6
 . حج  وقت -7
 . مسجدالحرام  مقيمان  حكم -8
 . احرام  ممنوعات -9

 . در حج  تجارت -10
 . در حج  جاهلي  امتيازات  و نفي  و مساوات  برابري  اصل -11
 . دعا و ذكر در حج -12
 . استغفار در حج -13
 . جمرات  رمي -14
 . عرفه  به  وقوف -15
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 . حج  در ايام  آن  و اوقات  تكبيرگفتن -16
 . گفتن  تلبيه -17
 

�p�o�n�m���������l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a� �̀�_�p�o�n�m���������l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a� �̀�_�p�o�n�m���������l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a� �̀�_�p�o�n�m���������l�k�j�i��h�g�f�e�d�c�b�a� �̀�_ 

  شگفت  دنيا به  زندگاني  تو را درباره او،  سخن  كه  هست  كسي  و از مردمان«

مراد از .  و خير است  تو و نمايانگر ايمان  طبع  باب  سخنش  كه  روي  از آن »آورد مي
 .دارند مي  را آشكار و كفر را پنهان  ، ايمان و نمكين  چرب  با سخنان  منافقانند كه: آنان
  بن اخنس«  نام به  منافقي  است، درباره  آمده  نزول  سبب  در بيان  كه چنان  كريمه  آيه  اين

  اظهار مسلماني  خويش  شيرين  با سخنان  آمده صخدا  نزد رسول  شد كه  نازل»  شريق
  مسلمانان  زراعتي  خود، زمينهاي  برگشت  در راه شد،  خارج  از نزدشان  كه كرد و همين

 .دو نابود كر  را پي  و چهارپايانشان  را سوزانده
  جدي سوگندهايي :يعني »دگير مي  گواه دارد،  در دل  خدا را بر آنچه«  منافق  آن »و«

  محبوب  من  قدر در قلب شما چه  كه  است  خداگواه: گويد مي صپيامبر  خورد و به مي
  آن  و حال« ! وفادار و متعهد هستم  اسالم  به  اندازه چه  من  كه  است  يا خداگواه! هستيد

 .» است  دشمنان  ترين او سخت  كه
 

�̀_�~�}��|�{z�y�x�w�v�u�t��s�r�q�̀_�~�}��|�{z�y�x�w�v�u�t��s�r�q�̀_�~�}��|�{z�y�x�w�v�u�t��s�r�q�̀_�~�}��|�{z�y�x�w�v�u�t��s�r�q���� 
خود  توان  كوشد با تمام و مي »شتابد مي«! صمحمد  از نزد تو اي »برگردد  و چون«

و مكر   وايذايي  خرابكارانه  اعمال  ، سازماندهي با ويرانگري »فساد نمايد  در زمين  كه«

فساد را  را نابود سازد و خداوند  و نسل  و كشت«  مسلمين  عليه  چيني  و توطئه

  كه  آنچه  ميان  فرقي  هيچ بي شود، مي  فساد را شامل  انواع  همه تعبير،  اين »ندارد  دوست
  چون  كه  است  مراداين: اند گفته  بعضي.  يا در دنياست  در دين  فساد و تباهي  موجب

فسادانگيز   بر اثرحاكميت �خداوند فساد كند،  برسد و در زمين  حكومت  ستمگر به
  نابود و نسلها تباه كشتزارها امر،  اين  سبب دارد و به يبازم  را از خاليق  باران او،
 .گردند مي
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 »كشاند مي  گناه  و تكبر او را به  شود؛ از خدا پروا كن، نخوت  او گفته  به  و چون«
  درقلب  كه  خاطر گناهي به دارد، پند و اندرز باز مي  او را از قبول  بيني بزرگ خود :يعني
  گناه  رابه  وي بر او،  نفس  هواي  و چيرگي  غلبه: يا. باشد مي  نفاقش  و علت  است  وي

  براي  جهنم  پس« گردد كفر مي  ، مرتكب بيني از سر استكبار و خود بزرگ: يا. دارد وامي

  هبستر آماد: مهاد » است بد آرامگاهي  و چه«  وي  سزا و عقاب  عنوان به » است  او بس
شد زيرا   ناميده  نام  اين  و ريشخند به  تهكم  از روي  و جهنم  است  خواب  براي  شده
 .دباش استقرار كفار مي  محل
 

�|�{�z��y�xw�v�u�t�s�r�q��p�|�{�z��y�xw�v�u�t�s�r�q��p�|�{�z��y�xw�v�u�t�s�r�q��p�|�{�z��y�xw�v�u�t�s�r�q��p 

 »فروشد خدا مي  خشنودي  طلب  خود را براي  جان  كه  است  كسي  مردم  و از ميان«
. گذرد از منكر مي  و نهي  معروف  امربه جهاد و  چون  در اعمالي  خويش  واز جان
 از مكه  چون: فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � ازصهيب

  هنگامي ! صهيب  اي: گفتند  من  به  را كردم، قريشيان صپيامبر  سوي  به  قصد هجرت 
ما   از ميان  ثروت و  با مال  نونو اك  نداشتي  و ثروتي  مال  ما آمدي، هيچ  سرزمين  به  كه

اگر : گفتم  آنان  به  پس!  دهيم تونمي  كار را به  اين  هرگز اجازه  خدا كه ؟ به شوي مي  خارج
  دادم  آنان  را به  مالم  گاه آن!  آري: گفتند رويد؟ كنار مي  شما بدهم، از سر راهم  را به  مالم

  رسيدم، همين صخدا  نزد رسول  مدينه  به تا  مكرد  حركت. باز كردند  را بر من  و راه
» !را برد  معامله  ابايحيي را برد،  معامله  ابايحيي« :فرمودند مرا ديدند، صخدا  رسول  كه
  كريمه  آيه  اين  اكثر علما بر آنند كه«: گويد كثير مي اما ابن .شد  نازل  كريمه  آيه  اين  گاه آن

  به  و خدا نسبت«. » است  شده  كند، نازل پيكار مي �خدا  هدر را كه  هر مجاهدي  درباره

و   كرده  عنايت  عظيم  اندك، پاداشي  در برابر عمل  آنان  به  پس»  است  مهربان  بندگانش
  و احسان  رحمت  كران بي  گرداند و از خوان نمي  مكلفشان  بيشتر ازحد توانشان  به

و   غالب  در زمين  مفسدان  نبود، شر گروه  چنين سازد و اگر سرازير مي  برآنان  خويش
 .ماند نمي  باقي  صالحي  ديگر در آن  شد تا بدانجا كه فراگيرمي
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  وهشداري  ، دليل كريمه  آيه  اين: اند گفته  كريمه  آيه  اين  حكم  در بيان  مالكي  علماي
  در احوال تفحصو   تحقيق  و دنيا و ضرورت  احتياط در امور دين  بر رعايت  است

  كار آنان  باطن كند تا از  عمل  مردم  ظاهر احوال  نبايد به  حاكم  كه  و اين  شهود و قضات
  به :كه  است  اين -  گفته  قرطبي  كه چنان -  صحيح  اما قول. باشد  جو نكرده و  جست

  كه �عمر  مودهفر  اين  دليل  به آشكار شود،  آن  خالف  كه  گاه شود تا آن مي  ظاهر عمل
شما   اكنون و ما هم  است  شده قطع  همانا وحي!  مردم  اي« :است  شده  روايت  در بخاري

  به  هر كس  پس شود، ما آشكار مي شما بر  از اعمال  كه  كنيم مي  مؤاخذه  چيزي  را بر آن
  و ما را به  گردانيم مي  خود نزديك  به و  گردانيده  ما خير را آشكار ساخت، او را ايمن

  به  كند و هر كس او را مي  نهان  خود حساب �و خداوند  نيست  كاري  وي  اسرار نهان
كنيم، هرچند  مي  تصديقش  و نه  گردانيم مي او را ايمن  آشكار ساخت، نه را  ما بدي

 .» نيكوست  در نهان  كارم  بگويد كه
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  ومنافقان  مؤمنان، كافران  طايفه  سه  به  مردم  شدن از تقسيم  سبحان  خداي  كه  بعد از آن
  اسالم  آيين  جا به يك  همه!  مؤمنان  اي«: دهد مي  فرمان  را چنين  مؤمنان  اينك ياد كرد،

  لهايزبانها و د  درآييد، به  اسالم  آيين  خود به  تمامي  و به  اسالم  تمامي  به :يعني »درآييد
از   را حال»  كافه«  از مفسران  برخي.  اسالم  ها و فروع و شاخه  اركان  همه  خود و به

  شما به  همه!  مسلمانان اي: شود مي  چنين  معني  صورت  در اين  كه دانند، مي» ادخلوا«
. » است  اول  معني  همان  صحيح اما معناي«: گويد كثير مي ابن. در آييد  اسالم  به  تمامي

،  اسالم  و قطعي  ثابت  در برابر احكام مسلمان  و شخص  پذير نيست تجزيه  اسالم!  آري
  از اسالم  كه  يا اين بپذيرد،  آن  تمامي  را به يا بايد اسالم  پس يا رد ندارد،  پذيرش  قدرت

  افگني و تفرقه  در تجزيه »نكنيد  پيروي  شيطان  و از گامهاي«  است  خارج  آن  تمامي  به
  با هدف  شيطان  كه  و گناهاني  از شبهات و  و كشمش  در دين، يا در اختالف
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او   كه«او نرويد   راههاي  نكنيد و به  دهد، اطاعت شما دستور مي  شما به  ساختن گمراه

 .» آشكار شماست  دشمن
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  انحراف  لنگيد و از آن  حق  راه  به  شما از رفتن  و پاي »شديد  و اگر دچار لغزش«

  شما داليل  براي  كه  از آن  پس«پيدا كرديد   گرايش  شيطان  راههاي  و به  ورزيده

 خداوند  بدانيد كه«  است  بر حق  انتخاب  اسالم، يگانه  ورود به  كه  بر اين »آشكارآمد

  حق و جز به » است  حكيم«د گردان از شما او را عاجز نمي  گرفتن و انتقام  است » غالب
 .گيرد نمي  انتقام

و   سالم بنهللا عبدا  درباره  كريمه  آيه  اين: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
را   روز شنبه  آنان  كه  هنگامي شد،  بودند نازل  شده  مشرف  اسالم  به  از يهود كه  يارانش
روز ! هللا يارسول: كردند و گفتند  ر شتر اظهار كراهتو شي  داشتند و از گوشت  بزرگ
دهيد،   را اجازه  آن  بزرگداشت ما  به  داريم، پس مي  را بزرگ  ما آن  كه  است  روزي  شنبه

  آن  قرائت  به  دهيد تا شبانگاه  ما اجازه  است، لذا به �خداوند  نيز كتاب  تورات
 .شد  ازلن  كريمه  آيه  بود كه  اين!  بپاخيزيم
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خدا   كه  غير از اين«اند  سر باز زده  اسالم  آيين  از ورود به  كه  آنان »كشند انتظار نمي«

  جز اين كشند انتظار نمي :يعني.  و عذاب  و حساب  نهايي  داوري  براي »بيايد  نزدشان
  براي»  آمدن«  صفت  ما به: اند گفته  سلف  علماي. د آيدفرو  برآنان  يا عذابش  امر وي  كه

و   تحريف  است، بدون شده  بيان  از آيات  و نظاير آن  كريمه  آيه  در اين  كه �خداوند
خداوند متعال،   صفات  در باره  قول ! آري.  داريم  ، ايمان و تمثيل  و تكييف  تعطيل

و   در صفات  در ذات، نه  نه همانند او نيست،  اوست، چيزي  ذات  در باره  قول  همچون
كشند جز  انتظار نمي اند، سرباز زده  اسالم  آيين  از ورود به  كه  آنان »و«.  در افعالش  نه
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در «  منحرفان  در مورد اين �خدا  فرامين  اجراي  بيايند براي » فرشتگان«  امر را كه  اين

خواهد   سره يك«  ناخواه خواه  داوري »و كار«  يقو رق  و نازك »از ابر سپيد  سايبانهايي

در  »گردد خدا بازمي  و سرانجام، كارها به«  پذيرفت خواهد  تحقق  و عذابشان »شد
 .دهد مي  مناسب  جزايي  در برابر اعمالشان  مردم  همه به  تعالي  حق  گاه آخرت، آن

  حال  واصالح  توبه  سوي  بايد به مي  كه  اين  به  مؤمن  براي  است  اي اشاره  كريمه  آيه  اين
او را   قيامت  حياتش  او را غافلگير نكند زيرا اگر در دوران  الهي  بشتابد تا عذاب  خويش

خواهد   غافلگيرش دارد، مي بازش  صالح  از عمل  كه  يا بيماريي  مرگ غافلگير نسازد،
 . ساخت
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از  !صمحمد  اي » داديم  آنان  به  روشني  هاي بسيار نشانه ؛ چه بپرس  اسرائيل از بني«
  معجزات  چه  خويش  انبياي  وسيله  ما به  ، كه گرانه سرزنش  با پرسشي  بپرس  اسرائيل بني

دريا،   يد بيضا، شكافتن عصا،  ؛ چون فرستاديم  سويشان به  بسياري  روشن  و برهانهاي
  تو چه  رسالت  حقانيت  درباره  كه  بپرس  يا از آنان.  و غيره  و سلوي  من  آوردن ودفر

  آنان  كه  هنگامي  ولي -   است  هر دو تفسير صحيح  كه -؟  ايم داده  آنان  به  روشني  آيات
  همچنين  پس شدند،  مجازات وجه  شديدترين  به كردند،  ما را ناسپاسي  نعمتهاي  اين

  فراخوانده  اسالم  تمامي  پذيرفتن به  كه  گاه ، آن در عصر رسالت  و روز آنان  حال  است
  پس زنند، سر باز مي  خواسته  اين  و ازاجابت  كفر ورزيده  الهي  آيات  اما به شوند، مي

: يعني »خدا را  نعمت  و هر كس«را انتظاربكشند   همانند نياكانشان  بايد سرنوشتي

  كه  از آن  پس«  است  داده  خويش  انبياي به  را كه  وي  روشن  و آيات  و دين  هدايت

خداوند   كه«بايد بداند  در برابر آنها،  شكرگزاري  جاي به »سازد  او آمد دگرگون  براي

 .» كيفر است سخت

ا ر  آن  هرگز اندازه  كه  است  يهوديان  براي  تهديد و تخويفي  چنان  حامل  كريمه  آيه  اين
 .تصور كرد  توان نمي
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  همين  به  شدن  و با فريفته » است  شده  گردانده  آراسته  كافران  دنيا در چشم  زندگاني«
آرايشها   اين  اما مؤمنان، مفتون رويگردانند،  آخرت  كفار از زندگاني  كه  آرايشهاست

را   مؤمنان«  كفار بدبخت  اين »و«  است  آخرت  سوي  به  ايشان و رويكرد  نگشته

  رؤساي  از دنيا، همانند بهره  اينان  بهره: گويند و مي  خاطر فقرشان به »كنند ريشخند مي
  دنيا را سر منزل  متاع  به  رسيدن  كه  آنان  نيست، هم  گمراهي  عرصه  كفر و پيشتازان

  در زمان  شود كه مي  خاطرنشان -دانند  مي بدبختي  را مايه  از آن  و محروميت  سعادت
كور   دالن تاريك  اما اين -بودند   فقير وتهيدست  مؤمنان  غالب  كريمه  آيه  اين  نزول
در   زيرا ايشان »برترند از آنان  در روز قيامت پرهيزكاران« :خبر از آنند كه ، بي ذهن

  رسول  كه  است  آمده � علي  روايت  به  شريف  درحديث.  در دوزخ  بهشتند و كافران
خاطر   كند، يا او را به  طلب  خواري  مؤمني  مرد يا زن  براي هر كس«: فرمودند صخدا

و   تشهير نموده  او را در روز قيامت  عزوجل  خداي تحقير نمايد، اش فقر و تنگدستي
  نسبت  او چيزي  يا به بندد،  بهتان  مؤمني  بر مرد يا زن  گرداند و هر كس مي رسوايش
افگند  مي  از آتش  اي بر پشته  را در روز قيامت  وي  سبحان  در او نيست، خداي دهد كه

  يك  و منزلت  جايگاه  گمان بي آيد،  است، بيرون  داده  مؤمن  آن  به  كه  از نسبتي  كه  آن تا
  چيزي  وهيچ  است  مقرب  فرشته  يك  تر از جايگاه متعال، برتر و گرامي  نزد خداي  مؤمن

در   و مؤمن  كارنيست توبه  مؤمن  يا زن كار، توبه  تر از مرد مؤمن محبوب �نزد خداوند
و   خانواده  ميان مرد در  يك  كه  گونه  است، همان  شده  و شناخته  معروف  آسمان

در دنيا  » بحسا را بخواهد، بي  و خداوند هر كس«. » است  شده  شناخته  فرزندانش

  و اين  وي  و بدكاري  و كفر ياتقوي  ايمان  حساب  ، بدون اندازه  بدون »بخشد مي  روزي«
: است  آمده  شريف  در حديث . است  خاليق  او بر همه  عام  و رحمت  عدل  از ايجابات

  عهجر  كافري  داشت، هرگز به مي  ارزش  اي پشه  بال  اندازه به �اگر دنيا نزد خداوند«
پرهيزكار   مؤمن  زيرا رزق  نيست  گونه اين  وضع  اما در آخرت. »چشانيد نمي  از آن  آبي
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  جز عذاب  كافر در آنجا روزيي  كه  در حالي در دنياست،  وي  تر از رزق وسيع  در آن
 .ندارد  جهنم
  آخرت  وندر دنيا نيز همچ -افراد   بر خالف -ملتها و امتها   حال  كه  بايد دانست  ليكن

و   با كار وتالش  كه  است  امتها اين  پروردگار درباره  زيرا سنت  است  كامال متفاوت
 .گرداند مي  را ذليل  و تنبلي، آنان  كاري دهد و با بي مي  عزت  آنان  به  سازندگي
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بر  - � تا عصرنوح � آدم  از دوران -  مردم  همه: يعني »بودند  يگانه  مردم، امتي«
  پرستش درازا كشيد، به  زمان  چون  است، سپس  اسالم  همانا دين  بودند كه  اي يگانه  دين

مراد، : اند گفته  ضيبع .شدند  و كفر تقسيم  ايمان  دو شاخه  به  شد و مردم  بتها رايج
اول،   اما رأي. توحيد بودند بر آيين  همه  هستند كه  در كشتي  وي  و همراهان � نوح
  ذيل  معاني  به  كريم  در قرآن»  امت« لفظ  كه  شويم ادآور ميي.  است  جمهور مفسران  رأي

 : است  كار رفته به

گفتيم، مراد   كه و چنان.  امام - 4.  زمان - 3.  و آيين  كيش  ؛ يعني ملت -  2.  جماعت -1
را   خداوند پيامبران پس«  است  و آيين  دين -  اكثر مفسران  در رأي -در اينجا   از آن

در   همه  مردم: گويد مي  كه  است  ديگري  اما در اينجا رأي. بشر  هدايت  براي » برانگيخت
.  بشر برانگيخت  هدايت  ايبر را ‡پيامبران �خداوند  پس بودند،  امت  يك  گمراهي

بودند و   هدايت  امت  همه  مردم :كه  اين داده، يعني  جمهور را ترجيح  كثير رأي ابن  ولي
: را برانگيخت‡ پيامبران �كردند، خداوند  اختالف  در كار دين  كه  بعد از آن

كفر   اهل  براي  ندهده و بيم  صالح  و عمل  ايمان اهل  آور براي مژده » دهنده آور و بيم مژده«

  فرو فرستاد تا ميان  حق  را به«  آسماني  كتب  جنس: يعني » ، كتاب و با آنان«و فساد 

  اعمال  و قبح  و حسن  از عقايد و امور غيبي »داشتند اختالف  با هم  در آنچه  مردم
: گويد يم ك عباس ابن. داور باشد  مردم  آسماني، ميان  تاكتابهاي :يعني» كند  داوري«



190  

  بر شريعت  قرن، همه  ده  در اين  بود و مردم  فاصله  قرن  ده  عليهماالسالم و آدم  نوح  ميان«
از   قرآن  كه  پيامبراني. »پديدار شد  اختالف  در دين  بود كه  پايداربودند و بعد از آن  حق
 سابق  آسماني  كتبدر : يعني » در آن  كس  و هيچ«. اند تن  ياد كرده، هجده  نام  به آنان

 داليل  كه  از آن  شد، پس  داده  آنان  به«كتابها   اين » كه  مگر كساني نكرد،  اختالف« 

 نكردند، مگر  اختالف :يعني »داشتند  هم با  كه  و رقابتي  از رشك آمد،  برايشان  روشن
و   وحدت و  اتفاق  آسماني، داعي  كتب  كه  در حالي بر دنيا،  حسد و حرص  سبب  به

خداوند،  پس«و مسيحيانند   ؛ يهوديان مراد از آنان. بود  هدايت  راه  به  شان رهنموني  مايه

 �خداوند: يعني »كرد  هدايت داشتند،  اختالف  در آن  كه  آنچه  حقيقت  را به  مؤمنان
د كر  هدايت حق  سوي  در قرآن، به  پيشينيان  اختالفات  علل  را با بيان صمحمد  امت

  از خلق »راخواهد  و خداوند هر كه«  خويش  و علم  فرمان  به :يعني » خويش  اذن  به«

 . اوست  ، از آن بالغه  و حجت  و حكمت »كند مي  هدايت  راست  راه  سوي  به«  خويش
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و پرهيز از   بنمايان  را باطل  ما باطل  وبه  كن  مان را روزي  از آن  و پيروي  بنمايان  حق را،
را  و ما  شويم مي  گمراه  كه  نگردان  ومبهم  ما پوشيده را بر  و آن  كن  را روزيمان  آن

  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  درحديث. » بگردان  پرهيزگاران  پيشواي
  هستيم  آنها در روز قيامت  و اولين) در دنيا (  امت  ماآخرين«: فرمودند صخدا   رسول

  از ما كتاب  ديگر قبل  امتهاي  شويم، ليكن وارد مي  بهشت  به كه  هستيم  كساني  و اولين
  در آن  آنان  كه  از حق  آنچه  ما را به �از آنان، اما خداوند اند و ما بعد شده  داده

آنها   كه  است  روزي -  روز جمعه  يعني -روز   اين  پس نمود،  كردند، هدايت  اختالف
پيرو   در آن  مردم شد بنابراين،  رهنمون  آن  ما را به �كردند و خدا  اختالف در آن

. » است نصاري  براي -  شنبه يك -فردا   يهود و پس  براي -  شنبه -را فردا ماهستند زي
 . شنبه و يك  شنبه  و عيد آنها روزهاي  است  عيد ما جمعه: يعني
  در تفسيرفرموده  كند كه  مي  نقل  و او از پدرش � اسلم زيدبن بن كثير از عبدالرحمن  ابن

��y﴿: خداوند متعال x� w� v� u� t� � s� � r� q� p� z﴾ ساير « :فرمود
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خود عيدگرفتند و   را براي  كردند؛ زيرا يهود روز شنبه  اختالف  ها در روز جمعه امت
  هدايت  روز جمعه  را به صمحمد  امت �خداوند  پس را،  شنبه روز يك  نصاري

آوردند و   روي  مشرق  سوي به  كردند؛ زيرا نصاري  اختالف  در قبله  آنان  همچنان. نمود
  كعبه  سوي  به را صمحمد  امت  المقدس، لذا خداوند متعال  بيت  سوي  به يهود

  ركوع  از آنان برخي  كه  اي گونه كردند؛ به  طور در نماز اختالف  همين. شد  رهنمون
گويند  مي  نماز سخن در حال  ركوع، برخي  كنند نه مي  سجده  و برخي  سجده  كنند نه مي

  نماز حقيقي  را به صمحمد  امت �خداوند  پس روند، مي  هنماز را  در حال  و برخي
از   از آنها قسمتي  برخي  كه  طوري كردند؛ به  اختالف  در روزه  گونه  همين. نمود  هدايت

  پس گيرند، مي  روزه  مخصوصي  از آنها از غذاهاي  گيرند و برخي مي  روز را روزه
  در باره  همچنان. نمود  راه  حق هامر نيز ب  را در اين صمحمد  امت �خداوند
  بود و نصاري  يهودي � ابراهيم گفتند كه  كردند؛ زيرا يهوديان  اختالف � ابراهيم

  گردانيده  دين  پاك  او را مسلماني  عزوجل  خداي  كه  بود، درحالي  او نصراني  گفتندكه
طور   همين. نمود  راه  حق  امر نيز به را در اين صمحمد  امت �خداوند  پس بود،

  بهتاني  مادرش  و به  بسته  دروغ  بر وي  كردند؛ زيرا يهوديان  اختالف � عيسي  درباره
اما  -خدا پنداشتند   از سه  او را يكي -بر خدا   پناه -  دادند و نصاري  نسبت  عظيم

  را در اين صمحمد  كرد و امت  معرفي  خويش  و بنده  و كلمه  او را روح �خداوند
 .»نمود  راه  حق  مورد نيز به

 .» هاست  ها و فتنه و گمراهي  از شبهات  خروجي  ، راه آيه اين«: گفت مي  ابوالعاليه
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. شتيدپندا  بلكه :يعني »شويد مي  بهشت  داخل  كه« صمحمد  امت  اي »آيا پنداشتيد«

سر  بر  هنوز مانند آنچه  كه  آن  و حال«  جديد است  سخني  مفيد افتتاح » بل«زيرا 

  بهشت  داخل  پنداشتيد كه :يعني »است؟  بر سر شما نيامده شما آمد،  پيشينيان
تا  ايد ما قرار نگرفته  مورد امتحان  پيشين  هاي شما همانند امت  كه شويد؟ در حالي مي
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  زيان و  دچار سختي  آنان«ورزيد   كردند،صبر و پايداري  پيشه  شكيبايي  آنان  كه چنان

 �خدا  و بيماريها و زخمها در راه  كرده  را تحمل  بسيار سخت  فقري: يعني »شدند
  در غير بدن  انسان  به  كه  است  هايي رنج  شديد و همه  فقر و تنگدستي: بأساء. برداشتند

  و آسايش  امنيت و تهديد  و وطن  از خانه  وي  ال، طردكردنم  گرفتن  رسد؛ چون مي  وي
  زخم  چون رسد، مي در بدنش  انسان  به  كه  است  چيزي  و هر آن  بيماري: اما ضراء.  وي

  تا جايي«؛  استمرار يافت  حالت  ها و اين و هراس  با بيم »خوردند و تكانها«...  و قتل

  كي  الهي  نصرت  پس :گفتند بودند،  آورده  ايمان  ويبا   كه  پيامبر خدا و كساني  كه

  شدن  كرد و طوالني دير  و احساس  الهي  نصرت  را در طلب  سخن  اين »رسد؟ فرا مي
: داد  بشارت  خويش  گفته  را با اين  ايشان  عزوجل  خداي  گاه آن. آوردند  بر زبان  آن  زمان

 .» است  نزديك  الهي  نصرت  بدانيد كه«

در   كريمه  آيه  اين: گفتند  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان  و سدي  از قتاده
  فرسايي طاقت  و فشارهاي  مشكالت ها، با رنج  مسلمانان  كه  گاه آن -  احزاب  غزوه

را نيز   حقيقت و گشايش، اين  فتح  به  دادنشان  مژده  گرديد تا ضمن  نازل -روبرو شدند 
  سعادت  به  سرانجام  دارد كه  و واجباتي  ايمان، حقوق  سازد كه  خاطر نشان  يشانا  به

  و آسان  مجاني  گونه همين را  دو جهاني  سعادت  اما اين شود، مي  منتهي  هردو جهان
ايفا كند و   را در زندگي  خويش  و رسالت  بايد مأموريت  مؤمن  بلكه دهند، نمي
  بشتابد و كاخ  خويش  بانفس  و مجاهده  با دشمن  جهاد و مبارزه  نهايميدا  به  نثارانه جان

  بر افرازد تا مستحق  و اخالص  از تقوي  و بر زيربنايي  صالح  از عمل  را با آرايشي  ايمان
 .گردد  پاداش  اين
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 صخدا  از رسول  مؤمنان: اند كرده  روايت  كريمه  يهآ  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  چه پرسند، از تومي«: شد  نازل  كنند؟ پس  خود را انفاق  از اموال  چيزي  چه  پرسيدند كه

  چنين.  وحالل  پاك  از مال :يعني »كنيد  از خير انفاق  كه  آنچه: كنند؟ بگو  انفاق  چيزي



193  

پدر و مادر و   به  پس«شود  مي  خير انفاق  ههايشد زيرا در را  ناميده» خير»  مالي

  انجام كه  اي دارد و هر نيكي  تعلق  مانده  در راه  و به  و مسكينان  و يتيمان  نزديكان

  عبارت تفسير نظير اين. دهد مي  پاداش  و در برابر آن » داناست  آن  خدا به  البته دهيد،
كنند پرسيدند،   بايدانفاق  كه  از چيزي  مؤمنان  كه  كنيم مي  مالحظه.  گذشت) 177(  در آيه

باشد   حقيقت  بر اين  تنبيهي داد تا  پاسخ  آنان  به  صدقات  مصرف  از نحوه �اما خداوند
 . تر است مقدم  دانستن  امر به  اين  كه

  وجوه  بيان براي  آيه  زيرا اين  منسوخ  نه  است  محكم  كريمه  آيه  اين  كه  است  آن  صحيح
مقدار   كه  است، درحالي  نكرده  را تعيين  مقدار انفاق  است، چرا كه  نافله  صدقه  مصرف
خواهر  پدر، برمادر،« :است  آمده  شريف  در حديث.  است  معين  اجماع  به  فرض  زكات

 .» كن  انفاق  و نزديكترت. ..بر نزديكتر  و برادرت، سپس
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جهاد  مراد از.  شماست  از موارد آزمون  و اين، يكي » است  شده  بر شما جهاد فرض«

  مشقتي :كره » شما ناخوشايند است  براي  و آن«  با كفار است  مسلحانه  جنگ در اينجا،

و   مال  صرف  مستلزم زيرا  آميز است جهاد مشقت ! آري.  خوشايند نفسها نيست  كه  است

  داشته  را ناخوش  بساچيزي  و چه«باشد  مي  و خانواده  از خانه  و جدايي  جان  صرف

پيروز و   بسا در آن  چه  كه همانند جهاد، »سود شما باشد  به  آن  كه  در حالي باشيد،
  كشته  كه  هم  و كساني  الهي  اجر و پاداش  به  رسيد و هم مي  غنيمت  به  شده، هم  فاتح
 »باشيد  داشته  خوش را  بسا چيزي  و چه«گردند  مي  نايل  شهادت  فيض  به شوند، مي

صورت،   زيرا در آن »باشد شما  زيان  به  آن  كه  در حالي«جهاد   و ترك  استراحت  چون
، قصد  سرزمينتان  و عمق  خانه  كند و دردرون مي  و مغلوبتان  شده  بر شما چيره  دشمن

  سازد كه روبرو مي  ها و مصايبي و شما را باسختي  را كرده و ناموستان  و مال  انج
  بر منافع  افزون  داريد و اين مي  را ناخوش  شما آن  كه  است  تر از جهادي بسيار سخت
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و «دهيد  مي  جهاد از دست  آنها را با ترك  كه  است  ديگري  و بلندمدت  مدت كوتاه

 .»دانيد و شما نمي«  شما در چيست  و رستگاري  صالح  كه »داند خداوند مي

  فرض  جهاد بر مسلمانان  چون«: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن
  نازل  كريمه آيه  پس داشتند،  را ناخوش  و دشوار آمد و آن  سخت  كار بر آنان  شد، اين

  مسلمانان  در دلهاي جهاد  ، محبت كريمه  آيه  اين  بعد از نزول«: گويد مي  عكرمه. »گرديد
  آحاد امت  همه  برگردن  اي فريضه جهاد،«: گويد مي  زهري  شهاب  ابن. »دار شد ريشه

در   كه خود هستند زيرا كسي  درمنازل  كه  آنان  جهادند و چه  در ميدان  كه  آنان  است، چه
  كند و اگر از وي  بايد كمك شد، اندهفراخو  كمك  است، اگر به  خود نشسته  خانه

  بايد عازم شد،  جهاد داده  به  رفتن  فرمان او  فرياد برسد و اگر به  بايد به شد،  فريادرسي
امر   حقيقت :يعني. »نشيند مي  خويش  درخانه نبود،  او نيازي  به  جهاد شود و اگر هم

  مات  من« :است  آمده  شريف  در حديث  جهت از اين. بايد باشد  و چنين  است  چنين
جهاد   كه  در حالي بميرد،  هر كس : جاهليه  ميته  الغزو مات با  نفسه  يحدث  لم يغز و  ولم

  جاهليت  مرگ  جهاد را نداشته، به  و نيت  انديشه هم  و نهاد خويش  و در انديشه  نكرده
  بر تمام -  حال  حسب  يا به نياز  حسب  به -جهاد   جمهور علما بر آنندكه. » است  مرده

  كفايه  جهاد فرض بود،  با اسالم  اگر غلبه  كه  ترتيب  بدين است،  عين  فرض  مسلمانان
 . است  عين  فرض  پيروزي  جهاد تا تحقق بود، با دشمن  و اگر غلبه  است
 

�p�o�n��m�l�k�j�ih�g�f�e�dc�b�a�� �̀_�^�p�o�n��m�l�k�j�ih�g�f�e�dc�b�a�� �̀_�^�p�o�n��m�l�k�j�ih�g�f�e�dc�b�a�� �̀_�^�p�o�n��m�l�k�j�ih�g�f�e�dc�b�a�� �̀_�^
s�r�qs�r�qs�r�qs�r�q�����b�a� �̀_�~�}|�{�z�y�xw�v��u�t�b�a� �̀_�~�}|�{�z�y�xw�v��u�t�b�a� �̀_�~�}|�{�z�y�xw�v��u�t�b�a� �̀_�~�}|�{�z�y�xw�v��u�t

cccc����i�h� gf�e�di�h�gf�e�di�h�gf�e�di�h�gf�e�d����l�k�jl�k�jl�k�jl�k�j������q�p�o�n�m��q�p�o�n�m��q�p�o�n�m��q�p�o�n�m
rrrr�����~�}�|�{��zy�x�w�vu�t�s�~�}�|�{��zy�x�w�vu�t�s�~�}�|�{��zy�x�w�vu�t�s�~�}�|�{��zy�x�w�vu�t�s  

؟  چيست آن  مكح  كه »پرسند مي  حرام  در ماه  جنگ  درباره«! صپيامبر  اي »از تو«

  از راه  اما بازداشتن«  نارواست  و كاري » است  بزرگ  گناهي  در آن  جنگيدن: بگو«

آن، در   اهل  و راندن  مسجدالحراماز   خداوند و بازداشتن  به  خدا و كفرورزيدن

 از  و فتنه«شدند  مي  را مرتكب  اعمال  اين  كفار مكه، همه  كه » نزدخداوند نارواتر است
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  به  مؤمن  مستضعفان  و برانگيختن  واداشتن: در اينجا  مراد از فتنه » كشتار بزرگتر است
  آنان  اگرحتي -  آنهاست  كشتن بزرگتر از  اين  است، كه  با آزار و شكنجه  دينشان  ترك

تا «ورزند  مي  ودشمني »كنند با شما كارزار مي«مستمرا  » همچنان  و اينان«كشتند  را مي

كفر   سوي  به »برگردانند  دينتان شما را از«  كنند كه  آماده  آن  را براي  زمينه »اگر بتوانند

در دنيا و   اعمالش ميرد،كفرب  برگردد و درحال  از دينش  از شما كه  و هر كس«

  جاري  مسلمان  در دنيا برمرتد حكم  كه  بايد دانست » است  شده«  و تباه » باطل  آخرت
  اسالم  را نيز كه  آخرت  از ثواب  چيزي -بر كفر بميرد   چنانچه -شود و او  نمي

 .»ر آنندد  اند و جاودانه دوزخي  و اينان«آورد  نمي  دست  ، به است  آن  ايجادكننده

  غزوه از  قبل  دو ماه صخدا  رسول: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
از   كارواني )كمين(ترصد   براي � جحش بنهللا عبدا  فرماندهي  را به  اي سريه بدر،

  روان  مقصد مكه  به  از طايف  كه»  حضرمي  عمروبن»  آنها با كاروان كردند،  اعزام  قريش
  آگاه  حرام  ماه  از حلول اما مسلمانان بود،  الحرام رجب  ماه  اول  شب روبرو شدند، بود،

  را به  كاروان  راكشتند و اموال  حضرمي  عمروبن  برده  حمله  كاروان  آن  به  پس نبودند،
: آنها فرمود  به ص حضرت آن آمدند، صخدا  نزد رسول  گرفتند و چون  غنيمت

  آن. » بودم  دستور نداده  حرام  در ماه  جنگيدن  شما را به  من  ا كهخد  سوگند به«
  اين  هم  ديگر، مشركان  ازسوي. نگرفتند  تحويل  را نيز از ايشان  غنايم ،صحضرت
  دادند كه قرار مي  رامورد سرزنش صقرار داده، پيامبر  آويز خويش را دست  موضوع

. شد  نازل  كريمه آيه  بود كه  همان !شكند را مي و حرمتها گذارد را زير پا مي  مقدسات
 .گرفتند  را تحويل  غنايم صخدا  رسول  گاه آن
جمهور علمابر آنند   ليكن كند، مي  داللت  حرام  در ماههاي  جنگ  بر حرمت  كريمه  آيه
  مشركان با  ، لذاجنگيدن شده  منسوخ»  توبه»  از سوره) 5(  آيه  به  كريمه  آيه  اين  حكم  كه

و   در حنين  هوازن  قبيله خود با صخدا  رسول  چنانچه.  است  مباح  حرام  در ماههاي
 .بود  حرام  در ماه  جنگيدند و اين  در طايف  ثقيف  با قبيله

 : از احكام  برخي  بيان
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  ياست، حت نيك  اعمال  برنده و از بين  ارتداد هدر دهنده  بر آنند كه  و ابوحنيفه  مالك -1
مرتد، مشروط   عمل هدر رفتن: گويد مي  شافعي  ولي. برگردد  اسالم  اگر مرتد مجددا به

 .او بر كفر بميرد  كه  است  آن  به
  بروي  شود و اسالم  فرا خوانده  توبه  تا مرتد به  است  مستحب  ها بر آنند كه حنفي -2

  به  وي  فراخواندن  بر آنند كهنيست، اما جمهور فقها   كار واجب  اين  گردد، ليكن  عرضه
 . است  واجب -بار   تا سه -  از كشتنش  قبل  توبه

  به  ارتداد خويش  مرتد در حال  كه  آنچه :از نظر ابوحنيفه: مرتد  ميراث -3
 در  كه  آنچه  ولي شود، مربوط مي  المال بيت  و به  است» ء في»  است، مال  آورده دست
 اما. گيرد مي  تعلق  مسلمانش  ورثه  مرتد شده، به  و سپس  وردهآ  دست  به  اسالم  حال

 .باشد مي  المال بيت  به  متعلق  در هر حال  وي  ميراث  و احمد بر آنند كه  ، شافعي مالك
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از  »خدا  در راه  هك  و كساني«اند  كرده  پايداري  و بر ايمانشان »آوردند  ايمان  كه  آنان«

  رحمت  به اند، جهاد كرده«  كه  آنان »و« اند كرده » هجرت«  دار اسالم  سوي  دار كفر به

 .» است  اميدوارند و خداوند آمرزگار مهربان  الهي

هر جا و   شود كه مي  دانسته  چنين  هجرت  فرضيت  از علت: اند گفته  احكام  علما در بيان
است،   فرض  بر مسلمان  هجرت تكرار شد،  و مكاني  در هر زمان  تعل  اين  كه  هر گاه

و   و عقيده  دين خاطر  به  در آن  كه  در سرزميني  كه  جايز نيست  مؤمني  هيچ  براي  پس
 .گزيند  گيرد، اقامت فشار قرار مي  مورد آزار و تحت  عملش

شد زيرا   نازل � جحش  بنهللا عبدا) گروه(  سريه  درباره  كريمه  آيه  اين:  نزول  سبب  بيان
  براي  حضرمي  كاروان  به  حمله  كه  اميدوار باشيم  توانيم آيا مي! هللا يا رسول: گفتند  ايشان

بود   ؟ همان باشيم  مجاهدان اجر  دريافت  ، مستحق در آن  آيد كه مي  حساب  به  اي ما غزوه
، بايد  و جهاد خويش  هجرت ايمان،  ليلد به  ايشان  كه  حقيقت  ز اينا �خداوند  كه

 .خبر داد باشند،  الهي  اميدوار پاداش
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و   جبل  خطاب، معاذبن عمربن: اند گفته كريمه آيه  ابتداي  نزول  سبب  در بيان  مفسران
و   شراب درباره! هللا  يا رسول: دند و گفتندآم صخدا  نزد رسول �از انصار  جمعي
خداوند   پس .اند  و غارتگر مال  عقل  برنده  دو از بين  بدهيد زيرا اين  ما فتوي  قمار به

  آيدكه برمي چنين  باره اين در  رسيده  از روايات. فرمود  را نازل  كريمه  آيه  اين  متعال
  البته  ، كه است گذاشته سر را پشت  چهار مرحله و  بوده  تدريجي  در اسالم  شراب  تحريم

و   شرابخواري دار ريشه  عادت  درمان  ، لذا براي است  موفقي  تربيتي  سياست  اين
 :شد  نازل  كريمه  بزرگ، چهار آيه  آفت  از اين  مردم  رهانيدن

با   ، كه»67 /نحل«�﴾�n��m�l�k�j�i�h�g�f﴿: آيه -1
 .بود  حالل  بر مسلمانان  هنوز شراب  كريمه  آيه  اين  نزول

��﴿: آيه -2 �¼�»�º�¿�¾�½...�﴾ آن  از نزول  پس  آيه، كه  همين :يعني  
 آن  دادند و نزول  ادامه  آن  به  هم  كشيدند و جمعي  دست  نوشي  از شراب  گروهي

 . است»  مائده»  در سوره  شراب  قطعي  بر حرمت  اي مقدمه 

  نوشي  را ازشراب  مسلمانان  كه ،»43/نساء« ﴾...z�y�x�w�v﴿ :آيه -3
 .كرد  نماز نهي  در اوقات

  رابه... و قمار  شراب  كه  است »90/  مائده« ﴾...��F�E�D﴿ :آيه  و چهارمين -4
 .كرد  تحريم  طور قطع

  معناي  ناميدند؛ زيرا خمر به» خمر«را   شراب »پرسند خمر و ميسر از تو مي  درباره«
ها  حنفي  رأي خمر در. اندازد پوشاند و از كار مي را مي  نيز عقل  و شراب  است  پوشاندن

  كه  آن و بي  آمده  غليان  شود تا به  گذاشته  همچنان  كه  انگوري  آب: از  است  عبارت
  انگور نيز، هرآنچه  غير آب و از. آورد  بيرون  شود و كف  تيره شود،  نزديك  آن  به  آتشي

  انگور است، اما بجز شراب  شراب  در حكم آور باشد، را بپوشاند و مستي  عقل  كه
جمهور   در رأي  ولي.  نيست  حرام سكرآورنباشد،  از ديگر شرابها كه  مقدار اندك انگور،
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شود  مي  اطالق  و هر مسكر ديگري  خرما، ذرت سكرآور انگور،  بر آب» خمر« فقها،
 . است  حرام  و بسيار آن  بنابراين، كم

  كسبي زيرا قمار  است  آساني  معناي  به  كه  شده  برگرفته» يسر«و از   قمار است: ميسر
قمار  شتر، با آنها بر سر گوشت  با تير بود كه  قمار اعراب.  زحمت  و بي  مشقت بي  است

را   معين  سهمي عدد از آنها  هفت  بر روي  تير برداشته  ده  كه  ترتيب  بدين كردند، مي
  را به  شتراني  گاه گذاشتند، آن مي  باقي  و نشان  عالمت تا از آنها را بي  نوشتند و سه مي

  قسمت  يا ده  و هشت  بيست  به  كرده  آنها را ذبح قمار،  از شروع  خريدند و قبل مي  نسيه
  از آنان  يمعتمد  و شخص  نهاده  اي را در كيسه  گانه ده  تيرهاي  گاه  آن كردند، مي  تقسيم

تير   كه  كسي  پس آورد، مي  را بيرون آنها  يكي كيسه، يكي  آن  كامل  دادن بعد از حركت
  نامش  به  نشاني تير بي  كه  و كسي  گرفت مي را  اش بهره شد، مي  نصيبش  اي بهره  داراي
  اين  سپس د،دا مي  را تاوان  شتران  همه  بهاي  عالوه و به  گرفت نمي  چيزي شد، مي  خارج

كردند  كار افتخار مي  اين  خوردند و به نمي  چيزي  دادند وخود از آن فقرا مي  ها را به بهره
  جمعي. دادند قرار مي  مورد نكوهش كرد، نمي  كار مشاركت در اين  با آنان  را كه  و كسي

توسط فرد   مال  گرفتن  يعني قمار،  معني  در آن  كه  هر چيزي«: اند گفته  سلف  از علماي
 از بازيهايي  يا شطرنج، يا غير آن نرد،  ازقبيل -باشد   بازي  وسيله  به  از فرد بازنده  برنده

 .» از قمار است -  ها با گردو و تيله بچه  بازي  ديگر و حتي 
 » است مردم  براي  و منافعي  بزرگ  گناهي«و قمار   در شراب  يعني »دو  در آن: بگو«

است، يادر روان، يا   يا در بدن  گناه  زيانبار باشد و زيان  كه  است  يا عملي  سخن :گناه
  به  متعلق  گناهان  و از جمله.  اينهاست  همه  شامل  شراب  زيان  ، يا در مال، كه در عقل
ساير   نمازها و ترك  انجاميدن  تعطيل و ناسزاگويي، به  و فحش  وجدال  ؛ جنگ شراب

است، يا   اقتصادي يا  شراب  منفعت.  گسار است فرد مي  ز سويا  شرعي  تكاليف
فرد   طور گذرا براي به  كه  است  با نشاط و طراوتي  شراب  شهواني  ؛ منفعت شهواني

فقر و : قمار  گناه.  است  آن  درتجارت  آن  اقتصادي  اما منفعت دهد، مي  شرابخوار دست
: آن  و منفعت  ديگر است با يك  قماربازان  ورزي ينهو ك  آزاري و دل  و دشمني  مال  باختن
  از سوي  مال  آوردن دست  ؛ به آن  يا منفعت رسد، فقرامي  به  آن  از طريق  كه  است  سودي
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  زيرا هيچ » آنها از سود آنها بزرگتر است  گناه  ولي«  است زحمت  برنده، بدون  شخص
  خيري  باشد و هيچ است، برابر نمي  نوشي ابشر  الزمه  كه خير و منفعتي، با فساد عقل

و   فقر قرار دادن  و خود را در معرض  در مال) ريسك(  خطركردن تواند با در قمار نمي
و   قماربازي  بسا كه  آيد و چه پديد مي  از آن  برابر باشد كه  هايي دشمني  جلب
 :گويد مي» المنير«تفسير   صاحب. حرمتها بينجامد  خونها و هتك  ريختن  به  نوشي شراب

 .»باشد مي  شود و حرام مي  آزمايي، قمار محسوب  بخت  هاي برگه«
 »خود را  خانواده  كنند؟ بگو مازاد بر مخارج  انفاق  چيزي  چه پرسند، و از تو مي«

اما  . شده  منسوخ  فرض  زكات  كريمه، با آيه  از آيه  بخش  اين  از علما بر آنند كه  برخي
  مفسران و جمهور  نيست  و منسوخ  است  ثابت  كريمه  آيه  اين  حكم  كه  است  آن  صحيح

خود را   خداوند آيات  سان بدين«. باشد مي  نافله  در مورد صدقه  آن  حكم  برآنند كه

را   خويش  از اموال  و مقداري »در دنيا تفكر كنيد  باشد كه سازد، مي  روشن  برايتان

  آن  نيز تفكركنيد، لذا بقيه » و در آخرت«داريد   نگه  تان امور زندگي  به  دادن  رونق  براي
  لذا بايد هم كند، مي  ياري آخرتتان  دادن رونق  شما را به  نماييد كه  مصرف  را در وجوهي

و   در زوال :يعني«: گويد مي ك عباس  ابن.  در كار آخرت  در كار دنيا بينديشيد و هم
 .»بينديشيد  آخرت  بقاي  سوي به  آوردن يدنيا و رو  فناي

  شريف  حديث  جمله  است، از آن  آمده  بسياري  كريمه، احاديث  آيه  معاني  در توضيح
از   يكي  هرگاه« :فرمودند  كه  است صخدا  از رسول �هللاعبدا  جابربن  روايت  به  ذيل

  بايد همراه شد،  افزون  چيزي  كند و اگر از نياز وي  شروع  بايد از خودش شما فقير بود،
  يافت، بايد به  اي افزوني  اگر بعد از آن  سپس بپردازد،  تكفلش  افراد تحت  با خود، به

 .»كند  صدقه  ديگران

�Å�Ç﴿:  ، يعني آيه  دوم  قسمت  نزول  سبب Æ...﴾ روايت  بنا به  
از   جمعي يافتند،  فرمان �خدا  در راه  انفاق  به � صحابه  چون :بود كه  اين � عباس ابن
  بدان  كه  انفاقي  اين  كه  دانيم ما نمي: و گفتند  آمده صخدا  نزد رسول  آنان

 :شد  نازل  پس ؟ كنيم  را بايد انفاق  مقدار از اموالمان  و چه  چيست ايم، مأمورشده

﴿É�È�Ç�Æ�Å...﴾.� 
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  كه  و مشكالتي  ايشان  و سرپرستي  از تكفل :يعني »پرسند از تو مي  يتيمان  و در باره«
 گنهكار بگذارند،  خويش  حال  را به  دارند زيرا اگر آنان  عرصه  در اين  سرپرستان

  اي جداگانه  آنها خوراك  جدا سازند و براي  خود را از اموالشان  شوند و اگر مال مي
  صالح  به  كار كردن: بگو«بايد بكنند؟   چه  پس دشوار،  است  كاري  درنظر بگيرند، اين

  همزيستي  و اگر با آنان«خود رها كنيد   حال  را به  آنان  كه  از اين » بهتر است  آنان

 » آنها برادران« جا سازيد را با خود يك  آنان  معيشت  و برنامه  و غذا و خوراك »كنيد

شود  مي  داده  رخصت  باره اين شما در  و به  كار جايز است  اين :يعني »شما هستند«  ديني

: يعني.  است  ايتام  اولياي به  هشداري  اين »شناسد بازمي  و خدا مفسد را از مصلح«
از   كسي را دارد و چه  يتيم  مال  ساختن  و تباه  قصد خوردن  كسي چه  داند كه مي �خدا
  است  وي  و بهبود آينده  يتيم  اموال و رشد  اصالح  و در پي  كرده  گناه  سكار احسا  اين

كار را بر   ولي » انداخت مي  دشواري  شما را به«  باره دراين » خواست و اگر خدا مي«
، از  پس را داد،  با ايتام  آميزش و  همزيستي  شما اجازه  گردانيد و به  شما گشاده

  بر كار خويش » است  وچيره  همانا خداوند غالب«بپرهيزيد   اموالشان  ساختن تباه
 . خويش  و در آفرينش  در احكام  است » حكيم«

  كه  گاه آن :فرمود  كه  است  شده  روايت � عباس از ابن  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

  مگر به نشويد،  نزديك  يتيم  مال  و به( ﴾��H�G�F�E�D�C�B�A﴿ :آيه

همانا ( ﴾�x�w�v�u�t﴿ :و آيه ،»/152 انعام« )نيكوتر است  كه  يا شيوه
در   يتيمي  كه  هر كسي شد؛  نازل »/10نساء«... ) خورند را مي  يتيمان  اموال  كه كساني

جدا   اش را از نوشيدني خود  و نوشيدني  خود را از خوراكش  خوراك بود،  اش خانه
  نگه  را برايش  ماند، آن مي باقي  چيزي  تيمي  اگر از غذاي  بود كه  و چنان  ساخت

غذا فاسد   مانده  خورد و باقي نمي او  بسا كه  را بخورد و چه  بعدا آن  داشتند كه مي
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در  صخدا  را با رسول  قضيه  ناگزير اين دشوار شد و  كار برآنان  شيوه  اين  پس. شد مي
 .كرد  را نازل  ريمهك  آيه اين  خداوند متعال  گاه آن. گذاشتند  ميان
 دختر، نكاح  يتيم  يا وصي  اگر سرپرست  كه  است  بر آن :ابوحنيفه  امام: احكام  بيان

خود با  تواند مي  دهد و هم  نكاح  تواند او را به بداند؛ مي  حالش  صالح  را به  وي  دادن 

��L��K﴿: آيه  از مضمون  جصاص. كند  ازدواج  وي � � �J�I ﴾جتهاد در ا  جايز بودن�
در مورد يتيمان،   كريمه  مورد نظر آيه  زيرا اصالح  است  را استنباط كرده  حوادث  احكام
 .شود مي  غالب، دانسته  اجتهاد و حدس  از راه
 

�q�p� on�m�l�k� �j�i�h� gf�e�d�c�b�q�p� on�m�l�k� �j�i�h� gf�e�d�c�b�q�p� on�m�l�k� �j�i�h� gf�e�d�c�b�q�p� on�m�l�k� �j�i�h� gf�e�d�c�b
�̀_��~�}|��{�z�y��x�w�v�ut��s�r�̀_��~�}|��{�z�y��x�w�v�ut��s�r�̀_��~�}|��{�z�y��x�w�v�ut��s�r�̀_��~�}|��{�z�y��x�w�v�ut��s�r�����e�d�c�ba�e�d�c�ba�e�d�c�ba�e�d�c�ba

�o�n�m�l�k�j��ih�g�f�o�n�m�l�k�j��ih�g�f�o�n�m�l�k�j��ih�g�f�o�n�m�l�k�j��ih�g�f 

  پرست بت  زنان:  مشركات »بياورند  ايمان  كه  مگر آن نكنيد،  ازدواج  مشرك  و با زنان«
است،   حرام نيز همانند آنان  غير كتابي  كافر حربي  با ساير زنان  مسلمانان  اند و ازدواج

)  5(  در آيه  آن  حكم كه جايز است، چنان  با آنان  ازدواج  ، كه و مسيحي  يهودي  مگر زنان
: يعني » است  آزاد مشركي  بهتر از زن  مؤمن  كنيزي  و البته«. آيد مي»  مائده»  از سوره
  آزاد كافري  با زن  از ازدواج  برايش  اين كند،  ازدواج  مسلمان  از شما با كنيزكي  اگر يكي

كافر   زن  هر چند آن :يعني »آورد شگفت  او شما را به  زيبايي  هرچند كه«  بهتر است
مطلقا  »را  مسلمان  و زنان«آورد   شگفت  خود به  ثروت، يا اشرافيتشما را با زيبايي، يا 

بهتر از   مؤمن  اي و برده. آورند  ايمان  كه  مگرآن در نياوريد،  مشركان  همسري  به«

و   و جاه  ثروت و  مال »آورد  شگفت  است، هرچند شما را به  مرد آزاد مشركي
تواند  نمي  از وجوه  وجهي  هيچ  به  مشرك مرد  كه  است  بر اين  امت  اجماع.  وي  جمال
نمايد،  مي  رخ  اسالم  كار به  از اين  كه  و ذلتي  خفت  سبب  به بستر شود، هم  مؤمني  با زن

  است  مشرك  و زنان  مردان  سوي  به  اشاره » آنان« پذيرد را نمي  خفت  اين  و قطعا اسالم
شما  با معاشرت، گفتار و كردار خود،  آنان :يعني »خوانند فرامي  دوزخ  آتش  سوي  به«

و   خويشاوندي  است، پس  دوزخ  آتش  موجب  خوانند كه فرامي  اعمالي  سوي  را به
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  و فرزندان  مسلمان  انسان  دين  را متوجه  آنان، خطر عظيمي  ومصاحبت  معاشرت
 خويش  ا خود و خانوادهت  جايز نيست  فرد مسلمان  يك  لذا هرگز براي گرداند، مي وي

  به«  پيامبرانش  بر زبان »خواند و خداوند فرامي«قرار دهد   خطري  چنين  را در معرض 

  براي  بهشت  شدن  قطعي  موجب  كه  عملي  سوي  به :يعني » و آمرزش  بهشت  سوي
  د مؤمنمر  بنابراين، ازدواج.  خويش  اراده  به :يعني » خويش  اذن  به«  است  كننده عمل

  خود فراخواننده ؛ در پرتو معاشرت، گفتار و رفتار شايسته نيكوكار،  مؤمن  نيكوكار با زن
متذكر   گرداند، باشد كه مي  روشن  مردم  خود را براي  و آيات«  است  بهشت  سوي  به

 .سر بر نتابند  تعالي  حق  و از حكم  و خير را از شر تمييز داده »شوند

3�¢�� : �$p~!#�  �e�7& [Z :است  آمده  شريف  در حديث ,�)#��5	 �n�{	 �),AR	 �n�e

��Q$  "��5�  �$��  ����  مالش، براي  براي: شود مي  گرفته  نكاح  چهار چيز به  براي  زن:  

ديندار بشتاب،   زن  سوي  تو به  دينش، پس  و براي  اش زيبايي  و نسبش، براي  حسب

�g«: است  آمده  شريف  در حديث  همچنان. »!بادآلود   خاك  دستهايت*� ���5�  g�*� _6	  

�e� ���5�7& ��5� R:  باشد مي  شايسته  دنيا زن  متاع  و بهترين  است  متاع) اش همه(دنيا« .

�p< ")#AR S :است  آمده  شريف  در حديث  همچنانA#5� ��!#�  fA�3  ")#A:  &F  

<	 ,"���� "I��!#�  0Tq  & ,"n���fA�3 &"n���  & F "I��!��	 ,")|L�  UT   ,"��5�

£3 �  ��@ S���K S����  "��  &=P3 : نگيريد زيرا چه  نكاح  به  شان خاطر زيبايي را به  زنان  

بسا   نكنيد زيرا چه  ازدواج  خاطر اموالشان  به  گرداند و با آنان  هالكشان  شان بسا زيبايي
طور  كنيد زيرا به  ازدواج  با آنان  شان دينداري  گرداند و بر اساس  نسركششا  اموالشان

 .» بهتر است  و كچل، اما متديني  سياه  كنيزكي  قطع
جايز،  كتاب  اهل  را با زن  مرد مسلمان  ، ازدواج مطهر اسالم  شريعت  كه  در اين  حكمت

تواند  مي  كتابي زن :كه  است  ه، اينرا ناجايز دانست  با مرد كتابي  مسلمان  زن  ازدواج  ولي
  اصول  به  مسلمان بماند زيرا مرد  باقي  و آيينش  مرد مسلمان، بر دين  با يك  با ازدواج

  تأثيرپذيري  تواند بدون نمي غالبا  مسلمان  ديگر نيز باورمند است، اما زن  آسماني  اديان
  سرپرستي  قدرت  كه  آن  دليل  باشد، به  داشته  مشتركي  زندگي  كتاب، با وي  از مرد اهل
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حال،   با اين. خورد مي  دو برهم  آن و معنوي  روحي  و انسجام  و قطعا وفاق  با مرد است
اربعه،   ائمه. باشد مي  مكروه -  جايز بودن در عين -نيز   كتابي  با زن  مرد مسلمان  ازدواج

 .نظر دارند  اتفاق ،)رستپ آتش( مجوسي  با زن  مسلمان  ازدواج  بر حرمت
 

�¢� ¡��~�}�|�� {z�y�x�w�v�u�t� sr�q��p�¢�¡��~�}�|�� {z�y�x�w�v�u�t� sr�q��p�¢�¡��~�}�|�� {z�y�x�w�v�u�t� sr�q��p�¢�¡��~�}�|�� {z�y�x�w�v�u�t� sr�q��p
��±���°�� �̄®�¬�«�ª�© �̈§��¦�¥�¤�£��±���°�� �̄®�¬�«�ª�© �̈§��¦�¥�¤�£��±���°�� �̄®�¬�«�ª�© �̈§��¦�¥�¤�£��±���°�� �̄®�¬�«�ª�© �̈§��¦�¥�¤�£ 

  خون: شرع  در اصطالح  حيض » است  اذي  آن: بگو پرسند، مي  حيض  و از تو درباره«
در   آن  مدت شود و كمترين مي  خارج  زن  از رحم  دوره  يك  در هر ماه  كه  است  فاسدي

  يا برآن  كم  مدت از اين  و آنچه  روز است  ده  روز و اكثر آن  سه  و يارانش  د ابوحنيفهنز
و احمد   در نزد شافعي حيض  مدت  كمترين.  حيض  نه  است 1» استحاضه« شود،  افزون

  و اكثر آن  است  لحظه  دريك  حتي  خون  بار جهش  يك  روز و در نزد مالك  شبانه  يك
از   كنايه :اذي. باشد مي  شد، استحاضه  افزون  مدت  بر اين  و آنچه  است روز  پانزده
  مراد از اين »بگيريد  كناره  زنان از  حيض  در مدت  پس«.  است  و آسيب  پليدي
زيرا در   آنان  كردن يا لمس  همنشيني  ترك  است، نه  جنسي  مقاربت  گيري، ترك كناره
اما .  جايز است -  بجز مقاربت -  از آنان جويي و لذت  گيري بهره  هر نوع ها، حنبلي  رأي

.  است  واجب  آن  تا زانوي  ناف  از ميان  حايض  از زن  گيري كناره جمهور فقها،  در رأي
؛  است، اسالم  آمده � مالك  بن انس  روايت  به  كريمه آيه  نزول  سبب  در بيان  كه و چنان

  گرفتند و با آنان مي  سخت  حايض  بر زنان  را كه  يتجاهل عصر  يهود و اعراب  سنت
  نزديكي  و با آنان«. لغو گردانيد  كريمه  آيه  اين  با نزول شدند، نمي  خانه غذا و هم هم

  پاك  چون  پس«  است  حيض  خون  شدن ؛ با قطع شان و پاكي »شوند  نكنيد تا پاك

 .نماييد  نزديكي  كردند، با آنان  غسل  آب و به »شدند
  حالل  آن  و غسل  حيض  شدن بعد از قطع  حايض  با زن  نزديكي: جمهور فقها  در رأي

ها،  حنفي  شود، اما دررأي مي  آب  نيز جانشين  وجود آب، تيمم  عدم  و در صورت  است

                                                 
ستحاضه خون ا. استحاضه، خوني است كه به علت بيماري يا عارضه ديگري غير از حيض، پديد مي آيد 1

 .ـ در مذهب احناف ـ نه مانع روزه است، نه مانع نماز و نه مانع هم بستر شدن
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جايز است،  كند، غسل  كه  از آن  و قبل  حيض  شدن مجرد قطع  به  حايض  با زن  نزديكي
از «شدند؛   پاك  چون!  آري.باشد  آن  در حداكثر مدت  حيض  شدن قطع  كه  آن شرط به

يا .  است  زن  فرج  و آن »كنيد آميزش  است، با آنان داده  شما فرمان  خدا به  همانجا كه

  كاران خداوند توبه«  زنا و حرام  راه از  نه درآميزيد،  با زنان  حالل  از راه:  است  اين  معني

از   شوندگان و پاك  از گناهان  كاران توبه :مراد »دارد مي  را دوست  شوندگان كو پا
 .باشند و پليديها مي  جنابت

 

�Ä�ÃÂ�Á�À�¿�¾��½¼�»�º¹� �̧¶�µ� �́³��²�Ä�ÃÂ�Á�À�¿�¾��½¼�»�º¹� �̧¶�µ� �́³��²�Ä�ÃÂ�Á�À�¿�¾��½¼�»�º¹� �̧¶�µ� �́³��²�Ä�ÃÂ�Á�À�¿�¾��½¼�»�º¹� �̧¶�µ� �́³��²
�Æ��Å�Æ��Å�Æ��Å�Æ��Å 

  زمين  كه چنان هستند،  انسان  كشتزار نسل  آنان :يعني» شما كشتزار شما هستند  زنان«

كشتزار   به خواستيد،  كه  بر هر روشي  پس«  است  اتو حبوب  كشتزار گياهان  زراعتي

پس، از   كنيد؛ ازجهت  مقاربت  خواستيد با آنان  كه  از هر جهت :يعني »درآييد  خويش
  شرط آن به ديگر،  اي هرشيوه  و به  بر پشت  طور خوابانده  به پهلو،  پيش، از جهت  جهت

  يهود كه  شيوه  برخالف باشد، زن  فرج  كشتزار؛ يعني  در محل  و آميزش  مقاربت  كه
  كه  شود و چنان مي) احول(  دوبين تولد فرزند  ، سبب پشت  از پس  جماع: گفتند مي

  در رد همين  كريمه  آيه اند، كرده نقل �از جابر  نزول  سبب  در بيان  و مسلم  بخاري
  گمان بي  كه» خود  براي«ا ر  صالحه  اعمال: يعني »فرستيد  و پيش«. شد  پندار يهود نازل

 . خواهيديافت � را نزد خداوند  آن  پاداش
  جماع  در هنگام  الرحيم  الرحمنهللا ا  بسم  مراد از آن، گفتن«: گويد مي � عباس  ابن

��� :بگويد  آميزش  در هنگام  اگر كسي« :است  آمده  شريف  در حديث. » است$   ,B�

�)05�  �#,#K F�LJ5�  �#K	  F�LJ5�  �#*'M� �E :را از ما و از   شيطان !بارخدايا خدا،  نام به

مقدر   دو فرزندي آن  بين  آميزش  اگر در آن  پس. اي، بركنار دار ساخته  روزيمان  آنچه
  كه  در اين »و ازخدا بترسيد«. »برساند  او آسيبي  تواند به هرگز نمي  شيطان باشد،

در  »خواهيد كرد  مالقات او را  و بدانيد كه«گرديد   وي  از محرمات  چيزي  مرتكب
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بر   است  تأكيدي  اين. دهد مي جزا  شما را در برابر اعمالتان  پس رستاخيز،  هنگامه
 . بزرگ  رستگاري  به » ده  رابشارت«  پيشه  تقوي » و مؤمنان«.  آنان  دهي هشدار و بيم

 

�Õ�Ô�Ó�ÒÑ�Ð�Ï�Î��Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Õ�Ô�Ó�ÒÑ�Ð�Ï�Î��Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Õ�Ô�Ó�ÒÑ�Ð�Ï�Î��Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Õ�Ô�Ó�ÒÑ�Ð�Ï�Î��Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç
��Ö��Ö��Ö��Ö 

  و پرهيزگاري  از كار نيك  خود قرار ندهيد كه  آويز سوگندهاي را دست و خداوند«

 ، خويش  با نزديكان  رحم  صله  بر قطع  هرگاه :يعني »بگريزيد  مردم  بين  دادن وآشتي
  انجام را  نيك  و كارهاي  نداده  خيرات  امر سوگند خورديد كه  يا بر اين سوگند خورديد،

  بلكه قرارندهيد،  نيكوكاريتان  انجام  براي  را مانعي  داوند سبحانخ  سوگند به  پس ندهيد،
نيز دارد   دومي  معناي  كريمه  آيه. دهيد  را انجام  كار نيك  و آن  داده  از سوگند خود كفاره

بسيار سوگند   مردم  ميان  و اصالح  و تقوي  خير و نيكي  خاطر اراده  به: است  اين  و آن
بر خداوند   و جرأت  وجسارت  انگاري  سبك  نوعي بسيار،  گندخوردننخوريد زيرا سو

و توقير   است، تعظيم  شايسته  كه چنان را  تعالي  بايد حق  مؤمن  كه  است، در حالي  متعال
در سوگند خود   چه گزيند،  دوري  وي  نام آويز قراردادن از دست  االمكان نمايد و حتي

را   سوگند راست  زهد و تقوي، حتي  صاحبان  كه  چنان دروغگو باشد،  و چه راستگو
  هم  راست  اگر به  بود كه  كرده  بر خود الزام :ابوحنيفه  مثال امام. خوردند كمتر مي  هم

شما را   سخنان » و خداوند شنواست«. دهد  صدقه  بايد ديناري سوگند خورد،

  فرأي  يمين  علي  حلف  من« :است  نيز آمده  شريف  درحديث. شما  احوال  به » داناست«
سوگند   بر امري  هر كس :هو خير  الذي  وليفعل  يمينه  غيرها خيرا منها فليكفر عن

  كاري  و آن  داده  از سوگند خود كفاره  ، بايد كه يافت  را بهتراز آن  غير آن  سپس خورد،
 .»دهد انجام  بهتر است  را كه

  است  آن  گوياي  روايت  يك :است  آمده  دو روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان
بر   بود كه  شد زيرا او سوگند خورده  نازل � ابوبكر صديق  درباره  كريمه  آيه  اين  كه

هللا ا رضي  عايشه  عليه  بهتان(  افك  او در داستان  كه نكند؛ هنگامي  انفاق  خادمش  مسطح
در . گرديد  نازل  باره  نيز دراين» نور»  سوره) 22(  آيه  كه انچن شد،  همراه  با منافقان) عنها
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سوگند   كه  گاه آن شد،  نازل � رواحه بنهللا عبدا  درباره  كريمه  آيه  اين: ديگر  روايتي
نياورد و   سازش  و زنش او  نگويد و ميان  سخن  نعمان  بشيربن  خورد با دامادش

  توانم و نمي  نيست  ساخته  ازمن  ام، ديگر كاري ردهامر سوگند خو  بر اين  چون :گفت مي
 .نمود  را نازل  كريمه  آيه  اين  خداوند متعال  پس!  را بشكنم  سوگندم

 

�P�O��N�M�LK���J�I�H�G�F�E��D�C�B�A�P�O��N�M�LK���J�I�H�G�F�E��D�C�B�A�P�O��N�M�LK���J�I�H�G�F�E��D�C�B�A�P�O��N�M�LK���J�I�H�G�F�E��D�C�B�A 

  در نزد شافعي: سوگندلغو »كند نمي  مؤاخذه  لغوتان  سوگندهاي  خداوند شما را به«
  نه -اختيار  بي و  عادت  ، از روي خويش  گفتن سخن  در اثناي  شخص  كه  است  سوگندي

: گفتن  چون... ها ها ومزاح در شوخي  همچنان آورد، مي  بر زبان -  قصد سوگندخوردن به
  مترتب  برآن  گناهي  نه: يعني است،  لغو و بيهوده  سوگندي  چنين  كه! هللاوا  نه! هللاوا  آري

در   ولي.  سوگند نيست  درحقيقت زيرا اين  اي كفاره  و نه  سوگندشكني  حكم  است، نه
  بر چيزي  شخص  كه  است  سوگند لغو آن ):و احمد   ابوحنيفه، مالك(جمهور   رأي

  آن  خالف امر،  در واقع  است، سپس  داده  چيزرخ  آن  كه  گمان  اين  به خورد، سوگند مي
  خوردن قصد سوگند  بدون  كه  اما آنچه رد،ندا  كفاره  سوگندي چنين  پس شود، آشكار مي

را   اول  رأي» المنير«تفسير   صاحب. دارد  كفاره  در نزد آنان شود، مي جاري  بر زبان
سوگند لغو و   يكي :نموده  تقسيم  دو قسم  سوگند را به  زيرا خداوند متعال  داده  ترجيح
: است  فرموده  دوم  تشود و فقط در صور قصد صادر مي  به  كه  آنچه  ديگري

شما و خداوند   دلهاي  است  قصد كرده  كه  آنچه  كند شما را به مي  مؤاخذه وليكن«

  بدون  كه  شما را بر آنچه  از آنجا كه آمرزد، سوگند لغو را مي :است، يعني » آمرزنده
  قصدي  شما در سوگندهاي  براي  كند و از آنجا كه نمي  مؤاخذه آوريد، مي  قصد برزبان

) سوگندشكستن(  شدن حانث  سوي  به  راهي -  كفاره  با پرداخت -نيز   وعمدي
 .كند نمي  شما شتاب  مجازات  و به » بردبار است«  است قرارداده

 

_� �̂]�\�[�Z�Y�XW�V��U�T�S�R�Q_� �̂]�\�[�Z�Y�XW�V��U�T�S�R�Q_� �̂]�\�[�Z�Y�XW�V��U�T�S�R�Q_� �̂]�\�[�Z�Y�XW�V��U�T�S�R�Q 

 عدم  مرد به  خوردن سوگند: ايالء »كنند خود ايالء مي  از زنان  كه  كساني  براي«
  كمتر ازاين  است، اما اگر به  يا بيشتر از آن  چهار ماه  مدت  به  خويش  با زن  يخوابگ هم 
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نمايد،   مقاربت با زنش  سپس بگذرد،  مدت  آن  بايد انتظار بكشد كه سوگند خورد،  مدت
  چهار ماه« :شرع يا بيشتر از آن، حكم  چهار ماه  به  سوگند خوردن  در صورت  ولي

  چيز ديگري  سوگند آن انتظار بكشد و در  مرد بايد چهار ماه :يعني » است  انتظاركشيدن
و   زدن  قصد زيان  تواند به نمي چهارماه، مرد ديگر  بعد از گذشت  نيست، ولي  بر وي

خود را   حق  مطالبه  اگر زن  بلكه خود رهاكند،  حال  به  بالتكليف  آزار زن، او را همچنان
كند و يا او را   رجوع  خويش  زن  يا به  گرداند كه مخير ميمرد را   قاضي از مرد كرد،

  رفع  براي  قاضي ابا ورزيد،  هم  طالق  نكرد و ازدادن  رجوع  وي  اگر به  پس دهد،  طالق
: يعني »اگر بازگشتند  پس«كند  مي  را جاري  طالق  صيغه  وي  ضرر از زن، با درخواست

خداوند « بازآمدند،  و نكاح  زوجيت  ار رابطهاستمر  سوي  و به  از سوگند يادشده

جمهور   در رأي -  زن  مرد به  رجوع.  گنهكار خويش  بندگان بر » است  مهربان  آمرزنده
ها؛  اما در نزد حنفي باشد،  نداشته  عذري  كه  كسي  ؛ براي است با وي  خوابگي هم -

 . است  صحيح هم  قولي  رجوع
 

g�f�e�d�c�b��a�`g�f�e�d�c�b��a�`g�f�e�d�c�b��a�`g�f�e�d�c�b��a�` 

  زنان  به  گرفتند كه  و تصميم  ايالء كننده  مردان  آن» كردند  طالق  اگر آهنگ«ا ام »و«
 گفتار آنها را » دانا است  خدا شنواي  در حقيقت«باز نگردند   خويش  ايالء كرده

. دهد مي آنان  به  حالشان  مناسب  ، جزاي در برابر آن  پس داند، را مي  شنود و عزمشان مي
دارند؛ يا   درپيش  چهار ماه، فقط دو انتخاب  بعد از گذشت  يالء كنندها  مردان :يعني

  يعني.  نيست  درپيش  سومي  آنها و راه  دادن  ايالء شده، يا طالق  زنان  به  كردن رجوع
 .ايالء بيفزايند  توانند بر مدت نمي
يا دو   يك  اهليتدر ج  ايالء مردم«: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن

  تعيين  آن  براي را  چهار ماه  مدت  عزوجل  خداي  پس بود،  بيشتر از اين  و حتي  سال
ايالء؛ ضرار « :گويد مي � مسيب  سعيدبن. » ايالء نيست  مدت  كرد و كمتر از اين

  هم  اما دوست نبود، زنش  مرد خواهان  كه  سان بدين بود،  جاهليت  اهل) رساني زيان(
  نزديكي  وي  هرگز به  خورد كه مي لذا سوگند كند،  ازدواج  ديگر با وي  كسي  كه  نداشت
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  ستم  اين  عزوجل  خداي  گذاشت، كه خود وامي  حال  به  پس، او را بالتكليف. نكند
: كند كه مي  روايت  خويش  در صحيح  مسلم .» برداشت  را از ميان  زنان  آشكار در حق

  ايالء آن  سبب  كه  است  گفتني. دادند  طالق ايالء كردند و هم  هم صخدا  رسول
 -   آن  تأمين  به  ايشان  بود كه  اي در مورد نفقه  ايشان از  زنانشان  درخواست صحضرت

 .قادر نبودند -خواستند  مي  زنانشان  كه  اي گونه به
 

�z��y�x�w��v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml�k�j���i�h�z��y�x�w��v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml�k�j���i�h�z��y�x�w��v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml�k�j���i�h�z��y�x�w��v�u�t�s�r�q�p�o�n�ml�k�j���i�h
c�b��a� �̀_�~}��|�{c�b��a� �̀_�~}��|�{c�b��a� �̀_�~}��|�{c�b��a� �̀_�~}��|�{�����n�ml�k�j�i�h�gf�e�� �d�n�ml�k�j�i�h�gf�e�� �d�n�ml�k�j�i�h�gf�e�� �d�n�ml�k�j�i�h�gf�e�� �d
�u�t�s�r�qp�o�u�t�s�r�qp�o�u�t�s�r�qp�o�u�t�s�r�qp�o 

بر   هم  عرب  در سخن: قرء »قرء انتظار بكشند  سه  بايد مدت  شده داده  طالق  و زنان«
  و اين » حيض«بر   شود و هم مي  اطالق  ماهيانه  از عادت  زن  پاكي  بر مدت  يعني» طهر«

شود؛  مي  ناميده قرء  طهر كه  پس است،  اجتماع  معني  قرء به  اصل.  از الفاظ اضداد است
  است  شده  جمع  بدنش ماهيانه، در كل  از عادت  زن  پاكي  در مدت  خون  كه  روي  از آن

لذا . گردد مي  جمع  وي  رحم در  خون  كه  روي  شود؛ از آن مي  قرء ناميده  كه  و حيض
در   حكمت.  است  مطلقه  زن  عده -فقها   بنا بر اختالف -طهر   يا سه  حيض  سه  مدت

  آميختگي  هم  از به  جلوگيري  مرد براي  از نطفه  زن  رحم  پاكي  ؛ شناخت عده  مشروعيت
 » آفريده  را خداوند در رحمهايشان  آنچه كه  روا نيست  و برايشان«.  ها است در نسب

  اين. »دارند  ايمان  و روز بازپسين خداوند  اگر به دارند،  پنهان«  يا حمل  از حيض
  دارند تا زمينه مي  خود را پنهان  رحم موجود در  حمل  كه  زناني  به  است  هشدار سختي

دارند تا  مي  را پنهان  يا حيض خودمساعد گردانند،  را براي  جديدي  هنگام پيش  ازدواج
يا   ملح  كه  كسي  پس. بيفزايند  شان عده  در مدت شوهر بر خود  استمرار نفقه  بر زمان
  به  كردن با رجوع »اگر  و شوهرانشان«  نيست  ايمان اسم  را بپوشاند؛ مستحق  حيض

در «را   آنان  به  قصد ضرررسانيدن  نه »را دارند  قصداصالح«  رجعي  در طالق  زنانشان

  عده  اما اگر مدت »آنها هستند  بازگرداندن  سزاوارتر به«  انتظار در عده » مدت  اين
  بر عهده » است  زنان  و براي«  خود است  درباره  گيري تصميم  سزاوارتر به  نگذشت، ز
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طور  به«  شوهران  در قبال  از وظايف » است  زنان  برعهده  كه همانند آنچه«  مردان

  و به  رفتار نموده  معاشرت  حسن  به  خويش  بايد با زنان  مردان  پس در شرع، » پسنديده
و   بردگي پيمان  در اسالم  طور؛ بنابراين، ازدواج نيز متقابال همين  و زنان دنرسانن  آنها زيان

  و متساويي  مشترك  ، حقوق كلي  مصالح  بر اساس  كه  است  عقدي  نيست، بلكه  تمليك
  برزنان: يعني » برآنان  مردان  براي«  ليكن »و«آورد  و شوهر پديد مي  زن  رادر ميان

  تأمين و  امور نفقه  بودن  متكفل  سبب  را به  درجه  مرد اين  كه»  تهس  برتري  اي درجه«
  است  بر زن: يعني.  است  آورده  دست  تدبير، به  و داشتن  جهاد بودن  خانواده، اهل  هزينه

  و حتي  وخانواده  خانه  شئون  به  متعلق  كه  در آنچه  وي  هاي از اوامر مرد و خواسته  كه
را   خداوند متعال  معصيت اوامرش  كه  مادامي -  است  خود وي  به  صدر امور مخصو

  و واليت»  قوامت»  درجه مرد،  برتري  درجه  لذا اين كند،  اطاعت -باشد   دربر نداشته
  حكيم«  خويش  در ملك  است » و خداوند غالب«  است  امور خانواده  بر اداره  وي

 . است ساخته  شروعم  خلقش  براي كه  در آنچه » است
ومنزلت،   و خلق، مقام  در خلق  وي  مرد؛ فضيلت  برتري  درجه«: گويد كثير مي اما ابن
در دنيا و   وي  و برتري  خانواده  زندگي  مصالح  به  و پرداختن  نفقه  امر الهي، دادن  طاعت

�ml�ml�ml�ml﴿: از جمله » القرآن  ظالل في«در تفسير  :شهيد سيد قطب  ليكن. » است  آخرت
p�o�np�o�np�o�np�o�n﴾ درجه  اين  كه  كنم مي گمان«: گويد دارد؛ او مي  ديگري  برداشت  

  درجه :كه  اين  يعني باشد،  كريمه  آيه  همين  سياق  فقط مقيد به  بر زنان  مردان  برتري
  زندگي  حوزه  به  شان رجعي مطلقه  زنان  در برگرداندن  مردان  فقط ناظر بر حق  برتري

  مرد هم  به  رجعت  حق  سپردن  دليل.  بيشتر از آن  باشد و نه مي  عده  مدت در  زناشويي
بدهد، اما   مرد طالق  كه  نيست  معقول بنابراين،  است  دهنده مرد خود طالق  كه  است  اين
مرد   را به  آن  موقف  اين  طبيعت  كه  است  حقي  اين پس باشد،  زن  از آن  رجعت  حق
  و فقط به  نيست  و مطلق  مرد بر زن، عام  برتري  درجه  اين :كه  يد گفتلذا با. دهد مي

 .» بيشتر از آن  شود و نه مي مربوط  مورد خاص  همين
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  شدن  سپري با  خويش  عده  رسيدن  پايان  از به  اگر زن  كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه
قرار   مورد تصديق خبر وي دهد، خبر مي  ممكن  زماني  در محدوده  گانه سه  هاي حيض

 .ندارند  آگاهي  آن از  ديگران  كه  اوست  به  امر از امور مخصوص  گيرد زيرا اين مي
 سكن  بنت يزيد بنت اسماء از  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  حاتم ابي ن ابوداوود و اب

  داده  طالق صخدا  لرسو  در زمان: گفت  اند كه كرده  روايترضي اهللا عنها   انصاري 
آيه،   اين  با نزول  خداوند متعال پس نبود،  اي عده  مطلقه  زن  براي  هنگام  و تا آن  شدم
 .گردانيد  را مشروع  طالق  عده
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  عنهاروايتهللا ا رضي  از عايشه  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  و غير آنان  ترمذي و  حاكم
  دلش  كه  هر تعدادي  مرد به  بود كه  بر آن  سنت  در جاهليت«: فرمود  اند كه كرده
  كرد، مجددا زن مي  او رجوع  به  داد و اگر در عده مي  را طالق  خويش  خواست، زن مي
  بعد از اسالم  وضع  اين. بود  داده  او را طالق  اگر صد بار يا بيشتر هم  يحت شد، مي  وي

  خدا سوگند كه به :گفت  خويش  زن  به  از مسلمانان  مردي  كه  گاه تا آن  داشت  نيز ادامه
  هرگز تو را آرام هم،  و نه  و بروي  گيري  خود درپيش  تا راه  دهم مي  تو را طالق  نه

؟ مرد  است  ممكن  چيزي  چنين  چگونه :گفت  زن!  دهم و قرار مي  جاي و  گذارم مي
  پايان  به  ات بود تا عده  نزديك  و هر بار كه  دهم مي  تو را طالق  كه  گونه بدين: داد  پاسخ
  ايشان  و ماجرا را به  رفت صخدا  زن، نزد رسول!  كنم مي  تو رجوع  باز به رسد،

 :شد  نازل  كه  كردند تا اين  وتسك صخدا  بازگفت، رسول
خودرا دارند،   زنان  به  رجعت  ، حق شوهران  در آن  كه  طالقي :يعني » دوبار است  طالق«

  اين) مرتان(از  يا مراد.  در كار نيست  ديگر رجعتي  سوم  و بعد از طالق  است  دو طالق
  در يك  طالق  سه دو، يا  ردنك صادر شود زيرا جمع  يكباره  نبايد به  دو طالق :كه  است

 �عمر ابن  به صخدا  رسول« : است  آمده  شريف  در حديث  كه است، چنان  بار حرام
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  در هر طهر يك  زن  گاه آن آورد، طهر روي  كه  است  اين) در طالق(  فرمودند؛ سنت
  لفظ جمع  را در يك  طالق  سنت، هر سه برخالف  دهنده اما اگر طالق. »شود  داده  طالق
  اربعه  مذاهب  ائمه  جمله  از آن -جمهور علما : نظردارند  اختالف  آن  علما در حكم كرد،

ها و  در نزد حنفي -  با كراهت  اما همراه شود، مي  واقع  طالق  سه  با آن  بر آنند كه -
  بر آن: ميهاما  اما در نزد شيعه.  است  با سنت  آن  مخالفت  سبب  ، به و كراهت - ها  مالكي

بر   طالق  فقط يك :قيم و ابن  تيميه ، ابن زيديه  و در نزد شيعه. شود نمي واقع  طالقي  هيچ
يا بايد «  دو طالق  از اين  از هر يك  پس :يعني » از آن  پس«. بيشتر  شود نه مي  واقع  آن

تا   كه  گونه دينب »رها كرد  نيكي  يا به«  وي  به  با رجعت » داشت نگاه  نيكي  به او را
  و حقوقش، به  متعه  و پرداخت  و او را با رفتار نيك  نكرده  رجوع  زن  به  عده  پايان
 به  معروف  شهرهاي  و علماي  مجاهد، عطاء، جمهور سلف 1.فرستاد  كسانش خانه

است،  سوم  طالق ﴾}�|�{﴿ :نيكويي  به  زن  مراد از رهاكردن«: اند گفته  فقاهت 
  شد؛ خداوندمتعال  سؤال  از ايشان  كه صخدا از رسول  وارده  شريف  حديث  دليل  به

فرمودند؛  ص  حضرت  ؟ آن كجاست  سوم  طالق  پس) دو بار است  طالق: (فرمايد مي

 .» است ﴾}�|�{�﴿: سوم  طالق
 چيزي«از مهر  »ايد داده  آنان  به  از آنچه  كه  روا نيست«  شوهران »شما  و براي«

حدود   پاداشتن  در به  طرفين  كه  مگر آن«  آنان  به  رساندن  زيان  بر وجه »تانيدبازس 

 زندگي -  هر دليلي  به -توانند  نمي  باشند كه  اين  نگران :يعني »باشند  بيمناك خدا
 باشد كه  آن  نگران امخصوص  دهند و زن  ادامه  معاشرت  را با حسن  خويش  مشترك 
  اي اسالمي، يا  جامعه  حكام  اي »شديد  اگر بيمناك  پس«كند   اطاعت تواند از مرد نمي 

  دو، احكام  آن  كه«كنيد  مي  و شوهر تالش  زن  ميان  اصالح  براي  كه  شوندگاني  ميانجي

  و مهرآميز، دراين  پسنديده  و همزيستي  معاشرت  با حسن »دارند خدا را برپا نمي

: يعني »دهد  خود فديه  آزادكردن  براي  زن  كه  در آنچه  تنيس  بر آنان  گناهي«  صورت
  همان  واين. بگيرد  از او طالق  عوض و در  او داده  به  شوهر، مالي  نمودن  راضي  براي

                                                 
  .مي آيد) 236(بيان متعه در آيه  1
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و در صدد   است از مهر داده  زن  به  آنچه  گرفتن اگر شوهر در صدد پس -  كه  است  خلع
 .باشد جايز مي -نبود   قطري  از اين  وي  به  آزار رساندن
  از شوهرش  وجود مشكلي  بدون  كه  هر زني« :است  آمده  شريف  در حديث

 » است  اينها حدود الهي«. » است  حرام  بر وي  بهشت  را خواست، بوي  خويش طالق
 و  اطاعت  شما مأمور به  كه  است  حدود الهي مذكور،  و جدايي  نكاح  احكام :يعني

  كه و كساني«از آنها   با سرپيچي »تجاوز نكنيد«حدود  » از آن  پس«هستيد   آن  اجراي

 چيز  يك  نهادن :زيرا ظلم »ستمكارانند  همان  آنان تجاوز كنند،  الهي  از حدود احكام

و ( ﴾_�`�a﴿ :خداوند متعال  آيه، فرموده  اين.  است  آن  در غير جايگاه
زيرا شمار  گرداند مي  را خاص »228 /بقره«) ترند حق  ذي  بازگرداندنشان  به  شوهرانشان

 .كند مي  را دارد، معين  زن  به  رجعت  حق  مرد در آن  را كه  طالقي
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 » كبري بينونه«  به  ز آنبا مرد بعد ا  زن  رابطه  را كه  سوم  طالق  حكم  خداوند متعال  گاه آن

بعد  »و اگر شوهر«: فرمايد مي  نموده  بيان انجامد، مي  بزرگ  و جدايي  كامل  متاركه  يعني

  او حالل  از آن، ديگر براي  داد، پس  او را طالق«  بار سوم  سابق، براي  از دو طالق

  وهر ديگر با او جماعش  آن و »كند  غير از او ازدواج  با شوهري  زن  كه  تا اين  نيست
اگر شوهر   ولي. كند  يا وفات دهد،  طالق  طور طبيعي  يا او را به  ، سپس نموده) مقاربت(

  داشت، اين  شوهر اولش  او را براي  ساختن  حالل زن، قصد  خود با آن  از ازدواج  دوم
  آن  فاعل  مذمت و»  كننده حالل»  نكاح  در نكوهش  كه اي ادله  دليل  است، به  كار حرام
  برداشتن  او را براي  كه  ديگري  هر كس  و هم»  كننده حالل«  هم انور،  و شرع  وارد شده

در .  است  كرده  لعنت است،  كار فرا خوانده  اين  به  شوهر اول  پاي  از پيش  شرعي  مانع

> &p: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف  حديث

&�>�6   �*5�$ ��5�' ?���*Ae� :,U$  ���� �� B�! ��' :�I "�5 ,=0�e�  =0�e� B�  =0�e�	  

خبر  ،هللا  چرا يا رسول: گفتند  ؟ اصحاب خبر ندهم  شده  از بز نر عاريت آيا شما را : �5
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را و   كننده اللفرد ح  است  كرده  است، خداوند لعنت  كننده او فرد حالل: فرمودند .دهيد
  براي  محلل، زن  بنابراين، با نكاح. » است  شده  كرده  حالل  برايش  زن  را كه  كسي  نيز آن

 درعقد،  چنانچه: گويند مي ها ها و شافعي حنفي  ولي. شود نمي  حالل  خويش  شوهر اول
شوهر  »راگ  پس«.  است  صحيح  با كراهيت  نكاح  آن بود،  را شرط نكرده  كردن حالل

  اگر آن«  صورت  در اين يا مرد، جداشد،  از زن  نكاح  و با فسخ »داد  را طالق  وي«  دوم

  متقابل  حقوق: يعني »حدود خدا را پنداشتند كه«  و شوهر اول  زن :يعني »دو
بر  :يعني »دو  بر آن  دارند، گناهي مي برپا«ديگر دارند  يك  بر ذمه  را كه  اي زناشويي

با   جديدي  و عقد ازدواج »ديگربازگردند يك  به  كه  نيست«  سابقش  و زن  لاو شوهر
بار ديگر  و مرد را يك  بوده  جديد صحيح  عقد ازدواج  اين  كه ديگر منعقد كنند، يك

  را براي  آن  كه  است  الهي  اينها حدود احكام و«گرداند  جديد مي  طالق  سه  مالك

  را نگه  خداوند متعال  زيرا جاهل، امر و نهي »كند مي بيان«را   حقايق »دانند مي  كه  قومي
 . نيست دارد و بدانها پايبند نمي

 دختر  عايشه  درباره  كريمه  آيه  اين: اند كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  نهگو اين ماجرا. بود  پسر عمويش  وهب بن  رفاعه  زن  شد كه  نازل  عتيك بن عبدالرحمن

نمود   ازدواج  زبيرقرظي بن او با عبدالرحمن  كرد، بعد از آن  طالقه  او را سه  رفاعه  بود كه
  شوهر اولش  نكاح عقد  تا به  خواست  گاه آن داد،  نيز او را طالق  شوهر دومي  و اين

با   كه  از آن  قبل) شوهر دومم( عبدالرحمن :آمد و گفت صخدا  بازگردد، لذا نزد رسول
 صخدا  ؟ رسول باز گردم  شوهر اولم نزد  توانم آيا مي داد،  طالقم كند،  مقاربت  من

در . »كند  با تو مقاربت  غير از وي  شوهر ديگري كه  گاه تا آن  تواني نمي! خير«: فرمودند
  به  كه  خواهي آيا مي«: فرمودند  زن  آن  به صخدا  رسول كه  است  آمده  ديگري  روايت
) عبدالرحمن(او   تو از عسيله  كه  تا وقتي  نيست  كار ممكن  اين!  ؟نه برگردي  اعهرف  سوي

  فرج  مرد به  آلت  حد دخول  كمترين: عسيله  مراد از چشيدن. »تو  و او ازعسيله  نچشي
 . است  زن
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  عده  پايان  به :يعني »رسيدند  خويش  عده  پايان  داديد و به  را طالق  زنان  و چون«

آزار   قصد رساندن  بدون »داريد نگاه  نيكي  را به  گاه، يا آنان آن«شدند   نزديك  خويش

واگذاريد تا   ودشانخ  حال  را به  آنان :يعني »كنيد  رهايشان  نيكي  يا به«آنها   به  و زيان
را از سر   جديدي زندگي شما،  نكاح  از حيطه  با آزادي  گاه شود و آن  سپري  شان عده

 »كنيد  ستم آنان  نداريد تا به  نگاه  رساندن  آزار و زيان  را براي  آنان  ولي«بگيرند 
 قصد طوالني  به دنباي  محبتي، پس  هم  داريد و نه  نيازي  آنان  به  نه  كه  درصورتي :يعني

  به -  آنهاست  به  رساندن  آزار وزيان  از آن  هدف  كه -  انتظار آنان  و مدت  عده  ساختن 
 .كنيد  رجوع  آنان

قصد   به  مردان  بود كه  بر آن  رسم  در جاهليت :است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  آنان  به  عده  و در پايان  داده  را طالق  آنانزنان،   داشتن نگاه  و بالتكليف  آزار رساندن

كار را تكرار   همين باز مجددا سرآيد، به  شان عده  بود كه  كردند و تا نزديك مي  رجوع
  ساختند تا زندگي مي  رهايشان  كردند و نه مي  معاشرت  نيكي  به  با آنان  نه  پس كردند، مي

كردند،   عمل  گونه همين  مسلمانان از  نيز برخي  بعد از اسالم. را از سر بگيرند  جديدي
قطعا بر خود  كند،  چنين  و هر كس«. شد كار نازل  از اين  در نهي  كريمه  آيه  بود كه  اين

قرار  -هردو  -  الهي  و عذاب  وجدان  عذاب  زيرا خود را در معرض » است نموده  ستم
و هر   است  جدي  الهي  آيات  زيرا همه »دنگيري تمسخر  خدا را به  و آيات«  است  داده
  اعمال شود، لذا از مي  الزم  آنها قطعا بر وي  حكم كند، برخورد  شوخي  در آنها به  كس
 .بپرهيزيد  در جاهليت  رايج

  آن بر  رسم  در جاهليت :است  آمده  كريمه  اخير از آيه  بخش  اين  نزول  سبب  در بيان
آزاد  را  اش گرفت، يا برده مي  نكاح  را به  يا زني داد، مي  القرا ط  مرد زنش  بود كه

را   شرعي  با احكام  ، شوخي اسالم  پس!  كردم  شوخي  من :گفت مي  ساخت، سپس مي
؛ مسلما  كردم شوخي :داد و گفت  را طالق  زنش  بنابراين، اگر مردي. كرد  مردود اعالم
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  جدي  كه  چيزاست  سه« :است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان شود، مي  واقع  طالق
و «. » و رجعت  طالق ، است، نكاح  جدي  در آنها هم  كردن و شوخي  آنها جدي  گرفتن

  آن  هاي و برنامه  وقوانين  اسالم: از  عبارت  كه» ياد آوريد خدا را بر خود به  نعمت

 »و«تو قرار داشتيد  در تو  هانبو  هاي كور و تاريكي  در جاهليتي  كه  از آن  است، پس

  سنت :يعني » و حكمت«  قرآن: يعني » از كتاب«  تعالي  حق » را كه  آنچه«ياد آوريد  به

و   داده  شما را با آنها تعليم :يعني »دهد مي  پندتان  و بدان  كرده  بر شما نازل«  �نبوي
 -را   و سنت  كتاب  عظماي  هاي نعمت پس گرداند، مي  آنها بيدار و هوشيارتان  وسيله به

  خدا به  باشيد و بدانيد كه  و از خدا پرواداشته«شكر گزاريد  -آنها   به  با عمل

اوامر و حدود مقرر   شما در قبال عملكرد  چگونگي  به  و از جمله » داناست  هرچيزي
 .دهد جزامي  شما را در برابر اعمالتان ايقين  خويش، پس

 

�}��|�{�z�y�x�w�v�u�t�}��|�{�z�y�x�w�v�u�t�}��|�{�z�y�x�w�v�u�t�}��|�{�z�y�x�w�v�u�t�c�ba� �̀_�~�c�ba� �̀_�~�c�ba� �̀_�~�c�ba� �̀_�~
�x�w�v�u�t��s�rq��p�o�n�ml�k�j�i�h���g�f��e�d�x�w�v�u�t��s�rq��p�o�n�ml�k�j�i�h���g�f��e�d�x�w�v�u�t��s�rq��p�o�n�ml�k�j�i�h���g�f��e�d�x�w�v�u�t��s�rq��p�o�n�ml�k�j�i�h���g�f��e�d 

، �يسار  بن معقل :اند كرده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  و غير آن  بخاري
سر   به  با خواهرش  مدتي مرد  آن بود،  در آورده  از مسلمانان  عقد مردي  را به  خواهرش

  هم  ليكن رسيد،  پايان به  اش نكرد تاعده  او رجوع  اد و بهد  طالق  را يك  وي  گاه  آن برد،
  كرده  را جزم  ، مرد عزمش سرانجام مرد، هوادار  زن  آن  بود و هم  مرد دوستدار زن  آن
  اي :گفت  وي  به  معقل  ولي او آمد،  خواستگاري به  برادرش  نزد معقل  جمعي  همراه  به

ديگر   خدا كه  به!  نه! ؟ دادي  داشتم، اما تو طالقش  گرامي  رمخواه  تو را با ازدواج!  ناكس
  نياز آن  كه -  خداوند متعال  بود كه  همان. گردد بر نمي  سويت شود و به نمي  هرگز زنت

خود   داديد و عده  را طالق  زنان  و چون«: فرمود  نازل -  دانست ديگرمي يك  دو را به

  به  خير و خوشي  به  با همسرانشان، چنانچه  را از ازدواج  رساندند، آنان  پايان را به

  به :گفت را شنيد،  پروردگارش  فرمان  معقل  چون .»بازنداريد بودند،  رسيده  توافق
؛  مرا ببخش :او گفت  را فراخواند و به  شوهرخواهر سابقش  گاه آن ! فرمانبرم  و دل  جان
 .كرد  كار را هم و همين!  دارم مي  و گراميت  كنم مي  تزويج  را مجددا برايت  خواهرم  اينك
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  خواهران يا  نبايد دختران  كه  است  زنان  اولياي  متوجه  كريمه در آيه  بنابراين، خطاب
  مجدد با آنان  عده، يا از ازدواج  در هنگام  سابقشان  شوهران  به  را از رجوع  شان مطلقه

: قولي  به. نمايند منع -  جانبين  كامل  و توافق  رضايتشرط   به -  عده  بعد از انقضاي
  و غيرت  ننگ  انگيزه  به  شما شوهران :يعني.  است  سابق  شوهران  متوجه  خطاب

  با فرد دلخواهشان  از ازدواج اند، را گذرانده  شان عده  خود را كه  سابق  جاهليت، زنان
همسر   سابقشان  زنان كه  و سالطين، از اين  از سران  بسياري  كه  چنان نكنيد،  ممانعت
  از شما به  هر كس«  والبته. كنند مي  جلوگيري  و ننگ  نام  انگيزه  به ديگر شوند،  مرداني

پند «و از آنها   كرده دستورها عمل » اين  به باشد،  داشته  ايمان  خدا و روز بازپسين

  شدن  از آلوده » است تر تر و پاكيزه ركتب شما پر  امر براي  اين«  رعايت  پس »گيرد مي

شما از سود و   براي  را كه  آنچه »داند و خدا مي«و فساد ضمير   معنوي  پليديهاي  به
  را، لذا از فرمان  حقيقت اين »دانيد و شما نمي«  است  نهفته  احكام  اين  در اجراي  صالح

 .كنيد  پيروي  وي
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  بيان را نيز  شيرخوارگي  حكم را ذكركرد،  و طالق  نكاح  احكام  خداوند متعال  چون
  خردسالي فرزند  هشوند ك جدا مي  از هم  و شوهر در حالي  زن  نمايد زيرا گاهي مي

شير «  تقريبي  نه  طور تحقيقي  به »و مادران، فرزندانشان را دو سال كامل«: دارند

اند و  گرفته  طالق  هستند كه  كريمه، زناني  آيه  در اين) والدات(مراد از  .»دهند
  شيردادن  مأمور به  مادران :باشد، يعني امر مي  معني  هرچند خبر است، اما به) يرضعن(

در اينجا؛  » كامل  دوسال«قيد   از آوردن  هدف ها، از نظر حنفي. هستند  فرزندانشان
  زيرا مدت  شود، نيست مي  ثابت  در آن  رضاعي  حرمت  كه  اي شيرخوارگي  مدت  تعيين

  براي  اين«.  است  ماه شود، درنزد آنان، سي مي  رضاعي  حرمت  سبب  كه  اي شيرخوارگي
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  دو سال  شيردادن  پس »كند  راتكميل  شيرخوارگي  بخواهد دوران  كه  است  كسي
،  مادر است  بودن  مكلف  حد نهايي  بيان آن،  از تعيين  هدف  نيست، بلكه  حتمي  كامل

مادر   كه  بايد دانست.  جايز است  پدر ومادر طفل  با توافق  مدت  اين  ساختن  لذا كوتاه
  طفل) داري نگه(  حضانت  به -فقها   اتفاق  به -نكند  مجدد  ازدواج  كه  گاه تا آن  مطلقه

پدر   برعهده  پسنديده  بر وجه  آنان  و پوشاك  وخوراك«  تر است حق ذي  خويش

است،   مشغول  طفل  شيردادن  به  كه  مادري  و پوشاك  خوراك مخارج  تأمين: يعني » است
  مادران  حق  و اين  است متولد شده  برايشفرزند   كه  است  كسي آن  پدر، يعني  برعهده
  اما در مورد مادران. گيرد مي  تعلق  آنان  به  شان مزد شيردهي  عنوان  به  كه است  مطلقه

اگر   حتي باشد، پدر مي  آنها مسلما برعهده  و پوشاك  نفقه  تأمين: بايد گفت  غيرمطلقه
 زن،  نه »شود نمي  مكلف  توانش  ندازها جز به  كس هيچ«خود را شير ندهند   فرزندان هم

 به  پدر طفل، مكلف  و نه  ناچيز است  و مخارج بر مزد اندك  شكيبايي  به  مكلف
معتبر است، حداوسط   آنچه  بلكه باشد، مي  توانش  از حيطه  خارج  مسرفانه  نفقه  پرداخت 

  پدري ببيند و هيچ  زيان  فرزندش  سبب نبايد به  مادري  هيچ«.  است  در حد عرف  نفقه

  زيان  فرزندش  سبب مادر نبايد پدر را به :يعني »ببيند  زيان  فرزندش  سبب  نبايد به  هم
 -  است  خارج  وي  از حد توانايي  كه  سنگيني  مخارج  از وي  كه  گونه  بدين برساند،

  زيان  مادر طفل  به نبايد  هم  كند و شوهر سابق  طلب -  خويش  و پوشاك  خوراك  بابت
نموده،   اوست، كوتاهي برعهده  كه  و وظايفي  از تعهدات  در چيزي  كه  سان بدين برساند،

 .جدا نمايد  مادرش  از آغوش  سببي  هيچ  يا فرزند را بي
دو   آن  عطوفت  جلب  براي از پدر و مادر در هر دو جا،  هر يك  فرزند به  دادن  نسبت
ضرر   نمودن از پدر و مادر در وارد  هر يك  مشاركت  مقتضي ،)مضاره(  صيغه.  است

  ديگري، در واقع  از آنهابه  يكي  رساندن  زيان  كه  است  آن  خود گوياي  كه  است، تعبيري
  ديگر؛ طفل يك  پدر ومادر به  رساني  زيان  تبع  به  همچنان.  هردو است  به  رساندن  زيان

: يعني » نيز هست  وارث  برعهده  احكام  و مانند همين«. شود متضرر مي  بين  نيز در اين
طفل، يا   يا وارث پدر،  وارث  برعهده طفل،  شيردهي  مخارج  اگر پدر مرد؛ پرداخت

و اگر . بود  خود وي  پدر برعهده  در حيات  مخارج  اين  كه اوست، چنان  وصي، يا قيم
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) وي  يك  درجه  صلبي  اقرباي  يعني(  وي  صبهبود، ع  نگذاشته  جاي  از خود به  پدر ارثي
  پرداخت  پدر هستند كه  ؛ يا وارثان» وارث«مراد از   پس را بپردازند،  مخارج  بايد اين

يا  باشد، مي  ايشان  پسنديده، برعهده  و بر وجه  طور عرفي  به  مادر شيرده  و پوشاك  نفقه
لفظ   كه برند، مي  ميراث  از وي  طفل  مرگ  در صورت  كه  كساني يعني اند، طفل  وارثان

  اين  مادر از سوي  به  رساندن  ؛ زيان هر حال  به.  است  هر دو معني  ، محتمل)وارث(
كار بر پدر   اين  كه است، چنان  پدر؛ حرام  وارث  باشد و چه  طفل  وارث  چه وارث،
 .بود حرام

 طور به »را  كودك ديگر، يك  هو مشاور  و اگر پدر و مادر بخواهند با رضايت«
  اما اگر يكي » دو نيست  بر آن  گناهي از شير بازگيرند،«  از دو سال  قبل  هنگام پيش

ديگر   ناگزير بايد با طرف را از شير جدا نمايد،  ازپدر و مادر بخواهد طفل
و «. آيد  دست دو به  آن  ميان  كامل  نمايد تا توافق  او را جلب  نموده، موافقت مشورت

  ديگر غيراز مادرانشان  شيردهي :يعني »بگيريد  خود دايه  فرزندان  اگرخواستيد براي

ايد،  گرفته  عهده را به  آن  پرداخت  را كه  چيزي  كه  شرط آن  نيست، به  برشما گناهي«

شما   فرزندان  به  شيردهي  در مدت  كه  آنچه  حساب مادران، به  به »بپردازيد درستي به
  انگاري ياسهل  مزد آنها كوتاهي  ديگر و در پرداخت  و شيرده  دايه  زنان  يا به اند، شيرداده

  براي  اي انگيزه خود،  برگردد و اين  طفل  به  آنان  منفي  بسا واكنش  نكنيد زيرا چه
 .گردد  طفل  در حق  انگاريشان و سهل  كوتاهي

يا   نكاح در قيد  كه  گاه تا آن  طفلش  به  شيردادن مادر در برابر  گرفتن مزد  كه  بايد دانست
جواز .  كار مطلقا جايزاست  اين  كه :شافعي  جايز نيست، مگر در نزد امام باشد، عده

مادر   به  رساندن زيان  عدم  غير از مادر هم، مشروط به  ديگري  شيرده  زن  اجيركردن
  در آغاز آيه  كه چنان دارد، اولويت  حق  فرزندش  داري مادر در امر نگه  باشد، چراكه مي

دهيد،  مي  انجام  آنچه خداوند به  و از خدا پروا كنيد و بدانيد كه«.  گذشت  كريمه

  و كودكان  زنان  اگر حقوق بنابراين، دهد جزا مي  شما را در برابر اعمالتان  پس » بيناست
  و از خداوند متعال  يگر پرهيز كردهد يك به  رساندن  را ادا نموديد و پدر و مادر از زيان

خواهند   شان اخروي  پاداش  در دنيا و سبب  اي اوالد شايسته  پروا داشتند؛ فرزندانشان
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در دنيا   خود قرار دادند؛ يقينا فرزندانشان  مدار عمل را  نفساني  هواهاي  اما اگر آنان شد،
 .ند بودخواه  عذاب  سبب  هم و در آخرت  بال و فتنه  برايشان
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و   شيرخواره  فرزندان  در قبال  پدران  و مسؤوليتهاي  و رجعت  طالق  احكام  بيان  دنبال  به
  پيش  گمان  اين كند تا مي  را بيان  وفات  عده  حكم  ؛ خداوند متعال شان مطلقه  همسران
ميرند و  مي  از شما كه  و كساني« :است  طالق  هم، مانند عده  وفات  هعد  نيايد كه

  بايد چهار ماه« زنانشان  پس »گذارند از خود بجا مي  پس«را   زناني: يعني » همسراني

توانند  مي  ازآن  و پس »انتظار بكشند«روز   شبانه  و ده  چهار ماه :يعني »روز  و ده
 : دو چيز است  وفات  عده  براي  مدت  اين  در تعيين  حكمت. مجدد نمايند  ازدواج

شود  مي  زنده  غالبا در چهارماهگي  و هرچند جنين. باشد  حامله  زن  كه  اين  احتمال -1
زيرا   افزوده  روز ديگر را احتياطا بر آن شبانه  ده  سبحان  اما خداي كند، مي  و حركت

  ودر صورت. نباشد  حركت  قادر به  گيدر چهارماه  بوده  ضعيف  جنين  بسا كه چه
 . اوست  حمل  حامله، وضع  زن  ؛ عده حمل  محرزشدن

  ذكراست  قابل.  نيز مورد نظر است  اول  نكاح  به  نهادن  مدت، حرمت  اين  در تعيين -2
يائسه،  باشد و چه  حايضه  كبيره، چه  باشد چه صغيره  زن  ؛ چه زن  براي  وفات  عده  كه

  به -  ازطالق  و چه  از وفات  چه  حامله  زن  و عده  روز است  و ده  چهار ماه  مدت  همان
 . اوست  حمل  وضع -جمهور علما   قول

  درباره  نحو پسنديده به  آنان  در آنچه رساندند،  پايان خود را به  عده  هرگاه  پس«

 و نهايتا ازدواج  ارانخواستگ  به  آوردن كردن، روي از آرايش »دهند مي  انجام خود

و   نيست بر شما  گناهي«نباشد   شرع  و مخالف  پسنديده  بر وجه  كه  در صورتي مجدد، 

ناروا   به را  زنان  كسي  چه  داند كه مي  پس » است  آگاه دهيد، مي  انجام  آنچه  خداوند به
  رعايت  خوبي  مقرر را به  حدود و حقوق  كسي  دارد و چه مجدد باز مي  از ازدواج

 .دهد جزا مي  را در برابر عملش  هر كس كند بنابراين، مي
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.  است  شده  استدالل  وفات  در عده  معتده  زن  براي» احداد»  بر وجوب  كريمه  آيه  با اين
  خوشبويي، پوشيدن  كاربردن از به  و آرايش، اعم  زينت  از ترك  است  عبارت: احداد

 -   يا عذري  ضرورت  جهت جز به -  از منزل  رفتن  و بيرون  تجديد و زيورآال  لباسهاي
در   كه  زني  نفقه  جمهور علما، پرداخت در رأي  كه  بايد دانست. شود مي  آن  نيز مشمول

  آن  ميان) زوجيت(  همسري  زيرا رابطه  نيست  واجب برد، سر مي به  شوهرش  وفات  عده
  طالق  كه  اي حامله  زن  نفقه  پرداخت  بر وجوب  علم اهل  است، ليكن  رسيده  پايان  دو به
  كه  دارند بر اين  علما اجماع  همچنان. دارند  اجماع  است  شده  داده  رجعي  يا طالق  ثالثه

كرد؛   ، وفات وي  عده  رسيدن  پايان  از به  قبل  سپس داد،  رجعي  را طالق  زنش  اگر كسي
  ؛ بر زن وفات  عده. برد مي  شوهر ارث  او از آن  و هم  است  زمال  وفات  زن، عده  بر آن

  همه -باشد   نگرفته  چه باشد،  گرفته  انجام  با او آميزش  چه -  و كبيره  آزاد، كنيز، صغيره
 روز است، اما  فقط سه  نزديكان  بر مرگ  سوگواري  كه  است  گفتني. گردد مي  الزم آنها

  درحديث. باشد روز مي  و ده  چهار ماه -  گفتيم  كه چنان -ر شوه  بر مرگ  سوگواري
  بر هيچ  كه  روانيست دارد؛  ايمان  خدا و روز آخرت  به  كه  زني  براي«: است  آمده  شريف

او چهار   براي  سوگواري  مگر بر شوهرش، كه كند،  روز سوگواري  بيشتر از سه  اي مرده

]�﴿: آيه  حكم  ناسخ  كريمه  آيه  اين  علما بر آنند كه اكثر. »... روز است  و ده  ماه
f�e�d� c�b�a� �`�_�^�]�\﴾��

 .خواهد آمد  آن  بيان  كه باشد، مي »240 /بقره«
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  ثالثه  وفات، يا طالق  در عده  دار كه عده » از زنان  طور سربسته  ا بهشم  آنچه  و درباره«
را   عده  انقضاي بعد از  با آنان  ازدواج  و عزم  نيت »كرده، يا  خواستگاري«برند  سر مي به

  و به  است  تصريح ضد): سربسته(  تعريض » بر شما نيست  گناهي داريد، نگه  در دل«
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لفظ   آن  بفهماند كه  با لفظي  مخاطب  را به  مقصود خويش  انسان  كه  است  اين  معناي
دارد و   داللت  بر آن تلويحا و اشارتا  است، بلكه  نشده  مقصود او نهاده  صراحتا براي
  پس.  دور است  شنونده  از ذهن  چرا كه نياز دارد،  اي قرينه  به  آن  بنابراين، فهم
  را ذكر كند كه  چيزي خواستگار :كه  است  چنين  و كنايي  سربسته  شيوه  به  خواستگاري

  تا بر تو سالم  ام آمده: بگويد  زن  به  كه  مانند اين كند،  است، داللت  ذكر نكرده  بر آنچه
  قبيل  و از اين !...شد پيدا مي  برايم  شايسته  زني  كاش  اي...!  بنگرم  ات چهره  و به  كنم

آميز در  با برخورد لطف  خواستگار همراه  كه  آنچه :يعني :خطبه. ديگرآميز   كنايه  سخنان
را ياد خواهيد   آنان  زودي  شما به  كه  دانست مي خدا«. طلبد مي  گفتار و عمل، از زن

  شكيبايي  زنان  آن  به  خويش  رغبت  شما از بيان  كه  دانست مي �خدا :يعني »كرد
شما   به گذاريد بنابراين، مي  در ميان  با آنان ود راخ  تمايل  ورزيد و قطعا اين نمي

و قرار   قول  با آنان  ولي«را داد   از آنان  تصريحي  نه  تلويحي  خواستگاري  رخصت

  كه  كن، چون  ازدواج  با من: دار نگويد عده  زن  مرد مثال به :يعني »نگذاريد  پنهاني
  و از اين...  نكني  ازدواج  با ديگري  از من غير  كه  بدهي  قول  من  و بايد به  توام  دلباخته

  بر خواستگاري  كه  آنچه :يعني »بگوييد  پسنديده  سخني  كه  آن مگر«ديگر   سخنان  قبيل
تو   كه  راستي  به: بگويد  كه  اين  مثل كند،  ، داللت شده  گردانيده  مباح  كه  اي تلويحي
كند و مثال   توصيف  در برابر زن  از خودش  كه  يا اين...!  ارمنياز د  زنان  به  من...!  زيبايي
  قبيل  از اين... و  باز هستم  و دل  نيكو دارم، دست  اخالقي  كه  هستم  مردي  من: بگويد
تا «را منعقد نگردانيد   عقد نكاح: يعني »نگيريد  تصميم  عقد زناشويي  و به«  سخنان

 در عده،  عقد نكاح  بودن  حرام. رسد  پايان به  زن  ا عدهت :يعني »سر آيد مقرر به  زمان

و « .شود نمي  بر مرد حالل  عده، زن  در حال  و با نكاح  است  مذاهب  همه  مورد اتفاق

از  پس، داند مي«  بر نكاح، يا غير آن  از عزم »داريد  را در دل  خداوند آنچه  بدانيد كه

و «نمايد   مجازات نكاحي،  بر چنين  عزم  ا در صورتشما ر  كه  از اين »او برحذر باشيد

  با به » بردبار است« كند از او پروا مي  كه  بر كسي » است  خداوند آمرزنده  بدانيد كه
 . خطاكاران  مجازات  تأخير افگندن

 :شود مي  برداشت  ذيل  احكام  كريمه  طور خالصه، از آيه به  پس
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  عده، اجماعا جايز نيست، ليكن  در حال  از زن  پرده وبي  صريح  خواستگاري -1
برد،  سرمي به  باين  يا طالق  وفات  عده  در حال  كه  از زني  و تلويحي  كنايي  خواستگاري
 . جايز است

  اجماع  به برد سر مي به  رجعي  طالق  در عده  كه  از زني  يا كنايي  صريح  خواستگاري -2
  برد، هنوز حكم سر مي به  رجعي  طالق  عده  در حال  هك  زيرا زني  علما جايز نيست

 . پابرجاست  شوهرش  او براي  همسري
علما بر   و اجماع  بوده  عده، شرعا حرام  در حال  بر زنان  عقد نكاح  انعقاد و اجراي -3

  انقضاي  معني  كريمه، به  در آيه ﴾{�~�_�`﴿: مضمون  تأويل  كه  است  آن
 .دباش مي  زن  عده

  آن  بايد نكاح  قاضي كرد،  عقد نمود و عروسي  اي عده  در حال  با زن  اگر شخصي -4
 . است  فقها باطل  اتفاق  به  نكاح  كند و آن  دو را فسخ
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يا   از گناه  اعم -  مسئوليتي :يعني »ددادي  را طالق  اگر زنان  بر شما نيست  گناهي  هيچ«

هنوز   كه  وقت  در آن«داديد؛   را طالق  اگر زنان  شما نيست  بر عهده -  مهر و مانند آن

  جماع : مراد از مساس »ايد نكرده  نيز معين  مهري  آنان  و براي  نكرده  مساس  با آنان
  بود، زن  نشده  تعيين  از قبل  مه  و مهري  گرفت  صورت  اگر جماع  است، پس) مقاربت(

از   مهر و قبل  تعيين از  قبل  را كه  زناني :يعني »را  و آنان«شود  خود مي  مثل مهر  مستحق

يا   از پوشاك -  آنها چيزي به :يعني.  متعه  به »مند سازيد بهره«دهيد  مي  طالق  مقاربت
  باشد براي  ، جايگزيني بخشش  ا اينكنيد ت  تقديم  بخشش  عنوان  به -  طال يا مانند آن

  اندازه  به  خود و تنگدست  توان  اندازه  توانگر به«اند  داده  آنها از مهر از دست  كه  آنچه

  كه  اي شوهر مربوط است، لذا متعه  اقتصادي  وضعيت  به  متعه  كيفيت  پس »خود  توان

  بر وجه  دادن  بهره«دارد   د، برتريده شوهر فقير مي  كه  اي بر متعه دهد، مي  شوهر غني

باشد   با آن، پسنديده  موافق  و عرف  در شرع  بدهيد كه  متعه  بر وجهي :يعني » معروف
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  كساني :يعني » نيكوكاران«  ذمه »بر«  واجب  حقي  عنوان  به  دادن  متعه  اين » شده  الزم«
 .گيرند مي  پيش نيكو در  مطلقه، روشي  در برخورد بازنان  كه
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  نشده  معين  مهري  برايش  از قبل  شد كه  بيان  از دخولي  قبل  مطلقه  زن  قبل، حكم  در آيه
از   قبل  مطلقه  زن  كند و آن مي  را بيان  دوم  نوع  حكم  آيه، خداوند متعال  اما در اين بود،

  نزديكي  با آنان  كه از آن  و اگر پيش« :است  شده  معين  مهري  برايش  كه  است  دخولي

  ذمه  واجب » ايد، پس كرده  معين  مهري  برايشان  كه درحالي داديد،  طالقشان كنيد،

  آنان  به »ايد نموده  تعيين«  مهر برايشان  عنوان  به »را  آنچه  نصف« :كه  است  شما اين

  يادشده، اين  مطلقه  زنان  كه  مگر اين :يعني »ببخشند خود،  زنان  كه  مگر اين«بدهيد 
  شان دهنده طالق  شوهران  برعهده  برايشان �خداوند  را كه  اي شده  مهر مشخص  نيمه

  وجود ندارد كه  مانعي  صورت در اين  كه ببخشند،  شوهرانشان  است، به گردانيده  واجب
اوست،   در دست  نكاح  سررشته  كه  يا كسي«نپردازند   آنان  را به  نيمه  اين  شوهران

يا  -فقها و جود دارد   ميان  باره  دراين  كه  بنابر دو نظري -دار  سر رشته  اين  كه »ببخشد
  كه  است  اين) جديد وي  در رأي(  وشافعي  ابوحنيفه  مذهب.  است  زن  يا ولي شوهر،

  نكاح  بند و سر رشته گره  ببخشد كه  يا كسي(�﴾Å�Ä��Ã�Â��Á�À﴿ :ازمراد 
ديگر   شوهر نيمه :است  اين  قول، معني  بنابراين. باشد ، شوهرمي)است  وي  در دست
مهر   يا چنانچه بپردازد،  را كامل  خود ببخشد و مهرآن  مطلقه  زن را نيز به  شده  مهر معين

  را از وي  آن  ، نصف است، بعد از طالق  پرداخته  زنش  به  طور كامل  به را قبال  مسمي
مراد   در معناي  دوم  قول.  داده  را ترجيح  قول  اين  جريرطبري  ابن  كه نستاند، باز پس

  ولي ،)اوست  در دست  نكاح  سر رشته  كه  كسي: (مراد از  كه  است  اين  كريمه آيه
  شده  داده  طالق شوهر،  مقاربت بعد از  كه  اي قهمطل  زن  ولي :است، يعني  مطلقه زن

 مطلقه  زن  خود آن  است، همچون  شده) معين(  مسمي  آن  قبال براي  هم  ومهري
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  شوهرش بر  است  شده  آن  مستحق  خويش  با طالق  زن  را كه  مهري  نصف  آن تواند، مي 
از   ديگري  كس ت، يا برادرش، يااس  يا پدر زن: » ولي«. نگيرد  را از وي  ببخشد و آن

  زمخشري.  است  مالك امام  مذهب  و اين.  است  شده  وي  عقد نكاح  متولي  كه  نزديكانش
 .» آشكار است  اول  قول  صحت«: گويد مي

و   مردان  متوجه  است  خطابي  اين » نزديكتر است  تقوي  شما به  و بخشايش  و بخشش«
و   ديگر تشويق يك در برابر  و بخشش  گذشت  را به  آنان  كه -  بيطور تغلي به -  نيز زنان
را   و بزرگواري«باشد  تر بخشنده  كه  نزديكتر است  تقوي  به  كسي  پس كند، مي  ترغيب

و مكدرساخته،   را تيره روابط شما  هرچند طالق :يعني »نكنيد  فراموش  خودتان  در بين
و   از فضل  بدهيد تا نسيمي  شما وجود داشته، اجازه  نميا  كه  پيوندي  حرمت  به  ولي

  به  نسبت  و فضل  بزرگواري هرگز  پس مكدر بوزد،  فضاي  بر اين  و گذشت  مهرباني
و از  » بيناست دهيد، مي  انجام  آنچه  خداوند به  گمان بي«نكنيد   ديگر را فراموش يك

 .دهد مي  مناسب  جزاي  شما را در برابر آن  است، پس  شما آگاه  اعمال
 :از  است  عبارت  كريمه  دو آيه  اين  احكام  خالصه

و ) آميزش(  از دخول  قبل  كه  زني  به  متعه  دادن  بر آنند كه  و اصحابش  ابوحنيفه  امام -1
  ساير زنان  به  متعه  است، اما دادن  ؛ مطلقا واجب شده  داده  مهر طالق  از تعيين  قبل

اما بعد   از دخول  قبل  كه  شود، يا زني مي  داده  طالق  بعد از دخول  كه  زني  ونمطلقه، چ
  به  متعه  شافعي، دادن  در مذهب  ولي.  است  مستحب شود، مي  داده  مهر طالق  از تعيين
  با او آميزش  شوهرش  كه  اي مطلقه  زن  آن  است، مگر براي  واجب  اي مطلقه  زن  هرگونه

مهر   نصف  زيرا او مستحق  است شده  معين  برايش  هم  و مهري  نكرده)  مقاربت(
 .باشد مي  خويش  شده تعيين

  الزم تماما  صحيحه  مهر با خلوت  كه  است  بر آن  حنبل و احمدبن  ابوحنيفه  مذهب -2
  صحيحه  مهر با خلوت  كه  است  اين  و مالك  شافعي  مشهور از مذهب  ولي. شود مي
 .باشد  همراه) مقاربت(  ، با دخول خلوت  آن  كه  شود؛ مگر اين نمي  مالز
  آن و اكثر  نگرديده، لذا فقها در مقدار اقل  معين  حدي  و سنت  در قرآن  متعه  براي -3

  ولي.  است و چادر و لحافي  پيراهن :در نزد ابوحنيفه  آن  حد ادناي. نظر دارند اختالف
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  حد اقل  مجبور نشود، مگر به  از متعه  حد معيني  اعطاي  بهشوهر : گويد مي :شافعي
 .گردد  اطالق  بر آن  متعه  اسم  كه  آنچه

  نصف  ؛ اجماعا دادن است  شده  مشخص  مهر برايش  كه  از دخول  قبل  مطلقه  زن  به -4
 . است  مهر واجب

  ازدخول  قبل  لقهمط  زن  را براي) معين(  ديگر مهر مسمي  تواند نصف شوهر مي -5
 .شوهر در گذرند  براي  توانند از آن او مي  يا زن، يا ولي ببخشد،

 

�I�H��G�F�E�D�C�B�A�I�H��G�F�E�D�C�B�A�I�H��G�F�E�D�C�B�A�I�H��G�F�E�D�C�B�A 

  آنها و بارعايت  در اوقات  گانه پنج  نمازهاي  بر اداي :يعني »كنيد  بر نمازها مواظبت«

 » نماز ميانه  هبويژ« و استمرار ورزيد  قلب، مداومت  با خشوع  و شروط آنها همراه  اركان
از آن، دو   زيرا قبل  نماز عصراست  و جمهور تابعين � صحابه  اكثر علماي  قول  به  كه

قرار   گانه پنج  نمازهاي  ميانه نماز در  نيز دو نماز وجود دارد و لذا اين  نماز و بعد از آن
: ودندفرم  احزاب  درروز جنگ صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث. دارد

  ما را از نماز وسطي  گرداند كه  را پر ازآتش) مشركان(  هايشان قبرها و خانه �خداوند«
  آمده  شريف  در حديث  همچنين. »كرد بازداشتند تا خورشيد غروب -نماز عصر  -

=  ;�  p;F  &�:  [���T: استt�� B�  �7X�5  [�	  �  اعمال  ترين محبوب  گمان بي :	'*(

: يعني »بايستيد  خدا فروتنانه  و براي«. » است  آن وقت  نماز در اول  تعجيل ،�خدانزد 
  ، فرض در نماز فرض  برپا ايستادن. برپا بايستيد  خشوع و  وقار و طمأنينه  در نماز به

هواپيما،  ماشين، قطار،(  مركب  بر باالي  آن  يا اداكردن  نشستن است، اما در نماز نفل،
  و خشوع، يا به  طاعت  معني  سكوت، يا به  معني در اينجا به»  قنوت«. جوازدارد...)  االغ

 . است  با خشوع  همراه  قيام  در حال  ذكر خداوند متعال  معني
  كه اند كرده  روايت � ثابت  از زيدبن  و غير آنان  حديث  گانه شش  ائمه :نزول  سبب
  يكي: يعني گفتيم، مي  نماز سخن  در اثنايديگر  ما با يك صخدا  در عهد رسول: فرمود

و ( ﴾H��G�F﴿: شد  نازل  كه  تا اين  گفت مي  سخن  خويش  پهلويي  از ما با رفيق
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  در نماز نهي  گفتن  و ازسخن  مأمور شده  سكوت  به  پس ،)بپا ايستيد  خدا فروتنانه  براي
 . شديم
 

��Y�X�W�V�U���T�S�R��Q�P�ON��M�L�K�J��Y�X�W�V�U���T�S�R��Q�P�ON��M�L�K�J��Y�X�W�V�U���T�S�R��Q�P�ON��M�L�K�J��Y�X�W�V�U���T�S�R��Q�P�ON��M�L�K�J
�Z�Z�Z�Z  

  خوف  در حال  ؛ پس اي از دشمني، يا از سيل، يا از درنده »بوديد  اگر بيمناك  ولي«

و   خوف  شدت  در حال  كه  شما جايز است  براي :يعني »نماز گزاريد  يا سواره  پياده«
  آن، همراه  بدون يا  قبله  سوي روي، رو به پياده  يا در حال خود،  بر مركب  هراس، سواره

 »شديد  ايمن  و چون« جا آوريد نماز را به و گريز،  و حمله  و جوالن  الو انتق  با حركت

شما   به  كه  ياد كنيد چنان خدا را  پس«شد؛   شما برطرف  و هراس  خوف  چون :يعني

: يعني »دانستيد نمي«  ازآن قبل » كه  آنچه«  اسالم  هاي و برنامه  از قوانين » است  آموخته
  و اصلي  كامل  هيأت  به  آن  اركان شروط و  تمام  نماز را با رعايتخوف،   رفتن با از بين
  با امام، كه  همراه  نماز خوف  ناظر بر حكم  كريمه  آيه  اين. ادا كنيد  قبله  و رو به

» نساء»  در سوره  حكم  زيرا اين  شوند، نيست مي  تقسيم  دو قسمت  به  در آن  نمازگزاران
 .آيد مي

 : است  اين  گذشته  دو آيه  احكام  خالصه

  عذري  گونه  با هيچ  آن  شود و ترك ساقط نمي  مكلف  از شخص  حالي  هيچ  نماز به -1
  شدت  يا درحال كارزار،  در صف  با دشمن  رويارويي  هنگام  جايز نيست، هرچند به

احوال،   با تمام  كه  گردانيده  مشروع  كيفيتي  را به  آن  اسالم  روي  از همين باشد،  بيماري
  به صخدا  رسول كه  است  آمده  شريف  در حديث. باشد  داشته  و هماهنگي  تناسب
و اگر   طور نشسته به  اگرنتوانستي  پس نماز بگزار،  ايستاده«: فرمودند � حصين  بن عمران
يا  ها، پلك  اشاره  به  نماز گزاردن وجودعذر،  در صورت  حتي. »پهلو  به  نتوانستي  بازهم

و   مالك، شافعي(جمهور   مذهب  و اين . نيز جايز است  قلب  به  آن  اركان  با اجراي
با   همراه  كه  جنگي  در حالت  نماز گزاردن  كه است  بر آن  اما ابوحنيفه. باشد مي) احمد 
  امكان  كه  جايز است  باشد و فقط در صورتي مي  و گريز است، باطل  و جست  جوالن
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  بايد نماز را به  ، رزمندگان در غير آن باشد،  داشته خود وجود  بر جاي كردن  رنگد
 .تأخير اندازند

  خود نماز ازروي  مصلحت  جهت  به  كه  ها؛ نماز با سخني ها و حنبلي در نزد شافعي -2
قصد   به  گفتن نماز با سخن  بر آنند كه  اما احناف شود، نمي  باطل باشد،  سهو صادر شده

 .شود مي  دوحرف، باطل  حداقل  با بيان يا اجبار، و خطا،  جهل  يا از روي سهو،  يا به
  كه  بيماري  سر امام  و سالم، پشت  صحيح  مقتدي  اند كه جمهور علما جايز دانسته -3

  اندازه  را به  خويش  از آنها فرض  نماز بخواند زيرا هر يك باشد، قادر نمي  بر ايستادن
  هم -  نمازي  چنين  شدن  ، باطل مالك  مشهور از مذهب  ولي كند، ادا مي  خويش  توان
 . است -  مأموم  براي  و هم  امام  براي

  اين خانواده، به  احكام  طرح  برنماز در ميان  صدور دستور مواظبت  كه  بايد دانست
احيانا در   كه  هايي يو آشفتگ  خانوادگي  زندگي  شرايط متحول :دارد كه  اشاره  حقيقت

با   پيوند انسان  يادآور عملي  نبايد ما را از نماز كه  وجه  هيچ به رسد، ظهور مي به  آن
 .گرداند  خود مشغول  است، به  عزوجل  خداي
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 بايد براي گذارند، مي  برجاي  مسرانيرسد و ه فرا مي  مرگشان  از شما كه  و كساني«

  و پوشاك  از نفقه »مند سازند بهره  سال  را تا يك  آنان  كنند كه  وصيت  همسرانشان 

  مستحق  آنان :يعني »نكنند  بيرون«  شوهران  را از خانه  آنان »و«  آنان  ضروري  ونيازهاي
باشند و   مي خود  متوفاي  شوهران  هاي در خانه  و اقامت  و لباس  از خوراك  مندي بهره

 .شوند  رانده  بيرون  آنان  نبايد از خانه
بردند، اما  نمي  ارث  از شوهرانشان  زنان -  ميراث  آيات  از نزول  پيش -  اسالم  در ابتداي

  سال، نفقه  يك  درآن كشيد و بايد مي  عده  سال يك  مدت  به شوهر،  بعد از درگذشت  زن
جمهور   در رأي -  كريمه آيه  اين  حكم  پس. شد مي  تأمين  شوهرش  تركه از  و مسكنش

  و آيه  ساخت  معين  شوهرش  را از ارث  زن  سهم  كه» نساء»  در سوره  ميراث  با آيه -
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  سال  يك  جاي شد و به  است، منسوخ  وفات  عده  مربوط به  كه  سوره  از همين) 234(
از   قبل  اختيار خودشان  به »بروند  اگر بيرون پس«.  مقرر گشت روز  و ده  عده، چهار ماه

  گناهي«شرع، يا غير آنها   متوفي، يا حاكم  بر ولي: يعني »بر شما«  سال  يك  شدن تمام

  پذيرش  براي  شدن  از آماده »دهند مي  انجام خود  درباره  آنان  كه  در آنچه  نيست

  شرع در  كه  طوري  به: يعني » طور پسنديده به»  آنان  يبرا  نمودن  و آرايش  خواستگاران
شوهر   از خانه  رفتنشان  رود زيرا بعد از بيرون نمي شمار و منكر به  است  پسنديده

  در رعايت  زنان :كه  است  بر آن  خود دليل  اين. ندارد  واليتي  بر آنان  متوفي، ديگر كسي
  حتمي  امر بر آنان  اند و اين شوهر مخير بوده  خانهدر   نشستن  سال  يك  رعايت  يا عدم

و فقها   جمهور مفسران  بنا بر رأي -  كريمه  آيه  اين  ؛ حكم گفتيم  كه  وچنان.  است  نبوده
 . در صنعش » است  حكيم«  در ملكش  است  و غالب »و خداوند عزيز«  است منسوخ -

  مدينه  به  خويش  با خانواده  طائف  از اهالي  مردي :است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
قرار   او سهم  از ارث  پدر و مادر و فرزندانش  براي  آمد و در آنجا درگذشت، پس

را از   وي  امر كردند تا نفقه  متوفي  ورثه  به  كه  جز اين ندادند،  چيزي  زنش  اما به دادند،
 .شد  نازل  كريمه  آيه  اين  گاه آن. بپردازند  يكسال  مدت  به  شوهرش  تركه

  

� �̀_�~�}�|{��z�y� �̀_�~�}�|{��z�y� �̀_�~�}�|{��z�y� �̀_�~�}�|{��z�y  
: يعني » طور معروف به«  متعه  به » است  الزم  شده  داده  طالق  زنان  مند ساختن و بهره«

در  فقها  آراي .» مقرر است  بر پرهيزگاران  كه«  پسنديده  اي شيوه  و به  نيكويي  به
 . كرديم  انبي) 237(  را قبال در آيه»  متعه»  خصوص

 �m£��¢��¡��...l  آيه  چون: است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

و   قصد احسان بنابراين، اگر« :گفت  شد؛ مردي  نازل »236/  بقره« �m�¬�«�ªlتا 
  آيه  اين  بود كه  همان .»!خير  و در غير آن  دهم مي  متعه  ام مطلقه  زن  به  را داشتم  نيكي

  .شد  نازل  يمهكر
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 در »بينديشيد  باشد كه كند، مي  شما بيان  خود را براي  ، خداوند آيات گونه بدين«
 خير دنيا و آخرت  به  هست، پس  و مصلحت  از حكمت  الهي  در احكام  كه  آنچه

 .شويد  رهنمون 
  داراي عموما  مطلقه  زنان  كه  يمكن مي  فوق، مالحظه  از آيات  اجمالي  بندي جمع  با يك

 :باشند مي  ذيل  چهار حالت

مقرر   برايشان  هم  اند و قبال مهري داشته  آميزش  با شوهرانشان  كه  اي مطلقه  زنان -1
  سه  هم  آنان  خود هستند و عده  مهريه  كل  ، مستحق از زنان  گروه  اين  است، كه  شده

 . طهر است  يا سه  حيض
  شده تعيين  مهري  برايشان  هم  اند و نه قرار گرفته  مورد آميزش  نه  كه  اي مطلقه  انزن -2

و   است  واجب  متعه  شوهرانشان  توان  از زنان، بر حسب  دسته  اين  براي  ؛ كه است
 .شوند نمي  مهري  مستحق

  اين  اند، كه نگرفتهقرار   مورد آميزش  مهر مقرر شده، ولي  برايشان  كه  اي مطلقه  زنان -3
 .باشند خود مي  شده  مهر تعيين  نصف  ، مستحق از زنان  دسته

  مقررنگرديده، كه  برايشان  اند، اما مهري  قرار گرفته  مورد آميزش  كه  اي مطلقه  زنان -4
بايد  :يعني. باشند خودمي  مهر مثل  مستحق  خالفي  گونه هيچ  ، بدون از زنان  دسته  اين

  چه  خويشاوندانشان و اقربا و  خانواده  و دختران  از زنان  مهر امثالشان  شود كه  ديده
 .كنند مي  مقدار را دريافت  نيز همان  آنان  مقدار بوده، پس

 

�{z�y�x�w��v�u��t�s�r�q�p�o�n�m��l��k�j�i�{z�y�x�w��v�u��t�s�r�q�p�o�n�m��l��k�j�i�{z�y�x�w��v�u��t�s�r�q�p�o�n�m��l��k�j�i�{z�y�x�w��v�u��t�s�r�q�p�o�n�m��l��k�j�i
�� �̈§�¦�¥��¤�£�¢��¡�����~�}�|�� �̈§�¦�¥��¤�£�¢��¡�����~�}�|�� �̈§�¦�¥��¤�£�¢��¡�����~�}�|�� �̈§�¦�¥��¤�£�¢��¡�����~�}�| 

  و كاشانه  از خانه  مرگ  از بيمهزار بودند و  هزاران  كه  كساني«  حال »آيا از«

 از  بودند كه  چهارهزار تن  آنان«: گويد مي � عباس ابن »؟ خبر نيافتي شدند،  خودخارج
» ...نباشد  خبري  از مرگ  در آن  كه  گريزيم مي  سرزميني  به: و گفتند  فرار نموده  طاعون

  آنان  سپس« مردند  و همه »بميريد :گفت  آنان  به«خود   امر تكويني  به »خداوند  پس«



230  

»  حزقيل«او   نام گويند؛  كه  پيامبرشان  دعاي  روز يا بيشتر؛ به  بعد از هشت »كرد  را زنده
  نمودار بود و آمده  برآنان  مرگ  نشان  كه  در حالي كردند،  زندگي  روزگاري  پس بود،

 . گشت بر مي  كفن لشك  به  كه  پوشيدند مگر اين را نمي  اي جامه  هيچ  كه  است
  اين  اند كه كرده نقل  از سلف  تن از يك  بيش«: گويد مي  گروه  اين  داستان  كثير در بيان ابن

  پس شدند،  سخت گرفتار طاعوني  بودند كه  اسرائيل بني  در زمان  شهري  گروه، اهالي
  بسيار بودند كه  نانآمدند و چ فرود  فراخي  زدند و در وادي  بيابان  به  از مرگ  گريزان

  دو فرشته  آنان  سوي  به �،خداوند هنگام  در اين. را پر كردند  وادي  تاكران  كران
  بانگي  از فراز آن  و ديگري  وادي  فرودست از  دو فرشته  از آن  يكي  گاه آن فرستاد،

  بعد از مرگشان مردند و  تن يك  مرگ  چون  يكباره به  همه  بر اثر آن  مرگبار در دادند كه
. شد  و پوسيده  پراكنده  اجسادشان  مرور زمان  را ديواركشيدند و به  دورادورشان  مردم
»  حزقيل»  نام به  اسرائيل بني  از پيامبران  گذشت، پيامبري  واقعه  دراز براين  روزگاري  چون

  را به  ا آنانكرد ت  درخواست  عزوجل  اثنا از خداي  گذشت، در اين آنها  بر گورستان
او دستور   كرد و به  را اجابت  وي  درخواست  اين  متعال  خداي گرداند، زنده  وي  دست
  دهد كه مي  شما فرمان  به �خداوند!  پوسيده  استخوانهاي  اي  هان: بگويد داد تا
او دستور داد تا   به  سپس. همديگر پيوستند  اجساد به  استخوانهاي  پس. آييد فراهم

  و عصب  دهد تا گوشت مي  شما فرمان  به �خداوند! استخوانها  اي: ندا دردهد ينچن
  چنين -بود   پيامبر شاهد صحنه  آن  كه  در حالي -  گاه آن. را بر خود بپوشانيد  وپوست

  فرمان شما  به �خداوند!  ارواح  اي  هان: دستور داد تا ندا كند  وي  به  سپس. شد
ساخت،  مي  و شاداب  او را زنده  كه  جسد مقرر خويش  همان  به  هر روحي  دهد كه مي

كردند و  مي  نظاره  كه  در حالي برپا ايستادند،  زنده  آنان  همه  هنگام  در اين. برگردد

  بر وقوع  قاطع  دليلي مجدد ايشان،  گردانيدن زنده  كه. » ��&> ;  �5;>   �,���/«: گفتند مي

 . است  ز قيامتدر رو  معاد جسماني
وي،  و بخشش  فضل  و از جمله » است  بخشش  صاحب  مردم  به  آري، خداوند نسبت«

هستند   همانا كافران  كه » بيشتر مردم  ولي«بود   گروه  اين  كردن  زنده

بر   خداوند متعال  و فضل  بخشش ! يآر. را  و بخشش  فضل  اين »گزارند نمي سپاس«
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 عبرت  بود تا درس  مجددشان  ساختن زنده گريختند،  مرگ  از ترس  كه  گروهي اين
 �خداوند  نيست، اما فضل  از آن  نجات  از مرگ، راه  ترس  بگيرند و بدانند كه 

 گروه  اين  از داستان  گرفتن  و عبرت  انديشيدن  سوي به  آيه، ارشادشان  اين  برمخاطبان
 پرهيز و احتياط  و بدانند كه  قادر است  ريبر هر كا  خداوند متعال  تا بدانند كه  است 

 .را بر قدر ببندد  تواند راه نمي
  به  پيام  اين  بر جهاد است، با دادن  مسلمين  و ترغيب  داستان، تشجيع  اين  از بيان  هدف
نيست،   ازمرگ  دهنده  خاطر آن، نجات  جهاد به  و ترك  از مرگ  كردن حذر :كه  ايشان

 .باشد  كرده  را اراده  انسان  مرگ �خداوند  چنانچه
 

³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�©³�²�±�°� �̄®�¬�«�ª�© 

نترسيد   و از مرگ » داناست  خداوند شنواي  خدا كارزار كنيد و بدانيد كه  و در راه«
  گفته علما.  است  بخش حيات  اسالمي  امت  جهاد براي  نيست، بلكه  مرگ  جهاد عامل  كه
خداوند  كيف بال  دست  به  ، همه و امراض  ياتسرنوشت، بل عمر،  كه  بايد دانست: اند

  ما شناخته  براي  مقدرات  از آنجا كه  ولي باشد، مي  امر واجب  اين  به  و ايمان  است  متعال
  اسباب  به ها، ازناخوشي  خويش  منظور نگهداشت  تا به  نيست، لذا جايز است  شده

در   خويش  ، و از قراردادن آنهابپرهيزيم  از هجوم  قبل  ترسناك  ، از اشياي شويم  متوسل
احتياط،   و گرفتن  وسايل  كار بستن  به  رغم احتياط كنيم، اما اگر به  خطر نابودي  معرض

  شريف  در حديث. ندهد  را از دست  بايد صبر وشكيبايي شد،  دچار بال و مصيبتي  بنده
  به  از آن  آمدن  را از بيرون  زده  طاعون  سرزمين  مردم صخدا  رسول  كه  است  آمده

 .كردند  منع  آن  را از ورود به  منطقه  از آن  خارج  مردم قصد فرار و
 

�Ä�Ã�Â�Á� À¿� �¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Ä�Ã�Â�Á� À¿� �¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Ä�Ã�Â�Á� À¿� �¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´�Ä�Ã�Â�Á� À¿� �¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�µ�´
Æ�ÅÆ�ÅÆ�ÅÆ�Å 

نيز   خويش  در راه  مال  انفاق  به  اينك جهاد امر كرد،  به  سبحان  خداي  كه  بعد از آن
دهد   خدا وام  به  كه  آن  كيست«: دارد  مالي  مكاناتا  دهد زيرا جهاد نياز به دستور مي

 �خدا  به  دادن  وام.  فشار و آزار و منتي  خاطر و بدون  طيب  به :يعني »نيكو؟  وامي
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  سزاوار ثواب  آن  دهنده انجام  مال، كه  انفاق  چون  نيكي  عمل  تقديم  براي  است  مثلي
 »چند برابر بيفزايد او  را براي  تا خدا آن«: شود مي  سبب  آن  شود و ازجمله، انفاق مي

تا بيشتر از هفتصد   ده از  كند تا بدانجا كه  عنايت  و بركت  رشد و فزوني  در آن :يعني
  آورد؛ براي پديد مي » قبض«  بندگان  در روزي » كه  و خداست«خود گردد   برابر اصل
و   رزق  ساختن  و كم  تنگي :قبض . انامتحانش  براي »آورد و بسط پديد مي«  ابتاليشان

  به  هر كس :كه  براين  است  هشداري خود، اين.  است  آن  ساختن و وسيع  گشايش: بسط
  دگرگونه  قبض  به  كار بر وي  كه  است  نزديك ورزد، بخل  روزي  بسط و گشايش  هنگام
در   كه  آنچه  را در قبالشما   بندگان، پس  اي »شويد مي  او بازگردانده  سوي و به«شود 

  را مجازات شما باشيد،  ورزيده  بخل  دهد و اگر هم مي  ايد، پاداش كرده  تقديم  وي  راه
آورد،  پديد مي  بر تو گشايش  امتحان  از روي  خداوند متعال«: گويد زيدمي ابن. كند مي

و او بر   كني مي  گينيسن  زمين  و به  پسندي جهاد را نمي  به  رفتن  تو بيرون  كه درحالي
  جهاد است، پس  براي  و سبكبال  مشتاق  كه حالي در گيرد، مي  و سخت  تنگ  ديگري

 .»دستگير تو خواهد بود  فقط اين  كه  افگن  بيرون  داري  در دست  آنچه

�o�n�m﴿  آيه  چون: اند كرده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مفسران
�u� �t�s�r�q�p﴾ »دعا   چنين صخدا  رسول شد،  نازل »261 /بقره

. شد  نازل  كريمه  آيه  اين  گاه آن ،» بيفزاي  من  امت  خدايا براي : زد امتي  رب«: كردند
 . است  در تالوت، مقدم  متأخر ولي  در نزول  كريمه  آيه  بنابراين، اين
جايز   ها و حيوانات خوراكي پول، حبوبات،  دادن وام  به: اند گفته  احكام  علما دربيان

.  است گرفته  وام  كه  است  چيزي  همانند آن  باز گرداندن  گيرنده  وام  و بر عهده  است
  هنگام  به  وام در مقدار  شرط افزودن  قراردادن  كه  دارند بر اين  اجماع  مسلمين  همچنين
  .باشد مي  و حرام  ربا است -  حبه  مقدار يك  ولو به -  آن  بازيافت
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  وترغيب  تشويق  را براي  داستان  گذشته، اين  داستان  بعد از بيان  خداوند متعال  گاه آن
و   مطلوب هم  پيشين  جهاد در امتهاي  كه  حقيقت  ناي  بيان  بر جهاد و براي  مؤمنان
 »از  پس  اسرائيل بني مالء از«  و داستان  حال »آيا از«: كند مي  است، مطرح  بوده  مشروع

  است  ، ناظر بر دوراني داستان اين. و اشرافند  سران: مأل » خبر نيافتي  موسي«  درگذشت
گرفتار ) عمالقه  قوم(  ستمگران  چنگال  به � موسي  بعد از حضرت  اسرائيل بني  كه

  رانده  بيرون  خويش  ديار و كاشانه از  سر برده به  آنان  ستم  تحت  طوالني  شدند و مدتي
  براي  پادشاهي: گفتند«بود  1 شود، شمويل مي گفته  كه»  پيامبرشان  به  كه  گاه آن«شدند 

 »خدا  تا در راه«  كنيم  او عمل  و انديشه  أير  و به  شويم  بر گرد او جمع  كه» ما بگمار

بسا   چه گردد، بر شما مقرر  اگر جنگيدن :پيامبرگفت  آن.  پيكار كنيم«با او   همراه

  و از زنان » رانده  ما از ديارمان  كه  با آن  خدا نجنگيم  چرا در راه: گفتند پيكار نكنيد،

و   زنان  در آمدن  اسارت  و به  شدن شتهباك » ايم شده  جدا ساخته  و از فرزندانمان«
  جالوت، هيچ  با قوم  جنگيدن  وجود اقتضاي جالوت، لذا با  قوم  وسيله  به  فرزندانمان

شد،   فرض  بر آنان  جنگ  چون  پس«وجود ندارد   پيكار كنيم  امر كه  اين  فراروي  مانعي

  از جنگ »كردند  پشت«در نيتها؛   و اضطراب  وتصميم  در اراده  سستي  دليل به » همگي
. عبور كردند  از رودخانه  با طالوت  بودند كه  همانهايي  آنان » از آنان  جز شمار اندكي«

  حال  و خداوند به«بود  -  تن  سيصد و سيزده -بدر   تعداد اهل به  شمار آنان :قولي  به

  آشكار است، مجازات  تميس  جهاد كه  را در برابر ترك  آنان  پس » داناست  ستمگران
 .كند مي
 

                                                 
  .شمويل، معرب صمويل است 1
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  برگزيده شما  فرمانروايي  را به  خداوند طالوت :گفت  آنان  به«  شمويل » و پيامبرشان«

  ازوي  فرمانبرداري  و شما را به  نموده  ما آمادهش  و رهبري  فرماندهي  او را براي » است
  بود و نه  نبوت  از نسل  طالوت، نه  كه  است  نقل. كند امر مي  فرمانش  تحت  و جنگيدن

  بود كه  بر آن  سنت  اسرائيل و دربني ،بود فقير  يا دباغي  چوپان  پادشاهي، بلكه  از نسل
از   طالوت  خاستند و چون برمي» يهودا« از سبط  و پادشاهان»  الوي«از سبط   پيامبران

  كه  باشد با آن  او را بر ما پادشاهي  چگونه:گفتند«دو سبط نبود   از اين  يك تبار هيچ

 »؟ است نشده  داده  گشايشي  مال  او ازجهت  و به  سزاوارتريم  از وي  پادشاهي  ما به
  از تبار شاهان  او نه  كه درحالي شود، ما  پادشاه  طالوت  كه  است  ممكن  چگونه: يعني
  از وي او،  يا سرمايه  خاطر اشرافيت تا ما به  داران و سرمايه  از ثروتمندان  هم  و نه  است

 » است  خداوند او را بر شما برگزيده :گفت  پيامبرشان« ؟ كنيم  و فرمانبرداري  پيروي

  و او را در دانش«  است  قاطع  حجت  لخداوند متعا  وگزينش  و فرمانروايي  پادشاهي  به

  و گل  انسان  برتري  مالك  كه  اي ويژگي  ؛ اين دانش!  آري » است  بخشيده  بر شما برتري

نيز او را  »و«  است  بر ديگران  برتري  و وجوه  داليل  و از بزرگترين  فضايل  سرسبد همه

 از  در جنگها و مانند آن  تأثير آن  كه  است، نيرويي  داده  بر شما برتري » بدني  درنيروي«
  جهت به ناميدند،  او را طالوت :قولي  به. باشد مي  و روشن  واضح  سنگين  مسئوليتهاي

و   جسمي  در توانايي  و هم  در ديانت  هم  بود كه  زيرا او پهلواني  آن  قد و قامت  طول
  شناخته و معيار  مالك  ماندهيو فر  در رهبري  كه  اوصافي  يعني -   جنگي  كارداني

انسان، بر   وذاتي  شخصي  فضايل  كه  است  روشن ! آري. نيرومند بود  بسي -شوند  مي
 . است  مقدم  در نسب  و شرافت  ثروت

و   وي  زيرا ملك، ملك »دهد بخواهد مي  كه  هر كس  خود را به  و خداوند پادشاهي«
  شماست  ملك  نه  كه  بر امري  اعتراض  جاي  ا را چهشم  اند، پس  وي  بندگان  هم  بندگان
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  خويش  فضل و گشايشگر » و خدا واسع«شما قرار دارد؟   تصرف  در حوزه  هم  و نه

  پس، از اين. دارد توانايي  و برآن  است  سزاوار پادشاهي  كه  كسي  به » داناست«و   است
رواني، تربيتي، علمي،   ، آمادگي�خدا  هجهاد در را :آيد كه بر مي  چنين  كريمه  دو آيه

را   ايثار و قرباني  و روحيه  صادقانه، اخالص  و نيت  و شجاعت، عزم  شايستگي، جرأت
 .طلبد مي
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  براي  كه  است  او اين  رواييفرمان«  و صحت  صدق » نشانه: گفت آنان  به  و پيامبرشان«

 آن: يعني » است  پروردگارتان  از جانب  آرامشي  در آن  آيد كه مي  شما صندوقي
 درآن  كه  است  طالوت  گزينش  شما در مورد موضوع  دلهاي  آرامش  سبب  صندوق 
.  است  تانبا دشمنان  رويارويي  در هنگام  و پايداريتان  ثبات  ايد و مايه ورزيده  اختالف 

  و آل  موسي آل  از ميراث  و يادگاري«.  است  وقار و آرامش  معني  از سكون، به :سكينه

  هاي و ريزه  موسي عصاي: بود از  عبارت  صندوق  در آن  شده  يادگار نهاده » است  هارون
ينها را نيز غير ا  چيزهاي بعضي. بود  شده  بار در آنها نوشته اولين  تورات  كه  تورات  الواح

خود آنها   بلكه آنها،  خاندان  هارون، نه  و آل  موسي  مراد از آل :قولي  به. اند افزوده
خود   مربوط به  بلكه �وهارون  �موسي  از خانواده  يادگارها نه  اين :يعني هستند،

دستور پروردگار   به  فرشتگان!  آري »كنند مي  را حمل  آن  و فرشتگانش«. دو بود  آن
  در برابر ديدگان بود،  شده  اندود ساخته طال گويند از چوب  را كه  صندوق  متعال، آن

بر   را در برابر طالوت  فرود آمدند و آن  گاه آن  كرده  حمل  و زمين  آسمان  آنها در ميان
را ) عهد  صندوق(  سكينه  تابوت  ، اين اسرائيل بني  انبياي  كه شويم يادآور مي. نهادند  زمين

دانستند  خود مي  پيروزي  را وسيله  دادند و آن مي  خود حركت  در جنگها پيشاپيش
  بر شايستگي » است  اي رويداد نشانه  شما در اين  براي باشيد،  مسلما اگر مؤمن«

  آن از جنگها،  در يكي  فلسطين  عمالقه«: گويد مي � عباس ابن.  روايي فرمان  به  طالوت



236  

را   طالوت، آن  حقانيت  نشانه  به �لذا خداوند زور گرفتند،  به  اسرائيل از بني را  صندوق
 بر زمين  را در برابر طالوت  آن  باز فرستاد و فرشتگان  وي  سوي به  فرشتگان  وسيله به

  طالوت  پس، به!  آري  اينك: گفتند را ديدند،  صحنه  اين  اسرائيل بني نهادند و چون 
شدند و   آماده  وي  فرمان  جهاد تحت  خود ساختند و به  ا پادشاهو او ر  شده  تسليم

 .»جهاد برگزيد  را براي  آنها هفتاد هزار تن  جوانان  از ميان  طالوت
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ولشكر   المقدس  بيت  از شهر خويش »رهسپار شد  با لشكريان  طالوت  كه  و هنگامي«
بود، لذا   گرم و هوا سخت  تابستان  ؛ فصل فصل كرد،  خارج»  عمالقه»  جنگ  را از شهر به

  اي رودخانه  وسيله خداوند شما را به :گفت«او  خواستند،  آب  از طالوت  لشكريان

  گفتني.  است  وفلسطين  اردن  در ميان  اي رودخانه  مراد از آن:  كه  است  نقل »آزمايد يم
: افزود  طالوت. بود  وي  لشكريان  اطاعت  ميزان  آزمون، سنجش  از اين  هدف  كه  است

دستور   در اين  از من  لذا هر كس » نيست  من  بنوشد از پيروان  از آن  هر كس  پس«
  دستور را ناديده  اين  بود و هر كس خواهد  من  در ساير فرمانها نيز مطيع ،كند  اطاعت

و دشوار،   در ساير امور سخت او  پس شود،  بر او چيره  نفسش  بگيرد و خواهش
نخورد،   از آن  و هر كس«خواهد كرد  و نافرماني  را عصيان �خداوند  اولي  طريق به

  به  آب  گرفتن :اغتراف »برگيرد  اي غرفه  با دستش  كه  است، مگر كسي  قطعا او از من
دست، يا با هردو   كف  با يك  آب  برگرفتن) غرفه(و   است  ديگري  وسيله  يا به  دست
داد تا   رخصت  آنان  را به  آب  مشت  يك  نوشيدن طالوت، فقط!  آري.  است  دست  كف

  بتوانند كشمكش  وسيله  د و تا بدينباش  ساخته  برطرف  از آنان  را اندكي  آزار تشنگي
  نافرماني  خويش  و از فرمانده »نوشيدند  از آن  همه  پس« را مهاركنند  خويش  نفس

جز «كنند  همراهي  با دشمن  در جنگ  باوي  نداد كه  اجازه  آنان  لذا او نيز به كردند،
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) تن  سيصدوسيزده(ر بد  تعداد اصحاب  به  ننوشيدند و ايشان  كه » از ايشان  اندكي
 . است  آمده  و غيرآن  بخاري درصحيح  كه چنان بودند،

  چنين خودمان  ما در ميان«: فرمود  كه  است  كرده  روايت � عازب جرير از براءبن  ابن
  شماره  به بودند،  واندي تن در روز بدر سيصدوده صمحمد  اصحاب  كه  گفتيم مي

  سدي اما. » بجز مؤمني  ر گذشتند و از نهر نگذشتاز نه  با وي  كه  طالوت  اصحاب
نهر   از آب  آنان  هزارتن هفتاد و شش بود،  هشتادهزارتن  لشكر طالوت  تمام«: گويد مي

از   كه  آزمايشي اما با وجود اين. »ماندند  باقي  با طالوت  نوشيدند و فقط چهارهزار تن
 بايد به  كه  از نهر گذشتند، آنچنان  كه  هم  كساني آمد،  عمل آنها به  و اطاعت  پايداري

  همراه  كه  و كساني  طالوت  كه  و هنگامي«نكردند   ، پايداري با دشمن  رويارويي  هنگام

  از وي  بودند كه  تعداد اندكي  همان  آنان »نهر گذشتند  بودند از آن  آورده  ايمان  وي
  داشتند، چراكه  تفاوت باهم  شان ديني  البتو ص  يقين  در ميزان  هرچند كه كردند،  اطاعت
  و سپاهيانش  جالوت« با  مقابله » امروز ما را ياراي: گفتند«  بددالنشان  هنگام  در اين

  به  كه  كساني«اما . بود  آنان ها و فرمانده فلسطيني  قهرمان  مشهورترين :جالوت » نيست

  اذن  بسيار به  گروهي بر  كه  اندك  بسا گروهي: گفتند داشتند،  ديدار خداوند يقين

  همراه  و پايداري با صبر  پيروزي :يعني » است  خدا پيروز شدند و خداوند با صابران
 .تعداد  با بسياري  است، نه
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 براز در: برزوا »آمدند  ميدان  به  و سپاهيانش  با جالوت  جنگ  براي  كه  گاه و آن«

  باران »برما! پروردگارما  اي: گفتند«  است  فراخ  و فضاي  زمين: »براز«. آمدند  بيرون

  شكست  تا به  ما را نيرومند گردان :يعني »را استوار بدار  صبر فروريز و گامهايمان«

و »  پيروزگردان  و ما را بر خدانشناسان«  نگريزيم  جنگ  و از ميدان  روبرو نشويم
 . گرديم  غالب  و سپاهيانش  تا بر جالوت  كن  ياريمان
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  دادند و داوود، جالوت  شكست«  وي  امر و اراده  به :يعني »خدا  اذن  را به  آنان  پس«

برگزيد و او   لوتنبرد با جا  او را جهت  ، و طالوت است » يسي«داوود فرزند  » را كشت

او   خداوند به و«  را كشت  طاغوت  قهرمان  خويش، جالوت  و چوبدستي  با فالخن

  طالوت  حيات در  برگزيد و اين  اسرائيل بني  پادشاهي  او را به » داشت  ارزاني  پادشاهي

ز مراد ا.  و طالوت  صمويل  داشت، بعد از مرگ  ارزاني »را  حكمت«او   نيز به »و«بود 
  و نبوت  ازداوود، پادشاهي  قبل  شود كه مي  خاطرنشان.  است  نبوت در اينجا،  حكمت

را هر دو   و پادشاهي  نبوت �بود و خداوند  جا نشده و يك  فراهم  كس هيچ  براي
شد   نازل �زبور نيز بر داوود. نبود بيش  قبال چوپاني  كه در حالي او بخشيد،  جا به يك

  بر آن  خداوند متعال  مشيت  كه  ازآنچه :يعني » او آموخت  به  واستخ مي  و از آنچه«
  و داوري  پرندگان  زبان  سازي، شناخت زره صنعت  آموخت، همچون داوود  به بود،  رفته
  كه »را  از مردم  و اگر خداوند برخي«  آنان  و دعاوي  در اختالفات  مردم  ميان

جهاد و   وسيله  به  كه  از آنان »ديگر برخي وسيله به«د شر و فساد هستن  اسباب  كارگزاران

كرد، قطعا  نمي  دفع«گيرند  را مي  جلو شر وفساد و مفسدان ازمنكر، و نهي  معروف  امربه

نسلها   براندازنده  كه  شر و فتنه  هاي شراره  فساد بابرپاكردن  زيرا اهل» شد مي  تباه  زمين
برداشته،   را از ميان  كردند و مسلمانان مي  غلبه  زمينها و كشتزارهاست، بر و آباداني

و   مادي  با نيرومندي  ايمانند كه  اهل  اين  پس ساختند، مي مساجد و عبادتگاهها را ويران
  و خداوند نسبت«باشند  مي  زمين  شر و فساد از روي  خويش، بازدارنده  معنوي

  وسيله  را به  از آنان  خويش، برخي  فضل  همين  و براساس »دارد  تفضل  جهانيان به
  .خواباند را فرو مي  شر و فتنه  هاي شراره و  نموده  ديگر دفع  برخي
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: يعني » حق را به  ما آن  كه  است  الهي  آيات«شد   مطرح  داستان  در اين  كه  اموري » اين«

 »تو  راستي وبه  خوانيم بر تو مي«  نيست  اي هو شبه  شك  هيچ  در آن  كه  خبر صحيحي

  براي ،صحضرت آن  و تأكيد بر رسالت  تصريح » پيامبراني  از جمله« صمحمد  اي
كفار   سخن  رد اين و  ايشان  امر نبوت  نهاد و استوارترساختن  و تثبيت  قلب  تقويت

 . تو پيامبر نيستي: گفتند مي  كه  است
  ازدر گذشت  پس  مدتي  اسرائيل بني :و جالوت  طالوت  استانبر د  از تاريخ  پرتوي

سر بردند،   درآنجا به  سال) 356(وارد شدند و   فلسطين  سرزمين  به � موسي  حضرت
مدين،   عرب، اهالي  عمالقه چون -مجاور خود   ملتهاي  حمالت  مدت، آماج  در اين

  مغلوب  هم  شدند و گاهي روزميپي  گاهي  كه قرار گرفتند، -ها  و آرامي  فلسطين
  در نزديكي  اسرائيل بني  بود كه»  كاهن عالي«در عهد   چهارم  در اواسط سده. گشتند مي
ها  فلسطيني  مغلوب  جنگ  در اين  آنان درگيرشدند،» اشدود»  ساكن  هاي با فلسطيني  غزه

ها  فلسطيني  چنگ  به،  صندوق  دادند و اين  رااز دست) تابوت(  مقدس  و صندوق  گشته
  آمده  فوق  اجماال در آيات  داستان  بقيه. دشوار آمد  سخت اسرائيل امر بر بني  اين  كه افتاد،
 . است
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 شد  اشاره  آنان  به m»�º�¹l :با جمله  سابق  در آيه  كه » نپيامبرا  اين«

 از  از آنان، بيش  بعضي  به :يعني » ايم بخشيده  برتري  را بر بعضي  از آنان  بعضي«
  درغيرشان  كه  اي پسنديده  خصلتهاي  را به  و ايشان  ايم بخشيده  كمال  از مزاياي  ديگران
اگر . را صمحمد حضرت  پيامبر آخرالزمان  از جمله و  ايم گردانيده  مخصوص  نيست
  مرفوع  شريف  حديث اين  و ميان  كريمه  آيه  اين  ميان  نمودن جمع  وجه  پس: شد  گفته
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؟  ، چيست»ندهيد  ديگربرتري  مرا بر انبياي«: اند فرموده ص  اكرم  رسول  كه � ابوهريره
  كه  اين  در عين اند، فرموده تواضع  يلرا يا بر سب  سخن اين ص  حضرت  آن :گوييم مي

از   قبل  سخنشان  يا اين. هستند انبيا و رسل  برترين  اند كه بوده  آگاه  حقيقت  اين  خود به
  اين يا. گردند  بر ديگر انبيا آگاه  خويش  از برتري صحضرت  آن  كه  است  بوده  زماني

موضوع، مرا   اين  پيرامون  و مشاجره  قشهمنا  در هنگام  شود كه مي  بر آن  حمل  سخنشان
: عصبيت، مرا بر ديگر انبيا  انگيزه  به:  كه  بوده  اين  يامرادشان. ندهيد  برتري: بر ديگر انبيا

بر  ص حضرت  آن  برتري  نفي  معني  به  وجه  هيچ  به  حديث  اين پس. ندهيد  برتري

� &«: اند فرموده  ديگري  شريف  در حديث صحضرت  آن  كه چنان . ديگر انبيا نيست�

W�� �5	 �اول، سزاوار   بنابر حديث  ولي. » هستم  آدم  سرور و ساالر فرزندان  من :�

اند،   عليهماالسالم  يا عيسي  برتر از موسي صمحمد  كه  بگوييم  ما بنابر تعيين  كه نيست
انبيا   از همه صمحمد  تحضر :كه  گوييم مي  از پيامبران  پيامبري  تعيين  بدون  بلكه

 .برتر هستند  ورسل
  موسي  حضرات  و ايشان»  است  گفته  خداوند با او سخن  كه  هست  كسي  از آنان«

 ايشان  به �خداوند  كه  است  برتريهايي  از جمله  اند و اين  عليهماالسالم ومحمد
 هستند كه  يامبرانيپ  ايشان » داشت  بلند ارزاني  را درجات  و بعضي«  است  بخشيده 
  كه دارد  احتمال.  است  و متعالي  بزرگ  بسي  سبحان  در نزد خداي  و منزلتشان  جايگاه 

دارند   كه مزايايي  كثرت  سبب  باشند، به صمحمد  بعض، پيامبر ما حضرت  مراد از اين
  يگاهيجا  را به  وي �خداوند  باشد كه � ادريس  مراد از آن  كه  است  محتمل  و هم

  در حديث. هستند: العزم اولي  يا مراد از آنان، پيامبران. آسمانها برد  داد و به  بلند رفعت
چيز   در شش«: فرمودند صخدا   رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف

 : ام شده  داده  بر انبيا برتري

 . شده  داده  من  به  الكلم  جوامع -1
 . عطاگرديده  و نصرت  ، پيروزي دشمنانم  در دل  و وحشت  رعب  گندنبا اف  من  به -2
 . شده  گردانيده  حالل  برايم  غنيمت  اموال -3
 . شده  گردانيده  گاه  و سجده  پاك  برايم  زمين -4
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  و نژاد ومنطقه  قوم  يك  سوي  به  ام، نه شده  برانگيخته �خدا  خلق  كافه  سوي  به -5
 . خاص

 .» گرديده  ختم  من  به  و نبوت  انبيا هستم  مخات -6
  خداي كه  است  برتريهايي  از جمله  اين » آشكار داديم  معجزات  مريم  بن عيسي  و به«

  بيماران  مردگان، شفادادن  ساختن  زنده  چون  معجزاتي فرمود،  او عنايت  به  سبحان
 � جبرئيل: القدس روح » تأييد كرديم  القدس روح  وسيله و او را به«  و غيره  العالج

در : انبيا  ميان  كه  است بر آن  دليل  كريمه  آيه  پس.  گذشت) 87  آيه(در   و تفسير آن  است
  كرامتها و معجزات، تفاوت ها، ويژگي و مقامات،  الهي، احوال  و عنايات  الطاف  فزوني

  و تفاضلي  برتري  هيچ  ميانشان  نبوت  اصل در  كه  اما بايد گفت وجود دارد،  و تفاضل
  و برتري  مزيت  پس برابرند،  با هم  واحدخويش، همه  و هدف  در نبوت  و ايشان  نيست

. باشد مي  نبوت  بر اصل  افزون  كه  مربوط است  ديگري  خصوصيات  ديگر به آنها بر يك
  از پيامبران، يا پس  پس :يعني »آمدند  از آنان  پس  كه  كساني ، خواست و اگر خدا مي«

كشتار   به آمد،  برآنان  كه  روشني  داليل  همه  بعد از آن«: ومحمد  و عيسي  از موسي

 و با هم »كردند  پيشه  اختالف«  انبيا بعد از ايشان  امتهاي » ولي پرداختند، نمي ديگر يك
شدند  تبديل  گوناگوني  ملتهاي  ديگر پرداختند و به كشتار يك  به  درافتادند تا بدانجا كه 

  بعضي و«ورزيدند   استقامت  خويش  و بر ايمان »آوردند  ايمان  از آنان  بعضي  پس«

  بعد ازحضرت  و يهوديان � عيسي  بعد از حضرت  مسيحيان  همچون »كفر ورزيدند
ضد شكر   كه  انكار نعمت  معني  به» كفر»  است، همچنين  ضد ايمان» كفر«. � موسي

با همديگر   اختالف بعد از اين  كه » خواست و اگر خدا مي«  است  نيز آمده باشد، مي
  را اراده  هرآنچه خداوند  وليكن كردند، و كارزار نمي  با همديگر كشمكش«نجنگند 

  و رسوا نمودن  خوارساختن بخشيدن، يا  و توفيق  رساندن  از ياري »دهد مي  انجام كند،
  براي  اي كننده تبديل  و هيچ  وي  حكم  براي  اي ردكننده  هيچ  پس بخواهد،  كه  هر كس

موجود   اين  كه  است  رفته  بر آن خداوند متعال  نيست، لذا مشيت  وي  قضا و داوري
ساختار دو   با اين -باشد   قرارداشته  هست  اكنون  هم  كه  خط سيري  در همان  بشري
  قابل  و هم  هدايت  قابل  هم  كه  تضادشم  استعدادهاي  خود و با اين  درون  قطبي
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هدايت، يا گمراهي،   راه  انتخاب بشر در  كه  است  بر آن  الهي  و اراده -  است  گمراهي
 . اينهاست  الزمه  هم  و كشمكش  مختار باشد، و اختالف
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 بر  كه  مادام ،�خدا  در راه »كنيد  ايم، انفاق داده  نروزيتا  از آنچه!  مؤمنان  اي«

  كه  آن از  پيش«خود قادريد   شماست، براي  نفع به  در روز قيامت  كه  آنچه  كردن ذخيره

  براي  است  نجات  سبب  را كه  تا آنچه » است  دادوستدي  نه  در آن  فرا رسد كه  روزي
  و نه«  است و محبتي  و صداقت » دوستي«روز   در آن » و نه«نماييد   خود خريداري

  و اين. بدهد  شفاعت  اذن  ايشان  به �خداوند  كه  آنان  مؤثر است، مگر براي » شفاعتي

  كرده  را تكذيب :پيامبران  چرا كه »ستمكارانند  همان  و كافران«.  است  روز قيامت روز،
: است  دينار گفته  عطاءبن. نبردند  رمانها ف گرفتند و از اعالميه  و هشدارها را ناديده

  ستمكاران: همانا ستمكارانند و نفرمود  كافران: فرمود  را كه  عزوجل  خداي  سپاس«
؛  مراد از كافران :قولي  به. »شد دشوار مي  ديگر كار بر همگان  چرا كه همانا كافرانند،

»  انفاق»  زكاتند زيرا امر به  دگانو بازدارن  كنندگان ترك  و از جمله  الهي  فرايض  منكران
 .باشد مي  فرض  آيه، ناظر بر زكات  در اين
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 » است زنده«  جز او نيست  قيمعبود بر ح: يعني » جز او نيست  معبودي  كه  خداست«
  ودگرگون  متحول  و نه  زايل  وي  حيات  نه  كه  است  اي پاينده  زنده  او تعالي :يعني

  ومخلوقات  تدبير امور آفرينش  به  كننده قيام :يعني » قيوم«  اوست  هم »و«شود  مي
او نيازمندند و او   به  موجودات  همه  كه  اي آنها و برپادارنده  داشت و حفظ و نگه  خويش
و   سبك  خواب: سنه »او را فرا گيرد  سبك  خوابي  نه«باشد  نياز مي آنها بي  از همه
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و   و سستي  رخوت آيد و احساس پديد مي  خواب  مقدمه  عنوان  به  كه  است  غنودني
  ارانبر جاند  كه  خاص  است  حالتي :خواب. باشد مي  آن  نشانه) چرت(پلكها   فروافتادن

او را  » و نه«. ماند باز مي  وادراك  از احساس  ظاهري  شود و با آن، حواس مي  عارض

از تدبير   اي و فراموشي  و غفلت  نقص  هيچ تعالي  بر حق  پس گيرد، فرامي » گران  خوابي«
  است، از آن  در زمين  در آسمانها و آنچه آنچه«دهد  نمي  امور مخلوقاتش، دست

او در   اذن جز به  كه  كس آن  كيست« باشد او مي  و فرمان  سلطه  تو تح » اوست

از   احدي  به  نزد وي  كه  قادر نيست  از بندگانش  يك هيچ »كند؟  شفاعت  پيشگاهش
  شفاعت  خود به  تعالي  حق  كه  گاه آن برساند تا  نفعي -  يا غير آن  با شفاعت -  آنان

  و آنچه«  از آخرت » است  رويشان را درپيش  اند آنچهد مي«ندهد   شفاعت  اذن  كننده

  اعم -  كائنات  تمام  به  وي  علم  احاطه  خود دليل اين  كه. از دنيا » است  سرشان  در پشت

  و آگاهي  او احاطه  از علم  چيزي  و به«باشد  مي -آنها   و آينده  از گذشته، حال

 » را دربر گرفته  او آسمانها و زمين خود بخواهد و كرسي  يابند مگر آنچه نمي
.  داده  را ترجيح  رأي  اين  طبري. » اوست  تعالي، علم  حق  كرسي«: گويد مي ك عباس ابن

»  كراسي«علما   به  جهت  است، از اين  علم  معناي به  كرسي  اصل نيز،  لغت  از نظر اهل
ديگر از   در روايتي. عتماد ايشانندا  و محل  مردم  هاي گاه تكيه  شود زيرا آنان مي  گفته
. » اوست  هردو قدم  و موضع  محل  تعالي  حق  كرسي«: فرمود  كه  است آمده � عباس ابن
در  -و اال   است  عزوجل  خداي  و بزرگي  مراد از كرسي، عظمت: ديگر قولي  به

: ديگر  قولي  به. دبنشين  كه  كسي  هم  و نه  نشستني  و نه  است  اي كرسي  نه -امر  حقيقت
 ، كرسي صحيح  قول  به  كه  بايد دانست.  است  خداوند متعال  از كرسي، فرمانروايي مراد

  آمده  شريف  در احاديث  كه چنان باشد، بزرگتر مي  از كرسي  و عرش  است  غير از عرش 
 . است

  وكرسي  عرش  تا ما به  است  واجب  كه  بر آنم  من«: گويد مي» المنير«تفسير   صاحب
مراد   خود به تعالي  و حق  باشيم  داشته  ايمان  است  مجيد آمده  در قرآن  كه  گونه همان

  داشت نگه :يعني » آنها بر او دشوار نيست  و نگهداري«. » از آنها داناتر است  خويش
  و به  تو دشوار نيس  سنگين  آنهاست، بر خداوند متعال  در ميان  و آنچه  آسمانها و زمين
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بر  » قدر است بزرگ  و او بلند مرتبه«رسد  نمي  مشقتي  كار كمترين  او از اين
و   چيز غالب  و بر همه  تواناست  قدر و منزلت، واال و برتر و بر آنان  از روي  مخلوقاتش
  زيرا خداي  علو مكاني  است، نه مراد از علو؛ علو قدر و مرتبه  پس. باشد مسلط مي

  اين  شود كه مي  خاطرنشان. باشد مي  مبرا و منزه  در مكان  قرار گرفتناز   سبحان
 .نامند مي»  الكرسي آيه«را   كريمه آيه

 � كعب بن از ابي صخدا رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث :الكرسي  آيه  فضيلت
: گفت ؟ بزرگتر است  عزوجل  خداي  كتاب  از آيات  آيه  كدامين: كردند  سؤال

  شريف  حديث در  همچنين. »!ابامنذر  باد بر تو علم، اي  تهنيت«: الكرسي، فرمودند يهآ
  گمان بي«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده  سكن  يزيدبن  اسماء بنت  روايت  به

�﴿، و �﴾�y�x��w��v�u�t�s﴿: است  كريمه  دو آيه  در اين �خداوند  اعظم  اسم

� �H� �G� � �F� �E� � �D�C�B�A���I﴾ )آمده  شريف  حديث در  همچنين. )1/  عمران  آل  
  در آن  شيطان  كه  اي خانه  و در هيچ  است  قرآن  آيات  سرور همه  الكرسي آيه« :است

در   همچنين. »رود مي  بيرون  خانه  از آن  شيطان  كه  مگر اين شود، نمي  است، خوانده

�  �  $ �!*�  X�7  '�& �$� <=  �"« :است  آمده  شريف  حديث ��!5�  (  ��#D�  "�  ��6�  

� #{  ;< F&  ��D�چيز   هيچ را بخواند،  الكرسي آيه  از هر نماز فرض  پس  كه  كسي : 

بسيار   احاديث. »بميرد  كه  جز اين است،  باز نداشته  بهشت  او را از ورود به  ديگري
 اختصار از ذكر آنها صرف  جهت  به  كه  است  آمده  الكرسي آيه  نيز در فضيلت  ديگري

 . نظر كرديم
  الهي ذات  به  همه  كه  است  مستقل  جمله  ده بر  مشتمل  الكرسي آيه«: گويد كثير مي ابن

 .»باشد يكتا مي  خداي  اند و در آنها تمجيد و تعظيم متعلق
 

�â��á�à�ß�Þ�Ý�Ü�ÛÚ�Ù��Ø�×�Ö�ÕÔ�Ó��Ò�Ñ�â��á�à�ß�Þ�Ý�Ü�ÛÚ�Ù��Ø�×�Ö�ÕÔ�Ó��Ò�Ñ�â��á�à�ß�Þ�Ý�Ü�ÛÚ�Ù��Ø�×�Ö�ÕÔ�Ó��Ò�Ñ�â��á�à�ß�Þ�Ý�Ü�ÛÚ�Ù��Ø�×�Ö�ÕÔ�Ó��Ò�Ñ
ì�ë�ê�é�èç�æ�å�ä�ãì�ë�ê�é�èç�æ�å�ä�ãì�ë�ê�é�èç�æ�å�ä�ãì�ë�ê�é�èç�æ�å�ä�ã 

  پرداخت به  كه  در صورتي -از كفار را   كس هيچ: يعني » نيست  اجباري  هيچ  در دين«
  حق  دين  وبرهانهاي  ننماييد زيرا داليل  اجبار و اكراه  اسالم  قبول  به -دردهد   تن  جزيه
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وادار   آن  اجبار به  را به  كسي  وجود ندارد كه  اين  به  و نيازي  است  آشكار و روشن
  ما قبل«: گفتند  مدينه از انصار  گروهي: است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  بياندر . نمود

  آنان  دين  را به  فرزندانمان ؛ ما بهتر است  يهود از دين  دين  اعتقاد كه  با اين  از اسالم
ا ر  بايد فرزندانمان ديگر مي گردانيد، را نمايان  اسالم  عزوجل  خداي  و حاال كه  درآورديم

  شد، رسول  نازل  كريمه  آيه  اين  چون  پس ،» وادارنماييم  اسالم  پذيرش  به  جبر و اكراه  به
  اسالم، اجبار و اكراه  پذيرفتن  را به  و آنان  مخير ساخته انصار را  فرزندان صخدا

  آشكار شده  روشني  غي، به رشد از  چرا كه«؛  است  واجبار منتفي  اكراه!  آري. نكردند

متمايز   راهه از بي  راه :يعني.  ؛ كفر است و مراد از غي  مراد از رشد دراينجا؛ ايمان » است
 بنابراين،  است  گرديده  و روشن  خود متجلي  و برهانهاي  با داليل  و آشكار و ايمان

كفر   طاغوت  به  هر كس  پس«وجود ندارد   اسالم  بر پذيرش  اجباركسي  به  نيازي

  و به«  است  گمراهي  در عرصه  و هر سردمداري  كاهن، شيطان، بت: غوتطا »ورزد

  به  هرآينه«؛  است  آشكار گشته  بر وي  از بيراهه  راه  كه  بعد از آن »آورد  خدا ايمان

  اي حلقه  شكل  به  كه  است  ريسماني  طرف  يك :عروه » است  زده  چنگ الوثقي عروه
  را محكم  حلقه  آن باال آيد،  يا از آن فرو رود،  چاهي  به  شود و هر كس مي  زده گره

  محكم: يعني: وثقي.  است  نجات  در اينجا؛ وسيله  مراد از آن. گيرد مي  خويش  دردست
و   محكم  دستاويزي آورد؛ به  ايمان  هر كس!  آري. استوار  و سخت  شده زده گره  هم به

هرگز باز و   حلقه  آن: يعني » نيست  آن  براي  گسستني  كه«  است  زده  استوار چنگ
  به  زننده فرد چنگ  بلكه كند،  ، هالك زده  چنگ  آن  به  را كه  شود تا كسي نمي  گسسته

  آن  به  افتد كه جدا مي  فقط كسي  رساند و از بهشت مي  بهشت  طور به خود را همان
 .باشد  نزده  چنگ  حلقه

  ايمان ؛ الوثقي  عروه«: كند مي  نقل  را چنين»  الوثقي ةعرو»  هعلما دربار  كثير آراي ابن
: گويند مي  جبير وضحاك  سعيدبن. » است  اسالم  الوثقي عروه«: گويد مي  سدي. » است

  قرآن  الوثقي عروه«: گويد مي� مالك  بن انس. » استهللا اال ا  ال اله  طيبه  ؛ كلمه الوثقي عروه«
  و دشمنيهللا ا  در راه  داشتن  دوست  الوثقي عروه«: گويد الجعد مي ابي ابن سالم. » است

  اين  همه«: گويد آراء مي  اين  بندي كثير درجمع ابن  گاه آن. » خاطر اوست  به  ورزيدن
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 » و خداوند شنواست«. »وجود ندارد  تعارضي  گونه آنها هيچ  و ميان  است  صحيح  اقوال

از «: است  گفته  قرطبي.  از كفر و ايمان  ؛ اعم اعتقادات همه  به » داناست«ها را  گفتني  همه
شود و  مي  گفته  زبان  به  كه  است  طاغوت، از اموري  وكفر به �خدا  به  ايمان  آنجا كه

ها و  گفتني  براي»  سميع»  در اينجا صفت  بود كه  پس، مناسب كند، را باورمي  آن  قلب
 .»شد  چنين  كه كار رود،  به  معتقدات  براي»  عليم« صفت

و   برنامه سياست،  از اركان  عظيم  و ركني  از قواعد اسالم  بزرگ  اي قاعده  كريمه  آيه  اين
  داند و همچنين روانمي  دين  پذيرش  را به  اجبار كسي  كه  اي قاعده.  است  آن  و روش  راه
  خارج  وي  از دين اجبار  را به  اديان  از اهل  فردي  دهد كه را نمي  اجازه  اين  كسي  به

  به و نيرومند باشند،  قوي  مسلمانان  پذيرد كه مي  تحقق  هنگامي  قاعده  اين  البته. سازد
  و حفاظت  حراست  گران در برابرفتنه  شان ديني  و حيات  بتوانند از هويت  كه  اي گونه

  متجاوز امري  سلطه  فتنه، جهاد عليه از  و ايمني  دعوت  آزادي  تأمين  لذا براي نمايند،
و   فردي  در حوزه  اسالم  به  نهادن  گردن و بعد از آن، موضوع  ناپذير است  اجتناب

و برهان، يا   حجت  انسانها از طريق  اختياري  قناعت  به  كه  است  گروهي، چيزي
جهاد  ميدان، ديگر نه  اينشود و در  مي  ، واگذاشته نيكوتر است  كه  اي شيوه  وگو به گفت

 . فشاري اجبار و  و نه  در كار است  اي مسلحانه
  شدن  منسوخ  در خصوص  مفسران  و آراي  اقوال  كه  از آن  پس» المنير« تفسير  صاحب

كند؛  مي نقل »73/توبه« ﴾�E�D�C�B�A﴿: را با آيه  كريمه  آيه  اين
  اين  صحيح  ، لذا قول است  ضعيف  آن  نسخ  هب  قول  دهد كه مي  دست  استنباط را به  اين

  آيه  اين»  القرآن ظالل  في«نيز در  :شهيد سيد قطب.  نيست  منسوخ  كريمه  آيه  كه  است
  داند و با بياني  مي  از انسان  خداوند متعال  داشت گرامي  وجوه  را از بارزترين  كريمه
جهاد مسلحانه،   مشروعيت  و اصل  بر دين  راهاك  عدم  اصل  ميان  دهد كه مي  نشان  مدلل
خود را دارا   خاص  آنها مجال از  وجود ندارد و هر يك  و تناقضي  تعارض  گونه هيچ
  .1باشند مي

                                                 
، طبع دار »296ـ1/293في ظالل القرآن «و متن عربي ) 40ـ2/42(نگاه كنيد به ترجمه فارسي المنير  1

 .الشروق
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 »ها تاريكي را از  است، آنان«  ياور و سرور و كارسازشان :يعني » مؤمنان  خداوند ولي«

و   و هدايت  علم »نور  سوي  به«  طاغوت  و پرستش  ، جهل كن گمراه  از شبهات :يعني

را   مفرد و ظلمات  صيغه نور را به �خداوند«: گويد كثير مي ابن »آورد مي  بيرون«  ايمان
  انواع  هياما كفر و گمرا شود، نمي و متعدد  است  يكي  ياد كرد؛ زيرا حق  جمع  صيغه  به

 به  را از روشنايي  آنان  كه  است  طاغوت  سرورانشان  و كافران«. »دارد  زيادي  و اقسام

  كفرند كه  و فالسفه  در اينجا؛ ائمه  مراد از طاغوت »كنند مي  ها خارج تاريكي  سوي 
را   آنان  يلهوس دهند و بدين مي  آرايش  برآنان و كفر را  كفر و الحاد امر كرده  را به  كافران

  سوي به  دعوت  كه ‡انبيا  و از راه  است  سرشته  را برآن  مردم  كه  الهي  از نور فطرت
 كفر خارج  هاي تاريكي  سوي است، به  و مستقيم  روشن  و شريعتهاي  عقايد راستين

 .»جاودانند  آن در  آنان آتشند،  اهل  آنان«كنند  مي

  كه  كساني: كند مي  روايت  كريمه  آيه  اين  زولن  سبب  در بيان  جرير طبري ابن
 نيز  ايشان  به شدند،  مبعوث صپيامبر خاتم  بودند و چون  آورده  ايمان � عيسي به

 .اند آيه  اين  آوردند؛ از مصاديق  ايمان
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f�e�dcf�e�dcf�e�dcf�e�dc����j�i�h�gj�i�h�gj�i�h�gj�i�h�g  
  در باب  با ابراهيم  را كه  كسي  آن«  خويش  با قلب » آيا نديدي! محمد  اي«

 كرد مي  پادشاهي  در عراق  بود كه  كنعان او نمرودبن: گويند »كرد  محاجه  پروردگارش
دنيا   خود بود كه  عالمگير زمان  او پادشاه  كه  است  بود و نقل  بابل  اش و مركز فرمانروايي

  اوپادشاهي  خدا به  كه  آن  در مقابل«. بود  درآورده  خويش  و فرمان  تماما زير سلطه را

زيرا   واداشت  و گردنكشي  طغيان  اين  ، او را به اش پادشاهي  مدت  طول :يعني »بود  داده
  پادشاهي  و در اين  قرارداشت  بر مسند پادشاهي  چهارصد سال  مدت  او به  كه  است  نقل
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شكر و   بخش  اساسا انگيزه  نعمت  كه  در حالي شد،  ناز و نعمت، مغرور و گردنكشو 
و   مقابله  به � او با ابراهيم  روي  ازاين  و گردنكشي، هم  ناسپاسي  نه  است  سپاس
كند  مي  زنده  كه  است  كسي  آن  پروردگارم: گفت  ابراهيم  كه  گاه آن«پرداخت،   مكابره

  شده  مشاهده  هاي پديده  ايجاد اين وجودپروردگار توانا،  قطعي  دليل :عنيي »ميراند و مي
  بالضروره، دليل  و اين  است  آنها بعد از وجودشان  ساختن  آنها و باز معدوم  بعد از عدم

اند و  وجود نيامده  خود به  خودي  ها به پديده  زيرا اين  است  مختاري  بر وجود فاعل
  من  كه  است  پروردگاري  آفريننده، همان  و اين  است  را آفريده آنها  اي البد ايجادكننده

داد   خود ادامه  كبر و نخوت  اما نمرود به.  خوانم فرامي  يگانگي  به  وي  پرستش  سوي  به
دو مرد را  نمرود،«: گويد مي � عباس ابن .» ميرانم و مي  كنم مي  نيز زنده من :گفت«و 
 را بخشيد و  و ديگري  از آنها را كشت  يكي  پس احضار كرد، بودند،  حكومم  اعدام به  كه

  ادعايش  اين  البته  كه است،  و ميرانيده  بخشيده  او زندگي  ادعا كرد كه  گونه بدين
ا ر  ومرگ  زندگي  پروردگار متعال  بود كه  اين � نبود زيرا قصد ابراهيم  بيش  اي مغالطه

  كشتن تا از  او قادر است  بود كه  قصد نمرود كافر اين  ولي آفريند، در اجساد مي
  ميراندن خود  اين  تا بكشد؛ كه  است و قادر  است  ساختن  خود زنده  درگذرد؛ و اين

  حجت  مقابل در  آن  دادن هرگز قرار  بود كه  اي ابلهانه  پاسخ  اين  كه  است  روشن.  است
  در آن  آورد كه او  ميدان  به  حجتي � ابراهيم  هگا  آن. » نيست  صحيح � ابراهيم
  با تكبر و لجاجت  از آن  شود كه نمي  فراهم  مجال  كافر اين  دهد و به نمي  روي  مغالطه
را از   تو آن  آورد، پس برمي  خداوند خورشيد را از مشرق :گفت  ابراهيم«: بگريزد

  كسي  ؛ پس ميراني مي و  كني مي  زنده  كه  هستي  آن  تو مدعي  هرگاه :يعني »برآور  مغرب
از   اعم -كند   تصرف تواند نيز مي  هستي  او در نظام هم ميراند، كند و مي مي  زنده  كه

اگر   كه  خواهم از تو مي  من لذا -  آن  ها و نظامات در برنامه  بردن  آن، يا دست  آفرينش
بر   از مغرب كند، مي  طلوع  روز ازمشرق هر  خورشيد را كه  اين  اينك ؛ گويي مي  راست
  ساكت  و متحيرانه  گشت  ميخكوب  خويش  و بر جاي »شد  كافر مغلوب  آن  پس«آور؛ 

را   و برهاني  حجت  آنان  به :يعني »كند نمي ستمكار را هدايت  و خداوند قوم«ماند 
 . است  و بطالن  شكست  به  در نزدپروردگار متعال، محكوم  حجتشان  بلكه كند، نمي  الهام
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 - � ابراهيم آمدن  و نمرود بعد از بيرون  ابراهيم  ميان  مناظره  اين«: گويد مي  سدي
. »بود  نداده  روي  دو مالقاتي  آن  از آن، ميان  داد زيرا قبل  روي -  از آتش  سالمت به

  و مردم  داشت  فراوان  و خوارباري  نمرود غله«: گويد مي  اسلم بن از زيد  نقل  كثير به ابن
در   رفت، هم  نزد وي  آنان با  نيز همراه � ابراهيم. رفتند مي  نزد وي  غله  گرفتن  براي

 - نداد   اي غله � ابراهيم  نمرود به پس. داد  دو روي  آن  ميان  مناظره  اين  آنجا بود كه
بر   اش خانواده  سوي  به  ازنزد وي � ابراهيم  و چون -داد  مي  مردم  به  كه چنان

بود پر كرد و   اش خانه  نزديك  كه  خاكي  را از توده  گشت، در مسير راه، بار خويش مي
بار از خود وا   اين  را با نماياندن  بروم، آنان خود  نزد خانواده  چون :با خود گفت

  سوي  به  ساره  زنش. داد و خوابيد  بار خود راگذاشته، تكيه رسيد،  كه  خانه  به.  آورم مي
  پاكيزه  اي دو را پر از خوراكي  و آن  بود رفت  پر ازخاك  كه � ابراهيم  همراه  دو كيسه

لذيذ را   غذايي بيدار شد،  از خواب � ابراهيم  چون.  گواراپخت  غذايي  و از آن  يافت
  كه  اي غلهاز  :گفت  ايد؟ ساره را از كجا آورده  اين: يافت، پرسيد  در برابر خود آماده

  عزوجل  خداي  از جانب  اين، روزيي  كه  دانست � ابراهيم  پس!  آوردي همينك
 .« است بوده
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: مشهور  قول  كس، به  اين » گذشت  اي بر قريه  را كه  كسي«  داستان  ندانستي »يا«

  دست  به  كه  المقدس بيت  از سرزمين  اي بر قريه  بود كه  اسرائيل بني  از انبياي �عزير
سقفها و   كه«.  است آن  ؛ اهالي مراد از قريه :قولي  به.  بود، گذشت شده  النصر ويران بخت

خود   بر سر ساكنان  قريه  آن  ها و ديوارهاي سقف: يعني »بود  فرو ريخته  ديوارهايش
از   خالي  قريه  آن :است  اين  آن  معناي :قولي  به.  سقفهاست :عروش. بود  فرو ريخته
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با   وضع  اين  با مشاهده �عزير .ها آباد و پابرجا بودند خانه  كه حالي در بود،  سكنه
 »كند؟ مي  زنده  از مرگشان  را پس  ويرانكده  اين«  مردم »خداوند  چگونه« :گفتخود 

  مردگان  حالت  مشابه  كه  در حالتي يا شهر را  قريه  مجدد آن  او احياي  بود كه  چنين اين
  پس«بود   قريه  آن  مجدد مردم  شدن  زنده  مراد وي، بعيد پنداشتن.  است، بعيد پنداشت

  براي  گونه و بدين » برانگيختش  سپس ميراند،  صد سال«عزير را  :يعني »را خداوند او
تعبير »  بعث»  او به  ساختن  و از زنده. زد  اي ونمونه  او در وجود خودش، بر معاد مثل

و با   عاقل  اي ؛ زنده بار اول  همچون �عزير  امر كه اين  اعالم  ، براي»احياء»  شد نه
  چقدر درنگ« :او گفت  به  مجددش  بعد از برانگيختن �خداوند .دگردي  كامل  ادراك

عزير  » ام كرده  از روز را درنگ  اي روز يا پاره  يك: گفت«؟  مرگ در حال »؟ اي كرده
او را در آغاز روز ميراند و   عزوجل  زيرا خداي  گفت  پندار خودش  را بنابه  سخن  اين
 تابد، خورشيد هنوز مي  ديد كه  چون  خت، پسسا  در آخر روز زنده  از صدسال  پس

 بيش  و او فقط چند ساعتي  روز است  خورشيد؛ خورشيد همان  آن  كرد كه  گمان
 » اي كرده  درنگ  صد سال  نيست، بلكه  چنين«  پروردگار متعال » گفت«  است  نخوابيده 

انگور بود   ر و شيرهگويند؛ انجي  كه »خود  و نوشيدني  خوراك  به  پس«  مرگ  حال در

ما   اليزال  قدرت  به  آن  و رنگ  طوالني، طعم  مدت  اين  شدن  با وجود سپري » كه بنگر،«

  وجودش  اعضا واجزاي  چگونه  كه »خود بنگر  درازگوش  و به  است  تغيير نكرده«
  است  آن  ايبر  واقعه  اين  كه  و بدان  است  ريخته  درهم  آن  و استخوانهاي  شده  متالشي

در مورد  » گردانيم  مردم  براي  اي تو را نشانه  و هم«  تورا بدهيم  سؤال  پاسخ  هم  كه
بود   حقيقت  در اين عزير، قراردادن  نشانه: اند گفته.  بعد از مرگ  شدن معاد و برانگيخته

شد،   تهبرانگيخ  جوان بود،  مرده  كه  مانند روزي  صد سال، به  او بعد از گذشت  كه
استخوانها   اين  و به«.  يافت  پير وكهنسال  خود را همگي  و نوادگان  فرزندان  كه درحالي

همديگر قرار   آنها را بر روي :يعني » آوريم درمي  حركت  آنها را به  چگونه  بنگر كه

را  استخوانها: يعني » پوشانيم مي  آن را بر  گوشت  سپس«  دهيم مي پيوند  هم  و به  داده
از   هفتاد سال  بعد از مدت  شهر ويرانه  آن« :كند مي  كثير نقل ابن.  پوشانيم مي  با گوشت

در  �خداوند  كه  چيزي  ؛ اولين است  گفتني. »بود شده  آباد و مسكوني �عزير  مرگ
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  يكي  يكي  استخوانهايش  چگونه  ديد كه خود مي  بود و اوبا چشم  عزير آفريد، چشمانش
شد   دميده  روح  بر وي  گاه شود، آن مي  پوشانده  بر آنها گوشت و سپس  پيوسته  ريديگ  به
  از اين  قبل  را كه  او آنچه  براي  چون :يعني »او آشكار شد  براي  حال  اين  چون  پس«

 خداوند بر هر  كه  دانم مي  يقين  به :گفت«  آشكار گشت  عينيت  پنداشت، به بعيد مي

  از اين  قبل  كه  از دانستن  ديگري  نوع  به  دانم مي  اكنون :يعني » تتواناس  چيزي
  اين  به  خويش  زمان  اهل  داناترين  من  اكنون است، پس، هم  عيان  علم  و آن  دانستم نمي

: است  اين  معني  صورت  در اين  ؛ كه است  آمده...)  اعلم(ديگر   قرائتي  به.  هستم  حقيقت
و   در آن، آرامش  بداند كه  نحوي  را به  حقيقت  او دستور داد تا اين  به �خداوند
 .وجود دارد  قلبي  اطمينان
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  بنما كه  من  به !پروردگارا :گفت  ابراهيم  كه  گاه آن«ياد آور  به! صمحمد   اي »و«

 � ابراهيم  سؤال  اين  جمهور علما بر آنند كه »؟ كني مي  را زنده  مردگان  چگونه
  هرگز در قدرت � نبود زيرا ابراهيم  خداوند متعال  و ترديد در قدرت  شك  ازروي

تا   خواست فقط مي  نداشت، بلكه  اي و شبهه  شك  مردگان  ساختن بر زنده  تعالي  حق
  اين  براي«: گويد كثير مي  ابن. سر ببيند  چشم  را به  شدن  زنده  كيفيت

نمرود   او به  چون  كه  اين  جمله  از آن اند، ذكر كرده  چند سبب � ابراهيم درخواست
شد   ؛ دوستدار آن)ميراند گرداند و مي مي  زنده  كه  است  همان  پروردگار من: (گفت

با  � بنابراين، ابراهيم. »ارتقا يابد  اليقين عين  به  ناليقي  باره، از علم  در اين كه
  او طمأنينه  تا براي  داشت  را اراده  چشم  رؤيت  قلب، بلكه  رؤيت  نه  اش خواسته اين

 »؟ اي نياورده  مگر ايمان: فرمود«  وي  در پاسخ �خداوند  پس. شود  حاصل  وآرامش
؟  خواهي را مي  آن  نماياندن  از من  اينك  قادرم، كه  مردگان  ساختن زنده  به  من  كه  اين  به

  دادن  تعليم  براي ،� ابراهيم داشتن  ايمان  به �خداوند  علم  سؤال، در عين  اين  طرح
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  كار توانايي  تو بر اين  كه  ام آورده  و ايمان  ام باور داشته »چرا :گفت«  است  شنوندگان  به

 ،»گيرد  آرام  دلم«  ايمان  با داليل  همراه  عيان  دليل  جاشدن يك با » كه  اين  براي  و ليكن«
  مردگان  شدن هرگز در زنده � ابراهيم!  آري . ام گرديده  و مشاهده  معاينه  خواستار اين

او   نيست، ولي  جايز هم  و ترديدي  شك  چنين :پيامبران  و متردد نبود و براي  شكاك
  از مشاهده  كه  شده  سرشته  براين  انسان  فطرت  امر شد كه  اين  ديدن  خواهان  خاطر آن به

 .يابد مي  دست  اطمينان  خبر يافته، به  ازوجود آن  كه  آنچه
  همچون  خبر يافتن«: اند فرموده  شريف  حديث  در اين صخدا   جهت، رسول  همين  به

  كريمه  آيه  ازاين  اي آيه  ريمك  در قرآن«: گويد مي � عباس ابن. » نيست  و ديدن  معاينه
است،   رتبت  را سه يقين«: گويد مي :انصاريهللا عبدا  خواجه. » تر نيست اميدوار كننده

در   رتبت  تا هر سه  خواست � اليقين، ابراهيم حق  ؛ پس اليقين عين  اليقين، پس علم  اول
را  � ابراهيم  خواسته  عالخداوند مت لذا. »گردد  اليقين اليقين، عين شود و علم  او جمع
: يعني » خود ريزريز گردان  را بگير و آنهارا پيش  چهار پرنده: فرمود«  نموده  اجابت

  بر سر هركوهي  سپس«  كن  قطعه آنها راقطعه  چهار پرنده، هركدام  بعد از برگرفتن

  گاه آن«  قرار ده  بر سر هركوهي  اي پاره آنها  از هركدام :يعني »از آنها را بگذار  اي پاره

پرواز در   به تو  سوي  به  شتابان :يعني »آيند تو مي  سوي به  آنها را فرا خوان، شتابان

  و توانايي  غالب  تعالي  حق :يعني » است  خداوند، عزيز حكيم  كه  و بدان«آيند  مي
  احكمتو ب  فرزانه  و تدبير خويش  گرداند و در صنع او را عاجز نمي  چيزي  كه  است
 . است
  كرگس، كالغ طاووس،: بر گرفت  را از چهار نوع  چهار پرنده � ابراهيم  كه  است  نقل

 در  هم  و به  ريزريزشده  پرندگان � ابراهيم«: گويد مي � عباس ابن. را  و خروسي
  نگاه  خود گرفت، سپس  دست  رابه  سرهايشان  گاه آن قرار داد،  كوه  را بر هفت  آميخته

  آيد و همه مي  هم به  يكي يكي  پيوندد وپرهايشان مي  هم  آنها به  اجزاي  چگونه  د كهكر
 .»شدند  زنده
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عنهما هللا ا رضي عوف  بن و عبدالرحمن  عفان  بن عثمان  درباره  كريمه  آيه  اين :نزول  سبب
وجهاز آنها مجهز   با نمد و يراق  همراه هزار شتر،  را به  تبوك  سپاه  را اوليشد زي  نازل

  كرد و دومي  صدقه  را نيز بر مسلمانان  آن  كه  داشت  خيزي آب  چاه  عالوه  كرد و به
پيامبر : گويد مي � ابوسعيدخدري. نمود  انفاق �خدا  را در راه  چهار هزار درهم

دعا   چنين � عثمان  درحق  را باال برده  دستانشان  كه  را ديدم ص اسالم  گرامي
  ام، پس، تو نيز از او راضي شده راضي  عفان  بن از عثمان  من! پروردگارا«: كردند مي

 .» باش
 در جهاد براي: يعني» كنند مي  خدا انفاق  خود را در راه  اموال  كه  كساني  صفت«

  اي خوشه در هر  بروياند كه  خوشه  هفت  كه  ستا  اي همانند دانه«هللا ا كلمه  اعالي 

 . است  اوصاف  با اين  اي دانه  كشت  مانند صفت  انفاقشان  صفت :يعني »باشد  صددانه
  به  ساقه يك  يعني زند، واحد سر مي  ساقه  از يك  كه  است  اي گانه هفت  هاي مراد خوشه

  است  صددانه  و در هر خوشه  خوشه  يك  در هرشاخه  شود كه مي  منشعب  شاخه  هفت
باز  :يعني »كند چند برابر مي«را   پاداشش »بخواهد  كه  هر كس  و خداوند براي«

  برتري  براي و انفاقشان 1كنند  را رعايت  انفاق  آداب  كه  كساني  هفتصد برابر را براي
و   فضل  يعني . است »و خداوند گشايشگر«كند  برابر مي چند باشد، �خدا  كلمه

  به » داناست« باشد تر مي فراگيرتر و گسترده  و از خلقش  است  گشاده  وي  بخشش
 .نيستند  آن  مستحق كه  كساني  هستند و نيز به  و بخشش  فضل  اين  مستحق  كه  كساني

باشد، در   برابر داشته هفتصد  در جهاد پاداشي  انفاق  كند كه اقتضا مي  كريمه  آيه  اين
امر   از اين دارد لذا  برابر پاداش كار نيك، ده  يك  كه  است  آمده  ديگري  در آيه  كه  حالي

خير   هاي در غير جهاد از ديگرراه  انفاق  به  متعلق برابر،  ده  پاداش  شود كه مي  دانسته
  بن احمد از عياض امام. باشد هفتصد برابر مي  كه  در جهاد است  انفاق  و فقط پاداش  بوده

  كه  اي ناراحتي  سبب  تا او رابه  آمديم  نزد ابوعبيده: گفت  كه  است  كرده  روايت  غطيف
                                                 

 .يات بعد مي خوانيمآداب انفاق را در آ 1
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. بود  نشسته  بر بالينش  همسرش  هنگام  در اين  كنيم  بود، عيادت  شده  عارض  پهلويش  به
را   شب  خدا كه به: گذراند؟ گفت را چگونه  شب � ابوعبيده :گفتيم  همسرش  به  پس

نيست،   چنين!  نه :درآمد و گفت  سخن به � ابوعبيده. گذراند  الهي  ردار از پاداشبرخو
ديوار بود،   طرف به  را كه  اثنا رويش  در اين . ام نكرده  سپري  حالي  را با چنين  شب  من
او   كه  گفتم  چه  زنم  به  پرسيد كه نمي  آيا از من :برگرداند وگفت  كنندگان عيادت  سوي به
  كه  شنيدم صخدا  از رسول  شريف  ؟ در حديث است كرده  برداشتي  چنين  ز سخنما

هفتصد چند   وي  كند، پاداش  انفاق �خدا  خود را در راه مازاد بر نياز  هر كس«: فرمود
  اي يا چيز آزاردهنده نمايد،  را عيادت  يا مريضي كند،  برخود انفاق  و هر كس  است  آن

تا   است  سپر مؤمن  برابر دارد و روزه  ده  قبيل، پاداشي  از اين  ار نيكيرا دور سازد، هرك
او   عزوجل  خداي  كه  نكند و هر كس  را نشكند و پاره  آن ] حرام  با ارتكاب[او  كه  گاه آن

  اي كفاره[  اي حطه  برايش  آفت  آن مبتال گردانيد،  در جسمش  و باليي  آفت  را به
  را ازشوهرش صخدا  رسول  حديث  اين  كه � ابوعبيده  زن: يعني. »تاس]  گناهان براي

  پاداشي  برايش مبتال هست، اين  آفتي  به  وي  چون  بود كه  اين  استنباط وي بود،  شنيده
 . است
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  انفاق  آنچه  در پي  سپس كنند، مي  خدا انفاق  خود را در راه  اموال  كه  كساني«

و   از بخشش  شخص  گفتن سخن :من »آورند نمي  در ميان  و آزاري  اند، منت كرده
گردد  مي  وي  آزار روحي  رسد و مايه مي  گيرنده  گوش  به  سخن  آن  است، كه خود  انفاق
  ويادآوري  مال  انفاق  به و تكبر  دادن، فخرفروشي دشنام :اذي.  است  كبيره  از گناهان و اين

  كه  كساني چنين!  آري. شود  آگاه  ندارد او از آن  فقير دوست  كه  است  كسي  به  آن
نزد   برايشان  پاداششان« :كنند مي  انفاق �خدا  و آزار در راه  منت را بي  اموالشان

  را به  نكنندگا انفاق در اينجا �خداوند  كه  اين .» است«محفوظ  » پروردگارشان
  و تأكيدي  آنان  براي  داشتي  و بزرگ  داشت  گرامي سازد، مي  خود منسوب  پروردگاري
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دنيا و   در هر دو سراي » نيست  بر آنان  و بيمي«  است  ايشان  از سوي  پاداش  بر دريافت

از   و اندوه  حزن  هميشگي  تعبير، بيانگر نفي  اين »شوند نمي  اندوهگين  و آنان«  آخرت
 . است  آنان

: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده �از ابوذر  مسلم  روايت  به  شريف  در حديث

pXb b  < �)D0!�  W�� B�  �85� �  <	  ��#�;�)5  �)>
� <	  �n	  4�QT  &�5 :F�#e�   �$

fLT&=,Ae�	 ,  ;��#e�	 ,���M  �*�0�  �0R�$  4@�در   عزوجل  خداي  هاند ك كس  سه : �5!

كند و  نمي  را تزكيه  آنان نگرد، نمي  آنان  سوي  گويد، به نمي  سخن  با آنان  روز قيامت
در   كه  است، كسي  بخشيده  كه دربرابر آنچه  گذارنده منت :است  دردناك  عذابي  برايشان

خود   دنبال  به  بر زمين  بيني كبر وخودبزرگ  را از روي) ولباسش(رفتن، شلوار  راه
 .»فروشد مي  دروغ خود را با سوگند  كاالي  كه  كشد و كسي مي
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  ازسوي و نيازمند،  در برخورد با فرد سائل  خوش  و دعا و كالمي » پسنديده  گفتاري«

 و  پافشاري از  پوشي و چشم » و گذشت«گيرد  قرار مي  كمك  مورد درخواست  كه  كسي

نياز  باشد و خداوندبي  آن  دنبال به  آزاري  كه  است  اي بهتر از صدقه«  سائل  تندي

فقرا   برگرداندن  كه  است  حقيقت  بيانگر اين  كه  اين  در عين  كريمه  آيه  اين » بردبار است
  آزار و منت با  همراه  ايشان  به  صدقه  نيك، بهتر از دادن  و رفتاري  خوش  با زباني

  آنان  به  پيام  اين  نيز هست، بادادن  آنان  به  بخشيدن و اميد  از نيازمندان  باشد؛ دلجويي مي
 �خداوند  وبخشايش  فضل  بايد به گردند، برمي  خالي  اگر از نزد اغنيا دست :كه

است،   از وي  رفتار بدنيازمند و گذشت  پوشي  پرده ،» مغفرت«مراد از . اميدوار باشند
خاطر   كدورت  سبب  ورزيد كه و اصرار  پافشاري  چنان  او بر درخواستش  چنانچه

 .توانگر شد
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 ؛ صدقات  كردن باطل» نكنيد  و آزار باطل  خود را با منت  صدقات!  مؤمنان  اي«
و   باطل را  صدقات و آزار و ريا،  زيرا منت  آنهاست  ثواب  ساختن اثر و تباه  بردن ازبين

كند و  مي  انفاق  بر مردم  خودنمايي  را براي  مالش  كه  همانند كسي«گرداند  اثر مي بي

  براي  را رياكارانه  مالش  كه  مانند كسي :يعني »ندارد  ايمان  خدا و روز بازپسين  به
  وثواب  الهي  رضاي  كسب كار،  او از اين  كند و هدف مي  انفاق  مردم  به  دادن نمايش
نمايد تا   خودجلب  سوي را به  مردم  و ستايش  خواهد مدح فقط مي  نيست، بلكه  آخرت

سخاوتمند و جواد  شخص،  بشناسند و مثال بگويند؛ فالن  نيك  اوصاف  او را به  مردم
  خاكي  بر آن  كه«وهموار   صاف » است  سنگي تخته  مثل  او همچون  مثل  پس«  است

  باران  آن :يعني »واگذارد  و صاف  را سخت  ببارد و آن  بر آن  سنگيني  باشد و باران
  و سترون  را صاف  است، ببرد و آن نشسته  سنگ  تخته  آن  روي بر  را كه  سنگين، خاكي

  نفعي  او نه  ريايي  صدقات  كه رياكار،  مايخودن فرد  اين  است  همچنان  پس. گذارد  باقي
  سبزيي  نه  كه  اي صخره  همچون ماند، مي  باقي  وي  مال  هم  رساند و نه او مي  به  از ثواب

  اي بهره اند، كرده  نيز از آنچه  آنان«ماند  مي  باقي  خاكش هم  رويد و نه مي  آن بر

اند،  كرده  انفاق  از آنچه  نه نيز،  و رياكاران  انو آزاردهندگ  گذاران منت: يعني »برند نمي
باشند،  خود مي  مال  بازگردانيدن  بعد از انفاق، قادر به  هم  برند و نه مي  وحاصلي  پاداش

  قوم و خداوند«! اند رنجها و زحمتها كشيده  آن، چه  آوردن  دست قبال در به  كه درحالي

خير و   كه  آنچه  سوي  به »كند نمي  هدايت«باشند   شبر كفر خوي  كه  گاه تا آن »كافر را
از   نهادن  ريا ومنت  دارد كه  اشاره  واقعيت  اين  تعبير به  اين.  است  در آن  صالحشان

 . مؤمنان  از اوصاف  كفار است، نه  صفات
 : كه  بايد دانست

  كه  نيست  نيازي  پس شود، مي -هر دو  -  و فرض  نفل  انفاق  كريمه، شامل  آيات -1
 .گرديد  منسوخ  زكات  با آيه  و سپس  شده  نازل  زكات  از آيه  قبل) 261(  آيه: بگوييم
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  است، بدان مشاغل  از بهترين  كشاورزي  شغل  كه  است  بر آن  دليل) 261(  كريمه  آيه -2
  هيچ« :است آمده  شريف  در حديث.  است  زده  مثل  آن  به  عزوجل  خداي  كه  جهت

اي، يا  بعدا پرنده  كند كه مي  را كشت  اي نشاند و يا مزرعه مي  نهالي  كه  نيست  مسلماني
. » است  صدقه  برايش محصول،  آن  كه  مگر اين خورد، مي  از آن  انساني، يا حيواني

 :يعني. »بجوييد  زمين  هاي نهانگاه را در  روزيتان« :است  آمده  شريف  در حديث  همچنين
  بر حاكم  است، پس  كفايي  هاي فرض  از جمله  كشاورزي ! آري. نماييد  كشاورزي
 .مجبور نمايد  را بركشاورزي  مردم  كه  است  واجب  مسلمانان

نيازمندكشيدن،   شخص  رخ  را به  و آن  خويش  از احسان  يادآوري  ؛ يعني گذاري منت -3
 .كار شديد اين  نكوهش  درباره  وارده  احاديث  دليل  است، به  كبيره  از گناهان

  اين  يكي  و از امور پسنديده  است  نيكو صدقه  سخن«: است  آمده  شريف  در حديث -4
 .» روبرو شوي  باز و بشاش  با چهره  با برادر مسلمانت  كه  است
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از   خداوند و اعتقاد برخاسته  خشنودي  طلب  را براي  اموالشان  كه  نيكسا  و مثل«

 را بر  خويش  ونهان وجان  اموال، دل  با بذل  كه  آنان :يعني »كنند مي  انفاق  خويش  دل
 براي  اي را وسيله  مال  سازند و انفاق استوار و پايدار مي  و اعتقاد و عبادات  ايمان

دارند  شناسند و يقين و اعتقاد مي  بر ايمان  خويش  نفس  دادن  ادتو ع  و تمرين  رياضت 
  يا معناي. كند مي  وافر عنايت  بس  پاداشي  در برابر آن  ايشان  به  خداوند متعال  كه  اين  به

﴿J�I�H﴾ در راه  مال  وبذل  را برايمان  خويش  نفس  كه  آنان :است  اين  
  تزكيه  دوستي ومال  بخل  را از بيماري  و آن  انيدهگرد  قدم  پايدار و ثابت ،�خدا
  انبوه  درختاني  در آن  كه است  باغي :جنت » است  جنتي  مثل  همچون«  آنان  مثل كنند، مي

: ربوه »قرار دارد  اي فراز ربوه بر«  باغ  اين » كه«پوشاند  را مي  آن  رويد تا بدانجا كه مي
قرار دارد؛   اي بر فراز پشته  كه  اين به  باغ  توصيف. دارد  ييبلند  اندك  كه  است  اي پشته
و   نيكوتر از درختان رويد، مي  پشته بر آن  كه  هايي و سبزي  درختان  كه  است  آن  براي
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و گوارا   لطيف  هوايي  آن  نرم، به  بادهاي  غالبا وزش  ديگر مكانهاست، چه  زارهاي سبزه
  بر آن  سنگيني  اگر باران  كه«؛  است  روي  ازاين  هم بخشد، ميواال و دلپذير   و كيفيتي

  اين  سبب  به ديگر،  باغهاي  به  نسبت  هايش ميوه »برآورد  محصول  چندان دو ببارد،

  هم  و ريزي » سبك  باران«  كم دست »نبارد  برآن  سنگين  و اگر باران«  سنگين  باران

  آنچه  و خداوند به«ريز دارد   قطراتي  كه  است  سبكي  باران :طل.  است  كافي  آن  براي

او   به �اگر خداوند  كه  مؤمني  داستان  است  چنين اين ! آري » بيناست دهيد، مي  انجام
بسيار   اي صدقه تعالي  حق  رضاي  براي  او هم بريزاند، بسيار  اي و سرمايه  ثروت

و   دادن  از صدقه  يابد؛ باز هم  دست  اندك  روتيث سبك، به  باران  اما اگر همچون دهد، مي
در   اندك  صدقه  اين  كند و نفع نمي  را كامال قطع  و بخشش  بذل  برنداشته  دست  انفاق

  الهي  رضاي  آوردن  دست  آن، به  بخشنده  هدف  بسيار است، چرا كه �نزد خدا
 .باشد مي

  مسلمان  يك  چون  مدر صدر اسال«: گويد مي ﴾J�I�H﴿در تفسير   حسن
اگر   كرد؛ پس مي و تأملي  درنگ  خويش  را داشت، با خويشتن  دادن  قصد صدقه  وارسته

  نگه  دست بود، مي بخشيد و اگر غيراز اين را مي  آن بود، مي �خدا  براي  صدقه  آن
  خشنودي  طلب  را براي  اموالشان  كه  آنان«: اند گفته  آن  ديگر در معناي  برخي. » داشت مي

  و بينايي  بصيرت  دارند و اين  روشن  باز و ضميري  بصيرتي كنند، مي  انفاق� خدا
  هنگام  به  گرداند زيرا ايشان پايدار واستوار مي  الهي  در طاعت  آنها را بر انفاق ضمير،

  اگر براي  دارد يا نه؟ پس  را در پي  الهي  رضاي  صدقه  آيا اين  نگرند كه مي  صدقه  دادن
دو   به  كريمه  آيه  تعليل. »دارند مي  نگه  دست  غيرآن دهند ودر را مي  آن بود، �خدا

  انسان: دارد كه  بر اين  داللت ﴾�J�I�H﴿و  ﴾��G�F�E﴿: علت
 :باشد  دو امر را مدنظر داشته  اين  خويش  بايد با عمل  مؤمن

از   خويش  نفس  تزكيه -  2. او  براي  بندگي  انگيزه  به  خداوند متعال  رضاي  طلب -1
 .ها و ريا و ديگر آلودگي  بخل  هاي شائبه
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: يعني است،  و نفي  انكاري  استفهام  براي) أيود(  همزه »دارد  از شما دوست  آيا كسي«

 »از زيرآنها  باشد كه  خرما و انگور داشته  از درختان  باغي  كه«ندارد   دوست  كسي

  كه  درحالي خرما وانگور،  ذكر اختصاصي »باشد  نهرها روان«آنها   از زير درختان :يعني

خرما و   كه  است  اين  براي »بار آورد به  برايش  اي ميوه  و هرگونه«: فرمايد بعدا مي

  و پيري » رسيده او را پيري  كه درحالي«  است  درختان  رينو نيكوت  انگور بهترين
  پير از كار و كسب  شخص دهد زيرا قرار مي  نيازمندي  شدت  شخص، او را در معرض

  كه  است  آمده  شريف  در حديث  روي  است، از همين  دنيا ناتوان  اسباب  نمودن  و جمع
عند كبر   علي  رزقك  اوسع  اجعل لهمال«: فرمودند مي  خويش  در دعاي صخدا  رسول
و رو   كهنساليم  در هنگام  را بر من  روزيت  ترين وسيع! بارخدايا : وانقضاء عمري  سني

  زيرا كسي »دارد  خردسال  فرزنداني«  شخص  آن »و«. » قرار بده  عمرم  آمدن  پايان  به

  باغ  بر آن  آتشين  گردبادي«  هانباشد و ناگ  داشته  ضعيف  فرزنداني  باال و هم سن  هم  كه

و   شك، آه  بدون ؛»بسوزاند«يكسر  باشد، مي اش هستي  تمام  او را كه  و باغ »بوزد
خواهد بود   و كمرشكن  باغ، بسيار سخت  آن  دادن ازدست بر  و درد و اندوهش  افسوس

  كند و نه  غرس  را دوباره  باغش  دارد كه  و تواني  توش  وسال سن  در آن  زيرا او نه
همانند   كه  است باد سختي» اعصار«. دارند  و نيرويي  توان  چنين او، خردسال  فرزندان
. گويند گردباد مي  آن  به  كه ايستد، مي  راست  رود و سپس باال مي  آسمان سوي به  ستوني
 را پاك  همه وزد،  بر درختان  چون  كه  است  باد سرد شديد و سوزاني ،»نار«مراد از

 »كنيد  گرداند تا انديشه مي  شما روشن  را براي  گونه، خداوند آياتش اين«بسوزاند  
 با �خدا  رضاي  را در جهت  هايتان و انفاق  امور؛ و بنابراين، صدقات  درعواقب
 .بگيريد  عبرت  مثل  كنيد و از اين  همراه  اخالص

كار   اما در كنارش كند، مي  كار خيري  هك  كسي  براي  است  تمثيلي  كريمه  آيه  اين  پس
  چنين در گرداند،  و بيهوده  را هدر و باطل  آن  نمايد كه مي  ضميمه  آن  را به  ديگري
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را   دستش -نيازدارد   آن  به  او سخت  كه -  در روز قيامت  نيك  عمل  صورتي، آن
با   كه  باغي  چنان  صاحب  همچون گشايد، او نمي  عالج بي  از مشكل  اي گيرد و گره نمي

: كند مي  روايت  كريمه  آيه كثير در تفسير اين ابن.  است  روبرو شده  اي حادثه  چنان

  كسي چه  درباره ﴾...^�_�﴿: نظر شما آيه  به: پرسيد  از اصحاب  روزي �عمر«
 �عمر عملي،  براي  است  مثلي  كريمه آيه  اين: گفت � عباس  ابن... ؟ است  شده  نازل

  عمل �خدا  طاعت  به  كه  مرد توانگري  براي: گفت � عباس ؟ ابن عمل  كدام: پرسيد
  به  پس  از آن فرستد، او مي  سوي را به  شيطان) قصدامتحان  به(  تعالي  حق  سپس كند، مي

 :گويد كثير مي ابن. »برند او را در خود فرو مي  اعمال  همه  كند تاگناهان مي  عمل  گناهان
 .» است  كافي  كريمه  آيه  در تفسير اين  روايت  همين«
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 از بهترين :يعني »كنيد  ايد انفاق آورده  دست به  كه  اي پاكيزه  از چيزهاي!  مؤمنان  اي«
  در اينجا، زكات  مراد از انفاق. كنيد  قانفا  خويش  اموال  ترين و حالل  ترين و برگزيده 

و از «ديگر   و صدقات  فرض  در زكات  است  عام  آن  معناي :قولي  و به  است  فرض

سبزيجات،  حبوبات، ها، ميوه: از  عبارت  كه » ايم برآورده  شما از زمين  براي  آنچه
 » قصد انفاق« !حاشاو . كنيد  است، نيز انفاق  زيرزمين  هاي معادن، گنجها و دفينه

و   صدقات  را به  وناباب  وامانده  مال :يعني »را نكنيد«  و پست »و بد  ناپاك«  چيزهاي

بدهند   خودتان  به  حقوقتان  عنوان  اگر به »را  آن  كه درحالي«ندهيد   اختصاص  خيرات

  در آن  كه  مگر آن«  زماني  نحو و در هيچ  هيچ  به »نيستيد  آن  خود شما نيز گيرنده«

يا  شود، مي  فروخته  ببيند كه را در بازار  از شما آن  اگر يكي :يعني »كنيد  پوشي چشم
 -را   هرگز آن بدهد،  وي  به  وي يا دربرابر حق اهدا نمايد،  وي  را به  پست  مال  آن  كسي

  آن  د بهخو  هرگاه  پس پذيرد، نمي -  پوشي و چشم  رويي كم  و از روي  ميلي جز با بي
و «پردازيد؟  مي  را از آن �خدا  حق نداريد، چگونه  رغبت  و ناباب  چيز نامرغوب

خود   منفعت  قطعا به  مال  انفاق  پس شما،  از انفاقهاي  است »نياز خداوند بي  بدانيد كه
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شما   به  كه  وافري  در برابر نعمتهاي  و ستايش و سزاوار حمد » است  ستوده«  شماست
  اوست، يكي  و عظمت  سزاوار جالل  كه  وشكرگزاريي  ستايش  و از جمله  است  دهبخشي

  بدانيد كه  است، پس  نموده  شما ارزاني  به  كه  است  اي پاكيزه  از اموال  انفاقتان  هم
 .پذيرد را نمي  و جز پاك  است  پاك �خداوند
  شود، غالبا يا به مي  مال  انفاق  مطالبه در آنها  كه  كريم  از قرآن  آياتي  شود كه مي  مالحظه

��﴿  عبارت  شوند، يا به مي  ختم ﴾�f�e�d﴿  عبارت ؛ و »بعد آيه« ﴾��¡�¢�
  از همان  بخشي  شده  انفاق  مال  سازد كه مي  رهنمون  حقيقت  اين  امر ما را به  خود اين
  شريف  درحديث.  است  هنمود  ارزاني  بندگانش  خود به  تعالي  حق  كه  است  نعمتهايي

محو   را با نيكي بدي  بلكه كند، محو نمي  را با بدي  بدي �همانا خداوند« :است  آمده
  به  شريف  در حديث همچنين .»... باشد  پليدي  تواند محوكننده نمي  كند زيرا پليدي مي

  سوسماري ص اكرم  رسول  براي: فرمود  كه  است  عنها آمدههللا ا رضي  عايشه  روايت
. كردند  نهي  آن  از خوردن  نه را خوردند و  آن  نه ص حضرت  اما آن آوردند،  هديه
خود   از آنچه«: فرمودند ؟ كنيم  اطعام  را با آن  آيا مساكين! هللا  يا رسول: گفتم
 .»نكنيد  را اطعام  آنان خوريد، نمي
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و   ناشايستي  و به«نكنيد   انفاق �خدا  تا در راه »دهد مي  قر بيمشما را از ف  شيطان«

در   از انفاق  ورزيدن  آنها وبخل  در راه  اموال  نمودن  و هزينه  گناهان  به :يعني »فحشا
در   بخل  كه  از بس گويند، مي » فاحش«،  بخيل  به  اعراب »دهد مي  فرمان«خير   راههاي

  مغفرت  شما وعده  خود به  خداوند از جانب  ولي«  د استو ناپسن  زشت  نزد آنان

 » و بخشش  و فضل«  است در دنيا و آخرت  بندگان  گناهان  پوشاندن :مغفرت »دهد مي
  عوض  آنان  اند، به كرده  انفاق  راكه  بهتر از آنچه  كه  است  آن  وي  فضل. دهد مي  را وعده

بهتر و بيشتر   آنان  به  هم  و در آخرت پديد آورد  و فراخي  گشايش  دهد و در روزيشان
در  » است  و خداوند واسع«نمايد   اند، ارزاني كرده  انفاق  كه  و برتر و زيباتر از آنچه
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  شما را در برابر آن  پس كنيد، مي  انفاق  كه  آنچه به » داناست«و   خويش  و رحمت  فضل
 .نمايد عطا مي  مناسب  پاداشي
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جمهورعلما   قول  به :حكمت »بخشد مي  حكمت بخواهد،  كه  هر كس  به«  تعالي »او«
  بلكه ندارد، اختصاص  نبوت  به  حكمت بنابراين،  است  و قرآن  و دانش  علم: از  عبارت
  قولي  به.  مور استدرا  بيني و روشن  حكمت، فهم: ديگر  قولي  به. باشد تر مي عام  از آن
  قرآن  دانش  را به  آن  هم بعضي. در گفتار و كردار  است  حق  به  حكمت، رسيدن: ديگر
  ، محكم و منسوخ  ناسخ  به  معرفت ؛ يعني حكمت«: گويد مي � عباس ابن. اند كرده  تأويل

  آمده  شريف  در حديث. » قرآن  وحكم  و امثال  و حرام  و مؤخر، حالل  ، مقدم و متشابه

� $�85� ¤�:   �83&�K��  �,#5�7  Y�F  �"« :است�*>   _]&��  < ��f:  ;�را   قرآن  هر كس : 5

  او وحي  به  كه  جاگرفته، جز اين  اش دو شانه  در ميان  نبوت  در حقيقت حفظ كرد،
  شده  ادهد او  به  فراوان  خيري  يقين  به شود، داده  حكمت  هر كس  و به«. »شود نمي

  و مضمون  شرع  خطاب  فقط كسي :يعني »گيرد پند نمي  كسي  و جز خردمندان  است
 .باشد  سليم  عقل  صاحب  پذيرد كه مي بندد و از آنها پند كار مي  را به  الهي  كالم
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قطعا  گردانيديد،  ر خود الزمب  كه  يا هر نذري كرديد،  انفاق  را كه  اي و هر نفقه«

  اين. دهد مي  سزايتان  آن  و بر ترك  پاداش  آن  و بر انجام »داند را مي  آن خداوند
  به  بر پايبندي  ؛ عزم در لغت» نذر«.  و تهديد هر دو است  مژده  معناي  حامل ، عبارت
 پيمان تعهد و ؛ شريعت  و در اصطالح  بر خود است  آن  گردانيدن  و الزم  خاص چيزي

  اما چون است،  نگردانيده  الزم  را بر وي  آن �خداوند  كه  است  طاعتي  به  انسان  بستن 
  و براي«شود  مي  و الزم  واجب  بر وي گرداند بنابراين، مي  را برخود الزم  آن  خود انسان
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  گناه  خود را به نذر، وفا به  و عدم  انفاق  امر به  با مخالفت  كه  كساني :يعني » ستمكاران

 .» نيست  ياوري  هيچ«آاليند  مي

نذر   كه معصيتي  ارتكاب  بودن  و حرام  نذر طاعت  وفا به  علما بر وجوب  كه  بايد دانست
: است  نذر بر دوگونه« :شريف  حديث  اين  دليل  به نظر دارند،  گرفته، اتفاق  تعلق  آن  به
 - 2. وفا كرد  آن باشد و قطعا بايد به نذر شده  زوجلع  خداي  در طاعت  كه  آنچه - 1

و در   است  شيطان  براي نذر  اين  كه باشد، نذر شده  عزوجل  خداي  در نافرماني  كه  آنچه
در   جمهور فقها؛ انسان  قول  به اما. »باشد مي  قسم  كفاره ؛ آن  و كفاره  نيست  وفايي  آن

  نذر به  مخير است، همچون  آن  وفا به  و در عدم  حكار مبا  نذر در يك  به  وفاكردن
مگر در   نيست  نذري« :شريف  حديث اين  دليل  آن، به  و امثال  پوشيدن  خوردن، لباس

 .»باشد مدنظر  با آن  خداوند متعال  رضاي  كه  آنچه
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 به  ايراد و اشكالي  و هيچ » است  كار خوبي  اين ار كنيد،را آشك  خويش  اگر صدقات«

 را از  آن  پنهاني :يعني »بدهيد  مستمندان  داريد و به  را پنهان  و اگر آن«ندارد   همراه 
 بودن بهتر » شما بهتر است  براي  اين«فقرا بدهيد   و به  كرده  بيرون  خويش  مال

  نه تا از ريا دورباشد،  است  نافله  صدقه  خصوصصدقات، در   در پرداخت  كاري پنهان 
اكثر   حتي  بلكه نيست،  فضيلتي  هيچ  فرض  زكات  كردن زيرا در پنهان  فرض  در زكات

اقتدا كنند   دهنده  زكات  به  هم  تا ديگران  بهتر است  آن  آشكارساختن  علما بر آنند كه
 »زدايد را مي  از گناهانتان  بخشي«  شكارتانآ  و صدقه  پنهان  با صدقه  خداوند متعال »و«

  و خداوند از آنچه«كند  رانابود نمي  گناهان  را زيرا صدقه، همه  گناهانتان  همه  نه

و   ، از رياكاري دهد، پس جزا مي  اعمالتان بنابراين، شما را در برابر » است  آگاه كنيد، مي
 .حذر كنيد �غير خدا  براي  انفاق

  رسول  كه  است  آمده � هريره از ابي  و مسلم  بخاري  روايت  به  يفشر  در حديث

��0(�  �,��«: فرمودند صخدا  � B�  �0¢  W��  < =¢  ;�0¢ < :;W��  4��	 ,���T  � HJ�  
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��#�  �#D�  جاي  خويش  عرش  را در سايه  ايشان  عزوجل  خداي  اند كه كس  هفت : 

در   كه  زمامدار عادل، جواني :اونيست  جز سايه  اي سايه  هيچ  كه  در روزي دهد، مي
او   براي  نموده  دوستي  باهم �خاطر خدا  به  كه  رشد يافته، دو كسي �خدا  عبادت

  آويخته  وي  دل  كه  مردي گردند، ديگر جدا مي يك او از  شوند و در راه مي  جمع  باهم
 برگردد،  آن  سوي مجددا به  كه  آيد تا آن مي  بيرون  از آن كه  گاه همان ؛ از مسجد است  به

 شود، مي  پر از اشك  كند و چشمانش را ياد مي �خدا  خويش در خلوت  كه  كسي
  من: گويد اما او مي خواند، مي  خويش  سوي او را به  و جمال  جاه  صاحب  زني  كه  مردي

  رابه  كند و آن مي  را انفاق  اي صدقه  كه  و مردي  ترسم مي  ازخداوند پروردگار عالميان
  كرده چيز انفاق  چه  راستش  دست  داند كه نمي  چپش  دست  دارد كه مي  پنهان  اي گونه
 : عزوجل  الرب  ء غضب السر تطفي  صدقه«: است  آمده  ديگري  شريف  در حديث. » است

 .»نشاند فرو ميرا   پروردگار عزوجل  پنهاني، خشم  صدقه
 ابوبكر و عمر  در شأن  كريمه  آيه  اين: گويد مي  نزول  سبب  در بيان  حاتم  ابي ابن

را   آورد و آن صخدا  را نزد رسول  مالش  نصف �شد زيرا عمر  عنهما نازلهللا ا رضي
 براي  سرت  پشت !عمر  اي«: او فرمودند  به صخدا  كرد و رسول  ايشان  تقديم

  مال  تمام �اما ابوبكر. را  مالم  نصف :عمر گفت» ؟ اي گذاشته  باقي  چه  تا خانواده 
بسيار   سعي  آن  داشتن  در نهان  كرد كه ص حضرت  آن  تقديم  اي گونه  را به  خويش

  به صخدا  دارد، رسول  نيز پنهان  از خودش  را حتي  آن  خواست مي  كه  داشت، طوري
  خدا و وعده  وعده :گفت»ابوبكر؟  اي  اي گذاشته  باقي  چه  ات هخانواد  براي«: او فرمودند

باد   فدايت  پدر و مادرم: وگفت  گريست ماجرا را شنيد،  اين  چون �عمر. را  پيامبرش
  مسابقه  در كار خيري  و تو باهم  من  گاه  هيچ  كه  عزوجل  خداي  سوگند به! ابوبكر  اي

 . گرفتي  سبقت  بر من  تو در آن  كه  نداديم، مگر اين
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  خدا هركه بلكه«! صپيامبر  اي » تو نيست  برعهده«كفار   هدايت :يعني » آنان  هدايت«

و   درآوري  اسالم  را به  تا آنان  تو نيست  برعهده :يعني »كند مي  را بخواهد هدايت
  اين. كند مي  را بخواهد هدايت  هركه �خدا  گرداني، بلكه  شرع  اوامر و نواهي  پذيراي

  به  است، مختص خير و سعادت  راه  به  بخشيدن  توفيق  همانا هدايت  كه  از هدايت  نوع
خير   سوي  به  تو فقط تبليغ، ارشاد وراهنمايي  تكليف  پس باشد، مي  عزوجل  خداي
 . و بس  است

  رسول بود  نشده  نازل  آيه  تا اين«: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن
  آن، ايشان اما بعد از نزول نكنيد،  صدقه  اسالم  جز بر اهل  دادند كه دستور مي صخدا

  ناي  جهت  ازاين. »دادند  اجازه -باشد   كه  از هرديني -را   هرفرد سائلي  به  دادن  صدقه
 .»نپرسيد  دهيد و از ايمانش  نانش« :شد كه  عرفا رايج  در ميان  مقوله

را از  �و خدا » سود خود شماست  به«  يا كم بسيار باشد، »كنيد  انفاق  كه  و هر مالي«

كنيد مگر  انفاق  كه  و سزاوار نيست«  نياز است بي  او از عالميان  نيست، چه  سودي  آن

  براي  كه  است  معتبر و مقبول، فقط همان  انفاق :يعني »داخ  خشنودي  طلب  براي

 شما  به  طور كامل به  آن  پاداش كرديد،  انفاق  را كه  و هر آنچه«باشد   الهي  رضاي

  ، براي دهنده  صدقه  كه  گاه آن  پس » بر شما نخواهد رفت  خواهد شد و ستمي  داده
  مسئول رسد و ديگر او او مي  برابر به چند  وي  پاداش كند، مي  انفاق �خدا  خشنودي

  بدي  شخص  دست  رسيده، يا به  خوبي  شخص  دست  به  وي  صدقه  كه  امر نيست  اين
  . است  ثواب  صاحب -خود   بنا برنيت -  هرحال  زيرا او به
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  كه« بدهيد  تهيدستاني  آن  خود را براي  صدقات :يعني » است  فقرايي  رايب  صدقات«

 سفر  توانند در زمين و نمي«  با جهاد و مبارزه »اند خدا كرده  در راه  خود را وقف

 مخارج  منظور تأمين  به ديگر،  از مشاغل  آن  و امثال  يا زراعت  تجارت  براي »كنند
 يا اند، كرده  وقف  آن  جهاد مشغولند و خود را براي  به  وقت  تمام  زندگي، چراكه 

  كه 1 صفه  اصحاب  همچون. باشند  وي  خدا و رسول  فرمان  اند تا در تحت كرده  هجرت
  و تالوت  عبادت كردند و به مي  زندگي  و روز در مسجد النبي  شب  جمعي طور دسته به

در   كه  شدند و چنان مي جهاد  ها داوطلب سريهو   غزوات  در تمام  مشتاقانه  بوده  مشغول
 .شد  نازل  ايشان  در شأن  كريمه  آيه  است، اين  آمده  نزول  سبب  بيان

  پس ضرورتي،  مگر براي  است  حرام  در اسالم  تكدي: اند گفته  احكام  علما در بيان
  حديث اين  دليل  به نيست،  حالل دارد،  و كار توانايي  كسب  به  كه  كسي  براي  تكدي

  و كسي ثروتمند  شخص  براي  صدقه : ��?    ��7	Q5 <?  5|#+  ' ���5  2= >« :شريف

 .» روا نيست  االعضاء است  دارد و سليم  توانايي  كه
 : است  حالل  كس  سه  براي  گدايي  علما برآنند كه

 .باشد  گير شده زمين  كه  فقير و محتاجي -1
خود   انسان  كه  است  وامي  و آن. باشد  قرار داشته  اش بر عهده  سنگين  وامي  كه  كسي -2
  مال  چون باشد،  گرفته  عوضي  آن  در قبال  كه  آن بي  متعهد گشته  آن  پرداخت  به

 . اي مظلمه  دفع  براي  و انفاق  البين ذات  اصالح  براي  ضمانت، يا انفاق
  ديه  اگر آن  كه  است  گرفته  را بر عهده  صالح، يا دوستي فرد  ديه  پرداخت  كه  كسي -3

 .گردد دردمند مي  وي  شدن شود و او از كشته مي  فرد كشته  آن را ندهد،

                                                 
و اصحاب صفه از مهاجران قريش بودند كه نه در مدينه . �سايبه باني بود پيوسته به مسجد النبي : صفه 1

  .مسكني داشتند و نه قوم و قبيله اي و در صفه مسجد النبي به سر مي بردند و تعدادشان چهارصد تن بود
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  لذي اال  التحل  المساله«:  است  يادشده  معناي  هر سه  جامع  شريف  حديث  و اين
 بر تكدي، با  و پافشاري  الحاح  پس ،» موجع  دم  مفظع، اولذي  غرم  فقرمدقع، او لذي

 كه  كسي« :است  آمده  شريف  در حديث  همچنين.  روا نيست  از آن  نيازي وجود بي
اخگر   كه  نيست  جز اين دار گردد، طلبد تا سرمايه مي  از آنان  تكدي  را به  مردم  اموال 

  قناعت  كم  به  كه  او مختار است  پس است،  نموده  درخواست  خويش  را براي  آتش
 .»كند  پيشه  طلبي  افزون  يا همچنان ورزد،

  باشد، آنان  ناآگاه  هر كس دارند،  كه  از مناعتي« �خدا  مجاهد در راه  فقراي  آن »و«

فقر و  و هرگز اظهار  بازداشته  كردن خود را از سؤال  زيرا ايشان »انگارد را توانگر مي
پندارد،  مي را توانگر  از حالشان، ايشان  اطالع بي  صشخ  كه طوري  به كنند، نمي  مسكنت

  سيمايشان را به  آنان« :شناسد مي  هايشان را از نشانه  ايشان بابصيرت،  اما شخص

فقر و   گوياي كه  ديگري  هاي و نشانه  بدنهايشان  حالي و بي  با ضعف » شناسي مي
  و بصيرت خرد  نافذ صاحبان  شو بين  مؤمن  فراست  به  اين  آنهاست، كه  نيازمندي

�#��  ��p��3 ��8�� �  "�.e�  N3: است  آمده  شريف  در حديث. دارد  بستگي B���#$:  از

  اصرار چيزي  به  از مردم«. »نگرد نور خدا مي  پروا كنيد زيرا او به  مؤمن  فراست

اصرار و  به  د كهنيستن  يا متكديان  نيازمندان مانند ديگر  آنان :يعني »خواهند نمي
با   نه خواهند، نمي  چيزي  قطعا از مردم  بلكه شوند،  خيرات  خواهان  ، از مردم پافشاري

،  معني  اين. دارند  كه  طبعي و مناعت  وارستگي  جهت  آن، به  بدون  و نه  اصرار و الحاح
  از مردم  آنان  هك  است  مراد اين :ديگر  قولي  اما به.  است  جمهور مفسران  بنا بر رأي
  انفاق  كه  و هر مالي«.  واصرار و سماجت  با پافشاري  نه  ولي كنند، مي  كمك  درخواست

در   زودي  ماند و به نمي  پنهان  بر وي  آن از  چيزي  پس » است  آگاه  آن  خداوند به كنيد،
  .شما خواهدداد  را به  پاداش  بهترين  برابر آن
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 دليل  به »كنند مي  و آشكارا انفاق  و روز و نهان  را در شب  اموالشان  كه  كساني«
  شب در  كار نه  از اين  دارند تا بدانجا كه  مال  بر انفاق  كه  شديدي  زياد و اشتياق  رغبت 

يابند، آشكارا   آگاهي  ندانبر نياز نيازم  كه  مجرد اين  در روز و به  دارند و نه برمي  دست
بر   بيمي  نه و  است«محفوظ  » نزد پروردگارشان  پاداششان«كنند  مي  و پنهان، بخشش

  ايمنند و به  روز قيامت  و هراسهاي  از هول :يعني »شوند مي  اندوهگين  و نه  آنهاست
امر نيستند   اين  گرانن يا شوند، نمي  اندوهگين اند، داده  از دست  كه  اي دنيوي  لذتهاي  آن
  بزرگ  رستگاري  به  اينان خواهد شد زيرا  چه  بعد از فوتشان  فرزندانشان  سرنوشت  كه

  حقيقت  اين  آشكار؛ به  برصدقه  پنهاني  بر روز و صدقه  شب  ساختن  مقدم. اند رسيده
 .دارد  آشكار برتري  بر صدقه  پنهاني  صدقه  دارد كه  اشاره
  درباره  كريمه  آيه  اين :است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس از ابن
يزيد   اسماء بنت  روايت  به  ذيل  شريف  حديث. شد  جهادگر نازل  اسبان  علوفه  تأمين
  كسي«: فرمودند صخدا  كند؛ رسول مي  داللت  روايت  اين  عنها نيز بر صحتهللا ا رضي

كند،  مي  خرج  بر آن  ثواب  منظور دريافت  دهد و به مي  خدا پرورش  هرا در را  اسبي  كه
روز   اسب، همه  آن  و ادرار و سرگين  و تشنگي  ، سيرابي و گرسنگي  سيري  بداند كه

 .»شود مي  گذاشته  وي  حسنات  در ميزان  قيامت
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كرد،   بيان را  و صدقات  زكات  كننده  پرداخت  وارسته  مؤمنان  حال  خداوند متعال  چون
ربا   كه  كساني« :خوارند رباخوار و حرام  پردازد كه مي  كساني  حال  بيان  به  اكنون

  است  مالي  افزودن ؛ شريعت  حو در اصطال  است  ؛ افزودن در لغت: ربا »خورند مي
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  معامله  مقدار يا مدت در  يا افزودن.  با مال  مال  در مبادله  عوضي  بدون  مخصوص
 . است  دادوستد يا وام

  رسيد، طلبكار به سر مي  وام  پرداخت  زمان  چون  بود كه  اين  عملكرد غالب  در جاهليت
را   وامدار وام اگر  پس!  افزايي مي  يا بر مبلغو   پردازي را مي  يا وامت :گفت وامدار مي

  افزود ودر مقابل، طلبكار به مي  مقداري بود،  وي  بر ذمه  كه  مالي  پرداخت، بر اصل نمي
  علماي  اتفاق  شود و به مي ناميده»  نسيه  رباي«اين،   كه .داد مي  ديگر مهلت  او تا مدتي

است، اما   خود رباخواران متوجه  كريمه  آيه  نو هرچند هشدار اي.  است  حرام  اسالم
  رباخوار ملحق  دخيلند، به  نوعي  به  قضيه  در اين  را نيز كه  ديگران زير،  شريف  حديث

و   كند خورنده، خوراننده، نويسنده خدا لعنت«: فرمودند صاكرم  است، رسول  گردانيده
 .»رابرندب باهم  همه  آنان«: و فرمودند. »ربا را  گواهان

  ميدان  سوي به  از قبرهايشان  در روز قيامت :يعني »خيزند برنمي«  رباخواران  اين!  آري

 » است  كرده سرش  براثر تماس، آشفته  شيطان  كه  كسي  مگر مانند برخاستن«محشر 
.  است  كرده و او را مجنون  شده  بر او چيره  شيطان  خيزند كه برمي  مانند كسي :يعني
  عنوان به -شود  مي برانگيخته  مجنون  همچون  رباخوار در روز قيامت: گويند مي  انمفسر

و آز و   زيرا حرص -محشر   نزد اهل  وي  انگيز كردن و نفرت  وي  براي  مجازاتي
و   و مدهوش  بركنده  ازجاي  چنان او را در دنيا آن دنيا،  مال  كردن جمع  او به  شيفتگي

  برخاستن: خبط. بود  گرديده  ديوانگان  خود شبيه  در حركت  ود كهب  بيخود گردانيده
دچار   كه  شخصي  همانند برخاستن است،  از تعادل  برخورداري  و بدون  طور ناموزون به

. افتد مي  خورد و بر زمين خواهد برخيزد، تلوتلو مي باشد و تا مي شده  صرع  بيماري
: گفتند  آنان  كه  است  سبب  بدان«  بدرباخواران  امو فرج  حال »اين«.  است  جنون :مس

چيز   و ربا را يك  وفروش خريد  آنان: يعني » دادوستد مانند رباست  كه  نيست  جز اين
در ربا نيز سود  برد، در دادوستد سود مي  كه  طوري همان  انسان  كه  دليل  اين  به پنداشتند،

 .برد مي
 خداوند  كه  آن  و حال«: كند رد مي  گونه را اين  فاسدشان  قياس  اين �خداوند

  است  آنها اين  ميان  فرق :يعني»  است  گردانيده  و ربا را حرام  دادوستد را حالل
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  وستد همراه داد  را كه  آن  از انواع  و نوعي  را حالل) بيع(دادوستد  �خداوند كه
  و آن  نيازي  روي  مگر به گيرد، نمي  انجام) بيع(زيرا دادوستد   گردانيده  بارباست، حرام

ربا صرفا  اما نيست،  در آن  آشكاري  زيان  كه  عادالنه  است  اي و مبادله  معاوضه
  آن  در قبال  عوضي  هيچ  كه  است  گرفتار و درمانده  انسان  سوء از نيازمندي  برداري بهره

را   بيع �خداوند :تعبيركه  با اين  تمانند رباس  بيع  كه  پندار آنان  رد اين. وجود ندارد
  سخني  آنها و بيان  وبگومگوي  جدال  قطع  ؛ براي است  گردانيده  و ربا را حرام  حالل
  و ربا وجوه  بيع  ميان  خواهي مي  تو تا آنجا كه!  بلي.  است  رابطه  در اين  كن فيصله

اگر   ؟ پس يا نه  هستي  منآيا مؤ  كه است  اين  سخن  وجو كن، ولي را جست  مشابهت
  را در تمام  عزوجل  خداي  بگومگويي و  جدال  هيچ بي  كه  است  آن  مؤمن  مؤمني، شأن

  بدون باشد،  درميان  هم  و حجت  دليل  پاي كند و اال اگر مي  اطاعت  اش اوامر و نواهي
  نيست، پس  وشيدهپ  و آگاهي  فرد عاقل  بر هيچ  وتجارت  بيع  شك، مفاسد ربا و محاسن

 مانند رباست؟  بيع  گويند كه مي  چگونه

  ربا به  قياس  معني  به) مانند رباست  بيع(  كه  مشركان  سخن  اين«: گويد كثير مي اما ابن
را در   آن �خداوند  كه  بيعي  اصل  مشروعيت  به  زيرا مشركان  نيست  آنان  از سوي  بيع

بود؛ بايد  مي  قياس از باب  آنان  سخن  نداشتند و اگر اين  گردانيده، اعتراف  مشروع  قرآن
  مثل  انما البيع: گفتند  كه است، درحالي  همانا ربا مانند بيع : البيع  انما الربا مثل: گفتند مي

  هر كس  پس«. »؟ شده  گردانيده  حرام و اين  مباح  چرا آن  مانند ربااست، پس  بيع :الربا

  بنابرآن »و«  است  جمله  از ربا از آن  نهي  كه »بدو رسيد  پروردگارش  از جانب  اندرزي

  كرد و دربرابر آن  را اجرا و اطاعت  واندرز وي �امر خدا »بازايستاد  از رباخواري«
  او در رباخواريهاي :يعني » اوست  گذشته، از آن  آنچه«  پس و فرمانبردار شد،  رام

  او در گذشته  كه  زيرا سودي  نيست  وردمؤاخذهم خويش،  جاهليت  دوران  گذشته
در  »شود خدا واگذار مي  به  و كارش«  است  ربا بوده  تحريم  حكم  از نزول  خورده، قبل

  سودخواري  به  و هركه«  از گردنش  گذشته  بار تبعات  كردن و ساقط  گناهش  بخشيدن

  خريدوفروش  كه  بازگشت  سخن  اين  سوي به  هركه: يا .سود  معامله  به: يعني » بازگشت

در   ماندن  مراد از خلود و جاودانه »در آنند  آتشند و جاودانه اهل  آنان«؛  مانند رباست
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  در دوزخ  بودن ماندگار –شوند  مي  جنايت  اين  مرتكب  كه  مؤمناني  در باره -  آتش
 . هميشه  براي  است، نه  درازي و دور  مدت به

  كه چنان است،  ابواب  ترين از مشكل  از دانشمندان  ربا بر بسياري  باب«: گويد كثير مي ابن
  بود و رسول  نزول  از نظر زمان  كريم  قرآن  آيات  ربا از آخرين  آيه: فرمود �عمر
  را كه  هرآنچه  نفرمودند، پس  بيان  طور شافي ما به  را براي  كردند و آن  رحلت صخدا

در . » نيست  ناك شبهه آريد كه  روي  چيزهايي  سوي و گزاريد و بهفر  است  ناك شبهه
ربا «: فرمودند  كه  است آمده صخدا  از رسول � هريره ابي  روايت  به  شريف  حديث

با   كه  است  مردي  آن  مجازات از نظر مجازات، همانند  آن  و آسانترين  است  هفتاد بخش
  روايت صخدا  از رسول  ديگري شريف  ديثاو در ح هم. »بستر شود مادر خود هم

�pGH: فرمودند  كه  نموده  UT  h�#5�  F��M  F�0>H�  �3  �$�5� ���' :='  �5 :h�#5�  �)0> ��' ?:  

"�  (  �0>H�  �)#�  �5��  "�  ���  راوي .»خورند ربا مي  در آن  آيد كه مي  زماني بر مردم : [,

خورند؟  روزگار ربا مي  در آن  مردم  آيا همگي  شد كه لسؤا ص حضرت  از آن: گويد مي
 .»رسد بدو مي  از آن  غباري ربا نخورد،  كه  ازآنان  هر كس«: فرمودند

 

�� �̀���_������~�����}�|���{�z�yx�w�v�u��t�� �̀���_������~�����}�|���{�z�yx�w�v�u��t�� �̀���_������~�����}�|���{�z�yx�w�v�u��t�� �̀���_������~�����}�|���{�z�yx�w�v�u��t 

بسيار   هرچندكه برد، مي  را در دنيا از بين  آن  ركت يعني »سازد خداوند ربا را نابود مي«
. سازد مي نابود  را پاك  و مالش  برده  بيرون  صاحبش  را از دست  يا كال آن. دباش  هم

$�5� 	  p;F: است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان�;F   ,�x>N3F  �*,'�T   _���;  =' :  ربا

 .»گرايد مي  و كاستي  كمي  به  آن  سرانجام  ليكن هرچند بسيار باشد،
  داده  آن  و صدقات  زكات  كه  در مالي :يعني »افزايد مي  تبر صدقا«  خداوند متعال »و«

 صدقه  گرداند و برپاداش مي  را مضاعف  آن  نهاده  بركت  آن  افزايد، و در ثواب مي  شده
از خرما را   اي پيمانه هر كس« :است  آمده  شريف  در حديث  كه  چنان افزايد، مي  دهنده 

  صدقه -پذيرد  را نمي  جزپاكيزه �زيرا خداوند -باشد  دهآور  دست به  از كار پاكيزه  كه
را   آن  سپس  خود پذيرفته  راست  بالكيف  را با دست  آن �خداوند  گمان بي  پس دهد،
  خود را پرورش  اسب  از شما كره  يكي  كه طوري  همان دهد، مي  پرورش  صاحبش  براي
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را   گناهكاري  ناسپاس  و خداوند هيچ«. »شود مي بزرگ  كوه  چون  دهد تا بدانجا كه مي

كار در گفتار و كردار را  و گنه  در دل  ناسپاس  تعالي  حق :يعني »دارد نمي  دوست
از   و پاكيزگان  كاران توبه  مخصوص  عزوجل خداي  دارد زيرا دوستي نمي  دوست
ربا   كه  تاس  بر كساني  و محكم  سخت  هشداري  كريمه  آيه  در اين.  هاست آلودگي

  به) كفار(  با كلمه �خداوند  و ربا نيست، كه  بيع  ميان  فرقي: گويند خورند و مي مي
  از افعال  سودخواري  كه  است  داشته  اعالم  و در واقع  نموده آنها حكم  و ناسپاسي  كفران

 . اسالم  اهل  اعمال از  نه  كفر است  اهل
 

���n�m�l�k�j�i�h�� �g�f�e�d�c�b�a���n�m�l�k�j�i�h�� �g�f�e�d�c�b�a���n�m�l�k�j�i�h�� �g�f�e�d�c�b�a���n�m�l�k�j�i�h�� �g�f�e�d�c�b�a
oooo����t�s�r�q��pt�s�r�q��pt�s�r�q��pt�s�r�q��p 

و   و نماز برپا داشته  كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  كساني  راستي  به«

  آنان  و نه  بر آنهاست  بيمي  و نه  است  نزد پروردگارشان  پاداششان اند، داده زكات

 –گردانيد   مخصوص  يادآوري  را به  نماز و زكات  خداوند متعال »شوند مي  اندوهگين
  خاطر اهتمام  به -شود  نيز مي  نماز و زكات  شامل) شايسته  كارهاي(تعبير   كه  آن اب

 عبادات  دو ركن  بزرگترين دو عمل،  زيرا اين  بزرگ  دو عبادت  اين  شأن  به  وعنايت
 .هستند  اسالم  عملي 

  دوگروه  اين  ميان  تا فرق  كفار و مؤمنان  ميان  است  اي و مقارنه  مقايسه  كريمه  آيه  اين
 .آشكار شود

 

�¡����~�}�|�{�z��y�x�w�v�u�¡����~�}�|�{�z��y�x�w�v�u�¡����~�}�|�{�z��y�x�w�v�u�¡����~�}�|�{�z��y�x�w�v�u����£�¢£�¢£�¢£�¢ 

را از   وآنان  داده  فرمان  تقوي  رعايت  را به  خويش  مؤمن  بندگان  خداوند متعال  گاه آن
ايد،  آورده  ايمان كه  كساني  اي«: كند مي  شود نهي مي  از رضايش  دوري  سبب  كه  آنچه

و  »رها كنيد«  مانده  باقي  در نزد ديگران  كه »ربا را  ماندهاز خداوند بترسيد و باز

  امتثال  اوامر الهي از  كه  است  آن  شما مستلزم  ايمان  پس »اگر واقعا مؤمنيد«واگذاريد 
 .كنيد  اجتناب  و از نواهيش  نموده
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و   نموده  ابطال د،ان نكرده  آنها را قبض  هنوز رباخواران  را كه  ربايي  اموال  كريمه  آيه  اين
 . است  نموده  آنها را حرام  گرفتن

 

¬«�ª�©� �̈§� �¦�¥�¤¬«�ª�©� �̈§� �¦�¥�¤¬«�ª�©� �̈§� �¦�¥�¤¬«�ª�©� �̈§� �¦�¥�¤�����µ� �́ � ³�²��±�°� �̄®�µ� �́ � ³�²��±�°� �̄®�µ� �́ � ³�²��±�°� �̄®�µ� �́ � ³�²��±�°� �̄®
�̧¶�̧¶�̧¶�̧¶ 

پرهيزننموديد   و از آن  رها نكرده  مانده  را از ربا باقي  و آنچه »نكرديد  و اگر چنين«

خدا و  ، صورت  در آن :يعني » خدا و رسولش  از جانب  جنگي  با خبر باشيد به  پس«
  به  كه  است  بنابراين، بر زمامدار مسلمين .دهند مي  جنگ  شما اعالم  به  رسولش

هر «: گويد مي � عباس ابن. بردارند  از ربا دست  كه  دهد تا آن  جنگ  اعالم  رباخواران
تا او را   است  الزم  مسلمين  بر امام نكشد،  دست  پايدار باشد و از آن  رباخواري  به  كس

را   صورت، گردنش  درغيراين بهتر،  چه كشيد،  كرد و دست  اگر توبه فرا خواند،  توبه  به
 »كرديد  و اگر توبه«  است  كبيره  از گناهان  آن  به  ربا و عمل  ، خوردن بنابراين. »بزند

  شما ستم  نه«گيريد  را مي  آن  كه » شماست  از آن  مالهايتان  اصل  پس«از ربا  :يعني

 بر شما ستم  و نه«  المال رأس  سود مازاد براصل  خود با گرفتن  ر بدهكارانب »كنيد مي

  در حديث.  مال  اصل  دادن  و كم  فرداكردن آنان، با تأخير و امروز و  از سوي »شود مي
هر ! باشيد  آگاه«: فرمودند  الوداع حجه  درخطبه صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف
اموالتان،   اصل  شماست  و براي  است  شده  شما برداشته از ذمه ود،ب  در جاهليت  كه  ربايي

 .»رود مي  بر شماستم  كنيد و نه مي  ستم  نه
  دوآيه  اين :گفت  كه  است  كرده  روايت  از عكرمه  نزول  سبب  در بيان  جرير طبري ابن

با   جنگ  ما را تاب: گفتند  آن  بعد از نزول  شد و ثقيفيان  نازل  ثقيف  قبيله  درباره  كريمه
و از   گرفته  بدهكاران را از  اموالشان  كردند و فقط اصل  توبه  پس.  نيست  خدا و رسولش

  .پوشيدند  چشم  سود آن
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  پس« را بپردازد  خويش  وام  تا بدان  را نيافت  و مالي »بود  و اگر بدهكار تنگدست«

  عام  كريمه  آيه  مفاد اين.  وي  و توانگري » گشايش«  هنگام »دهيد تا  مهلت  است  الزم

 » بهتر است  برايتان  آن  و اگر بدانيد؛ بخشيدن«بدهكارند   كه  كساني  تمام  درباره  است
كامال  ،ندارند  پرداخت قدرت  راستي  به  كه  را از آنان  وام  كه  شما بهتر است  براي :يعني

: است  آمده  شريف  درحديث. آنها اكتفا نكنيد  به  مهلت  دادن  ساقط نماييد و صرفا به
  در روزي -دهد   جاي  خويش عرش  او را در سايه �خداوند  دارد كه  دوست  هر كس«

را بر او   يا اصال وام بگيرد،  آسان  تنگدست بايد بر  پس -  او نيست  جز سايه  اي سايه  كه
 .»خشدبب

 را براي  اموالي  عمير كه عمروبن بني :گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  كلبي
  سودي را بدهيد و ما از شما  اموالمان  اصل: گفتند  آنان  به بودند،  سود داده  به  مغيره بني 

  و چيزي  مهستي  تنگدست  اكنون ما هم: گفتند  آنان  در پاسخ  مغيره بني  خواهيم، ولي نمي
عمرو  اما بني. آيد دست  ها به دهيد تا ميوه  ما مهلت  به  نداريم، پس  پرداختن  براي

 .نمود  را نازل  كريمه آيه  اين  خداوند متعال  بود كه  اين. را نپذيرفتند  تقاضايشان
 

��Ú�Ù��Ø�×�Ö�Õ�Ô������Ó�Ò�Ñ�ÐÏ���Î�Í�Ì�Ë�Ê��Ú�Ù��Ø�×�Ö�Õ�Ô������Ó�Ò�Ñ�ÐÏ���Î�Í�Ì�Ë�Ê��Ú�Ù��Ø�×�Ö�Õ�Ô������Ó�Ò�Ñ�ÐÏ���Î�Í�Ì�Ë�Ê��Ú�Ù��Ø�×�Ö�Õ�Ô������Ó�Ò�Ñ�ÐÏ���Î�Í�Ì�Ë�Ê 

روز   و آن »شويد مي  خداوند بازگردانده  يسو  به  در آن  بترسيد كه  و از روزي«

شود  مي  داده  تمامي  است، به  كرده  كه  هركاري  جزاي  هركسي  به  سپس«  است مردن

 صخدا  بر رسول  كه  قرآن  آيه  آخرين«: گويد مي � عباس ابن »رود نمي  ستم  و بر آنان

�Ï﴿ :آيه  همين شد،  نازل � �Î�Í�Ì�Ë�Ê...﴾و  آن  نزول  نبود و در ميا�� 
  ديگري  روايات  باره  در اين. »بود  روز فاصله  ويك فقط سي صخدا  رسول  رحلت

خدا   از رسول  همچنين.  است  نيز آمده  ساعت  يا سه  شب  شب، سه  شب، هفت  نه  چون
  تاجري  پيشين  در امتهاي«: فرمودند  شريف  حديث  در اين  كه  است  شده  روايت ص

از  :گفت مي  خدمتكارانش  به ديد، را مي  تنگدستي  داد و چون مي  قرض  مردم  به  بود كه
) فرشتگان  به(  عزوجل  خداي پس. از ما درگذرد  عزوجل  شايد خداي او درگذريد،
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  سزاوارتريم، پس  نمودن  گذشت  به گذشت، درمي  از مردم كه  شخصي  ما از اين: فرمود
 .»در گذريد  از وي

 : است  موضوع پنج  متضمن) 281 - 275(  مباركه  در آيات  شده  بيان  احكام  خالصه

 .دادوستد  جواز انواع -1
 . رباخواران  سخت  ربا و محكوميت  تحريم -2
 . بدهكار تنگدست  به  دادن  مهلت -3
 . شايسته  و عمل  ايمان  پاداش -4
 . تقوي  و امر به -5

 : است  ربا بر دو نوع

  آن  صورت .است، يا در دادوستد  يا در وام  نسيه  رباي.  افزوده  رباي - 2.  سيهن  رباي -1
  اين  شود؛ به  داده وام  به  محدودي  مدت  براي  از مال  مقدار معيني  كه  است  اين  در وام

  ربايي  نوع  همان شود و اين  افزوده  مبلغ  اصل تمديد مدت، بر  در صورت  شرط كه
نيز در   اكنون  هم  ربوي  از معامله  نوع  اين .بود  متعارف  جاهليت  ر زماند  كه  است

  يك  فروختن: ودادوستدها  در معامالت  نسيه  رباي  مثال.  است  رايج  بانكي  هاي سيستم
  فروشنده  به  مثال بعد از دو ماه  كه  شرط است  اين  به  كيلو و نيم  يك  به  كيلو از گندم

 . است  حرام  اتفاق  ربا به  نوع  گفتيم، اين  كه ود و چنانش  پرداخت
  يكي  افزودن با شرط  معيني  مال: كه  است  اين  در دادوستدها و معامالت  افزوده  اما رباي

دو   كيلو خرما به يك  فروش  چون شود،  نقدا فروخته  بر ديگري، در حال  از دو عوض
صد   مثال كسي :كه است  اين  در وام  افزوده  رباي.  است  ربا نيز حرام  نوع  اين  كه. كيلو

. بازستاند  از وي  درهم  دويست  آينده  سال  شرط كه  اين  به دهد، مي  ديگري  به  وام  درهم
مقيد   نسيه  قيد رباي  به  كريمه آيات  كه  اين  به  با توجه  پس.  است  نيز حرام  اين  كه

  اعم -  ربوي  معامالت  تمام  لذا برحرمت اند، ذكر گرديده  ور مطلقط  و به  نشده  گردانيده
  كه  چنان كنند، مي  داللت -  فعلي  مرسوم  رباي  و انواع  در جاهليت  رايج  نسيه  از رباي
وام،   كمتر از اصل  دار بر مقداري مدت  وبدهكار در وام  دهنده وام  ميان  مصالحه  برتحريم

  است  اين  مثالش. باشد مي جاهليت  رباي  معني  به  هم  اين چرا كه ند،كن مي  نيز داللت
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  مبلغ  با بدهكار به  طلبكار است، پس  معين  هزار دينار تا مدتي مبلغ  از ديگري  كسي  كه
  وام  به  وام  فروش ربا،  از انواع  كه  است  گفتني. كند مي  طورنقد مصالحه  پانصد دينار به

 . است  نيز حرام  اين  هك باشد، مي
ربا   حرمت -  چهارگانه  مذاهب  ائمه  جمله  از آن -از نظر جمهور فقها   كه  بايد دانست

باشد،  محدود و منحصرنمي  ذكر شده  ذيل  شريف  در حديث  كه  معيني  نوع  شش  به
  حديث  آن. يابد مي تسري موجود باشد،  ربا در آن  علت  كه  هرچيزي  به  آن  حرمت  بلكه

در برابر گندم، جو در   در برابر نقره،گندم  طال در برابر طالست، نقره« :است  اين  شريف
ديگر،  در برابر مثل، برابر با يك  مثل در برابر نمك،  نمك خرما در برابر خرما، برابر جو،

  به يد،خواه  كه  كنيد هرگونه  معامله شد، مختلف  اجناس  اين  دست، اما چون  به  دست
 .گردد  و قبض  معاوضه  و بها بالفاصله  جنس: يعني. »دادوستد باشد  كه  شرط اين

  باشد، ولي مي  نيز واجب  آن  است، لذا فسخ  عقد ربا باطل  از نظر جمهور فقها، چون
  بيع  اصل اما گردد، از نظر آنان، ربا ساقط مي  پس دانند، عقد ربا را فاسد مي  احناف
  ورشكستگي  مدعي  كه  و شافعي، بدهكاري  ابوحنيفه، مالك  بنا بر مذهب.  است  صحيح

 .1گردد  وثابت  مدلل  وي  بودن  شود تا ورشكست  است، بايد زنداني  مالي
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آن؛ نگاه كنيد به تفسير المنير، ترجمه فارسي  در مورد علت تحريم ربا و زيانهاي فردي و اجتماعي 1
)3/134.( 



277  

�ÌË��Ê�ÉÈ�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÂ�Á���� �À�¿��¾�½¼�»�º�ÌË��Ê�ÉÈ�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÂ�Á���� �À�¿��¾�½¼�»�º�ÌË��Ê�ÉÈ�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÂ�Á���� �À�¿��¾�½¼�»�º�ÌË��Ê�ÉÈ�Ç�Æ�Å�Ä�ÃÂ�Á���� �À�¿��¾�½¼�»�º
Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÎ�ÍÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÎ�ÍÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÎ�ÍÔ�Ó�Ò�Ñ�Ð�ÏÎ�Í 

حرف،  )579(و   كلمه) 172(است، با   معروف»  تداين»  آيه  به  كه  كريمه  آيه  اين
 .باشد مي  كريم  قرآن  آيه  بلندترين

در »  عين«. »كرديد  معامله  دين  ديگر به مقرر با يك  اگر تا ميعادي!  مؤمنان  اي«
 از. باشد  غايب  كه  است  مالي»  دين«حاضر باشد و   كه  است  از مالي  عبارت  نزداعراب

  معامالت در  زمان  قيد نكردن :كه  اين  به  است  شده  ، استدالل)مقرر  تا ميعادي: (قيد
»  سلف«يا  ،» سلم«.باشد  بايد معين»  سلم»  معامله  و مخصوصا زمان  دار جايز نيست مدت

  ديگر به اگر با يك!  آري.شود مي  نيز اطالق  بر وام»  سلف«و   نقد است  به  نسيه  فروش
و   را با زمان  دين  معامله :يعني »درا بنويسي  آن«بايد   پس كرديد،  معامله  و قرض  وام

  ريشه  و قطع  نزاع  هرنوع  دفع  اي، به معامله  چنين  بنويسيد زيرا نوشتن  سررسيد آن
  صورت»  اي و بايد نويسنده«كند  مي  شاياني  معامله، كمك  طرفين  ميان  خالفي  هرنوع

 عقد  طرفين  به  است  يدستور  اين »شما بنويسد  ميان  عدالت  براساس«را   معامله
و   وي، طرفداري  و قلم  در قلب  كه كنند  را انتخاب  اي بايد نويسنده :كه  دين  معامله
  نويسنده  بلكه باشد،  وجود نداشته  ديگري  زيان  عقد و به  از جانبين  يكي  نفع  به  تمايلي

نبايد از   اي نويسنده  و هيچ«باشد   وعدالت  حق  جوياي  معامله  طرفين  بايد در بين

  داده  خداوند او را آموزش  كه  گونه كند، همان  خودداري«  سند عقد تداين » نوشتن

: است  اين  يا معني. باشد  عدالت  براساس بايد  اش نوشته :خود كه  فرموده  با اين » است
است، لذا در   هاو آموخت  به  از نويسندگي �خداوند بنويسد كه  اي شيوه  همان  بايد او به

 »اوست، بايد  بر عهده  وام  كه  و كسي«نورزد   كوتاهي  و در آن  نكرده  بخالت  نوشتن

  بنويسد و از خدا كه  امال كند و نويسنده«بنويسد  بايد  را كه  آنچه  نويسنده  به

و   گواهي  موضوع  و از آنجا كه »نكاهد  از آن  پروا كند و چيزي  پروردگار اوست
  تعالي  گردد لذا حق ، بنا مي است  ثابت  اش برذمه  دين  اقرار بدهكار كه  اين ت، برشهاد
در   تقوي  و رعايت  بر نويسنده  مربوطه  ومضمون  مطلب  كردن  امال و ديكته  را به  وي

  در اقرارش  مقدار وام  از اصل  كند دستورداد و او را از كاستن مي  او ديكته  به  كه  آنچه
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  كه  اگر كسي  پس«  است  نويسنده  متوجه  از كاستن  نهي  بلكه: اند گفته  بعضي. كرد  نهي

عقلي،   و كم  سفاهت  سبب به  كه  است  كسي :سفيه »بود  اوست، سفيه  بر ذمه  حق

  ضعيف«  اوست  بر ذمه  حق  كه  اگر كسي »يا«كند   تصرف درستي  به  تواند در مال نمي

  كه  است  گنگ، يا كسي  خردسال، شخص  سالمند و خرف، بچه دپيرمر: ضعيف »بود

امال   او بايد با عدالت  ولي  پس«طور بايد و شايد ندارد  را به  بيان تعبير و  توانايي

مترجمي،   ياد شده، بايد اوليا و اوصياءشان، يا شخص  افراد ناتوان  ازجاي :يعني »نمايد

دو مرد  :يعني »بگيريد  گواه  را بر آن  ردانتانو دو شاهد از م«كند   ديكته امال و
. بگيريد  را گواه  دهند، فرا خوانيد و آنان  گواهي) بدهكاري(  بر سند دين را كه  مسلمان
  شاهدگرفتن :اند گفته  بعضي . است  واجب»  مداينه«بر عقد   شاهدگرفتن بنابراين،

��P�O�N�M�L﴿ :بعدي  اما با آيه بود،  و در آغاز امر واجب  است  مستحب
Q...﴾گرديد  منسوخ  آن  ، وجوب. 

 كه  گواهاني  بگيريد از آن  گواه  مرد را با دو زن  يك اگر دو مرد حاضر نبودند،  پس«

  يك  كه  است  گفتني.  ايشان  و عدالت  ديانت  سبب  به آنها را،  دادن  گواهي» پسنديد مي 
دو شاهد   گرفتن  و علت.  است  معامله  در اين  شهادت  حد نصاب  مرد و دو زن، كمترين

: يعني »آورد  يادش به  ديگري  كرد، آن  از آنها فراموش  اگر يكي  كه«  است  اين  زن
بر   ضعفي  چنين مردان،  آورد زيرا برخالف  يادش ديگر به  زن كرد،  فراموش  زن  اگر يك

كند و   فراموش  يكي را اين  دتاز شها  بخش  يك  بسا كه  شود و چه مي  عارض  زنان
خود   رفيق  به  مطلب  تواند دريادآوري مي دو،  از آن  يكي، لذا هريك  را آن  ديگري  بخش
  جزء ديگري  يادآوردن و به  از آن  جزئي كردن از شهادت، فراموش  فراموشي. كند  كمك
  كه  شهادتي  اداي  براي  گواهان  چون :يعني»شوند  فرا خوانده  گواهان  و چون«  است

منظور   به  چون: اند گفته  آن  در معناي  بعضي. شوند فرا خوانده اند، شده  آن  قبال متحمل
  يا قبول از ادا، »ورزند  نبايد خودداري«شوند   فراخوانده شهادت،  و قبول  دريافت

باشد،   اندك  چه«را   بدهي: يعني »را  آن  كه  نشويد از اين  و ناراحت  و ملول«  شهادت

و   وامگيري  معامله  بسياربودن  بسا نظر به  زيرا چه »بنويسيد  بسيار تا ميعاد آن  چه
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  نبايد از اين  پس شويد،  و دلتنگ  خسته  آن  مقدار آن، از نوشتن  وامدهي، يا بسيار بودن
 .كنيد  كار غفلت

شما نزد   نوشتن  اين«: فرمايد و مي  نموده  امر تأكيد بيشتري  اين  به  خداوند متعال  سپس

  شهادت  وبراي«مؤثرتر  مفاد عقد،  داشت تر و در حفظ و نگه و صحيح »تر خدا عادالنه

كاري، مفيدتر  تر و از نظرمحكم كننده  شهادت، شما را ياري  بر اقامه :يعني »تر درست

سند   ا نوشتنزير » نزديكتراست«احتياط   به »نشويد  دچار شك  كه  اين  و براي«  است

  مگر آن«سازد  مي  برطرف  معامله  را از آن  اي و شبهه  شك  دار، هرنوع مدت  در معامله

  آن  بهاي  كاال و هم  هم  هردوعوض، يعني  با حاضربودن »باشد  ستد نقدي و داد  كه
  ياپايپا  معامالت:  مراد از آن »كنيد مي  دستگردان«  دست به  دست »خود  را ميان  آن  كه«

را ننويسيد،   آن  كه  نيست  صورت، بر شما گناهي  دراين«  است، كه  دست به و دست

و   هرحال، اگر در تجارت به :يعني »بگيريد  گواه  برآن دادوستد كرديد،  چون«اما » و
  اين  اند؛ معني گفته  بعضي.  است  الزم  گواه  نيست، گرفتن الزم  پاياپاي، نوشتن  معامله
دار،  مدت  باشد و چه  پاياپاي  چه -  دادوستدي  هرنوع -دادوستدكرديد   هرگاه :است
نزد جمهور فقها، امر در اينجا بر ارشاد و   شود كه مي  خاطرنشان .بگيريد  گواه  برآن

  معامله  عنهما چونهللا ا عمر رضي ابن  كه  است  نقل.  بر وجوب  شود نه مي حمل  استحباب
 . نوشت را مي  آن كرد، مي  معامله  نسيه  به  و چون  گرفت مي  گواه كرد، مي نقدي

  وتبديل  با تحريف برساند،  يا زيان »شود  رسانده  نبايد زيان  و گواهي  نويسنده  و هيچ«
  نويسنده عقد بر  نبايد طرفين :است  اين  يا معني.  يا گواهي  در نوشتن  كردن و زياد و كم

  و اداي  سند ياقبول  نوشتن  براي  را هنگامي  آنان  كه  اين  به د،برسانن  زيان  و گواهان
  نبايد در هنگام  پس مشغولند،  خويش  از مهمات  كار مهمي  به  فراخوانند كه  شهادت

  به  جوابگويي  از آنهادر اين  تأخيري  كه بگيرند و درصورتي  بر آنها سخت  شان فراخواني
  فراخوانده  يا كتابت  شهادت  حضور در جلسه  دور به  جايياز   كه  يا اين وجود آيد،

  گواهان، يا نويسنده  و به »كنيد و اگر چنين«برسانيد   و آزاري  آنها رنج  نبايد به شوند،

 » اين  پس«برسانند   زيان  معامله  طرفين  به  و نويسنده  يا گواهان برسانيد،  آزار و زيان

  روي  آن  نافرماني  به  حق  صورت، از طاعت در اين :يعني » شماست  از نافرماني«كار 
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و   آيات  در اين  گونه بدين »و خدا«  وي  در امرو نهي »و از خدا پروا كنيد«ايد  آورده

و «نياز داريد   آن  دانستن  به  را كه  آنچه »دهد مي  شماآموزش  به«  خويش  از آيات  غيرآن

  آنها زيرا علم  و عواقب  امور و مصالح  حقايق  به  ملهاز ج » داناست  هرچيزي  خدا به
 .ماند نمي  چيز بر او پنهان  و هيچ  است محيط  كائنات  تمام  به  وي
 

�R�Q�P�O�N�M�L�� KJ�I�� �H�G�F�E�D�� �C�B�A�R�Q�P�O�N�M�L�� KJ�I�� �H�G�F�E�D�� �C�B�A�R�Q�P�O�N�M�L�� KJ�I�� �H�G�F�E�D�� �C�B�A�R�Q�P�O�N�M�L�� KJ�I�� �H�G�F�E�D�� �C�B�A
�d�c�b� a �̀_� � �̂]�\� [Z�Y�X� WV�U� �T�S�d�c�b� a �̀_� � �̂]�\� [Z�Y�X� WV�U� �T�S�d�c�b� a �̀_� � �̂]�\� [Z�Y�X� WV�U� �T�S�d�c�b� a �̀_� � �̂]�\� [Z�Y�X� WV�U� �T�S

f�ef�ef�ef�e 

  تصريح رچند فقط بر سفرو ه. داديد  دار انجام مدت  و معامله »و اگر در سفر بوديد«

و «  است  حكم  اين  نيز مشمول -عذر سفر   همچون -  اما هر عذر ديگري شد،

بدهكار   كه  اي از وثيقه  است  عبارت :رهن »بگيريد  بايد رهني  نيافتيد، پس  اي نويسنده
را   خويش  از سررسيد معين، وام  پس  هرگاه  دهد كه مي) مرتهن(طلبكار   به) راهن(

جمهور فقها بر  .آورد دست به  مورد رهن  را از جنس  خويش  طلبكار بتواند حق نپردازد،
شرط و »  مرهونه  عين»  اصطالح گروي، يابه  دريافت  يعني»  قبض«در رهن،   آنند كه

  كه  است  بر آن  مالك  اما امام. شود نمي  تمام  آن» عين»  جز با گرفتن»  رهن«و   معتبر بوده
  هم  عين  قبض  هرچند در آن شود، مي  صحيح  وقبول  با ايجاب ،)ارتهان(  دنگرونها
 صخدا  رسول«: فرمود  كنند كه مي  روايت � از انس  و مسلم  بخاري. نگيرد  صورت
  براي  از جو كه  در برابر مقداري -  در نزد يهوديي  ايشان  زره  كه نمودند درحالي  رحلت

، ص اكرم  رسول  سنت  بنابر اين  پس. »در گرو بود -بودند   هگرفت شان خانواده  خوراك
 . در حضرنيز جايز است  گروي

  بدهكار را برحق اگر طلبكار، :يعني » دانست  ديگر را امين از شما برخي  و اگر برخي«
  اي وثيقه و  را ننوشت  نگرفت، يا مورد وام  گروي  و لذا از وي  دانست  امين  خويش
را   وي بايد امانت«بدهكار  :يعني » شده  شمرده  امين  كه  كس آن  پس«د ندا  ترتيب

را   وام .دهد  طلبكار بازپس  بايد به  است  وي  بر ذمه  را كه  وامي :يعني »دهد  بازپس
و   است  داده وي  به  كه  وامدار را در مالي طلبكار،  در آن  كه  جهت  ناميد؛ بدان»  امانت«
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و بايد از «  است گردانيده  امين نخواسته،  و گواهي  و وثيقه  نگرفته  هنير  آن  در قبال

طلبكار را   ازحق  وامدار نبايد چيزي :يعني »پروردگار اوست، پروا كند  خداوند كه
  باكي  پس دانستيد، اگر همديگر را امين«: گويد مي  در تفسير آن  شعبي. انكار نمايد

  اين تفسير،  بنابراين. »نگيريد  گواه  يا بر آن ر را ننويسيد،دا مدت  عقد معامله  كه  نيست
  را پنهان  و شهادت«  دار است مدت در عقد  شاهدگرفتن  وجوب  ناسخ  كريمه  آيه

كند،   را كتمان  آن  و هركه«شويد  مي  فراخوانده  شهادت  اداي  براي  كه  گاه آن »نكنيد

 �خدا  در معصيت  از افتادن  كه  است  اجريف  او شخص: يعني » گناهكار است  قلبش
  حق. شود  ضايع  حق  صاحب  وي، حق  شهادت  با كتمان  است  ندارد زيرا ممكن  پروايي
است،   شهادت  پذيرش  قلب، محل: را مخصوصا گناهكارناميد؛ زيرا اوال  قلب  تعالي

  انجام  آنچه  و خداوند به«كنند  مي  پيروي  كرد، ديگر اعضا از آن  گناه  اگر قلب: ثانيا

 . نيست  از امور شما بر او پنهان  وچيزي » داناست دهيد، مي
  وسيله  سه  دار و وامها به مدت  معامالت  مستند ساختن :كريمه  دو آيه  اين  موضوع
 . است  و گرو نهادن  گرفتن گواه ،)قولنامه(سند   نوشتن

  نوع  دو آيه، بر سه  دار در اين مدت  دهايوست و داد  معامالت  كه  كنيم مي  مالحظه
 :اند  شده  معرفي

 . گرفتن و سند و گواه  قولنامه  با نوشتن  معامله -1
 . شده  دريافت  گروي  با سپردن  معامله -2
 .ديگر يك  عقد به  طرفين  اعتماد مطلق  بر اساس  معامله -3

  شده  نازل) سلم( معامالت  بارهمخصوصا در  كريمه  آيه  اين«: گويد مي � عباس  ابن
  نزول  سبب هر چند كه  پس اند،  بوده  مدينه  اهالي ،» سلم»  آيه  نزول  سبب  يعني. » است

  معامالت  وهمه  بوده  آنها عام  موارد و مصاديق  است، ولي  خاص  كريمه  دو آيه  اين
 .گيرد را در بر مي) نسيه(دار  مدت

امر  بدانها  كريمه  دو آيه  در اين  عزوجل  خداي  كه  كاميدر اح  حكمت :بايد دانست
  كه  است  هايي از بروز كشمكش  و جلوگيري  مردم  در ميان  ؛ حفظ روابط دوستي فرموده
 .انجامد آنها مي  روابط ميان  قطع  نمايد و به بروز مي  مالي  بر محور مسائل  آنان  در ميان
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 خود  در دلهاي  و اگر آنچه  خداست  است، از آن  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«

 خداوند شما را بر آن كنيد،  آشكار يا پنهان«  بر آن  و تصميم  از شر و بدي »داريد

كند  مي  را بخواهد عذاب  هآمرزد و هرك را بخواهد مي  هركه  گاه آن كند، مي  محاسبه 

بر   كند؛ هم مي  را محاسبه  بندگان �خداوند :يعني » تواناست  بر هرچيزي و خداوند
 بر آنها  كه  از اموري -  در ضمير و اندرونشان  كه  بر آنچه  آشكار سازند و هم  كه  آنچه

،  نفاق ، ، شكشهادت  كتمان  دارند؛ همچون  پنهان -شود  مي  مترتب  و بازپرسي  حساب
  گناه  وفالن  فالن :با خود بگويد كه  در دل  بنده  اما چنانچه.  و مانند آن  در دين  تكذيب
  اين  دليل است، به  او بخشوده  پس آنها نشود،  مرتكب  در عمل  دهم، ولي مي  را انجام

� :�F  Qn ��] B�7  [� �  �b;« :شريف  حديث�  �$  &( �� �)A��  0!*��  &	 =D��  �$ :  همانا

تا   است  كنند، آمرزيده خود حديث  در درون  را كه  آنچه  امت  اين  براي �خداوند
  آيه  اين  چون«: گويد مي  عباس ابن .»نكنند  عمل  نگويند يا بدان  سخن  آن  به  كه  گاه آن

خطور   نهاد انسان در  كه  اي زيرا وسوسه قرار شدند بي  سخت  مسلمانان شد،  نازل  كريمه
  و عمل  سخن  به  كار محاسبه رو،  از اين است،  خارج  و اختيارش  از توان كند، مي

 .» دروني و قصد  نفس  حديث  به  شد نه  وابسته
  شد؛ اين نازل صخدا  بر رسول  كريمه  آيه  اين  چون :است  آمده � ابوهريره  در روايت

يا : آمدند وگفتند ص حضرت  محضر آن  به  سپ آمد،  سنگين  بر اصحابشان  معني
؛  را داشتيم آنها  و توان  تاب  كه  بوديم  شده  مكلف  اعمالي  به  از اين  پيش! هللا  رسول

  را نازل  كريمه  آيه  اين  عزوجل  خداي  كه  اما اكنون... و  صدقه روزه، جهاد، مانند نماز،
  خواهيد همان آيا مي« :فرمودند صخدا رسول!  را نداريم  آن  و توان  فرموده، ما تاب

  و نافرماني  شنيديم :سمعنا وعصينا: از شما گفتند  قبل  كتاب  اهل  را بگوييد كه  سخني

� 	 :شما بايد بگوييد  بلكه نكنيد،  چنين  نه!  كرديم#�D�&/����] �#�`  	 �#$�;/5  _�e�« .
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§�¨��©��ª»�﴿ :آيه  با نزول  متعال ندخداو... را گفتند  اين  مسلمانان  چون  پس
 .گردانيد  را منسوخ  كريمه  آيه  اين  حكم ���﴾...¬

§�¨��﴿ :ما بعدش  آيه  به  آيه  اين  بودن  بر منسوخ  روايت  ظاهر اين  هرچند كه
  چنين  از آن  و تابعين  صحابه  از مفسران  برخي  كه  گونه همان -كند  مي  داللت ﴾...©

  ومراد از اين  نيست  منسوخ  كريمه  آيه  اين  كه  است  آن  راجح  قول  ليكن -د ان فهميده
  آنچه  تعالي  حق  كه  است  نيز اين»  ساخت  را منسوخ  خداوند آن« :كه � ابوهريره  سخن

 ﴾...§�¨��©�﴿ :آيه پس دور ساخت،  از خاطرشان بود،  اصحاب  نگراني  مايه  را كه
  را روشن  معني  نيز اين  يادشده  حديث. باشد مي  مفاد آن  كننده  واضح  نه، بلكه  آن  ناسخ

  نموده  نقل  و مسلم  از بخاري را  كثير آن ابن  زير كه  شريف  حديث  همچنين. سازد مي

��p :است'  B� !; y�I �@  ?�,T   �A$   ,�0T �I�,*!� X3N3F   �I�,*>�3 �)0DT ��	 ,; y�I �@  

 #A�$  �03   �I�,*>�3 �)0D�� #A: ,N3F   i�%T�I�,*>�3 �)0DT − �	  �	� �  − ��#T B� �),*>  

��#A: %T  �;  ��,� k ���  �;  &^��� _x>7 : خداي: فرمودند صخدا  رسول  

اگر   ننويسيد، ولي  وي  زيان  را به  آن نمود،  قصدگناهي  من  بنده  فرمود؛ چون  عزوجل
  اما آن قصد نمود،  كار نيكي  به  بنويسيد و چون  گناه  بر اويك كرد،  ليقصد خود را عم

  ثواب  ده  وي  براي كرد،  را عملي  بنويسيد و اگر آن  ثواب  يك  وي  براي نكرد،  را عملي
  از ده را در نزد خود،  كار نيك  خداوند آن -  است  آمده  ديگري  روايت در –بنويسيد 

 .»نويسد بسيار بيشتري، مي  رابر و تا مراتبهفتصد ب تا  نيكي
را جز در   كسي  ليكن كند، مي  و بازپرسي  هرچند محاسبه  سبحان  خداي :كه  اين  خالصه

  خارج  انسان  ازتوان  دروني  هاي كند و وسوسه نمي  عذاب  اوست  توان  در حوزه  كه  آنچه
  . است
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آن،   پايان در كرد،  را بيان  بسياري  احكام»  بقره»  مباركه  در سوره  سبحان  خداي  چون

��m�l�k﴿ :خود را با آيه  سبحانيت  مقام  عظمت �j�i�h�g...﴾و   نموده  تبيين�
  و اعتقادات  احكام  اين  تمام  به را  مؤمنان  و تصديق صپيامبر خود  از آن، تصديق  پس

  ايمان  شده  بر او نازل  پروردگارش از جانب  پيامبر بدانچه«: فرمايد كند و مي مي  مطرح

ذكر شد،   سوره  در اين  كه  واعتقاداتي  احكام  تمام  به صپيامبر خدا :يعني » است  آورده

  انايم  خدا و فرشتگان  همگي، به  مؤمنان«  است، همچنين  و باور نموده  تصديق

و   الهي  مكرم  وجود دارند و بندگان  فرشتگان  اند كه  آورده  ايمان :يعني »اند آورده
  به«اند  آورده  ايمان »و«باشند  مي  پيامهايش  در فروآوردن  او و انبيايش  ميان  واسطه

  وسيله  به  بندگان  هستند كه  ها و قوانيني برنامه  دربرگيرنده كتابها  زيرا اين » وي  كتابهاي

  زيرا ايشان » پيامبرانش  به«اند  آورده  ايمان »و«كنند  مي  رابندگي  عزوجل  آنها خداي

از   يك هيچ  ميان«: گويند مي  و مؤمنان. هستند  بندگانش  براي  الهي  پيامهاي  مبلغان

 اويند و  شريعت  و مبلغ �هللا  فرستاده  كه  در اين » گذاريم نمي  فرق  فرستادگانش
از   برخي  به  كه  نيست  چنان  ، پس دهيم نمي  امر برتري  ديگر در اين  را بر برخي  برخي

: يعني »گويند و مي«  گرديم  ديگر از آنان  برخي  و منكر رسالت  داشته  ايمان  پيامبران

  هايمان با شنوايي! پروردگارا :يعني » كرديم  و اطاعت  شنيديم«  كه  پيامبر ومؤمنان
  گردن  در آنهاست  كه  آنچه  و به  آنها را فهميده  و با ادراكمان  تو را دريافته هايپيام

: يعني » تو را خواهانيم  آمرزش! پروردگارا«  گفتيم، پس  تو را اجابت  ودعوت  نهاديم
  . با حشر و نشر در روزقيامت » توست  سوي به  و بازگشت«!  را بر ما فروريزان  آمرزشت
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à�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú��ÙØ�×��Ö�Õ�Ô�ÓÒ�Ñà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú��ÙØ�×��Ö�Õ�Ô�ÓÒ�Ñà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú��ÙØ�×��Ö�Õ�Ô�ÓÒ�Ñà�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú��ÙØ�×��Ö�Õ�Ô�ÓÒ�Ñ  
 امر نمودن :تكليف »سازد نمي  مكلف  اش توانايي  اندازه  را جز به  كس خداوند هيچ«

هر «  است  و توان  طاقت :وسع. وجود دارد  و سختي  مشقت  در آن  كه  است  چيزي  به 

 هر و«  است  خود وي  مربوط به  آن  و پاداش  است »سود او  به كند،  نيكي  چه هر  كس

زيرا  شود  متحمل  را خودش  آن  و بايد پيامدهاي » اوست  زيان  به كند،  بدي  چه

  كرديم، يا به اگر فراموش! پروردگارا«: گويند مي  و نيز مؤمنان.  است  مسئوليت، فردي

دعا را  اين  مؤمنان  چون« :است  آمده  شريف  در حديث. »تيم، بر ما مگيرخطا رف
را از   خطا وفراموشي  گناه  پس.  كردم  اجابت  كه  تحقيق به: فرمود  تعالي  خواندند، حق

 ».برداشت  آنان
  برداشته  مؤمن  از ذمه  خطا و فراموشي  در حال  گناه :كه  نظر دارند بر اين  علما اتفاق

چيز   سه در  من  از امت �همانا خداوند« :است  آمده  شريف  در حديث  كه ست، چنانا
كار   انجام مجبور به ] يا عمل  در سخن[  كه  و اين  از خطا و فراموشي :است  درگذشته

ما   پيشينيان بر  كه  همچنان ما مگذار،  بردوش  بار گراني! پروردگارا«. »گردند  حرامي

 � اصحاب  به  كريمه  آيه.  است  و كار دشوار و سخت  سنگين  كليفت: اصر » گذاشتي
  امتهاي  بر دوش  كه  سنگيني  بخواهند تا از تكاليف  سبحان  از خداي  دهد كه مي  تعليم
بر   كه  چنان باشند،  داشته را هم  آن  و توان  آنها نگذارد هرچند تاب  نهاده، بر دوش  قبلي
در   نجاست  موضع  و قطع  درتوبه  نفس  قتل  چون  و تكاليفي  تگرف  سخت  اسرائيل بني
 .دكر  وضع  را بر آنان  جامه  ساختن  پاك

  تكاليف: مراد از آن »ما مگذار  را نداريم، بر دوش  آن  وتوان  تاب  آنچه! پروردگارا«
  آمده  ريفش  درحديث. آنها را ندارد  و تحمل  تاب  آساني  به  انسان  كه  است  اي شاقه
و «! پروردگارا. » ام شده  برانگيخته  آسان  گراي حق  دين  به : السمحه  باالحنفيه  بعثت« :است

  تو به  كه -ما   و لغزشهاي  از تقصيرات -  ما و توست  ميان  كه  در آنچه »از ما در گذر
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بديها و   ت، پستوس  ما و بندگان  ميان در  را كه  آنچه »و بر ما بيامرز«  آنها داناتري
و آنها را   عفو بكش  قلم  بر گناهانمان  يعني . آشكار نگردان  را برآنان  زشتمان  اعمال

كار   در آينده - خويش  از جانب  با رحمتي -بر ما  :يعني »آور  و بر ما رحمت«  بپوشان

تو «  ر نيفگند  و ما را ديگر در گناه  ما را درياب  خويش  توفيق  به  نما پس  ما نيز تفضل

  و چاكران  و ما غالمان و مددكار و سرور و ساالر مايي  توحامي :يعني » مايي  موالي

  غالمان  كه  است  مولي  زيرا از حق » پيروز گردان  كافران  بر گروه ما را  پس«  تو هستيم
: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث. دهد  را نصرت  و بندگانش

 .» كردم  اجابت  كه  تحقيق به: دعاها فرمود  از اين  هر دعايي  دنبال به  متعال  خداي«
كند،  نمي  مؤاخذه  از خطا يا فراموشكاري  چيزي  را به صمحمد  امت  تعالي  حق!  آري

  كه  ننهاده، احكامي  آنان  بود بر دوش  نهاده  قبلي  امتهاي  بر دوش  را كه  سنگيني  تكاليف
و   را آمرزيده  ، آنان درگذشته  نكرده، از آنان  را ندارند بر آنها وضع  آن  و تحمل  بتا

 -  است  ساخته  پيروزشان  خدانشناسان و بر  گردانيده  خويش  كران بي  رحمت  مشمول
 . است پروردگار عالميان  مخصوص  ستايش  كه

  بقره  آخر سوره  آيه  سه  اين  فضيلت  به  راجع � عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث
خواندند،  مي را  الكرسي و آيه  بقره  آخر سوره  چون صخدا  رسول :است  آمده

*(� �"&«: فرمودند مي  خنديدند و سپس ميLT  " �5� 
دو را از  اين : ��2  ¦��5  <#

  به  فشري  در حديث  همچنين .» ام شده  است، داده  رحمان  در زير عرش  كه  گنجي

�*p"�  �'& Y: است  آمده صخدا  از رسول �مسعود ابن  روايتl�$  "�  ��� �6�7  �8,5�7  

�   05  ��او را   كريمه  دو آيه  اين بخواند،  را در شبي  بقره آخر سوره  دو آيه  هر كس : <�*

  دو آيه  اين  در فضل  وارده  احاديث.  از اوست  هر شر وباليي  دافع :يعني. » است  بسنده

  بر رسول ﴾�...j�i�h�g﴿  آيه  چون« :گويد جريرمي ابن. بسيارند  كريمه
تو و   عزوجل  همانا خداي: گفت صخدا  رسول  به � شد، جبرئيل  نازل صخدا

. شود مي  اجابت  ات خواسته  كه  است، لذا از او بخواه  ستوده  وجه  نيكوترين  به را  امتت

   ...»آخر آيه  تا به��﴾�...§�¨��©�ª﴿: نمودند  درخواست  چنين صخدا  رسول پس
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 : است  اين  فوق  آيه  سه  احكام  خالصه

  ابالغ و  وحي  عزوجل  خداي  كه  آنچه  تمام  بايد به  و مؤمن  پذير نيست تجزيه  ايمان -1
 .باشد  داشته  ايمان  آسماني  رسالتهاي  تمام  بودن  برحق  و به  نموده

 . است  اطاعت  مستلزم  ايمان -2
 آنها مكلف  را در حد توان  خويش  و پيروان  است  و آساني  سهولت  دين  اسالم -3
 . از آن  بيش  گردانيده، نه 

 .دارد را بر نمي  ديگري  بار گناه  كس  و هيچ  است  مسئوليت، فردي -4
 . است  شده  خطا و فراموشي، برداشته  ، از دو حالت و مؤاخذه  گناه -5
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  ﴾آل عمران  سوره﴿

 . است  آيه) 200(  و داراي  است  مدني
  

  عمران  خانواده  داستان  شد كه  ناميده» عمران  آل»  سبب  بدان  سوره  اين:  تسميه  وجه
  عمران  و آل  بقره  سوره. است  شده  بيان  در آن: رخداد تولد عيسي  و شرح  ر مريمدپ

دو نور روشنگر؛   دوسوره، بسان  شوند زيرا اين مي  نيز ناميده» زهراوين»  نام  مشتركا به
  رهنمون  و حقيقت  حق  سوي به خويش،  هدايتبخش  را با فروغ  خويش  خواننده

  تمام  از نوري  در روز قيامت دو سوره،  اين  خواننده  كه  جهت  يا بدان. گردند مي
 �خداوند  اعظم  اسم  متضمن ره،هر دو سو  كه  آن  سبب  يا به. شود برخوردار مي

  .هستند
  . است  اجماعا مدني  سوره  اين
  سوره آغاز اين  نزول  سبب  منذر در بيان و ابن  اسحاق جرير طبري، ابن  حاتم، ابن  ابي ابن

  نجران  نصاراي )نمايندگي  هيأت(وفد   درباره  آيات  اين: اند گفته  آن  هشتاد و سوم  تا آيه
از   تن  آمدند و چهارده مدينه  سوار به  با شصت  همراه  هجري  نهم  در سال  شد كه  نازل

  آنها با رسول. بودند  نيز درميانشان  هايشان رئيس، وزير و اسقف  آنان، از جمله  اشراف
  اين  بود كه  كردند، همان  مناظره خويش  و عقايد نصراني � عيسي  درباره صخدا

  .گردانيد  باطلشان، نمايان  پندارهاي را از ميان  و حقيقت  حق  شد و سيماي نازل  آيات
  شده  روايت ـ احاديثي  طور مشترك ـ به  بقره  و سوره  سوره  اين  در فضيلت:  آن  فضيلت

  به  شريف  حديث  اين جمله  شد، از آن  نقل» بقره»  از آنها در آغاز سوره  بخشي  كه  است
در روز قيامت، «: فرمودند صخدا  رسول  كه  است �معانس بن از نواس  مسلم  روايت

  هاي سوره  كه شوند، درحالي مي  كردند،آورده مي  عمل  آن  در دنيا به  كه  آن  و اهل  قرآن
  .»آنها قراردارند  عمران، پيشاپيش و آل  بقره
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C�B�A  
  به نام اهللا بسيار بخشنده وبسيار مهربان

  

B��AB��AB��AB��A  
ها،  در آغازسوره  حروف  اين  از آوردن  مراد خويش  به  عزوجل  دايخ »ميم.  الم.  الف«

  . نيزگذشت» بقره»  مقطعه، در آغاز سوره  حروف  پيرامون  سخن.  داناتر است
  

��J��I��������H���G������F����E�����D��C��J��I��������H���G������F����E�����D��C��J��I��������H���G������F����E�����D��C��J��I��������H���G������F����E�����D��C  
  يهآ/ بقره« ، در سوره»قيوم«و » حي«تفسير  »است  قيوم  نيست، حي  اهللا؛ جز او معبودي«

  اعظم  اسم  حامل  الكرسي و آيه  كريمه  آيه  اين  كه  در آنجا گفتيم  همچنين.  گذشت» 255
  .باشند مي �خداوند

  

V��U��T��S��R��Q��P��O��N�����M��L��KV��U��T��S��R��Q��P��O��N�����M��L��KV��U��T��S��R��Q��P��O��N�����M��L��KV��U��T��S��R��Q��P��O��N�����M��L��K  
  و به  راستي به : يعني »حق  به«را   قرآن:  يعني »را  كتاب  اين« �خداوند !صمحمد  اي

  آنچه«با   است موافق:  يعني »است  مصدق  كه رد، درحاليك  بر تو نازل«  غالب  حجت

  بر موسي »را فرودآورد  و انجيل  و تورات«  آسماني  از كتب »باشد مي  از آن  پيش  كه
سفر   بر پنج  ومشتمل  است  شريعت  معني  به  عبري  كلمه:  تورات.  عليهماالسالم  و عيسي

  ، سفر خروج، سفرالويين، سفر عدد و سفر تشنيهسفر تكوين: اند از عبارت  باشد كه مي
  تعليم»  معني  به  كه  است  يوناني  كلمه: انجيل. گويند نيز مي» عهد قديم»  آن  و به.  اشتراع
  بر سيرت  نامند و مشتمل نيز مي» عهدجديد«را   و آن  است» بشارت«، يا »جديد
  .باشد مي  وي  از تعاليم  و برخي � مسيح
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���W���W���W���W��k��j��i��h��g��fe��d����c��b��a������ �̀�_���� �̂�]\��[��Z��Y��X��k��j��i��h��g��fe��d����c��b��a������ �̀�_���� �̂�]\��[��Z��Y��X��k��j��i��h��g��fe��d����c��b��a������ �̀�_���� �̂�]\��[��Z��Y��X��k��j��i��h��g��fe��d����c��b��a������ �̀�_���� �̂�]\��[��Z��Y��X  
فرود آورد   قرآن  كردن  از نازل  را پيش  و انجيل  تورات  تعالي  حق:  يعني» از آن  پيش«

  خود آن  رسالت  در زمان  بشريت  تمام  هدايت  براي:  يعني »مردم  هدايت  براي«
  آسماني  ازشرايع  بخش  از آن  پيروي  ما نيز به  امت  هك  شويم يادآور مي. ‡پيامبران

صحيح،   يا سنت  درقرآن  كه  شرط آن هستند به  است، مكلف  نگرديده  منسوخ  كه  سابق
:  فرقان »كرد  را نازل  وفرقان«باشد   رفته  آنها ذكري  تأييد و اثبات  امور بر وجه  از آن
از امور،   و غير آن � امرعيسي  در مورد حقيقت  كه  كتابي  يعني.  است  كريم  قرآن

ترديد  خداكفر ورزيدند، بي  آيات  به  كه  كساني«باشد  مي  از باطل  حق  جداكننده

  و بزرگي  سخت »انتقام صاحب«و  »دارند و خداوند غالب  در پيش  سخت  عذابي

  مجازات:  نقمت. كنند ر ميانكا را  و پيامبرانش  او را تكذيب  آيات  كه  آنان  براي »است«
سابقش، او   جرم  سبب به  كه  گاه ؛ آن»گرفت انتقام  از فالني  فالني«: گويند مي  مردم.  است
  .كيفر برساند  را به

   

��w��v��u��t��s��r��q���p����o��n��m��l��w��v��u��t��s��r��q���p����o��n��m��l��w��v��u��t��s��r��q���p����o��n��m��l��w��v��u��t��s��r��q���p����o��n��m��l  
و از » در آسمان  و نه  در زمين  ماند، نه نمي  چيز بر خدا پوشيده  هيچ  هرآينه«

  وزمين  آسمان.  است  و كفر كافران  مؤمنان  ماند، ايمان نمي  پوشيده  بر وي  كه  آنچه لهجم
  .رود ديگر فراترنمي  عوالم  آنها به  از محدوده  بشري  را مخصوصا ياد كرد زيرا حس

   

f��e��������d���c��������b����a����� �̀�_~����������}����|��{���z��y��xf��e��������d���c��������b����a����� �̀�_~����������}����|��{���z��y��xf��e��������d���c��������b����a����� �̀�_~����������}����|��{���z��y��xf��e��������d���c��������b����a����� �̀�_~����������}����|��{���z��y��x  
از  »كند مي  خواهد در رحمها صورتگري مي  كه  گونه ما را آنش  كه  كسي  اوست«

  اعضا؛ اعم  به  دادن و سفيد، بلند و كوتاه، و نيز شكل  پسر ودختر، زيبا و زشت، سياه
 طبايع، اخالقيات،  گونه، آفرينش  از اندامها و همين  و غير آن  و بيني  و گوش  ازچشم
در   كه »نيست  حكيم  تواناي  جز آن  وديمعب  هيچ«  و غيره  وراثتي  هاي حامل

  . است  حكمت  و صنعش، صاحب  و در آفرينش  غالب ملكش
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¼��»��º���¹����� �̧�¶��µ �́�³��²�������±��°�� �̄�®¼��»��º���¹����� �̧�¶��µ �́�³��²�������±��°�� �̄�®¼��»��º���¹����� �̧�¶��µ �́�³��²�������±��°�� �̄�®¼��»��º���¹����� �̧�¶��µ �́�³��²�������±��°�� �̄�®  
  آيات  از آن  بخشي  كرد كه  را بر تو نازل«  قرآن »كتاب  كه  كسي  تاوس«

  از يك  بيش  احتمال  اش و روشني  وضوح  سبب به  كه  است  اي آيه:  محكم »است محكم
باشد،  مي  مورد نظر از آن  معني  آن، مفيد فهم  به  توجه  را ندارد، لذا صرف  تفسيري  وجه
آنها «وجود ندارد  آن  حقيقي  و وجه  از معني  ر و تحريفتغيي  امكان  در آن  پس

قرار   آن گاه مبنا و تكيه  قرآنند كه  و اساس  محكم، اصل  آيات:  يعني »اند  الكتاب ام
  آنها برگردانده سوي  باشد، به  مخالف  محكم  ظاهر با آيات  به  كه  هرآنچه  گيرند پس مي
  ؛ حجت محكم  آيات«:گويد كثير مي ابن. شود  دانسته  آن  حقيقي  و معني  شود تا وجه مي

آنها   براي  كه  اي معاني  هرگزاز آن  دشمنانند كه  كننده و دفع  بندگان  پروردگار، پناهگاه
 »است  ديگر متشابهات  وبخش«. »باشند و تغيير نمي  تحريف  اند، قابل شده  وضع

وجود   آن  در معني  و تأويل  وتحريف  اختنس  دگرگون  امكان  كه  است  اي آيه:  متشابه
متعدد در   مراد، يا وجود احتماالت  معني  بودن واضح  تشابه، يا از خفا و عدم  دارد و اين

  اوايل  مقطعه  حروف  شود، همچون مي  ناشي  تفسيري چند وجه  و يا تردد در ميان  آن
  را به  آن  علم �خداوند  كه  ستا  چيزي  متشابه«: گويد مي قرطبي. ها از سوره  برخي

  است، همچون  نساخته  آگاه  را بر آن  از مخلوقاتش  و كسي  منحصرگردانيده  خودش
  .»از امور غيب  و مانند آن  قيامت برپايي  وقت
  هدايتگر مردم عنوان  به  قرآن  كه  اين  به  ـ با علم  كريم  در قرآن  متشابه  وجود آيات  علت
  ساختن  و روشن ايمان  از افراد سست  راستين  مؤمنان  ـ همانا متمايز ساختن  شده  نازل

  و پژوهش  انديشه، تدقيق الهي  در آيات  كه  است كساني  در علم، يعني  راسخان  فضيلت
  .پرهيزند مي  در قرآن  كنند و از كژروي مي

  آنان ! آري.  است  از حق  و انحراف  ميل:  زيغ »است  زيغ  در دلهايشان  كه  اما آنان«
  و پوشانيدن  در دينشان  مردم  كردن  و گمراه  انگيزي فتنه:  يعني »جويي فتنه  براي«

  كه  بر وجهي  متشابه  آيات  تأويل  طلب:  يعني »آن  تأويل  و در طلب«  بر آنان  حقيقت
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:  يعني »كنند مي  پيروي  آن  از متشابه«  است  فاسدشان  با مذاهب  و موافق  دلخواهشان
و   و ترديد بر انگيخته شك  آنها در مؤمنان  وسيله زنند و به مي  چنگ  قرآن  متشابهات  به
  حال«گردانند  مي  خويش  گاه وتكيه  قراردارند، دليل  برآن  كه  را در بدعتي  متشابهات  آن

:  يعني »دانند نمي  در علم  راسخان را جز خداوند و«  متشابه  آيات »آن  تأويل  كه  آن

: گويند مي«:  كه دانند، در حالي را مي  متشابهات نيز، تأويل  در علم  داران و ريشه  راسخان

  آورديم  ـ ايمان  آن  و متشابه  از محكم  ـ اعم  قرآن همه  به:  يعني »آورديم  ايمان  آن  به
پروردگار   از بارگاه  آنقر  همه  از آنجا كه:  يعني »است پروردگار ما  از جانب  همه«

را   آن  داشته، متشابه  ايمان  آن  همه  بنابراين، ما به  نيست  در آن اختالفي  است، پس  متعال
را ندارد،   جز حق  احتمالي  كه  آن  محكم  سوي دارد، به  متعددي  احتماالت  كه

نيز بر ما   از متشابه مراد  معني  كه  است  وسيله و بدين  دهيم مي  وارجاع  گردانيم برمي
را   متشابهات  تأويل  كه  هستم  از كساني  من«: گويد مي � عباس ابن .شود مي  روشن

  كه  است  آمده  شريف  زيرا در حديث  است  حقيقت  عين � عباس  ابن  سخن .»دانند مي

�5�"  �  p�)05�  �)83: دعا كردند  چنين  وي  در حق«خدا  رسول�  �D0T	  	H*5�=�او ! خدايا:  

  .»او بياموز  را به  و تأويل  و دانا كن  فقيه  را در دين

  تأويل:  است اين  ﴾...¤��¥��¦��§��¨©�����ª»��¬����®﴿:  ديگر، معناي قولي  به
. دانند نمي  هم  درعلم  قدمان و ثابت  راسخان  ديگر، حتي  كس  هيچ �را جز خدا  متشابه

:  صورت، عبارت شود و در اين مي  وقف» هللا»  ر كلمهقول، در قرائت، ب  بنابراين

﴿¬��«� �ª...﴾ راسخان«: شود مي  چنين آن  معني  كه  است  مستقلي  مستأنفه  جمله  
و   و ما معني  است �خداوند  ازبارگاه  متشابه  كه  اين  به  آورديم  ايمان: گويند مي  در علم
  برپايي  وقت  چون  مسائلي:  مراد از متشابه ؛ قول  اين  بر اساس. »دانيم را نمي  آن  تأويل

و جز «داند  بشر آنها را نمي  كه  است  اموري از  و مانند آن  روح  قيامت، ماهيت

  .»گيرد پند نمي  كسي  خردمندان

قرار  مورد سؤال  در علم  از راسخان صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

�  "�§ p: فرمودند  گرفتند، در پاسخ�$  ���	 ,�#D�  ���A5  W�8*��	  �,0'  "�	   y�T  �#L$   	
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/5Q3 ,�K�3  "� Y}���5�  �  �0�5� : او   سوگندخورد، زبان  و درستي  راستي  به  كه  كسي

دارد،   خود نگاه  وفرج  را در شكم  عفت  كه  باشد و كسي  او مستقيم  گويد، قلب  راست
 صخدا  رسول  كه  است آمده  شريف  در حديث  همچنين. »است  در علم  او از راسخان

  در قرآن  را ديديد كه  كساني چون«: فرمودند  گاه نمودند، آن  را تالوت  كريمه  آيه  اين
 �مورد نظر خداوند  كريمه  آيه در اين  هستند كه  كساني  همان  كنند، آنان مي  مجادله

  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. »حذركنيد  آنان از  پس ]گرند فتنه  يعني[باشند  مي

����y﴿: در تفسير«خدا  رسول كه  است  آمده � احمد از ابوامامه  امام �x� �w� �v� �u

}�� �|��{� �z﴾ كثير  ابن. »اند  خوارج )رو  كج  منحرفان(  آن:  الخوارج  هم«:فرمودند
  آن  باشد ـ معني  صحابي  سخن  ـ يعني  موقوف  حديث  حديث، اگر هم اين«: گويد مي

  .»بود  خوارج  پديد آمد، فتنه  در اسالم  كه  بدعتي  زيرا اولين  است صحيح

�������h��g﴿:  است  نموده  معرفي  را تماما محكم  قرآن  ديگري  در آيه  تعالي  حق � � � � �f﴾ 
  مراد از آن. ]1/ هود[ »است  شده  گردانيده  تماما محكم  آن  آيات  كه  است  كتابي  اين«

در   كه  صحيح  اي ومعاني  فصيح  الفاظي  بر حق، داراي  است  كالمي  قرآن  كه  است  اين

���X﴿:  شده  معرفي  متشابه  قرآن تمام  ديگري  در آيه. وجود ندارد  و نقصي  عيب  هيچ  آن

��]��� � � � � �\��[��Z��Y﴾ »متشابه تماما  فرمود كه  را نازل  كالم خداوند بهترين  
ديگر در زيبايي، راستي،   با برخي  قرآن  از آيات  برخي  كه  معني  اين  ، به]23/زمر[» است

  كريمه  دو آيه  اين  و همانند است، لذا معني  متشابه از تناقض،  بودن  و سالم  گري هدايت
وجود   تعارضي  گونه هيچ  آيات  و ميان  ما در اينجا درتضاد نيست  مورد بحث  با آيه
  .ندارد

در   ازخودش  خداوند وقتي«: گفتند مي  شد كه  نازل  نجران  نصاراي  درباره  كريمه  آيه  اين
ضماير   برد، و اين كارمي را به» ما: انا«، و »ما:  نحن«:  جمع  گويد، صيغه مي  سخن  قرآن
  از آنچه  انسبح  خداي  برتراست و  پاك. »خداست  سه  اند، لذا خداوند سوم جمع  براي
  محكم  آيات  سوي موارد به  اين  برگردانيدن  را به  آنان  متعال  خداي  پس. گويند مي
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���i��h﴿:  ، و آيه)است  اهللا يگانه: بگو(  ﴾�D��C��B��A﴿:  آيه  دستور داد، چون  خويش
k�������j ﴾ )است  خداوند يگانه كه  نيست  جز اين.(  

   

��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½��Ä��Ã���Â��Á��À��¿��¾��½����Í��Ì��Ë���Ê��ÉÈ��Ç��Æ��ÅÍ��Ì��Ë���Ê��ÉÈ��Ç��Æ��ÅÍ��Ì��Ë���Ê��ÉÈ��Ç��Æ��ÅÍ��Ì��Ë���Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å  
و   متشابه  پيروان  چون  آنان: دهد خبر مي  چنين  در علم  از راسخان  خداوند متعال  سپس

ما را   كه  از آن  پس !پروردگارا«: كنند دعا مي  بينند، چنين را مي  راست  از راه  كژروان

  دلهايمان:  يعني »داننگر  انحراف  را دستخوش  دلهايمان«  حق  سوي به »كردي  هدايت
  از متشابهات  كه  كساني دلهاي  كه نگردان، چنان  منحرف  از متشابهات  نمودن  را با پيروي

رضي اهللا   عايشه  روايت  به  شريف  در حديث.  است  گرديده  كنند، منحرف مي  پيروي

� �p�08: خواندند دعا را بسيارمي  اين صخدا  رسول  كه  است  عنها آمده�  4�085�  �,b  

+,0'  UT  /#�و   بزرگ »و رحمتي«. »پايدار بدار  را بردينت  دلم! دلها  گرداننده  اي : �

  و براي »اي تو خود بخشنده  دار، هرآينه  خود بر ما ارزاني  از جانب«فقط   وسيع
  روايت  به  شريف  در حديث.  كني مي عنايت  فراوان  خواهي، بخششي  كه  هركس
  شبانگاه  چون صخدا  رسول  كه  است اهللا عنها آمده رضي  از عايشه � مسيب  نسعيدب

��/  ��&> ;  p <;�5: خواندند دعا رامي  شدند؛ اين بيدار مي  از خواب�,� , &���|*�  

/5H��	 ,+,�Q5  �)05� ,/* �  ��M  <	 �0T ¨
�  +,0'   ��$;@ �I	 ,+#*��I  z  "�  /��5  

�   ,;/�  &��  4�I�5�©1.  

   

Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��ÖÕ��Ô����Ó������Ò��Ñ���Ð���Ï��ÎÜ��Û��Ú��Ù��Ø���×��ÖÕ��Ô����Ó������Ò��Ñ���Ð���Ï��ÎÜ��Û��Ú��Ù��Ø���×��ÖÕ��Ô����Ó������Ò��Ñ���Ð���Ï��ÎÜ��Û��Ú��Ù��Ø���×��ÖÕ��Ô����Ó������Ò��Ñ���Ð���Ï��Î  
 »مردماني  تو گردآورنده !پروردگارا«: كنند دعا مي  چنين  در علم  راسخان  همچنان

  حساب براي:  يعني »در روزي«  آناني  آورنده  و گردهم  كننده و زنده  برانگيزاننده:  يعني

                                                 
و ازتـو    خـواهم  مـي   آمـرزش   گناهـانم   توراست، از تـو بـراي    نيست، پاكي  جز تو معبودي !خدايا:  ترجمه 1

  خـودت   از جانـب   مـن   و بـه   نگـردان   را منحـرف   بيفـزاي، قلـبم    مـن   بـرعلم  !طلـبم، خـدايا   را مي  رحمتت
  . اي مانا تو بسيار بخشندهببخش، ه رحمتي
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  عو وقو  آن  و در وقوع  است  همانا روز قيامت  كه »نيست  آن در  شكي  هيچ  كه«  روزي

 »كند نمي  خالف  قطعا خداوند در وعده»  نيست  شكي  و جزا در آن، هيچ  حساب
  اين.  نيست  امرشكي  و در اين  توست  شأن  عهد اليق  وفا به ! من  معبود برحق  اي:  يعني

  . است  آن  وفكر و سوداي  در علم، كار آخرت  راسخان  و غم  هم  رساند كه دعا خود مي
   

��R����Q��P��O��N��ML��K��J���I���H��G��F��E��D��������C���B��A��R����Q��P��O��N��ML��K��J���I���H��G��F��E��D��������C���B��A��R����Q��P��O��N��ML��K��J���I���H��G��F��E��D��������C���B��A��R����Q��P��O��N��ML��K��J���I���H��G��F��E��D��������C���B��A  
را   الهي  از عذاب  چيزي  و فرزندانشان  كفر ورزيدند، اموال  كه  كساني  در حقيقت«

  به  سودي �د خداوندتوانند در نز نمي  و فرزندانشان  اموال:  يعني »كند نمي  دفع  ازآنان
:  يعني »اند جهنم  خود، هيزم  و آنان«دهند   نجات  الهي  را از عذاب  و آنان  رسانده  آنان
  .شود ور مي آنها شعله  با سوختن  جهنم  اند كه انگيز جهنم آتش

   

Z��YX��W��V��U���T��SZ��YX��W��V��U���T��SZ��YX��W��V��U���T��SZ��YX��W��V��U���T��S����������c��b��a�� �̀��_ �̂�]��\����[��c��b��a�� �̀��_ �̂�]��\����[��c��b��a�� �̀��_ �̂�]��\����[��c��b��a�� �̀��_ �̂�]��\����[  
و   فرعونيان  و شيوه  عادت  همچون  آنان  و عادت  وهشي:  يعني »فرعون  آل  همانند شيوه«

  نتوانست  فرعونيان و اوالد  اموال  كه است، و چنان � با موسي  رفتار آنان  چگونگي
از   كاري  توانند برايشان نيزنمي  اينان  و فرزندان  اموال  بكند، همچنين  كاري  آنان  براي
از   پيش  كه«  است »كساني«  عادت  همچون  نآنا  و عادت  نيز شيوه» و«ببرند   پيش

ما را   آيات  كه«  كافرو خدانشناس  از امتهاي »بودند«  از فرعونيان  پيش  يعني »آنان

كرد   مجازاتشان  مهلك  باجزاهاي:  يعني »را گرفت  خداوند آنان  شمردند، پس  دروغ

و خدا «بود   الهي  آيات  انگاشتن  دروغ هم  گناهان، يكي  اين  از جمله  كه »گناهانشان  به«

  .»كيفر است  سخت

   

n��m��l��kj������i��h���g�����������f��e��dn��m��l��kj������i��h���g�����������f��e��dn��m��l��kj������i��h���g�����������f��e��dn��m��l��kj������i��h���g�����������f��e��d  
. اند مكه  مشركان:  قولي  يهود، و به  مراد از آنان »اند بگو كفر ورزيده  كه  كساني  به«

در «  درآخرت  سپس »و«در دنيا  »خواهيد شد  مغلوب  زودي به«: بگو  آنان  به ! آري
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  كه  عزوجل  بر خداي  سپاس.  دوزخ »است  بدجايگاهي  شويد و چه محشور مي  دوزخ
خيبر،   حنضير، فت بني  كردن  وطن قريظه، جالي  بني  را با كشتن  تهديد خويش  اين

  .گردانيد در بدر، عملي  مسلمانان  بر ساير يهود و پيروزكردن  جزيه  تحميل
   

� � w� � vu� � t� � s� � r� � q� � � p� � o� � w� � vu� � t� � s� � r� � q� � � p� � o� � w� � vu� � t� � s� � r� � q� � � p� � o� � w� � vu� � t� � s� � r� � q� � � p� � o��~� � � }� � |� � � {� � z� � y� � x��~� � � }� � |� � � {� � z� � y� � x��~� � � }� � |� � � {� � z� � y� � x��~� � � }� � |� � � {� � z� � y� � x
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در روزبدر   كه  و مشركان  مسلمانان »دو گروه  آن  قطعا در برخورد ميان« ! يهوديان  اي

امر   اين و راستي  بر صدق  كه  بزرگ »است  اي شما نشانه  براي«رودررو شدند؛   باهم
  دعوت  وبرفرازنده  پيامبرش  دهنده و ياري  دين  دهنده عزت  تعالي  حق  كند كه  مي  داللت

روز بدر حذر كنيد تا   چون  شما بايد از روزي ! يهوديان  اي  باشد، پس مي  وي  و رسالت
  گروهي»  در آن  كه  نياورد، روزي آورد، بر سر شما  مكه  را بر سر مردم  آنچه �خداوند
  را به  كافران  آن  مسلمانان  كافر بودندكه«  گروه» ند و ديگرجنگيد خدا مي  در راه

  برابر خويش دو«  ابهامي  گونه هيچ و آشكار، بي  روشن  با ديدي:  يعني »چشم

را در ديد   آنان �خداوند بودند، پس  برابر مسلمانان  در بدر سه  مشركان. »ديدند مي
  امر كه  اين  به  گردد ـ با عنايت قوي  لهايشانداد تا د  ـ دوبرابر ـ نشان  اندك  مسلمانان

  از كفار غالب  تن  بر دويست از ايشان  صد تن  بود كه  شده  اعالم  مسلمانان  قبال به
را   كساني:  يعني »كند تأييد مي خويش  نصرت  را بخواهد، به  و خدا هركه«گردند ـ  مي
؛ تأييد  نصرت  اين  دهد و ازجمله مي  نصرتباشد،   را داشته  تأييد و تقويتشان  اراده  كه

  در اندك:  يعني »امر  يقينا در اين«بود   دشمن  شمار نيروهاي  ديدن  بدر با اندك  اهل

 »االبصار اولي  براي«  بزرگ  اي و موعظه »است  عبرتي«  شمار بسيار مشركان  ديدن
  اي  گيرند، پس مي  عبرت  د، درسبينن مي  ازآنچه  نافذ كه  بينشهاي  صاحبان  براي:  يعني

  آوريد؟  گيريد تا ايمان نمي  امور عبرت  آيا شما از اين ! يهوديان
) 44(  وآيه  كريمه  آيه  اين  ميان  نمودن  جمع  وجه  كه  گفت  اگر كسي«: گويد كثير مي ابن

را ـ   آنان  كه  گاه وآن«: فرمايد مي  در آنجا خداوند متعال  كه  چيست» انفال»  از سوره
نمود   اندك  آنان  نمود و شما را نيزدر چشم  شما اندك  رو در رو شديد ـ در چشم  چون
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  نماياندن  كم  آن:  گوييم مي ؟»رساند  انجام  بود، به  كردني  را كه  تا خداوند كاري
  . ديگري  در حالت  بسيارنماياندن  بود، و اين  در حالتي  مشركان  در چشم  مسلمانان

  چون: فرمود كه  است  شده  روايت) 13ـ  12(  آيات  نزول  سبب  در بيان ك عباس از ابن
 صخدا  رسول بازگشتند،  مدينه  و به  يافته  دست  شگرف  پيروزي  آن  بدر به  اهل

! يهود  گروه  اي«: فرمودند آنان   به  و خطاب  گردآورده  قينقعاع  را در بازار بني  يهوديان
. »شما نيز برساند  رسانيد به  قريش به  را كه  آنچه �خداوند  كه  از آن  آوريد پيش  سالما

از   چند نفري  خود مغرور نشو كه  به! محمد  اي: گفتند صپيامبر  در پاسخ  آنان  ولي
د، نداشتن  آشنايي  رزم  فنون  بودند و به تجربه  و بي  را كشتي، آنها كارناآزموده  قريشيان

  به  تاكنون  كه  داني و مي  ما مرد ميدانيم  كه داني اگر با ما بجنگي، مي  خدا كه  سوگند به
  .فرمود  را نازل  آيات  اين  متعال  خداي  پس ! اي ما رويارو نشده  چون  آوراني رزم
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  را درچشم  خداوند متعال، شهوات:  يعني »شده  آراسته  مردم  براي  شهوات  تيدوس«

  كه  است  شيطان  دهنده يا آرايش.  است  ـ آراسته  و امتحانشان  منظور آزمايش  ـ به  مردم
. گرداند مي  غافل  وتكاليفشان  را از واجبات  شهوات، آنان  سوي  به  مردم  با برانگيختن

اند و  قلب  مفرح  كه  اي نفسي  ها وآرزوهاي خواستني  تمام: اند از عبارت  شهوات  اين
  شما دوستي  براي  شده  آراسته »از جمله«. نمايد مي و خوشي  لذت  از آنها احساس  قلب

و   اشتياق  كثرت  سبب  ها ذكر فرمود، به خواستني  اين  رأس را در  زنان »و پسران  زنان«
  گردانيد نه  مخصوص  ياد آوري را به  و پسران.  آنان  سوي به  دانمر  نفسهاي  تمايل

ما «:  است  آمده  شريف  در حديث.  و فراگير نيست  عام  دختران  را زيرا محبت  دختران
را بر   زيانبارتر از زنان  اي بعد از خود، فتنه: النساء  من  الرجال  اضرعلي  فتنه  بعدي  تركت
  فرزندان  و توالد و تناسل  زنان، پاكدامني  به  از محبت  اما اگر هدف. »ندارم  سراغ  مردان

  آمده  شريف  در حديث  كه است، چنان  مستحب  امر مطلوب، بلكه  باشد؛ اين  شايسته
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�pg : است*� ���5�  �e� �)T�*� _6	7& ��5� R : زن آن،  متاع  و بهترين  است  متاع  دنيا همه  

 »از زر وسيم  قناطير مقنطره«  شده، محبت  آراسته  مردم  براي »و«. »شدبا مي  شايسته
وبسيار   هنگفت  مال  است، و مراد از آن  قنطار و هر قنطار صد رطل  جمع: قناطير

  نقل �جبير از سعيدبن.  شده گردانيده  مقادير زياد مضاعف  به  يعني:  مقنطره. باشد مي
ظهور   هنگام  به  كه  شويم يادآور مي. باشد زار دينار ميمراد از آن، صده  كه  است  شده

  شده  آراسته  مردم  براي »و«.وجود داشتند  دار از مقنطرها در مكه اسالم، صد مرد سرمايه

  يعني:  يا مسومه. اند در چراگاهها ومراتع رها شده  كه  اسباني:  يعني »مسومه  اسبان«

 »و«شوند  مي  تمييز داده  ديگر اسبان از  آن  وسيله  به  كه  اي با نشانه  شده  گذاري نشانه
و «شتر و گاو و گوسفند : اند از عبارت  كه »چهارپايان  محبت«  شده  آراسته  مردم  براي

  بهره  همه  اين«. شود مي  آن  و كشت  خود زمين شامل  مزارع، كه:  يعني »زراعت  محبت

فنا   كه  دنياست  زندگاني  گذراي  هاي ا بهره، تمامذكرشد  آنچه:  يعني »دنياست  زندگاني

نزد «  است  ماند و جاودانه مي  كه »نيكو  فرجام«  كه  آن  حال» و«ماند  نمي  شود و باقي مي

  .»خداست

  شهوات  معتدل  را از محبت  انسان  كه  نيست  قطعا اين  كريمه  آيه  هدف  كه  بايد دانست

��S﴿: فرمايد مي ديگري  در آيه  تعالي  حق  كه  اين  دليل  دارد، به باز  است  فطري  امري  كه

��^]��\��[��Z��Y��X���W��V��U��T﴾  )خدا   زينت  كسي  چه: بگو! محمد  اي
/   اعراف«) ؟ گردانيده  را حرام  پاكيزه  هاي و روزي  آورده  بيرون  بندگانش  براي  را كه

در   و گرفتارشدن  شهوات  در محبت  روي زياده ؛ افراط و شده  منع  آنچه  پس. »32
  انسان  و آخرتي  دنيوي  وظايف و  شهوات، دين  با طغيان  كه  اي گونه است، به  آن  گردونه

�s﴿:  عبارت. شود  سپرده  فراموشي  به � r� � q� � ps� � r� � q� � ps� � r� � q� � ps� � r� � q� � p�﴾ و   پليدي  نيز مستدعي
  است، پس  شهوات  ينا  بيانگر طبيعت تعبير،  اين  نيست، بلكه  شهوات  منفوربودن

قرار دهند،   آن  طبيعي  را در جايگاه  شهوات �خدا  بندگان  كه  است  آن  مطلوب
وجود از   در عرصه  نشود كه  ارزشهايي  عليه  طغيان  سبب  آن  به  دلبستگي  كه  اي گونه به
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شناسد و در  مي  رسميت  را به  فطري  نيازهاي بنابراين، اسالم. تر و برترند گرامي  شهوات
  . غرايز نيست  صدد سركوب

  چيزهارا در دل  اين  طبعا محبت  متعال  خداي«: گويد مي» القرآن  معارف«تفسير   صاحب
  اگر طبيعت:  كه اين جمله  از آن وجود دارد؛  حكمت  امر هزاران  و در اين  قرار داده  انسان
  چه  صورت  خوردزيرا در آن مي  هم به  جهان  نبود، نظام  چيزها مايل  اين  طرف  به  انسان
  شود، يا تمام  را متحمل  گري وصنعت  و كارگري  كشاورزي  زحمت  كه  نياز داشت  كسي

  .دارد  مبذول  را در تجارت  خويش  مساعي
ايجاد شود   انسان  اشيا در طبيعت  اين  محبت  كه  است  نهفته  در اين  جهان  و بقاي  آبادي

  فكر از خانه  اين با  هنگام  آنها برآيد، كارگر صبح  آوري و جمع  رصدد تهيهتا او خود د
كند  مي  را ترك  خانه  انديشه  آورد، ثروتمند با اين  دست به  پول  مقداري  آيد كه مي  بيرون

  تهيه  لوكس  بياورد تا از او كاربگيرد، تاجر، وسايل  كارگري  كرده  صرف  پول  قدري  كه
كار  خود را به  سعي  نهايت  بيندوزد، مشتري اي نشيند تا سرمايه مي  ر انتظار مشتريد  كرده
  كند، اگر اندكي  مورد نياز خود را خريداري  ووسايل  دارد، اسباب  كه  برد تا با پولي مي

و   است آورده  بيرون  هايشان را از خانه  همه  كه  است  دنيوي  عاليق  شود، همين  تأمل
  . است  قرار داده  و مستحكم  منظم  اصولي  را براساس  جهان  تمدن  نظام

  انسان  در قلب  دنيوي  نعمتهاي  و محبت  اگر ميل  كه  است  ديگر اين  حكمت
آنها   به  كند و نه  را درك  اخروي  هاي نعمت  تواند طعم باشد، نمي  قرارنداشته

  باشد تا بهشت  نيك  اعمال  درصدد انجام  دارد كه  نيازي  چه  باشد، پس  داشته تمايل
  .يابد  نجات  بد پرهيز كند تا از دوزخ  نمايد و از اعمال  راكسب
ا در اشياطبع  اين  محبت  كه  است  است، اين  در اينجا بيشتر مورد توجه  كه  سوم  حكمت

و   شده  آنهاغرق  در محبت  كسي  چه  شود كه  گرفته  تا از او امتحان  ايجاد شده  انسان  دل
  وقوف  آن  بودن و فاني  گذرا بودن  بر حقيقت  كسي  كند و چه مي  را فراموش  آخرت

  سير سعادتباشد و آنهارا در م فكر آنها مي  به  و معقول  حد ضرورت  و فقط به  يافته
  همين  به  تزيين  اين  حكمت »كهف»  از سوره) 7(  در آيه  كه چنان. برد كار مي به  اخروي

��﴿:  است شده  بيان  صورت � �j��i��h��� �g��f��e��d��c��b��a���`﴾  ) ما
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  را مورد آزمايش  تا مردم  قرارداديم  زينتي  زمين  براي  است  زمين  بر روي  را كه  آنچه
  ). دهد مي  انجام  نيك  عمل  كسي  چه  كه  قرار دهيم

  سوره) 48( ؛ مانند آيه شده  داده  نسبت  شيطان  به  تزيين  نوع  از آيات، اين  در بعضي  ولي

عقال  شرعا و  كه است  چيزهايي  مراد از آن، تزيين ﴾h��g���f��e﴿: »انفال«
  تزيين  از حدبد باشد وگرنه  گذشتن  سبب  به  كه  است  تزيين  درجه  بد باشند، يا مراد آن

  نيز وجوددارد، بنابراين، در بعضي  در آنها فوايد بسياري  بلكه  تنها بد نيست  نه  مباحات
  . گذشت  ذكر آن  طور كه همان شده،  داده  نسبت �خداوند  ا بهصراحت  تزيين  اين  آيات
سازد و  مي  را خسته  انسان  و جان  بودن، روح  مادي  فكر مسايل  ا بهدائم  كه  نيست  شكي
  انسان  براي  عذاب خود اين، نوعي  كند و مي  سلب  از دنيا را نيز از انسان  استفاده  مهلت
  با اعتدال  را همراه  الهي  احكام  بايد رعايت  امور دنيوي  در ميدان  بنابراين، تالش.  است

  كار بردن باشد؛ لذا به  داشته را مدنظر  دو جهان  و رستگاري  خود داشته  العين  در نصب
  از آخرت  انسان  آن  سبب به  كه  صحيح  هدر را  روي  و يا زياده  نادرست  هاي در راه  آن

  . است  هالك  ورزد، مايه  غفلت
  :گويد مي آنجا كه  كشيده  نظم  به  طور عالي را به  مضمون  قدر اين چه  رومي  موالناي

   است كشتي  هالك  در كشتي آب       است پشتي  اندر زيركشتي آب
مفيد و   باشد برايش  زير آن  اگر آب  كه  است  اي مانند كشتي  وجود انسان  دنيا براي  متاع

  دنبال  را به  آن  و نابودي  شدن  يابد، غرق  راه  كشتي  درون  به  اگر آب  ياريگر است، ولي
  .١»خواهد داشت

  : ناظر است  حقيقت  همين به  بعدي  آيه
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  ارزش بي  ها و آرزومنديهاي خواستني  بهتر از اين  به:  يعني »بهتر از اينها  آيا به: بگو«

  كه  آنان  براي« : است  چيز بهتر اين  ؛ آن كنم مي  آگاهتان  اينك »؟ كنم  آگاهتان«  دنيوي
                                                 

  . پور ـ با تلخيص حسين  محمديوسف  از عالمه  فارسي  ، ترجمه« القرآن  معارف«تفسير  1



301  

است،  جاري  آنها جويباران  از فرودست  كه  است  اند، باغهايي كرده  تقوا پيشه

و « رساند نمي  گزندي  آن  و فنا به  مرگ  كه  اي جاودانگي  چنان »در آنند  جاودانه

وديگر   و نفاس  حيض  از پليديهاي  دارند كه  همسراني:  يعني »دارند  پاكيزه  جفتهايي
از « طور مستمر به »و«گردد، پاكند  مي  عارض  دنيايي  همسران  به  كه  هايي پليدي

  نعمت  شدن  را از دگرگون  برخورداري، ايشان  اين  كه »خداوند برخوردارند  ديخشنو

  رابراساس  لذا، هر كس »بيناست  و خدا بر بندگانش«گرداند  خاطر مي  و آسوده  ايمن
  تعالي  حق كه  اين  دليل. دهد و جزا مي  پاداش  و عملش  ايمان  و برحسب  استحقاق

سزاوار   آنان فقط  كه  است  گردانيد اين  برتر مخصوص  نعمت  اين  دريافت  را به  متقيان
  .باشند برتر مي  نعمت  اين
  :كند مي  توصيف  را چنين  با تقوايش  بندگان  خداوند متعال  گاه آن
   

L��K��J���I��H��G���F��E������D���C��B��AL��K��J���I��H��G���F��E������D���C��B��AL��K��J���I��H��G���F��E������D���C��B��AL��K��J���I��H��G���F��E������D���C��B��A  
كتابها و پيامبرانت   و به تو  به »ايم آورده  ما ايمان! پروردگارا گويند؛ مي  كه  آنان«
دوزخ   ما را بيامرز و ما را از عذاب  گناهان«  خويش  و رحمت  فضل  به »پس« 

  .»نگاهدار 

   

S��R��Q��P���O��N��MS��R��Q��P���O��N��MS��R��Q��P���O��N��MS��R��Q��P���O��N��M  
و «كنند  و پرهيزمي  شكيبايي  وي  و از محرمات �خدا  بر طاعت  اند كه »صابران  آنان«

و «  است  ومستقيم  راست  در آشكار و نهان  نيتها و دلها و زبانهايشان  اند كه »صادقان

در   خواهان  و آمرزش«  است  و تپنده  او خاشع  براي  دلهايشان  خدايند كه »فرمانبرداران

.  است  آمده  بسياري  احاديث سحر،  استغفار در اوقات  و در فضيلت »اند  سحرگاهان
  شروع  البته. اند يا نماز آخر شببامداد  نماز  مراد از آن، نمازگزاران: گويند مي  بعضي
. نمايد مي  بامداد طلوع  كه  گاه كند تا آن مي  پشت  شب  كه  است  سحر از هنگامي  اوقات


�p:  است  آمده  شريف  در حديث#�  ���,� B�  ���	� �  =>   05  �; Y: ���5� S��  f8,�  
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3 ��|*A�H��] �5 ? :ماند ـ  مي  باقي  آخر شب  سوم  يك  كه  گاه ـ آن  هرشب  خداوند متعال

او   به  كه  هست  اي كننده آيا درخواست: فرمايد مي  پس آيد، دنيا فرود مي  آسمان  به
  كه  هست  خواهي  ؟ آيا آمرزش كنم  بترا اجا  دعايش  كه  هست  اي ؟ آيا دعاكننده ببخشم

زيرا خداوند   است  با حضور قلب  همراه  زبان  به  آمرزش  طلب: استغفار .»؟ او را بيامرزم
  سلف  نزد علماي  كه  است  گفتني. پذيرد است، نمي  غافل  قلبش  را كه  كسي  دعاي  متعال

 تعيين  است، بدون  وي  سزاوار ذات  كه  است  آمدني فرود  تعالي  حق  مراد ازفرود آمدن
كرده،  تأويل  تعالي  حق  فرشتگان  آمدن فرود  را به  آن  چند قرطبي و هر.  و مكان  كيفيت 

  . است  راجح  اول  رأي  ولي
   

��f��e��d����c���b���a���`_�� �̂�]��\��[��Z�����Y���X���W�����V��U���T��f��e��d����c���b���a���`_�� �̂�]��\��[��Z�����Y���X���W�����V��U���T��f��e��d����c���b���a���`_�� �̂�]��\��[��Z�����Y���X���W�����V��U���T��f��e��d����c���b���a���`_�� �̂�]��\��[��Z�����Y���X���W�����V��U���T

gggg  
و   تكويني  داد؛ با آيات  و آگاهي  داشت  و اعالم كرد  بيان:  يعني »هللاداد ا  گواهي«

 با  تعالي  حق  پس »نيست  معبودي  جز او هيچ  كه«خود   روشن  و حجتهاي  تشريعي
فقط او   كه  و اين  خويش  حدانيت و  سوي آفريده، ما را به  كه  و آنچه  كرده  بيان  كه  آنچه

  گواهي  دهند، كه مي نيز گواهي »فرشتگان و«  است  كرده  است، راهنمايي  معبود بر حق
  گواهي. دهند مي  نيزگواهي »دانش  و صاحبان«  است � هللا  وحدانيت  آنها، اقرار به

و .  است  با زبان  مردم  به  حقيقت  اين  و بيان �هللا  وحدانيت  به  ايمانشان  معني  به  آنان
ساخته،   مقرون  خويش  فرشتگان  و نام خود  علما را با نام  نام �خداوند  كه  در اين
  روايت � عوام  از زبيربن.  است  علم اهل  براي  سترگ  و فخر و شرفي  بزرگ  فضيلتي

  را تالوت  كريمه  آيه  اين  كه  شنيدم  عرفه در صخدا  از رسول: فرمود  كه  است  شده
از   حقيقت  نيز بر اين  من ! پروردگارم  اي« :فرمودند  شريف  حديث  در اين  كردند، سپس

  قيام  عدل  امور به  در تمام �خداوند:  يعني »دارد قيام  عدل  به  همواره«. »هستم  گواهان

  است، هيچ  توانا و حكيم  جز او كه«  و داد است  عدل  برپادارنده  دارد، يا همواره

  كريمه  آيه  اين  ابخو  هنگام  به  هر كس«:  است  آمده شريف  در حديث »نيست  معبودي
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  آمرزش  طلب  برايش  تا روز قيامت  آفريند كه مي  هفتادهزار فرشته  تعالي  را بخواند، حق
  .»كنند مي

  هاي اسقف از  دو تن  سؤال  پاسخ در  كريمه  آيه  اين: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
و   گواهي  بزرگترين :پرسيدند صخدا  آمدند و از رسول  مدينه  به  شد كه  نازل  شام

  دو ايمان  شد، آن نازل  آيه  اين  ؟ و چون چيست  در كتابش  عزوجل  خداي  شهادت
  .آوردند

  

 ���x��w��v��u���t�� � �s��r��q��p��o��n��ml��k���j��i��h���x��w��v��u���t�� � �s��r��q��p��o��n��ml��k���j��i��h���x��w��v��u���t�� � �s��r��q��p��o��n��ml��k���j��i��h���x��w��v��u���t�� � �s��r��q��p��o��n��ml��k���j��i��h

��d��c��b��a�� �̀�_���~��}��|��{z��y��d��c��b��a�� �̀�_���~��}��|��{z��y��d��c��b��a�� �̀�_���~��}��|��{z��y��d��c��b��a�� �̀�_���~��}��|��{z��y  
  تعالي  حق و »است  اسالم  ماننزد خدا ه«  شده  و پذيرفته  مقبول »در حقيقت، دين«

  است، يعني  اسالم الهي  مورد رضاي  دين ! آري. پذيرد نمي  را از احدي  غير از آن  ديني
اند و  بوده  آور آن پيام ‡ عظام  و انبياي  است  تعالي  بر توحيد حق  مبتني  كه  آييني  اين

نيز هست،   ايمان  اينجا، دربرگيرنده در» اسالم»  كلمه.  است  بوده  ايشان  همه  مورد اتفاق
  كه  و كساني«شود  ـ مي  ـ هر سه  وعمل  تصديق، قول  ؛ مشمول اسالم  كه  روي  از آن

:  يعني »نپرداختند  اختالف  خدابه  ديگر در دين شده، با يك  داده  آنان  به  كتاب
همديگر،   در ميان  صاريو ن  خود و بازيهوديان  در ميان  خود، نصاري  در ميان  يهوديان

دو   كه  علمي »آمد  برايشان  علم  كه  ازآن  مگر پس«نپرداختند   اختالف  به  در امر دين
  توحيد باري  علم، بر وجوب  اين  بود، كه آن  مشمول  و انجيل  تورات  آسماني  كتاب
  بغيي  سبب  به  مه  آن«دارد   صراحت  فرمانش  به  شدن و تسليم  وي  طاعت  و لزوم  تعالي

آيا پيامبر   كه  حقيقت  در اين  يهود و نصاري  اختالف : يعني »وجود داشت  ميانشان  كه
و  � عيسي  در نبوت  اختالفشان  ياخير، همچنان  پيامبر است  حق به صخاتم

در   كه  است  حسدي  سبب و دارند، فقط به  داشته خود  در ميان  كه  ديگري  اختالفات
  نصاري: گفتند  يهوديان  كه  تا بدانجاست  اختالف  و دارد، اين  وجود داشته  نميانشا
  سبب به  اختالفات  اين  همه ! آري. نيستند  برحق  يهوديان :گفتند  نيستند، و نصاري  برحق
و «  و حسد است  و خودبرتربيني  كبر و خودخواهي  انگيزه  و به  آنها از حق  دوري
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را   و آنان »است  الحساب خدا سريع  بداند كه  ورزد، پس خدا كفر  آيات  به  هركس
  .كند مي  بسيار زود مجازات

   

��v��u��ts���r��q��p��o��n��ml��k��j��i����h��g��f��e��v��u��ts���r��q��p��o��n��ml��k��j��i����h��g��f��e��v��u��ts���r��q��p��o��n��ml��k��j��i����h��g��f��e��v��u��ts���r��q��p��o��n��ml��k��j��i����h��g��f��e

¤��£��¢��¡���~��}���|��{��z��yx��w¤��£��¢��¡���~��}���|��{��z��yx��w¤��£��¢��¡���~��}���|��{��z��yx��w¤��£��¢��¡���~��}���|��{��z��yx��w  
:  يعني »كردند  محاجه«  تعالي  توحيد باري  درباره »اگر با تو« !صمحمد  اي »پس«

  روي  من: بگو«  خويش  شده  تحريف  و سخنان  باطل  كردند؛ با شبهات  و مناظره  الجد

  گردانيده او خالص   را براي  خويش  و عبادت  دين:  يعني »ام خدا نموده  خود را تسليم
  حق  براي  چهره است، و وقتي  آن  شرف  جهت به» وجه«ذكر .  ام او نموده  سوي و بهو ر

از » كرده  مرا پيروي  و هر كه«  است  او تسليم  به  اولي  طريق به  بود، غير آن  تسليم  تعالي
  او خالص  را براي  خويش  و نيت  نموده �خداوند  مسلمانان، او نيز خود را تسليم

  . گردانيده
  مشركان در اينجا مراد  كتاب، كه بي  قوم  يعني:  اميين »بگو  و اميين  كتاب  اهل  و به«

آيا «: بگو  آنان به ! آري. را بخوانند  آن  نداشتند كه  اي آسماني  اند زيرا آنها كتاب  عرب

  شما را به  كه  است  دهآم  بسياري  قاطع  شما برهانهاي  براي:  يعني »ايد؟ آورده  اسالم
، يا ايد كرده  عمل  آن  موجبات  و به  را پذيرفته  آيا اسالم  دارد، اينك وامي  اسالم  قبول

  شك بي  كه  هدايتي  به : يعني »اند شده  اند، قطعا هدايت آورده  اگر اسالم  پس«خير؟ 

  و اگر روي«اند  رسيده  دنيا وآخرت  رستگاري  و به  گرديده  است، نايل  بزرگ  اي بهره

تو فقط   مسئوليت:  يعني »توست برعهده  پيام  فقط رساندن«  حجت  از قبول »برتافتند
را از   مبادا جانت  نيستي، پس مسلط  و تو بر آنان  آنهاست  به  الهي  پيام  رساندن
  بندگانش»  امور و احوال »به و خداوند«  بفرسايي  ايمانشان  بر عدم  خوردن حسرت
  .دهد جزا مي  اعمالشان را در برابر  آنان  كه  باش  لذا مطمئن» بيناست

  آن  بعثت  بودن  بر عام  داليل  ، از آشكارتريناز آيات  آن  و امثال  كريمه  آيه  اين
  آيه  در بيشتر از يك  و سنت  كتاب  كه است، چنان  خلق  تمام  سوي به ص حضرت
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 :��� � 	�]�]  ;�  $�p�x:  است  آمده  شريف  در حديث. دارند  داللت  بر آن  وحديث
  شريف  درحديث  همچنين. »ام گرديده  مبعوث ]خلق  كافه  يعني[  و سياه  سرخ  سوي به

  به  شدند، اما من مي فرستاده  خودشان  قوم  سوي همه، مخصوصا به  پيامبران«:  است  آمده
  .»ام گرديده  مبعوث  مردم  عموم  سوي

   

��±��°��� �̄ �®�� �¬��«��ª��©�� �̈ � �§��¦��¥��±��°��� �̄ �®�� �¬��«��ª��©�� �̈ � �§��¦��¥��±��°��� �̄ �®�� �¬��«��ª��©�� �̈ � �§��¦��¥��±��°��� �̄ �®�� �¬��«��ª��©�� �̈ � �§��¦��¥

¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��²¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��²¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��²¹�� �̧�¶���µ�� �́�³��²  
 مراد از آنان »كشند مي  ناحق  را به  برانورزند و پيام خدا كفر مي  آيات  به  كه  كساني«
  رسول  جان را كشتند و به ‡ ماقبل  از انبياي  برخي  اند كه  در اينجا، مخصوصا يهوديان 

:  يعني »قسط  به  را كه  كشند كساني و مي«نيز سوء قصد نمودند   ص اكرم

را   ظالم  از منكرند كه  هيانو نا  معروف  به  آمران  آنان »كنند از مردم امر مي«وداد  عدل به

:  بشارت »ده  بشارت  دردناك  عذابي  را به  آنان  پس«دارند  بازمي  وي  از ظلم
 قصد تهديد، تحقير و استهزاء  در خبر بد، به  آن  و بكارگرفتن  خبرسرورانگيز است

  . آنهاست
  پيامبران  بودند كه  ئيلاسرا از بني  گروهي«: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  مبرد در بيان

را   پيامبران  آنان  كردند، ولي  دعوت �خداوند  سوي را به  و آنان  آمده  نزدشان  به
آنها را   كرده  قيام  دعوت  مسئوليت  به  ديگري  پيامبران، مؤمنان  بعد از آن  كشتند، سپس

  آنان  درباره  آيات  ناي  پس. را نيز كشتند  ايشان  فراخواندند، ولي �خدا  دين  سوي به
و   تا روز قيامت  حق  از راه  منحرف  يهوديان  ؛ شرمسار ساختن مراد آيه. »است  شده  نازل

  .بردند سر مي به ص حضرت آن  در زمان  كه  است  يهودياني  تهديد و سرزنش
  كسي چه«: پرسيد صخدا  از رسول � جراح  ابوعبيده  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  به  امر كننده را، يا  پيامبري  كه  مردي: دارد؟ فرمودند  تري سخت  عذاب  ر روز قيامتد
. »كردند  راتالوت  كريمه  آيه  اين  گاه آن. باشد  را كشته  از منكري  كننده  و نهي  معروف

. بود  نيز واجب  پيشين  از منكر بر امتهاي  و نهي  معروف  امر به  كه  شويم يادآور مي
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كند،  مي  منكر نهي امر يا از  معروف  به  كه  كسي«:  است  آمده  شريف  در حديث  مچنينه
  .»اوست  كتاب  و خليفه  اوست  رسول  و خليفه  در زمينش  خداست  او خليفه

و   سنت از منكر ـ در نزد اهل  كننده و نهي  معروف  به  از شروط امر كننده  كه  بايد دانست
  بر ذمه  عامي واجب  اين  باشد، بلكه  عدالت  حتما او از اهل  كه  ستني  ـ اين  جماعت

  بر آن  كه  منكر برهر كسي  دادن تغيير  كه  بر اين  مسلمانان  همچنين.  است  مسلمانان  تمام
  معين  شريف  تغيير منكررا احاديث  مراحل  البته. دارند  باشد، اجماع مي  واجب  تواناست

ما در   و باز هم. باشند مقيد مي  قيد استطاعت  احاديث، به  اين  همه  ياست، ول  ساخته
  مربوطه  ـ در آيات  تفسير شريف  را دراين  از منكر، احكامي  و نهي  معروف  مورد امربه

  .كرد  خواهيم  ـ بيان  آن
   

ºººº������������¾����½�¼��»¾����½�¼��»¾����½�¼��»¾����½�¼��»��������Ã��Â��Á��À��¿Ã��Â��Á��À��¿Ã��Â��Á��À��¿Ã��Â��Á��À��¿�������Å��Ä���Å��Ä���Å��Ä���Å��Ä  

  كه نيكي  اعمال  براي:  يعني »است  شده  تباه  تدر دنيا و آخر  اعمالشان  همانانند كه«
  آنان ماند تا با نمي  باقي  اند، اثري داده  ستيز در دنيا انجام  حق  پيامبركش  كافران  آن

  و ذلت  قرار گرفتند وخواري  در دنيا مورد لعنت  شود، پس  معامله  حسنات  اهل  همچون
و «دارند   و روزگاربدتري  مسلما حال  كه  مه  رو نمود و در آخرت  بر آنان  و پستي

  .كند  دفع  را از آنان  عذاب  كه »نيست  ياوري  هيچ  برايشان
   

�K���J��I��H��G��F��E��D��C���B���A�K���J��I��H��G��F��E��D��C���B���A�K���J��I��H��G��F��E��D��C���B���A�K���J��I��H��G��F��E��D��C���B���A����������S��R��Q��P��O��N��M��L��S��R��Q��P��O��N��M��L��S��R��Q��P��O��N��M��L��S��R��Q��P��O��N��M��L
U��TU��TU��TU��T  

  احبار وعلماي  آنان »شدند  داده«  تورات »از كتاب  اي بهره  را كه  كساني  آيا نديدي«
اند  شده  داده  اي بهره  از آن  كه  كتابي  همان:  يعني »هللا  كتاب  سوي به  چون  كه«د اند يهو

از  »اعراض حال  به  از آنان  گروهي  گاه كند، آن  حكم  شوند تا ميانشان مي  فراخوانده«

و   علم  درعين »تابند بر مي  روي«اند  شده  فراخوانده  آن  سوي به  كه  آنچه  اجابت
  .معترفند هم  آن  به  عمل  وجوب  به  كه  اين  دارند و در عين  از آن  كه  اي گاهيآ
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��f��e��d��c��b��a����`��_^��]���\��[��Z��Y��X�����W��V  
  برحسب »آنان  بود كه  سبب  بدان«  تعالي  حق  حكم  از قبول  گرداندنشان روي »اين«

فقط   وآن »رسد ما نمي  به  معين  د روزيجز چن  دوزخ  آتش: گفتند«پندار غلط خود 

  و به »كردند افترامي  و آنچه«  ايم را پرستيده  ما گوساله  كه  است  مقدار اندكي  همان

  آن، همين  ازجمله  كه »است  كرده  فريفته  را در دينشان  آنان«ساختند  برمي  دروغ
  و دوستان  ما فرزندان : كه  است  سخنشان  آن، اين  شد، و ازجمله  بيان  كه  است  سخني

  نيز، اين  پنداشتند و پيروانشان  خود را راست  دروغهاي  اين  آنان  پس ! خدا هستيم
  .دروغها را باور كردند

: فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس از ابن
رفتند   آنان  ديني  مدرسه  به ،�خدا  سوي به  يهوديان  منظور دعوت به صخدا رسول
زيد  بن عمرو و حارث  بن نعيم  هنگام  كردند، دراين  دعوت �خدا  دين  سوي را به  وآنان

  آن ؟ هستي  و آيين  دين  تو بر كدامين !محمد  اي: گفتند ص حضرت  آن  به  خطاب
! بود  يهودي كه  هم  آخر ابراهيم: گفتند. »هستم � ابراهيم  بر دين«: فرموند ص حضرت

ما و شما   در ميان را بياوريد كه   تورات  است، پس  اگر چنين«: فرمودند صخدا  رسول
را   سوره  ز اينا) 24ـ  23( عزوجل، آيات   خداي  گاه آن. نپذيرفتند  اما آنان. »كند  داوري

  :فرمود  تهديدكنان  كرد و بعد از آن  نازل
   

�h��g�h��g�h��g�h��g����n��m��l���k��j���in��m��l���k��j���in��m��l���k��j���in��m��l���k��j���i����q��p��oq��p��oq��p��oq��p��o����������v��u��t���s��r��v��u��t���s��r��v��u��t���s��r��v��u��t���s��r  
 در آن  شكي  هيچ  كه  را در روزي  آنان  كه  گاه آن«  حالشان »خواهد بود  چگونه  پس«

  است  روز قيامت  دهد، كه نمي  راه  خود شكي  به  آن  در وقوع  عاقلي  آدم  و هيچ »نيست 

شوند و با  مي تارروز گرف  آن  در دام  ناخواه  خواه  بايد بدانند كه  آنان »؟ گرد آوريم«
روز   در آن ! آري. كنند را از خود دفع  توانند آن هايي، نمي پردازي ها و دروغ حيله  چنين

  به  شدن اند و با فريفته سر ستيز داشته  با خدا و رسولش  كه  از كساني  و امثالشان  آنان  به
  شود كه مي  روشناند،  ورزيده  وجسارت  جرأت  خويش، بر خداوند متعال  يها برساخته

را   آنان  سبحان  خداي  و چون  نداشته  سودي  حالشان  گريها به ها و حيله بافي دروغ  اين
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  قابل  عذري  نزد وي  اكاذيب  آيد، اين  در ميان  وحساب  گردآورد و سؤال  نزد خويش
  جزاي  هركس  به«  روز كه  در آن  خواهد بود حالشان  چگونه »و«  نيست  پذيرش

بر گناهانشان، يا   گناهي  با افزودن »نرود  ستم  آنان  شود و به  داده  تمامي  به  كردارش
  .؟  شان شايسته  از اعمال  چيزي  كاستن

   

y���� � �x��wy���� � �x��wy���� � �x��wy���� � �x��w����������g�� �f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��~��}�� � � �|��{��z��g���f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��~��}�� � � �|��{��z��g���f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��~��}�� � � �|��{��z��g���f��e��d��c��b��a�� �̀ �_��~��}�� � � �|��{��z
r��q���p���������o��n�������m��lk�����j��ihr��q���p���������o��n�������m��lk�����j��ihr��q���p���������o��n�������m��lk�����j��ihr��q���p���������o��n�������m��lk�����j��ih  

  كار را همه كه يو شكر پروردگار خويش، درحال  تعظيم  در مقام !صمحمد  اي »بگو«

و   جنس  مالك  اي:  يعني »ملك  مالك  بارخدايا، اي«  اي كرده  و بر او توكل  او سپرده  به

  و از هركه  بخشي مي  بخواهي، فرمانروايي  را كه  كس  هرآن«  فرمانروايي  حقيقت

  و هركه  بخشي مي  عزت  بخواهيرا   گيري، هركه را مي  فرمانروايي  بخواهي

  نه »توست  دست به«و تقدير   آفرينش  از روي »خير  گرداني، همه خوار مي  رابخواهي

 :گويد كثير مي ابن.  است  مطلق  ات و توانايي »و تو بر هر چيز توانايي«غير تو   دست به
 شكر نعمت  سوي را به  و امتشان ص پيامبر خويش  سبحان  خداي  كريمه  آيه  در اين«
پيامبر   را به  و آن  گرفت  اسرائيل را از بني  كند زيرا او نبوت مي  ارشاد و توجيه  خويش 

 صاالطالق علي االنبياء  و خاتم  و جن  انس  سوي به  خويش  عربي، فرستاده  قريشي
  به  گردانيد كه  مخصوص  هايي ويژگي  را به  خويش  پيامبر محبوب  كرد و اين  تفويض

  به  خويش  و شريعت  صفات  علم  دادن  است، چون  نشده  داده  از پيامبران  پيامبري  هيچ
  و آينده، آشكارساختن  گذشته  از اخبارغيبي  اي بر پاره  ساختنشان  ، آگاهص حضرت  آن

از   و غير اين  زمين  و مغارب  در مشارق  امتشان  بر ايشان، منتشر ساختن  آخرت  حقايق
  .»اند  سزاوار شكر وسپاس  همه  كه  هايي هبتمو

كردند تا   درخواست  از خداوند متعال صخدا  رسول:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  .شد  نازل  كريمه  آيه  اين  ببخشد، پس  امتشان  را به  و فارس  روم  فرمانروايي
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روز و روز را   را به  شب«  كه  تو هماني! پروردگارا !صمحمد  بگو اي  همچنان

افزايي،  مي  آن  و بر كوتاهي  كاهي مي  اين  از درازي:  يعني »آوري درمي  شب به
  تفاوت  ا همتا ب  افزايي مي  يكي  و بر اين  كاهي مي  يكي  از آن  شوند، سپس برابر مي گاه آن

در   ثابتت  قانون  گرداني، و اين و برابر مي  بار ديگر آنها را ميزان  گاه آن يابند،
.  افزايي مي  از آنها بكاهي، در ديگري  از يكي  هر چه  است، پس  سال  فصلهاي تمام

  سال  ايام  و روز در تمام  شب  زمان  كه  است  خداوند متعال  قانونمندي  بنابرهمين
  ديگر و درهيچ  با فصل  فصلي  مقدار ثابت، در هيچ  و اين  است  ساعت) 24(  طورثابت هب

از  را  و مرده  آوري مي  بيرون  را از مرده  و زنده«ندارد   ديگر اختالف  با مكان  مكاني

ا ر  مرده  نطفه آوري، سپس مي  بيرون  مرده  را از نطفه  و زنده  روح  ذي  انسان:  يعني »زنده
  از تخم، درخت را  و مرغ  آوري مي  بيرون  را از مرغ  تخم  گونه زنده، همين  از شخص

  اند كه گفته  بعضي. خرما را از درخت  هسته  آوري، سپس مي  بيرون  آن  خرما را از هسته
را   و هركه«  را از مؤمن و كافر  آوري مي  را از كافر بيرون  مؤمن:  است  اين  معني

در .  بخشي مي  و فراوان  فراخ  اي او روزي  به:  يعني »دهي مي  روزي  حساب بيبخواهي، 
  اسم«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده ك عباس ابن  روايت  به  شريف  حديث

  آل  آيه  كند، در اين مي  را اجابت  دعايشان بخوانند،  او را بدان  چون  كه �خداوند  اعظم
  .»است  عمران

   

� �¬��¬��¬��¬��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��¶��µ �́�³��²��±��°�� �̄�®��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��¶��µ �́�³��²��±��°�� �̄�®��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��¶��µ �́�³��²��±��°�� �̄�®��À�����¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧��¶��µ �́�³��²��±��°�� �̄�®
Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ���Â��ÁÌ��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ���Â��ÁÌ��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ���Â��ÁÌ��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��ÄÃ���Â��Á  

  كه است  كرده  روايت � عباس از ابن  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  جرير طبري ابن
از بودند تا  برقرار كرده  دوستي  رابطه  از انصار مدينه  با جمعي  از يهوديان  گروهي: فرمود

  به  دلسوزانه  ازمسلمانان  جمعي  ميان  بر گردانند، در اين  را از دينشان  طريق، ايشان  اين
بپرهيزيد،   پيوند دوستي  مكار حذر كنيد و از اين  يهوديان  از اين: گفتند  انصاريان  آن
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  خويش  ديني  برادران  نصيحت انصاريان،  اما آن. در افگنند  فتنه  به  مبادا شما را در دينتان
  ـ به  مؤمنان  جاي را ـ به  كافران نبايد  مؤمنان«: شد  نازل  بود كه  را نپذيرفتند، همان

باشند   متمايل  با آنان  همياري  به بورزند و قلبا  و با آنها مهر و محبت »بگيرند  دوستي

بگيرد   و دوستي  واليت  به  مؤمنان جاي را به  كافران  هركه:  يعني »كند  چنين  و هركه«

  نيست، بلكه  اي بهره  هيچ �خداوند  او را ازدوستي:  يعني » چيز از اهللا نيست  در هيچ«

مگر «  است  جسته  بيزاري  و او نيز از وي  بريده  تعالي  از حق  خويش  احوال  او در همه

ظاهرا با   كه  مگر آن:  يعني »كنيد  رادفع  شر آنان  از حذر كردن  نوعي به  كه  آن
  است، و اين  ناراحت  از آنان  دلهايتان  كه  درحالي كنيد،  اظهار دوستي  با آنان  زبانهايتان

سر بريد و در  به  استضعاف  حال  كفار به  شما در ميان  كه  است  مباح  در صورتي  كار هم
  .باشيد  نداشته  وتواني تاب  برابر آنان

كفار و  با  را از مالطفت  مؤمنان  سبحان  ، خدايآيه  در اين«: گويد مي � عباس ابن
 در مگر.  كرده  نهي  مؤمنشان  كيشان هم  جاي اسرار به  محرم  عنوان آنها به  گرفتن

ظاهر امر با  توانند در مي  ناچاري  از روي  باشند، ايشان  غالب  كفار بر مؤمنان  كه صورتي
: گويد او مي هم. »ورزند با آنها مخالفت  دين اما در كار  نموده  و محبت  اظهار لطف  آنان

  آن  شود كه  مجبور ساخته  سخني  گفتن  به  كسي:  كه  از اين  است  عبارت  زبان  به  تقيه«
  كه آورد، در حالي مي  را بر زبان  سخن  آن مردم  است، لذا از ترس �خدا  معصيت  سخن
بايد   ولي. رساند نمي  در دين  زياني  وي  به  اي تقيه است، چنين  مطمئن  ايمان  به  قلبش

  كشتن  به  ، دست»تقيه»  عنوان  تحت  نباشد كه  و چنين است  زبان  فقط به  تقيه  كه  دانست
. »شود معذور شناخته نمي  صورت  در اين  بيااليد، كه  گناهي دراز كند، يا خود را به  كسي

� p;� %!#5: فرمايد مي �ابودرداء�  �K	�  &W��'  �)#�0� �  مردمي  ما بر روي:  	'#$�0

 »و خداوند شما را از خود «. »كند مي  را لعنت  آنان  دلهايمان  كه  درحالي خنديم، مي

و   دوستي  به  اگر كفار را در آشكار و نهان »دارد برحذر مي«خود   مجازات از:  يعني
 جزا  شما را در برابر اعمالتان  پس »خداوند است  سوي به  و بازگشت«بگيريد   واليت

  .دهد مي
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طور   به  قرآن، مسلمانان  از آيات  در بسياري«: گويد مي» القرآن معارف«تفسير   صاحب
  مسلمانان .اند شده  منع  شدت  به  با غير مسلمانان  و مواالت  از دوستي  و مفصل  مجمل
  مقدس  دين در  اند كه رار گرفتهق  شبهه  صريحي، در اين  آيات  چنين  از مطالعه  ناآگاه
  از طرف. وجودندارد  با دگرانديشان  اخالق  مدارا و حسن  براي  مجالي  گونه هيچ  اسالم

و   راشدين  ، رفتارخلفايصقرآن، فرمانها و عملكرد پيامبر  آيات  ديگر؛ از بسياري
  غير مسلمينبا   وغمخواري  و اظهار همدردي  و سلوك  احسان  چنان �كرام  صحابه

اگر   پس.  يافت  توان نمي  جهان از ملل  يك هيچ  را در ميان  مانند آن  شود كه مي  ثابت
  و سنت  قرآن  و فرمانهاي  احكام  كنند، ميان  قضاوت  طور سطحي  به  مسلمانان

  با تعاليم  برخورد سطحي  نتيجه  تصورات  ؛ اما اين خواهند يافت  تعارض صپيامبر
  مختلف  از مواضع  است  موضوع اين  مربوط به  را كه  قرآن  اگر آيات.  است  قرآن  حقيقي

  باقي  شكايتي  جاي  غير مسلمانان  براي  نه صورت،  و در آنها بينديشيم، در آن  كرده جمع
  به  موضوع  خواهد شد و اين  مشاهده  تعارضي و آيات  احاديث  در ميان  ماند و نه مي

  و غمخواري  مواالت، احسان، همدردي  بين  فرق  در آن  خواهد شد كه  شنرو  اي گونه
مقدار ناجايز   جايز و چه  اندازه  از آنها چه  كه و اين گردد،  معلوم  هر يكي  و حقيقت

  . است  چيزهايي  چه  جواز آن  عدم  و داليل  وجوه ناجايز است،  كه  و آن  است
  متفاوتي  درجات  يا دو گروه، داراي  دو شخص  بين  بطهو را  تعلق  كه  است  اين  اصل
  فقط مختص  كه  است  قلبي  و مودت  يا محبت  قلبي  از تعلق، مواالت  درجه  ؛ يك است

  . جايزنيست  صورتي  در هيچ  با غير مؤمن  مؤمن  تعلق  گونه  و اين  است  مؤمنان
  البته.  است رساني  و نفع  و خير خواهي  همدردي  معني  به  كه  است  مواسات  دوم  درجه

.  جايز است  بر سر پيكارند با سايرين  با مسلمانان  كه  اي غير از كفار حربي  كار به  اين

������m��l��k﴿:  است  شده  بيان  چنين  آن  تفصيل» ممتحنه»  از سوره  هشتم  در آيه � � �j��i

y��x��w��v� �u��t�� � � � � �s�� � �r� �q��p� �o��n﴾� )شما را منع  تعالي  خداي  
  هايتان اند شما را از خانه نكرده  وبيرون  جنگند در دين با شما نمي  كه  كند از كساني نمي
  ).رفتار كنيد  با آنان  و انصاف  با احسان  كه
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  است، كه  و برخورد دوستانه  ظاهري  خلقي  خوش  آن  معني  كه  مدارا است  سوم، درجه
  مقصد از آن، فايده  كه  وقتي  جايز است، از جمله  در مواردي  غير مسلمانان  با تمام  اين

از ضرر و شر   خود شخص باشند، يا هدف، حفظ  مهمان  باشد، يا آنان  ديني  رساندن

���Ã﴿:  مراد از آيه  آنها باشد، كه �Â��Á��À� � � � .  مداراست  درجه  دراينجا، همين ﴾¿�
حفظ   بخواهيد خود را از شر آنان  كه مگر در حالي  ز نيستجاي  با كفار مواالت:  يعني

با   از مواالت  نهي  مورد از حكم  باشد بنابراين، اين مي  ا مواالتمدارا صورت  كنيد و چون
  . است  شده  كفار مستثني

  معامالت و  كارگري  يا پيمان  يا اجاره  تجارت  با آنان  كه  است  معامالت  چهارم، درجه
  از آن  كه  بجز موقعي  جايز است  نيز با غير مسلمانان  اين. شود  انجام  و حرفه  صنعت

  .برسد  مسلمانان  عموم  به  معامله، ضرري
بر  . مدعا است  اين  گواه � و ديگر صحابه  راشدين  و خلفاي صخدا  رسول  عمل

  معامالت و باقي  كرده  را ممنوع  كفار حربي  به  اسلحه  فقها فروش  كه  است  اساس  همين
  . كار كردن، هر دوجايز است  كفار يا خود برايشان  كار گرفتن  اما به. اند داده  را اجازه

و   همدردي و  احسان  آنچنان  با غير مسلمانان  است  للعالمين رحمه  كه صخدا  رسول
  مكرمه  مكهدر  كه  سالي. شود نمي  يافت  در جهان  نظيرش  نمود كه مي  رفتاري  خوش

  كرده  بيرون  وطن را از صحضرت آن  كه  دشمناني  به صشد، پيامبر  قحط سالي
  دشمنان  شد و همه  فتح صپيامبر  دست  به  مكرمه  مكه  كه  كرد و هنگامي  بودند، كمك

��p: را آزاد كرد و فرمود  شدند، همه  اسالم  لشكريان  مغلوب�x� <  �!0T  W�  يعني ©�5

  خود نيز سرزنش  گذشته  وجرايم  بر مظالم  شويد بلكه نمي  امروز تنها بخشيدهشما 
گرفتند،  مي  اسارت  را به  كسي  دشمنان با  در جنگ صحضرت  آن  وقتي. نخواهيد شد

كفار و . كند رفتار نمي  چنان  اوالد خويش با  كسي  كردند كه رفتار مي  با وي  چنان  آن
فكر   به  ايشان  گاه روا داشتند اما هيچ ص حضرت  آن  را به  شكنجه آزار و  انواع  مشركين

  .نكرد  نفرين  آنان  در حق  وقت نيفتاد و هيچ  گيري انتقام
 از  مانند ديگر مسلمانان  نيازمند غير مسلمان  ذميان  براي � عمر فاروق  حضرت

  صحابه و  راشدين  خلفاي  كه  است  مطلب  اين  گواه  تاريخ. مقرر كرد  حقوق  المال بيت
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ومدارا و   اينها در حد مواسات  اند؛ همه افراد رفتار كرده  قبيل  با اين  چگونه � كرام
  ١.»است  شده  نهي  از آن  كه  مواالتي  بود نه  انساني  معامالت
  :فرمايد مي  نموده  را بيان  مخلوقات  همه  محيط خود به  علم  تعالي  حق  بعد از آن

   

�Í�Í�Í�Í����������â��á��à��ßÞ��Ý��Ü��Û�����Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��â��á��à��ßÞ��Ý��Ü��Û�����Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��â��á��à��ßÞ��Ý��Ü��Û�����Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��â��á��à��ßÞ��Ý��Ü��Û�����Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ��Ô�����Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î
å��ä��ãå��ä��ãå��ä��ãå��ä��ã  

  باطني  و همدلي  از دوستي »شماست  هاي را در سينه  اگر آنچه« صمحمد  اي »بگو«

يا  داريد  پنهان«  نيست  در آن  تعالي  حق  رضاي  كه  از اموري  با كفار، يا غير آن

  آنچه و نيز«دهد  شما را جزا مي  در برابر آن  پس »داند مي را  كنيد، خدا آن  آشكارش

عامتر وفراگيرتر   وي  بنابراين، علم» داند است، مي  را در زمين  را در آسمانها و آنچه

  و خداوند برهر چيزي«داريد  يا آشكار مي  را پنهان  شما آن  كه  است  اموري  از آن

روبرو خواهيد  او  صورت، با مجازات  زيرا در آننكنيد   لذا او را نافرماني »تواناست
  .شد

  :گويد مي  احكام  در بيان» المنير«تفسير   صاحب
با غير   مسلمانان  و قرارداد ميان  از آيات، از عقد پيمان  آن  و امثال  كريمه  دو آيه  ـ اين 1

  هنوزبر شرك  كه حالي ـ در  خزاعه  با قبيله صپيامبر خدا  كه كند، چنان نمي  نهي  آنان
وجود   باطني  رضايت  كفر كافران  به  كه  است  شرط اين  ولي. بستند  بود ـ پيمان  خويش
  را فراهم  آزارمسلمانان  اسباب  كه  اي با كفار حربي  و مواالت  اما دوستي. باشد  نداشته
  . است  با آنها واجب  دشمني  بلكه  باشند، جايز نبوده  آورده

كفار در  از  جستن  ياري  كه  است  بر آن  آيات، دليل  اين  ها برآنند كه از مالكي  ـ برخي 2
كافر را   عليه از كافر  جستن  اربعه، ياري  مذاهب  بيشتر پيروان  ولي.  روا نيست  جنگ

. باشد  داشته  نيك  پندار و انديشه  مسلمانان  كافر، به  آن  كه  دانند، در صورتي جايز مي
  اند كه گردانيده شرط مشروط  اين  را نيز به  جستن  ياري  اين  ها حتي فعيشا  ولي

  .باشند  آنها نياز داشته  ياري  به  مسلمانان

                                                 
 . پور ـ با تلخيص حسين  محمديوسف  از ع$مه  فارسي  ، ترجمه« القرآن  معارف«تفسير  ١
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  نگهداري :از  است  عبارت  تقيه.  است» تقيه»  بر مشروعيت  ، دليل)28(  كريمه  ـ آيه 3
  تقسيم  دو نوع بر  دشمن  يتنوع  بر حسب  اين  از شر دشمنان، كه  جان، يا آبرو، يا مال

  باشد؛ پس  دين  اگر دشمن. دنيا  است، يا دشمن  دين  يا دشمن  شود؛ زيرا دشمن مي
قادر نيست، بر   خويش دين  بر آشكار ساختن  در آن  قرار دارد كه  در مكاني  كه  مسلماني

اظهار   توانايي  آندر   كه برود  جايي  به  كرده  هجرت  مكان  از آن  كه  است  واجب  وي
در   كه  رواست  نيست، بر وي  هجرت  و قادر به  است  را دارد و اگر از مستضعفان  دينش

  كند، اما اين  و موافقت  همراهي با آنها در ظاهر امر  قدر ضرورت  دار كفر بماند و به
و اگر دشمن، .  عزيمت  خويش  دين  و آشكار ساختن  است  اظهار موافقت، رخصت

  احساس  در جايي  خويش  امور دنيوي مال، يا  سبب  باشد و او به  انسان  دنياي  شمند
  . است  واجب  بر وي  هجرت نيز  صورت  راجح، در اين  قول خطر كند، به

  

��UT��S��R��Q��P���O��N��M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��UT��S��R��Q��P���O��N��M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��UT��S��R��Q��P���O��N��M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��UT��S��R��Q��P���O��N��M��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
]��\��[��Z��YX��W����V]��\��[��Z��YX��W����V]��\��[��Z��YX��W����V]��\��[��Z��YX��W����V  

 شده، حاضر  مرتكب  بدي  و آنچه  آورده  جاي به  كار نيك  آنچه  هركسي  كه  روزي«

 »دور بود  اي فاصله«بد   كارهاي »او و آن  ميان  كاش: كند يابد و آرزو مي مي  شده
 بد خويش  هرگز با عمل  دارد كه  دوست  از شما در آخرت  هر يك«: گويد مي حسن

  علت .»برد مي  لذت  خويش  گناه و او از  است  برعكس  روبرو نشود، اما در دنيا حال 
نيز آمده،  )28(  در آيه  كه» دارد برحذر مي  و خداوند شما را از خودش«:  تكرار عبارت
  مؤمنان  هوش و  گوش  آويزه  هشدار بزرگ، هميشه  تا اين  هشدار است  تأكيد بر اين

بر   كه  اي و مهرباني  لطف  حال، از روي درعين  تعالي  حق  نگردد ولي  باشد و فراموششان
: گرداند مي  پيوسته  خويش  رأفت  را به  تهديد شديد و هشدار سخت  دارد، اين  بندگانش

  تعالي  حق  از رأفت« :گويد مي  بصري  حسن »است  رئوف  بندگانش  و خدا به«
  آن  در معني  بعضي .»دارد برحذر مي  را از كيفر خويش  آنان  كه  است  بربندگان

بر   آنان  دارد كه  دوست  است، پس  و مهربان  رئوف  خلقش  به  خداوند متعال: گويند مي
  .باشند  اش پايدار و پيرو پيامبر گرامي  قويمش  و دين  مستقيم  راه
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 m���l��k��j��ih����g��f��e���d��c���b��a������������� �̀�_��^m���l��k��j��ih����g��f��e���d��c���b��a������������� �̀�_��^m���l��k��j��ih����g��f��e���d��c���b��a������������� �̀�_��^m���l��k��j��ih����g��f��e���d��c���b��a������������� �̀�_��^  
اگر :  يعني »داريد  را دوستاگر خدا «  من  دوستي  مدعيان  به !صمحمد  اي »بگو«

 »كنيد  پيروي پس، از من«و راستگو هستيد   صادق �خداوند  محبت  در ادعاي  حق به

  تا خدا دوستتان«  هستم �خداوند  پيامبر بر حق  من  دانيد كه زيرا شما مي  اسالم  در راه

  لذا محبت »است  مهربان  را بر شما بيامرزد و خداوند آمرزنده  بدارد و گناهانتان
و اثر   است  از وي  و فرمانبرداري صاز پيامبر  آنان  بر بندگان، اثر پيروي �خداوند
كثير  ابن. باشد مي  و رحمت  و فضل  آمرزش  بر او به  وي  بر بنده، انعام �خدا  محبت

را دارند،  �خدا  محبت  ادعاي  كه  كساني  عليه  است  كريمه، حكمي  آيه  اين«: گويد مي
  امر در ادعايشان  در واقع  كساني  چنين  پس. »نيستند صمحمدي  ما رهرو طريقها

  و دين  محمدي  گفتار و كردارخويش، از شريعت  در همه  كه  گاه دروغگو هستند تا آن
  بكند كه  كاري  هركس«:  است  آمده  شريف  در حديث  كه كنند، چنان  پيروي صنبوي

  .»است كار مردود  آن ما نباشد،  با شريعت  مطابق
در  : گفت  كه  است  شده  روايت :بصري  از حسن  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان

ما   خداوند كه  سوگند به !محمد  اي: گفتند مي  بودند كه  مردمي صخدا  رسول  زمان
اگر خدا : وبگ: (فرمود  نازل  تعالي  حق  بود كه  همان.  داريم مي  او را دوست  متعال  ذات

  ...).كنيد  پيروي  داريد، از من  را دوست
   

z��y���x��w��v��u��t��s��rq��p��o��nz��y���x��w��v��u��t��s��rq��p��o��nz��y���x��w��v��u��t��s��rq��p��o��nz��y���x��w��v��u��t��s��rq��p��o��n  
 مر و نواهيشاوا  در تمام »كنيد  خدا و پيامبر او را اطاعت« !صمحمد  اي »بگو«

 قطعا«  خدا و رسولش، بدانند كه  و محبت  از اطاعت »شدند  اگر رويگردان  پس« 

  را مورد خشم  آمرزد و آنان نمي  بر آنان »ندارد  دوسترا   خداوند كافران
 ص محمدي  و روش  از راه  مخالفت  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين. دهد خودقرارمي

  . كفراست
  
   



316  
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  است  اسالم دينمورد پسندش،   دين  كه  پرداخت  حقايق  اين  بيان  به  سبحان  خداي  چون

  و پيروي  اطاعت او، جز با  به  كس  هيچ  محبت  باشد كه مي  پيامبر برحقش صو محمد
در   و تورات  انجيل  كتابهاي  اهل  كند و اختالف پيدا نمي  صدق  اش پيامبر برگزيده  از اين

؛  است صپيامبر  و حسد با اين �از انكار خدا  فقط وفقط برخاسته  حقيقت، هم  اين
  بيت  او از اهل  پردازد كه مي  حقيقت  اين  و بيان � عيسي  رسالت  اثبات  به  اكنون

است،   وي  از مخلوقات  اي يافته  تربيت  مخلوق  حال  و در عين  رسالت  نبوت، از معدن
  مقدمه  با اين  حقيقت  اين  و بيان.  سزاوارنيست  وي  بنابراين، غلو و افراط در تقديس

را بر   عمران  و خاندان  ابراهيم  وخاندان  و نوح  خداوند آدم  يقين به«: شود ميآغاز 

  نبوت  به  جهانيان  را از ميان ‡انبيا  قافله  اين �خداوند:  يعني »برگزيد  جهانيان
بشر است، و بر   او پدر همه  كه  است آن  براي  يادآوري  به � تخصيص آدم. برگزيد

آفريد، در او   خويش  بالكيف  دست  به او را  تعالي  حق  كه  است  نيمع  اين  به  گزيدنش
  او نامهاي  در افگند، به  سجده  او به  براي را  خويش  دميد، فرشتگان  خويش  از روح

نيز  � ذكر نوح. گردانيد  ساكن  خويش  برين  بهشت  داد و او را به  اشياء را تعليم  همه
  و مبارزه  شرك  دفع  براي  الهي  پيامبر برانگيخته  اولين و  ثاني  دماو آ  كه  است  جهت  بدان

از   و بسياري صخدا  رسول  كه  است  اين  براي � ابراهيم ذكر آل. باشد مي  با طغيان
  كه  است  اين  براي  عمران  و ذكر آل. اند شده  برانگيخته  خاندان ديگر، از اين  پيامبران
  پس.  است ‡ و مادر عيسي  زيرا مريم، دختر عمران  است  نخاندا از اين � عيسي
انبيا و   تمام  ياد كرد كه  سبب  ا بدانمخصوص: انبيا  را از ميان  گروه  اين متعال،  خداي
  .ايشانند  از نسل  رسل

   

��p��o��n���m��lk��j��i��h��p��o��n���m��lk��j��i��h��p��o��n���m��lk��j��i��h��p��o��n���m��lk��j��i��h  
ديگر   بعضي از  از آنان  بودند بعضي  نسلي« ‡انبيا »جماعت  اين  كه  حالي در«

از  و توحيد نيز،  و اخالص  و عمل  از آنان، در نيت  برخي  كه در نسب، چنان »شده پيدا
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  داناست را،  سخنانشان  شنواست »داناست  و خداوند شنواي«ديگر بودند   تبار برخي
  . ايشان  احوال  به
   

¥��¤��£��¢���¡���~��}��|�����{��z��y������x��w��v��u��t��s��r��q¥��¤��£��¢���¡���~��}��|�����{��z��y������x��w��v��u��t��s��r��q¥��¤��£��¢���¡���~��}��|�����{��z��y������x��w��v��u��t��s��r��q¥��¤��£��¢���¡���~��}��|�����{��z��y������x��w��v��u��t��s��r��q��������  
 خود  در شكم  پروردگارا، آنچه:  گفت«بود   حنه  نامش  كه »عمران  زن  كه  گاه آن«

  خالصانه دنيايي،  و مشغله »تا آزاد از هر قيد«  عبادتت  براي:  يعني »دارم، نذر تو كردم

نگرداند   مشغول خود  از امور دنيا او را به  و چيزي »باشد«  معبدت  پرستشگر تو و خادم

را   دعايم »دانايي  تو شنواي  كه«  دارم  در رحم  نذر را كه  اين »بپذير  از من  پس«
: گويد مي  اسحاق  ازمحمدبن  نقل  كثير به  ابن.  دانايي  ام مخلصانه  نيت  و به  شنوي مي

  را ديد كه  اي پرنده  شد، روزي نمي باردار  بود كه  ـ زني  ـ همسر عمران  مادر مريم  حنه«
  فرزندي  او هم  كاش  آرزو كرد كه  هنگام  زند، در اين را صدا مي  خويش  جوجه

نمود و در   را اجابت  دعايش  تعالي  حق دعا كرد و  تعالي  حق  بارگاه  به  داشت، پس مي
خود دارم، نذر   در شكم  نچهآ !پروردگارا: ( گفت گاه باردار شد، آن  او از شوهرش  نتيجه

  جايز بود و فرزند هم  فرزند در شريعتشان  نذر كردن  كه  شويم ور مييادآ...).  تو كردم
  .كرد مي  بايد از نذر پدر و مادراطاعت

   

��¹�� �̧�¶��µ �́�³��²���±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¹�� �̧�¶��µ �́�³��²���±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¹�� �̧�¶��µ �́�³��²���±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦��¹�� �̧�¶��µ �́�³��²���±��°��� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦
Á��À��¿��¾��½������¼��»��ºÁ��À��¿��¾��½������¼��»��ºÁ��À��¿��¾��½������¼��»��ºÁ��À��¿��¾��½������¼��»��º  

زن   حنه »ام دختر زاده  من  هرآينه !پروردگارا:  را بزاد، گفت  فرزندش  چون  پس«
را اميدوار بود ونزد   شد زيرا آنچه  خورد و محزون  فرزند دختر افسوس  ادناز ز  عمران 

و خدا « بود  نگشته  فرزند پسر ـ محقق  زادن  بود ـ يعني  كرده  ريزي خود فكر و برنامه

  آن  شأن  بزرگداشت  بر سبيل  سبحان  خداي  از كالم  اين »او زاييد، داناتر است  آنچه  به
  نبايد از زادن:  كه  هست  مادرش  به  حقيقت  اين  ـ و اعالم  مريم  نوزاد دختر ـ يعني

ـ   و فرزندش  دختر وي اين  زودي و متأثر باشد، چه، پروردگار به  دختر، محزون
و پسر مانند دختر «خواهدگردانيد   جهانيان  همه  براي  اي و نشانه  ـ را آيت � عيسي
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  پسري:  يعني. باشد مي  وحزنش  اظهار حسرت  و دنباله  مادر مريم  ز سخنا  اين »نيست
باشد، مانند   مسجداالقصي  خادم  كه  خواستم مي  و من  داشت  نذر شايستگي  براي  را كه

  كامل  آمادگي  خدمتگزاري  اين  ديگر، براي و از جهاتي  كه از نظر نيرومندي  دختر نيست
  ابن. خدمتكار پروردگار:  عبري، يعني  زبان  به  مريم »نهادم  ا مريمر  نامش  و من«ندارد 

  فرزند در روز تولد وي  نامگذاري  بر جايز بودن  كريمه، دليل آيه  اين«: گويد كثير مي
  آمده  شريف  زيرا در حديث  است  شده  نيز ثابت  در سنت  حكم اين  كه چنان. »است
پدرم،   نام  او را به  متولد شد كه  برايم  فرزندي  امشب«: فرمودند صخدا رسول  كه  است

  .»نهادم  نام  ابراهيم
را از   وي  من، او و نسل  آينه و هر«: داد  ادامه  چنين  خويش  دعاي  به  مادر مريم  گاه آن

قادر   او و فرزندانش  بر اغوا نمودن  تا شيطان »كنم تو مي  در پناه  ملعون  شر شيطان
:  است  آمده شريف  گردانيد زيرا در حديث  را مستجاب  دعايش  اين �و خداوند. نباشد

كند، جز  مي  مساس  والدتش  او را در هنگام  شيطان  كه  مگر اين  نيست  نوزادي  هيچ«
  .»و پسرش  مريم

   

��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��ËÊ��É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��ËÊ��É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��ËÊ��É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Ñ��Ð��Ï���Î��Í���Ì��ËÊ��É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â
�Þ��Ý��Ü��Û���ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò�Þ��Ý��Ü��Û���ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò�Þ��Ý��Ü��Û���ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò�Þ��Ý��Ü��Û���ÚÙ��Ø��×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò����è��ç�����æ��å��ä��ã��â��á��àßè��ç�����æ��å��ä��ã��â��á��àßè��ç�����æ��å��ä��ã��â��á��àßè��ç�����æ��å��ä��ã��â��á��àß  

 و  نيك  او را باليدني  ساخت  و بالنده  نيك  كرد قبولي  را قبول  پروردگار، مريم  پس«

سرور  مريم، دختر«: گويد مي  قتاده »او برگماشت«امور   و اداره »سرپرستي  زكريا را به
علما و  جهت،  از ايندر نماز بود،   امامشان  پدرش  بود زيرا عمران  قوم  و پيشواي

  حاضرنبود تا اين  از آنان  يك  شدند و هيچ  از وي  سرپرستي  داوطلب  همه  كشيشان
دادند و   تن  كشي قرعه  به  وي  سرپرست  تعيين  براي  ببخشد، سرانجام  ديگري  امتياز را به

زكريا   بود كه  انس  ـ برآمد و بدين  مريم زكريا ـ شوهرخواهر، يا شوهر خاله  نام به  قرعه
او وارد  بر  زكريا در محراب  بار كه هر«. »گرفت را بر عهده  وي  و تربيت  سرپرستي

بر   كوچك  نردباني  وسيله  دارد و به  دري  كه  است در جلو معبد  ايواني:  محراب »شد مي
عبد هستند در م  كه  باشد، از ديد كساني  قرار داشته  درآن  كه  روند و كسي باال مي  آن
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  آن  به  كتاب  و اهل.  است  نشستن  براي  جايگاه  ترين ماند، لذا محراب،گرامي مي  پنهان
نزد او «:  رفت مي  نزد مريم  محراب  به �زكريا  هر بار كه!  آري.گويند مي» مذبح«

  در روايات.  يافت مي  ها را نزد وي خوراكي  از انواع  نوعي:  يعني »يافت مي  خوراكي
و   تابستان  را در فصل  زمستان  شد، ميوه وارد مي  زكريا بر وي  چون:  است  آمده  است
  خود دليل  اين«: گويد كثير مي  ابن.  يافت مي  نزد وي  زمستان  را در فصل  تابستان  ميوه

  ناي ! مريم اي:  گفت«:  يافت  ها را نزد وي ميوه  زكريا اين  و چون. »باشد اوليا مي  كرامت

در » مريم«نيز بود   و خشكسالي  قحطي  زمان، زمان  و آن »؟  است  تو آمده  از كجا براي

و   شگفتي  جاي  ها نزد من ميوه  اين  لذا، ديدن »از نزد خداوند است  اين«:  گفت  پاسخ

  به »دبخش مي روزي   حساب  بخواهد، بي  هركس  خدا به«  استبعاد ندارد، چرا كه
  . آن  و بدون  روزي  آن  و موسم  فصل  هنگام

   

R��Q��P��������O��NM����L��K��J��I��H��G��F��ED��C��B��AR��Q��P��������O��NM����L��K��J��I��H��G��F��ED��C��B��AR��Q��P��������O��NM����L��K��J��I��H��G��F��ED��C��B��AR��Q��P��������O��NM����L��K��J��I��H��G��F��ED��C��B��A  
  حاالت  اين  بود و با مشاهده  ايستاده  زكريا نزد مريم  كه  مكاني  در اين:  يعني »آنجا بود«

  پيرمردي فرزند افتاد، هرچند خود  و طمع  شوق  او نيز به  بود كه  مريم  براي  و مقامات
  پروردگارش  درگاه  زكريا به  كه«آنجا بود  ! آري. نازا بود  نيز پير زني  كهنسال، و زنش

عطاكن،   و پسنديده  پاك  از نزد خود فرزندي  من  به! پروردگارا:  دعا كرد و گفت

  كهبرد،   پي حقيقت  اين  به  درنگ  زكريا بي ! آري.  آن  و پذيرنده »دعايي  تو شنواي  كه
ترديد  قادراست، بي  مريم  براي  بهشتي  هاي ميوه  چنين  نمودن  فراهم  به  كه  خدايي  همان

  . نيزتواناست  نازا و عقيم  و زني  كهنسال  فرزند از پيرمردي  بر پديد آوردن
   

��b��a�� � �̀ � �_�� �̂ � �]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��S��b��a�� � �̀ � �_�� �̂ � �]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��S��b��a�� � �̀ � �_�� �̂ � �]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��S��b��a�� � �̀ � �_�� �̂ � �]��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��S
��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c��g��f��e��d��c  

:  قولي  به »دادند  ندايش  بود، فرشتگان  نماز ايستاده  به  در محراب  كه  درحالي  گاه آن«
 »دهد مي  مژده  يحيي«تولد  »خداوند تو را به  كه«  است � مراد از فرشتگان، جبرئيل
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از   است  اي كلمه«  حقانيت »كننده  تصديق  كه«بود » يوحنا»  در انجيل  يحيي  اسم

ناميدند زيرا » هللا  كلمه«را � عيسي.  است � عيسي  كننده  تصديق:  يعني »هللا  جانب
دنيا آمد  به � يحيي  بود كه  چنين.وجود آمد  به  سبحان  خداي  از سوي» كن»  او با كلمه

. شد  مبعوث  وي  در زمان � داد، وعيسي  مژده � عيسي  بعثت  بودن  نزديك  و به
آورد   ايمان  وي  به  بود كه  كسي  يناول و � عيسي  پسرخاله  يحيي  كه  شويم يادآور مي

با   كه  است  كسي: سيد »و حصور  سيد است«  يحيي  همچنين. كرد  و تصديقش
: حصور. كند مي  و سروري  سيادت  خويش  و پرهيزكاري، بر قوم  بردباري، بزرگواري

  زنان  به  از نزديكي � يحيي ! آري.  است از زنان، خوددار و پرهيزنده  كه  است  كسي
كار   بر اين  كه  آن  سبب  كرد، يا به نمي  ربتمقا با آنان   محصور بود و مانند ديگر مردان

  . داشت كار باز مي  نفس، خود را از اين  زهد و عفت  قادر نبود، يا از روي
  آن  سبب  به از زنان،  يحيي  گيري كناره  كه  بدان«: گويد مي» شفاء»  در كتاب  عياض  قاضي

نيست،  ‡انبيا شأن  اليق  كه  است  اي نقيصه  زيرا اين  نداشت  مردي  او آلت  ود كهنب
  باز داشته  گناه  به  ازنزديكي  بود، گويي  معصوم  او از گناهان  كه  است  اين  آن  معناي  بلكه
 و  فرايض  كه  است  او پيامبري:  يعني »است  از شايستگان  پيامبري«  يحيي »و«. »شد مي

بعد از  � در مورد يحيي  مژده  دومين  اين. كند را ادا مي  مردم  و حقوق  الهي  تكاليف
  . است  تولد وي  به  بشارت

   

z��y��x��w��v��u���t��sr��q��p��o��n��m��l��k��j����i��hz��y��x��w��v��u���t��sr��q��p��o��n��m��l��k��j����i��hz��y��x��w��v��u���t��sr��q��p��o��n��m��l��k��j����i��hz��y��x��w��v��u���t��sr��q��p��o��n��m��l��k��j����i��h  
ام  پيري  كه باشد درحالي   مرا پسري  چگونه !پروردگارا:  گفت«سالمند بود   زكريا كه

 . عمرداشت  سال  او نود، يا صد و بيست  گويند كه.  ام گشته  و كهنسال »است  گرفتهباال  

  بودن، مانع  عقيم : زايد، يعني نمي  كه  است  زني: عاقر »عاقر است  زنم«  حال  درعين »و«
فرزند را از خود و   آمدن وجود  ترتيب، زكريا به  اين  به. شود مي  وي  دارشدن بچه

وجود  به  مرد و زني  چنين فرزند از  كند كه مي  حكم  زيرا عادت  پنداشتدور   همسرش
  از كارهاي »كند بخواهد مي  است، خدا هر چه  همچنين«  پروردگار متعال »گفت«نيايد 
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 !زكريا  پس، اي.  دشوار نيست  كاري  هيچ  وي  قدرت  آور، و در پيشگاه و شگفت  عجيب
  ؟ ريپندا كار را بعيد مي  چرا اين

   

��m��l�� �k�� ji�� � � �h� �g��f��e��d��c��b��a�� � `_��~� �}��|��{��m��l�� �k�� ji�� � � �h� �g��f��e��d��c��b��a�� � `_��~� �}��|��{��m��l�� �k�� ji�� � � �h� �g��f��e��d��c��b��a�� � `_��~� �}��|��{��m��l�� �k�� ji�� � � �h� �g��f��e��d��c��b��a�� � `_��~� �}��|��{
q��p��o��nq��p��o��nq��p��o��nq��p��o��n  

  آگاه زنم   از باردار شدن  با آن  كه »قرار ده  اي نشانه  من  براي !پروردگارا:  گفت«زكريا 

  سه  كه است  اين  ات نشانه: فرمود«  كنم  و شكر تو دنبال  را با سپاس  نعمت  و اين  شوم

  كه  باآنروز ـ   سه  در اين:  يعني »رمز  جز به  گويي  سخن  با مردم  تواني نميروز 
  ازداشتهب ها ـ از اذكار و نيايش  ـ اما نه  با مردم  گفتن  ـ از سخن  هستي  و سالم  صحيح

  شكرانه  به روز  سه  قرار داد تا زكريا در اين  آن  را براي  نشانه  اين  تعالي  حق.  شوي مي
: رمز. گرداند فارغ  ذكر وي  است، كامال خود را براي  داشته  ارزاني  بر وي  كه  نعمتي
را بسيار ياد   پروردگارت و«  با لبها، يا چشمها، يا ابروها، يا دستهاست  نمودن  اشاره

تا   صبح  از طلوع »وبامدادان«  آن  خورشيد تا غروب  زوال  از هنگام »و شامگاهان  كن
و   تنزيه  ناميد زيرا در آن  نماز راتسبيح. بگزار و نماز »گوي  او را تسبيح«  چاشتگاه
  . هاست ها و عيب از بدي  خداوند متعال  تقديس

   

~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��t���s��r~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��t���s��r~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��t���s��r~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��t���s��r  

براي  »خداوند تو را برگزيده ! مريم  اي: گفتند  فرشتگان  را كه  هنگامي  و ياد كن«
  به  شريف  در حديث. مسيح، بلند و برتر گرداند  را با والدت  نامت  كه  اين 

 اند؛ چهار تن  جهان  زنان  بهترين«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � انس روايت
دختر   دختر خويلد و فاطمه  فرعون، خديجه  زن  دختر عمران، آسيه  مريم

  پايه  به  بسياري  كسان  مردان از«:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. »صخدا رسول
  به ديگر  كسي  فرعون  زن  و آسيه  دختر عمران  غير از مريم  اند، اما از زنان رسيده  كمال
 برتري  بر ساير زنان، همچون  عايشه  و برتري  نرسيده، و همانا فضل  كمال  پايه

  كفر، يا از همه از  مريم  تورا اي »ساخته  و پاك«. »بر ساير غذاهاست  گوشت آب 
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.  تا روز قيامت »برگزيده  جهان  و تو را بر زنان«  و معنوي  حسي  پليديهاي
 مسيح، و ديگري  والدت  براي  وي  گزينش  شده، يكي  دوبار برگزيده � مريم پس

 خدمتگزاري  به  وي  ؛ پذيرفتن اول  يا گزينش.  جهان  زنان  بر تمام  وي  گزينش 
  . است  از وي  پيامبري  ؛ متولدشدن دوم  ينشو گز  المقدس بيت 
   

§��¦��¥��¤����£��¢��¡���§��¦��¥��¤����£��¢��¡���§��¦��¥��¤����£��¢��¡���§��¦��¥��¤����£��¢��¡���  
  و فروتن  خاشع  خويش  خداي  براي:  يعني »فرمانبردار پروردگار خود باش ! مريم  اي«

  با فروتني همراه  طاعت:  قنوت.  گردان  را طوالني  قيام  و نماز بگزار و در نمازت  باش
نماز را با جماعت :  يعني »كن  ركوع  كنندگان با ركوعو   كن  و سجده«  است

  . نمازنگزاري  با آنان  همراه  نماز بگزار، هرچند كه  يا همانند آنان.  ادا كن  نمازگزاران 
   

��º��¹��� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��� � � � �±��°�� ¯®�� �¬��«��ª��©��¨��º��¹��� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��� � � � �±��°�� ¯®�� �¬��«��ª��©��¨��º��¹��� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��� � � � �±��°�� ¯®�� �¬��«��ª��©��¨��º��¹��� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��� � � � �±��°�� ¯®�� �¬��«��ª��©��¨
��¿��¾��½��¼��»��¿��¾��½��¼��»��¿��¾��½��¼��»��¿��¾��½��¼��»  

  است از اخبار غيب «  خبر داديم  آيات  تو در اين  به  كه  اموري »اين« !صمحمد  اي

:  نييع »و تو در نزد آنان«  اي بوده  آنها غايب  و تو از مشاهده »كنيم مي  بر تو وحي  كه

  مريم  كميكدا  را انداختند كه  قلمهايشان  كه  گاه نبودي، آن«  در حضور آنان

  يگر كشمكشكدبا ي  كه  هنگامي  نبودي  كنند و تو در نزد آنان  راسرپرستي

  گيرد؟ عكرمه  را برعهده  وي  حضانت  كسي چه  مريم، كه  درامر تربيت »كردند مي
 )نهر اردن(  جاري  را در آب  قرعه  و قلمهاي  كرده  كشي  قرعه  سرانجام  آنان« :گويد مي

نشد،   روان  ايستاد و با آب  در آب  كه  كس هر  قلم  شرط كه  اين  انداختند، به
  اي  آري.»شد  روان  زكريا، در آب  همگي، بجز قلم  قلمهاي  است، پس  مريم  رستاوسرپ
از   خويش  وحي تو را با �خداوند  ها حاضر نبودي، بلكه حنهص  تو دراين !صپيامبر

را   انجيل  كه  نبودي  تو از كساني  دارند كه  اذعان  همگان  امور باخبر ساخت، چون  اين
امور،   از اين  دادنت خبر  داشتند، پس  و همنشيني  معاشرت  صاريخواندند، يا با ن مي

  . است  رسالت  تو در ادعاي  و راستي  صدق  دليل
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 Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��ÀÊ��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��ÀÊ��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��ÀÊ��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À����������Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë
Ô��Ó��Ò��ÑÔ��Ó��Ò��ÑÔ��Ó��Ò��ÑÔ��Ó��Ò��Ñ  

خود   از جانب  اي كلمه  خداوند تو را به ! مريم  اي: گفتند  فرشتگان  بود كه  چنين«

  يعني.وجود آمد  به» كن»  با كلمه  كه  است � خود عيسي  كلمه  اين »دهد مي  رتبشا

  او مسيح  نام  كه«وجود آمد  به � ، و عيسي»موجود شو : كن«: فرمود �خداوند

  خويش  دست را با  بيماري  هيچ:  شد كه  ناميده» مسيح»  آن  سبب  به � عيسي »است
  بسيار سياحت  كه  سبب  يا بدان.  يافت بيمار شفا مي  آن  كه  كرد، مگر اين نمي  مساس

  بر او روغني:  قرارگرفت، يعني مورد مساس» بركت»  او خود به  كه  سبب  يا بدان. كرد مي
 »فرزند مريم  عيسي«:  تعبيرخداوند متعال  اين. شود مي  ماليده ‡بر انبيا  شد كه  ماليده

  نبود، براي  وي  ذكر نام  به  ا نيازيو ظاهر  است ريمخود م  كالم  مخاطب  كه  با وجود آن
  دليل  همين  ، و بهشود پدر متولد مي  بدون � عيسي كه  است  حقيقت  اين  به  دادن  توجه
  كه  است  كسي:  وجيه »است  وجيه  و در دنيا و آخرت« شد  داده  نسبت  مادرش  او به

  شفاعت  به  و در آخرت  نبوت  در دنيا به � عيسي  وجاهت .باشد  و كرامت  جاه  داراي
  .»است«  الهي  بارگاه »و ازمقربان«  است  و علو درجه

   

H��G��F��E���D��C��B��AH��G��F��E���D��C��B��AH��G��F��E���D��C��B��AH��G��F��E���D��C��B��A  
  با مردم«  و رسالت  وحي  به »و در ميانسالي«اعجاز   به »و او در گهواره«

  است  سالي ميان:  كهل.  اوست  شيرخوارگي  در دوران  طفل  گهواره: مهد »گويد مي سخن

  پس. است �خدا  و شايسته  صالح  از بندگان � عيسي:  يعني »است  و از شايستگان«
كهولت،  سن  به  وي  در گهواره، رسيدن  وي  گفتن ، سخن� عيسي  والدت:  بشارت  اين

  از زمره  وي  از وجاهت، بودن  وي  ، برخورداري�خدا  شايسته  از بندگان  وي  بودن
  .گيرد دربر مي  را، جملگي  از شمار پيامبران  وي  بودنعلما و 
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���_�� �̂�]��\��[����Z��YX��W��V��U���T��S��RQ��P��O���N��M��L��K��J��I���_�� �̂�]��\��[����Z��YX��W��V��U���T��S��RQ��P��O���N��M��L��K��J��I���_�� �̂�]��\��[����Z��YX��W��V��U���T��S��RQ��P��O���N��M��L��K��J��I���_�� �̂�]��\��[����Z��YX��W��V��U���T��S��RQ��P��O���N��M��L��K��J��I
b��a������`b��a������`b��a������`b��a������`  

من   به  بشري  هيچ  كه  باشد، با آن  فرزندي  برايم  چگونه !پروردگارا:  گفت  مريم«

باشد،   پدرش  كه  مردي  لد فرزند را بدونتو  مريم  از آنجا كه »است؟ نزده   دست 
  گونه بدين  معمول، فرزندي  شيوه  به  از وي  كه  ديد، بعيد پنداشت  عادت  خرق  متضمن

را بخواهد  هرچه  سان خداوند بدين: فرمود«  وي  در پاسخ  تعالي  اما حق. آيد دنيا به

  موجود شو،پس: گويد مي  آن  بهگرفت، فقط   تعلق  كاري  او به  اراده  آفريند، چون مي

  سبب مگر به  نيست  و اين  و حركتي  كار و كوشش  بدون »شود موجود مي  درنگ بي
  . تعالي  حق  قدرت  كمال

   

h��g��f��e��d��ch��g��f��e��d��ch��g��f��e��d��ch��g��f��e��d��c  
خط :  مراد از كتاب »آموزد مي  و انجيل  و تورات  و حكمت  او كتاب  و به«

تدبير در امور،   و حسن  فهم  و قوت  نافع  علم:  و مراد از حكمت  است  ونويسندگي
  . است  آن  مناسب  در جايگاه  هر كاري  بانهادن

  

�����y��x��w��v��u��t� � � sr��q�� �p��o��n��m� � �l��k��j� �i�����y��x��w��v��u��t� � � sr��q�� �p��o��n��m� � �l��k��j� �i�����y��x��w��v��u��t� � � sr��q�� �p��o��n��m� � �l��k��j� �i�����y��x��w��v��u��t� � � sr��q�� �p��o��n��m� � �l��k��j� �i
��ih��g��f��e�� �d��c��b��a �̀ �_��~��}���|��{��z��ih��g��f��e�� �d��c��b��a �̀ �_��~��}���|��{��z��ih��g��f��e�� �d��c��b��a �̀ �_��~��}���|��{��z��ih��g��f��e�� �d��c��b��a �̀ �_��~��}���|��{��z
z��y�����������x��w��v��u��t��s��r��qp��o���n��m��l��k��jz��y�����������x��w��v��u��t��s��r��qp��o���n��m��l��k��jz��y�����������x��w��v��u��t��s��r��qp��o���n��m��l��k��jz��y�����������x��w��v��u��t��s��r��qp��o���n��m��l��k��j  

  كه  باپيامي  فرستد، همراه مي »اسرائيل بني  سوي به  پيامبري«  عنوان  را به � عيسي »و«

 »ام آورده  اي شما معجزه  براي  پروردگارتان  از سوي  من«:  است  اين  آن  مضمون
غير   سوي به � عيسي  كه  شويم يادآور مي.  خويش  بر نبوت  اي نشانه  عنوان به

كردند، او  او را انكار و تكذيب  آنان  بود، مگر از آنجا كه  نشده  فرستاده  اسرائيل بني
  گاه آن 1.فرستاد انطاكيه  اهالي  ديگر، چون  از امتهاي  بعضي  سوي را به  از پيروانش  برخي

                                                 
« ��¬�  �$ �#>  ����  p��  ®  ¯«©� 
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  هيأت  به  چيزي شما  براي  از گل  من«:  گفت  خويش  معجزه  در شرح � عيسي

  دمم، پس مي  در آن  گاه سازم، آن مي«  هپرند  و هيأت  مانند شكل:  يعني »پرنده

  اگر اذن:  يعني »الهي اذن  به«پرد  مي  و مانند ساير پرندگان »شود مي«جاندار  »اي پرنده
  فعل  به  درحقيقت، آفرينش نداشت، پس  پريدن  قدرت  مخلوق  نبود، آن  عزوجل  خداي
  گل  ساختن كرد بنابراين، برابر اجرامي � عيسي  دست  را به  آن  بود كه  سبحان  خداي

مادرزاد و   و نابيناي«بود   عزوجل  از خداي  و آفرينش � در آن، از عيسي  و دميدن

  سفيدي  هاي از لكه  و عبارت  معروف  است  اي عارضه  پيسي »بخشم را بهبود مي  پيس
دو   فقط از اين  نسبحا  خداي  كه  اين  دليل .شود ظاهر مي  انسان  بدن  بر پوست  كه  است

  و مردگان«يابند  بهبود نمي  معالجه  غالبا به  بيماري دو  اين  كه  است  ياد كرد، اين  بيماري

كنيد،  مي  ذخيره  هايتان خوريد و در خانه مي  آنچه و از  كنم مي  زنده  الهي  اذن  را به

كند، يا  مي  ذخيره  اش ر خانهد  انسان  كه  برآنچه قاعدتا  مردم  البته »دهم شما خبر مي  به
 � عيسي  براي  اي خود، معجزه  اين  كنند، پس پيدانمي  خورد، آگاهي مي  اش در خانه

اگر «  من  رسالت  بر صدق »است  اي شما نشانه  براي«  معجزات »مسلما در اين«بود 

  .كنيد  را تصديق  الهي  روشن  و آيات »باشيد  مؤمن
   

�¢��¡�����~��}��|��{�¢��¡�����~��}��|��{�¢��¡�����~��}��|��{�¢��¡�����~��}��|��{������ª��©��¨§��¦��¥��¤�����£��ª��©��¨§��¦��¥��¤�����£��ª��©��¨§��¦��¥��¤�����£��ª��©��¨§��¦��¥��¤�����£
��±��°�� �̄�®����¬��«��±��°�� �̄�®����¬��«��±��°�� �̄�®����¬��«��±��°�� �̄�®����¬��«  

  شده  نازل »از من  پيش  كه  باشم  تورات  كننده تصديق«تا   ام آمده:  گفت � عيسي »و«

  را بيان  وي  اوصاف و  داده  بشارت � عيسي  بعثت  به  تورات  از آنجا كه:  يعني »است«
يادآور .  است  تورات براي  قيدر حقيقت، تصدي � عيسي  بعثت  است، پس  كرده
  آنها مأمور نشده  نسخ  به  كه  چيزهايي  را در آن  تورات  احكام � عيسي  كه  شويم مي

  اي و تا پاره«  قرار داشت  تورات  تصديق  خود در راستاي  اين  كرد، كه مي  بود، رعايت

  شدم  برانگيخته  همچنان : يعني »كنم شما حالل  شده، براي  بر شما حرام  را كه  از آنچه
  بود، چون  گردانيده  بر شما حرام  درتورات �خداوند  را كه  چيزهايي  از آن  تا بعضي
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  به �خداوند  را كه  از محرماتي  آن وغير  ناخن  داراي  و هر حيوان  حيوانات  چربي
.  گردانم  شما حاللبود، بر   گرفته  سخت  آنها برآنان  اسرائيل، با تحريم بني  منظور تنبيه

احبار   تورات، بلكه  نه  شد كه  گردانيده  حالل  يهوديان بر  فقط چيزهايي: اند گفته  بعضي
  اي شما معجزه  براي  پروردگارتان  و از جانب«بودند   ساخته  حرام  يهود خود بر آنان

توحيد   به  يدهعق  در دينم، كه »كنيد  پروا كنيد و مرا اطاعت از خداوند  ام، پس آورده
  . است تعالي  حق  و يگانگي

   

¼��»��º��¹���¸¶��µ�� �́�³��²¼��»��º��¹���¸¶��µ�� �́�³��²¼��»��º��¹���¸¶��µ�� �́�³��²¼��»��º��¹���¸¶��µ�� �́�³��²  
  راه  او را بپرستيد كه  و پروردگار شماست، پس  گمان، خداوند پروردگار من بي«

  .نظر دارند  اتفاق  راه  اين  بر پيمودن  پيامبران  و تمام »است  همين  راست
  روي نيست، لذا زياده  پروردگارشان  كرد كه  صراحتا اعالم � ترتيب، عيسي  اين  به

خدا  از سه  او يكي  كه  اين  و ادعاي  آسمان  به  بعد از بردنش  در مورد وي  نصاري
  كه خدايم، چنان نيز بنده  من:  خود گفت � عيسي  نيست، بلكه  بيش  بهتان  باشد، يك مي

  خدايي  را به � يسيع  ديگر چرا نصاري  خدا هستيد، پس  بندگان  شما همگي
  گيرند؟ مي

   

��Í��Ì���Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��Ä��Ã�� �Â���Á��À���¿���¾��½��Í��Ì���Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��Ä��Ã�� �Â���Á��À���¿���¾��½��Í��Ì���Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��Ä��Ã�� �Â���Á��À���¿���¾��½��Í��Ì���Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Å��Ä��Ã�� �Â���Á��À���¿���¾��½
Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î  

  هيچ  در آن  كه  علمي  به  دانست:  يعني »كفر كرد  احساس  از آنان  عيسي  چون  پس«
  كار گرفتن به. شود مي  درك  حواس  وسيله  به  كه  آنچه  دريافت  نيست، همچون  اي شبهه

:  گفت«  هنگام  اودر اين!  حقيقت، آري  نه  امور معنوي، مجاز است  در ادراك »احساس«

  و ياوران  ياران  معني نصير، به  جمع: انصار »اند؟ كساني  خدا چه  در راه  انصار من
  چه  مردم  به  وي  پيام  ورساندن �خداوند  سوي به  در دعوت  من  ياران:  يعني.  است

بودند  � عيسي  نزديك  ومقربان  مرد از شاگردان  دوازده  كه »حواريون«اند؟   كساني

.  هستيم  و پيامبرانش �خدا دين  ما ياوران:  يعني »ما انصار خدا هستيم: گفتند«
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ما   كه  باش  و گواه  ايم آورده  ايمان خدا  به«  يار و ياور است  معني  به  در لغت:  حواري

  ما در ايمانمان  كه  بده  ما گواهي  براي  تو در روز قيامت ! عيسي  اي:  يعني »مهستي  تسليم
  شريف  در حديث.  ايم تو فرمانبردار و منقاد بوده  و در برابر خواسته  و وفاكيش  مخلص

  داوطلب  در روز احزاب  چون صخدا  رسول«:  است  آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به
  او داوطلب  خواستند، باز هم  شد، بار ديگر داوطلب ميدان  وطلبدا �استند، زبيرخو

  .»زبير است  من  و حواري  است  حواريي  هر پيامبري  براي :اثنا فرمودند  شد، در اين
   

J��I���H��G��F��E��D���C��B����AJ��I���H��G��F��E��D���C��B����AJ��I���H��G��F��E��D���C��B����AJ��I���H��G��F��E��D���C��B����A  
 و  آورديم  ايمان  اي كرده  نازل  آنچه  به !پروردگارا«: گفتند  در ادامه  حواريون

 و تصديق  خويش  بر وحدانيت »گواهان  ما را در زمره  كرديم، پس  پيروي  يامبرتازپ

  . و قرار بده »بنويس«  پيامبرت 
   

R��Q���P��O��NM��L��KR��Q���P��O��NM��L��KR��Q���P��O��NM��L��KR��Q���P��O��NM��L��K  
مكر «  اسرائيل كفار بني  كفر كرد، يعني  احساس  از آنان � عيسي  كه  كساني »و«

  افگند كه مي  هايي ورطه  را به  ر شدهمك  شخص  كه  است  پنهاني  تدبيري: مكر »ورزيدند
  گرانه بد و فتنه  ريزي و برنامه  در توطئه  آن  و استعمال  است  قرار نداشته  اش در محاسبه

  براي  وي 1 استدراج  و مكر وي »آورد  مكر در ميان  و خداوند هم«  است  شده  غالب
از   در اينجا؛ عبارت �مكر خدا: دان گفته  بعضي. دانند نمي  كه  است  از جايي  بندگان
  سوي به � خود عيسي  و باالبردن  از حواريون  بر يكي � عيسي  شباهت  افگندن
  وي  اقامت  محل  به � عيسي قصد كشتن  به  كفر كه  لشكريان  كه  طوري بود، به  آسمان

دار آويختند و   او را كشتند و به  گرفته بود، � عيسي  شبيه  را كه  حواريي  آمدند، همان
  مكركنندگان  و خداوند بهترين«اند  دارآويخته  و به  را كشته � عيسي  كردند كه  گمان

                                                 
  به �خداوند كه  سان است، بدان  عذاب  سوي به  درجه به و درجه  تدريج  به  انمجرم  كردن نزديك:  استدراج 1

  غافل  و توبه  شوند و از ياد مرگ  سرمست  آن  بخشد تا به مي  نعمت  شان و نافرماني  با وجود گناه  آنان
  .برند را نمي  مانشگ  كه  است  اي شيوه  و به  طور آهسته به  الهي  درواقع، گرفتن  استدراج  پس. گردند
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نافذتر و بر   از آنان  ريزي قويتر، در تدبير و برنامه  از آنان  او در مكرورزي:  يعني »است
اند ـ  نكرده  هم را  آن  آنها هرگز حساب  كه  بخواهد ـ از جايي  كه  آنان  ضرر به  رساندن

  .كند مكر نمي  جز با مكركنندگان نيرومندتر است، اما
   

������a�� �̀ �_�� �̂ �]��\��[��Z�� �Y��X��W��V��U��T��S������a�� �̀ �_�� �̂ �]��\��[��Z�� �Y��X��W��V��U��T��S������a�� �̀ �_�� �̂ �]��\��[��Z�� �Y��X��W��V��U��T��S������a�� �̀ �_�� �̂ �]��\��[��Z�� �Y��X��W��V��U��T��S
��q��p������� �o��n��m��l���k��j��i��hg��f��e�����d��c��b��q��p������� �o��n��m��l���k��j��i��hg��f��e�����d��c��b��q��p������� �o��n��m��l���k��j��i��hg��f��e�����d��c��b��q��p������� �o��n��m��l���k��j��i��hg��f��e�����d��c��b

rrrr  
: گويد كثير مي ابن .  از زمين »توام  برگيرنده  من ! عيسي  اي:  خداوند گفت  كه  هنگامي«
  به  باره او در اين گاه  آن. »است  وي  بردن  خواب  در اينجا، به) وفات(  مراد از برگرفتن«

�D��C��B﴿:  آيه  كند، از جمله استشهاد مي  و احاديثي  آيات �A﴾ )اوست  
  رسول  كه  شريف  حديث اين  به  همچنين. »60 /انعام«) ميراند مي  شما را در شب  كه  ذاتي

� &  �pB�DR�  ?Q5 :فرمودند شدند، مي بيدار مي  از خواب  رگاهه صخدا� ��$ ���:

&�#��  اما قرطبي. »...ميرانيد  كه  گردانيد بعداز آن  ما را زنده  را كه  خدايي  سپاس...: �

  آسمان  به  و خواب  وفات  را بدون � عيسي تعالي،  حق  كه  است  آن  صحيح«: گويد مي
  صحت  به  قول  نيز همين ك عباس  را اختياركرده، از ابن  قول  يز همينن  طبري. »برد

از علما   نزد محققان  صحيح  كند و قول تأكيد مي  معني  نيز بر همين  شوكاني  رسيده، امام
  دارنده نگه  گونه در آسمان، و بدين »خويش  سوي به  توام  و باالبرنده«.  است  نيز همين

  كننده  و پاك«رسانند   قتل  يابند، يا تو را به  تو دست  به  كه  ار واينكف  از آسيب  توام

با كفار؛ با   از مجاورت  توام  كننده  پاك:  يعني »اند كافرشده  كه  از كساني  توام
  تو را بدان  كه  از آنچه  دادنت  و نجات  از آنان  آسمان، دور كردنت سوي به  باالبردنت

:  يعني »هستم  بر كافران  تو تا روز قيامت  پيروان  برترگردانندهو « كردند مي  متهم
مراد .  دهم مي  برتري  بر كافران  اند تا روز قيامت كرده  پيروي  از تو وپيامت  را كه  كساني

  را به  وي  در تقديس  روي  زياده  هستند كه � عيسي  و پيروان  ياران از ايشان، نخبه
نيز   زيرا ايشان  اند مسلمانان زمره  در اين  همچنين. را خدا بخوانند او  كه نرساندند  جايي
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  ـ به  اي روي  غلو و زياده  هيچ  و او را ـ بي  نموده  آورد، پيروي � عيسي از آنچه
 : است  اين  كريمه  آيه  ديگر معني  قولي  به. كردند  توصيف  است  سزاوار آن  كه اوصافي
 غالبند زيرا  از يهوديان  مانده باقي  بر نسلهاي  و مدام  يوسته، پ� پيرو عيسي  نصاراي
  وپيروزي  و عزت  با قوت  بر آنان  نصاري  كفر ورزيدند، و غلبه � عيسي  به  يهوديان
  آن در  و در آنچه  است  من  سوي شما به  بازگشت  گاه آن«.  ـ واهللا اعلم  آنهاست

  . در روز قيامت »كنم مي  شما داوري  ورزيديد بين  اختالف
   

�̀�_��~��}���|��{��z��y��x��w��v��u����t��s�̀�_��~��}���|��{��z��y��x��w��v��u����t��s�̀�_��~��}���|��{��z��y��x��w��v��u����t��s�̀�_��~��}���|��{��z��y��x��w��v��u����t��s  
در دنيا؛  »كنم مي  عذابشان  سختي  به  كفر ورزيدند، در دنيا و آخرت  كه  اما كساني«

 و«  آتش  ؛ با عذاب و در آخرت  آويختن  دار مجازات  و به  ساختن و اسير  باكشتن

  .برهاند  سخت  عذاب  اين را از  تا آنان »ندارند  ياوراني
   

m��l��k����j��i��hg���f��e���d��c��b��a  
  اند، خداوند مزدشان كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  و اما كساني«

و   سعادت  به  با نيلشان »دهد مي  آنان  به«  شده  و فراهم  طور كامل  به:  يعني »تمامي رابه

  كنايه اين، »ندارد  را دوست  و خداوند بيدادگران«  ر آخرتد  در دنيا و بهشت  آرامش
  . بر آنهاست  خداوند متعال  از خشم

   

u��t��s��r��q��p��o��nu��t��s��r��q��p��o��nu��t��s��r��q��p��o��nu��t��s��r��q��p��o��n  
  كه«شد  بيان  كه  است  و ديگران � اخبار عيسي  به  اشاره »اينهاست« !صمحمد  اي

  است  كريم قرآن» يمذكر حك«مراد از  »خوانيم بر تو مي  و ذكر حكيم  را از آيات  ما آن
  . در آنهانيست  خللي  هيچ  كه  است  محكمي  حكمتها و آيات  دربرگيرنده  كه

نزد   نجران  راهبان:  است  شده  روايت  حاتم  ابي از ابن  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
 � پدرعيسي«: پرسيد صخدا  از آنها از رسول  يكي  آمدند، پس صخدا  رسول
كردند و منتظر  نمي  شتاب  دادن  در پاسخ  بود كه  اين صخدا  رسول  عادتو » ؟ كيست
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  كريمه  آيه  اين  بود كه همان. رسد مي  چه  ايشان  به  پروردگارشان  ماندند تا از جانب مي
  .شد  نازل

 حضرت  و خدمات  احوال  بود كه  الزم«:  است  آمده» القرآن  معارف«در تفسير 
  هيچ ايشان،  نزول  هنگام  شود تا به  بيان  واضح  اي گونه به  اسالم  تام  براي � عيسي 

  ها ومصالح باره، حكمت  در اين  البته. نماند  باقي  امت  اين  براي  و ترديدي  شك

  : است، از جمله  نهفته  فراواني
 باشد، امت  محدود و كم  اسالمي  امت  براي � عيسي  حضرت  ـ اگر شناخت 1
  حضرت  دچار ترديد خواهد شد و تصور خواهد كرد كه  ايشان  نزول  هنگام  به  ياسالم 

  بشتابد؟  ايشان  كمك  به  كه  است  ممكن  ندارد و چگونه  ربطي  آنان  به � عيسي
  نبي و  رسول  عنوان  به  در آخرالزمان  نزول  هنگام  به � عيسي  ـ هر چند حضرت 2

  خليفه  عنوان  به  نشده، بلكه  معزول  و رسالت  نبوت  منصب او از  آورد ولي نمي  تشريف
  براي  اي ناحيه  والي  آورد؛ مانند آنكه مي  تشريف  امت  رهبري  جهت صاهللا  رسول
لذا .  نيست  معزول  خويش  منطقه  گري از والي  برود كه  ديگري  منطقه  به  مأموريت  انجام
  رفت، در آن شمار مي  كفر به  ايشان، انكار نبوتش  نخست  حيات  در زمان  كه  گونه  همان
  اشارات  بر اساس  از قبل  كه  مسلمان  لذا امت. كفر خواهد بود  نيز انكار نبوتش  هنگام
نشناسد، در انكار مبتال  او را  نزول  بود، اگر هنگام  آورده  او ايمان  نبوت  به  قرآن
  . داشت  توضيح از حد، نياز به  او بيش  و صفات  بنابراين، عاليم. شود مي
او   عاليم و  اگر احوال. پيوندد مي  وقوع به  در آخر عمر جهان � عيسي  نزول  ـ واقعه 3

؛ لذا  هستم  مريم پسر  مسيح  من  شود كه  ديگر مدعي  كسي  كه  داشت  بود، امكان مي  مبهم
در   كه اند، چنان شكست به  كوممح  مدعياني  چنين  كه  است  عاليم  همين  وسيله به

  و علماي  موعودم  مسيح  من  شد كه  مدعي  ميرزا احمدقادياني  نام به  شخصي  هندوستان
  .»او را رد كردند  عاليم، قول  همين  بر اساس  امت
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  به نجران  نصاراي  نمايندگي  هيأت: گويند مي  كريمه  هآي  نزول  سبب  در بيان  مفسران
خدا  ؟ رسول دهي مي  را دشنام � ما عيسي  چرا تو رفيق: گفتند صخدا  رسول

  رسول!  خداست  او بنده  گويي مي: ؟ گفتند گويم مي  او چه  در حق  مگر من: فرمودند«
. القا كرد  باكره  و را بر دوشيزها  كه  اوست  خدا و كلمه  او بنده ! آري: فرمودند صخدا

  پدر آفريده  بدون  كه اي  را ديده  انساني  آيا تا كنون: شدند و گفتند  آنها خشمگين
  خداوند متعال  بود كه  همان. كن  ما معرفي  نظير او را به  گويي مي  باشد؟ اگر راست شده
  كه  در اين »است  آدم  ثلم  در نزد خدا همچون  عيسي  مثل  راستي  به«: فرمود  نازل

  از آفرينش  آدم  آفرينش  حتي  شد، بلكه  پدر آفريده  بدون � مانند آدم  هم � عيسي
  كه شد، چرا  پدر و مادر آفريده  بدون � زيرا آدم  انگيزتر است  نيز شگفت � عيسي

وجود م  درنگ بي  موجود شو، پس : بدو گفت  آفريد، سپس  او را از خاك«  تعالي  حق

پدر موجود شو، و او   بدون:  اوگفت  به �خداوند  كه � عيسي  است  همچنين »شد
  كه  اين  اقرار داريد به  كه گيريد، درحالي مي  خدايي  او را به  لذا شما چگونه. موجود شد

  او به  حتي  است، بلكه  نيز همچنين � عيسي ؟ پس مخلوق  است  بشري � آدم
 ! آري.  آور است و حيرت  عجيب  و وضع  از شأن  عبارت : مثل.  ستا  اولي  بودن  مخلوق

باشد تا  مي  تر از آن عجيب  امري  به  عجيب  امري  تشبيه  آدم، از باب  به  عيسي  تشبيه
تر  را قاطعانه  خصم  و سخن  بيشتر گذاشته  اثري  بشري  درنفسهاي  مثل  اين  وسيله  بدين

  .بكوبد  در هم
   

�ª��©��¨�ª��©��¨�ª��©��¨�ª��©��¨����°�� �̄�®��¬���«°�� �̄�®��¬���«°�� �̄�®��¬���«°�� �̄�®��¬���«  
 خطاب، متوجه  اين »نباش  از ترديدكنندگان  پروردگار توست، پس  از جانب  حق«
  همان � عيسي  درباره  و درست  راست  سخن ! مخاطبان  اي:  يعني.  است  اي هر شنونده 

  خطاب يا. نباشد  مردد و دودل  يقتحق  از شما در اين  كسي  شد، پس  بيان  كه  است
 و  بر تثبيت  افزودن  از ترديد، براي  ايشان  و نهي  است صپيامبر اكرم  متوجه

  .باشد مي  شان پايداري
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، � عيسي  درباره:  يعني »باره  دراين« !صمحمد  اي »كند  با تو محاجه  هركه  پس«

:  يعني »آمده تو  براي  كه  از دانشي  پس«  بااهللا ـ خداست او ـ العياذ  باشد كه  عيو مد
خبر داد، در  � امرعيسي  تو را از حقيقت  پيشين  در آيات  خداوند متعال  كه  بعد از آن

و   و پسرانتان  پسرانمان« آييد تا  ميدان  بشتابيد و به:  يعني »بياييد: بگو«  صورت  آن

از ما   هريك:  يعني »فراخوانيم شما را  خود و اشخاص  و اشخاص  و زنانتان  نزنانما

در :  ابتهال »كنيم  مباهله  سپس«  را فراخوانيم  خويش  و زنان  و شما خود و فرزندان
يا غير آن، از   و نفرين  لعن  به  ودعاكردن �خداوند  بارگاه  دستها به  ؛ بلندكردن اصل
:  يعني »قرار دهيم  خدا را بر دروغگويان  و لعنت«  است  و زاري  جد و با تضرع  روي
  كه  از ما دو گروه  را بر هر يك  خويش لعنت  !خدايا:  بگوييم  ما در دعاهايمان  همه

 صخدا  با رسول  نجران  نصاراي:  كه  است آمده   در روايات.  قرار بده  دروغگوست
 صخدا  رسول  هنگام  شدند، در اين � يعيس  الوهيت  مدعي  كرده  و مناظره  محاجه

:  كه  است  اين  كريمه  آيه  معني«: گويند از علما مي  برخي .فراخواندند» مباهله»  را به  آنان
  .»فراخوان  مباهله  كرد، او را به  مجادله � عيسي  با تودرباره  اي اگر نصراني

   

P����O��N��M��LK��J��I��H��G��FE��D��C��B���AP����O��N��M��LK��J��I��H��G��FE��D��C��B���AP����O��N��M��LK��J��I��H��G��FE��D��C��B���AP����O��N��M��LK��J��I��H��G��FE��D��C��B���A������������������������R��QR��QR��QR��Q  
  كه آنچه:  يعني »جز خدا نيست  و معبودي  است  همين  و حقيقت  حق  داستان  هرآينه«

  پيدايش و  والدت  هنگام  ـ از همان � عيسي  حال  در شرح  بر پيامبرش �خداوند
  ديگري  برحق معبود  ؛ لذا هيچ است  منطبق  با واقعيت  كرد، همان  ـ بيان  تا رسالتش  وي
باره،   در اين  نصاري  وجود ندارد، لذا مبالغه  يگانه  باشد، جز خداي  سزاوار پرستش  كه

  كس هيچ  پس »است  و حكيم  و خداوند غالب«  است  از حقيقت  و عاري  واقع  خالف
  .كند  برابري  تواند با او در صنعش نمي

تا با  خواستند صداخ  رسول«:  است  آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث
تر از  باهوش  كه[  از آنان  كنند، اما يكي ]مباهله[  مالعنه  نجران  نصاراي  نمايندگان
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اگر او پيامبر   كه خدا  نكنيد زيرا سوگند به  با او مالعنه:  خود گفت  رفيق  به ]بود  ديگران
، ]ما  قوم  يعني[ هستندسر ما   در پشت  كه  آنان  ما و نه  كنيم، نه  باشد و با او مالعنه

و در   است  مرسل او پيامبر  دانستيد كه  و شما نيك  رهيم نمي  الهي  هرگز از عذاب
كنيد؛ سرتاسر   او مباهله اگر با  و روشنگر آورد، پس  قاطع  شما سخني  به  عيسي  موضوع

  و از سر تسليم ندادند  مباهله  به  تن  بود كه  همان. شود مي  بر شما آتشفشان  وادي  اين
تو   به  خواهي مي  آنچه: گفتند صخدا  رسول  درخواست  به  و در پاسخ  در آمده

 صخدا  را بفرست، رسول  امين لذا با ما مردي ] پردازيم مي  جزيه  يعني[  دهيم مي
  شخص، امين  اين: پاخاست، فرمودند به  ابوعبيده   و چون!  اباعبيده  برخيز اي: فرمودند

  .»است  امت  اين
 حضرت  نبوت  مبرهن  و حجتهاي  روشن  هاي نشانه  از جمله  كريمه  آيه  اين

اما از  فراخواندند،» مباهله»  را به  مسيحيان  ايشان  كند كه مي  زيرا اثبات  استصمحمد 
  داشتند، تن باور  اسالم  عقيده  و درستي  و صحت  خويش  عقيده  آنها بر بطالن  آنجا كه

  .شدند  راضي  جزيه  پرداخت  و به  نداده  باهلهم  به
   

Y��X��W��V��U��T��SY��X��W��V��U��T��SY��X��W��V��U��T��SY��X��W��V��U��T��S  
از  اگر:  يعني »داناست  مفسدان«  حال »شدند، همانا خداوند به  اگر رويگردان  پس«

  روي در  فساد افروزي  عينا همان  اين  كه  كردند، بدان  اعراض  و روشن  واضح  حق  اين
و   شرك باشد و و كفر مي  شرك  به  اي، بازگشت  گيري موضع  زيرا چنين  است  زمين

 را در  آنان و  داناست  مفسدان  حال  به  سبحان  و خداي  است  فساد و تباهي  كفر زاينده
  .كند مي  مؤاخذه  برابر اعمالشان

   

��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z��k��j��i��h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀�_���� �̂�]��\��[��Z
�u��t��sr��q��p��o��n����m��l�u��t��sr��q��p��o��n����m��l�u��t��sr��q��p��o��n����m��l�u��t��sr��q��p��o��n����m��l����z��y������x��w��vz��y������x��w��vz��y������x��w��vz��y������x��w��v  

  كه  سخني سوي بياييد به!  كتاب  اهل  اي«  يهود و نصاري  به  خطاب !پيامبر  اي »بگو«

  كه  سخني  بياييد تابه:  كه  است  از شما اين  من  دعوت:  يعني »ما و شما برابر است  ميان
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و   ود استموج طور برابر و يكسان   شما به  آسماني  ما و كتاب  آسماني  در كتاب
جز   كه«:  است  اين  سخن  ندارند، اقرار كنيم، آن  اختالفي  هيچ  در آن  آسماني  يعتهايشر

  را با خالق  از مخلوقات  چيزي:  يعني »او نگردانيم  را شريك  و چيزي  خدا را نپرستيم
  الهي  يايانب  همه  دعوت  توحيد ومتن  پيام  است  و اين.  قرار ندهيم  پرستش مورد  سبحان

و  »نگيرد  پروردگاري خداوند به  جاي  ديگر را به  از ما بعضي  بعضي«بياييد » و«
  سجده  عالميان  خداي  متفقا براي  همگي  نكند، بلكه  را سجده  از ما ديگري  كس هيچ
  .و عزيرمعتقدند  مسيح  پروردگاري  به  كه  نباشيم  و مانند كساني  كنيم
و   وحرام  عبادات  ؛ چون ديني  در مسايل:  امر كه  بر اين  است  جتح  كريمه  آيه  اين

ـ استناد   وفقيه  امام  ديگر ـ چون  كسي  سخن  پيامبر معصوم، به  سخن  حالل، جز به
  در آيات  كريم  قرآن كه  امري  ـ يعني  در ربوبيت  ؛ شرك صورت  شود، در غير اين نمي

  .پيوندد مي  وقوع  ـ به  است  ردهك  را مردود اعالم  آن  بسياري
 ما  كه  اين  باشيد به  گواه: كردند، بگوييد  اعراض«  دعوت »اگر از اين  پس«

  او خشنود وبه  خداوندي  و منقاد، به  پروردگار تسليم  احكام  ما به:  يعني »مسلمانيم
از  نقل  به � عباس ناب.  نموده، معترفيم  بر ما ارزاني  قويم  دين  در اين  كه  نعمتهايي
  نامه  درآن. را خواند  كرد و آن  را طلب صخدا  رسول  نامه  هرقل: گويد مي  ابوسفيان

  بزرگ  هرقل  خدا به  از محمد رسول.  خداوند بخشايشگر مهربان  نام به«: بود  آمده  چنين
  دعوت  اسالم  سوي تو رابه  همانا من !اما بعد. اند  پيرو هدايت  كه  بر آنان  سالم!  روم
تو را دوبار   پاداش �خداوند صورت  بماني، در اين  شو تا در سالمت  مسلمان.  كنم مي
  اهل  اي: توست، و  بر دوش  هم  رعايايت  گمان، گناه برتافتي، بي  دهد، اما اگر روي مي

و   پرستيمجز خدا را ن  است، كه  ماو شما يكسان  ميان  كه  سخني  سوي  بياييد به ! كتاب
  .»... او نگردانيم  را شريك  چيزي
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: فرمود كه  است  شده  روايت) 67ـ  65(  آيات  نزول  سبب  در بيان � عباس از ابن
با   ايشان و در حضور  گرد آمده صنزد پيامبراكرم  و احبار يهود به  نجران  نصاراي

  يهودي  ابراهيم كه  نيست  جز اين: احبار يهود گفتند كردند؛  و مشاجره  ديگر نزاع يك
: فرمود  نازل  تعالي  حق پس. بود  نصراني  ابراهيم  كه  نيست  جز اين: گفتند  و نصاري. بود

ز بعد ا  لو انجي  تورات كه   كنيد، با آن مي  محاجه  ابراهيم  چرا درباره!  كتاب  اهل  اي«

را رد   پندارشان  سبحان ترتيب، خداي  اين  به »كنيد ؟ نمي  ؟ آيا تعقل است شده  او نازل
 � بعد از ابراهيم  يهود ونصاري  هاي آئين  كه  ساخت  را روشن  حقيقت  كرد و اين
است،   تورات � موسي  پديد آمد وكتاب � بعد از موسي  اند زيرا يهوديت پديد آمده

  كه است، درحالي  انجيل  وي  پديد آمد و كتاب � ز عيسيبعد ا  و نصرانيت
تواند  مي � ابراهيم  چگونه زيست، پس از آنها مي  دراز قبل  روزگاري � ابراهيم
  !باشد ؟  يا نصراني  يهودي

   

��~����}��|��{��zy��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l��~����}��|��{��zy��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l��~����}��|��{��zy��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l��~����}��|��{��zy��x��w��v��u��t��s��r���q��p��o��n��m��l
��¡�����¡�����¡�����¡���  

 علمي  آن  به  نسبت  آنچه  درباره  هستيد كه  يكسان  همان«  يهوديان  اي »هان، شما«

  نداريد محاجه  علمي  بدان  كه  چرا در مورد چيزي  كرديد، پس  داشتيد، محاجه 

  آن  به  نسبت  يهوديان  كه  مراد از آنچه »دانيد داند و شما نمي كنيد؟ وخداوند مي مي
است،  ـ  عبادات  و انواع  و حرام  از حالل  ـ اعم  موجود در تورات  داشتند، احكام  علمي

  هاي دانسته نكردند و در اين  عمل  خويش  دانش  مقتضاي  در آنها نيز به  آنان  هر چند كه
  پندارشان  ندارند، اين علمي  بدان  كه  اما آنچه. نمودند  و مشاجره  جدال  ناحق  خود نيز به

  .بود  بر دينشان � ابراهيم  كه  است
  وحجت  دليل  اقامه:  ؛ يعني در امر دين  محاجه  بر وجوب  كريمه  آيه  اين: ندا  علما گفته

  .كند مي  گرايان، داللت باطل  عليه
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 مبود از تما  يافته  گرايش:  يعني »حنيف  نصراني، بلكه  بود و نه  يهودي  نه  ابراهيم«

وپرستشگر او  �خداوند  مطيع:  يعني »بود  مسلمان«توحيد و   آيين  سوي به  باطل  اديان 

  .»نبود  و از مشركان«بود   اسالم  بود و دينش، دين

   

Á��À����¿��¾��½¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ����� �́�³��²Á��À����¿��¾��½¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ����� �́�³��²Á��À����¿��¾��½¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ����� �́�³��²Á��À����¿��¾��½¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ����� �́�³��²  
! محمد ؛ ايگفتند صخدا  رسول  به  يهوديان:  است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

او   سزاوارتر وبه  ابراهيم  دين  به  ما از تو و ديگران  داني تو مي  خدا كه  سوگند به
  اين  تو را ازپذيرش  چيز ديگري  بود و جز حسد هيچ  يهودي  ؛ زيرا ابراهيم نزديكتريم

 »اهيمابر  به  مردم درحقيقت، نزديكترين«: فرمود  نازل  تعالي  حق  پس !دارد مر باز نميا

  و پيروانش  از ياران »هستند كساني  همان«  وي  به  در وابستگي  مردم  سزاوارترين:  يعني

  اند و از آيينش هكرد  و از او اطاعت  آورده  او ايمان  به:  يعني »اند كرده  او را پيروي  كه«

  اين« � راهيماب  به  مردم  نزديكترين نيز »و«اند  اقتدا نموده  دينش  و به  كرده  پيروي

  جهت  از آن � ابراهيم  به صخدا رسول  اولويت.  است صمحمد:  يعني »پيامبر
  از امور در شريعت  بسياري  اند، همچنان � ابراهيم  از نسل  ايشان  كه  است

  F  =!5;«:  است  آمده  شريف  درحديث.  است  موافق � ابراهيم  با آيين صمحمدي

+,�  <	 �  "�  Y,#5�  	;F  +5	  �)#�  &�  =06	   �� =K	
T  ;�I��$ � :هر   همانا براي

  پروردگارم  و خليل  از ايشان، پدرم  من  و دوست  است  از پيامبران  دوستي  پيامبري
نيز   ، آنانصمحمد  از امت »آوردند  ايمان كه  و كساني«. »است � عزوجل، ابراهيم

و تأييد   با نصرت »است  وخدا كارساز مؤمنان«ترند نزديكتر و سزاوار � ابراهيم  به
  . خويش
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Ï��Î��Í��Ì������Ë��Ê��É���È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��ÂÏ��Î��Í��Ì������Ë��Ê��É���È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��ÂÏ��Î��Í��Ì������Ë��Ê��É���È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��ÂÏ��Î��Í��Ì������Ë��Ê��É���È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â  
و   قريظه بني نضير، بني  يهودي  طوايف  درباره  كريمه  آيه:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

: كردند  دعوت  خويش  دين  سوي را به  از مسلمين  گروهي  كه  گاه شد، آن  نازل  قينقاع بني
  كاش  آرزو كردند كه«  گمراهشان  و رؤساي  راهبان:  يعني »كتاب  از اهل  گروهي«

و   راه  به  ساختن شما رابا پيرو  دارند كه  بسيار دوست  آنان:  يعني »سازند  شما را گمراه

 »كنند نمي  را گمراه  جز خودشان  كه صورتي در«سازند   خويش، گمراه  باطل  روش
  كه  كار كساني  وبال و مسلما  و استوار است  ثابت  ايمان  در راه  مؤمنان  گامهاي  چراكه

  اما آنها اين »و«گردد  برمي  خودشان  نمايند، به  منحرف  را از دينشان  بخواهند مؤمنان
  .»فهمند نمي«را   حقايق

   

Ø��×��Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ���ÐØ��×��Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ���ÐØ��×��Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ���ÐØ��×��Ö��Õ����Ô��Ó��Ò��Ñ���Ð  
  در كتابهاي  كه  آنچه  چرا به:  يعني »ورزيد؟ خدا كفر مي  آيات  به چرا ! كتاب  اهل  اي«

  آن  اوصاف  در برگيرنده  كه  قرآن  است، يا به  آمده صمحمد  نبوت  شما از داليل
با «ورزيد؟  باشد، كفرمي مي  نايشا  و راستي  بر صدق  دليل  و آشكارترين صحضرت

وجود دارد و   داليل  شما از اين  در كتابهاي  كه  بر آنچه »دهيد مي  خود گواهي  كه  آن
  است؟  حق  داليل  اين  دانيد كه مي

   

K��J��I��������H��G��F��E���D��C��B��AK��J��I��������H��G��F��E���D��C��B��AK��J��I��������H��G��F��E���D��C��B��AK��J��I��������H��G��F��E���D��C��B��A  
  ؛ خلط كردن باطل  به  حق  آميختن »آميزيد درمي  باطل  را به  چرا حق ! كتاب  اهل  اي«

و   نيست  دين از  كه  است  در دين  چيزهايي  آن  كردن  و داخل  عمدي  تبا تحريفا  آن
  و آنان  پوشانيده  را بر مردم  كنند تا حقايق وارد مي  را در دين  منظور آن  اين  به  منحرفان
  كه »دانيد مي خود  كه  كنيد، با آن مي  را كتمان  حقيقت«چرا  »و«سازند   را گمراه

  .؟  است  بر حق صخدا  رسول
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؛ رؤسا  است  آمده  نزول  در سبب  كه چنان  آنان .»گفتند  كتاب  از اهل  و جماعتي«

 شده،  نازل  بر مؤمنان  آنچه  به«: خود گفتند  قوم  فرومايگان  به  يهود بودند كه  واشراف

  اندك  در وقتي  سان و بدين »شويد روز كافر  آوريد و در پايان  در آغاز روز ايمان

بيفتند   شك  به  خويش  در دين  تا مؤمنان:  يعني »برگردند  شايد آنان«مرتدگرديد 
 نتيجه  اين  شما به  ارتداد زودرس  از اين  برگردند زيرا آنان  از اسالم  از آنان  وبرخي

  ازآن  زودي  اين  به  ايد كه هيافت  آگاهي  از دينشان  گويا شما بر چيز باطلي  رسند كه مي 
؛ از  جهت از يك  اين. افتند مي  شك  به  خويش  دين  ايد بنابراين، در حقانيت  برگشته
خواهند  مي  كه  از آن، كار را بر كساني  فوري  و برگشت  اسالم  ديگر، پذيرش  جهت

  .اند ارتداد گراييده  به  ناز آنا  قبل  بينند كه را مي  سازد زيرا ديگران مي  مرتد شوند، آسان
  دانند كه نمي  زيرا آنان  اثر است كامال بي  يهودي  شياد و مغضوب  گروه  اين  توطئه  ولي

و استوار   محكم  راه  را در اين  پايدار و گامهايشان  را بر اسالم  مؤمنان  دلهاي �خداوند
  را متزلزل  امهايشان، دلها وگ�خدا  دشمنان  هاي هرگز ياوه  است، پس  گردانيده

  .جنباند را از جا نمي  هايشان عناد، اراده  سازد و بادهاي نمي
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  كه  چنان  سخن  اين »نياوريد  كند، ايمان مي  شما پيروي  از دين  كه  كسي  و جز به«
 : يعني. بود  زيردستانشان  احبار يهود به  سخنان  از جمله  است  آمده  نزول  سبب  دربيان

  دين  پيروان  خود را فقط به  و باور راستين  تصديق: گفتند  فرومايگانشان  يهود به  رؤساي
دهيد،  مي  نشان  هم  مسلمانان، تصديقي  دهيد، اما اگر براي  خود اختصاص  آيين  و اهل

: گويد مي  كريمه كثير در تفسير آيه ابن. نباشد  بيش  اي و فريبكاري  فقط ظاهرسازي  اين
  ديگري  كس  دينتان، با هيچ پيروان  را جز به  نكنيد و رازتان  اطمينان  كس  هيچ  به:  يعني«

را از   نگردانيد زيرا آن آشكار  مسلمانان دانيد، براي مي  از علم  نگذاريد و آنچه  در ميان
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بر شما   آن  وسيله  به  شوند و حتي طراز مي برابر وهم  آموزند و با شما در آن شما مي
  كه  يا اين. پايبند و پايدارند  خويش  ايمان شديدا به  گردند زيرا آنان ممتاز نيز مي

  ارائه  و حجت  شما دليل  ايد، عليه خود شماگفته  كه  آنچه  به  با تمسك  مسلمانان
  .»كنند مي

واال اگر   اوست  دست فقط به  هدايت:  يعني »است  الهي  هدايت، هدايت  هرآينه: بگو«
شناختيد،  خوبي  را به  يهود، حق  بود، شما گروه مي  حق  شناخت  مولود و نتيجه  هدايت

  جمله  الهي  يانب  اين. نكرد  و موافقت  همراهي  حق به  با شما بر ايمان  نفسهايتان  ولي
  در توجيه  سخنشان  ادامه  آن  دنبال  و به  يهوداست  رؤساي  سخن  در ميانه  اي معترضه

شما   به  نظير آنچه  كسي نكند به«: گفتند  آيد كه مي  از ايمان  خويش  پيروان  بازداشتن

ما :  يعني »ندكن  محاجه با شما  پروردگارتان  شود، يا در پيشگاه  داده  است  شده  داده
و   نبوت  صاحب  مسلمانان  كه  از اين  كه  ايم را كشيده  كاري پنهان  نقشه  اين  جهت  بدان

و   كنيم نمي  تحمل  را برايشان  فضيلت  اين  و داشتن  بريم مي  رشك  شوند، بر آنان  كتاب
  نورزند كه  تجاجبر ما اح �خدا  پيشگاه به  در روز قيامت  مسلمانان  كه  اين  ديگر براي

از ما   كساني  آوردن  يا آنها ايمان.  نكرديم  پيروي شناختيم، اما از آن را مي  ما در دنيا حق
  شك بي: بگو«. نياورند  اند، حجت قدم ثابت  خويش اند و بر اسالم شده  مسلمان  را كه

  را به  آن«  است  اسالم  و دين  وي، نبوت  فضل  و ازجمله »خداست  دست به  فضل

بازدارد،   را از كسي  الهي  تواند فضل نمي  كس هيچ  پس »بخشد بخواهد، مي  كه  هركس
  كند و اين  خواهد تا بدو رسد، تحكم مي �خدا  كه  كسي از  آن  يا در بازگردانيدن

  را به  ايشان  و امت صتا محمد  است  خواسته  عزوجل  خداي كه  است  مسلمي  حقيقت
 »و خداوند گشايشگر داناست«دهد   اختصاص  مبين  دين  اين  يعني شكار؛آ  فضل  اين

  . داناست  فضل  اهل  و او خود به  است  و گسترده  وسيع  فضل بر اهل  وي  فضل
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 مراد از:  قولي  به »گرداند مي  خود مخصوص  رحمت  بخواهد، به  را كه  كس هر«

 فراگير و  وي  فضل »است  عظيم  فضل  و خداوند صاحب«  است  مت، نبوترح
  . است  چيز گسترده  بر همه  بزرگ، و رحمتش
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���³��²���³��²���³��²���³��²  
را   شماري، آن  امين«از طال  »اگر او را بر قنطاري  كه  هست  كسي  كتاب  و از اهل«

 تعبير،  اين. باشد مي  دو كيلو و نيم  و هر رطل  است  صد رطل: قنطار »دهد تو بازمي  به
او  به«واحد  »اگر ديناري  كه  هست  كسي  و از آنان«.  است  امانت  مال  از بسياري  كنايه

  وشدت  امانت  مقدار مال  از قلت  تعبير، كنايه  اين »دهد ازنميتو ب  را به  دهي، آن  امانت
كتاب،  اهل  در ميان:  يعني.  شده  بدو سپرده  امانت  كه  است  شخصي  و طمع  حرص
  بسيار و هنگفت  امانت  پردازند، هر چند مال را مي  خويش  امانت  هستند كه  داراني امانت
  ارزش دهند، هر چند بي نمي را باز پس  امانت  هستند كه  خائناني  از آنان  همچنين. باشد

  نگاهدار باشد، در كم  امانت در بسيار  هر كس  كه  نيست  و شكي. باشد  و ناچيز هم
  اولي خاين  طريق  باشد، در بسيار به خاين  در كم  است، و هر كس  امين  اولي  طريق به

  كه  مگر آن«دهند؛  نمي  پس را باز امانت دينار   يك  حتي  خاينان  اين ! آري.  است

  خود با مدرك  حق  اثبات  دائما براي  كه  مگر آن:  يعني »باشي  ايستاده  بر سرش  پيوسته
  مصرانه  و تقاضاي  گريز بر وي  حلقه  ساختن تنگ فشار،  مكرر، اعمال  و گواه، مطالبه

  بر ما در باب: گفتند  آنان  كه  است  ببس  بدان  اين«  پا بايستي  به  خود، بر سر وي  حق

. نيستند  كتاب  اهل  اند كه  امتهايي و ديگر  عرب قوم:  اميين »نيست  راهي  هيچ  اميين
  آنان  نيست، چه  و حرجي  گناه  هيچ  مالشان  وخوردن  آنان  به  نمودن بر ما در ستم:  يعني

در   آنان  به  ستمگري  دستور اين: كردند ادعا  كه  تر اين عجيب !با ما مخالفند  در دين
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  دانند، بر خدا دروغ مي  خودشان  كه  و با اين« !! است  شده  داده شان آسماني  كتاب

  كرده  نازل  بر آنان �خداوند  كه  گويند، در ديني مي  كه  هايي ياوه  اين:  يعني »بندند مي
  سبحان  بر خداي  دانسته  ت، و آناناس  خودشان  و پرداخته  تماما ساخته  نيست، بلكه

  .بندند برمي  دروغ
  اموال رويم، از جهاد مي  ما به  كه  هنگامي: پرسيد � عباس از ابن  مردي  كه  است  نقل
 � عباس ابن . گيريم خود مي  و گوسفند ـ را براي  ماكيان  ـ مثال مرغ  چيزهايي  ذمه  اهل

  كار هيچ  برما در اين ؛ گوييم مي:  داريد؟ گفت  نظري  گيريد چه مي  آنچه  درباره: فرمود
�﴿: گفتند  كتاب  اهل  كه است   شما همچنان  سخن  اين: فرمود ك عباس ابن.  نيست  گناهي

��«������ �ª��©��¨��§﴾ )آنها   بدانيد كه!) نيست  گناهي هيچ  اميين  مال  بر ما در خوردن
  . خاطر ايشان  طيب  نيست، مگر به  شما حالل  ايبر  را پرداختند، اموالشان  يهجز  چون

   

¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��´  
  كه  قطعا بر دروغهايي  آنان  بافند، بلكه مي  هم پندارند و به مي  كه »است  چنان  نه«

قرار   و مجازات  بر خود، مورد بازپرسي  عرب  قوم  اموال  شمردن  بندند و بر حالل مي
  كافر، يامخالف  كس  خوردند ـ هر چند آن  ناحق  را به  كسي  مال  نچهگيرند و چنا مي

  پيمان  به  هركه«دارند زيرا   را برعهده  خيانت  اين  و مسئوليت  باشد ـ گناه  هم  دينشان

و «نمايد   عمل  شريعتش  و به  كرده  و از او فرمانبرداري »وفا كند«  تعالي  با حق »خود

آنها   اهل  و امانتها رابه  نخورد و حقوق  باطل  را به  كسي  مال:  يعني »نمايد  پرهيزگاري

كند و  مي  اكرام را  و دوستانش »دارد  را دوست  ترديد خداوند پرهيزگاران بي«بسپارد 
  .دارد مي  گرامي
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 زيرا »گيرند را مي  ناچيزي  خود بهاي  و سوگندهاي  عهد الهي  در عوض  كه  كساني«
و   يهوديان  آنان.  است  گردد؛ هر چند بسيار باشد، اندك  انسان  عذاب  سبب  كه  بهايي

 آن  خورند، منكر خوردن را مي  ديگران  و حقوق  اموال  چون  اند كه  همانندانشان
 »گروه آن«خورند  سوگند مي  دروغ  شوند، به  داده  امر سوگند هم  اگر بر اين شوند و مي 

  سخن  ندارند و خداوند با آنان  اي بهره  در آخرت«دارند   صفتي  چنين  كه  آنان:  يعني

  شان خوشحالي  اسباب  گويد كه نمي  سخني  يا با آنان.  كلي  را به  سخني  هيچ »گويد نمي

بر   نظر رحمت، بلكه به »نگرد نمي  سويشان و به«باشد   آنان  به  وي  لطف  گردد و نشانه

 »گرداند نمي  و پاكشان«كند  مي  عذاب  را دربرابر گناهانشان  گيرد و آنان مي  خشم  آنان

  و عذابي«در افگنند   دوزخ  را به  آنان  دهد كه مي  فرمان  ها، بلكه و پليدي  از گناهان

  .»دارند  در پيش  دردناك

 صخدا  رسول كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان �مسعود از ابن
را   مسلماني  شخص مال  وسيله سوگند خورد تا بدين  دروغ  به  هركس«: فرمودند
  در اين.  است  خشمگين او بر وي  كند كه مي  با خدا مالقات  كند، در حالي  تصاحب

يا :  نداشت، گفت  هم  بود وشاهدي  اي خود بر يهودي  مال  مدعي  هك  اي صحابي  هنگام
  همان! رود مي  ازبين  خورد و مالم مي صورت، او سوگند دروغ   در اين  پس !اهللا رسول

  .﴾�...¿���Æ�����Å��Ä��Ã��Â��Á��À﴿: فرمود  نازل  عزوجل  خداي  بود كه
  وغير آن  مسلمان  ميان  عزوجل  خداي  يعتدر شر  شود كه استنباط مي  كريمه  آيه  از اين

و   است  محترم خود  ذات  به  وجود ندارد زيرا حق  و امانتها مطلقا فرقي  حقوق  در اداي
تأثير   خود از آنان  صفت  گيرد تا در اين نمي  خود را از اشخاص  و منزلت  حق، حرمت

  .پذير گردد
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 »كتاب«  خواندن  به »خود را  زبان  هستند كه  گروهي«  از يهوديان:  يعني »و از آنان«

  و تحريف اند افزوده �خدا  را بر كتاب  آنچه:  يعني »پيچانند مي«  اي شده  تحريف

  را از كتاب  تاآن«  است �خدا  از كتاب  هم  اين  گويي  خوانند كه مي  اند، چنان كرده

  آن  كه  با اين«  است خداوند متعال  شده  نازل  از كالم  هم  آن  كنيد كه  و گمان »بپنداريد

از نزد خداوند   آن: گويند ومي«  است  خودشان  بافته بر  و قطعا مطالب »نيست  از كتاب

خداوند   از سوي  آن  كه درصورتي« گويند مي  نيسخ  و افترا چنين  دروغ به:  يعني »است

از   دروغگويند و اين  كه »دانند مي  خودشان  كه  بندند با اين مي  و بر خدا دروغ  نيست
  . است  گناهان  بزرگترين

  يهودنازل  و علماي  رهبران  نيز درباره  كريمه  آيه  اين:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  .شد

   

����� �̀�_����� �̀�_����� �̀�_����� �̀�_������a��a��a��a�����e��d��c��b�e��d��c��b�e��d��c��b�e��d��c��b����������n��m��l�����k��j��i��h��g��f��n��m��l�����k��j��i��h��g��f��n��m��l�����k��j��i��h��g��f��n��m��l�����k��j��i��h��g��f������������oooo������������������p��p��p��p
�u��t��s�����r��q�u��t��s�����r��q�u��t��s�����r��q�u��t��s�����r��q����������������w��vw��vw��vw��v��������������������������������xxxx��������������������yyyy����������������������{��z��{��z��{��z��{��z  

  كه  هنگامي :فرمود  كه  است  شده  روايت � عباس از ابن  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
 صخدا  ورسول گرد آمدند صخدا  نزد رسول  نجران  نصاراي  يهود و هيأت  علماي

تا   خواهي آيا مي! محمد اي:  گفت  يهودي  قرظي  نمود؛ ابورافع  دعوت  اسالم  را به  آنان
 صخدا  ؟ رسول كنيم پرستند، ما نيز تو را پرستش را مي  عيسي  نصاري  كه چنان

: فرمود  ارتباط نازل  اين به  متعال  خداي  پس ! كاري  از چنين �بر خدا  پناه: فرمودند
  مردم  او به  بدهد، سپس و پيامبري   و حكم  او كتاب  خدا به  را نسزد كه  بشري  هيچ«

و   راست  سخني  اي،نه مقوله  چنين : يعني »باشيد  من  خدا بندگان  جاي به : بگويد
  رسالت، سفيران  امانت در اداي:  عظام  زيرا انبياي  سزاوار گفتن  هم  و نه  است  درست

  مخصوص  خويش  وحي  را به  او ايشان  هستند، كه  او و خلقش  ميان  لهيا  برگزيده
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  خداي  براي  و اخالص فهمي  ايشان، راست  ترديد از مختصات بي  گردانيده، پس
را   مردم  زند كه سرنمي ادعايي  چنين  پيامبري  بنابراين، هرگز از هيچ  است  عزوجل

زيرا ! را  عزوجل  خداي  كنيد نه  مرا پرستش ! مردم  اي: و بگويد  كفر فراخوانده  سوي به
  . اشياء است  طبيعت  برخالف  اين
  را افترا بستند كه  سخناني � بر عيسي  شد كه  نازل  در رد نصاري  كريمه  آيه

ـ   از برادرانش  و هر يك  وي  در باره  سخناني  چنين  ندارد و گفتن  اصالصحت
  . نيست  زاوار همـ س ‡ پيامبران  ازخانواده

  رب، دانا، به  دين  به  كه  است كسي:  رباني »باشيد  رباني«: گويد مي  پيامبر الهي »و ليكن«
  چنانكه.  برخوردار است  و حكمت  از حلم  با آن  و همراه  متمسك  سخت  وي  طاعت

5�pW:  گفت � عباس ابن  در روز وفات  حنيفه  محمدبن�  ���  ��$�  QI7  [� �  : امروز

  كه  آن  سبب  به«باشيد   رباني: گويد مي پيامبر الهي!  آري. »در گذشت  امت  اين  رباني

آسماني،   كتاب  به  علمتان  همراه  به:  يعني »آن  خواندن  سبب  داديد و به مي  تعليم  كتاب
زيرا شما  نيرومند باشيد  ميدان  و در اين  متمسك پايبند و  پروردگار سخت  طاعت  به

امر   بدان  تمسك  را به  دهيد و آنان مي  درس  مردم را به  خوانيد، آن را مي  الهي  كتاب
  بايد بيشتر از ديگران  ا خود ويآموزد، قطع مي  ديگران را به  حق  كه  كسي  كنيد، پس مي
  .پايبند باشد  آن  به
   

j��i��h��g��f����e��d��cb��a��� �̀���_��~��}��|j��i��h��g��f����e��d��cb��a��� �̀���_��~��}��|j��i��h��g��f����e��d��cb��a��� �̀���_��~��}��|j��i��h��g��f����e��d��cb��a��� �̀���_��~��}��|  
و  : يعني »بگيريد  پروردگاري  را به  و پيامبران  فرشتگان  دهد كه نمي  ا را فرمانو شم«

  بعد ازيافتن  كه  ـ سزاوار نيست  غير وي  باشد، چه � عيسي  ـ چه  پيامبري  هيچ  براي
و   فرشتگان خود يا پرستش  پرستش  را به  خداوند متعال، مردم  از سوي  و هدايت  دانش

  از آن  آيا پس«كند  نمي كاري چنين  الهي  فرستاده  گر دستور دهد، و قطعا هيچدي  پيامبران

  .»دهد؟ مي  كفر فرمان  ايد، شما را به شده  مسلمان  كه

  دين زيرا اسالم  است  اسالم ‡انبيا  تمام  قرآن، دين  در عرف  كه  شويم يادآور مي
  .شد  گرفتهكار  تعبير به  اين  جهت  همين  باشد، به مي  فطرت
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اسرار   صحيح  و فهم  عميق  درست، فقاهت  علم:  كه  كند بر اين مي  داللت  كريمه  آيه
  .و پايبند نيز باشد  عامل  شرعي، بدان  تكاليف  به  عالم  طلبد كه ؛ مي شرعي
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  و توحيد واخالص  يگانگي  به ‡ پيامبران  را كه  حقيقت  اين  تعالي  حق  كه  بعد از آن

  پردازد كه مي  حقيقت  اين  بيان  ساخت، در اينجا به  دهند، روشن دستور مي  وي  براي
  تصديق  را نيز به شخوي  و امتهاي  و تأييد نموده  را تصديق  الهي  رسالتهاي  همه  ايشان

از آنها   تا برخي  است گرفته  پيمان  خويش  از انبياي  تعالي  اند زيرا حق داده دستور مي  آن
كنند و   كار سفارش  اين و همديگر را به  ديگر بوده  برخي  كننده تصديق  در امر ايمان

  ميثاق  پيامبرانخداوند از   كه  و هنگامي«: دستور دهند  آن  خود را نيز به  امتهاي

  گيرد، بدان مي  برخود الزم  عهدكننده  كه  است  عهد مؤكد و محكمي:  ميثاق »گرفت
مؤكد  تأكيد؛  هاي ديگراز صيغه  چيزي  سوگند، يا به تعهد را به  شود و آن متعهد مي

  كمتيو ح  شما كتاب  به  هرگاه كه «:  گرفت  امر پيمان  بر اين  از ايشان!  آري. گرداند مي

آمد   سويتان به  پيامبري  گاه آن« شما دادم   به  و حكمت  از كتاب  اگر چيزي:  يعني »دادم

شما   به  كه  او با آنچه  ودعوت  پيام:  يعني »كرد  را با خود داريد، تصديق  آنچه  كه

  هو از آنجا ك »دهيد  آوريد وياريش  او ايمان  به  كه  بر شماست«بود   ام، موافق داده
  قسم  جواب  در حكم  جمله  اين رو، است، از اين  سوگنددادن  منزله ميثاق، به  گرفتن

  آنها يكي  همه  ديگرند و هدف يك  كننده كامل همگي ‡انبيا  رسالتهاي:  يعني. باشد مي
خير و   به  هم  در فروع  اند و اختالفشان متفق  در اصول آنها  از اين، همگي  است، گذشته

  و هماهنگ  انسان  حيات  با دگرگوني  فروعات، همراه  كه چرا خود امتهاست،  مصلحت
  اما اگر دو پيامبر ـ مثال ـ در يك. باشد  تواند متغير و دگرگون مي و زندگي،  با زمان

دو در   ـ آن  عليهماالسالم  و هارون  شدند ـ مانند موسي  همزمان  با هم  امت  عصر و يك
متأخر است،   كه  پيامبري  بود، پس  آنها مختلف  و اگر اقوام. اند متفق  امور با هم تمام
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 � ابراهيم حضرت  به �لوط  حضرت  كه آورد، چنان مي  ايمان  پيامبر متقدم  دعوت به
ديگرآمدند، مانند  يك  و اگر دو پيامبر در پي. شد  وي  دعوت  آورد و پشتيبان  ايمان

  را تصديق  ديگري از آنها دعوت  هر يك  صورت ر اينعليهماالسالم، د  و عيسي  موسي
  گذشته  انبياي  امتهاي  تمام بايد از سوي  كه ص پيامبر خاتم  بعثت  است  همچنين. كند مي

  .قرار بگيرد  مورد تأييد و تصديق
  گرفته � را ـ ازآدم  پيامبري  هيچ �خداوند«: فرمود  كه  است  شده  روايت � از علي

  گرفت  پيمان صمحمد  درباره  از وي  كه  ـ برنينگيخت، مگراين  بعد از وي  انتا پيامبر
. كند  اش و ياري  آورده  او ايمان  گشت، بايد به  مبعوث  رسالت  به  اگر در زمانش  كه

  نيز در اين  خويش  از قوم دستور داد تا  از پيامبران  هر يك  به  خداوند متعال  همچنين
لما   حيين  وعيسي  موسي  لو كان«:  است  آمده  شريف  در حديث. »گيردب  پيمان  باره

  از من، هيچ  را جز پيروي  ايشان بودند، مي  زنده  و عيسي  اگر موسي:  وسعهما اال اتباعي
اگر در هر   هستند كه  اعظمي  امام  درواقع صپيامبر خاتم  پس. »نبود  ديگري  گنجايش
  جهت، در شب  بود و از اين  واجب ‡انبيا بر همه  يشانا  بودند، اطاعت مي  عصري

 صخدا  آمدند ـ رسول  گردهم  المقدس در بيت:انبيا  همه  ارواح  كه  گاه اسراء ـ آن
روز محشر   شفيع ص حضرت  آن  همچنين. دارشدند را در نماز عهده  ايشان  امامت

 »گاه آن«. گريزند مي  از آن  عزمال اولي  پيامبران  روزحتي  در آن  كه  اي هستند، قضيه
كار اصر   آيا اقرار كرديد و گرفتيد بر اين: فرمود«  پيامبرانش به  خطاب  خداوند متعال

  معناي  به: ناميد زيرا اصر» اصر«گرفت،   از پيامبرانش  را كه  عهدي �خداوند  »مرا ؟
بر خود   كه  آنچه  به  وفا نمودن  را به  خويش  صاحب  كه  است  ومحكمي  سخت  پيمان
  از سوي  پيمان  اين  ساختن  محكم  دهنده  خود نشان  دارد و اين وامي  گرفته  الزم

با   باشيد و من  گواه  پس: فرمود.  اقرار كرديم ! آري: گفتند«  است  متعال پروردگار

ديگر   از شما بر بعضي  ضيبع  دادن بر اقرار شما و گواهي  من:  يعني » شما ازگواهانم
  . هستم  امر، از گواهان  دراين
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  شده امتها گرفته  و تمام ‡ پيامبران  از تمام  كه  پيماني »بعد از اين  كه  كساني  پس«

  بيرون:  يعني» اند  گروه، همانا فاسقان  آن  پس« !صمحمد  از تو اي »برتابند  روي«
  .اند ياله  رمانف  از دايره  رفتگان
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  آفريننده  خداي  غير از دين  آيا مردم، ديني:  يعني »جويند؟ اهللا را مي  آيا جز دين«

از  »آسمانها در  هركه  كه  با آن«كنند؟  مي  پشتيباني  طلبند و از آن را مي  موجودات
  و ناخواه  خواه«  آن موجود در  مخلوقات  از تمام »است  زمين«در   هر كه »و«  فرشتگان

چيز در   همه  يعني: اند گفته )ناخواه: كرها(  در معني  مفسران »اهللا منقاد است  براي
  كوني  بوده، از قوانين  الهي  فرمان ـ منقاد  و جمادات  حيوانات  ـ حتي  آسمانها و زمين

  عزوجل  فرمانبردار خداي  نيز ناخواسته كافر  و حتيكنند  و انقياد مي  اجبارا اطاعت  وي
  مراد، اسيران:  قولي  به. منكر باشد  و زبانش  دل  اوست، هر چند كه  هستي  و پيرو قوانين

  برده  بهشت  سوي به  خويش  اسارت  هاي در زنجيرها وقالده  امتها هستند كه  مسلمان
  ، كاري�هللا  جز دين  ديني  طلب  نكار است، يعنيا  همزه...)  هللاأفغير ا(  همزه. شوند مي
شد زيرا   ساخته  مقدم) يبغون: ( بر فعل  است) اهللا  غير دين( : كه  و مفعول.  نارواست  بس

  طلب. باشد مي  باطل  معبودان  انكار متوجه  رو كه  است، از آن تر در اينجا مهم  مفعول
باشد  مي  باطل  و پرستش  دين  دربرابر آن  شدن  تسليمو   ؛ فرمانبردن الهي غير از دين  ديني

  را مطابق  هركس  تعالي  حق  در روز قيامت، پس »شوند مي  او بازگردانيده سوي و به«
  .دهد مي  پاداش  وي  عمل
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را  حقيقت   و اين »آورديم  ايمان  شده  بر ما نازل  خدا و آنچه  به: بگو« !صمحمد  اي

و   بر ابراهيم  آنچه«  به  آورديم  ايمان: بگو »و«  كن  اعالم  خويش  خود و امت  از سوي

اد و از احف  اسرائيل بني  قبايل: اسباط »شده  و اسباط نازل  و يعقوب  و اسحاق  اسماعيل

  ايمان» و« آوردند  ايمان � موسي  به  اند كه � يعقوب  گانه دوازده  فرزندان  اننوادگ

  داده  پروردگارشان  از جانب«ديگر  »و پيامبران  و عيسي  موسي  به  آنچه«  به  آورديم

  گذاشته، به  فرق  يهود ونصاري  كه چنان »گذاريم نمي  فرق  از آنان  يك هيچ  و ميان  شده
  آيه  تفسير نظير اين. ديگر كافرشدند  برخي  آوردند و به  ايمان ‡ پيامبراناز   بعضي
  حق  ما براي:  يعني »فرمانبرداريم و ما او را«.  گذشت» 136 /بقره»  در سوره  كريمه
  . هستيم  منقاد و مخلص  تعالي

   

l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a�� �̀�_l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a�� �̀�_l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a�� �̀�_l��k��j��i��h��g��f��e��d��c����b��a�� �̀�_  
  شود و او در آخرت نمي  ر بجويد، هرگز از او پذيرفتهديگ  جز اسالم، ديني  و هركه«

 پذيرفته  ايشان  جز دين  ديگري  ، دينصمحمد  بعد از بعثت  پس »است  زيانكاران از
  گردن اسالم  دين  به  كه  ديگر است، لذا، كسي  اديان  همه  ناسخ  ايشان  دين  نيست، چون 

 روايت  به  شريف  در حديث.  نيست  تينجا  وي  براي  باشد، در روز قيامت ننهاده
آيند، درآغاز نماز  مي  در روز قيامت، اعمال«:  است  آمده صخدا  از رسول � ابوهريره 

تو بر خير : فرمايد مي پروردگار متعال.  نماز هستم  من! پروردگارا: گويد آيد و مي مي
  پروردگار متعال.  هستم  زكات من !راپروردگا: گويد آيد و مي مي  زكات  گاه آن.  هستي

.  هستم  روزه  من! پروردگارا: گويد آيد ومي مي  روزه  گاه آن.  تو بر خير هستي: فرمايد مي
تو   سبب و به  گيرم تو مي  سبب و امروز به تو بر خير هستي : فرمايد مي  پروردگار متعال

  .»دهم مي
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  بن حارث  درباره  كريمه  آيه  ناي: اند كرده  روايت  نزول  سبب  در بيان  مجاهد و سدي
.  پيوست  كفار مكه  و به  برگشته  از اسالم  تن  با دوازده  شد كه  نازل  سويد انصاري

  .گراييد اسالم  مجددا به  آيات  اين  بعد از نزول  حارث: گويد مي ك عباس ابن
   

��|��{��zy��x��w��v��u����t��s��r��q��p��o��n��m��|��{��zy��x��w��v��u����t��s��r��q��p��o��n��m��|��{��zy��x��w��v��u����t��s��r��q��p��o��n��m��|��{��zy��x��w��v��u����t��s��r��q��p��o��n��m

�̀�_������~��}�̀�_������~��}�̀�_������~��}�̀�_������~��}  
 كه  كند؟ با آن مي  كافر شدند، هدايت  بعد از ايمانشان  را كه  خداوند قومي  گونهچ«

:  يعني »آمد  روشن  داليل  و برايشان  است  رسول، برحق  اين  دادند كه  شهادت 
  آوردن  بعد از ايمان  كند كه  هدايت  حق  سوي را به  قومي �خداوند  كه  بعيداست
  از كتاب  روشن  داليل  و بعد از آمدن ص پيامبر اكرم  تحقاني  به  دادن  وگواهي

 از  و آگاهي  داليل  آنها از اين  ، و بعد از شناختصپيامبر  و معجزات  سبحان خداي
 مرتدان  كه »كند نمي  بيدادگر را هدايت  و خداوند قوم«كفر برگشتند   آن، به  مقتضيات

  كه  است كسي  مرتد بزرگتر از گناه  گناه  كه  يستن  شكي. اند  جمله  برگشته، از آن  از دين 
از   و سپس  را شناخته  زيرا مرتد، حق  است  را نپذيرفته  و اصال اسالم  مانده  بر كفر باقي

  . است  گرديده در دين  و شبهه  ايجاد شك  و سبب  برتافته  روي  عناد و تمرد از آن  روي
   

j��i��h��g���f��e��d��c��b��aj��i��h��g���f��e��d��c��b��aj��i��h��g���f��e��d��c��b��aj��i��h��g���f��e��d��c��b��a  
از  و طرد  دوري:  يعني »خدا  لعنت  كه  است  اين  سزايشان«  مرتدان:  يعني »انآن«

  سزاوار اين  مرتدان:  يعني »است  برآنان  و مردم، همگي  فرشتگان  و لعنت«  وي  رحمت
  .هستند  لعنت  همه

   

t��s��r���q��p��o�����n��m��l��kt��s��r���q��p��o�����n��m��l��kt��s��r���q��p��o�����n��m��l��kt��s��r���q��p��o�����n��m��l��k  
از   عذاب  مانند، نه مي  جاودانه«  است  آن  نشانه  كه  دوزخ  لعنت، يا در آتش» در آن«

  آنان  به  و در كار عذابشان »شود مي  داده  مهلت  آنان  به  گردد و نه مي  كاسته  آنان
  .شود مي  داده  تأخيري
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  :فرمايد و مي  را استثنا كرده  كنندگان توبه  تعالي  حق  سپس
   

¡�����~��}��|��{��z��y����x��w��v��u¡�����~��}��|��{��z��y����x��w��v��u¡�����~��}��|��{��z��y����x��w��v��u¡�����~��}��|��{��z��y����x��w��v��u  
 »آوردند  اصالح  كردند و به  توبه«از ارتداد   پس:  يعني »از آن  پس  كه  مگر كساني«

  اصالح  به  اسالم  وسيله  بودند، به  ساخته  تباه  خويش  با ارتداد از دين  را كه  آنچه:  يعني
  و رأفت  لطف از  و اين »است  مهربان  خداوند آمرزنده  گمان بي  پس«آوردند   و سامان

بايد . آمرزد مي  پذيرد و برآنان را مي  كاران توبه  توبه  باشد كه مي  بر خلقش  وي  و رحمت
. شود مي  بازگردد ـ نيز پذيرفته  اسالم  سوي به  مخلصانه  مرتد ـ چنانچه  توبه  كه  دانست

  .»نيست  اختالفي  علما هيچ  ميان  باره من، دراين  در حد علم«: گويد مي  شوكاني  امام
از   مردي: فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � اسعب از ابن

را   كسي  گشته  پشيمان  گاه پيوست، آن  شرك  به  مرتد شده  آورد و سپس  انصار، اسالم
بود   ؟ همان هست  اي توبه  آيا برايم: بپرسيد صخدا  از رسول  فرستاد كه  قومش  سوي به
  دادند، مجددا اسالم اطمينان  وي  به  قومش  كه  شد و بعد از آن  نازل  هكريم آيه  اين  كه

  .آورد
   

£��¢£��¢£��¢£��¢��������±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤±��°�� �̄�®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤  
» بر كفر خود افزودند  كافر شدند، سپس  از ايمانشان  پس  كه  كساني  راستي  به«

 آنان  هرگز توبه»  آن  و اهل  ماسال  عليه  و توطئه  بر نيرنگ  در كفر و افزودن  باپايداري

و : (فرمايد مي )4/17(  در آيه  خداوند متعال  كه  مرگ، چنان  هنگام  به »شود نمي  پذيرفته 
  از آنان  هريك  مرگ چون  شوند و سرانجام مي  ناشايست  كارهاي  مرتكب  كه  كساني  توبه

  كريمه  آيه  اين  برآنند كه  بعضي .)نيست  ؛ پذيرفته كردم  توبه  اينك: گويند فرا رسد، مي
  چون  كفر ورزيدند، سپس � عيسي به  بودند كه  زيرا آنان  است  ناظر بر يهوديان

خود   و آنان«نيز كافر شدند   ايشان  گرديدند، به مبعوث  رسالت  به صمحمد  حضرت

  .»اند  گمراهان
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  باشند، چه  كفار اصلي  چه »اند كفر مرده  حال و در  كافر شده  كه  كساني  در حقيقت«

را   را پر از طال كنند و آن  زمين  هرچند فراخناي«  برگشتگان  حق  و از دين  مرتدان

  اندازه دوزخ، به  باز عذا  خويش  نجات  براي  هرچند در روز قيامت:  يعني »دهند  فديه

 شود، نمي  پذيرفته  از آنان  يك هرگز از هيچ«آورند   از طال فديه  زمين  روي  گنجايش

  هيچ:  يعني »نخواهند داشت  اي دهنده  ياري  و هيچ  است  دردناك  را عذابي  آنان
  شريف  در حديث. دهد  نجاتشان �خداوند  از عذاب  در روز قيامت  كه  نيست كسي

او   به  تعالي  حق  گاه شود، آن مي  آورده  دوزخ  از اهل  مردي  در روز قيامت«:  است  دهآم
: گويد مردمي  ؟، آن دهي مي  از طال فديه  زمين  گنجايش  اندازه  به  آيا از عذابم: گويد مي

  ؛ از تو در صلب را از تو خواستم  گفتي، كمتر از اين  دروغ: فرمايد پروردگار مي ! آري
اما . »ابا ورزيدي تو  نياوري، ولي  را شريك  زيچي  من  به  كه  عهد گرفتم  آدم  پدرت
  حديث  ندارد، در اين حالش  به  سودي  كافر، در آخرت  دنيوي  نيك  افعال  كه  اين  علت

قرار گرفتند   مورد پرسش  جدعان  از عبداهللا بن صخدا  رسول:  است  شده  بيان  شريف
را   و مردم  ساخت كرد و آزاد مي مي را بازخريد  بود، اسيران  نوازي  مهمان  ـ و او شخص

  دربر دارد؟ آن  سودي  در آخرت  برايش  وي  خير دنيوي  آيا اعمال  نمود ـ كه مي  اطعام

�  (  =8��p ,<&: فرمودند ص حضرت   i���� "�  �I�5� : 4� z ��]�  +*�L6  W��  "�!  نه:  ��5

از روزها   روزي  خود حتي  زندگي  زيرا او در طول دندار  سودي  حالش  ز آنها بها  چيزي
  .»بيامرز  مرا در روز قيامت  خطاهاي !پروردگارا:  نگفت  هم
  رادر مجموع  خداوند متعال، كافران  كه  كنيم مي  ، مالحظه)90ـ  89(  آيات  به  نگاهي با
  : است  كرده  تقسيم  گروه  سه  به
  . است  ناظر بر ايشان) 89(  كردند و آيه  توبه  صادقانه  كه  آنانـ  1
  . است  ناظر بر آنان) 90(  كريمه  و آيه  نبوده  صحيح  شان توبه  كه  ـ آنان 2
  . است  ناظر بر آنان) 91(  كريمه  آيه  اند، كه و بر كفر مرده  نكرده  اصال توبه  كه  ـ آنان 3
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 از ايمان  عبارت  كه» ابرار»  درجه  هرگز به:  يعني »رسيد نمي  نيكوكاري  هرگز به«
  بهشت را كه» بر»  رسيد و هرگز ثواب نمي  است  آن  و قبول  در عمل  راستين، شايستگي 

شما   نفقه  كه  مگر آن : يعني »كنيد  داريد انفاق  دوست  تا از آنچه«يابيد  در نمي  است
  را دوست  آن  كه باشد  اموالي  ـ از آن  از طاعات  آن از جهاد و غير  ـ اعم �خدا  در راه
  آيه  اين  بعد از نزول � از اصحاب  شماري  كه  است  آمده  شريف  در احاديث. داريد
. كردند �خدا  راه  پيشكش را  اموالشان  ترين و نفيس  آمده صخدا  نزد رسول  كريمه

  .دهد مي  پاداشتان  و بر آن »داناست  كنيد، قطعا خدا بدان  انفاق  چه و از هر«
   

��dc���������b��a�� �̀�_�� �̂�]����\��[��Z��Y��X������W��V��U���T��S��R��dc���������b��a�� �̀�_�� �̂�]����\��[��Z��Y��X������W��V��U���T��S��R��dc���������b��a�� �̀�_�� �̂�]����\��[��Z��Y��X������W��V��U���T��S��R��dc���������b��a�� �̀�_�� �̂�]����\��[��Z��Y��X������W��V��U���T��S��R
l���k�����������j��i��h��g��f��el���k�����������j��i��h��g��f��el���k�����������j��i��h��g��f��el���k�����������j��i��h��g��f��e  

 تورات، اسرائيل  ولاز نز  پيش  بود، جز آنچه  حالل  اسرائيل بني  خوراكيها براي  همه«

 در اينجا» اسرائيل«جمهور مفسران، مراد از   قول  به »بود  كرده  بر خود حرام 
  پسر اسحاق  يعقوب  ، لقب»اسرائيل«زيرا   اسرائيل  ملت  است، نه � يعقوب

  و شير شتر را بر خود حرام  گوشت � يعقوب  كه  است  نقل.  است ‡پسرابراهيم
 .بود كرده  را بر خود حرام  اي پي و  رگ  داراي  او هر گوشت: ديگر  قولي  بود، به كرده
از   يهوديان  سؤال  به  در پاسخ صخدا  رسول  استناد فرموده  ـ به � عباس ابن
 النساء عرق  بيماري � يعقوب«: گويد ـ مي  تحريم  اين  علت  در باره ص حضرت آن
بخشد،   شفايش  بيماري  گر از اينا  نذر كرد كه �خدا  براي  داشت، پس) سياتيك(

  خورد و حق نمي باشد،  پي و  رگ  داراي  را كه  هر حيواني  و گوشت) عرق(  وپي رگ
  تحريم  لذا اين. كردند پيروي  وي  نيز از سنت  بخشيد، بعدا فرزندانش  شفايش  تعالي

اگر : بگو«. بود  اللح  تورات ها در خوراكي  است، و تمام  تورات  از نزول  قبل  مربوط به

تا » را بخوانيد  بياوريد و آن را  تورات«مرا باور نداريد   و سخن »گوييد مي  راست
است، دريابيد زيرا   كرده  شما بيان  براي  داستان  از اين  قرآن  را كه  آنچه  و درستي  راستي
  . است  گفتم، ناطق  بر آنچه  تورات
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اما  كردند،  را بر خود حرام  ماريه  يا خادمشان  نيز، عسل صپيامبرما  كه  است  نقل
ارتباط   را دراين» تحريم»  از سوره) 1(  امر تأييد نكرد و آيه  را در اين  ايشان �خداوند

  .خواهد آمد  تفسير آن  فرمود ـ كه  نازل
  مالز  كفاره  ساخت، بر وي  را بر خود حرام  چيز مباحي  اگر كسي  كه  مسئله  فقها در اين

شود و در  مي الزم  كفاره  وي بر  احناف  اند؛ در مذهب  شود يا خير؟ بر دو رأي مي
  .شود نمي  الزم  كفاره  بروي  شافعي  مذهب

  

x��w��v���u��t��s��r��q��p��o����n��mx��w��v���u��t��s��r��q��p��o����n��mx��w��v���u��t��s��r��q��p��o����n��mx��w��v���u��t��s��r��q��p��o����n��m  
  اين آن، يا بعد از  و تالوت  تورات  بعد از آوردن:  يعني »بعد از اين  كه  كساني  پس«

بر «؛  است آمده  خودشان  در كتاب  كه  آنچه  در خصوص  با آنان  وردطلبيو هما  تحدي

  و آنچه  خودش كتاب  داوري  به  كه  زيرا كسي »خود ستمكارانند  بندند، آنان  خدا دروغ
  بعد از آن  هم شود و باز  شناسد، فرا خوانده مي  خويش  درست  اعتقاد شرعي  كه

  . ستمكارترنيست  از وي  كس بربندد، هيچ  وغدر  سبحان  بر خداي  كنان جدل
   

b��a��� �̀�����_���~��}��|{��z��yb��a��� �̀�����_���~��}��|{��z��yb��a��� �̀�����_���~��}��|{��z��yb��a��� �̀�����_���~��}��|{��z��y������������e���d��ce���d��ce���d��ce���d��c  
 حنيف  كه  ابراهيم  از كيش  پس.  گفت  خداوند راست«  يهوديان  پيامبر به  اي »بگو«

 وضوح  با تمام  من  رسالت  صدق  كه  مادام:  يعني »كنيد  نبود، پيروي  بود و از مشركان 
:  حنيف .كنيد  پيروي  هستم  بر آن  من  كه  اسالم  شده، از آيين  بر شما روشن  درخششو  

  . حق  دين  سوي  به  باطل  از اديان  گراينده
   

��p��o��n��m����l�������k��j��i��h��g��f��p��o��n��m����l�������k��j��i��h��g��f��p��o��n��m����l�������k��j��i��h��g��f��p��o��n��m����l�������k��j��i��h��g��f  
برسر   و يهوديان  مسلمانان:  است  كرده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  مجاهد در بيان

از   المقدس بيت  گفتند كه مي  ورزيدند؛ يهوديان همديگر فخر مي  به  المقدس و بيت  كعبه
  مقدس  باشد و درسرزمين مي ‡انبيا  هجرت  محل  كه  جهت  برتر است، بدان  كعبه

: شد  نازل  بودكه  برتر است، همان  كعبه  بلكه: گفتند مي  و مسلمانان. قرار دارد
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در   تعالي  حق  منظور عبادت  به »شده  نهاده  مردم  براي  كه  يا خانه  اولين  درحقيقت«

  گذار آن بنيان  است، كه  كعبه  خانه:  يعني »است  در بكه  كه  است  همان«  زمين

در   كه  است  كسي  براي  خير آن  ؛ بسياري كعبه  بركت.  است »و مبارك«بود  � ابراهيم
از   كه  نعمتها و خيراتي  بسياري  جهت  كند، به را مي  آن  شود، يا قصد زيارت مي  مقيم  آن

  مؤمنان  نصيب  در آن  كه  مضاعفي  ثواب  سبب شود و به سرازير مي  مكه  سوي جا به همه
  تعالي  توحيد باري  كه  سبب  اين  بسا به  چه «  جهانيان  براي  است  و هدايتي«گردد  مي

  ابراهيم(  خليلين  شود و سنت بسيار مي  وي ذكر  سهگردد، در مشاعر مقد برپا مي  در آن
  .گردد مي احيا  در آن) عليهماالسالم  و اسماعيل

  به  نسبت  آن  ؛ بر افضليت پرستشگاه  اولين  عنوان  به  كعبه  با توصيف  خداوند متعال
از  �ابوذر  روايت  به  شريف  در حديث. گذارد ديگر تأكيد مي  عبادي  اماكن
  بنا شد، مسجدالحرام  زمين  در روي  كه  مسجدي  اولين«:  است  آمده صخدا رسول

» بكه« .»بنا گرديد  كعبه  از بناي  سال  چهل  فاصله  به  بود، كه  مسجداالقصي  آن  ودومين
  رابرآن  ستمگران  كه  است  اين  بكه  به  آن  تسميه  وجه:  قولي  به.  است  مكه  همان

يا . شكند رامي  گردنهايشان  باشند، مكه  قصد تجاوز داشته  آن  اگر به و  نيست  دسترسي
  سبب  در نماز، به  زنان  كه  طوري  است، به  در آن  مردم  نامگذاري، ازدحام  اين  سبب
  نامهاي  مكه  براي«: گويد كثيرمي ابن. گيرند قرار مي  مردان  روي  ازدحام، پيش  كثرت

القري،  الحرام، بلداالمين، ام بيت العتيق، مكه، بكه، بيت  ند، چونا را ياد كرده  بسياري
  .»وكعبه  ، مقدسه، حاطمه، رأس، بنيه، بلده 1قادس

   

��¤��£��¢�� � �¡������~��}��|��{z���y��x��w�� vu��� �t��s��r��q��¤��£��¢�� � �¡������~��}��|��{z���y��x��w�� vu��� �t��s��r��q��¤��£��¢�� � �¡������~��}��|��{z���y��x��w�� vu��� �t��s��r��q��¤��£��¢�� � �¡������~��}��|��{z���y��x��w�� vu��� �t��s��r��q
�̄������®��¬��«��ª��©��������� �̈�§��¦¥�̄������®��¬��«��ª��©��������� �̈�§��¦¥�̄������®��¬��«��ª��©��������� �̈�§��¦¥�̄������®��¬��«��ª��©��������� �̈�§��¦¥  

  و آن »است  ابراهيم  مقام«ها؛  نشانه  ينا  از جمله  كه »است  روشن  هايي نشانه  در آن«
  وي  پاهاي  ايستاد و نقش مي  بر آن  كعبه  بناي  در هنگام � ابراهيم  كه  است  اي صخره
را   آن  كه ما دستور داده  به  تعالي  و حق.  است  نمايان  طور برجسته به  صخره  در آن

                                                 
 . از گناهان  كننده پاك:  قادس ١
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  است، چرا كه الهي   روشن  هاي نشانه از  سنگ  اين ! آري.  ١قرار دهيم  خويش  نمازگاه
از  »و«تواند پرواز كند  نمي  از فراز آن  شود و پرنده دو برابر مي  مقام  ها در آن نيكي

  درآيد، در امان در آن  كههر «  كه  است اين   در كعبه  الهي  روشن  هاي نشانه  جمله

  درآيد، از همه  الحرام بيت  بهباشد و   بيمناك  يا چيزي  از دشمني  هركه:  يعني »است
را   هر چند خوني او نشوند؛  متعرض  كه  است  واجب  گردد و بر مردم مي  ترسها ايمن

در   هر كس  ولي شود،  خارج  از حرم  كه  باشد، تا آن  را گرفته  باشد، يا مالي  ريخته
گردد زيرا خود او  مي  شود و جزا بر او اقامه شد، دستگير مي  جرمي  مرتكب  حرم  داخل
خداوند   حكم  اين  مشمول و بنابراين،  است  را آغاز كرده  حرم  حرمت  هتك  كه  بوده

. »94/2«) دارد  حرمتها قصاص  وهتك( �﴾}��|﴿: فرمايد مي  كه  قرارگرفته  متعال
و ديگر مشاعر   و عرفه  و مني  صفا و مروه در مكه، وجود  روشن  هاي نشانه  از جمله

  حريم  قصد تجاوز به  كه  است  از جباران  كساني  جمله، نابودشدن  و از آن  است  سمقد
  .را بكنند  آن
و   تعالي  باري  بر حق  تأكيدي  اين »كعبه  خانه  حج  مردمان  بر عهده  اهللا است  و براي«

 »را دارد  آن  به  رفتن  توانايي  كه  كسي  براي«  است  كعبه  خانه  از حرمت  بزرگداشتي
را  آن  به  رفتن  استطاعت  بشود كه  كعبه  خانه  حج  راهي  كسي: شود مي  چنين  تقدير آن
  وهر كه«  سفر است  و اسباب  توشه  زاد و راحله، يعني: از  عبارت  استطاعت  دارد، اين

از  يقينا خداوند«را انكار نمايد   كعبه  و فضايل  روشن  هاي نشانه:  يعني »كفر ورزد

  بلكه رساند، نمي  او نفعي  اصال به  بندگان  و عبادات  و طاعات »نياز است بي  جهانيان
  .گردند مي نايل  خويش  انساني  كمال  به  طاعات  اين  با اداي  هستند كه  خود بندگان  اين

��﴿:  نزول  سبب  در بيان  عكرمه �®��¬��«��ª��©�� � �̈ �§��®��¬��«��ª��©�� � �̈ �§��®��¬��«��ª��©�� � �̈ �§��®��¬��«��ª��©�� � �̈ _��﴿ آيه  چون: گويد مي ﴾§�

� �a� �`c� � � �b...�﴾  :)پذيرفته  ديگر بجويد، هرگز از وي  ديني  جز اسالم  هر كه  
  رسول ! هستيم  مسلمان  است، ما هم  چنين  كه  اكنون: گفتند  شد، يهوديان  نازل) شود نمي
  فرض  را بر مسلمانان  كعبه  خانه  حج  عزوجل  خداي«: فرمودند  آنان  به صخدا

                                                 
 .»125 /بقره»  نگاه، سوره ١
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  ، لذا از انجام»! نگردانيده را بر ما فرض  آن  ولي«: گفتند  پاسخدر   ، اما آنان»گردانيده
  .شد  نازل كريمه  آيه  اين  كهبود   همان. سر باز زدند  حج  مناسك

  : احكام  بيان

ارتداد  قصاص،  علت  به  حل  در زمين  كسي  اگر كشتن  كه  است  بر آن  ابوحنيفه  ـ امام 1
  نبايد به  ولي شود، نمي  تعرض  برد، بر وي  پناه  حرم  رزمينس  باشد و او به  يا زنا واجب

از   آمدن  بيرون  كنند تا به  و معامله  بدهند و با او خريد و فروش  او، جا، غذا و آب
در   گرفتن  قصاص :گويند مي  شافعي  و امام  مالك  اما امام. ناگزير گردد  حرم  سرزمين

  . ستعمد، جايز ا  قتل  از قاتل  حرم
  . است  بار سنت يك  سال  در هر پنج  و تكرار آن  بار فرض  در عمر يك  ـ حج 2
  سال  در همان  حج  اداي  برآنند كه  حنبل  احمدبن  و امام  مالك  ابوحنيفه، امام  ـ امام 3

.  است  فرض شود، مي  آن  اداي  شرطهاي  و بقيه  واجد استطاعت  مكلف  شخص  كه  اولي
  بر مهلت  مبني حج  در اداي  بر آنند كه  شيباني  حسن  و محمدبن  شافعي  ماما  ولي

  . بر فوريت  نه  است) تراخي(
  جاي  را به  جايز نيست، اما جمهور فقها آن  در حج  مالك، نيابت  امام  مذهب  ـ بنا به 4

نيست،  حج  اداي  قادر به  كه  بيماري  جاي  و به  است  نكرده  و حج  كرده  فوت  كه  كسي
خود   داشتن نگه  قدرت  كه  گيري بيمار زمين  را از ذمه  ها حج مالكي  ليكن. دانند جايز مي

  براي  شخص  نيز، اجيركردن  در نزد آنان. اند ندارد، ساقط دانسته  مركب  را بر باالي
كرده،   مر وصيتا  اين  به  از مرگش  و قبل  است  مرده  كه  كسي  جاي  به  حج  دادن  انجام

  . جايز است
  مانع وجود  عدم  اضافه نقليه، به  و وسيله  راه  توشه  داشتن  منوط به  حج  ـ استطاعت 5

  . است  راه  امنيت  و عدم  از دشمن  بيماري، ترس  ؛ چون بدني
   

½��¼��»��º���¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��²��±��°½��¼��»��º���¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��²��±��°½��¼��»��º���¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��²��±��°½��¼��»��º���¹�� �̧�¶����µ�� �́�³��²��±��°  
خداوند شاهد و   كه ورزيد، درحالي ر ميخدا كف  آيات  چرا به ! كتاب  اهل  اي: بگو«

كفر را بر زبان   كلمه  كه  گاه آن  ؟ پس است  كنيد آگاه مي  و برآنچه »ناظر كردار شماست
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  به نبوت، يا كفر  و معجزات  حق  داليل  كفر به  دهيد كه مي  را انجام  آوريد، يا افعالي مي 
  .بيند است، او شما را مي  تورات  آيات

   

�¿��¾�¿��¾�¿��¾�¿��¾�������Ï���Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã���Â��Á��À���Ï���Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã���Â��Á��À���Ï���Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã���Â��Á��À���Ï���Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã���Â��Á��À
Ò��Ñ��ÐÒ��Ñ��ÐÒ��Ñ��ÐÒ��Ñ��Ð  

 »داريد خدا باز مي  است، از راه  آورده  ايمان  را كه  چرا كسي ! كتاب  اهل  اي: بگو«
مؤمنان، فتنه   ريزيد تا در ميان ها مي انديشيد و برنامه چينيد، نيرنگها مي ها مي توطئه پس

  حق به  و ايمان  مردم  كنيد تا ميان مي  تالش  توان  با همه را برپا سازيد و  كفر و شرك 
  اين  القاي خواهيد تا با مي:  يعني »طلبيد مي  اي كجي  راه  آن  و براي«گرديد   حايل  تعالي

  كج  مردم  براي را  راه  ؛ اين ناهموار و ناهنجار است �خدا  راه  كه  و موهومات  شبهات
  با آن«نماييد   تثبيت را  باطلتان  كنيد تا ادعاهاي  معرفي  و استقامت  از اعتدال  بهره و بي

  الهي  و پذيرفته  مقبول تنها دين  اسالم  دانيد كه و مي »گواهيد«  آن  راستي  به »خود  كه
چرا   ايد، پس خود دانسته  برپيامبران  شده نازل  را از كتابهاي  حقيقت  اين  كه است، چنان

  ولي »نيست  كنيد، غافل مي  وخدا از آنچه«چينيد؟  مي  كيد و توطئه  همه اين  اسالم  عليه
  .كند مي  مجازاتتان  گاه دهد و آن مي  مهلت  موعد عذابتان  شما را تا رسيدن

   

á����à��ß��Þ��Ý�Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô�Óá����à��ß��Þ��Ý�Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô�Óá����à��ß��Þ��Ý�Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô�Óá����à��ß��Þ��Ý�Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×��Ö��Õ��Ô�Ó  
  روايت � عباس ز ابنا  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  اسحاق و ابن  جرير طبري ابن

در   كه  و پيمانهايي  پيوند همجواري  بر اساس  از مسلمانان  مرداني: فرمود  اند كه كرده
  نازل  عزوجل  خداي  داشتند، پس  اي روابط صميمانه  از يهوديان  بود، با برخي  جاهليت

 »بريد  فرمان  بكتا  از اهل  اي ايد، اگر از فرقه آورده  ايمان  كه  كساني  اي«: فرمود
اعتماد كنيد،   آنان  سخنان  و به  فراداده  گوش  آنان  هاي و نيرنگ  دسايس  اگر به:  يعني

شما را «:  كه  است اين  دهند و آن مي  خود دارند، سوق  كه  هدفي  همان  سوي شما را به

  .»گردانند كفر برمي  به  از ايمانتان  پس
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چرا  اند، كافر شده  از مسلمانان  گروه  آن  كه  نيست  مراد اين» ورزيد كفر مي  و چگونه«

�°:  ايمان  صفت  به  كه� &�� "�Q5�  ��#��± راه  كه  است مراد اين  اند، بلكه گرديده  مخاطب  

  آن  سرانجام  رويد كه مي راهي  به  چگونه ! آري. شود مي  كفر منتهي  با يهوديان، به  دوستي
  آيات  اين  كه  بر شماست پس »شود مي  بر شما خوانده  الهي  آيات  كه  با آن«  كفر است

شما   در قبال  يهوديان  كه  آميزي توطئه  زنيد تا از اهداف  آنها چنگ  را بخوانيد و به
نماييد و قضايا را   او رجوع به  پس »شماست  خدا در ميان  و رسول«شويد   دارند، آگاه

  رجوع  البته. شود اثر مي بي  يهوديان  قطعا نيرنگ  صورت  در اين  دهيد، كه  او ارجاع  به
؛ آثار و  ايشان  اما بعد از درگذشت بود،  ايشان  حيات  در حال صپيامبر  شخص  به

ايشان،   اند و سنت آورده  تعالي  حق از جانب  را كه  و قرآني  ايشان  ها و سيرت نشانه
  شناسند، پس را مي  و معارف  منابع  اين  هم  امت  و علماي  است  ما باقي  در ميان  همگي
  آستان  به  كه  شرط آن  ما هستند، به  در ميان  هميشه  براي صخدا  رسول  كه  است  چنان
  كفار اهل  هاي و فتنه  يستا از دسا  جوييم  تمسك و بدانها  كرده  رجوع  و سيرتشان  سنت
  هدايت  راست  راه  برد، به  خداوند پناه  به  و هر كس«  مانيم  در امان  و غير آنان  كتاب

اعتماد و   خود و ترك  به  بردن  پناه  را به  مؤمنان  بنابراين، خداوندمتعال »است شده
  اي هموار شود و از گمراهي  رويشان  به  هدايت  كند تا راه ارشادمي  دشمنانش  به  گرايش

  .يابند  است، رهايي  شده  ريزي  برنامه  برايشان دشمنان  از سوي  كه
  كه  است  كرده  روايت  اسلم  از زيدبن  آيات  اين  نزول  سبب  در بيان  جرير طبري ابن

د، بو  مسلمانان  توز عليه و كينه  اي بسيار عقده  پيرمردي  يهودي  قيس  بن شاس: فرمود
گذشت،  وگو بودند گفت  گرم  با هم  كه  و خزرج  اوس  از برابر مجلس  نامبرده  روزي

و روزگار   ساخت  برآشفته  ديد، او را سخت  از آنان  را كه  و صفايي  و الفت  محبت  پس
  هاي و دشمني  طوالني  درگير جنگي  با هم  و خزرج  اوس  ياد آورد كه  را به  جاهليت

برود و   بود، دستور داد كه  با وي  را كه  از يهوديان  اثنا جواني  در اين. بودند  دراز دامني
ور  شعله  سخت  جنگي  وخزرج  اوس  ميان  در آن  را كه» بعاث«بنشيند و روز   با آنان
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  جاهليت  دوران  احساسات  پس. كرد چنين  يهودي  جوان. بياورد  خاطرشان  بود به  شده
  ميدان  به  كه  باال گرفت  و كارچنان  گشت آغاز  شد و مشاجره  بر انگيخته  آنان  در ميان

و   شتافته  سويشان  شدند، به  از ماجرا آگاه كه صخدا  رسول. كشيد  و سالح  جنگ
را سر   جاهليت  شما هستم، داعيه  در ميان  من  كه  آيا درحالي: فرمودند  آنان  به  خطاب

  مسلمانان  بر اثر آن  ايراد كردند كه  موجز و بليغ  اي خطابه باره،  يندر ا  گاه ايد؟ آن داده
  بوده  و مكر دشمنانشان  شيطان  انگيزه، بر اثر وسوسه  اين  خود آمدند و دانستندكه  به

و . مهر و صفا بازگشتند  آيين  و به  گرفته  در آغوش  گرمي  همديگررا به  گاه آن.  است
  .نمود  را نازل  ياتآ اين  خداوند متعال
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  ازحق:  يعني »ـ پروا كنيد  اوست  سزاوار پرواي  كه از خداوند ـ چنان ! مؤمنان  اي«

  از اين  است گونه، عبارت  اين  تقوايي.  اوست  سزاوار الوهيت  پروا كنيد كه  چنان  تعالي
  را كه  واموري  داده  است، انجام  الزم  آنها بر وي  دادن  جامان  را كه  اموري  بنده:  كه

  و كوشش  سعي  جهت، نهايت  كند و در اين  است، ترك  الزم  آنها بر وي  كردن ترك
  اسالم  جز حال  برحالي:  يعني »نميريد  مسلماني  و جز در حال«دهد   خرج را به  خويش

بر   آيد ـ درحالي  ناگهاني بسا كه در رسد ـ و چه شما  مرگ  باشيد تا چون  قرار نداشته
  تقوي  حق«: گويد مي) تقاته  حق( :در تفسير �مسعود ابن. باشيد  مسلمان  شما آيد كه

  نشود، ياد كرده  و از او نافرماني  قرارگرفته  مورد اطاعت  سبحان  خداي  كه  است  اين
. »و ناسپاسي  كفران  يرد نهقرار گ نگردد و مورد شكر و سپاس  شود و فراموش

  يك  مدت  به  حتي  تعالي  حق:  كه  است اين) تقاته  حق(  معناي«: گويد مي � عباس ابن
  .»نگيرد قرار  هم، مورد نافرماني  زدن  برهم  چشم

 � اصحاب بر  تكليف  اين  كار بستن شد، به  نازل  كريمه  آيه  اين  چون: گويند مي  مفسران
بود   همان !را دارد؟ تقوايي  چنين اين  توان  كسي  چه !اهللا  يا رسول: گفتند  سدشوار آمد، پ

��﴿:  آيه  كه � �z��y��x��w﴾ )64/16«) كنيد  را پيشه  الهي توانيد تقواي  مي  تا آنجا كه «
از   كه  است  اين  معني: اند گفته بعضي . گردانيد  ما را منسوخ  مورد بحث  شد و آيه  نازل
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  بنابراين  پس. توانيد مي  آنجا كه تا  اوست  سزاوار تقواي  كنيد كه  تقوي  چنانخدا آن
  . نيست  منسوخ  كريمه  معني، آيه
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وي،   عهد خدا، يا دين: هللا  حبل» نشويد  د و پراكندهزني  اهللا چنگ  حبل  به  و همگي«

  مؤمنان  سبحان  خداي  پس. مترادفند  با هم  اينها در معني  و همه  است  يا قرآن، يا اسالم
  اي را از پراكندگي  وايشان  دستور داده  اسالم، يا قرآن  ريسمان  به  جمعي  زدن چنگ  را به

است،   شده  نهي  از آن  كه  اختالفي البته. نمايد مي  است، نهي  در دين  از اختالف  ناشي  كه
است، اما   شخصي  و منافع  نفساني  هواها واميال  ساختن  و حاكم  دين  در اصول  اختالف
و از   است  و ستوده  پسنديده  بلكه  نگرديده  نكوهش دين،  در فروعات  اجتهادي  اختالف

  از نصوص  حقيقت  اين  كه باشد ـ چنان مي  منان  خداي شريعت  گيري آسان  هاي نشانه
  كه  گاه خدا را بر خود ياد كنيد، آن  و نعمت«. آيد برمي  نبوي  و احاديث  قرآني

  كرديد، پس مي  و چپاول  كشتيد و غارت وهمديگر را مي »همديگر بوديد  دشمنان
  و خزرج  اوس  از اسالم، قبايل  قبل  كه چنان. برادر شديد  باهم ؛ همگي نعمت  اين  سبب به

يار و برادر   هم اسالم، با  نعمت  به  بودند، ولي  خونيني  خانگي  جنگ در يثرب، درگير
  و بر لبه. شديد  هم  او برادران  نعمت  تا به  انداخت  شما الفت  دلهاي  ميان پس«: شدند

  با اسالم »و او شما را از آن«شتيد قرار دا  در آن  كه  كفري  سبب  به »بوديد آتش  پرتگاه
  دوزخ  مرد به مي  از شما كه  بوديد زيرا هر كس  دوزخ  گودال  شما بر لبه:  يعني »رهانيد«

  ايشان، شما را ازاين  وسيله  را فرستاد و به صمحمد  حضرت  تعالي  حق  افتاد، پس مي
  كه  است  اي الهي  ريسمان �خدا  كتاب«:  است  آمده  شريف  در حديث. رهانيد  پرتگاه

شما   خود رابراي  خداوند آيات  گونه اين«. »است شده  كشيده  زمين  سوي به  از آسمان

  .»شويد  دارد تا هدايت مي  بيان  روشني به
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 از شما به  بايد گروهي:  عنيي »كنند  خير دعوت  به  باشند كه  و بايد از شما گروهي«
و   و ارشاد و با سلطه  و موعظه  كنند و با تعليم  قيام  اسالمي  و دعوت  امر و نهي  فريضه 

است،   در آن  سود دنيا و آخرتشان  كه  آنچه  سوي  را به  و حكومت، مردم  قدرت
  باشيد كه  امتيشما بايد   همگي:  است  مراد اين  قولي  به. فراخوانند و دستور دهند

  تر است صحيح  اول  قول  ولي. كنيد از منكر مي  و نهي  معروف  اهللا و امربه الي  دعوت
  از منكر فرض  ونهي  معروف  است، لذا امر به  مفيد بعضيت  كريمه  در آيه» من«زيرا 
  وار شأنسزا  آن  واجراي  نيست  عين  بر فرد فرد امت، فرض  آن  انجام  باشد كه مي  كفايه

  آيه  اين صخدا  رسول  كه كند مي  نقل �باقر كثير از ابوجعفر ابن.  نيست  هم  هر كسي

�pg :فرمودند  شريف  حديث  در اين  را خواندند و سپس  كريمه,�� _w�  F��85�  +*#�	  :

كار   به«  باشند كه  بايد ازشما گروهي »و«» است  من  و سنت  قرآن  خير؛ در پيروي

  امر به  كه  بايد دانست.  زبان دست، يا به  به »كنند  امر و از كار ناپسند منع  ديدهپسن
  اگر اهل  كه  است  اسالم  كفايي  از منكر در نزد جمهور فقها، از فرايض  و نهي  معروف

  تا از آن  امر كنند و منكر چيست  آن تا به  چيست  دانند معروف مي  كه  آنان  ـ يعني  علم
گردد و در غير آن،  ساقط مي  ديگران از  آن  كنند، فرضيت  قيام  آن  كنند ـ به  نهي

فريضه،   اين  عموميت  كه  گونه  ماند، همان مي  باقي  هر فرد مسلماني  بر ذمه  آن  فرضيت
  .آيد نيز برمي) 110(  از آيه
  واصلي  طهر اسالمم  شريعت  واجبات  از منكر از بزرگترين  و نهي  معروف  امر به ! آري
شود،  مي  كامل اسالمي  نظام  كه  است  بزرگ  واجب  باشد زيرا با اين مي  آن  از اصول  مهم
  انگيزه  وناآگاهي، يا به  جهل  سبب حق، به  دين  از پيروان  بعضي  گاهي  كه  جهت  بدان

  ز ادايشوند، يا ا مي منحرف  خويش  نفس، از دين  از هواها و خواهشهاي  پيروي
اگر   كنند، پس مي  ديگر ظلم يك كنند، يا به مي  خالي  شانه  خويش  و مسئوليتهاي  تكاليف

  را راهنموني، مقصر را موعظه  گذاري، گمراه رانشانه  را روشن، جاده  راه  نباشد كه  كسي
  در جامعه  و بسياري  بزرگ  انحرافات  شك  بنشاند، بدون خود  را بر سر جاي  و ظالم



362  

و   سرنوشت  به  ما را از دچار شدن  تعالي  حق  كه  است  جهت بدين  آيد، هم پديد مي
 علت  را به  آنان  دارد، آنجا كه برحذر مي  اسرائيل بني  و عاقبت  همانندسرنوشت  عاقبتي

مورد  اسرائيل بني: (نمايد مي  از منكر، لعنت  و نهي  معروف  امر به  فريضه  فروگذاشتن 
ديگر را از  يك كردند و از حد درگذشتند، آنان  سركشي  قرار گرفتند؛ چرا كه  لعنت

. »79 /مائده«) كار وكردارشان  بد است  كردند، چه نمي  شدند نهي مي  مرتكب  كه  منكري
كردند   از منكر قيام  ونهي  معروف  امر به  فريضه  به  كه  گروهي:  يعني »گروه  و آن«

  در حديث.  و رستگاري  فالح به  يافتگان  ايشانند اختصاص:  يعني »ايشانند رستگاران«
  لم  فبلسانه، فان  يستطع  لم  فان بيده،  منكرا فليغيره  منكم  رأي  من«:  است  آمده  شريف
  دست  را به  را ديد، بايد آن  از شمامنكري  هركس:  االيمان  ضعفأ  فبقلبه، وذلك  يستطع

  خود و اين  قلب  به  خود و اگرنتوانست  زبان  به  توانستخود تغيير دهد، اگر ن
  .»است  ايمان  پايه  ترين ضعيف
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يهود   آنان »كردند  اختالف  هم شدند و با  پراكنده  نباشيد كه  و همانند كساني«
  شده نازل  آنان  به  كه  در آنچه  و اختالف  از پراكندگي  متعال  خداي  هستند كه  ونصاري

  بينات  كه  از آن  پس«كردند؛   پيشه  آنها سرپيچيدند و اختالف  كرد ولي  بود، نهيشان

  اختالف  عدم  و موجب  حق  كننده تبيين  كه  است  روشني  آيات:  بينات »آمد  برايشان
اند  هايي و فرقه  اسالم  از امت  گذاران دعتشدند، ب  پراكنده  كه  آنان: اند گفته  بعضي.  است

  دين  و بنيادهاي  ازضروريات  كه  و با آنچه  جدا نموده  امت  عظيم  خود را از جماعت  كه
  آمده  شريف  در حديث .»است بزرگ  عذابي  و برايشان«ورزند  مي  است، مخالفت

  همچنان، اما امت  شدند و نصاري  تقسيم يا هفتاد و دو فرقه  هفتاد و يك  يهود به«:  است
آنها   همه«:  است  شده  ديگر اضافه  در روايتي .»شوند مي  تقسيم  فرقه  هفتاد و سه  به  من

: ؟ فرمودندهللا  يا رسول  كيست  گروه  پرسيدند؛ آن  اصحاب گروه،  اند مگر يك در آتش
  .»اند من  و اصحاب  من  رهرو راه  كه  آنان
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سفيدو   هايي چهره  كه  روزي«؛  است  سهمگين  عذابي  در روز قيامت  برايشان ! آري

  هاي شوند، چهره مي  برانگيخته  از قبرهايشان  كه  هنگامي:  يعني »شود  سياه  هايي چهره

 آيا«: شود مي گفته  آنان  به »اما سياهرويان«  است  كفار سياه  هاي سپيد و چهره  مؤمنان

را   ورزيديد، عذاب كفر مي  كه  آن  سزاي  به  كافر شديد؟ پس  بعد از ايمانتان

  قولي  و به  منافقان:  قولي  مرتدان، به:  قولي  كتاب، به  اهل:  بنابرقولي  سياهرويان» بچشيد
  .اند  مبتدعان: ديگر
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 وي  كرامت  و سراي  در بهشت:  يعني »خدا  در رحمت  همواره  و اما سپيدرويان«

  .»جاويدانند« 
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 !صمحمد  اي:  يعني »خوانيم بر تو مي  حق  را به  آن  كه  خداست  اينها آيات«

ـ   آيات، باحق  اين  كه  خوانيم را بر تو مي  خويش  نروش  و حجتهاي  آيات  اين  درحالي
  برجهانيان  ستمي  و خداوند هيچ«  است  تنيده  ـ درهم  است  و راستي  عدل  همان  كه

  تعالي  لذا حق .باشند  عذاب  خود مستحق  كه  آنان، مگر آن  كردن  با عذاب »خواهد نمي
و با   چيز دانا وتواناست  همه  د زيرا او بهكن نمي  ستم  كه  است  و داور عادلي  حاكم
  .كند  ستم  از خلقش  كسي  به  ندارد كه  آن  به  نيازي  اوصاف، هيچ  اين  داشتن

   

M�������L��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��AM�������L��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��AM�������L��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��AM�������L��K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A  
  كه  گونه هر  در آن  پس »خداست  از آن  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  و آنچه«

 خدا  سوي  به  و كارها همه«كند  مي  كند، تصرف  اراده  كه  ر نحويه  خواهد و به
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  چراكه نياز است، بي  از ظلم  عزوجل  خداي  كه  رو است  از اين  هم »شود مي  بازگردانده
  . اموراست  همه  و او مرجع  اوست  است، در قبضه  در آسمانها و زمين  آنچه  تمام

   

S��R��Q��P��O��NS��R��Q��P��O��NS��R��Q��P��O��NS��R��Q��P��O��N�����T�T�T�T��������V��UV��UV��UV��U��������WWWW������� � �� � ���[��ZY��X��[��ZY��X��[��ZY��X��[��ZY��X
g��f��e����d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]���\g��f��e����d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]���\g��f��e����d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]���\g��f��e����d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]���\  

  بيرون  مردم  براي  كه« �خدا  در علم:  يعني »هستيد  امتي  بهترين«  اسالم  امت »شما«

  شما بهترين:  است اين  معني  قولي  به.  است  شده  پديد آورده:  يعني »است  شده  آورده
  اسالم  امت  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين. يدا آورده  ايمان  هستيد؛ از آنجا كه  امت
  و آخر آن  امت  اين  اول  بودن، در بين  بهترين  و اين  امتهاست  بهترين  االطالق علي

  قولي  به. اند آنان  بهترين  امت  ، در مجموعه�  اصحاب  باشد، هر چند كه مي  مشترك
بهتر و   اين ! آري. هستيد  مردم  براي  مردم  شما سودمندترين:  است  اين  ديگر معني

  كنيد و از منكر نهي امرمي  معروف  به«:  كه  است  خاطر آن  شما به  سودمندتر بودن

  اوصاف  بر اين  كه  گاه آن تيد تاهس  امت  بهترين:  يعني »داريد  خدا ايمان  نماييد و به مي
  ، امر به�خدا  به  ايمان  چون يد، پسرهرو باش  و عمل  از عقيده  شيوه  اين  و به  متصف
با   و همراه  شده  از شما سلب  بودن  بهترين  از منكر را كنار گذاشتيد، اين  و نهي  معروف

  .رود مي از بين  شما هم  و اعتبار و غلبه  آن، عزت
ذكر   كه  است  ذكر شد، اين  مقدم  از منكر بر ايمان  و نهي  معروف  امر به  كه  اين  دليل
غير   كه جهت  تر است، بدان كننده داللت  بر غير آنان  مسلمانان  برتري  خصلت، به  اين

در . اند دورگشته  ايمان  از حقيقت  را دارند، هر چند كه  ايمان  نيز ادعاي  مسلمانان
از «: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � ابوبكر صديق  روايت  به  شريف  حديث

شوند،  مي  داخل  بهشت  به  حساب  بدون  شدند كه  داده  من  به  تادهزار تنهف  من  امت
از ايشان،   تن  يك  دل بر  همه  است، دلهايشان  چهارده  شب  ماه  همچون  هايشان چهره
از آنان،   مرا با هريك او  و در نتيجه  كردم  طلب  برآن  افزون  عزوجل  از خداي  پس

  %T	p&=I  � #{  F:  است آمده  شريف  در حديث  همچنين. »داد  افزون  هفتادهزار تن
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	 k��  �QI ,��  � �[  "�  /5@  F���b   i�  اند و اين  صف  صد و بيست بهشت  اهل: ��

  .»دهند مي  را تشكيل  از ايشان  هشتاد صف  امت
 و  مبرانو پيا �خدا  اگر يهود به:  يعني »بودند  آورده  ايمان  كتاب  و اگر اهل«

  ولي »بهتر بود  قطعا برايشان«بودند   آورده  مسلمين  ايمان  همچون  ايماني  كتابهايشان

  به  كه  كساني  همان:  يعني» اند مؤمن  از آنان  برخي«كردند؟   چه  نكردند، پس  آنها چنين

در  خارج،  حق از راه:  يعني »اند فاسق  بيشترشان  ولي«آوردند   ايمان صخدا  رسول
  .هستند صخدا  رسول  كننده  و تكذيب  سرگردان  خويش  باطل

مسعود،  ابن درباره  كريمه  آيه  اين: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  و مقاتل  عكرمه
  كه  جهت  بدان شد، نازل  ابوحذيفه  آزاد شده  برده  و سالم  جبل  كعب، معاذبن  بن ابي

ما   دين: گفتند � ازاصحاب  گروه  اين  به  يهودي  يهوذاي  بن  و وهب  صيف  بن  مالك
  پس ! ما از شما برتر و نيكوتريم كنيد و مي  دعوت  آن  شما ما را به  كه  است  بهتر از ديني

  .كرد  را نازل  كريمه  آيه  اين �خداوند
   

t����s��r��q���p��o��n��m���lk���j��i��ht����s��r��q���p��o��n��m���lk���j��i��ht����s��r��q���p��o��n��m���lk���j��i��ht����s��r��q���p��o��n��m���lk���j��i��h  
آزار و  يهود در صدد  رؤساي:  است  كرده  روايت  كريمه  آيه  لنزو  سبب  در بيان  مقاتل
ـ   وي  وهمراهان  سالم  بن هللاعبدا  بودند ـ چون  آورده  ايمان  كه  از ميانشان  كساني  اذيت

 »آزاري  جز اندك شما  نرسانند به  هرگز زيان«: فرمود  نازل �خداوند  برآمدند، پس
  از اذيت  مگر نوعي شما برسانند،  را به  زيان  از انواع  نوعي  توانند هيچ هرگز نمي:  يعني

  زياني  بر وارد ساختن است، اما  و بهتان  و تحريف  بستن  از دروغ  عبارت  و آزار را كه
و اگر با شما «ـ قادر نيستند   آن و امثال  و غارت  جنگ  باشد ـ چون  زيان  در حقيقت  كه

در برابر   مقاومت  خورند و قادر به مي شكست:  يعني »نندك مي  شما پشت  بجنگند، به
  داده  نصرت  سپس«برسانند   شمازياني  بتوانند به  كه  اين  رسد به  شما نيستند، چه

  اوصاف  بايد اين  شما مسلمانان  پس.  است زار  پيوسته  همچنان  كارشان  بلكه »شوند نمي
  حفظ كنيد تا اين  را پيوسته» �خدا  به  كرو ايماناز من  معروف، نهي  امر به«:  گانه سه

  . شما برخواهد گشت  زيان  به  بماندو در غير آن، ورق  شما باقي  براي  امتياز و برتري
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اخبار از   عنوان  ما ـ به  صالح  يهود در برابر سلف  شكست  مژده  كه  شويم يادآور مي
خوردند و از   خود شكست  طوايف  همه با  مدينه  زيرا يهوديان  يافت  ـ تحقق  غيب

  .محو شدند  العرب  جزيره
   

x��w��v���ux��w��v���ux��w��v���ux��w��v���u����� �� �� �� ���f��e��d��c��b��� � � � �a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��y��f��e��d��c��b��� � � � �a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��y��f��e��d��c��b��� � � � �a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��y��f��e��d��c��b��� � � � �a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��y
l��k���j��ih��gl��k���j��ih��gl��k���j��ih��gl��k���j��ih��g����� � � �� � � �� � � �� � � ������v��u�� ts�� � � � � � �r��q��p��o��n��m�����v��u�� ts�� � � � � � �r��q��p��o��n��m�����v��u�� ts�� � � � � � �r��q��p��o��n��m�����v��u�� ts�� � � � � � �r��q��p��o��n��m
��z��y��x��w��z��y��x��w��z��y��x��w��z��y��x��w  

  برآنان«را بيابيد   نباشند و آنا  يهوديان  كه  در هر جايي:  يعني »شوند  هر كجا يافته«

  عهدي  به مگر«  گرفته  در احاطه  و خواري  يهود را هركجا ذلت:  يعني »شد  زده  خواري

 �خدا  كتاب آنها به  نهادن  و گردن  جزيه  و قبول  فقط عقد ذمه:  يعني »خدا  از سوي

مسلمين،   ار و امانزنه : يعني »از مردمان  عهدي  و مگر به«دهد  مي  پناه  آنان  به  كه  است
  فراهم  مجالي  آنان  براي كه  است  غير از مسلمين  ديگري  كسان  و پشتيباني  يا ياري

سزاوار   كه �خدا   ازسوي  خشمي:  يعني »از خدا گرفتار آمدند  خشمي  و به«كند  مي

و   نتفقر و مسك:  يعني »شد  زده  بر آنان  و مهر بينوايي«شد   هستند، دامنگيرشان  آن
پايان، يا  بي  كرد وگرفتار فقر و ذلتي  احاطه  بر آنان  جوانب  از تمام  و ذلت  خشم

و فقر   و بينوايي  مهر ذلت  زدن »اين« خود هستند  در ضمير و شعور و روان  آن  احساس

خدا كفر   آيات  به  كه  است  سبب  بدان«  الهي  خشم  به  شدنشان و گرفتار  بر آنان

  نافرماني  كه  است  آن  سزاي  به  كشتند و اين مي  ناحق  را به  ند و پيامبرانورزيد مي

  .»كردند و از حد درگذشتند

  اين  چه آنها ندارد،  و دارايي  مال  به  يهوديان، ربطي  ابدي  فقر و مسكنت  كه  بايد دانست
كنند،  فقر مي  حساسا  دار است، لذا آنها هميشه  آنها ريشه  روان  در اعماق  فقر و ذلت

  .١باشند  دنيا هم  هاي گنجينه  تمام  اگر مالك  حتي

                                                 
 .174/1تفسير المنير،   كنيد به  رجوع ١
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  شد و هيچ واقع  كتاب  و اهل  بر يهوديان  موارد ياد شده  كريمه، همه  آيه  اين  بعد از نزول
  پيروزي  در آن �خداوند  كه  نداد، مگر اين  روي  كتاب  و اهل  مسلمين  ميان  اي معركه
  چون  پايبندبودند، ولي  خويش  و شريعت  دين  به  كه  گاه زد تا آن  رقم  لمينمس  نام را به

  . آنها برگشت  زيان  به  گرفتند، ورق  فاصله  خويش  از دين
   

¬��«��ª�������©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~}��|��{¬��«��ª�������©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~}��|��{¬��«��ª�������©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~}��|��{¬��«��ª�������©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~}��|��{  
و همانند   شد، يكسان  بيان  كه  باري  ذلت  برحال  كتاب  اهل:  يعني »نيستند  يكسان  آنان«

الهي،   ضوابط امر وشرع  و به »كردار درست  گروهي  كتاب  اهل  از ميان«  نيستند، بلكه

را   قرآن  آيات: يعني »خوانند مي  شب  را در اوقات  الهي  آيات  اند كه«  برابر و مستقيم
 »نهند مي  سجده  و سربه«خوانند  مي  شب  مختلف  و در ساعات) تهجد(  در نماز شب

  نمونه  سجده  كه  است آن  سجده، براي  تعبير از نماز به. خوانند نماز مي  كه درحالي
  . است  الهي  در بارگاه  بنده  و تذلل  خضوع

  اين  مفسران از  مشهور در نزد بسياري«: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  كثير در بيان ابن
آوردند؛   ايمان  كه شد  نازل  كتاب  اهل  از دانشمندان  هعد  آن  درباره  آيات  اين  كه  است
  .»ايشان و غير  سعيه  بن عبيد، ثعلبه  بن سالم، اسد  بن هللاعبدا  چون

   

±��°�� �̄ �®±��°�� �̄ �®±��°�� �̄ �®±��°�� �̄ �®����������¹� � � �̧ � � �¶� �µ� � �́ �³��²��¹� � � �̧ � � �¶� �µ� � �́ �³��²��¹� � � �̧ � � �¶� �µ� � �́ �³��²��¹� � � �̧ � � �¶� �µ� � �́ �³��²
��¾��½��¼��»��º��¾��½��¼��»��º��¾��½��¼��»��º��¾��½��¼��»��º  

از  امر و  معروف  دارند و به  ايمان  خدا و روز قيامت  به«:  كتاب  از اهل  گروه  اين

مراد از امر   برآنند كه  بعضي  ولي.  ديني  واجب  اين  عام  مفهوم  به »كنند مي  نهي منكر
  با آن  از مخالفت  شان و نهي صاز پيامبر  پيروي  به  جا؛ امرشان در اين  معروف به

 ورزند نمي  و كاهلي  و تنبلي »كنند مي  خير شتاب  و در كارهاي«  است ص حضرت
 با:  يعني »اند از شايستگان  و آنان«شناسند  خير را مي  كارهاي  وابث  زيرا ارزش

شد،   ارائه  گروه  از اين  كه  بنابر تعريفي  پس. باشند مي � همانا صحابه  شايستگانند كه
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  پديدآورده  مردم  براي  هستند كه  امتي  بهترين  نيز در زمره  كتاب  از اهل  مجموعه  اين
  . گذشت  ذكرش  كه  اسالم  امت  مانه  است، يعني  شده

   

���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã������Â��Á������À��¿���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã������Â��Á������À��¿���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã������Â��Á������À��¿���É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã������Â��Á������À��¿  
:  است اين  معني) تفعلوا: ( قرائت  و به. باشد  هر چه »دهند  انجام  كه  و هر كار خيري«

:  يعني »نبينند ناسپاسي  آن  هرگز درباره«دهيد   انجام  اسالم  شما امت  كه  هر كار خيري

  و خداوند به«شود  مي  داده  ايشان  به  آن  ثواب  نخواهند ماند، بلكه  و پاداش  ابثو  بدون

  .شود نمي  ضايع  نزد وي  آنان  هرگز پاداش  پس »داناست  تقواپيشگان
   

��S��R��QP��O��N��ML��K��J����I��H��G��F��E��D������� �C��B��A��S��R��QP��O��N��ML��K��J����I��H��G��F��E��D������� �C��B��A��S��R��QP��O��N��ML��K��J����I��H��G��F��E��D������� �C��B��A��S��R��QP��O��N��ML��K��J����I��H��G��F��E��D������� �C��B��A
U��TU��TU��TU��T  

  نيز سخن از كفارشان  كريمه  آيه  ، در اينياد كرد  كتاب  اهل  از مؤمنان �خداوند  چون
نضير از  وبني  قريظه  بني  مراد از آنان:  قولي  به »كفر ورزيدند  كه  كساني«: گويد مي

  كه  اي بدفرجامي و  و عذاب  از هزيمت »را  چيزي  و اوالدشان  هرگز اموالشان«يهودند 

اوالد را  .»كند نمي  دفع  آنان از« درافگند؛  را در آن  خواهد تا آنان مي �خداوند
  پايگاه  و اميدانگيزترين  انسان  به  نزديكان  ترين مخصوصا ياد كرد زيرا اوالد محبوب

  جاودانه  اند و در آن آتش  اهل  و آنان«ها هستند  بالها و سختي  دفع  براي  وي  اتكاي

  .»خواهند بود

   

�c��b��a�� �̀ � � �_� � �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W� �V�c��b��a�� �̀ � � �_� � �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W� �V�c��b��a�� �̀ � � �_� � �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W� �V�c��b��a�� �̀ � � �_� � �̂ �]��\��[��Z��Y��X��W� �V������e��d��e��d��e��d��e��d
n��m��l��k��j��i���h��gfn��m��l��k��j��i���h��gfn��m��l��k��j��i���h��gfn��m��l��k��j��i���h��gf  

و  �باخدا  را در دشمني  آن  كه  اموالشان  كارايي  عدم  در بيان  خداوند متعال  گاه آن
  در زندگاني  آنان  آنچه  مثل«: فرمايد كنند، مي مي  مصرف  اسالم  و نبرد عليه  رسولش

  و ناكارايي  سود و ثمردهي  در عدم  اموالشان  اين  صفت:  يعني »كنند مي  دنيا خرج  اين
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و   سخت  سرماي :صر »است  سوزاني  سرماي  در آن  كه  است  همانند بادي«خود 

را نابود  اند، بوزد و آن كرده  بر خود ستم  كه  كشتزار قومي  به  كه«  است  سوزان

بودند،   بسته  سود و ثمر آن  به  كه  اميدهايي  كشتزار بعد از همه  آن  صاحبان  پس »سازد
  كرده  زراعت  اين  صرف  كه  را هم  عالوه، اموالي  گيرند و به نمي  از آن  اي بهره  هيچ

  ثمر خود طرفي بي  كشت  از اين  اند كفار كه رود، همچنين مي  بودند، نيز از دستشان
خود   والكفار با ام  كه  خيري  كارهاي  آن  براي  است  مثلي  اين: اند گفته  بعضي. بندند نمي

نابود   كلي به  آن  ثمره  شوند كه مي  متوجه  دهند و در روز قيامت مي  كفر انجام  در حال
 »اند كرده  ستم  خود بر خويشتن  آنان  نكرده، بلكه  ستم  آنان  و خدا به«  است  شده

شود،  نمي  هرگز مغلوب  كه  خداوندي با  جويي  را در ستيزه  خويش  اموال  كه هنگامي
برد،   از بين  ستمگر را پاك  قوم  آن  كشت  هك باد سوزان   همانند اين ! آري. نابود كردند

شرك، تالشها و تكاپوها و   باد سوزان كردند، اما  را صرف  نيز اموالشان  اينان
  .را نابود كرد  باطلشان  گذاريهاي سرمايه

   

��~��}��|��{��z���y��x��w��v��u��t��s��r��q�����p��o��~��}��|��{��z���y��x��w��v��u��t��s��r��q�����p��o��~��}��|��{��z���y��x��w��v��u��t��s��r��q�����p��o��~��}��|��{��z���y��x��w��v��u��t��s��r��q�����p��o���_���_���_���_
���o��n�������������m��l��kj��i��h��g��fe��d���c��b��a��`���o��n�������������m��l��kj��i��h��g��fe��d���c��b��a��`���o��n�������������m��l��kj��i��h��g��fe��d���c��b��a��`���o��n�������������m��l��kj��i��h��g��fe��d���c��b��a��`  

  روايت � عباس از ابن  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  اسحاق و ابن  جرير طبري  ابن
در   كه  پيمانهايي و  پيوند همجواري  اساس  به  از مسلمانان  مرداني: فرمود  اند كه كرده

  نازل  عزوجل  خداي داشتند، پس  اي روابط صميمانه  هودياناز ي  بود، با برخي  جاهليت
كفار   كه  از غيرمسلمين : يعني » ايد، از غير خودتان آورده  ايمان  كه  كساني  اي«: فرمود

  اند كه  و همراز وي  و همدل خصوصي  ياران:  شخص  بطانه »نگيريد  بطانه«و منافقانند، 
. سازد مي  خود آگاه  امور خصوصي او آنها را از رازها وقرار دارند و   امور وي  در بطن

  شما كوتاهي  در حق  نابكاري  از هيچ«  و همراز نگيريد زيرا آنان  دوست  از آنان ! آري

فساد :  خبال. گردند مي  سازد، متوسل  كار را بر شما خراب  كه  هر آنچه  و به »ورزند نمي
 : يعني »دارند  شما را دوست  افتادن  و محنت  رنج و به «  است  و عقل  و جسم  در فعل

بغضاء از «است، درافتيد   و زيان  و سختي  و رنج درد  مايه  كه  آرزو دارند تا در آنچه
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  در سخنانشان  اين  است، كه  بغض  شدت: بغضاء »است آشكار شده  و سخنشان  لحن
خبر   از سر ضميرشان  انپيچند و زبانهايش حسد بر خود مي  از شدت  هويداست، پس

  اند و سرانجام، خبث آورده  روي  تذكيب  و صراحتا به  راكنار گذاشته  است، لذا تقيه  داده
و «  است  لغزد، كامال برمال شده مي  از زبانهايشان  از آنچه  نهاد واندرونشان  و پليدي

 زباني، در  لغزشهاي  اين  كه  طوري به »دارد، بزرگتر است مي  نهان  هايشان سينه  آنچه
دارند،  مي  نهان  و امت  و دعوت  دين  عليه  شان پراز كينه  هاي در سينه  كه  با آنچه  مقايسه

ايم،  كرده  شما بيان  ها را براي ما نشانه  درحقيقت«!  مؤمنان  اي  ؛ پس است  بسيار اندك

ديگر تمييز  را از يك  شمنو د  را بشناسيد و دوست  لذا بايد دشمنانتان »كنيد  اگر تعقل
  .دهيد  تشخيصو 
   

�w��v��u��t��s��r��q��p�w��v��u��t��s��r��q��p�w��v��u��t��s��r��q��p�w��v��u��t��s��r��q��p����� � � �� � � �� � � �� � � ���~��}��|��{��z��y��x��~��}��|��{��z��y��x��~��}��|��{��z��y��x��~��}��|��{��z��y��x
�̄���®��¬��«��ª���©��¨§��¦��¥��¤£��¢�����¡����̄���®��¬��«��ª���©��¨§��¦��¥��¤£��¢�����¡����̄���®��¬��«��ª���©��¨§��¦��¥��¤£��¢�����¡����̄���®��¬��«��ª���©��¨§��¦��¥��¤£��¢�����¡���  

ايد؛ بدانيد  گرفته  و همراز نهاني  خود دوست  براي  از آنان  كه  كساني  حاميان  اي »هان«

از آنجا  »ندارند  شما را دوست  آنان  داريد، ولي  ترا دوس  آنان  شماييد كه«فقط   كه

و شما «  است  يافته  و استحكام  شده  شما آكنده  عليه  هايشان غيظ و حسد در سينه  كه

  كه  است  شده  شما را چه  آنان، پس  كتاب  و ازجمله »داريد  كتابها ايمان  همه  به

با شما   و چون«آورند؟  نمي  شما ايمان  كتاب  به  گيريد كه مي  دوستي  را به  آنان  درحالي

كنند،   خلوت  و چون.  آورديم  ايمان«  و تقيه  نفاق  از روي »گويند رودررو شوند، مي

  كه  و تأسف  حسرت  ازروي »گزند خود را مي  بر شما، سر انگشتان  خشم  از شدت

ا قطع:  يعني »ميريدب  غيظ خويش  به: بگو«از شما عاجزند   گرفتن چرا از انتقام
  آورنده  صحنه  روي  و به  و پيروز كننده  بر مؤمنان  خويش  نعمت  كننده تمام �خداوند

  كه«شويد   مرگ  دق  آن اثر بر غيظ خود بيفزاييد تا بر  است، پس اينك  خويش  دين

  ذرد و بهگ ها مي سينه بر  كه  خلجانهايي  همه  به:  يعني »ها سينه  راز درون  خداوند به
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  گروه  اين  كه  بر آنچه  و ازجمله »داناست«گيرد  مي  در نهانها شكل  كه  هايي انديشه  همه
  .اند  كتاب  اهل  منافقان كريمه،  آيه  مراد اين. دارند مي  پنهان  در دلهايشان

   

��¿��¾��½��¼��»��º¹��� �̧ �¶��µ�� �́�³��²��±��°��¿��¾��½��¼��»��º¹��� �̧ �¶��µ�� �́�³��²��±��°��¿��¾��½��¼��»��º¹��� �̧ �¶��µ�� �́�³��²��±��°��¿��¾��½��¼��»��º¹��� �̧ �¶��µ�� �́�³��²��±��°
��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���ÂÁ�������À��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���ÂÁ�������À��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���ÂÁ�������À��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã���ÂÁ�������À  

هرچند  و غيره،  و فراواني، يا نيرومندي  از پيروزي، نعمت »برسد  شما خيري  ر بهاگ«

  شما بدي  كند؛ و اگر به مي  را ناخشنود و ناراحت  آنان«باشد   اندك  كه  هم

 قرارداشته  موضعي  در چنين  هركس  پس »شوند شاد مي  برسد، از آن  اي وناخوشي
در دو  كه  بايد دانست. شود  گرفته  و همدلي  دوستي  به  هك  نيست  آن  باشد، هرگز شايسته 

��﴿:  جمله   خوبي  به  قرآن  بالغي  ، تعبير شگرف�﴾´����µ¶﴿: ، و ﴾�²��±��°
پيشه، از   نفاق  دشمنان  اين  كه  است  ، مفيد آن»حسنه  مساس«زيرا تعبير   است  نمايان

  ، مفيد آن»سيئه  اصابه«گردند و تعبير يم  ناراحت  مسلمانان  به  خيري  كمترين  رسيدن
اصطالح،   نباشد و به  جانبه كامال فراگير و همه  بر مسلمانان  مصيبت  تا زماني  كه  است

آنان، يا بر   بر دشمني »و اگرصبر كنيد«شوند  نمي  نرسد، خوشحال  استخوانشان  كارد به

  آنان  به  و مهرورزي  دوستي از »نماييد  و پرهيزگاري«  با آنان  جنگ  هاي دشواري

  عليه  سوء آنان  ها و حركتهاي انديشه و »رساند شما نمي  به  زياني  هيچ  آنان  نيرنگ«

پس، بر  »دارد  كنند، احاطه مي  آنچه  به يقينا خداوند«  اثر است شما و دينتان، كامال بي
  . تواناست  هايشان توطئه  ساختن اثر  و بر بي  آگاه  و افكارشان  اعمال

  نصاري از يهود،  تا كفار ـ اعم  جايز نيست  مسلمانان  براي: اند گفته  احكام  علما در بيان
از   كه  جايزاست  قرار دهند، ولي  خويش  همراز، مشاور و امين  ـ را دوست  و مشركان

  و محرمانه  حساس  مسائل  به  كه  اي حكومتي  كارگزار و كارمند در كارهاي  عنوان  آنها به
  در سيره  روش  اين  چنانچه شود،  آنها مربوط نباشد، استفاده  سياسي  و رازهاي  امت

ندارد   صحت  دشمنش  عليه  دشمن آيات، گواهي  بنابراين  همچنين.  است  شده  خلفا ديده
  شده  ايترو  آن  جايز بودن  ابوحنيفه  نظراند، اما ازامام  و حجاز بر اين  مدينه  علماي  ـ كه
  . است
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را از   منافقان و  مؤمنان  كه  پردازد، آزموني احد مي  داستان  بيان  به  خداوند متعال  گاه آن

 ! آري.  ساخت  نمايان را  سختي  هاي پايدار در عرصه  ديگر متمايز گردانيد و صابران يك
  درس  شود تا يهوديان مي  در بدر و احد منتقل  با قريش  ذكر جنگ  به  قرآني  سياق

در   بدي  فرجام  شوند، چه  با مسلمانان  اگر درگير جنگ  بگيرند و بدانند كه  رتعب
  ـ پيرامون 180تا  120  ـ از آيه  كريمه آيه  شصت  پس، در مجموع. خواهد بود  انتظارشان

  .باشد احد مي  غزوه
 !پيامبر  اي:  يعني »آمدي  بيرون  ات خانواده  از پيش  بامدادان  ا كهر  زماني  و ياد كن«

  به  هجري سوم   سال  شوال  روز شنبه، هفتم  را در صبحگاه  ات از خانه  آمدن  بيرون  زمان
فرود  جنگيدن   براي  را در مواضعي  و مؤمنان«آمدي،   بيرون  كه گاه يادآور، آن

و «  كردي مي  منبا دش  رويارويي  در سنگرها مستقر و آمادهآنها را :  يعني »آوردي مي

نيتها و   همه  به »داناست«با تو   را در مشاوره  مؤمنان  سخنان »خداوند شنواست
  . بندگانش  كردارهاي

   

��N��M��L��K���J��IH��G��F��E��D��C��B��A��N��M��L��K���J��IH��G��F��E��D��C��B��A��N��M��L��K���J��IH��G��F��E��D��C��B��A��N��M��L��K���J��IH��G��F��E��D��C��B��A  
 :از  عبارت  دو طايفه  ينا »كنند  بزدلي  شدند كه  از شما بر آن  دو طايفه  كه  گاه آن«

 روز احد در دو جناح  بودند كه  اوس  از قبيله  حارثه و بني  خزرج  از قبيله  سلمه بني
  منصرف غزوه  در اين صاكرم  با رسول  خواستند تا از همراهي  لشكر قرار داشتند، پس 

حفظ كرد   جبن و  سستي  به  شدن  را از تسليم  مؤمنان  دلهاي  عزوجل  گردند، اما خداي
را از   سبب، آنان بدين  هم »بود  خداوند ياورشان  كه  آن  و حال«و بنابراين، بازنگشتند 

  به  منافقان  كه بازنگشتند، چنان كارزار  خود قرار داد و از ميدان  در پناه  و ترسويي  سستي
  . بر غير وي  نه »ندكن  بايد تنها برخدا توكل  و مؤمنان«بازگشتند   ابي بنهللا عبدا  رهبري
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Z��Y��X��W��V��UT���S������R��Q��P��OZ��Y��X��W��V��UT���S������R��Q��P��OZ��Y��X��W��V��UT���S������R��Q��P��OZ��Y��X��W��V��UT���S������R��Q��P��O  
  تعداد خويش  كمي  سبب به »كه  حالي كرد در  و يقينا خداوند شما را در بدر ياري«

  وعده  عده  كثرت  و به  است  تعالي  حق  از جانب  پيروزي  تا بدانيد كه »بوديد  ناتوان«
  معركه  ميدان در  مؤمنان  پايدارساختن  براي  كه  است  اي فهمستأن  جمله  اين.  نيست  وابسته

  است  صبر وپايداري  پيروزي، نتيجه  آورد كه  يادشان  را به  حقيقت  ايراد شد تا اين
شكر و   برانگيزاننده  زيرا تقوي »نماييد  سپاسگزاري  پس، از خدا پروا كنيد، باشد كه«

  . است  سپاس
   

]��\��[]��\��[]��\��[]��\��[����a�� �̀�_��^a�� �̀�_��^a�� �̀�_��^a�� �̀�_��^��������h��g������f��e��d��c��bh��g������f��e��d��c��bh��g������f��e��d��c��bh��g������f��e��d��c��b  
  در روز بدر به  را كه  ياد آور هنگامي به !پيامبر  اي:  يعني »گفتي مي  مؤمنان  به  كه  گاه آن«

 هزار شما را با سه  پروردگارتان  كند كه نمي  آيا شما را كفايت«:  گفتي مي  مؤمنان

 مدد از  اندازه  اين  مؤمنان تو،  برداشت  براساس:  يعني »كند؟  ياري  آمده فرود  فرشته
  .پنداشتند مي  را ناكافي  فرشتگان

   

���x��w��v��u��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k��ji���x��w��v��u��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k��ji���x��w��v��u��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k��ji���x��w��v��u��t��s��r��q����p��o��n��m��l��k��ji
yyyy  

و تقوا [ ورزيد در معركه  و پايداري  جنگ  و سختي  بر شدت» بلي، اگر صبر كنيد«

  كه  وعديدر م »خود بتازند  وخروش جوش  بر شما با همين  وكافران«  ]پيشه سازيد

نشاندار مدد   هزار فرشته شما را با پنج  پروردگارتان  گاه همان«اند مقرر كرده

  گونه هيچ  بي  هم  بر سر شما فرود آيند، فرشتگان  آنان  كه  گاه همان : يعني »رساند مي
نشاندار   هايي خود را با نشانه  كه شوند، درحالي حاضر مي  جنگ  ميدان  به  تأخيري

و نترس،   افراد شجاع  كه  هست  بود و چنين  ها چنين كار در معركه  رسم  البته .دان كرده
 و  كنند تا جايگاه مي  گذاري نشانه  ديگري  اي يا نشانه  رنگ سرخ  بندي با پيشاني خود را

در روزبدر   فرشتگان  كه  است  شده  روايت. شود  كارزار شناخته  در صف  پايگاهشان
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:  قولي  به .بودند  بسته  خويش  بر سرهاي  د، يا سرخ، يا سبز، يا زردرنگيسفي  دستارهايي
  .سوار بودند  ابلق  آنها بر اسباني

  اند كه برآن تفسير و سير اجماعا  اهل«: گويد مي» تفسير كبير«در   رازي  فخرالدين  امام
  نبود كه  چنان  پس ،»جنگيدند) فيزيكي(  عيني  صورت  به  در روز بدر با كافران  فرشتگان

 � عباس ابن. گويد مي» المنار«تفسير  صاحب  كه  گونه  باشد، آن  معنوي  امداد؛ امدادي
  به  حضوري  كردند، اما در ديگر غزوات  بدر عمال شركت  در جنگ  فرشتگان«: گويد مي

  .»جنگيدند نمي عمال  شمار و مدد داشتند، ولي
   

}��|��{��z}��|��{��z}��|��{��z}��|��{��z����������d��cb��a�� �̀�_��~��d��cb��a�� �̀�_��~��d��cb��a�� �̀�_��~��d��cb��a�� �̀�_��~��������l��k��j��i��h��g��f���el��k��j��i��h��g��f���el��k��j��i��h��g��f���el��k��j��i��h��g��f���e  
 تا »شما قرار نداد  براي  اي جز مژده«را   امداد با فرشتگان:  يعني »را  و خدا آن«

  رسيدن  به:  يعني »آن  به  و تا دلهايتان«گرديد   شادمان  خويش  پيروزي  به  آن  وسيله به

خداوند   جز از جانب  پيروزي«  بايد بدانيد كه  ليكن »گيرد، و  آرام«  امداد فرشتگان

  ياري ـ جز با  جنگي  و امكانات  رزمندگان  پس، بسياري »نيست  حكيم  تواناي
  ندارد و اگرخداي  جنگ  در سرنوشت  تأثيري  ـ هيچ  وي  پروردگار و تأييد و توفيق

خود را   دادو دين مي  پايان  كار آنان  شما، به  از سوي  جنگي  خواست، بدون مي  عزوجل
  تكليف  عنوان به شما  را براي  داد و آن  را ترتيب  جنگ  اين  بخشيد، ولي مي  تنصر

��j��i��h﴿: فرمايد مي كه شما را بيازمايد، چنان  و پايداري  مقرر گردانيد تا ايمان  شرعي

�qp���o�����n��m��l��k﴾ )كشيد، ولي مي  انتقام  از آنان  خواست و اگر خدامي  
  مشاركت  پس، داستان. »4/محمد« )ديگربيازمايد برخي  وسيله  ا بهاز شما ر  تا برخي
  بدر است  غزوه  و راجح، مربوط به  قوي  قول  ، به)127ـ  124(  آيات  در اين  فرشتگان

  باشد زيرا حق در روز احد مي  مراد آيات، امداد مؤمنان:  قولي  هرچند به احد،  غزوه  نه
  فرشتگان  را به  ورزند، ايشان  اگر در احد پايداري  كه داد  وعده  ايشان به  تعالي

  اگربه  نفرستاد، چه  ياريشان  به  را هم  فرشته  نكردند، لذا يك  رساند، اما پايداري مددمي
  .خوردند نمي  شدند، شكست مدد مي  فرشتگان
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تا   شما را در بدر پيروز ساخت:  يعني »را  كافران از  كند بخشي  كرد تا هالك  چنين«

  يا آنان« شدند  در روز بدر كشته  بودند كه  كساني  از كفار را نابود سازد و آنان  اي طايفه

گرداند و جلو   تنگ  را بر آنان  ساخته، دايره  شان يا اندوهگين:  اويكبتهم »را خوار سازد
  كه  آن بي »بازگردند  تا نوميدانه«كند   ار و تارومارشانخو  آنها را گرفته  تكبر و سرمستي

بدر در روز جمعه،   غزوه  كه  شويم يادآور مي. باشند  يافته  خود دست  و مرام  هدف  به
  .افتاد  اتفاق  هجري  دوم  سال  المبارك  رمضان  هفدهم

  

¤���£��¢��¡������~��}��|��{���z��y������x��w¤���£��¢��¡������~��}��|��{���z��y������x��w¤���£��¢��¡������~��}��|��{���z��y������x��w¤���£��¢��¡������~��}��|��{���z��y������x��w  
 را  مشركان صخدا  رسول: گويد مي  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان �عمر ابن

  حق  بود كه  كردند، همان ياد مي  اسم  را به  از آنان  خود مرداني  و در نفرين  كرده  نفرين
را   اختياركارشان �خداوند:  يعني »كار با تو نيست  اختيار اين«: فرمود  نازل  تعالي

نمودنشان،   وعذاب  دادن  ساختن، شكست كند؛ از نابود مي  نبخواهد با آنا  دارد و هرچه
  كه اسالم، چنان  به  ايشان  خود با تشرف  و هدايت  رحمت  سوي به  يا بازگردانيدنشان

 »ستمكارند  چراكه«  در دنيا وآخرت »كند  درگذرد، يا عذابشان  يا از آنان«: فرمايد مي
  .باشند مي  عذاب  اين  و مستحق

. خواهد بود  ايمان  قريش  كار قبيله  فرجام:  كه  است  اشاره  اين  دربردارنده  كريمه  يهآ  اين
  به  در آن  احد كه  بعد از غزوه صخدا  رسول  آيد كه ديگر نيز بر مي  از روايات
را در   مشركان رسيد،  شهادت  به � حمزه  وارد شد و حضرت  سختي  آسيب  مسلمانان

را در نماز   ديگر آنان كريمه،  آيه  اين  كردند، اما بعد از نزول مي  نفرين  نماز صبح  قنوت
  .نكردند  نفرين

   

��¹�� �̧�¶��µ��´³��²��±����°��� �̄�®��¬«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¹�� �̧�¶��µ��´³��²��±����°��� �̄�®��¬«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¹�� �̧�¶��µ��´³��²��±����°��� �̄�®��¬«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¹�� �̧�¶��µ��´³��²��±����°��� �̄�®��¬«��ª��©�� �̈�§��¦��¥  

  گستره  بدانيد كه  پس »خداست  است، از آن  در زمين  در آسمانها و آنچه  و آنچه«

  آمرزد و هركه مي«بيامرزد،  »را بخواهد  هركه«  است  خداوند متعال، فراخ  ملك
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  در آن بخواهد  و هرچه  اوست  ملك، ملك  پس »كند مي  عذاب«كند،   عذاب »رابخواهد

  اين» است  مهربان  و خداوند آمرزنده«رساند  مي  ثبوت  كند، به  اراده  كند و هرچه مي
  و لذا اين  گرفته  پيشي  وي  بر خشم  تعالي  حق  رحمت  كه  است  حقيقت  اين  به  اي اشاره

  .كنند اسالم، تجديدنظر  خود در قبال  در موضع  كه  از قريش  است  دعوتي
   

��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼�����»��º��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼�����»��º��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼�����»��º��Ç��Æ��Å���Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼�����»��º  
  رباخواري از  را در مورد نهي  اي معترضه  احد، آيه  داستان  در بين  خداوند متعال  گاه آن
نمايند   انفاق �خدا را در راه  و اموالشان  برداشته  ربا دست  از خوردن  انآورد تا مؤمن مي

  و چندين ربا را چند! ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي«: باشند  آماده  نشر اسالم  و براي

و   آن، واضح  صور واشكال  همه  و به  حاالت  ربا در همه  بودن  حرام »برابر نخوريد
  در ميان  كه  از رباست  خاص  در اينجا ناظر بر شكلي  كريمه  آيه  آشكار است، ليكن

  وام  به  معين  را تا زماني  مال  آنان  بود كه  چنين  و شيوه  شكل  بود، آن  مرسوم  اعراب
  افزودند و هم مي  بر مال  هم رسيد، سر مي  وام  بازپرداخت  وقت  دادند و چون مي  ربوي

  كردند تا بدانجا كه تكرار مي  پياپي  بارهاي  كار را براي  و اين  وام  بازپرداخت  در زمان
يادآور .  گرفت مي  بود، باز پس  در آغازداده  را كه  برابر وامي  فرد رباخوار چندين

��T (قيد . نامند مي» سودمركب«ربا را   نوع  اين  امروزه  كه  شويم ميP� �3�چند و :  &��

مبتال   آن  به  در جاهليت  مردم  كه  است  زشتي  ستم  واقعيت  بيان  براي) برابر  چندين
  جايز باشد بنابراين، كم  آن  بود، خوردن  اگر ربا كم  كه  نيست  معني  اين  بودند و قطعا به

و از «شود  مي  محسوب  كبيره  و از اشد گناهان  است قطعي  حرام  و بسيار ربا همه

  .»رستگار شويد  باشد كه«ربا   ذاشتنبافروگ »خداوند پروا كنيد

   

��Í�������Ì��Ë��Ê���É��È��Í�������Ì��Ë��Ê���É��È��Í�������Ì��Ë��Ê���É��È��Í�������Ì��Ë��Ê���É��È  
  مؤمنان  به  است  ارشادي  اين »است، پرواكنيد  شده  آماده  كافران  براي  كه  و از آتشي«

ربا، از   خوردن : يعني. دادند، بپرهيزند مي  انجام  كفار در معامالتشان  بايد از آنچه  كه
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  را از شما سلب  ايمان  كه  بايد از ربايي  شما مؤمنان  است، پسكفار   عملكرد و شيوه
  .بپرهيزيد شويد؛ مي  آتش  كفار مستوجب  همچون  كند و با آن مي

   

���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î  
  بردن با فرمان »باشد كه«  در هر امر و نهيي» بريد  او فرمان  و از خدا و رسول«

  .»گيريدقرار   رحمت  مشمول« صو رسولش �ازخدا
   

M��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AM��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AM��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��AM��L��K��J��I���H��G��F��E��D��C��B��A  
 مانند  آن  پهناي  كه  و بهشتي  پروردگار خويش  از جانب  آمرزشي  سوي و بشتابيد به«

  ترين عريض بندگان،  در حد علم  و زمين  آسمان  و چون »است  آسمانها و زمين  عرض

  براي«ياد شد  از آنها  در تشبيه  تجه  اند، بدين  سبحان  خداي  مخلوقات  ترين و فراخ

شما را از   كه شويد مي  كارهايي  مرتكب  چگونه  پس »است  شده  آماده  پرهيزگاران
  آماده  پرهيزگاران براي  كه  حالي گرداند، در  محروم  و عظمت  وسعت  اين  به  بهشتي

  آماده  كافران  براي  فروافگند كه  شما را در دوزخي  خوريد كه است؟ و چرا ربا مي شده
  .؟  است شده
. اند وموجودند شده  آفريده  اكنون هم  و دوزخ  بهشت  كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه  اين
محضر   به مردي«:  است  آمده  شريف  در حديث.  است  جمهور علما نيز همين  قول

  مانند آسمان  آن پهناي  كه  بهشتي: ( است  فرموده  تعالي  حق:  آمد و گفت صخدا  رسول
  ؟ رسول در كجاست صورت، دوزخ  در اين  خبر دهيد كه  من  به  ، پس)است  و زمين

  وقت  پوشاند، در آن چيزرا مي  آيد همه مي  شب  چون  كه  بيني آيا مي: فرمودند صخدا
 صخدا  رسول. بخواهد �خدا كه  جايي  در آن:  مرد گفت  ؟ آن روز در كجاست

  .»خدا بخواهد  كه  است  جايي دوزخ، در آن  است  همچنين  پس: فرمودند
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و «  راحت و  و گشايش  آساني  حالت:  يعني »در سراء  كه«اند  »همانان«  پرهيزگاران

 »خورند روميخود را ف  كنند و خشم مي  انفاق«  و رنج  و سختي  در تنگي:  يعني »ضراء
. كنند نمي  ظلم  كسي و غيظ خود به  خشم  سبب و به  كرده  حبس  خويش  را در دلهاي  آن

  در حديث. »رابروز نداد  خود را فروخورد و آن  خشم:  غيظه  كظم«: شود مي  گفته
  آن  بر اظهار و اجراي  كه درحالي خود را فرو خورد  خشم  هركس«:  است  آمده  شريف
  در حديث  همچنين. »كند مي  وايمان  از امن را پر  درونش  عزوجل  ت، خدايقادر اس
  چه  خود به  شما در ميان«: پرسيدند � ازاصحاب صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف
زانو در   به  نتوانند او را در كشتي  پهلوانان  كه  كسي به: گفتند» گوييد؟ مي  پهلوان  كسي
بر خود   خشم  در هنگام  كه  است  كسي  قهرمان  نيست، بلكه چنين!  نه«: فرمودند. آورند

همانا «:  است  آمده  شريف  نيز در حديث  خشم  فرونشاندن  شيوه  درباره. »مسلط است
از شما   يكي  چون  شده، پس  آفريده  از آتش  يطانو ش  است  ازشيطان  و غضب  خشم

 »گذرند درمي  از مردم«  اند كه  همانان  زگارانپرهي »و«. »بايد وضو بگيرد شد،  خشمگين
. گذرند است، درمي  مؤاخذه  و مستحق  بد كرده  آنان  به  كه  كسي  از مجازات : يعني
  در حديث. قادر باشند  كشي بر انتقام  كه  است  صورتي در  و كرامت  فضيلت  اين البته

سوگند   بر آن  كه  است چيز  سه«: فرمودند صاكرم رسول  كه  است  آمده شريف
  : خورم مي
  .شود نمي  كم  دادن از صدقه  مالي  ـ هيچ 1
  .افزايد نمي  دربرابر عفو و گذشت، جز عزت �ـ خداوند 2
  .»دهد مي  او را رفعت �كند، خداوند  تواضع �خدا  براي  ـ هركه 3

و   برشمرده  حسانا  را از مقامات  مقام  اين �خداوند  كه  است  فضيلت  همه اين  نظر به
و   انفاق با  را كه  آناني:  يعني »دارد مي  را دوست  و خداوند محسنان«: فرمايد مي

  .گيرند مي پيش را در  و نيكوكاري  احسان  در امورشان، روش  و گذشت  بردباري
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  زشت هر كار:  فاحشه »شوند  مرتكب  اي فاحشه  چون  كه«اند  »آنان«  پرهيزگاران »و«
از  زيرا زنا  يافته  غلبه  زنا، در استعمال  به  آن  است، اما اختصاص  و هر معصيتي

  بعضي . گناهان  با ارتكاب »روا دارند  بر خود ستم  يا چون«  است  معاصي  ترين زشت

ياد «:  هنگام در آن ! آري.  است  صغيره  بر خود، گناه  و ستم  كبيره  اهگن  فاحشه: اند گفته

از  »خويش  گناهان خواهند براي   آمرزش  پس«  خويش  با زبانها و دلهاي »كنند اهللا را
  نازل  كريمه  آيه  اين  چون كه  است  رسيده  من  به: گويد مي � انس. آمرزگار  خداي  بارگاه

با  »آمرزد را مي  خدا، گناهان جز  كسي و چه«). شدم  بيچاره  كه(  گريست  شد، ابليس
 ـ هر  گناهي  باشد؟ لذا هيچ نداشته  و عقوبتي  خود سرزنش  دنبال به  كه  كاملي  آمرزش

  عدم  سبب  كه  نيست  بزرگ  چنان  الهي  برابر مغفرت باشد ـ در  بزرگ  كه  چند هم
  سوگند به! پروردگارا:  گفت  ابليس« : است  آمده  شريف  در حديث. شود  وي  آمرزش
  در اجسادشان  ارواحشان  كه  گاه تا آن  كنم مي را گمراه   آدم  فرزندان  پيوسته  كه  عزتت
  هگا تا آن  آمرزم مي  بر آنان  پيوسته  كه  و جاللم  عزت سوگند به: فرمود  تعالي  حق. باشد

با «  از گناهان »اند شده  مرتكب  بر آنچه«  پرهيزگاران »و« .»بخواهند  آمرزش  از من  كه

  عزم: مراد از اصرار »كنند اصرار نمي«  است  كار گناه  آن  آگاهند كه و »دانند مي  كه  آن
  . است  با توبه  از آن  نهايي  كشيدن  دست  و عدم  گناه  به  بر بازگشت

خرما   درباره  كريمه  آيه:  است  كرده  روايت ك عباس از ابن  نزول  سبب  عطاء در بيان
خوبرو از او   زني  بود، روزي» ابومقبل»  كنيتش  شد كه  نازل» التمار  بنهان»  نام به  فروشي

  عمل  بعدا از اين خود كشيد و او را بوسيد، اما  سوي را به  زن  او آن  خرما خريد، پس
باز   ايشان  را به  خويش  داستانآمد و  صخدا  رسول  خدمت  به  گشته  پشيمان  خويش

  .گرديد  نازل  كريمه  آيه  اين  گاه آن.  گفت
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  از فرودست  كه  است  و باغهايي  پروردگارشان  از جانب  آمرزشي  پاداششان  آنان«

 »نيكوست  چه  عمل  اهل  نند و پاداشبما  در آن  است، جاودانه  جاري  جويباران  آن
 بر  كه  است  دهند، اين مي  را انجام  يادشده  نيك  اعمال  كه  پرهيزگاراني  پاداش : يعني

  روايت  به  شريف  در حديث. آيند درمي  بهشت  شود و به مي  عفو كشيده  قلم  گناهانشان
  نيست  كسي هيچ« :فرمودند  كه  است  آمده صخدا  از رسول � ابوبكر صديق

 برخيزد و وضو بگيرد،  از گناهش  يادآوري  هنگام  به  شود، سپس  گناهي  مرتكب كه
بخواهد،   آمرزش  خويش  گناه  از آن  عزوجل  و از خداي  نماز خوانده  دو ركعت  گاه آن

  .»كردند  را تالوت  كريمه  آيه  اين  گاه آمرزد ـ آن بر او مي �خداوند  كه  جز اين
   

p�����o��n��m��l��k����j��i��h��g��fp�����o��n��m��l��k����j��i��h��g��fp�����o��n��m��l��k����j��i��h��g��fp�����o��n��m��l��k����j��i��h��g��f����������s������r��q��s������r��q��s������r��q��s������r��q  
خوردند   احد شكست  در واقعه  مؤمنان  چون:  است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

از شما   پيش قطعا«: نمود  نازل  رسيد، خداوند متعال  شهادت  به  از آنان  و هفتاد تن

  كننده تكذيب  امتهاي آنها را در  تعالي  حق  كه  يوقايع:  يعني »است شده  سپري  سنتهايي
  هم  سنتها، يكي  اين  از جمله  روند، كه شمار مي به  وي  و از سنتهاي  اجرا درآورده  به  حق

در «داريد   سنتها شك  اين  در وقوع اگر »پس«  با همديگر است  و مسببات  اسباب  رابطه

  بوده  چگونه  كنندگان تكذيب  فرجام  و بنگريدكه«  گرفتن قصد عبرت  به »بگرديد  زمين

 انسانها به  در نفوس  بربادرفته، تأثيري  امتهاي آثار  مشاهده  كه  نيست  زيرا شكي »؟ است
  همين نيست، به  تأثيري  چنان  اخبار آنها، داراي  ويادآوري  تنها شنيدن  گذارد كه جامي 

امتها دستور   در احوال  و نگرش  گردشگري  هما را ب  عزوجل  خداي  كه  است  دليل
  . است داده
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  شده  هالك  كه  ستمگراني  حال  در عاقبت  و نگريستن  سير و سفر در زمين  امر به »اين«

  بياني«؛  قرآن  اين  اند وآيات گذاشته  باقي  فروريخته و درهم  و متروك  را خالي  و ديارشان

  و رهنمود و اندرزي«  آنان غير و  حق  دعوت  كنندگان از تكذيب  اعم »است  مردم  ايبر

و   از مؤمن  ـ اعم  مردم  تمام ها براي بيانگر عبرت  قرآن  پس »است  پرهيزگاران  براي
غير   براي  است، نه  رهنمودو اندرزي  پرهيزگاران  فقط براي  ـ است، ولي  كافرشان

  . ايشان
   

|���{|���{|���{|���{��������£��¢��¡�����~��}£��¢��¡�����~��}£��¢��¡�����~��}£��¢��¡�����~��}����������������¥����¤¥����¤¥����¤¥����¤  
در روز احد  صپيامبر  اصحاب: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

  از فرازكوه  مشرك  از سواران  اي وليد با دسته  اثنا خالدبن  خوردند، دراين  شكست
را بر ما پيروز  آنان! بارالها«: دعا كردند  چنين صخدا  رسول  آورد، پس  روي  كنان حمله

جز   كسي  سرزمين در اين !يم، بارالهاندار  ما جز تو نيرويي! و مسلط نگردان، خدايا
  را نازل  آيات  اين  تعالي  حق گاه  آن. »كند  تو را عبادت  وجود ندارد كه  نفرات  همين
  مشرك  وارانو س  ور شده حمله  برآنان  مسلمان  از تيراندازان  اي عده  بود كه  همان. فرمود

  ﴾...���¡�﴿: �خداوند  فرموده  معناي  ستا  و اين. راندند  عقب  را زدند و از كوه
  زدگي  دل آمادگي،  سستي، ناتواني، ترك:  وهن »نشويد  نورزيد و اندوهگين  و سستي«

  نشويد، بلكه  و اندوهگين  سست ! آري.  است  و نيرومندي  قوت  اسباب  به  توسل  و عدم
  اگر مؤمن«پيروزيد   و برآنان  بر دشمنانتان  واقعه  از اين بعد »شما برتريد  كه«نيد بدا

باشيد،   يا اگر مؤمن. نشويد  و افسرده  و اندوهگين  اگر مؤمنيد، سست:  يعني» باشيد
  .برتريد

  مصايب  فراخوانده  و پايداري  شكيبايي  را به  مؤمنان  كريمه  آيه  در اين  خداوند متعال
  دشمنانشان با  را بر جنگ  گويد و آنان مي  و تعزيت  تسليت  آنان  روز احد را به

  .دارد باز مي  و بزدلي  و ترس  از سستي  برانگيخته
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  كه  هنگامي: گويد مي  كريمه  آيه  آغاز اين  نزول  سبب  سعد در بيان راشدبن
  هاي با جنازه  همراه  گشتند، زني از احد بر مي  و ناراحت  اندوهگين صخدا رسول

  و شيون  دو فغان  خاطر آن  آمد و به بودند، مي  هر دو شهيد شده  كه  شوهر وپسرش
با   كنان مناجات صاثنا پيامبراكرم  زد، در اين مي  و بر سر و صورتش كرد مي

: فرمود  نازل  تعالي  حق  پس» !كنند؟ مي  همچنين  آيا با پيامبرت«: گفتند پروردگارشان
همانند آن   را نيز آسيبي  قوم  آن«  است  و آسيب  زخم:  قرح» رسيده  شما قرحي اگر به«

واردكردند، شما   يافتند و آسيب  در روز احد بر شما دست اگر آنها:  يعني »است  رسيده 
  ـ خوار و ذليل  وسردمدارانشان  از نخبگان  هفتاد تن  را ـ با كشتن  ر روز بدر آناننيز د

  نوبت  به  مردم  رادر ميان«  و نصرت  پيروزي  ي »روزها  و ما اين«ساختيد؛ 

ما بر   سنت ! آري. دهد مي ها روي امتها و ملتها در جنگ  ميان  كه  در وقايعي »گردانيم مي
نمايد و   غلبه  گروه  اين  نماييم، گاهي امتها دستگردان   را ميان  پيروزي  كه  است  رفته  اين

  خود شما در روز بدر و احد اين  براي!  مسلمين  اي  كه ديگر، چنان  گروه  آن  گاهي
  و تا خداوند مؤمنان«  است  با مؤمنان  پيروزي سرانجام،  نيد كهافتاد، اما بدا  رخداد اتفاق

گرداند تا   نبرد، كامال متمايزشان  درميدانهاي  با پايداريشان:  يعني »داردب  را معلوم
چيز را   خود همه  ازلي  علم  به  سبحان  بتواند و االخداي  گرفته  تعلق  آنان  به  پاداش

  .داند مي
  چون:  است كرده  روايت  كريمه  آيه  آخر اين  نزول  سبب  در بيان  از عكرمه  حاتم  ابي ابن

از اخبار احد  رفتند تا  از شهر بيرون  دير رسيد، زنان  احد در مدينه  جنگ  خبر نتيجه
  آمدند، پس مي  سوار بر شتر از رزمگاه  را ديدند كه  دو تن  هنگام  يابند، در اين  آگاهي

  ايشان: داد  دو پاسخ از آن  خبر داريد؟ يكي  چه صخدا  از رسول: پرسيد  از آنان  زني
  هر چه  از بندگانش  عزوجل خداي  كه  ندارم  ديگر باكي  اكنون:  گفت  زن. اند زنده

تا  »و«: شد  نازل  او گفت كه  آنچه  مطابق  كريم  قرآن  پس. بخواهد شهيد برگيرد
  شهادت  و كرامت  فيض  را به ايشان:  يعني »بگيرد  شما شهدايي  از ميان« �خداوند
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  ايشان  ناميدند كه »شهيد«رو   ازآن را �خدا  راه  كشتگان  كه  بايد دانست. گرداند  نايل
  قتلشان  به  كه  كساني  عليه  نزد وي اند و شده  كشته �هللا  سوي به  دعوت  در راه
.  است  و تجاوز بوده  ستم  به  كشتنشان : دهند كه مي  گواهي  حقيقت  اند بر اين رسانده
  بهشت  به  نيل:  كه  است  اين» شهيد«  آنها به  ذارينامگ  سبب  بلكه: اند گفته  بعضي

  سلطه  پس »ندارد  را دوست  و خداوندستمكاران«  است شده  داده  شهادت  برايشان
  .كند مي  را عذاب  آنان  تعالي  حق  و سرانجام  نداشته  بقا و دوامي  ستمگران

   

G��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��AG��F��E��D��C��B��A  
 »گرداند  را پاك  تا خدا، مؤمنان«بود   آن  رسيد، براي شما  به  كه  آسيبي  نيز اين »و«

  پاك  اعمالشان  هاي از آن، صحيفه  گرداند و پس  بپااليد و خالص  را از گناهانشان  ايشان
  پاكسازي:  تمحيص.نماند  در آنها باقي  ديگري  شايبه  هيچ  و جز حسنات  شده  و پاكيزه

و   سركشي  سبب را به  شان ريشه:  يعني »سازد و نابود  را نيست  و كافران«.  است
  پيروز گردند، سركش  چون  گرداند زيرا آنان  بركند و آنها را مستأصل  از بيخ  طغيانشان

  اين  پس. گردد مي  آنان و نابودي  تباهي  خود سبب  شوند و اين و مغرور و متجاوز مي
  سه  در اينجا به  احد است، كه در روز  كفار بر مؤمنان  نهايي  غلبه  آيات، بيانگر حكمت

  : است  شده  پرداخته  حكمت
  . عمل  در صحنه  و پايداري  ايمان  اهل  گردانيدن و معلوم  ـ متمايزساختن 1
  . شهادت  فيض  به  از مؤمنان  بعضي  ـ رسيدن 2
  كاملشان  ديو نابو  استدراج  امر به  و استكبار تا اين  طغيان  كفار در چاله  ـ افگندن 3

  .بينجامد
   

��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��K��J��I���H��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��K��J��I���H��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��K��J��I���H��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��K��J��I���H  
 شما را  خداوند هنوز مجاهدان  كه  آن  شويد، حال مي  وارد بهشت  آيا پنداشتيد كه«

 به  آيا پنداشتيد كه:  يعني »بدارد؟  را معلوم  صابران  كه  از آن  و پيش  متمايز نساخته
  به شما،  و صبر از ميان  پايداري  جهاد و اهل  اهل  كه  از آن  لشويد قب وارد مي  بهشت 



384  

. متمايز گشتند احد از همديگر  در غزوه  اينك  متمايز گردند؟ پس  ظهور، از ديگران  علم

��P﴿: مراد از �O� �N� �M...﴾  )از   علم  ؛ نفي)نداشته  را معلوم  هنوز خدا جهادگرانتان
است،   واقعيت  در عرصه امر  اين  ظهور عيني  از آن، عدم مراد  نيست، بلكه  تعالي  حق

  ؛ برپا داشتن هدف  داند، پس مي  چيز را از ازل  همه  عزوجل  در حقيقت، خداي  چرا كه
  به  ورودشان  موجب  ظهور آيد كه  عرصه  به  كاري  تا از آنان  است  بر مردم  حجت
  .گردد تعالي  حق  آمرزش  و احراز شايستگي  بهشت
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  در آن  بودند كه  روزي  در آرزوي  مؤمنان »كرديد آرزو مي  را سخت  و شما مرگ«

دربدر   كه  گردند و كساني  نايل  شهادت  فيض  آيد تا به  وقوع  آنها و كفار به  ميان  جنگي
با   درآن  روز بدر بود كه  چون  روزي  ا را همم  كاش  اي: گفتند حضور نداشتند، مي

  سبب  بيان در  كه  گونه  شديم، آن مي  آزموده  در آن  خيري  و به  جنگيديم مي  مشركان
آوردند،   روي هزيمت  آمد، به  احد پيش  واقعه  اما چون.  است  نيز آمده  كريمه  آيه  نزول
  آرايي  صف  براي صكردند تا پيامبر  شاريپاف  سخت  بودند كه  خود ايشان  كه  با آن
نكردند،   پايداري  از آنان  جزتعدادي  عمل  در ميدان  شود، ولي  خارج  كفار، از مدينه  عليه

  مرگ  در آرزوي !آري. بود  از ايشان يكي � مالك  بن انس  عموي �نضر  بن انس  كه
و   جنگ  آرزوي  مؤمنان  كه  ناي  سبب »روبرو شويد  با آن  كه  از آن  پيش«: بوديد

 »را ديديد  آن  پس«بود   ايشان  از سوي  شهادت  كردند، آرزوي را مي  مرگ  آرزوي

  شهادت  از شما به  تعدادي  كه  هنگامي »كرديد مي  نگاه  كه درحالي«را   مرگ:  يعني

85���5� S	 ,	�p< �0 : است  آمده  شريف  در حديث. رسيدند ��#D*� � B���5 3 ,N3 �@

�I�D*85   ��D0T�	 ,�	���3&F  � #{  �2  �X¢  ^�A5�  :را   با دشمن  رويارويي  آرزوي

ورزيد و بدانيد   روبرو شديد، پايداري  با آنان  اما چون بخواهيد،  نكنيد و از خدا عافيت
  .»شمشيرهاست  هاي در زير سايه  بهشت  كه
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a�� �̀�_��~��}|��{�������z��y��x��w��va�� �̀�_��~��}|��{�������z��y��x��w��va�� �̀�_��~��}|��{�������z��y��x��w��va�� �̀�_��~��}|��{�������z��y��x��w��v  

  در احد مجروح صخدا  رسول  كه هنگامي:  است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  سست  از مسلمانان  برخي  پس! شد  محمد كشته  اينك:  گفت  فرياد زنان  شدند، شيطان

  چه  شد ديگر مقاومت كشته  كه صمحمد:  گفت  اي گوينده  شدند تا بدانجا كه  و منفعل
  ديگري. شما هستند  برادران ، نيز)مشركان(  شويد زيرا آنان  ارد، لذا تسليمد  اي فايده
نيست،   اي و محمد جز فرستاده«: شد  نازل  پس !شد نمي  اگر او پيامبر بود كشته:  گفت

ديگر مردند،   پيامبران  كه ميرد چنان مي  لذا او هم »اند گذشته  پيامبراني  از او هم  پيش
از   اين، قبل  البته. شدند  از آنها كشته  بعضي كه شود، چنان  كشته  است  ممكن  ينهمچن
را از  ص پيامبرش  حفظ جان  در آن �خداوند  بودكه» مائده»  از سوره) 67(  آيه  نزول

  هاي شود، شما بر پاشنه  كشتهآيا اگر او بميرد يا «. كرد تضمين  دعوت  گزند دشمنان

و   شويد و دين مرتد مي  شد، چگونه  يا كشته  اگر اودر گذشت:  يعني »گرديد خود برمي
  زنده  هميشه  براي ‡پيامبران  دانيد كه مي  كه  كنيد، با آن را رهامي  خويش  عقيده
جويند،  مي  تمسك  نايشا  دين  به  هستند كه  پيروانشان  ميرند و اين مي مانند، بلكه نمي

 بر  و هركس«نباشند؟   ـ در ميانشان  يا شهادت  مرگ  سبب  خود ـ به  هرچندپيامبران

  هرگزهيچ  پس«  از جنگ، يا با ارتداد از اسالم  كردن با پشت »خود برگردد  هاي پاشنه

 زودي  و خداوند به«رساند  مي  زيان  خودش  به  بلكه »رساند خدا نمي  به  زياني

  كرده، جنگيدند و به  پايداري  را كه  كساني:  يعني »دهد مي  را پاداش  شكرگزاران 
 اسالم  بر خود را كه  عزوجل  خداي  وسيله، نعمت  بدين  رسيدند زيرا ايشان  شهادت

  .اند كرده  است، شكرگزاري 
دند تا بو  شده  و حيران  بسيار سراسيمه  اصحاب  كه ص پيامبراكرم  درگذشت  در هنگام

  رحلت صمحمد  بگويد كه  اگر كسي:  گفت مي  تهديد كنان �عمر  بدانجا كه
  هركس«: فرمود � هنگام، ابوبكر صديق  در اين!  آري!  زنم را مي  است، گردنش كرده

را  �خدا  و هركس درگذشت  صيقينا محمد  بداند كه  پرستيد، پس را مي صمحمد
  را تالوت  كريمه  آيه  اين  گاه آن .ميرد و نمي  است  زنده �خداوند  شك  پرستد، بدون مي
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 ص پيامبراكرم  امر درگذشت  براي  سازي خود، تمهيد وزمينه  كريمه  آيه  لذا اين. »نمود
  . است

   

��s��r��q��p��o������n��m��lk������� �j��i���h����g��f��e��d����c��b��s��r��q��p��o������n��m��lk������� �j��i���h����g��f��e��d����c��b��s��r��q��p��o������n��m��lk������� �j��i���h����g��f��e��d����c��b��s��r��q��p��o������n��m��lk������� �j��i���h����g��f��e��d����c��b
|��{��z��yx���w���v��u��t|��{��z��yx���w���v��u��t|��{��z��yx���w���v��u��t|��{��z��yx���w���v��u��t  

  نوشته بميرد،«  قضا و قدر وي  به:  يعني »هللا  اراده  جز به  سد كهرا نر  نفسي  و هيچ«

  معين  موعدي در  هر شخصي  را براي  مرگ �خداوند:  يعني »قيد وقت  به  است  شده
و   قهرمان  مردان  كه  شده  ؛ بسيار ديده است  شود، مقرر كرده نمي  وپيش پس  هيچ  كه

  شان مأوا و مأمن در  ترسو و بزدل  اند و انسانهاي مانده  نبرد زنده  در ميدانهاي  شجاع
  سپس. تجديدنظر كنند  خود آيند و در محاسباتشان  ترسو بايد به  انسانهاي  اند، پس مرده
بشر يا   از ديدگاه  هدف كند؛ اين مي  بشر را بيان  و مقصد خلقت  هدف  تعالي  حق

 »دنيا را بخواهد  اين  پاداش« با عملش »هو هرك«:  آخرت  دنياست، يا خواستن  خواستن

  با عمل »و هركه  دهيم مي«  آن  ازپاداش:  يعني »او از آن  به«  و مانند آن  غنيمت  چون

و  »دهيم مي  او از آن  بخواهد، به«  است  همانا بهشت  كه »را  آخرت  پاداش«  خويش
:  عزوجل  خداي  فرموده.  بخشيم مي  پاداش فراواني  برابر به  را چند و چندين  وي  حسنات

  عمل  طبيعت  كه  است  شخصي  اراده  اين:  دارد كه  اشاره  حقيقت  اين  ؛ به)بخواهد: يرد(
 »داد  خواهيم  را پاداش  شكرگزاران  زودي و به«كند  مي  ـ از خير يا شر ـ را تعيين

  اطاعت  و غيره  و پايداري  گجن  ما را در عرصه  فرمانهاي اوامر و  را كه  كساني:  يعني
خويش، ابوبكر و   بر دين  پايداران«: فرمود  كه  است  شده  روايت � از علي. كنند مي

  .»بود  ابوبكر امير شكرگزاران«: فرمود مي  هميشه � ، و علي»هستند  وي  اصحاب
  

��±°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈� ��§��¦��¥���� ��� � �¤��£�����¢��¡�����~��}��±°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈� ��§��¦��¥���� ��� � �¤��£�����¢��¡�����~��}��±°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈� ��§��¦��¥���� ��� � �¤��£�����¢��¡�����~��}��±°�� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈� ��§��¦��¥���� ��� � �¤��£�����¢��¡�����~��}
³��²³��²³��²³��²����������µ��´��µ��´��µ��´��µ��´  

از  بسياري:  يعني »نبرد كردند  بسياري  او خداپرستان  همراه  كه  بسيار پيامبري  و چه«
  ايشان با  همراه  رباني  جنگيدند و علما و عابدان  عزوجل  خداي  با دشمنان ‡پيامبران
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  عاليت  حق ربوبيت  مقام  و شناخت  خداپرستي  به  هستند كه  ربانيان:  ربيون. نبرد كردند
  ، به»ربي»  مفرد آن بسيار است، كه  جماعتهاي  معناي  به) ربيون(يا . اند شده  داده  نسبت
آنها رسيد،   خدا به  درراه  كه  مصيبتي  سبب به  پس«. باشد مي  و گروه  جماعت  معناي

  شدن  و يا كشته  پيامبرانشان  شدن  با كشته �خدا  دوستان:  يعني »نكردند  سستي
  از استمرار نبرد با دشمن »نكردند و ناتواني«نشدند   سست  و همسنگرانشان  هانهمرا

:  استكانت. رسيد  آنان  در جهاد به  كه رنجها و مصيبتهايي  سبب به »نكردند  و زبوني«

  آنان  لذا به »دارد مي  را دوست  صابران و خداوند»  است  شدن و تسليم  و خضوع  ذلت
  .دهد مي  پاداش

احد از  در  كه  است  از مسلماناني  عده  آن  به  گويي و كنايه  تعريض  نوعي  كريمه  آيه  اين
  شدن تسليم اراده  كه  حالي افتاد و در  بر اندامشان  لرزه صخدا  رسول  شدن كشته  شايعه

د تا برو  ابي  بن هللاعبدا ما نزد  از سوي  قاصدي  كاش  اي: گفتند را داشتند، مي  مشركان  به
  .بگيرد  امان) زمان  در آن(  رهبر مشركان  ما از ابوسفيان  او براي

   

�̧�¶�̧�¶�̧�¶�̧�¶���������È��Ç��Æ��Å����Ä��Ã���Â��Á��À��¿���¾��½��¼��»���º���¹�����È��Ç��Æ��Å����Ä��Ã���Â��Á��À��¿���¾��½��¼��»���º���¹�����È��Ç��Æ��Å����Ä��Ã���Â��Á��À��¿���¾��½��¼��»���º���¹�����È��Ç��Æ��Å����Ä��Ã���Â��Á��À��¿���¾��½��¼��»���º���¹
Ê��ÉÊ��ÉÊ��ÉÊ��É  

  همراه با دشمن،  رويارويي  در هنگام  كه  گروهي  آن  سخن:  يعني »ايشان  و سخن«

  به »ما را  بيامرز بر ما گناهان !پروردگارا: فتندگ  نبود كه  جز اين«بودند   الهي  انبياي

:  قولي  به» ما را در كارمان  و ازحد گذشتن«  است  صغيره  مراد از آن، گناهان:  قولي
از   ايشان ! آري.  از حداست  و گذشتن  روي زياده:  اسراف.  است  كبيره  گناهان مراد از آن،

  اي عابدپيشه  ربانيان  كه  خواستند، با آن  آمرزش  و فروتني، ملتمسانه  نفسي شكسته  روي
و «پيكار   هاي نبرد و جبهه  هاي درميدان »ما را استوار دار  و گامهاي«بودند  �اهللا  براي

  .»ده  نصرت  كافران  ما را بر گروه
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را ـ ازپيروزي،  »دنيا  اين  پاداش«  و انابت  اريپايد  اين  سبب به »آنان  خداوند به  پس«

  است  بهشت  عظماي  نعمت  كه »را  آخرت  نيك  و پاداش«و مانند آنها   غنيمت، عزت

در دنيا و   پس »دارد مي  دوست«را   در امور جنگ »عطا كرد و خداوند نيكوكاران«
  .كند مي  عنايت  درخور و شايسته  پاداشي  آنان  به  آخرت

   

� � � �G��F��E���D� �C��B��A�� � �G��F��E���D� �C��B��A�� � �G��F��E���D� �C��B��A�� � �G��F��E���D� �C��B��A����� �� �� �� ���K��J��I��H��K��J��I��H��K��J��I��H��K��J��I��H
M��LM��LM��LM��L  

ارتباط  در  كريمه  آيه  اين: فرمايد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � طالب ابي بن علي
  نزدبرادران: گفتند مي  مؤمنان  احد به  شكست  در هنگام  شد كه  نازل  منافقان  با سخن

  را كه  كساني كريمه، داعيه  آيه  لذا اين !آييد در  دينشان  بر گرديد و به) مشركان(خود 
كردند و   شدن  تسليم  به  احد، دعوت  در غزوه  مشركان  نفع به  ورق  بعد از برگشتن
  .كند مي بنمايند، رد  برخورد نيك  با آنان  مشركان  اميدوار بودند كه

  هاي شما را بر پاشنهكنيد،   اند، اطاعت زيدهكفر ور  كه  اگر از كساني ! مؤمنان  اي«

  گاه و آن«گردانند  كفر برمي  سوي به  اسالم  شما را از دين:  يعني »گردانند برمي شما

كنيد؛ در دنيا با انقياد  مي  كفر، سراسر زيان  به  بازگشت  در اين:  يعني »شويد مي زيانكار
 ؛ با كفر و در آخرت  به  اسالم  نمودن  و تبديل  و حقارت  ذلت  طعم  و چشيدن  دشمن از

  . در دوزخ  شدن و معذب  از بهشت  حرمان
   

��U��T��S���R��QP��O��N��U��T��S���R��QP��O��N��U��T��S���R��QP��O��N��U��T��S���R��QP��O��N  
  سوي  به  پس:  يعني »است  دهندگان ياري  و او بهترين  شماست  خداوند موالي  بلكه«

و   همدست باشيد و �خدا  نكنيد و از حزب  بازنگرديد و از آنها پشتيباني  مشركان
و فقط  آنها  نه  شماست  موالي �زيرا فقط خداوند  وي  شمناند  عليه  پيمان هم

  . غير وي  نه  ياريگر شماست �خداوند
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  مشركان و  ابوسفيان  كه  گاه آن:  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  از سدي
را پيمودند   از راه  قسمتي  كه  آوردند؛ بعد از اين  روي  مكه  سوي و به  احد بازگشتهاز 

  تا آن  كرديم و زخمي  را كشته  ؛ آنان كرديم  بدكاري  چه ! وه: و با خود گفتند  شده  پشيمان
  كه  بياييم  اينك!  كرديم رهايشان  گونه نماند، همين  باقي  از آنان  بيش  مشتي  چون  كه

  خود را بر اين  عزم  چون  پس . كنيم  سره كار را يك  ساخته  كن و آنها را ريشه  برگرديم
  تصميم  افگند و از اين  وحشت و  رعب  در دلهايشان  تعالي  كردند، حق  كار جزم

  و هراس  رعب  كافران  در دلهاي  زودي به« :شد  نازل  گاه گرديدند، آن  منصرف  خويش

 شرك  سبب  به«  كنيم  و بيقراري  و بيم  را پر ازترس  دلهايشان  زودا كه »فگندا  خواهيم

 �خداوند:  يعني »نفرستاده  و برهاني  حجت  گونه هيچ  بر آن  خدا كه  به  ورزيدنشان 

و   است  آتش  شان و جايگاه«  نداده قرار  بر شرك  و برهاني  و بيان  دليل  گونه هيچ

  پشتيباني  اناز آن  چگونه ! ايمانان سست  اي  پس »بد است  چه  ستمكاران  جايگاه
  به  شريف  در حديث. با آنانيد  شما هم كنيد،  پشتيباني  كنيد؟ قطعا اگر شما از آنان مي

  خصلت  پنج  من  به«: فرمودند صخدا رسول  كه  است  آمده �هللاعبدا  جابربن  روايت
  : نشده  داده از من  قبل  ريپيامب  هيچ  به  كه  است  شده داده

  داده  نصرت راه،  ماه  يك  مسافت  اندازه دشمن، به  بر قلب  و رعب  بيم  شدن ـ با افگنده 1
  . ام شده

  .شد  قرار داده  و پاكيزه  گاه سجده  برايم  همه  ـ زمين 2
  .شد  گردانيده  حالل  برايم  ـ غنايم 3
امتياز خود رادر   اين  از من  قبل  انبياي  كه حالي و درشد   داده  من  به  شفاعت  ـ اجازه 4

  نگه  آخرت  اند، به نياورده �خدا  به  شرك  كه  بندگاني  را براي  آن  دنيا خواستند، من
  . ام داشته

  من  شدند، ولي مي  برانگيخته  خويش  قوم  سوي مخصوصا به  از من  قبل  ـ پيامبران 5
  .»ام گرديده  ثمبعو  مردم  همه  سوي به
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y������xy������xy������xy������x  
  مسلمين از  بعضي  شد كه  نازل  هنگامي  كريمه آيه  اين:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  ما وعده  به �خداوند  كه  شديم، درحالي  و مصيبت  شكست  ار اينگفتند؛ از كجا دچ
خود را   وعده و قطعا خداوند«: فرمود  در پاسخشان  تعالي  حق  بود؟ پس  داده  پيروزي

را   او آنان  فرمان  به  كه  گاه آن«  دادنتان با نصرت »گردانيد  شما راست  در حق

بود تا   و ظفر با مسلمين  در آغاز نبرد احد، فتح ساختيد زيرا و تارومار مي »كشتيد مي
  ديگري  شدن از كشته  پس  يكي  را كه  دشمن  از پرچمداران  تن  نه  آنان  بدانجا كه
  شود، كه  سره يك  كار مشركان  بود كه  گرفت، كشتند و نزديك مي  دوش  را به  پرچمشان

  كوه  محافظ گذرگاه  وتيراندازان  شده  شغولم  غنايم  آوري جمع  به  مسلمين  هنگام  در اين
  امر بود كه  كردند و همين  ترك  غنيمت  طلب  خود را به  و كليدي  احد، سنگر مهم

 »و در امر«شديد   و ضعيف  جبون:  يعني »شديد سست  كه  گاه تا آن«شد   هزيمت  سبب
و   خود محكم  در مواضع :بود  داده  فرمان  تيراندازان به  كه ص و دستور پيامبراكرم

: گفتند  از تيراندازان  زيرا برخي »پرداختيد  نزاع  ديگر به بايك«استوار و پايدار بمانند، 
  ديگر كه اما برخي ! برسيم  غنايم  و به  نيست، برويم  درنگ  جاي ما پيروز شد، پس  سپاه

 صخدا  رسول  فرمان  قطب: بود، گفتند  نيز در ميانشان �جبير  عبداهللا بن شان فرمانده
 »داشتيد  را دوست  آنچه  كه  از آن  و پس«!  بخوريم  و نبايد تكان  مانيم خود مي در جاي

از  »كرديد نافرماني«  گاه احد، آن  در آغاز جنگ »داد  ما نشانش  به«  و نصرت  ازپيروزي
از   قبل  جمله. يدكرد ترك  غنايم  طلب  را براي  كوهي  مهم  و گلوگاه صدستور پيامبر ما

نيز در   تعالي  حق: شود مي  چنين معني  كند، پس مي  داللت  آن  شرطيه، بر جواب  ي» اذا«
 »خواست از شما دنيا را مي  برخي«  خود را از شما بازداشت  عملتان، نصرت  برابر اين
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  پاداش:  يعني »خواست مي را  از شما آخرت  و برخي«  غنيمت  به  يافتن  با دست
ـ  صخدا  رسول  ازفرمان  پيروي  خود به  در سنگرهاي  ماندن  را؛ با باقي  آخرت

شما را بيازمايد، از   كه  آن  براي  سپس«ـ   و همراهانش �جبير  بن هللاعبدا  همچون

  بوديد، شما را از آنان  يافته استيال  بر مشركان  كه  بعد از آن:  يعني »گردانيد  بازتان  آنان
از   مخلص  انسانهاي  كند ودر نتيجه  ـ بازگردانيد تا امتحانتان  تان ار و هزيمتـ با فر

كرد   معامله  كساني  با شما چون  تعالي  حق  كه  است  مراد اين. متمايز گردند  ناخالصان
  و به  امور داناست  حقايق  به  متعال  خداي گيرند، در غير آن قرار مي  مورد امتحان  كه

؛ از  دانست  كه  آن  سبب  به »ازشما درگذشت  آينه و هر«نياز ندارد   كسي  ردنك  امتحان
. برنكند  شما را از ريشه  تان نافرماني ايد، لذا بعد از شده  پشيمان  خويش  كرده

در . بود  تيراندازان  به صخدا  رسول ستورد ؛ در مورد گفتيم  كه چنان  شان نافرماني
  اگر ديديد كه«: فرمودند  تير اندازان به صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  حديث

گرفتيم، نيز   و غنيمت  كرديم  فتح  كه نياييد و اگر ديديد  ياريمان  شويم، به مي  كشته

خود   نبايد مواضع  صورتي  هيچ  به:  يعني .»نكنيد  مشاركت  غنايم  آوري با ما در جمع
  خود را ترك  و سنگرهاي  را ديدند، مواضع  شركانم  شكست  اما آنها چون. كنيد  را ترك
و در   با عفونمودن »است  و بخشش  تفضل  صاحب  مؤمنان  به  و خدا نسبت«كردند 
  . از آنان  گذشتن
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��³�� ²±��°�� �̄ � �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§�� �¦��³�� ²±��°�� �̄ � �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§�� �¦��³�� ²±��°�� �̄ � �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§�� �¦��³�� ²±��°�� �̄ � �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§�� �¦

��� �̧�¶��µ��´��� �̧�¶��µ��´��� �̧�¶��µ��´��� �̧�¶��µ��´  
را در  خويش  راه  را كه  ياد آوريد زماني  به:  يعني »رفتيد ال ميگريز با  درحال  كه  گاه آن«

  و به« شديد احد دور مي  گريز از وادي  در حال  و هراسناك  گرفته، سراسيمه  پيش

  بوديد كه  مستغرق  معركه  گريز از ميدان  به  آنچنان:  يعني »كرديد نمي  التفات  كس هيچ
  توجهي صخدا  رسول  فريادهاي  نداشت، يا به  تيو التفا  توجه  ديگري  به  كسي
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  اندك  با گروه صفرياد پيامبر »خواند مي  سرتان  و پيامبر شما را از پشت«نداشتيد 
 !�خدا  بندگان باز گرديد، اي !�خدا  بندگان  اي  هان«: بود  اين  دنبالتان  به  وي  همراه

  در آن  كه  شويم يادآور مي. اعتنا بوديد ها بيفرياد  اين  اما شما به. »بشتابيد  نزد من به 
جزا   پس«بود   نمانده باقي   ديگري  كس تن، هيچ  جز دوازده صخدا  با رسول  هنگام

 از دشمن، به  فرار تان و  شكست  اندوه  به:  يعني »بر اندوهي  اندوهي  داد شما را به
؛  اول  غم  پس. ساختيد وارد صخدا  خود، بر رسول  با نافرماني  كه  اندوهي  سبب 

  كه  دوم  بود و غم  ياران از  برخي  و شهادت  از غنيمت  خوردن، محروميت  شكست
  تان نافرماني  سبب  را به صخدا رسول  بود كه  اي گرديد؛ درد و ناراحتي  اول  غم  سبب
  در معناي  راجح  قول  همان  است، اين  گفته  جرير طبري ابن  كه  و چنان. افگنديد  در آن

  به  آنچه  و براي«  از غنيمت »ايد داده  كف از  بر آنچه  تا سرانجام«باشد  مي  كريمه  آيه

  كنيد، آگاه مي  آنچه  نشويد و خداوند به  اندوهگين«  از هزيمت »است  شما رسيده

  .»است
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ts��r��q��p���on��mts��r��q��p���on��mts��r��q��p���on��mts��r��q��p���on��m  
روز  در: فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عوام  از زبيربن
نبود   اصحاب از  كسي  نگريستم، پس مي  اطرافم  طور به و همين  را بلند كردم  احد سرم
  كه �خدا  سوگند به افتاد، فرو مي  گريبانش  به  سبك  بر اثر خواب  سرش  كه  مگر اين
و   اگر رأي:  گفت مي  كه  شنيدم مي  رؤيايي  قشير را بسان  بن معتب  سخن  خواب  در حال

!  شديم نمي  در اينجا كشته شد؛ مي  ما واگذاشته  از اختيار به  ما در كار بود و چيزينظر 
  را نازل  كريمه  آيه  اين  عزوجل  خداي گاه  خاطر سپردم، آن  را به  وي  جمله  اين  پس
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  كه  با وجود آن »كرد  بر شما نازل  آرامشي و محنت،  اندوه  بعد از آن  سپس«: فرمود

  كه«بود  »سبك  خوابي«  صورت  به  آرامش  بود و اين  فراهم  و هراس  رست  اسباب

  جنگ  به  الهي  پاداش  در طلب  بودند كه  مؤمناني  و آنان »از شما را فرا گرفت  گروهي
  و پايداريشان  غم  و زوال  دل  و سكون  آرامش  سبب  سبك  خواب  اين  بودند، پس  رفته

  كه  از منافقان  قشير و يارانش  بن معتب: بودند از  عبارت ديگر  ايفهاما ط. در نبرد گرديد
بر خود   اوضاع، از تأسف  شدن  بودند و بعد از دگرگون  آمده  بيرون  غنيمت  طمع  به

  سخناني  بودند كه  و نگران  پريشان  آنچنان  حضور در معركه از  پيچيدند و حتي مي
  و تمام »بودند  خويش  جان  فقط در غم  و گروهي« ! آري. گفتند مي  و برهم  درهم

  و التهاب  از اضطراب  حالتي  بود و طبعا در چنين  جانشان  آنها فقط غم  وغم هم
و «نبودند   هم  آرامش  اين  از جانبي، مستحقكند و   بر آنها غلبه  خواب توانست  نمي

بود   اين  پندارشان »بردند مي  جاهليت  گمانهاي  ناروا همچون  گمانهاي خدا،  درباره
  دين  سوي  به  شوند و دعوتشان پيروز نمي  و ايشان  نيست  برحق صپيامبر رسالت  كه

 »؟ هست  اي كار بهره  آيا ما را در اين« صخدا  رسول  به »گفتند مي«گيرد  نمي حق، پا
بود   اين  سخن  ايناز   ؟ هدفشان برخوردار شويم  تا از غنيمت  بر دشمن  و غلبه  ازنصرت

  بر حقي  دين اسالم،  دين  نداشتند كه  عقيده  منافقان  ؛ زيرا آن نيست  اي ما را بهره  البته:  كه
شما را   دشمن  شما و نه  نه  پس »خداست  دست سر به كارها يك  سررشته: بگو«  است

  دست به  هم  و هزيمت  او و شكست  از جانب  و فتح  نيست، نصرت  نقشي  در آن
و   پيروزي  كه  نيست  از آن  پيامبرانش، مانع  در حق �خدا  عنايت  اوست، بدانيد كه

كار   سرانجام:  كه است  است، اين  مهم  كه  نباشد، اما چيزي  نوبتي  در جنگ  شكست
بود   نفاق  كه »داشتند مي  پوشيده  را در دلهايشان  چيزي  آنان«؟  كيست  و از آن  چيست

داند و  را نمي  مطلبي  كه  از تو همانند كسي  كردند، بلكه تو اظهار نمي  را براي  و آن
را در   آنچه  پرسد كه مي  كسي  گويي »گفتند مي«كردند  مي  است، سؤال  آن  فهم  خواهان

خود، يا در   آنها در ميان: گويد مي  تعالي  حق ؟ پس داشتند چيست مي  پنهان  دلهايشان
 »شديم نمي  داشتيم، در اينجا كشته  كار اختياري اگر ما در اين«: گفتند ميخود   دلهاي
اگر شما در : بگو«شدند  نمي  رفتند، كشته  از بين  معركه  در اين  از ما كه  كساني:  يعني
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  با پاي »شده، قطعا  نوشته  بر آنان  شدن  كشته  كه  بوديد، كساني  خود هم  هاي خانه

  سوي به  كه  نداشتند از اين  و گزيري »رفتند مي  خويش  اههايقلتگ  سوي به«خود 

  سان تا بدين«  ناپذير است برگشت  الهي  قضاي نيايند زيرا  خود بيرون  قتلگاههاي

  ؛ در عينيت و توكل  و ثبات  و يقين  اخالص از »شماست  را در دلهاي  خداوند آنچه

و  »گرداند  پاك«  شيطان  هاي از وسوسه »شماست  را در دلهاي  بيازمايد و آنچه«امر 

نيست،   بر او پنهان  از آن  و چيزي »است  ها آگاه سينه راز  و خداوند به«كند   تان تزكيه
  .را بنماياند  حقايق  مردم  تا به  است  كند، اين مي  امتحان را  بندگان  كه  آن  سبب  پس
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 و منهزم »كردند  پشت«احد   در غزوه »روز برخورد دو گروه  از شما كه  كساني«

 را با وسوسه  آنان:  يعني »كشاند  لغزش  را به  آنان  شيطان«  كه  نيست  شدند، جز اين 
  بعضي  ببس مگر به«نبود   شكست  نمود و اين  و هزيمت  گناه، دچار شكست  ارتكاب 

بود،  صپيامبر با فرمان  از مخالفت  عبارت  كه »شان«آلود خود   گناه »از كار و كردار
  بود، باز داشته  شده داده  وعده  آنان  به  كه  اي الهي  مخالفت، از نصرت  اين  در ازاي  پس

  طاعت  كه  انكشاند، چن مي  گناه  را به  انسان  گناه  كه  است  بر آن  خود دليل  اين. شدند
و   توبه  سبب به »درگذشت  و قطعا خداوند از آنان«دارد  وا مي  اطاعت  به

  و به  نكرده  شتاب  در مجازات »زيرا خداوند آمرزگار بردبار است«  شان عذرخواهي
  .كند  را درمان  و تقصيرش  را جبران  دهد تا خطايش مي  فرصت  بنده
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Ö��ÕÖ��ÕÖ��ÕÖ��Õ  
عبداهللا  رهبري   ـ به  منافقان: مراد »كفر ورزيدند  نباشيد كه  مانند كساني ! مؤمنان  اي«

 ردر كفر، يا درنسب، يا د  برادرانشان  در حق:  يعني »برادرانشان  و به«ـ اند   ابي بن

و در سفر  »سفررفتند  به«  و مانند آن  منظور تجارت  به »كه  هنگامي«  و رفاقت  دوستي

: گفتند«شدند   كشته  و در جنگ  رفته  جهاد بيرون  به:  يعني »يا جهادگر شدند«مردند 

  به  راگفتند، چراكه  سخن  اين »شدند نمي  مردند و كشته ماندند، نمي اگر نزد ما مي
  جهاد بيرون  اگر به  پندار را كه »تا خداوند اين«نداشتند   ايمان  هيقضا و قدر ال

  اين  تعالي  حق ! آري »قرار دهد  حسرتي  مايه  در دلهايشان«شدند  نمي  رفتند، كشته نمي

كند  مي  زنده  كه  و خداست«ايجاد كرد   در دلهايشان  حسرت  اين  افزودن  پندار را براي

  در جهاد، سفر، يا غير آن بخواهد؛  كه  بخواهد و در هرجايي  كه  نيهر زما »ميراند ميو 
  مرگ  شما در هنگام  موضع!  مؤمنان  اي  نيست، پس  مرگ  بازدارنده  در خانه  و نشستن

  نباشد كه  كفار نباشد، چنان  در سفر، يا تجارت، يا جنگ، همانند موضع  برادر يا عزيزي
  باشيد كه  بخوريد و بايد از صابراني  و افسوس  حسرت  خويش  شهيدان  شما بر شهادت

چيز از   و هيچ »كنيد، بيناست مي  آنچه  و خدا به«دارند   راسخ  ايمان  الهي  مقدرات  به
  . نيست  پوشيده بر او  امور پيدا و پنهان

   

å��ä��ã��â��á��à��ß����Þ��Ý��Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×å��ä��ã��â��á��à��ß����Þ��Ý��Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×å��ä��ã��â��á��à��ß����Þ��Ý��Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×å��ä��ã��â��á��à��ß����Þ��Ý��Ü���Û��Ú��Ù��Ø��×  
قطعا «  آن در سفر، يا در غير »يا بميريد«در جهاد  »شويد  خدا كشته  و اگر در راه«

  مزيت : يعني »كنند مي  جمع  آنان  از آنچه  از او، بهتر است  از خدا و رحمتي  آمرزشي
الهي،   رحمت و  مغفرت  در جلب  آن  و تأثير شگرف �خدا  در راه  شدن، يا مردن كشته

  براي  كنند، پس مي  آوري آن، جمع  و منافعاز دنيا   مردم  كه  است  چيزهايي  بهتر از آن



396  

دنيا   فاني  هاي را بر بهره  وي  و رحمت  عزوجل  خداي  آمرزش  كه  نيست  شايسته  مؤمن
  . است  گذرا و فاني  چيزهاي و ماندگار است، بهتر از  باقي  دهد زيرا آنچه  ترجيح

   

��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A��H��G��F��E��D��C��B��A  
 خدا گرد آورده  سوي قطعا به«  و صورتي  هر وجه  به »دشدي  و اگر مرديد، يا كشته«

  نداشته  در پي  ديگر مالقاتي  كه  نيست  ابدي  شما، فراقي  برادران  مرگ:  يعني »شويد مي 
در   هم با را  شويد و او همه مي  گرد آورده  عزوجل  خداي  سوي به  همه  باشد، بلكه

  .كند خود حشر مي  پيشگاه
   

���K��J��I���K��J��I���K��J��I���K��J��I��\��[��Z��Y���XW���V��U��T��S��R������Q��P��ON��M��L��\��[��Z��Y���XW���V��U��T��S��R������Q��P��ON��M��L��\��[��Z��Y���XW���V��U��T��S��R������Q��P��ON��M��L��\��[��Z��Y���XW���V��U��T��S��R������Q��P��ON��M��L
k��j��i��h��g��fe��d��c���b��a��`_�� �̂�]k��j��i��h��g��fe��d��c���b��a��`_�� �̂�]k��j��i��h��g��fe��d��c���b��a��`_�� �̂�]k��j��i��h��g��fe��d��c���b��a��`_�� �̂�]  

 »نرمخو شدي  با آنان«  بود كه  بر تو و بر آنان »هللا  از جانب  رحمتي  سبب  به  پس«
 به  كه  بزرگي  رحمت  سبب  جز به  بر مردم، نيست صپيامبر  و مهرباني  نرمش:  يعني

  يارانشان  شد تا دلهاي  داشته  ارزاني ص حضرت  بر آن  تعالي  حق  از سوي  مددي  عنوان 
: فظ »درشتخوي و اگر«گيرد و استوار گردد   اوج  پيدا كند و كار دين  گرايش  ايشان  به

و   سنگدلي:  قلب  غلظت »بودي  دل و سخت«  و بدخلق  عاطفه درشتگوي، بي  تندخوي
  تو پراكنده  قطعا از پيرامون«  خير است  براي  آن  و تأثيرپذيري  انفعالو   حساسيت  عدم

  از آنان  پس«شدند  مي  رفتند ومتفرق مي  راهي  به  يك هر  و سر خود گرفته »شدند مي

از  »بخواه  آمرزش  برآنان و«  گيرد از حقوق مي  تو تعلق  به  كه  در آنچه »درگذر

در كارها   و با آنان« گيرد مي  تعلق  سبحان  خداي  قح  به  كه  در آنچه �خداوند

در   گيرد، يا با آنان مي  صورت  مشورت  در مانند آن  در اموري كه:  يعني »كن  مشورت
و   ساخته را خوش � اصحاب خاطر  كه  اين  عالوه  دستور به  اين.  كن  مشورت  امر جنگ

بعد از   امت  در ميان  مشورت  اصل  مشروعيت  كند، معرف مي  را جلب  ايشان  مودت
  آنها موضع  درباره  شرع  كه  است  اموري در  مشاوره: مراد.  نيز هست صپيامبر  رحلت
  است، نه  بازگذاشته  آرا در آن  تضارب  براي را  و ميدان  اتخاذ ننموده  و واضحي  روشن
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  مشورت  اموري  ندر چنا  عمال با يارانشان صخدا و رسول  شرعي  در امور مسلم
  بيشتر از رسول  كس هيچ«: فرمود  كه  است  كرده  روايت � ازابوهريره  ترمذي. كردند مي

خندق،   بدر، غزوه  در غزوه ص حضرت  آن  كه چنان. »كرد نمي  مشورت صخدا
  .١كردند  مشورت  با اصحابشان  افك  در داستان  و حتي  حديبيه غزوه

 كه  با علما در آنچه  كه  است  واجب  اسالمي  امور جامعه  بنابراين، بر زمامداران
و   كارآگاهان شود، با مي  و مشكل  مشتبه  برايشان  كه  از امور دين  دانند، يا در آنچه نمي

  مردم  وران انديشه و  است، با خبرگان  امور جنگ  به  متعلق  كه  در آنچه  ارتش  فرماندهان
و   دولت  مأمورين ديواني،  رجال  و با سران  است  مردم  صالحم  به  متعلق  كه  در آنچه

  و رايزني  شود؛ مشاوره مي مربوط  آن  كشور و مصالح  سازندگي  به  كه  وزرا در آنچه
  و دين  علم  با اهل  كه  زمامداري  ساختن  معزول  در وجوب«: گويد مي  قرطبي. كنند

  چون:  يعني »نمودي  را جزم  عزمت  و چون«. »نيست  خالفي  كند، هيچ نمي  مشورت

بر خدا «شد   مطمئن  تصميم  بر آن  ودلت  گشتي  مصمم  امري  بعد از مشاوره، بر اجراي

  .»دارد مي  را دوست  كنندگان توكل زيرا خداوند«امر   آن  در انجام» كن  توكل

كارها   نتايج  سپردن  معناي  به  نيست، بلكه  اسباب  ترك  معناي  به  توكل  كه  بايد دانست
  براين  داللت  كريمه  آيه«: گويد مي  رازي  امام.  است  اسباب  به  بعد از توسل  تعالي  حق  به

  انجام  كاري  هيچ واگذارد و  خودش  را به  خودش  انسان  كه  نيست  اين  توكل:  دارد كه
مشورت، با امر   امر به باشد،  نينپندارند ـ و اگر چ مي  از جهال  بعضي  كه ندهد ـ چنان

  اسباب  انسان  كه  است  اين  تعالي  بر حق  توكل  گيرد، بلكه قرار مي  در منافات  توكل  به
بر   اطمينانش  باشد، بلكه  نداشته  بر آنها اطمينان  در قلبش  كار بندد، ليكن را به  ظاهري

اعرابي،   آن  داستان  درباره  وارده  شريف  و حديث. »باشد  تعالي  حق  و عصمت  پناه
را   تا شتر خويش  آمد و خواست صخدا نزد رسول  اي اعرابي:  است  مشهوري  حديث
و   را رها كنم  آيا شتر خويش! اهللا  يا رسول:  رها كند وگفت  خودش  حال  به  گونه همين

  آن«: فرمودند صخدا  ؟ رسول نمايم  و بر خدا توكل را ببندم   كنم، يا آن  بر خدا توكل
  است  آمده � علي  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين .»كن  را ببند و بر خدا توكل
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عزم، «: فرمودند  آن  در تعريف  قرار گرفتند، پس  موردسؤال »عزم«از  صخدا  رسول  كه
  .»است  از ايشان  پيروي  سپس و  رأي  با اهل  مشاوره

�_`﴿: گويد مي  زولن  سبب  در بيان ك عباس ابن � ^� ابوبكر وعمر   درباره ﴾[�
  همه و پدر  ايشان  و وزيران صخدا  رسول  حواريان  شد كه  عنهما نازل هللا رضي

ابوبكر و  به صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين. بودند  مسلمين
  و متفق  رأي هم ديگر كبا ي  در مشورتي  اگر شما دو تن«: اهللا عنهما فرمودند عمر رضي
  .»گردم شما برنمي  هرگز از رأي  شويد، من

   

��~��}��|��{z���y��x��w��v��u��t��s��rq��p��o���n���� �m��l��~��}��|��{z���y��x��w��v��u��t��s��rq��p��o���n���� �m��l��~��}��|��{z���y��x��w��v��u��t��s��rq��p��o���n���� �m��l��~��}��|��{z���y��x��w��v��u��t��s��rq��p��o���n���� �m��l
�� �̀�_�� �̀�_�� �̀�_�� �̀�_  

 فقط  پس:  يعني »نيست  بر شما غالب  كس دهد، هيچ  اگر خداوند شما را نصرت«
كنيد  او اتكا  بدانيد و فقط به  ويشخ  و فقط او را پشتيبان  بوده  تعالي  حق  پيرو فرمانهاي

شمابردارد،   از ياري  دست  دشمنانتان  عليه  و در نبردتان »و اگر شما را فروگذارد«
و   قدرت  حقيقي  سرچشمه  پس »خواهد داد؟  بعد از او شما را نصرت  كسي چه«

 و  اسباب بر  نه »كنند  بايد تنها بر خدا توكل  و مؤمنان«  است  تعالي  پيروزي، حق
  .خود  ظاهري  و نيروي  ادوات

   

��v��u������t��s��r���q��p��o��nm��l��k��j��i��h��g��fe���d����c�������b��a��v��u������t��s��r���q��p��o��nm��l��k��j��i��h��g��fe���d����c�������b��a��v��u������t��s��r���q��p��o��nm��l��k��j��i��h��g��fe���d����c�������b��a��v��u������t��s��r���q��p��o��nm��l��k��j��i��h��g��fe���d����c�������b��a
��x��w��x��w��x��w��x��w  

در   كه گرديد  نازل  رنگي سرخ  در مورد قطيفه  كريمه  آيه:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
را   آن صخدا  شايد رسول:  گفت  از مردم  شد و يكي  گم  غنيمت  روز بدر از اموال

از   هرگز خيانت:  يعني »ورزد  خيانت  را نسزد كه  پيامبري  و هيچ«! باشند  برداشته
خود   به  يارانش  اطالع  را بدون  و آن  برده  دست  از غنايم  چيزي  آيد تا به بر نمي  پيامبري
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  معصوم  فرومايه و  زشت  را از كارهاي  پيامبرانش  عزوجل  دهد زيرا خداي  اختصاص
  .شود صادر نمي  از ايشان  است، لذا كار نامناسب  داشته

  از مال  انسان  كه  است  آن:  غلول. كند مي  تنزيه» غلول«را از   الهي  انبياي  كريمه  آيه  اين
  اموال چيز از  آن  برگيرد، خواه  خودش  ندارد، به  در آن  حقي  را كه  چيزي  مسلمين

  ـ غلول  كريمه آيه  اين  هديه، و ـ بر اساس  زكات، يا از اموال  باشد، يا از اموال  يمتغن
 صخدا  رسول  كه است  آمده  شريف  در حديث. باشد مي  كبيره  و از گناهان  است  حرام
: فرمودند  يارانشان  به و خطاب   برگرفته  غنيمت  از شتران  شتري  را از پشت  كركي  رشته

حذر بر   از غلول!  هان  پس.  ازشماست  هريكي  كرك، همانند حق  موي  در اين  من  حق«
  حتي.  است  خويش  بر صاحب  اي ورسوايي  خواري  در روز قيامت  باشيد زيرا غلول

ورزد، روز   خيانت  و هركس«. »كنيد  راتسليم  از غنايم  اين  و مافوق  و سوزن  بايد نخ

  و خيانت  غلول  تحريم  جمله، متضمن  اين »كرده، بيايد  خيانت  ندر آ  با آنچه  قيامت
  آن  فاعل  كه  است  در غنيمت، تنها گناهي  غلول زيرا  است  شديد از آن  و برحذرساختن
محشر از   اهل  شود و همه مي  مجازات  آنان  زير نگاه و  در حضور مردم  در روز قيامت

 در  خيانت  با مال  همراه  او در روز قيامت  ؛ آمدن جازاتم گردند، اين مي  آگاه  كار وي
مورد   كه  از آن  اوست، قبل  گردن  وبال  مال  و آن  است  مال  آن  حامل  كه  است  حالي

از   لتيبه ابن  نام به  مردي صخدا  رسول«:  است  آمده  شريف  درحديث. قرارگيرد  محاسبه
  شده  آوري جمع  با اموال  بودند، پس  برگمارده  زكات  موالا  آوري جمع  را به» ازد»  قبيله

  هديه  من  به  كه  است  من  ديگر، مال  بخش  شماست، اما اين  مال  بخش  اين:  گفت آمد و
او را بر   را كه  عامل  است شده   چه: بر منبر رفتند و فرمودند صخدا  رسول ! شده  داده

 ! شده داده  هديه  من  ديگر به و اين  شماست  از آن  اين: گويد مي  فرستيم، پس مي  عملي
! شود يا خير؟ مي داده  هديه  وي  آيا به  تا بنگرد كه  پدر و مادر خود ننشست  چرا در خانه

  خيانت  آن  از شما به  اوست، يكي  بالكيف  در دست صمحمد  جان  كه  ذاتي  سوگند به
، اگر شتر است  او آويخته  برگردن  مال  آيد و آن مي  متدر روز قيا  كه  كند، مگر اين نمي

را آواز   گاو و اگر گوسفند باشد، آن را آواز  شتر، اگر گاو باشد آن  را بانگ  باشد؛ آن
 »شود مي  داده  تمامي  به  كارو كردارش  جزاي  هركس  به  گاه آن«. »... گوسفند است
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  بر حجم  با افزودن» نرود  ستم  بر آنان و«شر   عمالا  باشد، چه داده  خير انجام  اعمال  چه
  . بدشان  اعمال

   

�̈�����������§����¦��¥¤��£��¢��¡�����~���}��|���{��z��y�̈�����������§����¦��¥¤��£��¢��¡�����~���}��|���{��z��y�̈�����������§����¦��¥¤��£��¢��¡�����~���}��|���{��z��y�̈�����������§����¦��¥¤��£��¢��¡�����~���}��|���{��z��y  
  رضاي  جوياي  الهي  و در اوامر و نواهي »كرده  خدا را پيروي  خشنودي  كه  آيا كسي«

  همانند كسي«  محرمات  به  ودگياز آل  الهي  و منزه  وارسته  انبياي  ـ چون  است  وي

  به«  در غنايم  غلول ـ از جمله،  و خيانت  الهي  اوامر و نواهي  مخالفت  سبب به »كه  است

  دو، باهم  نه، قطعا اين »؟ است  جهنم  و جايگاهش  از خدا دچار شده«  عظيم »خشمي
  و عاقبت  برين  بهشت  آنان  عاقبت  همانند ندارند، چراكه  و عاقبتي  يكسان  سرنوشتي

  عصيان  مغضوبان  براي  جهنم »است  بد بازگشتگاهي  و چه«  است  جهنم  وادي  اينان
  . پيشه

   

³��²��±���°�� �̄�®¬��«��ª��©³��²��±���°�� �̄�®¬��«��ª��©³��²��±���°�� �̄�®¬��«��ª��©³��²��±���°�� �̄�®¬��«��ª��©  
پيرو   كه  كساني  از همديگر زيرا درجات  متفاوت »دارند  نزد خداوند درجاتي  آنان«

اند، نيست،  شده وي  و عذاب  دچار خشم  كه  كساني  مراتب  هستند، همچون  الهي  رضاي
  طبقه  ترين و پايين ؛ جحيم  طبقات  اينان  و دركات  است  نعيم  در جنات  آنان  درجات

  چيزي  پس »بيناست كنند، مي  آنچه  و خداوند به«  است  منافقان  مربوط به  دوزخ، طبقه
تا   تزكيه  و ازفروگذاشتن  درجات  ينتا بلندتر  گرفته  نفوس  آنها ـ از تزكيه  از اعمال

  طور كامل  را به  اعمالشان  جزاي  زودي و به  نيست  ـ بر او پوشيده  دركات  ترين پايين
  .دهد مي
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 در ميانشان  از خودشان  پيامبري  كه  گاه نهاد، آن  تمن  خداوند بر مؤمنان  يقين به«

  ـ به  انسان نوع  او كمال  بود، با بعثت مي  آدم بني  اگر پيامبر از غير جنس  چه »برانگيخت 
  از ميان  نگيختهپيامبر برا  اين ! آري. شد نمي  ـ محقق  در جنسيت  اختالف  سبب

  را برآنان  قرآن:  يعني »خواند مي  ر آناناو را ب  آيات  كه«:  است  خودشان، كسي
را   حق  هاي و برنامه  از قوانين  بودند و چيزي  جاهليت  اهل  كه  خواند، بعد از آن مي

و «  قرآن »كتاب  آنان  و به«كفر   از نجاست »دارد مي  شان و پاكيزه«شناختند  نمي

 »بودند  آشكاري  ر گمراهيد  از آن  قطعا پيش  كه حالي آموزد، در مي«  سنت »حكمت

  خداي  كه  است  بزرگ  چهار نعمت  طوركلي  ها به اين  پس.  نيست  در آن  شكي  هيچ  كه
  . داشت  ارزاني  اسالم  معظم، بر امت  رسول  آن  با بعثت  عزوجل

  :اند  گفته  احكام  علما در بيان

شد؛ از  ديده  نزد وي  مال  آن كرد و  خيانت  غنيمت  از اموال  در چيزي  كسي  ـ هرگاه 1
 در مذهب  وي  تعزير و تأديب. گردد و تعزير مي  و تأديب  شده  باز گرفته  وي

  ويراق  و زين  تنش  و جامه  ـ بجز سالح  وي  كاال و اثاثيه  كه  است  چنين  حنبل احمدبن 
  يگراموالششود ـ د مي  گرفته  باز پس  از وي  كه  غنيمت  و اموال  و مركبش  اسب

  و اثاثيه كاال  كه  است  اين  و ابوحنيفه  مالك، شافعي  اما مذهب. شود مي  سوزانده
  .كنند  مالي  مجازات او را  كه  جايز است  شود، ولي نمي  كار در غنيمت، سوزانده خيانت

از   قبل كرد؛ بايد  خيانت  غنيمت  در اموال  اگر كسي  كه  نظر دارند بر اين  ـ علما اتفاق 2
يك (نديد،  برگرداند و اگر او را  غنايم  كننده  تقسيم  را به  شوند، آن  متفرق  مردم  كه  آن

  .كند  را صدقه  برگرداند و بقيه  مسلمانان) زمامدار(  امام  را به  آن  سهم )پنجم
گيرد، از  يم  شود، يا تعلق مي  امور فرستاده  متوليان  به  غنيمت  از اموال  كه  ـ هدايايي 3

كار  خيانت  آخرت، حكم  در رسوايي  آن  و حكم  است  در غنيمت) خيانت(  غلول  جمله
  .باشد مي  در غنيمت
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  ستا در روز احد  شدن و كشته  مراد شكست »رسيد  شما مصيبتي  به  كه  آيا هنگامي«

در روز  در روز بدر ـ زيرا »بوديد  وارد آورده«خود   بر دشمنان »را  آن  دوچندان  كه«
از   هفتاد تن در روز بدر؛  كه  رسيدند، درحالي  شهادت  به  از مسلمين  احد هفتاد تن

  مشركان  به  دوچندان  بهضر  كه  با آن!  آري. ديگر اسير گشتند  و هفتاد تن  كشته  مشركان
و   شكست  اين:  يعني »؟  كجاست از  اين«  تعجب  از روي »گفتيد«بوديد   رد آوردهوا

  و رسول  جنگيم مي �خدا  ما درراه  كه  آن  ؟ حال است  روي  ما از چه  شدن كشته
؟   است  را داده  بر مشركان  پيروزي  ما وعده  به  هم �و خداوند  نيز با ماست صخدا

  فرمان  از اين  تيراندازان  مخالفت  سبب به »است  د خودتاناز نز«  شكست »آن: بگو«

خدا   گمان بي«كنند   خود را ترك  نبايدسنگرهاي  از احوال  حالي  هيچ  به:  كه صپيامبر

  .»تواناست  هرچيزي  به

بدر ـ از  در  آنچه  علت  به  مسلمانان: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان �عمر
نيز  � ازعلي. شدند  بودند، در روز احد مجازات  داده  ـ انجام  از اسيران  هفدي  گرفتن

  . است  شده  تفسير روايت  نظير اين
   

��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A  
  و شكست  مراد كشتار و جراحت »شما رسيد  به  در روز برخورد دو گروه  و آنچه«

  آن در معناي  بعضي. بود  قضا و قدر وي  به:  ييعن »خدا بود  اذن  به«  در روز احد است
شما و   ميان  بود كه �شما رسيد، كار خدا  به  در روز برخورد دو گروه  آنچه: اند گفته
در  »بدارد  را معلوم  و تا مؤمنان«را بر شما پيروز گردانيد   و آنان  گذاشت  را خالي  آنان

مؤمنان، بر   تربيت  بود كه  حكمتي  ويشما از ر  شكست  پس.  ظهور و امتحان  عرصه
  . است  از آن  هايي جلوه از منافقان،  مؤمنان  ساختن و متمايز  از نافرماني  حذر داشتنشان
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 ساختن آنان، آشكار  داشتن  مراد از معلوم »بدارد  را معلوم  منافقانتا   همچنين«
هللا عبدا مراد از منافقان،.  است  از مؤمنان  صفشان  گردانيدن متمايز  و سرانجام  وضعشان 

  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  و غير وي  شهاب  از ابن. هستند  وي  و ياران  ابي بن
رفتند،   احد بيرون  سوي به  از يارانشان  با هزار تن صخدا  ولرس:  است  شده  روايت

يك (  خود باثلث  ابي بن هللارا پيمودند، عبدا  احد و مدينه  بين  از راه  منزلي  چون  پس
  اطاعت  آنان از صمحمد:  گفت مي  كه  كنار كشيد، درحالي  ايشان  مردم، از صف) سوم
  از درون  دفاع و  در مدينه  ماندن  مرا در باقي  رفو ح) رفت  بيرون  و از مدينه(كرد 

  خود را در اينجا به خاطر، چه  چرا و به  دانيم ما نمي  خدا سوگند كه  شهر، نپذيرفت، به
  به  و چون«.  بازگشت  و نفاق  شك  خود از اهل  با پيروان  بود كه  ؟ همان بدهيم  كشتن

  و روز آخرت �خدا به  اگر از مؤمنان »جنگيدخدا ب  شد، بياييد در راه  گفته  آنان
  ايمان  و روز آخرت �خدا  و ديارتان، اگر به  از خود و فرزندان »كنيد  يا دفاع«هستيد 
  در خط مقدم  كنيد، ولي  ما دفاع سر  شما از پشت  كه  است  مراد اين:  قولي  به. نداريد

لشكر ما را بيشتر  و سياهي  جمعيت شما  كه  است  مراد اين: ديگر  قولي  به. نجنگيد
  دانستيم اگر مي: گفتند«و   درخواستها ابا ورزيده  اين  همه  از پذيرش  اما منافقان. سازيد

و  »كرديم مي  مسلما از شما پيروي«خواهد داد   رخ  و برخوردي »خواهد بود  جنگي
  اين  اند؛ معني گفته  ضيبع ! كار نيست در  درآنجا جنگي  جنگيديم، ولي با شما مي  همراه
  مقرون  مصلحت  را به  توانا بوديم، يا آن  آشنا و بر آن  جنگيدن اگر ما به :  است

:  يعني »كفر نزديكتر بودند  به  روز، آنان  آن«.  كرديم مي دانستيم، از شما پيروي  مي
كفر نزديكتر   هرا گفتند، ب  سخن  ز شما كنار كشيدند و اينا و خواري  با خفت  كه  روزي
  خود چيزي  زبان  به«. مسلمانند  پنداشتند؛ آنان مي  كه  نزد كساني در »ايمان  تا به«بودند 

  را اظهار و كفر را پنهان  ايمان  منافقان:  يعني »نيست  دلهايشان در  گويند كه مي
ندارند،   ايمان  آن  صحت  گويند، به مي  كه  سخني«: گويد مي  آن  كثيردر معني ابن. دارند مي
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؛ )كرديم مي خواهد بود، از شما پيروي  جنگي  دانستيم اگر مي: ( سخنشان  اين  جمله از آن
  به  از مسلمانان  كشي انتقام براي   از مشركان  لشكري  دانستند كه زيرا آنها قطعا و يقينا مي

  منافقان، جاي  سويمعما از   يك گونه  به  موضوع  اين  طرح  است، پس  آمده  نهمرز مدي
  چه  داند كه و مي »داناتر است دارند، مي  نهان  آنچه  و خدا به«. »دارد  تأمل  بسي

آشكار و   تهديدي  اين  كه  نيست  شكي. اند داشته  پنهان  مسلمانان  را عليه  هايي نيرنگ
  . است  منافقان  براي  بزرگ  اي رسوايي
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از جهاد  و »نشستند«  خود در خانه  هستند كه  كساني  منافقان، همان  آن:  يعني »آنان«

احد   در واقعه  كه  از مؤمنان »خويش«  و نزديكان »برادران  و در باره«كردند   خودداري

  از مدينه  نرفتن  در بيرون »كردند مي  اگر از ما پيروي: گفتند«رسيدند   شهادت  به

دور   را ازخودتان  گوييد، مرگ مي  اگر راست: بگو«  جنگ  در اين »شدند نمي  كشته«

  اجل  شد؛ به  كشته  هر كه  گمان حذر كند و بي  تواند از قدر الهي نمي  كسي:  يعني» كنيد
  ما راستاگر ش نيست، پس  گريزي  را از مرگ  كس  و هيچ  است  شده  خود كشته

دارد؛  مي  نگه  سالمت به  شدن  و كشته  را از مرگ  در خانه، انسان  نشستن  گوييد كه مي
  هايي در قصرها و برج  هرچند كه است،  بر شما آمدني  مرگ  كه  آن  بايد نميريد، حال

  .باشيد  نيرومند نيز قرار داشته
   

��r��q��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f��e��d��r��q��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f��e��d��r��q��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f��e��d��r��q��p��o��n��m��lk��j��i����h��g��f��e��d  
  مؤمناني  طور تمام در روز احد و همين  از مؤمنان »شدند  كشته  را كه  هرگز كسانيو «

  اعالي  براي : يعني »خدا  در راه«شوند  مي  شدند، يا كشته  كشته  در ساير اماكن  را كه

  آنان »بلكه«اند  مرده كه  نكن  گمان:  يعني »مپندار  مرده«  وي  دين  دادن  اهللا و ياري كلمه

شهدا در   ارواح«:  است  آمده شريف  در حديث  كه  حقيقي، چنان  زندگاني  به »اند زنده«
  خرامند و روزي خورند و مي مي  قرار دارند و دربهشت  سبز در بهشت  پرندگاني  جوف



405  

نباشند   ما مرده  به  نسبت  آنان  ندارد كه  معني با اين  امر منافاتي  اين  البته. »شوند مي  داده
  خود به  عزوجل  و خداي  است  جزء غيب  كه  است  برزخي  شهدا، حياتي  زيرا حيات

وي،   كرامت  در پناه:  يعني» نزد پروردگارشان«شهدا   آن »كه«. باشد داناتر مي  آن  كيفيت

 »شوند مي  روزي داده«باشند   نزديك  مسافت  و قرب  مكان از نظر  وي  به  كه  اين  نه
بهشتي، غذا و   هاي ها و ميوه از خوراكي  آنان  خود، به  كرامت  در پناه  تعالي  حق:  يعني

از دنيا با   رزقشان  مستمر است، هرچند كه  نزد وي  دهد وروزيشان مي  نوشيدني
  . است شده  قطع  شهادتشان

ا شهيد ر  برآنند كه  احناف: شهدا، فقها دو نظر دارند  و نماز جنازه  در مورد غسل، كفن
  داده  غسل بود،  و پاك  نماز بخوانند و اگر مكلف  و بر وي  نموده  كفن  اش با جامه

  شود و نه مي  كفن  شود، نه مي  داده  غسل  شهيد نه:  اما جمهور فقها بر آنند كه. شود نمي
  بود، آن  غيراز خون  وي  موجود بر بدن  شود و اگر نجاست مي  بر او نماز خوانده

  .شود مي  گردانيده  پاك  وي  بدن از  نجاست
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  حق  كه  آنچه  شهدا به:  يعني »است، شادمانند  داده  آنان  خود به  خدا از فضل  آنچه  به«
  در آن  كه  اي حقيقي  اتحي  و به  است  نموده  ارزاني  آنان  به  شهادت  از كرامت  تعالي

و   خوشحال رسد، مي  ايشان  به  سبحان  خداي  و روزي  از رزق  كه  آنچه  قرار دارند و به
  آنان  هنوز به و«  مؤمنشان  از برادران »ايشانند  از پي  كه  كساني  و براي«مسرورند 

  و نه  است  بر آنان  يبيم  نه  كنند؛ كه مي  شادي«اند  نرسيده  شهادت و به »اند نپيوسته

  در آينده  كه  مؤمنشان  بر برادران  كه  خوشحالند از اين:  يعني »شوند مي  اندوهگين
  . نيست  آخرت  در فرداي  و اندوهي  بيم  ميرند؛ هيچ مي  رسند، يا بر ايمان مي  شهادت به
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µ�� �́���³��²��±��°�� �̄�®��¬��«������ª��©��¨µ�� �́���³��²��±��°�� �̄�®��¬��«������ª��©��¨µ�� �́���³��²��±��°�� �̄�®��¬��«������ª��©��¨µ�� �́���³��²��±��°�� �̄�®��¬��«������ª��©��¨  
  چون »خدا  و فضل  بر نعمت«و جهاد   ايمان  از اهل  برادرانشان  ايبر »كنند مي  شادي«

  پاداش خداوند  كه  و اين«اند  ديده  نزد وي  تعالي، كه  حق  و خشنودي  برين  بهشت

  عمل  را كه مؤمني  هيچ  پاداش �خداوند  دريافتند كه:  يعني »گرداند نمي  را تباه  مؤمنان
  .امر نيز شادمانند  اين  براي  كند، پس نمي  ضايعباشد،   داده  انجام  نيك

و   قدر و منزلت  همه  رفتند و آن  بهشت  به  شهدا چون:  است  آمده  شريف  در حديث
از  در دنيا  برادرانمان  كاش  اي: هست، ديدند، گفتند  در بهشت  برايشان  را كه  نعمتي

  و به  شتافته كارزار  ميدانهاي  شدند تا به يم  است، آگاه ما شده  نصيب  كه  كرامتي  همه اين
  پس.گشتند مي  نايل  ايم يافته  ما دست  كه  خيري  اين  رسيدند و به مي  شهادت

  نازل  را بر پيامبرتان  حالتان  خبر و چگونگي  من:  خبر داد كه  ايشان  به  پروردگارشان
 : معناي  است  و اين. شدند  انو شادم  امر خوشحال  شهدا از اين  گاه آن ! كردم

﴿|��{��z��y...﴾.  
  

Ç��Æ����Å��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾����½��¼��»��º��¹�� �̧�¶Ç��Æ����Å��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾����½��¼��»��º��¹�� �̧�¶Ç��Æ����Å��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾����½��¼��»��º��¹�� �̧�¶Ç��Æ����Å��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾����½��¼��»��º��¹�� �̧�¶  
داد و   رخ  شوال  احد در ماه  غزوه: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

زدند و  يم اردو  بدرالصغري  و در محل  آمده  مدينه  حوالي  به  قعده ذي  تجار در ماه
بودند و   آمده آنجا  احد به  نيز، بعد از واقعه  سال  در اين  آنان. كردند را بر پا مي  بازاري

از  صخدا  رسول داشتند،  خويش  و جان  ها بر تن از احد زخم  مؤمنان  كه حالي در
 ام، هرچند خود رونده  من« :و فرمودند... خواستند  داوطلب  دشمن  تعقيب  جهت  ايشان
عثمان، علي، زبير، سعد، طلحه،  ابوبكر، عمر،  پس. »نشود  همراه  با من  كس هيچ

 � از صحابه  با هفتاد تن  و ابوعبيده  مسعود، حذيفه  بن هللاعوف، عبدا  بن عبدالرحمن
كردند تا   حركت  ابوسفيان  آمدند و در تعقيب بيرون  داوطلبانه  كرده  را اعالم  شان آمادگي

خدا   دعوت  كه  آنان«: فرمود  نازل  تعالي  حق  هنگام  رسيدند، در اين» صفراء«  منطقه  به

  كردن  تعقيب  از احد، به  را بعد از بازگشت  ايشان  كه  گاه آن »كردند  و پيامبر را اجابت
  مسلمين، مشركان  و نيرومندي  قوت  دادن  فراخواند تا با نشان و لشكر قريش  ابوسفيان
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و   فروكوفته  و با پيكرهاي »بودند  برداشته  زخم  كه  بعد از آن« گرداند  را مرعوب
را  صپيامبر  فرمان  درنگ بودند، بي  بازگشته  مدينه  جنگ، به  از آسيب  خورده زخم
  دشمن  تعقيب  به  و خيزان  رنجور و زخمي، افتان  پيكرهاي  با همان  گفته  لبيك

  .»است  بزرگ  كردند، پاداشي  و پرهيزگاري  نيكي  كه  از آنان كساني  براي«پرداختند؛ 

: فرمود �زبير  بن عروه  به  كه  است  شده  رضي اهللا عنها روايت  از عايشه
و   نيكان  اين  اهللا عنهما، از زمره زبير و ابوبكر رضي  پدرانت !ام خواهرزاده اي«

 شده  ناميده »حمراءاالسد»  غزوه  نام غزوه، به  ينا  كه  شويم يادآور مي. »بودند  پرهيزگاران
  .باشد احد مي  غزوه  تابع  كه  است 
   

��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����� �Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����� �Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����� �Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò����� �Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È
Ù��ØÙ��ØÙ��ØÙ��Ø  

تا از   خواست  وقتي  ابوسفيان: گويد مي  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن
بدر است،  در  آينده  ما و شما سال  عدهو:  گفت صخدا  رسول  به  احد برگردد، خطاب

اگر خدا : نيزفرمودند صخدا  رسول. رسانديد  قتل  را به  يارانمان  كه  جايي  همان
با   فرا رسيد، ابوسفيان بعد  سال  چون  پس.  ما با شما در همانجاست  خواست، وعده

  تعالي  فرود آمد، اما حق» رانمرالظه«  از ناحيه» مجنه»  نام  به  در محلي  آمده  بيرون  مكيان
  در اين.  يافت  مصلحت  را قرين  مكه  به  افگند وبازگشت  و وحشت  رعب  وي  در دل

با   من:  او گفت  به  بود، برخورد، پس  بازگشته  ازعمره  كه  مسعود اشجعي  بن اثنا با نعيم
  قحطي  ؛ سال امسال  ا كهاز آنج  بودم، ولي  گذاشته  وعده بدر  در موضع  محمد و يارانش

باشد   كار بايد سالي  درگير شويم، اين  ما با آنان  كه  نيست  صالح است،  و خشكسالي
  گاه وعده  محمد به  كه  ندارم  دوست  اما من.  و شير بنوشيم  بچرانيم  گياهان از  در آن  كه

  ميدان  به  شدن  را از خارج  نانبپيوند و آ  مدينه  مردم  لذا به.  باشيم  ما نيامده  ولي آيد،
آمد و  مدينه  به  نعيم.  داري  شتر پاداش  خدمت، ده  و در برابر اين  گردان  و منفعل  سست

  آنان  به  مردم كه  كساني  همان«: شد  نازل  داد، پس  خود را انجام  سرانجام بي  مأموريت

  كه  است  مسعوداشجعي  بن منعي  اعرابي، يعني  شخص  مراد از مردم، همان »گفتند



408  

  و سپاهش  ابوسفيان:  يعني »مردمان«:  گفت  مسلمانان  بود و او به  او را فرستاده  ابوسفيان

  عليه  رواني  جنگ  از باب  ابوسفيان ! آري »بترسيد  از آنان  اند، پس شما گرد آمده  براي«
  ـ به  مسعود اشجعي بن نعيم  ازطريق ـ  طور غير مستقيم را به  پيام  مسلمانان، اين

و  »افزود  بر ايمانشان«كار   وجبن، اين  ترس  جاي فرستاد، اما به  و مؤمنان صپيامبر

و   است  خداوند ما را بس: و گفتند«نكرد  ايجاد  مؤمنان  و اراده  در عزم  تزلزلي  هيچ

كند و او ما را  مي  را از ما دفع  شر آنان �خداوند:  يعني »است  نيكو كارسازي  چه
.  سپاريم او مي  را به  امورمان  و تمام  كنيم مي  توكل  بر وي  كه  اوست و هم  است  بسنده

بود، لذا   اي تجارتي  و وسايل  اسباب  همراهشان رفتند و  بدرالصغري  به  وعده  طبق  پس
  ر بردهبسيا  خريدند و سودي  و كشمش  روغني و نان  كرده  و معامله  خريد و فروش

  .بازگشتند  مدينه  و سرفراز به  سالم

�pدر افتاديد،   عظيم  در مشكلي  چون:  است  آمده  شريف  در حديث#,A: ���	 B� 

 =  است رضي اهللا عنها آمده  عايشه  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين. بگوييد ©��5<

را بر سر   خويش  دست  حضرت  گرفت، آن مي  شدت صبر پيامبر  غم  چون: فرمود  كه

  � B	��� p+,A: :فرمودند كشيدند و مي بلند مي  و بعدا نفسي  كشيده  خويش  و محاسن

=>�5�©.  

  

Q��P���O��N��M��LK��J���I��H��G��F��E��D��C���B��AQ��P���O��N��M��LK��J���I��H��G��F��E��D��C���B��AQ��P���O��N��M��LK��J���I��H��G��F��E��D��C���B��AQ��P���O��N��M��LK��J���I��H��G��F��E��D��C���B��A  
  ازمدينه  با لشكر قريش  رويارويي  براي  مسلمانان  كه  بعد از آن:  يعني »بازگشتند  پس«

 از گزند  و عافيت  سالمت  كه »خدا  از جانب  با نعمتي«رفتند؛ بازگشتند   بيرون

در   بعضي .كرد  عنايت  بر آنان �خداوند  كه  با پاداشي:  يعني »و فضلي«بود   دشمنشان

 »بود  نرسيده  آنان  به  آسيبي  هيچ  كه حالي در«  در تجارت  با سودي: اند گفته  آن  معني

  انجام  كه  در آنچه »بودند  الهي  خشنودي  جوياي  و همچنان«  راحتشدن، يا ج از كشته
  در اين  ميدان  به  شدنشان آن، خارج  از جمله  گذاشتند، كه فرو مي  كه  دادند و آنچه مي

  .»است  عظيم  فضل  و خداوند داراي«بود   غزوه
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  دشمن را از نبرد با  خواهد تا شما مؤمنان مي  كه »خبردهنده  اين  كه  نيست  جز اين«

  لعين  ابليس : يعني »ترساند خود مي  از دوستان  كه  است  شيطان«و كند سازد   سست
ترساند  اند مي كافران  كه  خويش  را از دوستان  خود، مؤمنان  انگيزي  با وسوسه  كه  است

. هستند  و شوكتي  قدرت  گويا كفار داراي  كند كه ا القا مير  واهمه  اين  و در ايشان
را   هشدار ابوسفيان  كه  است  يادشده  اعرابي  شخص  مراد از شيطان، آن: اند گفته  بعضي

  دوستان  آنان  از كفار نترسيد، چه:  يعني »نترسيد  پس، از آنان«داد   انتقال  مؤمنان  به
  موهوم، از رويارويي  ترس  اين  ورسوايي، لذا برمبناي  شكست  به  اند و محكوم شيطان

بترسيد، اگر   من  و از«نكنيد   نشويد و سستي  جبون  وي  نمودن  و دنبال  با دشمن

را فرو گذاريد زيرا   دهيد و منهياتم  دهم، انجام مي  فرمان شما  را به  آنچه  پس »مؤمنيد
  كه ببريد، چرا  حساب  ام و از اوامر و نواهي  دهپروا كر  من از  كه  هستم  سزاوار آن  من

  . است  من  دست به  خير و شر همه
   

��q� �p��o��n��m��l��k�� ji�� �h��g��f� �e�� dc��b��a�� �̀ �_��^��q� �p��o��n��m��l��k�� ji�� �h��g��f� �e�� dc��b��a�� �̀ �_��^��q� �p��o��n��m��l��k�� ji�� �h��g��f� �e�� dc��b��a�� �̀ �_��^��q� �p��o��n��m��l��k�� ji�� �h��g��f� �e�� dc��b��a�� �̀ �_��^
w��v����u��t��srw��v����u��t��srw��v����u��t��srw��v����u��t��sr  

  به »نسازند  شتابند، تو را اندوهگين كفر مي  در نصرت  كه  آنان« صمحمد  اي »و«
و   مغموم  سخت  كارشان  از اين ص مرتد شدند و پيامبراكرم  د كهبودن  قومي  آنان:  قولي

  لذا خداي بودند،  مشتاق  سخت  مردم  بر ايمان ص حضرت  گشتند زيرا آن  اندوهگين
  رسول :ديگر  قولي  به. كرد  نهي  خوردن  و از اندوه  گفته  را تسليت  ايشان  سبحان

  تعالي  حق كردند، پس ش، بسيار افراط ميخوي  بر كفر قوم  خوردن  در اندوه صخدا
نيز » فاطر«  از سوره) 8(  در آيه  كه نمود، چنان  كار نهي  را از افراط در اين  ايشان

��r��q﴿: فرمايد مي �p��o��n...﴾ )بر   خوردن  حسرت را از  مبادا جانت  پس
  از ملك  كفر آنان:  ييعن »رسانند نمي  زياني  خدا هيچ  هرگز به  اينان«). بفرسايي  آنان

پروردگار   كه  ديني  هرگز به  آنان:  است  يا مراد اين. كند نمي  كم  چيزي  سبحان  خداي
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  خواهد كه خداوند مي«برسانند   توانند زياني است، نمي  ساخته  بندگانش مشروع  براي

  آنان  براي قرار ندهد و«  ثواب از  اي در بهشت، يا بهره »اي بهره  برايشان  در آخرت

  زيان  كفر، پس  سوي به  درگرايش  و شتابشان  كوشش  سبب به »است  بزرگ  عذابي
  .كند مي  جلب  سويشان را به  آخرت  از بهره  و محروميت  برگشته  خودشان  به  كفرشان

  

d��c��b��a�� �̀�_�����~��}��|��{��z��y��xd��c��b��a�� �̀�_�����~��}��|��{��z��y��xd��c��b��a�� �̀�_�����~��}��|��{��z��y��xd��c��b��a�� �̀�_�����~��}��|��{��z��y��x  
 ايمان  ازاي  كفر را به:  يعني »خريدند  ايمان  بهاي  كفر را به  كه  در حقيقت، كساني«

 خداوند هيچ  هرگز به«گيرد  مي  آن  بهاي  خريدار، كاال را در قبال  كه گرفتند، چنان 

  .»است  دردناك  عذابي  رسانند و برايشان نمي  زياني 

   

��w��v��u���ts��r��q��p����o��nm��l��k��j��i���������� �����h��g��f��e��w��v��u���ts��r��q��p����o��nm��l��k��j��i���������� �����h��g��f��e��w��v��u���ts��r��q��p����o��nm��l��k��j��i���������� �����h��g��f��e��w��v��u���ts��r��q��p����o��nm��l��k��j��i���������� �����h��g��f��e
��x��x��x��x  

ارزاق،  در  عمر و فراواني  با طول »آنان  ما به  دادن  مهلت  هرگز نپندارند كه  و كافران«

  چنين  موضوع قطعا »است  سودشان به«و ناپايدار در روز احد   مقطعي  يا پيروزي

بيفزايند   خويش  تا بر گناه  دهيم مي  مهلت  آنان  به«  روي  از آن »ما فقط«  نيست، بلكه

استدراج،   شيوه  به  سبحان  خداي  پس .»دارند«  خويش  در كمين »باري خفت  و عذاب
بيفزايند و   خويش  دهد تا بر گناهان گوارا مي  مادي  عمر و زندگي  كفار طول  به

را   اي و بدي  هرگناه �زيرا اگر خداوند  است  الهي  جزء سنن  گناهكاران  به  دادن مهلت
  به  انسان» اختيار«و » تكليف«و  يافت تغيير مي  جهان  داد، چهره در دنيا جزا مي  بالفاصله

  .ماند نمي  خود باقي  حال
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 صخدا  از رسول  مسلمانان: گويد مي  كريمه  يهآ  نزول  سبب  در بيان  ابوالعاليه

  ومؤمن  منافق  آن، ميان  وسيله  به  شود كه  داده  اي نشانه  ايشان  كردند تا به  درخواست
  را براين  مؤمنان  كه  نيست  خداوند برآن«: فرمود  نازل  تعالي  حق  تمييز دهند، پس

پديد  را  اسبابي  بلكه »واگذارد«  منافقان با  از آميختگي »هستيد  شما بر آن  كه  حالي
پيونداند  مي  وقوع  ـ را به  جهاد و هجرت  صدور فرمان  ـ همچون  آورد و آزمونهايي مي

  و وارسته  پاكيزه  همانا مؤمن  كه »را از پاك«  و نافرمان  منافق:  يعني »پليد  كه  تا آن«

  اين  واقعي  و هجرت، ميدانجهاد   هاي محنتها و سختي  پس »جدا كند«  است

  نيست  بر آن و خدا«  آشكار گشت  منافقان  در احد رسوايي  كه  است، چنان  جداسازي

ديگرتمييز دهيد زيرا  را از يك  و ناپاك  تا بتوانيد پاك »گرداند  آگاه  شما را از غيب  كه
  گاهآ  رابر آن  كس و هيچ  گردانيده  خودش  را مخصوص  علم غيب �خداوند

  ؛ به الهي  وحي  بر اساس  از منافق  مؤمن  جدا ساختن  تصور نكنيد كه  گرداند، پس نمي
را   هركه  خدا از فرستادگانش  وليكن«  است  از امور غيب  ساختنتان  آگاه  معناي

و   گرداند تامؤمن مي  آگاه  خويش  از غيب  و او را بر چيزي »گزيند بخواهد برمي
ـ و   اي اخبار غيبي چنين ص اكرم  از رسول  كه چنان. ديگر بازشناساند يك را از  منافقتان

  ، ديگر مؤمنانص ـ صادر شد، جز پيامبراكرم  از منافقان  بسياري  معرفي  از جمله
  و قرائني  احوالشان  و بدي  گناهان  را با بسياري  منافقان  گاهي  است  نيز ممكن  بين روشن

بياوريد و   ايمان  خدا و پيامبرانش  به  پس«دهند   شود، تشخيص مينمودار   از آنان  كه

  .»خواهد بود  بزرگ  پاداشي شما  كنيد، براي  بياوريد و پرهيزگاري  اگر ايمان
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 درباره  آيه  اين  اند كه برآن  كريمه  يهآ  اين  نزول  سبب  در بيان  جمهور مفسران
  آنان  به  خويش  خدا از فضل  آنچه  به  كه  و كساني«. شد  نازل  زكات  بازدارندگان 

هرگز تصور نكنند «كنند  نمي  انفاق �خدا   را در راه  و آن »ورزند مي  عطاكرده، بخل

 است،  زيانشان  به  آن  بلكه« باشد مي  سودشان  و به »است  خوب  برايشان  بخل  آن  كه

:  يعني »شود مي  گردنشان  طوق  اند، روز قيامت ورزيده  بخل  آن  به  كه  آنچه  زودي  به
:  بخل .شود مي  از آتش  طوقي  اند، بر گردنهايشان ورزيده  بخل  آن  به  كه  اموالي  زودي به
  كه  درجايي  مال  و از انفاق  شتهبازدا  حق  را از صاحب  واجب  حقي  انسان  كه  است  آن

  آنچه هر:  يعني »خداست  از آن  آسمانها و زمين  و ميراث«كند   است، خودداري  الزم
چرا   است، پس �خدا شوند، براي مي  بر آن ميراث  آسمانها و زمين  عالمهاي  اهالي  كه

  ايم، انفاق دستور داده  نآنا  به  كه  را در جايي  و آن  ورزيده  بخل  اموال  انسانها به
  آنچه  و خدا به«پذير؟   برگشت  است  عاريتي  اموال، نزدشان  اين  كه كنند، درحالي نمي

  .دهد جزا مي  آن  و شما را مطابق »است  كنيد، آگاه مي
: فرمودند  كه  است  آمده صخدا  از رسول � هريره ابي  روايت  به  شريف  در حديث

القيامه، يأخذ   يوم  يطوقه  زبيبتان  له  شجاعا اقرع  له  يؤد زكاته، مثل  ال فلماهللا ما  آتاه  من«
  داد، اما او زكات او مالي  به �خداوند  كه  كسي:  انا مالك، انا كنزك:  يقول  ثم  بلهزمتيه

  كه[آيد  او در مي  براي  سرتاسي  افعي  شكل به  در روز قيامت  مال  را نپرداخت، آن  مالش
  سپس  او شده  گردن  طوق ]مهيب[  افعي  و آن) ]است  ريخته  زهر دارد، موهايش  ز بسا

  .كردند  تالوت گزد او را مي  را گرفته  شخص  آن  دهان  دو طرف
  باقي  اي مدعي  گونه وجود هيچ  بدون  ها و اموال خلق، دارايي  از نابودي  پس  از آنجا كه

  تعبير شد، با آن  تعالي  حق  ميراث  عنوان  چيزها به  از اين ـ  مانند، لذا ـ بنابر عادت مي
  چيزي  كه  است  كسي  زيرا وارث نيستند  ميراث  تعالي  حق  به  نسبت  اينها در حقيقت  كه

آسمانها و   مالك  متعال  خداي  كه درحالي است،  نبوده  آن  قبال مالك  برد كه  ارث  را به
  .باشد مي  موجودات  و همه  زمين
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خدا   ما به:  گفت � ابوبكر صديق  به  فنحاص  نام به  اي يهودي:  كريمه  آيه  نزول  سبب
د، كن مي  او نزد ما تضرع  كه ما نيازمند است، ما چنان  به  كه  و اوست  نداريم  نيازي  هيچ

پندارد ـ از ما  مي شما  رفيق  كه نياز بود ـ چنان و اگر او از ما بي  كنيم نمي  تضرع  نزد وي
:  آيه  تعالي  حق  كه  هنگامي« :گويد مي  نزول  سبب  در بيان ك عباس ابن.  خواست نمي  وام

﴿»��º��¹� �¸��¶��µ� و   آمده صخدا  نزد رسول  نمود، يهوديان  را نازل ﴾´�
شود؟  مي  قرض  طالب  از بندگانش  كه  فقير است  آيا پروردگارت !صمحمد  اي: گفتند
  غرور ثروت  از روي »را كه  كساني  خداوند سخن مسلما«: گرديد  نازل  بود كه  همان

توانگريم،  و ما  خدا نيازمند است: گفتند«  متعال خداوند  حال  حقيقت  به  و جهل

از ما  صمحمد  بر زبان �خداوند  راستي  اگر به  بود كه  نمراد آنها اي:  قولي  به »شنيد
  خود در دين  القاءات  لذا خواستند تا با اين.  اوفقير است  باشد، پس  شده  قرض  طالب
  هاي در صحيفه »نوشت  را گفتند، خواهيم  آنچه  زودي  به« كنند  افگني شك  اسالم

 و به«كرد   خواهيم  مجازاتشان  و در برابر آن  تهداش  را نگه  وآن  اعمال  نويسنده  فرشتگان

خداوند : گفتند  يهود را كه  سخن  اين »نويسيم مي  آنان  دست  رابه  پيامبران  كشتن ناحق 
 بر  تا تنبيهي  ساخت  پيوسته  توسط آنان  پيامبران  كشتن  براو ـ نيازمند است، با گناه  ـ پناه

  يهوديان  به ‡ پيامبران  قتل  دادن  نسبت. باشد  شانسخن  اين  گناه  و بزرگي  وقاحت
عملكرد  آنها از  كه  است  اين  قتلها نبودند ـ براي  آن  مجري  ـ هرچند آنان  عصر رسالت

  عذاب : گوييم و مي«دادند  را مورد تأييد قرار مي  و آن  بوده  راضي  اجداد خويش

  انتقام  گوييم، ازآنان مي  در دوزخ  آنان  به  كه  سخني  با اين:  يعني »را بچشيد  سوزان
  . است  ور و سوزان شعله  آتش:  حريق.  گيريم مي
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و   درگناه  غرق  و زندگي »شماست  خاطر كار و كردار پيشين  به«  سوزان  عذاب »اين«

  پس »بيدادگر نيست  بندگان  به  خداوند هرگز نسبت«  شما در دنيا، وگرنه  معصيت
  . است  عدالت  عين  بلكه  نيست  چشاند، ستم شما مي  به  كه  عذابي
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 پيامبري  هيچ  هب  كه  است  بسته  خداوند با ما پيمان: گفتند  هستند كه  كساني  اينان«

  سنت »را بسوزاند  آتش، آن  بياورد كه  اي ما قرباني  براي  كه  نياوريم، مگر آن  ايمان 
 پيامبرشان  كردند، سپس مي  را عرضه  اي آنها قرباني  بود كه  براين  اسرائيل بني در

 را  يقربان  آمد و آن فرود مي  از آسمان  آتشي  گاه كرد، آن و دعا مي  خاست برمي 
قرار   خويش  پيامبران  همه  ديني  هاي  را جزء آيين  شيوه  اين  تعالي  حق  البته.  سوخت مي

  ادعا كردند كه  اسرائيل اما بني.  نگردانيده  ايشان  نبوت  صدق  دليل  عنوان  را به  و آن  نداده
  دروغ به  كه  كساني  ميان  شيوه  دارند و با اين  عهد و پيماني  باره  در اين  الهي  از بارگاه

  اين  تعالي  حق  پس. گذارند مي پيامبرند، فرق  حق به  كه  كنند و كساني مي  نبوت  ادعاي
  داليل  بودند كه  پيامبراني  من از  قطعا پيش: بگو«: و فرمود  را رد نموده  ادعايشان

اگر   شما آوردند، پس  ايبر«  فوق  شكل  به  قرباني  از تقديم »گفتيد  آشكار را با آنچه

و  ‡فرزند زكريا، اشعياء  يحيي  همچون »را كشتيد؟  گوييد، چرا آنان مي  راست
  مخالفت  ؛ قضيه قضيه  پس. رسيدند؟ قتل  به  شما يهوديان  دست  به  را كه  ساير پيامبراني

  آن  وسيله  هب  كه  است  هر چيزي:  قربان.  وبرهان  و حجت  قناعت  قضيه  و عناد است، نه
  .ديگر  يا چيزهاي  از حيوانات  شود؛ اعم جسته  تقرب  سبحان  خداي  سوي به
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  تكذيب اگر تو را  پس«: فرمايد مي  خويش  پيامبر گرامي  دلجويي  براي  تعالي  حق  گاه آن

 ها و و صحيفه  معجزات«  همانندت »تواز   پيش  كه  هم  پيامبراني  كه  كردند، بدان

 آنان  ياوه  لذا بر سخنان »شدند  مواجه  بودند، با انكار و تكذيب  روشنگر آورده  كتاب
  . است  كتاب  معناي  زبور، به  جمع: زبر.  كن  مبارزه  و با آنان  شكيبا باش 
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 اي هر موجود زنده  را سرنوشت  مرگ  تعالي  حق »است  مرگ  چشنده  هر نفسي«
را   كس هيچ  موجود بشر باشد، يا فرشته، يا جن، يا حيوان، پس  اين  است، خواه گردانيده 

طور  به  و همانا روز رستاخيز پاداشهايتان«  نيست  گريزي  مرگ  جام  از سركشيدن

  پرداخته طور كامل  به  پاداش  كه  روز است  و فقط در اين »شود مي  شما داده  به  كامل
از   فقط بخشي شود، مي  داده  انسان  به  برزخ  در دنيا، يا در عالم  كه  آنچه  شود، پس مي

ازپاداشها ـ خير باشند يا شر   بخشي  دارد كه  اشاره  حقيقت  اين  خود به  اين.  پاداشهاست

 � �� �85	  F;«:  است  آمده شريف  در حديث. رسند مي  انسان  در دنيا، يا قبر به  هيـ گا

"�  r���   #{�  &	 ��:7 "�  ��از   اي بهشت، يا حفره  از باغهاي  باغي همانا قبر،: :�� �#5

  بهشت  و به  شده  دور داشته  دوزخ  ازآتش  هر كه  پس«. »است  دوزخ  هاي حفره

و از   يافته  دست  خواسته مي  آنچه  به : يعني »است  شده  د، قطعا كاميابش  درآورده
  ـ هرچند كه  اي و رستگاري  كاميابي  هرگونه زيرا  است يافته  داشته، نجات  هراس  آنچه

  از هرگونه  و نجات  است  هيچ  بهشت  باشد ـ بدون انسان  هاي خواسته  تمام  برآورنده
و «  نيست  نباشد ـ نجات  يابنده  نجات  دوزخ  از آتش  آن  صاحب  ـ چنانچه  هم  زياني

  و بهره  نفع  از آن  انسان  كه  است  چيزي هرآن:  متاع »نيست غرور  دنيا جز متاع  زندگاني
  . دنياست  آرزوها و خواهشهاي  به  شدن فريفته :غرور. گيرد مي
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  كنندگان تكذيب و  كنندگان تصديق  به) يدوعد و وع(  و بيم  مژده  كريمه، متضمن  آيه  اين
وعيد و تهديد در  :فرمود  كه  است  شده  روايت �جبير  از سعيدبن.  است صپيامبر

  كه  دهد، اما كسي مي  ترجيح  آخرت دنيا را بر  كه  است  كسي  كريمه، فقط متوجه  آيه  اين
هشدار   و اين  است  اي و بهره  تاعم بهترين  طلبد، دنيا برايش دنيا مي  وسيله  را به  آخرت
  رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث. شود نمي  وي  شامل
دربهشت، بهتر از دنيا و مافيهاست، اگر   تازيانه  يك  حقيقتا جاي«: فرمودند صخدا

  .»ودش  بر شما روشن  حقيقت  اين را بخوانيد تا ﴾�...�z��y﴿:  د آيهخواهي مي
  انسان  كندن، به  احتضار و جان  در هنگام  كه  است  سنت: اند  گفته  احكام  علما در بيان

  بسا كه  را تكرار كند زيرا چه  آن  كه  از وي  خواستن  شود، بدون  تلقين  شهادت  كلمه
  سوره  هنگام  در آن  كه  است  مستحب  همچنين. گردد  وي  و دلتنگي  مالل  تكرار، سبب

، »يس»  خواندن كه  است  آمده  شريف  شود زيرا در حديث  خوانده  نيز بر وي» يس«
  مرده  در بردن  كه  است  سنت  همچنان. سازد مي  محتضر آسان  را بر شخص  مردن

  .شود  تعجيل  گورستان  سوي به
   

®��¬� �«��ª®��¬� �«��ª®��¬� �«��ª®��¬� �«��ª� � �� � �� � �� � �������µ� � � � � �́ �³� �²��±� �°��¯��µ� � � � � �́ �³� �²��±� �°��¯��µ� � � � � �́ �³� �²��±� �°��¯��µ� � � � � �́ �³� �²��±� �°��¯

¹�� �̧�¶¹�� �̧ �¶¹�� �̧ �¶¹�� �̧ �¶����� �Â��Á� �À��¿��¾�� � ½¼��»��º��Â��Á��À��¿��¾�� � ½¼��»��º��Â��Á��À��¿��¾�� � ½¼��»��º��Â��Á��À��¿��¾�� � ½¼��»��º���Ä�� �Ã���Ä�� �Ã���Ä�� �Ã���Ä�� �Ã

Æ�����ÅÆ�����ÅÆ�����ÅÆ�����Å  
  اموال در  طور قطع  به:  يعني »خواهيد شد  آزموده  و شما قطعا در مالها و جانهايتان«

و   اثرحوادث آنها بر  دادن  دست گيريد؛ با از قرار مي  و آزمايش  خود مورد امتحان
.  تاس  اموال  به  متعلق  كه  اي شرعي  و ساير تكاليف  واجب  و انفاقهاي  مصايب، بذل

  به  گيريد؛ بامرگ، مبتال شدن قرار مي  و آزمايش  خود مورد امتحان  در جانهاي  همچنان
  .�خدا  در راه  شدن  و كشته  عزيزان  دادن ها، ازدست بيماري
  نازل بدر  از غزوه  و قبل  مدينه  به  مؤمنان  بعد از هجرت  كريمه  آيه  كه  اين  به  با توجه
بر   شان ودلجويي  تسليت  جهت  ايشان  و امت صخدا  رسول  به  است  خطابي  شد؛ اين

خود را   شد تا مؤمنان روبرو خواهند  با آن  در آينده  كه  و فاسقان  كافران  كيد و آزارهاي
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  راه  اكنون ساخته، از هم  ها آماده رنجها و ناخوشي  بر تحمل  و شكيبايي  پايداري  به
  آنان  از شما به  پيش  كه و از كساني«د، درنظر بگيرند رو دارن پيش  را كه  دشواري

  شرك  به  كه  كساني از  و همچنان«  از يهود و نصاري:  يعني »شده  داده  كتاب

  آزار بسياري دل  سخنان«اند؛  كتاب  كفر از غير اهل  ساير طوايف  كه »اند گراييده

  . خويش آبروي و  و مقدسات  و تمسخر در دين  از طعن »خواهيد شنيد
  نازل  يهودي  اشرف  بن كعب  درباره  كريمه  از آيه  بخش  نزول، اين  در سبب  روايتي  بنا به

را   اشعار؛ كفارقريش  كرد و در اين هجو مي  را با اشعار خويش صخدا  رسول  شد كه
  . انگيخت بر مي ص حضرت  آن  عليه

  نفس  كردن و پايبند  مقيد ساختن: رصب »نماييد  پيشه  اگر صبر كنيد و تقوي  ولي«
در   و مقاومت  خشم  فروخوردن  دارد، همچون  را ناخوش  آن  كه  است  برچيزي

  از گناهان  گزيدن  دوري:  تقوي.  رضايت  و احساس  پايداري  ها با روحيه برابرسختي
صبر  » ناي«ترديد  كنيد، بي  چنيناگر  ! آري.  است  الهي  دستورات  به  وپايبندي

تا   است  بر شما واجب  كه  است  كارهايي  از آن:  يعني »امور است  از عزم«  وپرهيزگاري
كار را   شخص كه  گاه ، آن»االمر عزم«: شود مي  گفته. استوار كنيد  خود را بر آن  تصميم
  .رساند و استوار گرداند  سامان  را به  و آن  كرده  محكم

نيكوتر،   شيوه  به  زيرا جدال  نيست  منسوخ  كريمه  آيه  اين  حكم : كه  است  اين  راجح  قول
  دستور داده جهاد  به  كه  با وجود آن ص اكرم  رسول  كه است، چنان  مطلوب  هميشه

  .گذشتند در مي  كردند و از منافقان مدارا مي  بودند، با يهوديان  شده
   

� �M��L��K��J�� � � � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K��J�� � � � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K��J�� � � � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K��J�� � � � � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��N��N��N��N
W��V��U��T��SR����Q��P��OW��V��U��T��SR����Q��P��OW��V��U��T��SR����Q��P��OW��V��U��T��SR����Q��P��O  

:  يعني »شده  داده  كتاب  آنان  به  كه  خداوند از كساني  را كه  هنگامي  و ياد كن«

نماييد و   بيان  مردم  را براي  حتما بايد آن  گرفت، كه  پيمان«  ازيهود و نصاري

  را پنهان  آن و  نموده  بيان  مردم  را براي ص حضرت  آن  نبوت:  يعني »نكنيد  كتمانش

محابا  را بي  الهي  عهد و پيمان:  يعني »سر خود انداختند  عهد را پشت  آن  پس« نداريد
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 دنيا  ارزش و پليد و بي  پست  هاي از بهره »ناچيزي  بهاي  را به  و آن«سر افگندند  پشت

  .»!خريدند  آنچه  بد است  فروختند، چه«

سودمند را   از علم  تا چيزي  علماء است  براي  سخت  هشداري  متضمن  كريمه  آيه  اين
  القيامه  يوم  الجم  فكتمه  علم  عن  سئل  من«:  است  آمده  شريف  در حديث. نكنند  پنهان
بپوشاند، در روز  را  علم  قرار گيرد و آن  مورد پرسش  از علمي  هركس: نار  من  بلجام
  براي  نشر علم  خود بروجوب  اين  كه. »شود مي  زده  لجام  از آتش  اي دهنه  به  قيامت
  عهد نگرفته  و نادان  جاهل  ازمردم �خداوند«: فرمايد مي � علي. كند مي  داللت  مردم

  .»بياموزانند  كه  بياموزند، اما از علما عهد گرفته  كه
   

��g� �f�� �e��d� �c��b� �a� � �̀ �_� � �̂ �]� � �\� � � � �[��Z��Y��X��g� �f�� �e��d� �c��b� �a� � �̀ �_� � �̂ �]� � �\� � � � �[��Z��Y��X��g� �f�� �e��d� �c��b� �a� � �̀ �_� � �̂ �]� � �\� � � � �[��Z��Y��X��g� �f�� �e��d� �c��b� �a� � �̀ �_� � �̂ �]� � �\� � � � �[��Z��Y��X
m��l��k��j��ihm��l��k��j��ihm��l��k��j��ihm��l��k��j��ih  

 بر آنچه  دارند كه  كنند و دوست مي  اند شادماني كرده  آنچه  به  را كه  انيهرگز كس«

در   دردناكي  عذاب  مپندار و آنان  از عذاب  قرار گيرند، رسته  اند، موردستايش نكرده 

  داشته  كند و دوست  داده، شادماني  انجام  كه  نيكي  كارهاي  به  هركس:  يعني »دارند پيش
از   يافته  نجات او را  كنند، پس  است، او را ستايش  نكرده  كه  هم  آنچه  به  ممرد  باشد كه

  .مپنداريد  عذاب
  روزي :اند كرده  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  و غير آنان  و مسلم  بخاري
  گر چنانا: او بگو  برو و به � عباس نزد ابن ! رافع  اي:  خود گفت  دربان  براي  مروان

  آنچه  به  دارد كه  و دوست  است  شادمان  كرده  آنچه  به  از ما كه  هر شخصي  باشد كه
؟  گيريم قرار مي  عذاب ما مورد  همه  گمان قرار گيرد، بي  شود؛ موردعذاب  ستوده  نكرده

دارد؟   ارتباطي  شما چه  به  كريمه  آيه  اين«: فرمود  وي  فرستاده  در پاسخ � عباس ابن
  را تالوت  ماقبل  آيه  ، سپس»شد نازل  كتاب  اهل  درباره  آيه  اين  كه  است  امر اين  حقيقت

��G��F��E��D��C﴿: نمود �B� �A...﴾ .رابطه  در همين � عباس ابن  همچنين  
آنها در پاسخ،   كردند ولي  سؤال  چيزي  درباره  كتاب  از اهل صخدا  رسول«: گويد مي

 صخدا  از نزد رسول  آوردند و درحالي  دروغين و سخني  نموده  تمانرا ك  حقيقت
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اند و  داده  درستي  پاسخ  سؤالشان  به  كردند كه وانمود مي چنين   ايشان  به  رفتند كه  بيرون
  ديگر شادمان  از سوي! خواهند بود  ستايش  قابل ص حضرت آن  در پيشگاه  پاسخ  با اين

  اين  كريمه  هآي  بود كه  همان. اند داشته  پنهان  را از ايشان  واقعي  خپاس  كه  بودند از اين
  . را هويدا ساخت  كارشان  رابرمال و مال  آنان  سازي صحنه

  تخلف از جهاد  شد كه  نازل  از منافقان  كساني  درباره  كريمه  ديگر، آيه  روايتي  به
  آمده  ايشان حضور  گشتند، به بر مياز جهاد  صخدا  رسول  كه كردند، اما هنگامي مي

  گيرند كه قرار مورد ستايش  چيزي  آن  به  داشتند كه  نمودند و دوست مي  عذرخواهي
  دو روايت  اين  ميان كردن جمع«: گويد مي  حجر عسقالني حافظ ابن. بودند  نداده  انجام

  .»باشد شده  نازل  روهگ در مورد هر دو  كريمه  آيه  كه  است  زيرا محتمل  است  ممكن
  

��x��w��v����������u��t��s��rq��p����o��n��x��w��v����������u��t��s��rq��p����o��n��x��w��v����������u��t��s��rq��p����o��n��x��w��v����������u��t��s��rq��p����o��n  
 »تواناست  و خداوند بر هرچيزي  خداست  از آن  آسمانها و زمين  و فرمانروايي«

��I��H��G﴿: گفتند  شد كه  نازل  يهودياني  جاهالنه  سخن  در رد و تكذيب  كريمه  آيه اين

K��J﴾ )181آيه«) مخدا فقير و ما توانگر هستي«.  
   

d��c��b�����a�� �̀�_��~��}��|��{������z��yd��c��b�����a�� �̀�_��~��}��|��{������z��yd��c��b�����a�� �̀�_��~��}��|��{������z��yd��c��b�����a�� �̀�_��~��}��|��{������z��y  
و  »و روز  شب  آمدن ديگر يك  و درپي  آسمانها و زمين  مسلما در آفرينش«

ها  نشانه:  يعني »است  آياتي«  و غيره  و سردي  و گرمي  و كوتاهي  آنها در درازي تفاوت
 داللت  سبحان  بر وجود آفريننده  كه  است  واضحي  و برهانهاي  روشن  راهنماهاي و
  وارسته  و عقلهاي  نقص  هاي از شائبه  ناب  هاي »خرد  صاحبان  براي«كند، اما  مي 

  كريمه آيه  در اين  سبحان  خداي  كه  هايي زيرا مجرد تفكر در نشانه  ها و انحراف ازكجي
  پيوند دهد كه  ايماني  و را بهتا ا  است  و كافي  بسنده  عاقل  است، براي  از آنها ياد كرده

نمايد بنابراين،   رخنه  آن  درون  و به  كرده  را متزلزل  تواند آن نمي  اي و شبهه  شك  هيچ
بر تقليد و   ومستظهر باشد، نه  متكي  يقيني  داليل  بر پشتوانه  انسان  ايمان  كه  است  واجب
را بخواند و در   كريمه  آيه  اين  كه  يبر كس  واي«:  است  آمده  شريف  در حديث.  وراثت
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  كريمه، رسول  آيه  اين  نزول  درشب  كه  است  شده  روايت  همچنان. »تفكر نكند  آن
  .گريستند مي  تا بامداد پيوسته صخدا

  حقيقت  زيرا درك  وي  ذات  نه  است  تعالي  حق  هاي تفكر، آفريده  ميدان  كه  بايد دانست
  . است  و ناممكن  محال  الهي  ذات

  

�i��h��g��f��e�i��h��g��f��e�i��h��g��f��e�i��h��g��f��e����������r� �q�� � � �p��o��n���m� �l��k��j��r��q�� � � �p��o��n���m� �l��k��j��r��q�� � � �p��o��n���m� �l��k��j��r��q�� � � �p��o��n���m� �l��k��j
z�������y��x��w��v��u��t��sz�������y��x��w��v��u��t��sz�������y��x��w��v��u��t��sz�������y��x��w��v��u��t��s  

خدا را   كه  آنان هم«: كند مي  و توصيف  تعريف  خرد را چنين  صاحبان  تعالي  حق  گاه آن

  ستند كهه  خرد كساني  صاحبان:  يعني »كنند ياد مي  پهلو آرميده  و به  و نشسته  ايستاده
  كه كنند، چنان يادمي  احوال  را در همه  و خداوند متعال  نموده  فكر و ذكر جمع  ميان

در » ذكر«مراد از :  قولي  به.كردند ياد مي  اوقات  را در همه  عزوجل  خداي ص پيامبراكرم
را   و آن كنند نمي  ترك  از احوال حالي  نماز را در هيچ  كه  كساني:  يعني.  اينجا نماز است

كنند  ادا مي  پهلو خوابيده  و به  نشسته وجود عذر،  و درحال  نبود عذر ايستاده  حال در
آسمانها و   و متقن  بديع  در صنع:  يعني »كنند تفكر مي  آسمانها و زمين  و در آفرينش«

يادآور . انديشند آنها مي  اجرام  بزرگي و  آنها و عظمت  و ثبات  و استحكام  زمين
  . است  قرآن  اصلي  از مضامين  آفرينش  در شگفتيهاي  تأمل  به  دعوت  كه  شويم يم

  . است  اسالمي  در حكمت» صنع  اتقان  برهان«آن، ناظر بر   مشابه  و آيات  كريمه  آيه  اين
و   بازي و به »اينها را بيهوده !پروردگارا«: گويند ذاكر مي  و انديشمندان  متفكران  اين

را   تا زمين  اي آفريده خويش  و قدرت  بر حكمت  اينها را دليلي  بلكه »اي نيافريده«  عبث
  متمايز گرداني  سركشانت ا ازر  و فرمانبردارانت  قرار داده  بندگانت  آزمايش  ميدان

  آتش  ما را از عذاب  پس«  نيست  ات خداوندي  شأن  اليق  كه  از آنچه »تو  منزهي«

  .»دارب  درامان  دوزخ
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را تو در   هر كه !پروردگارا«: گويند ذاكر مي  و انديشمندان  متفكران  همچنان

و براي «  اي ساخته  مقدارش و خوار و بي »اي كرده  افگني، يقينا رسوايش آتش

  .»نيست  ياوراني  هيچ«  كافران  براي:  يعني »ستمكاران 

   

��ª��©��ª��©��ª��©��ª��©����»��º��¹��¸��¶��µ��´³��²��±����°�� �̄�®��¬��«����»��º��¹��¸��¶��µ��´³��²��±����°�� �̄�®��¬��«����»��º��¹��¸��¶��µ��´³��²��±����°�� �̄�®��¬��«����»��º��¹��¸��¶��µ��´³��²��±����°�� �̄�®��¬��«
À��¿��¾��½��¼À��¿��¾��½��¼À��¿��¾��½��¼À��¿��¾��½��¼  

  كه  همانا ما شنيديم !پروردگارا«: گويند ذاكر مي  و انديشمندان  متفكران  همچنان

  وبه  است صخدا  دعوتگر همانا رسول  اين  كه »خواند فرا مي  ايمان  به  دعوتگري

 »آورديم ايمان  آوريد، پس  دگار خود ايمانپرور  به  كه«  است  دعوتگر، قرآن:  قولي

  تكرار ندا براي »پروردگارا«  آورديم  و ايمان  گفته  دعوتگر لبيك  اين  نداي  به:  يعني
  گناهان:  يعني »بزداي ما را  ما را بيامرز و سيئات  گناهان«  است  و تضرع  اظهار فروتني

  در حقوق  را كه  هايي كوتاهي  وشان، يا آندرپ  خويش  مغفرت  را به  مان و صغيره  كبيره
و ما «ما در برابر آنها   كردن  است، برمال و آشكار نكن، باعذاب  از ما سر زده  بندگانت

  در طاعت  اند كه  كساني  و ايشان  است» بار»  جمع: ابرار »ابرار بميران  را در زمره
.  است  بسيار وسيع  طاعاتشان  ترهگس نمايند و مي  وسيع  و كوشش  بليغ  پروردگار سعي

  .اند و صالحان ‡الهي  پيامبران  ايشان:  قولي به
  

Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È���Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��ÁÐ��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È���Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��ÁÐ��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È���Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��ÁÐ��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È���Ç��Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á  
  وسيله به  را كه  و آنچه !پروردگارا«: گويند ذاكر مي  و انديشمندان  متفكران  همچنان

 ‡پيامبران بر زبان  كه  اي وعده »كنما عطا   اي، به داده  ما وعده  به  فرستادگانت

روز رستاخيز  و ما را«  است  وي  طاعت  بر اهل �خداوند  شده، همانا پاداش داده

را   ات وعده زيرا تو«  است  ننگين  و حقارتي  رسوايي، ذلت  اين  كه »رسوا نگردان

خويش،   بزرگ و انعام   و كمال  قدرت  دليل  به  خداوند متعال ! آري »كني نمي  خالف
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و   سپرده  و نيكوكار خويش  مؤمن  بندگان  به ‡پيامبرانش  بر زبان  را كه  هايي وعده
  و رهيافتنشان  عذاب از  گناهان، نجات  آمرزش  هستند ـ چون  آن  نيز متضمن  كتابهايش

  شريف  در حديث. باشند آن  مستحق  كه كند، درصورتي نمي  ـ هرگز خالف  بهشت  به
آخر   گانه ده  خاستند، آيات برمي نماز تهجد  به  كه  هنگامي صخدا  رسول  كه  است  آمده

: كردند مي  مناجات  چنين  خويش  با خداي  خواندند و سپس را مي  عمران  آل  سوره

p�)05�  =�K�  �  +,0'   i�����	 ,  +�D�   i�����	 ,  ?�$   i����"T	 ,  +#D�   i����"T	 ,  z��  

�� i��"�	 ,  Y$  ?��   i����"�	 ,  +�06   i����"�	 ,  +'�3   i����	 ,&��T  z   i���� W��  �85� � : 
را و از   نوري  ام را و در بينايي  نوري  ام را پديد آور ودر شنوايي  نوري  در قلبم! بارخدايا

را و از   رينو  من  را و از پيشاپيش  نوري  چپم  را و از جانب  نوري  من  راست  جانب
  گبزر  نوري  در روز قيامت  من  را و براي  نوري  را و از فراز سرم  نوري  سرم  پشت
  .»قرارده

ـ با اقتدا   درشب  از خواب  بعد از بيدار شدن  دهگانه  آيات  اين  خواندن:  علما بر آنند كه
  . است  ـ مستحبص اكرم  رسول  به
   

K���J� �I��H��G��F��E��D��C��B��AK���J��I��H��G��F��E��D��C��B��AK���J��I��H��G��F��E��D��C��B��AK���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��� �� �� ���S��RQ��P��O��NM��L��S��RQ��P��O��NM��L��S��RQ��P��O��NM��L��S��RQ��P��O��NM��L

��_�� �̂ � � � �]� �\� �[� �Z� �Y� �X� �W��V� � �U� �T��_�� �̂ � � � �]� �\� �[� �Z� �Y� �X� �W��V� � �U� �T��_�� �̂ � � � �]� �\� �[� �Z� �Y� �X� �W��V� � �U� �T��_�� �̂ � � � �]� �\� �[� �Z� �Y� �X� �W��V� � �U� �T

o��n��m��l��k��ji��h��g��f�����e���d��c��b��a��`o��n��m��l��k��ji��h��g��f�����e���d��c��b��a��`o��n��m��l��k��ji��h��g��f�����e���d��c��b��a��`o��n��m��l��k��ji��h��g��f�����e���d��c��b��a��`  
  هيچ  عمل  من  كه«:  وعده  اين  با دادن »كرد  را اجابت  دعايشان  پروردگارشان  پس«

بر   تصريح »د يا زناز مر«  آن  ثواب  با ندادن »كنم نمي  از شما را ضايع  عملي  صاحب
آمنوا   الذين(  معناي  نيز در عموم  آنان  آنهاست، وگرنه  كردن  خاطردلخوش زنان، به

و   اسالمي  دعوت در  مشاركت  را به  ضمنا زنان  كريمه  آيه. داخلند) وعملوا الصالحات
از   ههم«نمايد  مي  و ترغيب  خود دارد، تشويق  دنبال و جهاد به  از هجرت  كه  آنچه

شما   شما هستند و زنان  مانند زنان  تعالي  حق  شما در طاعت  مردان:  يعني »همديگريد
  اصل  و هر دو از يك  ازمردان  اند و زنان وجود آمده  به  از زنان  شما، مردان  مانند مردان
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  مكلف  و هر دو جنس  وحوا بوده  آدم  اند زيرا هر دو جنس، از نسل گرديده  منشعب
  .باشند مي

رضي اهللا عنها   سلمه  ام  شد كه  نازل  هنگامي  كريمه  آيه:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
نيز   زنان  از هجرت  تعالي  حق  كه  شنوم نمي  من! اهللا  يا رسول:  گفت صخدا  رسول  به

 صداخ  رسول  سوي به »اند كرده  هجرت  كه  كساني  پس«. باشد دهآور  ميان  به  سخني

 »شده  خود رانده  هاي از خانه«  كه كساني »و«دار و ديار خود   ؛ با ترك و زنان  از مردان

  مراد آزارهايي »اند آزار ديده  من  در راه«  كه كساني »و«  عزوجل  خداي  اند در طاعت
  خويش  ديدند تا از دين مي  مشركان از  تعالي  حق  به  خويش  ايمان  سبب  به  كه  است

  بر آنان  اثر ديگري  حق، هيچ  دين  به  بيشترشان  آزارها، جز تمسك  برگردند، اما اين
  و شكنجه  الهي، مورد آزار و اذيت  دين به  تمسكشان  سبب  به  كه كساني  و همه  نداشت

  با دشمنان »اند جنگيده«  كه كساني »و«اند  داخل  كريمه  آيه  گيرند، در خطاب قرار مي

.  است  مقامات  برترين  اين  ـ كه �خدا  در راه »اند شده كشته«  كه كساني »و« �خدا

زيرا  » زدايم را مي  سيئاتشان«:  اينانند كه ! از آنهاست، آري  برخي رسيدن  شهادت مراد، به
  در راه  كند و جهاد و شهادت خود را محو مي  قبل ما  گناهان �خدا  در راه  هجرت

 و«  است  آمده  در احاديث  كه گرداند، چنان مي  را ـ پاك  ـ بجز وام  گناهان  تمام ،�خدا

  اين.  آورم است، درمي  روان  آنها جويباران  از فرو دست  كه  را در باغهايي  آنان

  تعلق  كنندگان عمل  به  كه »نيكو نزد خداوند است  و پاداش  است  الهي  پاداش
  .گيرد مي

   

��u������t��s��r��q��p��u������t��s��r��q��p��u������t��s��r��q��p��u������t��s��r��q��pw��vw��vw��vw��v  
  آنان شد زيرا  نازل  مكه  مشركان  درباره  كريمه  آيه  اين:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  ازمسلمانان  برخي  كردند، پس مي  بردند و تجارت سر مي به  و نعمت  و رفاه  در آسايش
  خير ونيكي  به  شان  زندگاني  و گذران  را در امر معيشت �خدا  دشمنان: گفتند

: شد  نازل بود كه  همان ! ايم آمده  جان به  و سختي  ما از فقر و فاقه  كه  آن  ابيم، حالي مي
  با هدف  از سويشان  تجارتي  سفرهاي  دادن  و ترتيب »در شهرها  وگذار كافران گشت«
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يا دن  در اين  كه  اندك  است متاعي  زيرا اين »تو را نفريبد«  مادي  زندگي  به  بخشيدن  رونق
: گويد مي  عكرمه.  است  دوزخ  سوي به  بازگشتشان  شوند و سپس مند مي بهره  از آن

  .»برند مي  بهره  از آن  كه  است  و نعمتهايي  و روز آنان  شب  رفت و مراد؛ آمد«
   

�̀�_��~��}|��{��z�����y��x�̀�_��~��}|��{��z�����y��x�̀�_��~��}|��{��z�����y��x�̀�_��~��}|��{��z�����y��x  
  گونه هيچ  حانسب  خداي  پاداش  به  نسبت  كه »است  ناچيزي  مندي بهره«دنيا   متاع »اين«

  آن »است  بد آرامگاهي  و چه  است  دوزخ  جايگاهشان  سپس«ندارد   اعتبار و ارزشي
  كه  است  يادآوري  بايسته. اند كرده  خود آماده  براي  با كفر خود، در دوزخ  كه  جايگاهي

  .شد  ناميده  ريشخند و سرزنش، آرامگاه  از روي  دوزخ
   

�g��f��e��d��� � �c��b��a�g��f��e��d��� � �c��b��a�g��f��e��d��� � �c��b��a�g��f��e��d��� � �c��b��a������r��qp��o��n��m��� � � �l��k���j��i��h��r��qp��o��n��m��� � � �l��k���j��i��h��r��qp��o��n��m��� � � �l��k���j��i��h��r��qp��o��n��m��� � � �l��k���j��i��h

w��v��u��t��sw��v��u��t��sw��v��u��t��sw��v��u��t��s  
  را پيشه  پروردگارشان  تقواي  كه  كساني«كفار؛   براي  جهنم  درمقابل »ليكن«

  ايشان  براي«برند  كار مي  از اين  كه  بسيار ديگري  منافع  همه  عالوه  به »اند ساخته

از   در آنند، نزلي  و جاودانه  است  ريجا  آن  از فرودست  جويباران  كه  است  باغهايي

و هديه، يا   شود؛ از پذيرايي مي  آماده  ميهمان  براي  كه  آنچه:  نزل »خدا است  جانب

  پيروان  براي  كه از نعمتهايي »نزد خداوند است  و آنچه«گيرد  مي  جاي  در آن  كه منزلي

 كفار در  كه  از منافعي »ر استبهت  نيكوكاران  براي«  نموده  آماده  خويش  ومطيعان
  .آورند مي  دست ديگر به  و در مشاغل  تجارتي  سفرهاي
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»��º»��º»��º»��º  
 فرود  آنچه  و بهآورند  مي  اهللا ايمان  به  هستند كه  كتاب، كساني  اهل  از ميان  و البته«

 نيز ايمان »خودشان  سوي به  شده فرود آورده  آنچه  شما و به  سوي شد به  آورده

 از  اي بهره  كتاب  از اهل  برخي:  يعني »اند برابر خدا خاشع در  كه  حالي در«آورند  مي 
  اين  درآيات  از آن �خداوند  كه  هايي رسوايي  اند و همانند ديگران، شريك برده  دين

و  �هللا  به  ايمان  ، ميان»بعض»  گفته، نيستند زيرا اين  سخن  آن  مشابه  و آيات  سوره
  نازل  خودشان  برانبياي  كه  و آنچه  آورده فرود صمحمد  حضرت  بر پيامبرش  آنچه

  پيروي:  يعني »ستانند نمي  اندك  خدا بهايي  آيات  عوض«كنند و  مي  كرده، جمع

  اينانند كه«گذارند  اي، فرو نمي دنيوي  يا جاه  مقام  خاطر كسب را به صمحمد  حضرت

 دوبار، چنان  بار، بلكه يك  مكرر، نه  پاداشي »خود را دارند  پاداش  نزد پروردگارشان

  .»است  الحساب  خداوند سريع ! آري« . است آمده» 54 /قصص  سوره«در   كه 

شد،   نازل  حبشه  پادشاه  نجاشي  درباره  كريمه  آيه« :گويد مي  نزول  سبب  كثير در بيان ابن
: گويد ؛ مي بصري حسن  ولي. »گزاردند  غايب  نماز جنازه  بر وي صخدا  رسول  كه
 صمحمد  ازحضرت  قبل  شد كه  نازل  كتاب  از اهل  عده  آن  درباره  كريمه آيه«

  .»گرويدند  اسالم  به و  ردهك  پيروي  حضرت، از ايشان  آن  زيستند و بعد از بعثت مي
   

Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À���¿��¾��½��¼  
صبر بر   را به  مؤمنان  تعالي  حق »ورزيد  كنيد و پايداري  صبر پيشه ! مؤمنان  اي«

  وديگري  است» صبر»  يكي:  كه  بايد دانست. انگيزد برمي  از شهوات  باييو شكي  طاعات
از   مصابره  جنگ، كه هاي بر سختي  و شكيبايي  بر دشمناندربرا  پايداري:  ، يعني»مصابره«

  سرزمين  در مرزهاي:  يعني »باشيد  جهاد آماده  و براي«  تر و دشوارتر است صبر سخت
جهاد را   و ديگر وسايل  اسبان  كه درحالي باشيد،  قرارداشته  باش آماده  در حال  اسالمي
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  انتظاركشيدن. نامند مي» مرابطه«را اصطالحا   گيآماد  داريد و اين مي  كار نگاه  مهياي
  مرزها و پايبندي  كردن  ، محكم»رباط«بنابراين، .  است »رباط«نمازها در مساجد نيز از 

  سبب  الهي  تقواي  پس »رستگار شويد  و از خداپروا كنيد، باشد كه«  مساجد است  به
با سفارش   بعدي  و سوره  ختم  آن  به  با سفارش  سوره  اين  كه  است، تقوايي  رستگاري

  .شود آغاز مي  آن  به
در   درحقيقت :فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � از ابوهريره

باشند، ) باش آماده  حال به(مرابط  در آن  مؤمنان  نبود كه  اي غزوه  چنان»  اكرم  رسول  زمان
  و سپس  آن  نمازها در اوقات  خواندن با  شد كه  نازل  كساني  درباره  كريمه  آيه  اين  ليكن
در . دارند مي  در آنها، مساجد را آباد نگاه عزوجل  در مساجد و ذكر خداي  ماندن  باقي

با  �خداوند  كه  آيا شما را از آنچه«: فرمودند«خدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  حديث
 كامل): كنم مي  آگاهتان  اينك(؟  نكنم  سازد آگاه را بلند مي  را محو ودرجات  گناهان  آن

  كشيدن مساجد و انتظار  سوي بسيار به  نهادن ها، گام با وجود سختي وضو  ساختن 
  .»رباط  است  رباط، اين  است  رباط، اين  است  ؛ اين بعد ازنمازي  نمازي

  سرزمين در  كه  از مسلماناني  و پشتيباني �خدا  در راه) رباط(  آمادگي  در فضيلت
  حديث  اين  جمله  آن است، از  آمده  بسياري  قرار دارند، نيز احاديث  آن  در مقابل  دشمن
در   همچنين. »بهتر از دنيا ومافيهاست �خدا  روز در راه  يك  آمادگي«:  است  شريف
شود، جز  مي  زده  تاممهر خ  وي  ميرد، بر عمل مي  كه هركسي«:  است  آمده  شريف  حديث

  داده  ـ جريان  در روز قيامت  ـ تابرانگيختنش  بر وي  عملش  كه �خدا  مرابط در راه
  .»گردد مي  نكير و منكر نيز ايمن  قبر و سؤال  از عذاب  كه شود، چنان مي
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  ﴾نساء  سوره﴿

 . است  آيه) 176(  و داراي  است  مدني
  

را   ، آن جهت ، از اين بسيار است  سوره  در اين  زنان  به  متعلق  احكام  چون : تسميه  وجه
. اند ناميده» نساء القصري«  را سوره» طالق»  ، سوره آن  ، و در مقابل»نساء الكبري»  سوره

  كه  است  آيه  پنج» نساء»  در سوره :فرمود  كه  است  شده  روايت �مسعود  بن هللاز عبدا
كند،  نمي  شادمان  اندازه  بدهند، مرا بدين  من  آنها به  عوض دنيا و مافيها را در  اگر تمام

��k��j���i﴿: عبارتند از  آيه  پنج  اين �h� �g��f﴾� »و» 40  آيه :﴿��e� �d��c��b

g��f﴾ »و» 31  آيه :﴿�x� �w��v� � �u� �t� �s� �r﴾ »و آيه» 48  آيه  :﴿��}� �|��{

  .»64ـ  65  آيات«  ﴾~�����
  و خانواده  اجتماع  اوليه  هسته  كوچك؛ يعني  خانواده  احكام  ضمنمت» نساء»  مباركه  سوره

  دليل  همين باشد، به مي  انساني  جامعه  با كل  آن  و رابطه  اسالمي  جامعه  بزرگ؛ يعني
  را با بياني انسان  و منشأ آفرينش  اصل  ، وحدت آيه  در نخستين  سوره  اين  كه  است

  عام  رابطه  اين  و نگهبان  مراقب  عنوان  را به  الهي  و تقواي  دهكر  تبيين  و شگرف  روشن
  .نمايد مي  معرفي  اجتماعي

   

C�B�A� �

��T��S��RQ������� � �P��O��N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��T��S��RQ������� � �P��O��N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��T��S��RQ������� � �P��O��N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��T��S��RQ������� � �P��O��N��M��L����K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
_�� �̂�]��������\��[��Z��YX����W���V��U_�� �̂�]��������\��[��Z��YX����W���V��U_�� �̂�]��������\��[��Z��YX����W���V��U_�� �̂�]��������\��[��Z��YX����W���V��U  

آفريد و   واحدي  ا را از نفسشم  پروا كنيد، همو كه  از پروردگارتان ! مردم  اي«

در آغاز او را   آفريد كه  تني يك  را از آنشما :  يعني »را نيز از او پديد آورد جفتش 
حواء   را كه  جفتش � آدم  چپ  از پهلوي  ـ سپس  است � كرد ـ و او آدم خلق
 بيدار شد و حواء را ديد،  چون  بود، پس  در خواب � آدم  آفريد كه  درحالي است
  درحديث.  گرفت  گرديد و حواء نيز با او انس  متمايل  وي  آمد و به  خوشش  ازوي

  باالي  پهلوقسمت  بخش  ترين و كج  شده  از پهلو آفريده  همانا زن«:  است  آمده  شريف



428  

  و اگر از آن اي را شكسته  سازي؛ آن را راست  آن  كه  اگر بخواهي  ، پس است  آن
 »دو  و از آن«. »هست در آن  كجي  كه  اي كرده  برداري بهره  درحاليكني؛   برداري بهره

با زاد و  »پراكند«  زمين  را درروي  بسياري » بسيار و زنان  مردان«و حواء   از آدم:  يعني

 »كنيد مي  درخواست او از همديگر  نام به  پروا نماييد كه  و از خدايي«  ولدشان
. »كني  و چنان  چنين  كه  خواهم او از تومي  نام و به �ر خداخاط  به«:  گوييم مي  كه چنان

 �خدا  نام  از شما به  هر كه:  فاعطوه هللاباا  سألكم  من«:  است  آمده  شريف  در حديث
:  يعني »پروا كنيد  پيوند ارحام  از گسستن  همچنين« .»او بدهيد  به  ، پس خواست  كمك
را   رحم  بايد صله  گونه پروا كنيد، همين �تا از خدا  است  بر شما الزم  كه  طوري  همان

  كه  است  اموري  از جمله  رحم  نگسليد زيرا صله  خويش  نزديكان و از  نموده  رعايت
ـ   و خويشاوندان  نزديكان  تمام  نام:  ارحام.  است  دستور داده  آن  رعايت به �خداوند

 :در اينجا  ، اما مراد از آن و غير آنهاست  محرمان  نبي  فرقي  ـ بدون  و زنان  ازمردان  اعم
نظر  علما اتفاق. باشند  داشته  قرابت  پدر و مادر با انسان  از جهت  هستند كه  نزديكاني

 » است بر شما نگهبان  همانا خداوند همواره«.  است  رحم واجب  صله  كه  دارند بر اين
در . دهد جزامي  و شما را در برابر آن  داشتهخير و شر شما را زير نظر   او اعمال  پس

زيرا   بيني اورا مي  گويي  كه  كن  عبادت  را چنان �خداوند«:  است  آمده  شريف  حديث
  .»بيند ا او تو را مي، قطع بيني اگر تو او را نمي

  كه ، شده  جر خوانده  به) االرحام: ( و حمزه  ، اعمش ، قتاده نخعي ابراهيم  در روايت
نيز   آن پيوند  حق  و به  رحم  نام  به  درخواست  جايز بودن  كريمه  قرائت؛ از آيه  بنابراين
  . نيست  تعالي  غير باري  به  سوگندخوردن  معناي  ، به اين  آيد و البته بر مي

   

s�������r��q��p������o��nm��l��k��j���i��hg��f��e���d���cb��a��`s�������r��q��p������o��nm��l��k��j���i��hg��f��e���d���cb��a��`s�������r��q��p������o��nm��l��k��j���i��hg��f��e���d���cb��a��`s�������r��q��p������o��nm��l��k��j���i��hg��f��e���d���cb��a��`   
.  است  يتيمان  اوليا و اوصياي  متوجه  خطاب  اين »بازدهيد  آنان  هرا ب  يتيمان  و اموال«

  زيرا درحديث  است  نرسيده  بلوغ  دوران  و هنوز به  پدر نداشته  كه  است  كسي:  يتيم
  سوره  همين) 6(  از آيه  كه و ـ چنان. »نيست  اي ، يتيمي از بلوغ  پس«:  است  آمده  شريف
  برسند، كه  بلوغ  سن  به  شودكه مي  برگردانده  ايشان  به  فقط زماني  يتاما  آيد ـ اموال بر مي
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  ، به ، مجاز است آيه  آنها در اين به  يتيم  اطالق  نيستند، پس  يتيم  در حقيقت  زمان  در آن
  بدل  و پليد را با پاك«اند  داشته  بلوغ  سن  به  از رسيدن  قبل  كه  اي يتيمي  اعتبار حالت

رفتار   مبناي  در جاهليت  را نكنيد كه  كاري همان  ايتام  با اموال ! مؤمنان  اي:  يعني »كنيدن
  و اموال  را گرفته  ايتام  و مرغوب  سره  اموال  مردم  بود زيرا در جاهليت  با آنان  مردم

��e﴿  اند؛ معني گفته  بعضي. گذاشتند مي  آن  جاي خود را به  و نامرغوب  ناسره �de� � �de� � �de� � �d��������

hg��fhg��fhg��fhg��f﴾  نخوريد، بلكه  و پليد است  شما حرام  براي  را كه  ايتام  اموال:  است  اين  
با «  كردن  و با ضميمه » را همراه  آنان  و اموال«را بخوريد  خودتان  و حالل  پاك  اموال

  .» است  بزرگ  گناهي  اين  خود نخوريد، كه  اموال

شد  نازل  غطفان  از قبيله  مردي  درباره  آيه  اين:  است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  بلوغ  سن  به  يتيم  آن  چون  بود، پس  نزد وي  بسياري  اموال  از پسر برادر يتيمش  كه

و بعد . سرباز زد وي  اموال  كرد، اما او از دادن  طلب  را از عمويش  خويش  رسيد، اموال
  .باز داد  وي  را به  موالششد، ا  نازل  آيه  اين  كه  از آن

   

����g�� �f��e��d��cb��a�� �̀�_��~��}��|��{�� � �z���y��x��w��v��u��t����g�� �f��e��d��cb��a�� �̀�_��~��}��|��{�� � �z���y��x��w��v��u��t����g�� �f��e��d��cb��a�� �̀�_��~��}��|��{�� � �z���y��x��w��v��u��t����g�� �f��e��d��cb��a�� �̀�_��~��}��|��{�� � �z���y��x��w��v��u��t
r��q��p��o��n��ml��k��j��i��hr��q��p��o��n��ml��k��j��i��hr��q��p��o��n��ml��k��j��i��hr��q��p��o��n��ml��k��j��i��h  

  رفتار نكنيد، در اين  و انصاف  عدل  به  يتيم  دختران  در حق  و اگر ترسيديد كه«

بر   كه  يتيم  ز غير دخترانا »خود درآوريد  نكاح  پسنديد به مي  كه  از زناني  صورت

يا   زن  ، يا سه دو زن«  گردانيده  بر شما حرام �خداوند  كه از زناني  نه شما حاللند،

 و جمع. درآوريد  خويش  همسري  را به  ، يا چهار تن ، دو، سه يك:  يعني » چهار زن
  . مرد جايز نيست  يك  براي  بيشتر از چهار زن  كردن 

را   ـ آنان  پسرعموهايشان  ـ چون  يتيم  دختران  ، اولياي در جاهليت:  آيه مراد  معناي  بيان
  آنان  مهر ـ را به  ـ چون  مقرر در نكاح  آوردند، اما حقوق درمي  خويش  نكاح  به

  خداي  كردند، پس رفتار نمي  از همسران  مانند غيرشان  با آنان  باره  و در اين  نپرداخته
و داد   عدل  به  با ايشان  كه  مگر اين كرد،  نهي  توسط اوليايشان  نانآ  از نكاح  عزوجل
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  آنان  به  زناشويي  هستند و ساير حقوق  آن  مستحق  را كه  مهري  رفتار شود و باالترين
ديگر موردپسند   ـ از زنان  يتيم  دختران بايد ـ بجز  صورت  شود، در غير اين  داده

دختر   در حق  پندارد كه خود مي  غالب  گمان به  لذا هركس .بگيرند  همسري  به  خويش
ديگر،   زن  و يك  نظر كرده  با او صرف  بايد از ازدواج كند، نمي  بايد عدالت  كه چنان  يتيم

  دختر يتيم  خود درآورد و در حق  نكاح  را به  تا چهار زن  حتي  ضرورت  يا در صورت
  در نوبت  همسرانتان  ميان »رفتار نكنيد  عدالت  به  ترسيديد كه مي و اگر«نكند   ستم

بيشتر از   نه »اكتفا كنيد  زن  يك  به«فقط   و مانند آنها، پس  معاشرت ، ، نفقه خوابي هم
كنيد ـ  نمي  عدالت  آنها در محبت  ميان  ترسيديد كه اگر مي:  است  اين  معني قولي  به.  آن

  محبت ، يا معنوي  عدالت:  كه  است  اين  راجح  اما قول. بيشتر  بگيريد نه  زن  فقط يك پس
،  است خارج  انسان  و توان  امر از وسع  زيرا اين  مورد نظر نيست  كريمه  در آيه  قلبي
  باساير ازواج  اهللا عنها ـ در مقايسه رضي  عائشه  خود به صخدا  رسول  كه  گونه  همان

  �05(�«:  است آمده  شريف  در حديث  چنانكه. تندداش  بيشتري  قلبي  ـ محبت  مطهرات

+DA' �QI   �3&/0�  �Q6�.� X3  /0² �در   است  من  تقسيم اين !بار خدايا:  �&/0	3   <

  محبت  يعني(هستي   آن تو مالك  كه  مرا در آنچه  ، پس هستم  آن  مالك  من  كه  چيزي
  مالك  كه  آنچه  به«اكتفا كنيد » يا« .»قرار نده  اخذه، مورد مؤ نيستم  آن  مالك  و من) قلبي

از   با كنيزان  جنسي  معاشرت: مراد. باشد بسيار  ، هرچند تعدادشان ناز كنيزا »ايد شده
در   ، حقي ملكي  كنيزان  شود كه مي  خاطرنشان . ازدواج  از طريق  ، نه است  ملكيت  طريق
  .ندارند  خوابي هم  نوبت

  اموال  از خوردن  مردم:  است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  روايات از  در يكي
باز   دست ، با داشتند، اما در امر زنان باز مي  و خود را از آن  كرده  گناه  احساس  يتيمان
  و گاهي آوردند در مي  خويش  ازدواج  به  خواستند از آنان مي  و هر چه  كرده  عمل

  چون  كردند، پس نمي  رعايت  را در ميانشان  عدالت  بسا كه  و چه  كرده  تعدال  ميانشان
  را به  شد تا ايشان  نازل  هم آيه  اين  آن  با جواب  كردند، پيوست  سؤال  يتيمان  از احكام

دارند، در مورد   بيم  درمورد يتيمان  عدالتي از بي  كه  گونه  همان  سازد كه  امر متوجه  اين
آنها   حقوق  به  رسيدگي  را كه  تعدادي و بيشتر از آن  بوده  بيمناك  عدالتي نيز از بي  زنان
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  همانند يتيمان  شان و ناتواني  نيز در ضعف  نكنند زيرا زنان  ، نكاح نيست  ممكن  برايشان
،  فتيمگ  قبال در تفسير آيه  اما آنچه. آيد نيز برمي ديگري  معناي  روايت  لذا از اين. هستند

آيد؛  بر مي  نزول  از سبب  كه  معني  اهللا عنها بود، اما اين رضي  عائشه  روايت  بر مبناي
  . است � عباس ابن  قول

 به  ، نسبت زن  يك  به  نمودن اكتفا:  يعني »نكنيد  ستم  كه  است  آن  نزديكتر به  اين«
 ، جور و ستم  به  از آلودگي  نتانماند  سالم  ، به يا بيشتر از آن  دو زن  ميان  كردن جمع 

  زن يك  گرفتن  نكاح  به«:  است  گفته) اال تعولوا(  شافعي؛ در معني  امام.  نزديكتر است
  معني  اين  اال تعولوا ـ به«:  است  گفته  سفيان. »عيالوار نشويد  كه  است  آن  نزديكتر به

  .»فقير نشويد  كه  است  آن  ، نزديكتر به زن  يك  به  نمودن اكتفا:  است
  : احكام  بيان

  اما امام .نظر دارد  وي  صغارت  در حال  دختر يتيم  نكاح  جايز بودن  به  ابوحنيفه  ـ امام 1
نگردد،   بالغ  كه  تا آنگاه  دختر يتيم  نكاح  و جمهور علما برآنند كه  شافعي  ، امام مالك

  . جايز نيست
مهر،   در پرداخت  عدالت  ـ در صورت  وي  ر عمويـ مثال پس  دختر يتيم  ـ ولي 2

  و شافعي ، اما زفر است  ابوحنيفه  رأي  كند و اين  ازدواج  با وي  تواند بعد از بلوغش مي
درآورد، مگر   خودش  ازدواج  ـ او را به  عقدكننده  عنوان  تواند ـ به نمي  ولي  بر آنند كه

  . شروط عقد است از  ، شرطي در نكاح  يتو زمامدار زيرا وال  حاكم  اجازه  به
  سوء تفاهم  در يك  آيات  به  توجه  از عدم  بعضي«:  است  آمده» القرآن  معارف«در تفسير 

خطر   اگر احساس  كه  دستور رسيده  آيه  در اين:  كه  است  اين  اند و آن قرار گرفته  عجيبي
اكتفا كنيد و   زن  يك با  ازدواج  ر نماييد، بهرا بر قرا  و مساوات  توانيد عدل نمي  كنيد كه
  پس. نمود  را رعايت  ومساوات  عدل  توان ا نميقطع  كه  ساخته  واضح  ديگري  در آيه
  . مطلقا نا جايزاست  زن  از يك  بيش  نكاح  شد كه  اين  نتيجه

  از يك  بيش  حاز نكا  ، جلو گيري آيات  در اين �خداوند  اگر هدف  اما بايد انديشيد كه

����z}��|��{��~��_������z}��|��{��~��_������z}��|��{��~��_������z}��|��{��~��_��﴿:  بپردازد كه  تفصيل  اين  به  كه  داشت  نيازي  بود، او چه مي  زن

b��a��`b��a��`b��a��`b��a��`﴾� و چهار چهار  سه  دودو، سه  مورد پسندتان  كنيد از زنان  نكاح  يعني «
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  مورد معنايي  در اين» خطر  احساس«  است؛ پس  يقيني  عدالتي  بي  صورت  زيرا در آن
  و تعامل � كرام  و صحابه صخدا  رسول  و عملي  قولي  ، بيان عالوه  به.  نخواهد داشت

  را جلو گيري  زن  از يك  با بيش  ازدواج  گاه هيچ  اسالم  كه  است  گواه  آنها بر اين  متداوم
  و عدم  در امور اختياري  و مساوات  عدالت  رعايت كه  است  همان  و حقيقت  ننموده

دو   اين  است؛ لذا بين  قلبي  و تمايل  در محبت  يعني  در امور غيراختياري  مساوات  وانت
  تعدد زوجات  بر ممنوعيت  دليلي  آيات  در اين  وجود ندارد و نه تعارضي  گونه هيچ  آيه

  .»است  آمده
   

£��¢��¡�������~��}��|��{��z��y��x��wv��u��t���s£��¢��¡�������~��}��|��{��z��y��x��wv��u��t���s£��¢��¡�������~��}��|��{��z��y��x��wv��u��t���s£��¢��¡�������~��}��|��{��z��y��x��wv��u��t���s  
  ميل  بدهيد و اگر به  ايشان  به«  اي هديه  عنوان به »خاطر  يبط  را از روي  و مهر زنان«

 لذا »و گوارا بخوريد  را حالل  آن  شما واگذاشتند، پس  را به  از آن  چيزي  خودشان
 مجرد  ، نه است  خاطر زنان  ، خوشي معتبر است  واگذاري  اين  بودن  در حالل  آنچه

درتفسير  � عباس ابن. آيد خاطر بر نمي  و طيب  رضايت  از آن  كه  آنها با الفاظي  موافقت

  وي  مرد، مهرخود را به  و فريب  رساندن  زيان  بدون  زن  هرگاه«: گويد مي  ﴾¡��¢¡��¢¡��¢¡��¢﴿
  است  در لغت؛ غذايي :ء هني. »و گواراست  نوشين  ء؛ يعني ء و مري هني  آن  بخشيد، پس

  و از آن  شده  هضم  خوب  كه  است  يغذاي: ء برد و مري مي  لذت  از آن  خورنده  كه
  .آيد  عمل  به  تغذي

 مردي  چون  بود كه  بر آن  رسم:  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  پس ١داد، دختر نمي  را به  و آن  خود گرفته  را براي  داد، مهرش مي  نكاح  را به  دخترش 

، اوليا و  شوهران  آيه  مخاطب: ديگر  قولي  اما به. فرمود  را نازل  آيه  اين  خداوند متعال
  .اند شده  منع  مهر آنان  از خوردن  اند كه زنان  سرپرستان
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  تعالي  حق  كه  اين  و دليل  است  خود ايتام  اموال: مراد» را ندهيد  اموالتان  سفيهان  و به«
از   نگهداري  را به  ايشان  وسيله تا بدين  است  داد اين  نسبت  ايتام  اوصياي  را به  اموال
در خرد و   وناهنجاري  آشفتگي» سفه»  اصل. برانگيزد  خودشان  اموال  همچون  ايتام  اموال

خرد و  مك  انسانهاي ، يا نابالغ  در اينجا؛ اطفال  مراد از سفيهان.  رفتار است
  بازدهي  طرق  به  ـ هستند كه  يا خردسال  ، بزرگسال از مرد و زن  ـ اعم  اي انديشه سست
  سبب  كه  زيان  هاي و از راه  شود، آشنانبوده مي  بيشتر آن  وري رشد و بهره  سبب  كه  اموال

  از تصرف  نيكسا  ، چنين توانند پرهيزكنند بنابراين شود، نمي مي  اموال  و تباهي  نابودي
را   اموال:  يعني »را  خداوند آن  كه«شوند زيرا  مي قرار داده) محجور(  ممنوع  در اموالشان

  همين  وسيله  به  تان امور زندگي  كه  طوري به » است  شما قرارداده  معيشت  قوام  سبب«
  سازند، بار دوش  را تباه  اموال  خرد اين كم  اگر سفيهان  گيرد، پس مي  سر و سامان  اموال

  خودشان  از اموال  برايشان:  يعني »دهيد  و پوشاكشان  ، خوراك و از آن« شوند شما مي

و «كنند   را تأمين  خويش  و پوشاك  خوراك  مخارج  آن  وسيله به  بپردازيد كه اي مقرري

  به  هرگاه: گوييدمثال ب. نيكو بدهيد  وعده  آنان  به:  يعني »بگوييد  پسنديده  سخني  با آنان
  . گردانيم بر مي  خودتان  را به  رشد رسيد؛ اموالتان  به  رشد رسيديد، يا خردتان  سن
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á��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Úá��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Úá��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Úá��à��ß��Þ��ÝÜ��Û��Ú  
شد   نازل  و عمويش  فرزند رفاعه  ثابت  درباره  كريمه  آيه : است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  به  عمويش  بود، سپس  خردسال  ثابت  فرزندش  كه  در گذشت  در حالي  زيرا رفاعه
  تحت  ام و درخانه  است  يتيم  پسر برادرم: كرد  آمد و عرض صاكرم  محضر رسول

را   مالش  وقت  وچه  است  حالل  برايم  لشچيز از ما  چه  برد، بفرماييد كه سر مي به  تكفلم
را   و يتيمان« :فرمود  نازل  خداوند متعال  بود كه  هنگام  ؟ در اين باز دهم  وي  به

كند   تأمل  وي  واخالق  در ديانت  يتيم  سرپرست:  كه  است  چنين  آزمايش  اين »بيازماييد
و او را   داده  وي  را به از مالش  يزيچ  ببرد، همچنان  پي  تصرفش  و حسن  نجابت  تا به
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  اين  دادن  ترتيب. رابداند  حالش  ، حقيقت در مالش  وي  تصرف  بيازمايد تا از نحوه
تا «  است  بعد از بلوغ  نزد مالك و در  از بلوغ  ـ قبل  و شافعي  ـ در نزد ابوحنيفه  آزمايش

  بن و احمد  نزد شافعي  بلوغ  سن »برسند«  بلوغ  سن  به:  يعني » حد نكاح  به  كه  هنگامي
در   بلوغ  از عالمات.  است  سالگي  هفده:  وابوحنيفه  و نزد مالك  سالگي  پانزده :حنبل

  عادت  و ديدن  وي  باردارشدن:  ظهار و در زن  موي  روييدن و  مني  آب  فرودآمدن: مرد
  سراغ«  تدبير و كارداني حسن:  يعني »رشد  اگر در ايشان  پس«  است) حيض(  ماهانه

  به  يتيمان  لذا اموال »برگردانيد  آنان  را به  اموالشان«شديد   مطمئن امر  و از اين »يافتيد
 با حسن  آنان  رشد و كارداني  و بعد از دريافت  شود، مگر بعد از بلوغ نمي  داده  آنان

  و مورد ضرورت  معقول  جاي خود را در  اموال  كه  اي گونه ، به در اموالشان  تصرف 
: از  است  عبارت  در نزد شافعي: رشد. و تبذير نكنند  اسراف  و در آن  نموده  مصرف
رشد، فقط  )رحمهم اهللا( اما در نزد جمهور فقها.  در مال  تصرف  و حسن  در دين  صالح
  . است  در مال  تصرف  اهليت

  به  رسيد، مالش  سالگي  و پنج  بيست  سن  به  يتيم  هرگاه  كه  است  بر آن  ابوحنيفه  امام
اما  .نشد  سراغ  هم  شود، هرچند در او رشد و فهمي مي  باز گردانده  وي  به  هرحال
  وي  به  وي  نشود، مال  ثابت  يتيم  رشد و اهليت  تا وقتي:  كه  است  جمهور اين  مذهب

  به«  آنان  و كوچكي  در كودكي »را  لاموا  و آن«. باشد  كه  شود؛ در هر سني نمي  داده

را دراختيار   خويش  و اموال »شوند  بزرگ  كه  آن  نخوريد، از ترس  و شتاب  اسراف
بايد : بگوييد آنها صغيرند، با خود  كه  اكنون  شما از هم  نباشد كه  گونه اين:  يعني. بگيرند

را   برد، اموالش  بيرون  را از چنگم  خويش  برسد و اموال  بلوغ  سن  به  يتيم  كه  از اين  قبل
توانگر بود،   وهركس« ! كنم  مصرف  شتاب و به  ، مسرفانه است  من  دلخواه  كه  در راهي

بود، بايد   ستتنگد و هركس «گزيند   دوري  يتيم  و از اموال »كند  پرهيزگاري  بايد كه

  و عشرت  خوشگذراني ايتام  لبا اموا  نباشد كه  و چنان »بخورد  از آن  در حد عرف
اند؛  گفته  بعضي. نمايد  عمل  ومرفهانه  ، مسرفانه و پوشيدن  ، نوشيدن و در خوردن  نموده
  ، از آن يتيم  در مال  مزد كارشان  اندازه  نبايد جز به  يا ولي  وصي:  است  اين  معني

  بر آنان«  و رشدشان  از بلوغبعد  »برگردانديد  آنان  را به  اموالشان  چون  پس«. بخورند
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  كه  است  گونه اند و بدين كرده  شما دريافت را از  خويش  اموال  كه »بگيريد  گواه
  گواه. شويد مي  ايمن  بعدي  هاي دعواها و جنجال  و از عاقبت  شده  ها از شما دفع تهمت
و خداوند «.  است  ، مستحب و در نزد احناف  ها، واجب ها وشافعي در نزد مالكي  گرفتن

  و گواه  دهيد، حسابگر اعمال مي  انجام  و در هرآنچه » است  كافي  حسابرسي  براي
  . شماست  احوال
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 رتقد  كه  هايي و پسربچه  زنان  به  بود كه  آن  رسم  جاهليت  در دوران:  نزول  سبب
پدر و مادر   از آنچه  مردان«: شد  نازل  دادند؛ پس نمي  نداشتند، ميراث  جنگيدن 

پدر و مادر و   نيز از آنچه  دارند و زنان  گذارند، سهمي  برجاي  وخويشاوندان

  آنچه  از تمام:  يعني »يا زياد باشد  كم  مال  ، آن گذارند، سهمي  برجاي  خويشاوندان
  بر هستند، سهم ارث  كه  وي  به  نزديك  و زنان  مردان  گذارد، براي مي  برجاي  متوفي  كه

باشد؛مثال   نداشته  صالحيت  مردان  استفاده  جز براي  متروكه  ، هرچند مال است  اي وبهره
  باشد،چون  داشته  صالحيت  زنان  استفاده  فقط براي  كه  باشد، يا اين  جنگي  سالح

  ثابت  است حقي  اين:  يعني»  است  و مقرر گرديده  معين  سهمي  وانعن  به  كه»  زيورآالت
  ، يا كاستن بردن ازبين باهدف  در آن  بردن و دست  ساخته  را فرض  آن  خداوند متعال  كه

  . جايز نيست  از آن
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حضور   تركه  بر سر تقسيم  و مستمندان  مانو يتي«بر  غير ارث » خويشاوندان  و چون«

و «دهند  مي خاطر  طيب  به  ورثه  كه  هر مقداري »بدهيد  از آن  آنها چيزي  به  يابند، پس

و آزار بدور   منت از  كه  است  ، سخني پسنديده  سخن »بگوييد  پسنديده  سخني  با آنان
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  ، بلكه نيستيم  اموال  اين  مالك شيد، ماببخ:  مضمون  بدين  از آنان  عذرخواهي  باشد، چون
  . است  يتيمان  از آن  اموال  اين
  قول  اين. »گردانيد را منسوخ  آيه  اين  حكم) 11  آيه(  ميراث  آيه«: گويد مي ك عباس ابن
  در روايتي � عباس ابن اما از.  نيز هست  اربعه  جمهور فقها و ائمه  ، مذهبك عباس ابن

  دادن  ، لذا امر به نيست  ومنسوخ  است  محكم  كريمه  آيه: فرمود  كه  است  هشد  ديگر نقل
  مردم  ، هر چند كه است  وجوب بر نيستند، مفيد ارث  كه  نزديكاني  به  از ارثيه  چيزي
  به  متوفي  از تركه  چيزي  ، دادن مذاهب  نظر فقهاي به  ولي. اند كرده  را ترك  آن  به  عمل

  . واجب  نه  است  بر، مستحب  غير ارث  نزديكان
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 دارند،  بيم  آنان«  آينده »گذارند، بر  از خود برجاي  ناتواني  اگر فرزندان  كه و كساني«

  به اوصيا »بايد از خدا پروا دارند و بايد  بترسند، پس«نيز   مردم  بر يتيمان  از ستم »بايد

  با حق  كه »بگويند  استوار و درست  سخني«فرد محتضر   به  ، يا حاضران يتيمان
  موعظه اندرز و  اين  و دربرگيرنده  ايتام  اوصياي  متوجه  خطاب  اين. باشد  موافق  وعدالت

  دوست  كنندكه  دارند، همان  خويش  تكفل  تحت  كه  بايد با يتيماني:  است  ايشان  براي
: گويد مي � عباس ابن .شود  انجام  خودشان  با فرزندان  ايشان  دارند بعد از درگذشت

حاضر   در نزد وي  كه  و كسي احتضار قرار دارد  درحال  كه  است  ناظر بر مردي  آيه  اين«
 �خداوند  ، پس مضر است  اش ورثه  حال  به  كند كه مي  او وصيتي  شنود كه مي  است

  حق  راه  به  فرد محتضر را در مورد وصيتش كند تا را امر مي  وصيت  نوندهش  شخص  اين
  .»برگرداند  و عدالت
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  در شكم  كه  نيست  خورند، جز اين مي  ظلم  را به  يتيمان  اموال  كه  آنان  هرآينه«

و «شوند  مي  معذب  از عذاب  نوع  با اين  و روز قيامت »خورند را مي  آتش  خويش
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در .  است  آن  هاي ها و زبانه آتش؛ شعله  فروزش »درآيند  فروزان  درآتشي  زودي به
  از مردم  گروهي  در روز قيامت«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده شريف  حديث
  زبانه  از دهانهايشان  آتش  هاي شعله  شوند كه مي  خود برانگيخته  ازقبرهاي  درحالي

خداوند   بينيد كه آيا نمي: كيستند؟ فرمودند  نآنا !صهللا يا رسول: شد  سؤال .كشد مي

  .﴾...y��x��w��v��u��ty��x��w��v��u��ty��x��w��v��u��ty��x��w��v��u��t﴿:  است  فرموده متعال
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×��Ö��Õ×��Ö��Õ×��Ö��Õ×��Ö��Õ  
 هللاعبدا  جابربن  سؤال  به  در پاسخ  كريمه  آيه  اين:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  مال  پرداخت  در مورد عدم  فرزندانش  از عموي  ربيع  سعدبن  زن  و شكايت � انصاري

و   بعداز آن  ، آيه كريمه  آيه  اين  شود كه مي  خاطرنشان. شد  نازل  آنان  به  پدرشان  ارثيه
:  است  آمده شريف  در حديث. اند) فرايض(  ميراث  علم  ، آيات سوره  اين  بخش پايان  آيه

  و اين  است  علم نصف  دهيد زيرا فرايض  نيز تعليم  مردم  را به  آن را فراگيريد و  فرايض«
  . ١»شود مي  برداشته من  امت  از ميان  كه  است  چيزي  گردد و اولين مي  فراموش  علم

  كساني  فرزندان  ميراث  در باره:  يعني »كند مي  حكم  اوالدتان  شما در حق  خداوند به«

دو دختر   برابر بهره«آنها  از »پسر را«:  كند كه مي  حكم  نينميرند، چ مي  از شما كه

  باهم باشند، پس  ذكور و اناث ، از متوفي  بجا مانده  فرزندان  كه  است  مراد حالتي » است
ها و  هزينه  تأمين  زيرا مرد براي  است دختر  پسر دو برابر ميراث  ، ميراث حالت  در اين
  تكاليف  و تحمل  و تجارت  وحرفه  شغل  به  دادن  سامان،  خانواده  زندگي  مخارج
،  بران ميراث  اگر در ميان  كه  دانست بايد. نياز دارد  مضاعف  سهم  اين  ، به زندگي

                                                 
١ W�!:�  ����  ��_�  �*> �� ��  �83  ���� ���K� 
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ماند،  مي  باقي) الفروض  ذوي(بر  سهم  بران از ميراث  كه  بودند، آنچه  ذكوري  فرزندان
  اهل  را به ) در ميراث  معين  سهام(  فرايض« : شريف  ثحدي  اين  دليل  ، به است  آنان  براي

  ماند، براي  باقي ) معين  سهام  صاحبان(  الفروض ذوي از  كه  آنها بسپاريد و آنچه
  پسران  نبود، فرزندان  فرزندي  داراي  اما اگر متوفي. »مرد از ذكوراست  نزديكترين

  باشند و همراه »دختر«  متوفي  ورثه  همه »و اگر«شوند  مي  صاحب را  سهم  اين )ها نوه(

 » ماترك  دوسوم  آنان  سهم  بيشتر باشند، پس  از دو تن«  دختران  نباشد و اين آنها پسري

 ميراث  دوسوم  آنان  سهم  بودند، باز هم  فقط دو تن  و اگر دختران » است«  متوفي
  حكم سوره  از اين  آيه  آخرين  هك  دو خواهري  به  است؛ در قياس  از متوفي  بجامانده 

ودو خواهر   نداشت  فرزندي  اگر متوفي: ( است  و گفته  كرده  آنها را صراحتا بيان  ميراث
دو   ، هرگاه بنابراين ).اند وي  ميراث  دوسوم  دو خواهر مستحق  ، آن از خود بجا گذاشت

  .هستند  سهم  اين  مستحق اولي  طريق باشند، دو دختر به  تركه  دوسوم  خواهر، مستحق
از   هريك  و براي«  متوفي » تركه  نصف  اوست  براي  باشد، پس  يكي«دختر  »و اگر«

  مقررشده  متوفي » از ارثيه  ششم يك«بودند   زنده  اگر بعد از مرگش » پدر و مادر وي

  پسري  ، يانوهيا بيشتر  تن  ، يك از ذكور يا اناث »باشد  فرزندي  داراي  اگر متوفي«  است

  فرزند پسري  و نه  فرزندي  نه:  يعني »باشد نداشته  فرزندي  اگر متوفي  ولي«باشد   داشته
  آنها هيچ با  و انفراد، يعني  تنهايي به »باشند  او پدر و مادر وي  و وراثان«) اي نوه(

  دو وارث  آن و شوهر، يا همسر و فقط  فرزند و نوه  نباشد، چون  همراه  ديگري  وارث
ديگر را   دوسوم  يعني ، ارثيه  و بقيه » است  سوم يك  مادرش  براي  پس«: باشند  فرزندشان

  وجود داشتند، در اين نيز  با آنها شوهر يا همسر متوفي  اما اگر همراه. برد پدر مي
 شوهر يا همسر ـ  سهم  ـ بعد ازپرداخت  متوفي  ارثيه  سوم يك  مادر فقط مستحق  صورت

  و اگر متوفي«  است  آن  چهارم يك همسر  و سهم  ارثيه  شوهر نصف  باشد و سهم مي

  ، چه ارثيه  از مال »دارد  سهم  ششم يك  باشد، مادرش  داشته«  يا خواهراني » برادراني
  خواهر باشند، چه  برادر با يك  يك  چه و  خواهرانش  باشند چه  متوفي  برادران  آنان

  ماترك  سهم  ششم يك  به  سوم خواهر، مادر را از يك برادر، يا يك  اما يك. تريا بيش  دوتن
  بدان  متوفي  كه  است  وصيتي  از اداي پس«  ميراث  تقسيم  اين البته. گرداند نمي  محجوب
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، يا غير  ششم ، يا يك سوم ، يا يك دوسوم:  يعني » دين  اداي ، يا بعد از كرده  سفارش
  وصيت  به  گيرد، مگر بعد از پرداختن نمي  ذكر شد تعلق  كه  آناني  براي  هاينها از ارثي

  . اوست  بر ذمه  كه  وامهايي  پرداخت و بعد از  متوفي
و بعد   است  مقدم  بر وصيت  وام  پرداخت  ا برآنند كهـ اجماع  و خلف  علما ـ از سلف

لذا . شود مي تقسيم   بر ورثه  تركه  مانده باقي  كه  است  وصيت  و اجراي  وام  از پرداخت
و   پدرانتان«.  نيست اجرا  گيرد، قابل  تعلق  ارثيه  مال  سوم از يكبيشتر   به  كه  وصايايي

  رو است  ازاين:  يعني »شما سودمندترند  براي  يك كدام  دانيد كه ، شما نمي فرزندانتان
  كرد و تقسيم  شما تقسيم  و فروع  اصول  در ميان  گونه را بدين  ميراث �خداوند  كه

  استحقاق  ، در اصل جاهليت  رسوم  ننمود و برخالف  خود شما محول  را به  ميراث
  .برابر گردانيد  هم را با  و فرزندان  ، پدران ميراث

  ازجانب«شما   بر عهده  مقرر و معين » است  اي فريضه«  آيه  در اين  مندرج  احكام  اين

  شما برنامه در حق  آنچه  به » است  حكيم«شما   مصالح  به  است »دانا هللا  نه، هر آييهللا
  . است  كرده  ريزي
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در   خطاب »باشند  نداشته  ، اگر فرزندي شماست  شما از آن  زنان  از ميراث  و نيمي«

  باشند، چه پسرمي  پسر، يا دختر، يا فرزندان: مراد از فرزند.  است  شوهران  اينجا متوجه
باشد، شما را از  را فرزندي  اگر ايشان  پس«نباشند   بر باشند چه ميراث  از شوهر آن

  نداشته  فرزندي  زن  كه  در صورتي:  يعني » است  سهم  چهارم  اند يك بگذاشته  آنچه
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  پايين  هاي ، اما با وجود فرزند ـ هرچند در رده وهر استش  از آن  زن  ارثيه  باشد، نصف
  ، البته هست  زنش  ارثيه  چهارم شوهر يك  ـ سهم) باشد  زن  و نتيجه  نوه  يعني(باشد   هم
  پرداخت »باشند، يا  كرده  سفارش  آن  به  كه«  است » وصيتي  از انجام  پس«  سهام  اين

  .»دارند  كه  وامي«
  است  زنان  و براي«:  است  شده  بيان  چنين  از شوهرانشان  زنان  بردن  راثمي  اما حكم

فرزند  اين  چه »باشيد  نداشته  ايد، اگر فرزندي شما بگذاشته  از آنچه  سهم  چهارم  يك

  براي صورت  باشد، در اين  اگر شما را فرزندي  پس«نباشد   بر باشد، چه ارث  از زنتان

 آن  به  كه  وصيتي  ايد، بعد از اداي بگذاشته  از آنچه  است  همس  هشتم  يك  زنان

 ـ با  كه  در سهمي  زن:  و بايد دانست » اي بدهي  باشيد، يا پرداخت  كرده  سفارش 
اگر :  يعني .دارد  مشاركت  ديگر شوهرش  ـ دارد، با زنان  وجود آن  وجود فرزند و بدون

اما اگر شوهر  ، است  وي  از آن  سهم  باشد، اين  شوهر يكي  موجود در عقد نكاح  زن
  هيچ  ـ بي  سهم در اين  وي  زنان  باشد، همه  داشته  هم  ديگري  يا زنان  ، زن بجز وي

  در مورد بدهي  سخن .شوند مي  مستحق  طور مشترك را به  شريكند و آن  ـ باهم  خالفي
  از او ارث  كه  و اگرمرد، يا زني«.  گذشت  كه  است  وجهي  بر آن  هم  متوفي  و وصيت

.  جدي  پدر و نه  دارد، نه  فرزندي  نه  كه  است  متوفايي:  كالله »باشد  برند كالله مي
  نسبي  از راه  پدر، يافرزند، يا جدي  را كه  هر متوفايي  اعراب  كه  شويم يادآور مي

هستند   متوفايي  يا زنان  ، مردان هكالل نامند، پس مي) كالله(نبرد،   ميراث  از وي) تعصيب(
از ) كالله(  اصل. برند مي  ميراث  ايشان از  ، يا عموها، يا پسر عموهايشان برادران  كه
دارد،   بر سر احاطه  اكليل  كه  همچنان  كه است  آنها اين  ميان  و مناسبت  است» اكليل«

  وي  و فروع  و از اصول  داشته  احاطه  بروي  متوفي  نيز از حواشي  بران  ميراث  اين
علما  »باشد  داشته  در، يا خواهريو برا«باشد  كالله   اگر مرد يا زني ! آري. باشند نمي

  مادري  و خواهران  و خواهر در اينجا، برادران مراد از برادر:  كه  دارند بر اين  اجماع
و ) اعياني(  و مادري  يپدر  و خواهران  برادران ميراث  حكم  البته. هستند) اخيافي(

دو   از آن  هر يك  براي  پس«. آيد مي  ، در آخر سوره)عالتي( پدري  و خواهران  برادران

او و ذكور و   خواهر مادري  او باشد و چه  برادر مادري  چه » است تركه  سهم  ششم  يك
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  از اين  زياده  آناناما اگر «تنها باشند؛   كه  شرط اين  برابرند، اما به  حكم در اين  اناث

طور مختلط، بيشتر از  ا، يا بهمنفرد  اخيافي  ، يا خواهران اخيافي  اگر برادران: يعني »بودند

 )سوم يك(  فقط ثلث:  يعني »شريكند  باهم  ماترك  سوم  در يك  آنان  پس«بودند  تن يك
  . يشخو  مذكر و مؤنث  در ميان  تمام  شوند، با تساوي مي  را مالك  ارثيه
دارند؛   اختالف از چند وجه  ورثه  با بقيه  اخيافي  و خواهران  برادران«: گويد كثير مي  ابن
  اين  دوم. برند مي  ـ ميراث  با مادرشان  بدو منسوبند ـ يعني  كه  آنها با كسي:  كه  اين  اول
  گاه برند، مگر آن نمي  ميراث:  كه  اين  سوم. برابرند  با هم  آنها در ميراث  ذكور و اناث:  كه
،  بنابراين.  جدي  پدر و نه  باشد، نه  داشته فرزندي  نه:  باشد، يعني  كالله  ايشان  مرده  كه

  اين  چهارم. برند  نمي  ، ميراث فرزند متوفي با پدر و جد و فرزند و فرزند  همراه  آنان
آنها بسيار   ، هرچند ذكور و اناثشود بيشتر نمي  مال از ثلث  وجه  هيچ  به  ايشان  سهم:  كه
  يا بعد از پرداخت  شده  سفارش  بدان  كه  وصيتي  ازانجام  پس«  البته. »باشند  هم

و  »نباشد  رسان زيان  ورثه  حال به  و بدهي  وصيت او در  دارند و بايد كه  كه  اي بدهي
  مثال به. باشد  را نداشته  آنان  به  رساندن  واضرار، قصد زيان  زيان  از وجوه  وجهي  هيچ  به

  كسي  ، يا براي است  نبوده  وي  بر ذمه  اقرار كند كه  چيزي  به  كسي  براي  كه  صورت  اين
چيز   ورثه  به  رساندن  ، جز زيان اقرار و وصيت  از اين  كند و هدفش را وصيت  چيزي

كند،   ترا وصي  ارثيه  شتر از ثلثبي  غير آنان  يا براي  وارث  ا براييا مطلق.نباشد  ديگري
  ، هر اقراري بنابراين. نيستند  راضي  امري  چنين  و به  نداده  را اجازه  آن  ورثه  كه در حالي

 و مردود  باشد؛ باطل  ورثه  به  رساندن  زيان  از آن  هدف  كه  ، يا هر وصيتي بدهكاري  به
  . كمتر از آن  و نه  لثث  شود ـ نه اجرا نمي  چيز از آن  و هيچ  است

  كبيره  ازگناهان  در وصيت  رساندن  زيان«: فرمود  كه  است  شده  روايت � عباس  از ابن
باشد،   آن  مخالف كه  بندگانش  از سوي  هر وصيتي  پس» خدا  وصيت  است  اين«. »است

اشد ب سزاوارتر مي پيروي  به �خداوند  ، لذا وصيت است  الهي  وصيت  به  مسبوق
  كه  وصايايي  شود،همچون مي  باشد كنار گذاشته  آن  مخالف  كه  ، وصايايي بنابراين
  از وجوه  بر وجهي ديگر، يا مشتمل  بر برخي  از ورثه  برخي  دادن  برتري  متضمن

  بر اهل»  بردبار است« بران  ميراث  به  است» و خداوند دانا»  است  آنان  به  رساني زيان
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: فرمودند صخدا  رسول كه  است  آمده  شريف  در حديث. از شما  نادانيو   جهالت
در   ايشان  مرگ  چون  كنند، سپس مي عمل  حق  طاعت  به  تمام  سال  ، شصت مرد، يازني«

  .»گردد مي  واجب  برايشان  دوزخ  آتش  رسانند و در اثرآن مي  زيان  رسد، در وصيت مي
   

� � �̄ � �®��¬� �«��ª�� © �̈ �§��¦�� �̄ � �®��¬� �«��ª�� © �̈ �§��¦�� �̄ � �®��¬� �«��ª�� © �̈ �§��¦�� �̄ � �®��¬� �«��ª�� © �̈ �§��¦��³��²� �±��°��³��²� �±��°��³��²� �±��°��³��²� �±��°
¼��»��º��¹��¸¶��µ�����´¼��»��º��¹��¸¶��µ�����´¼��»��º��¹��¸¶��µ�����´¼��»��º��¹��¸¶��µ�����´  

  اوست  شده  تعيين  مرزهاي:  يعني » است هللا  حدود مقرره«  از احكام  گذشت  كه »اينها«
  كه  و احكامي  قوانين :از  است  حد، عبارت  جمع: حدود.  ها روا نيست  تجاوز از آن  كه

تجاوز   كنند و از آن  عمل  آن  هتا ب  است  كرده  وضع  بندگانش  را براي آنها �خداوند
  ، به است  كرده  آنها را منع �خداوند  شود كه مي  اطالق  حدود بر محرماتي  گاه. ننمايند
از خدا و   و هركه«. اند شده  ناميده» حدود« ، در شريعت  معين  ، مجازاتهاي جهت  همين

در   هايي بهشت  او را به«  از احكام  وغير آن  ميراث  در تقسيم» كند  اطاعت  پيامبرش

  همان  هستند و اين  در آن  ، جاودانه است آنها جاري  از فرودست  جويباران  آورد كه

  تواند برابري نمي  در دنيا با آن  اي وكاميابي  رستگاري  هيچ  كه » است  بزرگ  كاميابي
  .كند

   

��È��Ç��Æ��Å��Ä�� � �Ã� �Â��Á��À��¿� �¾� �½��È��Ç��Æ��Å��Ä�� � �Ã� �Â��Á��À��¿� �¾� �½��È��Ç��Æ��Å��Ä�� � �Ã� �Â��Á��À��¿� �¾� �½��È��Ç��Æ��Å��Ä�� � �Ã� �Â��Á��À��¿� �¾� �½
Ê��ÉÊ��ÉÊ��ÉÊ��É  

با تغيير  »كند و از حدود مقرر او تجاوز كند  او را نافرماني  و رسولهللا ا  و هركه«

  درآورد كه  خداوند او را در آتشي«آنها   به  عمل  ، يا فرو گذاشتن احكام  اين  دادن

  شريف  در حديث » بار و رسوا كننده  خفت  عذاب  و او راست  است  آن در  جاودانه
 ) ميراث  علم(  فرائض«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده �مسعود ابن  روايت به

و همانا   هستم  درگذشتني  شخصي  دهيد زيرا من  نيز تعليم  مردم  را به  و آن را فراگيريد
  درباره  دوتن  تا بدانجا كه  ها پديدار خواهد گشت خواهد شد و فتنه  نيز برچيده  علم
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  حكم  در مورد آن  يابند كه  را نمي  ، اما كسيكنند پيدا مي  اختالف  با هم  ميراث  فريضه
  .»كند

   

��L� �K� � JI��H� �G� � � �F��E��D� �C��B��A��L� �K� � JI��H� �G� � � �F��E��D� �C��B��A��L� �K� � JI��H� �G� � � �F��E��D� �C��B��A��L� �K� � JI��H� �G� � � �F��E��D� �C��B��A
X����W��V��U��T��S��R��Q��P��O�������N��MX����W��V��U��T��S��R��Q��P��O�������N��MX����W��V��U��T��S��R��Q��P��O�������N��MX����W��V��U��T��S��R��Q��P��O�������N��M  

و   است  ناشايست  فعل:  فاحشه »شوند مي  فاحشه  مرتكب  شما كه  از زنان  و كساني«

 » خويش  چهار مرد را از جنس  نبر آنا«  است» زنا»  در اينجا، فعل  مراد از آن

 دادند، آنان  شهادت«  آنان  چهار مرد بر جرم »اگر  طلبيد، پس  گواه«  عادل  ازمسلمانان

با   و از آميزش »دهد  را پايان  عمرشان  مرگ  كه  كنيد تا آن  ها محبوس را در خانه 
  منسوخ  بود، سپس  ماسال  در اول  حكم  اين  كه  شويم يادآور مي. كنيد  منعشان  مردم
يا خداوند برايشان «شوند   ها زنداني بايد در خانه  آنان  كه  است  همين  حكم ! آري.شد

» حد«  آيه  و با نزول. كند  ديگر نازل  حكمي  در موردشان  كه  اين  به »ندمقرر ك  راهي 
  چون  ، زن اسالمدر آغاز«: گويد مي ك عباس ابن. كرد  هم  زناكار، چنين  مرد و زن  براي

نور   سوره  مباركه  آيه  كه  تااين... شد مي  زنداني )العمر طور مادام به(  كرد، در خانه زنا مي

از   راهي  آنان  براي �خداوند  ترتيب  اين  ، و به»2/نور« ﴾M��L��K﴿: شد  نازل
خورد و رها  مي) تازيانه(  شد، دره زنا مي  مرتكب  ، هركس پس  گشود، ازآن  حالت  اين
حد   آيه  بعد از نزول صخدا  رسول  كه  است آمده  شريف  رو در حديث  ازاين. »شد مي

مقرر كرد،   راهي  آنان  خداوند براي  كه  تحقيق  به: )را حكم  اين(  بگيريد از من«: فرمودند
  زن  كه  ديو مر  شوهر نكرده  كه  زني(بكر با بكر   زناي  مجازات] : كه  است  اين  راه  آن[

  زن  كه  مردي(  با ثيب  ثيب  زناي  و مجازات  است  سال و تبعيد يك  صد تازيانه ) نگرفته
  .»است  باران و سنگ  صد تازيانه ) شوهر كرده كه  و زني  گرفته

فقها  جمهور  رأي  ، كه نيست  ، ديگر تبعيدي زدن  بعد از تازيانه  ها بر آنند كه اما حنفي
شوند،  مي  رجم زناكار ـ در نزد جمهور ـ فقط  متأهل  مرد و زن  البته.  است  آن  برخالف

. گردد مي  جاري  هر دو برآنان  و تازيانه  رجم: گويد مي  حنبلبن اما احمد .  تازيانه  بدون
  . است  نشده  و منسوخ  است زنا، باقي  بر عمل  عادل  چهار شاهد مسلمان  گواهي  و حكم
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 ��]\��[��Z��Y��]\��[��Z��Y��]\��[��Z��Y��]\��[��Z��Y��g��f��e��d��cb��a�� �̀�����_��^��g��f��e��d��cb��a�� �̀�����_��^��g��f��e��d��cb��a�� �̀�����_��^��g��f��e��d��cb��a�� �̀�����_��^
��i�����h��i�����h��i�����h��i�����h  

  زنان و  مردان  از ميان  كه  مرد و زني  آن:  يعني »كنند زنا مي  از شما كه  دوكس  و آن«

  وبرنجانيدشان؛ با زدن »را آزار دهيد  آنان  پس«گردند  زنا مي  زشت  عمل  شما مرتكب
  اسالمي  جامعه» االمر اولي« و  حكام  در اينجا متوجه  خطاب.  و تشر و سرزنش  و توبيخ

ـ   وي  به  و آزار رساندن  در خانه  ساختنش زناكار، زنداني  زن  در آغاز، حكم ! آري.  است
  اگر توبه  پس«.  زندان  او بود بدون  آزار رساندن مرد زناكار  هر دو ـ بود و حكم

و آزار   تعذيب »از«گرفتند   شپي  و نيكوكاري »آمدند  صالح  و به«زنا   از فعل »كردند

،  گفتيم  كه چنان  حكم  اين » است  پذير مهربان خداوند توبه برداريد، زيرا  دست  آنان«
  .گرديد  منسوخ  آن  و با نزول حد بود  آيه  از نزول  قبل

   

��zy��x��w��v��u��t��s��r�����������q���p��o��n��m��l��k��j��zy��x��w��v��u��t��s��r�����������q���p��o��n��m��l��k��j��zy��x��w��v��u��t��s��r�����������q���p��o��n��m��l��k��j��zy��x��w��v��u��t��s��r�����������q���p��o��n��m��l��k��j
_��~��}��|����{_��~��}��|����{_��~��}��|����{_��~��}��|����{  

 خود بر  تعالي  حق:  يعني » است  الزم هللابر ا  توبه  قبول  وعده  كه  ستني  جز اين«
كارشوند ـ  توبه  سويش به  را ـ چنانچه  كاران توبه  توبه  كه  گردانيده  واجب  خويشتن

  بر خداي ، عقال توبه  پذيرفتن  كه  است  بپذيرد و از آنها درگذرد، اما اعتقاد ما بر اين
  جهالت  از روي  كه  است  كساني  تنها براي«  توبه  پذيرش  البته.  تنيس  واجب  متعال

  شناختن  عدم :در اينجا  مراد از جهالت »شوند مي«  گناهان:  يعني » ناشايستي  مرتكب
  ارتكاب  كه  است  آلودي  گناه  عمل  در ارتكاب  شرمي و بي  سبكسري  ، بلكه نيست  گناه
  فوران  ، در هنگام سبكسري حالت  اين  البته. باشد مند نميخرد  شخص  سزاوار شأن  آن

  كه  هركس«: گويد مي ك عباس ابن ولي. آيد پديد مي  بر انسان  خشم  ، يا فوران شهوت
كار   زيرا ارتكاب  است  و جاهل شود، او قطعا نادان مي  ناشايستي  عمل  مرتكب

  گناه  مرتكب  كه  سبكسري  النجاه آن  ! آري. »اوست  ، خود اثر جهالت ناشايست
را   شان خداوند توبه  آنانند كه«  ازگناهانشان »كنند مي  توبه  زودي به  سپس«شوند  مي
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در   كه  را ـ مادامي  بنده  ا خداوند توبهتحقيق«: است  آمده  شريف  حديث در »پذيرد مي
  در زماني  كردن  اد از توبه، مر بنابراين. »پذيرد نباشد ـ مي كندن و جان  مرگ  غرغره  حال

،  مرگ  فرشته  مشاهده  تا هنگام  گناه  ارتكاب  ميان  زماني  درفاصله  كردن  نزديك؛ توبه
 » است  حكيم  و خداوند داناي«.  كار است توبه  شخص  از سوي )الموت ملك: ( يعني
  .كند مي  حكم  و فرزانگي  دانايي  روي امور از  در همه  پس

   

b��a��`b��a��`b��a��`b��a��`���� � �� � � � � �� � � � � �� � � � � ���l��k��j��� � � �i��h��g���f��e��d��c��l��k��j��� � � �i��h��g���f��e��d��c��l��k��j��� � � �i��h��g���f��e��d��c��l��k��j��� � � �i��h��g���f��e��d��c
y��x��w��v��u��t���sr��q��p��o��n��my��x��w��v��u��t���sr��q��p��o��n��my��x��w��v��u��t���sr��q��p��o��n��my��x��w��v��u��t���sr��q��p��o��n��m  

از   يكي  مرگ  كه  كنند تا وقتي مي  گناه  كه  نيست  كساني  براي  توبه  قبول  و وعده«

زنده  به  اميدي  ميرد و هيچ ا ميحاال ديگر حتم  داند كه مي  كه  اي گونه به »در رسد آنان

  اين  كه » كردم  توبه  اكنون: گويد مي«  هنگام  و در آخرين  است  نمانده  باقي  ماندنش 

زيرا  »ميرند كفر مي  درحال  كه  كساني  و نيز توبه«ندارد   وي  حال  به  سودي  هيچ  توبه
  همانند عدم  ايشان  درحق  ندارند و وجود آن  اي ميرند، اساسا توبه يبر كفر م  كه  كساني

  به » ايم ساخته  آماده  دردناك  عذابي«  هر دو گروه  براي:  يعني » اينان  براي«  تاس  آن
  . آنان  گناهان  جزاي

  :اند  گفته  احكام  علما در بيان

  . است  فرض  بر مؤمنان  امت  اتفاق  به  از گناه  ـ توبه 1
  . است ، جايز ديگري  در گناه  دادن با ادامه  ، همراه از گناهي  ـ توبه 2
  توبه  شود، نه مي  ، پذيرفته است  ايشان  ناظر بر احوال  دو آيه  اين  كه كساني  ـ توبه 3

  . كافر در قيامت  توبه  احتضار و نه  محتضر در حال  شخص
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Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»  
 ميلشان  را برخالف  زنان  كه  شما روا نيست  ايد، براي آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

  گرفته خويش  براي  ارث  را از طريق  آنان  كه  نيست  شما حالل  براي:  يعني »بريد  ارث به 
  هايشان نفس  به  خودشان شما از  پندار كه  گردانيد، با اين  و مقيدشان  و محبوس

بايد بدانيد  كنند، لذا شما كردند و مي مي  چنين  جاهليت  اهل  كه تر هستيد، چنان حق ذي
شوهر   اولياي يا اي ! شوهران  اي »و نيز«شود   برده  ارث  به  كه  نيست  كااليي  زن  كه

ما غير از ش  باديگري  كه  از اين »كنيد  رامنع  ايشان«  كه  نيست  شما حالل  براي!  متوفي
خود   ميرند ـ از آن مي كه را ـ هنگامي  ايشان  بتوانيد ميراث  منع  كنند تا با اين  ازدواج

 و آن  كرده  استفاده  ايشان مهر  گرفتن  بازپس  فشار براي  وسيله  سازيد، يا بتوانيد از اين
  .بدهيد  ازدواج  اجازه  ايشان  به  گاه

مرد   چون  بود كه  بر اين  جاهليت  اهل  و عادت  رسم«: گويند ميو ابومجلز   زهري
ديگر از   ، يا يكي زن  مرد از غيرآن  ، پسر آن گذاشت بجا مي  مرد و از خود همسري مي

و   از خود زن  زن  آن  كار به  افگند و با اين را بر او مي  خويش  ، جامه وي  نسبي  نزديكان
 ك عباس از ابن  كريمه آيه  نزول  سبب  نيز در بيان  بخاري. »شد تر مي حق ذي  از اوليايش

مرد،  مرد مي  چون  كه بود  بر اين  جاهليت  اهل  رسم«: فرمود  كه  است  كرده  روايت
  از آنان  اگر يكي  شدند، پس مي  سزاوارتر تلقي  وي  زن) تصاحب(  به  متوفي  اولياي

دادند  مي  زني  به  ديگري  خواستند، او را به و اگرمي  تگرف مي  نكاح  ، او را به خواست مي
 تصميم  هرحال؛ آنها به به  دادند، پس نمي  نكاح  خواستند، او را اصالبه نمي  و اگر هم

 � عباس ديگر از ابن در روايتي. »سزاوارتر بودند تر و حق ذي  وي  درباره  گيري 
  او را به  شوهر متوفايش  نزديك  از بستگان  بود، يكي مي زيبا  زن  اگر آن«:  است آمده
تا   داشت مي  بود، او را در بند خويش و نازيبا مي  واگر زشت  گرفت مي  خويش  نكاح

  آزادي  خود را بازخريد كند و در قبال  كه  داشت  رابگيرد، يا اورا وامي  بميرد و ميراثش
:  است شده  اضافه  بخاري  وايتدر ر. »كرد مي  و رهايش  گرفت مي  اي از اوفديه  وي
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  ثمن  آنها مهر را همچون:  كه  اين  مطلب  حاصل. »شد  نازل  كريمه آيه  اين  بود كه  همان«
  .آوردند مي  حساب به  زن  براي  وبهايي

ومهر را  »آريد  دست ايد، به داده  آنان  را به  از آنچه  تا بخشي«كار را نكنيد   اين ! آري

  آشكاري زشتكاري  مرتكب  كه  مگر آن«در بريد   به  و از چنگشان  گرفته  پسباز  از آنان

  امكان  شوهر اين فقط:  يعني.  وي  نزديكان  نه  شوهر است  استثنا مخصوص  اين »شوند
: گويد مي  ابوقالبه .باشد  داشته  سختگيرانه  خود روشي  فسادپيشه  زن با  را دارد كه

و در   رسانده  زيان او  به  كه  نيست  باكي  زنا شد، پس  بمرتك  شخص  زن  هرگاه«
  از مهر خويش  كه  بگيرد و او را زير فشار و آزار بگذارد تاآن  سخت  بر وي  معاشرت

:  فاحشه(مراد از : اند گفته  جمعي .»بازستاند  فديه  از وي  كه  اين  يعني. درگذرد  وي  براي
جرير  اما ابن.  با شوهر است  وي  وناسازگاري  زن  اني، بدزب كريمه  در آيه) زشتكاري

و   ، بدزباني زنا، ناسازگاري  و شامل  است  عام) فاحشه(  كلمه  كه  است  ا برآنترجيح
:  يعني »كنيد  زندگاني  پسنديده  وجه  به  و با زنان«شود  مي  همه  دست  از اين  اعمالي

  شده؛ چون  شناخته  ، پسنديده زن  خانواده  انو درمي  در شريعت  كه  اي شيوه  آن  به
  اين  البته.  گذراني  در شب  آنان  حق  و دادن  طوردرست  به  بر آنان  ، انفاق خوشرفتاري

،  بنابراين  است  گردانيده  حالل  عزوجل  خداي  كه  است اموري  در كمربند همان  معني
  . نيست  محرمات  در ارتكاب  آنان  گذاشتن آزاد  معني  به  با زنان  خوشرفتاري
وانا   الهله  خيركم  خيركم«: فرمودند ص اكرم رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  شما هستم  بهترين  و من  اش خانواده  براي  شماست  شما، بهترين  بهترين:  الهلي  خيركم
،  از اسباب  سببي به »نداريد  دوست«را   زنانتان:  يعني »را  و اگر آنان«. »ام خانواده  براي

  صبر كنيد و شكيبايي بايد  باشند، پس  شده  ، يا ناسازگاري بدكاري  مرتكب  كه  آن بي
بداريد   را ناخوش  چيزي بسا زيرا چه«نكنيد   شتاب  از آنان  ورزيد و در امر جداشدن

  و به  صحبت  تاستمرار ومداوم  از قبيل »باشد  نهاده  خير بسياري  و خداوند در آن
  در حديث  كه چنان. نداريد دوستش  كه  زني  از آن  و شايسته  صالح  فرزندان  دنيا آمدن

  و شمايل  زيرا اگر از نظر شكل نورزد  نفرت  مؤمنه  از زن  مرد مؤمن«:  است  آمده  شريف
  .»گردد  راضي  ديگر ازوي  بسا از بعدي  پسندد، چه و رفتار، او را نمي
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خود   پيشين  زن  ديگر، يعني » همسري  را جانشين«جديد  » و اگر خواستيد همسري«

  رطل صد: قنطار.  مهر، يا هديه  عنوان به» باشيد  داده  از آنها قنطاري  يكي  كنيد و به«

اگر :  يعني »نگيريد  از او پس  چيزي  پس«  است  دو كيلو و نيم  و هر رطل  طال است
و   بدكاري  انگيزه به  طالق  كه  آن داد، بي  او طالق  به  ميلي بي  را از روي  خويش  مرد، زن

را   از آنچه  چيزي  كه  نيست  مرد حالل  براي  صورت  در اين  باشد، پس  وي  ناسازگاري
  و تعدي  ستم  را به  آيا آن« بگيرد  ، از او بازپس است داده  مهر يا هديه  عنوان او به  به  كه

  و دروغي  ستم:  ؟ بهتان  مردان اي »گيريد مي«  واضح  و حرامي  ناحق  به:  يعني »آشكار
و   ، حرام شك  بدون  اين  گرداند، كه  زده و حيرت  را مبهوت  مورد تعدي  طرف  كه  است

  . است  بزرگ  گناهي
   

Y��X����W��V��U��TY��X����W��V��U��TY��X����W��V��U��TY��X����W��V��U��T��������_�� �̂���]��\��[��Z_�� �̂���]��\��[��Z_�� �̂���]��\��[��Z_�� �̂���]��\��[��Z  
 از  كه  با آن«  تعبير، مفيد انكار بعد از انكار است  اين »ستانيد را مي  آن  و چگونه«

  ولي ، است  جنسي  مقاربت: افضاء«: گويد مي � عباس ابن »ايد؟ گرفته  ديگر كام يك

 »و«. »رتر رابياموزدب  ادبي  مسلمانان  به  كه  آن  ياد كرد، براي  كنايه  به  از آن  تعالي  حق

  از شما عهدي  زنان«  كه  حالي ستانيد، در مي  را باز پس  مهر يا هديه  از زنان  چگونه

را با   مرد و زن  كه  ، عقدي است  عهد، همانا عقد نكاح  اين  كه »اند؟ گرفته  محكم
  پس. كند ايجاد ميآنها  را ميان  تعهدات  ترين و قوي  پيوند داده  هم به  رابطه  نيرومندترين

مهر   كل  مستحق  كرد، زن شرعي  يا خلوت  مقاربت  ، با زنش اگر مرد بعد از عقد نكاح
،  است  حرام  دادنش  طالق  در صورت  از وي  چيزي  و بر شوهر، گرفتن  است  خويش

.  تگذش  آن  بيان  كه باشد ـ چنان  شده  زنا، يا ناسازگاري  مرتكب  زن  كه  مگر در حالتي
ها و  گردد، اما شافعي مي  ثابت» صحيحه  خلوت«ها، مهر با  و حنبلي  در نزد احناف

  . خلوت  صرف  به  شود نه مي  مقرر وثابت  مهر با مقاربت  ها بر آنند كه مالكي
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  :دارد و تأكيد  تصريح  زنان  مسلم  از حقوق  بر چهار حق  فوق  آيات  كه  اين  خالصه

  . زنان  بردن  ارث  به  ـ تحريم 1
  . طالق  وقوع  مجدد در صورت  از ازدواج  زن  از ممانعت  ـ نهي 2
  . نيكو و پسنديده  شيوه  به  از معاشرت  در برخورداري  زن  ـ حق 3
  . طور كامل  به  خويش  مهريه  در دريافت  زن  ـ حق 4
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r��q��pr��q��pr��q��pr��q��p  
 مردند، مي  پدران  چون  بود كه  رايج  در جاهليت:  است  آمده  نزول  سبب  بيان در

  آوردند، پس درمي  خويش  نكاح  را به  پدرانشان  بودند، زنان  از غير زنانشان  كه  فرزنداني
  اند، ازدواج درآورده خود  ازدواج  را به  آنان  پدرانتان  كه  و با زناني«: شد  نازل

از   مفيد نهي  جمله  اين . پدرانتان  و بزرگداشت  و احترام  كرامت  رعايت  جهت  به »نكنيد

  رخ«  آيه  اين  از نزول  قبل » در گذشته  كه  مگر آنچه«  است  جاهليت  زشت  عادت  آن

و   كار ناشايست  همانا اين«كند  نمي  مؤاخذه  شمارا بر آن �خداوند  كه » است داده

  .» است  و بدراهيباشد  منفور مي

داد ـ  مي  خود را طالق  مرد يا زن پدر مي  پدر را ـ چنانچه  پسر با زن  ، نكاح در جاهليت
خرد،   كار از نظرصاحبان  ناميدند زيرا اين و منفور مي  مبغوض  نكاح  يعني» مقت»  نكاح

  اجماع  ، به)پدران: آباء(تعبير.  است  و روش  رسم  منفور و ناپسند و بدترين  سخت
  .گيرد را نيز در بر مي) ها پدر بزرگ(علما؛ اجداد 
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 پيوندهاي  وسيله به  و محارم  رضاعي  ، محارم نسبي  محارم  تحريم  آيه؛ آيه  اين

و   نسب در  گروه  بر شما هفت«: فرمود � عباس ابن  كه ، چنان است) سببي(  خويشاوندي 
  .»كرد  را تالوت  آيه  اين  سپس.  است  شده  حرام  خويشاوندي

  شامل ،)مادران(لفظ .  آنان  گرفتن  نكاح به:  يعني « است  شده  حرام  بر شما مادرانتان«
باشند ـ نيز   باالتر قرار داشته  هاي ـ هرچند در مرتبه  و مادري  پدري  مادر بزرگان

 » دخترانتان«  است  شده بر شما حرام »و«. باشند مي  شخص  آنها مادران  شود زيرا همه مي
  قرار داشته  تري پايين  هاي مرتبه چند در شود، هر مي  هم  فرزندان  دختران  شامل:  دختران
  از دختران  باشند و چه  شخص  پسران از  دختران  آن  ، چه)ها ها و نتيجه نوه  چون(باشند 

  اش دختر زنا را بر پدر زاني  نكاح) حنبل  واحمدبن  ، مالك ابوحنيفه(جمهور فقها .  وي
  واقع دانند زيرا او نيز در مي  حرام  ، بر وي ستا شده متولد  وي) مني(  نطفه  از آب  كه

  است  شده  بر شما حرام »و«. باشد مي  حرامزاده  ، هرچند كه است  دختر وي
  اخيافي  ، خواهران)و مادري  پدري(  اعياني  خواهران شامل:  خواهران»  خواهرانتان«
  .شود مي  ، همه)پدري(  عالتي  و خواهران) مادري(
، يا  پدرتان خواهر  كه  است  هر زني  اسم:  عمه » هايتان عمه«  است  شده  حرامبرشما  »و«

خواهر پدر مادر   و آن  مادر است  از جهت  عمه  گاهي. باشد  از اجدادتان  خواهر يكي
خواهر   كه  است  هر زني  اسم:  خاله » هايتان خاله«  است  شده  بر شما حرام »و«. باشد مي

  و آن  پدر است  از جهت  خاله گاهي. باشد  هايتان از مادربزرگ  واهر يكي، يا خ مادرتان
  اسم: دختر برادر »برادر  دختران«  است شده  برشما حرام »و«. باشد خواهر مادر پدر مي

  والدت  ، يا نسبت مباشر و مستقيم  والدت  برادر شما با او نسبت  كه  است  هر مؤنثي
  شده  برشما حرام »و«. خود دور باشد  درمراتب  شد، هرچند همبا  داشته  اي باالواسطه

  خواهر شما با او نسبت  كه  است  هر مؤنثي  اسم: دخترخواهر »خواهر  دختران«  است
  .باشد  خود دور هم  باشد، هرچند در مرتبه  داشته  اي بالواسطه يا  مستقيم  والدت
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  دوره در طول »اند شما را شير داده  كه شما  مادران  آن«  است  شده  برشما حرام »و«
در . شود نمي  تحريم  سبب  از زني  ، شيرخوردن مدت  اما بعد از آن.  شيرخوارگي  دوساله

  در بين  مسئله ، اما است  مقيد شده  مرتبه پنج  به  تعداد شيرخوردن  صحيح  احاديث
  ثابت  بار شيردادن پنج كمتر از  هب  تحريم  ها بر آنند كه شافعي:  است  مورداختالف  مذاهب

  ، همچون تحريم  در اثبات  اندك  شيرخوردن  ها برآنند كه و مالكي  شود، اما احناف نمي
كمتر از   ها بر آنند كه و حنبلي. بيشترنباشد  قطره  چند يك ، هر بسيار است  شيرخوردن

 »شما  رضاعي  خواهران«  ستا  شده  برشما حرام »و«. گرداند نمي  حرام  بار شيردادن  سه
. باشد  شير خورده  زن  يك  با او از پستان  طفلي  كه  است  دختري:  خواهر رضاعي

را مادر   شيردهنده  قرار داد و زن  نسب  منزله  را به  شيرخوارگي  عزوجل  ، خداي بنابراين
پدر و مادر او؛ و   است  وي  رو، شوهر شيردهنده؛ پدر رضاعي  از اين ناميد، »شيرخوار«

  شوهر زن  براي  كه  و هر فرزندي  وي  و خواهر او؛ عمه  وي  مادربزرگ و  پدربزرگ
او   از شيرخوردن  قبل  باشد ـ چه  شيرده  زن  متولد گردد، هرچند از غير آن  شيردهنده
،  ردهشي هستند و مادر زن  وي  و خواهران  برادران  ـ همه  بعد از آن  باشد و چه  متولدشده
  از همين  زن  آن  براي  كه  كسي  و هر آن  وي  خاله  و خواهرش  است  وي  مادربزرگ
  كه  كسي هستند و هر آن  وي  و مادري  پدري  و خواهران  دنيا آيد، برادران  شوهر به

را   وي  مادري  و خواهران  برادران  شوهر متولد شود؛ حكم  از غير آن  شيرده  زن  براي
  .دارند

  هاي مادربزرگ و  مادرزن: عبارتند از  كه » زنانتان  مادران«  است  شده  بر شما حرام »و«
  است  شده  شما حرام بر »و«شوند  مي  دختر، بر شوهر حرام  مجرد عقد نكاح  به  او، كه

  اند ـ از بطن يافته  در كنار شماپرورش  كه«  دختراندرهايتان:  يعني » زنانتان  دختران«

و   رعايت  تحت  كه  است  دختري:  ربيبه »ايد همبستر شده  با آنان  كه  زنانتان  آن
دختراندر ـ بنا بر   و پرورش  تربيت  البته. شود مي  تربيت) شوهر مادر(  ناپدري  سرپرستي

  شوهر با مادرش  كه  هنگامي  دختر زن زيرا  معتبر نيست  وي  جمهور ـ در تحريم  قول
  دختر در خانه  آن  كه  شود، ولواين مي  حرام  كند، بر وي) مقاربت(  جنسي  آميزش
  در اينجا، بنا بر غالب  و پرورش  قيد تربيت باشد، لذا  نشده  هم  تربيت  خويش  ناپدري
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اگر با آنها   پس«  نيست  دخلي  ، هيچ تحريم  را در اصل  و لذا آن  شده  بيان  عرف

  بر شما گناهي  دختر اندرانتان  در نكاح:  يعني » نيست  يايد، بر شما گناه همبستر نشده
  .باشيد  از آنها جدا شده  مادرانشان با  از همبسترشدن  ، اگر قبل نيست

، و  دختران  را نكاح  مادران«:  اند كه را استنباط كرده  شرعي  قاعده  اين  آيه  علما از همين

عبارتند   كه  سببي  اما در ساير محرمات .»داندگر مي  حرام  با مادران  را مقاربت  دختران
  گروه  ، اين مرد با زن  مجرد عقد نكاح  به  كه  ، بايد گفت پسر و مادرزن  پدر، زن  زن: از

  .باشد  نكرده  جنسي  آميزش  خويش  با زن  اگر هم  شوند، حتي مي  حرام  بر وي
  عقد نكاح مجرد به  پسرانتان  زنان:  يعني » پسرانتان  زنان«  است  شده  برشما حرام »و«

  نكرده  هم  مقاربت  با آنان  فرزندانتان  شوند، هرچند كه مي  ، بر شما حرام با آنان  پسرانتان
 »شما باشند  از پشت  كه«: باشند  ، فرزنداني فرزندان  اين  كه  باشند، اما مشروط بر اين

غيرشما   از پشت  شما كه  هاي پسرخوانده  زنان  شما نباشند، پس  هاي پسرخوانده:  يعني
  .بود  مرسوم  جاهليت در  كه  آنچه  خالف نيستند، بر  هستند، بر شما حرام

با   ازدواج:  يعني »دو خواهر  كنيد ميان  جمع  كه  اين«  است  شده  بر شما حرام »و«
  شده شما حرام ، برجدا شويد  يا مرگش  دادن با طالق  از وي  كه  از آن  پيش  خواهرزنتان

و   زن  ميان ، يا وي  و خاله  زن  ، يا ميان وي  و عمه  زن  ميان  نمودن جمع  همچنين.  است
هر :  است  مورداين  در اين  كلي  قاعده  البته.  است  حرام  دختر برادر يا دختر خواهر وي

  ديگري  آن  نكاح م؛كني  را مذكر فرض از آنها  اگر يكي  كه  قرابتي  داراي  دو زن  آن
  گاه تا آن  حرمت  اين و  است  حرام  آنها در نكاح  ميان  كردن  باشد، جمع  حرام  برايش

:  يعني » است  گذشته مگر آنچه«. دو در عقد مرد باشد  از آن  يكي  ماند كه مي  باقي
باشد، شما را   گذشته  تحريم  از نزول  قبل  حرام  هاي نكاح  از اين  كه  بر آنچه �خداوند
:  تعالي  حق  فرموده  معناي  كه  دارند براين  اجماع  مسلمين  همچنين. كند نمي  مؤاخذه

﴿u��t��s...﴾ گروه  با اين  جنسي  عمل  كه  است  ، اين تا آخر آيه  ،
 و هر  است  حرام) بردگي  از طريق  تملك(  يمين  ملك  از طريق  و چه  نكاح  از طريق  چه

  . است  و جاري  ساري  گروه دو در هر  حرمت  و اين  برابر است  باهم  دو حرمت
  :عبارتند از  كند كه مي  داللت  از نسب  كس  هفت  بر تحريم  كريمه  آيه  پس
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  .باشند  باالتر قرار داشته  هاي در مرتبه  ها، هرچند كه ـ مادر و مادر بزرگ 1
  .باشند  تر قرار داشته پايين  هاي مرتبه در  ، هرچند كه فرزندان  ـ دختر و دختران 2
  .ـ خواهر 3
  . ـ عمه 4
  . ـ خاله 5
  .ـ دختر برادر 6
  .ـ دختر خواهر 7

  :از عبارتند  دارد، كه  نيز داللت  از غير نسب  كس  شش  بر تحريم  كريمه  آيه  كه چنان
  . ـ مادر رضاعي 1
  . شيرده  زن  وعو فر  اصول  تمام  است  و مانند آن.  ـ خواهر رضاعي 2
  . است  گرفته  انجام  مقاربت  با مادرانشان  كه  زناني  ـ دختران 3
  . پسران  ـ زنان 4
  ميان ، يا وي  و خاله  زن  ، يا ميان وي  و عمه  زن  دو خواهر، يا ميان  ميان  كردن ـ جمع 5

  .١ و دختر برادر و دختر خواهر وي  زن
، بر  است  ها گذشته تحريم  اين  از ابالغ  را قبل  و آنچه » است  خداوند آمرزنده  گمان بي«

  كه  ساخته  را بر شما حرام  بر شما زيرا فقط كساني » است  مهربان«آمرزد  شما مي
  وجود دارد كه  اي بالغه  هاي آنها حكمت  و در تحريم  شماست  براي  آنها رحمتي  تحريم

  .شويد مند مي بهره از آنها مستفيد و  خويش  در دنيا و آخرت
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  خويش شوهر غير  شوهردار براي  زن  پس » است  شده  شوهردار بر شما حرام  و زنان«

  به« شود  او سپري  جدا گردد و عده  از شوهر خويش  كه  ، مگر اين نيست  اللح

  دارحرب از  يمين  ملك  به  را كه  كنيزاني:  يعني »ايد شده  آنان  مالك  كه  زناني  استثناي
در دار   شوهرانشان باشند و  داشته  شوهر هم  در دارحرب  ايد ـ هرچند كه اسير كرده

كرد،   خريداري را  كنيز شوهرداري  ر شما حاللند، اما اگر مرديباشند ـ ب  حرب
جدا   از وي  شوهرش  كه  ، مگر اين نيست  حالل  كنيز برايش  از آن  جنسي  جويي كام

  .گردد
  فريضه  اين«: فرمايد كرد، مي  را معرفي  و سببي  نسبي  محرمات  تعالي  حق  كه  بعد از آن

  آن  تغييردادن  كه  الزمي  است  حكمي  اين:  يعني » است رر شدهبر شما مق  كه  است  الهي
پايبند   وي  شريعت  نرويد و به  بيرون  ، از حدود مقرر وي ، پس روا نيست  بر كسي
  ، كه است  حالل« ذكر شد  آيات  در اين  كه»  محرمات  اين  و بر شما سواي«باشيد 

از   مهريه  دادن با  كه  است  بر شما حالل:  يعني » خويش  اموال  كنيد به  نكاح  طلب
آنها را بر  �خداوند  كنيد كه  را طلب  يا كنيزاني  با زنان  ، ازدواج خويش  حالل  اموال

  .كنيد  راطلب  حرام  خويش  و مبادا با اموال  است  گردانيده  شما حالل
كند و  نمي پيدا  مهر صحت  هجز ب  نكاح  كه  است  بر آن  ، دليل مقام  در اين» اموال«ذكر 

  نكاح  طلب ! آري. گردد مي  نشود، مهر واجب  برده  عقد از مهر نام  هرچند در هنگام
  نه:  يعني » رانان شهوت  نه«زنا   به  شدن از آلوده » كنان طلب  عفت«  خويش  اموال  كنيد به

:  مسافح.  است  در حرام  از فروافتادن  نفس  و نگهداشت  طلبي عفت:  احصان.  زناكنندگان
  ، كه آن  صحيح  در غير جايگاه  مني  آب  ريختن: از  است  عبارت  ، سفح است  از سفح

در   باشد، نه  بايد در حالل  شما با اموالتان  نكاح  طلب:  يعني. باشد  زن  حالل  همانا فرج
  و آميزش  با جماع:  ييعن»گرفتيد  ازاو بهره  كه  از زنان  كسي  پس«  و حرام  زناكاري

  هم با  بر آن  كه »را  مهرشان  پس«، از اوبرخوردار شديد  شرعي  نكاح  وسيله  به  جنسي
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از   زنان  مهر براي:  يعني» بدهيد  آنان  به  اي فريضه  عنوان  به«بوديد   رسيده  توافق  به
از   هستند كه  ، زناني يمهكر مراد آيه: اند گفته  بعضي.  است  مقررشده  متعال  خداي  جانب

  در صدر اسالم  متعه  نكاح  كه  شويم يادآور مي. شود مي  گرفته  بهره  متعه  با نكاح  آنان
از   و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان. شد  منسوخ  بود وسپس  مشروع

و از   متعه  در روز خيبر از نكاح صخدا  رسول«: فرمود  كه  است  آمده � علي
ديگر بعد از  با يك  كه  و بر شما در آنچه«. »كردند  ، نهي اهلي  خران  گوشت خوردن

بعد از   و شوهران  اگر شما زنان:  يعني » نيست  رسيديد گناهي  توافق  به مهر مقرر
  زن  ، چه بر شما نيست  كنيد، باكي  ديگر مهر را زياد يا كم يك  مهر، با رضايت  مقرركردن

و  ببخشد  شوهر خويش  را به  آن  نمايد، يا كل  كم  از مقدار مهر خويش  اضر شود كهح
  درباره كه  تصميمي  بيفزايد و يا هرگونه  بر مقدار مهر زن  بگيرد كه  شوهر تصميم  چه

  حكيم  داناي هللا  هر آينه«بگيريد   خويش  زناشويي  زندگي  گسستن ، يا از هم ادامه

  خلق  براي  كه  و در احكامي  آفريده  كه  در آنچه  است  حكمت  صاحبدانا و  » است
حفظ   سبب  كه  عقد نكاح  مربوط به  در احكام  و از جمله  است  گردانيده  مشروع  خويش

  .شود و مرد مي  زن  و خوشبختي  نسل  ها، بقاي نسب
  : است  كار رفته به  معني  سه  به  كريم  در قرآن) محصنات(  كه  ذكر است  قابل

  . آيه  شوهردار ـ نظير همين  ـ زنان 1
  .»4/نور»  پاكدامن  ـ زنان 2
  ).بعدي  آيه(آزاد   ـ زنان 3
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  وسيله به » باشد كه  نداشته«  مالي  و امكانات  توانايي:  يعني » طول  از شما كه  و هركس«

شما از   دست  از آنچه  بايد كه  كند، پس  ازدواج  مؤمن«  و پاكدامن »آزاد  با زنان«  آن

كنيز   كه  رواست  كسي  چنين  براي:  يعني »كند  ، نكاح است  شده  مالك  باايمان  كنيزان
  توانايي اما اگر. گيرد  نكاح  به  است  غيراز خود وي  ديگري  در ملك  را كه  مسلماني

  كنيز كتابي  نكاح . است  حرام  با كنيز بر وي  ، ازدواج را داشت  آزادي  با زن  ازدواج  مالي
  آيه  همين  در ادامه  ـ كه  احناف  اما رأي.  هاستجمهور فق  رأي  و اين  نيز جايز نيست

در   پس » داناتر است شما  ايمان  و خدا به«.  است  آن  شود ـ بر جايز بودن ذكر مي
،  از آنان  برخي  ايمان  بسا كه چه نورزيد زيرا  امتناع  با كنيزان  ، از ازدواج ضرورت  صورت
بايد   دهد كه مي  امر توجه  اين  قيد، به اين  البته. شدآزاد بهتر با  از زنان  برخي  از ايمان

آزاد ـ   كنيز و چه  شما ـ چه  زيرا همه »ديگريد يك از  همه«  را پذيرفت  آنان  ظاهر ايمان
نسبها و حسبها   نبايد به:  كه  بر اين  است  تعبير هشداري  اين. هستيد � آدم  فرزندان

  .آنها  مالكان  با اجازه:  يعني »كنيد  نكاح  آنان  اهل  ازهاج را با  كنيزان  پس«فخر ورزيد 
  ازدواج باشد و او مي  كنيز، ولي  مالك  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين«: گويد كثير مي ابن

» بدهيد  آنان به  معروف  وجه  را به  و مهرهايشان«. »نيست  صحيح  وي  اجازه  كنيز بدون

نباشد   و چنان  است و پسنديده  نيكو، معروف  و عرف  در شرع  كه  وجهي  بر آن:  يعني
، يا در  فروگذار نموده  اهانت  را از روي  از مهرهايشان  ، چيزي خاطر كنيز بودنشان به  كه
  كه  در حالي«نيز هستند   مهرهايشان مالك  آنان  و مالكان. برسانيد  زيان  آنان  امر به  اين

  طور علني به  نگيريد كه  نكاح  را به  كنيزاني : يعني »زناكار  نه«  نو پاكدام »باشند  عفيفه
با   طور پنهاني  به  كه  است  او زني » گيرنده پنهاني دوست  و نه«گردند  زنا مي  مرتكب

  را عيب  علني  زناي  در جاهليت  اعراب  كه  شويم يادآور مي. كند زنا مي  فردي
  سبحان  ، خداي پس. شمردند نمي  عيب را  پنهاني  تدوس  پنداشتند، اما گرفتن مي

  به  طور آشكار، يا پنهاني  به  كه  كنيزي  دادن نكاح  و به  گرفتن  نكاح  از به  گونه بدين
  فاحشه  كردند، اگر مرتكب  ازدواج  چون  گاه آن«كرد   باشد، نهي  زنا آلوده  عمل

  زنان  از عقوبت  نيمي  بر آنان  پس«  ا استزن  از عمل  در اينجا عبارت:  فاحشه »شدند

  زدن(جلد : از  عبارت  باشد و آن  ممكن  آن  تجزيه  كه  عقوبتي  چنان:  يعني » آزاد است
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  كنيزان  ، مجازات بنابراين. شود نمي  نصف) سنگسار(  زيرا رجم  رجم  ، نه است) تازيانه
  صد تازيانه) شوهرنكرده(  آزاد غير محصنه  زن  زيرا حد زناي  است  تازيانه  زناكار پنجاه

  .باشد مي
زناشد، بر   مرتكب  اگر برده  كه  نظر دارند بر اين  اتفاق  مسلمانان«: گويد مي  شافعي  امام
آزاد  زنان  مجازات  را نصف  مجازاتشان  كه  آيه  همين  دليل  ، به نيست  رجمي  وي

شود  مي  دانسته )باشند  كرده  ازدواج  كه  صورتيدر:  اذا احصن(از قيد . »است  گردانيده
 ك عباس ، ابن بنابراين  نيست  بر وي  بود، حدي  نكرده  ازدواج  زنا كرد كه  اگر كنيزي:  كه

مورد   منظور تأديب  فقط به  شود، بلكه نمي  حد جاري  كنيزي  بر چنين  كه  است  بر آن
  نيز كه  اي نكرده  بر كنيز ازدواج حد  ر آنند كهاما جمهور علما ب. گيرد قرارمي  وكوب  لت

از   كسي  براي«  مملوك  با كنيزكان  ازدواج » اين«. شود مي  زنا گردد، جاري  مرتكب

ندارد تا با   تمكني  كه  اين  دليل به »دارد  بيم  گناه  از آاليش  كه«  است  رخصت »شما
از   و ترس  و زيان  مشقت:  عنت. و نشاندرا فر  خويش  شهوت  آزاد، عطش  با زن  ازدواج

جمهور ـ در جايز   رأي  ـ برخالف  و يارانشان  ابوحنيفه  امام اما.  است  در گناه  درافتادن
آزاد   با زنان  بر ازدواج  مالي  توان  و عدم  گناه  به  شدن از آلوده  ترس ، كنيزان  نكاح  بودن

  نبود، نكاح  ازدواج  در حال  آزادي  مرد با زن  ر گاهه: اند گفته  اند، بلكه نكرده را شرط
  را داشته  آزادي  با زن  ازدواج  مالي  قدرت  جواز دارد، چه  برايش  و كتابي  مؤمن كنيز

 باشد زيرا نداشته  باشد، چه  داشته  بيم  گناه  به  از آاليش  باشد و چه  نداشته  باشد، چه

  و اين اند پاكدامن  زنان »5 /مائده«  ﴾Â��Á��À��¿���¾��Ä��Ã﴿:  مراد از آيه
شما بهتر   براي«  كنيزان  از نكاح » و صبر كردن«. آزاد و غيرآزاد  در زنان  است  عام  معني

و   نفس  خوارساختن فرزند،  ساختن  برده  به  با آنان  زيرا نكاح  با آنان  از نكاح » است
  هاي لغزش » است  مهربان  و خداوند آمرزنده«انجامد  مي  شخص  و منزلت  مقام  كاستي

از شما دور   خويش  رحمت  ، به است  مشقت  سبب  را كه  آمرزد و آنچه شما را مي
  .گرداند مي
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  اعمال زا  را كه  و آنچه »كند  شما بيان  براي«را   خويش  احكام »خواهد خداوند مي«

  و سنت  سيره  و شما را به«سازد   روشن  ، برايتان است  شما بر شما پنهان  و مصالح  نيك

  حسنه  سنتهاي  تابه »راهبر شود«  ايشان  صالح  و پيروان  گذشته  انبياي:  يعني » پيشينيان

  مترح  شما به بر:  يعني »گذرد از شما در«خواهد تا  نيز مي »و«اقتدا كنيد   آنان
كنيد و از   داشتيد، توبه  كه  هايي مخالفت  عطا فرمايد تا از آن  شما توفيق  بازگردد و به

 » است  حكيم  داناي هللاو ا« داد  رخصت  با كنيزان  شما در ازدواج  به  كه  روست  همين
  مشروع  برايشان  كه  درآنچه  است  حكمت  ، صاحب خويش  بندگان  مصالح  به  داناست

  . است  انيدهگرد
  

�H��G��F��E��D��C��B��A�H��G��F��E��D��C��B��A�H��G��F��E��D��C��B��A�H��G��F��E��D��C��B��A��������������N��M��L��K��J��I��N��M��L��K��J��I��N��M��L��K��J��I��N��M��L��K��J��I  
 تأكيدي  اين. و از شما درگذرد »بازگردد  رحمت  بر شما به  خواهد كه و خدا مي«
  مقابل در  كه  است  ذكر كساني  سبب  به  و تكرار آن  قبل  در آيه) عليكم  ويتوب(بر   است 

از   زناكاران :عبارتند از  كه »كنند را مي  شهوات  پيروي  كه  و آنان«: قرار دارند  توبه  اين

كنيد   و ميل  آنان فسادآلود  و روش  راه  سوي  به »كنيد  ميل  خواهند كه مي«كفار و فجار 

  كجروي«  كنيد به  پيشه  و كجروي  باطل  سوي  به  ، از حق ستم  راه  سوي  به  ميانه  از راه

  آنان  ، بدكاريهاي شرعي قيد و بند  هيچ  داشت در نظر  بدون  كهخواهند  مي:  يعني » بزرگ
  در عواقب  كه  آن هستند، بي خود  راني فكر شهوت  فقط به  دهيد زيرا زناكاران  را انجام

  فقط آن: در اينجا  مراد ازشهوات. بنگرند �خداوند  و حرام  امور، يا در حالل
  حالل  در شريعت  كه  آنچه  نه ، نموده  را حرامآنها  شريف  شرع  كه  است  خواهشهايي

  . است
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و اوامر و   بار شما را در امر قوانين »كند از شما  سبك  خواهد كه خداوند مي«

 ديگر را  هاي گيري  از آسان  و غيرآن  كنيزان  شما نكاح  براي  جهت  همين  خود، به نواهي
  ناتوان  ، پس در برابر شهوات » است شده  آفريده  ضعيف  و انسان«  است  داده  رخصت

مهاربزند و در   خويش  سركش  و بر شهوت  شده  چيره  خويش  بر نفس  كه  از اين  است
موجود   تا براين  است  خواسته �خداوند  كه  روست  كند، از همين  مقاومت  برابر آن
  روشن  آيات  دراين  كه گرداند، چنان  از امور را بر او مباح  و بسياري  گرفته  آسان  ضعيف
  . است  ساخته
  ، به است  در برابر زنان  انسان  ، ناظر بر ضعف ضعف  اين  رساند كه مي  كريمه  آيه  سياق
: گويد مي  وكيع .گردانيد  فراخ  در امر زنان  وي  را براي  دايره  تعالي  ، حق جهت  همين

  .»پرد مي  وي مرد از سر  ، عقل ندر امر زنا«
   

��e� �d��c���b� �a� � �̀ �_�� �̂ �]��\� �[�� � � �Z��Y��e��d��c���b� �a� � �̀ �_�� �̂ �]��\� �[�� � � �Z��Y��e��d��c���b� �a� � �̀ �_�� �̂ �]��\� �[�� � � �Z��Y��e��d��c���b� �a� � �̀ �_�� �̂ �]��\� �[�� � � �Z��Y
��r��q��p���������o��n��m���lk��j��i��hg��f��r��q��p���������o��n��m���lk��j��i��hg��f��r��q��p���������o��n��m���lk��j��i��hg��f��r��q��p���������o��n��m���lk��j��i��hg��f  

كه   اي شيوه  به:  يعني »نخوريد  ناحق  خود به  خود را در ميان  اموال ! مؤمنان  اي«
  ، قمار، معامالت ، زورگيري ، خيانت دزدي  ؛ همچون  نگردانيده  را مباح  آن  شريعت 

  كه  مگر آن«  گذشت »188/ آيه»  بقره  ، در سوره آيه  تفسير نظير اين.  آن  و امثال  ربوي

مخصوصا از   تعالي  حق . است  خريدوفروش  دادوستد با معامله:  تجارت »باشد  تجارتي
، اكثر  خريدوفروش  ريقاز ط دادوستدها زيرا دادوستد  از ساير انواع  ياد كرد، نه  تجارت
:  تراضي » خودتان  تراضي  به«باشد  تجارتي ! آري. دهد مي  دادوستدها را تشكيل  و اغلب
غش   گيرد ـ بدون مي  كه  از آنچه  است  از خريدار و فروشنده  هر يك  از آگاهي  عبارت

  به  از معاملهبعد   آنهاست  جدا شدن  ـ و سپس  ياپول  جنس  عيب  كردن  يا پنهان  زدن 
  كه  پابرجاست  معامله  فسخ) اختيار(دو خيار   آن  شدن از جدا  و قبل.  و رضايت  توافق

، عقد  معامله  طرفين  چون:  برآنند كه  اما احناف. نامند مي» خيارمجلس«را   ا آناصطالح
  هم  متفرق عقد  از محل  ، هر چند كه جايز است  معامله  بستند، آن  ورضايت  را با توافق
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  بيع(  دست  به  بر جواز دادوستد دست  كريمه  از نظر احناف؛ آيه  همچنان. باشند نشده
:  يعني »و خود را نكشيد«دانند  را جايز نمي  ها آن كند، اما شافعي مي  داللت) تعاطي به
را   آن  شريف شرع  كه  سببي ديگر را نكشيد، مگر به  از شما بعضي   بعضي ! مسلمين  اي
  .نيز نكنيد  باشد و خودكشي  شناخته  رسميت  به

  :آنها حرامند  همه  كه  مورد را ذكر كرده  ، پنج نهي  در تفسير اين  نسفي
  .اند تن يك  چون  همه  از مؤمنان؛ زيرا مؤمنان  شماست  از جنس  را كه  ـ نكشيد كسي 1
انتحار   خودكشي  از وسايل  يا وسيله  نبايد به  كند، يعني نبايد خودكشي  كس  ـ هيچ 2

  .نمايد
 بر  كه  ، همديگر را بكشيد زيرا كسي ديگر در اموال يك  به  نمودن  ـ نبايد با ستم 3

  .سازد را نابود مي  خودش  كه  است  كند، چنان مي  ستم  ديگري
  .داي افگنده  هالكت  خود را به  صورت  در آن  نكنيد، كه  پيروي  نفستان  ـ از هواهاي 4
  .گردد  قتل  موجب  نشويد كه  عملي  ـ مرتكب 5

  قيامت بكشد، روز  را با كارد و آهني  خودش  هركس«:  است  آمده  شريف  در حديث
  درد ـ در آن مي  با آن  جهنم  را در آتش  خويش  و شكم  اوست  در دست  كاردش
  وي  دردست  وي  كند، سم  خودكشي  سمي  وسيله به  و هركس  است  و ابدي  جاودان

و   است  ابدي و  جاودان  نوشد ـ در آن مي  جرعه جرعه  جهنم  را در آتش  و آن  است
ـ   است  شده  فروافگنده  جهنم  فرو افگند و بكشد، او در آتش  خود را از كوهي  هركس
  خود را به  هركس«:  است آمده  شريف  در حديث  همچنين. »است  و ابدي  جاودان  در آن
خداوند   گمان بي«. »شود مي عذاب  چيز در روز قيامت  همان  وسيله  بكشد، به  چيزي

و   متوجه  اموري  شما را به  كه  شماست به  وي  و از رحمت » است  شما مهربان  به  نسبت
  چون  هايي امت  كه ، در حالي شماست  ابدان  و بقاي  اموال  صيانت  سبب  كه  ساخته  متنبه
  . ساخت  مكلف  خودكشي  ، به را در امر توبه  سرائيلا  بني
  
  
  



461  

��a�� �̀��_��~��}��|��{z��y��x��w���v��u����t��s��a�� �̀��_��~��}��|��{z��y��x��w���v��u����t��s��a�� �̀��_��~��}��|��{z��y��x��w���v��u����t��s��a�� �̀��_��~��}��|��{z��y��x��w���v��u����t��s  
 خود يا  قتل  ناروا بخورد، يا مرتكب  را به  مردم  مال:  يعني »كند  چنين  و هركس«

 ايندر   وي  قصد و مرام  كه  در حالي:  يعني » تجاوز و ستم  از روي«شود،   ديگران
و   ، ياغصب جور و چپاول  به  ديگران  مال  گرفتن  ناروا ـ چون  ، تجاوز و ارتكاب اعمال 

حد ـ   يا ارتداد، يا اجرانمودن  غير خطا و در غيرقصاص  به  ديگران  ، كشتن زورگيري
 »كار  و اين  آوريم درمي«  و مخصوص  عظيم » را در آتشي  وي  زودي  به  پس«باشد، 

را   تعالي  تواند حق چيز نمي زيرا هيچ » است  بر خدا آسان«  آتش  او به  آوردندر:  يعني
  .سازد  ناتوان

   

���n������m��l��k��j��i�������h��g��f��e��d��c��b���n������m��l��k��j��i�������h��g��f��e��d��c��b���n������m��l��k��j��i�������h��g��f��e��d��c��b���n������m��l��k��j��i�������h��g��f��e��d��c��b  
را  شما  تعالي  حق  كه  اي كبيره  اگر از گناهان:  يعني »پرهيز كنيد  اگر از كبائر منهيات«

شما   صغيره  گناهان:  يعني »شما را  از شما سيئات«كنيد   وري، د است  كرده  از آنها نهي
  جايگاهي  به:  يعني » آوريم ارجمند درمي  جايگاهي  و شما را به  سازيم نابود مي«را 

  در باب  احاديث  شود كه مي  خاطرنشان.  است  برين  بهشت  ، كه ، نيكو و دلخواه شايسته
  به  و بعضي  گناه  هفت  آنها را به  احاديث  از اين  بعضي  ، كه بسيار است  كبيره  گناهان

  است  آمده  و مسلم  بخاري  روايت  به  شريف  در حديث. اند  محدود ساخته  كمتر از آن
  اثنا از ايشان  ، در اين»بپرهيزيد  كننده  چيز هالك  از هفت«: فرمودند صخدا  رسول  كه

� ,B	p�%5�  =*': ؟فرمودند چيست  كننده  چيز هالك  هفت  اين  شد كه  سؤال$  ��#5� 

 +*5�  W�:   B�;�R�$ < 	 ,��A5�	 ,& => 	 ,�$�5�& => ���  �*5� z�*5�	 ,  W��  �:
5� ^Q'	 ,  

��#��e�  �X3�|5�  ��#�.e�  :نفسي  ، كشتن�خدا  به  شرك: عبارتند از چيز  هفت  اين  

  ربا، خوردن  ـ خوردن  حق  ـ جز به  است  گردانيده  را حرام  نآ  كشتن  خداوند متعال  كه
  از آن  كه  مؤمني  پاكدامن  زنان  به  زدن  و تهمت  جنگ در روز  كردن  ، پشت يتيم  مال

هفتاد   به  از هفت  كبيره  گناهان«: گويد مي � عباس ابن  ليكن .»خبرند دور و بي  به  اتهام
  را به  آن �خداوند  كه  است  هر گناهي  كبيره  گناه«: گويد ياو م  هم. »نزديكتر است
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نيز   ذهبي  الدين شمس  امام. »باشد  كرده  ختم  خويش  ، يا عذاب يا لعنت ، ، يا غضب آتش
  . است  را بر شمرده  كبيره  هفتاد گناه  و در آن  نوشته  كبائر كتابي  در باب

   

� �� ��y��xw��v��u��t��s��r��q��p��o�����y��xw��v��u��t��s��r��q��p��o�����y��xw��v��u��t��s��r��q��p��o�����y��xw��v��u��t��s��r��q��p��o���������~��}|��{��z�����~��}|��{��z�����~��}|��{��z�����~��}|��{��z
��°�� �̄��®��¬��«��ª�����©��¨§��¦��¥��¤���£¢��¡��°�� �̄��®��¬��«��ª�����©��¨§��¦��¥��¤���£¢��¡��°�� �̄��®��¬��«��ª�����©��¨§��¦��¥��¤���£¢��¡��°�� �̄��®��¬��«��ª�����©��¨§��¦��¥��¤���£¢��¡  

 !هللا گفت؛ يارسول  سلمه ام:  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  از مجاهد در بيان
  بود كه  است؟ همان  ميراث  ما نصف  و نيز براي  رويم روند و ما نمي جهاد مي  به  مردان
  ازشما را بر بعضي  بعضي  خداوند بدان  را كه  و چيزي«: دكر  نازل  عزوجل  خداي

  وي  آرزوكند تا حال  شخص  كه  اما جايز است »، آرزو نكنيد است  بخشيده  برتري

از   مردان«باشد   ازرفيقش  حال  اين  زوال  در آرزوي  كه  آن باشد، بي  رفيقش  مانند حال

  پس » اي اند بهره كرده  حاصل  نيز از آنچه  زناندارند و   اي اند بهره كرده  حاصل  آنچه
  اي بهره  از دو گروه  هريك  ، براي خويش  و حكمت  اراده  اقتضاي  حسب  به �خداوند

  و فضل«دهد  مي  مناسب  جزاي  را در برابرآن  آنان  كه  است قرار داده  از كار و كردارشان

  و مقام  نعمت  تمنا و آرزوي  به  كه  اين  بجاي:  يعني »كنيد  درخواست  خدا را از وي
  خير و فضل  خواهان �كنيد و از خداوند  شويد، خود كار و تالش  مشغول  و آن  اين
در . دارد مي  شما ارزاني  به  و از آن  و فراگيراست  او گسترده  گرديد زيرا فضل  وي

�p ��0: فرمودند صاخد  رسول  كه  است آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف  حديث

"� B�  �0P3  ,N3F  �a B�  &F  �HA� 	 ,; F &=P3  ��,�5�7  s��5� ��خداوند   از فضل : ��*�

  قرار بگيرد و بهترين  مورد درخواست  دارد كه  دوست  تعالي  كنيد زيرا حق  درخواست
و   فضل  پس » داناست  چيزي هر  خدا به  گمان بي«. »است  انتظار گشايش  عبادت

داند، لذا بر  را مي  قرارگيرد، آن  مورد درخواست  و چون  است  علم  از روي  وي  بخشش
  .نكنيد  اعتراض  وي  و احكام  از افعال  دركار، يا حكمي  سبحان  خداي
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 پدر و مادر و خويشاوندان  از آنچه«  مالي هر  از شما، يا براي » هر يك  و براي«

:  موالي .كنند را احراز مي  مال  آن  كه » ايم قرار داده  براني اند، ميراث بجا گذاشته  نزديك 

و «شوند  مي  را مالك  آن  شده  نزديك  وي  ميراث  به  هستند كه  بر انسان ارث  نزديكان

و   نزديكان مراد »بدهيد  ايشان  را به  يبشانايد، نص بسته  پيمان  با آنان  كه  كساني
  .نامند مي» موااله  موالي«را   اصطالحا آنان  هستند كه  پيماني هم  دوستان

  مردي  كه  سان بردند، بدين مي  ديگر ارث از يك  پيمانان هم  بود كه  برآن  رسم  در جاهليت
از   و من  بري مي  ميراث  تو از من : گفت او مي و به  بست مي  دوستي  پيمان  با مرد ديگري

:  با آيه  نيز پابرجا بود، سپس  و در آغاز اسالم  جاهليت  ، در دوران كهن  رسم  اين !تو

﴿Ë�Ì�Ï��Î� �Í﴾ ) :تابدر ك  ديگر از ديگران يك  به  نسبت  خويشاوندان  
  و نيكوكاري  فقط وصيت  پيمان هم  گرديد و براي  منسوخ »75 /انفال«) خدا سزاوارترند

  مگر آن(: �﴾¿���Ã���Â��Á��À¾﴿:  تعالي  حق  فرموده  اين  دليل  ماند، به  باقي
  .»6 /احزاب«) بكنيد  احساني )يا  وصيت(خود   دوستان  بخواهيد به  كه

» موااله« عقد  با ديگري  و اگر كسي  نيست  منسوخ  آيه  اين  ، حكم در نزد احناف  ولي
و  ١ وبعد از عصبه) بران  سهم(  فروض  برد، اما بعد از صاحبان مي  ميراث  ، از وي بست
  مرد يا زني  چون:  است چنين  نيز از نظر احناف  كريمه  تفسير آيه  پس.  االرحام ذوي

  تواند به نبود، مي  هم  آزاد شده نبود و برده  عرب  ، از قوم نداشت  شد و وارثي  مسلمان
  اگر جنايت  كه  بندم مي  دوستي  پيمان شرط  با تو براين:  كهبگويد   عربي  مسلمان  شخص

 :بگويد  هم  ديگري  و آن ! بري  ميراث از من  و اگر مردم  بدهي  ديه  من  ، بجاي كردم
از   عرب  شخص  و آن  منعقد گرديده» موااله«عقد   صورت  در اين  پس ! پذيرفتم

، يا  ، عصبه فروض  از اصحاب  كسي كه   برد؛ در صورتي مي  خود ميراث  پيمان هم

                                                 
١ �,�T  :F�!��
�  F�A��  �)K M� ���  ?	 ��´  �F���  �,�T ��  �¯$ ���M ������  µ}¯�   �¯`�:� +¯� �¯$ 	� 	 �¯##>  
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همانا «  ترند، وجود نداشت حق ذي  از او در ارث  كه  پيمانش هم  شخص  خويشاوندان

،  باشد بنابراين مي  آشكار و نهان  داناي و او » است  گواه  يزيبر هر چ  خداوند همواره
همديگر وفا   در قبالخود   تعهدات  به  ،پس است  شما نيز گواه  بر عقدها و معامالت

بر  �خداوند  زيرا وقتي  است  و هشداري  مژده  ترين بليغ  تعالي  حق  فرموده  اين. كنيد
  شكني و در برابر پيمان  داده  آنها پاداش  برابر وفا به باشد، ما را در  ما گواه  پيمانهاي
  .كند مي  مجازات
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،  زن  رئيس مرد:  يعني«: گويد مي...)  قوامون(كثير در تفسير  ابن »اند قيم  بر زنان  مردان«
تا از   است  بر زنان ، كرد ـ بنابراين  پيشه  ـ اگر كژروي  اوست  او و مؤدب  و حاكم  بزرگ
  اين. »كنند  اطاعت دهند، دستور مي  ايشان  به  كه  و معروفي  در امور پسنديده  مردان

  داده  برتري  برخي را بر  آدميان  برخي هللا  كه  است  آن  سبب به«  مرد بر زن  رياست

  را به  ايشان  عزوجل  خداي  شدند كه  مزيت  اين  مستحق  خاطر آن  به  مردان:  يعني » است
  آنان  از ميان  تا بدانجا كه  است  بخشيده  برتري  بر زنان  و جسمشان  در عقل  اوصافي

در امور   برزنان  مردان  فضيلت  همچنان. خيزند برمي  و امرا و جهادگران  خلفا و حكام
  بودن  كامل  چون ندارند،  كاملي  وتوانايي  امور، شايستگي  در آن  زنان  كه  است  ديگري

  ، گواهي ، جمعه ، جماعت ، خطبه ، اذان امامت ، ، خالفت نبوت  و چون  و نماز مردان  روزه
  سبب  اين.  از آنان  نسب  شدن  و ثابت  و طالق  نكاح  بودن  ، مالك در حدود و قصاص

از   مردان  كه  آن  سبب و نيز به«:  است  اين  دوم  بود، سبب  بر زنان  مردان» قواميت»  اول

  مردان  بر دوش  مهر و نفقه:  يعني. كنند و مي» كردند  خرج«  بر زنان » خويش  اموال
  .باشد مي  مردان  از سوي  زنان  نفقه  پرداخت  وجوب  ، دليل آيه  اين.  است
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  مرد بر زن »قوامت»  ، قضيه بين  نظر و سطحي كوتاه  از مردم  اما در عصر حاضر، برخي
  از دولتها، زنان در برخي  كنند كه مي  تكيه  واهي  استدالل  اين  و به  كشانده  معارضه  بهرا 
  اين  پاسخ. اند نموده را احراز  بلندي  و اعتبار و جايگاه  رسيده  و حاكميت  رياست  به

  د ـ نهرا باي  زنان  از حاكميت  برآمده  ، نتايج و اوضاعي  احوال  ا در چنانقاعدت:  كه  است
قرار داد و   دو ـ مورد ارزيابي هر  و بلندمدت  مدت  در كوتاه  ، بلكه مدت فقط در كوتاه

  و براي �خدا  براي »فرمانبردارند«ونيكوكار،  » شايسته  زنان  پس«. كرد  قضاوت  گاه آن
از   است؛ اعم  آنها واجب  براي  آن  رعايت  هستند كه  حقوقي  دارنده و برپا  شوهرانشان

 هر:  يعني »را  غيابت  اند واجب دارنده و نگاه«  شوهرانشان  و حقوق �خدا  حقوق
كنند، از  ، حفظ مي است  واجب  بر آنان  شوهرانشان  غياب  هنگام در  حفظ آن  را كه  آنچه
شوهر   و حفظ فرزندان  خويش  ، حفظ پاكدامني خويش  نفس  داشت نگه حفظ و:  جمله

 ص اكرم رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث.  و اسرار وي  اموال و  و خانه
  ، تو را شاد سازد و چون بنگري  وي  سوي به  چون  كه  است  ، زني زنان  بهترين«:فرمودند

  ، تو را حفظ كند درنفس شوي  غايب  از وي  برد و چون  ، از تو فرمان دستور دهي  وي به
:  يعني »اهللا داشت نگاه  به«امورند   اين  نگهدارنده  يستهشا  زنان ! بلي. »تو  و مال  خويش

  و ياري  حفظ الهي  سبب  ، به زنان  شوهر از سوي  در غياب  امور فوق  حفظ و نگهداري
  انيو نافرم  سركشي: نشوز »داريد  بيم  از نشوزتشان  را كه  و زناني«  است  وي  و توفيق

  بر شوهرش  زن:  المرأه  نشزت«: گويند مي  اعراب.  بر شوهر است  جويي و برتري
  برابر وي در) جنسي  مباشرت(  نكرد، از تمكين  اطاعت  از امرش  ، يعني»كرد  گردنكشي

از امور   و مانند اين  رفت  بيرون  ازخانه  شوهرش  اجازه  سر باز زد، بدون  عذري  بدون
  را كه  آنچه:  يعني »دهيد  پندشان«  نخست ، اي ناشزه  زنان  در برخورد با چنين » پس«

و ديگر   معاشرت  شوهر، حسن  است؛ از اطاعت نهاده  آنان  عهده بر  عزوجل  خداي
و   امور ترغيب  اين  پذيرش  به  كرده  آوريد و نصيحتشان  يادشان  رابه  آنان  ذمه  واجبات

  . است  لح  راه  اولين  و اين. دهيد  بيمشان  و نشوزت  سركشي  از عواقب
  كسي  براي  كه  بودم مي  را دستوردهنده  كسي  اگر من«:  است  آمده  شريف  در حديث

  حق  سبب  كند ـ به  سجده  شوهرش  براي  كه  دادم را دستور مي  زن  گمان كند، بي  سجده
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در  را  آنان«:  كه  است اين  حل  راه  دومين » و سپس«. »دارد  وي  شوهر بر ذمه  كه  بزرگي

را در زير روانداز   كنيد وآنان  دوري  از خوابگاههايشان:  يعني »كنيد  خوابگاهها ترك
.  است  با آنان  جنسي  آميزش  از عدم  تعبير، كنايه  اين. ندهيد  جاي  خويش) لحاف(

  وي  به  شوهر در بستر خواب  كه  است  آن  در خوابگاه  گزيدن دوري: اند گفته  بعضي
را   آنان«:  كه  است  اين  حل  راه  سومين  تأثير نكرد، پس  هم  اگر اين »و«كند   پشت

و   و گزنده  سخت  زدني  باشد، نه  و اصالحشان  قصد تأديب  به  كه  زدني  چنان »بزنيد
  نموده  آن  را مقيد به  زدن  اين ص اكرم رسول سنت  شود كه مي  خاطرنشان.  آزاردهنده

  نينجامد و اثري  در وي  عضوي  نقص  به  كه  طوري  باشد، به  ماليمت و  با نرمي  كه  است
بايد و شايد و   كه  چنان »كردند  اگر از شما اطاعت  پس«نگذارد   از خود بر جاي

از   چيزي  به »را نجوييد  راهي  ديگر بر آنها هيچ« را فروگذاشتند  و نشوزت  سركشي
  به  نسبت  و محبت  ورزي عشق  را به  آنان  آيد، پس  وشناخ را  آنان  كه  گفتار، يا كرداري

و   جويي ، لذا بهانه نيست  در اختيارشان  اين  نگردانيد، كه  خود مجبور و مكلف
  قدرت  بدانيد كه  پس » است  بزرگ  خدا بلند مرتبه  گمان بي« نكنيد  روي زياده

نكنيد   ستم  ، بر آنان باشد بنابراين مي  شما بر زنانتان  بزرگتر از قدرت بر شما �خداوند
  . قدرتهاست  همه  او فوق  ياد آوريد زيرا قدرت را بر خود به  متعال  خداي  و قدرت
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  حالت  اينك . است  زن  از سوي  در آن  رينشوز و نفور و ناسازگا  بود كه  اول  حالت  اين
اگر از « ! شرع  حكام و  تقضا  امور و اي  اولياي  اي »و«: كند مي  بيان  آيه  را در اين  دوم

 »بفرستيد  بوديد، پس بيمناك «و شوهر   زن  ميان:  يعني » آنان  ميان  اختالف  باال گرفتن

  چنان »را  زن  از خانواده  داوري مرد و  از خانواده  داوري«و شوهر   زن  سوي به
  دو شايستگي  آن  ميان  و داوري  حكميت  ، به و انصاف  و دين  از نظر عقل  را كه  داوراني

و   بايد از خانواده  داوران  سازد كه مي  مشخص  در اينجا خداوند متعال. باشند  داشته
  آشناتر، رازهاي  آنان  احوال  ، به زنمرد و   خانواده  كه باشند، چرا  مرد و زن  خويشان



467  

دو   آن  ميان  و سازگاري  صلح  فضاي تر و بر ايجاد دارنده را نگه  آنان  و محرم  خصوصي
فقط در   داوران  تعيين  البته. ترند مشتاق  مشتركشان مجدد كار و بار زندگي  يافتن و سامان

  طرف  باشد كه  و نابسامان  پيچيده  اي گونه وشوهر، به  زن  روابط ميان  كه  است  زماني
،  حالت  بود، در اين  شده  شناخته  ناحق  نگردد، اما اگر طرف آنها مشخص  در ميان  ناحق
  .شود مي  گرفته  از وي ديگر قطعا  طرف  حق
  خرج و شوهر به   زن  ميان  را در اصالح  مقدورشان  كوشش  كه  است  بر داوران!  آري

  ترتيب  اين  كنند، به مي  حكم  آن  مقتضاي  قادر بودند، به  اصالح  اين ر براگ  دهند، پس
  را به  وي  حال و در عين  بازداشته  را از آزار زنش  مرد؛ وي  مقصر بودن  در صورت  كه

يا مانند . شوند مي  بر وي  انفاق  مقصر بود؛ مانع  و اگر زن. كنند مي  ملزم  نفقه  پرداخت
  اعمال  خويش  دو، دركار داوري آن  ميان  مشكالت  بعد از بررسي  كه  هايي صلهاز في  اين
بود و آنها در   خارج  داوران  و شوهر از توان  زن  ميان  اگر اصالح  ولي. نمايند مي

  طور سالم به  مشترك  زندگي  اين  ديگر ادامه  رسيدند كه  حقيقت  اين  به  شان گيري نتيجه
  توانند ميان ، مي صورت  شوند، در اين جدا  دو از هم و بايد آن  نيست  ممكن  آن  و طبيعي

  .افگنند  و جدايي  آنها دوري
نافذ  و شوهر  زن  ميان  نمودن در امر جمع  داوران  فيصله  كه  دارند بر اين  علما اجماع

اما از نظر  افذ،نزد جمهور علما ن  ، به افگندن و جدايي  آنها در تفريق  فيصله  ولي.  است
  دارند، نه را  كردن جمع  صالحيت  داوران  برآنند كه  زيرا احناف  نافذ نيست  احناف

  و تفاهم  سازش و ايجاد  كردن جمع  قادر به  كه  را و در صورتي  افگندن جدايي  صالحيت
  حكم  جز به دو، آن  ميان  دهند، لذا تفريق  ارجاع  قاضي  را به  دو نبودند، قضيه  آن  ميان

آنها   و نيت »را بخواهند« و شوهر  زن  ميان » اصالح  اگر داوران«. گيرد نمي  انجام  قاضي

و   زن  ميان:  يعني »دو آن  ميان خداوند«باشد   و دلسوزانه  صادقانه  مورد، نيتي  در اين

  زندگي  و به  بازگشته  معاشرت و حسن  الفت  تا به »دهد مي  سازگاري«شوهر 
ديگر  با يك  در كار داوريشان  اما اگر داوران. بدهند  دوباره  سروساماني  مشتركشان

  خداوند دانا و آگاه  هرآينه«  نيست علما ـ نافذ  اجماع  آنها ـ به  كردند، حكم  اختالف
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ستمگر   يا شوهر ـ كه  ـ از زن  كسي به  است  و آگاه  داوران  اراده  به  داناست » است
  .باشد مي
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  است  آمده  شريف  در حديث »نگردانيد  را با او شريك  و خدا را بپرستيد و چيزي«

 �خداوند  حق  كه  داني آيا مي«: فرمودند � جبل  معاذبن  به صخدا  رسول  كه
او رابپرستند و   كه  اين: فرمودند. داناترند  خدا و رسولش:  ؟ معاذ گفت چيست  انبربندگ
  كار را كردند، حق اگر اين  كه  داني آيا مي: فرمودند  سپس. نياورند  را با او شريك  چيزي
امر   اولين  پس. »نكند  راعذاب  ايشان  كه  است  اين  آنان  ؟ حق چيست �بر خدا  بندگان

، و  وي  ، طاعت يگانگي به  وي  ، خواندن خداوند متعال  فريضه؛ همانا معرفت  و اولين
پدر و مادر   و به«  است  وي  و ربوبيت  الوهيت  در شأن  وي  به  آوردن  شرك  عدم

و   خويشان  و به»  نيازشان  در هنگام  بر آنان  و انفاق  و عمل  در سخن» كنيد  احسان

  و به«  گذشت» 177/ آيه»  بقره در سوره  تفسير آن. كنيد  ز احسانني»  و مسكينان  يتيمان

،  در مسكن  همسايگي  همراه  به  كه  است  او كسي. كنيد  نيز احسان »خويشاوند  همسايه

�v﴿ :يا مراد از. باشد  نيز داشته  نسبي  نزديكي  انسان  به � u� � � t﴾ نزديك  همسايه  
دور نيز   ، يا همسايه اجنبي و  بيگانه:  يعني » بيگانه  همسايه  و به«.  ديوار است  و ديوار به

  خاطرنشان.  است  و نصراني  يهودي  همسايه ، مراد از آن: اند گفته  بعضي. كنيد  احسان
  كند، پس پيدا مي  تفاوت  وي  منزل  و دوري  نزديكي  حسب  به  همسايه  حق  شود كه مي
  كه  هراندازه  شود و به تر مي ضعيف  هم  وي  باشد؛ حق دورتر  منزلش  كه  هراندازه  به

  كه  است  آمده  شريف  در حديث. شود تر مي قوي  هم  وي  نزديكتر باشد، حق  منزلش
  همسايه  درباره  من  به  پيوسته  جبرئيل«: فرمودند  همسايه  حق  درباره صاكرم رسول

  .»برد مي  ارث  از همسايه  ايهبردم؛ همس  گمان  كه كرد تا بدانجا مي  سفارش
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  رفيق  به سفر و  رفيق  همسر، به  به:  يعني » در پهلو نشسته  نشين هم  به«كنيد   احسان »و«

  احسان »و« ، يا مانند اينها تجارت  ، يا انجام صنعت  ، يا آموزش علم  در تحصيل  اقامت

  بر مقيم  گذرد، پس مي گذرا از نزد شماطور  به  كه  مسافري  به:  يعني » السبيل ابن«  كنيد به
 ، مسافر در مراد از آن: اند گفته بعضي.  راه:  يعني:  سبيل. كند  مسافر احسان  تا به  است

  ميهمان  مراد از آن: ديگر  قولي  به .باشد  شده  تمام  راهش  توشه  كه  است  اي مانده راه
و   غالمان  و ايشان » شده  وي  شما مالك  دست  كه  كسي  آن  به«كنيد   احسان »و«  است

  بايد از همان  و كنيزان  غالمان  دادند كه دستور صخدا  رسول  كه اند، چنان  كنيزان
  مالك  شوند كه  پوشانده  لباسي  و از همان خورد مي  آنان  مالك  شوند كه  اطعام  غذايي

  غذا و پوشاك  مستحق  برده«:  است  آمده شريف  در حديث  همچنين. پوشد مي  آنان
  دوست هللا  هرآينه«. »نشود  ساخته  خود مكلف  حد توان  و از كار جز به  است  خويش

و بر   باشد بر مردم  مالحظه پروا و بي متكبر و بي : يعني » مختال  را كه  ندارد كسي

و   مناقب  ، برشمردن خود ستايي: فخر »باشد  و فخرفروش«  خويش  همسايگان
  حق  هاي نعمت  اما اگر كسي.  است  نمايي خود بزرگ و  فرازي و گردن  خويش  افتخارات

  واجب  و به  ، برشمرد، او شكرگزار است وي  فضل  به  اعتراف منظور  را بر خود به  تعالي
  بعد آمده  در آيه  كه ـ چنان  نيست  ، لذا سزاوار نكوهش ورزيده  قيام  تعالي  شكر حق

  . است
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  كه  درآنچه »ورزند مي  بخل  را كه  كساني  همان«: ندارد  دوست  خداوند متعال  همچنان

  بخل  را به  و مردمان«زنند  خود سرباز مي  حقوق  ، از اداي دارند و بنابراين  در دست

  نيز احساس  شان و دارايي  در مال  ديگران  تاز جود و سخاو  آنان  گويي »فرمايند مي
  حيايي و بي  ناداني و  و حماقت  و پستي  خست  نهايت  ينو ا !كنند مي  انزجار و دلتنگي

  را خداوند از فضل  آنچه«  كه  كساني  همان »و«  است  طبع  گي و فرومايه  زشتي  و اوج

كنند  تظاهر مي  فقر و مسكنت  به:  يعني »دارند مي  ، پوشيده داشته  بدانها ارزاني  خويش
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 �خداوند«:  است  آمده  شريف  درحديث. نبرند  پي  هايشان برخورداري  به  تا نيازمندان
و «. »هويدا گردد  بر وي  نعمت  اثر آن  كه دارد  دهد، دوست مي  نعمتي  اي بر بنده  چون

خوار و   در آخرت  آن  وسيله به  كه » ايم كرده  آماده  خواركننده  عذابي  كافران  براي
  . گردانيم مي  مقدارشان بي
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 چشم  ، پيش نمايش  را براي  اموالشان  را كه  كساني«ندارد   دوست  تعالي  حق »و«

تا  اند و بخشنده  سخي  نند كهوانمود ك  چنين  مردم  خواهند به و مي »بخشند مي  مردمان 
يا   منافقان  و آنان. ورزند  فخر و مباهات  آن  به  مردم  و ميان  مشهور شده  و دهش  كرم  به

  شيطان  كه هر و. ، معتقد نيستند و روز قيامت هللا  و به«:  جمله  اين  دليل  اند، به كافران

  زيرا شيطان » است بدهمدمي  چه  يو  پس«  است  يار و همنشين:  قرين »او باشد  قرين
و   ، خودستايي فخرفروشي ، بخل  ، او را به درافگنده  هالك  هاي ورطه  را به  همدمش
  انفاق  كار از پاداش  دهد و با اين مي دستور  و ريا و شهرت  نمايش  هدف با  مال  بخشش

  ، مالش باطل  در راه  وي  الم  با انفاق  حال درعين و  گردانيده  محرومش  حق  در راه  مال
در  ! است  ، بسيار بدهمدمي چنين اين  و همدمي  رفيق  گرداند، پس مي  تلف  را نيز بر وي

كند  مي  و صدقه  انفاق  خاطر آن را به  مالش  كه  مالي  صاحب« : است  آمده  شريف  حديث
  آتش  كه  است  تني  سه  اولين  ، در زمره است  بخشنده  فردي  فالن : شود كه  او گفته  تا به

  .»شود ور مي شعله  برآنان  در روز قيامت
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،  داده  روزي  آنان  خدا به  آوردند و از آنچه مي  ايمان  خدا و روز بازپسين  و اگر به«

و  » داناست  آنان«كار و كردار  » ؟ و خدا به  داشت  برايشان  زياني  كردند، چه مي  انفاق
  .كند رها نمي  حالشان  را به  آنان

   



471  

��vu��t�s�rq��p��on��m��lkj���i���h��g��f��vu��t�s�rq��p��on��m��lkj���i���h��g��f��vu��t�s�rq��p��on��m��lkj���i���h��g��f��vu��t�s�rq��p��on��m��lkj���i���h��g��f  
  عبارت و ذر  است» ذر«واحد :  ذره »كند نمي  ستم  اي ذره  وزن  خداوند به  و هرآينه«

غبار و گرد،   هر جزء از اجزاي: اند گفته  بعضي.  بسيار ريز و كوچك  مورچه: از  است
» ذره«شود، نيز  نمي  ديده  عادي  با چشم  كه  واحد اتم  يك  به  امروزه.  است  ذره  يك
  كند و در عذاب نمي  كم  چيزي  اعمالشان  از ثواب �خداوند:  يعني. گويند مي

  طوالني  شريف  در حديث. آن  مافوق  رسد به  افزايد، چه نمي  اي ذره  هموزن  گناهانشان
برگرديد و : فرمايد مي  فرشتگان به  خطاب  عزوجل  خداي  گاه آن... «:  است  آمده  فاعتش

  بيرون  يافتيد، از دوزخ  از ايمان  سپندي دانه  همسنگ  اندازه  به  وي  در قلب  را كه  كسي
  ترين پايين  ترين پايين  ترين مقدار پايين  به« : است  آمده  ديگري  در روايت. »آوريد

  گاه آن. »آورند مي  بيرون  بسيار را از دوزخ  خلقي  فرشتگان  پس...  از ايمان  اي ذره  هموزن

  .را بخوانيد �﴾k��j���i���h��g��f﴿ : خواهيد آيه مي اگر: فرمود  حديث  راوي
 راچند و  بسيار و آن  مراتب  به »كند مي  باشد، دوچندانش  نيكي  عمل«  ذره » و اگر آن«

خداوند  همانا«:  است  آمده  شريف  در حديث  كه سازد، چنان مي  رابر مضاعفب  چندين

و   كيفر گناه  تعالي  اما حق. »گرداند مي  دوهزار برابر مضاعف  را به  حسنه  يك  پاداش

  صاحبان به» بخشد مي  بزرگ  پاداشي  و از نزد خويش«سازد  نمي  را دوچندان  بدي
  . نيك  اعمال
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روز  و  حال:  يعني »؟ آوريم  گواهي  از هر امتي  كه  گاه باشد آن  چگونه  حالشان  پس«

؟  آوريم ميدان  به  گواهي  آنان  عليه  از هر امتي  كه  گاه خواهد بود آن  چگونه  كافران  اين
و عهد   فراخوانده عزوجل  خداي  سوي آنها را به  هستند كه  از كساني  گواهان  اين  البته
  را در پيش  انكار واعراض  ، راه در پاسخ  اند، اما آنان كرده  يادآوري  آنان  را به  الهي

دهند  مي  گواهي  برامتهايشان  در روز قيامت  اند كه:  عظام  ، انبياي گواهان  پس. اند گرفته
  را به  الهي  پيام  كه  تو رابر كساني !صمحمد  اي:  عنيي » آوريم  گواه  و تو را بر آنان«

و بر   نكفرشا  به  ، بر كافران ايمانشان به  تا بر مؤمنان  آوريم مي  ، گواه اي كرده  ابالغ  آنان
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  است  آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث.  دهي  گواهي  نفاقشان  به  منافقان
بر   ا ، من  يا رسول:  گفتم ! قرآن بخوان  برمن«: فرمودند  من  به صخدا  رسول:  گفت  كه

  دوست  من!  آري: ؟ فرمودند است  شده  برشما نازل  قرآن  كه درحالي  بخوانم  شما قرآن
  آيه  اين  به  تا چون  را خواندم» نساء»  سوره  پس.  بشنوم را از ديگران  قرآن  كه  دارم

����~��_��`��x��w�{��z��y��|�a﴿:  رسيدم � �}�b�c﴾ فرمودند :
لبريز   از اشك ص حضرت  آن  چشمان  كه  شدم  اثنا متوجه  در اين.  است  ديگر كافي

  .»است  شده
   

f��e��df��e��df��e��df��e��d����gggg������r��q��p���o���n��m��l��k��j��i��h��r��q��p���o���n��m��l��k��j��i��h��r��q��p���o���n��m��l��k��j��i��h��r��q��p���o���n��m��l��k��j��i��h  

 اي  كنند كه اند، آرزو مي كرده  اند و از پيامبر نافرماني كفر ورزيده  كه  روز، آنان  آن«

  بشكافد وآنان  زمين  كاش  اي  كنند كه آرزو مي:  يعني »هموار گردد  بر آنان  زمين  كاش 
و   نام  خود هموار گردد وهيچ  اول  شكل  همان  به  بر آنان  خاك  فرو روند، سپس  در آن
  توانند هيچ ونمي«دچار نشوند   خويش  عمل  مكافات  نماند تا به  باقي  از آنان  نشاني

  شده  ارائه آشكار و  بر وي  همه  رازهايشان  بلكه »كنند  را از خداوند پنهان  نيسخ
  و بر نهان  است  معلوم  نزد وي  اند، به كرده  ردوبدل  خويش  در ميان  كه  و سخناني  است
  .دهد مي گواهي  بر ضدشان  اندامهايشان  رو توانا نيستند كه  از آن  آن  كردن

   

�w��v��u��t��s�w��v��u��t��s�w��v��u��t��s�w��v��u��t��s����¢��¡�����~��}��|��{��z��y��� �x¢��¡�����~��}��|��{��z��y��� �x¢��¡�����~��}��|��{��z��y��� �x¢��¡�����~��}��|��{��z��y��� �x��������££££����
©�� �̈ � §¦��¥��¤©�� �̈� §¦��¥��¤©�� �̈� §¦��¥��¤©�� �̈� §¦��¥��¤����ªªªª������ �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��±��� �°��� �̄ �®��¬��«�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��±��� �°��� �̄ �®��¬��«�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��±��� �°��� �̄ �®��¬��«�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��±��� �°��� �̄ �®��¬��«

Å��Ä������Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹Å��Ä������Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹Å��Ä������Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹Å��Ä������Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹����È��Ç��ÆÈ��Ç��ÆÈ��Ç��ÆÈ��Ç��Æ  
 :فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � از علي

 كرد و شرابمان  آماده  ما غذايي  داد و براي  ترتيب  اي ميهماني  عوف بن عبدالرحمن
  امام را در نماز...  نماز فرا رسيد، فالن  موقع  در ما اثر كرد و چون  شراب  نوشانيد، پس 

�   '=(  ساختند و او سوره�&F	�3�!5� ��   '=: )خواند  چنين را اين( ��&F	�3�!5� ��  �� ,
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&F	�,�� �� �,T  "��	  F	�,�� � ! مؤمنان  اي« :فرمود  نازل �ندخداو  پس )!��,� �

  نماز نخوانيد، يا در اين  مستي  درحال:  يعني »نشويد  نماز نزديك  به  مستي  درحال

اثر   كه  گاه تا آن:  يعني »گوييد مي  بدانيد چه  كه  تا زماني«نشويد   داخل مساجد  به  حال
  مست  زيرا شخص گوييد مي  چه  شود و بدانيد كه  از شما برطرف  سكر و مستي

  عبادتي  فقط با آن ، عبادت  هدف  رساند كه خود مي  اين. گويد مي  چه  داند كه نمي
ناظر بر   آيه  اين  كه شود مي  خاطرنشان. باشد  خاشعانه  عبادتي  شود كه مي  برآورده
  ئدهما  ـ در سوره  مرحله  در چهارمين  ، سپس است  شراب  تحريم  از مراحل  سوم  مرحله

نماز   هستيد به  جنب  كه  هنگامي و«گرديد   حرام  كلي  به  آوري مستي  شراب  ـ هرگونه

، اثر هر  و جنابت  است  رسيده  جنابت  وي  به  كه  است  كسي:  جنب »نشويد  نزديك

  كه  مگر آن«  آن  باشد، يا بدون  با احتالم  همراه  ، چه است  ، يا انزالي جنسي  مقاربت

در   كه  شما جايز است  سفر براي  زيرا در حال »كنيد  غسل  كه  ذر باشيد تا زمانيراهگ
از   احناف  فهم  تفسير، ناظر بر نحوه اين  البته. نماز بخوانيد  ، با تيمم آب  نيافتن  صورت

نماز،   مواضع  به  جنابت  در حال  كه  است اين  معني: اند گفته  اما بعضي.  است  كريمه  آيه
  ديگر آن  سوي مسجد به  سوي  از يك  كه  اين نشويد، مگر  مساجد نزديك  به  يعني

تواند از  مي  جنب) و شافعي  ، مالك ابوحنيفه(گذر باشيد زيرا در نزد جمهورفقها   درحال
  است  در مسجد حرام  وي  كردن بنشيند زيرا درنگ  در آن تواند مسجد گذر كند، اما نمي

  حنبل احمدبن  اما امام. كند  ، تيمم وجود آب  عدم  در صورت يا  نموده  غسل  كه  تا آن
  .داند با وضو باشد، جايز مي  كه  در مسجد را در صورتي جنب  نمودن  درنگ

  در صورت و »و اگر بيمار بوديد«: فرمايد مي  نموده  را بيان  تيمم  حكم  تعالي  حق  گاه آن
  بر خود بيم  ديگري  يا آسيب  شدن ، از تلف يا آينده  الاز شما در ح  ، يكي آب  استعمال

يا در «ديد  رادر خود نمي  آب  جاي  به  رسيدن  توان  بود كه  بنيه  سست  ، يا چنان داشت

مسافر بر   اسم  اطالق  كه  است  هركسي  براي  جواز تيمم  قيد مفيد معني  اين »سفر بوديد
  بعضي. باشد) نماز  كننده  كوتاه( سفر، سفر قصر  كه  شرط نيست  و اين  است  صادق  وي

از شما   يا يكي«. كند  تواند تيمم نيز مي  ، فرد مقيم وجود آب  عدم  در صورت: اند گفته

يا با «شود  مي  خارج  از انسان  كه  است  مدفوعي از ادرار و  كنايه »آمد  حاجت  از قضاي
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 با  آنان  از بدن  آن غير  دادن ، يا تماس مالي دست و  با بوسيدن »ايد كرده  آميزش  زنان
  است  اين :ابوحنيفه  مذهب.  جنسي  جويي و لذت  گيري وبهره  شهوت  برآوردن  هدف

  به  رأي  اين«: گويد مي  طبري جرير  ابن.  است) مقاربت(  جماع فقط  مراد از آن  كه
  بعضي  ايشان  كه  ص  اكرم از رسول  خبر وارده  اين  صحت  دليل  به ، است  اولي  صواب
. »وضو بگيرند  كه  آن خواندند، بي نماز مي  بوسيدند و سپس مي را  خويش  از زنان

خود بعد از   در نزديكي »نيافتيد  و آب«  است  داده  را ترجيح  رأي  كثير نيز اين ابن
  ديگر چون  يا مانعي،  داشت  شما زيان  براي  آب  استعمال  كه  ، يا اين آن وجوي جست
  آب  به  ، شما را از دسترسي كشي وجود ابزار آب  ، يا عدم ، يا بيماري درنده ، يا دشمن
برصعيد «قصد كنيد :  يعني »كنيد  تيمم«ذكر شد   كه  مواردي  در همه » پس«  داشت بازمي

صعيد   زمين  سطح  به. باشد، يا نباشد  خاكي  بر آن  ، چه است  زمين  روي: صعيد » پاك
  مذهب  و اين. كند مي صعود  بر آن  كه  است  از آن  قسمتي  آخرين  زمين  گفتند زيرا سطح

  تيمم  ، پس است  فقط خاك صعيد:  بر آنند كه  حنبل  و احمدبن  شافعي  ولي.  است  مالك
جايز   و سنگريزه  سنگ  صخره بر  ، لذا تيمم روا نيست  بر چيز ديگري  جز بر خاك

باشد،   خاك  از جنس  كه  است  صحيح  بر هر چيزي  تيمم: گويد مي  اما ابوحنيفه.  نيست
  زمين  آن  به:  يعني » آن  را به  ها و دستهايتان چهره  پس«  و زرنيخ  ، آهك مانند سنگريزه

  هر دو كف  شخص:  كه  است  اين  تيمم  كيفيت.  تيمم  نيت  به »كنيد  مسح«و طاهر   پاك
  روي  تمام  خود بكشد كه  بر روي  را طوري آنها  گاه آن ، زده  زمين  را به  خويش  تدس
  و با دست  زده  زمين  را به  خويش  دست  هر دو كف  را در بر گيرد و بار دوم  وي

  كند و باز با دست  مسح  آرنج  تا انتهاي  از سر انگشتان را  خويش  چپ  ، دست راست
  وي  از دستان  بخشي  هيچ  كه  نمايد، طوري  مسح  گونه همين خود را  راست  ، دست چپ

بر شما   كه چنان » است  آمرزنده  عفوكنندههللا ا  هرآينه«نماند   باقي  مسح  بدون  تا آرنج
 و  در تيمم  دادن  موارد آمرزيد و با رخصت  و تقصير شما را در اين  كوتاهي عفو كرد و

وجود   توانيد در هنگام ، شما مي نمود بنابراين  ، بر شما رحم يفتكل  عرصه  ساختن  فراخ
  .نماز بخوانيد  وضو يا غسل  عذر، بدون
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چيز  سه  ديگر به  بر امتهاي«: فرمودند صاكرم رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث
  نيدهگردا  فرشتگان  ما در نماز مانند صفوف  صفوف  كه  اين  اول:  ايم شده  داده  برتري

  خاك  كه  اين  و سوم. شد  ما مسجد گردانيده  براي  زمين  عرصه  همه  كه  اين  دوم. شد
  .»نيافتيم  آب  كه  شد ـ هرگاه  گردانيده  كننده ما پاك  براي  زمين
  كه  است  كرده  اهللا عنها روايت رضي  از عائشه  بخاري:  تيمم  مشروعيت  نزول  سبب
» الجيش ذات«  ، يا به بيابان  به  و چون  رفتيم  بيرون  در سفري صخدا  با رسول«: فرمود

پيدا   بند من تا گردن كردند  درنگ صخدا  رسول  شد، پس  پاره  بند من ، گردن رسيديم
  با ما آبي  هم  بود و نه  آبي  نه  بيابان  كردند و در آن  درنگ  نيز همراهشان  شود، مردم

  عائشه  كه  بيني آيا نمي: رفتند وگفتند  نزد ابوبكر پدرم  مردم  مهنگا  ، در اين وجود داشت
و   است  آبي  در اينجا نه  كه در حالي ، ساخت  را معطل  و مردم صخدا  كرد؟ رسول  چه
و   نهاده  را بر زانويم  سرشان ص  رسول كه  درحالي   پس !دارند؟  همراه  به  آبي  مردم  نه
  و مردم صخدا  رسول:  گفت  من  به  كنان آمد وسرزنش �ابوبكر بودند،  رفته  خواب  به

و  !دارند؟  همراه  به  آنها آبي  و نه  است  اينجا آبي در  نه  كه درحالي  اي ساخته  را معطل
  گاه بگويد، آن  بود كه  خدا خواسته  آنچه  گفت داد و مي مي ادامه   سرزنشم  به  گونه همين
مرا   مزانوي  بر روي صخدا  رسول  جز خواب  كرد و چيزي  من  شتدر پ  زدن  به  شروع

  تعالي  برخاستند و حق  از خواب صخدا  اثنا رسول  در اين.  داشت بازنمي  از تحرك
حضير   اسيدبن  وقت  در اين  هم. كردند  تيمم  همه  كرد و مسلمانان  نازل را  تيمم  آيه

  ار آنسو  من  را كه  شتري  گاه آن.  شما نيست  بركت  ليناو  اين !ابوبكر  خانواده  اي:  گفت
  .»يافتم  بند خود را در زير آن و گردن  درآوردم  حركت  از جا به  بودم

   

���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì���Ë��Ê��É���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì���Ë��Ê��É���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì���Ë��Ê��É���×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì���Ë��Ê��É  
  قلب هب » ننگريستي«اند   مراد يهوديان »اند شده  داده  از كتاب  اي بهره  كه  كساني  آيا به«

  بدل  هدايت  و به »خرند را مي  گمراهي  آنان«  است  ، تورات ؟ مراد از كتاب خويش
 پيامبر ما حضرت  نبوت  بر صحت  حجت  شدن بعد از روشن  كنند، چرا كه مي

 بر يهوديت  ، هنوز هم و انجيل  در تورات  ايشان  بعثت  به  و وجود بشارت صمحمد 



476  

  گمراهي  به  آنان:  يعني »كنيد  را گم  شما نيز راه  اهند كهخو و مي«اند  مانده  باقي 
ديگر،   هاي و با نيرنگ  و انكار حق  با كتمان  خواهند كه مي  بلكه  اكتفا نكرده  خودشان

  .كفر ورزيد صمحمد  برند تا به بدر  حق  را نيز از راه  شما مؤمنان
   

K��J��I��H��G��F��E��DC��B��AK��J��I��H��G��F��E��DC��B��AK��J��I��H��G��F��E��DC��B��AK��J��I��H��G��F��E��DC��B��A  
  شما از گمراهي  براي  كه  آنچه  و به » شما داناتر است  دشمنان  خدا به« ! مؤمنان  اي »و«

شما باشد   خدا سرپرست  كه  است  و كافي«دارد  مي  بر حذرتان  از آنان  طلبند، پس مي

كارساز و ياور  �خدا  كه  است  كافي:  يعني »خدا ياور شما باشد  كه  است  و كافي
  وي  و نصرت  واليت  به  دهد، پس  تان نبرد، نصرت  سنگرهايها و  و در جبهه  شما بوده

  .نطلبيد  و نصرت  واليت  را به  اكتفا كنيد و ديگران
   

��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L
��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀� _ �̂ �]��\���[��Z��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀� _ �̂ �]��\���[��Z��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀� _ �̂ �]��\���[��Z��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a�� �̀� _ �̂ �]��\���[��Z

��s��r��q���p��o��n��m��l��s��r��q���p��o��n��m��l��s��r��q���p��o��n��m��l��s��r��q���p��o��n��m��l  
معاند   شما را بر يهوديان �خدا ! مؤمنان  اي:  يعني »اند  دييهو  كه  از آنان  برخي«

از :  يعني باشد،  سخن  ابتداي  عبارت  اين  كه  است  محتمل  همچنين. دهد مي  نصرت
  و ازجمله »گردانند خود برمي  را از جاهاي  كلمات«  هستند كه  گروهي  يهوديان
  آن  ديگررا بجاي  كلماتي  و در عوض  برداشته  آن  را از مواضع صاكرم  رسول  اوصاف
و «كنند  مي  تأويل  آن  حقيقي  را بر غيرتأويل  كلمات:  كه  است  يا مراد اين. دهند قرار مي

را   سخن  اين  كه  است  محتمل .امر تو را » و نپذيرفتيم«تو را   سخن » شنيديم: گويند مي

  عليه  آنان  از سوي  نفريني  اين « ناشنوا گردي«  كه »و بشنو«باشند   گفته  آهسته

��W��V﴿:  يا معناي !گردند برمي از حق  گونه اين  باد كه  ـ مرگشان  است ص پيامبراكرم

�X﴾ و   مدح  احتمال ، ظاهرا سخن  اين  كه. بگير ما را بشنو و نشنيده   سخن:  است  اين
  اين  به  را نشنود و ذم  ناخوش  تو سخن  گوش:  كه معني  اين  به  هر دو را دارد، مدح  ذم
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با «را   سخن  و اين ١. كن  ما التفات  به:  يعني: ﴾Y﴿ ! ناشنوا گردي  كاش  اي:  كه  معني

  هم در  سخن  در لفافه  را طوري  خويش  دشنام  يعني. گويند مي »خود  زبان  پيچانيدن
طفره   حق  از گفتن  بازي بانبا ز ! آري. نبرد  پي  مرادشان  حقيقت به  كسي  آميزند كه مي

  چيزهايي  سوي به  و كنايه  را با تعريض  هايشان دارند زبان  كه  اي وپليدي  و از خبث  رفته 
در   زدن  قصد طعنه  و به«اند  داشته  نپنها  در دلهايشان  سازند كه مي  گردانند و كج برمي

ا اگر او پيامبر بود، قطع:  كنند كه مي  استدالل  گويند زيرا چنين را مي  سخن  اين » دين
  ساختن  با آگاه  سبحان  خداي  كه!  دهيم مي  او را دشنام) راعنا(  ما با گفتن  كه  دانست مي

: گفتند مي  و اگر آنان«اثر گردانيد  را بي  شاناستدالل  امر، اين  از اين صپيامبر خويش

  وبه«  گوييم ما مي  راكه  آنچه »و بشنو«  از دستورت » برديم  و فرمان«را   سخنت » شنيديم

: گفتند ، مي)بگير  بشنو ونشنيده:  غير مسمع  اسمع(  جاي به  اگر آنان:  يعني »ما بنگر
: انظرنا: (گفتند ، مي است  دشنام  عبري  در زبان  كه) راعنا(  جاي ، و اگر به)بشنو:  اسمع(

  اين:  يعني »تر بود و درست«گفتند   ز آنچها بود »بهتر  آنان  قطعا براي«؛ )در كار ما بنگر

��T﴿:  جمله  ، يعني اولشان  استوارتر و بهتر از سخن تر و درست �در نزد خداوند

Y� �X� �W� �V� �U﴾  ،را در پيش  درستي  و روش  راه  آنان » ولي«بود  

از :  يعني » است  كرده  لعنت  كفرشان  سبب  را به  خدا آنان« رو  نگرفتند و از همين
  و آن » آورند مگر اندكي نمي  ايمان  و درنتيجه«  است  نموده  طردشان  خويش  رحمت
  ، نه الهي  از پيامبران  بعضي  و به  آسماني  از كتابهاي  بعضي  به  ايمانشان :از  است  عبارت

  .آورند مي  نراستي  ايماني  از آنان  فقط اندكي:  است  اين  يا معني. ديگر  پيامبران و  كتب  به
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با   كه  است  چيزي  همان  كننده و تصديق  فرو فرستاديم  آنچه  به ! كتاب  اهل  اي«

. يدآور ، ايمان  است  تورات  كننده تصديق  كه  قرآني  به:  يعني »آوريد  ، ايمان شماست
  آنان  كه  جهت  دهد، بدان مي  بيم  خويش  از سوي  خشمي  را به  آنان  تعالي  حق  سپس

. كردند  عمل  ضدآن  را فروگذاشتند و به  از آن  ، پيروي و با وجود آن  را شناخته  حق
  صورتهاي:  يعني » و محو كنيم  را مسخ  هايي چهره  كه  از آن  پيش«آوريد   ايمان ! آري
را   هايتان چهره  كه  گونه ، بدين محو كنيم  آن  ها و مشخصات را با محو نشانه شما

  را از ميان  هايتان ها و دهانها وابروها و چشم و بيني  گردانيده  گردنهايتان  پشت  همچون
، آنها را  صورت  عالئم  محو كردن بعد از:  يعني » گردانيم  آنها را بازپس  پس«  برداريم

  بگردانيم  پشتهايتان  را از طرف  صورتهايتان  كه  گونه ، بدين گردانيم  قفا باز پس  موضع  به
  را به  هايتان يا چهره.  آوريم  بيرون  گردنتان  را ازپشت  رويد و چشمانتان  قهقرا راه  به  كه

  بر زمين  تتانسر و صور  كه  ، طوري آوريم  بدنتان  باالي  را به  بدنتان  و پايين  بدنتان  پايين
  مجازاتشان  بودن  و سهمگين  سخت  خود، بر عذاب  اين  كه .هوا باشد  رو به  و پاهايتان

  لعنت » كرديم  را لعنت  سبت  اصحاب  كه ، چنان كنيم  را لعنت  يا آنان«كند  مي  داللت
و   وزينهب  به  آنان  نمودن  مسخ: بود از  عبارت) روز شنبه  شكنان حرمت(  سبت  اصحاب

اند  ملعون  هر زباني  به  كه  است  سبت  اصحاب  مراد، خود لعنت: اند گفته  بعضي. خوك
 ، در هر است  يافتني  تحقق  ناخواه خواه  وي  فرمان:  يعني » پذير است  انجام  وامر الهي«

  شدن سلمانم ، سبب آيه  اين  كه  است  شده  روايت. نمايد  را اراده  آن  او تحقق  كه  زماني
  .احبار گرديد  كعب

   

���§������¦��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��r���§������¦��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��r���§������¦��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��r���§������¦��¥��¤��£��¢��¡���~��}��|���{��z��y����x��w��v���u��t��s��r
��¨��¨��¨��¨  

  كه  كسي براي:  يعني »بخشايد شود، نمي ورزيده  او شرك  به  را كه  مسلما خداوند اين«
وجود   وي  شرك آمرزش  ، احتمال است  نكرده  توبه  از آن  از مرگ  و قبل  مرده  بر شرك
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  از گنهكاران  شرك  اهل غير:  يعني »آمرزد خواهد مي  را بر هركه  و غيرآن«ندارد 
  ، پس است  وي  اراده  به  امر موكول  داخلند و اين  تعالي  حق  آمرزش  در مشيت  مسلمين

را ـ   هر گناهي  كه  اين آمرزد، ولو بخواهد مي  كه  از موحدان  هركس  براي  تعالي  حق
  باشند ـ كه  نكرده  هم  توبه  خويش  و از گناه  گرديده  ـ مرتكب  يا صغيره  از كبيره  اعم
و «كند  مي  بخواهد عذاب  كه  را هم  ـ و هركه  است  و جماعت  سنت  اهل  مذهب  اين

  زيرا شرك » است  بربافته را  عظيمي  گناه  ورزد، درحقيقت  خدا شرك  به  كه  هركس
  اهللا عنها آمده رضي  عائشه  روايت  به  شريف  در حديث.  است  كبيره  گناهان  رينبزرگت
  حق  كه  است  ديواني:  است  ديوان  سه  عزوجل  در نزد خداي  اعمال  ديوانهاي«:  است
را فروگذار  از آن  چيزي  تعالي  حق كه  است  دهد و ديواني نمي  اهميتي  آن  به  تعالي
را   آن  تعالي  حق  كه  اما ديواني. آمرزد نمي را  آن  تعالي  حق  كه  است  وانيكند و دي نمي

���t﴿:  است  فرموده  عزوجل  ، خداي اوست  به  ورزيدن  شرك  آمرزد، ديوان نمي �s� �r��t� �s� �r��t� �s� �r��t� �s� �r

����x��w��v���u����x��w��v���u����x��w��v���u����x��w��v���u...﴾است  ، و فرموده  :�{��s��r���q��p��o��n��m��l��k����j
���tz ]را   ورزد، خداوند بر او بهشت  شرك خداوند  به  كس هر  قتدر حقي: ]٧٢: المائدة
  بنده  ستم  دهد؛ ديوان نمي  اهميت  آن  به  كه اما ديواني. »72 /مائده«) است  گردانيده  حرام

ـ   كرده  را ترك  آن  كه  نمازي يا  ـ از روزه  است  خويش  خود و خداي  بر خود در ميان
  كه  و اما ديواني. گذرد در مي  اگر بخواهد از آن  آمرزد، ولي ميران  اين  متعال  زيرا خداي

،  ديگر است بر يك  بندگان  و ستم  ظلم  گذارد؛ ديوان را فرو نمي  از آن  چيزي �خداوند
  .»دارد  قصاص  نخواه خواه  كه
   

º��¹�� �̧��¶�����µ�� �́�³��²��±��° �̄�®��¬��«��ª��©º��¹�� �̧��¶�����µ�� �́�³��²��±��° �̄�®��¬��«��ª��©º��¹�� �̧��¶�����µ�� �́�³��²��±��° �̄�®��¬��«��ª��©º��¹�� �̧��¶�����µ�� �́�³��²��±��° �̄�®��¬��«��ª��©  
  هايي  و برتري  فضايل  با ادعاي »شمارند مي  پاك خود را  كه  كساني  سوي آيا به«

  فرزندان ما: گفتند  يهود و نصاري  كه چنان »؟ اي ننگريسته«  نيست  آنان  مربوط به كه
  نداريم  گناهي  ما هيچ: گويند مي  كه  از مردم  برخي  سخن  نيا مانند اي ! خداييم  ودوستان

از   مردم  بعضي  ، ستايش كريمه مراد آيه : اند گفته  عضيب ! پاكيم  از گناه  كودكان  و همچون
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كند،  مي  خود را تزكيه كه  هر كسي  براي  عام  است  هشداري  اين  البته.  ديگر است بعضي
  بلكه«  نيست  چنين: فرمايد مي تعالي  حق. شناسد مي  عيب  و بي  ستايد و پاكيزه مي

  كه  از بندگانش  كساني  او به زيرا فقط »رداندگ مي  را بخواهد پاك  هركه  كه  خداست
  بندگان  ، پس نيستند، داناست  سزاوار آن  كه  از آنان  هستند و كساني  تزكيه  سزاوار اين
ديگر  و يك  و تفاخر برهمديگر ـ فروگذاشته  طلبي برتري  خود را ـ با هدف  بايد تزكيه

  آمده �اسود مقدادبن  روايت  به  شريف  درحديث. قرار ندهند  و ستايش  را مورد مدح
  در روايت. »بپاشيم  خاك  مداحان  بر روي  ما دستوردادند كه  به صخدا  رسول«: است

كرد،   را مدح  ، رفيقش يا نخواسته  از شما خواسته  اگر يكي... « : است آمده � بكره ابي
را بر   و كسي  پندارم مي...  چنين او را: احدا هللا  علي  وال ازكي  كذلك  احسبه: بايد بگويد
  مانند روي رشته  نخ:  فتيل »رود نمي  ستم  بر آنان  قدر فتيلي  و به«. »كنم نمي  خدا تزكيه

 گناه  اندازه كنند، به مي  خود را تزكيه  كه  گروهي  اين:  است  اين  معني.  خرماست هسته
ـ   خرمايي هسته  روي  رشته  اندازه  و بهـ ول  برآن  شوند و افزون مي  عذاب  خويش  تزكيه 

  هسته  روي  رشته مقدار  باشند، به  آن  مستحق  نيز كه  گيرند و از ثوابي قرار نمي  موردستم
  .شود نمي  كم  خرمايي

   

Æ��Å��Ä����Ã��Â���ÁÀ��¿��¾��½��������¼��»Æ��Å��Ä����Ã��Â���ÁÀ��¿��¾��½��������¼��»Æ��Å��Ä����Ã��Â���ÁÀ��¿��¾��½��������¼��»Æ��Å��Ä����Ã��Â���ÁÀ��¿��¾��½��������¼��»  
  دوستان و  فرزندان  ا كهادع  خود و اين  در تزكيه »بندند مي  دروغ هللابر ا  چگونه  ببين«

  مثابه  به  دروغ  همين:  يعني »آشكار باشد  گناه  يك  اين  كه  است  و بس«خدايند 
  كافي  وي  از سوي  معصيت  عمدي  دروغگو و ارتكاب  بر بدكاري  دليل  آشكارترين

  . است
   

�������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç�������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç�������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç�������Ô��Ó���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í���Ì��Ë��Ê��É��È��Ç
��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÛÛÛÛ  

 : گفت  كه  است  كرده  روايت  از عكرمه  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  حاتم  ابي ابن
شما  :گفتند  آنان  به  مكه  رفتند، مردم  مكه  به  يهودي  اشرف  بن و كعب  اخطب  بن حيي
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  پسمابگوييد؟   ما و محمد به  قضيه  را در باره  هستيد، لذا نظرتان  علم  و اهل  كتاب  اهل
؟  و روشي  راه  داريد و محمد برچه قرار  و روشي  راه  شما بر چه: پرسيدند  آنها از مكيان

شتر را   ، گله آوريم مي جا را به  ارحاممان  صله  كه  هستيم  ما كساني: دادند  پاسخ  مشركان
را   حجاجو   كنيم آزاد مي را  ، اسيران نوشانيم مي  را شير و آب  ، مردم كنيم مي  قرباني
ما   ارحام  صله  كه  است  چيزي همه و بي  كس همه  ، اما محمد مرد بي گردانيم مي  سيراب

يا او؟   آيا ما بهتريم  كنند، پس مي  از او پيروي» غفار»  از قبيله  حجاج  و رهزنان  را بريده
آيا «: فرمود  نازل  لعزوج  ، خداي پس !تريد يافته بهتر و راه  شما از وي: گفتند  يهوديان

  به  كه«اند   يهوديان  و آنان »شدند  داده  از كتاب  اي بهره  كه  كساني  سوي  به  نديدي

  كه  و هرآنچه  كاهن:  و طاغوت.  سحراست:  جبت »آورند مي  ايمان  و طاغوت  جبت
  خويش  پرستش  به  كه �بجز خدا  معبودي قرار گيرد و هر  مورد پرستش �هللابجز ا
  كافران  و در باره«. قرار گيرد  مورد اطاعت �خدا  باشد، يا در نافرماني  راضي

  ايمان  كه  از كساني  اينان«: گويند مي  كافران  درباره  يهوديان:  يعني »گويند مي

  با مشركان  احزاب  در جنگ  يهوديان  كه رو بود  از همين »ترند يافته اند، راه آورده
  .شدند  همدست

   

��B��A��B��A��B��A��B��AM��L��K��J��I��H�����G��F��ED��CM��L��K��J��I��H�����G��F��ED��CM��L��K��J��I��H�����G��F��ED��CM��L��K��J��I��H�����G��F��ED��C  
  رحمت را از  يهوديان  آن:  يعني » است كرده  خداوند لعنتشان  هستند كه  گروهي  اينان«

  عزوجل  خداي  به  را ـ با وجود كفرشان  قريش  رو كه  ، از آن است  دور ساخته  خويش
  از هواي  پيروي خاطر دادند و به  برتري  و مؤمنان صخدا  بتها ـ بر رسول  و پرستش

  كه  خاطر اين به نكردند مگر  برخاستند و چنين  ستيزه  به  با حق  طور آگاهانه ، به نفس
او   براي كند، هرگز  را خدا لعنت  و هركه«كنند   را جلب  قريش  و پشتيباني  ياري

را   و وي  دهكر  دفع  را از وي  الهي  فرودآمده  و خشم  عذاب  كه » يافت  نخواهي  ياوري
  .نمايد  و ياوري  ياري
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X��W��V��U��T��S��R��Q��P��O��NX��W��V��U��T��S��R��Q��P��O��NX��W��V��U��T��S��R��Q��P��O��NX��W��V��U��T��S��R��Q��P��O��N  
:  يعني.  است مفيد انكار  استفهام »دارند؟  از حكومت  نصيبي«  يهوديان:  يعني » آيا آنان«

  ندارند و اگر هم  الهي  از ملك  اي ، يا بهره و فرمانروايي  از حكومت  اي در دنيا بهره  آنان
و   بخل  شدت  سبب  به» دادند نمي  هم  قدر نقيري به  مردم  به  هنگام  در آن«داشتند 
  . خرماست  هسته  پشت  نقطه: نقير. دارند  كه  حسدي

   

�[��Z���Y�[��Z���Y�[��Z���Y�[��Z���Y����d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]��\d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]��\d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]��\d��c��ba�� �̀�_�� �̂�]��\����������i��h��g����f��e��i��h��g����f��e��i��h��g����f��e��i��h��g����f��e
l��k��jl��k��jl��k��jl��k��j  

  رشك  و اصحابشان صخدا  با رسول  يهوديان:  يعني »ورزند حسد مي  مردم  به  بلكه«

  چون » است  عطا كرده  ايشان  به  خويش  خدا از فضل  كه  بر آنچه«ورزند  و حسد مي

  خاندان  مابه  در حقيقت«  روزافزون  و عزت  دشمنان  و سركوب  و نصرت  و نبوت  قرآن

ما   آنچه: يعني » بخشيديم  بزرگ  ملكي  آنان  و به  داديم  و حكمت  كتاب«نيز  » ابراهيم
  زيرا يهوديان  نيست  و نوي  ، چيز تازه ايم داده  خويش  از فضل  و اصحابش صمحمد  به

هستند، نيز   ازتبارشان  هم  اسرائيل بني  كه � ابراهيم  خاندان  ما به  دانند كه مي  خوب
  به صخدا  با رسول  يهوديان : قولي  به.  داديم  عظيمي  و فرمانروايي  و حكمت  كتاب

گردانيد و   را مباح  زن  با نه  ازدواج  ايشان  براي  سبحان  خداي  زيدند كهحسد ور  اين
را در   آنچه  عزوجل  خداي  پس. ندارد  ديگري  غم و  هم  با زنان  او جز ازدواج: گفتند

نيز از ايشانند ـ   و داوود عليهماالسالم  سليمان ـ كه  و خاندانش � ابراهيم  به  باره  اين
و   و حكمت  كتاب  نيز هم  ايشان  به �خداوند آورد زيرا  يادشان ، بهبود  بخشيده

  .بودند صمحمد  حضرت  بسيار بيشتر از زنان  زنانشان  بود و هم  بخشيده  حكومت
   

y���x��w��v��ut��s��r��q���p��o��n��my���x��w��v��ut��s��r��q���p��o��n��my���x��w��v��ut��s��r��q���p��o��n��my���x��w��v��ut��s��r��q���p��o��n��m  
آوردند و  انايم« صپيامبر ما  به:  يعني » وي  به«  از يهوديان:  يعني»  از آنان  برخي  پس«

از   يهوديان از  برخي:  كه  است  ، مراد اين قولي  به »برتافتند  از او روي  از آنان  برخي
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تفسير   اين  كردند ـ كه  اعراض  ايشان  به  شده  داده  و فضايل � ابراهيم  خاندان  داستان
 » است  بس  رارهپرش  دوزخ  آنان  و براي«دارد   و هماهنگي  بيشتر انسجام  آيات  سياق با
  . بر كفر و عناد و مخالفتشان  مجازاتي  عنوان  به
   

|��{��z|��{��z|��{��z|��{��z����������ih��g��f��e��d��c���b���a�� �̀�_��~��}��ih��g��f��e��d��c���b���a�� �̀�_��~��}��ih��g��f��e��d��c���b���a�� �̀�_��~��}��ih��g��f��e��d��c���b���a�� �̀�_��~��}
o��n��m��l���k����jo��n��m��l���k����jo��n��m��l���k����jo��n��m��l���k����j  

 عظيم » در آتشي  زودي  اند، به ما كفر ورزيده  آيات  به  را كه  كساني  در حقيقت«

 كه » ديگري  پوستهاي«گردد   سوختهو  » پخته  پوستهايشان  هرگاه  كه  درآوريم« 

  تأثيري ، بدنهايشان  به  عذاب  كار در رساندن  زيرا اين » نهيم  بر جايش«باشد   ناسوخته 
  را دوباره  اولي  پوست  همان  تعالي  حق  كه  است  اين  اند؛ معني گفته  بعضي. فزونتر دارد

  احساس  سوخته  پوست از آنجا كه:  نييع »را بچشند  تا عذاب«گرداند  باز مي  تنشان  به
درد و   تا هرگز احساس  گردانيم را از نو بازمي  دهد، پوستشان مي  را ازدست  درد و الم

 �از عمر  در روايتي. باشد  واستمرار داشته  دوام  برآنان  و هميشه  نشده  قطع  از آنان  الم
  غالب هللا  هرآينه«» شود مي  عوض  بدنشان  پوست صدبار  در هر ساعت«:  است  آمده

با   كه  در آنچه  است  ، با حكمت گرفتن  در انتقام  است  غالب:  يعني » است  حكيم
  .دهد مي  انجام  مجرمان

درد   احساس  كه  علمي  حقيقت  زيرا اين  است  كريم  قرآن  معجز علمي  از آيات  آيه  اين
  قرار دارد، حقيقتي  بدن  در پوست  حسي  عصابو ا  داشته  رابطه  بدن  مستقيما با پوست

  . است قادر شده  آن  كشف  اخيرا به  طب  علم  كه  است
   

�����~���}|��{��z����y��x��w��v��u��t���s��r��q��p�����~���}|��{��z����y��x��w��v��u��t���s��r��q��p�����~���}|��{��z����y��x��w��v��u��t���s��r��q��p�����~���}|��{��z����y��x��w��v��u��t���s��r��q��p
§��¦��¥��¤��£¢��¡§��¦��¥��¤��£¢��¡§��¦��¥��¤��£¢��¡§��¦��¥��¤��£¢��¡  

 از  كه  اند، در باغهايي كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  را كه  كساني  زودي و به«

جاودانند و در آنجا   در آن  هميشه  براي.  ، درآوريم است  جاري  جويباران  آن زير
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  دنيا عارض  بر زنان  كه  پليديهايي  از همه  كه »وجود دارد  پاكيزه  زنان  آنان  براي

  ساري سايه:  ظليل ظل » گستر درآوريم سايه  ساري سايه  را به  و آنان« شود، پاكند مي
.  نيست  راهي  آن  اندرون  را به  هرگز گرما و سموم  كه  است  و پايداري  و خوب  انبوه
و   برخورداري  و لذت  نگاه  ، با لذت آنان  براي  در بهشت  جاودانگي  كه  است  سان بدين
  گرداند ـ درحديث  روزيمان  منان  خداي  گردد ـ كه جا مي فضا و محيط، يك لذت

  در بهشت همانا«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف
  پايان رابه  پيمايد، اما آن مي  راه  صد سال  سار آن سوار در سايه  كه  است  درختي

  .»است) جاويدان  درخت(الخلد  ، شجره درخت  رساند ـ اين نمي
   

��½��¼����»��º¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²��±���°�� �̄�®��¬��«��ª����©��¨��½��¼����»��º¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²��±���°�� �̄�®��¬��«��ª����©��¨��½��¼����»��º¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²��±���°�� �̄�®��¬��«��ª����©��¨��½��¼����»��º¹�� �̧�¶��µ��� �́�³��²��±���°�� �̄�®��¬��«��ª����©��¨
Æ��Å���Ä�����������Ã��Â����Á��À¿���¾Æ��Å���Ä�����������Ã��Â����Á��À¿���¾Æ��Å���Ä�����������Ã��Â����Á��À¿���¾Æ��Å���Ä�����������Ã��Â����Á��À¿���¾  

در   الهي  خطاب »آنها بسپاريد  اهل  ها را به امانت  دهد كه مي  شما فرمان  خداوند به«
و   فرايض  اداي  ، هم خطاب  اين  شود، پس امانتها مي  در تمام  مردم  تمام  شامل  آيه  اين

  در ميان  عادي  هاي امانت  و هم  است  انسان  بر دوش  تعالي  حق  امانت  را كه  تكاليف
  آنان  و در پيشاپيش  كريمه  آيه  مخاطبان  از نخستين  اما زمامداران. گيرد را دربر مي  مردم

از   صادره  و فرامين  احكام در  عدل  و جستن  ، رد مظالم امانت  كردن ادا  قراردارند، پس
  كه  و چنان.  است  زمامداري در مسند  و تكاليفشان  واجبات  ، جزء اولين آنان  سوي

تا   است  واجب  مردم  ، بر همه بنابراين داخلند  خطاب  نيز در اين  از مردم  گفتيم؛ غيرآنان
امور،   و در همه  نموده  و بررسي  تحقيق ها و اخبار ، در گواهي ها را بازگردانده امانت
،  گردانيده  تو را امين  كه كسي  به«:  است  آمده شريف  در حديث. نمايند  صحيح  داوري
  شما فرمان  و به«. »نكن  ، خيانت كرده  توخيانت  به  كه  كس  را بسپار و بر آن  امانت

در   مراد از عدالت »كنيد  حكم  عدالت  شويد، به  حاكم  مردم  ميان  چون  دهد كه مي
نيابد و   گرايش  دعوي  رفيناز ط  يكي  سوي به ، يا قاضي  حاكم:  كه  است  اينجا اين

از او   كه  و منفعتي  ، يا مصلحت و مقام  ، يا جاه وي  خاطر قرابت را به  كس  ، هيچ بنابراين
  بايد مطابق  ندهد، بلكه  برتري  بر خصمش  آلود ديگري هوس  تمنا دارد، يا هر غرض
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  همان  نفع  ، فقط به است  ساخته  روشن  وي  براي  كريم  نبوي  و سنت عظيم  قرآن  كه  آنچه
  براساس  مردم  بايد در ميان  حاكم ! آري.  است  وي  از آن  حق  كه كند  حكم  كسي

واقعا   كسي  كه  دهد، مگر اين  برتري  را بر ديگري  يكي  كه  آن كند، بي  حكم  مساوات
  ا از اهل، ي بوده  كوش سخت  حصال  باشد، مثال در عمل  و برتري  فضل اين   صاحب

  است  نيكو چيزي  در حقيقت«در جهاد، يا نظاير اينها باشد   ، يا نيرومندي ، ياعلم خبره

  حكم  آنچه  به  است »خدا شنوا  دهد، در حقيقت پند مي  آن  خدا شما را به  آنچه

  داند كه او مي  كند، پس را صادر مي  حكمش  كه ، هنگامي حاكم  به » بيناست« كنيد مي
  نفس  هواي  مطابق  كه  ، يا اين است  عدالت  جوياي  خويش  در حكم  اكمآياح

  حاكم  همراه  عزوجل  خداي«:  است  آمده  شريف  در حديث.  است  كرده  حكم خويش
  .»گذارد وامي  خودش  كرد، او را به  ستم  چون  نكند، پس  ستم  كه  گاه تا آن  است

را از   كعبه  ، كليد خانه مكه  در روز فتح صخدا  رسول:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
را   آيه  اين شدند  خارج  از خانه  كه  شدند و هنگامي  گرفتند و وارد خانه  طلحه  بن عثمان
  .دادند  او بازپس  و كليد را به  را فراخوانده  طلحه  بن عثمان  گاه كردند، آن مي  تالوت

 مردم  همه  و شامل  است  عام  آيه  اين  حكم:  نند كهبرآ  ، بيشتر مفسران هر حال  به
  اسالمي  جامعه  و زمامداران  فقط در مورد حكام  آيه  اين: اند گفته  هم  بعضي. باشد مي 

  . است  شده  نازل
   

��Ù��Ø������ �×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Ù��Ø������ �×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Ù��Ø������ �×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Ù��Ø������ �×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç
�Û��Ú�Û��Ú�Û��Ú�Û��Ú�����������å��ä��ã��â��á��àß��Þ��Ý��Ü���å��ä��ã��â��á��àß��Þ��Ý��Ü���å��ä��ã��â��á��àß��Þ��Ý��Ü���å��ä��ã��â��á��àß��Þ��Ý��Ü  

  ميان  چون  داد كه  را فرمان  اسالمي  امر جامعه  و والت  قضات  سبحان  خداي  كه  گاه آن
  را به  نمايند؛ دراينجا مردم  حكم  و عدل  حق  كنند، بايد به مي  و داوري  حكومت  مردم

  باز كتا  با اطاعت »كنيد  خدا را اطاعت ! مؤمنان  اي«: دهد مي  فرمان  از آنان  اطاعت
  از سنت  و اطاعت در حياتش  وي  از شخص  با اطاعت» كنيد  و پيامبر را اطاعت«  وي

االمر  اولي:  يعني » خويش االمر را از جنس  اولي«كنيد   اطاعت »و«  بعد از وفاتش  وي
  اطاعت  فرمان.  طاعتي  دارد و نه  واليتي  بر مسلمان  نه  غير مسلمان  را، اما حاكم  مسلمان
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  يا قاضي  اگر حاكم  كه  است  رو مقدم  آن از  از حكام  اطاعت  بر فرمان  و رسول از خدا
مردود   صادر نمايند، حكمشان  وي  خداو رسول  با حكم  مخالف  ، حكمي يا غيرآنان

  واليت  داراي  كه  كساني  و كليه  و قضات  سالطين :اند از  عبارت) االمر اولي(و .  است
  ايشان  در اوامر و نواهي  آنان  مراد آيه؛ اطاعت  البته.  طاغوتي  واليت  هباشند ن مي  شرعي
  هيچ  نباشد زيرا براي  الهي  معصيت  متضمن  اوامر و نواهي  اين كه  است  گاه تا آن

از   بسياري  در احاديث  حكم  اين  كه ، چنان نيست  اطاعتي �هللا در معصيت  مخلوقي
اند،   و فقاهت  قرآن  االمر؛ اهل اولي: اند گفته  بعضي.  است  دهش  ثابت نيز صخدا  رسول
  .دارند  علم  آن  به  كه  دهند درحالي مي  فتوي  حق  كنند و به امر مي  حق  به  كه  آنان : يعني
علما و  و  است  عام  كريمه االمر در آيه اولي  معناي  كه  است  روشن«: گويد كثير مي ابن

  ديگري  شريف  بايد دانست؛ از مفاد حديث. »اعلم هللاشود ـ وا مي  املامرا هر دو را ش
آنها   اولين  بيعت  خلفا و امرا، بايد به  كثرت  در هنگام:  آيد كه برمي � ابوهريره  روايت  به

خود   كرديد با حكام  ديگر، يا اختالف يك  ميان »كرديد  اختالف  هرگاه  پس«. وفا كرد

  داشتن  عرضه »بداريد  خدا و پيامبر عرضه  سوي  را به  آن«ر؛ از امو » در چيزي«
  و عرضه  است  وي  حكيم  كتاب  به  امر مورد اختالف  دادن  خدا؛ همانا ارجاع  سوي به

  با سؤال  در حياتشان  است  ايشان  سوي امر به  آن  دادن  پيامبر؛ ارجاع  سوي به  داشتن
 ! آري.  بعد از وفاتشان  ايشان  مطهره  بر سنت  است  آن  نداشت  و عرضه  از ايشان  نمودن

عرضه   اين  پس »داريد ايمان   خداوند و روز بازپسين  اگر به«كنيد   چنين بايد اين
  امري  كنندگان ، بر اختالف و سنت  كتاب  به  امور مورد اختالف  دادن و بازگشت   داشتن 

دارند   ايمان  و روز آخرت �خدا  به  كه  است  نيكسا  و از شأن  بوده  اميو الز  حتمي
 » اين«  است  طاعت  ، مقتضاي وكشمكش  نزاع  در حالت  و سنت  كتاب  به  زيرا بازگشت

و «  مدت  شما در كوتاه  براي  است »بهتر«  شده ياد  مراجع  به  امر اختالفي  دادن  بازگشت

شما   كار نيز براي  و انجام  اعتبار عاقبت  امر به  اين:  يعني » اعتبار تأويل  به  نيكوتر است
  يابيد ـ چنانچه مي  دست  آن  به  و نزاع  اختالف  خود در هنگام كه  است  بهتر از تأويلي

  .برگردانيد  وي  غير خدا و رسول  را به  امر مورد اختالف
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قرار   در شرايطي  اگر انسان:  است  اين  اند و آن كرده  را مطرح  در اينجا علما سؤالي
  اطاعت بايد  كسي  بود، او از چه  مشروع ، كافر يا غير بر جامعه  حاكم  نظام  كه  گرفت

  گونه اين  سؤال  اين  به» التفسير في  ساساأل»  در تفسير خويش  سعيدحوي  كند؟ شيخ
  و قانون  نظام از  اجباري  طاعت  است؛ يكي  طاعت  در اينجا دو نوع«:  است  داده  پاسخ

  نهد و ديگري  گردن  آن  بايد به  نخواه باشد و خواه  نداشته  اختياري  آن  در قبال  انسان  كه
،  حكام از آن  ، نه همچو حالتي در  اختياري  طاعت:  كه  بايد گفت.  است  اختياري  طاعت

  در فتاواي. »هستند  نبوت  بران ميراث  زيرا ايشان  است  رباني  علماي  از آن  بلكه
  صادر كرد كه  اگر زمامدار حكمي  كه  باره اين در  احناف  فقهاي«:  است  آمده  عابدين ابن

  بايد از رأي  در همچو حالي: اند دانستند، گفته مي را زيانبار  وي  تنفيذ حكم  اكثريت
  .»كرد  پيروي  اكثريت

 ها از سريه  ياسر در يكي  وليد و عماربن  خالدبن  مناقشه : كريمه  آيه  نزول  سبب
خالد  داد، ولي  امان  از مشركان  فردي  بود زيرا عمار به) جنگ  براي  اعزامي  هاي گروه(

 صخدا  رسول آنها نزد  و وقتي  پذيرفت را نمي  وي  دادن  بود، امان  امير گروه  كه
او را از   ولي ساختند، عمار را نافذ  دادن  امان  كه حالي  در عين صخدا  آمدند؛ رسول

  كريمه  آيه  گاه كردند، آن  نهي بدهد،  امان  كسي  امير به  خواسته  رغم  به  در آينده  كه  اين
  . است  امرا واجب  اطاعت  آيد كه نيز بر مي  نزول  ، از سبب بنابراين. شد  نازل

   

J��I��H��G��F��E��D��C��B��AJ��I��H��G��F��E��D��C��B��AJ��I��H��G��F��E��D��C��B��AJ��I��H��G��F��E��D��C��B��A����������Q��P��O��N��M��L��K��Q��P��O��N��M��L��K��Q��P��O��N��M��L��K��Q��P��O��N��M��L��K

RRRR���������V��U��T�����S�V��U��T�����S�V��U��T�����S�V��U��T�����S������_�� �̂�]����\��[��Z��Y��X��W��_�� �̂�]����\��[��Z��Y��X��W��_�� �̂�]����\��[��Z��Y��X��W��_�� �̂�]����\��[��Z��Y��X��W  
برتو   آنچه  به«  كنند كه ادعا مي:  يعني »پندارند مي  كه  كساني  سوي به  آيا ننگريستي«

  ايمان«  الهي  بر پيامبران»  شده  از تو نازل  پيش  آنچه  و به«  و قرآن  از وحي » شده  نازل

  طاغوت  سوي خود را به  ميان  داوري  خواهند كه مي«  همه با اين  ولي »اند آورده

  كه  بر هر كسي  است  عزوجل  خداي  بيانگر انكار و استبعاد از سوي  آيه  اين »ببرند؟
  سوي به ، خويش  خواهد تا در قضايا و دعاوي مي  با وجود آن  را دارد ولي  ايمان  ادعاي

  چگونه پس. برود  و دادخواهي  داوري  به صرسولش  و سنت �خدا  غيركتاب
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  كتابهاي  به روند، مي  داوري  به  و طاغوتان  و بتان  نزد كاهنان  كه  گفت؛ كساني  توان مي
و   غير كتاب  به كه   است  و هر مرجعي  و هركس  كاهن:  طاغوت !دارند؟  ايمان  آسماني

  يروانو پ  با لشكريان  است  در اينجا، شيطان  مراد از طاغوت:  قولي  به. كند  حكم  سنت
  عليه  وتجاوز و مبارزه  در طغيان  كه  است  هر كسي  طاغوت: ديگر  قولي  به.  خويش
  اند كه يافته  قطعا فرمان  كه  باآن«  است  صحيح  اقوال  اين  و همه. گذرد از حد مي  اسالم

، ببرند  طاغوت  سوي خود را به ميان  خواهند داوري مي  چگونه:  يعني »كفر ورزند  بدان
  و پيام  دين  به  كه  هركسي  به  دهد كه مي  فرمان  چنين  آنان  به  آسماني  كتابهاي  كه درحالي
دور   گمراهي  را به  آنان  خواهد كه مي  وشيطان«كند، كفر ورزند  نمي  حكم �خداوند

  تهاستمرار داش  مرگشان  تا هنگام  كه  اي گمراهي  به:  يعني »بكشاند«  از حق » و درازي
  .باشد

   

��n���m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b�����a��`��n���m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b�����a��`��n���m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b�����a��`��n���m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b�����a��`

oooo  
  سوي به و  كرده  خدا نازل  آنچه  سوي به«  منافقان  به:  يعني »شود  گفته  آنان  به  و چون«

در  صپيامبر و شخص �خدا  كتاب  سوي  به  خواهي  داوري  به:  يعني» پيامبر بياييد

از تو   كلي به  كه  بيني را مي  منافقان«بياييد   از وفاتش  پس  وي  سنت  سوي و به  حياتش

بر   روي صوپيامبر  قرآن  ، از داوري با تنفر و انزجار تمام:  يعني »كنند مي  اعراض
  .تابند مي

   

���������}�� �|��{��z��y��x��w��v��u��� � �t��s��r���� � �q��p���������}�� �|��{��z��y��x��w��v��u��� � �t��s��r���� � �q��p���������}�� �|��{��z��y��x��w��v��u��� � �t��s��r���� � �q��p���������}�� �|��{��z��y��x��w��v��u��� � �t��s��r���� � �q��p

�� �̀�_��~�� �̀�_��~�� �̀�_��~�� �̀�_��~  
 »برسد  مصيبتي  كار و كردار پيشينشان  سبب  به  نانآ  به  كه  گاه  آن  است  چگونه  پس«

  گناهاني  سبب به  كه  گاه خواهند كرد آن  خواهد بود و چه  چگونه  حالشان:  يعني
 ، گرفتار مصيبت طاغوت  سوي  به  خويش  قضاياي  اند و از جمله؛ بردن شده  مرتكب كه
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اند   ناتوان مصيبت  آن  ، از دفع حالتي  ندر چني  آنان  كه  است  يقين ! گردند؟ آري  سنگيني 
خدا سوگند  و به«كنند  مي  عذرخواهي  و از كاركرد خويش »آيند نزد تو مي  سپس«

  قضاياي  ما از بردن:  يعني » نداشتيم  قصدي  و موافقت  ما جز نيكويي  خورند كه يم
دو   ميان  وتوافق  زشو ايجاد سا  و نيكوكاري  نزد غير تو، جز احسان  داوري  به  خويش
  با تو نبوده  ما ستيز ومخالفت  قطعا هدف  ، پس ايم نداشته  قصد ديگري  ، هيچ خصم
  ! ايم هرگز اعتقاد نداشته  داوري  آن  صحت  و به  است

  :كند مي  تكذيب  گونه را اين  آنان  عزوجل  اما خداي
   

l��k��j��i��h��g��f�� �e��d��c��b��al��k��j��i��h��g��f�� �e��d��c��b��al��k��j��i��h��g��f�� �e��d��c��b��al��k��j��i��h��g��f�� �e��d��c��b��a������n���m��n���m��n���m��n���m

q�p��oq�p��oq�p��oq�p��o  
.  باحق  و دشمني  از نفاق » است  در دلهايشان  داند آنچه خدا مي  اند كه گروهي  اينان«

  عذرشان و از پذيرش » كن  اعراض  از آنان  پس«اند  منافق  آنان  داند كه قطعا مي:  يعني

  آنان  و به«  ده و هشدارشان  بيم  نفاق  شوم  از فرجام:  يعني » ده  و پندشان«  برتاب  روي

  جز خودشان  كه آنها در خلوت  يا به.  آنان  نفسهاي  در حق:  يعني » آنان  هاي بگو در دل

  را كه  رسا و بليغ  سخني يعني »مؤثر را  سخني«: محضر نباشد، بگو  در آن  ديگري  كس
ونها خ  ريختن  را به  مؤثرافتد، مثال آنان  مقصود برد و در آنان  به  ، راه آنان  در امر پنددهي

  را به  مؤثر افتد و آنان  در دلهايشان  بگوكه  آنان  به  ، يا سخني ده  بيم  اموالشان  و سلب
  .گرداند باورمند  شان و روش  راه  و انحراف  بدي

از يهود  از انصار و مردي  مردي  درباره  آيات  اين:  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
و تو   من  ميان : گفت مي  داشتند، يهودي  دعوا و مرافعه  اي هدر قضي  با هم  شد كه  نازل

! داور باشد  اشرف بن و تو كعب  من  ميان:  گفت مي  اما انصاري !داور باشد صمحمد
كند،  مي  را نيز نقل  آيات  اين نزول   سبب  ديگر در بيان  روايات  كه  كثير بعد از آن ابن

  كه  است  كسي هر  زيرادر مورد نكوهش  اينهاست  همه تر از عام  آيات«: گويد مي  چنين
  آيات  در اين  مراد از طاغوت. در دهد  تن باطل  داوري  و به  كرده  عدول  و سنت  از كتاب

  .»است  نيز هر باطلي
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  امر ونهي  كه  در آنچه »شود  اطاعت  كه  آن  مگر براي  را نفرستاديم  پيامبري  و هيچ«

  خداي  رسان پيام ، او بنابراين.  وي  توفيق  ، يا به وي  علم  به:  يعني »هللا  اذن  به«كند  مي
باشد، لذا  مي  متعال از خداوند  اطاعت  ، در واقع از وي  اطاعت  ، پس است  عزوجل
در باال   ذكرشان  كه » جماعت  و اگر اين«  گردانيديم  فرض  ا برامتشر  از وي  اطاعت

از   خواستن داوري و  اطاعتت  با ترك »كردند  خود ستم  به  كه  هنگامي«  گذشت

  و مخالفتهايشان  وجنايات  و شقاق  از نفاق  كه  درحالي» آمدند تو مي  پيش«  طاغوت

و «  خويش  گناهان  براي »خواستند مي  آمرزش هللاو از ا«كار بودند  بردار و توبه دست

كردند تا  مي  و زاري  نزد تو نيزتضرع:  يعني »كرد مي  آمرزش  طلب  آنان  پيامبر نيز براي

 »خدا را  هرآينه«  كردي مي  آمرزش  طلب  آنان  و براي  خاستي برمي  آنان  شفاعت  به

   .)1( خود براي »يافتند مي  مهربان«و بسيار  »پذير توبه«بسيار 

                                                 
  :ابن جرير طبري مي گويد -1

  :سوره النساء 64م پروردگار يكتا در آيه تفسير كال«

﴿.. ��©��¨��§��� � � �¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}� �|��{

ª﴾. » ...،پيش تو مي آمدند واز خدا طلب  واگر آنان هنگامي كه به خود ستم روا مي داشتند
ذير آمرزش مي نمودند، وپيغمبر نيز براي آنان درخواست بخشش مي كرد، بيگمان خدا را بس توبه پ

  .»ومهربان مي يافتند
آنانيكـه در آيـات   (اگـر آن منافقـان   : خداوند سبحان در اين آيه مباركه مي فرماينـد : ابو جعفر مي گويد

بسوي حكم وقضـاوت خداونـد وداوري   وقتي كه   همين سوره ـ  60پيشين سخنشان بميان آمد ـ از آيه 
���: زنـد وديگـران را نيـز از او بـاز مـي دارنـد      بدو پشت نموده واز او ميگري... خوانده شدند �پيغمبر او 

﴿n���m��l﴾  )61: النساء(.  

وسرباز زدنشـان از  . با ارتكاب گناهان كبيره واز آنجمله داوريشان پيش طاغوت :﴾{��~������﴿
  .حكم كتاب الهي واز فرامين رسول وفرستاده پروردگار آنگاه كه بسوي او خوانده مي شوند

آنگاه كه بـه پـيش طـاغوت رفتـه بودنـد وبـه       : يعني. مي آمدند )�( دبه نزد تو اي محم :﴾¡�﴿
داوري او سر تسليم خم نموده وراضي شده بودند، توبه كنان وپشيمان از كرده خـويش پـيش تـو مـي     
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ÁÀ��¿��¾���½ÁÀ��¿��¾���½ÁÀ��¿��¾���½ÁÀ��¿��¾���½  
  پيشينيانت بر تو و  شده  نازل  هاي پيام  به  در مورد ايمان  پندار منافقان  كه » نيست  چنين«

در  تو را  كه  آورند تا آن نمي  ايمان  سوگند كه  پروردگارت  به«  باشد، بلكه  راست

 داور«دارند   و مشاجره  كشمكش  باهم  و در آن » است  اختالف  مايه  ميانشان  آنچه

جز تو  و احدي  و داور گردانيده  خود حاكم  ميان  امورشان  تو را در تمام:  يعني »گردانند
 »در خودنيابند  دلتنگي  ، هيچ كردي  داوري  در آنچه  گاه آن«برنگزينند و   داوري  را به
  اين  كه  گاه آن تا  نيست  كافي صخدا  رسول  داوري  به  دادن  و تن  يرشپذ  صرف  پس

  خاطر برنخاسته طيب و  و اطمينان  و از رضايت  نبوده  قلب  ، از صميم و پذيرش  اذعان
 » شدني تسليم  به«و انقيادكنند   اذعان  در ظاهر و باطن:  يعني »شوند  و تسليم«باشد 

. را نيااليد  آن  مخالفتي  هيچ  نباشد و شائبه  آميخته  در آن  ترديدي  هيچ  كه  كامل
  صالح  بندگان  حقيقي  سرمايه  را كه  ايمان  تعالي  حق  كه  كنيم مي  مالحظه  سان بدين

                                                                                                                                            
وآنگـاه  . از خداوند عاجزانه درخواست مي كردند كه از گناهانشان در گذرد ورسوايشان نكنـد  و .آمدند

 :اين است معناي گفته الهـي  و .داوند متعال آمرزش ايشان را درخواست مي كردنيز از خ �پيامبر خدا 

﴿¦��¥��¤��£��¢﴾.  
****  

  .»بيگمان خداوند را بس توبه پذير  و مهربان مي يافتند« .﴾§��¨��©��ª ﴿ عبارتو 
اگر چنانچه مي كردند و از كرده خويش پشيمان شـده توبـه مـي نمودنـد بيگمـان كـه       : بدانها مي گويد

خداوند آنها را از آنچه پست وزشـت مـي پندارنـد بدانچـه مـي      : يعني .داوند را توبه پذير مي يافتندخ
  .پسندند بر مي گرداند

كه از روي مهر خويش آنها را بر گناهـاني كـه از آن   . يعني؛ با آنها مهربان مي يافتند ﴾�ª﴿و او را 
  .توبه كرده اند باز خواست نمي كرد

* * * *  
اين آيه اشاره دارد به آن يهودي و مسلماني كه براي داوري پـيش كعـب بـن اشـرف     : مجاهد مي گويد

  .»...رفته بودند
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  رسول  دادن داور قرار  مقصد ومرامشان  كه  گاه كرد تا آن  نفي  ، از منافقان است �خدا
در   جانم  كه  ذاتي  سوگند به«:  است نيز آمده  شريف  حديثدر   كه  چنان. نباشد صخدا

  چيزي  پيرو آن  اش و خواسته  هوس  كه  آورد تا آن نمي از شما ايمان  ، يكي اوست دست
  .»ام آورده  من  باشد كه
  رسول دو مرد نزد:  است  آمده  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  وارده  از روايات  در يكي

  طرف  عليه  حق ذي  شخص  نفع  به صخدا  رفتند و رسول) داوري(  مرافعه  هب صخدا
  طرف ! نيستم  راضي  داوري  اين  به  من:  گفت  محكوم  شخص  كردند، اما آن  حكم  ناحق

و  ! برويم  مرافعه  به �ابوبكر نزد  كه  اين:  ؟ گفت بايد بكنم  چه  من  پس: پرسيد  از وي
  اما رفيق. اند  فرموده صخدا  رسول كه  است  همان  حكم:  د، او گفترفتن �نزد ابوبكر

رفتند  �نزد عمر ! رويم مي �نزد عمر:  نشد وگفت  راضي  هم �ابوبكر  فيصله  به  وي
آيا : پرسيد  محكوم  از شخص �، عمر باز گفت �عمر  ماجرا را به  حق  و صاحب

  به �عمر  گاه آن!  آري: داد  پاسخ  كومگويد؟ مح مرد مي  اين  كه  است  چنين  موضوع
. جدا كرد  را از تنش  محكوم  سر آن  آمده  بيرون  برهنه  مشيريو با ش  رفت  اش خانه
  .شد  نازل  كريمه  آيه  اين  بود كه  همان
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h��g��f��eh��g��f��eh��g��f��eh��g��f��e  
خود را   كه«  گردانيديم مي  و فرض  داشتيم مقرر مي:  يعني » نوشتيم مي  و اگر ما بر آنان«

  بيرون  خويش  هاي يا از خانه«  مقرر داشتيم  چنين  اسرائيل بر بني  كه  همچنان »بكشيد

  كه » از آنان  اندكي كار را جز  اين«كنيد   هجرت  از دار و ديار خويش:  يعني »رويد
بر   دين كار  كه  جهت  بدان »كردند نمي«اند  ساخته  خالص  خداوند متعال  خود را براي

  .نادراند  كه  هم  و مخلصان  دشوار است  ناخالصان
  است  اين  دارد و آن  بر بندگانش  تعالي  حق  كه  است  بيانگر مقدار حقي  كريمه  آيه  اين
  قتل را به  بندگانش  تعالي  اگر حق  كنند، پس  اطاعت  و امرش  ر شرعبايد او را د  كه
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در   تن  وموطنشان  منازل  ترك  كنند، يا به  خودكشي  كه  اين  داد، يا به همديگر دستور مي
كار را   اگر او اين بود، اما  واجب  بر بندگانش  وي  حضرت  اطاعت  گمان دهند، بي

  .كردند را اجرا نمي  فرمانش  گانشاز بند  كرد، جز اندكي مي
  از زمره �عمر  كه  از صحابه  جماعتي:  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان

، ما  داشت مي مقرر  اگر پروردگار ما بر ما چنين: گفتند  آيه  اين  نزول  بود، در هنگام  آنان
  عافيت  سختي  تكاليف  ما را از چنين  ا كهاو ر  ستايش  ، ولي بستيم كار مي او را به  فرمان

در   ايمان  هستند كه  مرداني  من  همانا از امت«: فرمودند صخدا  رسول  پس. بخشيد
پند   بدان  را كه  آنچه  و اگر آنان« .»و استوار است  محكم  پايدارتر از كوههاي  دلهايشان

كار   اين »بستند؛ قطعا كار مي به« صخدا  و انقياد رسول  شرع  از پيروي »شوند مي  داده

  بر حق  گامهايشان » در استواري«بود  »تر ومحكم«  در دنيا و آخرت »بهتر بود  برايشان«
  اي لحظه  خويش  در امر دين  هنگام  ا آنها در اينوقطع  ايمانهايشان  و ثبات  و پايداري

در   كه  درصورتي:  يعني « صورت  و در آن«دادند  نمي خود راه   به  ترديد و اضطراب

از «و مستمر  » بزرگ  يقينا پاداشي«  بودند، ما هم مي  فرمان به  گوش  اوامر ما چنين  قبال

  راست  راهي  را به  و قطعا آنان«شد  نمي  هرگز قطع  كه » داديم مي آنان  به  نزد خويش

  . مساختي مي  راهياب  آن  سوي را به  ودلهايشان » كرديم مي  هدايت
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|��{��z���y��xw|��{��z���y��xw|��{��z���y��xw|��{��z���y��xw  
خداوند بر   هستند كه  كساني  كنند، در زمره  از خدا و پيامبر اطاعت  كه  و كساني«

 برايشان  كه  آنچه  به  و رساندنشان  در بهشت  وارد نمودنشان  به » است  نموده  انعام  آنان

  انبياي فاضل  پيروان  صديقان.  است  نموده  آماده » و صديقان  پيامبران«  همراهي »از« 
را   پيامبرانش و كتابها و �خداوند  دين  به  تصديق  كه  است  كسي:  صديق. هستند:  عظام

،  است رسيده  بلندي  هاي جايگاه  به  ميدان  و در اين  خود رسانده  مراتب  ترين نهايي  به
نيز  »و«.  وحضور است  مراقبه  در حال  و باطنش  صداقت  به  ستهآرا  ظاهرش  كه  طوري به

  برايشان  تعالي  حق  هستند كه كساني  كنند، در زمره  از خدا و پيامبر اطاعت  كه  كساني
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را   شايسته  اعمال  صاحبان:  يعني » صالحان«  همراهي »و«خود   راه » شهيدان«  همراهي

  و اينان«  نموده است  ، آماده نيكو گشته  و اعمالشان  آمده  مانو سا  صالح  به  احوالشان  كه

  اين  معناي«: گويد كثير مي ابن. »هستند«  و همدماني  همرهان:  يعني » رفيقاني  نيك

  �05(�:  است  فرمودند، نيز همين  رحلتشان  هنگام  به ص حضرت آن  كه  شريف  حديث

�3�5�  �UT[  :از احاديث  كه  گونه همان. »كنم مي  برتر را انتخاباالتر و و  رفيق !بارخدايا  

دنيا   ، ميان خويش  وفات  در بيماري  كه  ، جز اين نيست  پيامبري  آيد؛ هيچ بر مي ديگر نيز
  . است  شده  مخير ساخته  وآخرت
  مردي:ودفرم  كه  است شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  اهللا عنها در بيان رضي  از عائشه

محبوبتريد و   از خودم  يقينا شما نزد من !ا  يا رسول:  آمد و گفت صاكرم  نزد رسول
ياد شما  و به  هستم خويش   در خانه  چون  محبوبتريد و من  از فرزندم  يقينا شما نزد من

و   يمآ و نزد شما مي  خيزم از جا برمي  ، پس كنم  شما شكيبايي  بر فراق  توانم ، نمي افتم مي
خود و شما را در   مرگ  كه  اما هنگامي ،)گيرد مي  آرام  دلم(  نگرم شما مي  سوي به  چون
  واالي  و جايگاه  مقام  درآييد، به  بهشت به  شما چون  كه  دانم ، مي آورم نظر مي  پيش

  كه  دارم  مبي  ، از آن درآيم  بهشت  به  اگر من  ولي شويد، مي  باال برده: انبيا  همراه  خويش
فرود  � جبرئيل  كه  نگفتند تا اين  چيزي  وي  درپاسخ صخدا  رسول ! شما را نبينم

  لذا اين. ﴾�...r��q��p��o��n��m��l��k��j��i﴿: را آورد  آيه  آمد و اين
  .شد  نازل  از مؤمنان  او و امثالش  تسلي  براي  آيه

   

e��d��c���b��a �̀�_��~��}e��d��c���b��a �̀�_��~��}e��d��c���b��a �̀�_��~��}e��d��c���b��a �̀�_��~��}  
  وهمراهي  و رفاقت  عظيم  از پاداش  مطيعان  اين  آنچه:  يعني » است  الهي  بخشش  اين«

  و خدا داناي«  است  الهي  و بخشش  آورند، همانا فضل مي  دست  به  و صديقان  پيامبران

او را از   پس ، است  و فضل  بخشش  اين  مستحق  كسي  چه  داند كه مي » است  بسنده
نيستند، ممتاز   گراميداشت  اين  مستحق  كه  و از آنان دهد ذكر شد قرار مي  كه  گروهي

  .گرداند مي
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 حذر بر«  برگيريد و هميشه  سالح  دربرابر دشمن »ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

  ميشهه سازند، لذا  كن و ريشه  ، شما را غافلگير نموده دين  دشمنان  كه  از اين »باشيد

رهسپار «  نبرد با دشمن  بپاخيزيد و براي » پس«باشيد   بيدار، هشيار، مجهز و آماده

بعد از  ، گروهي متشكل  جداگانه  ها و گروههاي دسته  به:  يعني » گروه شويد، گروه
نيز   چريكي  شيوه  به  دستور جنگ  فرمان؛ شامل  اين.  اي از دسته  پس  اي و دسته  گروهي

  واحد تا اين  سپاه  يك  در تركيب:  يعني » جمعي  طور دسته رويد به  يا بيرون«شود  مي
تر باشد و از  تر وسنگين سخت  بر دشمنتان  شما، از جهتي  و انبوه  جمعي دسته  خروج
  شما را بربايد و از پاي  انفرادي  خروج  در صورت  دشمن  خطر كه  ديگر، از اين  سوي

نياز   جهاد احساس  براي  جمعي دسته  خروج به  كه  در حالتي  پس گرديد،  در آورد، ايمن
  آمدن  بيرون  رهسپار شويد، اما اگر به  دشمن جنگ  به  جمعي  طور دسته  شود، بايد به مي
تواند  از شما مي  برخي  رفتن  ميدان  و به  نيست  نيازي) نفير عام(  جمعي طور دسته به

  گاه نبايد هيچ  كه  هر حال؛ حقيقتي  به  ولي.  است  نيز كافي  باشد، اين  دشمن  پاسخگوي
  از وقتي  كه چنان. شود نمي  خطر كفر جز با جهاد دفع : كه  است  كنيد اين  غفلت  از آن

مسلط شد و هر   هايشان بر سرزمين  كردند، دشمن  فراموش جهاد را  فريضه  مسلمانان
اسالم؛ جهاد در   به  بازگشت  ، ميزان بنابراين  دوخت  طمع  چشم  هايشان داشته  به  طماعي

  . است �خدا  راه
   

qqqq����rrrr����ssss����tttt����vuvuvuvu����wwww����zyxzyxzyxzyx����{{{{����¡�~}|¡�~}|¡�~}|¡�~}|����£¢£¢£¢£¢  
و   ، درنگ كندي:  تبطئه »كند مي  و سستي  درنگ  كه  است  شما كسي  و قطعا از ميان«

  از اين را  ديگران  نشستند و هم مي خود از جهاد باز  هم  اند كه مراد منافقان.  تأخير است
  نيستند، ولي از شما  حقيقت در  كه  شما و از آنان  از جنس:  يعني. نشاندند مي امر باز

در برابر شما   نفاق  اند و از روي ساخته  شما منسوب  و به  شما درآورده  خود را در جمع
  سپ«سازند  و كند مي را از جهاد سست  مؤمنان  هستند كه  كنند، كساني مي  اظهار ايمان

 »گويد مي«  و ثروت  مال  ، يا نابودي ، يا هزيمت قتل  چون »شما برسد  به  اگر مصيبتي
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نيز   من  به  در غير آن » نبودم حاضر  با آنان  بخشيد كه  نعمت  خدا بر من«  منافق  اين
 بر �خداوند  از جهاد را نعمت  واپسگرايي  گونه و بدين !بدانها رسيد  رسيد كه مي  همان
  جهاد و شهادت  عظيم  پاداش  كه  است  غافل  حقيقت  از اين  كه حالي پندارد، در مي خود

  منافع  امور از عينك  به  كه  منافقان  و ديدگاه  منطق  است  اين.  است  داده  را از دست
  مقياس  امور را به  و همه  الهي  و واجب  تكليف  از زاويه  كنند، نه مي  خود نگاه  شخصي

  حال  و در عين �خدا  طاعت  مقياس  به  سنجند، نه مي  شان دنيوي  زيان معيار سود وو 
و   تخلف  كنند كه زيرا تصور مي  و قاصر است  بسيار ناقص  تعالي  از حق  شناختشان

  حالي ، در است  الهي  رضاي  ، دليل از مصايب  نجات  همراه  به  دستور الهي از  سرپيجي
  . نيست  چنين  كه
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¸¶��µ���´¸¶��µ���´¸¶��µ���´¸¶��µ���´  
 خداوند برسد، البته  از جانب«  ، يا فتحي غنيمتي:  يعني » شما فضلي  به  و چون«

 شما  هرگز ميان  گويي  كه  چنان«  حاسد نادم  يك  سخن  ، همچون منافق  اين »گويد مي 

از  و اصال  نداشته  دوستي  او اصال با شما سابقه  گويي:  عنيي » نبوده  دوستي  وي  و ميان

 »! رسيدم مي عظيم  فوزي  تا به  بودم  ايشان  همراه  كاش  اي«است؛   شما نبوده  دين  اهل
  از غنيمت  خويش  تا بهره  رفت نبرد مي  ميدان  به  با مؤمنان  كاش  كند كه آرزو مي:  يعني
  خويش  براي  عظيم  را فوزي  غنيمت  به  ، دستيابي منافق  اين  پس. آورد مي  دست را به

ـ   اسالم  و پيروزي هللا كلمه اعالي  ـ چون  ديگري  و مرام  هدف  ، هيچ و جز اين  دانسته
  شركت  خويش  و فتح  در غنيمت گويد؛ چرا مرا مي  منافق  آن:  است  اين  يا معني. ندارد
  ؟ ام نكرده  و ياريتان  نداشته  شما را دوستاصال   من  دهيد؟ گويي نمي
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 خدا  در راه«اند  مؤمنان  كه »فروشند مي  آخرت  دنيا را به  زندگي  كه بايد آنان  پس«

نجنگيدند،   دين  ، با دشمنان تپرس غنيمت  گام سست  منافق  گروه  اگر اين:  يعني »بجنگند
  دنيا را به  زندگاني و  نموده �هللا  را نثار راه  جانهايشان  كه  با اخالصي  بايد مؤمنان  پس

  .بجنگند  فروشند، با آنان مي  آخرت
  ميادين سوي  به !هال : كه  است  مؤمنان  براي  تعالي  حق  از سوي  و تشويقي  انگيزش  اين

را   هايشان بايد نيت  ، كه ناخالصان  به  است  ، هشداري حال  و در عين .بشتابند  جنگ
: فرمودند صخدا رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث. گردانند  او خالص  براي

جهاد، در   فقط همان  پس برتر باشد، �اهللا  فقط كلمه  بجنگد كه  خاطر اين به  هركس«
از   در دفاع  هركس«: فرمودند  ديگري  ريفش  در حديث  همچنين. »است �خدا  راه
شود،   كشته  خويش  از جان  دفاع در  و هركس  شود، شهيد است  كشته  خويش  مال

  .»شهيد است
يا   شهادت  فوز به  را ـ در هردو صورت  خويش  در راه  جنگجويان  تعالي  حق  سپس

در دنيا   غنيمت و  برتري  همراه  به هللا سبيل جهاد في  و اجر عظيم  پاداش  ـ به  پيروزي
  زودي يا پيروزشود، به  خدا بجنگد و كشته  در راه  و هركس«: فرمايد ، مي داده  وعده

 �خداوند« : است  آمده  شريف  در حديث  كه چنان »داد  او خواهيم  به  بزرگ  پاداشي
  سوي به]  ادتباشه[ اگر او را  كه  است  نموده  تضمين  خويش  مجاهد در راه  براي

با   همراه  سالمت  او رابه ]اگر شهيد نشد[در آورد، يا   بهشتش  بازگيرد، به  خويش
  .»برگرداند]  اش خانه به[  ، يا غنيمت پاداش

   

��P��O��N��M��L��K����J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K����J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K����J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K����J���I��H��G��F��E��D��C��B��A
�̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T������S��R��Q�̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T������S��R��Q�̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T������S��R��Q�̀�_��� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��T������S��R��Q  

 :عبارتند از  كه »جنگيد نمي  مستضعفين  نجات  خدا و در راه  اهو چرا شما در ر«

 !پروردگارا: گويند مي  كه  آنان هم«كفار   گرفتار در دست»  و كودكان  و زنان  مردان«
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  مردمش  كه  مراد از شهري »آر  اند، بيرون پيشه  ستم  مردمش  كه  شهري  مارا از اين
 خداوند  بود، ولي  چنين  اين  كريمه  آيه  نزول  در وقت  كه  است  اند، شهر مكه پيشه  ستم

،  وصف اما اين.  آن  و تكريم  خاطر تشريف نداد؛ به  نسبت  مكه  را صراحتا به  ستم  متعال
  آن »و« دارد  باشد، نيز مصداق  داشته  پيشه  ستم  مردماني  كه  بر هر شهر و مكاني

مقرر   كارسازي  خويش  ما از جانب  براي« !گاراپرورد: گويند مي  ستم  تحت  مستضعفان

: دراينجا  مراد از مستضعفان »فرما  تعيين  ياوري  خويش  ما از جانب  و براي  كن
  سوي به و از هجرت   سر برده كفار به  زير فشار و شكنجه  در مكه  هستند كه  مؤمناني

  آنانند كه  هم بودند و  و ناتوانباشند، عاجز  داشته  باعزتي  يزندگ  در آن  كه  سرزميني
،  هشام  بن وليد، سلمه  وليد بن  !خدايا«: كردند دعا مي  چنين  ايشان  براي صخدا  رسول
 � عباس  عبداهللا ابن. »ده  را نجات  از مؤمنان  مستضعفان  و همه  ربيعه  بن عياش

  .»بوديم  ستضعفاننيز از م  و مادرم  من«: گويد مي
  اسارت و  ستم  از زير يوغ  مستضعفان  دادن نجات:  آيد كه بر مي  چنين  كريمه  از آيه

» خدا  راه« زيرا  است �خدا  جهاد در راه  وجوه  و بارزترين  ، از بزرگترين مستكبران
هر   كه  دانست و بايد. شود مي  هر امر خيري  شامل  كه  است  اي و كلي  عام  مفهوم

  كه بسيارند، در حالي عصر ما  مستضعفان  كه ارد، چنانرا د  خويش  مستضعفان  عصري
  . و ناچيز است  اندك  بسي ، ستم  از زير يوغ  رهانيدنشان  ما در جهاد براي  و عزم  همت

   

i��h��gf��e��d��c��b��ai��h��gf��e��d��c��b��ai��h��gf��e��d��c��b��ai��h��gf��e��d��c��b��a����� �� �� �� ���r��qp��o��n��m��l��k��j��r��qp��o��n��m��l��k��j��r��qp��o��n��m��l��k��j��r��qp��o��n��m��l��k��j
ssss����������������w��v�����u��tw��v�����u��tw��v�����u��tw��v�����u��t  

،  است و مقصد  هدف  اين  آنها براي  جنگ:  يعني »كنند خدا كارزار مي  در راه  مؤمنان«

او در   كه و آنچه  شيطان  در راه:  يعني » طاغوت  در راه  و كافران«از مقاصد   غير آن  نه

  جنگيدن  چون .كنند كارزار مي  هم با  راه  و بر سر اين» جنگند مي«افگند  مي  مردم  دلهاي
،  بر ديگران  جويي برتري ناروا،  به  پيروزي  ، طلب و فخرفروشي  غيرت  نمايش  براي

عصبيتها و قوميتها و ديگر   ، افتخار به ناحق  به  گيري ، انتقام مردم  اموال  چپاول
  مكر و نيرنگ:  يعني»  شيطان كيد  بجنگيد كه  شيطان  با ياران  پس«  شيطان  هاي كژراهه
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  غروري  ، برپايه نيرنگ  زيرا اين » است  ضعيف«امر   نهايت از كفار، در  او و پيروانش
و   ضعيف  جهت  آن از  شيطان  نيرنگ ندارد و نيز  حاصلي  هيچ  كه  است  مبتني  تهي  ميان
  .قرار دارد  مؤمنان  براي �خدا  نصرت  در مقابل  كه  بنياد است  بي

   

��j���i��h��g��f����� �e��d��c��b��a�� �̀���_������ � �� � � �~��}�����|���{��z���y��x��j���i��h��g��f����� �e��d��c��b��a�� �̀���_������ � �� � � �~��}�����|���{��z���y��x��j���i��h��g��f����� �e��d��c��b��a�� �̀���_������ � �� � � �~��}�����|���{��z���y��x��j���i��h��g��f����� �e��d��c��b��a�� �̀���_������ � �� � � �~��}�����|���{��z���y��x
��m��l��k��m��l��k��m��l��k��m��l��k������������u��t��s��rq��p���o��nu��t��s��rq��p���o��nu��t��s��rq��p���o��nu��t��s��rq��p���o��n���������~}��|������{��z��y��x��w��v�����~}��|������{��z��y��x��w��v�����~}��|������{��z��y��x��w��v�����~}��|������{��z��y��x��w��v

«��ª��©��� �̈�§��¦��¥����¤��£����¢��¡«��ª��©��� �̈�§��¦��¥����¤��£����¢��¡«��ª��©��� �̈�§��¦��¥����¤��£����¢��¡«��ª��©��� �̈�§��¦��¥����¤��£����¢��¡  
...  وزكات  فقط نماز و روزه  كنند؛ اسالم تصور مي  شوند كه پيدا مي  در عصر ما كساني

  چيزي  ا چنيندر پندار آنه !باشد، خير  نيز از اسالم  جهاد و مبارزه  كه  ، اما اين است
و با   مؤمن  بندگان تعالي   حق  كه  است  تصور، تصور نادرستي  اين  كه  ، درحالي نيست

  گفته  آنان  به  كه را  كساني  آيا نديدي«: فرمايد و مي  برحذر داشته  را از آن  وايشتق

  ايشان »بدهيد  نگهداريد و نماز را برپا داريد و زكات  از جنگ  دست«فعال  »شد
و   اذيت مأمور شدند، اما در برابر  در مكه  جنگ  ترك  به  بودند كه صپيامبر  اصحاب

خواستند تا  مي  اجازه صو از پيامبر  گشته  تاب ديدند، بي مي  از مشركان  كه  آزاري
  رفته صحضرت را از خود بازدارند و نزد آن  و شر مشركان  شمشير برده  به  دست

،  آورديم  ايمان  اما چون ، داشتيم  و شوكتي  ، عزت بوديم  ما مشرك  كه  هنگامي: گفتند مي
و   فراخوانده  صبر وتحمل  را به  ايشان ص پيامبر اكرم!  شديم  خوار و درمانده

  با اينان ]فعال[  ، پس كنم و مدارا عمل  تا با گذشت  شده  دستور داده  من  به«: فرمودند مي
جگر   بر روي  ، دندان دستور ايشان از  پيروي  به صپيامبر  نو يارا. »نشويد  درگير جنگ

در  » كه  همين  ولي«كردند   هجرت  مدينه  به  كه  كردند تا آن مي  داري خويشتن  گذاشته
از خدا،   مانند ترس  ، از مردم از آنان  گروهي  مقرر شد، بناگاه  كارزار بر آنان«  مدينه

 �از خدا  كه  مقدار ترسي  به  از مردم  از آنان برخي:  نييع »ترسند تر مي سخت  يا ترسي
از   ـ نه  ، در مدينه تر بنابراين بيشتر و سخت  هم  از آن  حتي  ترسند و برخي دارند مي

  ـ از جنگ  شدن شديد از كشته  و هول  و بيم  مرگ از ترس  ، بلكه در دين  شك  روي
  .ورزيدند  و كندي  سستي



500  

بر   انسان  زيرا سرشت  است  طبعي  ، ترسي ترس  اين«: گويد مي  اتريديابومنصور م  شيخ
  منشأ ترس  دارد، پس  ا كراهتباشد، غالب مي  در آن  وي  هالكت  بيم  از آنچه  كه  است  آن

  منافقان  درشأن  كريمه  آيه برآنند كه  بعضي. »نيست  الهي  از فرمان  ، نفرت از جنگ  مؤمنان
و   تنفر  شد، از آن  جهاد فرض آوردند، اما چون   جهاد، اسالم  از فرضيت  قبل  كه  است

پروردگارا، چرا بر ما جهاد را مقرر  :و گفتند«كردند   و سستي  ورزيده  كراهت

ديگر ـ ولو  چرا ما را تا مدتي:  يعني »؟ ندادي  مهلت  كوتاه  ؟ چرا ما را تا مدتي داشتي
  ؟ اين شديم مند و برخوردار مي دنيا بهره  زندگي از  مدت  اين تا در  ندادي  ـ مهلت  كوتاه

  و كساني: ﴾...D��C��B��A﴿:  است» محمد«  در سوره  ديگري  آيه  به  شبيه  آيه
  شود؟ اما چون نمي  جهاد ـ نازل  ـ درباره  اي چرا سوره: گويند مي اند آورده  ايمان  كه

 ، مانند است  مرضي  در دلهايشان  كه جهاد آمد، آنان  منا  شد و در آن  نازل  صريح  اي سوره
  و سخني  پذيري فرمان  نگرند، ولي تو مي  به  افتاده  مرگ  بيهوشي  حال  به  كه  كسي

  كه  است در اين  كشد، قطعا خير آنان  تصميم  كار به  و چون  بهتر است  آنان  براي  شايسته
  وزودگذر، كه » است  دنيا اندك  مندي بهره: بگو« .»20/محمد«) باشند  با خداوند صادق

كند، بهتر   پيشه تقوي  كه  كسي  براي  آخرت«  پاداش  پايد، ولي هرگز نمي  بر صاحبش

  در پشت  باريكي  رشته:  فتيل » نخواهد رفت  ستم  هم  فتيلي  اندازه و بر شما به.  است
  رود، پس نمي  ستم  هم  ناچيزي  ذره  اندازه  به  بر شما در آخرت:  يعني.  خرما است  هسته

  .از جهاد رو برنتابيد
   

²��±��°�� �̄�®���¬²��±��°�� �̄�®���¬²��±��°�� �̄�®���¬²��±��°�� �̄�®���¬������Á��À¿��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶µ�� �́�³��Á��À¿��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶µ�� �́�³��Á��À¿��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶µ�� �́�³��Á��À¿��¾��½��¼��»��º���¹�� �̧�¶µ�� �́�³
Ê��É��ÈÇ��Æ��Å�����Ä��Ã��ÂÊ��É��ÈÇ��Æ��Å�����Ä��Ã��ÂÊ��É��ÈÇ��Æ��Å�����Ä��Ã��ÂÊ��É��ÈÇ��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��������Ö��Õ��Ô���Ó�����Ò����Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��ËÖ��Õ��Ô���Ó�����Ò����Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��ËÖ��Õ��Ô���Ó�����Ò����Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��ËÖ��Õ��Ô���Ó�����Ò����Ñ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë  

  بيم از  كه  انانياز مسلم  عده  آن  و برانگيختن  تشويق  در جهت  خداوند متعال  گاه آن
و   آنها را پركرده  درون  كه  و ترسي  فساد جبن  اند و در بيان از جهاد كشيده  دست  مرگ

و  »يابد درمي شما را  هركجا باشيد، مرگ«: فرمايد ، مي است  آنها درآميخته  در روان
و   است  آمدني  ناخواه خواه  مرگ  دهد، پس  نجات» قدر«تواند شما را از  ، نمي»حذر«

  است  قطعي  امري  و اين ميرد ديگر مي  از اسباب  غيرآن با شمشير نميرد، به  هركه
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 به ، بلند و سر بسيار محكم  برجهاي:  مشيده  بروج »باشيد  مشيده  هرچند در بروج«
 فلك  به و سر  بسيار محكم  برجهاي در رسد،  انسان  اجل  چون:  يعني.  است  كشيده  فلك 
را با دو   از جنگ  نفرت  تعالي  حق  پس .كنند  دفع  را از وي  توانند مرگ نمي  هم  كشيده 

  فهماندن  و ديگري.  آخرت  به  دنيا نسبت  حقيقت  شناساندن  يكي: كند مي  درمان  نسخه
  . معين  است  ميعادي  آن  شود و براي نمي  و پيش  مرگ پس  كه  حقيقت  اين

  فريضه تأخير  خواستاران  پردازد كه مي  ديگري  بيماري  بيان  به  تعالي  ، حق بعد از آن
  كه  است  اي ، بيماري اول  بيماري  نيز همچون  بيماري  اند، اين دچار شده  آن  جهاد به

  خيري  آنان به  و چون«: مبتال شوند  آن  به  و مكاني  در هر زمان  مسلمانان  است  ممكن

خداوند   ازسوي  اين: گويند مي«  حالي  و آسوده  فراواني  نچو  نعمتي:  يعني »برسد

  ، اما آنچه نيست  برآن  هم  اعتراضي  و هيچ  است  درست  كار سخنشان  تا اينجاي » است
از   اين: گويند برسد، مي  آنان  به  و اگر شري«:  است  سخن  اين  است  مورد اعتراض

دهند،  مي  نسبت  خداوند متعال را به  برسد، آن  نعمتي  منافقان  اگر به:  يعني » توست  سوي
ـ   آيه  را ـ در عصر نزول  رسيد، آن  وسختي  قحطي  چون  و باليي  نقمت  آنان  اگر به  ولي

  نسبت  ، اين در هر عصري  آنان  امثال  است  ممكن دادند و مي  نسبت صخدا  رسول  به
  پنداريد، بلكه شما مي  كه  نيست  چنان  موضوع »وبگ« .بدهند صپيامبر  بران ميراث  را به

را،   قوم  اين  است  حال  چه  پس«شر   خير و چه  چه » خداونداست  از سوي  همه«

  همانا خداوند متعال  و دهنده  گيرنده  تا بدانند كه »بفهمند را  سخني  نيستند كه  نزديك
  !.شود ؟ او صادر مي  اينها از حكم  و همه  است

   

ì��ë��ê��é��èç���æ��å��äã��â���á���à��ß��Þ��ÝÜ��Û���Ú�����Ù��Ø��×ì��ë��ê��é��èç���æ��å��äã��â���á���à��ß��Þ��ÝÜ��Û���Ú�����Ù��Ø��×ì��ë��ê��é��èç���æ��å��äã��â���á���à��ß��Þ��ÝÜ��Û���Ú�����Ù��Ø��×ì��ë��ê��é��èç���æ��å��äã��â���á���à��ß��Þ��ÝÜ��Û���Ú�����Ù��Ø��×  
آسايشها و  ، چون  زندگي  هاي و نعمت »از خوبيها« ! انسان  اي »تو برسد  به  هرچه«

زيرا   وي  رحمت و  فضل  و به » خداست  از جانب«...  ها و سالمتي فراوانيآرامشها و 
 » برسد، ازخود توست تو  به  كه  و هر شري«  نيست  حقي  هيچ �را بر خدا  كسي
  است �خدا  نيز ازسوي  تو برسد، آن  به  كه  و بال و مشقتي  و بدبختي  هر سختي:  يعني
كيفر   و به  اي شده  آن  مرتكب  كه  گناهي  ؛ چون خودت  از جانب  و علتي  سبب  به  ولي
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  جاي  به  كه  است  دراين  منافقان  اشتباه پس.  اي گرديده  و عذابي  بال و بدبختي  ، مبتالي آن
  و عذاب  او التجا كنند تا خشم  به  طوركلي  باز گردند و به �خدا  سوي به  كه  آن

 كنند، در مي  ها معرفي مصيبت  اين  سبب را صخدا  بر دارد، رسول  را از آنان  خويش
  پيامبري  به  مردم  را براي و تو«  است  جهانيان براي  رحمتي صخدا  رسول  كه حالي

  ، تو از گناه هستي  مردم  براي  و نعمتي  تو رحمت !صمحمد  اي:  يعني»  فرستاديم
تو   دست به  خاليق  ، مقدرات بنابراين  نيستي  مردم براي   و تو جز مبلغي  هستي  معصوم
تو   در تصرف  هياز امر ال  تو باشد و چيزي  از سوي و خير و شر  تا سود و زيان  نيست
  بر اين »خدا  بودن  و گواه«تو باشد   رسد، از جانب مي  آنان  به  كه  تا مصائبي  نيست

بر   آنان  تو و ميان  و او ميان » است  بس«  است  فرستاده  رسالت  او تو را به  كه  حقيقت
  .باشد مي  گواه  حقيقت  اين

   

N��M��L���K��J��I��H��GF��E��D��C��B��AN��M��L���K��J��I��H��GF��E��D��C��B��AN��M��L���K��J��I��H��GF��E��D��C��B��AN��M��L���K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A  
 لذا » است  كرده  از خداوند اطاعت  حقيقت كند، در  از پيامبر اطاعت  هركس«

  آنچه  زيرا پيامبر جز به  است �از خدا  فرمانبرداري  واقع ، درصاز پيامبر  فرمانبرداري
  نهي  از آن �خدا  كه  دهد و جز از آنچه دستور نمي  داده  فرمان  وي  به �خدا  كه

  است  كسي از آن  اطاعت  ، درواقع رسان و پيام  از مبلغ  اطاعت  ، پسكند نمي  ، نهي نموده
ا در كند، قطع را درك  حقيقت  اين  و هركس  است  برانگيخته  مأموريت  اين  او را به  كه

  .كند مي  اطاعت صخدا  ، از رسول الصانضباط و اخ  نهايت
  اطاعت  را نيز شامل  مسلمان  از امراي  بردن فرمان صخدا رسول  شود كه مي  خاطرنشان

كند،   اطاعت  از من  هركس«:  است  آمده  شريف  در حديث  كه اند، چنان از خود گردانيده
  كند، در حقيقت  نافرماني  از من  و هركس  است  كرده  اطاعت �از خدا  در حقيقت

  اطاعت  من از  كند، درحقيقت  از امير اطاعت  و هركس  است  كرده  را نافرماني �خدا
و «. »است كرده  نافرماني مرا  كند، در حقيقت  امير را نافرماني  و هركس  است  كرده

 او در  و سر برتابد، پس كند  تو اعراض  از اطاعت:  يعني »شود  رويگردان  هركس

:  يعني » ايشان  نگهبان تو را«زيرا ما   است  كرده  را نافرماني  عزوجل  خداي  حقيقت
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  كه  اين  ، نه است  فقط تبليغ تو فقط و  بر عهده  بلكه » ايم نفرستاده«  ايشان  اعمال  نگهبان
  . تو نيست  كار در توان اين زيرا  و باورمند گرداني  گرويده  حق  را به  دلهايشان

    

�� �̂ � �]��\�� [Z��Y��X� �W��V��U��T�� �S� �R��Q� �P��O�� �̂ � �]��\�� [Z��Y��X� �W��V��U��T�� �S� �R��Q� �P��O�� �̂ � �]��\�� [Z��Y��X� �W��V��U��T�� �S� �R��Q� �P��O�� �̂ � �]��\�� [Z��Y��X� �W��V��U��T�� �S� �R��Q� �P��O
j���i��h��g��fe��d��c��b��a��`_j���i��h��g��fe��d��c��b��a��`_j���i��h��g��fe��d��c��b��a��`_j���i��h��g��fe��d��c��b��a��`_  

و   موافقت در ظاهر امر از خود  دهد كه خبر مي  منافقاني  از حال  داوند متعالخ  گاه آن
گويند؛  ومي«: دارند مي  را پنهان  آن  ، خالف دهند، اما در باطن بروز مي  طاعت

  ، كارما فرمانبرداري»سمعا و طاعتا«: گويند نزد تو باشند، مي  وقتي:  يعني » فرمانبرداريم

تو   آنچه جز  شبانه  از آنان  روند، گروهي مي  نزد تو بيرون از  چون  ولي«  است

انديشند و بر  مي ديگر و سخني  را تغيير داده  سخنت:  يعني »كنند تدبير مي  گويي مي
و   اي سپرده  آنان  به  كه را در مورد مأموريتي  سخنت:  است  اين  يا معني. آورند مي  زبان

  هاي در نامه »نويسد ميهللا و ا«دهند  و تغيير مي  تحريف،  اي گمارده  را بر آن  ايشان
  از آنان  پس«كند   مجازاتشان  تا در برابر آن »گويند مي  شبانه  را كه  آنچه«  اعمالشان

»  كن  و بر خدا توكل«واگذار   و كار و كردارشان  حال  را به  آنان:  يعني » برتاب  روي

را   و خداوند كارسازي«گرداند   را فراهم  از آنان  تقامان  و مجال  تا فرصت  در كار آنان

  فرمان  پيامبرش  به  تعالي  حق  سان بدين .كنند  توكل  بر وي  كه  كساني  براي » است  كافي
  .يكجا سازد  از آنان  برتافتن  را با روي  توكل ، منافقان  عمل  با اين  در مقابله  دهد كه مي
،  است �خدا  تدبر در كتاب  همانا عدم  را كه  شان بيماري  اين  لعام  تعالي  حق  گاه آن

  :فرمايد مي  داشته  بيان
   

y��x��w��v���u��t���s��r����q������p����o��nm��l��ky��x��w��v���u��t���s��r����q������p����o��nm��l��ky��x��w��v���u��t���s��r����q������p����o��nm��l��ky��x��w��v���u��t���s��r����q������p����o��nm��l��k  
  و مباني  معاني و در  برتافته  روي  آيا از قرآن:  يعني »انديشند؟ نمي  قرآن«  آيات »آيا در«

ـ   اگر آنان  شك بي ببرند؟  پي  قرآن  و مرام  هدف  كنند تا به نمي  و انديشه  تأمل  آن
  هيچ  در قرآن  رسند كه مي  حقيقت  اين  نمايند، به  و تعمق  انديشه  بايد ـ در آن  كه چنان
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  حق  فرموده  اين  ، معناي صورت و قطعا در آن  نيست  و تعارضي  ، ناهماهنگي اختالف
  به  از بدي  و آنچه: ( وي  فرموده  ، واين»78 /آيه« )خداست  نباز جا  همه: ( را كه  تعالي

خدا  غير  از جانب«  قرآن »و اگر«فهمند  مي ، را»79 /آيه«) رسد، از خود توست تو مي

  و در آن »يافتند مي  بسياري  اختالف  در آن قطعا«پندارند  كفار مي  كه چنان »بود مي
از   عوارض  كردند زيرا اين مي  را مالحظه  واقع با  اقانطب  و عدم  فاحش  و تناقض  تفاوت

از   اش شود و گوينده  بشر طوالني  سخن  كه  هنگامي  ، بويژه بشر است  كالم  خصوصيات
  درستي  خواهد داد كه  نشان  وي  در سخنان  اي بررسي  ا اندكخبر دهد؛ قطع  امور غيبي
در   كريم  قرآن  معاني  كه شود، درحالي مي  دهمشاه  ندر آ  ندرت ، به با واقع  و مطابقت

و مؤيد   ا مكملـ بعض...  از غيب  ، خبر دادن و حرام  توحيد، حالل  امور ـ چون  همه
ا آنها از نظر بود، قطع مي �از نزد غير خدا  اگر قرآن:  است  اين  يا معني. ديگرند بعضي 
  .ديدند مي  يآشكار  هاي اوتتف ، در آن  معاني  و بيان  بالغت

  معناي  فهم« :گويند مي  اند كه كرده  ها استدالل از فرقه  برخي  در رد سخن  آيه  علما با اين
  .»نيست  ممكن  و امام صتفسير پيامبر  جز به  قرآن

 جنگ  به  كند كه مي  جهاد مطرح  را در موضوع  ديگري  مهم  قضيه  تعالي  حق  گاه آن
  :نمايد مي  را نيز بيان  آن  درمان  ارتباط دارد و راه  رواني  ها و جنگ شايعه 
   

��k��j���i��h��g�����f��e��d��cb��a�� �̀�_��� ��~���}��|��{��z��k��j���i��h��g�����f��e��d��cb��a�� �̀�_��� ��~���}��|��{��z��k��j���i��h��g�����f��e��d��cb��a�� �̀�_��� ��~���}��|��{��z��k��j���i��h��g�����f��e��d��cb��a�� �̀�_��� ��~���}��|��{��z
z��y��x��w�����v��u��t��s���r��q��po��n��m��lz��y��x��w�����v��u��t��s���r��q��po��n��m��lz��y��x��w�����v��u��t��s���r��q��po��n��m��lz��y��x��w�����v��u��t��s���r��q��po��n��m��l  

 »دهند مي  برسد، انتشارش  آنان  به  ، يا وحشت ايمني«از   حاكي » خبري  و چون«
 خبر  بود  ـ چون  آرامش  مايه  را كه  خبري  وقتي  بودند كه  نانايما  از سست  گروهي
بود ـ   و وحشت  نگراني  مايه  را كه  ـ يا خبري  دشمنانشان  و نابودي  مسلمين  پيروزي

  آنان:  قولي  به .كردند مي  خبر را فاش  شنيدند، آن ـ مي  مسلمين  خبر شكست  چون
رساندند و  مي  مسلمانان  گوش را به  داز منافقانبران انگيز و روحيه فتنه  خبرهاي

دار  دامنه  و خللي آشكار  امر فسادي  از اين  كردند، كه مي  را پخش  دروغين  هاي شايعه
  االمرخويش اولي  سوي  پيامبر و به  سوي  را به  اگر آن  كه  آن  حال«آمد  پديد مي
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در امور  مردم  اند كه  ، يا فرمانروايان شهو اندي  علم  اهل: االمر اولي »كردند مي  ارجاع

:  يعني »بردند مي  پي  آن  به  استنباط ايشان  اهل  گاه آن«كنند  مي  آنها رجوع  به  خويش
يا   ، درستي خويش سالم  و استنباط، با تدبير و انديشه  درك  كردند، اهل مي  اگر چنان
و   درست  لذا شيوه كردند، مي  كو از همديگر تفكي  خبر را استخراج  آن  نادرستي
  اخبار پرهيز كنند تا رسول  آنها از پخش  بود كه  برخورد با اخبار و رويدادها اين  صحيح

  گردند؛ زيرا ايشان  مهم  دار اين عهده  االمرشان نمايند، يا اولي  را پخش  خود آن صخدا
بماند   باقي  كتمان  در پرده  زيچي  و چه بايد افشا گردد  چيزي  چه  دانند كه مي  خوبي به
بر  » وي  و رحمت«ها  شائبه  شما از اين با پاكسازي »خدا بر شما نبود  و اگر فضل«

از   تان شما و نگهداشت بر  خويش  كتاب  پيامبر و فرودآوردن  شما نبود، با فرستادن
  وي  هاي افگني   در وسوسه »كرديد مي  پيروي ا از شيطان يقين«  باطل  در راه  فروافتادن

  .برخوردارند  و پاك  صاف  از فطرتي  اند كه كساني  از شما و ايشان » جز اندكي«
،  تفسيري  از وجوه  بنابر يكي) االمر اولي(  كه  را مورد لحاظ قرار دهيم  حقيقت  اگر اين

از   عبارت  اجتهاد را ـ كه  قضيه  كه  يابيم را در مي  كساني  رأي  باشند؛ وجاهت علما مي
  آنان  شان باطني  ملكات و  و تقوي  علم  را كه  مجتهديني  ـ و قضيه  است  استنباط احكام

  .اند گردانيده  آيه  اين  مضمون  گردانيده؛ شامل  استنباط احكام  را شايسته
  خبر به  اين  چون:  است  آمده  نزول  سبب  به  راجع  و مسلم  بخاري  مورد اتفاق  در روايت

و   رفت  مسجدالنبي  اند، به داده  را طالق  خويش  زنان صخدا  رسول  رسيد كه �عمر
كند   شكيبايي  نتوانست كنند، پس مي  ردوبدل  را در ميانشان  سخن  اين  شنيد كه  از مردم
 صخدا  از رسول  گاه ، آن خواست ورود  و اجازه  رفت صپيامبر  خانه  به  راست و يك

اهللا :  گفت !خير: فرمودند صخدا  اند؟رسول داده  را طالق  خويش  زنانآيا   پرسيد كه
 صخدا  باشيد، رسول  آگاه:  بلند گفت  بر سر در مسجد ايستاد و باصداي  گاه آن! اكبر
  .شد  نازل  آيه  اين  سپس. اند نداده  را طالق  خويش  زنان
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فراخواند و  جهاد  به  عام  فرمان  را در يك  مؤمنان  تمام  عزوجل  خداي  كه  از آن  پس
طور   هر فرد را به  نمود، اينك  را درمان  چندي  هاي و آفت  كرده  را سرزنش  دالن سست

 » پس«: دهد دستور مي دجها  ـ به  خويش  رسول  به  دادن  فرمان  نيز ـ از خالل  جداگانه

  دار شخص جز عهده«  خويش  نفيس  نفس  به » خدا پيكار كن  در راه« ص !محمد  اي

  ، بلكه كنند يا نه جهاد مي  كه نيستي  خويش  اصحاب  عمل  تو مسؤول:  يعني » خود نيستي
  هماگر تو را تنها   ، پس هستي خود ملزم   بر نفس  عزوجل  خداي  فرمان  اجراي  به

  كه  است  نزديك«و جهاد   برمبارزه »را برانگيز  و مؤمنان«  بجنگ  ييتنها  گذاشتند، به

  كلمه. را بازدارد  آنان  آسيب  و با پيروزساختنت »را بگرداند  كافران  خداوند بالي
  بال و آسيب  بازداشتن  را به  مؤمنان ، است  مفيد قطعيت �در مورد خداوند  كه) عسي(

  سبحان  خداي  از سوي  اي وعده  اين سازد، لذا و اميدوار مي  ، متوقع از ايشان  كافران
و  »بيشتر  قدرتش  كه  و خداست«  است  شدني  انجام  نخواه او خواه  و وعده  است

بر   تعبير چنين  از اين » تر است سخت كيفرش«و   عذاب »و«  بزرگتر است  صولتش
و  �خداوند  عذاب  ، ولي شديد است نيز  رابر مؤمنانكفار در ب  مقاومت  آيد كه مي

نيز بر   حقيقت  اين  كريمه  از آيه  كه چنان.باشد شديدتر مي  بر آنان  وي  قدرت  اعمال
شود  جهاد مهار نمي  بازدارنده  ، جز با نيروي ايمان  اهل  عليه  كافران  سرسختي:  آيد كه مي

و .  جهاد برانگيخت  ها به و اعالميه  ، انتشار كتب سخنراني  را از راه  ، بايد مؤمنان بنابراين
در   ايشان  فرموده  ؛ اينصحضرت  آن  جهاد از سوي  به  مؤمنان  برانگيختن  از مثالهاي

�  ;� p ����' #K:  است  يارانشان به  روز بدر خطاب��DA5� �)��T  [�	r�  :ياران ! 

  .»است  همانند آسمانها و زمين  نآ  پهناي  كه  بهشتي  سوي بپاخيزيد به
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 شفاعت  برد و هركس مي  نصيبي  آن«خير  »بكند، از  اي پسنديده  شفاعت  هركس«

  انجام را به  ديگري  كه  است  كسي:  شفيع »برد مي  نصيبي  آن«شر  »كند، از  اي ناپسنديده 
امور   انجام  به  ديگران  ، سفارش پسنديده  و شفاعت. كند مي  و تشويق  سفارش  كاري
كند تا   وسفارش  شفاعت  در كار خيري  هركس  ، پس است  تعالي  حق  و طاعت  نيك
و   بهره  شفاعت  آن نمايد، از پاداش  دفع  را از كسي  برساند، يا شري  ديگران  به  نفعي

  برد؛ چون مي  نصيب  آن  كند، از گناه  سفارش  اي شر و بدي  به  برد و هركس مي  نصيبي
  و فحشا سفارش  دزدي  را به  پردازد، يا ديگري مي  و غيبت  چيني سخن  به  كه  كسي

  سفارش  امر غير جايزي يا در  منفعت  ضرر يا دفع  در جلب  طور كلي كند، يا به مي
  مقادير اعمال  اونگهبان و هم » مقتدر است  بر هرچيزي  و خداوند همواره«كند  مي

اشفعوا «:  است  آمده  شريف  درحديث. دهد جزا مي  شما را بر اعمالتان  ، پس شماست
شويد، اما   داده  كنيد تا اجر و پاداش  شفاعت: ماشاء  نبيه  لسان  علي هللا تؤجروا، ويقضي

  .»كند مي  حكم  پيامبر خويش  ، بر زبان است ستهرا خوا  هر چه �خداوند
و  ها سفارش  درباره  آيه  اين: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  جبير در بيان مجاهدبن

  سياق  به  با توجه  از مفسران  برخي. شد  ديگر نازل يك  براي  مردم  هاي شدن واسطه
  جهاد در راه  را به» سيئه  شفاعت«و  �خدا  جهاد در راه  را به» حسنه  شفاعت«،  آيات

  از چنگال  مستضعفان  نجات  تنها وسيله �خدا  اند زيرا جهاد در راه تفسير كرده  شيطان
  .باشد مي  مستكبران

   

á��à��ß��������Þ��Ý���������Ü��Û������Ú��ÙØ���×��Ö��Õ���Ô���������Ó��Ò��Ñá��à��ß��������Þ��Ý���������Ü��Û������Ú��ÙØ���×��Ö��Õ���Ô���������Ó��Ò��Ñá��à��ß��������Þ��Ý���������Ü��Û������Ú��ÙØ���×��Ö��Õ���Ô���������Ó��Ò��Ñá��à��ß��������Þ��Ý���������Ü��Û������Ú��ÙØ���×��Ö��Õ���Ô���������Ó��Ò��Ñ  
در   تحيت :اند گفته  بعضي.  است  گفتن  سالم:  تحيت »بنوازند  تحيتي  شما را به  و چون«

برآنند   ابوحنيفه  امام  ياران.  است» هللا  يرحمك«:  با گفتن  زننده  عطسه  پاسخ  اينجا، دادن
با   پس: ( تعالي  حق فرموده  اين  دليل ، به است  دادن  در اينجا هديه  مراد از تحيت  كه

و اگر . اند، بدهيد شما داده به  بهتر از آنچه  هديه:  ييعن). دهيد  پاسخ  بهتر از آن  تحيتي
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  به  كه  كسي  سالم  در جواب  كه است  بهتر اين  تحيت  باشد، پس  سالم» تحيت«مراد از 
، »عليكم  السالم«:  گفت  دهنده سالم  چون را بيفزايد، مثال  كند، چيزي ابتدا مي  سالم  گفتن

و   و طراوت  بر لطف  جواب  اين  كه. »هللا ورحمه  سالمال و عليكم«: بگويد  دهنده جواب
  گفتن  در سالم  دستي و پيش  مستحب  سالم  در جواب  و افزودن. افزايد مي  تحيت  صفاي
  دليل ، به است  فرض  سالم  جواب  ، اما دادن آمده  فراوان  ترغيب آن  در باره  كه  است  سنت

اگر :  يعني »دهيد  پاسخ  ، يا همانند آن بهتر از آن  يبا تحيت  پس«:  تعالي  حق فرموده
  دهيد، اما ندادن  پاسخ  مانند آن  به  بهتر نداديد؛ حداقل  شيوه  را به  سالم جواب
  كردن و كم.  است  فرض  سالم  زيرا جواب  ، جايز نيست طوركلي به  سالم جواب
  . ، نيز جايز نيست است  ابتدا نموده  سالم  به  با آن  كننده سالم  كه  از مقداري  سالم جواب

 صخدا  نزد رسول  مردي:  است  آمده � فارسي  سلمان  روايت  به  شريف  در حديث
و «: فرمودند  وي  در جواب صخدا  رسول. »هللا  يا رسول  عليك  السالم«:  آمد و گفت

و  هللا رسول يا  ليكع  السالم«:  آمد و گفت  ديگري  سپس. »هللا  و رحمه  السالم عليك
. »و بركاته هللا ورحمه  السالم  وعليك«: فرمودند  وي  در جواب صخدا  رسول. »رحمته
  رسول. »وبركاته هللا  و رحمه هللا يا رسول  عليك  السالم«:  آمد و گفت  ديگري  سپس
  پدر و مادرم !هللا يارسول:  گفت  شخص  آن. »وعليك«: فرمودند  وي  در جواب صخدا

  آنها را به  ند، سالمگفت  نزد شما آمدند و بر شماسالم  كه  و فالن  شما باد، فالن  فداي
ما چيز   آخر تو براي«: فرمودند صخدا  رسول !برگردانيديد؟  من  سالم  بيشتر از جواب

بنوازند، با   تحيتي  شما را به  و چون:  است  فرموده تعالي  ، حق نگذاشتي  باقي  بيشتري
تو   را به  همانند آن و ما. را برگردانيد  دهيد يا همانند آن  پاسخ  بهتر از آن  يتحيت

بر   افزودن  كه  بر اين  است  داللتي  حديث  در اين« :گويد كثير مي ابن. »برگردانيديم
  .»نيست  ، مشروع و بركاتههللا ا و رحمه  عليكم  السالم: بيشتر از  به  سالم  كلمات

، از  آن نيكوتر از  ، يا به همانند آن  به  سالم  دادن در جواب  غير مسلمانان :اند فقها گفته
  آمده  مسلم  صحيح  روايت  به  شريف  باشند زيرا در حديث مي  مستثني  آيه  عموميت

نباشيد و  آغازگر  بر يهود و نصاري  گفتن  در سالم«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است
  راه  قسمت  ترين تنگ  گرفتن  در پيش  را به  وبرو شديد، آنانر  در راهي  اگر با آنان
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  مسلماني  به  آيد، اگر غيرمسلماني ديگر نيز برمي  از احاديث  كه و چنان. »ناگزير گردانيد
  از حكم  اما احناف. »برشما باد:  و عليكم«: بگويد  آن  گفت؛ بايد فقط در جواب  سالم
  در آن  مسلمان  را كه  ، حالتي غيرمسلمانان براي  سالم  به  ابتدا نمودن  جايز بودن  عدم

  حالتي  را در چنين  سالم  به  كردن و ابتدا  كرده دارد، استثنا  اي ذمي  شخص  به  نيازي
  .اند جايز دانسته  وي  براي

باشد   علني  فسقش  كه  بر فاسقي  گفتن سالم«: گويد مي  از حنفيه» عالئيه  هديه»  صاحب
عاجز   سالم جواب   ا از دادنحقيقت  كه  بر كسي  گفتن  سالم  كه ، چنان است  مكروه

، يا بر  غذاست  خوردن مشغول  كه  بر شخصي  دادن سالم  ، چون است  باشد نيز مكروه مي
،  قرآن  نماز، خواننده  خواننده  ، همچون عاجز است  دادن  شرعا از جواب  كه  كسي

،  در تدريس  فقه  ، تكراركننده است  ادهفراد  گوش  ايشان  به  كه  ، كسي ، سخنران ذكركننده
  علم  مذاكره  در حالت  كه  ، كسي است  مردم ميان  دعاوي  وفصل حل  مشغول  كه  كسي

،  است  نشسته  نماز و تسبيح  به  كه  ، كسي مدرس ، گوينده  ، اقامت ، مؤذن است  شرعي
غير   بازي  كه  ، بر كسي بيگانه  جوان  بر دختران  گفتن  سالم گويد، مي  تلبيه  كه  كسي

دهد، بر  كند، يا كبوتر پرواز مي را مي  مردم  غيبت  كه  دهد، كسي مي  را انجام  مباحي
  چهره  دهد، يا به مي  را دشنام  مردم  كه  كار، بر كسي گو، بر دروغگو، بربيهوده پيرمرد بذله

  ـ همچنان  باشيم  نداشته  علم  اينان  توبه  به  كه  گاه نگرد ـ تا آن مي نامحرم  و زنان  دختران
  كه  ، بر كسي است  و معاشقه  جنسي  عمل  مشغول  با همسرش  كه  بركسي  گفتن  سالم

  به  كه  قرار دارد، بر كسي  حاجت  قضاي  در حال  كه  ، بر كسي است  برهنه وي  عورت
  ، مكروه است  در حمام  كه  و بر كسي  است  فرورفته  ينيسنگ  يا خواب  سبك  خواب

  .باشد مي
نيز   سالم  جواب  ، دادن نيست  مشروع  در آن  گفتن سالم  كه  در هر جايي  كه  بايد دانست
  واجب  ديوانه و  مست  و شخص  طفل  سالم  جواب  دادن  ندارد، همچنان  مشروعيتي

.  نيست  واجب نيز» سالم«در   ميم  سكون  به» كمعلي  سالم»  جواب  و دادن  نيست
امر را   و اين  اسالم گفتن؛ تجديد عهد با  بايد با سالم  انسان«: گويند مي  حنفيه  همچنان

  .»نرساند  زياني  ، يا آبرويش در مال  مؤمني  به  كند كه  نيت
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  وقتي  كه  است  يجرا  جهان  كشورهاي  در همه«: گويد مي» القرآن  معارف«تفسير   صاحب
، اظهار  فيما بين  و اظهار محبت  موافقت  را براي  اي كنند، كلمه  ديگر مالقات با يك  مردم

  سالم  اندازه  به  اي پرسي احوال  هيچ  گردد كه مي  شود، معلوم  دارند؛ اما اگر مقايسه مي
  حق  اداي  ، بلكه ستني  تنها محبت  اسالمي  نيست؛ زيرا در الفاظ سالم  جامع  اسالمي
  شما را از تمام  خواهد كه مي  ازخداوند چنين  گوينده  سالم  در واقع.  نيز هست  محبت
،  است  برادر مسلمان  در حق  طيبه  حيات  دعاي ، سالم... نگهدارد  سالم  و آالم  آفات

  اذن  بدون  توانيم و نمي  هستيم  تعالي  حق  ما محتاج همه  كه  هست  هم  حقيقت  اظهار اين
و   هست  هم  عبادت  يك  كلمه  اين  معني  اعتبار اين و به  برسانيم  يكديگر نفع  او به

.  نكند نيز هست  ياد خدا را فراموش  كه اين  به  تذكر برادرمسلمان  براي  اي وسيله
ود، حفظ ش  و تكاليف  آفات  از تمام  ديگري  خواهد كه از خدامي  كه  كسي  همچنين

  هستيد و من  مأمون  من  و زبان  شما از دست  كند كه مي  وعده ، اين  او در ضمن  گويي
  .»شما نيز هستم  وآبروي  و مال  محافظ جان

  ابن  امام  قول )القرآن  احكام(در   عربي  ابن«: افزايد مي» القرآن  معارف«تفسير   صاحب
شما   يعني »مني  آمن  انت  ؟ يقول ما السالم  اتدري«: گويد مي  كه  فرموده  را نقل  عيينه

  در امان  من  شما از جانب: گويد مي  در واقع  كننده  ؟ سالم چيست  سالم  دانيد كه مي
،  است �ذكرخدا  دارد، در آن  جهاني  جامعيت  اسالمي  تحيه  اينكه  خالصه. هستيد

دعا   او بهترين  ، براي هست  هم  با برادر مسلمان  اظهار محبت  ، نوعي تذكير نيز هست
  مسلمانان  كاش . ايمني  من  و زبان  تو از دست  كه  نيز هست  معاهده  ، با او اين نيز هست

را   آن  حقيقت  بلكه كردند، ادا نمي  عادت  و بر مبناي  عموم  رسم  مثل  را به  كلمه  اين
چيز   خداوند حسابگر همه همانا«. ١»شدند مي  متوجه  بلند آن  مضامين  و به  كرده  درك

.  و تحيت  گفتن  در سالم  كند، ازجمله مي  محاسبه  و شما را بر هر ريز و درشتي » است
در   جانم  كه  ذاتي  سوگند به«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث

آوريد تا با  نمي  نياوريد و ايمان  شويد تا ايمان نمي وارد  بهشت  ، به اوست  دست

                                                 
 .بجوييد  آداب  را در كتب  سالم  و آداب  مسائل  بقيه ١
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دهيد، با   را انجام  اگر آن  كه  نكنم  راهنمايي  شما را بر امري نورزيد، آيا  همديگر محبت
  .»خود منتشر كنيد  را در ميان  گفتن  ورزيد؟ سالم مي همديگر مهر و محبت

  

AAAA����BBBB����D��CD��CD��CD��C����J��I��H��G��FEJ��I��H��G��FEJ��I��H��G��FEJ��I��H��G��FE����R��Q��P��O���NM��L��KR��Q��P��O���NM��L��KR��Q��P��O���NM��L��KR��Q��P��O���NM��L��K����T��ST��ST��ST��S   
  اوست  فقط مخصوص  الوهيت  پس » جز او نيست  ديمعبو  هيچ  كه  است  كسي هللا«

  درآن  شكي  هيچ  كه«از قبرها   مردم  كردن  روز قيام  يعني » در روز قيامت  يقين  به«

گرد  شما را«يابند  را درمي  عزوجل  خداي  هاي ها و برهان حجت  كه  نزد آنان » نيست

از   كس هيچ ! آري »؟  كيست  خنو راستگوتر از خدا در س«  حساب  سوي به »آورد مي
،  نيازي بي  دليل ، به گويد، راستگوتر نيست مي  كه  در اخبار و سخناني  عزوجل  خداي
  . است  محال  متعال ذات  بر آن  گفتن  دروغ  كه  اين  دليل  و به  تعالي  حق  و كمال  قدرت

محشر   در صحراي  مردم  ننمود حشر ، بر آيه  در اين  تعالي  حق  كه  كنيم مي  مالحظه
  . است  سوگند خورده
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n��m��l��k��j��i��hn��m��l��k��j��i��hn��m��l��k��j��i��hn��m��l��k��j��i��h  

 نزد  مكه  از اهالي  مردماني: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  مجاهد در بيان
 خويش  قوم  سوي به  آوردند، سپس مي  ريا اسالم  و از روي  آمده ص پيامبراكرم

 در  هم  بود كه  كار اين  از اين  گشتند و هدفشان نگونسار مي  پرستي و در بت  بازگشته 
  كناره اگر از كفار  دستور داد كه  عزوجل  خداي  باشند، پس  در آنجا ايمن  اينجا و هم

  درباره  آيه  اين: ديگر  روايتي  به. پيكار شود  بازنيايند، با آنان  صالح  راه  نگيرند و به
 صخدا  رسول اصحاب  برگشتند، پس  مدينه  احد به  راه  از ميانه  شد كه  نازل  منافقاني

  با آنان: گفتند مي شدند؛ گروهي  تقسيم  دو گروه  به  آنان  پيرامون  گيري  در تصميم
  . جنگيم نمي  با آنان ! نه: گفتند ديگر مي  و گروهي  جنگيم مي

  آنان  چرا درباره:  يعني »ايد شده  دو دسته  منافقان  درباره  كه  است دهش  شما را چه«
چرا  ايد، آخر گشته  متفرق  دو رأي  به  باره  اين در  ايد تا بدانجا كه پيدا كرده  اختالف
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 آنچه  سزاي  را به  خداوند آنان  كه  آن  و حال«كنيد؟  نمي  حكم  كفر آنان  به  قاطعانه

و بركفر   كفر باز گردانده  سوي را به  آنان:  يعني » است ساخته  اند، سرنگون داده  انجام 
  سوي به  آن  اول  چيز، يا بازگردانيدن  يك  ساختن  سرنگون:  ركس.  است  ساخته  هالكشان
، در  داركفر است  به  همانا پيوستن  كه  كار و كردارشان  سبب  به:  يعني.  است  آخر آن

آيد  برمي  آنان  جوازكشتن  ، از مفاد آيه جهت  بدين.  است  ساخته  نگونشانكفر سر  وادي
آيا :  يعني »آوريد؟  راه  ، به وا نهاده  اش خدا در گمراهي  را كه  خواهيد كسي آيا مي«

او را در كفر و  �خداوند  قراردهيد كه  راهيافتگان  را در جمله  خواهيد كسي مي
آيا :  است  اين  يا معني ؟ است  را جايز شمرده  قتلشو   نگونسار ساخته  گمراهي

را آشكار   شان گمراهي �خداوند  كه حالي بناميد، در  را راهيافته  خواهيد آنان مي
  به  با منافقان  كه  است  مؤمناني از  گروه  آن  تعبير، مفيد سرزنش  ؟ اين است  گردانيده

  اش خداوند در گمراهي  كه  كسي  گز برايهر  كه  آن  و حال«كردند  برخورد مي  نرمش

:  يعني » يافت نخواهي  هدايت  سوي به  راهي«  عملكرد ناروايش  سبب  به » وانهاده
  فهم  آيه  از نص  كه  است  ممكن. دربرندارد  ، سودي كسي  چنين  براي  هدايت  راه  جستن
باشد،   را خواسته  گمراهي  سك بر هر �خداوند : است  اين  آيد و آن  نيز بيرون  ديگري

و   است  سرگردان  او در هر راهي  ، بلكه يابي نمي  راهي  هيچ  وي  تو هرگز براي
در   هميشه  كه  است  منافق  خود نشانه  و اين. بگيرد  را درپيش  روشني  راه  تواند هيچ نمي
  .برد بسر مي  نيدرو  در رفتار و تنش  ها، تناقض گيري موضع  تحير، جابجا كردن  حال

  

p� �op� �op� �op� �o����rqrqrqrq��������ssss����z��y��x��w�� vutz��y��x��w�� vutz��y��x��w�� vutz��y��x��w�� vut����|{|{|{|{����}}}}����ba�� `_� �~ba�� `_� �~ba�� `_� �~ba�� `_� �~����
jih��gfedcjih��gfedcjih��gfedcjih��gfedc����kkkk����llll����n��mn��mn��mn��m  

 »اند  كافر شده  خودشان  كه  گونه شما نيز كافر شويد، همان  دارند كه  دوست  آنان«

 ، در آرزوي در گمراهي  عناد و كفر و درازدستي  ، از روي منافق  گروه  اين:  يعني
دركفر  »برابر باشيد  باهم«شما و آنها  » تا در نتيجه«برند  سر مي هب  مؤمنان  كافرشدن 

 خدا  در راه  كه  اختيار نكنيد تا آن  خود دوستاني  براي  آنان  زنهار، از ميان  پس«

 ، با هجرت  كه  نباشيد تا آن  يار و پشتيبان  از آنان  كس هيچ  براي:  يعني »كنند  هجرت
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بود، از  شدن  مسلمان  عملي  اعالن  ، هجرت زيرا در آغاز اسالم كنند  را اثبات  ايمانشان
ما را از   عزوجل خداي ! آري.  است  و مسلمين  با اسالم  عملي  ، مواالت هجرت  رو كه  آن

و   در سخن  كه  است؛ مگر بعد از اين  نموده  نهي  مردمي  با چنين  و دوستي  واليت
كنند   اثبات  و دار اسالم  اسالم  و اهل  اسالم  را به خود  كامل  ، والء و وابستگي عمل

  دست  بر آنان:  يعني »رايافتيد  هركجا آنان«  و هجرت  از ايمان »برتافتند  اگر روي  پس«

 »خود نگيريد  براي  يار وياوري  بگيريد و بكشيد و از آنان  اسارت  را به  آنان«يافتيد 
  مردمي  درباره  حكم  اين  البته .را بپذيريد  ياري  از آنان  نه كنيد و  را ياري  آنان  نه:  يعني
  منافقاني  درباره  پيوستند، نه  دارحرب  به  معاندانه  ، سپس نموده  مسلماني  ادعاي  كه  است

خود را   خاص  وضع  در داراسالم  منافق بودند زيرا  جا ساكن يك  در مدينه  با مؤمنان  كه
  را آشكار كند، يا زمامدار مسلمان  خويش  نفاق  كه  شود، مگر اين نمي  دارد و كشته

  درباره  اصلي  ، حكم بنابراين. نمايد  حكم  وي  كشتن ، به و مدرك  گواه  با داشتن) امام(
  از آنها و ياري  يارگيري  و عدم  ، كشتن آن  دولت  ، ياحيطه از داراسالم  خارج  منافقان

  . آنهاست  دادن
  :دارد  هم  استثناهايي  حالت  ايناما 

   

��~��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s���� �r��q��p��o��~��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s���� �r��q��p��o��~��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s���� �r��q��p��o��~��}��|��{��z��y���x��w��v��u��t��s���� �r��q��p��o
��²��±��°���� �̄�®������¬��«��ª��©��¨§��¦��¥��¤���£���¢��¡���²��±��°���� �̄�®������¬��«��ª��©��¨§��¦��¥��¤���£���¢��¡���²��±��°���� �̄�®������¬��«��ª��©��¨§��¦��¥��¤���£���¢��¡���²��±��°���� �̄�®������¬��«��ª��©��¨§��¦��¥��¤���£���¢��¡�

�̧�¶��µ��� �́�³�̧�¶��µ��� �́�³�̧�¶��µ��� �́�³�̧�¶��µ��� �́�³  
  منافقاني يعني »، پيوند دارند است  شما و آنها پيماني  بين  كه  با قومي  كه  مگر كساني«

  و پيماني  ميثاق  شما و آنان  ميان  پيوندند كه مي  قومي  به» حلف«و » جوار»  راه از  را كه
» پيوند«مراد از : اند گفته  بعضي. شود نيز مي  آنان  شامل  ، نكشيد زيرا عهد و پيمان است

از   خارج  منافقان  قتل  از حكم  شده استثنا  صورت  اولين  اين.  است  در اينجا، پيوند نسبي
  . است  دار اسالم  حيطه

با شما   از جنگيدن  آنان  سينه  كه يا نزد شما بيايند درحالي«:  دوم  اما صورت

 با  از جنگيدن  سو دلهايشان از يك:  يعني » است آمده  تنگ خود، به  با قوم  ياجنگيدن
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،  نيست  سانآ  شما نيز بر آنان  نفع به  با قومشان  جنگيدن  و از جانبي  آمده  تنگ شما به
  نيزاز دستور قتال  را بگيرند، لذا آنان  جناحي  هيچ  طرف  در جنگ  ندارند كه  دوست  پس

،  گروه  اين  نمونه« : است  و گفته  زده  مثالي  گروه  اين  كثير براي ابن. هستند  مستثني
  همچون شدند ـ  همراه  با مشركان  ميلي در بدر با بي  بودند كه  هاشم از بني  جمعي

  از كشتن صخدا  رسول روز  در آن  رو بود كه از اين  ـ هم  و ديگران  عباس  حضرت
،  خواست و اگر خدا مي«. »شود گرفته  اسارت  و دستور دادند تا به  كرده  منع � عباس

  پاكسازي  شما، يا براي  ابتال وآزمايش  براي » ساخت را بر شما مسلط مي  قطعا آنان
ا با شما حتم«  صورت  درآن شما و  بر گناهان  مجازاتي  مثابه  به شما، يا  صف

  پس«پيوستند  كارزار با شما مي صف  ، به اختيار نكرده  طرفي بي  و موقف »جنگيدند مي

 »افگندند  صلح  شما طرح كردند و با شما نجنگيدند و با  گيري اگر از شما كناره
  و كنارگذاشتن  سازش  كنند،به با شما منعقد مي  كه  عهد و پيماني  وسيله اگر به:  يعني
 » است قرار نداده  بر آنان  راهي شما  خدا براي«ديگر  » پس«شدند   با شما متمايل  جنگ

زيرا   اموالشان  و چپاول  درآوردن  اسارت  به  و نه  بر شما رواست  آنان  كشتن  ، نه بنابراين
  آنان  كار را عليه  و اين  گشته  بر آنان  تجاوزي  هرنوع  ، مانع آنها از در تسليم  شدن وارد
  . است  ساخته  حرام

  :كرد زير نهي  دو گروه  جنگ  به  شدن را از متعرض  مسلمانان  عزوجل  ، خداي بنابراين
  .پايبندند  خويش  عهد و پيمان  و به  بسته  عهد و پيمان  با مسلمانان  كه  ـ گروهي1
  ايشان با  و سازش  عقد صلح  بستن  و به  گرفته كناره  با مسلمانان  نگاز ج  كه  ـ گروهي2

  .مايلند
   

� �À� �¿��¾��½��¼��»��º��¹��À� �¿��¾��½��¼��»��º��¹��À� �¿��¾��½��¼��»��º��¹��À� �¿��¾��½��¼��»��º��¹������É� �È�� ÇÆ��Å��Ä�� � � � �Ã� �Â��Á��É� �È�� ÇÆ��Å��Ä�� � � � �Ã� �Â��Á��É� �È�� ÇÆ��Å��Ä�� � � � �Ã� �Â��Á��É� �È�� ÇÆ��Å��Ä�� � � � �Ã� �Â��Á
� �Ì��Ë��Ê��Ì��Ë��Ê��Ì��Ë��Ê��Ì��Ë��Ê��������Î��ÍÎ��ÍÎ��ÍÎ��Í��������ÏÏÏÏ������Õ�� ÔÓ���Ò��Ñ��Ð��Õ��ÔÓ���Ò��Ñ��Ð��Õ��ÔÓ���Ò��Ñ��Ð��Õ��ÔÓ���Ò��Ñ��Ð

Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÛ��Ú��Ù��Ø��×��ÖÛ��Ú��Ù��Ø��×��ÖÛ��Ú��Ù��Ø��×��Ö  
خواستند   امان صخدا  از رسول  تهامه  از اهالي  گروهي:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  نازل  پس باشند،  هردو ايمن  خويش  و قوم  در نزد مسلمانان  بود كه  آنها اين  و هدف
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  از شما درامان  خواهند هم مي  كه  ديگر را خواهيد يافت  ، گروهي زودي به«: شد

،  قبلي  مانند گروه  خويش  ظاهري  در سيماي  گروه  اين » خودشان  از قوم  باشند و هم
نزد شما   هستند كه  منافق  قومي  گروهند زيرا اينان  خود غير از آن  باطني  ما در نيتا

هر دو   ترفند از آسيب  كفر را تا با اين  خويش  سازند و نزد قوم را آشكار مي  اسالم
، با كفارند  در باطن  اينان  كه  است  در اين  قبلي  با گروه  اينان  فرق  باشند، پس  ايمن  گروه

  فتنه  به  كه  هرگاه« بودند  صادق  خويش  طرفانه بي  گيري در موضع  اول  گروه  كه درحالي

 فرا  و جنگ  شرك  فتنه  سوي را به  آنان  قومشان  هرگاه:  يعني »شوند مي  بازگردانيده

  نگونسار انداخته  در آن«بجنگند   با مسلمانان  طلبند كه مي  خوانند و از آنان مي

از   شوند، هم روند ونگونسار مي فرو مي  ، در آن كفر گرفتار آمده  در دام:  يعني »ندشو مي
  عليه  آزار و زياني  گونه هيچ جنگند و از با شما مي  بازگشته  خويش  قوم  سوي رو به  اين

بر   و تحير و سردرگمي  آشفته ، كار بر آنها حال  در عين  دارند، ليكن برنمي  شما دست
 »نكردند  شما پيشنهاد صلح  به نكردند و  گيري اگر از شما كناره  پس«  است  يرهآنها چ

با   در جنگ  مشاركتشان  عدم از  آن  سبب  به  شما ندادند كه  به  عهد و پيماني  و چنان
  را يافتيد به  برنداشتند، هركجا آنان  دست«با شما   جنگيدن »و از«شويد   خود مطمئن

پيدا كرديد،   و بر آنها دست  را يافته  آنان هركجا كه:  يعني » بكشيدشان بگيريد و  اسارت
  .برسانيد قتل  بگيريد و به  اسارت  آنها را به

  : است  شده  چيز خواسته  سه  از آنان  لذا در مجموع
  . با مسلمانان  از جنگ  گرفتن ـ كناره1
  مرتدان  حكم  حكمشان  غير آن كفر و در  به  قطعي  نمودن و پشت  كامل  شدن ـ مسلمان2

  . است
  . از آزار مسلمين  داشتن نگه  ـ دست3

قرار  شما  كن فيصله  هجوم  نكردند، در معرض  چيز را عمال اثبات  سه  اگر اين  پس
آشكار   حجتي  آنان  شما عليه  ما براي  آنانند كه«:  صورت  گيرند و در اين مي

 و محكومشان  شويد و سركوب آشكار، بر آنها مسلط مي  حجت  با اين  كه » ايم قرارداده
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  مقاومتي  كمترين  بدون  در فتنه  شدنشان ، سرنگون روشن  حجت  اين ! آري. كنيد مي 
  . است  مسلمين  به  رساني و زيان  در كفر و خيانت  حالشان  و آشكار شدن  دربرابر آن

   

B��AB��AB��AB��A������������G��F��E��D��CG��F��E��D��CG��F��E��D��CG��F��E��D��C������O��N��M��L���K��J��IH��O��N��M��L���K��J��IH��O��N��M��L���K��J��IH��O��N��M��L���K��J��IH��Q��P��Q��P��Q��P��Q��P
S��RS��RS��RS��R����U��TU��TU��TU��T����Z��Y��XW��VZ��Y��XW��VZ��Y��XW��VZ��Y��XW��V����������b��a�� �̀�_������ �̂ �]��\��[��b��a�� �̀�_������ �̂ �]��\��[��b��a�� �̀�_������ �̂ �]��\��[��b��a�� �̀�_������ �̂ �]��\��[
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b��a��`b��a��`b��a��`b��a��`  

  درباره  آيه  اين: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  مجاهد و ديگران
  به  را كه  مردي  مكه  در روز فتح  شد كه  نازل  وجهلاب  برادر مادري  ربيعه ابي بن عياش

مرد   اين  بود كه  خبر از آن بي  كه ، درحالي كرد، كشت مي  اش شكنجه  در مكه  خاطر اسالم
  . است  نيز كرده  هجرت  و حتي  شده  مسلمان

 نهمچو  مؤمن:  يعني »خطا ـ بكشد  را ـ جز به  مؤمني  را نسزد كه  مؤمني  و هيچ«
روا   حالي  هيچ  به  مؤمن  ، براي بنابراين  ـ نيست  گذشت  آن  انفاذ قتل  حكم  كافر ـ كه 

  شود كه مي خاطرنشان. رساند  قتل  ـ به  خطا و اشتباه  ديگر را ـ جز به  مؤمني  كه  نيست
قصد و تعمد  وجود  آنها، عدم  در همه  ، و ضابطه بسيار است  خطا و اشتباه  وجوه

  يگانگي  به  كه مسلماني  شخص  خون  ريختن«:  است  آمده  شريف  در حديث. اشدب مي
  نفس  كشتن: چيز  ازسه  يكي  مگر به  نيست  دهد، حالل مي  گواهي  من  و رسالت �خدا

  كه  كسي  شود و كشتن مي زنا  مرتكب  كه  همسري  داراي  شخص  ، كشتن دربرابر نفس
امور   از اين  و اگر يكي. »است مسلمين  از جماعت  جداشوندهو   خويش  دين  كننده ترك
كار   اين  را ندارد، بلكه  قتل  اجراي  حق  از رعيت  ، كسي داد، باز هم  روي  گانه سه

خطا  را به  مؤمني  كه  و هركس«باشد  مي  وي  ، يا جانشين زمامدار مسلمانان  برعهده

  را به  يا كنيز مؤمني  بايد غالم:  يعني »زاد كندرا آ  مؤمني  برده  كه  بكشد، بر اوست
  است  مورد اين  در اين  مؤمن  برده  كردن آزاد در  حكمت. خطا آزاد نمايد  قتل  اين  كفاره

  تا جان  است  ، لذا بر او الزم ساخته  خارج  زندگان را از قطار  مؤمني  او شخص  چون:  كه
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از قيد   اش آزاد در آورد زيرا آزادسازي  اشخاص را درقطار  مانند وي  ديگري  مؤمن
  واجب »و«ميباشد؛   وي  بر عهده  اول  واجب  اين.  است  وي  كردن زنده  ، همچون بردگي

  عنوان  به  كه  است  مالي:  ديه »كند  پرداخت  او ديه  اهل  به«:  كه  است اين  دوم
  خود تقسيم  ميان  ميراث  را همچون  آن شود تا مي  داده  وي  ورثه  به  مقتول بهاي خون

  . است  مقتول  ، ورثه)اهل(مراد از  .نمايند
  تدوين را  آن  و فقها احكام  شده  تبيين صخدا  رسول  پاك  در سنت  ديه  احكام  تفاصيل

  .اند كرده
  براي: شود مي  سنجيده  چنين  هر سرزمين  رايج  پول  حسب به  ديه  ، جنس در نزد احناف

شتر، صد   دارندگان  و براي  هزار درهم ده  نقره  دارندگان  طال هزار دينار، براي  دارندگان
.  بر خود وي  گردد نه مي  الزم» قاتل  عاقله«خطا بر   در قتل  ديه  كه  ذكر است  قابل. شتر
  يو  عصبه  ـ يعني  وي  پدري  از جهت  قاتل  حجاز، نزديكان  در نزد علماي» عاقله«و 

) احوال  ثبت(  در ديوان  شده  ثبت  نزديكان و  كسان» عاقله«،  در نزد احناف  هستند ـ ولي
  از پرداخت  و اگر عاقله.  است  نموده  را تنظيم  ديوان  اين �عمر  كه  گونه اند، آن قاتل
  .شود مي  پرداخت) دولت  خزانه(  عمومي  المال بيت از  مقتول  شد، ديه  ناتوان  ديه

  واجب  مقتول  ورثه  براي  هر حال  به  ديه  پرداخت:  يعني »كنند  صدقه  آنان  كه  مگر اين«
  آيه  كه  كنيم مي  مالحظه. ببخشند  قاتل  را بر خانواده  ديه  اين  آنان  كه  ، مگر اين است

  قهـ صد  آن  برپرداخت  مؤمنان  و برانگيختن  ترغيب  جهت را ـ به  بخشش  اين  كريمه
  منسوب  اگر مقتول  يعني »شمايند  دشمنان  كه  است  از گروهي  اگر مقتول  پس«ناميد 

  مؤمن  خود مقتول:  يعني » است  مؤمن  خود وي  كه  در حالي«  است  كفار حربي  به

را   ديگري  ، مسلمان ، اگرمسلماني بنابراين »را آزاد كند  مؤمني  بايد بنده  قاتل«  است
  ، هيچ نكرده  هجرت  ولي  شده  مسلمان ، اما بوده  و از آنان  در بالد كفار است  هكشد ك مي
  از ذمه  را آزاد كند و ديه  مؤمني  بايد برده فقط  قاتل  ، بلكه نيست  وي  بر قاتل  اي ديه

  و كرامت  ، حرمت نكرده  اما هجرت  آورده ايمان  كه  زيرا كسي  ساقط است  وي  عاقله
  مقتول  مؤمن »و اگر«  ، كمتر است كرده  هجرت و  آورده  ايمان  كه  مؤمني  به  بتنس  وي

  يا دائمي  موقتي » است  پيماني  آنان  شما و ميان  ميان« كافرند و اما » باشد كه  از قومي«
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، بايد  فرد مؤمن  اين  قاتل  عاقله:  يعني »نمايد  پرداخت  ديه  وي  خانواده  بايد به  پس«

  قاتل »و«بپردازند   هستند، ديه  مسلمين  پيمانان ، يا از هم ذمه از اهل  كه  مقتول  آن  ورثه  به

 » نيافت  اي بنده  كس و هر«  گذشت  كه چنان »آزاد نمايد«نيز  »را  مؤمني  برده«بايد   وي
  روزه  پياپي  دو ماه  كه  بر اوست«  نداشت  گنجايش  برده  خريدن  براي  وي  يا مال

  از روزهاي  را نخورد و اگر روزي  دو ماه  اين  از ايام  روزي  هيچ  كه  طوري  به »بگيرد
  روزه  اما خوردن. بگيرد  را باز از سر، روزه  دو ماه  اين  راخورد، بايد همه  دو ماه  اين
 تنازسرگرف  ، موجب و مانند آن) زنان  ماهانه  عادت(  حيض  چون  وجود عذري  سبب به

  ، كه است  فقها اختالف  ، ميان بيماري  شدن عارض  سبب به  در خوردن  ولي.  نيست  روزه 
  .باشد مي  روزه  ، از سرگرفتن ابوحنيفه  امام  رأي
از   رحمتي  عنوان  به» هللا  از جانب  است«  شده  مشروع  قاتل » توبه  عنوان  به«  كفاره  اين

مقرر   حكم  به  موردي در هر  داناست؛ چون » است  يمحك  و خداوند داناي«  وي  سوي
. گرداند مي  مشروع را  اوامرش  حكمت  از روي  است؛ چون  دهد، حكيم مي  فرمان  آن

  است  مظاهر اعجاز قرآني از  ، مظهري)نيافت  اي برده  هركس: يجد  لم  فمن: ( تعبير قرآني
و   زمان  همه  كه  باالست  چنان  از نظر دقت  نقرآ  بيان  رساند كه را مي  حقيقت  زيرا اين

  برده  در خريدن  شخص  مالي  توانايي  عدم  شامل  ، هم آن  گنجايد زيرا مفهوم را مي  مكان
  .ما  عصر و زمان  ـ همچون  برده  نبودن  شامل  شود و هم مي

   

��n��m��l���k��j��i��h��g��f���e��d��c��n��m��l���k��j��i��h��g��f���e��d��c��n��m��l���k��j��i��h��g��f���e��d��c��n��m��l���k��j��i��h��g��f���e��d��c
��s��r��q�����p��o��s��r��q�����p��o��s��r��q�����p��o��s��r��q�����p��o  

او   جزاي  پس«  است  او مؤمن  داند كه مي  كه درحالي »را بكشد  عمدا مؤمني  و هركس«

 گيرد و لعنتش مي  ماند و خداوند بر او خشم مي  در آن  جاودانه  كه  است  جهنم

او   و براي«كند  طرد مي  خويش  گيرد و او را از رحمت مي  از او انتقام:  يعني »كند مي 

  ،مستحق شده  مرتكب  كه  بزرگي  گناه  سبب  و او به » است  تهساخ  آماده  عظيم  عذابي
  اي كشنده از وسايل  اي با وسيله  انسان  كشتن: عمد  قتل  نشانه.  است  مجازات  همه  اين

و   ، سم تفنگ شمشير،  گيرد؛ چون مي  انجام  وسيله  مانند آن  عادتا به  قتل  عمل  كه  است
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اما بايد .  نيست كيفر  كار شد، سزاوار اين عمد توبه  از قتل  هك  كسي  ولي.  آن  امثال
  قصاص  را براي و خود  اعتراف  قتل  ناگزير بايد به  عمد، قاتل  قتل  در توبه  كه  دانست
نبود ـ   واجب  قصاص  بپردازد ـ چنانچه  بود، يا ديه  واجب  قصاص  كند؛ چنانچه  تسليم

در   قادر باشد، چه  از آن  بعضي يا  ديه  كل  و بر پرداخت  ودهتوانگر ب  قاتل  كه  درصورتي
  .گيرد مي  تعلق  خود وي  مال  به  ديه  بلكه  نبوده  قتل  ديه  متحمل  قاتل  عمد، عاقله  قتل

  ديگر به امر كه  خود را بر اين  كرد و عزم  توبه  عظيم  گناه  عمد، از اين  قتل  اما اگر قاتل
  وخود را به  نموده  اعتراف  قتل  به  كه  آن نمود، بي  نيااليد جزم  دست  كسي هيچ  قتل

  خداي  ولي ، نداريم  قاطع  يقين  وي  توبه  قبول  به  صورت  نمايد، در اين  تسليم  عدالت
  خويش  ميان  كه در آنچه  خويش  بندگان  ميان  كه  و اوست  است  الراحمين ارحم  عزوجل
عمد،   قتل  قاتل  براي كريمه  آيه  در اين  هرچند كه. كند مي  اند، داوري داشته  اختالف

  عدم  خود دليل  اين  ،كه خطا ذكرشده  قاتل  براي  كه ، چنان ذكرنشده  اي و كفاره  توبه
  قتل  كه  است  نيز بر آن � عباس ابن كه چنان.  عمد است  در قتل  دو از قاتل  اين  پذيرش

كنند و از  مي  داللت  جنايت  اين  بر بزرگي كه  بسياري  احاديث  دليل دارد، بهن  اي عمد توبه
  در روز قيامت  مردم  ميان  كه  اي قضيه  اولين« :صخدا  رسول  شريف  حديث  اين  جمله
  ا نابوديقطع«:  است  آمده  ديگري  شريف  در حديث.»خونهاست  شود، قضيه مي  فيصله

  شريف  در حديث  همچنين. »است  مسلماني  شخص  نتر ازكشتندنيا در نزد خدا، آسا
  گمان گردآيند، بي  مرد مسلماني  بر كشتن  آسمانها و زمين  اگراهالي«:  است  آمده  ديگري

  ديگري  شريف  در حديث  همچنين. »افگند مي  در آتش  را برروهايشان  خداوند همه
ـ   كلمه  از يك  نمايد ـ هرچند با بخشي  رييا  مسلماني  بر كشتن  هركس« : است  آمده

 از  شخص  اين:  شده  نوشته  چنين  هر دو چشمش  ميان  آيد كه مي  درحالي  روزقيامت
  .»خدا نوميد است  رحمت

  وي  ماندن  جاودانه مراد از. شود مي  عمد پذيرفته  قاتل  توبه  اما جمهور فقها بر آنند كه
ماندگار   ، نه است  دورودرازي  مدت به  وي  كردن ر، درنگجمهو  نيز در رأي  در دوزخ

  مفاد همه  كه  است شده  نقل  تواتراحاديثي  به صخدا  زيرا از رسول  وي  هميشگي  بودن
  بيرون  از دوزخ  باشد، سرانجام  از ايمان  اي ذره  كمترين  در قلبش  هركس«:  است  آنها اين

  حق  عمد سه  در قتل«: اند علما گفته  كه  جمهور است  أير  بنابر همين. »شود مي  آورده
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  قاتل  كردن  ، تسليم دم  اولياي  اما حق.  دم  اولياي  و حق  مقتول  ، حق�خدا  حق:  است
توانند او را عفو  مي  بگيرند، همچنان  ديه  كنند يا از وي  قصاصش يا  كه  است  آنان  به

را   توبه  آن  عزوجل  خداي  شود ـ چنانچه ساقط مي  توبه  به �خداوند  و حق. كنند
  او را از قاتلش  عزوجل  يا خداي  ماند، كه مي  باقي  روز قيامت  به  مقتول  حق اما. بپذيرد
  .»كند  را عذاب  گرداند، يا اگر بخواهد وي  راضي

   

��¤��£���¢��¡������~��}��|��{��z��y��x����w��v��u���t��¤��£���¢��¡������~��}��|��{��z��y��x����w��v��u���t��¤��£���¢��¡������~��}��|��{��z��y��x����w��v��u���t��¤��£���¢��¡������~��}��|��{��z��y��x����w��v��u���t
¦��¥¦��¥¦��¥¦��¥����§§§§����̈̈̈̈�����«��ª��©�«��ª��©�«��ª��©�«��ª��©����°���¯®��� �¬°���¯®��� �¬°���¯®��� �¬°���¯®��� �¬������²��±��²��±��²��±��²��±

���À��¿��¾��½��������¼��»�����º��¹ �̧��¶��µ�� �́�³���À��¿��¾��½��������¼��»�����º��¹ �̧��¶��µ�� �́�³���À��¿��¾��½��������¼��»�����º��¹ �̧��¶��µ�� �́�³���À��¿��¾��½��������¼��»�����º��¹ �̧��¶��µ�� �́�³  
  بارمه  سليم بني  از قبيله  مردي: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن

در .  گفت سالم  و بر ايشان  گذشت صخدا  رسول  از ياران  از نزد گروهي  گوسفندي
از   كه  خاطر اين مگربه  نگفت  بر ما سالم  شخص  اين: ود گفتندخ  در ميان  اثنا ايشان  اين

  رساندند و گوسفندانش قتلش  به  برده  حمله  را گفتند و بروي  سخن  اين !باشد  ما ايمن
!  مؤمنان  اي«: شد  نازل  بودكه  همان. آوردند صخدا  نزد رسول  غنيمت  عنوان  را به

را با   دين  رويد، يا دشمن  جهاد بيرون  به  چون:  ييعن »خدا سفر كنيد  در راه  چون

  كنيد تا يقين  وجو و تأمل پرس نيك:  يعني »كنيد  تفحص  نيك  پس«بكوبيد   سالح

  كه  كسي  و به«  نيست  از مؤمنان زنيد، مي  ضربه  بر وي  كه  كس  آن  نماييد كه  حاصل

تو : ، نگوييد است  اظهار نموده و  ماعال«را   شهادت  كلمه  يعني »را  نزد شما اسالم

» عليكم  السالم«شما   به  كه  كسي  براي:  است  اين  ديگر معني  قولي  به » نيستي  مؤمن

 »دنيا را بجوييد  زندگاني  متاع  وسيله تا بدين«.  نيستي  تو مسلمان  ، نگوييد كه گفته
  آن  در مورد مسلماني  و بررسي  تحقيق شما را از  كه  است  غنيمت  اشتهاي  اين  يعني

و «  نيست  دون  دنياي  فاني  جز بهره  چيزي  غنيمت  اين  كه دارد، درحالي باز مي  شخص

شما   براي  محظوري  هيچ  ارتكاب  بي  كه  از آنچه » است  بسياري  غنيمتهاي هللانزد ا
  گرفتن  غنيمت  و به  تن، از كش پاكيزه  حاللهاي  از اين  باشد و با برخورداري مي  حالل

نيز   قبال خودتان«گرديد  نياز مي اند، بي درآمده و انقياد  از در تسليم  كه  كساني  مال
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  خداوند بر شما منت  ولي«نيز قبال از كفار بوديد   خودتان:  يعني »بوديد  گونه همين

  را بر زبان  تشهاد  كلمه  كه  گاه كرد ـ آن  شماجلوگيري  خونهاي  و از ريختن» نهاد
  شهادت  درآمديد، كلمه  اسالم  به  كه  گاه شما نيز همان:  است  اين  يا معني. ساختيد  جاري

  كسي  كه  آن ماند، بي  مصون  از تعرض  آن  سبب  به  آورديد وخونها و اموالتان  را بر زبان
  با زبانهايتان  هايتان، دل آيا در اظهار اسالم  امر باشد كه  از اين  اطمينان  كسب  درپي

شما نيز در آغاز !  مسلمانان  اي:  است  اين  يا معني !يا خير  است  بوده  وهمراه  هماهنگ
در   كه  شخصي  اين  كه داشتيد، چنان مي  پنهان  خويش  قوم  را در ميان  خويش  كار، اسالم

  پنهان  خويش  قوم  خود را در ميان  كرد، مسلماني  شما اظهار اسالم  به  جنگ  اثناي
  مسلماني  كه  را يافت  آن  و زمينه  آمديد، او فرصت  صحنه  شما به  چون  ، ولي داشت مي

  امثال  وبه  نكرده  را فراموش  خويش  نخستين  و وضع  كند، لذا حال  را علني  خويش
  قتل  مرتكب وجو نماييد تا و پرس» كنيد  تفحص  درستي به  پس«كنيد   رحم  خودتان

  پس » است  آگاه كنيد، مي  آنچه  همانا خداوند به«  تأكيد است  تكرار براي. نشويد  ناحق

،  جمله  اين«: گويد مي �جبير  سعيدبن. خواهد كرد  مؤاخذه  شما را در برابر اعمالتان

  .»است  تهديد و هشداري

  ديگران  و جنگ  سلمانانم  جنگ  در ميان  اساسي  فرق:  كه  فهميم مي  كريمه  آيه  از اين
  .هللا كلمه  برتري  براي  جنگند، اما مسلمانان دنيا مي  براي  غير مسلمانان:  كه  است  اين
  

��Q��P��ON���M��L��K��J�� � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��ON���M��L��K��J�� � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��ON���M��L��K��J�� � �I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��ON���M��L��K��J�� � �I��H��G��F��E��D��C��B��A
���b��a��� �̀ � �_�� �̂ � ]\��[��Z��Y��XW��V��U��T���� � �S��R���b��a��� �̀ � �_�� �̂ � ]\��[��Z��Y��XW��V��U��T���� � �S��R���b��a��� �̀ � �_�� �̂ � ]\��[��Z��Y��XW��V��U��T���� � �S��R���b��a��� �̀ � �_�� �̂ � ]\��[��Z��Y��XW��V��U��T���� � �S��R

e��d��ce��d��ce��d��ce��d��c  
 خدا  خود در راه  و جان  با مال  كه  مجاهداني  رر، با آنض  غيراهل  نشين خانه  مؤمنان«

،  بيماري  چون  عذرهايي  معاذيراند كه  اهل: ضرر  اهل »نيستند  كنند، يكسان جهاد مي
  ازجهاد بازشان  ، تا بدانجا كه ضرر وارد نموده  آنان  به  و غيره  ، لنگي ، نابينايي معلوليت

نبود   صورت در  باشد كه  معذور فقط اين  مؤمنان  عزمو   اگر نيت  ، پس است  داشته
قرار   مجاهدان  درجه نيز در  معذوران  ، آن صورت  رفتند، در اين جهاد مي  عذر، قطعا به
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  رسول:  است  آمده شريف  در حديث  كه را دارند، چنان  ايشان  و همانند پاداش  داشته
هستند   مردمي  ا در مدينهقطع«:فرمودند  مجاهدان  به  خطاب  از غزوات  دريكي صخدا
با   كه  ايد، مگر اين سر نگذاشته را پشت  اي وادي  و هيچ  را نپيموده  مسيري  شما هيچ  كه

هستند با ما   در مدينه  كه درحالي !هللا  يارسول: گفتند  اصحاب. همراهند  شما در آن
  .»است  را بازداشته  وجود عذرايشان!  آري: همراهند؟ فرمودند

خداوند « :فرمايد مي  نشينان بر خانه  مجاهدان  برتري  در بيان  عزوجل  خداي  گاه آن

  مزيت  نشينان بر خانه  اي درجه  كنند، به خود جهاد مي  و جان  با مال  را كه  كساني

  برتري  ايشان  خود، به  و ثناي  و با مدح  را بلند گردانيده  آنان  ياد و نام:  يعني » بخشيده
  ، چه است  آنها بر غير معذوران  دراينجا، برتري  برتري  مراد از درجه.  است  بخشيده

را دارند   همانند بامجاهدان  اي باشد، درجه  صحيح  نيتشان  كه  عذر در صورتي  دارندگان
نيكو   وعده«را   نشينان وخانه  از مجاهدان  اعم »را  و خداوند همه«  گفتيم  كه ـ چنان

را بر   و خداوند جهادگران«  است  همانا بهشت  كه  نيكو داده  پاداش  وعده:  يعني » داده

  :از  است  عبارت  عظيم  پاداش  اين  كه » است داده  برتري  عظيم  پاداشي  به  جهاد گريزان
   

o��n��m��l��k��ji���h����g��fo��n��m��l��k��ji���h����g��fo��n��m��l��k��ji���h����g��fo��n��m��l��k��ji���h����g��f  
اينجا،  در  مراد از درجات:  وليق  به »او  از جانب  بزرگ  بس«  هايي و مرتبه » درجات«

را بر   مجاهدان  تعالي  حق:  است  اين  ديگر معني  قولي  به.  است  سابق  درجه  همان
جهادگريز   نشينان را بر خانه  ، اما مجاهدان داده  برتري  درجه  يك  معذور، به  نشينان خانه
  به  شريف  درحديث.  است  دهبخشي  برتري  بيشتري  هاي و مرتبه  درجات  معذور، به غير

  است  صد درجه  دربهشت«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت
هر دو   ميان  و فاصله  نموده  آماده هللا سبيل في  مجاهدان  آنها را براي �خداوند  كه

  آنان  به  است  داشته  نيز ارزاني »و«. »است  و زمين  آسمان  ميان  ، همانند فاصله درجه

پذيرد و  عذر را مي  چراكه » است  مهربان  را و خدا آمرزنده  و بخشايش  آمرزش«
  .دارد مي  را ارزاني  پاداش
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  جهادي  كفايي  جهاد فرض. دارد  داللت  كفايي  بر جهاد فرض  آيه  اين  كه  بايد دانست
  از پاداش  آن  سبب  به  ند، مجاهدانبپرداز  آن  به  از مسلمانان  كافي  اگر تعدادي  كه  است

اگر   كه شوند، درحالي نمي گنهكار  آن  به  در نرفتن  هم  نشينان گردند و خانه برخوردار مي
  نپرداخته  بدان  از مسلمانان  كافي شمار  باشد ولي  كفايه  باشد، يا فرض  عين  جهاد، فرض

سزاوار   آن  سبب  به  اند كه شده  عظيمي  گناه  مرتكب  نشينان ، خانه صورت  باشند، در اين
  .هستند  دوزخ  ورود به
  به  ؟ پاسخ است  كفايه  فرض  وقت  و چه  عين  جهاد فرض  وقت  چه  كه  اما اين

 اختصار بيان  را به  آن  از اشكال  برخي  اينك  دارد، كه  بسياري  ، تفصيالت سؤال اين
  : داريم مي 

نفير (  عمومي  بسيج  ، اعالم)زمامدار مسلمانان(  ، اگر امام است  عين  ـ جهاد فرض 1
  .نمايد) عام

  قرار بگيرد، در اين  مورد تهاجم  اسالمي  ، اگر سرزميني است  عين  ـ جهاد فرض 2
  آنان  همجواران  به  عيني  از خود را نداشتند، فرضيت  دفاع  توان  آن  اگر اهالي  صورت

  كل  كه  آن شود تا تر مي گسترده  قدم به قدم  فرضيت  طور دايره  يابد و همين مي  انتقال
  .گيرد را در بر مي  امت

مسلط   مانانلمس  از مناطق  اي بر منطقه  يا كافران  اگر مرتدان  است  عين  ـ جهاد فرض 3
  .باشند  شده

  اين در  يعني . است  كفايه  باشند، جهاد فرض  قرار داشته  در امنيت  مسلمانان  و اگر همه
  .بجنگند  حرب دار  از جبهات  اي با جبهه  اسالمي  انتشار دعوت  ، بايد در راه صورت
  .شد  بدر نازل  غزوه  درباره  كريمه  آيه  اين  كه  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

   

��b��a�� �̀ � � _~��}��|��{��z��yx��w��v��u��t��� � � �s��r��q��p��b��a�� �̀ � � _~��}��|��{��z��yx��w��v��u��t��� � � �s��r��q��p��b��a�� �̀ � � _~��}��|��{��z��yx��w��v��u��t��� � � �s��r��q��p��b��a�� �̀ � � _~��}��|��{��z��yx��w��v��u��t��� � � �s��r��q��p
�j��i��hg��f��e��d��c�j��i��hg��f��e��d��c�j��i��hg��f��e��d��c�j��i��hg��f��e��d��c��������o��n��m��lko��n��m��lko��n��m��lko��n��m��lk  

  نكرده  هجرت  مدينه  به  بودند كه  مسلماناني  در مكه:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
  و انجام  اسالم را از اظهار  آنان  كفار مكه  كه بودند، درحالي  مانده  كفار باقي  در ميان  بلكه
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  عليه  نگج  را با خود به  ا آناناجبار  بسا كه  و چه  بازداشته  شان و شعائر ديني  عبادات
  قتلشان  اند، به مسلمان آنها  كه  خبر از اين  بي  مسلمان  كشاندند و مجاهدان مي  مسلمانان

  و همكارانش  الموت ملك:  يعني » فرشتگان  كه  آنان  هرآينه«: شد  نازل  رساندند، پس مي

 »اند ستمكار بوده  خويشتن بر  كه  حالي در«  ارواحشان  با قبض »گيرند را مي  جانشان«
با كفار و   ، همزيستي بر خويشتن  وستمشان  ظلم  پس. از ديار كفر  نكردن  با هجرت

 ستمكار باقي  مسلمانان  اين  به:  يعني » ايشان به  فرشتگان«  است  هجرت  فريضه  ترك
 توبيخي  لي، سؤا سؤال  اين »بوديد؟  حال  چه شما در: گويند مي«  در دار حرب  مانده 
با كفار   بود؟ آيا شما با وجود همزيستي  چگونه  شما دربرابر دينتان  موقف:  ، يعني است 

  اصحاب  آيا شما در زمره:  است  اين  يا معني !بوديد؟  هم  ديانت  ، اهل هجرت  و ترك
در  ما: دهند مي  پاسخ«  خواهانه  پوزش  ؟ آنان مشركان بوديد، يا در زمره صپيامبر

.  توانا نبوديم  خويش  از سرزمين  و هجرت  اظهار دين  به  كه » بوديم  از مستضعفان  زمين

نبود تا   خدا وسيع  مگر زمين: گويند مي«  كنان  سرزنش  سخنشان در رد اين  فرشتگان

  به  با مسلمين  همراه  داده  كفار نجات  و خود را از زير بار ستم »كنيد  مهاجرت  در آن
  كاري  اگر به  را داشتيد زيرا انسان  امكان  شما اين !بپردازيد؟ چرا  عزوجل  خداي  عبادت

در اينجا، هر ) ارض(مراد از . پيدا خواهد كرد  را هم  بگيرد، حتما راهكار آن تصميم 
ما باشد، ا  و مناسب  آماده  هجرت  براي  كه  است  زمين  كره  از مناطق  اي و منطقه  مكان

  گروه  آن  پس«  است  واجب  از آن  هجرت  كه  است  ، هر سرزميني اول) ارض(مراد از 

  دوزخ جز  و مأوايي  مسكن  گروه  آن:  يعني » است  بدجايي  و چه  است  دوزخ  جايشان
  . است  بد سرانجامي  بد جا و چه  ندارند و چه

  كسي هر  براي  است  المدار اس  سوي  از دار كفر به  هجرت  فرضيت  ، دليل آيه  اين  پس
امر   اين بر« :گويد كثير مي ابن. در دار كفر قادر نباشد  خويش  دين  برپاداشتن  به  كه

  بود، آيا باز هم در دار كفر قادر  خويش  دين  برپاداشت  اما اگر به. »وجود دارد  اجماع
  و از دار بدعت  لدارعد  سوي به  و از دار ظلم  دار اسالم  سوي به  از دارحرب  هجرت

  احناف. اند قول بر دو  باره  ؟ علما در اين است  واجب  بر وي  دار سنت  سوي به
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  در دار كفر براي  ماندن باقي :گويند ها مي و شافعي.  است  بر او واجب  هجرت: گويند مي
  .باشد مي  مستحب  وي

   

|��{��z��y��x��w��v��u��t������s��r��q��p|��{��z��y��x��w��v��u��t������s��r��q��p|��{��z��y��x��w��v��u��t������s��r��q��p|��{��z��y��x��w��v��u��t������s��r��q��p  
 مزمن  همانند بيماران » و كودكان  و زنان  ند از مردانا ا مستضعفحقيقت  كه  مگر آنان«

 گريز از ديار كفر با توسل  در جهت »توانند نمي  جويي چاره  كه«  ديگري  و فرودستان 

  براي »يابند نمي  راهي  و هيچ«ندارند   دسترسي  اسباب  اين  به  ، چرا كه نجات  اسباب  به 
  .»بوديم  حقيقي  از مستضعفان  و مادرم  من«:  گفت مي ك عباس ابن.  بست بن  گريز از اين

   

©�� �̈�§��¦��¥��¤£����¢��¡�����~��}©�� �̈�§��¦��¥��¤£����¢��¡�����~��}©�� �̈�§��¦��¥��¤£����¢��¡�����~��}©�� �̈�§��¦��¥��¤£����¢��¡�����~��}  
باشد « اند داشته  عذري  در واقع  كه  وسيله و بي  بيچاره  مستضعفان » جماعت  آن  پس«

  از آنان  درگذشت  به  تعالي  حق  از سوي  قطعي  اي وعده  اين »درگذرد  خدا از ايشان  كه
  خداي  باشد، اما هرگاه مي  و توقع  طمع  براي  هرچند در اصل) عسي(  زيرا كلمه  است

  ذات  آن  وقتي  شود، چرا كه مي ا واقعچيز وجوب  افگند، آن  طمع  به  در چيزي  عزوجل
  هموارههمانا خداوند «كند  وفا مي خويش   وعده  افگند، به  طمع  خود را به  بنده  كريم

تا   از ديار كفر است  هجرت  فريضه بر  تعبير، تأكيدي  اين » است  و آمرزنده  عفوكننده
بپندارد   نيز چنين  نيست  واجب  بر وي  هجرت  عذر كه  سبب  به  هجرت  تارك  بدانجا كه

  .كرد  عفو و بخشايش  طلب  بايد از آن مي  كه  است ، گناهي وي  براي  هجرت  ترك  كه
  

ªªªª��� �� �� ���¿� �¾��½��¼��»��º��¹�� � ¸¶�� � � � � � �µ�� �́ �³��²� �±��°�� �̄ �®� � �¬��«��¿� �¾��½��¼��»��º��¹�� � ¸¶�� � � � � � �µ�� �́ �³��²� �±��°�� �̄ �®� � �¬��«��¿� �¾��½��¼��»��º��¹�� � ¸¶�� � � � � � �µ�� �́ �³��²� �±��°�� �̄ �®� � �¬��«��¿� �¾��½��¼��»��º��¹�� � ¸¶�� � � � � � �µ�� �́ �³��²� �±��°�� �̄ �®� � �¬��«
Î��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��Á��ÀÎ��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��Á��ÀÎ��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��Á��ÀÎ��Í��Ì��Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã��Â��Á��À  

 و نيتي  درست  با قصدي  وي  هجرت:  يعني »كند  خدا هجرت  در راه  و هركه«

  زمين در«نباشد   آلوده  دنيوي  هاي ها و شائبه از انگيزه  چيزي  و به  بوده  همراه  خالصانه 

 كرده  هجرت  از نزدشان  كه  قومي  ميل  رغم به  كه » خواهد يافت  فراوان  اقامتگاههاي
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  سرزمين:  مراغم .شود مي  اقامتگاهها ساكن  ، در آن آنان  و خاري  چشم  كوري  و به  است 
در  »و« گيرد مي را در پيش  آن  ، راه دشمنش  چشم  كوري  به  انسان  كه  است  هجرت

  هجرت  آن  سوي به  كه  در سرزميني  ، هم خواهد يافت »گشايشها«  خويش  هجرت

 هللا  سوي به  كنان هجرت خود  از خانه  و هركه«  خويش  و روزي  در رزق  كند و هم مي

اند  دستور داده صورسولش �خدا  برود كه  آنجايي  و به »در آيد به  و پيامبرش

  را كرده  آن  سوي به  قصد هجرت  كه  مكاني  به  كه  از آن  بلق »در رسد  مرگش  سپس«
:  يعني » است  شده  ثابت هللابر ا«  طور كامل به »او«  هجرت » پاداش  حقا كه«، برسد  است

،  پذير نيست هرگز برگشت  كه  است شده  ثابت  چنان  تعالي  در نزد حق  وي  پاداش
  مؤمن  عمل  به » است  مهربان  وخدا آمرزنده«نرسد   هم  دار هجرت  به  هرچند كه

  .كند مي  رحم  وي  نيت  آمرزد و به مي
  به  شخص  ، يا جهاد، يا رفتن ، يا حج علم  طلب  براي  هر هجرتي«: اند علما گفته
پاكيزه؛   روزي  ، يا زهد و طلب قناعت  هدف ، يا با بر طاعت  افزودن  هدف با  سرزميني
در   كه چنان ، معتبر است  ، نيت اما در اعمال. »است  وي  دا و رسولخ  سوي به  هجرت
ا باشد، قطع و رسولش هللا  سوي به  وي  هجرت  هركس... «:  است آمده  شريف  حديث
باشد   دنيايي  سوي به وي   هجرت  و هر كس  است  وي  اهللا و رسول  سوي به  وي  هجرت

  سوي به  وي  هجرت  كند، پس  را تزويج  آن  باشد كه  نيز  سوي يابد، يا به  دست  آن  به  كه
  .»است كرده  هجرت   آن  به  قصد دستيابي  به  كه  است  چيزي  همان

  بن ضمره :فرمود  كه  است شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس از ابن
از   برداشته  دوش مرا بر:  گفت  قومش  در آمد و به به  كنان هجرت  اش از خانه � جندب

  نزد رسول  كه  آن از  اما پيش. بريد  بيرون صخدا  رسول  سوي به  شرك  سرزمين
  .شد  نازل  وي  شأن در  كريمه  آيه  اين  پس.  درگذشت  هجرت  برسد، در راه صخدا
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����á� � àß��Þ�� �Ý��Ü� � �Û�� � � � �Ú� �Ù��Ø� �×��Ö� �Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ� � �Ð��Ï����á� � àß��Þ�� �Ý��Ü� � �Û�� � � � �Ú� �Ù��Ø� �×��Ö� �Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ� � �Ð��Ï����á� � àß��Þ�� �Ý��Ü� � �Û�� � � � �Ú� �Ù��Ø� �×��Ö� �Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ� � �Ð��Ï����á� � àß��Þ�� �Ý��Ü� � �Û�� � � � �Ú� �Ù��Ø� �×��Ö� �Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ� � �Ð��Ï
������ã��â������ã��â������ã��â������ã��â������������ç��æ��å���äç��æ��å���äç��æ��å���äç��æ��å���ä  

  نماز را كوتاه  كه  نيست  رهسپار سفر شديد، بر شما گناهي  در زمين  و چون«

  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين. بخوانيد  را دو ركعت  چهار ركعتي  نمازهاي:  يعني »سازيد
هد بخوا اگر  كه  مسافر مخير است  ، بلكه نيست  نماز بر مسافر واجب) قصر(  كردن  كوتاه

 :شافعي  مذهب  اين  كه بخواند، چنان  را كامل  نماز را قصر كند و اگر بخواهد آن
قصر در   ، پس رخصت نه  است  ، قصر در سفر عزيمت:ابوحنيفه  اما در نزد امام.  است

  در تمام صخدا  زيرا رسول  جايز نيست  نماز در آن  خواندن  و كامل  بوده  سفر الزامي
  فرض«: �عمر  فرموده  اين  دليل  به اند و نماز پايبند بوده  خواندن وتاهك  به  سفرهايشان

  فرموده  اين  ، همچنان»قصر است  بدون  كامل  ، دو ركعت پيامبرتان  نماز در سفر بر زبان
در   دو ركعت  اين  بود، پس  شد، دو ركعت نماز فرض  بار كه اولين«: اهللا عنها رضي  عائشه

قصر   كننده  سفر مباح  كه  بايد دانست. »شد  افزوده  وحضر برآن  اقامت و در  سفر تثبيت
 ! بلي. شود كيلومتر مي) 96(  امروزي  مقياس  به  كه  است  روز راه  مسيرسه  در نزد احناف

  افگنند، چراكه شما را در بال مي  كافران  ترسيد كه اگر مي«نماز را بايد قصر كنيد 

قصر در   كه  است  ، مفيد آن آيه  ظاهر اين »آشكارند  دشمني  ستهوشما پي  براي  كافران
باشد و لذا با   همراه  كافران  و بال از سوي  فتنه  با خوف  كه  ، مگر اين نيست سفر جايز

 اثبات  به صنبوي  در سنت  ليكن. ، قصر نماز جواز ندارد آنان  از جانب  ايمني وجود
قصر  از آزار كفار، نماز را در سفر  بودن  وجود ايمن با صخدا  رسول  كه  است رسيده 

قصر   بودن ، شرط جايز از دشمن  و هراس  ، خوف سنت  ، در نزد اهل نمودند بنابراين
  . نماز در سفر نيست
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بايد   كه ، بعد از ايشان  هر امير و فرماندهي  و به صخدا  رسول  به  است  خطابي  آيه  اين
  رسول  كه  شويم مييادآور . را برپا دارند  نماز خوف  با همراهانشان  خوف  در هنگام

  در سرزمين ، بار ديگر»عسفان«بار در  اند، يك خوانده  دوبار نماز خوف صخدا
  كه اند ـ چنان خوانده  ، بارها نماز خوف نيز بعد از رحلتشان  ايشان  و اصحاب» سليم بني«

پا نماز بر  و برايشان«  خوف  در هنگام » بودي  مؤمنان  در ميان  و چون«.  است  معروف

دو   را به  آنان  كه  بعد از اين : يعني »با تو بايستند  از ايشان  بايد گروهي  ، پس داشتي
تو در   ديگر همراه  و گروهي قرارگيرند  برابر دشمن در  گروه  ، يك كردي  تقسيم  گروه

با تو   كه  گروهي  هم:  يعني »خود را نيز برگيرند  هاي سالح  و بايد كه«نماز بايستند 
خود   هاي دو بايد سالح ايستند، هر مي  دربرابر دشمن  كه  گروهي  خوانند و هم نماز مي

مراد . نگردد  نمازشان  مانع  برگيرند كه  مقدارسالح  بايد آن  اما نمازگزاران. را برگيرند
نياز بتوانند   در هنگام  كه  اي گونه  باشند، به خود  اسلحه  بايد حامل  كه  است  اين
را از   شان ، اميد دشمن سالح  به  مجهزبودن  اين باشند تا  داشته  دسترسي  آن  به  رنگد بي

  به«با تو   همراه  نمازگزاران » چون  پس«نمايد   ، قطع از فرصت  برداري بهره  هر نوع

  ديگر بايد كه  گروه  آن«تو ادا نمايند  نماز را با  يا تمام ركعت  يك:  يعني »روند  سجده

  از تمام  يا فراغت  ركعت  از آن  بعد از فراغت  اول  گروه: يعني »سر قرار گيرند  تپش
  .نماز بايستند  به  دوم  گروه  گاه قرارگيرند، آن  دشمن  مقابل در  حراست  نماز، بايد براي

  ركعت  يك  اول  گروه  چون: گويند مي  ديگر از فقها در تفسير آن  و بسياري  احناف
  به  دوم  بايستد وگروه  برگزار كرد، بايد برگردد و در برابر دشمن  با دو سجده را  خويش

  جايي  در همان  اول رساند، گروه  پايان را به  نماز خويش  دوم  گروه  نماز بپيوندد و چون
  نماز گزارده  در اول كه  جايي  ا بهنمايد، يا مجدد  را تكميل  ، نماز خويش هست  كه

  با همان  اول  نماز گروه: گويد مي :اما مالك. نمايد  را تكميل  از خويشبرگردد و نم
و بايد «  است  ركعت  فقط يك ، نماز خوف  رسد زيرا در نزد وي مي  پايان  به  ركعت  يك

در برابر   كه  است  گروهي  همان  و آن »، بيايد هنوز نماز نخوانده  ديگر كه  گروه  آن  كه
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  بر همان  دوم  در ركعت »خوانند با تو نماز  پس«  هنوز نماز نگزاردهو   ايستاده  دشمن
  دهند و گروه  سالم صخدا  رسول  ، بعد از آن است  نماز گزارده  اول  گروه  كه  وصفي

  ركعت  يك  با اين :در نزد مالك. برساند اتمام  را به  ركعت ديگر خويش  يك  دوم
، بايد  از دو گروه  از فقها، هر يك  وي در نزد غير سد، امار مي  اتمام  به  نماز هر دو گروه

  گروه  و بعد از آن  دوم  گروه  نخست. گرداند  ، كامل است شده  فوت  از وي  را كه  آنچه
  هوش  بايد به:  يعني »احتياط خود را«ديگر   گروه  اين:  يعني »بگيرند  و بايد كه«  اول

خود را   و سالحهاي«كار بگيرند  دارند، به  و مانند آن  زره  چون  باشند و اگر ابزاري

  كريمه  آيه.  است  مستحب  شرط و در نزد احناف  درنزد شافعي  سالح  گرفتن »برگيرند
  ذكر دو ركعت  مقدار نماز بايد بخوانند، پس چه  از دو گروه  هريك  سازد كه نمي  روشن

شود  در سفر برگزار مي  ا نماز خوفغالب  كه  ستاعتبار ا  اين  و تفسير، به  شرح  در اثناي
  . است  دو ركعتي  و نمازهادر سفر، اغلب

  در سنت آنها  بيان  كه  است  متعددي  و اوصاف  اشكال  داراي  نماز خوف  كه  بايد دانست
بگزارد،  صورتها نماز  از آن  يكي  به  و هركس  است  آنها درست  و همه  وارد شده

  آن  همه  جامع ، ذكرشده  آيه  در اين  و آنچه  است داده  را انجام  تور شريعتدس  گمان بي
را   نماز خوف  كيفيت ، باب  در اين  وارده  استناد احاديث  به  احناف  ليكن. باشد صور مي

بايستند و   با وي  گروهي نمايد،  تقسيم  دو گروه  را به  مردم  امام«: اند نموده  بيان  چنين
  و دو سجده  ركعت  يك اول  با گروه  امام  گاه گيرند، آن قرار  دربرابر دشمن  يگروه

  بيايد و امام  از برابر دشمن  دوم بروند و گروه  دربرابر دشمن  گروه  اين  بگزارد، بعد از آن
  مسبوق  كه  دهد، اما مقتديانش  وسالم  گزارده  ديگر با دو سجده  ركعت  يك  با ايشان
  گروه  بشتابند، سپس  دشمن  مقابل به  حراست  براي  بايد پياده  ندهند، بلكه  سالمهستند 

و   جايگاه  ، نماز خود را در همان از تحرك  ساختن كم بازآيند، يا براي  اولي  جاي  به  اول
  سپس. را دارند  الحق  حكم  رسانند زيرا آنان  اتمام به  قرائت ا و بدونمنفرد  سنگرشان

  دوم  گروه  گاه بازگردند، آن  دشمن  در مقابل  حراست  دهند و براي ، سالم  خوانده تشهد
  كه برسانند، چرا  اتمام به  اتحهف  باسوره  همراه  اي سوره  را با قرائت  بيايند و نمازشان

 شمار به  مسبوق  در حكم  اند، پس نشده  در نماز داخل  امام  در ابتدا همراه ايشان
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و  عمر ، ابن ، نافع ، از زهري نماز خوف  كيفيت  اين  شود كه مي  خاطرنشان. »روند مي
با   امام«: گويند مي  مغرب  در وقت  نماز خوف  درباره  احناف.  است شده  روايت  عباس ابن

  .»نماز بگزارد  ركعت  يك  دوم  و با گروه  دو ركعت  اول  گروه
آرزو   كافران«: فرمايد مي  نماز خوف  روعيتمش  حكمت  در بيان  تعالي  حق  گاه آن

بر شما   يكباره  شويد، پس  غافل  خويش  شما از سالحها و سازوبرگ  دارند كه

  بر شما بتازند و كار را بر شما چنان  چنان  خويش  نيرو و توان  و با تمام »كنند  حمله
در زحمتيد،   اگر از باران و«باشند   نياز نداشته  دومي  حمله  ديگر به  سازند كه دشوار

  بگذاريد، ولي  خود را بر زمين  افزارهاي  جنگ  كه  برشما نيست  بيماريد، گناهي يا

  ، حق ترتيب  اين  به. ور نشود بر شما حمله  غافلگيرانه  تا دشمن »خودباشيد  مواظب
  را رخصت  بيماري  حال و در  باران  زحمت  هنگام  به  سالح  ، نهادن مجاهدان  براي  تعالي

 از  داد تا دشمن  فرمان  از خويشتن  احتياط و مواظبت  گرفتن  را به  ايشان  داد وسپس
 آماده  باري خفت  عذاب  كافران  خداوند براي  گمان بي«سوء نكند   برداري بهره  فرصت

متصور   انتظار آن  كه  رو نيست احتياط از آن  دستور رعايت  بدانيد كه  پس » است  كرده 
  تعالي  حق  از سوي  تعبدي  دستور، امري  اين  كنند، بلكه  كفار بر شما غلبه  باشد كه

  . است
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دا را خ  پس«شديد   فارغ  نماز خوف  از اداي  چون:  يعني »كرديد  نماز را تمام  و چون«

  جنگ  در حال  و حتي  احوال  در تمام:  يعني » خويش  و بر پهلوهاي  و نشسته  ايستاده

  رفت  از ميان  خوف  و حالت  از وجود دشمن »خاطر شديد آسوده  ياد كنيد و چون«

  آن  مشروعه  شود، بر صفت مي  داخل  آن  وقت  را كه  نمازي:  يعني »نماز را برپا داريد«

  زيرا نماز بر مؤمنان« ، برپا داريد آن  و طمأنينه  اذكار و اركان  و با رعايت  املطور ك به

را   آن  عزوجل  خداي  كه  است  اي نماز فريضه:  يعني » است  اي شده  معين  وقت  فرض
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  آن  از اوقات  هر وقتي و  گردانيده  فرض  و معيني  معلوم  در اوقات  خويش  بر بندگان
، مگر  آنها جايز نيست  اوقات نمازها در غير  ، لذا برپاداشتن است  و انجامي آغاز  داراي

  ، به ، يا مانند آن ، يا سهوكردن ماندن  خواب  به  ، چون شرعي  خاطر وجود عذري  به
  ـ به  خوف  نماز در حال  برپاداشتن  شما را به  عزوجل  خداي  كه  است  دليل  همين

را از   آن  تأخير انداختن  نيز، به  حالت  در اين  وحتي  ـ دستور دادهشد   بيان  كه  كيفيتي
  . است  نداده  اجازه  آن  معين  وقت

بودند  »عسفان«در   با يارانشان صخدا  رسول:  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان
مستقر   لهو قب  مسلمانان  و در ميان  وليد در رسيده  خالدبن  فرماندهي  به  مشركان  كه

ازخود و   رسد كه فرامي  آنان بر  نمازي  وقت  اكنون  هم: شدند، آنها با خود گفتند
  بود كه همان  !باشيد  فرصت  مترصد آن  ، پس تر است محبوب  برايشان  فرزندانشان

  .ظهر و عصر فرود آورد  را در ميان  آيات  اين � جبرئيل
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كفار، از   گروه  كردن  وجو و دنبال در جست:  يعني »نكنيد  سستي  قوم  و در تعقيب«
گذاريد زيرا   نمايش  را به  و چابكي  نيرومندي  ندهيد، بلكه  نشان  و سستي  خود ضعف

 كشيد، درد مي شما درد  كه  گونه نيز همان  شويد، آنان اگر شما دردمند مي«

 ، جنگ  مرارت  كارزار و تحمل  در ميدان  پايداري  لذا كفار از شما به »كشند مي
  آن  حال« ورزيد نمي  پايداري  همانند آنان  شود كه مي  شما را چه  سزاوارتر نيستند، پس

  عظيم  و اجري  بزرگ  پاداشي »هللاشما از ا«سزاوارتريد زيرا   پايداري  شما از آنها به » كه

  آنچه«:  يعني »اميدواريد« در دنيا  را بر ساير اديان  خويش  دين  و پيروزي  را در آخرت

در   پايداري  ، شما به هرحال  به  ، پس كفر و انكارشان  سبب به »آنها اميد ندارند  كه
اما برابريد،   ، با هم و درد جنگ  درآسيب  شما و آنان  سزاوارتريد، چراكه  معركه  ميدان

را در   برنده  و تأييد پروردگار، برگ  و ياري  ثواب  در اميدواري  فقط شما هستيد كه  اين
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 » است  حكيم  داناي  همواره هللاو ا«اند  محروم  اميدواري  اختيار داريد و آنها از اين
  .دهد شما دستور مي  به  كه  در آنچه  است  حكيم كشيد، مي  كه  دردهايي  به  داناست
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  ازطايفه  كه  ابيرق بن طعمه  نام به  از منافقان  مردي:  بود كه  اين  آيات  اين  نزول  سبب

  اما شخص زيد دزديد، بن را از رفاعه  و سالح  مواد خوراكي  بود، مقداري» ابيرق بني«
از   او زرهي: ديگر روايتي  به.  ساخت  متهم  آن  را به  سهل لبيدبن  منا به  اي و شايسته  پاك
از   برخي  و چون. افگند سمين  زيدبن  نام به  اي مرد يهودي  را در خانه  دزدي  اموال  آن

 صخدا  نزد رسول  بود ـشناختند، قومش  منافق  شخص  آن  را ـ كه  حقيقي  سارق  مردم
  استناد كه  اين  ـ به صخدا  بود رسول نزديك  ند تا بدانجا كهپرداخت  دفاع  به  از وي

  گرايش  آنان  سوي به  خويش  در داوري ندارد ـ  و مدركي  گواه  منافق  آن  كننده متهم
  اي » كرديم  بر تو نازل  و راستي  حق رابه  كتاب  ما اين«: شد  نازل  بود كه  اين. يابند

  موجب  ، يا به وحي  وسيله  به » توآموخته  خدا به  چهآن  موجب تا به«! صمحمد

 » كني  حكم  مردم  ميان«اجتهاد   است؛ چون نموده راه  تو را بدان  كه  ديگري  هاي آموخته
: اند گفته  آيه  اين  ـ با استناد به  ابومنصور ماتريدي  ـ ازجمله  اصول  از علماي  برخي
  در حديث  كه كنند، چنان  حكم  تهاد خويشاج  به  اند كه داشته  حق صخدا  رسول
  بشري  هم  من  كه  نيست  جز اين«: فرمودند صخدا  رسول كه  است نيز آمده  شريف
  از شما در بيان  بسا يكي  و چه  كنم صادر مي  ، حكم شنوم مي  كه  آنچه  ، لذا برمبناي هستم

  وي  نفع  ، به باشد و بنابراين  ديگر داشته  بعضي  به  نسبت  رساتري  لحن  خويش  حجت
،  ام كرده  حكم  وي  را براي  مسلماني  حق  من  كه  كسي  بدانيد؛ آن  پس ، صادر كنم  حكم
را بر دارد، يا   ، بايد آن حقيقت  اين  به  با علم  ، پس است  از آتش  اي چيزپاره  ا آنقطع

  . كني  جدال  حقان با ذي  خاطر آنان هب  كه » مباش  خيانتكارانو زنهار جانبدار «. »بگذارد
  كه  آن ، مگر بعد از جايز نيست  از كسي  و جانبداري  دفاع  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
هستند   آيات  اين  عام  حكم  شامل  مدافع  و وكيالن.  باشيم  داشته  يقين  وي  بودن برحق  به
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  ديگري  و غم ، هم و خائنان  از گنهكاران  ، جز دفاع از حاالت  در بسياري  زيرا آنان
و  صپيامبرش ،�خدا  به  و خائنان  از گنهكاران  دفاع  كه  بايد دانست  پس. ندارند

  . جايز نيست  وجه هيچ  ، به مسلمانان
   

I��H��G��������F��E��D��CB��AI��H��G��������F��E��D��CB��AI��H��G��������F��E��D��CB��AI��H��G��������F��E��D��CB��A  
 خدا  كه«  يكرد  جانبداري  ابيرق از بني  امر كه  در اين » بخواه  و از خدا آمرزش«

پسر   قتاده  به  ابيرق  از بني  در دفاع صخدا  رسول  كه  است  نقل » است  مهربان  آمرزنده
  به  از آنان  كه  را كردي  بيتي قصد اهل«: بودند  بود، گفته  باخته مال  زيد كه  بن برادر رفاعه

  اي و بينه  دليل كه  آن بي،  كني مي  متهم  سرقت  را به  ، آنان است ياد شده  و صالح  اسالم
،  برمال ساخت را  سرقت  شد و راز حقيقي  نازل  كريمه آيه  چون  پس. »باشي  داشته

  .برگرداندند  باخته مال  را به  سالح  ابيرق بني
   

���V��U��T��S��R��Q��PO��N��M��L���K��J���V��U��T��S��R��Q��PO��N��M��L���K��J���V��U��T��S��R��Q��PO��N��M��L���K��J���V��U��T��S��R��Q��PO��N��M��L���K��J����Y��X��WY��X��WY��X��WY��X��W  
  شوند وزيان مي  معصيت  تكبمر  چراكه »كنند مي  خيانت  خويشتن  به  كه  و از كساني«

  ارائه  دليل و  حجت  از جايشان:  يعني » نكن  دفاع«گردد  بازمي  خودشان  به  معصيتشان

  پس »ندارد  باشد، دوست  پيشه  خيانتگر و گناه  را كه  زيرا خداوند هركس«  نكن
  دفاع  آناننبايد از  مسلماني  ندارد، ديگر هيچ  را دوست  خيانتكاران �خداوند  وقتي
  . پيشه بسيار گناه:  اثيم.  پيشه  بسيار خيانت:  خوان. كند

   

��l���k��ji��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��l���k��ji��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��l���k��ji��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z��l���k��ji��h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��� �̂�]��\��[��Z

��p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m��p��o��n��m  
كنند و  حيامي  از آنان  خود را، چرا كه  ناشايست  اعمال»  دارند از مردم مي  پنهان  اينان«

خود را و   زشت  اعمال »كنند نمي  و از خداوند پنهان«رند دا  بيم  و زيانشان  از آسيب
بايد   پس.  است  آگاه بر آشكار و نهانشان �خداوند  كنند كه امر را نمي  اين  مالحظه

ماند،  نمي  چيز از او پنهان هيچ  بدارند، چرا كه  را از او پنهان  توانند چيزي نمي  بدانند كه
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كنند،   خود را از او پنهان  توانند اعمال مي  چگونه »و«ند حيا كن  تعالي  بايد از حق  پس

خود در   و در ميان »كنند مي  انديشي چاره  درشب  كه  گاه آن  او با آنهاست«  كه حالي در

  نيرنگ. پردازند مي  ريزي و برنامه  رايزني  به »پسندد نمي  خدا از سخنان  كه  آنچه«مورد 
شود  مي  طراحي  كارها در شب  ا اينناميد؛ زيرا عادت» تبييت« را  انديشي و چاره  پردازي

و  »دارد  احاطه  دهند، همواره مي  انجام  آنچه  و خدا به«آيد  اجرا درمي  و در روز به
  و به  از او حيا نكرده  كه  است  چگونه  ، پس بر آنها محيط است  وي  و اراده  علم

  .زندپردا او مي  نافرماني
   

� �s��r��q��s��r��q��s��r��q��s��r��q������_��~��}���� � �|��{��z��y��x��w��v��u��t��_��~��}���� � �|��{��z��y��x��w��v��u��t��_��~��}���� � �|��{��z��y��x��w��v��u��t��_��~��}���� � �|��{��z��y��x��w��v��u��t

c��b��a��`c��b��a��`c��b��a��`c��b��a��`  
 »كرديد  دنيا جانبداري  در زندگي  كنندگان از خيانت  هستيد كه  ، شما همانان هان«

در  كسي چه  پس«كردند   دفاع  دزد خويش  از قوم  اند كه ابيرق  بني  از طايفه  مراد كساني

 بر  آگاه  خداي  كه  هنگامي »خواهدكرد  اريدر برابر خدا جانبد  روز رستاخيز از آنان

 كه  يا كيست«نمايد؟   عذاب  برابر گناهانشان را در  ، آنان طرحها و تدبيرهايشان  همه

  دفاع  در موضع  از آنان  وكالت  بتواند به  كه  كيست:  يعني »باشد  وكيل  برايشان 
  نيست كس  هيچ  !باز دارد؟ خدايا  انرا از آن  الهي  و عذاب  قرار گرفته  آنان  وجانبداري

  .باشد  را داشته  از كسي  دفاع  در برابر تو ياراي  كه
   

q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��dq��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��dq��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��dq��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d  
  متعدي  ديگران  به  اثر آن  كه  است  اي و بدي  زشتي: سوء »كند  كار سوئي  و هركس«

  معصيتي  انجام با »ورزد  يا بر خود ستم«  شرك  نه  است  گناه  شود و در اينجا مراد از آن

 »بخواهد  آمرزش از خدا  سپس«شود  نمي  متعدي  ديگران  به  اثر آن  كه  اي از معاصي
بپوشاند و اثر   بروي  است  شده  مرتكب  را كه  بخواهد تا گناهاني  تعالي  از حق:  يعني

: ، يا»خواهم مي  ازخدا آمرزش:  ستغفراهللا«:  خويش  سخن  محو كند، با اين  آنها را از وي
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  براي »يابد مي  خدا را آمرزنده«  صورت ؛ در اين»بيامرز  بر من !خدايا:  اغفرلي  اللهم«

  . خودش  يابد به مي » مهربان«و   گناهانش
،  كرم ، عفو، را از بردباري  بندگانش  آيه  در اين  مهربان  خداي«: گويد مي � عباس ابن

و   و زمين از آسمانها  بنده  سازد و اگر گناهان مي  آگاه  خويش  گسترده  مغفرت و  رحمت
واستغفار كنند،   توبه  كه  كساني را بر  آن  عزوجل  خداي  گمان بزرگتر باشد، بي  كوهها هم

قرار   مورد ترغيب ، ابيرق بني  دزد از قوم  شخص  ، آن آيه  در اين  همچنين. »آمرزد مي
و   او را آمرزنده  بخواهد وبداند كه  آمرزش �و از خدا  شتافته  توبه  سوي به  هگيرد ك مي

  گناه  مرتكب  كه  بندگاني  همه  درباره  است  عام  كريمه  آيه  اما حكم.  خواهد يافت  مهربان
ابوبكر   روايت  به  شريف  در حديث. طلبند مي  آمرزش  سبحان  از خداي  و سپس  شده

  مرتكب  كه  نيست  مسلماني  هيچ«: فرمودند  كه  است  آمده صخدا  رسولاز  � صديق
از   گاه نماز بگزارد و آن  و دو ركعت  ساخته وضو  بشود، سپس  از گناهان  گناهي

  .»شود مي  آمرزيده  بر وي  كه  طلبد، مگر اين آمرزش  گناهش  آن  براي �خداوند
   

�}��|��{��z���yx��w��v��u����t��s��r�}��|��{��z���yx��w��v��u����t��s��r�}��|��{��z���yx��w��v��u����t��s��r�}��|��{��z���yx��w��v��u����t��s��r����~~~~  
 كه چرا » شده  خود مرتكب  زيان  را به  شود، فقط آن  مرتكب  گناهي  و هركس«
  وي  دزد، نبايد از دزدي  شخص  آن  قوم:  يعني. گردد برمي  خودش  به  و پيامد آن  فرجام 

كنند  دفاع  ناحق  به  را وادارد تا از وي  آنان  كه  اي گونه  در تنگنا و فشار قرار گيرند، به
  مربوط نيست  آنان  اصال به  گناه  و اين  است  خود وي  فقط متوجه  وي  سرقت  ا گناهزير

  رو كه  است؛ از آن  حكمت  و صاحب  گنهكاران  به  داناست»  است  حكيم  داناي هللاو ا«
  صاحب  فقط گريبان  گناه  كنيد و بدانيد كه  عمل  كرد تا بدان  حكم  بزرگ  قاعده  اين  به

  . گيرد و بس را مي  خويش
   

�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�����¤���£��¢��¡����� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�����¤���£��¢��¡����� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�����¤���£��¢��¡����� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥�����¤���£��¢��¡���  
 عمد يا غير عمد از  به  كه  است لغزشي: خطا »شود  مرتكب  خطا يا اثمي  و هركس«

  گناه ،»خطا«: اند گفته  و بعضي. شود مي  انجام  فقط عامدانه» اثم«سرزند، اما   انسان
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  در اين گناه بي »بيندازد  گناهي بي  گردن  را به  آن  سپس«  كبيره  گناه» اثم«و   است  صغيره

ا قطع«ساختند  متهم  دزدي  به  ناحق  او را به  ابيرق بني  كه  است  سهل  ، همانا لبيدبن داستان

  گناه بي  برشخص  بستن  دروغ:  بهتان » است  گرفته  آشكار را بر دوش  و گناهي  بهتان
  اين  دليل  گيرد، به يقرارم  و حيرت  در بهت  از آن  گناه ناميدند زيرا بي  نرا بهتا  آن.  است

اند،  داده  نسبت  وي  را به  دروغ  آن  شنود كه مي  ، لذا چون خبر است بركنار و بي  از آن  كه
  .شود و متحير مي  مبهوت

   

��¿¾����½��¼��»��º�����¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°��¿¾����½��¼��»��º�����¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°��¿¾����½��¼��»��º�����¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°��¿¾����½��¼��»��º�����¹���� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���°

ÄÃ����Â��Á��ÀÄÃ����Â��Á��ÀÄÃ����Â��Á��ÀÄÃ����Â��Á��À����������Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ð��ÏÎ��Í��Ì��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å

Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÕ��Ô��Ó��Ò��ÑÕ��Ô��Ó��Ò��ÑÕ��Ô��Ó��Ò��Ñ  
مراد  . است صخدا  رسول  متوجه  خطاب »او بر تو نبود  خدا و رحمت  و اگر فضل«

و   لطف  را به  ايشان  پروردگار متعال:  كه  است  اين  بر ايشان  و رحمت  فضل  از اين
 ! آري.  ساخت آگاه  و حقيقت  ز حقا» ابيرق بني»  ، در قضيه خويش  داشت و نگه  عنايت

و   عروه  اسيدبن  ، كه ابيرق بني مدافع   از گروه:  يعني » از آنان  اي طايفه«امر نبود   اگر اين

و «  حق  به  كردن از حكم »سازند  تو را گمراه  بودند كه  كرده  د آنقص«بودند   يارانش

و «گردد  برمي  خودشان  به  رشانكا اين  زيرا فرجام »كنند مگر خود را نمي  گمراه

و   از كيد و نيرنگ  توست  نگهبان  سبحان زيرا خداي »رسانند تو نمي  به  زياني  گونه هيچ
تو در   كه  جهت  و نيز بدان.  مؤيد توست  حال  و او درهمه  مردمان  و گمراهسازي  زيان
  وحي  از نزول  قبل  ، پس اي هكرد  عمل  اجتهاد خويش  ظاهر امر و به ، به دزدي  قضيه  اين

  را برتو روشن  آمد و حقيقت  وحي  و اينك  تو نيست  متوجه  زياني  ، هيچ آن  درباره
را ـ در   و اموري  او قواعد و احكام:  يعني »كرد  نازل  و خداوند برتو كتاب«  ساخت

  است  خير بسياري  دربردارنده  تو قرار داد كه  شريعت  در حوزه ـ  و غيرآن  آيات  اين
را بر   آن  عزوجل  خداي  كه  است  سنت:  حكمت. كرد  نازل » حكمت« نيز بر تو »و«

  از احكام » دانستي نمي«قبال   كه »را  آنچه  تو آموخت  و به«فرو فرستاد   خويش  رسول
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  وتنب بزرگتر از  و فضلي  زيرا لطف » است«و بسيار  » بر تو بزرگ  الهي  و فضل«وامور 
،  هست نيز  امتشان  به  خطاب  ، در واقعصخدا رسول  به  خطاب.  نيست  وحي  و نزول

  به صحضرت ، از آن و سنت  كتاب  را از طريق  فضل  اين صخدا  رسول  امت  پس
  .اند برده  ارث

   

��S��RQ��P��O��N��M��L����K���J��I��H��G��F��E��D��C����B��A��S��RQ��P��O��N��M��L����K���J��I��H��G��F��E��D��C����B��A��S��RQ��P��O��N��M��L����K���J��I��H��G��F��E��D��C����B��A��S��RQ��P��O��N��M��L����K���J��I��H��G��F��E��D��C����B��A

��[��Z��Y��X��W��V���U��T��[��Z��Y��X��W��V���U��T��[��Z��Y��X��W��V���U��T��[��Z��Y��X��W��V���U��T]��\]��\]��\]��\  
  امري در  پنهاني  و مشورت  رازگويي: نجوا » نيست  خيري  از نجواهايشان  در بسياري«

،  است  ديگران ، غالبا در حضور دو يا چند تن  بين  و پوشيده  درگوشي  طريق از امور به
  است  اين  كريمه  آيه مراد  پس. انگيزد را برمي  غيرشنونده  حاضران  سوءظن  كه طوري به
در امور   رازگويي »مگر«  نيست  ، خيري مردم  چنيني اين  هاي رازگويي  در اغلب  كه
  :زير  گانه سه

   است لفظ عامي:  معروف »دهد  فرمان  يا معروفي  صدقه  به«نجوا   وسيله  به » كه  كسي«

  حاصال«  دهدبه  فرمان »يا«شود  مي  ها و امور پسنديده نيكوكاري  انواع  تمام  شامل  كه

در خونها،   آنان  ميان  كه  مشاجراتي  در همه  است  ؛ عام مردم  بين  اصالح » مردم  بين
  كه  است  آمده  شريف  درحديث. دهد مي  روي  و ديگر دعواها و مرافعات  آبروها، اموال

و نماز و   روزه  بهتر از درجه  آن درجه  كه  آيا شما را از كاري«: فرمودند صخدا  رسول
  ذات  كار اصالح  اين: فرمودند !هللا چرا يارسول: گفتند  ؟ ياران  نگردانم  آگاه  است  اتزك

  است؛ بلكه  موي  تراشنده  گويم ، نمي است تراشنده  البين زيرا فساد ذات  است  البين
امور   اين  به:  يعني »كند  چنين هللا  خشنودي  طلب براي  و هركس«. »است  دين  تراشنده

  هركسي كه  ولي »داد  خواهيم  بزرگي  پاداش او را  زودي به«دهد   فرمان  گانه سه
امور   ـ به  طلبي ريا و رياست  انگيزه  ـ همچون �هللا  جز خشنودي  ديگري  انگيزه به

  است  ممكن  حتي  ، بلكه نيست  و پاداش  ستايش اين  تنها مستحق دهد، نه  فرمان  يادشده
  به  شريف  در حديث.  است  نيت  به  ، وابسته اعمال نيابد زيرا  نجات  هم  آن  از گناه
  آدم  ابن  كالم«: فرمودند  كه  است  آمده صخدا  رسول اهللا عنها از رضي  حبيبه ام  روايت
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  فرزند آدم  سخن: منكر  عن  ، اونهي ، او امر بمعروف عزوجلهللا ، اال ذكرا ال له  عليه  كله
از   ، يا نهي معروفي ، يا امر به  عزوجل  سود او، بجز ذكر خداي به  نه  اوست  زيان  ا بهتمام

  .»منكري
   

��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_���^��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_���^��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_���^��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_���^

s��r���q��pos��r���q��pos��r���q��pos��r���q��po  
 »كند  او آشكار شد، با پيامبر مشاقه  براي  هدايت  راه  كه  از آن  پس  و هركس«

و   گناه در  با نجواگري  هركه:  يعني.  است  و مخالفت  شمنيد  معناي به  در اصل:  مشاقه
  از آن  بگيرد، پس را در پيش  با ايشان  و مخالفت  شقاق  ، راهصپيامبر  تجاوز و نافرماني

  را با براهين  رسالت  و صحت  و صدق  شده  و مشخص  بر او روشن  هدايت  راه  كه
در   همانا پايداري  كه »را  مسلمانان  جز راه  اهير«  هركس »و«  است  دانسته  آن  قاطعه

پيوند   كفر و گمراهي  وبا اهل »كند  پيروي«  است  آن  احكام  به  و تمسك  اسالم  دين

:  يعني » گذاريم ، وا مي سوكرده  خود را بدان  روي  او را بدانچه«برقرار نمايد   دوستي
وا   نموده  دنيا انتخاب در  كه  آنچه  و به  كنيم مي  ملحق  كفار و گمراهان  او را به

  چشانيم را مي  آتش  عذاب او  به  در آخرت:  يعني » كشانيم مي  دوزخش  و به«  گذاريم مي

  .»! است  بدي  بازگشتگاه  چه«  دوزخ »و«

) مؤمنين  سبيل( مراد از«:  است آمده :انصاري هللاعبدا  خواجه» االسرار كشف«در تفسير 
  در هر عصري  حق  اهل  ، اجماع است تأكيد شده  از آن  پيروي  بر لزوم  آيه  ندر اي  كه

  مؤمنان  زيرا عصمت  است  گرفته  دليل  اجماع  را بر صحت  آيه  نيز اين :شافعي. »است
در  صخدا  رسول  كه چنان.  است  شده  كنند، تضمين  و اتفاق  بر خطا اجماع  كه  از اين

  جمع  بر گمراهي  من  امت:  الضالله  علي  امتي  يجتمع ال«: فرمودند  شريف  حديث  اين
  .»شود نمي
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��g��f��e��d��c��b��a �̀ � � �_��~���}��|��{��� �z��y��x�� �w��v��u��t��g��f��e��d��c��b��a �̀ � � �_��~���}��|��{��� �z��y��x�� �w��v��u��t��g��f��e��d��c��b��a �̀ � � �_��~���}��|��{��� �z��y��x�� �w��v��u��t��g��f��e��d��c��b��a �̀ � � �_��~���}��|��{��� �z��y��x�� �w��v��u��t

i����hi����hi����hi����h  
  را بر هركه  آمرزد و فروتر از آن شود، نمي  آورده  او شرك  به  را كه  خداوند اين«

 و دور  ورزد، قطعا دچار گمراهي  خداوند شرك  هب  آمرزد و هركس مي بخواهد

،  فاسد شده  وي  هاي ، نگرش ساخته  را معطل  عقل  او قوانين  چرا كه » است  شده  درازي
  رفته  از دستش  دنيا و آخرت  و سعادت  منحرف  و استقامت  اعتدال  ازجاده  وي  روش
  . تنيز گذش) 48(  در آيه  آيه  تفسير نظير اين . است

  

��y��xw��v��u��t��s����r���q��p���o���� � � � �n��m��l��k��j��y��xw��v��u��t��s����r���q��p���o���� � � � �n��m��l��k��j��y��xw��v��u��t��s����r���q��p���o���� � � � �n��m��l��k��j��y��xw��v��u��t��s����r���q��p���o���� � � � �n��m��l��k��j

���~��}��|��{����z���~��}��|��{����z���~��}��|��{����z���~��}��|��{����z  
 به  كه خوانند را مي  بتهايي:  يعني »پرستند را نمي  مادينه  خدا جز بتهاي  بجاي  مشركان«
) اناثا(مراد از  :اند گفته  بعضي.  و مناه  ، عزي الت  اند، چون كرده  نامگذاري  دختران  نام 

: گويد مي  ضحاك .خدايند  دختران  فرشتگان: گفتند مي  اند زيرا مشركان فرشتگان
  تا ما را به  پرستيم را مي  آنان رو خدايند و ما از آن  دختران  فرشتگان: گفتند مي  مشركان«

و تصاوير و   گرفته  خدايي  آنها رابه  بود كه  ديدگاه  همين سازند، بنابر  خدا نزديك
  بند و جواهر بر آنان گردن تراشيدند و زروزيور و  آنان  براي  از دختران  ييتمثالها

  شبيه  يعني ! پرستيم را مي  ما ايشان خدا هستند كه  دختران  آن  اينها شبيه: آويختند و گفتند
و   سنگ  ، چون روح  غيرذي  اشياي  رابه) اناثا(  ديگر از مفسران  بعضي. »اند فرشتگان

  مشركان«: شود مي  چنين  تفسير، معني  بنابراين  اند، كه تفسير كرده  و غيره  خشك  چوب
  لعين  ابليس  كه» مريد را  پرستند جز شيطان و نمي«. »پرستند رانمي  جان بي  جز مردگاني

 در  كه  است  معني  اين  او به  هاي و آرايش  ابليس  هاي از فرمان  آنان  زيرا پيروي  است
خدا او را   كه«. و متجاوز از حد  متمرد، سركش:  يعني: مريد. اند راپرستيدهاو   واقع

 طرد كرد و او را از مقامات  خويش  را از رحمت  شيطان �خداوند:  يعني »كرد  لعنت

ا يقين:  يعني » گيرم برمي  معيني  تو سهم  همانا از بندگان:  و او گفت«راند   بيرون  عاليه 
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قرار  گمراهيم   ، در زير پوشش است  رفته  ات ازلي  در علم  را كه  گانتاز بند  معيني  بخش
از «: گويد مي  قتاده.  سازم  منحرف  كفر و انكارت  سوي  به  تا آنها را از عبادتت  دهم مي

  .»اند رهسپار دوزخ  تن  هر هزار تن؛ نهصد و نود ونه
   

£¢¡£¢¡£¢¡£¢¡������«ª��©�� �̈��§¦¥¤��«ª��©�� �̈��§¦¥¤��«ª��©�� �̈��§¦¥¤��«ª��©�� �̈��§¦¥¤

�� �́�³��²��±�����°�� �̄�®��¬�� �́�³��²��±�����°�� �̄�®��¬�� �́�³��²��±�����°�� �̄�®��¬�� �́�³��²��±�����°�� �̄�®��¬¹�� �̧�¶��µ¹�� �̧�¶��µ¹�� �̧�¶��µ¹�� �̧�¶��µ  
دراز  و دور » باطل  را در آرزوي  آنان  و البته  كنم مي  را گمراه  آنان  و البته«

 ، چرا كه است  من  هاي ها و آرايش افگني  از وسوسه  ناشي  كه  آرزوهايي » افگنم درمي«
  را به  ان، آن باطل  در آرزوهاي  و با درافگندنشان  آرايم مي  آنان  تو را به  راه  فروگذاشتن 

  را درآنان  پندار خام  و اين  دهم مي  فرمان  در آن  كردن و امروز و فردا  تأخير توبه
  دست  آن  بايد به  آرزوها دارند كه  خواهد بود و خيلي  طوالني  عمرشان  كه  افگنم مي

و  »شكافندراب  چهارپايان  تا گوشهاي  كنم مي  وادارشان  و البته«...  قبيل  يابند و از اين
  حيوانات  گوشهاي ، وي  و راه  از رسم  و پيروي  امر شيطان  امتثال  كفار به  كه چنان. ببرند

  و البته«شكافتند  مي  بتان  آنها به  دادن اختصاص  نشانه را به ١»و وصيله  ، سائبه بحيره«

،  كشي خايه:  آنمراد از  ؛ قولي  به »را تغيير دهند هللا  تا آفرينش  كنم مي  وادارشان
  قولي  به.  است  بتان  به  يافته  اختصاص  حيوانات  گوشهاي  چشمها و بريدن  بركندن

  را بر آن  مردم  عزوجل  خداي كه  است  و خلقتي  فطرت  ، تغييردادن مراد از آن: ديگر
 بهرا اگر   چهارپايان  كشي خايه از علما  گروهي  شود كه مي  خاطرنشان.  است  سرشته

  كشي اند، اما خايه داده  رخصت باشد... بيشتر و  چاقي  آنها چون  قصد ازدياد منافع 
ديگر ـ   بعضي.  است �خدا  آفرينش  و تغييردادن  كار، مثله  زيرا اين  ها روا نيست انسان
  دانمر  به  و زنان  زنان  به  مردان  سازي و شبيه  بدن  كوبي ـ خال  دهلوي هللا ولي  شاه  چون

را   شيطان  كه  و هركس«  است  آمده  اينها احاديث  همه  و درباره. دانند مي  را نيز جزو آن

  پيروي  و فروگذاشتن  اوامرش  و امتثال  از وي  پيروي با »گيرد  خداوند دوست  جاي به

                                                 
  .آيد مي « مائده«  سوره) 103(  آنها در آيه  تعريف ١
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  كدامين ! آري » است شده  آشكاري  زيان  قطعا دستخوش«  اوامر وي  و امتثال �هللا
  دوزخ  به  ـ با رهسپارشدن  آخرت  در دنيا و باختن  هدايت  بزرگتر از باختن  نزيا

  !.؟ است
   

Â��Á�������À��¿��¾��½��¼»��ºÂ��Á�������À��¿��¾��½��¼»��ºÂ��Á�������À��¿��¾��½��¼»��ºÂ��Á�������À��¿��¾��½��¼»��º  
  نه : كه  اين  را، از قبيل  اساس و بي  باطل  هاي ، وعده شيطان »دهد مي  وعده  آنان  به«

 را در آرزو  و آنان«  يحساب  رستاخيز و نه  ، نه دوزخي  ، نه در كار است  بهشتي

  افگندن با »دهد نمي  وعده  آنان  به  و شيطان»  نابكار و بيهوده  آرزوهاي  به »افگند مي
  هاي وعده  اين را با  آنان:  يعني »بجز غرور«  در اندرونشان  تهي ميان  هاي وسوسه  اين
  در آنها جز زيان  كه درحالي آرايد، مي  آنان  را به  ها منافعي وعده  فريبد و در اين مي  خام

  ظاهري  كه  است  چيزي غرور«: گويد مي  عرفه ابن.  نيست  چيز ديگري  محض
  .»آلود دارد نفرت  ، اما باطني داشتني دوست

   

Ê��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��ÃÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��ÃÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��ÃÊ��É��È��Ç��Æ���Å��Ä��Ã  
  وي  فريب  و در دام  گفته  لبيك  وي  هاي وسوسه  به  كه  شيطان  دوستان:  يعني » گروه  آن«

را   جايي : يعني »ندارند  گريزگاهي  و از آن  است  جهنم  جايگاهشان«اند  در افتاده
  .بگريزند  آن  سوي به  جهنم  از عذاب  ندارند كه

   

��K���J��I��H��G��F���E��D��C��B��A��K���J��I��H��G��F���E��D��C��B��A��K���J��I��H��G��F���E��D��C��B��A��K���J��I��H��G��F���E��D��C��B��A
X��W��V��U��T��S��RQ��P���O��NM��LX��W��V��U��T��S��RQ��P���O��NM��LX��W��V��U��T��S��RQ��P���O��NM��LX��W��V��U��T��S��RQ��P���O��NM��L  

  نموده دارند ذكر  كه  يپرهيزگار را با كرامتهاي  بختان نيك  حال  عزوجل  خداي  سپس
  آنان  زودي  اند، به كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  و كساني«: فرمايد مي

  در آن  ، هميشه درآوريم  است  آنها نهرها جاري  از زير درختان  كه  رادر باغهايي

را   اين �ندخداو:  يعني » است  خدا حق  وعده«  انتقال  و بدون  زوال  بدون »جاودانند



542  

  است  شدني انجام  نخواه او خواه  و وعده  راستين  وعده  به  است  داده  آنهاوعده  به
 �از خدا  در سخن  كس هيچ:  يعني »؟ از خدا راستگوتر است  در سخن  كسي وچه«

  در خطبه صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث.  راستگوتر نيست
محمد، وشر   هدي  الهدي ، وخيرهللا  كالم  الحديث  اصدق  نا«: گفتند مي  چنين خويش
همانا : النار في  ضالله  ، وكل ضالله  بدعه  ، وكل بدعه  محدثه  كل محدثاتها، و االمور
و   است صمحمد  ، روش روش  و بهترين  است �خدا  ، سخن سخن  ترين  راست
 و هر  است  گمراهي  و هر بدعتي  تبدع  و هر نوپيدايي  امور، امور نوپديد است  بدترين

  .١»است  در دوزخ  اي گمراهي
   

��j��i��h��g��f��e����d��c��b��a�� �̀�_ �̂�]��\��[�������Z��Y��j��i��h��g��f��e����d��c��b��a�� �̀�_ �̂�]��\��[�������Z��Y��j��i��h��g��f��e����d��c��b��a�� �̀�_ �̂�]��\��[�������Z��Y��j��i��h��g��f��e����d��c��b��a�� �̀�_ �̂�]��\��[�������Z��Y
��n��m��l��k��n��m��l��k��n��m��l��k��n��m��l��k  

بر   كتاب  و اهل  مسلمانان  كه  است  نقل: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  قتاده
اند و  بوده از پيامبر شما  ما قبل  پيامبران: گفتند  كتاب  كردند، اهل  همديگر فخرفروشي

  پيامبر ما خاتم: گفتند و مسلمانان ! ما از شما بهتريم  ، پس شماست  از كتاب  ما قبل  كتاب
  اين ! از شما بهتريم �ما نزداهللا  ، پس شماست  كتابهاي  ما ناسخ  و كتاب  است  پيامبران
  يعني » نيست  كتاب اهل  زوهايشما و آر  آرزوهاي  كار بر وفق«: شد  نازل  بود كه

آرزو   صرف ، به وي  ازعذاب  و رهايي �نزد خداوند  و قرب  ، يا فضل بهشت  ورود به
ما : گفتند  كه مربوط باشد؛ چنان كتاب  اهل  آرزوها به  اين  ، چه نيست  در دسترس

  اين  و چه !رسد ما نمي  بهمعدود   جز چند روزي  و آتش  خداييم  و دوستان  فرزندان
  اي منادي  در روز قيامت: از آنها گفتند  برخي  كه مربوط باشد؛ چنان  مسلمانان  آرزوها به

در روز   يا هركس! درآيد  بهشت  به  اومحمد است  اسم  هركس: گويد كند و مي ندا مي
  اينها آرزوهاي  همه!  آري...! در آيد  بهشت  ، به است شهر درگذشته  ، يا در فالن جمعه

خود   شود و براي مي  كيفر داده  كند، دربرابر آن  بدي  هركس«  ، بلكه است اساسي بي

                                                 
١

  نـو در حـوزه   امور  آيد ـ پديد آوردن  برمي  عتاز بد  شاطبي  امام  از تعريف  كه مراد از امور نوپيدا ـ چنان  
 .نو آوريها در امور دنيا  ، نه است  عزوجل  خداي  شرع  به  استنادي  هيچ  بدون  ديني
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ـ   كار بدي  مرتكب  لذا هركس »يابد نمي  اي دهنده ياري  و هيچ  دوست  هيچ هللابجز ا
ند و بي كيفر مي  برابر كاركردش در  ـ بشود، در دنيا يا آخرت  يا غيرآن  از شرك  اعم

  . نيست  فرقي  وكافر هيچ  مسلمان  امر ميان  دراين
  اصحاب از  بر بسياري  فرود آمد، مفاد آن  آيه  اين  چون  كه  است  آمده  شريف  در حديث

يا : ـ گفتند � ابوبكر صديق  از آنها ـ از جمله  برخي  شد تا بدانجا كه  تمام  سخت
  بدي  هر عمل برابر ، آخر در شويم رستگار مي  آيه  ناي  ما بعد از نزول  چگونه !هللا رسول

آيا تو بيمار ! ابوبكر خدا بر تو بيامرزد اي «: فرمودند صخدا  رسول !يابيم؟ كيفر مي
ابوبكر » رسد؟ نمي  و دردي  تو اندوه  افتي؟ آيا به نمي  و تعب  ؟ آيا در رنج شوي نمي

با   كه  است  چيزهايي  آن  ازجمله ينهاا  پس: ودندفرم! اهللا چرا يا رسول:  گفت � صديق
  .»شويد مي  كيفر داده  آن

رسد  مي  مسلمان  انسان  به  كه  متعدد ديگر، هر درد و مصيبتي  و روايات  روايت  بنابراين
  شريف  درحديث  كه چنان. باشد مي  گناهانش  خلد، كفاره مي  بر بدنش  كه  خاري  و حتي
: فرمودند  كه  است  آمده صخدا  سعيد از رسول و ابي � هابوهرير  روايت  به  ديگري

رسد، مگر  نمي  مسلمان به  اي نگراني  و حتي  و حزن  و آفت  و بيماري  درد و رنج  هيچ«
  شريف  در حديث  همچنين .»كند مي  را كفاره  ، گناهانش با آن  عزوجل  خداي  كه  اين

  كفاره  نباشد كه  نيكي  اعمال  چنان  ود و او دارايبسيار ش  بنده  گناهان  چون«:  است  آمده
  امر گناهان  گرداند تا اين مبتال مي  واندوهي  غم  او را به  عزوجل  گردد، خداي  گناهانش

  كه  است  آمده � عباس ابن  روايت  به  شريف  درحديث  همچنين. »نمايد  را كفاره  وي
شود، در   اي بدي  مرتكب  كه  هركسي !هللا ليا رسو: پرسيدند صخدا  از رسول«: فرمود

  كار نيكي  كه  اما هر كس!  آري: فرمودند صخدا  شود؟ رسول مي جزا داده   برابر آن
  وي  هاي يگان  كه  نابود شد كسي  شود، پس مي  داده  پاداش  ده  دهد دربرابر آن  انجام

  .»ردانيدگ  را مغلوب هايش  گان ده
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 باشند،  مؤمن  كه ، درحالي زن  مرد باشند چه  كنند، چه  شايسته  كارهاي  كه  و كساني«

  ذره  اندازه به:  يعني »گيرند قرار نمي  ستم مورد  قدر نقيري و به  شده  وارد بهشت  ايشان
و .  خرماست هسته  پشت  كوچك  گودي: رنقي. شود نمي  كاسته  آنان  از پاداش  هم  ناچيزي

از   عمل:  كه  است  و جماعت  سنت  اهل  عقيده  اين  ، دليل ايمان  به  عمل  مقيد ساختن
  . است  در آن  و كمالي  بر ايمان  اي نشانه  عمل  ، بلكه نيست  ايمان
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و   خدا آورده  درگاه  به  دل  روي  كه  كس از آن  اعتبار دين  نيكوتر به  كيست و«

ها  نيكويي  به  كه  حالي گرداند در  خالص �خدا  خود را براي:  يعني »باشد نيكوكار
 و  اخالص  ، به آن  شود و باطن نيكو مي  شرع  متابعت  ، به ظاهر عمل  پس. باشد  عامل
  نيكوتر به  كيست »و«  است  فاسد و تباه  دو شرط موجود نبود، عمل  از اين  يكي  چون

  حال  و نيكوكار باشد ودر عين  خدا آورده  درگاه  به  دل  روي  كه  كس از آن  اعتبار دين
از   اعتبار دين به  كس هيچ  كه  است  اين  پاسخ »كند؟  پيروي  ابراهيم  حنيف  از آيين«

را   خدا ابراهيم«:  كه درحالي نيكوتر از او باشد  چگونه »و«،  نيكوتر نيست  كسي  چنين

خود   خاص  هاي كرامت  و به  ساخت  خويش  او را برگزيده:  يعني » گرفت  خليل
  اسالم  ، كه حق  دين  سوي به  باطل  از اديان  گراينده:  يعني:  حنيف. گردانيد  مخصوصش

  خويش  و الفت  با محبت تو او را  كه  توست  به  نزديكترين دوستت:  خليل.  است
  كه  است» محبت»  مقامات  برترين »خلت»  درجه  البته. و او تو را  گرداني مي  مخصوص

  و جايگاه  ذكر مقام. برگزيد  مقام اين  به  را در نزد خويش � ابراهيم  عزوجل  خداي
  خداي  كه  زيرا كسي  است  وي  آيين از  در پيروي  ترغيب  در اينجا، از باب � ابراهيم

  .شود  پيروي  وي  و روش  از راه  كه  است  ، سزاوار آن گرفت  دوستي  او را به  عزوجل
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  حقيقت  اين  به  كريمه  آيه » خداست  از آن  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  و آنچه«

او فخر نمايد   به  كه  نگرفت  خويش  خليل  اين  را براي  ابراهيم �وندخدا  دارد كه  اشاره
در   وي  براي پاداشي  عنوان  و به  وي  خاطر طاعت او را به  و از او نيرو برگيرد، بلكه

و  � ابراهيم  به تعالي  ، حق بنابراين  گرفت  خويش  ، خليل اش خالصانه  برابر عبوديت
  اوست  از آن  است در آسمانها و زمين  هر چه  ، چرا كه نيست نيازمند  از خلقش  احدي

  نيست  و بزرگي  چيزكوچك و هيچ  خويش  با علم» دارد  چيز احاطه  و خداوند بر همه«
ـ   و مسلط است  چيز چيره  همه و او بر  است  وي  علم  و دايره  در حيطه  كه  مگر اين

  . اوست  ويژه  و ستايش  پاكي
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: افتاء رفتار بايد كرد؟  نوع  چه  با آنان  كه »كنند مي  فتوي  طلب  زنان  و از تو در باب«

مورد امور  در  عزوجل  خداي  از حكم  كردن سؤال: تفتاءو اس  مبهم  امري  ساختن  روشن
  از آن  در موردآنچه:  يعني» دهد مي  فتوي  زنان  شما در باب  به هللا: بگو«.  است  مبهم
شما در �شود بر مي  خوانده  و آنچه«كند  مي  شما بيان  را براي  كرديد، حكم  سؤال

:  آيه  مراد از آن. است  شده  نازل» نساء»  سوره در آغاز  كه  از قرآن  آنچه:  يعني » كتاب

mu��tu��tu��tu��t����vvvv����y��x� �wy��x� �wy��x� �wy��x� �w����zzzz����|��{|��{|��{|��{����}}}} ...�l  نازل  يتيمي  زنان  آن  درحق«است؛  

تفسير   كه  سوره  اين  سوم  مفاد آيه:  يعني »دهيد نمي  ايشان  را به  مقررشان  حق  كه  شده
  آنان  به  و ميراث  را در مهريه  يميت  دختران  از شما حق  برخي:  كه  است  ، اين گذشت  آن

  زيبايي  سبب  به »كنيد  نكاح  آنان با  كنيد كه مي  رغبت«  حال  در عين »و«پردازيد؛  نمي
  آنان  كامال به  امثالشان  را همچون  مهرآنان  كه  نكنيد مگر آن  چنين  ، پس شان و جواني
  شان و بدشكلي  زشتي  سبب  به  آنان  نكرد  شما از نكاح:  است  اين  يا معني. بپردازيد
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داريد  مي  را نيز ناخوش  ديگران  به  آنان  دادن  نكاح ، حال  گردانيد، اما در عين بر مي  روي
بر   كه  آنچه »و«گرداند  مي  مالش  را شريك  شوهرش  يتيم دختر  ، آن صورت  زيرا در آن
شد   خوانده» نساء»  سوره) 11(  در آيه  ضعفمست  كودكان  ودرباره  يتيم  زنان  شما درباره

  كودكان  درباره«  است ﴾...lk��j��i���h��gf��e���d��c﴿ : آيه  و آن

 و كودكان  زنان  ، ميراث جاهليت  اهل  كه  شويم يادآور مي » است  شده  نازل  مستضعف
 ديگر و  جنگ  ادهآم  دادند كه مي  ميراث  مرداني  فقط به  دادند، بلكه را نمي  مستضعف 

  اين«:  نيزگذشت  در آغاز سوره  كه  آنان  پروردگار درباره  حكم  بودند، پس مي  امور مهم

و   اسالمي  جامعه  و حكام »رفتار كنيد  و انصاف  عدل  به  يتيمان  در حق  كه  است
  مطرح  كه  ايياستفت اين   درباره ! بلي. هستند  حكم  اين  رعايت  به  ، مكلف ايتام  اولياي

  . شماست  پاسخگوي  سوره  اول  كرديد، آيات
  تعالي  حق  ، پس داشت  استفتا تفصيلي  اين  پاسخ«: گويد مي  دهلوي هللا ولي  شاه  عالمه
  يتيم  دختران بر  ظلم  تحريم  مسئله  فرمود و آن  حواله  سابقه  آيات  را به  مسائل  بعضي
و   زن  يك  به  كلي  ميل  نشوز و تحريم  مسئله  داد و آن  وابرا در اينجا ج  و بعضي  است

  بعدي  در آيات  ـ كه  است  ضرورت  در صورت  طالق  ديگر و اباحت  از زن  اعراض
  كه  كساني  حقوق  رعايت در »دهيد  انجام  كه  و هر خيري«. »آيد مي) 128ـ  130(

  كاركرد شما پاداش  برحسب ما راو ش » داناست  آن  قطعا خدا به«  رفت  ذكرشان
  .دهد مي
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  دوري : نشوز مرد از زنش »باشد  بيمناك  شوهرش  از نشوز يا اعراض  و اگر زني«
يا   زدن و  از وي  نفقه  ، بازداشتن ز ويا  جدايي  به  ، ميلش از وي  و بدبردنش  گزيدن
  ، يا زشتي كبرسن  سبب  به  كه  است  اين  از زنش  وي» اعراض«و .  است  وي  دادن دشنام

  به  دوختن چشم و  از وي  دلتنگي  سبب  ، يا به وي  يا خلق  در خلقت  اي و ناهنجاري
  كمتر سخن  و با وي نگيرد  و الفت  نسا  ، با وي از علل  ديگر، يا غير اين  با زني  ازدواج
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  آورند در ميان  صلح  كه  در آن  نيست  دو گناهي  بر آن«بود   اگر چنين » پس«بگويد 

  از نوبت  ، يا بخشي زن نوبت  تمام  كردن مثال با ساقط » صلح«  انواع »از  نوعي خود به
  مرد به  كه  درمقابل؛ امتيازي و.  از مهرش  يا بخشي  از نفقه  بخشي  كردن ، يا ساقط وي
بهتر   و صلح«دارد   نگه  خويش  نكاح  در حباله  او را همچنان  كه  است  دهد اين مي  زن

شود،   برطرف  با آن  و اختالفات  گرفته  آرام  دلها بر آن  كه  و سازشي  صلح:  يعني»  است
  . وهر استو ش  زن  ميان  وخصومت  كشمكش  ، يا ادامه بهتر از جدايي

ناظر بر  آيه  اين«:  گفت  كه  است  كرده  اهللا عنها روايت رضي  از عائشه  جريرطبري ابن
  چندان  وي ، و او به است  يا بزرگسال  از آنها بدشكل  دارد و يكي  دو زن  كه  است  مردي
  من  درباره تو  آن  و در مقابل  نده  طالقم: گويد مي  شوهرش  به  زن  اين  ، پس نيست  مايل

همسر   زمعه  بنت  سوده كه  چنان). نكني  رعايت  شب  را در نوبت  حقم  كه(  مخير هستي
 صخدا  مبادا رسول  كه  آن  بود، از بيم  گذاشته  سن  پا به  نيز كه صخدا  رسول

. »باشد  عائشه  از آن  من نوبت !هللا يا رسول:  گفت ص حضرت  آن  دهند، به  طالقش
  ندهد و رسول  را از دست صخدا  رسول  افتخار همسري  داد كه  و ترجيحا!  آري
  امر به  و جواز اين  درمشروعيت  را پذيرفتند تا امتشان  وي  درخواست  هم صخدا

  دهد كه خبر مي  تعالي  حق »حضوردارد  در نفوس  و بخل«و اقتدا كنند   تأسي  ايشان
  گويي كه  طوري دارد، به  ها النه نفس در تمام  لكهو شوهر، ب  از زن  هريك  در نفس  بخل

از   حالي  ، در هيچ و طبيعت  سرشت  حكم و به  داشته  ها حضور و غلبه در نفس  هميشه
،  معاشرت  دارد تا از حسن  مرد را وامي  كه  است  بخل  شود، لذا اين نمي  آنها غايب

كند،   امتناع  است  وي  برعهده  كه  از حقوقي  آن و مانند  طور پسنديده به  زن  نفقه  تأمين
  دارد، به  شوهرش  در قبال  را كه  دارد تا وجايبي  وامي را  زن  كه  است  بخل  اين  همچنين

و اگر «درگذرد   دربرابر وي  از حقوقش  از چيزي و حاضر نباشد تا  ايفا نگرفته

نيكو   معاشرت  خويش  با زنان  اگر شما مردان : يعني »كنيد  و پرهيزگاري  نيكوكاري

قطعا خدا «، بپرهيزيد  و رويگرداني  ناسازگاري  جايز نيست؛ چون  كه  و از آنچه  داشته

  .دهد مي  پاداش  زودي  به  آن  وشما را در قبال » است  دهيد آگاه مي  انجام  آنچه  به
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و   ونفقه  جنسي  و مقاربت  در محبت »كنيد  عدالت  زنان  توانيد ميان و شما هرگز نمي«
  از وجوه وجهي  هيچ  از آنها به  يكي  به  كه  اي گونه ، به و غيره  و الفت  وگو و انس گفت

  از آن »باشيد  ريصح  هرچند بر عدالت«باشيد   نداشته  بيشتري  تمايل  ديگري  به  نسبت
  كه  طوري به ، است  شده  از آنها سرشته  يكي  بيشتر به  بر تمايل  بشري  طبايع  رو كه
  رعايت  را به توانند نفسهايشان و هرگز نمي  نبوده  دلهايشان  مالك  باره دراين  مردان

  كه  است  آمده يفشر  در حديث  جهت  وادارند، از اين  زنانشان  ميان  و تمام  تام  برابري
  من  كه  در آنچه  است من  و تقسيم  بخشي نوبت  اين !خدايا«: گفتند مي صخدا  رسول
  كه  اكنون » پس«» نكن  سرزنش نيستم   آن  مالك  كه  مرا در آنچه  ، پس هستم  آن  مالك

  كه »رزيدنو  تمايل  يكسره  طرف يك  به«كنيد   تماما عدالت  زنان  توانيد ميان هرگز نمي
  زني:  معلقه »رها كنيد  او را مانند معلقه  كه  تا آن«نماييد   ديگر را تماما ترك  طرف
  كه  است  مطلقه  كند و نه مي  احساس وجود شوهر را  واقعي  معناي  به  نه  كه  است

  كه  نيست  شكي. زند وپا مي دست  وبالتكليفي  خود را بفهمد، لذا در سرگشتگي  تكليف
او   تا مرد براي  است  ، الزم سازد بنابراين او مي  متوجه را  بزرگي  ، زيان و وضع  حال  ينا

  اصالح  و اگر به«باشد   اندك  سهم  اين  هرچند كه بدهد،  سهمي  خويش  از نفس

  و رعايت  نيكو با زنانتان  ايد از امر معاشرت ساخته  تباه  را كه  اگر آنچه:  يعني »بپردازيد

با  �از خدا »نماييد  و پرهيزگاري«آوريد   و اصالح  صالح  ، به آنان  در ميان  دالتع
بپرهيزيد، بدانيد   طرف  يك  به  يكسره  و از تمايل  نيست  در آن  وي  رضاي  كه  آنچه  ترك

،  قبال از شما سر زده  كه  هايي كوتاهي  و به » است  مهربان  خداوند آمرزنده يقينا«  كه
  .كند نمي  مؤاخذه راشما 
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  وسيله  نرسند و به  و سازشي  صلح  اگر به:  يعني »ديگر جدا شوند دو از يك  و اگر آن«

،  ازديگري »گرداند نياز مي را بي  خداوند هريك«جدا شوند   ، از هم يا طالق  خلع
و   و چشم باشد  داشته  سازش  با وي  گرداند كه مهيا ميرا   مرد زني  براي  كه  سان بدين
  لذت  با وي  ازمصاحبت  كند كه مي  را نصيب  نيز مردي  زن  گيرد و براي  او آرام  به  دلش
  از توانگري«هردو را   تعالي  ، حق نمايد و بنابراين  خوشبختي  و كامال احساس  برده

  درباره � از علي. نياز گرداند بي را  آنان  كه  اي روزي  چنان  دهد، به مي  روزي » خويش
  از آن  دارد و يكي  دو زن  كه  است  مردي ناظر بر  آيه  اين«: نمودند، فرمود  سؤال  آيه  اين

جدا گردد، اما   خواهد تا از وي و لذا مرد مي  است و بدهيكل  ، يا بدشكل شده  دو ناتوان
ديگر   باشد و چند شب  نزد وي  شب  او يك  كند كه مي  صلح  با وي  اساس  بر اين  زن

  آن  به  خوشي خاطر  به  زن  كه  آنچه  ندهد، پس  را طالق  وي  ، ليكن ديگرش  نزد زن
آنها   ، مرد بايد ميان برگشت  از قرارداد صلح  ، اما اگر زن نيست در آن  شود، باكي  راضي

و   در دهش  گشايشگر است » است  يشگر حكيمو خداوند گشا«. »رفتارنمايد  برابري  به
  ازدواج  چنين  تا رشته  داده  اجازه  رو كه است؛ از آن  حكمت  ، صاحب خويش بخشش

  .شود  گسسته  از هم  با طالق  تلخي
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  كه  كساني  و ما به.  خداوند است  ، از آن است  در زمين  در آسمانها و آنچه  و آنچه«

 بر آنان  كه  در كتابهايي:  يعني » كرديم  ، سفارش شده داده  كتاب  آنان  از شما به  پيش

  امر كرديم شما به  و هم  آنان  به  هم:  يعني »شما  و نيز به«  امر كرديم  آنان  به  فرود آورديم 
و   ما نيست  امت  مخصوص  تقوي  لذا امر به. كنيد  پيشه  و تقوي »از خدا پروا كنيد«  كه
فقط   ، چه است  كرده  توصيه  بدان  پيوسته  عزوجل  خداي  كه  است  اي ديرينه  سفارش  اين
ما و   تعالي  حق  كه و چنان.شود مي  خوشبخت �نزد خدا  بنده  كه  است  تقوي  وسيله  به

و اگر كفر «: فرمايد ما مي  به  فرمود وهم  آنان  به  دستور داد، هم  تقوي  را به  مان پيشينيان
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نياز  و خدا بي  خداست  ، از آن است  در آسمانها و زمين  آنچه«  ، كه باك  چه» بورزيد

  و سزاوار آن  آنان  و از پرستش  خويش از خلق  نياز است : بي يعني » است  تصفا  ستوده

  ملك  گسترايي  به  تا بندگان  تأكيد است تكرار،  اين  شود. فايده  ستوده  كه  است

  از خلقش �خداوند  كنند و بدانند كه بينديشند و تأمل  ببرند و در آن  پروردگار پي

  قرار گيرد، نه  اطاعت مورد  كه  است  وي  ، از حق و بنابراين  ستتوانا  نياز و بر آنان بي

  . مورد نافرماني

   

º��¹��̧ ��¶��µ �́�³��²��±��°�� �̄�®º��¹��̧ ��¶��µ �́�³��²��±��°�� �̄�®º��¹��̧ ��¶��µ �́�³��²��±��°�� �̄�®º��¹��̧ ��¶��µ �́�³��²��±��°�� �̄�®  

 را  و خدا كارسازي  خداست  ، از آن است  در زمين  در آسمانها و آنچه  و آنچه«

  ازآن  همگي  خلق  زيرا وقتي  است  و توكل  تقوي  بيانگر موجبات  آيه  اين » است  كافي

  خلقش  درميان  كه  اوست  حق  اين  آنهاست؛ پس  و مالك  اند و او آفريننده متعال  خداي

بر غير   شود نه  توكل او  امور فقط به  قرار نگيرد و در همه  و مورد نافرماني  بوده  مطاع

  . است  و توكل دامور توحي  همه  رأس  كه  است  بر آن  دليل  آيات  اين  سياق  . پس وي

  دهد: مي  بيم  را چنين  بندگانش  تعالي  حق  گاه آن

  

È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼��»È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼��»È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼��»È��Ç��Æ��Å��Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼��»   

سازد و  : شما را فنا مي يعني »برد مي  اگر خدا بخواهد شما را از ميان ! مردم  اي«

ديگر  يا خلقي ديگر غيراز شما،  : مردمي  يعني »آورد را پديد مي  و ديگراني«ميراند  مي

  مانفر  به  وگوش  مطيع  همانند شما، بلكه  نه  ايشان  گاه آورد، آن غير از انسانها را پديد مي

  ». كار تواناست  و خداوند بر اين«خواهند بود 

   

ÉÉÉÉ��������ÊÊÊÊ��������ËËËË��������ÌÌÌÌ��������ÍÍÍÍ��������ÎÎÎÎ������������ÏÏÏÏ��������ÐÐÐÐ��������ÑÑÑÑ��������ÒÒÒÒÓÓÓÓ��������ÔÔÔÔ��������ÕÕÕÕ��������ÖÖÖÖ��������××××��������ØØØØ������������� �� �� �� �
 ار و جهادو رفت  و عمل  در عقيده  : هر كس يعني »دنيا باشد  جزاي  طالب  هر كه«

  باشد نه جنگ  غنيمت  طالب  كه  دنيا را بخواهد ـ مثال مجاهدي  از پاداش  چيزي  خويش

  به  كسي  ، چنين بنابراين » نزد خداست  دنيا و آخرت  پاداش  پس«جهاد   مزد اخروي
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  نيست  قدر بلندهمت  ، آخر چرا او آن است  اكتفا كرده  دو پاداش  و حقيرترين  كمترين
و «احراز نمايد  كند و  هردو را از خدا طلب  دنيا و آخرت  پاداش  خويش  با عمل  كه

  هم  اين.  كارو كردارشان  به  را، بيناست  بندگان  سخنان  شنواست » بيناست  خدا شنواي
  . وعيد است  و هم  وعده
در نفسها  ، در دنيا و آخرت  پروردگار متعال  دهي  و پاداش  ، قدرت مالكيت  معاني  چون

  :فرمايد ومي  ور صادر نمودهدست  عدالت  رعايت  به  تعالي  استقرار پيدا كرد؛ حق
  

��PO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��PO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��PO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��PO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A
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j��i��h��g��������fj��i��h��g��������fj��i��h��g��������fj��i��h��g��������f  
،  مردم  درميان »كنيد  قيام  عدالت  به«  تمام  كوشي و سخت  با سعي » هپيوست ! مؤمنان  اي«

  كه كساني  حق كنيد در  قيام  عدالت  گيريد و نيز به مي  برعهده  از امورشان  كه  در آنچه
وامرا را نيز دربر   ، قضات كريمه  آيه  خطاب.  و فرزندان  شمايند از زنان  زير دست

را درنظر  �، خدا گواهي  در اداي:  يعني »دهيد  خدا گواهي  و براي«گيرد  مي
  وجه بر  مردم  در ميان  گواهي  كنيد؛ با برپاداشتن  باو را طل  باشيد و رضاي داشته

يا   خودتان  زيان  به«  حق  گواهي  اين » كه  ولو آن«  است  همانا اظهار حق  كه  آن  راستين

  خود؛ اقرار به عليه  دادن  در گواهي  عدالت  رعايت »باشد  پدر و مادر و خويشاوندانتان
پدر   عليه  دادن  درگواهي  عدالت  قرار دارد و رعايت  سانخود ان  بر ذمه  كه  است  حقوقي

پدر . دارد  آنان  بر ذمه  ديگري  كه  است  حقي  او به  دادن  و مادر و خويشاوندان؛ گواهي
آنها   حال  و در عين  است  واجب آنها  به  كردن  نيكي  اند كه رو ذكر شده و مادر از آن

  نيز در مظان  انسان  طور نزديكان همين. زند هستندفر  براي  خلق  ترين داشته دوست
  اين  ، عليه و حق  عدل  در ميزان  انسان  هرگاه  قرار دارند، پس  وي  و تعصب  دوستي

،  بيگانه  مردم  عليه  وي  حق  گواهي  شك  داد، بدون  گواهي  خويش  كسان  محبوبترين
 نبايد به  پس »توانگر باشد«شود  مي  ادهد  گواهي  وي  عليه  كه  كسي »اگر»  است  حتمي

نظر   صرف  وي  عليه  دادن ، از گواهي زيانش  يا دفع  منافع  و جلب  خاطر توانگر بودنش 
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،  حالش  و رعايت  بر وي  و ترحم  دلسوزي  انگيزه نبايد به »فقير باشد«اگر  »يا«شود 

سزاوارتر «از شما  »دو آن  ا بهخد  هرحال  به«شود   فروگذاشته  وي  عليه  گواهي  اداي

خود، يا   براي  منفعت  در جلب »نكنيد  پيروي  نفس  از خواهش  پس«و مهربانتر  » است
  به  شدن فريفته  پس » عدالت  با ترك«  از آنان  زيان  و دفع  خويش  و نزديكان  والدين

اگر :  يعني »را بپيچانيد  و اگر سخن«وا ندارد   عدالت  ترك  ، شما را به خواهشها و منافع
  شهادت  نمودن  ، فروگذاريد؛ با تحريف است  برشما واجب  آن  درست  اداي  را كه  حقي

  بازي با زبان  شما را برآورد و ازجمله  نفس  خواهش  كه  روشي  ـ به  آن  حقيقت  برخالف
 آنچه  قطعا خدا به«  آن  نمودن  ، با كتمان طوركلي به  شهادت  از اداي »نماييد  يا اعراض«

  .دهد جزا مي  و شما را در برابر آن » است  دهيد، آگاه مي  انجام 
  است  روشن ، شهادت  شهود از اداي  اعراض. و شهود  قضات  در باره  است  عام  آيه  اين

ر او د:  كه  است  اين نيز  قاضي  بازي و زبان  باشد، اما اعراض مي  ناطق  آن  به  آيه  و صريح
  با وي  گفتن گرداند، يا ازسخن  روي  دعوي  از دو طرف  از يكي  دادرسي  جريان

  چنان  زيرا در جاهليت  شهود است  به  مخصوص  كريمه  آيه: اند گفته  بعضي. سربپيچد
و او   داشت مي  خويشاوند خويش پسرعمو يا  درباره  حقي  اگر شهادت  شخص  بود كه

  پيچيد، يا آن درمي  وي  عليه  شهادت  آن  را از اداي  ، زبانش فتيا مي  را فقير و تنگدست
، توانگر  وي  خويشاوند و نزديك  آن  كه  گاه آن كرد تا مي  پنهان  طور كلي را به  شهادت

  است  آمده  شريف  در حديث. شد  نازل  كريمه  آيه  بودكه  اين. را بپردازد  شود و دينش
  كه  از آن  را قبل  اش گواهي  كه  است  كسي  گواهان  بهترين« :فرمودند صخدا  رسول  كه

  .»نمايد شود، ادا  خواسته  از وي
» تقوي«  اصل  شارح  در حقيقت  سوره  و اين  است  تقوي  اساسي  ركن  ايمان  از آنجا كه

  :فرمايد مي  ، خداوند متعال باشد بنابراين شد، مي  مطرح» بقره»  در آغاز سوره  كه
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  بر پيامبرش  كه  خدا و پيامبر او و كتابي  به !ايد آورده  ايمان  كه  كساني  اي«

ورزيد و   مداومت  و بر آن  بوده  قدم ثابت  بر ايمانتان:  يعني »بياوريد  ايمان فروفرستاده 
  باز با  ، بلكه نيست  حاصل  تحصيل  دستور، از باب  اين  پس. تجديد نماييد  راپيوسته  آن

�m��X: گويد مي  در هر نمازي  مؤمن  كه ، چنان است  كامل  بر كمال  افزودن � �W

Yl  :)بر   و ما را بر آن  بيفزاي  بر هدايتمان:  يعني). كن  هدايت  راست  راه  را به ما
 » است  كرده  قبال نازل  كه  كتابهايي  به«آوريد   ايمان »و«نگهدار   قدم ثابت  راست  راه
  تعالي  حق  كه  كنيم مي  مالحظه. شود مي  آسماني  كتابهاي  همه  به  ايمان  دستور، شامل  اين

  قدر حق  به  ايمان  كه  ششم  را ذكر كرد زيرا ركن  ايمان  از اركان  ركن  در اينجا پنج
  و به هللا  به  و هركه« باشد مي �خداوند  به  ايمان  از مضمون  ، بخشي است  يتعال

  گمراه  كفر ورزد، درحقيقت  و روز آخرت  و پيامبرانش  او و كتابهايش  فرشتگان

  از اركان  ركني هر  زيرا كفر به » دور و درازي  گمراهي  به«  راست  از راه » است  شده
  .برگردد  هدايت  راه  زودتر بايد به  هرچه  كسي  چنين  باشد، پس مي  نآ  كل  ، كفر به ايمان

   

m��l��k��j��im��l��k��j��im��l��k��j��im��l��k��j��i�������������{��z��y���� �x��w��v��u��t��s��r���� �q��p���o��n���������{��z��y���� �x��w��v��u��t��s��r���� �q��p���o��n���������{��z��y���� �x��w��v��u��t��s��r���� �q��p���o��n���������{��z��y���� �x��w��v��u��t��s��r���� �q��p���o��n
��}��|��}��|��}��|��}��|  

 كافر شدند،  آوردند، سپس  كافر شدند، باز ايمان  آوردند، سپس  ايمان  كه  كساني«

  راهي  آنان  آمرزد و هرگز به را نمي  آنان هللاز ابر كفر خود افزودند، هرگ  گاه آن

، ديگر از آنها كامال بعيد  كفر و نفاق  در لجن  فروروي  همه از اين  زيرا پس »نمايد نمي
  بياورند، چه  راستين  او ايماني  و به  گردانيده  خالص �خدا  خود را براي كه  است

  بازي  حق  آنها با دين  كه  است  بر آن  يلآنها، دل  و كفر مستمر و انكار دائم  اضطراب
  گروه  اين. ندارند  اي خالصانه  و تصميم  درست  ، نيت حق  به  و در گرويدن كنند مي
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 باشند،  و نظر آنان  اشراف  و تحت  نزد مسلمانان  چون  ، كه و زنديقان  منافقان: از عبارتند
  .نمايند بروند، اظهار كفر مي  نزد مسلماناناز   كه  گاه آن  كنند، ولي مي  اسالم  ادعاي

  جهت  همين  به.  است  مرگ  آنها بر كفر تا هنگام  آنان؛ پايداري  كفر از سوي  افزودن
  تا دم  خويش بر كفر  شود كه نمي  آمرزيده  بر آنان  درصورتي«: گويد مي � عباس ابن

گرداند و از   خالص را  رد و ايمانشآو  ، اگر كافر ايمان در غير آن. »استمرار ورزند  مرگ
  نموده  هدايت  راست  راه  او را به  عزوجل  خداي  صورت  بكشد، در اين  كفر تماما دست

  در آن  كه  آيه  با اين � علي .سازد مي  نمايد و ويران را محو مي  ماقبلش  و اسالم  است
  بار به  مرتد بايد سه:  كند كه مي  استدالل ، چنين است  بار ذكر شده  سه  كفر بعد از ايمان

  .شود  فراخوانده  توبه
  : است  منافقان  از احوال  فوق  حال  كه  است  ، مشعر بر آن آيات  بعد از اين  ذكر منافقان

   

¥��¤��£��¢��¡�����~¥��¤��£��¢��¡�����~¥��¤��£��¢��¡�����~¥��¤��£��¢��¡�����~  
 به  عذاب  دادن  بشارت »دارند  در پيش  دردناك  عذابي  كه  ده  را بشارت  منافقان«
  . بشارت  نه  است  دادن  بيم  واقع در  زيرا اين  است  آنان  ، استهزا به منافقان 
   

�̈�§���¦�̈�§���¦�̈�§���¦�̈�§���¦����©©©©����ªªªª����««««������¶��µ�� �́�³��²��±��°���� �̄�®¬��¶��µ�� �́�³��²��±��°���� �̄�®¬��¶��µ�� �́�³��²��±��°���� �̄�®¬��¶��µ�� �́�³��²��±��°���� �̄�®¬  
 را بر كفرشان  كافران:  يعني »گيرند خود مي  را دوست  كافران  كه  كساني  همان«
  است  با كافران  كنند و دلها و عواطفشان مي  ياري  شان و بر گمراهي  پشتيباني 

 را نزد آنان  آيا عزت«گيرند  نمي  خويش  را دوست  مؤمنان:  يعني » بجزمؤمنان«

هر   به  پس » خداست  از آن  ، همه عزت  كه چرا«  است  خام  خيالي  اين  كه »جويند مي 
 عزت  كه  بايد دانست. دارد بخواهد باز مي  را از هركه  بخشد و آن مي  بخواهد از آن  كه

،  مؤمن  ، پس اوست  و فضل  از فيض  ، همه تعالي  موجود در نزد غير حق  و ارجمندي 
تفسير  . است  و نيرومندي  و قوت  غلبه:  عزت. طلبد نمي �را جز از خداوند  عزت
و  كفر  احزاب  به  مسلمين  از فرزندان  برخي  در عصر ما، وابستگي  آيه  اين  عملي
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را   خويش  ، عزت لوحان ساده  اين  ، كه گريز است  ستيز يا دين  دين  انحرافي  جريانهاي
  .جويند مي  آنان  به  در پيوستن

   

��É��È��Ç���Æ��Å��� �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��É��È��Ç���Æ��Å��� �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��É��È��Ç���Æ��Å��� �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��É��È��Ç���Æ��Å��� �Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸
ÛÚ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���ÒÑ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��ÊÛÚ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���ÒÑ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��ÊÛÚ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���ÒÑ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��ÊÛÚ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���ÒÑ��Ð��Ï��ÎÍ��Ì��Ë��Ê  

بر شما «؛ »انعام»  از سوره) 68(  ا در آيهو دقيق  قرآن  خويش » خدا در كتاب  و البته«

  گيرد، باآنان خدا مورد انكار و ريشخند قرار مي  شنيديد آيات  هرگاه:  كه  كرده  نازل

  آيات كفر و استهزا به  شنيدن  در هنگام:  يعني» درآيند  غيراز آن  سخني  ننشينيد تا به

  در اين  كه چرا«پردازند ب  ديگر غيراز آن  سخني  مشويد تا به  ، با كفار همنشين�خدا

  آنان  استهزاي تمسخر و  اگر در مجالس:  يعني »خواهيد بود  آنان  مثل  شما هم  صورت
هستيد،   در كفرمانند آنان  ، شما هم صورت  برنداريد، در آن  كار دست  بنشينيد و از اين

استهزا قرار  را مورد  وآن  كفر ورزيده  الهي  آيات  به  كه  كساني  از مجالس  اجتناب  پس
  همه  است  و كافران  منافقان  خداوند گردآورنده«:  و بدانيد كه  است  دهند، از تقوي مي

  كه چنان  در دنيا، پس آنها در كفر و استهزا  بودن يكجا  جهت  به » يكجا در دوزخ
در   آنان  ميان  خداوند متعال  كردند؛ همچنين  مشاركت  در كفرشان  با كافران  منافقان

��Ê��É﴿:  است  اين» انعام»  سوره) 68(  آيه. آورد مي  مشاركت  در دوزخ  بودن  جاودانه
Ì��Ë...�﴾  :روند، از آنان ما فرو مي  در آيات  قصد تخطئه  به  كساني  ديدي  و چون  

از   گروهي  شد كه  نازل  گاه آن  حكم  اين). درآيند  از آن غير  تا در سخني  برتاب  روي
  خويش  آنها در مجالس  كه  كردند، درحالي مي  همنشيني  ويهوديان  با مشركان  مسلمانان

  .شدند  ها منع همنشيني  از اين  مؤمنان  گرفتند، پس ريشخند و استهزا مي  را به  قرآن
 را از هر  بدعت  و اهل  با فاسقان  ، همنشيني آيه  همين  به  از علما با استدالل  برخي
  .اند دانسته  باشند، حرام  كه  جنسي

  :افزايد مي  از آنان  بر شناختمان  از منافقان  بيشتري  اوصاف  با بيان  تعالي  حق  گاه آن
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g��f��e��d���cg��f��e��d���cg��f��e��d���cg��f��e��d���c  
  كدامين آيد و بر سر شما مي  چه  كشند كه انتظار مي:  ييعن »مترصد شمايند  همانها كه«

با  »برسد  شما فتحي  خداوند به  اگر از جانب  پس«رسد  شما مي  به  خير يا شري

  به  آراستگي در » مگر ما با شما نبوديم: گويند مي«  كافرتان  بر مخالفان  پيروزساختنتان

  نصيبي  كافران و اگر«بدهيد   ما را از غنيمت  ؟ لذا سهم آن  احكام  به  و پايبندي  اسالم

  كرده  را اراده  آن  تحقق �خداوند  كه  حكمتي  سبب  بر شما، به  و غلبه  از پيروزي »برند
مگر ما :  يعني » تسلط نداشتيم مگر ما بر شما«:  كافران  به  منافقان  اين »گويند مي«  است

تا آنها را   آميزيم درمي  با مسلمانان  ، ولي هستيم ماش  بر كيش  كه  نساختيم  شما روشن  به
  و اين  آيا ما بر شما تسلط نداشتيم:  است  اين  ؟ يا معني كنيم  با شما سست  از جنگيدن

و آيا «؟  شما برانگيزيم  را عليه  و مسلمانان  شما رابكشيم  ما موجود نبود كه  براي  امكان

  و ترسانيدن  ساختن  آيا ما با سست:  يعني »؟ شتيمبازندا  شما را از ضرر مسلمانان
شد   سست  از دفاع  دلهايشان  تا بدانجا كه  شما دور نكرديم از شما، آنها را از  مسلمانان
  شدند؟  ناتوان از شما  گرفتن  و از انتقام

با   پيروزي و  غلبه  كنند كه پيدا مي  گرايش  گروهي  آن  به  منافقان:  كه  است  اين  مراد آيه
  همدست  مغلوب  گروه  عليه  با آنان  كنند كه وانمود مي  چنين  غالب  گروه  باشد و به  وي

  .كند  لعنتشان �ـ خداوند  منافقان  شيوه  است  اين. بودند
  ، به قدرت و  و جاه  مال  در كسب  منافقان  از روش  پيروي  به  كه  اسالم  از اهل  كساني

  و فروتني  وخضوع  و دوستي  از در تملق  ورزند و با آنان  دنيا تمايل  ايه بهره  صاحبان
و   و سختي  درشتي به از دنيا ندارند،  اي بهره  كه  با كساني  مقابل  درآيند و در جانب

ناپسند رفتار   گونه  به و با آنها  رفتار كنند و آنها را تحقير و تمسخر نموده  بداخالقي
  را محو و آنان  نفاق  اهل  اخالق  عزوجل  خداي  هستند ـ كه  منافقان  اين  كنند، نيز شبيه

 »كند مي  شما داوري  ميان  خداوند روز قيامت  پس«. گرداند  پناه و بي  روي را سيه
شما   ميان  درروز قيامت  زودي  به �خداوند  بدانيد كه ! و منافقان  مؤمنان  اي:  يعني
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گردد  كاريها برمال مي وپنهان  شده  آفتابي  حقايق  كه  روز است  كند و در اين مي  داوري
اگر  » است  قرار نداده  تسلطي راه  مؤمنان«  زيان »، بر كافران  و خداوند هرگز براي«

و   است  در روز قيامت  باشد، اين  برآنان  مؤمنان  و نصرت  ، پيروزي)تسلط   راه(مراد از 
را بر   كافران �خداوند:  يعني.  در دنياست  باشد، اين  رهانو ب  ، حجت اگر مراد از آن

را   آيه  برخي.  است  مؤمنان  از آن  همواره  حجت  دهد، بلكه نمي  غلبه  در حجت  مؤمنان
قرار   تسلطي  راه  مؤمنان  بر زيان  كافران  براي  سبحان  خداي: كنند مي  معني  چنين
  تا زماني  نباشند، پس  راضي  باطل  و به  بوده  حق  به  ند عملپايب  آنان  كه  دهد، مادامي نمي
  شريعت  طور بايدوشايد رهرو راه و به  بوده  عامل �خداوند  شريعت  به  مؤمنان  كه

  درجات  و با برترساختن  نموده  را سركوب  كفار و منافقان  تعالي  حق باشند، حتما
  .گرداند مي  را نمايان  ايمان  اهل  رامت، ك كفار و منافقان  درجات بر  مؤمنان

  است  اين  كريمه  مراد آيه«: گويند مي  دهلوي هللا ولي شاه  تفسيرالمنير و حضرت  صاحب
  كلي  به را  اسالم  اهل  سازد كه مسلط نمي  چنان  را بر مؤمنان  كافران �خداوند  كه

  ، آيه ببرند بنابراين  ا از بينتمامآنها را   و دولت  و شوكت  ساخته  كن و ريشه  مستأصل
بودند   مؤمنان  دولت  كامل  و نابودي  انتظار زوال  به  كه  منافقاني  به  است  پاسخي  كريمه

  خود ـ در هنگام  پندارخام  ـ به  كردند كه مي  و همكاري  رو سازش و با كفار از آن
  .»ندبود  بيمناك  شدن  ال، از پايم مؤمنان  شدن كن  ريشه

   

��v��u��t���� � �s��r��q���� � �p��o��n��m���l��k��j��i��h��v��u��t���� � �s��r��q���� � �p��o��n��m���l��k��j��i��h��v��u��t���� � �s��r��q���� � �p��o��n��m���l��k��j��i��h��v��u��t���� � �s��r��q���� � �p��o��n��m���l��k��j��i��h

��{��z����������y��x��w��{��z����������y��x��w��{��z����������y��x��w��{��z����������y��x��w  
  اين  يامعني. كفر  داشتن  و پنهان  ايمان  با آشكارساختن »كنند مي  با خدا نيرنگ  منافقان«

  تعالي  حق ، معني  اين  به  پس. زنند مي  نيرنگ �خدا  دوستان  به  منافقان:  است
با خود   بازي ـ فريب  مؤمنان  براي  گراميداشتي  عنوان  را ـ به  با دوستانش  بازي بفري

مرا آزار داد،   دوست  هركس« : است  آمده  قدسي  شريف  در حديث  كه كرد، چنان  معرفي
:  يعني »زند مي  نيرنگ  آنان  به خداوند  كه  آن  و حال«. »است  مرا آزار داده  گمان بي

را در دنيا بر   آنان  كه  گونه كند، بدين رفتارمي  اي زننده نيرنگ  چون  با آنان  تعالخداوند م
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  از تعرض  خونها و اموالشان  وسيله بدين گذارد تا وا مي  اسالم  تظاهر به  حال  همان
  ، درك و دربرابر نيرنگشان  كرده  محول  آخرت  سراي  را به  بماند و عذابشان  مصون
نماز برخيزند، با   سوي به  منافقان  و چون« گرداند مي  را جايگاهشان  وزخاز د  اسفل

و گرانبارند،   ، دلمرده ، كسل كاهل  خوانند كه نمازمي  درحالي  پس »خيزند بر مي  كسالت
كار و   نماياندن: ريا »كنند ريا مي  با مردم«و   بيمناك  عذابي از  اميدوارند و نه  ثوابي  به  نه

از امر   منظور پيروي  به  ، نه است  مردم  به  دادن  منظور نمايش  به و زيبا  پسنديده  رفتاري
بينند،  او را مي  مردم  كه  نماز را در جايي  هركس«:  است  آمده  شريف  درحديث. �خدا

از سر بگذراند،   را سرسري  بيند، آن او را نمي  كسي  كه  نيكوبخواند، اما در خلوت
و «. »است  روا داشته  اهانت  بر پروردگار عزوجل  آن  به  كه  است  توهيني اين

  منافقان زيرا  خوانند مگر اندكي نماز نمي:  يعني » را جز اندكي هللا«  منافقان »كنند يادنمي
  را به �خدا  منافقان:  است  اين  يا معني. خوانند نماز نمي  مردم  اصال دور از ديدگان

  هم  ذكر اندك  گويند و اگر اين و نادر ـ ذكر نمي  طور اندك  جز به ـ  و تهليل  تسبيح
  . نيست خالصانه   هم  اين  ا بسيار بود، وليبود؛ قطع �خدا  براي  خالصانه

  اين« :فرمودند  نماز منافق  در وصف صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث
ماند تا  مي  منتظر آفتاب:  است  نماز منافق  ن، اي است  نماز منافق  ، اين است  نماز منافق

، )بود  غروب  در شرف  يعني(  قرار گرفت  شيطان  دو شاخ  در ميان  آفتاب  چون
  همچنين. »كند نمي ياد  را جز اندكي �خدا  زند و در آن چهار منقار مي  خيزد، پس برمي

نماز عشاء و نماز بامداد   ننمازها برمنافقا  ترين سنگين«:  است  آمده  شريف  در حديث
دو نماز   اين  ا به، حتم است پاداشي  دو نماز چه  در اين  دانستند كه و اگر آنها مي  است

  .»... خويش  زانو و شكم بر روي   خيز ـ يعني سينه  حالت  آمدند، هرچند به مي
   

m��l��k��j��i��h��g��f���ed���c���b��a����� �̀��_��~��}��|m��l��k��j��i��h��g��f���ed���c���b��a����� �̀��_��~��}��|m��l��k��j��i��h��g��f���ed���c���b��a����� �̀��_��~��}��|m��l��k��j��i��h��g��f���ed���c���b��a����� �̀��_��~��}��|  
و   مشركان و  مؤمنان  ميان  در كار خويش  منافقان:  يعني »مترددند  و آن  اين  در ميان«

كفر   صراحتا به  آورند و نه مي  خالصانه  ايماني  اند، نه ، متردد و دودل كفر و ايمان  ميان
  خوار سازد و توفيق �را خداوند  هركه:  يعني »كند  را خدا گمراه  و هركه«پيوندند  مي
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او را   كه  راهي:  يعني » يافت  او نخواهي  براي  هرگز راهي  پس«نمايد   سلب  را از وي
  او هر روز در راهي  بلكه يافت؛  نخواهي  راهي  او هيچ  برساند، يا اصال براي  حق  به

  .ندارد  و استقراري  ثبات  و هيچ  است
   

��}��|��{��z���y��xw��v��u��t��s��r��q���p��o��n��}��|��{��z���y��xw��v��u��t��s��r��q���p��o��n��}��|��{��z���y��xw��v��u��t��s��r��q���p��o��n��}��|��{��z���y��xw��v��u��t��s��r��q���p��o��n

¡�����~¡�����~¡�����~¡�����~  
  خويش  و نزديكان  را از خواص  كافران:  يعني »يدنگير  را دوست  كافران ! مؤمنان  اي«

  كه چنان»  مؤمنان« از  برادرانتان » بجاي«برقرار نسازيد   دوستي  رابطه  نگردانيد و با آنان

و  » روشن  حجتي خود  خداوند براي  خواهيد در پيشگاه آيا مي«كردند   چنين  منافقان

،  با كافران  و دوستي  مواالت  ، يعني حجت  اين  سبب شما را به  كه »قرار دهيد«ور آ الزام
  . است  حجت  معناي  جا به همه  درقرآن» سلطان«: گويد مي ك عباس كند؟ ابن  عذاب

   

®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤���£��¢  
  آنچه  و به  است  و طبقه  پله  فروترين:  درك »اند جهنم  اسفل  در درك  منافقان  هرآينه«

» درك«رود و  مي كار  به  در بلندي  درجه:  يعني. شود مي  گفته» درج«در باال قرار دارد، 
  در فروترين  منافق و  است  طبقه  هفت  داراي  دوزخ  كه  است  شده  روايت.  در پاييني

  نخواهي  ياوري  هيچ  انآن و هرگز براي«شود، قرار دارد  مي  ناميده» هاويه»  كه  آن  طبقه

در   منافقان«: گويد مي �مسعود بنهللا عبدا .دهد  نجاتشان  اسفل  درك  از اين  كه » يافت
  عذاب  تر بودن سخت  دليل. »قرا دارند  ازآتش  اي سربسته  در صندوقهاي  اسفل  درك
  : كه  است  از كافر اين  منافق

كند  مي  ايجاب  عدالت  ، پس است  مانده  امان در  در دنيا از شمشير مسلمانان  ـ منافق1
  .دهد  را بازپس  آن  تاوان  در آخرت  كه
  به  را هم  و مسلمين  ، اسالم در كفر خود همانند كافر است  منافق  كه  براين  ـ عالوه2

  . است  ريشخند گرفته
  . او بسيار است  هاي گري ها و فتنه شديد و غائله  ـ كفر منافق3
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Á��À���¿��¾��½Á��À���¿��¾��½Á��À���¿��¾��½Á��À���¿��¾��½����Ã��ÂÃ��ÂÃ��ÂÃ��Â  
از   را با نفاق  آنچه »نمودند  و اصالح«  خويش  از نفاق» كردند  توبه  كه  مگر كساني«

تعالي؛   حق به  زدن چنگ »زدند  خدا چنگ  و به«بودند   فاسد ساخته  خويش  احوال

  خالص خدا  خود را براي  و دين«  است  وي  هاي وعده  او و اعتماد به  به  تمسك

  ، همراه گروه  آن  پس«نگردد   آلوده  غير وي  اطاعت  به  كه  طوري به »گردانيدند

  وعده  مؤمنان  اين  به  را كه  آنچه  خداوند متعال  سپس.  دنيا و آخرت  در احكام »مؤمنانند

 بزرگي  پاداش  مؤمنان  هب  زودي و خداوند به«: فرمايد مي  نموده  ، بيان است  داده

  راه  به  كه كساني  بشتابند زيرا براي  و اصالح  توبه  سوي  به  بايد منافقان  پس »بخشد مي 
  . است  پاداش  گردند، نيز مانند اين برمي  و صالح  خلوص

   

Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È����Ç��Æ��Å��ÄÐ��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È����Ç��Æ��Å��ÄÐ��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È����Ç��Æ��Å��ÄÐ��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ��É��È����Ç��Æ��Å��Ä  
  بدون »كند؟  شما چه  ابخواهد با عذ آوريد، خدا مي  اگر شكر كنيد و ايمان«

 عذاب  كه افزايد، چنان نمي  تعالي  و اقتدار حق  بر ملك  شما چيزي  نمودن  ترديدعذاب
باشيد،  اگر شكرگزار و مؤمن  كاهد، پس نمي  وي  و ملك  از قدرت  شما چيزي  نكردن 

  برد؟ مي  منفعتي  شما چه  نمودن  از عذاب �خدا
تا   است شده  پيشكش  منافقان  آميز به لطف  ، دعوتي عبارت  در اين  كه  كنيم مي  مالحظه

در   عاقل  شخص گردانيد زيرا  مقدم  ايمان شكر را بر  تعالي  حق. نمايند  خود را اصالح
  گاه نگرد آن قراردارد، مي  هستي  و دنياي  در وجود وي  كه  بزرگي  هاي نعمت  آغاز به

  شناخت  به  هايش نگرش  نمايد و چون خود مي  ممنع  را تقديم  مبهمي  شكر و سپاس
  شكرگزار وي  ديگر پيوسته  گاه آن آورد، مي  ايمان  منعم  به  كه  انجاميد، در اينجاست  منعم
  در برابر طاعت  بندگانش  قدردان : يعني » شكرپذير داناست  و خدا همواره«  است

  را از ايشان  دهد و آن مي  عظيمي راج  ايشان  به  شكرگزاريشان  و در قبال  آنهاست
  .پذيرد مي
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 بلند صدا و  مانند دادكشيدن »ندارد  را دوست  بدزباني  به  برداشتن  خداوند بانگ«

دهند،  مي  نسبت شده  داده  دشنام  شخص  به  كه  اگر آنچه  ، حتي و دشنام  در فحش  كردن
  ستم مورد  كه  كسي : يعني »باشد  رفته  بر او ستم  كه  مگر از كسي«نيز باشد؛   صحيح

. كرد  ستم  بر من  فالني: بردارد، داد بكشد وبگويد  بانگ  را دارد كه  حق  ، اين قرار گرفته
  در حديث. كند  ستمگر خود را نفرين تواند مي  مظلوم  كه  است  مراد اين: ديگر  قولي  به

  حجابي  هيچ �او و خداوند  ميان زيرا در بپرهيزيد  مظلوم  از دعاي«:  است  آمده  شريف
كرد،   ستم  بر من  فالن«: كند و بگويد  شكايت  تواند از ظالم مي  مظلوم  همچنين. »نيست

  گيرد، جايز است قرار مي  موردستم  كه  كسي  لذا براي .»است  ستمگري  شخص  يا فالن
  در حديث. باشد  دهنده او بد و آزار  براي  آورد كه  زبان را بر  سخني  ستمگرش  تا عليه
قادر   خويش  بدهي  پرداخت  به  كه  بدهكاري  جويي وبهانه  تعلل«:  است  آمده  شريف

  وي  و آبروي  حرمت  كردن و پايمال  مجازات  رواشدن  و موجب  است  ، ظلم است
خود   ، از حق ظالم  عليه  بدي  به  در فريادزدن  كه  جايز نيست  مظلوم  راياما ب. »گردد مي

داد  » داناست  و خداوند شنواي«رود  شمار مي كرد، تجاوزگر به اگر چنين  تجاوز كند كه
  .داند را مي  ظالم  شنود و ظلم مي را  و فرياد مظلوم

  :فرمايد و مي  گيختهو عفو بران  گذشت  را به  بندگانش  تعالي  حق  گاه آن
  

�]��\��[��Z���Y��X����W��V��U��T��S��R�]��\��[��Z���Y��X����W��V��U��T��S��R�]��\��[��Z���Y��X����W��V��U��T��S��R�]��\��[��Z���Y��X����W��V��U��T��S��R�����̀�_��^�̀�_��^�̀�_��^�̀�_��^   
  پنهاني را آشكارا يا  اگر خيري:  يعني» داريد  را آشكار كنيد، يا پنهانش  اگر خيري«

  دل  را به و اصال آن »عفو كنيد«شود  شما مي  در حق  كه » اي يا از بدي«؛ دهيد  انجام

از   گرفتن  برانتقام  است »توانا«و   از بندگانش » است  وكنندهخدا عف  هرآينه«نگيريد 
  اي توانايي  او درعين اقتدا كنيد زيرا  سبحان  خداي  به:  يعني. اند كرده  آنچه  سزاي  به  آنان
  كه  در مواردي  حتي  عفو و گذشت  شيوه  كند پس گذرد و عفو مي دارد، درمي  كه

  آمده � ابوهريره  روايت به  شريف  در حديث.  ، بهتر استنيز باشد  جانب به  حق  شخص
  بر كسي  دهنده دشنام  شخص دو  بار مسؤوليت«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است
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در   همچنين. »از حد درنگذرد  مظلوم  كه  گاه كند تا آن مي  دادن  دشنام  به  شروع  كه  است
در برابر عفو  �نشد و خداوند  كم  دادن  هازصدق  مالي  هيچ«:  است  آمده  شريف  حديث

  را رفعت  وي  تعالي  كند، حق  تواضع �خدا  رضاي براي  نيفزود و هر كس  جز عزت
  ولي  قادر است  خويش  حق  گرفتن  به  كه  كسي  از سوي  عفو و گذشت  پس. »دهد مي

  خويش  حق  از گرفتن  كه  اما كسي  گذارد، بهتر است وا مي �خدا را به  آن  حال  در عين
  .ندارد  ارزشي  هم  وي  عفو و گذشت ، است  ناتوان

  قضاياي ، از زبان  داشت و نگه  عفو و گذشت  دارند كه  امر داللت  بر اين  دو آيه  اين
  .باشد مي ايمان    دربارهكال  آيات  زيرا سياق  است  ايمان  در موضوع  اساسي

   

��m� � lkjihgfedcba��m� � lkjihgfedcba��m� � lkjihgfedcba��m� � lkjihgfedcba
��p��o��n��p��o��n��p��o��n��p��o��nw��v��u��t��sr���qw��v��u��t��sr���qw��v��u��t��sr���qw��v��u��t��sr���q  

كفر   ، در واقع از پيامبران  برخي  كفر به »ورزند كفر مي  خدا و پيامبرانش  به  كه  كساني«
  جدايي او  خدا و پيامبران  خواهند ميان و مي«باشد  مي  پيامبرانش  تمام  و به �خدا  به

  اند ولي ورزيده كفر  ايشان  همه  ، به از پيامبران  برخي  كفر به  سبب آنها به:  يعني »اندازند
  واقع در  اين  دارند پس  ايمان �خداوند  به  هستند كه  مدعي  حال  در عين

و   داريم  ايمان  بعضي  به: گويند و مي«  پيامبرانش  خدا و ميان  ميان  است  افگندن جدايي

و   آورده  ايمان  يموس  حضرت  به  اند كه يهوديان  مراد از آنان » كنيم را انكار مي  بعضي
  به  هستند كه مراد نصاري  همچنين. كفر ورزيدند ‡و محمد  عيسي  حضرات  به

خواهند  و مي« كفر ورزيدند صمحمد  حضرت  اما به  آورده  ايمان  عيسي  حضرت

و كفر،   ايمان  خواهند تا در ميان مي:  يعني »خود اختيار كنند  براي  دو، راهي  اين  ميان
  .شود، برهانند مي  گريبانگيرشان  كه  بگيرند تا خود را از حجتي  را در پيش  نابينبي  ديني
دشوار   كافر بر آنان  نام  تحمل  كه  است  و رفتار كساني  انديشه  كننده  محكوم  آيه  اين
را   آن  حرمت و  نهند و حق نمي  گردن  ايمان  الزامات  تمام  به  حال  در عين  آيد ولي مي
  .كنند نمي  بايد رعايت  كه  نچنا
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و   حقيقي  عيارند؛ كفري  و تمام  كامل  در كفر خويش  آنان:  يعني »كافرند  حق  به  آنان«

  .» ايم كرده  بار آماده خفت  عذابي  كافران  و ما براي«  واقعي

   

�q��p��on��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b�q��p��on��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b�q��p��on��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b�q��p��on��m���l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b����
t��s��rt��s��rt��s��rt��s��r  

 با ديگري » از آنان  كدام هيچ  و ميان  آورده  ايمان  خدا و پيامبرانش  به  كه  و كساني«

  حضرت  بعد از بعثت  صفت  دارند ـ و اين  آنها ايمان  همگي  به  بلكه »گذارند نمي  فرق« 
  كه  است صمحمد  امت  زيرا اين  نيست  فراهم  ايشان  جز پيروان  در كسي صمحمد

خداوند «  اند كه آنان هم ! دارد ـ آري  ايمان  آسماني  هاي كتاب  و تمام  پيامبران  تمام  به

  گناهانشان آمرزنده » است  مهربان  را خواهد داد و خدا آمرزنده  پاداششان  زودي به
  . در دنيا و آخرت  ايشان  به  است  باشند؛ مهربان  داشته  ، اگر گناهي است

شد،   تثبيت  قاعده  اين  كه  گاه بود و آن  كفر و ايمان  موضوع  واعد فهماز ق  يكي  اين
  :نياوردند  ايمان صخدا  رسول  به  پردازد كه مي  يهودياني  ستمگري  بيان  به  آيات  سياق

   

{��z��y��x��w��v���u{��z��y��x��w��v���u{��z��y��x��w��v���u{��z��y��x��w��v���u��������� �� ���§��¦��¥��¤���£��¢���¡�����~}��|��§��¦��¥��¤���£��¢���¡�����~}��|��§��¦��¥��¤���£��¢���¡�����~}��|��§��¦��¥��¤���£��¢���¡�����~}��|
�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®¬��«���ª��©��¨�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®¬��«���ª��©��¨�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®¬��«���ª��©��¨�¶���µ�� �́�³��²��±��°�� �̄�®¬��«���ª��©��¨������¹��¸��¹��¸��¹��¸��¹��¸

��À��¿��¾��½��¼��»º��À��¿��¾��½��¼��»º��À��¿��¾��½��¼��»º��À��¿��¾��½��¼��»º  
در  .» كني  نازل  برايشان  از آسمان  كتابي  يكباره  خواهند كه از تو مي  كتاب  اهل«

  خواستند تا در برابر ديدگانشان صخدا  از رسول  يهوديان:  است  آمده  نزول  سبب بيان
 راستگويي  دليل  كه را  اي شده  نوشته  خود كتاب  ادعاي  و بر صحت  باال رفته  آسمان به

  آنان  ميان  را به  تورات  يكباره  موسي  كه فرود آورند چنان  بر آنان  باشد، يكباره  ايشان 
از   بود، نه  و لجاجت  عناد و سرسختي  انگيزه  به  درخواستشان  اين  كه  است  گفتني. آورد
را خواستند و  بزرگتر از اين  از موسي«:  ملعونان  آن  كه  اين  دليل ، به جويي حقيقت  روي
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از   آتشي : يعني » را فروگرفت  آنان  صاعقه  پس  بده  ما نشان  خدا را آشكارا به: گفتند

عناد   ازروي  كه » ظلمشان  سزاي  به«  ساخت فرود آمد و هالكشان  برآنان  آسمان
 �خداوند خود نيز از � موسي  كردند و گرنه  را مطرح  درخواستي  چنين  ولجبازي

  ايمان  بود اما آنان  و شوق  ايمان  از روي  وي  درخواست  را كرد ولي  درخواست  همين
  رؤيت  كه  درحالي ساختند  مشروط و معلق  درخواست  اين  تحقق  خود را به  آوردن
پروردگار در   رؤيت  امتناع  امر، مستلزم  اين  البته.  است  پروردگار در دنيا ممتنع  عيني

  آمده  متواتري  احاديث  رؤيت  اين  حتمي  وقوع  در باره  كه  اين  دليل ، به نيست  خرتآ
،  كرده  استدالل  پروردگار در روزقيامت  رؤيت  بر امتناع  آيه  با اين  هركه  پس  است

در   پروردگار متعال  رؤيت  درباره  وارده  و از احاديث.  است شده  آشكاري  اشتباه  مرتكب
  شما در آخرت  گمان بي« : است صخدا  رسول  شريف  حديث  ، اين رتآخ

پروردگار بر   در رؤيت بينيد، را مي  ماه  اين  كه  را خواهيد ديد چنان  پروردگارتان
توانستيد  اگر مي  گيريد پس نمي  ديگر تنگ بر يك  كنيد و در جاي نمي  ديگر ازدحام يك
نشود، حتما   از شما فوت  آن  غروب از  قبل  و نمازيخورشيد   از طلوع  قبل  نمازي  كه
  .»كار را بكنيد  اين

  آنان  براي  بينات  كه  بعد از آن« �بجز خدا ١»گرفتند  پرستش  را به  گوساله  سپس«

  پرستش را به  را نيز ديدند، گوساله � موسي  گانه نه  معجزات  كه  بعد از آن:  يعني »آمد

و از «  درياست  شدن  يد بيضا، عصا و شكافته  ـ چون  روشن  زاتمعج:  بينات. گرفتند

  فضل  ـ از روي  هم  شان پرستي و عناد و گوساله  لجبازي  از آن:  يعني » درگذشتيم  هم  آن

  سلطاني  موسي  به و«  برنينداختيم  را پاك  و آنان  ـ درگذشتيم  خويش  و بخشايش

ديگر   هاي و نشانه  ازمعجزات  عبارت  كه » كرديمعطا «آشكار   حجتي:  يعني » روشن
  .دادند  ادامه  و عناد خويش  انحراف به  هم ، باز معجزات  اين  با وجود همه  اما آنان. بود
را   باشد، خصمش  حجت  داراي  ناميد زيرا هر كس» سلطان«را » حجت»  تعالي  حق

  .گرداند مي  مقهور و منكوب
   

                                                 
  . است  شده بيان »8ـ  98 /طه«و  »148ـ  153 /اعراف«، »54 /بقره«  هاي در سوره  شان پرستي گوساله  داستان ١
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Ô��Ó��ÒÔ��Ó��ÒÔ��Ó��ÒÔ��Ó��Ò  

 است  شده  روايت » برافراشتيم  سرشان  باالي  پيمانشان  گرفتن  طور را براي  و كوه«
زدند،  سرباز  تورات  احكام  به  و پايبندي � موسي  شريعت  يهود از قبول  قوم  چون:  كه 

  همانند سايباني  كوه  تا بدانجا كه  راشتبراف  سرشان  طور را بر باالي  كوه  عزوجل  خداي
  به:  يعني »درآييد از در  كنان سجده:  گفتيم  آنان  و به«  قرارگرفت  سرشان  بر باالي

  باشيد و اين  فروانداخته را  سرهايتان  وارد شويد كه  در حالي  المقدس شهر بيت  دروازه
  فرمان  را داد اما آنان  المقدس بيت  فتح  اذن  آنان  به �خداوند  بود كه  در هنگامي

وارد شهر شدند و در   نشيمنگاههايشان بر  خزيدن  كردند و درحال  را دگرگون �خدا
و «  است  در آميخته  و مخالفت  با عصيان  طبيعتشان  ورزيدند، چرا كه  اينجا نيز عصيان

  شيوه  نپردازيد اما به  شكار ماهي  به و »تجاوز نكنيد  در روز شنبه:  گفتيم  آنان  به
  اين » گرفتيم  محكم  پيماني  و از آنان«كردند   مخالفت ورزيدند و عصيان  شان هميشگي

  اوصاف:  كه  ، بر اين گرفت  در تورات  از آنان  پروردگار متعال  كه  است  پيماني  همان
  .ايندننم  را پنهان  كنند و آن  ، بيان است  در تورات  را كه صمحمد  حضرت

   

��Q��P��O��NM��L��K��J�����I����H��G��F��E��D����C��B��A��Q��P��O��NM��L��K��J�����I����H��G��F��E��D����C��B��A��Q��P��O��NM��L��K��J�����I����H��G��F��E��D����C��B��A��Q��P��O��NM��L��K��J�����I����H��G��F��E��D����C��B��A
X��W����V��U��T���S��RX��W����V��U��T���S��RX��W����V��U��T���S��RX��W����V��U��T���S��R  

  حالل  برآنان  را كه  هايي پاكيزگي  برآنان  ساختيم  حرام » شان شكني پيمان  سزاي  به  پس«
عد از ب  كه  است  اي گيري نتيجه  ، همان ها بر آنان پاكيزگي  تحريم  كه  است  گفتني. بود

ماجرا   و ادامه. شود مي  مطرح  ﴾�...¡��¢��£��¤���¥﴿): 160(  در آيه  بحث  ادامه
  شدگان كشته »از انبيا  آنان  ناحق خدا و كشتار  آيات  به  نسبت  و انكارشان«:  است  اين

ما   دلهاي  كه  و گفتارشان«بودند   و غير ايشان  و زكريا عليهماالسالم  يحيي  حضرات

در   دلهايمان:  ، يعني است  غالف با  پوشيده  معناي ، به اغلف  جمع:  غلف » است  غلف

  سبب  خدا به  بلكه  نه«  كنيم نمي  فهم ، گويي تو مي  را كه  رو آنچه  ، از اين است  پرده
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 درغالف  سبب  ، به آنان  سوي از  حق پذيرش  عدم  پس » مهر زده  بر دلهايشان  كفرشان
  حق  مهر زدن  بر اساس  بلكه  دارند ـ نيست  اراده  كه  معنايي  آن  ـ به  ايشاندله  بودن 

،  بنابراين »آورند نمي  ايمان  اندك  ، جزشماري نتيجه و در«  است  بر دلهايشان  تعالي
  . است  در آنان  يا نبود ايمان  كمي ، حق  نداي  به  شان پاسخگويي  عدم  سبب

   

�� �̂�]���\��[��Z��Y�� �̂�]���\��[��Z��Y�� �̂�]���\��[��Z��Y�� �̂�]���\��[��Z��Y____  
  آن »زدند  بزرگي  بهتان  مريم  به  كه  و سخنشان« �مسيح  به » كفرشان  سبب  و به«

  .بود ، نجار از صالحان  يوسف  نام  به  زنا با شخصي  به  ساختنش  ، متهم سخن
   

���r��q�� po��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a� �`���r��q�� po��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a� �`���r��q�� po��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a� �`���r��q�� po��n��m��l��k��j��i��h��g���f��e��d��c��b��a� �`
��a �̀�_��~��}��|��{��z��y��xw��v��u��t��s��a �̀�_��~��}��|��{��z��y��xw��v��u��t��s��a �̀�_��~��}��|��{��z��y��xw��v��u��t��s��a �̀�_��~��}��|��{��z��y��xw��v��u��t��s����e��d��c��be��d��c��be��d��c��be��d��c��b  

 به  يهوديان » را كشتيم ، پيامبر خدا مريم  بن  عيسي  ما مسيح  كه  شان گفته  سبب و به«
  يادكردن شايد. افتخار كردند  وي  قتل  اند و به را كشته � عيسي  ادعا كردند كه  دروغ 

ا يهود منكر زير قصد استهزا و ريشخند بود  نيز، به  آنان  از سوي پيامبر خدا  نام به  عيسي
. كنند نمي  اعتراف  پيامبر است � عيسي  كه  اين  هستند و به � عيسي  رسالت
افتخار و  نيز � عيسي  كشتن  ادعاي  به  كفر اكتفا نكردند بلكه  ، آنها فقط به بنابراين
  ادعايشان و اين »بر دار كردند  او را كشتند و نه  نه  كه  آن  و حال«كردند   شادماني

  وي بر غير � عيسي  شبه:  يعني »شد  مشتبه  امر بر آنان  وليكن«  نيست  بيش  دروغي
  حال  حقيقت از  كه  كشتند درحالي � عيسي  جاي  را به  ديگري  شد و آنها كس  افگنده

  اين  به »كردند اختالف  عيسي  در باره  كه  كساني  گمان و بي«بودند   در شك  وي
  آسمان  سوي به  وي  باال بردن  كه  اما كساني ! او را كشتيم: گفتند  اناز آن  برخي  كه  ترتيب

شد   از آنجا ناشي  در ميانشان اختالف : اند گفته  بعضي.  او را نكشتيم!  نه: را ديدند، گفتند
) ناسوت(  انساني  ـ از جهت هللاـ العياذباا  عيسي :گفتند  ها از نصاري نسطوري  فرقه  كه

  كشتن: ها گفتند ملكاني  و فرقه. خود) الهوت(  خدايي از جهت  شد نه شيدهخود بر دار ك
آنها   پس.  شده  انجام  وي  و الهوت  در ناسوت  و تمام  كمال  به  مسيح  كشيدن و بر دار
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پا  و  دست  و ترديدشان  شك  ، در اين و در تردد و سردرگمي »شكند او در  از حال«

ندارند، فقط از   بدان  علمي  و هيچ«و متحيرند   ردانسرگ  خويش  جهل و در  زده

فقط   ندارند بلكه  قاطع  علمي  مسيح  حال  به  آنان:  يعني »كنند مي  پيروي  و گمان  حدس
 »اند نكشته  يقين  و او را به«و مترددند   رو مضطرب كنند و از اين مي  پيروي  از گمانشان

  يا معني.  است  و موهوم  مشكوك  امري  بلكه  نيست  يقيني  در نزدشان  وي  كشتن : يعني
  .اند ا و يقينا او را نكشتهقطع:  است اين

   

o���n��m��l��k��ji��h��g��fo���n��m��l��k��ji��h��g��fo���n��m��l��k��ji��h��g��fo���n��m��l��k��ji��h��g��f  
 در سوره  آسمان  به � عيسي  بردن باال  بيان »خود باال برد  سوي خدا او را به  بلكه«
  عزوجل  خداي  كه  گاه آن«:  است آمده � عباس ابن  در روايت.  گذشت» 55 /عمران  آل« 

بودند،   حواريون از  تن  دوازده  كه  يارانش  به � عيسي... را كرد  عيسي  باالبردن  اراده
  كشته  و بجايم  شده  افگنده  در وي  من  تا شباهت  از شما حاضر است  كداميك:  گفت

  باشد؟ پس  من  همراه )در بهشت(  ام و مرتبه  درجه  كار، در عين  اين  پاداش شود و به
  گاه آن... كار شد  اين  و داوطلب  برخاست  ايشان  ترين وسال سن  از كم  جواني تازه

بود،   خانه  در آن  كه  اي از روزنه � شد و عيسي  افگنده  در وي � عيسي  شباهت
  وي  طلب خود داشتند، به  را در محاصره  خانه  كه  يهوديان. شد  بركشيده  آسمان  سوي به
. »...آويختند  بر دارش  سپس رساندند،  قتلش  به  را گرفته  وي  درآمدند و شبيه  خانه  به
التجا   آستانش  به  كه  هر كس  و تواناست؛ پس  غالب » است  و حكيم  و خدا غالب«

و از  دهد مي  آفريند يا انجام مي  كه  آنچه است؛ در تمام  ماند، با حكمت نمي  پناه نمايد، بي
  .� عيسي  در امر باالبردن  جمله

   

���~��}��|��{���z��yx��w���v��u���t��s��r��q��p���~��}��|��{���z��yx��w���v��u���t��s��r��q��p���~��}��|��{���z��yx��w���v��u���t��s��r��q��p���~��}��|��{���z��yx��w���v��u���t��s��r��q��p  
 او ايمان  خود حتما به  از مرگ  پيش  كه  ، مگر آن نيست  كسي  كتاب  و از اهل«

  آورده  ايمان  مسيح  به  كه  ميرد، مگر اين نمي  اي يا نصراني  يهودي  هيچ:  يعني »آورد مي 
در عصر   كتاب اهل  تمام  كه  ميرد مگر اين نمي � عيسي:  است  اين  معني  قولي  به. دباش
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از   هايي گروه:  است  اين  ديگر معني  قولي  به. آورند مي  او ايمان  ـ به  ـ آخرالزمان  وي
  او ايمان  يابند و به درمي ، او را در آخرالزمان � عيسي  برانگيختن  در زمان  كتاب  اهل
  در آخرالزمان  از آسمان  فرودآمدنش  در هنگام  وي  به  آوردن  مراد؛ ايمان  پس. آورند مي

خاطر .  است  نيز همين  راجح  و قول  شده  نقل  باره  در اين  زيادي  احاديث  كه چنان  است
  اجماع  در آخرالزمان  از آسمان � عيسي  برفرودآمدن  اسالم  امت  شود كه مي  نشان

  بيشتر از چهل � كرام  و از صحابه  بيشتر از هفتاد حديث صخدا  رند و از رسولدا
يهود نيز   اند و از كتابهاي عقيده  نيز بر همين  نصاري  ١ .است وارد شده  باره  اثر در اين

  .آيد استنباط برمي  اين
 :دفرمودن ص اكرم  رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث

شكند،  رامي  آيد، صليب شما فرود مي  در ميان  عادل  حاكمي  عنوان  به  فرزند مريم«
خواند و  فرامي  اسالم  سوي  را به  كند، مردم مي  را وضع  كشد، جزيه را مي) دجال(  خوك
  سپس... گرداند مي  هالك ـ را  اسالم  ـ بجز ملت  ملل  تمام  وي  در زمان  عزوجل  خداي
  گاه كند، آن مي  زندگي  سال  چهل و عيسي... شود برپا مي  و تام  عام  امنيت  زمين  يدر رو

:  يعني »او  و روز قيامت«. »...گزارند مي  نماز جنازه  بر وي  ميرد و مسلمانان مي

او   دهد كه مي  يهود شهادت  عليه » است  گواه«  كتاب  اهل بر:  يعني » بر آنان« � عيسي
اند تا  غلو و افراط كرده  در وي  دهد كه مي  شهادت  نصاري  اند و عليه كرده  را تكذيب
او   ا بهحقيقت  كه  كساني  در حق � عيسي  همچنين.  خداست او فرزند: گفتند  بدانجا كه

  .دهد مي  اند، گواهي آورده  ايمان
   

��°���� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤£��¢��¡��°���� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤£��¢��¡��°���� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤£��¢��¡��°���� �̄��®��¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤£��¢��¡  

  جرايم :از  عبارت  بزرگ  ستم  اين  كه »سر زد  از يهوديان  كه  يستم  سزاي  به  پس«

نيز  »و« شد،  برشمرده  سابق  در آيات  كه  و جناياتي  جرايم  ، همان متعدد آنهاست

  باجلوگيري »خدا بازداشتند  را از راه  بسياري«  خود و ديگران » آنان  كه  اين  سبب به«

                                                 
  كـه   كسي ، است  نموده  تأليف « المسيح  نزول  في  التواتر الصريح«:  نام به  ، كتابي ارهب  در اين  لكنوي  عبدالحي ١

  .كند  مراجعه  كتاب  آن  ، به است  موضوع  در اين  تحقيق  خواهان
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از   كه  معروفي  و ديگرگناهان ‡انبيا  خدا، كشتن  كتاب  ، تحريفصمحمد  از پيروي
بود،   حالل  برآنان  را كه  اي پاكيزه  چيزهاي«:  اسباب  اين  همه  به ! آري. سرزد  آنان

بر   محرمات  اين كه  است  نادرست  پندارشان  اين  پس  ديگري  سبب به  نه » كرديم  حرام
  . است  بوده  نيز حرام  پيشينيانشان

�¶�´��µ﴿:  شد، در آيه  حرام  بر آنان  را كه  اي پاكيزه  چيزهاي  سبحان  ايخد

¸�»��º��¹...﴾� »است  ممكن«: گويد كثير مي ابن.  است  نموده  بيان» 146 /انعام  
و   را برتأويل  آنان  خداوند متعال  كه  معني  اين  باشد، به  قدري  ، تحريم تحريم  اين

كردند تا بر   را بر خود حرام  حالل  چيزهاي  كه  طوري به  شتبرگما  كتابشان  تحريف
و از   بوده  شرعي  ، تحريم تحريم  اين  كه  است  محتمل  همچنين. بگيرند  خود سخت

  فرموده  اين:  بدانيم كه  است  اين  هر حال؛ مهم  به. باشد  گرفته  انجام  تعالي  حق  سوي

  كه  نموديم  را حرام  اي پاكيزه  چيزهاي  برآنان(:   ﴾¥��¦��§��¨��©﴿  تعالي  حق
) 166(  آيات  تمام  به  خود؛ يعني و مابعد  ماقبل  تمام  به  ، متعلق)بود  شده  حالل  برايشان

  .»باشد مي  آيات  اين  براي  اي گيري نتيجه  و بسان  مربوط است) 155(تا 
  

Á��À��¿��¾��½��¼��»º����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±Á��À��¿��¾��½��¼��»º����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±Á��À��¿��¾��½��¼��»º����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±Á��À��¿��¾��½��¼��»º����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±��������  
  مردم  ناروا مال  بودند ـ و به  شده  نهي  از آن  كه  ـ با آن  رباگرفتنشان  سبب و نيز به«

 را  پاكيزه  چيزهاي  گرفتند؛ ما آن مي  كه  حرامي  و ساير وجوه  رشوه  به » خوردنشان
 خرتدر آ » ايم كرده  آماده  دردناك  عذابي  كافرانشان  و ما براي«  ساختيم  حرام  برآنان

  .دنيا  عذاب  عالوه  ، به هم 
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،  سعيه  بن ثعلبه ، سالم  بن هللاعبدا  درباره  كريمه  آيه: گويد مي  نزول  سبب  كثير در بيان ابن
  حضرت  ورسالت  در آمده  اسالم  به  شد كه  عبيد نازل  نو اسدب  سعيه  اسد و زيدبن

  .كردند  را تصديق صمحمد
  كتاب  در علم  كتاب  از اهل  قدمان و ثابت  پايداران:  يعني » در علم  آنان  راسخان  ليكن«

  مهاجر وانصار، يا همگي  اند، يا مؤمنان كتاب  اهل  ، يا مؤمنان مراد از مؤمنان » و مؤمنان«

  ، ايمان شده  از تو نازل  پيش  آنچه  و به  شده  بر تو نازل  آنچه  به«  اينان ! آري.  آنان

،  وزبازپسينخدا و ر  به  و مؤمنان  دهندگان  و زكات  نمازگزاران  دارند و بخصوص

  .»داد  خواهيم  بزرگ  پاداشي  ايشان  به  زودي به

 صمحمد بر  كتاب  و فرودآوردن  وحي  فرستادن  دهد كه خبر مي  تعالي  حق  گاه آن
  فرستاد؛ به  وحي ‡بر ساير پيامبران  كه چنان  خداوند متعال  بلكه  نوپديد نيست  امري

  :فرستاد  و كتاب  نيز وحي صحضرت  آن
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]]]]  
تو نيز   ، به فرستاديم  بعد از او وحي  و پيامبران  نوح  به  كه ما همچنان«

 ‡ پيشين  ، مانند كار انبياي كار تو در امر رسالت !صمحمد  اي  پس » فرستاديم وحي
  شد زيرا او اولين  مخصوصا يادآوري � از نوح.  نيستي  اي جدا بافته  و تو تافته  است

  .گرديد  مشروع  الهي  نقواني  ر زبانشب  كه  است  پيامبري
  جمعي  درباره  كريمه  آيه: كند مي  روايت  نزول  سبب  در بيان ك عباس از ابن  اسحاق ابن

  پس �خداوند :گفتند صخدا  رسول  به  شد كه  زيد نازل  بن عدي  ازجمله  از يهوديان
و   اسماعيلو  ابراهيم  سوي  و نيز به«.  است  نفرستاده  وحي  كس هيچ  به  از موسي
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:  ، يعني اند از تباريعقوب قبايل: اسباط » فرستاديم  و اسباط وحي  و يعقوب  اسحاق

  سوي به  فرستاديم  وحي نيز »و«.  اعلم هللاـ وا  فرستاديم  وحي  قبايل  آن  پيامبران  سوي به

  شده  نازل  كتاب: زبور » بخشيديم داوود زبور  و به  و سليمان  و يونس  و ايوب  عيسي«
در آنها   كه  است  سوره  يكصدوپنجاه  داراي زبور«: گويد مي  قرطبي.  است �بر داوود
. »و اندرز است  آنها حكمت  همه  بلكه  نشده  بيان  و حرام  و حالل  از احكام  حكمي
  عزوجل  خداي  بارگاه  به  در آن  كه �از داوود  برسخناني  مشتمل  است  فصلي: مزمور

  هم  خواند و گاهي مي  ياري  آنها به  را عليه �كند، خداوند مي  دادخواهي  نشاز دشمنا
  .پردازد مي  هايي موعظه  به  در آن

   

��l���k��j��i��hg��f��e��d��c��b���a�� �̀�_��^��l���k��j��i��hg��f��e��d��c��b���a�� �̀�_��^��l���k��j��i��hg��f��e��d��c��b���a�� �̀�_��^��l���k��j��i��hg��f��e��d��c��b���a�� �̀�_��^
mmmm  

و  » ايم خوانده تو را بر  آنان  داستان  كه«را   پيامبراني  فرستاديم:  يعني » و پيامبراني«

  قرآن  هاي از سوره  غيرآن و در  سوره  در همين » از اين  پيش«  ايم تو گفته را به  ناخبار آنا
را بر تو   آنان  داستان  كه و پيامبراني«پيامبر اند   وپنج مجموعا بيست  ايشان  ـ كه

  از آنها ذكري  در قرآن زيرا  ايم تو بازگو نكرده  را به  آنان  و سرگذشت » ايم نخوانده

و   ميانجي مجازا، بي  حقيقتا نه » گفت  سخن  و خداوند آشكارا با موسي«  است  نرفته
و   ، تشريف گفتن سخن به � موسي  ساختن  مخصوص  كه  است  گفتني.  اي واسطه

باشد و  مي  سبحان  خداي  بارگاه  به  قدر و منزلتش  نشانه  كه  است  وي  براي  گراميداشتي
 �ابوذر  روايت  به  شريف  درحديث.  گرفت  لقب» هللا كليم« � ، موسي جهت  بدين
 و صد: ؟ فرمودند است  انبيا چند تن شمار  كه  خدا پرسيدم  از رسول«:  كه  است  آمده

  تن  سيزده و سيصد: اند؟ فرمودند چند تن  ايشان  رسوالن:  گفتم. هزار تن چهار و  بيست
  است  ذكر شده  در قرآن  نامهايشان  كه  اييانبي« :گويد كثير مي ابن. »بسيارند  ـ جمعي

،  ، يعقوب ، اسحق ، لوط، اسماعيل ، ابراهيم هود، صالح ، ، نوح ، ادريس آدم: عبارتند از
، زكريا،  ، اليسع ، الياس ، داوود، سليمان ، يونس ، هارون موسي ، ، شعيب ، ايوب يوسف
  .»والسالم  الصاله  ليهممحمد ع  آنان  و سرور همه  ذوالكفل ، ، عيسي يحيي
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  دهنده بيم و  مطيعان  بودند به  دهنده مژده »بودند  دهنده و بيم  دهنده مژده  كه  پيامبراني«

 »نباشد  حجتي را بر خداوند  ، مردم پيامبران  از فرستادن  تا پس«  گناهكاران  بودند به
  هيچ  براي  و عذري  بهانه  ، هيچ تا بعد از فرستادنشان  فرستاديم  خاطر آن را به آنها : يعني
  و اگر پيش: ( است  آمده  چنين» 134/ طه« در سوره  مضمون  همين. نماند  باقي  جويي بهانه
 !اراپروردگ: گفتند مي  شك ، بي ساختيم نابود مي  عذابي  را به  ، آنان و معجزات  آيات  از آن

تو   ، از آيات خوار و زار شويم  كه  از آن  تا پيش  نفرستادي ما  سوي به  بريچرا پيام
در برابر   منكران  بر مجازات:  يعني » است  عزيز و حكيم و خدا«) ؟ كنيم  پيروي

  در حديث.  است  حكمت  داراي  پيامبران  و در برانگيختن  و تواناست  غالب  انكارشان
  كس  هيچ«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده �مسعود ابن  وايتر  به  شريف

 باشد  علني  ها را ـ چه و زشتي  حيايي بي  جهت  ، بدين غيرتمندتر نيست �ازخداوند
 را بيشتر دوست  و ستايش  مدح �از خداوند  كس  گردانيد و هيچ  ـ حرام  پنهان  چه

 �عذر را بيشتر ازخداوند  كس  و هيچ  فتگ  را ستايش  ، او خودش جهت  ندارد بدين 
تا » فرستاد  دهنده وبيم  دهنده  را مژده  او پيامبران  كه  است  جهت  ندارد، بدين  دوست

  .نماند  باقي  ، عذري در رد و انكار حق  كس هيچ  براي
  دانست مي  سبحان  خداي  چون«: گويد مي» القرآن ظالل في«در تفسير   شهيد سيد قطب

  از ترسيم  وعقل  است  ، ابزار ناقصي هدايت  سرمنزل  به  وي  در رساندن  انسان  عقل  كه
  وي  و رحمت  حكمت  پس  دنيا قاصر است  در زندگي  انسان  براي  راستين  و روشي  راه

قرار   را مورد بازپرسي  بفرستد و مردم  مردم  سوي را به  پيامبران  اقتضا كرد كه  چنين
  .»و رسالت  بعد از تبليغندهد مگر 

  

b��a�� �̀�_b��a�� �̀�_b��a�� �̀�_b��a�� �̀�_�����hg��f��ed��c�hg��f��ed��c�hg��f��ed��c�hg��f��ed��c����o��n��m��l��kj��io��n��m��l��kj��io��n��m��l��kj��io��n��m��l��kj��i   
: فرمود  كه  است  كرده  روايت � عباس از ابن  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  اسحاق ابن

خدا  به: فرمودند  آنان  به صخدا  آمدند، رسول صخدا  نزد رسول  از يهوديان  گروهي
  ولي ! خدا هستم  فرستاده  من  دانيد كه مي  خوبي  شما به  كه  دانم مي  خوب  سوگند من
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  اين!  نداريم  و آگاهي  علم  چيزي  چنين  ما به! خير: گفتند»  حضرت  آن  در جواب  آنان
  كرده  بر تو نازل  آنچه«  حقانيت » خدا به  ليكن«: فرمود  نازل  عزوجل  خداي  بود كه

  حق  چون:  يعني » است  كرده نازل   خويش  علم  ا بهر  دهد و آن مي  ، گواهي است
را بر تو   رو قرآن اين ، از وداناست  ، عالم رسالت  براي  بودنت  شايسته  به  تعالي

  مصالح  به  كه  علمي  سبب  را به  يا كتاب. اند  بهره بي  از آن  ديگران  كه  ، علمي فرودآورده
  فروفرستاد اين  خويش  علم  را به  قرآن  تعالي  حق  كه  اين  دليل. ، فرودآورد داشت  بندگان

و هرگز   ا از آنها قاصر استمطلق  انسان  علم  كه  است  اموري  دربرگيرنده  قرآن:  كه  است
ـ يا مخصوصا در   امور غيبي  آنها برسد ـ مانند دانستن به   وي  علم  كه  نيست  ممكن
  اين  از رازهاي  بسياري  برسد ـ چون آنها  به  انسان  علم  كهنبود  ممكن   قرآن  نزول  زمان

  و كافي« صخدا  رسول  و رسالت  نبوت  به »دهند مي  نيز گواهي  و فرشتگان«  كائنات

  ، هرچند ديگران توست  نبوت  صحت  دليل  كه  بر معجزاتت »باشد  خدا گواه  كه  است
  برايت  عزوجل  خداي  زيرا گواهي  نباش  گينكفار اندوه  بر تكذيب  پس ندهند  گواهي

  نبوت  بر صحت  و قاطعي  روشن  داليل  است  تو داده  به  كه  و معجزاتي  است  كافي
  . توست

   

{���z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p{���z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p{���z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p{���z��y��x��w��v��u��t��s��r���q��p  
 را  ، مردم است  اسالم  دين  كه »خدا  كافر شدند و از راه  كه  كساني  هرآينه«

را در  وي  اوصاف:  كه  سخنشان  و با اين صمحمد  حضرت  با انكار نبوت »بازداشتند«
و داوود   هارون  در نسل  نبوت  كه  است  اين  دانيم مي  آنچه  بلكه  يابيم نمي  خويش  كتاب

  شود؛ آنان نمي منسوخ  � موسي  شريعت:  كه  سخنشان  و با اين !باشد منحصر مي
را نيز   كفر خود، ديگران  عالوه  زيرا به »اند افتاده  درازي دور و  گمراهي  ترديد به بي«

  .اند بازداشته  حق  از راه
  
  



574  

��¬��«��ª� �©�� �̈ �§�� �¦� �¥�� � � � �¤��£� �¢��¡� ���� �~��}��|��¬��«��ª� �©�� �̈ �§�� �¦� �¥�� � � � �¤��£� �¢��¡� ���� �~��}��|��¬��«��ª� �©�� �̈ �§�� �¦� �¥�� � � � �¤��£� �¢��¡� ���� �~��}��|��¬��«��ª� �©�� �̈ �§�� �¦� �¥�� � � � �¤��£� �¢��¡� ���� �~��}��|
�̧�¶��µ�� �́�³��²���±°�� �̄�®�̧�¶��µ�� �́�³��²���±°�� �̄�®�̧�¶��µ�� �́�³��²���±°�� �̄�®�̧�¶��µ�� �́�³��²���±°�� �̄�®  

كتابها  و  و انكار آيات  سبحان  با انكار وجود خداي »كفر ورزيدند  كه  كساني  هرآينه«

كردند بر   ، يا ظلم راست  از راه  ديگران؛ با بازداشتنشان  به» كردند  و ظلم«  يامبرانشو پ

  خداوند بر آن«  كردند بر خود؛ با كفر خويش  ، يا ظلم ايشان  نبوت  ؛ با كتمانصمحمد

 »و«استمرار ورزند و بركفر بميرند   بر كفر خويش  چنانچه »را بيامرزد  آنان  كه  نيست
خير و رشد و   در راستاي »كند  هدايت  راهي  به«را   آنان  كه  نيست  رآنخداوند ب

در   روي زياده داشتند و با  كه  بدي  با انتخاب  زيرا آنان » جهنم  مگر راه«رستگاري؛ 
  آنان  براي  ناميمون  فرجام  اين  موجب  شدند كه  اعمالي  ، مرتكب خويش  شقاوت

  هيچ  كه  اي هميشگي  جاودانگي  به:  يعني »مانند مي  د در آنتا اب  جاودانه  كه«شود  مي

 » است  بر خدا آسان«  درجهنم  آنان  ابدي  ماندن  جاودانه:  يعني »امر  و اين«ندارد   پاياني
  . دشوار نيست  سبحان  چيز بر خداي زيرا هيچ

  خويش  ازلي  علم  به  عزوجل  خداي  كه  است  ، در مورد گروهي قبل  و آيه  آيه  اين
  .ميرند بر كفر مي  آورند بلكه نمي  ايمان  آنان  كه  است  دانسته

   

��Ê��É��È��Ç�� �Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��Ê��É��È��Ç�� �Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��Ê��É��È��Ç�� �Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹��Ê��É��È��Ç�� �Æ��Å��ÄÃ��Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��º��¹
���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë  

شما آورده   براي  پروردگارتان  را از جانب  و حقيقت  پيامبر، حق  اين ! مردم  اي«

و   شما بهتر است  براي  آوردن ايمان:  يعني » خير شماست  به  ياوريد كهب  ايمان  پس است 
  عالميان  خداي  و راستين  حق  دين  كه  ، كسي بنابراين  شماست  خير و صالح  به

 »شويد و اگر كافر«  است صمحمد  دين؛ فقط دين  آن  خواهد، بايد بداند كه رامي
  ، از آن است  در آسمانها و زمين  آنچه«:  بدانيد كهپايدار باشيد،   اگر بر كفرتان:  يعني

دربرابر   ا بر مجازاتتانديگر باشد، قطع  شما و كائنات  آفريننده  كه  كسي  پس » خداست
و از كفر و   نياز بوده بي  او از شما و از ايمانتان  و هم  نيز تواناست  زشتتان  افعال
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  ايمان  كه آنان  به  داناست » است  حكيم  يو خدا دانا«شود  متضرر نمي  تان ناسپاسي
و كافر در جزا   مؤمن  ميان  رو كه است؛ از آن  ورزند و با حكمت آورند يا كفر مي مي

  .شود نمي  قائل  برابري
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مراد، .  از حد است  افراط و درگذشتن: غلو »خود غلو نكنيد  در دين ! كتاب  اهل  اي«
  درحديث. گرفتند  خدايي  او را به  ـ تا بدانجا كه  است � عيسي  درباره  غلو نصاري

نكنيد  مبالغه   من  و ستايش  در مدح«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف
خدا   بنده  من  كه  نيست  اين كردند زيرا جز  مبالغه  مريم  بن عيسي  درباره  صارين  كه چنان
  در تقديس  نصاري افراط  در مقابل. »وي  خدا و رسول  محمد بنده: بگوييد  پس  هستم
برخدا   او ـ پناه  به  بدانجا كه تا  است  وي  به  و اهانت  ، تفريط يهود در دشمني� عيسي

  امور بسياري  دارد و شامل  فراخ  غلو دري  كه  است  گفتني. دادند  حرامزادگي  ـ نسبت
را   بر اهللا جز حق« ! كتاب  اهل  اي »و«  و غيره  تا عبادات  شود؛ از عقايد گرفته مي

  كه  آنچه  و جز به  وي  حسناي  عليا و اسماي  صفات  را جز به  تعالي  حق:  يعني »نگوييد
يهود   كه و فرزند قرار ندهيد چنان  او زن  براي نكنيد پس  وصف  از حق  است  سزاوار وي

  باورهاي  ا چنينقطع.  پسر خداست  مسيح: گفتند و نصاري  عزير پسر خداست: گفتند
  كه  نيست  جز اين«  است  تو حقيق  ، تجاوز از حق در مورد پروردگارسبحان  ناروايي

  و نه  است  سبحان  فرزند خداي  او نه  پس » پيامبر خداست ـ  مريم بن ـ عيسي  مسيح
  نامه منظور در لغت  ابن.  ساير پيامبران  همچون  است  پيامبري  پروردگار بلكه

  چون:  كه  ناي  ، ازجمله است ياد كرده  چند وجه  مسيح  تسميه  وجه  درباره» العرب لسان«
بخشيد؛  شفا مي  الهي  اذن  آنها به  بدن  كردن  را با مسح  و ابرص  اكمه  بيماران � عيسي

 . است  كار رفته به  بار در قرآن  يازده  مسيح  كلمه  كه  شويم يادآور مي. ناميدند  او را مسيح
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روردگار پ:  يعني » افگنده  مريم  سوي را به  آن  كه  اوست  كلمه«  مسيح »و«
پدر،   واسطه  ايجاد كرد لذا او بي  خويش  تكويني) كن(  را با كلمه � مسيح متعال
 يا مراد اين. نشد  آفريده  اسباب  عالم  هاي گرديد و مانند ساير افراد بشر با مقياس  بشري

  كلمات  كه گيرد چنان قرار مي  هدايت  زيرا او وسيله  خداست  كلمه � عيسي:  كه  است 
 � جبرئيل تعالي  زيرا حق » است هللا  از جانب  و روحي«گيرند  قرار مي  هدايت  يلهوس

  .باردار شد �هللا  اذن  به  بدمد و او بعد از آن  مريم  پيراهن  را فرستاد تا بر گريبان
  اضافت  كه  چنان  است  و تشريف  تكريم  در اينجا، براي �هللا  سوي به  روح  دادن  نسبت

�¾��¿﴿:  در آيه  تعالي  حق  سوي به  بيت و  ناقه ��p﴿ : ، و آيه»73 /اعراف«  ﴾½�

r��q﴾ »ارواح  تمام  وگرنه  است  و ناقه  بيت  و تشريف  تكريم  براي» 26/حج  ،
  شد؛ زيرا او به  ناميده) روح(  مسيح.  است  تعالي  حق  ها آفريده خانه  شترها و تمام  تمام
با انوار  �هللا  اذن را نيز به  دالن  كرد و مرده مي  را زنده  و جان  جسم  مردگان �هللا  اذن

 »بياوريد  ايمان  پيامبرانش خداوند و  به  پس«بخشيد  مي  حيات  حق  دين  حياتبخش
  ، از كسي را نزاده  كسي  كه  است  اي يگانه  خداي  تعالي  حق  كه  اين  آوريد به  ايمان:  يعني
  همگي  پيامبرانش  كه  اين  آوريد به  و ايمان  نيست  وي  همتاي  كس چو هي  نشده  زاده

  غلو و افراط نماييد كه  چنان  آنان در مورد  كنيد و نه  تكذيبشان  نه  راستگويند پس
و   با مذاهب  نصاري »اند سه  معبودان و نگوييد«برگزينيد   خدايي  از آنها را به  برخي
  البته. اند القول متفق) پرستي گانه سه(  تثليت بر  دارند، همگي  كه  گوني گونه  هاي فرقه

جوهر «را   سبحان  خداي  آنان  كه  گونه ، بدين است  گانه  سه  ، اقانيم)ثالثه(از   مرادشان
) و تشخص  اصل(  اقنوم  سه  داراي  شناسند كه مي  نفسي  به  موجود قائم  يعني» واحد
و » اب»  به  ثالثه  از اقانيم  شود كه و بسا مي.  علم  و اقنوم  حيات  وجود، اقنوم  ، اقنوم است

  خداي ، گانه سه  از معبودان  مرادشان  همچنين. كنند تعبير مي» القدس روح« و» ابن«
و   در گزافه ، پندارهايشان  در اين  نصاري  كه  نيست  شكي.  است  و مسيح  ، مريم سبحان
خير   به  كه«  تثليث  باطل  عقيده » بازايستيد از اين«. اند رافتادهد  عميق  و خبطي  ناداني

 هللا  كه  نيست  اين جز«آييد  كفرآميز بدر  عقيده  لذا از اين  بازايستادن  اين » شماست

او   براي  كه  است  از آن  و منزه  پاك«  نيست  او شريكي  و براي»  است  يگانه  معبودي
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:  كه  درحالي  است  فرزندي او  براي  ، آخر چگونه تمام  و تنزيهي  يپاك  به »باشد  فرزندي

  كه  هم  يا فرزندي  شريك  پس » اوست  از آن  است  در زمين  در آسمانها و آنچه  آنچه«

و خداوند «  اوست  ها و در قلمرو ملك آفريده اين  او قرار داديد، نيز از جمله  براي

  به  كسي  پس  است  را بسنده  آسمانها و زمين تدبير كاراو  » است  را كافي  كارسازي
او   نيازمند گردد كه  فرزندي  برنيايد و لذا به  كاري  از عهده  خودش  فرزند نياز دارد كه

او نيازمندند   به  و همه  نياز است چيز بي  از همه  سبحان خداي  كه حالي نمايد در  را ياري
  !؟ است فرزندي  او داراي  چگونه  پس

   

��l� �k��j�� � ih��g��f��e� �d��c��b� �a�� � �̀ �_��l� �k��j�� � ih��g��f��e� �d��c��b� �a�� � �̀ �_��l� �k��j�� � ih��g��f��e� �d��c��b� �a�� � �̀ �_��l� �k��j�� � ih��g��f��e� �d��c��b� �a�� � �̀ �_
r��q��p���o��n��mr��q��p���o��n��mr��q��p���o��n��mr��q��p���o��n��m  

  ننگ خدا  از بندگي  نه  مسيح:  يعني »خدا باشد  بنده  كه  هرگز ابا ندارد از اين  مسيح«
  بندگي  خود را ازمقام  پندارد و نه مي  را عيب  تعالي  حق  براي  عبوديت  دارد، نه  و نفرت

  را كرامتي  بندگي  اين  حق او به  شناسد بلكه برتر مي  است  انسان  براي  مقام  نبلندتري  كه
  خود در انجيل  نصاري  جويد، چنانچه نمي  برائت  و هرگز از آن  خود دانسته  براي  بزرگ

  را پرستش كرد و او مي  و زاري  خدا تضرع  سوي به  پيوسته � عيسي:  خوانند كه مي
ابا   مقرب  فرشتگان  و نه«.  يگانه  است  پروردگار معبود ما، خدايي:  فتگ نمود و مي مي

رد پندار   اين. باشند  سبحان  خداي مطيع  بندگان  كه  كنند از اين و تكبر مي »ورزند مي

، »كروبيان«،  مقرب  فرشتگان: مراد از.  است عرب  از قوم  فرشتگان  و پرستندگان  نصاري
:  و اسرافيل  و ميكائيل  جبرئيل  برند، چون سر مي به  عرش  پيرامون  كه اند  فرشتگاني  يعني

  .قرار دارند  ايشان  در طبقه  كه  و كساني
ـ بهتر از   انبيايشان بشر ـ يعني  خواص: اند گفته  بشر بر فرشتگان  افضليت  علما در باب

هستند ...  و عزرائيل  و ميكائيل  جبرئيل  چون ‡ايشان  رسوالن  ، يعني فرشتگان  خواص
  مراد صالحان  بشر ـ كه  مؤمنان  بشر بهترند و عوام  مؤمنان  از عوام  فرشتگان  اما خواص

باشد   ابا داشته  تعالي  حق  از پرستش  و هر كس«. اند فرشتگان  ايشانند ـ بهتر از عوام

خداوند   از عبادت،  خويش  شماري تكبر و بزرگ  انگيزه  به  هر كس:  يعني »و كبر بورزد
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و غير   از اباآورندگان  اعم »را  آنان  خداوند همگي  زودي  به  پس«سرباز زند   متعال

برابر  را در  ، هر كس خويش  عادالنه  و با حسابرسي »آورد گرد مي  نزد خويش«را   آنان
  .دهد مي  مناسب  ، جزاي عملش

   

~��}|��{��z��y��x���w��v��u��t��s~��}|��{��z��y��x���w��v��u��t��s~��}|��{��z��y��x���w��v��u��t��s~��}|��{��z��y��x���w��v��u��t��s��������������������
£��¢��¡£��¢��¡£��¢��¡£��¢��¡����¤¤¤¤��������¥¥¥¥������ �̄ �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§���¦�� �̄ �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§���¦�� �̄ �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§���¦�� �̄ �®��¬��«��ª��©�� �̈ �§���¦

°°°°  
 و  تمام  را به  اند، پاداششان كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  كه  اما كساني«

  استنكاف  كه  بخشد و اما كساني تر مي افزون  ايشان  خود به  دهد و از فضل مي  كمال

  برابر خداوند براي د و درساز مي  دچارشان  دردناك  عذابي  اند، به ورزيده و استكبار

  . گذشت  آيه  تفسير نظير اين »يابند نمي  يار وياوري  خود هيچ
   

½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³����²��±½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³����²��±½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³����²��±½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³����²��±  
با كتابهاو  » است آمده  برهاني  پروردگارتان  شما از جانب  براي  درحقيقت ! مردم  اي«

.  است شما نمايانده  براي  كه  و برهانهايي  و با معجزات  شما فرستاده  سوي به  كه  پيامبراني
  شما نوري  يسو و ما به«.  است  شبهه  دوركننده:  عذر، و حجت  برنده از بين  دليل:  برهان

  از ظلمت  آن  وسيله به را نور ناميد زيرا  قرآن.  است  همانا قرآن  كه » كرديم  نازل  تابناك
شما را   راه  نور تابناك  اين  شد پس  توان  هياب، را نور هدايت  فراخناي  به  گمراهي

در   كه  طوري گرداند به مي و آشكار  واضح  قضايا را فرارويتان  سازد و همه مي  روشن
  .گذارد نمي  باقي  اي تاريكي  هيچ  ها و دلهايتان برابر عقل
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Í��ÌÍ��ÌÍ��ÌÍ��Ì  

  به ، يا�هللا  آستان  به:  يعني »زدند  او چنگ  آوردند و به  ايمان هللا  به  كه  اما كساني«

 و  را در جوار رحمت  آنان  زودي به   پس«زدند   ، چنگ است  قرآن  كه  نور يادشده

  راهي  خود، به  سوي را به  آورد و ايشان«در   بهشت »در  خويش  از جانب  فضلي

 :از  است  عبارت  راه  اين  ، كه نيست  اي كژي  هيچ  ندر آ  كه  راهي »كند  هدايت  راست
  رسول از � علي  روايت  به  شريف  در حديث.  از اديان  غيرآن  و ترك  اسالم  به  تمسك

. »اوست  متين  خداوند و حبل  صراط مستقيم  قرآن«: فرمودند  كه  است  آمده صخدا
: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � علي  روايت  به  شريف  در حديث  همچنين

از   خروج  راه! اهللا يا رسول:  گفتم. خواهد داد  رخ  هايي فتنه  زودي  به  باشيد كه  آگاه ! هان«
  .»...خدا  كتاب: ودند؟ فرم ها چيست فتنه  آن
   

��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H�� GF��E��D��C��B��A��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H�� GF��E��D��C��B��A��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H�� GF��E��D��C��B��A��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H�� GF��E��D��C��B��A
�̂�]��\[��Z��Y��X��W�����V��U��TS�̂�]��\[��Z��Y��X��W�����V��U��TS�̂�]��\[��Z��Y��X��W�����V��U��TS�̂�]��\[��Z��Y��X��W�����V��U��TS��������������������������������������h����g���������f��e���dc��b��a�� �̀�_��h����g���������f��e���dc��b��a�� �̀�_��h����g���������f��e���dc��b��a�� �̀�_��h����g���������f��e���dc��b��a�� �̀�_

y��x��w��v��u��ts��r��q��p��o���nm��l��k��j��iy��x��w��v��u��ts��r��q��p��o���nm��l��k��j��iy��x��w��v��u��ts��r��q��p��o���nm��l��k��j��iy��x��w��v��u��ts��r��q��p��o���nm��l��k��j��i  
  من :فرمود  كه  است  شده  روايت �هللاعبدا  از جابربن  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان
  بيآ  بر من  گاه آمدند، آن  عيادتم  به صخدا  رسول  كه  بودم  رفته  از هوش  بيماري

هستند، بفرماييد  »كالله«فقط   من  بران ميراث:  گفتم  ايشان  و به  آمدم  هوش  پاشيدند، به
را ) ميراث(  فرائض آيه  تعالي  حق  هنگام  ؟ در اين است  چگونه  ايشان  ميراث  تقسيم  كه

  .كرد  نازل
  فتوي  شما چنين  هب  كالله  خداوند درباره: بگو«  كالله  درباره »طلبند مي  از تو فتوي«

  در آغاز اين  تفسير آن. ندارد  پدر و فرزندي  كه  است  كسي:  كالله »دهد مي

  نداشته  و فرزندي«بميرد :  يعني »شود  هالك  اگر مردي«.  نيز گذشت» 12/ آيه« سوره

  ذكرعدم  به. شود مي  دو اطالق بر پسر و دختر هر  كه  است  لفظ مشتركي: فرزند »باشد
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ـ   معتبراست  وجود پدر نيز در كالله  عدم  كه  شد ـ با آن  ود فرزند در اينجا بسندهوج
  باشد پس  داشته  خواهري«  مرد كالله  آن »و«  اعلم هللاوا.  حكم  اين  بودن  خاطر روشن به

از   كه  است  اعياني علما خواهر  اجماع  به: مراد از خواهر » اوست  از آن  تركه  نصف
  مقام  نيز قائم) عالتي(  نبود، خواهر پدري  و اگر خواهر اعياني  است  مادر شخصپدر و 
از ) 12(  در آيه  كه ـ چنان  مادري خواهر  زيرا سهم) اخيافي(  خواهر مادري  ، نه اوست
  . است  متروكه  مال  قسمت) يك ششم(  ـ سدس  گذشت  سوره  همين

) عالتي(  ، يا خواهر پدري)اعياني(  و مادري  پدري  خواهران  جمهور علما برآنند كه
 باقي  نبود، مال  برادري  روند و اگر با آنان شمار مي به  ، عصبه متوفي  با دختران  همراه

،  برند بنابراين مي  ارث  به  متوفي  با دختران  را همراه) بران سهم(  الفروض از ذوي  مانده 
خواهر   و سهم  تركه  دختر نصف  ا ماند، سهمخواهر بج  دختر و يك  يك  اگر از متوفي

خواهر بجا ماند،   دختر پسر ويك  دختر و يك  يك  و اگر از وي  است  آن  نيز نصف
ـ از   است  مال  مانده باقي خواهر،  و سهم  دختر پسر، سدس  و سهم  دختر، نصف  سهم

 »برد مي  برادر از او ارث  آن«باشد   داشته  بميرد و برادري  اگر زني» و«.  بودن  عصبه  راه

 »باشد  نداشته  فرزندي  زن  كه صورتي در« برد مي  ارث  را به  خواهرش  تركه  همه:  يعني
  ارث  را به  الفروض از ذوي  مانده باقي  تركه برادر،  همچنان.  مراد فرزند ذكور است

برد و  را مي  تركه  بجا ماند، شوهر نصف  ، شوهر و برادري مثال اگر از زن. برد مي
  كلي  حكم  اين. شود برادر مي  از آن  تعصيب  طريق به ديگر،  نصف  ، يعني تركه  مانده باقي

  متروكه  مال  باشند، كل  نداشته  الفروضي اگر با خود ذوي  كه است  عصبات  در مورد همه
  ، به الفروض ذوي  سهمرا بعد از   متروكه  مال  مانده باقي  ، ايشان برند و درغيرآن را مي
  دوسوم  آنان  براي»  يا بيشتر از دو تن »باشند  دو تن  اگر خواهران  پس« برند مي  ارث

از   كه » و اگر آنان«  گذشت  كه باشد ـ چنان  نداشته  فرزندي  اگر ميت » است  ميت  تركه
  در و خواهر باهمبرا:  يعني »برادر و خواهر باشند  گروهي«برند  مي  ميراث  اخوت  راه

از   درآنچه » است  دو زن  مانند سهم  سهمي«  از آنان »هر مرد  براي  پس«مختلط باشند 

و » كالله«  ميراث  حكم »كند مي  شما بيان  خدا براي«گيرند  مي  تعصيب  از راه  كه  تركه

  از وادي،  ناداني  در ظلمت  ندارد كه  زيرا دوست »نشويد  تا گمراه«را   ساير احكام
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  نمودن  تقسيم  به  و ازجمله » داناست  هرچيزي  و خداوند به«آوريد   سر بيرون  گمراهي
  مقتضاي  كه  اي و نمونه  شايسته  روش  ، به برتان ارث  بازماندگان  شما در ميان  ميراثهاي
  . اوست  بالغه  حكمت

  هيچ صخد  رسولاز : فرمود  كه  است  آمده �عمر  روايت  به  شريف  در حديث
زياد  از اصرار صحضرت  آن  تا بدانجا كه  نكردم  سؤال  كالله  را بيشتر از حكم  حكمي

  مگر آيه« :زدند و فرمودند  ام سينه  به  خويش  و با انگشت  آمده  ستوه  به  سؤال  بر اين  من
  حق«: گويد مي  خطابي .»كند؟ نمي  كفايت  ، برايت نساء است  در آخر سوره  كه  ١صيف
  نساء است  سوره  اول  آيه  را در زمستان؛ وآن  كرد، يكي  نازل  دو آيه  كالله  درباره  تعالي

نساء   آخر سوره  آيه  ، كه تابستان در  كند و ديگري مي  بيان  اجمال  را به  كالله  حكم  كه
. »ناميدند) تابستان:  صيف(  را آيه  دوم و آيه) زمستان: شتاء(  را آيه  اول  آيه  پس  است

  در مورد سه صخدا  رسول  كاش  اي«: فرمود  كه  است شده  روايت �از عمر  همچنان
و   نهايي  و حكم  ايستاديم بازمي  برابر آن در  دادند كه مي  ما فرماني  زير به  قضيه

ـ 3.  اللهك  ميراث  ـ حكم2). پدر بزرگ(جد   ميراث ـ حكم1:  گرفتيم مي  از آن  كني فيصله
  .»ربا  از بابهاي  بابي

                                                 
 . است  شده  نازل  در تابستان  كه  اي آيه:  يعني ١
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  ﴾ مائده  سوره ﴿

 . است  آيه) 120(  و داراي  است  مدني
  

» مائده»  سوره ، است  مائده  داستان  دربرگيرنده  كه  آن  سبب را به  سوره  اين : تسميه  وجه
  .شود مي  نيز ناميده» منقذه»  و سوره» عقود»  سوره  نام به. ناميدند
اهللا عنها  رضي از عائشه.  است  داستان  و سه  تشريعي  احكام  دربرگيرنده  مائده  سوره

در   كه  آنچه  شد پس نازل  كه  است  اي سوره  آخرين  مائده«: فرمود  كه  است شده  روايت
. »بشناسيد  يابيد؛ حرام مي  ازحرام  در آن  كه  بشماريد و آنچه  يابيد؛ حالل مي  از حالل  آن

  آيه  هيچ:  كه  است  اين  فوق اهللا عنها از سخن رضي  مراد عائشه: اند گفته  بعضي
  در آن  دو آيه  كه  است  برآن كعباس ابن اما. وجود ندارد  سوره  در اين  اي منسوخه
  .كرد  خواهيم خود بيان  در جاي  باشد ـ كه مي  منسوخ
روبرو   مختلفي  موضوعات با  سوره  در اين«: گويد مي» القرآن ظالل في«تفسير   صاحب

  قرآن  كه  است  اي يگانه  سازد، هدف مربوط مي  هم  آنها را به  همه  كه  اما آنچه  شويم مي
  وجودآوردن  به: از  است  عبارت  هدف  ، اين است  آمده  آن  ثمر رساندن  به  براي  كريم
و   ، جهانبيني عقيده  ر اساس، ب ويژه  اي جامعه  ساختن  و شيرازه  دولت  ، برپاساختن امت

،  و حاكميت  ، ربوبيت درالوهيت  عزوجل  خداي  يگانگي در آن  كه  مخصوص  ساختاري
ها،  ، نظامنامه زندگي  و رسم  ، راه مؤمن  انسان  كه  ، خداوندي است امور  و اساس  اصل

  .»...گيرد خود را فقط از او مي  ارزشي  مالكهاي معيارها و
   

C�B�A  
  

�z�z�z�z������j��i��h��g���f��e��d��c����b��a�� �̀� _~��}��|��{��j��i��h��g���f��e��d��c����b��a�� �̀� _~��}��|��{��j��i��h��g���f��e��d��c����b��a�� �̀� _~��}��|��{��j��i��h��g���f��e��d��c����b��a�� �̀� _~��}��|��{
��s��r��q��p���o��n��ml��k��s��r��q��p���o��n��ml��k��s��r��q��p���o��n��ml��k��s��r��q��p���o��n��ml��k  

  من  به : او گفت  آمد و به �مسعود بنهللا نزد عبدا  شخصي  كه  است  نقل »مؤمنان  اي«

يا : (فرمايد مي خداوند متعال   كه  شنيدي  چون«: فرمود �مسعود ابن ! ده  اندرزي
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  تعالي  حق  كه  است زيرا يا خيري   فراده  گوش  خوب  پس!)  مؤمنان  اي: آمنوا  ايهاالذين

عقود وفا   به«!  مؤمنان  اي ! آري .»نمايد مي  نهي  از آن  كه  است  كند، يا شري امر مي  آن  به

و   احكام  در مورد اجراي �خداوند كه  است عهدها و پيمانهايي : مراد از عقود »كنيد
نيز   و ايشان  گردانيده  الزم  شان را بر ذمه پيمانها  و آن  گرفته  بندگانشاز   خويش  قوانين

، ) كرديم  و اطاعت  شنيديم: سمعنا واطعنا: (خود  سخن اند و با اين گرفته  گردن  آنها را به
پيمانها و   عقدها شامل  اين  كه اند چنان متعهد شده  آن ، به از تعبيرات  يا مانند آن

، قراردادها،  شود، از جمله كنند نيز مي همديگر استوار مي  در ميان  مؤمنان  هك  معاهداتي
  معناي  پس. بود  مانده  باقي  مردم  در ميان  جاهليت  از دوران  كه و معامالتي  معاهدات

ايد وفا  بسته  با خدا و خلقش  كه  عهدها و قراردادهايي  به:  است  اين كريمه  آيه  اجمالي
 جز  بود، اسالم  در جاهليت  كه  و پيماني  هر حلف«:  است آمده  شريف  حديثدر. كنيد

  كه است  گفتني. »نيست  حلفي  نيفزود اما در اسالم  بر آن  بيشتر چيز ديگري  محكمي
محدود  و پيمانهايي  معاهدات  آن  ، به جاهليت  از دوران  مانده بجا  پيمانهاي  به  وفاكردن

پيمانها و   باشد، نه  بر امور خير قرارداشته  و همياري  تعاون  زهدر حو  شود كه مي
  .و تجاوز  بر گناه  مبتني  قراردادهاي

و  بر شتر و گاو  كه  است  اسمي:  انعام »گرديده  حالل  انعام  از قسم  بر شما چارپايان«

از   رتعبا و آن »شد خواهد  بر شما خوانده  حكمش  جز آنچه«شود  مي  گوسفند اطالق

  در حالي«  است كرده  بيان  سوره  از همين) 3(  در آيه  سبحان  خداي  كه  است  محرماتي

)  االنعام  بهيمه( استثنا از  جمله  اين »بشماريد  ، حالل احرام  نبايد شكار را در حال  كه
شكار   ماحرا  در حال  كه  ، جز حيواني گرديده  مذكور حالل  برشما چارپايان:  ، يعني است

  در حال(  محرم  شخص  براي  آن  از گوشت  و خوردن  كنيد زيرا شكار خشكي مي
مراد از . باشد مي  حرام  وغيرآن  بر محرم  مكه  شكار حرم  ، همچنين است  حرام)  احرام

خداوند هر «. باشد  بسته  احرام دو هر  ، يا به ، يا عمره حج  به  كه  است  كسي):  حرم(

  اعراب  و رسوم  با عادات  مخالف  كه  از احكامي »دارد بخواهد مقرر مي  كه  حكمي
را دارد،   گذاري و قانون  ساختن  وحرام  ساختن  حالل  حق  كه  زيرا فقط اوست  است

  . داناتر است  خويش  بندگان  مصالح  ، به بنابراين  او پروردگار شماست  چراكه
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Ñ��Ð��Ï��Î�����Í��ÌËÑ��Ð��Ï��Î�����Í��ÌËÑ��Ð��Ï��Î�����Í��ÌËÑ��Ð��Ï��Î�����Í��ÌË  

 از  چيزي  به  وارد كردن  با اخالل »نكنيد  حرمت  شعائر اهللا را هتك ! مؤمنان  اي«
 خواهند به مي  كه  كساني  شعائر و ميان  اين  انمي  ، يا با ايجاد مانع حج  مناسك

  جمع: شعائر .آورند  جاي را در آنها به  عزوجل  خداي  و عبادت  آنها پرداخته  بزرگداشت 
باشد اما مراد   شده قرار داده  شعار و نشانه  مثابه  به  كه  است  از هر چيزي  ؛ عبارت شعيره
و   از صفا و مروه  اعم ؛ حج  اعمال  اماكن  حرمت  و رعايت  در اينجا، پاسداشت  از آن

  حرمت  و هتك«  است  الهي  و مقدسات  فرايض: يا مراد از شعائر در اينجا.  است  غير آن

: اند از عبارت  را كه  حرام  چهارگانه  ماههاي  حرمت:  يعني »را  حرام  نكنيد ماه
و   حاجيان  بازداشتن در آنها و  ، با جنگيدن و رجب  ، محرم الحجه ، ذي القعده ذي

  .نشماريد  نشكنيد و حالل  هم ، در الحرامهللا ا از بيت  گزاران عمره
  هـاي  مـاه  را در  و كافران  با مشركان  جنگيدن  عزوجل  خداي  كه  است  علما بر آن  اجماع
  از آيـه   بخـش   ايـن   ، حكم بنابراين  است  گردانيده  ، حالل سال  هاي از ماه  و غير آن  حرام

  را انجـام   اعمـالي   حـج   هـاي  در ماه:  است  اين  آيه  ديگر معني  قولي  اما به.  است  منسوخ
در كـار    نسـخي  تفسـير،   بنـابراين . گـردد   حـج   از انجام  مردم  بازداشتن  سبب  ندهيد كه

  اسـت   اي يقربان  معني ، به هديه  جمع:  هدي »را  هدي«كنيد   حرمت  هتك »و نه«.  نيست
  مؤمنان  تعالي  حق  پس. از شتر، يا گاو، ياگوسفند  شود؛ اعم اهدا مي  الحرام هللا بيت  به  كه

را   مثال آن  كه  اين  نكنند، به  را رعايت  اهدايي  حيوانات  حرمت  كه  كند از اين مي  را نهي
و «ايجـاد كننـد     مـانع   لحراما بيت  به  آن  رسيدن  و ميان  هديه  بگيرند، يا ميان  از صاحبش

از   عبـارت   و آن »اندازنـد  مـي   قالده  آن  گردن در  را كه  آنچه«كنيـد    حرمت  هتك »نه
نهنـد و   بنـد مـي   ، بر آنهـا گـردن   الحرام بيت  آنها به  اهداي  در هنگام  كه  است  چهارپاياني

، ) هـدي (بـر  ) دار قالده  هاي قرباني(  عطف.  است  غصب آنها به  آنها، گرفتن  حرمت  هتك
  قربـاني   حرمت  رعايت  به  بيشتر مؤمنان  منظور سفارش  و به  عام به  خاص  عطف  از باب
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  ، سـنت  قربـاني   حيوانات  بر گردن)  قالده(بند  گردن  نهادن  شود كه مي  خاطر نشان.  است
: گويـد  مـي   كريمـه   آيـه   كثيـر در معنـي   ابـن . را ابقا كرد  نيز آن  اسالم  كه  است  ابراهيمي

از   هديـه   ، حيوانـات  وسـيله  نكنيد تا بدين  را ترك  هديه  حيوانات  برگردن  قالده  افگندن«
اند تـا   اهدا گرديده  كعبه  آنها به  شود كه  امر شناخته  ديگر متمايز گردند و اين  چهارپايان

  حرمـت  هتـك  »و نـه «. »اردبرد  كار دست  آنها را دارد، از اين  به  قصد تعرض  كسي اگر

 را  پروردگـار خـويش    و خشـنودي   فضـل   را كـه   الحـرام  بيت  قصدكنندگان«كنيد 

  كـه   معنـي   ايـن   داريد، به  را نيز نگه  الحرام بيت  و راهيان  زائران  حرمت:  يعني »طلبند مي
، يـا   آن  درحريم  نت، يا سكو ، يا عمره حج  منظور اداي  به  الحرام بيت  به  را از رفتن  ايشان

،  تجـارت   منافع  آوردن بدست و  معاش  در گشايش  كه  نكنيد، همانان  منع  در آن  تجارت
و   خشـنودي   ، جويـاي  حـج   مناسـك   دادن  و بـا انجـام    پروردگار خويش  فضل  جوياي
  . است  ، يا ثواب تجارت :در اينجا  مراد از فضل  پس. هستند  وي  رضاي
و   حـج   خـود، بـه    بنا بر آيـين   مشركان:  بود كه  اين  كريمه  آيه  نزول  ، سبب تيرواي  بنا به
  خواستند تا برآنها حملـه   مسلمانان  ميان  كردند، در اين اهدا مي  آمدند و قرباني مي  عمره

  آنان  و تجاوز به شد  نازل ﴾...z��y��x���w��v��u��t﴿:  آيه  بود كه  برند، همان

��X��W��V��U﴿:  اش فرموده  با اين  تعالي  حق  اما بعد از آن. دانيدگر  را حرام

\[��Z��Y﴾  :)شـوند   نزديك  مسجدالحرام ، ديگر نبايد به سال  بعد از اين  مشركان (
  كـه   اسـت   بـر آن   اجمـاع :  است  كرده جرير نقل ابن. كرد  را منسوخ  حكم  ، اين»28/توبه«

  الحـرام  چند قصد بيت بود ـ جواز دارد، هر   نشده  داده  امان  وي  به  ـ چنانچه   مشرك  قتل
  يـا بازوهـاي    ، برگردن اگر مشرك  حتي: گويند علمامي. باشد  كرده  را هم  المقدس يا بيت
  كـه  شـود، در صـورتي   مـي   باشد، كشته  آويخته  را هم  حرم  درختان  ا پوستتمام  خويش

  منسـوخ   كريمه  آيه  بر آنند كه  جمعي  ولي. باشد  نداشته  مسلمانان از سوي  يا اماني  پيمان
و «. باشد مي  و زوار مسلمان  حجاج  مربوط به  آن  و حكم  است  از محكمات  بلكه  نيست

  از سـرزمين   در بيـرون  »شكار كنيد«توانيد  مي »آمديد پس  خود بيرون  احرام از  چون
  . حرم
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بـا  ص خـدا   رسـول :  گفت  كه  است  شده  روايت  ولنز  سبب  در بيان � اسلم  از زيدبن
  بازداشـتند و ايـن    حـرم   را از ورود بـه   ايشـان   مشـركان   بودند كـه   در حديبيه  يارانشان

  كه  مشرق  اهالي  از مشركان  ، گروهي ميان  و ناگوار بود، در اين  بسيار سخت  برمسلمانان
  مغتـنم  را  موقـع  صخـدا   رسـول   اصحاب. درسيدن  را داشتند، از راه  عمره  قصد انجام

  كـه  چنـان   داريـم  بازمي  حرم  را از ورود به  ، ما نيز اينان ماست  نوبت  اينك: گفتند  شمرده
  تـوزي  كينـه   و البتـه «: فرمـود   نازل  عزوجل  خداي  پس !بازداشتند  ما را از آن  يارانشان

 »وادارد  تعدي  ند، نبايد شما را بهبازداشت  شما را از مسجدالحرام  كه  گروهي  سخت
بازداشـتند ـ     مسـجدالحرام  شما را از  كه  آن  سبب ـ به   شما با آنان  و دشمني  بغض:  يعني

برخورد با   شيوه  نيكوترين: اند گفته  از سلف  برخي. وا دارد  تجاوز برآنان  نبايد شما را به
را در   تعـالي   تو حق:  كه  است  ، اين كرده را در مورد تو نافرماني  عزوجل  خداي  كه  كسي

  .باشد برانگيز مي  تحسين  كه  است  شيوه  اين  به  فقط تعامل  پس.  بري  فرمان  مورد وي
 از شـما در   بايـد برخـي  :  يعنـي  »كنيـد   ديگر همكـاري  با يك  و در بر و پرهيزگاري«

  است  فراگيري  كلمه: بر. شيدديگر همكار و مددكار با ، با برخي و پرهيزگاري  نيكوكاري
البر ما «:  شريف  حديث اين  همچنان.  است  را تفسير كرده  آن» بقره»  در سوره» بر  آيه»  كه

  آيـه   از سـياق . »...گيـرد   آرام آن  بـه   انسان  روان  كه  است  بر چيزي...:  النفس  اليه  اطمأنت
.  اسـت   گيـري  و پرهيـز از انتقـام    وگذشت در اينجا، عفو) بر(مراد از   شود كه مي  دانسته

بر كـار خيـر     كه  كسي:  الخير كفاعله  علي  الدال«:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين
و   ديگـر بـر اثـم    و با يـك «. »كار خير اسـت  آن  دهنده انجام  كند، همچون مي  راهنمايي

و   سـتم   بـه   بر مـردم   تعدي:  ، و عدوان�خداوند نافرماني:  اثم »نكنيد  همكاري  عدوان
  بشـري   از اشـكال عمـل    شـكل   هـزاران   شـامل   الهي نهي  اين  كه  است  گفتني.  نارواست

و بـر    بر نيكوكاري  ؛ يا تعاون نيست  خارج  ا از دوحالغالب  گردد زيرا روابط اجتماعي مي
  بـر نافرمانـان   »خدا  و از خدا پروا داريد كه«و تجاوز  بر گناه   ، يا تعاون است  و تقوي

  .»كيفر است  سخت«وتجاوز   بر گناه  انو معاون  تقوي بي

در   كريم قرآن ، آيه  اخير از اين  جمله  در اين«: گويد مي» القرآن  معارف«تفسير   صاحب
  و زندگي  و فالح  صالح و  بوده  عالم  نظام  كل  روح  كه  و اساسي  اصولي  مسئله  يك  باره
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،  با يكديگر است  همياري و  تعاون  مسأله  همان  دارد كه  بستگي  آن  به  نسانا  و بقاي
  واقف  مسأله  اين  به  هوشيارو دانايي  زيرا هر انسان  است  فرموده  اي حكيمانه  قضاوت

فرد دانشمند، يا   و هيچ  استوارگرديده  و همكاري  بر تعاون  جهان  كامل  انتظام  كه  است
  باشد مثال انسان نمي  خويش  زندگي لوازم  تهيه  قادر به  تنهايي  به  يا قدرتمندي ثروتمند و

  و يا جهت  از آن  گيري تا بهره  گرفته  گندم  خود از كشت  نان  تهيه  جهت  قادر نيست
  را به  مراحل  مورد نظر تمام  هاي پارچه  شدن  تا درست  پنبه  از كشت  لباس  كردن  آماده
  .نمايد  طي  يتنهاي

هزارها وشايد   همياري  به  خويش  از زندگي  در هر قسمتي  انسان  كه  است  منظور اين
با .  است متكي  تعاون  بر اين  جهان  كل  زيرا نظام.  ديگر نيازمند است  صدهاهزار انسان

و   همياري  به  خويش  دنيوي  تنها در مورد زندگي  نه  شود، انسان مي  معلوم  تأمل  اندكي
  به  بعد از آن  در قبر وحتي  تا دفن  مردن  در مرحله  دارد بلكه  احتياج  ديگران  همبستگي

  . است  محتاج  بازماندگان  ثواب  و ايصال  مغفرت  دعاي
  محكمي  نظام  جهان  اين  براي  خويش  كامله  و قدرت  بالغه  از حكمت  شأنه  خداوند جل

ثروتمند، ثروتمند را   مستمند را به.  است قرار داده  ديگري  محتاجرا   ، هر انسان ساخته
  تاجر، معمار را به  را به  ، مشتري مشتري  كارگر، تاجر را به  به  كارش  انجام  جهت
  احتياج  اگر اين. هستند �خداوند  نيازمند به  آنان  و همه  ساخته  محتاج... آهنگر

را   كار ديگري  كسي  چه  داشت قرار مي  اخالقي  بر برتريتنها   بود و تعاون نمي  همگاني
دنيا   موجود در اين  اخالقي  ارزشهاي  سرانجام مانند  وضعي  چنين  داد؟ عاقبت مي  انجام

  يك  صورت به  اي المللي يا بين  دولتي  سازمان  كار ازطرف  تقسيم  اين  چنانچه. شد مي
دچار   كه  المللي بين  همانند ديگر قانونهاي  اسر جهانگرديد امروزدر سر مي  مطرح  قانون

الحكما  و حكيم  قادر مطلق  الهي  تنها نظام  اين  پس. شد وبرو مير  اند، با مشكل  چالش
تا   را پديد آورده  گوناگون  آرزو و استعداد كارهاي  مختلف  مردمان  در قلوب  كه  است
  .قرار دهند  از تعاون  اي زنجيره  وهشي  را بر اين  خويش  محورزندگي  آنان

  انداختند  او را در دلش  ميل   ***   ساختند  را بهر كاري  هريكي
  داد و گروهي مي  كار انجام  تقسيم  مردم  در ميان  يا دولتي  المللي  بين  اداره  اگر يك ! آري

  دستوراتي  ازچنين  سيك  كرد، چه غذا مقرر مي  تهيه  را براي  ، بعضي رساني  آب  را براي
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ار ك  و در اين  كرده خود را ترك   شب  خوش  و خواب  مثال راحتي  كرد كه مي  اطاعت
  آن  و رغبت  كرده  خلق  كار خاصي  انجام  را براي  هر انساني  تعالي هللا. باشد  مشغول

  طريق  و از آن  هبود  مشغول  آن  به  اجبار قانوني  تا بدون  ايجاد كرده  امور را در قلبش
  .نمايد  ارتزاق
را   خويش زندگي  لوازم  قادر است  پول  مقداري  با مصرف  انسان  كه  است  نظم  اين  نتيجه

  منزل  شده  ساخته  و اثاثيه  شده  دوخته  و لباس  پخته  مثال خوراك. نمايد  فراهم  آساني  به
  داشت وجود نمي  نظمي  و اگر چنين. گردد يم  تهيه  آساني  به  با پول  آماده  هاي و خانه

  .نبود  گندم  دانه  يك  تهيه  قادر به  ثروتش  تمام  ميلياردر با خرج  انسان  يك
  استفاده مورد  باشيد و غذاي  اگر شما در هتل  كه  است  خداوندي  نظام  بر اثر همين

از   آرد آن  خواهيد بردكه  قرار دهيد پي  و تحليل  و تجزيه  مورد بررسي  را خوب  خويش
و ميز و   ، ظروف مختلف  از جاهاي  ، ادويه از جايي  ، گوشت از جايي  آن  ، روغن جايي

  به  كه  اي و لقمه  است  مختلف  ديگر، كارگر و آشپز از شهرهاي  از كشورهاي  صندلي
و   ها انسانصد  كار و فعاليت  گردد نتيجه مي  بزاق  ترشح  رسد و سبب شما مي  دهان

  .باشد مي  و حيوان  كارخانه
و   تاكسي كنيد از  را طي  راه  دو فرسخ  آييد و بخواهيد يكي  بيرون  از خانه  صبح  چنانچه

مثال از   آن  آهن  كه  كنيد در صورتي مي  استفاده  كار خويش  جهت  و غيره  يا اتوبوس
ديگر   از جايي  راننده  و كمك  از جايي  ، موتور از آمريكا، راننده از برمه  استراليا، چوب

شما   ناچيز در خدمت  مبلغي براي  هم  خدا از كجا و چرا آن  خلق  وسايل  همه  ، اين است
  اندكي باشند؟ با  را داشته  آمادگي تا چنين  كرده  و مجبورشان  موظف  هستند، آيا دولت

در   طور تكويني به �خداوند  كه  است  الهي  قانون  يك  اين  كه  در خواهيد يافت  تأمل
  .١»است  اجرا درآورده  مرحله  دلها ايجاد و به

  
   

                                                 
  .پور  حسين  محمد يوسف  عالمه  ـ ترجمه  با تلخيص»  القرآن  معارف«از تفسير   نقل  به ١
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  .ميرد ـ مي  شرعي ذبح  خود ـ بدون  كه  حيواني:  يعني »مردار  است  شده  بر شما حرام«

كبد،   خون  اما خوردن  سيال  ريخته  خون:  يعني »خون«  است  شده  بر شما حرام »و«
  . است  ند، مباحما مي  باقي  حيوان  در عروق  بعد از ذبح  كه  و خوني)  طحال(سپرز 

 نامي  آنچه»  است  شده  بر شما حرام »و  خوك  گوشت«  است  شده  بر شما حرام »و«

عمدا  �خدا نام  بردن  كه  اي مذبوحه  علما درباره »باشند  برده  ذبحش  هنگام  جز خدا به 
» انعام«  در سوره  آرايشان  بيان  نظر دارند، كه  باشد، اختالف  شده  ترك  يا سهوا درآن

  . نيز گذشت» بقره«  سوره) 173(  ، در آيه شده ياد  تفسير محرمات. خواهد آمد
، يا  حيوان خود  براثر فعل »باشد  مرده  كردن خفه  به  آنچه«  است  شده  بر شما حرام »و«

. بپيچد تا بميرد  آن  در گردن  ريسمان  المثل ؛ في از علل  آن غير  ، يا به آدمي  براثر فعل
را   مرد آن مي  كردند و چون مي  گوسفند را خفه  جاهليت  اهل  كه  شويم يادآور مي

  .خوردند مي
. شود  ذبح  كه  آن  بي »باشد  مرده  يا چوب  سنگ  به  آنچه«  است  شده  بر شما حرام »و«

شكار را با  من !هللا يا رسول:  گفت � حاتم بن عدي  كه  است  آمده  شريف  در حديث
  زدي  را با معراض اگر شكار«: فرمودند.  كنم مي  و شكارش  دهم قرار مي  هدف ١ ضمعرا

  آن  كه كرد، بدان  اصابت  نشانه  را بخور و اگر با پهنا به  ، آن فرو رفت  و تير در بدنش
منعقد   شريف  حديث  اين فقها نيز بر مفاد  اجماع. »را نخور  آن  پس  است) وقيذ(

  . است شده

                                                 
  . نوك  به  برسد، نه  نشانه  پهنا به  به  كه  است  پر و ستبرمياني تير بي:  معراض ١
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باشد، يا   افتاده  چاهي  مثال به »باشد  افتاده  از بلندي  آنچه«  است  شده  ر شما حرامب »و«
  .باشد  مرده  اثر آن و بر  افتاده  پايين  به  از كوهي

،  ذبح  بدون »باشد  مرده  ديگري  حيوان  زدن  شاخ  به  آنچه«  است  شده  بر شما حرام »و«
  شده  خارج  خون  هم  از ذبحگاهش  و حتي  كرده  او را خوني  حيوان  آن  هرچند شاخ

  .باشد
  درنده  را كه  آنچه:  يعني »باشد  خورده  از آن  درنده  آنچه«  است  شده  بر شما حرام »و«

 بر  حيوان را بخورد و  از آن  ، برخي دريده  ، از هم و گرگ  شير و پلنگ  چون  نيشداري
 »باشيد  كرده  ذبح« ها آفت  بعد از اين  كه »مگر آنچه« بميرد  ذبح  ، بدون جراحت  اثر آن
باشيد و هنوز در آنها آثار و   كرده  شرعي  ذبح  موقع آنها به  از مردن  قبل  را كه  آنچه:  يعني
و   ، از خود اضطراب ذبح  هنگام در  كه  طوري  باشد به  مانده  باقي  حيات  هاي نشانه

  كرده  خفه  استثنا بر حيوان  اين  كه  است  گفتني. ما حاللنددهند؛ بر ش  نشان  العمل عكس
)  كرده  خفه  حيوان:  منخنقه(زيرا استثنا از   آن  بر ماقبل  شود نه مي  جاري  و مابعد آن

  . است) و احمد  ، شافعي ابوحنيفه(جمهورفقها   مذهب  شود و اين مي  شروع
  حرام بر شما«آنها   و بزرگداشت  ظور تعظيممن به »است  شده  ذبح  نصب  براي  و آنچه«

 قرار  شد و مورد پرستش مي  نصب  در جاهليت  بود كه  سنگهايي:  نصب »است
: گويد مي مجاهد. ريختند را بر آنها مي  شده ذبح  حيوانات  خون  پرستان و بت  گرفت مي

  آنها ذبح  ويرا بر ر  حيوانات  مشركان  كه  مكه  بود در حوالي  ، سنگهايي نصب«
  .»كردند مي

  تيرهاي  خود را به  و نصيب  قسمت  شناخت  كه  اين«  است  شده  بر شما حرام »و«

گرفتند  مي  آنها فال  وسيله به  اعراب  بود كه  مخصوصي  تيرهاي:  ازالم »كنيد  طلب  ازالم
 جمله  دوم  دستهو در » بكن»  جمله  اول  در دسته  كرده  تقسيم  قسمت  سه  وآنها را به

  چون بود و  نشده  چيز بر آنها نوشته سفيد بود و هيچ  سوم  نوشتند و دسته را مي» نكن« 
سفر يا امر  يا  خود را ـ مثال در ازدواج  و قسمت  تا شانس  خواست مي  از مشركان  كسي
  دستش  سپس ، انداخت مي  اي را در كيسه  هم  به  شبيه  تيرهاي  ـ بشناسد، آن  ديگري  مهم

» بكن»  آورد، اگر از تيرهاي مي  از آنها را بيرون  كرد و يكي مي  داخل  كيسه  آن  را به
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» نكن»  داد، اگر از تيرهاي مي  بود انجام  گرفته تصميم  برآن  را كه  كاري  آمد، آن مي  بيرون
را   زدن  آمد، فال مي  سفيد بيرون  داد و اگر از تيرهاي نمي  كار را انجام  آمد، آن مي  بيرون

كار   اين  عزوجل  خداي  پس. آيد  بيرون  يا دوم  اول  دسته  ازتيرهاي  كرد تا يكي تكرار مي
  . است» تكهن«و از   غيب  علم  ادعاي  كار نوعي  زيرا اين گردانيد  را حرام

از   ، خروج ازالم  تيرهاي  ، يا اين ياد شده  محرمات  اين:  يعني »است  فسق  اينها همه«

  دين از  امروز كافران«  در اينجا، شديدتر از كفر است)  فسق. ( است  تعالي  حق  طاعت

  دين  شما رابه  كه  و اين  دينتان  امروز آنها از نابودكردن:  يعني »اند شما نااميد گرديده
  سال  عرفه ، در روز آيه  اين  شود كه مي  خاطر نشان. اند برگردانند، نااميد شده  خويش

  اهل«: گويد مي  آيه  در تفسير اين ك عباس ابن. شد  نازل  الوداع در حجه  هجري  دهم
  ـ بازگرديد، مأيوس  بتان  پرستش  ـ يعني  شان دين  به  شما مسلمانان  امر كه  از اين  مكه
  العرب هدر جزير  نمازگزاران  كه  از اين  شيطان«:  است  آمده  شريف  در حديث. »اند شده

  كه  از اموري  در غير اين  كه  شده راضي  اين  و به  است  شده  كنند، مأيوس  او را پرستش
بر   كه  از اين »نترسيد  از آنان  پس«. »...گيرد قرار  پنداريد، مورد اطاعت را حقير مي  آن

را  تا شما  صانهطور خال به »بترسيد  و از من« را نابود گردانند  كنند، يا دينتان  شما غلبه

شما   امروز دين«  برتر گردانم  از آنان  و آخرت و در دنيا  بخشيده  نصرت  برآنان  هميشه

  احكامي  ساختن  و با كامل  اديان  بر همه  آن  ساختن  با غالب »گردانيدم  كامل  را برايتان
  . و غيره  و حرام  حالل از  ؛ اعم است  مورد نيازتان  كه
  شد كه  نازل  درحالي ص اكرم  نيز بود ـ بر رسول  روز عرفه  ـ كه  ر روز جمعهد  آيه  اين

  است شده  روايت .بود  داده  را نصرت  و پيامبرش  را پيروز ساخته  اسالم  عزوجل  خداي
را   اي ما آيهش ! اميرالمؤمنين  اي:  آمد و گفت � خطاب  نزد عمربن  از يهوديان  مردي  كه

  آن  ا روز نزولشد، قطع مي  نازل يهود  اگر بر ما جماعت  خوانيد كه مي  شخوي  در كتاب

. ﴾k�ml�n﴿  آيه:  گفت  ؟ يهودي آيه  كدام: پرسيد �عمر.  گرفتيم را عيد مي
 صخدا  بر رسول  آيه  اين  كه  روز و ساعتي  به  من خدا سوگند كه  به«: فرمود �عمر
خود را   و نعمت«. »بود  و روز جمعه  روز عرفه  گاهشبان ، ساعت  و آن  شد، دانايم  نازل

  كفار و نااميدكردنشان  ، سركوب مكه  ، فتح دين  ساختن  باكامل »گردانيدم  بر شما تمام
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شما   به  ام فرموده  را با اين  نعمت  ساختن كامل  كه  طوري  شما همان بر  و پيروزي  از غلبه

 »پسنديدم شما  را براي  اسالم  و دين«. »150 /بقره« ﴾£�¢�¡﴿:  بودم  داده  وعده
تا   خويش  برگزيده  و آيين  پسنديده  دين  عنوان  شما امروز برآنيد، به  را كه  ديني  همين

،  تاريخ  از اين  پس صخدا  رسول« :گويد جرير مي ابن.  از عمر دنيا برگزيدم  دم  واپسين
  .»شتافتند  اعلي  رفيق  سوي به  بودند، سپس  روز زنده  يك و فقط هشتاد

 اين  دهنده ، نشان محرمات  اين  حكم  بيان  در سياق  دين  ساختن  كامل  نعمت  بيان
  .باشد مي  دين  اين  ، از كمال شده ياد  پليديهاي  تحريم  كه  است  حقيقت 

 و اضطرار  ضرورت  حكم به  هر كس:  يعني »ناچار شود  اي در مخمصه  و هر كس«
گردد  ذكرشد،  بعد ازآن  كه  محرماتي مردار و ديگر  گوشت  خوردن  ، مجبور به گيگرسن

  جويي لذت قصد  را به  محرمات  اين  كه  آن بي:  يعني »باشد  متمايل  گناه  به  كه  آن  بي«

  مهربان  آمرزنده ترديد خدا بي«كند   تناول  وي  و نافرماني  يا تجاوز از حدود الهي

  چيزهاي  آن  چراكه ، است  مهربان  وي  به  آمرزد و نسبت فرد مضطر مي  بر آن »است
  . است  گردانيده  مباح  را بر وي  حرام

ـ   مختلف  حاالت  مردار ـ بر حسب  گوشت  تناول  فقها برآنند كه«: گويد كثير مي ابن
  است  مانيدر ز  آن  تناول  ؛ و وجوب است  مباح  و گاهي  مستحب  ، گاهي واجب  گاهي

  همچنان. »نيابد  خوردن را براي  غيراز آن  و چيز ديگري  داشته  هالك  بيم  شخص  كه
  سه  بر شخص  كه  امرشرط نيست  مردار، اين  گوشت  در جواز تناول«: گويد كثير مي ابن

و   عوام  از مردم  بسياري  كه نيابد ـ چنان  خوردن  براي  حاللي  روز بگذرد و او غذاي
در . »جايز است  برايش  آن  ناچار شد، خوردن  كه  هرگاه  پندارند ـ بلكه مي  چنين  غيرآنان
ا قطع«: فرمودند  كه  است  آمده صخدا  رسول از �عمر ابن  روايت  به  شريف  حديث
  از انجام  كه  گونه گردد، همان  عملي  رخصتهايش  دارد كه  دوست  عزوجل  خداي

  .»ردب خود بد مي  معصيت
  آيه ؛ آيه  آخرين  بلكه  نيست  قرآن  شده  نازل  آيه  ، آخرين محققان  بنابر قول  آيه  اين

  .باشد مي» 281 /بقره« �﴾ �Ï�����Î��Í��Ì��Ë��Ê﴿:  كريمه
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 سؤال صخدا از رسول  مهلهل و زيدبن  حاتم بن عدي:  است آمده  نزول  سبب  در بيان
از   بفرماييد كه  پس  گردانيده  مردار را حرام  گوشت  تعالي  حق !هللا يارسول: كردند 

پرسند  از تومي«: دش  نازل  بود كه  ؟ همان است  برما حالل  چيزهايي ها چه خوردني

شما   براي« صپيامبر  اي »؟ بگو است  شده  حالل  برايشان«ها  از خوراكي »چيز چه

 ! آري.  است  بر شما حالل  پليد نيست  كه  هرآنچه:  يعني »گرديده  ها حالل پاكيزه  همه
، يا �خدا  تابآنها درك  تحريم  حكم  شود كه مي  چيزهايي  همه  ها، شامل پاكيزه  اين

  را به)  طيبات(  برخي. است  نشده  اثبات  ا قياس، ي امت  ، يا اجماع پيامبرش  سنت
و «اند  شود، تفسير كرده مي برده �خدا  آنها نام  ذبح  هنگام  به  كه  اي شده ذبح  حيوانات

شكار   كه  در حالتي  شكاري  باشيد از حيوانات  آموز كرده دست  آنچه

آنها   را به  شكاركردن  يتكيف  كه  است  شكاري  سگهاي  مربي:  مكلب »دهندگانيد تعليم
  پس. نامند مي  مكلب را نيز  شكاري  و پرندگان  ساير حيوانات  دهد و مربي مي  تعليم

. دهد مي  آموزش  شكاري  جانوران  شكار را به  هاي وفن فوت  انواع  كه  است  كسي  مكلب
  را حالل  نآموزتا دست  شكاري  حيوانات بر شما صيد  خداوند متعال  همچنين:  يعني

  ها و ساير درندگان ها تازي سگ: اند از عبارت  شكاري حيوانات  اين  ، كه است  گردانيده
  قرطبي. كند آنها شكار مي  كمك به  انسان  و باز كه  چرغ  همچون ، شكاري  و پرندگان

  نخورد و در شكار از زخم  كند چيزي را صيد مي  آن  كه  از شكاري  اگرسگ«: گويد مي
شكار   به  آن  فرستادن  در هنگام  شكارچي  و مسلمان  بجا گذاشت  خود اثري يا نيش

. »شود مي خورده  خالفي  هيچ  و بي  است  درست  ا شكار آنبرد، قطع  آن را بر �خدا نام
 درشما آفريده �خداوند  كه  با آنچه:  يعني »ستا  شما آموخته  خدا به  با آنچه  كه«
  حيوانات  دادن  و تمرين  آموزش  راهكارها و روشهاي  كه  خردي و  ، از عقل است 

  آن  نتيجه و در »كنيد آموز مي آنها را دست«گيريد  فرامي  آن  وسيله را به  شكاري
  سگ  اي حرفه  بودن  شكاري  نشانه. شوند مي  ، شكاري حيوانات  اين  كه  هاست آموزش

  بار متوالي تا سه  طور مكرر وحداقل صيد را به:  كه  است  اين  آن  دادن  بعد از آموزش
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  شرايط براي  با اين  شكاري  حيوانات اگر »پس«. نخورد  هم  صيد چيزي  بگيرد و از آن

اما اگر خودآنها از شكار  »اند بخوريد داشته نگه شما  براي  از آنچه«شما شكار كردند 
خود   و براي  خود شكار كرده  صيد را براي  كه  است  بر آن  دليل  خوردند، اين

  رسول  شريف  حديث  اين  كه.  نيست  حالل شما  براي  آن  خوردن  اند پس داشته نگه
  سگ  چون«:  است  آن  بر حرمت  دليل نيز  حاتم  بن عدي  به  در خطاب صاكرم

تو   ايبر  ، از آنچه بردي  را بر آن �خدا  نام و  شكار فرستادي  را به  آموز خويش دست
نخور   صيد خورد، تو ديگر از آن  از آن  اگرخودش  دارد بخور ولي مي  گيرد و نگه مي

  .»باشد  داشته نگه  خودش  براي را فقط  آن  كه  دارم  بيم  زيرا از آن
،  آن  خورد، خوردن  از شكار خويش  شكاري  اگر پرنده: اند از فقها گفته  برخي  ولي

  وبرگشتن  صاحبش  به  شكاري  پرنده  گرفتن  انس  د زيرا صرفگردان نمي  شكار را حرام
 »ببريد  بر آن خدا را  و نام«.  است  وي  ديدگي آموزش  با شكار، نشانه  همراه  نزدش  وي

را ببريد و اگر  �خدا  شكار، نام  به  آن  فرستادن  در هنگام  شكاري  بر حيوان:  يعني
  ـ حالل  فقها ـ بجز شافعي شكار در نزد جمهور  آننبرد،   را بر آن �خدا  صياد نام

و اگر صياد شكار را . باشد  كرده  ترك  فراموشي  را به �خدا  نام  كه  ، مگر اين نيست
را  �خدا  كند و نام  را ذبح  بايد آن بود،  يقيني  حيات  صيد داراي  كه  دريافت  درحالي

  در حديث  كه و چنان  است  صيد حيوان همانندصيد تير نيز   كه  است  گفتني. ببرد  بر آن
. شود  برده �خدا  صيد، نام  سوي تير به  كردن شليك  ، بايد در هنگام است آمده  شريف

  كه«بپرهيزيد   فوق  احكام  در تمام  امر وي  از مخالفت:  يعني »و از خداوند پروا كنيد«

  .گيرد مي  حساب  عالتانبرابر اف و از شما در »است  كننده  زود حساب هللا
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ÚÚÚÚ  
 عنوان  را به  حكم  اين  تعالي  حق »شده  شما حالل  براي  پاكيزه  امروز چيزهاي«

  شما حالل  براي  كتاب  اهل  و طعام«، تكرار فرمود  خويش  و منت  احسانبر   تأكيدي

  جمله  از آن  كتاب  اهل  مذبوحه  شود، كه مي  خورده  كه  است  هرچيزي  نام:  طعام »است
ـ   و غيرآن  گوشت  ميان  فرق  ـ بدون  يهود و نصاري  پاكيزه  هاي خوراكي  لذا تمام.  است
  و اراده  عام ذكر  ـ از باب  از طعام  اما در اينجا مراد آيه.  است  لحال  مسلمين  براي

  كه  شنوي اگر مي«: اند گفته �عمر و ابن  ، عائشه علي.  است  كتاب  اهل  ـ مذبوحه  خاص
  آن  برد، از گوشت مي  برآن  حيوان  ذبح  را در هنگام �غيرخدا  نام  اي كتابي  شخص
در   كتاب  اهل  از سوي �غيرخدا  نام  بردن« : است  گفته : كمال  ولي. »نخور  حيوان
  ولي. »آن  حرمت  سبب  شود نه مي  از آن  خوردن  كراهيت  ، سبب حيوان  ذبح  هنگام

  حيوان  ذبح  در هنگام  كتابي  شخص  كه  نداشت  آگاهي امر  از اين  مسلمان  كه درصورتي
زيرا   است  حالل  خالفي  هيچ بي  وي  مذبوحه  ، خوردن صورت  ، در آن است  گفته  چه
  زن  كه  اي زهرآلوده  از گوسفند به صخدا  رسول  كه  است رسيده  صحت  خبر به  اين

  حالل)  پرستان آتش(  مجوس  مذبوحه  ليكن. كردند  اهدا كرد، تناول  ايشان  به  يهودي
 غير از يهود و نصاري  افر ديگريو هر ك  پرستان و بت  ملحدان  مذبوحه  همچنين ، نيست

 اما بجز. نيستند  كتاب  زيرا آنها اهل  نيز جايز نيست  زنانشان  نكاح.  نيست  حالل 
  عموم  غذاها براي  اين  ، چراكه است  حالل  اجماع  به  ، ساير غذاهايشان مذبوحه  حيوانات

شما   وطعام«وجود ندارد  آنها  و تبعيض  بر تخصيص  دليلي  باشد و هيچ مي  مباح  مردم

  ، هيچ بنابراين  است  حالل  كتاب  اهل  براي  مسلمين  طعام:  يعني »است  حالل  آنان  براي
كنند   اطعام  خويش  مذبوحه  را از حيوانات  كتاب  كه اهل  نيست  بر مسلمانان  گناهي
  و مقابله  دهي پاداش  از باب  خورند و اين آنها مي  مذبوحه  از حيوانات  ايشان  كه چنان

  . هاست نيكويي  و مبادله  مثل به
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. زناكار  زنان  نه »مؤمن  عفيفه  با زنان  ازدواج«  است  شما حالل  براي ! مؤمنان  نيز اي »و«
از   بلكه  نيست  نكاح  ، شرط صحت مؤمن  زن  ، يا آزاد بودن بودن  عفيف«: گويد مي  نسفي

  زنان  و نكاح  كنيز مسلمان  ، نكاح بنابراين  وجوب  آيد نه برمي  استحباب  ارشاد الهي  اين
را   ـ عفت  حنبل احمدبن  نيز ـ بجز امام فقها. »است  حالل  مسلمان  نيز براي  غيرپاكدامن

از   پاكدامن  و زنان«اند  قرار نداده  مسلمان  مرد و زن  ميان  عقد ازدواج  شرط صحت

  .حاللند  شما با ازدواج  نيز براي »شده  داده  كتاب  آنان  از شما به  پيش  كه  كساني
  حالل  كتاب  اهل  براي  ما مسلمين  طعام  كه  مسأله  از اين  كريمه  آيه  كه  كنيم مي  مالحظه

  ذكري حاللند،  كتاب  اهل  مردان  براي  مسلمان  زنان  امر كه  ياد كرد اما از اين  است
  بودن  حالل شرط.  است  بر آنان  مسلمان  زنان  حرمت  خود، دليل  ينا  نياورد، كه  ميان به

  اين  تحت ، در بنابراين  اوست  ما ـ در نزد جمهور فقها ـ پاكدامني  براي  كتابي  زن
  زناكار و بدكاره  زنان  شوند، نه مي  داخل  و نصراني  يهودي  آزاد عفيفه  زنان  كريمه آيه

  كه  است  بر آن قيد دليل  اين »بپردازيد  آنان  را به  آنان  مهرهاي  هك  شرط اين  به«آنها 
  از زن  ، مهر گرفتن ـ بنابراين  غيرمسلمان  باشد و چه  مسلمان  ـ چه  است  زن  مهر، حق

  همانا دادن  كه  آن  عكس  كنند بلكه مي ها چنين از غربي  بعضي  كه باشد چنان مي  حرام
  انگيزه:  يعني »باشيد  جوينده  عفت«  كه  اين شرط  به »و«  است  واجب باشد،  زن  مهر به

  شهوت  نه«باشد   خودتان  براي  و عفت  پاكدامني  ، طلب كتابي  با زنان  شما از ازدواج

  دوست  را پنهاني  زنان  كه  آن  و نه«  آشكارروآورندگان  زناي  به  نه:  يعني »رانان

  معناي  در اينجا به:  خدن.  با آنان  و زناكاري  راني شهوت  با هدف »بگيريد  خويش
  .شود مي  دو اطالق هر  بر مرد و زن و  است  و معشوقه  دوست
  آشكار و عدم  زناي  به  روآوردن  ، عدم جويي ؛ عفت عزوجل  خداي  كه  كنيم مي  مالحظه
  كه شرط قرار داد چنان  كتابي  نانبا ز  مسلمان  مردان  را در ازدواج  پنهاني  دوستان  گرفتن

كفر   ايمان  به  وهر كس«آنها را شرط قرارداد   بودن  نيز، عفيفه  كتاب  اهل  در زنان

 »قطعا عمل«كفر ورزد   اسالم  و قوانين  شرايع  و به  مرتد گرديده  هر كس:  يعني »ورزد

و   را باخته  زيرا بهشت »تاس  از زيانكاران  و او در آخرت  شده  تباه  وي«  سابق  نيك
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بزرگتر   از اين  زياني  چه  پس است  را خريده  در دوزخ  ابدي  جاودانگي  آن  جاي به
  !باشد؟ مي
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 »خود را بشوييد  روهاي  پس«وضو بوديد  و بي» نماز برخاستيد  به  چون ! مؤمنان  اي«

بود و   گرديده فرض   نماز در مكه  وضو قبال با فرضيت  فريضه. و وضو بگيريد  با آب
يادآور . قرار گيرد  نقرآ  شده تالوت   ا جزء آياتشود ت تأكيد مي  آن  در اينجا بر فرضيت

  فرض  گاه فقط آن و  است  مستحب  نمازي  هر وقت  براي  وضوگرفتن  كه  شويم مي
 � مالك  بن انس. باشد  را داشته  و قصد نماز گزاردن  وضو بوده بي  انسان  شود كه مي

  از وي. گرفتند جديد مي  هر نماز، وضويي  اداي  هنگام  به صخدا  رسول«: فرمود
وضو  بي  كه  گاه نمازها را ـ تا آن ما: كرديد؟ فرمود مي  عمل  شما چگونه: شد پرسيده

  امر مستحبي  وضو فقط يك  وضو باالي ، بنابراين. »خوانديم وضو مي  ـ با يك  شديم نمي
  باالي وضو«:  است  آمده  شريف  در حديث  كه دارد، چنان  زيادي  ، اما فضيلت است

وضو، وضو كند   بر باالي  هر كس«:  كه  است  نقل. »نور است  بر باالي  وضو، نوري
  رسول:  است  آمده  شريف  در حديث  همچنين .»شود مي  نوشته  حسنه  ده  برايش

: پرسيد  از ايشان �وضو خواندند، عمر  را با يك نمازها  همه  مكه  در روز فتح صخدا
  من !عمر  اي«: فرمودند صخدا  رسول. كرديد نمي  تاكنون  ديد كهكر  امروز شما كاري

  هر نماز، واجب  براي  وضو كردن  تصور نشود كه  تا چنين:  ، يعني»كار راكردم  قصدا اين
  . است

  روي  شستن نيز جزء)  كردن  و بيني  در دهان  آب(  و استنشاق  مضمضمه: اند فقها گفته
  انبوه  ريش  كه  صورتي و در  آمده  شرعي  نيز دليل  ريش  ردنك بر خالل  كه چنان  است
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  و استنشاق  مضمضه ، و شافعي  مالك  در مذهب.  است  مستحب  آن  كردن  باشد، خالل
در   ابوحنيفه  در مذهب و  واجب  حنبل  احمدبن  ، در مذهب مستحب  در وضو و غسل

:  مرفق »خود را تا مرفق  دستهاي« بشوييد »و«.  است  و در وضو مستحب  فرض  غسل
نمازگزار وضو   و چون. شود مي  ناميده  آرنج  و بازو كه  دست  مچ  ميان  است  مفصلي

  خود را مسح  و سرهاي«نيز سرازير نمايد   خويش  دو آرنج را بر هر  كند، بايد آب مي

ها و  د حنبليسر، در نز  چهارم مقدار يك ؛ در نزد احناف  مسح  فرض.  با آب »كنيد
شود، در  مي  اطالق  بر آن  مسح  اسم  كه  آنچه  ؛ حداقل سر و در نزد شافعي  ها؛ كل مالكي

در   همچنين. كرد  مسح  را هم  سرش  از موي  جزئي  اگر بخشي  حتي  است  كافي  باره اين
با   حبار مس ، سه احناف  ، در مذهب است  بار مستحب سه تا  ، تكرار مسح شافعي  مذهب

و «  است  كافي  كردن بار مسح  ، يك حنبل  احمدبن  ودر مذهب  است  مستحب  آب  يك

از دو   و قوزكها عبارت  پاهاست  قوزك:  شتالنگ »بشوييد  خود را تاشتالنگ  پاهاي
  خاطر نشان. پايند  ساق  استخوان  قسمت  ترين در پايين  مدورمانند برآمده  استخوان

  آمده  شريف  در حديث  جمله  ، از آن پا بسيار است  شستن  درباره  ثاحادي  كه شود مي
  اين«: را شستند و فرمودند  و هر دو پايشان  وضو گرفته ص اكرم  رسول كه  است

 ها نيز به بر موزه  مسح. »كند نمي  قبول  نماز را جز با آن �خداوند  كه  است  وضويي
  . است شده  متواتر ثابت  احاديث 

  كه  طوري بشوييد،  خود را با آب  بدن  تمام:  يعني »كنيد  غسل  بوديد پس  اگر جنبو «

از  از شما  و اگر بيمار يا در سفر بوديد، يا يكي«نماند   باقي  ناشسته  از آن  چيزي

  پاك  با خاك  نيافتيد پس  باشيد و آبي  كرده  نزديكي  آمد، يا با زنان  حاجت  قضاي

، در  از آيه  مقطع  تفسير نظير اين »بكشيد  و دستهايتان  چهره  به  آن كنيد و از تيمم
  زنان  مالمست  درباره  سخن  شد، همچنين  بيان  و كافي  طور شافي به) 43 /آيه(نساء  سوره

قرار   شما دشواري  خواهد براي خداوند نمي«.  در آنجا گذشت  پاك  بر خاك  و تيمم

ـ   آب  وفقدان  بيماري  شما در هنگام  به  كه  است  سبب  همين ، به طهارت  در باب »دهد

خواهد تا  مي  ليكن« داد  تيمم  ـ رخصت  خويش  از سوي  و رحمتي  گشايش  عنوان  به

با   سازد زيرا پاكسازي  پاك ، خواهد شما را با خاك ، يا مي از گناهان »سازد  شما را پاك
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و   حسي  هاي وضو از پليدي  وسيله  به  مسلمان  انانس  پس. شما مقدور نبود  براي  آب
در . گيرد قرار مي  محضر پروردگارش و مصفا به  و در نماز پاك  شده  هر دو پاك  معنوي
  انسان  بدن  وضو از اعضاي  آب  قطرات با  همراه  گناهان:  است آمده  شريف  حديث
با  »كند  ا بر شما تمامخود ر  نعمت«  خواهدكه مي �خداوند »و«. ريزند فرومي

خود را بر   نعمت  خواهد كه يا مي.  آب  نبودن  شما در هنگام  براي  تيمم  دادن  رخصت
  آنها شما را شامل  سبب  به  كه  اي شرعي  احكام  كردن  مشروع  وسيله  كند؛ به  شما تمام

را بر خود و با  پروردگار  هاي نعمت »كنيد  شكرگزاري  باشد كه«  است  گردانيده  ثواب
  .گرديد  شكرگزاران  ثواب  ، مستحق شكرگزاري
در   همچنين .»نماز و كليد نماز وضوء است  كليد بهشت«:  است  آمده  شريف  در حديث

سازد   را كامل  وضو كند و وضويش  كه  از شما نيست  كسي«:  است  آمده  شريف  حديث

  درهاي  كه  اين مگر ; 	���&F   i��D� ��,T  �5	  F  < ;�5  ;< �B&�(� &: بگويد  و بعد از آن

در . »درآيد  آن خواهد به مي  از هر دري  شود كه مي  گشوده  برايش  بهشت  گانه هشت
  كردند كه  تشويق را  وضوكنندگان صخدا  رسول  كه  است آمده  ديگري  شريف  حديث

�"  �"  	�p�)05�  +#0�K�   "� �*5�Y$�  +#0�K: خود بگويند  بعد از وضوي�)L*e�  :خدايا! 

  .»قرارده  شدگان و پاك   كاران مرا از توبه
   

���r��qp��o��nm��l��k��j��� �i���h��g��f��e��d��c��b���r��qp��o��nm��l��k��j��� �i���h��g��f��e��d��c��b���r��qp��o��nm��l��k��j��� �i���h��g��f��e��d��c��b���r��qp��o��nm��l��k��j��� �i���h��g��f��e��d��c��b
w��v���u��t��sw��v���u��t��sw��v���u��t��sw��v���u��t��s  

 »و«  عزيز است  اسالم  واالي  مراد؛ نعمت» ياد آوريد را بر خود به هللا  و نعمت«

و   شنيديم :گفتيد  كه  گاه ، آن است  با شما عهد بسته  آن  به  را كه هللا  ميثاق«يادآوريد  به

را گفتيد و   سخن اين  كه  خود را هنگامي  ياد آوريد پيمان به:  يعني »كرديم  فرمانبرداري
،  پيمان  مراد از اين : قولي  به. بستيد  محكم  عهدي �با خدا  در حقيقت  آن  با گفتن
:  كه  مضمون  اين  گرفتند، به از مسلمانان  عقبه  در شب صخدا  رسول  كه  است  عهدي

  كه  هم  ديگري  ، هر كس از آن بعد. برند  بشنوند و فرمان  از ايشان  و آساني  در سختي
  خود داللت  اين. كرد مي  شرط بيعت  اين بر صخدا  شد، با رسول مي  مشرف  اسالم  به
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؛ عهد و ) كرديم  و اطاعت  شنيديم: طعناأا وسمعن(:  مؤمنان  سخن  كه  كند بر اين مي
  . نيز هست صخدا  با رسول  ميثاقي
 در  عقد آن  كه  ساخت  خود منسوب  به  دليل  اين  را به  پيمان  اين  عزوجل  خداي

��﴿: فرمايد مي  كه او بود چنان  امر و اذن  ، به١»عقبه« �F��E��D��C����B��A﴾  :
با خدا   كه  نيست  كنند، جز اين مي  با تو بيعت  هك همانا كساني !پيامبر  اي(

�﴿:  سوره  اين  اول  با آيه  آيه  اين  كه  است  يادآوري  بايسته. »10 /فتح«...) كنند مي بيعت

� � _~��}��|��{��z﴾ آمده  حديث  در كتب.  است  پيوسته  هم به  در معني 
  السمع  علي  اهللا  بايعنا رسول«: بود  چنين صخدا  با رسول  مؤمنان  بيعت  صيغه  كه  است 

 صخدا  بارسول:  االمر أهله  ننازع ال  علينا، و أن  منشطنا و مكرهنا، و أثره  ، في و الطاعه
  يك  عنوان ، به كرديم  بيعت  و سختي  اوامر و در آساني  در همه  بردن  و فرمان  بر شنيدن

  با اهل)  حكومت(كار  كه در  و بر اين  ايم خود برگزيده  ما براي  كه  و گزينشي  انتخاب
  حق  كه  است  ، عهدي آيه  اين در  الهي  مراد از ميثاق: ديگر  قولي  به. »نكنيم  كشمكش  آن

�]�W��V�X�Z��Y﴿:  كريمه  آيه  كه  ، عهدي گرفت  آدم از بني)  الست(در روز   تعالي

  ما آن  هرچند كه«: گويد مجاهد مي.  است  خبر داده  ، از آن»172 /اعراف« ﴾...[�\
. »است ، كافي ما خبر داده  به  از آن  عزوجل  خداي  كه  اما همين  آوريم ياد نمي  را به  پيمان

  كه  آنچه  به:  يعني »راز دلها  خداوند به  كه«  پيمان  شكستن در »و از خدا پروا داريد«

  . وعيد است  و هم  وعده  ، هم جمله  اين »است  آگاه«دارند  مي  دلها از خير و شر پنهان
   

�{��z��y��x�{��z��y��x�{��z��y��x�{��z��y��x����¥��¤��£��¢��¡���~���}��|¥��¤��£��¢��¡���~���}��|¥��¤��£��¢��¡���~���}��|¥��¤��£��¢��¡���~���}��|������§���¦��§���¦��§���¦��§���¦
³��²±��°��¯®��¬��«��ª��©¨³��²±��°��¯®��¬��«��ª��©¨³��²±��°��¯®��¬��«��ª��©¨³��²±��°��¯®��¬��«��ª��©¨������¹�� �̧�¶��µ��´��¹�� �̧�¶��µ��´��¹�� �̧�¶��µ��´��¹�� �̧�¶��µ��´  

باشيد و  متعهد �اهللا  حق  برپاداشتن  به:  يعني »خدا  داد برخيزيد براي  به ! مؤمنان  اي«
  و بيم  ثواب در  طمع  انگيزه  و به  امر وي  رضا و تعظيم  منظور كسب  بپاخيزيد؛ به  برآن

در   تفسير نظير آن. آنان  در ميان  نيك  نام  و كسب  مردم  رضاي  براي  ، نه وي  از عقاب

                                                 
  . است  آمده  سيرت  در كتابهاي  عقبه  بيعت  داستان ١
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  كه  است  ، مفيد آن مبالغه  صيغه  به)  قوامين(تعبير .  نيز گذشت) 135 /آيه(نساء   سوره
  به  دهندگان گواهي«بپاخيزند   الهي  حق  برپاداشتن  به  شكل  بهترين  مأمورند تا به  مؤمنان

  عدالت  ، شما را بر ترك قومي  و دشمني«  است  عدل: قسط.  ستم  به  نه »قسط باشيد

  كنيد كه  عدالت«كنيد   ، پنهان است  آنان  نفع  به  را كه  اي تا گواهي  آنان  در حق »واندارد

  آن  به  هميشه  بار بلكه يك  نه  كه  تقوايي  همان »است تقوا نزديكتر  به«  عدالت  يعني »آن
  نزديكتر است  دوزخ  از آتش  پرهيزنمودنتان  به  عدالت  كنيد كه  يا عدالت. ايد مأمور شده

 »است  كنيد، آگاه مي  آنچه  خدا به  كه«  وي  در اوامر ونواهي »و از خدا پروا داريد«
  و عدم  فرزندان  ميان  مساوات  رعايت.  است وعيد  و هم  وعده  نيز، هم  جمله  اين

  .باشد مي  آنها نيز، از عدالت  ميان  تبعيض
   

Å��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾���½��¼��»��ºÅ��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾���½��¼��»��ºÅ��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾���½��¼��»��ºÅ��Ä��Ã��Â��Á��À¿��¾���½��¼��»��º  
  و پاداشي  آمرزش  اند، به كرده  شايسته  و كارهاي  آورده  ايمان  را كه  خدا كساني«

  ! پاداش  اين  است  بزرگ  چه ! ، وه ستا  بهشت  بزرگ  پاداش  اين »است داده  وعده  بزرگ
   

H��G���F��E��D��C���������B��AH��G���F��E��D��C���������B��AH��G���F��E��D��C���������B��AH��G���F��E��D��C���������B��A  
 كردند، ايشانند  ما را تكذيب«  و تكويني  تشريعي »كافر شدند و آيات  كه  و كساني«

  .ندارند  جدايي  هرگز از آن  كه »دوزخ  اهل
   

���V��U��T��S��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I���V��U��T��S��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I���V��U��T��S��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I���V��U��T��S��R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I
�̂�]\��[��ZY��X��W�̂�]\��[��ZY��X��W�̂�]\��[��ZY��X��W�̂�]\��[��ZY��X��W����������b��a��� �̀�_��b��a��� �̀�_��b��a��� �̀�_��b��a��� �̀�_  

بر   كردند كه  آن  آهنگ  قومي  كه  گاه اهللا را بر خود ياد كنيد، آن  نعمت ! مؤمنان  اي«

و از   داشت  را از شما كوتاه  و خدا دستانشان«برسانند   قتلتان  و به »يازند  شما دست

و   ئبمصا  كه  زيرا اوست »كنند  بايد تنها بر خدا توكل  نانخدا پرواداريد و مؤم
،  الهي  نعمت  اين ! آري.  است  را كافي  او ايشان كند و هم مي  دفع  ايشان را از  بليات
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در هر عصر و   كردند و مسلمانان  را بارها مشاهده  آن � صحابه  مكرر كه  است نعمتي 
  .كنند مي  را لمس  آن  زماني
تا در  نضير خواستند بني  يانيهود:  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان � عباس از ابن

  قلعه را از فراز  بزرگ  ، سنگيصپيامبر  جان  عليه  شده  ريزي سوء قصد برنامه  يك
 آنجارفته  به  اي قضيه  دادن  منظور فيصله  به  كه  و همراهانشان صبر سر پيامبر  خويش

بود   ، همان ساخت باخبر  توطئه  از اين ص آمد و پيامبراكرم � جبرئيل. بودند، بيفگنند 
پيوستند،   مدينه  برخاستند و به از آنجا  درنگ بي  همراهشان  و ياران صخدا  رسول  كه
  جابربن  روايت  ، اين كريمه  آيه  نزول  سبب  برآنند كه  بعضي. شد  نازل  آيه  اين  گاه آن

  رانشانفرود آمدند و يا  محلي  ازسفرها به  در يكي صخدا  رسول«:  است �هللاعبدا
بردند، خود   پناه  بياباني  درختان  سايه  ، به آفتاب سوزان  از آزار گرماي  ماندن دور  براي

  اي اثنا اعرابي  در اين. بودند  آويخته  درختي  را به  نيز شمشير خويش صخدا  رسول
  سوي به  كشيد و تهديدكنان  از غالف  را برگرفته ص حضرت  و شمشير آن  برجست

با  صخدا  دهد؟ رسول مي  نجات  من  تو را از دست  كسي چه:  رو آورد وگفت  ايشان
را تكرار   تهديدش  بار همين دو، يا سه  اعرابي !خداوند: فرمودند  كاملي  واطمينان  آرامش

  اعرابي آن   در اينجا بود كه !خداوند: فرمودند  خونسردي  با كمال صاكرم  كرد و رسول
را از كار   و ايشان  را فراخوانده  خويش  ياران صخدا  رسول. كرد  شمشير را در غالف

  بود اما او را مجازات  نشسته  او در كنار ايشان  كه  ساختند در حالي  آگاه  اعرابي  آن
  .»نكردند
را )  مؤمنان اي(  نداي  عزوجل  خداي  كه  كنيم مي  ، مالحظه از آيات  مقطع  در اين  با تأمل

در كار :  بار دوم .ها عهدها و پيمان  وفا به  در امر به:  ؛ بار اول است  كرار نمودهبار ت  پنج
  در امر به:  بار چهارم . طهارت  در امر به:  بار سوم.  بر ايشان  امور معيني  ساختن  حالل

  اين  در خالل  كه  كنيم مي  مالحظه  همچنان. ها از نعمت  در يادآوري:  و بار پنجم.  عدالت
  ، زبان در قلب  بايد هميشه  مؤمن  پس. شود مي تقوا نيز بسيار تكرار  رعايت  نداها، امر به

  عهد خود با خداي  و پيوسته  بوده  تسليم  سبحان  خداي  به  خويش  و ديگر اعضاي
  حسي  هاي خود را از پليدي:  كه  است  اين  آن  مقتضاي و از. باشد  ياد داشته را به  خويش

:  كه  است  و نماز اين  پاكيزگي  نماز پايبند باشد و از مقتضاي  و به  بركنار داشته  معنويو 
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  در گناه  كسي  كند، به  اجتناب  الهي  نگردد، از محرمات  حرام  مرتكب  و شهوت  در شكم
  هاي و تقوا يار و ياور باشد و نعمت  ندهد، بر نيكوكاري  و كمك  ياري  دست و تجاوز

  انسجام  و در يك  منطقي  تسلسل  در يك  اوامر همه  اين  پس. ياد آورد را بر خود به  الهي
  .باشند مي  پيوسته  هم مرتبط و به  ، باهم كاملي  و هماهنگي

   

��r� � �q��p��on���m��l�� �k��j��i���h��g��f��e��d��c��r�� �q��p��on���m��l�� �k��j��i���h��g��f��e��d��c��r�� �q��p��on���m��l�� �k��j��i���h��g��f��e��d��c��r�� �q��p��on���m��l�� �k��j��i���h��g��f��e��d��c
��{� � z� � � � y� � x� � w� � v� � u� � ts��{� � z� � � � y� � x� � w� � v� � u� � ts��{� � z� � � � y� � x� � w� � v� � u� � ts��{� � z� � � � y� � x� � w� � v� � u� � ts

dba`_~}|dba`_~}|dba`_~}|dba`_~}|������g� �f� �e��g� �f� �e��g� �f� �e��g� �f� �e
n���m��l��k��ji��hn���m��l��k��ji��hn���m��l��k��ji��hn���m��l��k��ji��h����������t��s��r��q��p��o��t��s��r��q��p��o��t��s��r��q��p��o��t��s��r��q��p��o  

  آنچه با  ، در رابطه طور مؤكد و محكم به »گرفت  پيمان  اسرائيل و همانا خداوند از بني«

ساالر و  : نقيب »برانگيختيم  نقيب  دوازده  آنان  و از ميان«آيد  مي  آيه  در آخر همين  كه
مراد از :  قولي  به .شود  هبرگزيد  و تدبير امورشان  ساماندهي  به  ـ چون  است  قوم  سركرده

و در » سبط»  از يك نمايندگي  از آنها به  هريك  كه  است  اين  سركردگان  اين  برانگيختن
شدند تا اخبار و   برگزيده  پيشاهنگ  عنوان سبط، به  از دوازده  نقيب  دوازده  مجموع
و نيرو   گرفته  تحقيق و  بررسي  را به  ستمگر آن  و مردم  و فلسطين  شام  سرزمين  اوضاع
  اوضاع  از مطالعه  پس  ياد شده  قراردهند؛ نقباي  را مورد سنجش  شان جنگي  و توان

  تصور برآنان  برخوردارند لذا اين  عظيم  بس  ديار از نيرويي  آن  ستمگران  دريافتند كه
خود   در ميان  آنان  يول. را ندارند  فلسطينيان با  رويارويي  توان  اسرائيل بني  شد كه  چيره

در  � را فقط با موسي  و آن  نگهداشته  مخفي  اسرائيل راز را از بني  اين  عهد بستند كه
كردند و   خيانت  از آنان  تن ، ده سفر مطالعاتي  آن از  از برگشت  اما پس. گذارند  ميان

شد تا   خبر شايع  ينا  بود كه  همان. ساختند  مطلع  اوضاع را از  خويش  و نزديكان  كسان
 � موسي  به  اسرائيل گرديد و بني  كال خنثي  فلسطين  به  اسرائيل بني  حمله  بدانجا كه

نقبا و   آن: ديگر  قولي  به ! گريم جا نظاره برويد بجنگيد، ما همين  پروردگارت تو و: گفتند
سبط  و ضامن   كفيل  هر نقيبي:  بود كه  اين  داشتند و آن  ديگري  ، مأموريت سركردگان
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  معناي  است  بگيرد و اين  بيعت  و خداترسي  ايمان بر   و از سبط خويش  بوده  خويش
  . شان برانگيختن

:  گرفت  از آنان  كه  است  پيماني  مضمون  همان  و اين.  اسرائيل بني  به »و خداوند گفت«

  به »داشتيد برپا ز رااگر نما«خود   و حمايت  و ياري  با نصرت »با شما هستم  من«
مراد  »را داديد  زكات و اگر«  ايم ساخته  را مشروع  آن  كه  گونه ، همان آن  درست  شيوه

  ايمان  من  پيامبران  واگر به«بود   گردانيده  فرض  بر ايشان  تعالي  حق  كه  است  صدقاتي

اگر :  يعني »كرديد  قويتت را  و ايشان«  از آنان  احدي  ميان  نهادن  فرق  بدون »آورديد
  و ياريشان  كرديد و نصرت  دفع  را از ايشان  داشتيد، يا دشمنانشان  را گرامي  ايشان
و   منت  هيچ  خير بي  راههاي اگر در:  يعني »نيك  داديد وامي  را وام هللاو اگر ا«داديد 

را نابود شما   ا گناهاناز شم  البته«: كارها را كرديد  اگر اين ! كرديد؛ آري  انفاق  آزاري

  درآورم  است  آنها جاري  فرودست از  جويباران  كه  باغهايي  شما را به  و البته  سازم

  كرده  را گم  راست  ا راهقطع از شما كفر ورزد،  كسي«  ميثاق »از اين  اما اگر پس

  خارج ، است �خدا  خشنودي به   رسيدن  آن  مقصد نهايي  كه  از راهي:  يعني »است
  . است  گرديده

و   اوس  قبايل  ـ كه  مدينه  به  هجرت  ـ در آستانه  عقبه  در شب صخدا  رسول  همچنين
از   تن  برگزيدند، سه  از آنان  نقيب  تن  بودند، دوازده  گفته  لبيك  ايشان  دعوت  به  خزرج
  را شريك  چيزي  عزوجل  خداي  به:  گرفتند كه  پيمان  و از آنان  از خزرج  تن  و نه  اوس

  كنند و ياري  را حمايت صخدا  رسول را برپادارند و  اسالم  و قوانين  نياورند، شرايع
  نمايندگان  تن دوازده  لذا آن  است  بهشت  ايشان  ، پاداش پيمان  اين  وفا به  دهند و در قبال

. بستند  كردند و پيمان  بيعت صخدا  خود با رسول  از قوم  نمايندگي  ، به و خزرج  اوس
  . است  آمده  سيرت  كتب در  واقعه  اين  تفصيل  كه چنان

را   آنها پيمان  شد ولي  گرفته  چيز ميثاق  در پنج  اسرائيل از بني  كه  كنيم مي  مالحظه
  در آيه  كه دچار شدند چنان  و لعنت  قلب  قسوت  به  شكني پيمان  كيفر اين  شكستند و به

  بايد بنگرد كه ، يافت  اي و سختي  قسوت  خويش  در دل  هر كس  پس.  خوانيم مي  بعدي
  . است  نموده  كوتاهي  امور يا ساير اوامر الهي  از اين  يك در كدام
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 كه  باشيم  راهي  دنبال  بايد به  پس  است  شده  بسيار سخت  مردم  در عصر ما دلهاي
  . نيست �خدا  دين  به  جز برگشت  چيزي  راه  گرداند و اين  را نرم  دلهايمان 
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، از  سبب  اين  را به  يهوديان:  يعني »كرديم  شان ، لعنت شان شكني پيمان  سبب  به  پس«

  كه چنان »گردانيديم  را سخت  و دلهايشان«  و دور ساختيم  طرد نموديم  خويش  رحمت
و   و رقت  نرمش  خير، هيچ  خير و حركت  گيرند و دربرابر سخن را فرانمي  خيري

  تحريف آنها  را از مواضع  كلمات«  بدانجا كه دهند تا نمي  از خود نشان  انعطافي

و  ١كنند مي آنها تأويل  حقيقي  تأويل  فدهند، يا برخال آنها را تغيير مي:  يعني »كنند مي
وجود   شا وحي  ردادنو تغيي  عزوجل  بر خداي  تر از افترا بستن سخت  اي ا سنگدليقطع

 »سپردند  فراموشي  بودند، به  شده  اندرز داده  بدان  را كه  از آنچه  و بخشي«ندارد 
سپردند   فراموشي و  غفلت  را به  ن، يا آ نموده  را ترك  از تورات  بزرگي  بخش  آنان:  يعني

،  ، نافرماني دروغ ، خيانت:  خائنه »شوي مي  آگاه  از آنان  اي بر خائنه  و تو همواره«
  بردند و اي كار مي به  الهي  با پيامبران  پيوسته  يهوديان  كه  است  و توطئه  ، نيرنگ بدكارگي

  مؤمنان  آنان »از آنان  اندكي مگر عده«برند  كار مي را به  شيوه  با تو نيز همين !ما  رسول
  باش  نداشته  خيانت  بيم  ايشان د لذا ازـ هستن  و يارانش  سالم  عبداهللا بن  ـ چون  ايشان

از :  يعني »دارد مي  دوست را  خدا نيكوكاران  كه  كن  درگذر و اعراض  از آنان  پس«
و فعال از   كن  پوشي چشم  شان ناشايست در گذر و از كردار  اسرائيل بني  كاران خيانت

  از سوره) 29 /آيه(را در   حكم  اين  تعالي  حق سپس. نظر نما  صرف  با آنان  جنگيدن

�t��s��r﴿ :گردانيد و فرمود  منسوخ» توبه« �q��p��o� � �n��m﴾  ؛ و

                                                 
  .»نساء»  از سوره) 46(  تفسير آيه  كنيد به  نگاه ١
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  تدس  به  و حقارت  ذلت  در كمال  كه  تا هنگامي  با آنان  جنگيدن  را به صپيامبر
  .داد  بپردازند، فرمان  جزيه  خويش
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 به  كه  از كساني:  يعني »را گرفتيم  آنان  ؛ ميثاق ما نصاراييم: گفتند  كه  و از كساني«
 از  ناميدند، نيز مانند پيشينيانشان  يخود را نصار  تعالي  حق  دادن  نصرت  ادعاي 

 بدان  را كه  از آنچه  بخشي  پس«  گرفتيم  ـ پيمان  رفت  قبال ذكرشان  ـ كه  اسرائيل بني

 از آنان  را كه  از ميثاقي  بزرگي  بخش:  يعني »كردند  بودند، فراموش  شده  اندرز داده 

  ما هم  پس«پا افگندند  و پشت  گرفته  ديدهنا  آن  از گرفتن  پس  درنگ بود، بي  شده  گرفته 

  دشمني« نصاري   ا ميان، يا مخصوص يهود و نصاري  ميان:  يعني »ميانشان  تا روز قيامت

و   ـ تقسيم  وملكانيه  ، نسطوريه يعقوبيه  ـ چون  متعددي  هاي فرقه  به  كه» افگنديم  و كينه
  پرداختند، كه  دشمني  به  خويش  ا در ميانو آشكار  ، همديگر را تكفير كرده شده  تجزيه

  را از آنچه  آنان  زودي به و خداوند«دارد   ادامه  تا روز قيامت  همچنان  دشمني  اين

در   را در روز قيامت  شان شكني پيمان  جزاي  زودي  به:  يعني »دهد كردند، خبر مي مي
  .يابند مي
 و  الهي  از وحي  بخشي  سپردن  فراموشي هب:  كه  كند بر اين مي  داللت  كريمه  آيه

  امت ما  انجامد پس مي  امت  يك  ميان  و كشمكش  دشمني  ، به آن  عملي  فروگذاشتن
  خويش  مبين  دين  ، بايد به ايم كرده  را ترك  الهي  از وحي  هايي عمال بخش  نيز كه  اسالم

  .افگند  الفت  دلهايمان  ميان  عزوجل  خداي  ؛ باشد كه رو آوريم
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تا   است شما آمده  سوي به« صمحمد  حضرت:  يعني »پيامبر ما ! كتاب  اهل  اي«

  پنهان«بود   شده  بر شما نازل  كه  و انجيل  تورات »آسماني  از كتاب  از آنچه  بسياري

  اوصاف شدند و  مسخ  بوزينه  به  كه» شنبه  اصحاب»  ، داستان»رجم»  آيه  نچو »ايد داشته

  پنهان  كه  ديگر از اموري» كند و از بسياري  را بر شما روشن«  پيامبر آخرالزمان

  نيازي آنها  بيان  ديگر به  كند زيرا انسانيت نمي  را بيان  و آن »گذرد در مي«ايد  داشته
  ، شما رادر قبال گذرد و بنابراين از شما درمي  از بسياري:  است  اين  يا معني. ندارد

  و كتاب  نوري هللا  از جانب  هرآينه«كند  نمي  زند، مؤاخذه از شما سر مي  كه  خطاهايي

: اند گفته  بعضي .اند صمحمد  حضرت: مراد از نور »است  شما آمده  براي  روشني
  . است  يا قرآن  مراد از نور، اسالم
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  او پيروي  از رضاي  را كه  كساني«  روشن  نور و كتاب »آن  سبب خداوند به  كه«

 »سالمت  راههاي  سوي به«  است  راضي  آن  و به  او پسنديده  كه  از آنچه:  يعني »كنند مي

  برين همانا بهشت  كه» دارالسالم»  به  كه  اههايير »گردد مي  رهنمون«  از عذاب  و نجات

و  »اراده  را به  و آنان«  و مبراست  پاك  آفتي  از هرگونه  كه  شود؛ بهشتي مي  منتهي  است
  سوي به«و فجور   و فسق  و نفاق  و شك  كفر و شرك  ي »ها از تاريكي  خويش«  توفيق

  .»كند مي  شان هدايت  استر  راهي  برد و به مي  بيرون«  اسالم »نور

 صخدا  رسول نزد  يهوديان:  گفت  كه  است  شده  روايت  نزول  سبب  در بيان  از عكرمه
  داناترين: فرمودند  آنان  به صخدا  رسول. پرسيدند  را از ايشان» رجم»  و حكم  آمده

  را به صوريا ابن صخدا  رسول .كردند  اشاره» صوريا ابن»  سوي شما كيست؟ آنها به
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و   برافراشت  سرشان  طور را بر باالي كرد و  نازل � را بر موسي  تورات  كه  خداوندي
  آيا ادعاي  نكند و بگويد كه  را پنهان  حقيقت : ، سوگند دادند كه گرفت  از آنان  پيمانهايي

ريا از صو ؟ ابن نيست  امر منطبق  ، با واقع تورات در  رجم  آيه  در بودن ص پيامبر اسالم
را افشا نمود   ، حقيقت عذاب  درآمد و از بيم  لرزه  به صخدا  رسول  جدي  سوگندهاي

را كنار   رجم  شد، آيه  ما رايج  زنا در ميان  عمل  چون كه  است  اين  واقعيت:  و گفت
  همان.  را تراشيديم  ، سر مجرم رجم  جاي و به  زده  تازيانه زنا را صد  و مرتكبان  نهاديم
  .شد  نازل  كريمه  آيه  كردند و اين  حكم  زناكار يهودي  رجم به صخدا  رسول  بود كه
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با :  يعني »اند ا كافر شده، مسلم است  پسر مريم  مسيح  خدا همان: گفتند  كه  كساني«

نسبت   بشري  به  كه  است  تر از آن زشت  كفري  اند و چه شده  از كافران  شان سخن  اين
  را كه  و هركه  و مادرش  پسر مريم  مسيح  كند كه  اگر خدا اراده: بگو«دهند   خدايي 

 »دارد؟  خدا اختياري  در مقابل  كسي  د، چهرسان  هالكت  به  ، جملگي است  ندر زمي
  قادر به  كسي  هرگاه  كار بازدارد؟ پس  را از اين  تعالي  حق  كه  قادر است  كسي چه : يعني

  آن جز  كه  است  اين  امري  چنين  طبيعي  ، نتيجه كار نيست  از اين �خداوند  بازداشتن
  نصاري  كه وجود ندارد و اگر چنان  و معبود برحقي  خدا و رب  ، هيچ يگانه  ذات
، در  داشت در اختيارمي  اي و سلطه  بود، قطعا بايد قدرت خدا مي  پندارند، مسيح مي

  به  كه درحالي. نمايد  را از خود دفع  اي و توطئه  هر نيرنگ  بود كه بايد قادر مي  نتيجه
خدا بود،   راستي او به اگر  پس  است رسيده  قتل  و به  شده  دار آويخته  پندار شما او به

  مرگ  و چرا قادر نشد كه نكرد  را از خود دفع  شما ـ نابودكننده  ظن  ـ به  حمله  چرا اين
را از   مرگ  دفع  او توان  هرگاه  كند؟ پس  دفع  وي  اجل  رسيدن در  هنگام  به  را از مادرش
از   چيزي  نمودن  مسلما از دفع ، خود ـ نداشته  موجود براي  ترين گرامي  مادر ـ اين

  و آنچه  آسمانها و زمين  وفرمانروايي«  تر است از شما، عاجزتر و ناتوان �خدا  عذاب
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  را بدون  عيسي  كه چنان »آفريند مي بخواهد،  ، هرچه خداست  ، از آن آنهاست  مابين
هر   ، از مرد و زن راينبناب  است  مطلق  تعالي  حق  آفريد لذا قدرت  پدر از مادري  واسطه

  آفريند؛ چون مرد فرزند مي  بدون  انسانها، از زن  عموم  آفريند؛ چون دو فرزند مي
و « � آدم  آفرينش  آفريند؛ چون مي  انسان  هم  زن مرد و  و بدون � عيسي  آفرينش

  رتقد  كمال  هاي و نشانه  عظمت  روشن  داليل  واينها همه »تواناست  چيزي خدا بر هر
  .كنيد مي  استدالل  وي غير  از اينها، بر خدايي  چيزي  به  چگونه  پس  است  وي

  . است  در رد بر نصاري  همه  آيات  سياق
  

��Q��P��O��N��ML��K��J���I��HG��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N��ML��K��J���I��HG��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N��ML��K��J���I��HG��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N��ML��K��J���I��HG��F��E��D��C��B��A
��c��b��a �̀�_��� �̂�]��\��[��ZY��X��W��V���U��T��SR��c��b��a �̀�_��� �̂�]��\��[��ZY��X��W��V���U��T��SR��c��b��a �̀�_��� �̂�]��\��[��ZY��X��W��V���U��T��SR��c��b��a �̀�_��� �̂�]��\��[��ZY��X��W��V���U��T��SR

dddd  
  چيزي  همان  يهوديان »اوييم  خدا و دوستان  انما پسر: گفتند  و مسيحيان  و يهوديان«

عزير : (گفتند  بودند، آنجا كه  ادعا كرده» عزير»  براي  ادعا كردند كه  خودشان  را براي
  مسيح: (گفتند  پنداشتند ـ آنجا كه مي  مسيح  براي  را كه  نيز آنچه  نصاري )! پسر خداست
و   لباط  ادعاهاي  صرف خود را ـ به  د پسساختن  خود نيز منسوب  ـ به)!  پسر خداست

  راستي  اگر به »بگو«پنداشتند   وي  وپسران �خدا  ـ دوستان  و بيهوده  الطائل  آرزوهاي
  شما را بر گناهانتان« �خداوند »چرا  پس« قرار داريد  و منزلت  جايگاه  شما در اين

خود   ؟ كه در آخرت  دوزخ  آتشدر دنيا و با   كردتتان  و مسخ  با كشتن »كند مي  عذاب
  پدر خويش  پسر از جنس  دانيد كه آيا نمي ! خردان بي  اي. معترفيد  عذاب  اين  نيز به
از شما   كه  زند درحالي باشد، از او سر نمي  محال  از پدرش  صدور آن  كه  و چيزي  است
  كند درحالي نمي  ذابرا ع  خويش  ؛ دوست دوست  دانيد كه آيا نمي! شود؟ صادر مي  گناه
  شما در اين  كه  است  بر آن  خود، دليل  اين  پس !گيريد؟ قرار مي  عذاب دشما مور  كه

تعالي   حق »كه  كساني  هستيد از جمله  بشري  شما هم  بلكه«گوييد   دروغ ادعايتان 

  وي  نفرزندا  بشر هستيد نه  از جنس  پس  خويش  ساير بندگان  همچون »است  آفريده« 

 را بخواهد،  هركه«:  است  حاكم  خويش  بندگان  بر تمام  ليتعا  حق  بدانيد كه  پس
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 خود را در برابر خير و شر  بندگان:  يعني »كند مي  را بخواهد، عذاب  آمرزد و هركه مي
 كه  است  او خواسته  دهد پس جزا مي  برابر عملش را در  كند و هر كس مي  محاسبه

  از كفر توبه  كه  كند و بر كساني  عذاب  خويش  عدل  ميراند، به كفر مي را بر  هركه 
 را ـ اگر بخواهد عفو و اگر بخواهد،  بيامرزد و گنهكاران  خويش  فضل  اند، به كرده

خداوند   ، از آن آنهاست  در ميان  و آنچه  آسمانها و زمين  و فرمانروايي«كند   عذاب

  .»اوست  سوي به  همه  و بازگشت  است

  بن نعمان :فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس از ابن
 ص حضرت آمدند و با آن صخدا  نزد رسول  عدي  بن عمرو و شاس بن اضاء، بحري

و از   نموده  دعوت  عزوجل  خداي  سوي را به  آنان صخدا  رسول. وگو كردند گفت
ترساني؟  چيز مي تو ما را از چه !محمد  اي: گفتند  رويان سيه  آن  ليدادند و  بيم  عذابش
  پروردگار متعال  بود كه  همان) ؟ هستيم  وي  خدا و دوستان  ما پسران: ( كه  داني آيا نمي

  .فرمود را نازل  mHG��F��E��D��C��B��Al:  آيه
   

��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��j��i���h��g��f��e
c��b��a���������� �̀�_��~��}|��{��z��y��xwc��b��a���������� �̀�_��~��}|��{��z��y��xwc��b��a���������� �̀�_��~��}|��{��z��y��xwc��b��a���������� �̀�_��~��}|��{��z��y��xw  

  كه  است  شما آمده  سوي  به« صمدمح  حضرت »پيامبر ما  هرآينه ! كتاب  اهل  اي«

 را كه  و آنچه  شرعي  و قوانين  ، احكام الهي  و معارف  حقايق »كند مي  شما بيان  براي

  فترت  در دوران«بوديد   دهش  دچار اختالف  در آن  را كه  كرديد و آنچه مي  پنهان 

  انقطاع  مديدي  مدت  آسماني  ، رسالتصمحمد  حضرت  از بعثت  زيرا قبل »رسوالن
 صومحمد  �ميالد عيسي  ميان«: فرمود � عباس ابن  كه  است  شده  روايت. بود  يافته

  آن  تبعث  ، نعمت بنابراين«: گويد كثير مي ابن. »بود  فاصله  سال  نه و  شصت و پانصد
،  هم  بعثت  اين  نعمتها بود و نياز به  ترين ، از كامل از زمان  برهه  در آن ص حضرت

  بر همه  وجهل  و طغيان  گسترده  بالد دامن  و فراگير زيرا فساد بر همه  بود عام  نيازي
  متمسك  حق  دين از  بر بقايايي  كه  از احبار يهود و زهاد نصاري  ـ بجز اندكي  بندگان

  .»بود  فروهشته  بودند ـ خيمه  مانده  باقي
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 مژده  هيچ  كه»  در روز قيامت »تا نگوييد«:  است  مدهشما آ  سوي پيامبر ما به ! آري

  تا مبادا درمقام  ما پيامبر خود را فرستاديم:  يعني »نزد ما نيامد  اي دهنده  و بيم  دهنده 

  پس« بگوييد  سخني  چنين  ز قيامت، در رو و تقصير خويش  از كوتاهي  عذرخواهي

بر   بهانه عذر و  اين  راه:  يعني »است  آمده  اي دهنده و بيم  دهنده شما مژده  قطعا براي
  كه  است آمده نزد شما  اي و هشداردهنده  بخش پيامبر مژده  شما مسدود شد زيرا اينك

  از كمال  پس »تواناست  يچيز و خدا بر هر«دهد  مي  و كفار را بيم  را بشارت  مؤمنان
فرستاد،   رسالت  به  كماالت  همه را با اين صمحمد  حضرت  كه  است  وي  قدرت
نگونسار   و فالكت  در گمراهي را  و استوار و نافرمانان  قدم ثابت  حق  را در راه  مطيعان
  .گردانيد

   

���r��q��p��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d���r��q��p��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d���r��q��p��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d���r��q��p��o��n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��d
�w��v��u��t��s�w��v��u��t��s�w��v��u��t��s�w��v��u��t��s����z��y��xz��y��xz��y��xz��y��x  

خدا را بر خود   نعمت ! من  قوم  اي:  خود گفت  قوم به  موسي  را كه  زماني  و يادكن«

 ياد آورند، را اجماال بر خود به �خدا  نعمت  كه  در آغاز از آنها خواست »ياد كنيد
: كرد يادآوري  گونه اين  تفصيل  نعمتها را به  از اين  نعمت  ـ سه  طور خاص ـ به  گاه آن
:  يعني »ساخت  داد و شما را پادشاهاني قرار  شما پيامبراني  در ميان  كه  گاه آن«

  پادشاهان  اطالق.  ساخت  را پادشاه از شما  و برخي  برانگيخت  شما پيامبراني  درميان
: اند گفته بعضي ! ما پادشاهانيم: گويند مي  شاه  مثال نزديكان  كه  است  باب  از اين  آنان به

  شدند، بعد از آن  اختيار خويش  امر و صاحب  مالك  آنان:  كه  است  اين) ملوكا(د از مرا
و : (گويد مجاهد مي .نبودند  بيش  و قبطيان  فرعون  تصرف  در قبضه  مملوكاني  كه

  و خدمتكاران  همسران ها، خانه  را صاحب شما:  است  معني  اين  به) ملوكا  جعلكم
هللا از عبدا  مردي«:  كه است  شده  ، روايت تفسيري  ديدگاه  اين تأييد  به. »گردانيد

آيا :  گفت  وي  به هللانيستيم؟ عبدا  مهاجرين  مگر ما از فقراي: پرسيد � عاص عمروبن بن
  كه  داري  آيا مسكني:  گفت ! آري: داد  پاسخ يابي؟ مرد  قرار و آرام  نزد وي  كه  داري  زني

:  مرد گفت  آن.  تو از اغنيا هستي  پس:  گفت ! آري: داد  مرد پاسخگزيني؟   سكونت  در آن
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 »شما  و داد به«. »هستي  از پادشاهان  صورت  در اين:  عبداهللا گفت.  نيز دارم  خدمتكاري

  ، سنگ و سلوي  من  نعمت  چون »نداد  از عالميان  يك هيچ  به  كه  آنچه«  يهوديان
از   اين و غير  شاهان  ، كثرت‡انبيا  سينا، كثرت  حرايدر ص  بان ابر سايه بار، شمهچ

 نداد زيرا  زمانتان  از عالميان  يك  هيچ  به  كه  شما آنچه  داد به:  است  اين  يامعني. نعمتها
 ، آدم بني  هاي و ساير تيره  و قبطيان  يونانيان  به  نسبت  خويش  در زمان  اسرائيل بني

  . است  داده  را ترجيح  دوم  معني  كثير نيز اين بنا. بودند  مردم  ترين شريف
   

¡�����~��}���|��{¡�����~��}���|��{¡�����~��}���|��{¡�����~��}���|��{������ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢��ª��©�� �̈��§��¦��¥��¤��£��¢  
  اي«: بود نهاد، امر اين  را بنيان  نهي  امر و يك  ، يك بر يادكرد نعمت � موسي  گاه آن

  كه«  بارك، يا م شده پاك  يعني:  مقدس »درآييد«  فلسطين »مقدس  سرزمين  به ! من  قوم

  ازلي  را در علم  سرزمين  آن �خداوند:  يعني »است  شما مقرر داشته  خداوند براي
اما بايد .  است  گردانيده شما  و مأواي  و مسكن  و تقدير شما كرده  قسمت  خويش
نيكوكار بودند و   اسرائيل بني  بود كه  زماني  و تقدير مربوط به  قسمت  اين  كه  دانست

  اش شايسته  بندگان  وسيله  به �خداوند آوردند،  روي  فسادگري  سد شدند و بهفا  چون
  زمين  روي  قوم  كارترين تبه  يهوديان  نيز كه كرد و امروز  اخراج  سرزمين  را از آن آنها

  .را ندارند  حضور در آن  هستند، هرگز شايستگي
  من  از فرمان:  يعني »نشويد  گردانخود رو  و بر پشت«: بود  اين  آنان  به  موسي  و نهي

  سبب به را  با ستمگران  در مورد جنگ  نگرديد و دستور من باز  عقب  رونگردانيد و به
و خير  »شويد مي زيانكار«  صورت  در آن »كه«نگذاريد   ، بر زمين و ضعف  ترسويي

  .دهيد مي  را از دست  دنيا و آخرت
   

�µ�� �́ �³��²�� �±��°�� �̄ �®��¬��«�µ�� �́ �³��²�� �±��°�� �̄ �®��¬��«�µ�� �́ �³��²�� �±��°�� �̄ �®��¬��«�µ�� �́ �³��²�� �±��°�� �̄ �®��¬��«������¼�� �»��º��¹�� �̧ �¶��¼���»��º��¹�� �̧ �¶��¼���»��º��¹�� �̧ �¶��¼���»��º��¹�� �̧ �¶
¾��½¾��½¾��½¾��½  

هستند   مردمي  در فلسطين:  يعني »زورآور هستند  در آنجا قومي ! موسي  اي: گفتند«
بخواهند، مجبور   كه  را بر آنچه  مردم  تنومند كه  بلند و پيكرهاي  زورآور با قامتهاي
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نروند، ما هرگز   از آنجا بيرون  و تا آنان«اند » عمالقه»  قوم:  مراد از آنان. گردانند مي

 »روند  اگر از آنجا بيرون  پس«  شويم نمي  وارد آن  با جنگ:  يعني »يمشو نمي  وارد آن

  فلسطين  به از ورود  امتناعشان  علت  صريح  بيان  اين .»شويم ما وارد مي«  جنگ  بدون
  .ندارد  جز اين  ، علتي آن  ورود ما به  عدم:  ، يعني است

   

� �Ã��Â��Á��À��¿��Ã��Â��Á��À��¿��Ã��Â��Á��À��¿��Ã��Â��Á��À��¿������Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä��Ì���Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä
Õ��Ô�����������������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍÕ��Ô�����������������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍÕ��Ô�����������������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍÕ��Ô�����������������Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÍ  

 دو مرد،  آن »بود گفتند  كرده  انعام  ترسيدند و خداوند بر آنان مي  كه  دو مرد از آنان«
  ومتقيان  و از خداترسان  اسرائيل بني  گانه دوازده  يوفنا از نقباي بن و كالب  نون بن يوشع
 با �و خداوند. ترسيدند مي  اسرائيل بني  و جبن  ا از ضعفيا آنه. بودند

  آنان ، بر خويش  و پيروزي  نصرت  هاي وعده  به  يقين  و دادن  در ايمان  شان پايدارساختن
:  يعني »وارد شويد  بر آنان  دروازه  از راه!  قوم  اي«: دو گفتند  آن ! آري. بود  داده  نعمت

درآمديد، قطعا پيروز   اگر از آن  كه«وارد شويد   عمالقه  انشهر بر ستمگر  از دروازه

داشتند،   الهي  هاي وعده  به  كه  و اطميناني  با ايمانرا   سخن  دو اين  آن »خواهيد شد

زيرا  »كنيد  خدا توكل  به و اگر مؤمنيد،«: افزودند  سخنشان  در پايان  كه گفتند چنان
و   عاليق  قطع: از  است  عبارت:  توكل.  است  توكل  ، مقتضي خداوند متعال  به  ايمان

  . وي  برابر مخلوقات ناروا در  و تملق  كرنش  و ترك �از غير خدا  قلبي  پيوندهاي
   

��Q��P���O��N��M��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P���O��N��M��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P���O��N��M��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P���O��N��M��L���K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A
��R��R��R��R  

  شويم نميوارد   ما ابدا در آن ! موسي  اي« � موسي  حضرت  به  اسرائيل بني »گفتند«

، يا  و بزدلي  جبن از روي   سخنشان  اين »در آنجا هستند«  عمالقه:  يعني »آنان  كه  مادام
ود ، آنها ور ترتيب اين به. بود  وي  و رسول  عزوجل  بر خداي  عناد و جسارت  انگيزه به 
  گاه ختند، آنمؤكد سا) اابد( را با ذكر  نفي  اين  و سپس  كرده  را نفي  المقدس شهر بيت  به
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  تو و پروردگارت  پس«مشروط ساختند   از آن  جباران  رفتن  بيرون  را به  آن  ورود به

با   ، نه مماني مي  مكان  در اين  ماپيوسته:  يعني »نشينيم جا مي برويد و بجنگيد، ما همين 
  خداي  به  نسبت  ناداني  را از روي  سخن اين.  گرديم برمي  عقب  به  و نه  رويم مي  تو پيش
  و صفات  ذات  مربوط به  و واجبات  حقايق كفر به  انگيزه  و به  وي  و صفات  عزوجل

  اصحابشان  رأي  كسب  در روز بدر، از باب صخدا  رسول« : كه  است  نقل. گفتند  الهي
بايد كرد؟   چه  پس  است  حتمي  جنگ  اينك: فرمودند  نموده  مشورت  با ايشان

  ذات  سوگند به:  و گفت  برخاست  از ديگر اصحاب  نمايندگي  به �عمرو نمقدادب
برويد و   تو و پروردگارت:  بگوييم  كه  نيستيم  اسرائيل بني  چون ما  كه  الهي  اقدس

رو و   ، از پيش چپ  ، از سمت راست  ما از سمت  بلكه ! ايم جا نشسته همين بجنگيد، ما
  ، اعالم دست  از اين  ديگر نيز با تعابيري  ياران.  جنگيم مي  سر شما با آنان  ازپشت
  مبارك  چهره  كه  ديدم  گاه آن: گويد مي �مسعود  عبداهللا ابن... كردند  آمادگي

  .شدند  بسيار شادمان  و ايشان  شكفت  سخنان  از اين ص حضرت آن
   

a�� �̀���_�� �̂�]��\��[Z��Y���X��W��V��U���T��Sa�� �̀���_�� �̂�]��\��[Z��Y���X��W��V��U���T��Sa�� �̀���_�� �̂�]��\��[Z��Y���X��W��V��U���T��Sa�� �̀���_�� �̂�]��\��[Z��Y���X��W��V��U���T��S  
  در راه »من !پروردگارا«:  پروردگار خويش  سوي به  شكوي  از باب � موسي »گفت«

از   كه من   اما قوم »را  ندارم  خود و برادرم  جز اختيار شخص«  دينت  دادن ياري 
  نافرمان  قوم  اين  ميانما و   ميان  پس«!  سرپيچيدند و تو خود شاهد هستي  فرمانم

  اين  معني يا.  نپيوندان  آنان  به  و در مجازات  ز گردانمتماي  ما را از آنان »بينداز  جدايي
  . كن  فيصله  ما و آنان  تو خود ميان:  است

  

��s���r��q��p��o��n��ml��k��j���ih��g��fe��d��c��b��s���r��q��p��o��n��ml��k��j���ih��g��fe��d��c��b��s���r��q��p��o��n��ml��k��j���ih��g��fe��d��c��b��s���r��q��p��o��n��ml��k��j���ih��g��fe��d��c��b  
  چهل«  مقدس  سرزمين:  يعني »سرزمين  آن  پس«  موسي  به  خداوند متعال »فرمود«

 »است  شده  حرام«  و نافرمان  سركش  گروه  بر آن:  يعني »نبر آنا«  بيشتر از آن  نه »سال
و   و حيران »شوند مي  سرگردان  در زمين«  با ستمگران  از جنگ  سر باززدنشان  سبب به

  در پيش  ومقصد روشني  راه  كه  آن  آيند، بي روند و مي سو مي  سو و آن  اين  سرگشته
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روز  ، هر سال  چهل  اين  در طول  اسرائيل  بني«: گويد جبير مي  سعيدبن. باشند  داشته
  قرار و آرام  وقت  پيمودند و هيچ مي  در بيابانها راه  و حيران  سرگشته  افتاده  راه بامداد به
  يعني» تيه«را   آن  قرآن  سينا بود كه  سرزمين ، و پريشاني  حيراني  سرزمين  اين. نداشتند

. »بود  با آنان  تيه  نيز در دشت � ميد وموسينا  گشتگي و گم  سرگرداني  محل
  موسي  كه  بودند چنان  و سرگردان  گشته ، گم تمام  سال  چهل  آنان«: گويد مي � عباس ابن

در گذشتند و   متجاوز بود، در تيه  سال از چهل  عمرشان كه  كساني  و هارون و نيز همه
را   گرديد، آنان  رهبر قوم � د از موسيبع  كه  نون بن ، يوشع گذشت  سال  چهل  آن  چون

  دست به  كه  نوپايي  نسل  معنوي  از توان  گيري  وجهاد فراخواند و با بهره  خيزش  به
  بودند، قيام  يافته  و پرورش  ، تربيت و پايداري  و جهاد و دانش  ايمان  برمباني � موسي

 ما: (بودند  گفته  كه  از كساني  احدي :اند كرده  نقل  مفسران. »كرد  را فتح  كرد وفلسطين
وارد  ، سال  چهل  ، در آن...)هستند  در آن  جباران  آن  كه  مادام  شويم شهر نمي  وارد آن
 »نباش ستمگر اندوهگين   فاسق  بر گروه« ! موسي  اي »پس«. نشد  فلسطين  سرزمين

را   اسرائيل بني از  گروه  ، دوبار آن جهاد فرض  ترك  سبب به  عزوجل  خداي  سان بدين
  .ناميد» فاسق«

نيز  و  هايشان رسوائي  يهود و بيان  سرزنش  ، متضمن داستان  اين  كه  كنيم مي  مالحظه
  . است  و پيامبر وي  عزوجل  با خداي  مخالفتهايشان

   

��e�����d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t��e�����d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t��e�����d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t��e�����d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��u��t
�m��l��k��j����i��h���gf�m��l��k��j����i��h���gf�m��l��k��j����i��h���gf�m��l��k��j����i��h���gf����nnnn  

  ، هنگامي بخوان  را به راستي  دو پسر آدم  داستان  بر آنان«! صپيامبر خاتم  اي »و«

  خداي به   آن  وسيله به   كه  آنچه:  قربان »داشت  عرضه  اي دو قرباني از آن  هر يك  كه

  از آن  ، از يكي پس«  اي صدقه  يا تقديم  حيوان  شود؛ از ذبح مي  جسته  تقرب  عزوجل

  او قابيل  كه »نشد  پذيرفته  و از ديگري«بود   او هابيل »شد  پذيرفته«  اش قرباني »دو
  .بود
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حوا در   كه بود  چنان  سنت  زمان  درآن«: گويد مي  و هابيل  قابيل  داستان  كثير در شرح ابن
  آدم .دختر بود  ديگري از آنها پسر و  يكي  آورد كه دنيا مي  به  دو فرزند توأمان  شكم  يك

  دختر اين  نحو كه  اين  به كرد؛ مي  تزويج  پسرانش  را به  ، دخترانش حال  ضرورت  به
از قضا . روا بود  زمان  آن در كار  و اين. آورد ديگر در مي  عقد پسر شكم  را به  شكم

  آن  و قانون  سنت  طبق � آدم .زيبا بود  و خواهر قابيل  بهره بي  از جمال  خواهر هابيل
در آورد   عقد هابيل  را به  خواهر قابيل و  عقد قابيل  را به  تا خواهر هابيل  ، خواست زمان

تو   كه  حال:  گفت � آدم ! كنم عقد مي  خودم با خواهر  من:  نپسنديد و گفت  اما قابيل
  شد، آن  پذيرفته  كه  هر كس  كنيد، قرباني  تقديم  اي قرباني  هر دويتان  پس  پسندي نمي

  بود زيرا او شغل  گندم  از خوشه  اي دسته  قابيل  قرباني. باشد  وي  زيبا از آندختر 
  كرد ولي  انتخاب  خويش  گندم  محصول  ترين پست را از  و او آن  داشت  كشاورزي

. برگزيد  قرباني  آنها را براي  از بهترين  بود، گوسفندي  گوسفنداني  صاحب  كه  هابيل
  قابيل  باال برد اما قرباني  بهشت  را به  و آن  را پذيرفت  هابيل  قرباني  وجلعز  خداي  پس

  به  قابيل »گفت«» حسد ورزيد  با هابيل  قابيل  و در اينجا بود كه  قرار نگرفت  مورد قبول

  هابيل«بود   و رشك  ، غيرت سخن  از اين  وي  انگيزه »كشت  خواهم حتما تو را«  هابيل

  از خودت  ديدي  آنچه:  گفت  برادرش  او به  گويي »پذيرد مي  از متقيان فقط خدا:  گفت
  گاه آن. بود  خودت  تقوايي ، همانا بي قربانيت  پذيرش  عدم  زيرا سبب  ازمن  ، نه ديدي
  :افزود

   

¡�����~���}��|����{��zy���x��w��v��u��t��s���r��q��p��o¡�����~���}��|����{��zy���x��w��v��u��t��s���r��q��p��o¡�����~���}��|����{��zy���x��w��v��u��t��s���r��q��p��o¡�����~���}��|����{��zy���x��w��v��u��t��s���r��q��p��o  
  من«  را بكني  اگر قصد قتلم:  يعني »تا مرا بكشي  دراز كني  من  سوي  به  اگر دست«

 از خداوند، پروردگار  من  ، چراكه تا تو را بكشم  كنم تو دراز نمي  سوي را به  دستم

  دهم نمي  ، پاسخ همانند آن  تو را با عملي  كارانه تبه  عمل  من:  يعني »ترسم مي  جهانيان
  كه  بدان و  شويم برابر مي  باهم  گناه  تكابدو در ار و تو هر  من  صورت  زيرا در آن

  . است  العالمين از رب  ، همانا ترس قتل  به  من  نكردن  اقدام  علت
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 : است آمده  شريف  در حديث.  است  قتل  به  وي  شدن تسليم  معني به  هابيل  سخن  اين
: گويد مي سختياني  يوبا. »باش  دو فرزند آدم  ، مانند بهترين برخاست  فتنه  كه  گاه آن«
  كه  چنان. »بود � عفان  بن كرد، عثمان  عمل  آيه  اين  به  كه  كسي  اولين  درحقيقت«

  حديث  اين  كه  دهم مي گواهي:  گفت � عثمان  زمان  فتنه  هنگام  به � وقاص ابي سعدبن
  روي  يا فتنه  زودي به همانا«: فرمودند  كه  ام شنيده صخدا  را از رسول  شريف

بهتر از   ايستاده  شخص ، ايستاده  بهتر از شخص  نشسته  شخص  در آن  خواهدداد كه
اگر  !هللا  يارسول:  گفتم. »است  شتابنده  بهتر از شخص  رونده  و شخص  رونده  شخص

  قتل  تا مرا به  وارد شد و خواست  ام ر خانهد  بر من  مهاجم  شخص  بود كه  كار چنان
  .»باش )هابيل(  همانند فرزندآدم  صورت  در آن«: ودندرساند؟ فرم

مورد   ناحق  به  كه  و كسي  ـ اجماعا ـ جايز است  از نفس  ما دفاع  چند در شريعت هر
  بروي  دفاع  اين  كه  باشد اما در اين از خود مي  دفاع  گيرد، مأمور به قرار مي  هجوم
  وجوب تر، صحيح  ر وجود دارد اما قولنظ  علما اختالف  يا خير؟ ميان  است  واجب

  فرموده  اين  دليل  از منكر وجود دارد و نيز به  نهي  معناي  زيرا در آن  است  از نفس  دفاع

�¤��¥﴿:  خداوند متعال �£� �¢� واگر (:   ﴾¨�§�¦�¡�
 را فرا  كرد، همانا فساد زمين نمي  ديگر دفع  بعضي  وسيله  را به  از مردم  خداوند بعضي

  كه  است  ، در شرايطي از نفس  دفاع  ارجحيت  كه  است  گفتني. »251 /بقره«)  گرفت مي
  از طرفين  بود و هريك  خاسته پا به  فتنه  كه  گاه آن  نباشد ولي  در ميان  اي و شبهه  فتنه

،  شرايطي  از نظر برخي؛ در چنين  جنگد پس مي �خدا  در راه  كه  پنداشت مي  چنين
  . است  و ارجح  ـ اولي  آيات  همين  دليل ـ به  از نفس  فاعد  ترك

   

±��°�� �̄�®��¬«��ª��©��� �̈�§����¦���¥��¤��£��¢±��°�� �̄�®��¬«��ª��©��� �̈�§����¦���¥��¤��£��¢±��°�� �̄�®��¬«��ª��©��� �̈�§����¦���¥��¤��£��¢±��°�� �̄�®��¬«��ª��©��� �̈�§����¦���¥��¤��£��¢  
  وگناه«مرا   كشتن  گناه:  يعني »مرا ببري  گناه  كه  خواهم مي  من«:  گفت  در ادامه  هابيل

  سبب به ، و نيز برداري ، اي شده  مرتكب  از كشتنم  قبل  را كه  گناهاني:  يعني »خود را
  قابيل  گناهان  آن  كه  شويم يادآور مي. نشد  پذيرفته  قربانيت  بود كه  هم  گناهان  همين
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و   باشي  دوزخ  از اهل  در نتيجه  پس«و حسد   ، كينه والدين  نافرماني: بود از  عبارت

  . است  ستمگران  سزاي  دوزخ:  يعني »ستمگران  سزاي  است  اين
   

¼����»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³���²¼����»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³���²¼����»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³���²¼����»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³���²  
  اماره«  نفس:  يعني »نمود  و آسان  سهل  را در نظرش  برادرش  كشتن  وي  نفس  پس«

كرد و   ترغيب  و او را بدان  ساخت  نمايان  آسان  برادر را بر وي  ، كشتن قابيل» باالسوء
و   شرف  او از آن و  اراستو گو  برادر بسيار سهل  قتل  تصور را در او القا نمود كه  اين

و از   او را كشت«  داشت  در دست  كه  با آهني »پس«  خواهد داشت  دستاوردي

  .برادر  ناحق به  خون  با ريختن »شد  زيانكاران
   

Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½������Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ���Å��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ���Å��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ���Å��Í��Ì��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ���Å
Ø��×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï��ÎØ��×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï��ÎØ��×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï��ÎØ��×��Ö��Õ��ÔÓ��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î  

 كاويد تا مي«  و منقارش  با چنگال »را  زمين  را فرستاد كه  خداوند زاغي  پس«

قابيل   چون ! آري »كند  را پنهان  جسد برادرش  چگونه  او بنماياند كه  به  وسيله بدين
  اولين كند زيرا هابيل   را پنهان  جسدش  چگونه  كه  دانست ، نمي را كشت  هابيل  برادرش 

  دو زاغ  را فرستاد وآن  دو زاغ �خداوند   سبود پ  باخته  جان  بود كه  از اوالد آدم  كس
با   گاه ، آن كشت را  از آنها ديگري  يكي  جنگيدند و درنهايت  باهم  قابيل  چشم  در پيش

  خاك  بر آن  سپس افگند و  را در آن  جسدش  حفر كرده  گودالي  و منقار برايش  چنگ
از   ناشي  اي مهكل:  ويل »! بر من  لوي  اي:  گفت«را ديد   صحنه  اين  كه  پاشيد، قابيل

آيا « !باد  سرم بر  نابودي  خاك  اي:  ، يعني است  هالكت  معني  و به  و حزن  حسرت

:  سوأت »برادر خود رابپوشم  و سوأت  باشم   زاغ  مانند اين  كه  از آن  هستم  ناتوان

  و اندوه  سبا افسو  گاه آن »شد  شدگان از پشيمان  پس«. را  قابيل  باخته پيكر جان   يعني
  از رسول �مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث. سپرد  خاك  جسد برادر را به

  كه  شود، مگر اين نمي  كشته  ستم  به  شخصي  هيچ«: فرمودند  كه  است  آمده صخدا
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  شيوه  بود كه  كسي  اولين  قابيل دارد زيرا  سهمي  وي  نيز از خون  فرزند آدم  قاتل  اولين
  .»گذاشت  را بنيان  كشتن

   

��Q��P��O��N��M���L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N��M���L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N��M���L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P��O��N��M���L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
�� �̂�]��\[���Z��Y��X��W��V��U��T���S��R�� �̂�]��\[���Z��Y��X��W��V��U��T���S��R�� �̂�]��\[���Z��Y��X��W��V��U��T���S��R�� �̂�]��\[���Z��Y��X��W��V��U��T���S��R

��c��b��a�� �̀�_��c��b��a�� �̀�_��c��b��a�� �̀�_��c��b��a�� �̀�_��������������j��i��h��g��f��e��d��j��i��h��g��f��e��d��j��i��h��g��f��e��d��j��i��h��g��f��e��d  
:  يعني »كرديم  حكم  اسرائيل بر بني«  بود كه  يادشده  قتل  سبب به:  يعني »جهت  اين  به«

  سبب  عمد بود كه  قتل از  مفاسد برآمده  و انواع  دو فرزند آدم  در ميان  پديدآمده  حادثه
  عوض غير  را به  كسي  هر كس  كه«: گرديد  اسرائيل بر بني  حكم  اين  ساختن  مشروع

غيرفساد در   يا به«  است  قصاص  موجب  كه  كسي  كشتن  غيرعوض  به:  يعني »كسي

  كه  است  چنان  بكشد پس« باشد مي  عزوجل  خداي  به  همانا شرك  كه »زمين  روي

  را كه  كسي  جزاي  عزوجل  خداي : يعني«: گويد مجاهد مي »باشد  را كشته  مردم  همه
و   كرده  ، او را لعنت گرفته  ، بر او خشم قرارداده  كشد، جهنم عمد مي  را به  مؤمني  انسان
  را هم  مردم  تمام  اگر او بر فرض  پس  است  ساخته  آماده  را برايش  بزرگ  عذابي

  .»نبود  از اين  بيش  وي  ، جزاي كشت مي
و   غير آن و  در شرك  است  عام  فساد در زمين: اند گفته)  فساد در زمين(در تفسير   برخي
  ردنك پايمال و  ، دريدن ريزي ، خون راهزني: از  است  از مظاهر فساد عبارت  برخي

،  ناحق به �خدا  بندگان ، تجاوز بر اموال  و چپاول  و ارزشها، غارت  و نواميس  مقدسات
فساد   نهرها و هرگونه  خشكاندن و  بردن  بين ، از درختان  آباديها، قطع  كردن ويران

هر :  يعني »بدارد  را زنده  ، كسي كس و هر«. باشد  آن  فاعل  كشتن  موجب  كه  ديگري
،  نفس  داشتن  زنده«: گويد مجاهد مي .، درگذرد شده  واجب  قتلش  كه  كسي از  كس

» است  نابودي  يا از زير آوار، يا از ورطه ، سوزي  ، يا از آتش از غرق  وي  دادن  نجات
  بر همه  از وي  سپاسگزاري:  يعني »است  داشته  را زنده  مردم  همه  كه  است  چنان  پس«

  كه  است  عظيم  چنان  وي  پاداش:  يعني: اند گفته  آن  در معني  برخي.  است  الزم  مردم
و   عام  اديان  در همه  فوق  حكم  كه  اين  به  با توجه.  است داشته  را زنده  همه مردم  گويي
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:  از عبارت  ، كه آيه  در اين  حكم  اين  به  اسرائيل بني  تخصيص  ، شايد دليل است  مشترك
وعيد   بودند كه  امتي  اولين  آنان:  باشد كه  آيد، اين بر مي)  كرديم حكم  اسرائيل بر بني(

  ، كثرت تخصيص  ديگر اين  عامل  كه شد چنان  نازل  ، بر ايشان نفس  قتل در مورد  الهي
  ما براي  پيامبران  و هرآينه«.  است  آنان  سوي از ‡ پيامبران  وكشتن  خونريزي

  در زمين  از آنان  ، بسياري آن از  آوردند پس  روشني  هاي انهنش  اسرائيل بني

  .را كشتند ‡پيامبران  آنان  تا بدانجا كه  كشتار و خونريزي در »كنند مي  روي زياده
   

��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k��y��x��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l���k
��ih��g��f��e���d��cb��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��ih��g��f��e���d��cb��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��ih��g��f��e���d��cb��a�� �̀�_��~��}��|���{��z��ih��g��f��e���d��cb��a�� �̀�_��~��}��|���{��z

o���n��m��l��k��jo���n��m��l��k��jo���n��m��l��k��jo���n��m��l��k��j  
  مسلمانان از  و كساني)  الطريق قطاع(  راهزنان  يا حكم» حرابه«حد   درباره  كريمه  آيه  ناي

  .پردازند مي  زمين  در روي  فسادافگني  به  شد كه  نازل
  با ستيز عليه »خيزند برمي  محاربه  به  با خدا و پيامبر وي  كه  كساني  همانا جزاي«

 و گردنكشي  ؛ عصيان�با خدا  محاربه.  وي  انو دوست  و شريعت  و كتاب �خدا دين
 با  و جنگيدن  است  برضد ايشان  سالح  ؛ حملصخدا  با رسول  ، محاربه وي  عليه 

بر   با اسلحه  محاربان  باشد؛ چنانچه مي  همانند آن  در عصر پيامبر و بعد از آن  مسلمانان
وجود   آنها بدون  و كشتن  مردم  اموال  منظور غصب  كنند و راهها را به  حمله  مردم
در   كريمه آيه  حكم  كه  بايد دانست. نمايند  قطع  فسادي  ، يا دفع اصالح  ، يا اراده شبهه

.  است  گردند، عام مي  بزرگ  جنايت  اين  مرتكب  كه از كساني  و غير آنان  مورد مشركان
  ديگران  به  و حمله  است راهزني  مل، فقط شا محاربه«: گويند مي  و يارانشان  ابوحنيفه  امام

  فريادرسي  فريادگر امكان  شهرها براي شود زيرا در نمي  مضمون  اين  در شهرها شامل
  كه  كساني  همانا جزاي »و«. »باشد دور مي به  امكاني  از چنين  راهها كه  ، برخالف هست

  كه  است  اين«كنند  مي  روزياف فساد  در آن:  يعني »شتابند مي قصد فساد  به  در زمين«

را   گناهي بي  فقط نفس  و پا، چنانچه  دست  و قطع  دار آويختن  به بدون »شوند  كشته

  كشتار كرده  و هم  را گرفته  مال  هم  چنانچه »شوند  يا بر دار كرده«بودند   رسانده  قتل به
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 از كشته  قبل  محارب  كه  جايز نيست  پس  است  فقط بعد از كشتن  دارآويختن به .بودند
 »شود ديگر بريده يك  جهت  در خالف  يا دستها و پاهايشان«شود   دار آويخته  به  شدن 

  دست  بريدن فقط:  مراد ازآن. بودند  كشتار نشده  و مرتكب  را گرفته  فقط مال  چنانچه
و   شده  نفس  تلق  مرتكب  نه  چنانچه »تبعيد شوند  يا از وطن«  است  چپ  و پاي  راست

باشند زيرا   پرداخته  مردم  ارعاب  فقط به  مسلحانه  با راهزني  باشند بلكه  را گرفته  مالي  نه
دستگير شود و حد   كه  آن شود تا مي  قرار داده  نيرو مورد تعقيب  و داراي  مسلح  راهزن
بگريزد   از دار اسالم  شود كه مي  داده  تا بدانجا ادامه  وي  تعقيب  گردد، يا به  اقامه  بر وي

  .باشد  وجود نداشته  وي  تعقيب  براي  و ديگر امكاني
: گويد مي آن  در معني :شافعي. دارند  متعددي  تبعيد، آراي  يعني» نفي«فقها در تفسير 

و   تعقيب شوند و مورد مي  گريزانده  سرزميني  به  و از سرزميني  شهري  به  از شهري«
از   راهزن«: گويد مي :مالك. »گردد  اقامه  شوند تا حد بر آنان مي  داده وجو قرار جست

گردد و در  تبعيد مي  ديگري  محل  ، به شده  مرتكب  را در آن  جنايت  اين  كه  سرزميني
  است  اين  نفي  معناي«: گويد مي :حنبل احمدبن. »شود، همانند زناكار مي  آنجا زنداني

. »نشود  داده  سرزميني  در هيچ  اقامت  امكان  آنان  شوند و بهتارومار   محاربان  كه
  راهزن  كردن در اينجا، زنداني  مراد از نفي« :گويند مي ـ رحمهم اهللا ـ و يارانش  ابوحنيفه

  در آن  كه  سرزميني  فقط از آن  راهزن:  شودكه مي استنباط  چنين  اما از ظاهر آيه. »است
  بر وي  ديگري  يا مجازات  زندان  كه  اين  شود، بدون مي ، طرد شده  عمل  اين  مرتكب
  اين  بردن كار  به  در ميان)  حاكم(  امام: اند علما گفته ديگر از  برخي. شود  اعمال

  .نمايد  خواهد، اعمال مي  از آنها را كه  هرچه  پس  مخيراست  چهارگانه  مجازاتهاي
  : است  چهار حالت  مجموعا داراي)  الطريق قطاع(  مسلح  راهزنان  ، مجازات بنابراين

  .باشند  شده  قتل  فقط مرتكب  كه ؛ درصورتي آنان  ـ كشتن 1
  .باشند  ـ هردو ـ گرديده  اموال  و چپاول  قتل  مرتكب  ؛ چنانچه آنان  دار آويختن  ـ به 2
و   كرده  را چپاول  مالفقط   ذكر شد؛ چنانچه  كه  كيفيتي  به  آنان  و پاي  دست  ـ بريدن 3

  .باشند  نشده  قتل  مرتكب
  .اند نگريسته  آن  فقها به  كه  ـ با تفصيلي  از وطن  و تبعيدشان  ـ نفي 4
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  :يابد  شرط بايد تحقق  سه» محاربان«در   كه  بايد دانست

، باشد  تن  يك  محارب  باشند، چه  و اسلحه  و شوكت  قوت  داراي  محاربان:  كه  ـ اين 1
  .متمايز گردند  تا از دزدان  يا بيشتر از آن

  .باشد  گرفته  انجام  در دار اسالم  راهزني  عمل:  كه  ـ اين 2
  بگيرند، دزد به  را پنهاني  را علنا بگيرند زيرا اگر آن  مال  محاربان:  كه  ـ اين 3

  . است  حد آنها حد سرقت  صورت  در آن  ، كه محارب  روند نه شمارمي
  رسوايي و  ذلت:  خزي »در دنياست  آنان  براي  خزيي«ذكرشد   كه  هايي  مجازات »ناي«

  .باشد مي  دوزخ  همانا آتش  كه »است  بزرگ  عذابي  آنان  براي  هم  و در آخرت«  است
  گروهي :فرمود  كه  است  شده  روايت � مالك  بن از انس» حرابه»  آيه  نزول  سبب  بيان در

كردند   بيعت  و بر اسالم  آمده صخدا  نزد رسول  مدينه  به» عكل»  از قبيله  نفره  هشت
  نزد رسول  حالت از اين  سازگار نيفتاد و بيمار شدند پس  بر آنان  مدينه  وهواي اما آب

  صحرا بيرون  به  ساربان آيا با«: فرمودند ص حضرت  كردند، آن  شكايت صخدا
  بيرون !چرا: گفتند» ؟)يابيد و بهبود(بنوشيد   وي  رانرويد تا از شير و ادرار شت نمي
  گاه نوشيدند و بهبود يافتند، آن  و از شير و ادرار شتران رفتند  بيرون  پس.  رويم مي

  رسيد، آن صخدا  رسول  خبر به. را ربودند  و شتران  رسانده  قتل  را به  ساربان
  ، دستگيرشان تعقيب  گماشته  مأموران  سرانجام. فرستادند  آنان  تعقيب  به ص حضرت

را   دستور دادند تا دستها و پاهايشان صحضرت  آن. آوردند ص حضرت  نزد آن  كرده
  ذلت  افگنند تا به  را در آفتاب  آنان  سپس بكوبند،  آهنين  ميخ  و بر چشمهايشان  بريده

  .كردند  و چنان. بميرند
   

{��z���y��xw��v��u���t��s��r��q��p{��z���y��xw��v��u���t��s��r��q��p{��z���y��xw��v��u���t��s��r��q��p{��z���y��xw��v��u���t��s��r��q��p��������~��}��|~��}��|~��}��|~��}��|  
  در اين:  يعني »باشند  كرده  يابيد، توبه  دست  بر آنان  كه  از آن  پيش  كه  مگر كساني«

) العباد حق(  بندگان  حق  به  كه  شود، جز آنچه ساقط مي  از آنان  ، حدود ياد شده صورت
آمرزد  را مي  آنان كنند،  اگر توبه »است  مهربان  آمرزنده هللا  بدانيد كه  پس«مربوط باشد 

  .كند نمي  و عذابشان  آورده  رحمت  و بر آنان
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  مجازات كنند، از مي  توبه  بديشان  يافتن  از دست  قبل  را كه  محارباني  آن  كريمه  لذا آيه
  هيچ  كند، به مي  توبه  بر وي  يافتن از قدرت  قبل  كه  ، محاربي بنابراين  است  استثنا كرده

  بعضي  ولي. گيرد قرارنمي  ، مورد مجازات قبل  در آيه  ياد شده  مجازات  از بندهاي  بندي
  ، مجازات وي  به  يافتن از قدرت  قبل  محارب  توبه:  برآنند كه  احناف  ، ازجمله علم  از اهل

در مورد   كه  ديگري  حكم. گرداند نمي ساقط  را از وي  بندگان  و ساير حقوق  قصاص
در   و اختياري  سلطه  هيچ)  دم ولي(  خون  طالب : كه  است  اين وجود دارد،» محارب«

  قضيه  بلكه  جايز و نافذ نيست  در مورد وي  و عفوش ندارد  قاتل  محارب  مورد مجازات
  .بگيرد  تصميم  وي  در قبال  اختياراتش  در محدودده  كه  است)  حاكم(  امام  به  موكول

   

� �§�� �¦� �¥��¤� �£�� �¢��¡�����§�� �¦� �¥��¤� �£�� �¢��¡�����§�� �¦� �¥��¤� �£�� �¢��¡�����§�� �¦� �¥��¤� �£�� �¢��¡�����«�� �ª��©� �¨��«�� �ª��©� �¨��«�� �ª��©� �¨��«�� �ª��©� �¨
��®��¬��®��¬��®��¬��®��¬  

  وسيله او طلب   سوي و به«  وي  با پرهيز از نواهي» از خداوند پروا داريد ! مؤمنان  اي«

و   اتفاق به »وسيله»  پس. سازد  او نزديك  شما را به  كنيد كه  را طلب  چيزي:  يعني »كنيد
  خواسته  الهي  قرب  آن  به  كه  و طاعتي  قربت  عمل: از  است  ، عبارت مفسران  اجماع

  به  آن  به  توسل با  بندگان  كه  است  نيكي  تقوا و ديگر صفات  آن  شود و از مصاديق مي
  دعا از وي  طلب  معني  ، اگر به مخلوق  به  اما توسل. جويند مي  تقرب  پروردگارشان

  گونه د، همانباش  زنده  مخلوق  آن  كه  ؛ در صورتي نيست  شكي  آن  باشد، در جايز بودن
  عموي � عباس  حضرت  به)  باران  طلب  دعاي(استسقا   در هنگام �عمر  كه

  جايز نيست  وي  به  باشد، توسل  مرده  مخلوق  اگر آن  ولي.  جست  توسل صپيامبراكرم
. اند نداده  را انجام  آن  صالح  از سلف  يك هيچ  كه  است  هايي از بدعت  توسل  گونه  و اين

  را به  خداوند متعال  دادن  و قسم  ازبندگان  يكي  به  جستن نيز توسل : ابوحنيفه  ماما
بايزيد .  است  نيز همين  تيميه ابن  ورأي  ، ناجايز دانسته وي  از مخلوقات  يكي  حق

ديگر   زنداني  به  زنداني  مانند استغاثه  مخلوق  به  مخلوق  استغاثه«: گويد مي  بسطامي
را  هللاسماءا  به  توسل  كه  با آن» المعاني  روح«در تفسير» الوسي»  عالمه  كنلي. »است

  .داند نيز جايز مي  و مرگشان  را در زندگي صخدا  رسول به  دهد اما توسل مي  ترجيح
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  تعالي حق  مورد قبول  شان و آيين  دين  كه  كساني  عليه:  يعني »او جهاد كنيد  و در راه«

،  ؛ تقوي بنابراين »شويد رستگار  باشد كه«جهاد كنيد   ا، جانها و زبانهايتان، با ماله نيست
كرد،   از اينها كوتاهي  يكي در  كه  كسي  پس  است  رستگاري  و جهاد، راه  صالح  عمل
  . است كرده   كوتاهي  رستگاري  سوي به  ا در حركتقطع

   

� �¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��� � �́ � �³��²��±��°��¯��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��� � �́ � �³��²��±��°��¯��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��� � �́ � �³��²��±��°��¯��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ��� � �́ � �³��²��±��°��¯�������À��¿���À��¿���À��¿���À��¿
É��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��ÁÉ��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��ÁÉ��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��ÁÉ��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á  

  را نيز با آن  آن  باشد و مثل  كافران  براي  است  در زمين  آنچه  ، اگر تمام در حقيقت«

  باز خرند، هرگز از آنان  روز قيامت  خود را از عذاب  آن  وسيله باشند تا به  داشته

  فرارويشان  نجاتي  راه  هيچ  پس »دردناك  عذابي  است  آنان  شود و براي نمي  قبول
  . نيست

   

N��M��L���K���JI����H��G��F���E��D��C��B��AN��M��L���K���JI����H��G��F���E��D��C��B��AN��M��L���K���JI����H��G��F���E��D��C��B��AN��M��L���K���JI����H��G��F���E��D��C��B��A  
 نيستند و براي  آمدني  بيرون  از آن  كه  آيند، در حالي  بيرون  از دوزخ  خواهند كه مي«

  گنهكاران  براي  نه  كفار است  و پايدار، براي  دائم  عذاب  اين »پايدار است  عذابي  آنان 
  ، از آن گناهانشان  اندازه به  در دوزخ  شدن  بعد از معذب  مسلمين  زيرا گنهكاران  مسلمين

  آمده  شريف  احاديث در  كه شوند چنان مي  وارد ساخته  بهشت  و به  شده آورده  بيرون
  . است

   

U��T��S��R���Q��P��OU��T��S��R���Q��P��OU��T��S��R���Q��P��OU��T��S��R���Q��P��O����]���\����[��Z��YX���W��V]���\����[��Z��YX���W��V]���\����[��Z��YX���W��V]���\����[��Z��YX���W��V  
  راهزني و  مردم  اموال  علني  زورگيري  به  را كه» محارب»  حكم  سبحان  خداي  چون

  ربودن  به  كه را)  سارق(دزد   ، حكم آن  دنبال  به  ، اكنون داشت  پردازد، بيان آشكار مي
 »را ببريد  آنان  دست دزد؛  و مرد دزد و زن«: نمايد مي  پردازد، بيان مي  مردم  مال  پنهاني
را از بند   از آنان  يك هر  راست  دست  كه  تاس  دزد اين  مرد و زن  حد شرعي:  يعني
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  عذابي:  يعني »است  نكالي«  مجازات  اين.  دزدي  از عمل »اند كرده  كيفر آنچه  به«ببريد 

و خداوند «نباشيد   اندوهگين  آنان بر  پس »هللا  از جانب«انگيز  و عبرت  بازدارنده  است

  مورد معارضه  خويش  در حكم  كه  است  غالبي  تعالي  حق:  يعني »است  عزيز حكيم
  دزد، صاحب  مرد و زن  دست  بر بريدن  خويش  در حكم  كه  گونه  گيرد، همان قرار نمي
باشد ) حرز(  حفاظ يا نگهبان  داراي  كه  است چيزي  گرفتن:  سرقت.  نيز هست  حكمت

بر دو   حفاظتي  حريم  داراي  مال  حرز؛ يعني  داراي  مال.  ديگران  از چشم  طور پنهاني به
در   شده  نهاده  مال  باشد، چون حرز مي  خود داراي  كه است  مالي  آن  يكي:  است  نوع

  كه  اماكني  ، چون است  حرز بيروني  داراي  كه  است  مالي  ديگري . كسي  يا صندوق  خانه
  .دارد  و نگهبان  پاسبان

  :اشدب  داشته  بايد چهار صفت  مسروقه  مال

 در نزد  سرقت  نصاب  كه  ذكر است  به  الزم. باشد  شرعي  مقدار نصاب  ـ بايد به 1
 جاري  حدي  درهم  و در كمتر از ده  است  شرعي  درهم  دينار يا ده  ، يك احناف

  . است  درهم  دينار، يا سه  در نزد جمهور فقها، ربع  سرقت  اما نصاب. شود نمي 
. باشد جايز  آن  و فروش  داشته  و ملكيت  ، ماليت از نظر شرعي بايد  مسروقه  ـ مال 2

  گيرند، مال قرار ندارند، مورد دستبرد  ماليت  ـ مثال ـ كه  و خوك  اگر شراب  پس
  .روند شمار نمي  به  مسروقه

  .باشد  نداشته  ملكيت  يا شبهه  ، ملكيت مسروقه  در مال  ـ سارق 3
  باشد، نه  داشته  موضوعيت  در آن  سرقت  باشد كه  اموالي  ملهبايد از ج  مسروقه  ـ مال 4

  .ندارد  موضوعيت  آن  سرقت  كه  بزرگسال  ـ مثال ـ برده
  :از  است  عبارت  اما شرايط معتبر در سارق

  كه  بر كسي  وي  واليت  ـ عدم 4.  مسروقه  مال  ملكيت  ـ عدم 3.  ـ عقل 2.  ـ بلوغ 1
  .دزدد را از او مي  مالي

 : است  آمده  شريف  در حديث  كه شوند چنان مي  دفع  شبهات  حدود به  كه  بايد دانست
  .»كنيد  ها دفع حدود را با شبهه:  ادراوا الحدود باالشبهات«
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m��l��k��j��i��hg�����f��e��d��c��b��a�� �̀�_��^m��l��k��j��i��hg�����f��e��d��c��b��a�� �̀�_��^m��l��k��j��i��hg�����f��e��d��c��b��a�� �̀�_��^m��l��k��j��i��hg�����f��e��d��c��b��a�� �̀�_��^  
كند   توبه«  دزدي  سبب به  دستش  بعد از بريدن:  يعني »كردنش  بعد از ستم  هركه  پس«

 او را  خدا توبه«  شده  دزدي  مال  را با برگرداندن  خويش  عمل »آورد  صالح  و به

 گردد باز مي  وي  سوي  به  از در رحمت »است  مهربان  پذيرد زيرا خداوند آمرزنده مي
 عبعد از قط صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف  در حديث. پذيرد را مي  وي  و توبه

 . كردم  توبه:  گفت  سارق. »كن  خدا توبه  سوي به«: فرمودند  وي  به  سارقي  دست 
  .»را پذيرفت  ات خداوند توبه«: فرمودند
)  حكام(  ائمه  سوي اگر حدود به:  كه  وجود دارد بر اين  داليلي ص پيامبر اكرم  در سنت

  از ارجاع  قبل اما اگر  است  نعو اسقاط آنها ممت  و الزم  آنها واجب  شد، اجراي  ارجاع
  .گردد ساقط مي  كرد، حد از وي  ، يا توبه مورد عفو قرار گرفت  ، سارق حاكم  سوي به
   

��~� �}�� � |{��z� �y��x��w� �v��u��t���s��r� �q� �p� �o��n��~� �}�� � |{��z� �y��x��w� �v��u��t���s��r� �q� �p� �o��n��~� �}�� � |{��z� �y��x��w� �v��u��t���s��r� �q� �p� �o��n��~� �}�� � |{��z� �y��x��w� �v��u��t���s��r� �q� �p� �o��n
��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_��b��a�� �̀�_  

  ز آنا  آسمانها و زمين  فرمانروايي  كه«!  انسان  يا اي! ص محمد  اي »اي آيا ندانسته«

بركفر   را كه  تا كساني  است او خواسته  پس »كند مي  را بخواهد عذاب  ، هركه خداست

  است  داده  و او وعده »بخشد را بخواهد، مي  و هركه«نمايد   اند، عذاب مرده

  . بر عفو و بر عذاب  از جمله »تواناست  و خدا بر هرچيزي«را بيامرزد   كاران توبه كه
   

g��f���e��d��cg��f���e��d��cg��f���e��d��cg��f���e��d��c����������p��o��n���m��l��k��j��i��h��p��o��n���m��l��k��j��i��h��p��o��n���m��l��k��j��i��h��p��o��n���m��l��k��j��i��h
��~��}����|��{��z��y��xw���v��u��ts��r��q��~��}����|��{��z��y��xw���v��u��ts��r��q��~��}����|��{��z��y��xw���v��u��ts��r��q��~��}����|��{��z��y��xw���v��u��ts��r��q
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  شد كه نازل  اي يهودي  مرد و زن  درباره  آيات  اين: اند گفته  نزول  سبب  در بيان  مفسران
  ومجازاتي  را لغو كرده  زناكاران)  رجم(سنگسار   حكم  كه  بودند و يهوديان  زنا كرده

منظور   آمدند، بدين صخدا  نزد رسول  قضيه  بودند، در آن  ساخته  آن  را جانشين  سبك
  وسيله كنند تا بدين  حكم  ود يهوديانخ  همچون  يهودي  مرد و زن  نيز برآن  ايشان  كه

  دست به  ، حجتي در مورد رجم  تورات  حكم  بر تغيير دادن �خداوند  بتوانند در پيشگاه
  .١دادند  دو فرمان  آن  رجم  به صخدا  اما رسول. آورند

و به   وجود هر فرصت  هنگام  به »ورزند مي  در كفر شتاب  كه  كساني !پيامبر  اي«

  ايمان: خود گفتند  زبان  به  كه نسازند؛ از آنان  تو را اندوهگين«  اي بهانه  اندك 

  كه  و از آنان«اند  و آنها منافقان »است نياورده  يمانا  دلهايشان  كه  آن  حال! آورديم

  سخنان:  يعني »سپارند مي  گوش  دروغ  سخن  به«:  هستند كه  گروهي »شدند يهودي
 يا معني. پذيرند اند، مي پرداخته  تورات  تحريف  به  را كه  گرشان تحريف  رؤساي  دروغ

  براي« نمايند  را تحريف  ، سخنت بسته  تو هستند تا بر تو دروغ  سخن  شنواي:  است  اين 

  و به »اند نيامده تو  هنوز پيش«ديگر   گروه  اين  كه» كنند مي  خبرچيني  ديگري  گروه
تكبر و تمرد،   انگيزه  به  بودند كه  از يهوديان  اي ها طايفهآن. اند حاضر نشده  مجلست
  را به  خود جاسوساني  ميان شدند اما از حاضر نمي ص اكرم  رسول  مجلس  به  خودشان

  اينان«كردند  مي  خود توجيه  و آنها را با تعليمات  فرستاده صحضرت  آن  مجلس

  آنها تحريف  آنها در مواضع  از ثبوت خود بعد  را از جاهاي«  آسماني  كتاب »كلمات

را از  �خدا  كلمات:  كه  است  اين  يادشده  گروه  اوصاف  از جمله:  يعني »كنند مي
تغيير   معني  يا از حيث لفظ  ، از حيث است نهاده  در آن  تعالي  حق  كه  آن  مواضع

  اين  نند و از جملهك مي  را تحريف  آنها تورات:  باشد كه  شايد مراد اين. دهند مي
 سياه  ، حكم آن  بجاي  بود كه زناكار  مرد و زن)  سنگساركردن(  رجم  ، حكم تحريفاتشان

  .را نهادند  زناكاران  و رسواكردن  روي  كردن 
شما   به«  شده  تحريف  حكم »اگر اين«خود   پيروان  به  گران تحريف  اين »گويند مي«

  پس نشد  شما داده  به  و اگر اين«  است  حق  آن  بدانيد كهو  »را بپذيريد  شد، آن  داده
                                                 

  . تاس  آمده  تفصيل  به  حديث  در كتب  داستان ١
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  داد، آن  شما تحويل  ما را به  شده  تحريف  سخن  اين صاگر محمد:  يعني» كنيد  دوري
  به  و عمل  آن  ، از پذيرفتن شما گفت  را به  كنيد اما اگر غير آن  عمل  را بگيريد و بدان

او   براي كند، هرگز  اراده«او را   گمراهي:  يعني »او را  نهفت هللا  و هركه«بپرهيزيد   آن

و   فتنه  آن  تواني تو هرگز نمي:  يعني »آيد برنمي  تو چيزي  برابر خداوند ازدست در
 راست  راه  و او را به  رسانده  او نفعي  به  كه  و قادر نيستي  كني  را از او دفع  گمراهي

  آنهاست  آوردن  از ايمان ص حضرت  اميد آن  كننده  طع، ق عبارت  اين.  كني  هدايت 
  پليديهاي از »كند  را پاك  دلهايشان  است  خداوند نخواسته  هستند كه  كساني  اينان«

را   نفاق زيرا آنها خود كفر و  ساخت  را پاك  مؤمنان  دلهاي  كه  چنان  كفر و نفاق
 ، باآشكار خداوند متعال  از سوي» است  اي رسوايي  آنان  در دنيا براي«اند  برگزيده

تحريفها   كردن يهود و برمال  بر كافران  جزيه  ، تحميل منافقان  نفاق  كردن
 در آخرت  آنان  و براي«  در تورات  الهي  منزله  در مورد احكام  آنان  هاي كاري وپنهان

  .باشد مي  در دوزخ  همانا جاودانگي  كه »است  بزرگي  عذاب 
  

 AAAA����BBBB����F��ED��CF��ED��CF��ED��CF��ED��C������O��N��ML��K��J��I��H���G��O��N��ML��K��J��I��H���G��O��N��ML��K��J��I��H���G��O��N��ML��K��J��I��H���G
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  است  حرامي  هر مال:  سحت »اند  سحت  و خورنده  دروغ  سخن  پذيرا و شنواي  آنان«
را محو  آن  و پاداش  برده  را ازبين  طاعات  حرام  ، چرا كه است  شدن  زايل  معني  و به
  درباره  كريمه  زيرا آيه  است  در اينجا رشوه  مراد از سحت: اند گفته  ضيبع. كند مي

  وي  سخن ، رفت مي  نزد حكامشان  و مقصر با رشوه  مجرم  چون  شد كه  نازل  يهوديان
اگر نزد تو   پس« آمد نمي  عمل به  توجهي  ، هيچ وي  محق  خصم  قول  شد و به مي  شنيده

تو در ! صما  رسول  اي:  يعني »بگردان  روي  ، يا از آنان كن  محك  آنان  آمدند، ميان
  . برگرداني  روي  يا از آنان  كني  حكم  در ميانشان  ، كه مخيري  آنان  قبال

  اي قضيه در  مسلمين  نزد حكام  اي و ذمي  اگر مسلمان  كه  دارند بر اين  علما اجماع
  مورد دادخواهي نمايند اما در  حكم  آنان  ميانتا   است  كردند، بر آنها واجب  دادخواهي

نظر وجود دارد؛   اختالف علما  ، ميان شان داخلي  در قضاياي  مسلمان  نزد حكام  ذمه  اهل
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  حكم  تواند ميانشان مي  مسلمان  حاكم  ، يعني جايز است  آنان  ميان  نمودن حكم:  قولي  به
  حكم: ديگر  قولي  به. نكند  حكم  و در ميانشان  را برگردانده  تواند آنان مي  كند و هم

  مخيركردن  برآنند كه  از مفسران  جمعي ، قول  بنابراين.  است  واجب  آنان  ميان  كردن
  اين  به  است  شده  مورد، منسوخ  در اين  ايشان بعد از  مسلمان  و حكام صخدا  رسول

�°﴿:  تعالي  حق  فرموده �¯� � �®� �¬� �«� �ª...�﴾   :)آنچه  بر حسب  آنان  و در ميان  
، هرگز  برتابي  روي  و اگر از آنان«. »49 /مائده«)  كن ، حكم است  كرده  خداوند نازل

 و حكم  از آنان  گرداني  و روي  تو اعراض  انتخاب اگر:  يعني »رسانند تو نمي  به  زياني
بر تو ندارند   رساني  و زيان  گري هسلط  سوي به  راهي  هيچ باشد، آنها  در ميانشان  نكردن 

در   پس«بود   در ميانشان  كردن  ، داوري اگر انتخابت : يعني »كردي  و اگر حكم«

  فرمان  تو را بدان  تعالي  حق  كه  و انصافي  عدالت  به:  يعني »كن قسط حكم  به  ميانشان

را «امور   در همه »كنندگان عدالت هللا  هرآينه«  است  كرده  نازل را بر تو  و آن  داده

  .»دارد مي  دوست

  

d��c�� �b��a��`d��c�� �b��a��`d��c�� �b��a��`d��c�� �b��a��`������n��m�� � lk��j��i� �h��g��f� �e��n��m�� � lk��j��i� �h��g��f� �e��n��m�� � lk��j��i� �h��g��f� �e��n��m�� � lk��j��i� �h��g��f� �e
oooo����pppp  

در   كه  است  در نزد آنان  تورات  كه  آن  دهند و حال تو را داور قرار مي  و چگونه«

  يهوديان  از سوي  امر كه  از اين صخدا  ، رسول آيه  در اين »است  خدا آمده  حكم  آن
  شگفت رو  از آن  امري  شوند، چنين مي  درافگنده  تعجب  شوند، به  برگزيده  حكميت  به

بر   شده  نازل  كتاب  به  دارند و نه  ايمان ص حضرت  آن  به  نه  يهوديان  كه  برانگيز است
خوانند،  فرامي  داوري به  را در مورد آن صخدا  رسول  كه  ديگر، آنچه  ، از سوي ايشان
،  ـ بنابراين  و نظاير آن  رجم  حكم  ـ چون  موجود است  تورات  در كتابشان  ودشاننزد خ

  ناشي  عامل  تواند از يك فقط مي آنها،  از سوي  داوري  به صخدا  رسول  فراخواندن
ها و  گري با تحريف صپيامبر  و همراهي  موافقت  آنها به  طمع  باشد و آن  شده

و   همراه  ناپاكشان  با اهداف صپيامبرخدا  كه  اما هنگامي  بس و  است  آنان  هوسبازيهاي
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  پشت« ص، از پيامبر خدا خواهي داوري »بعد از اين  آنان  گاه آن«آوا نشدند  هم

  . خودشان  كتاب  به  تو و نه  به  نه »نيستند  مؤمن  كنند و واقعا آنان مي
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 و نور  هدايت  آن» است  و نوري  هدايت  ، در آن را فرود آورديم  همانا ما تورات«

  ازايشان  پيروي  و وجوب صمحمد  بعثت  ، مژده شرعي  احكام  بيان: از  است  عبارت
  انبياي : يعني »اند  مسلم  كه  پيامبراني«  تورات  موجب  به:  يعني »آن  بموج  به  كه«

 »كردند مي  يهود حكم  براي«بودند  �خدا  و منقاد فرمان  مسلمان  كه  اسرائيل بني

﴿|� � {|� � {|� � {|� �   پيامبران  در مدح  است  ؛ صفتي)بودند  مسلمان  كه آنان(: ﴾ }
مالد،  مي  خاك  يهود را به  ، پوزه توصيف  با اين  پروردگار عزوجل  كه ‡اسرائيل بني
  اسالمي  پيرو و منقاد دين  پيامبرانتان ! نگونبختان  اي: گويد آنها مي  به  در واقع  كه چرا
شما در   كه حالي ، در است شده  برانگيخته  آن  اياحي  براي صمحمد  اكنون  اند كه بوده

  يا نصراني  ، يهودي ازپيامبران  پيامبري  هيچ  به!  آري !زنيد وپا مي دست  هالك  هاي ورطه
  حكم  تورات  به »ربانيون  وهمچنين«اند  بوده  آنها مسلمان  تمام  شود بلكه نمي  گفته
و تدبير   مردم  سياست  به  و آگاه  بينش و  وردار از حكمتبرخ  علماي:  ربانيون. كنند مي

  حكم  تورات  يهود به  و خبره  فهيم  نداندانشم : يعني »احبار«  همچنين. اند امور آنان

از   آنچه  سبب به«كنند  مي  كردند و حكم مي  حكم تورات   آنها به  همه ! آري. كنند مي

  را به  رباني  علماي  ، آن اسرائيل  بني  انبياي:  يعني »بود هشد  سپرده  آنان  خدا به  كتاب
  ايشان  به  امانتي  عنوان  را به  و آن  امر كرده  تغيير و تبديلي  از هرگونه  تورات  نگهداري

با   بودند كه  و نگهباناني  مراقبان  ايشان:  يعني: شهدا »شهدا بودند ، و بر آن«بودند   سپرده
  گواه �هللا  كردند و بر كتاب حفظ مي  را از تغيير و تبديل  تورات ، خويش  نظارت
بهاي   مرا به  بترسيد و آيات  نترسيد و از من  ماز مرد« !يهود  رؤساي  اي »پس« .بودند
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از   ترس  سبب را به   الهي  شده  نازل  كتاب  به  كردن  حكم:  يعني »نفروشيد  ناچيزي 

و « ، كنار نگذاريد اي رشوه  آوردن  دست ، يا به منفعت  به  تمايل  انگيزه ، يا به ديگران

  حكم »خود كافرند  نكنند، آنان  حكم  دهكر  خداوند نازل  آنچه  بر وفق  كه  كساني
شوند  مي  اسالمي  جامعه  دار امر حاكميت عهده  شود كه نيز مي  كساني  همه  شامل  آيه اين

  كه  است  برآن  محمول  آيه  اين  برآنند كه  بعضي. كنند نمي  حكم �خدا  كتاب  اما به
  يا انكار احكام ، شمردن  ، يا حالل فاستخفا  ؛ از روي)هللا  بما انزل  حكم(  فروگذاشتن

  .باشد  الهي  منزله
  كه  آنچه به  كردن  منكر حكم  هر كس«: فرمود  كه  است شده  روايت � عباس از ابن

و   معترف) اهللا ما انزل (  به  كه  كسي  ولي  است  ا كافر شده، گردد، قطع كرده  نازل �خدا
 � عباس از ابن همچنان . »است  و فاسق  عا ظالمنكرد، قط  حكم  آن  بود اما به  مؤمن

را از   مسلمان  حاكم كه   نيست  كفر؛ كفري  مراد از اين«: فرمود  كه  است شده   روايت
تر  پايين  اي در مرتبه  است  كفري  دارد و اين  كفر مراتبي  سازد بلكه  خارج  سالما  آيين
  فسق  كه  طوري ديگر، همان  ظلمي فروتر از  تاس  دارد و ظلمي  مراتبي  هم  ظلم  كه چنان

ها  پله  داراي  و فسق  كفر و ظلم  ديگر پس  فروتر ازفسقي  است  دارد و فسقي  نيز مراتبي
  .»است  و مراتبي

  كه  داريم  آيه  سه) هللا  ما انزل(  به  نكردن  حكم  در اينجا در خصوص:  بايد يادآور شد كه

�v��u��t���y﴿:  است آمده) 44(  در آيه). 47و  45، 44(  آيات: عبارتند از �x��w

|��{��z﴾ : )نكنند پس  ، حكم كرده خداوند نازل  آنچه  بر وفق  كه  و كساني  

���À﴿:  است  آمده) 45(  در آيه). كافرند  آنان �¿� �¾� �½� �¼� �»� �º� � �¹

Á﴾   :)آنان  د پسنكنن  ، حكم كرده  خداوند نازل  آنچه  بر وفق  كه  و كساني  

:  ﴾m��l��k��j���i��h��g��f��e﴿:  است آمده) 47(  و در آيه) ستمگرند
). اند  فاسق  آنان  پس نكنند  ، حكم كرده  خداوند نازل  آنچه  بر وفق  كه  و كساني(

  سوم  يهود و آيه  درباره  دوم  ، آيه مسلمين  درباره  اول  آيه«: گويد مي  جريرطبري ابن
  .»است  رينصا  درباره
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���Â��Á��À��¿��¾��½���Â��Á��À��¿��¾��½���Â��Á��À��¿��¾��½���Â��Á��À��¿��¾��½  
برابر  در  جان  كه  مقرر داشتيم«بر يهود :  يعني »بر آنان«  در تورات:  يعني »و در آن«

  يهود الزم رـ ب  دربرابر نفس  نفس  را ـ با كشتن  قصاص  در تورات:  يعني »است  جان
يادآور .  زن  مرد باشد و چه  ، چه خردسال  باشد چه  بزرگسال  مقتول  ، چه گردانيديم

  نيز هست ما  باشد ـ شريعت  نشده  ما ـ اگر منسوخ  پيشينيان  شريعت  كه  شويم مي
  . است  بر ما نيز الزم  قصاص  ، حكم بنابراين

كافر  برابر در  مسلمان:  كه  است  برآن  آيه  اين  دنبو  عام  به  با استدالل : ابوحنيفه  امام
  ، مخالف حكم دو  جمهور فقها در اين  اما رأي. شود مي  كشته  برابر برده و آزاد در  ذمي

اند  القول ، متفق برابر زن در مرد  قصاص  جمهور فقها در حكم  ليكن.  است  ايشان  با رأي
عمد   به  ديگري  توسط انسان  انساني  اگر چشم:  يعني »است  برابر چشم در  و چشم«

نماند،   باقي  بينايي  براي  امكاني  هيچ  شد و در آن  در آورده  شد، يا از حدقه  كور ساخته
  شود يا بركنده مي  كور ساخته  برابر آن جنايتكار در  شخص  ، چشم صورت  در اين

  را تماما بريد، بيني  كسي  بيني  كسياگر  : يعني »است  برابر بيني در  و بيني«شود  مي

  اگر كسي:  يعني »است  دربرابر گوش  گوش و«شود  مي  بريده  برابر آن در  پيشه  جنايت
برابر  در  و دندان«شود  مي  بريده  برابر آن در  وي  را تماما بريد، گوش  كسي  گوش

  جاني  شد، مقابلتا با دندان  يا شكسته  عمد كنده  به  كسي  اگر دندان:  يعني »است  دندان
  بر بعضي  شود و بعضي مي  طور برابر عمل دندانها به  همه شود و در مي  عمل  گونه  همان

  ، دندانهاي نيش  ، دندانهاي پسين  دندانهاي  ميان  فرقي  هيچ  ندارند پس  ديگر برتري
  بر مجني  كه  با آنچه  نياز جا  گرفتن  تا قصاص  است  الزم  همچنان . نيست... و  آسياب

  قصاص  راست  بايد گوش  راست  همانند باشد، مثال دربرابر گوش ، است  رفته  عليه
  لذا، از جاني» دارند  قصاص«  ترتيب  همان  به »و زخمها نيز«  چپ  گوش  شود، نه

  قصاص از  شود؛ چنانچه مي  گرفته  ، قصاص وارد نموده  عليه  بر مجني  كه  همانند زخمي
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  يا طول  از نظر عمق  ، مقدار زخم حال  و در عين  رفت نمي  نفس  اتالف  ، بيم زخم  گرفتن
  .شود مي  گرفته)  جراحت  ديه(  ارش  ، از جاني شد، در غيرآن مي  شناخته  عرض يا

  تعيين ، مشخص  مقاديري  را به  هر زخمي  ، ارش فقه  ائمه  كه  است  يادآوري  بايسته
،  پا و مانند آن ، دست  قطع  چون:  است  در مفصل  گاهي  زخم«: گويد كثير مي ابن. اند كرده

،  است  در استخوان  بلكه  نيست  در مفصل  گاهي.  است  واجب  در آن  اجماعا قصاص  كه
، در  بجز دندان: گويند مي و يارانش : ابوحنيفه. نظر دارند اختالف  بخش  فقها در اين  كه

از   گرفتن  قصاص: گويد مي :شافعي.  نيست  واجب  تخوانها قصاصساير اس
نيز  :احمد  امام  مشهور از مذهب.  نيست  واجب  موردي  ا در هيچاستخوانها، مطلق

  صادر شده  عمدي  گونه به  فوق  جنايات  كه  است  درصورتي  اينها همه. »است  همين
  از آن  و هركه«  است  قضائي  عويضيا ت  ديه  خطا موجب  درحال  باشد اما جنايت

از   با درگذشت  عزوجل  خداي  كه »اوست  گناهان  كفاره ، آن  درگذرد پس  قصاص
از  �ابودرداء  روايت  به  شريف  در حديث. كند را محو مي  ، گناهانش وي

  از جسمش  در چيزي  كه  نيست مسلماني  هيچ«: فرمودند  كه  است  آمده صاكرم رسول
با  �خداوند  كه  درگذرد، مگر اين  وارد گردد و از آن  و جراحت  عمدا زخم  وي  به
  .»كند مي  كم  وي را از  و گناهي  داده  برتري  وي  به  اي ، درجه آن
» ستمگرند خود  نكنند، آنان  حكم  كرده  خداوند نازل  آنچه  بر وفق  كه  و كساني«

جز   لتعدا  زيرا تحقق  است  بزرگ  غايت  به  ، ستمي سرزده  از آنان  كه  ا ستميقطع:  يعني
برتابد، يقينا   روي  وي  از حكم  لذا هر كس  متصور نيست  عزوجل  خداي  با حكم
  . است  شده  بزرگي  ستم  مرتكب

   

��R��Q��P��O��N��ML���K��J��I��H��G��F��E�� �D��C��B��A��R��Q��P��O��N��ML���K��J��I��H��G��F��E�� �D��C��B��A��R��Q��P��O��N��ML���K��J��I��H��G��F��E�� �D��C��B��A��R��Q��P��O��N��ML���K��J��I��H��G��F��E�� �D��C��B��A
\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S\��[��Z��Y��X��W��V���U��T��S  

 را  پسر مريم  عيسي«  گذشت  قبال وصفشان  كه  مسلمان »پيامبران  اين  دنبال  و به«

پسر   عيسي:  يعني »بود  از او بود، مصدق  پيش  را كه  تورات  كه  درحالي  فرستاديم
 او به  كه  درحالي  گردانيديم  اسرائيل بني  پيامبران  راه  كننده و دنبال  دهنده  را ادامه  مريم
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 قرار  خويش  و دعوت  دين  را اساس  كرد و آن مي  حكم  مفاد آن  ود، بهب  مؤمن  تورات 
و   است  و نوري  هدايت  در آن  كه  را عطا كرديم  او انجيل  و به«بود   داده

  اين  كند، نه مي  را تأييد و تثبيت  آن  لذا حقايق »است  از آن  قبل  تورات  كننده تصديق

زيرا  »است  متقيان  براي  اي و موعظه  هدايت«  همچنان  لانجي »و«باشد   آن  ناقض  كه
  .گيرند پند مي  آن  از اندرزها و هدايات  اند كه آنان فقط

  

n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��dc��b��a�� �̀�_�� �̂��]n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��dc��b��a�� �̀�_�� �̂��]n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��dc��b��a�� �̀�_�� �̂��]n��m��l��k��j���i��h��g��f��e��dc��b��a�� �̀�_�� �̂��]  
 اهل  به:  يعني »كنند  ، حكم كرده  نازل  خدا در آن  كه  آنچه  به  انجيل  اهل  و بايد كه«
  خداوند نازل  آنچه  بر وفق  كه  و كساني«كنند   حكم  آن  به  كه  داديم  فرمان  جيلان 

 پس. خارجند  تعالي  حق  طاعت  از دايره:  يعني »خود فاسقند  نكنند، آنان  حكم كرده
  و هراس  در دنيا، يا بيم  رغبت  انگيزه  نبايد به  بود كه  اين  مسيحيان  به  دستور الهي 

از بعثت   قبل  انجيل  به  كردن  حكم ! آري. كنند  را ترك  انجيل  ، احكام ازمردم
در   انجيل  پيروان  كه  است  روشن  حقيقت  ؛ اين بود اما بعد از آن  حق صمحمدي 

 صبر محمد  در قرآن �خداوند  كه  بر آنچه  عمل  به  خودشان  جا از كتاب دينچن
 قبلي  شده  نازل  كتابهاي  از احكام  بخش  آن  ناسخ  رآناند زيرا ق ، مأمور شده كرده  نازل

  .باشد  مخالف  آن  با احكام  كه  است 
را بر ) 44و 45، 47(  آيه  هر سه  كه  جايز است«: گويد مي  ابومنصور ماتريدي  شيخ

  ر، همكاف  هم ؛)هللا  بما انزل(  حكم  منكران  ، يعني كنيم  حمل) هللا  بما انزل(  حكم  منكران
  قول. »مسلمان  شخص  ، نه ، كافر است مطلق  و فاسق  اند زيرا ظالم فاسق  و هم  ظالم

  آنچه  به  هر كس:  است  اين  آيه  در هر سه  ﴾j���i��h��g��f��e﴿: ديگر در تفسير
و   خود ظالم  كافر، در حكم  تعالي  حق  نعمت  نكند، او به  حكم  كرده  نازل �خداوند
  . است  خود فاسق  در فعل
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  اين ماو «: فرمايد مي صمحمد  حضرت  پيامبرش  به  خطاب  خداوند متعال  گاه آن

  كننده تصديق  كه  درحالي  كرديم  تو نازل  سوي به  حق را به«  قرآن:  يعني »كتاب

 »است«  كرده  نازل  پيشين  بر انبياي  تعالي  حق  كه  است  كتابهايي:  يعني »پيشين  كتابهاي
  هك چنان  است از شر  خير و نهي  ، امر به�هللا  سوي به  دعوت  دربرگيرنده  زيرا قرآن

:  يعني »است  مهيمن بر آنها«  ، قرآن آن  عالوه  به »و«  بر اينهاست  مشتمل  پيشين  كتابهاي
  از آيات  بخش  آن  كننده تثبيت و  پيشين  شده  نازل  كتابهاي  و درستي  شاهد صحت  قرآن

  آن  آيات  مخالف  كه  است  بخش  آن  اند و ناسخ نگرديده  منسوخ  كه  آنهاست  و احكام
  : كه  گفت ، بايد) هيمنه(  معناي  به  با توجه  پس. باشد مي

  . و ناظر است  مراقب  پيشين  بر كتب  ـ قرآن 1
  . آنهاست  ديني  هاي و برنامه  قوانين  اصول  نگهبان  ـ قرآن 2
  منسوخ و  محكم  شناخت  تنها مرجع  زيرا قرآن  است  و غالب  بر آنها حاكم  ـ قرآن 3

  .باشد آنها مي
 پيشين  از كتب  و آياتي  بر احكام  زيرا مشتمل  است  و مؤتمن  بر آنها امين  ـ قرآن 4
  .اند گرديده  و متروك  گيرند، يا منسوخ قرار مي  مورد عمل  كه  است 

و  يهود  علماي  كه  است از امور و احكامي  بسياري  كننده بيان  قرآن  كه  ـ و نهايتا اين 5
،  كريمه  آيه در)  مهيمن(و لفظ . اند برده  و در آنها دست  كرده  را تحريفآنها   نصاري
  . است  معاني  اين  همه  شامل

علما  جمهور .»كن  حكم«  در قرآن »كرده  خدا نازل  آنچه  بر وفق  آنان  در ميان  پس«
  ميان  ننكرد  يا حكم  كردن  در امر حكم صپيامبر  گذاشتن ، مخير آيه  اين  بر آنند كه

:  يعني »هواهايشان و از«. كند مي  ، منسوخ است  آمده» 43 /مائده»  در آيه  را كه  كتاب  اهل
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  كه  از حقي  شدن دور ، با نكن  پيروي«  پيشين  هاي امت  هاي ها و خواهش از هوس

هر   زيرا پيروان  كرده  نازل بر تو �خدا  كه  از حقي  با دورشدن:  يعني »تو آمده  سوي به
و   با اعتقادات  و مطابق  آنان مراد  كار بر وفق  هستند كه  انديشه  در اين  و آييني  دين

و   ، باطل قوانين  اند، هرچند آن كرده  خود دريافت  از پيشينيان  باشد كه  و قوانيني  احكام
بردها و  ، با دست كرده  نازل ‡بر انبيا خداوند  كه  اي حقيقي  يا از حكم  گشته  منسوخ

زناكار )  رجم(سنگسار   چون  يهود احكامي  كه چنان. باشد  گرفته  فاصله  بشري  تحريفات
از   با پيروي !صمحمد  تو اي  نمودند پس  تحريف  را در تورات  و نظاير آن

  شريعت«ها  امت »از شما  هريك  براي«  نكن  انحراف يا  عدول  حق  ، از راه هايشان هوس

و   ، شريعت پيروانشان  را براي  و قرآن  ، انجيل تورات:  يعني »ايم قرارداده  روشني  و راه
 هاي شريعت  شدن  از منسوخ  قبل  حكم  اين  كه  است  گفتني.  ايم قرار داده  روشني  برنامه

 با خود صمحمد  حضرت  ، ديگر جز آنچه بود اما بعد از آن  قرآن  وسيله به  پيشين 
 شما را يك  خواست و اگر خدا مي«  نيست  در ميان  حقي  و راه  شريعت  اند، هيچ آورده

تا  نكرد  چنين  ولي«پيامبر   و يك  كتاب  ، يك شريعت  يك  با داشتن »گردانيد مي  امت 

 كرده  برشما نازل  مختلف  از شريعتهاي:  يعني »است  شما بخشيده  به  شما را در آنچه

از   امت هر  و فرمانبرداري  متابعت  ها؛ تا ميزان شريعت  با اختالف »بيازمايد«  است 
باور دارد، يا  و  اذعان  و بدان  پايبند هست  آيا بدان  گردد كه  نمايان  ، در عمل آن  شريعت

در   خريدار گمراهي و  گشته  متمايل  هواها و هوسهايش  و به  كرده  را ترك  آن  كه  اين
  . است  گرديده  برابر هدايت

  رعايت  عالوه  ها، به شريعت  اختالف  هاي از حكمت  يكي  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  آزمايش شود، ابتال و مي  مختلف  زمانها و اشخاص  با اختالف  كه  بندگان  مصالح

بر  ! مسلمانان  اي:  يعني »بگيريد  سبقت  نيك  كارهاي  در انجام  پس«  هاست امت
 �اهللا  طاعت  سوي به خودشان   شريعت  بر اساس  كه  هايي شريعت  غيرخود از اصحاب

  بازگشت«كنيد   عمل �هللا  طاعت  خود، به  شريعت  و براساس  گرفته  اند، سبقت شتافته

كرديد،  مي  اختالف  درآن  كه  آنچه  درباره  ، سپس خداست  سوي شما يكجا به  همه

  كه  ، امري شماست  حال  مناسب  كه  آنچه  به  انبا جزادادنت »ساخت خواهد  شما را آگاه
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ديگر متمايز  را از يك  گروه دو  و اين  افگنده  از شما جدايي  باطل  و اهل  حق  اهل  ميان
  .كند مي  را بيان  نيك  دركارهاي  گرفتن  سبقت  به  سفارش  علت  جمله  اين. گرداند مي

   

�¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄ � �®��¬��«��ª�¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄ � �®��¬��«��ª�¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄ � �®��¬��«��ª�¶��µ�� �́�³��²��±��°�� �̄ � �®��¬��«��ª������¾½��¼��»��º��¹���¸��¾½��¼��»��º��¹���¸��¾½��¼��»��º��¹���¸��¾½��¼��»��º��¹���¸
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  بر وجوب  تأكيد مجددي  اين» كن  ، حكم كرده  خدا نازل  آنچه  بر وفق  آنان  و ميان«

اگر  : يعني »نكن  پيروي  آنان  هاي و از خواهش«  است  الهي  منزله  احكام  به  كردن  حكم
  حكم  ميانشان  كه  خواستي مي  و تو هم  كني  حكم  نزد تو آمدند تا در ميانشان  كتاب  اهل
  كه  آنچه  طبق  ، نه ايم كرده  بر تو نازل  باشد كه  چيزي  با آن  موافق  بايد حكمت  پس  كني

و از «  آنهاست  شده تحريف  كتابهاي در  كه  آنچه  طلبد، يا طبق مي  آنان  هواها و هوسهاي

  فتنه  ، به كرده  خدا بر تو نازل  از آنچه  تو را در بخشي  ؛ مبادا كه برحذر باش  نآنا

  عزوجل  خداي  كه  كنيم مي  مالحظه .برند  بيراهه  به  مبادا تورا از آن:  يعني »دراندازند
  كفار هشدار داد تا امت  فتنه  به  بودند ـ نسبت و امين  معصوم  كه  را ـ با آن  پيامبرش

گردد   قطع  كلي به  امت  از اين  هوا و هوس  اهل  اقتدا كنند و تا طمع  ايشان  به  ايشان
  را به  خواهد آنان خدا مي  كه  بدان«  حكمت از پذيرفتن »كردند  اگر اعراض  پس«

  است  جهت  بدان  اعراضشان  اين  شك  بدون : يعني »برساند  از گناهانشان  كيفر بعضي
  گناهشان  اين  برساند كه  از گناهانشان  كيفر برخي به را  تا آنان  كرده  اراده �خداوند  كه

و «،  اي آورده  همراه  به  كه  آنچه  به  نمودن  و پشت از تو  روگرداني: از  است  عبارت

  .»نافرمانند  از مردم  بسياري  هرآينه

  حكم ، از يا حكومتي  يا گروه  تيا ام  انسان  هيچ:  كه  كند بر اين مي  داللت  كريمه  آيه
  مصيبت ، روگرداني  اين  سبب به �خداوند  كه  تابد، مگر اين نمي روبر  خداوند متعال

  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان � عباس ابن. خواهد كرد  را بر او نازل  اي دنيوي
ديگر   با يك يهودي  قيس  بن صوريا و شاس  بن هللاصلوبا، عبدا اسد، ابن  بن كعب: گويد مي

نزد   پس ! كنيم  رويگردان  او را از دينش  ، شايد بتوانيم نزد محمد برويم  بياييم: گفتند
  يهود و اشراف  ما دانشمندان  كه  داني تو مي! محمد  اي: آمدند و گفتند صخدا  رسول
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كنند  مي  از ما پيروي  يهوديان  ، تمام كنيم  ز تو پيرويلذا اگر ما ا  هستيم  ايشان  و رهبران
  كه  است  پيشنهاد اين  ؛ آن دهيم مي تو پيشنهادي  به  اينك  ورزند پس نمي  و با ما مخالفت

طلبيد،   خواهيم  داوري  تو را به  خصومت  و ما در اين  است  خصومتي  مان ما و قوم  ميان
و از   آوريم مي  تو ايمان  به  صورت  در اين  كه ، كن  حكم  آنان  ما عليه  نفع  تو به  آن وقت

  .شد  نازل  كريمه آيه  بود كه  همان ! كنيم مي  تو پيروي
   

���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ���Ð���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ���Ð���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ���Ð���Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��ÓÒ��Ñ���Ð  
  بر آيات  مبتني  تو كه  آيا از حكم !پيامبر  اي:  يعني »اند؟ جاهليت  آيا خواستار حكم«

برآيند   را كه  جاهليت  دوران  حكم كنند و مي  پشت  آن  به  رو برگردانده  است  الهي
  روايت  به  شريف  در حديث!. طلبند؟ مي  است  آنان  هاي و هوس  فكري ، كوته جهل

  نزد خداي  مردم  منفورترين«: فرمودند  كه  است  آمده ص اكرم  از رسول ك عباس ابن
  كه  كسي:  دوم .طلبد را مي  جاهليت  سنت  در اسالم  كه  كسي:  اند؛ اول دوكس  عزوجل

  يقين  كه  مردمي و براي«. »بريزد  را بر زمين  طلبد تا آن مي  ناحق  را به  شخصي  خون

بهتر از   حكمي ، يقين  در نزد اهل:  يعني »؟ از خدا بهتر است  كسي  چه  دارند، داوري
را   حكمي  همان فقط  و هوا كه  جهل  اهل  وجود ندارد، برخالف �خداوند  حكم

  هم  اساس و بي  باطل ، حكم  آن  كه  سازگار باشد، ولو اين  با هوسهايشان  پسندند كه يم
  .باشد
 بر  اسالمي  امت  تجديد حيات  دهد كه مي  كند و نشان مي  داللت  يقين  بر فضيلت  آيه  اين

  . نيست پذير  امكان  در نهاد مسلمانان  يقين  ، جز با پرورش و شريعت  قرآن  مبناي
  كه را) ياسا(  نام به  ما، تاتارها كتابي  در زمان«: گويد مي  آيه  بر اين  كثير در تعليقي ابن

  هاي شريعت از  برگرفته  از احكام  اي و آميزه  چنگيزخان  پادشاهشان  سياستهاي  برساخته
  پادشاه  خود آن  هواهاي بر  آن  از احكام  و بسياري  است  و غيره  ، اسالم ، نصراني يهودي
  مقدم صوي  رسول  وسنت �خدا  را بر كتاب  و آن  ساخته  ، حاكم است  مبتني

باشد  مي  واجب  با وي  جنگيدن و  كند، كافر است  چنين  از آنان  هر كس  گردانند پس مي
  .»برگردد  ص  وي  و رسول �خدا  حكم  به  كه  گاه تا آن
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  قابل  را نمونه  كثير آن ابن  كه  آنچه«: دگوي مي» االساس«در تفسير   سعيد حوي  شيخ
  اسالمي  از كشورهاي  در بسياري  اكنون ، ما هم ديده  خودش  استشهاد در عصر و زمان

نيز فتوا   فتوايي  همان  و به  كنيم مي  مشاهده  غيراسالمي  قوانين  حاكميت  صورت به
  را كه  ما هرحكومتي«: افزايد مي  سپس. »است فتوا داده  آن  كثير به ابن  كه  دهيم مي

،  شناسيم شود، كافر مي  شمرده  شهادتين  ، ناقض برآن  حاكم  ها و قوانين برنامه  مجموعه
  تكفير يك  حكم:  كه  كنيم مي  اضافه  را ولي  حكومت  آن  و پشتيبانان  مؤيدان  گونه  همين
كنند،  كار مي  نظام  در آن  كه  افرادي زا  بر هر فردي  كه  نيست  معني  اين  ، به حاكم  نظام

  شود ولي  كافر شناخته  ، نظامي نظام  يك  است  ممكن  گاهي  شود بلكه  كفر حكم  به
  فتواي  ـ تابع  كفر بر افراد ـ بنابر تعين  حكم  باشد پس  مسلمان  نظام  خود آن  رئيس

  .»است  و بابصيرتي  آگاه  شخص
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  آيات  اين  سدي  روايت  به.  است آمده  متعددي  روايات  آيات  اين  نزول  سبب  در بيان
نزد   اما من : گفت  رفيقش  احد به  بعد از غزوه  از آنان  يكي  شد كه  نازل  دو مردي  درباره
پديد   يا خطري داد،  روي  اي تا اگر حادثه  آيم درمي  وي  آيين  به و  روم مي  يهودي  فالن

  در شام  نصراني  فالن نزد  هم  من:  ديگر نيز گفت  آن. سودمند باشد  كار برايم  آمد، اين
  . گيرم مي  پناه  وي  و به  آيم درمي  وي  آيين  به  رفته

 و  همياري  تا با آنان �خدا  ايبج »نگيريد  را دوست  يهود و نصاري ! مؤمنان  اي«
و   مواالت  با يهود و نصاري  اند كه منافقان  سخن  اين  مخاطب:  قولي  به. كنيد  پيماني هم

  حق  سپس.  است  اعتبار ظاهر حالشان  ، به ايمان  به  كردند و وصفشان برقرار مي  دوستي
  از آنان  بعضي«: فرمايد مي  مودهرا ذكر ن  با يهود و نصاري  از مواالت  نهي  علت  تعالي

  نيز دوستان  و نصاري يكديگر  دوستان  يهوديان:  يعني »ديگرند  بعضي  دوستان
. نخواهند بود  امر صادق نمايند هرگز در اين  اگر با شما اظهار دوستي  ديگرند پس يك

با   و دشمني صبا پيامبر در دشمني  يهوديان  كه  است  اين  مراد آيه: ديگر  قولي  به
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آنانند، هرچند   و پشتيبانان  دوستان  و نصاري  نصاري  و پشتيبانان  ، دوستان ايشان  دعوت
  و مسلمين  باشند لذا كفار در برابر اسالم مي و تضاد  خود نيز درگير دشمني  در ميان  كه

 »است  گيرد، جزو آنان  را دوست  آنان از شما  و هر كس«هستند   اي واحده  ملت
  به  است  ، وعيد و هشدار سختي جمله  اين. است  و در شمار آنان  آنان  جمله او از:  يعني

 هللاهمانا ا«اند   متساهل  با يهود و نصاري  دوستي پيوند  در برقرارساختن  كه  مسلماناني

  با كفار، بر خود ستم  و دوستي  با مواالت  راكه  كساني:  يعني »را  ستمكاران  گروه
  . راست راه  سوي  به »كند نمي  هدايت«كنند  مي
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  دين در  و شك  نفاق  بيماري:  يعني »است  بيماري  در دلهايشان  را كه  كساني  پس«

در   گاه وآن »شتابند مي  يهود و نصاري«با   پيماني و هم  دوستي »در  كه  بيني مي«  است
:  يعني »برسد  ناگواري  ما حادثه  به  ترسيم مي: گويند مي«  با آنان  پيماني هم  توجيه

: كنند مي  توجيه  گونه را اين  خود با يهود و نصاري  و مواالت  ، دوستي بيماردالن
گردد و   ايشان  ازآن  شوكتو   دولت  گاه كنند، آن  غلبه صكفار بر محمد  ترسيم مي

ما   در زمان. بيايد  باليي بر سرما  آنان  از سوي  صورت  برافتد و در آن صمحمد  دولت
  پناه  هايي و شيوه  وسايل  شتابند و به مي  آنان  خدمت  كفار و به  آستان  به  نيز منافقان

  كه »را بياورد  فتح هللا  كه  است  نزديك  پس«گرداند   كفار نزديك  آنهارا به  برند كه مي
  هم  زودي  به  وعده  الحمد اين هللا  كه.  است  بر كافران صمحمد  و پيروزي  همانا غلبه

  طايفه  جنگندگان  كه  سان تارومارگرديدند؛ بدين  يهود از مدينه  زيرا طوايف  يافت  تحقق
نضير از  بني  مدند و طايفهدرآ  اسارت  به  و كودكانشان  و زنان  شده  كشته  قريظه بني

و   مشركان  هاي سرزمين  مراد، فتح: ديگر قولي  به. خود تبعيد گرديدند  سرزمين
امر « �خداوند  زودا كه »يا«.  است  مسلمانان در كار  و رهايشي  گشايش  پديدآوردن

و   يهود و همراهان  و شوكت  شكوه  كه  امري  چنان بياورد، »خود  را از جانب  ديگري
و   منافقان  حال  امر ديگر، افشاي  مراد از آوردن:  قولي به. شكند  را درهم  پيمانانشان هم
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  قتل  فرمان  آنها و صادرنمودن  درون  پنهاني  هاي از انديشه صخدا  رسول  آگاهانيدن
آنها را بر   كه  از نفاقي »اند داشته  خود پنهان  در دل  ازآنچه  تا سرانجام«  آنهاست

  بطالن  آشكار گشتن  سبب  به »گردند  پشيمان«  واداشت با كفار  و مواالت  وستيد
  در عرصه  آن  خالف  كردند و ثبوت با كفار تصور مي  مواالتشان  براي  كه  و عللي  اسباب

،  در قلب  است  اي ، بيماري نفاق:  كه  است  اين  بايد دريابيم  را كه  اصلي ، بنابراين.  واقعيت
  ، واليت آن  نمود و مظهر اصلي  ، كه يا كبر و غيره  كفر يا حسد يا كينه  بيماري  مچونه

  آشكار،گاهي  و گاهي  است  پنهاني  گاهي  واليت  ؛ اين است  و منافقان  با كافران  ودوستي
  هميشه بايد  مؤمن  انسان  ديگر پس  اي شيوه  به  و زماني  است  اي و شيوه  شكل  به
و   واليت و مظاهر  نفاق  هاي از شائبه  نهاد خويش  پاكسازي  و در جهت  بوده  وشه به

  .ورزد  ، تالش با كفار و منافقان  دوستي
   

��i��h��g�� fe�� � �d� � � cb��a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��i��h��g�� fe�� � �d� � � cb��a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��i��h��g�� fe�� � �d� � � cb��a�� �̀ �_��~��}��|��{��z��i��h��g�� fe�� � �d� � � cb��a�� �̀ �_��~��}��|��{��z
��k��j��k��j��k��j��k��j  

  رهاشا  به  از آنان  كريمه  در آيه  ، كه منافقان:  يعني »آيا اينان: گويند مي  و مؤمنان«
ديگر  يك  به  آشكار گردد، مؤمنان  منافقان  نفاق  چون ! آري.  تعبير شده) أهؤالء(

  اشاره  منافقان سوي  به   كه و در حالي  ساخته  را مخاطب  يهوديان  گويند، يا مؤمنان مي
خدا   امن را به  سوگندهايشان  ترين سخت  بودند كه«  آيا اينان: گويند كنند، مي مي

ازشما در   و پشتيباني  كردن با ياري »شمايند  و همدست  جدا همراه  د كهخوردن مي
:  يعني »نابودشد  آنان  امروز اعمال«.  هاست سوگند  غليظترين: »جهد ايمان«.  جنگ

يا .  گشت  دادند، تباه  انجام  با كفار و يهود و نصاري  در مواالت  منافقان  كه  امروز اعمالي
  عنوان  به  عزوجل  خداي  از سخن  اين.  گشت  بودند، تباه  داده  انجام  كه  هر عملي

  . در دنيا و آخرت» گشتند زيانكار  پس«  است  اعمالشان  بر هدر رفتن  اي گواهي
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  انواع از  ، كفر و نوعي مسلمانان  با كفار از سوي  مواالت  كه  حقيقت  اين  بعد از بيان
هر  ! مؤمنان اي«: پردازد مي  مرتدان  احكام  بيان  به  آيه  در اين  تعالي  ، حق ارتداد است

  رد كهآو مي  عرصه  را به  خدا قومي  زودي به   خود برگردد پس  از شما از دين  كس

  قوم  مراد از اين »دارند مي  نيز او را دوست  دارد و ايشان مي  را دوست  ايشان
  لشكرش و � ، ابوبكر صديق است  داده  وعده  عرصه  را به  آوردنشان  سبحان  خداي كه

. جنگيدند)  مرتدان(  رده  با اهل صخدا  رسول  بعد از رحلت  اند كه و تابعين  از صحابه
  آيند و با مرتدان مي  بعد ازايشان  گيرد كه بر مي را در  مؤمناني  همه  كريمه  يهآ  همچنان

  جنگيدند، يا در آينده  با مرتدان  كه  مؤمناني  اين  پس. زمانها  جنگند؛ در همه مي
  پروردگار متعال  و ستايش  مدح در  هستند كه  عظيمي  اوصاف  داراي  جنگند، همگي مي

  را دوست  عزوجل  خداي  ايشان : كه  وصف  اين  ، چون است  گر شده جلوه  از ايشان
و بر   و فروتن  مهربان  با مؤمنان«:  آنان كه  دارد و اين مي  شان دارند و او نيز دوست مي

و   و فروتني  و شفقت  عاطفه  برابر مؤمنان در:  يعني »گيرند و سخت  طبع درشت  كافران
  وصف  اين  گذارند و چون مي  نمايش  را به  فرازي وگردن  ظتو غل  برابر كفار، شدت در

:  يعني »ترسند نمي  مالمتگري  هيچ  كنند و از مالمت مي جهاد هللا  در راه«:  كه  بزرگ
  اصال به  هستند كه  و پايدار و سرسخت  راسخ  خويش  و عمل  در عقيده  حدي  به  آنان

و   از حق  و نفرت  حسد و بغض  انگيزه  به  كه  نشيطا  حزب و  حق  دشمنان  هاي نيرنگ
  را زشت  هايشان ها و زيبايي و خوبي  تحقير و تمسخر قرارداده را مورد  ، مؤمنان آن  اهل

  .دهند نمي  و اهميتي  ارزش  سازند، هيچ گر مي جلوه  را معيوب  ها ومفاخرشان و كارنامه
 صخدا  رسول  من  خليل«: فرمود  كه  تاس  آمده �ابوذر  روايت  به  شريف  در حديث

  :داد  چيز فرمان هفت  مرا به
  . كنم  و نزديكي  دوستي  با مساكين  كه  ـ اين 1
  .خود  فرادست  به  ، نه خود بنگرم  فرودست  به  هميشه  كه  ـ اين 2
  .كنند  پشت  من  به  ، هرچند آنان را بجا آورم)  پيوند با نزديكان(  رحم  صله  كه  ـ اين 3
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  . نكنم  درخواست  چيزي  از كسي  كه  ـ اين 4
  .باشد  ، هرچند تلخ را بگويم  حق  سخن  كه  ـ اين 5
  . نترسم  مالمتگري  هيچ  و مالمت  از سرزنش �خدا  در راه  كه  ـ اين 6
 در  از گنجي  كلمات  زيرا اين  را بسيار بگويم) هللاباا اال  قوه ال و  حول ال(  كه  ـ و اين 7

  .»است  سبحان  خداي  زير عرش
دهد  بخواهد مي  هركه  را به  آن  كه  است  الهي  فضل«: ذكر شد  كه  اوصافي »اين«

 بسيار  و رحمتش  فضل  كه  است  وي  از گشايشگري »وخداوند گشايشگر داناست
را  آن  شايستگي  بخشد كه مي  كساني  را به  اوصاف  اين  كه  است  وي  و از دانايي  است
  .باشند  داشته

زيرا   است  كريم  از ابعاد اعجاز قرآن  ، نمايانگر بعدي كريمه  آيه  اين  كه  بايد دانست
بود و   نكرده ظهور  در ميانشان  پديده  هنوز اين  دهد كه خبر مي  از ارتداد اعراب  درحالي

ظهور كرد و در عهد  ادارتد  پديده  د از مدتيبع ! آري.  رفت شمار مي به  امر غيبي  يك
از   بزرگي  قبايل  كه  طوري  به داد  خود را نشان  اي گسترده  شكل  به � ابوبكر صديق

  .مرتد شدند  گروه  يازده  مجموع و در» سليم بني«و » فزاره«و » غطفان»  ، چون اعراب
   

Ä��Ã��Â����Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��¹�� �̧�¶Ä��Ã��Â����Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��¹�� �̧�¶Ä��Ã��Â����Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��¹�� �̧�¶Ä��Ã��Â����Á��À��¿��¾���½��¼��»��º��¹�� �̧�¶  
و   ولي  و تعالي  خداوند تبارك:  يعني »است هللا، تنها اشما  ولي  كه  نيست  جز اين«

 »و«  است  هر مسلماني  ذمه  عين  فرض  با وي  و مواالت  داشتن  دوست  كه  است  ياوري

  كساني اند؛ همان آورده ايمان  كه  و كساني  اوست  رسول«شما   ولي  كه  نيست  جز اين

 مراد از »اند در ركوع  كه  دهند در حالي يرا م  دارند و زكات نماز را برپا مي  كه
اند  خاضع و  خاشع  كه  نماز را درحالي:  يعني.  است �هللا  براي  و خضوع  خشوع:  ركوع

جويند،  نمي  برتري  آنان و بر  بر فقرا تكبر نورزيده  كه  را در حالي  دارند و زكات برپا مي
  صيغه  به  كريمه  رادر آيه)  ولي(  اوند متعالخد. اند فروتن  پيوسته  ايشان  پردازند پس مي

دهد   توجه  حقيقت  اين  تا به ؛ است  ياد شده  جمع  يك  از واليت  كه  مفرد آورد درحالي
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» ... اولياؤكم»  جمع  صيغه  و اگر به  است  تبع  غير وي  و واليت  اصل  وي  واليت  كه
  .نبود  مطرح  و تبعي  ، اصل فرمود؛ ديگر در سخن مي

   

Ð��Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��È���Ç���Æ��ÅÐ��Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��È���Ç���Æ��ÅÐ��Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��È���Ç���Æ��ÅÐ��Ï��Î��Í��Ì���Ë��Ê��É��È���Ç���Æ��Å  
  كه ، چرا پيروز است »خود بداند  را ولي  خدا و پيامبر او و مؤمنان  كه  و هر كس«

  ياري  به  هستند كه  مؤمناني: �خدا  حزب »پيروزمندانند  خدا همان  حزب«
 بر  پيروزي  وعده  سانيك  به  عزوجل  ، خداي ترتيب  اين  به. اند  برخاسته �خدا شريعت

  .بگيرند  دوستي  را به  و مؤمنان  او و پيامبرش  دهد كه مي  دشمنانشان
با   قينقاع بني  يهودي  طايفه  چون:  است شده  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  در بيان
، از  داشت  آنان با  كه  پيماني  بر اساس  منافق  ابي بن هللاجنگيدند، عبدا صخدا  رسول
  ترسم از روز بد مي  كه  هستم  مردي  من:  گفت مي  كه  سر باز زد درحالي  مسلمانان  ياري

و   او نيز دوستان  كه � صامت بن اما عباده ! دارم بر نمي  دست  و از اتحاد با دوستانم
با   و دوستي  و از حلف رفت  صخدا  ، نزد رسول داشت  از يهوديان  زيادي  پيمانان هم

از :  يد كرد و گفت خلع ، با آنها داشت  هك  تعهداتي  و از تمام  جست  برائت  هودياني
  بيزاري  و پيامبرش �خدا  بارگاه  به  كافران  با اين  و دوستي  و واليت  سوگندي هم
  . جويم مي
  مسلماني  بر هر فرد و هر جمع  اند پس كرده  را بيان هللا  حزب  ، اوصاف آيه  سه  اين

  .ياخير؟  در او هست  اوصاف  آيا اين  بينديشد كه  خود بنگرد و نيك  به  كه  ستا
   

��ãâ��á����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��ãâ��á����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��ãâ��á����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ��ãâ��á����à��ß��Þ���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó���Ò��Ñ
é��è��������������ç�����æ��å��äé��è��������������ç�����æ��å��äé��è��������������ç�����æ��å��äé��è��������������ç�����æ��å��ä  

  از كساني  اند، چه گرفته  ريشخند و بازي  شما را به  دين  را كه  كساني ! مؤمنان  اي«

  اين »خود نگيريد  ، دوستان از كافران  و چه  شده  داده  كتاب  آنان  از شما به  پيش كه 
تمسخر و   را به �خدا  دين  كند كه مي  نهي  با كساني  پيماني و هم  از مواالت  آيه

با   مخالفت  ورطه  به  كه  كساني  در تمام  است  عام  معني  گيرند و اين مي ريشخند
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  اسالم  به  كه  هايي بدعت  و اهل  كتاب  ، اهل از مشركان  افتند؛ اعم درمي �خدا دين
 و  و ياري  و گرد دوستي »مؤمنيد، از خداوند پروا كنيد  راستي  و اگر به«اند   منتسب

  دينتان  آنان  نباشد كه  نگرديد، چنان  و رسولش �با خدا  دشمن  با گروههاي  پيماني هم
كار آنها   اين بايد  بگيريد بلكه  دوستي  را به  ، آنان ما شما در مقابلبگيرند ا  مسخره  را به

  .شود  شما، مقابله  از جانب  با انكار و دشمني
از   ، نهي آيه  كرد، اين  نهي  با يهود و نصاري  از مواالت) 51(  اگر آيه  كه  كنيم مي  مالحظه
ها و ديگر  بودايي ، هنود، پرستان تش، آ ، مشركان از ملحدان  كفار، اعم  با همه  مواالت

  .گيرد را دربر مي  معاند با اسالم  هاي فرقه
   

���é��N��M��L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��N��M��L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��N��M��L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��N��M��L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A  
  برخي »گيرند مي  و بازي  مسخره  را به  كنيد، آن نماز ندا مي  سوي به  و چون«

: گفتند مي و  گرفته  مسخره  را به  نشنيدند، آ را مي  أذان  صداي  كه  هنگامي  به  ازيهوديان
  و سجده  خاستند و ركوع نماز برمي  به  مسلمانان  و چون !كند  خدا دروغگو را لعنت

  است  آن  سبب به  اين« كردند مي  را مسخره  ايشان خنديدند و مي  مسلمانان  كردند، به مي

  و شيوه  تمسخر، شأن تهزا واس  عادت  زيرا نفس »انديشند نمي  اند كه مردمي  آنان  كه
  مورد تمسخره  حق  شعائر دين  كه  آن  رسد به  ، چه است  مغزان  و سبك  نابخردان
  .قرارگيرد

  كعبه  سوي به  قبله  تحويل  هنگام  به  بعد از هجرت  أذان:  كه  است  آمده  در روايات
» داراسالم« و» دارحرب»  ميان  جداكننده  و نشانه  از شعائر اسالم  شد و أذان  مشروع

  فرستادند، به جهاد مي  را به  اي)  سريه(  جنگي  گروه  چون صخدا  رسول  كه چنان  است
  سالح  به  را شنيدند، دست  أذان  صداي  و سرزميني  اگر در محله  دادند كه دستور مي  آنان

  .برند  را نشنيدند، حمله  أذان  صداي  نبرند و اگر در آن
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يا با ما ستيزه  »گيريد مي  بر ما عيب  خاطر اين  آيا جز به ! كتاب  اهل  اي: بگو«

 بر ما و  خدا و آنچه  به  كه« :هستيد  ما بدبين  به  ورزيد، يا نسبت كنيد، يا انكار مي مي 

 ما  دانيد كه مي  خوبي  به  كه درحالي »داريم  ، ايمان است شده  ا نازلاز م  پيش  آنچه
 بيشتر شما  كه  است  خاطر آن  جز به«رفتار شما با ما   شيوه  اين »و آيا«هستيم؟   برحق

و   جويي عيب ! ؟ آري �هللاوامر ا  امتثال  از حوزه  رفتن  و بيرون  ايمان  با ترك »فاسقيد؟
  . شماست  و نافرماني  از فسق  انكار شما ناشي

   

��w��v���u��t��s��r���q��p��o��n��ml��k���j��i��h���g��f��e���d��w��v���u��t��s��r���q��p��o��n��ml��k���j��i��h���g��f��e���d��w��v���u��t��s��r���q��p��o��n��ml��k���j��i��h���g��f��e���d��w��v���u��t��s��r���q��p��o��n��ml��k���j��i��h���g��f��e���d
a�� �̀�_��~��}��|���{��z��yxa�� �̀�_��~��}��|���{��z��yxa�� �̀�_��~��}��|���{��z��yxa�� �̀�_��~��}��|���{��z��yx  

  مردمي در اينجا  كند كه مي  روشن  پيامبرش  را به  حقيقت  اين  سبحان  خداي  گاه آن
  كه  است  كفرشان  و آن  گفت  ا عيبر  بايد آن  واقع به  كه  عيب  و داراي  هستند نكوهيده

  و خشم  لعنت  اين  كه گرديد تا بدانجا  بر آنان  وي  و خشم  سبحان خداي  لعنت  موجب
  بدتر از اين  آيا شما را به« صپيامبر  اي »بگو«: انجاميد  آنان  مسخ  ناميمون  فرجام  به

خبر  هللا  در پيشگاه«  برگشت  قابل و غير  اعتبار كيفر ثابت  به:  يعني »اعتبار مثوبت  به

  شان خدا لعنت  كه  همانان«:  دهم مي تر خبر بد عاقبت  مردم  شما را از اين  اينك »؟ دهم

را   و آنان  گرفته  خشم  و برآنان«  نموده  طردشان  خويش  از رحمت:  يعني »كرده

  صورت  را به  و برخي  نهبوزي  صورت  را به  برخي:  يعني »گردانيد  و خوكان  بوزينگان
  را به  روز شنبه  شكنان حرمت  سبحان  يهودند زيرا خداي  مراد قوم. كرد  مسخ  خوك
  آيد ـ و از نصاري مي» اعراف»  سوره در  آن  داستان  تفصيل  كه كرد ـ چنان  مسخ  بوزينه

غالبا در مورد ):  تمثوب. (كرد  مسخ  خوك  رابه � بر عيسي  شده  نازل  مائده  نيز، منكران
 »و«.  كار رفته به  كيفر و مجازات  معناي  به  آيه  اين رود اما در كار مي به  و نيكي  احسان

. پرستند را مي  طاغوت  كه  كساني:  يعني »طاغوت  پرستشگران«  نيز گردانيد از آنان

  روز قيامتدر   و جايگاه »از نظر منزلت  اينانند كه«  است  يا كاهن شيطان:  طاغوت
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پندارند،  مي  مسلمانان  در مورد گمراهي  آنچه  پس »ترند گمراه  راست بدتر و از راه«
  .باشد مي  خودشان  الحال وصف  اين  بلكه  است  اساس بي ناروا و

   

s���r��������q��p��o��n��ml��k��j��i�����h��g��f���e��d��c��bs���r��������q��p��o��n��ml��k��j��i�����h��g��f���e��d��c��bs���r��������q��p��o��n��ml��k��j��i�����h��g��f���e��d��c��bs���r��������q��p��o��n��ml��k��j��i�����h��g��f���e��d��c��b  
و « كنند مي  اظهار اسالم:  يعني »آورديم  نايما: گويند آيند، مي نزد شما مي  و چون«

نزد ! صپيامبر  اي:  يعني »اند رفته  ا با كفر بيرونو قطع  با كفر وارد شده  كه  آن  حال
شنيدند؛  از تو  آنچه  رفتند پس  د شدند و باز با كفر از نزد تو بيرونكفر وار  تو در حال

  وضع  همان  بودند، به  وارد شده  كه  طوري  همان  نكرد بلكه  تأثيري  هيچ  قطعا در آنان
از كفر و اظهار  در نزد تو »داشتند مي  پنهان  آنچه  به  داناتر است هللاو ا«رفتند   بيرون  هم
  .تو  براي  ظاهري  شادماني  كردن با آشكار  ، همراه داشتند از اسالم مي

   

�u��t�u��t�u��t�u��t������¡�����~��}|���{��z���y��x��w��v��¡�����~��}|���{��z���y��x��w��v��¡�����~��}|���{��z���y��x��w��v��¡�����~��}|���{��z���y��x��w��v������£��¢��£��¢��£��¢��£��¢  
  بيني مي« را  ، يا از يهود، يا جمعا از هردو گروه از منافقان:  يعني »را  از آنان  اريو بسي«

 »و«شتابند  مي  شرك  سوي ، يا به دروغ  سوي به:  يعني »كنند مي  شتاب  در گناه  كه

در   سوي شود، يا به مي  متعدي  ديگران  به  كه  ستمي:  يعني »تعدي«  سوي شتابند به مي

  حرامخواري«  سوي به ورزند مي  نيز شتاب »و«  گناهان  ز حد در ارتكابا  گذشتن

  انجام  بدي  اعمال  چه واقعا«  است  و مخصوصا رشوه  حرام  مال:  سحت »خويش

  .»دادند مي

   

¦��¥��¤¦��¥��¤¦��¥��¤¦��¥��¤��������§§§§�����̄�®¬��«����ª��©��¨�̄�®¬��«����ª��©��¨�̄�®¬��«����ª��©��¨�̄�®¬��«����ª��©��¨��������������³��²���������±��°��³��²���������±��°��³��²���������±��°��³��²���������±��°  
  نهي  شان  و حرامخوارگي  شان نگفت را از دروغ  ، آنان و دانشمندان  چرا خداپرستان«

و   حرامخواري ، دروغگويي  چون  منكراتي از را  مردم  چرا علمايشان:  يعني »كنند؟ نمي
ازمنكر را   كنند و نهي نمي  ، نهي يافته  شيوع  در ميانشان  كه  و ظلم  رشوت

كار   اين  است بد  چه:  يعني »دادند مي  انجام  آنچه  بد است  چه  راستي«اند؟  فروگذاشته
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اند  فرورفته  گناه و  در حرام  بينند كه را مي  خويش  و مردم  قوم  كه  و كردار علمايشان
امر   اين  به  اهميتي  هيچ  كه  آن  گذارند، بي خود وا مي  حال ، آنها را به با وجود آن  ولي

  .كشند  درهم  چهره  راتمنك اين  برآيند، يا از مشاهده  حالت  بدهند، يا در صدد تغيير اين
 تارك  علماي  را كه »خواص«،  آيه  در اين  سبحان  خداي  كه  كنيم مي  مالحظه

  كه  توبيخي تر از سخت  و حتي  وجه  شديدترين  اند، به» ازمنكر نهي«و » معروف امربه« 
علما از   ينزيرا ا كند مي  و سرزنش  ، توبيخ روا داشته  گناهان  اين  دهندگان انجام  در حق

تر و  بد فرجام روزتر و  تر و تيره ، بدبخت آلوده  و حرام  و ستم  گناه  به  جاهالن  آن
  فريضه  در موضوع  را كه  عالمي  دارد آن  ببخشايد و نگه  سبحان  خداي  پس. ترند مجرم

  آمده  ترمذي  صحيح در. كند مي  خود قيام  مسؤوليت  از منكر، به  و نهي  معروف  به امر
  نگيرند، نزديك  ظلم  ارتكاب را از  وي  را ببينند اما دست  ظالم  مردم  كه  گاه آن«:  است
  روايت � عباس از ابن. »خود درافگند از نزد  عام  عذابي  را به  آنان �خداوند  كه  است
  .»باشد مي علما  با توبيخ  در رابطه  قرآن  آيه  شديدترين  آيه  اين«: فرمود  كه  است  شده

  

 ��È��ÇÆ��� � � � �Å��Ä��Ã��Â��Á�� À¿��¾�� �½��¼��»��º¹�� �̧�¶��µ��´��È��ÇÆ��� � � � �Å��Ä��Ã��Â��Á�� À¿��¾�� �½��¼��»��º¹�� �̧�¶��µ��´��È��ÇÆ��� � � � �Å��Ä��Ã��Â��Á�� À¿��¾�� �½��¼��»��º¹�� �̧�¶��µ��´��È��ÇÆ��� � � � �Å��Ä��Ã��Â��Á�� À¿��¾�� �½��¼��»��º¹�� �̧�¶��µ��´
���É���É���É���É��������������Ü������� �Û��ÚÙ��Ø������×��Ö�����Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î��Í��Ì�����Ë��Ê��Ü������� �Û��ÚÙ��Ø������×��Ö�����Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î��Í��Ì�����Ë��Ê��Ü������� �Û��ÚÙ��Ø������×��Ö�����Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î��Í��Ì�����Ë��Ê��Ü������� �Û��ÚÙ��Ø������×��Ö�����Õ��Ô��Ó��ÒÑ��Ð��Ï��Î��Í��Ì�����Ë��Ê

���ë��ê��é��è��ç��æå��ä��ã��â���áà��ß��Þ��Ý���ë��ê��é��è��ç��æå��ä��ã��â���áà��ß��Þ��Ý���ë��ê��é��è��ç��æå��ä��ã��â���áà��ß��Þ��Ý���ë��ê��é��è��ç��æå��ä��ã��â���áà��ß��Þ��Ý  
:  گفت  شد كه  نازل  دييهو» فنحاص»  درباره  آيه  اين  كه  است  آمده  نزول  سبب  دربيان

﴿� � LK��J��I��H��G﴾  :)181 /عمران  آل« ) نياز و ثروتمند هستيم خدا فقير و ما بي« ،
  يهودي  درباره  آيه  اين :ديگر  قولي  به ١.زد  اي بر او سيلي � ابوبكر صديق  هنگام  در اين
  .كند نمي  اقو انف  است بخيل   پروردگارت !محمد  اي:  گفت  شد كه  نازل  ديگري

  اينجا اين ـ در  عليهم هللا ـ لعنه  مراد يهوديان »است  خدا بسته  دست: گفتند  و يهوديان«

  اين »آنان  باد دستهاي  بسته  گردن  به«  است  ـ بخيل هللاخداوند ـ العياذ باا  كه  است
باشد   اين  مراد آيه  جايز است  همچنان. گرفتار گردند  بخل  به:  كه  آنان  عليه  است  نفريني

                                                 
  .»عمران  آل/181»  آيه  كنيد به  نگاه ١



649  

  سبب و به«شود  مي  بسته ، در آخرت  در دنيا، يا با عذاب  با اسارت  آنان  دستهاي:  كه

، از  است  بسته �خدا  دست :گفتند  كه  آن  سبب به:  يعني »شدند  گفتند، لعنت  آنچه

  نانچ:  يعني »است  او گشاده  دست هردو  بلكه«. شدند  دور ساخته �خداوند  رحمت
جود و سخا و   در منتهاي  تعالي  حق  پنداريد بلكه مي  ملعون  شما يهوديان  كه  نيست

،  است  در آسمانها و زمين  كه  هايي نعمت  همه قراردارد، آيا اين  دستي  و گشاده  بخشش
  كه  كنيم مي  مالحظه !باد  و ثنا بر وي  سپاس اوست؟  بالكيف  دستان  فضل  جز ثمره

  به  آنان  در پاسخ  سبحان  اما خداي)!  است خدا بسته دست: (مفرد گفتند  صيغه  به  نيهوديا
  خويش  ود و سخايج  تا منتهاي)  است او گشاده   هردو دست  بلكه: (فرمود  تثنيه  صيغه

  با هر دو دست  كه  است  جواد در آن  يك  جود و سخاي  اوج  كه دهد، چرا  را نشان
  سبحان  خداي  و انفاق  بخشش:  يعني »كند مي  بخواهد انفاق  كه  ونههرگ«خود ببخشد 

  دارد و اگر هم مي  را گشاده  و روزي  اگر بخواهد رزق  پس  اوست  مشيت  مقتضاي  به
لذا اگر   اوست  و تنگدستي  گشايش  گرداند زيرا پديدآورنده مي  راتنگ  بخواهد آن

  در حديث. باشد او مي  بالغه  حكمت  مقتضاي  نيز به  گرداند، اين  را تنگ  ونعمت  روزي
 همانا دست«: فرمودند  كه  است  آمده ص اكرم از رسول � ابوهريره  روايت  به  شريف

تو   سوي به  و قطعا آنچه«. »...كند نمي  كم  چيزي  ، از آن و انفاق  و بخشش  خدا پر است 

بر «  نيكوست  احكام  دربرگيرنده  كه  قرآن از »شده  پروردگار تو فرو فرستاده  از جانب

:  يعني »افزايد مي«  از يهود و نصاري  بسياري:  يعني »از آنان  و كفر بسياري  طغيان
در   كه  و حسدي  رشك  سبب افزايد، به مي  آنان  برتو، بر كفر و طغيان  منزله  آيات

تا روز «  يهود و نصاري  ميان يا در يهود،  در ميان:  يعني »آنان  و در ميان«  است  نهادشان

پذيرد و اگر  نمي  هرگز انقطاع  و كينه  دشمني  اين  كه »افگنديم  و كينه  دشمني  قيامت
و   ظاهري  پديده  فقط يك  اين شود،  مشاهده  در ميانشان  هم  اي پيماني و هم  اتفاق

  را خاموش  داوند آنبرافروختند، خ جنگ  را براي  آتشي  هربار كه«  است  نمايشي

  آن  كردند و براي  بسيج صخدا  رسول  جنگ  را به  جمعي  هربار كه:  يعني »ساخت
را   و نيرويشان  را پراكنده  جمعشان  سبحان خداي نمودند،  و نيرو آماده  سازوبرگ

آنها  ! آري. آوردند  چنگ  به  بردند و نه سودي  ازپيش  كاري  نه  پس  ساخت  متالشي
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آورند اما  و نيرو گرد مي  ساز و برگ  آن  و براي  كرده  افروزي جنگ  اسالم  عليه  وستهپي
در عصر . گذارد مي  سرانجام اثر و بي را بي  ها و تكاپوهايشان تالش اين   عزوجل  خداي

  كه  سبب  پيروز نگشتند، مگر بدين  از نبردها بر مسلمانان  در برخي  ما نيز يهود ونصاري
  به  و در زمين«بود   نشده  برافراشته  اسالم  نام به  جنگيدند كه مي  پرچمهايي ابربر در

 جهد و جد  فسادبار و فسادانگيز است  كه  اعمالي  در ارتكاب:  يعني »كوشند مي فساد
 از بزرگترين  اسالم  اهل  عليه  و توطئه  اسالم  نابودي  در جهت  تالش  ورزند، كه مي

 ملتها نيز از  اخالق  انتشار فحشا و نابودي  كه چنان  است  نگيزيهايشانفسادا  مصاديق 
  .»دارد نمي  را دوست  و خداوند مفسدان«باشد  مي  مفاسد بزرگشان

   

��M��L��K���J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K���J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K���J��I���H��G��F��E��D��C��B��A��M��L��K���J��I���H��G��F��E��D��C��B��A  
 ، است  آورده  همراه  به ص محمد  كه  آنچه  به »آوردند مي  ايمان  كتاب  و اگر اهل«

اگر  »و« اند كار مأمور شده  اين  بر خود به  الهي  شده  نازل  هاي در كتاب  كه  طوري مانه
  دعوت و انكار  خداوند متعال  به  شرك  ، كه از گناهان »كردند مي  پرهيزگاري«

اند، هرچند  شده  مرتكب  كه »را  قطعا گناهانشان«  آنهاست  از بزرگترين ص اكرم رسول

  پرنعمت«  بهشتي »بوستانهاي  را به  و آنان  زدوديم مي«  است  اگونبسيار و گون  هم

  .بودند  درآمده  ديگر در شمار مسلمانان  چراكه »آورديم درمي
   

��^]��\��[��Z���Y��X��W��V���U��T��S��R��Q���P��O��N��^]��\��[��Z���Y��X��W��V���U��T��S��R��Q���P��O��N��^]��\��[��Z���Y��X��W��V���U��T��S��R��Q���P��O��N��^]��\��[��Z���Y��X��W��V���U��T��S��R��Q���P��O��N
��h��g��f��e���d��c��ba�� �̀�_��h��g��f��e���d��c��ba�� �̀�_��h��g��f��e���d��c��ba�� �̀�_��h��g��f��e���d��c��ba�� �̀�_  

  كه در آنها را  مندرج  اگر احكام:  يعني »داشتند را بر پا مي  و انجيل  تورات  و اگر آنان«

را   آنچه«  اگر آنان »و«داشتند  ، بر پا مي است  آن  از جمله  ص محمد  رسالت  به  ايمان

داشتند  ، برپامي الهي  كتب از ديگر »است شده  بر آنها نازل  پروردگارشان  از سوي  كه
  زميني  ازبركات» ر پاهايشانو از زي«  آسماني  از بركات »سرشان  قطعا از باالي«

بر   آن  وتعدد انواع  و كثرت  و روزي  رزق  اسباب  شدن با فراهم »شدند برخوردار مي«
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  گشايش  سبب  عزوجل  خداي  طاعت  به  عمل  كه  كند بر اين مي  داللت  كريمه  آيه.  ايشان
 هللاعبدا  ـ چون  نشانمؤمنا و آنان »رو هستند ميانه  گروهي  آنان  از ميان«  است  رزق

اقتصاد و   تعالي  حق«: گويد كثيرمي ابن. هستند  از نصاري  اي و طايفه  و پيروانش  سالم بن
  از مقامات  روي ميانه  كه  ذكركرد درحالي  يهود و نصاري  مقامات  را بلندترين  روي ميانه

  در سوره  كه ان، چن»باشد مي  آن  فوق)  سابقين(  و مرتبه  است  امت  متوسط اين

��]��\��[��﴿:  است آمده» 32/فاطر« ZY�� �X� �W��V�� �U��T� �S

��ed��c��b��a��`��_���^﴾  .و «. خواهد آمد  و تفسير آن  ترجمه  كه

و از   اصرار ورزيده  بر كفرشان  اند كه كساني  آنان »بدكردارند  چه  از آنان  بسياري
  .تابند سربر مي  ايشان  الترس  به  آوردن وايمان صمحمد  دعوت  اجابت

   

��|��� �{��z��yx��w��v��u��� �t��s��rq��p���o��n��m��l��k��j��i��|��� �{��z��yx��w��v��u��� �t��s��rq��p���o��n��m��l��k��j��i��|��� �{��z��yx��w��v��u��� �t��s��rq��p���o��n��m��l��k��j��i��|��� �{��z��yx��w��v��u��� �t��s��rq��p���o��n��m��l��k��j��i
��e��d��c��b��a�� �̀�_��~}��e��d��c��b��a�� �̀�_��~}��e��d��c��b��a�� �̀�_��~}��e��d��c��b��a�� �̀�_��~}  

در  »كن  ، ابالغ شده  نازل  سويت به  پروردگارت  را از جانب  آنچه !پيامبر  اي«
  عزوجل  خداي  از سوي  را كه  آنچه  مأمور شدند تا تمام صدستور، پيامبر خدا اين
  چيز از احكام  نكنند و هيچ  را پنهان  از آن  برسانند و چيزي  مردم  ، به شده  نازل  ايشان به

  را به  آن  نگذارند بلكه  راز در ميان  عنوان به  بر خود را، با احدي  الهي  منزله  عارفو م
  انجام  آن شكل  ترين شايسته  را به  مأموريت  اين صخدا  و رسول. كنند  ابالغ  همگان

: تو بگويد  به  هر كس«: فرمود  كند كه مي  اهللا عنها روايت رضي  از عائشه  بخاري. دادند
  خداي  كه  حالي در  ساخته  را پنهان  الهي  و امور منزله  از احكام  چيزي صمحمد

�o﴿:  كه  است  داده  مأموريت  او چنين  به  عزوجل � n� � m� � l﴾او   كه ؛ بدان
اگر « :فرمود  كه  است شده  اهللا عنها روايت رضي  از عائشه  همچنان. »دروغگوست

درمورد   را كه  آيه  بود، بايد اين مي  از قرآن  چيزي  كننده پنهان صمحمد  حضرت

را   و چيزي(: ﴾h�i�j�l��k�m﴿: كرد مي  پنهان  است  با زينب  ايشان  ازدواج
  ، با آن ترسيدي مي  و از مردم  كردي مي  خود پنهان  در دلبود، تو   آن  خدا آشكاركننده  كه
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اگر :  يعني »نكني  و اگر چنين«. »37 /احزاب« )... بترسي  از وي  خدا سزاوارتر بود كه  كه

و  .»اي را نرسانده  پيامش«  سازي  پنهان  هرچند تا مدتي را،  منزله  آيات  از اين  برخي
، در  مردم  به  الهي  پيام  بعد از رساندن صخدا  رسول  د كهبو  امر تبليغ  خاطر اهميت به

شما   را به  الهي  آيا پيام ؟p=I  �|0$: گرفتند و فرمودند  را گواه  جا آنان چندين

و خدا تو را از گزند «. دادند  گواهي  ايشان  از سوي  رسالت  ابالغ به  و مردم. »ام؟ رسانده

خداوند   هرآينه«:  مابعد آن  دليل در اينجا، كفاراند، به  ردممراد از م »دارد مي  نگاه  مردم

 اند، نكرده  را انتخاب  هدايت  خود راه  زيرا آنان »كند نمي  را هدايت  كافران  گروه
بعد   نمايد زيرا از امروز به نمي  تو راه  به  و گزندي  آسيب  را بر رساندن  ، آنان گونه همين
  توآسيبي  باشند به  خواسته  كه  كساني  از كيد و توطئه  اي وسيله  چهي تو را بي  منان  خداي

  از جانب  كه  آنچه  همه  تو در ابالغ  فراروي  مانعي  ديگر هيچ  دارد پس مي  برسانند، نگاه
  . نكن  راپنهان  از آن  شود، وجود ندارد لذا چيزي مي  وحي  سويت  به  تعالي  حق

  اين دهد تا مي  حفظ و حمايت  رو وعده  ازآن  رسولش  به  هآي  در اين  سبحان  خداي
خود از   در امر نگهداشت صخدا  رسول  انديشي گويا مصلحت  را كه  دشمنان  توهم
اهللا  رضي  عائشه از. نمايد  دارد، دفع وا مي  الهي  پيام  كردن  پنهان  را به  ، ايشان مردم  آسيب

  مورد حراست  اصحابشان  از سوي صخدا  رسول«: دفرمو  كه  است  شده  عنها روايت

�|��{~﴿  آيه  گرفتند و چون قرار مي � � �{��z﴾ را از قبه  شد، سر خويش  نازل  
مرا   عزوجل  بازگرديد زيرا خداي ! مردم  اي: فرمودند  نگهبانان  به  و خطاب  آورده  بيرون

  جان  عليه  فراوان  وءقصدهايها و س توطئه و هر كس. »گرفت  خويش  نگهباني  در پناه
اينها،   رغم  قراردهد و به  را مورد بررسي  آنان ، يهود وغير قريش  را از جانب صپيامبر
  معجزه  اين  نمايد؛ كمال  ها مالحظه توطئه  اين  آسيب را از صحضرت  آن  ماندن  سالم

  .يابد را درمي
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§����¦����¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��������w��v§����¦����¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��������w��v§����¦����¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��������w��v§����¦����¥��¤��£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��������w��v  

 بن  نافع :فرمود  كه  است شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان ك عباس از ابن
 ص اكرم  رسول از يهود، نزد  حرمله  بن  و رافع  صيف  بن  ، مالك مشكم  بن  ، سالم حارثه 

  آنچه  و به  هستي  ابراهيم و آيين   دين  به  كه  پنداري آيا تو نمي !محمد  اي: آمدند و گفتند
  از سوي  راستي  اينها به  هك  دهي مي  و گواهي  داري  ايمان  نزد ما است  از تورات  كه

  گوييد ولي مي  كه  است  چنان ! آري«: فرمودند صخدا  ؟ رسول است  خداوند متعال
از شما در امر   پيمان  در مورد گرفتن  در تورات  را كه  نچهشما بدعتها پديد آورديد و آ

بوديد،   شده  مردم  به  آن  مأمور تبيين  كه آنچه   ، انكار كرديد و به است  آمده  من  تصديق
،  است  چنين  كه  حال: گفتند. »جستم  برائت  هايتان بدعت  نيز از اين  كفر ورزيديد لذا من

،  جوييم مي  ، تمسك ما است  در دست  آنچه  و به  قرارداريم  هدايت و  ما بر حق  كه  بدان
در   عزوجل  خداي  بود كه  همان ! كنيم مي  از تو پيروي  و نه  آوريم مي  توايمان  به  لذا نه

 »شما بر چيزي!  كتاب  اهل  اي« صپيامبر  اي »بگو«: نمود  نازل  پندارهايشان رد اين

تا :  يعني »ايد نكرده  عمل  و انجيل  تورات  به«  كه  گاه آن »د تانيستي«  و هدايت  ازحق
  وجود دارد ـ و از جمله  و انجيل  در تورات  هك  اي اوامر و نواهي  تمام  به  كه  گاه آن

نيزتا  »و«ايد  نكرده  ـ عمل  با وي  و پرهيز از مخالفت صاز محمد  پيروي  دستور به

،  است  قرآن  كه» است شده  نازل  پروردگارتان  شما از سوي  به  را كه  آنچه«برپا نداريد 

و «كند  نمي پيدا  اخير، صحت  كتاب  اين  به  عمل  ، بدون دو كتاب  آن  به  عمل  چرا كه

از   بسياري و كفر  ، بر طغيان شده  تو نازل  سوي  به  پروردگارت  از جانب  قطعا آنچه

افزايد  مي  طغيانشان بر  و طغياني  بر كفرشان  ، كفري قرآن  نزول:  يعني »افزايد مي  آنان

  را بس  گروه  بر اين  خوردن وافسوس  ديگر دريغ:  يعني »مخور  كافر اندوه  بر قوم  پس«
  . نيست  نيازي  هيچ  آنها و ايمانشان ، تو را به مؤمنت  با وجود پيروان  كه  و بدان  كن
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��¾��½��¼��»��º���¹��¸��¾��½��¼��»��º���¹��¸��¾��½��¼��»��º���¹��¸��¾��½��¼��»��º���¹��¸  

 معناي  بيان »شدند، و صابئين  يهودي  كه  آوردند و كساني  ايمان  كه  كساني«

از  »هركس«  انجيل  حامالن:  يعني »و نصاري«  گذشت» 62 /بقره»  در سوره)  صابئين( 

 بر آنان  ترسي  هن  آورد و كار نيكو كند پس  ايمان  خدا و روز آخرت  به  كه«  آنان

  كه  طوايف  از آن  ، هركسي بنابراين »شوند مي  اندوهگين  و نه« هللالقاءا  در هنگام » است 
  دهد، البته  انجام  شايسته  باشد و كارهاي  داشته  و خالصانه  راستين  باورها ايماني  اين  به

  زياني  هيچ او  به  قشو اعتقاد ساب  انديشه  ، يعني نيست  و اندوهي  بيم  بر او هيچ
  .رساند نمي

و   نصرانيان ، يهوديان:  كه  براين  منعقد است  مسلمانان  اجماع  كه  است  يادآوري  بايسته
  دوزخ  از اهل اند، نشده  اما مسلمان  رسيده  آنان  به صخدا  رسول  دعوت  كه  صابئياني

  .باشند مي
   

� �Ê��É��È�� ÇÆ��Å��Ä��� � �Ã�� �Â� �Á��À��¿��Ê��É��È�� ÇÆ��Å��Ä��� � �Ã�� �Â� �Á��À��¿��Ê��É��È�� ÇÆ��Å��Ä��� � �Ã�� �Â� �Á��À��¿��Ê��É��È�� ÇÆ��Å��Ä��� � �Ã�� �Â� �Á��À��¿��Í��Ì� � �Ë��Í��Ì� � �Ë��Í��Ì� � �Ë��Í��Ì� � �Ë
Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��ÎÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î  

 آنان  سوي و به«  بر توحيد و يكتاپرستي »گرفتيم  پيمان  اسرائيل همانا ما از بني«

 بشناسانند و از مخالفتها  آنان  را به  دين  ها و قوانين تا برنامه »را فرستاديم  پيامبراني 

را   آورد، گروهي  هشاندلخوا  برخالف  احكامي  پيامبري  كه  هرگاه«دهند اما   شان بيم

 را دروغگو  پيامبران  از آن  برخي:  يعني »را كشتند  دادند و گروهي  نسبت  دروغ  به
انبيا  از  وي  و امثال  ، عيسي شدگان  تكذيب  از جمله  كشتند، كه  را هم  و برخي  انگاشته

  .عليهما السالم ، زكريا و يحيي شدگان  هستند و از شمار كشته
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�B��A�B��A�B��A�B��A����� �� ���PO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��PO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��PO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��PO��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C
U��T���S��R��QU��T���S��R��QU��T���S��R��QU��T���S��R��Q  

  آزمايش  پنداشتند كه  اسرائيل بني:  يعني »در كار نيست  اي فتنه  و پنداشتند كه«
مذكور   پيمان  به  شان پايبندي  ها ـ در كار نخواهد بود تا ميزان سختي  ـ با انواع  وامتحاني

  بود كه خاطر اين  به  پندارشان  اين  كه  است  فتنيگ. آشكار شود  واقعيت  در عرصه
  امتحان  ازسوداي  بنابراين» 18 /مائده«)  هستيم  وي  خدا و دوستان  ما فرزندان: (گفتند مي

كور و از   هدايت  راه  از ديدن:  يعني »كور و كر شدند  پس«.  باشيم خاطر مي  آسوده
پيامبر را » اشعياء«و   ورزيده  مخالفت  تورات  كامبا اح  كه  گاه كر شدند، آن  حق  شنيدن

را از   و قحطي »پذيرفت را  آنان  خدا توبه«كردند   توبه  كه  بعد از آن »سپس«كشتند 

  كه  است  اعمالي  به  اشاره »شدند كور و كر  از آنان  ديگربار بسياري«؛  برداشت  آنان
  حضرت  جان  قصد به فرزند زكريا و سوء  يحيي  كشتن  شدند؛ چون  مرتكب  بعد از توبه

جزا   اعمالشان  حسب را بر  آنان  پس »بيناست كنند، مي  آنچه  و خداوند به« �عيسي
  .دهد مي

   

��f���e��d��c��b��a��`_�� �̂�]���\��[����Z��Y��X��W��V��f���e��d��c��b��a��`_�� �̂�]���\��[����Z��Y��X��W��V��f���e��d��c��b��a��`_�� �̂�]���\��[����Z��Y��X��W��V��f���e��d��c��b��a��`_�� �̂�]���\��[����Z��Y��X��W��V
��x��w��v�� ut��s��r���q��p��o��n��m��l��k�� � �j�� ih��g��x��w��v�� ut��s��r���q��p��o��n��m��l��k�� � �j�� ih��g��x��w��v�� ut��s��r���q��p��o��n��m��l��k�� � �j�� ih��g��x��w��v�� ut��s��r���q��p��o��n��m��l��k�� � �j�� ih��g

z��yz��yz��yz��y  
  اين  گويندگان »، كافر شدند است  پسر مريم  مسيح  همان هللا: تندگف  كه  قطعا كساني«

بودند  ١»ملكانيه«  نام ديگر به  فرقه:  قولي  ، و به»يعقوبيه»  نام به  از نصاري  اي ، فرقه سخن
پندار   اين  سبحان  اماخداي ! است  كرده  حلول  عيسي  در ذات �خداوند: گفتند  كه

!  اسرائيل بني  اي:  گفت مي مسيح  كه  آن  حال«: كند رد مي  اش مودهفر  را با اين  غلطشان

خود دعوتگر   مسيح  كه در حالي  پس  »و پروردگار شما  اهللا را بپرستيد؛ پروردگار من
كنند   الوهيت  ادعاي  كسي  در حق  كه دهند مي  خود اجازه  به  ود، آنها چگونهتوحيد ب  راه

                                                 
  .باشد مي»  ارتودكس«و »  كاتوليك«دو فرقه،   معاصر در مورد اين  رايج  اصطالح ١
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از شما   يكي  همچون  اي بنده  هم  من: گويد كند ومي مي  ترافاع  بندگي  به  خودش  كه
را بر   ورزد، قطعا او بهشت  خدا شريك  به  هر كس« : گفت  كه  مسيحي  هستم؟ همان

  هيچ  ستمكاران  و براي  است  دوزخ  وي  و جايگاه  است  كرده  حرام  وي

  اما به.  است � عيسي  سخن  امهاد  نيز، حكايت  سخن  اين ! آري »نيست  اي دهنده ياري
  . است �خداوند سخن  اين: ديگر قولي 

   

��n��m��l��k��ji��� � �h���g��f���e��d��cb��a�� �̀�_��~��}��|��{��n��m��l��k��ji��� � �h���g��f���e��d��cb��a�� �̀�_��~��}��|��{��n��m��l��k��ji��� � �h���g��f���e��d��cb��a�� �̀�_��~��}��|��{��n��m��l��k��ji��� � �h���g��f���e��d��cb��a�� �̀�_��~��}��|��{
v��u��t���s�������r��q���p��ov��u��t���s�������r��q���p��ov��u��t���s�������r��q���p��ov��u��t���s�������r��q���p��o  

 : كس  مراد از سه »، كافر شدند است  كس  سه  سوم هللا: گفتند  كه  كساني  هرآينه«
: گفتند  كه  است  شان سخن  مراد اين: ديگر قولي  به. اند و مريم  ، عيسي سبحان  خداي

  اويگانه  يا ذات  طبيعت  كه  اين  ، در عين است  گانه سه  شخصيت  خداوند از حيث
  اقنوم«و » پسر  اقنوم«، »پدر  اقنوم«: ، عبارتند از»اقنوم»  يا سه  شخصيت  سه  اين. باشد مي

،  هستي  دايره در:  يعني »يكتا نيست  جز خداي  خدايي  كه  آن  و حال«. »القدس روح
  يعني.  است  نصاري  سخن  دنباله  اين:  قولي  به.  نيست  سبحان  جز خداي  معبود برحقي

  و اگر از آنچه«اند  و يگانه خدا، يكتا  سه  آن  حال اند، در عين شخص  سه  خدايان: گفتند

  عذابي  كافرانشان  به«نكنند   راترك  و آن »نايستند ازب«  سراسر كفر است  كه» گويند مي

  حكم  آورند، از اين مي  آوردند، يا اسالم  اسالم  كه  اما كساني »خواهد رسيد  دردناك
  .مستثنا هستند

  

 ¡�����~��}��|{��z��y���x��w¡�����~��}��|{��z��y���x��w¡�����~��}��|{��z��y���x��w¡�����~��}��|{��z��y���x��w  
 »خواهند نمي  آمرزش  و از وي هللا  سوي  به«نمايند  نمي  و رجوع »كنند نمي  آيا توبه«

را در برابر   آورد وآنان مي  را بر سر خشم  عزوجل  خداي  كه  افترايي  چنان  از بستن
از   و اين »است  مهربان  و خدا آمرزنده«دهد؟  قرار مي  وي  و سنگين  سخت  مجازات
  اين  ارتكاب  وصف با  باشد كه مي  بر خلقش  وي  و رحمت  و جود و لطف  كرم  منتهاي
  .خواند فرامي  و مغفرت  توبه  سوي  را به  آنان  ، باز هم عظيم  بهتانافترا و 
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 ��±�� ° �̄ �®��¬�� �«��ª� �©�� �̈ �§�� � �¦� �¥��¤��£��¢��±�� ° �̄ �®��¬�� �«��ª� �©�� �̈ �§�� � �¦� �¥��¤��£��¢��±�� ° �̄ �®��¬�� �«��ª� �©�� �̈ �§�� � �¦� �¥��¤��£��¢��±�� ° �̄ �®��¬�� �«��ª� �©�� �̈ �§�� � �¦� �¥��¤��£��¢
��¿��¾���½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ���´³��²��¿��¾���½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ���´³��²��¿��¾���½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ���´³��²��¿��¾���½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ���´³��²  

:  يعني »نيست اند،  گذشته  از او نيز پيامبراني  پيش  كه  جز پيامبري  پسر مريم  عيسي«
و   فراتر نرفته  محدوده  او از اين  قرار دارد و هرگز مقام  پيامبري  امفقط در مق � عيسي

 ﴾L��K���J��I﴿  خداي  يا فرزندي  الوهيت  مرتبه  به  پندار باطلشان  رود تا به نمي
  كه  هم  بودند و معجزاتي  آمده  از وي  قبل  كه  است  پيامبراني  او از جنس  برسد بلكه

  شود زيرا پيامبران نمي  وي  الوهيت  ، موجب پديدار ساخت  وي  دست به  سبحان  خداي
  عصا را در دست  تعالي  حق  كه چنان اند را آورده  معجزات  نيز، نظير اين  از وي  قبل

 به � ، عيسي پندار آنان  لذا اگر طبق پدر آفريد  را بدون  گردانيد و آدم  زنده  موسي
 هللانيز ـ العياذ باا  از وي  قبل  پيامبران  پس  خدا گرديده ، خدا يا فرزند معجزات  خاطر اين 

و راستگو، يا   صادق  زني  مريم:  يعني »بود  صديقه  زني  و مادرش«! !اند ـ خدا بوده
بود،   او مادر عيسي  امر كه  بود لذا اين  وي  دررسالت � عيسي  فرزندش  كننده تصديق
  است  مانند ديگر زنان  ، زني بودنش  زن  در وصف  ماو ه بلكه  نيست  وي  الوهيت  مستلزم

پيامبر نيز   مريم  كه  است  بر آن  ، دليل مريم  مادرش  سوي از � عيسي  تصديق  كه چنان
  ، مادر موسي مادر عيسي  ندارد كه  محكمي  ديگر مبناي  وجمعي  حزم نظر ابن  پس. نبود

  و مريم  با ساره  فرشتگان  كه  اين  به  ، با استداللدانند را پيامبر مي:  ابراهيم  زن  و ساره
  مادر موسي  و به: ( است  فرموده  مادر موسي  درباره  اند و پروردگار متعال گفته  سخن
  .»7 /قصص«)  را شير بده  موسي  كه  كرديم  وحي
  رايب  پيامبري ، مردان  جز از جنس �خداوند  كه  است  جمهور علما بر آن  رأي ! آري

  امر اجماع  اين بر  مسلمين«: گويد مي  اشعري  ابوالحسن  شيخ  حتي.  بشر برنينگيخت
افراد بشر غذا  ساير  همچون  و مريم  عيسي:  يعني »خوردند دو غذا مي هر«. »دارند

زيرا   ا پروردگار نيستغذا بخورد، قطع  ساير آفريدگان  چون  كه  كسي  خوردند پس مي
نمايد،   را ترك  خوردن غذا غذا نيازمند باشد و اگر  به  خورد كه غذا مي  فقط كسي

رود  مي  مستراح  به  حاجت  قضاي  غذا بخورد، براي  كه  ، كسي همچنان. گردد  هالك
  و برتر است  ميرد ـ پاك مي  دارد و نه  غذا نيازي  به  نه  پروردگار سبحان  كه  درحالي
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خود را   آيات  بنگر چگونه«  بزرگ  برتريي و  پاكي  ا بهافتراه  از اين  پروردگار سبحان

  ؟ و اين گردانيم را برمال مي  بنيادشان بي  پندارهاي و بطالن »سازيم مي  روشن  آنان  براي
  نشانند، به مي  مسند خدايي را بر  بشري  كه  گروهي اين  را از حال  ، مخاطبان عبارت
در   و تأمل  حق  از شنيدن »شوند مي  رويگردان  نهچگو باز بنگر«. افگند در مي  تعجب

  ! گروه  اين  عجبا بر حال ؟ روشن  بيان  ، بعد از اين آن
   

���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À���Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À  
 را  و سودي  اختيار زيان  پرستيد كه را مي  آيا غير از خدا چيزي« صپيامبر  اي »بگو«

 تواند زياني مي  برساند و نه  شما سودي تواند به مي  نه  كه  كسي  پس »؟شما ندارد  براي
  گيرد؟ مراد، مسيح قرارمي  شما مورد پرستش  از سوي  را از شما باز دارد، چگونه 

  چنين  و هر كس »داناست  و همانا خداوند شنواي«اند  عليهما السالم  مريم  ومادرش
او بر هر   كه  جهت  ، بدان تواناست  زيان  بازداشتن و  نفع  رساندن  او به باشد، فقط

  . غير وي  نه  است  برحق  ، فقط او خداي دارد بنابراين  احاطه  اي ودانستني  شنيدني
   

��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A��P��O��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��D��C��B��A
X��W��V��U��T��S���R��QX��W��V��U��T��S���R��QX��W��V��U��T��S���R��QX��W��V��U��T��S���R��Q  

:  يعني »از حد نگذريد  ناحق  خود به  در دين ! كتاب  اهل  اي« صپيامبر  اي »بگو«
 و در  عيسي  هيتالو  ادعاي  و تجاوز از حد ـ چون  گويي و گزافه  افراط گرايي

 غلو و افراط  كه  بايد دانست  ولي. ناروا ـ را كنار بگذاريد  افراطي  روشهاي  گرفتن پيش
  وحقيقت  حق  وجوي در جست  بشري  و كوشش  سعي  تمام  كارگرفتن  به  ، يعني در حق

  قومي  نفسي  و خواهشهاي«  نيست  مذموم  افراطي  و چنين  است  ، مطلوب آن  و كشف

  كردند وخود از راه  را گمراه«  از مردمان »شدند و بسياري  گمراه  از اين  پيش  را كه

از   قبل  يهود ونصاري  و پيشوايان  ، پيشينيان آنان »نكنيد  شدند، پيروي  منحرف  راست
  از بعثت  خود قبل  يهود و نصاري  اسالف  كه  است  مراد اين. بودند صمحمدي  ثتبع

ساختند و   گمراه دوران  را در آن  از مردم  و بسياري  شده  گمراه صمحمد  حضرت
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دادند   ادامه  مردم  سازي  گمراه  روش  به ص حضرت  آن  نيز بعد از بعثت  شان آيندگان
  .كردند  را ترسيم  انحراف و خط  گذاشته  خود بنيان  پسينيان  ايرا بر  گمراهي  زيرا روش

   

��h��g��f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[������Z��Y��h��g��f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[������Z��Y��h��g��f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[������Z��Y��h��g��f��ed��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]��\��[������Z��Y
���k��j��i���k��j��i���k��j��i���k��j��i  

:  يعني »مريم  بن داوود و عيسي  زبان  كفر ورزيدند، به  كه  اسرائيل از بني  كساني«

  ورزيده  عصيان  بود كه  سبب  دانب  قرار گرفتند، اين  مورد لعنت«  و انجيل  درتورات

  و كفرشان  روز شنبه  حرمت  در شكستن  شان مانند از حدگذشتن »گذشتند مي و از حد
  . چيزديگري  بود، نه  و تجاوزشان  ، نافرماني و نفرين  لعنت  اين  سبب:  يعني. � عيسي به
  :فرمايد مي  عصيان  در تفسير بيشتر اين  گاه آن
   

��o��n��m��l��o��n��m��l��o��n��m��l��o��n��m��lw��v��u��t���s��rq��pw��v��u��t���s��rq��pw��v��u��t���s��rq��pw��v��u��t���s��rq��p  
:  يعني »كردند نمي  شدند، منع مي  آن  مرتكب  كه  زشتي  ديگر را از عمل يك  آنان«

  انجام  كه  گنهكار و متجاوز را از تكرار گناهي  ، انسانهاي اسرائيل  بني  شدگان لعنت آن
  .كردند نمي  شدند، نهي يم  آماده  آن  دادن  انجام  براي  كه  گناهي  بودند، يا از ارتكاب  داده
و   اسالم قواعد  از منكر، از مهمترين  و نهي  معروف  امربه  كه  است  يادآوري  به  الزم

  كه  است  بر اين  مسلمانان  اجماع«: گويد مي  عطيه ابن.  است  آن  شرعي  فرايض  بزرگترين
  زيان  ، از رسيدن آن  دادن  انجام  را دارد و در صورت  آن  توان  كه  از منكر بر كسي  نهي

متصور بود،   زياني  چنين باشد اما اگر بيم مي  ، فرض است  ايمن  بر خود و بر مسلمانان
. »نكند  آميزش  نمايد و با وي  منكر را ترك  و مرتكب  منكر را انكار نموده  بايد در دلش

در . بود  فرض  بر آنان  انكارش  كه  انكار آنچه  از ترك »كردند مي  آنچه  بد است  چه«
همانا «: فرمودند  كه  است  آمده صخدا  ازرسول �مسعود ابن  روايت  به  شريف  حديث

با مرد   مردي  چون  شد كه  وارد آمد، از آنجا ناشي  اسرائيل در كار بني  كه  نقصي  اولين
از خدا پروا  !مرد  اي:  گفت او مي  ديد، به مي  در منكري را  شد و وي روبرو مي  ديگري

بار   آن  فرداي  كه اما همين  كار بر تو جايز نيست  بردار زيرا اين  منكر دست  و از اين  كن
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با او   كه  را از اين  او، وي  منكر از سوي  كرد، ارتكاب مي  تمالقا شخص   ديگر با همان
كردند،   چنين  وقتي  پس  داشت كند، بازنمي  بخورد و بياشامد و همنشيني جا در يك
و   بغض  در ميانشان  يعني(ديگر زد   بعضي  از آنها را به  بعضي  دلهاي خداوند
  شريف  در حديث صخدا  رسول  همچنان. »كرد  شان لعنت  و سپس )افگند دشمني

  كه  از آنان  اندكي  يعني(  آنان  خاصه  عمل  را به  مردم  همانا خداوند عامه« :فرمودند
ببينند و   خويش  منكر را در ميان  كه  گاه كند تا آن نمي  عذاب )شوند يم  منكرات  مرتكب

خداوند  كردند،  چنين  وقتي  را انكار نكنند پس  قادرند، آن  بر انكار آن  كه  وجود آن با
  .»كند مي هردو را عذاب  و عامه  و خاصه )سوزاند مي  و تر را باهم  خشك(
   

b��a�� �̀�_��~}��|��{���z��y��xb��a�� �̀�_��~}��|��{���z��y��xb��a�� �̀�_��~}��|��{���z��y��xb��a�� �̀�_��~}��|��{���z��y��x����� �� ���f��e��d���c��f��e��d���c��f��e��d���c��f��e��d���c
l��k��j��i��h��gl��k��j��i��h��gl��k��j��i��h��gl��k��j��i��h��g  

  مشركان با:  يعني »با كافران  كه  بيني مي«را   از يهوديان:  يعني »را  از آنان  بسياري«
  چه  راستي« ندارندقرار   استوار و حقي  بر دين  مشركان  كه درحالي »كنند مي  دوستي«

  كه  ننگيني  كارنامه از »است  فرستاده  پيش  آنان  براي  آنان  هاي نفس  آنچه  است  زشت

  و آنان  است  بر آنان هللا  گرفتن چيز خشم  آن«شوند  وارد مي  قيامت  گاه عرصه  به  با آن

  را پيش  در آخرت �خداوند خود خشم  براي  واقع آنها در:  يعني »جاودانند  در عذاب
فرود   الهي  خشم  گاهشوند، در جاي  برانگيخته  در روز قيامت  چون  اند پس فرستاده

  . آنهاست  حتمي  ، جايگاه آيند و اين مي
   

��y��x��w���v��u�� � � � � �t��s��r��q��p��o��n��m��y��x��w���v��u�� � � � � �t��s��r��q��p��o��n��m��y��x��w���v��u�� � � � � �t��s��r��q��p��o��n��m��y��x��w���v��u�� � � � � �t��s��r��q��p��o��n��m
��|���{��z��|���{��z��|���{��z��|���{��z  

او   سوي به كه  و آنچه«  پيامبر خود، يا پيامبر آخرالزمان:  يعني »خدا و پيامبر  و اگر به«

،  از نفاق  اي آميزه  هيچ  بدون  خالصانه  ايماني  به »آوردند مي  ايمان«  از كتاب »فرود آمده

و  �زيرا خدا »گرفتند نمي  دوستي  به«را   مشركان:  يعني »را  آنان«  صورت  در اين
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  خود دليل  با مشركان  دوستي  اند پس كرده  نهي  با مشركان  آنها را از دوستي  پيامبرش
  خارج �هللا  و طاعت  واليت  ايرهازد:  يعني» فاسقند  از آنان  بسياري  ولي«  است  نفاق

  .دهند مي استمرار  خويش  كفر و نفاق  و به  گرديده
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½��¼��»��º½��¼��»��º½��¼��»��º½��¼��»��º  
  سلمانانم  به  نسبت  مردم  ترين را دشمن  و مشركان  مسلما يهوديان« ! مخاطب  اي

. رادارد  با آن  شدن مخاطب   صالحيت  كه  است هركسي  متوجه  ، خطاب پس »يابي مي
  با مؤمنان در دشمني   مردم  همه  ترين اهللا ـ سرسخت ـ لعنهم  و مشركان  يهوديان:  يعني

  .اند
: يدگو مي  با مؤمنان  يهوديان  تاريخي  دشمني  در بيان» القرآن  ظالل  في«تفسير   صاحب

  در فتنه  كه  كسي... بود ، يهودي برانگيخت  مسلمانان  را عليه  احزاب  جنگ  كه  كسي«
  را پراكند، يهودي  شايعات ها را برشوراند و ، گروه را برانگيخت  عوام � عثمان  زمان
  روايات  و وضع صخدا  رسول از  دروغين  احاديث  وضع  حركت  كه  كسي... بود

را در   قومي  هاي نعره  كه  كسي... بود كرد، يهودي  و سير رهبري  يخرا در تار  جعلي
و شما در ... بود  يهودي  ، آتاتورك برانگيخت ) عثماني  دوران(  مسلمانان  خالفت  آخرين
  كه  از اين. بينيد را مي  يهوديان  ، دست مسلمين  عليه  اي و توطئه  سر هر فتنه  پشت

  انديشه  در وراي...  است  يهودي  ، يك الحادي  مادي  يشهسر اند  ؛ در پشت بگذريم
  و باالخره... قراردارد  يهودي  ، يك انسان  در زندگي  جنسي غريزه  بودن  ويرانگر محوري

و قطعا «. »قرار دارند  ويرانگر، يهوديان  هاي مكاتب و انديشه  سر همه  در پشت

  ، اين ما نصاراييم: گفتند  كه  يابي را مي  يكسان  مؤمنان  به  نسبت  مردم  مهربانترين

و   دوستي  را به  نصاري:  يعني »هستند  و راهباني  كشيشان  آنان از  كه  است  سبب  بدان
دانشمند و   ، كشيشان نصاري  در ميان  كه  يابي رو نزديكتر مي  ازآن  با مؤمنان  مودت
و   مردم  به  ، سودرساني ، رحم�اوندخد  براي  فروتني  هستند كه  پرستي حق  راهبان
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  ، نيايشگران كريمه در آيه  مراد از كشيشان. دهند مي  آموزش  آنان را به  جويي حق
 تعبد در: از  است  عبارت:  و ترهب  رهبانيت. هستند  ديني  دانشمندان  وپيروان  پرست حق

  كه  است  آن  سبب  به«  با مؤمنان  نصاري  و محبت  دوستي »و نيز«ها و كليساها  صومعه

 متواضعند، بر خالف  در برابر آن  بلكه  حق  سخن  از پذيرفتن »ورزند كبر نمي  آنان
  نسفي . ، كفر عناد و انكار است باشند زيرا كفرشان دور مي به  وصف  از اين  كه  يهوديان 

  هرچند علم ، تچيزهاس  سودمندترين  علم  كه  است  برآن  دليل  كريمه  آيه«: گويد مي
از   بيزاري  هرچند اين ؛ چيزهاست  از كبر، سودمندترين  طور بيزاري همين. باشد  كشيشان

  .»باشد  اي نصراني  سوي
   

��S��R��Q��PO��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��S��R��Q��PO��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��S��R��Q��PO��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��S��R��Q��PO��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D��C��B��A
W��V���U��TW��V���U��TW��V���U��TW��V���U��T  

پيامبر  را بر اين  هآنچ«  گذشت  وصفشان  كه  از نصاري  دسته  اين:  يعني »اينان  و چون«

آنها در  : يعني »شود لبريز مي  از اشك  چشمانشان  كه  بيني بشنوند، مي  است  شده  نازل

  ازحق  آنچه  سبب  به«ريزند  مي  اشك  چشمانشان  پري  ، به قرآن  شنيدن  هنگام

  اين  اند كه اند زيرا دريافته شنيده  از قرآن  كه  آنچه  سبب به:  يعني »اند شناخته
اند  نيزيافته)  انجيل(خود   را در كتاب  حقايق  زيرا اين  است  و حقيقت  حق  هايشان شنيده

 صتو برمحمد  از سوي  كه  كتابي  اين  به »ايم آورده  ما ايمان !پروردگارا: گويند مي«
  اي كرده  لناز  را بر وي  كتاب  اين  كه  پيامبري  به  ايم آورده  ايمان و نيز  است  شده  نازل

،  قرار ده صمحمد  ما را در شمار امت:  يعني »بنويس  گواهان  ما را در زمره  پس«
و   بر صدق  گواهان  زمره يا ما را در. دهند مي  گواهي  در روز قيامت  بر مردم  كه  همانان

  . ، بنويس است  مردم  سوي به  برحقت  او فرستاده  كه  و اين صمحمد  راستگويي
   

Y��XY��XY��XY��X����ZZZZ����\��[\��[\��[\��[����]]]]����̂̂̂̂����____����̀̀̀̀����f��e��d��c��b��af��e��d��c��b��af��e��d��c��b��af��e��d��c��b��a����h��gh��gh��gh��g  

 »نياوريم  ، ايمان ما رسيده  به  كه  از حق  خدا و آنچه  به  كه  است  شده  و ما را چه«
  حضرت  همانا رسالت  ـ كه  حقيقت به  ما و ايمان  در ميان  سد و مانعي  چه:  يعني
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  و آن  است موجود  انايم  مقتضي  كه  شود درحالي  تواند حايل ـ مي  است صمحمد
ما را با   پروردگارمان كه  داريم  طمع  كه  آن  و حال«:  است  الهي  انعام  دريافت  ما به طمع

  تا در مصاحبت  داريم  ما چشم  كه حالي در:  يعني »و وارد كند  همراه  صالحان  قوم
زيرا ديگر هرگز   يمشو وارد  بهشت  ـ به  فرمانبردارشان  و پيروان ‡ـ از انبيا  صالحان

  . كنيم نمي  التفاتي وادارد،  و پيامبرش �خداوند  ما را بر كفر به  كه  عواملي  به
   

�q��p��o��n��m��l��k��j���i�q��p��o��n��m��l��k��j���i�q��p��o��n��m��l��k��j���i�q��p��o��n��m��l��k��j���i����u���ts��ru���ts��ru���ts��ru���ts��r����x������w��vx������w��vx������w��vx������w��v  
 آن  از زير درختان  داد كه  پاداش  باغهايي  آنان  گفتند، خدا به  آنچه  پاس  به  پس«

 ! آري »است  نيكوكاران  پاداش  مانند و اين مي  جاودانه  آن، در  است  نهرها جاري 
نيز  آن   مضمون  گفتند و به  اخالص  را به  آن  كه  سخنشان  در برابر اين  عزوجل  خداي

  .داد  ايشان  به  اي شايسته  پاداش  معتقد و باورمند بودند، چنين
  اي نامه با  را همراه  ضمري  يهام عمروبن صخدا  رسول:  است آمده  نزول  سبب  بيان در
  به  نجاشي كردند پس  دعوت  حق  دين  او را به  فرستاده  حبشه  پادشاه  نجاشي  سوي به

 � طالب ابي جعفربن از  را گرد آورد، سپس  آنان  همه  فرستاده  و كشيشان  راهبان  دنبال
  كرد پس  را قرائت» ريمم«  سوره  بر ايشان �بخواند، جعفر  قرآن  تا بر آنان  خواست

:  آيه �خداوند  اند كه و همانان لبريز شد  از اشك  آوردند و چشمانشان  ايمان  آنان  همه

﴿«��ª��©﴾   را تا﴿���V���U��T﴾ كرد  نازل  ايشان  در شأن.  
   

z��yz��yz��yz��y�����̀�_��~��}��|���{�̀�_��~��}��|���{�̀�_��~��}��|���{�̀�_��~��}��|���{  
  همه  ، شامل يادشده  ستايش  نكند كه  برداشت  چنين  قبل  از آيات  كسي  كه  اين  و براي
 ما را  كافر شدند و آيات  كه  و كساني«: فرمايد مي  ، خداوند متعال است  نصاري

  گروه  ، از آن شده ذكر  ثنا و ستايش  بدانيد كه  پس »اند  دوزخ  اهل  كردند، آنان  تكذيب
از   اسالم  پذيرفتن  ؛ كه است  در آنها يكجا شده  فوق  اوصاف  كه  است  از نصاري  خاصي
  . است  اوصاف  آن  در رأس  ايشان  سوي
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  ـ كه  ازصحابه  گروهي:  است شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  دربيان � عباس  از ابن
و   كنيم مي  خود را قطع يتناسل  هاي آلت: بود ـ گفتند  از ايشان  يكي � مظعون  بن  عثمان

و   شويم مي  مشغول  تعالي  حق و نيايش  عبادت  فقط به  نموده  دنيا را ترك  شهوات
 ! پردازيم سير و سفر مي  به  زمين ، در و عبادت  گرفتن منظور عبرت  به  همانند راهبان

و   فرستاده  ايشان  دنبال به صحضرت  رسيد، آن صخدا  رسول  خبر به  اين  چون
  را تصديق  خبر رسيده  آنان. گذاشتند با آنها در ميان   باره  خود را در اين  هاي شنيده

 صخدا  رسول!  را داريم  كاري  و قصد چنين  گفتيم  چنين ! آري :كردند و گفتند
  و با زنان  خوابم و مي  خوانم ، نماز مي خورم ومي  گيرم مي  روزه  من  ولي«: فرمودند
  سنت  به  و هر كس  است  زند، او از من  چنگ  من  سنت به  هر كس  پس  كنم مي  ازدواج

  :شد  نازل  از صحابه  گروه  اين  درباره  بود كه  همان. »نيست نزند، او از من  چنگ  من
:  طيبات »نشماريد حرام   است  ساخته  شما حالل  اهللا براي  را كه  طيباتي ! مؤمنان  اي«

،  بنابراين.  است ساخته  حالل   بندگانش  آنها را به  عزوجل  خداي  كه  است  لذايذي
پندار   اين  ها را برمبناي پاكيزگي از  چيزي  كه  كند از اين مي  نهيرا   مؤمنان  خداوند متعال
  حق  به  و تقرب  طاعت  معناي ها، به پاكيزگي  كردن  حرام  سازند كه  بر خود حرام

نبايد   ديگري  هر بهانه  باشد، يا به مي از دنيا  زهد و رويگرداني  لهو از مقو  است تعالي
  الناس از عوام  برخي  كه چنان. گردانند  حرام را بر خود �خداوند  هاي از حالل  حاللي

چيز   آن ! است  حرام  چيز بر من  اين: گويند مثال مي كنند؛ مي  چنين  در هر عصر و زماني
و از «شود  مي  آن  شامل  قرآني  نهي  مانند اينها ـ كه  و الفاظي!  مساخت  را بر خود حرام

: يعني.  گردانيده  را بر شما حرام  آن  تعالي  حق  كه  آنچه  كردن با حالل »حد در نگذريد
  آنجا نرسانيد كه  ، كار را به گيري و آسان  در تساهل  فرورفتن رخصتها و  در اعمال

  كه  گونه ، همان كار نيز بر شما نارواست  گردانيد زيرا اين  حالل را بر خود  حرامي
 هللاهمانا ا«باشد  حاللها ناجايز مي  كردن حرام  مورد، چون بي  هاي گيري سخت

  .»دارد نمي  دوست را  ازحدگذرندگان
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كرد   تناول را  چيزي  هر كس:  برآنند كه  و پيروانشان  حنبل  احمدبن  ، امام ابوحنيفه  امام
  .شود مي  الزم ) شكني سوگند(  يمين  كفاره  بود، بر وي  ساخته  را بر خود حرام  آن  كه
   

¢��¡�����~��}��|��{���zy���x��w��v��u��t¢��¡�����~��}��|��{���zy���x��w��v��u��t¢��¡�����~��}��|��{���zy���x��w��v��u��t¢��¡�����~��}��|��{���zy���x��w��v��u��t  
 آنها را بر خود  لذا نه »بخوريد  و پاكيزه  ؛ حالل است داده  شما روزي  به هللا  و آنچه«

 »داريد داريد پروا  او ايمان  به  كه  ييخدا  و از آن«  پليد و نجس  بشماريد و نه  حرام
  آيه  اين.  وي  و حرام  در حالل  پروا داريد، از جمله  امور از خداوند متعال  در همه:  يعني

در امر و   از وي  تقوا و پرواداشتن  ، موجب�خداوند  به  ايمان  كه  اين كند بر مي  داللت
  . است  وي  نهي

  بيان  پس  است  ها بر خود، غالبا با سوگند همراه پاكيزگي  نكرد  حرام  كه و از آنجايي
  :فرمود  جهت  همين  نمود، به مي  سوگند در اينجا مناسب  حكم
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 لغو،  سوگندهاي:  يعني »كند نمي  لغو بازخواست  سوگندهاي  خداوند شما را به«
: لغو سوگند.  نيست  در آنها واجب  هم  كفاره  ندارند و پرداخت  اي و مؤاخذه  بازپرسي

، !واهللا  ريآ !هللاوا  نه: بگويد  سخنش  در اثناي  شخص  كه  است  اين :شافعي  در مذهب
  ، اغلب بيهوده  ازسوگندهاي  نوع  اين  باشد، كه را داشته  خوردن  قصد قسم  از آن  كه  آن بي
  كه  است  سوگند لغو آن: جمهور فقها اما از نظر. شود صادر مي  از انسان  عادت  طريق به

خبر   مفاد آن  وقوع  را بر مبناي  خويش  گمان ، يا از حال  از گذشته  در خبردادن  شخص
  آن  امر برخالف  واقعيت  كه سوگند بخورد؛ درحالي  امر پنداري  آن  و بر وقوع  قرار داده

 محكم  سبب شمارا به  ولي«.  نيز گذشت» بقره»  سوگند لغو درسوره  حكم  بيان. باشد

و   محكم  سوگندهاي  شما را به:  يعني »كند مي  قصد مؤاخذه سوگندها به  كردن 
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  اين  كه  كند، در صورتي مي  كنيد، مؤاخذه ياد مي  قصد و اراده  از روي  كه  اي همنعقد
  .سوگندها را بشكنيد

  : اند  سوگندها عموما بر دو نوع  پس

از   سومي  جا نوع اما در اين.  اراده  و از روي  محكم  ـ سوگندهاي2. لغو  ـ سوگندهاي1
  عبارت  احناف در نزد  سوگند غموس. مندنا مي» غموس  يمين«را   آن  كه  سوگند است

.  است  نشده  واقع  كه  يا حال  در گذشته  امري  بر وقوع  قصدي  سوگندخوردن: از  است
 ور و غوطه  فروغلتيدن  آن  ندارد زيرا سزاي  اي كفاره» غموس«سوگند   برآنند كه  احناف
سوگند   كفاره:  يعني »آن  كفاره پس«.  پيداست  آن  از نام  كه چنان  است  در جهنم  شدن

: شكند خورد و سوگند خود را مي مي سوگند  و آگاهانه  با اراده  كه  ، از كسي منعقده
 »خورانيد خود را مي  خانواده  كه  آنچه  ميانه  از جنس  است  مسكين  ده  دادن  طعام«

خورانيد،  خود مي  و خانواده  كسان  عادتا به  كه  آنچه  را از ميانگين  مسكين  ده  آن:  يعني
  كه  گونه ، همان نيست  اعال بر شما واجب  ازغذاهاي  ايشان  دادن  كنيد و طعام  اطعام

آنها تا سرحد   باشد و اطعام نيز جايز نمي  و پست  ادني  از طعام  مسكين  به  خوراندن
با   دادن غذا  نوبت  ؛ سه طور اعلي به  اطعام: گويند مي  احناف.  آنهاست  سيركردن

طور اوسط؛   به  از خرما يا جو و اطعام  بار غذادادن ؛ يك ادني طور به  ، اطعام خورش نان
هر   براي: اند عنهما گفته هللا رضي  عمر و عائشه.  است  نهار و شام در  غذادادن  دو نوبت

اما .  است  همين نيز  احناف  رأي. يا خرما بپردازد  از گندم  صاع  ، نيم مسكين  از ده  يك
 سوگند قصدي  كفاره »يا«. بپردازد ١»مد»  يك  هر مسكين  براي: گويد مي شافعي

  بدنشان  كه  است  مسكين  ده  آن  به  لباسي  پوشانيدن:  يعني »است  آنان  پوشانيدن« 
  سمقدار ازلبا  ، آن) كسوت(مراد از :  قولي  به. باشد  لباس  قواره  رابپوشاند، هرچند يك

  ادناي حد  برآنند كه  احناف  ولي. نماز جايز باشد  ، خواندن آن  با پوشيدن  كه  است
  ازار و عمامه  فقط يك  ، دادن جهت  را بپوشاند، از اين  بدن  تمام  كه  است ، لباسي لباس
  شافعي.  ازقيد بردگي »است  اي برده  كردن آزاد«  سوگند قصدي  كفاره »يا«.  نيست  كافي

را شرط   وي  بودن مؤمن ، باشد اما احناف  بايد مؤمن  برده  آن  كه  است  شرط كرده

                                                 
  . است  صاع  چهارم يك: گرم، و مد) 2751(از   عبارت:  صاع ١
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كار   سه  شكند، در ميان مي خورد و باز سوگند سوگند مي  كه  ، كسي بنابراين. اند نكرده
  .دهد  تواند انجام مي خواهد، مي  را كه از آنها  يك و هر  مخير است  ياد شده

از   يكي  هر كس:  يعني »بگيرد  روز روزه  سه  كه  ، بر اوست نيافتاينها را   هركه  پس«
  رأي  و اين.  است  وي  ، كفاره روز پياپي  سه  گرفتن  ، روزه را نيافت  چيز يادشده  سه

  نيز درست  طور متفرق به  روز روزه  سه  گرفتن: گويند ها مي اما مالكي.  جمهور فقهاست
  و بعداز آن »سوگند خورديد  كه شما هنگامي  سوگندهاي  كفاره  است  اين«.  است

  احناف  كه ـ چنان  ازسوگندشكني  قبل  كفاره  گرديديد زيرا دادن  و حانث  سوگند شكسته
  معني  سه  به  عبارت  اين »داريد  خود را نگاه  و سوگندهاي«  اند ـ جايز نيست گفته
  : است

  .نورزيد  شتاب  سوگندخوردن  هداريد و ب خود را نگاه  ـ سوگندهاي 1
  .آنها نشتابيد  شكستن  داريد و به ايد نگاه خورده  را كه  ـ سوگندهايي 2
  .نكنيد  انگاري سهل  كفاره  خود را شكستيد، در پرداخت  سوگندهاي  ـ چنانچه 3
  روشني  بيان  چنين با اين »كند مي  خود را بيان  شما آيات  خداوند براي  گونه اين«
  بيان  نعمت  ، چون است نهاده  او بر شما منت  را كه  نعمتهايي  اين »شكر كنيد  اشد كهب«

  .خود  احكام  ساختن و روشن  شريعت
   

E��D��C��B��AE��D��C��B��AE��D��C��B��AE��D��C��B��A����������O��N��M��L��K��J�� �I��H��G��F��O��N��M��L��K��J�� �I��H��G��F��O��N��M��L��K��J�� �I��H��G��F��O��N��M��L��K��J�� �I��H��G��F
��P��P��P��P  

) وقمار  شراب(تفسير خمر و ميسر  »خمر و ميسر  كه  نيست  جز اين ! مسلمانان  اي«
قمار از   انواع تمام : فرمود  كه  است  شده  روايت � عباس از ابن.  گذشت» بقره»  در سوره

  كه  نيست  جزاين »و«. نرد  هاي ها با گردو و مهره بچه  بازي  ، حتي است» ميسر«

،  قرعه  تيرهاي:  يعني »ازالم و«بودند   شده  نصب  پرستش  براي  كه  بتاني:  يعني »انصاب«

بر پليديها و نجاستها :  رجس »است رجس«  گذشت  سوره  اين  اوايل در  تفسير آن  كه

را   يادشده  اعمال  كه  است  شيطان  اين زيرا »است  شيطان  و از عمل«شود  مي  اطالق

از :  يعني »پرهيز كنيد  ، از آن پس«دهد  مي و آنها را آرايش  داده  شما نيكو جلوه  براي
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  باشد كه«.  است  يكي  معني  دو صورت هيز كنيد؛ ودر هرپر  شيطان  ، يا از عمل پليدي

  .گرديد  نايل  رستگاري  فيض  و به »رستگار شويد
تأكيد : كرد  اعالم  و قمار را حرام  تأكيد، شراب  با چندين  تعالي  حق  كه  كنيم مي  مالحظه

،  آنها را رجس:  كه  ناي  تأكيد دوم. قرار داد  بتان  پرستش  آنها را در رديف:  كه  اين  اول
نيز   حسي  نجاست  شراب در:  بعضي  قول  كرد، هرچند به  معرفي  معنوي  نجس  يعني

  از شيطان  كه  است  و روشن ناميد  شيطان  دو را از عمل  آن:  كه  اين  تأكيد سوم.  هست
  ز آنرا دستور داد تا ا  مؤمنان : كه  اين  تأكيد چهارم. زند نمي سر  جز شر خالص

:  كه  و نهايتا اين.  تر است بليغ)  كردن ترك(  ، از معناي تعبير در نهي  اين  بپرهيزند، كه
باشد،   پرهيز از آنها رستگاري  هرگاه  كرد پس  اعالم  رستگاري  پرهيز از آنها را موجب

  . است  و خسارت  سراسر زيان آنها،  ارتكاب  كه  است  روشن
  ، اولين است  شده  نازل  آيه  سه  شراب  درباره: فرمود  كه  است شده  روايت كعمر از ابن

از   ، برخي آن  نزول و بعد از  است »219 /بقره« �﴾´����µ¶���¸�﴿:  آنها آيه
: گفتند صخدا  رسول  لذا به  گشته  حرام  شراب  كردند كه  تبصره  چنين � اصحاب

 ! گيريم  بهره  شراب  از منافع ، فرموده  آيه  ندر اي  خداوند متعال  كه بدهيد تا چنان  اجازه

��w��v﴿:  آيه  بعد از آن. نمودند آنها سكوت   درخواست  اين  در قبال صخدا  رسول

x�z��y﴾  »شراب  كردند كه  تبصره  چنين  شد، باز برخي  نازل» 43/نساء  
نماز   اوقات  نزديك؛ در  بسيار خوب !هللا يا رسول :گفتند � لذا اصحاب  است  شده  حرام

��...E��D�F﴿:  آيه  سپس. نمودند  سكوت صخدا  رسول  هم باز.  نوشيم نمي  رابش
)  طور قطع به(  ديگر شراب  اكنون: فرمودند صخدا  رسول  هنگام  در اين. شد  نازل  ﴾

  .گرديد  حرام

�3��   ,  4m	� ,�¾ �!A�  W��: �!A� "	p=>  =>:  است  آمده  شريف  در حديث �Dw  

( �)#��� �I	  �*� ( ,  � �o%�  l��67  :وهر   است  شراب  آوري هر چيز مستي

معتاد   آن  هنوز به  مرد كه  حالي نوشيد و در  شراب  هر كس  پس  است  حرام  آوري مستي
  .»نوشد نمي  را در آخرت  بود، آن  نكرده  توبه  بود و از آن
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  اكنون كرد،  و قمار را اعالم  شراب  تحريم  حكم  سابق  در آيه  تعالي  حق  كه  بعد از آن
و   شراب خواهد با مي  همانا شيطان«: كند مي  آنها را بيان  تحريم  حكمت  آيه  در اين

 »و«  و قماراست  شراب  از مفاسد دنيوي  اين »بيندازد  و كينه  شما دشمني  قمار، ميان

شما را از «: خواهد مي  شيطان  كه  اين  ، از جمله نيز در آنها بسيار است  از مفاسد ديني

  طور نهايي و ازآنها به »داريد؟ برمي  آيا شما دست  و از نماز بازدارد پس هللاياد ا
: را شنيد، فرمود  آيه  اين چون  �عمر !، بازايستيد است  ديگر بس:  ايستيد؟ يعني بازمي

  !پروردگارا  بازايستاديم
  اينها مكروه و مانند  ، ورق چيني  قمار، منقل  ، قاب با نرد، شطرنج  بازي:  برآنند كه  احناف

را   با شطرنج  بازي  ابويوسف  نباشد اما امام  با قمار همراه  ، هرچند كه است  تحريمي
  : شرايط كه  ناي  ، مشروط به دانسته  مباح

  .نباشد  با قمار همراه  شطرنج  ـ بازي 1
  .پايبند نباشد  آن  به  طور دايم به  ـ شخص 2
  .وارد نسازد  خلل  وي  از واجبات  واجبي  ـ به 3
  .بسيار سوگند نخورد  ـ بر آن 4
   

p��o��n��m��lk��j��i��h���gp��o��n��m��lk��j��i��h���gp��o��n��m��lk��j��i��h���gp��o��n��m��lk��j��i��h���g�����q�q�q�q����rrrr������u��t��s��u��t��s��u��t��s��u��t��s  
 ، و پيامبرش �خدا  از نافرماني »ر باشيدكنيد و برحذ  و از خدا و پيامبر اطاعت«

اگر   پس«يكجا گردانيد   و رسولش �خدا  را با طاعت  و حذر از مخالفت  ترس:  يعني

  كه بدانيد« صرسولش  و اطاعت �از خدا  و ترس  از فرمانبرداري »رو گردانيديد

  هيچ بر پيامبر، شما  صورت  در آن:  يعني »آشكار نيست  رساندن  بر پيامبر ما جز پيام
  برخود زيان  بلكه  و بس  است  آيات  فقط ابالغ  وي  ايد زيرا مأموريت وارد نساخته  زياني

  .ايد برتافته  روي  خويش  از تكليف  ايد؛ چراكه رسانده
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  قبل »خوردند  كردند، در آنچه  شايسته  آوردند و اعمال  ايمان  كه  بر كساني«

  چون ، نيست  گناهي«داشتند   ميل  كه  اي و نوشيدني  خوراكي  ، از هر نوع شراب  ازتحريم

،  وغيره  شرك  بود؛ چون  گشته  حرام  بر آنان  از آنچه  كه چرا:  يعني »كردند  تقوا پيشه

 »كردند  كردند و باز تقوا پيشه  شايسته  عمالآوردند و ا  و ايمان«پرهيز كردند 
  مباح  قبال برآنان  كه  شد، با وجود آن  حرام  بعدا بر آنان  كه  كردند از آنچه  وپرهيزگاري

كردند از  و پرهيزگاري »كردند  و باز تقوا پيشه«  آن  تحريم  به »آوردند  و ايمان«بود 

  نيكوكاري و«بود   مباح  شد و قبال بر آنان  رامح  ، بر آنان تحريم  بعد از آن  كه  آنچه

  .دادند  انجام  نيك  اعمال:  يعني »كردند
،  است  در آنان  ايمان  تقوا و اصل  اصل  ذكر شد؛ تحقق  در اول  كه  مراد از تقوا و ايماني
و   است  بر تقوا و ايمان  ايشان  و دوام  ذكر شد؛ ثبات  بار دوم  كه  مراد از تقوا و ايماني

يا مراد .  است  با آنان  و مواسات  و احسان  بر بندگان  ؛ پرهيز از ظلم سوم  مراد از تقواي
و مراد از   از محرمات  ؛ خودداري دوم  ، مراد از تقواي از شرك  ؛ خودداري اول  از تقواي

  .»دارد مي  دوست را  نيكوكاران هللاو ا«  است  از شبهات  ؛ خودداري سوم  تقواي
  چگونه :گفتند  از صحابه  شد، گروهي  و قمار نازل  شراب  تحريم  آيه  چون:  نزول  سبب

  دم تا  كه  درگذشتند درحالي  از تحريم  قبل  از ما كه  كار كساني  خواهد بود سرانجام
خوردند و  مي از قمار را  آمده  دست  به  اموال  مرگ  نوشيدند و تا دم مي  شراب  مرگ

شد و   نازل  كريمه  آيه بود؟ پس  شان در شكم  حرام  غذاهاي  اين  ردند كهم  درحالي
  گناهي  اند لذا بر آنان درگذشته و قمار  شراب  از تحريم  آنها قبل  چون  كه  ساخت  روشن
  .اند بوده  پرهيزگار هم  كه  درحالي  نيست
  . است)  دره(  هشتاد شالقجمهور فقها   ، بنابر رأي حد شراب  كه  است  يادآوري  بايسته
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شما و   در دسترس  از شكار كه  چيزي  خداوند شما را به  هرآينه ! مؤمنان  اي«

  آزمايد كه مي  اي شكار آماده  چنان  شما را به:  يعني »شما باشد خواهد آزمود هاي  نيزه
 نباشد  نها نيازيآ  نمودن  و دنبال  و تعقيب  شكاري  حيوانات  ، راندن تيراندازي به  در آن
  هايتان و در برد نيزه  در دسترس  ـ همه  منظور آزمايشتان  شكارها ـ به  آن  بلكه

  يبود و خدا  اعراب  مادي  زندگي  از موارد تأمين  شكار يكي ! آري. باشد  قرارداشته
قرار داد  ، مورد آزمايش حرم  و در سرزمين  احرام  در حال  آن  را با تحريم  ايشان  عزوجل

قرار   ، موردآزمايش در روز شنبه  تجاوز از حدود مقرره  را با عدم  اسرائيل بني  كه چنان
  اين  عزوجل  خداي:  يعني »ترسد مي  از وي  غايبانه  كسي چه  بدارد كه  تا معلوم«داد 

از   از شما پنهان  كسي چه  بدارد كه  ظهور معلوم  علم  خواهد داد تا به  را ترتيب  آزمايش
پروا   مردم  و گوش  چشم  از او در پيش  كه  گونه دارد، همان ، از او پروا مي مردم  چشم

، خود  مردم  و گوش  ازچشم  و نهان  طور غايبانه به �ازخداوند  داشتن دارد زيرا پروا مي
 »دردناك  عذاب  اوست  براي تجاوز كند،  بعد از آن  هر كس  پس«  است  ايمان  برهان

  . الهي  با امر و شرع  وي  مخالفت  جهت به
  انبوهي  كه  گاه شد، آن  نازل  حديبيه  در عمره  آيه  اين: گويد مي  نزول  سبب  در بيان  مقاتل

را پوشانيدند،   محل  و آن  درآمده  اردويشان  در محل  بر مسلمانان  و پرندگان  از جانوران
را   شكاري  وپرندگان  از حيوانات  انبوهي  جمع  چنين  در گذشته  ايشان  كه  اي گونه به

  احرام  حال شكار در  را ازكشتن  ايشان  عزوجل  خداي  بود كه  همان. بودند  هرگز نديده
  .كرد  نهي

  كه چنان استمرار دارد  تا روز قيامت  مؤمنان  براي  ايشآزم  اين  كه  است  يادآوري  بايسته
  :فرمايد مي
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يا هر دو،   يا عمره  حج  انجام  جهت  كه  درحالي:  يعني »محرميد  كه درحالي ! مؤمنان  اي«

  درحالي:  يعني »را بكشد  از شما عمدا آن  شكار را نكشيد و هر كس«ايد  بسته  احرام

بايد «  است  آگاه آن   كشتن  ، يا از حرمت است  خويش  احرام  يادآورنده به  را بكشد كه  آن

  اي كفاره  پرداخت كيفر و  تحمل  بر وي:  يعني »بدهد  اي كفاره  است  كشته  نظير آنچه

شتر، يا گاو، يا گوسفند  از:  يعني »از چهارپايان«  است  ؛ واجب كشته  د با آنچههمانن
  است  كشته  كه  آنچه  بودن همانند  جزا و كيفر، يا به  آن  به:  يعني »آن  كند به  حكم  كه«

  آن  به  مسلمانان  از ميان  عدالت  به  دو مرد معروف:  يعني »شما  از ميان  عادل  دو تن«

  و به«شود  مي  الزم  بر وي  كفاره  كردند، آن  حكم  آن  دو به  آن  چون  كنند پس  محك

  كردند، با آن  حكم  كفاره  به  عادل  حكم  اگر دو تن:  يعني »برسد  كعبه  به  هدي  صورت
  آن  شود؛ از فرستادن مي  انجام  باقرباني  شود كه مي  انجام  كاري  ، همان كفاره  حيوان

در   زيرا قرباني  نيست  كعبه  عين  مراد آيه  البته. در آنجا  آن  نمودن  و ذبح  مكه  سوي به
يا «  نيست  در اين  خالفي  و هيچ  است  حرم  مراد سرزمين  شود بلكه نمي  ذبح  خود كعبه

 »دبگير  روزه  ، يا برابر آن مساكين  دادن  طعام :از  است  عبارت  بدهد كه  اي بايد كفاره
نيز   بر وي: اند گفته  برخي.  نيست  اي كشد، كفاره مي عمد شكار را  بدون  كه  اما بر كسي

  . است  كفاره
  شاه. اند داشته را مقرر  صيدي  در هر گونه  علما مقدار كفاره  كه  است  ياد آوري  بايسته

  :چيز تواند بود  از سه  صيد يكي  جزاي«: گويد مي  دهلوي هللا ولي
و   هيأت و  خلقت  به  در نزد شافعي  همانندي  اين. كند  ذبح  همانند صيد را در حرمـ  1

مراد   باشد پس مي متعذر  و هيأت  خلقت  به  زيرا مماثلت  است  قيمت  به  در نزد ابوحنيفه
  .را  مانند آن  حيواني  را بسنجند نه  آن  بايد قيمت  و داوران  است  معنوي  مماثلت



673  

  بايد به  در نزد شافعي. بدهد  مسكينان  را به  و آن  خريده  اي صيد، خوراكي  يمتق  ـ به 2
  صاع  يايك  از گندم  صاع  نيم  هر مسكين  به  و در نزد ابوحنيفه  از طعام  مدي  هر مسكين

  .١از جو بدهد
در   يجان  پس. بدارد  روز روزه  يك  شمار مسكينان  به  هر نفر مسكين  اطعام  ـ بجاي 3

:  يعني : وبال »كردار خود را بچشد  تا وبال«  مخير است  يادشده  كفاره  نوع  سه  ميان

شما، درمورد   از جانب »گذشت  از آنچه هللا«شكار را   كشتن  بد و جزاي  سرانجام

  كه هر كس  ولي  است  عفو كرده«  كفاره  حكم  از نزول  قبل  صيد حرم  شكاركردن

 »گيرد مي  خدا از او انتقام  پس«  قاطع  بيان  شكار، بعد از اين  كشتن  سوي به »بازگردد

  انتقام  صاحب و  و خداوند غالب«كند  مي  عذاب  گناهانش  سبب و او را به  در آخرت

  كه  است  اين معني: اند گفته  برخي. تجاوز كند  از حدود اسالم  كه  بر كسي »است
  امام  فقها از جمله جمهور  كه گيرد چنان مي  انتقام  كفاره  نمودن  از او با وضع �خداوند
، در نزد  اند بنابراين شناخته ، واجب جنايت  اين  را بر تكراركننده  كفاره  ، پرداخت ابوحنيفه

  دنيا بر وي  جزاي  وجوب  مانع  آخرت شود زيرا جزاي جزا با تكرار شكار تكرار مي  آنان
شد،  عمل  اين  مرتكب  كه  باري در اولين او: اند جبير گفته  نو سعيدب  اما شريح.  نيست

  حكم  كفاره  به  بر وي  تكرار كرد، بار دوم را  عمل  اگر اين  بدهد، ولي  بايد كفاره
:  يعني !گيرد مي  از تو انتقام  عزوجل  خداي  برو كه :شود مي  گفته  وي  به  شود بلكه نمي
  .شود  جبران  با كفاره  كه  است  تو بزرگتر از آن  گناه

از   ذيل  موذي  و حشرات  ، حيوانات شريف  احاديث  مبناي بر  شود كه مي  خاطر نشان
ـ  3).  غليواج(  ـ زغن 2.  ـ كالغ 1: مستثنا هستند  احرام  صيد در حالت  قتل  حكم

  در كشتن  پس. شود مي  ملحق  سگ  نيز به  و گرگ.  درنده  ـ سگ 5.  ـ موش 4.  عقرب
  . نيست  اي و كفاره  آنها گناه

   
  

                                                 
 . است  صاع  چهارم است، و مد يك  گرم) 2751(  صاع  يك ١
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شكار  :شكار دريا »است  شده  شكار دريا حالل«نيز   احرام  در حال  حتي »شما  براي«
  شكار دريايي  درآن  كه  است  هر آبي: مراد از دريا در اينجا.  است)  آبزيان(  آبي  حيوانات

  شما حالل  براي  همچنين »و« باشد  نهر يا چاهي  ، آب آب  شود، هرچند آن مي  يافت

  بيرون  دريا به  كه  است  آن  هاي خوردني از  اي خوردني: دريا  طعام »دريا  طعام«  شده
دريا   آب  بر روي  كه  اي مرده  ، ماهي ابوحنيفه اما در نزد. آيد  آب  افگند، يا بر روي

  نيز در نزد احناف  دريايي  ساير حيوانات  ، خوردن ماهي شود و بجز نمي  آيد، خورده مي
  گرفته  از دريا زنده  كه  شكاري  به  كريمه  را در آيه) صيد(،  احناف غير  ولي.  روا نيست

افگند، تفسير  مي  بيرون  را به  آن  دريا بعد از مردن  كه  آنچه  را به)  طعام( شود و مي
  تا براي شما منفعتي«  گردانيديم  شما حالل  دريا را براي  شكار و طعام ! آري .اند كرده

  براي و«نيرو برگيرند   كنند، از آن مي  مصرف  طور تازه  را به  آن  كه  و مقيماني »باشد

  گوشت گيرند و برمي  توشه  از آن  شما كه  مسافران  باشد براي  منفعتي:  يعني »قافله
  كنند ـ چون مي  را در يخچالها نگهداري  كنند، يا آن مي  را خشك  شكارشده  حيوان

 »باشيد  محرم  كه  ، مادام است  گرديده  بر شما حرام  شكار بيابان  ولي«عصر حاضر ـ 
  بر محرم  غير محرم شكار  همچنان. باشيد  داشته  تن بر  احرام  لباس  كه  گاه تا آن:  يعني
  بود، مگر در رأي  كرده شكار  محرم  استفاده  را جهت  آن  ، اگر غير محرم است  حرام

  باشد؛ در هرحال  صيد شده  غيرمحرم  وسيله  به  را كه  شكار خشكي  خوردن  كه  احناف
.  در غير آن  باشد، چه  شكار شده  وي  منظور استفاده  به  دانند، چه جايز مي  محرم  براي

نمايد،   و توليد نسل  گذاري تخم  خشكي در  شود كه مي  هر حيواني  شامل  شكار خشكي
نزد او   كه  و از خدايي«  مرغابي  كند، چون در دريا زندگي  از اوقات  اي هرچند پاره

  .دهد جزا مي  برابر اعمالتان را در زيرا او شما »شويد پروا داريد محشور مي
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 و مدار  مايه:  يعني »امور مردمان  قوام  ، سبب است  الحرام  بيت  را كه  خداوند كعبه«

  منافع ، زيرا در حج »گردانيد«  و دنيايشان  و معاد و دين  امور معاش  و انتظام  يابي سامان
  در حج ! شود؛ آري مي  و دنيايشان  دين  رونق  سبب  كه  است  نهفته  يو مصالح

شود،  مي  ايمن  و هراسناكشان  شوند، خائف مي  واصل  عبوديت  اوج  به  ايشگرانشانني
  اطعام  در آن  برند، فقرايشان سود مي  در آن  شود، تجارشان مي  داده  نصرت  ضعيفشان

  غيرمزروع  اي وادي  آباداني  را سبب  حج  مناسك �داوندخ  كه  ا اينشوند و اخير مي
نيز  »را  حرام  ماه« �خداوند »و« گزيد نمي  اقامت  كسي  هيچ  در آن  گردانيد، وگرنه

ـ   حرام  در ماههاي  مردم  كه طوري گردانيد،  امور مردم  يافتن  و سامان  انتظام  سبب
  جنگند و نه مي  با دشمني  طلبند، نه را مي  خوني  ـ نه  و رجب  ، محرم ، ذوالحجه ذوالقعده

  ـ از اين  حرام  ماههاي  كنند پس مي  حرمتي بي  مورداحترامي  و ارزش  امر مقدس  به
  و قتال  قتل  حرمت:  كه  بايد گفت  ولي.  است  امور مردم  وانتظام  قوام  ـ نيز مايه  حيث

 »را  هدي« �خداوند »و«  است  شده  ما منسوخ  ، در شريعت حرام  در ماههاي  عادالنه
  انتظام  نيز سبب »دار را قالده  هاي و قرباني«شود  اهدا مي  مكه  به  را كه  حيواناتي : يعني
 داراي  حيوان  كسي  ، وقتي در آنهاست  كه  ديگري  گردانيد زيرا بجز منافع  مردم امور

دارد  را  يا عمره  حج  او عزم  شود كه مي  فهميدهكند،   را با خود همراه)  قالده(بند  گردن 
ا ياد كرد دار را مخصوص  قالده  و قرباني. گردد نمي  وي  متعرض  ، كسي و بنابراين

  بيشتر و شكوه آن   ثواب  كه  خاطر آن  ، به است)  هدي(نيز از   قرباني  نوع  اين  كه  درحالي
در   را كه  اهللا آنچه  تا بدانيد كه  است  آن  رايب  بيان  اين«  گرتر است جلوه  با آن  حج

چيز   همه  به  هللا  داند و تا بدانيد كه مي  است  در زمين  را كه  و آنچه  مانهاستآس

  .گرداند مي  را مشروع  ، احكام خويش  مطلق  و علم  حكمت  براساس  پس »داناست
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  حرمت و  وي  قدسي  ، حرم وي  احكام  كه  بر كسي »است  سخت هللا  تعقوب  بدانيد كه«

خدا   وبدانيد كه«كند   حرمتي بي  وي  و ارزشهاي  مقدسات  انگارد و به  را سبك  احرام

  وي  و رحمت عفو  آستان  به  كه  كنندگاني و بازگشت  بر تائبان »است  مهربان  آمرزنده
  .آيند باز مي
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  اطاعت و  اگر امتثال  پس »نيست«شما   براي »پيغام  پيامبر جز رساندن  بر عهده«

ايد اما  نكرده  جنايت  خودتان  و جز در حق  نرسانده  زيان  خودتان نكرديد، مسلما جز به
، دستور  هكرد  خود عمل  تكليف  به  ؛ ايشان مربوط است صخدا  رسول  به  كه تا جايي

شما در   براي پس  است  كرده  قيام  تبليغ  واجب  و به  داده  را انجام  عزوجل  خداي
كنيد و  مي را آشكار  و خداوند آنچه«  نيست  عذري  هيچ  ها و تقصيرهايتان كوتاهي

  .ماند نمي  شما بر او پنهان  يا وفاق  لذا نفاق »داند داريد، مي مي  را پنهان  آنچه
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:  خبيث مراد از »برابر نيست«  پليد و پاك:  يعني »و طيب  خبيث« صپيامبر  اي »بگو«
و   خوب  بد و شرور و مردمان  هاي يا مراد؛ انسان.  است  حالل:  و مراد از طيب  حرام
  و همه  است  عام لفظ،«: گويد مي  قرطبي.  است  نيك  بد و اعمال  يا مراد؛ اعمال. پاكند

  پليديها تو را به  هرچند كثرت«دو برابر نيستند   اين ! آري. »گيرد را دربر مي  معاني  اين

را نابود   آن  و بركت  برده بين را از  چيز، سود و ثمر آن  يك  زيرا پليدي »آورد  شگفت

  را بر كردارهاي  صالحه عمال و ا »از اهللا پروا كنيد !خرد  صاحبان  اي  پس«كند  مي
تا «آنها   و پليدان  از تبهكاران  باشيد، نه  مردم  و نيكان  برگزينيد و از پاكان  ناشايست

  .»رستگار شويد
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را از   مؤمنان كرد، در اينجا  را بيان  احرام  شكار در حال  حكم �خداوند  كه  از آن  پس
  كرده  شود، نهي مي  اشيا عنوان  تحريم  به  گرايش  انگيزه  به  كه  هايي پرسش  كردن  مطرح
از   پرسيدن  به  كه »نپرسيد چيزهايي  از آن ! مؤمنان  اي«: آموزد مي  ادب  چنين  آنان  و به

در  �از پيامبر خدا ! آري. رسانند نمي مدد  دينتان شما در امر  نداريد و به  آنها نيازي
شما آشكار شود، شما را   آنها براي  حقيقت زيرا اگر«نكنيد   سؤال  مواردي  چنين

  فايده از امور بي  كردن ديگر، سؤال  از جهتي .آيد مي  و بر شما ناخوش »كند مي  غمگين
و بر   كننده امر بر سؤال  آن  وجوب  بسب  است  ممكن ، نيست  نيازي  بدان  كه  و از آنچه

امر   بر اين  ، دال آيه  اين  نزول  سبب  در بيان  وارده  ازروايات  يكي  كه شود چنان  ديگران
در   آيا حج: پرسيد صخدا  از رسول  از اصحاب  ؛ يكي است آمده  روايت  در اين.  است

 ! آري:  اگر بگويم: ندشدند و فرمود  خشمگين صخدا  رسول است؟  فرض  هر سال
و اگر از آنها «. شد  نازل  كريمه آيه   بود كه  همان. شود مي  بر شما واجب  گمان بي

در  صخدا  با وجود رسول  بدانيد كه» كنيد  شود سؤال مي  نازل قرآن   كه  هنگامي

  آن  جواب »شود مي  ساخته  شما روشن  براي  البته«؛  بر وي وحي  و نزول  انميانت

خدا از آنها «  موضوع  آن  در باره  وحي  يا با نزول ص اكرم رسول  ؛ با پاسخ سؤالتان

  اين  ديگربار به  پس  كرديد درگذشت  سؤال  در گذشته  از آنچه �خدا : يعني »گذشت

 و خداوند«  درگذشت  تكاليف  آن  به  كردنتان  از مكلف �يا خدا. بازنگرديد  شيوه

ـ   شما را ـ جز بعد از هشداردادنتان  كه  است  وي  و از بردباري »بردبار است  آمرزنده
  .كند نمي  مجازات
و شما   كرده  از آنها سكوت  قرآن  كه  است  اموري  در پيرامونتان:  است  اين  معني  حاصل

اگر   نكنيد ولي  چيزها سؤال  ، از آن پس  است  نكرده  مكلف  چيزي  را در مورد آنها به
. كند  را غمگين شما  شود، هرچند كه مي  بر شما نازل  آن  كرديد، حكم  سؤال  اين  رغم به

،  از نظر جرم  مسلمانان  در ميان  مسلمانان  بزرگترين«:  است  آمده  شريف  در حديث
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  حرام  وي  سؤال  سبب اما به  است  نشده  حرام  كند كه مي  سؤال  از چيزي  كه  است  كسي
  .»شود مي
از   كه  طوري  پايبند شدند به  ادب  اين  به صخدا  رسول  ، صحابه آيه  اين  از نزول بعد

  ابالغ  ايشان  به ص پيامبراكرم  كه  آنچه  و فقط به  پرهيز كرده  فايده بي  سؤاالت  طرح
مورد امور  در  سؤاالت  ، طرحصاكرم  اما بعد از عصر رسول. كردند نمود، اكتفا مي مي

  .شود  نازل  يا حرامي  حالل  رود كه نمي  آن  ديگر بيم  زيرا امروزه  ز استجاي  شرعي
   

���Å������Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼���Å������Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼���Å������Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼���Å������Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½���¼  
 : يعني »كافر شدند  آن  كردند، باز به  از شما، از مانند آنها سؤال  پيش  همانا قومي«

 آنها نبود و  طرح  به  نيازي  كردند كه  مطرح  هايي ، سؤال پيشين  هاي از امت  كساني
 خود به  پرسشهاي  بر اساس  كرد اما چون نمي  آنها را ايجاب  طرح  ديني  ضرورتي

 در  اموري  چنين اين  نمونه  نكردند، كه  عمل  تكاليف  آن  شدند، به  مكلف  تكاليفي 
  . است  فراوان  يهود و نصاري  هاي آيين
را   نوي ابتدائا چيز صخدا  از رسول:  است  د اينآي برمي  آيات  از اين  كه  اي قاعده  پس

،  آن  به  كردن عمل و  قصد فهميدن  ، به شده  نازل  آنچه  درباره  كه  نپرسيد اما جايز است
  .بخواهيد  توضيح

   

��Ú��ÙØ��×��Ö��Õ��������Ô��Ó���Ò��ÑÐ���Ï��Î���Í��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç��Æ��Ú��ÙØ��×��Ö��Õ��������Ô��Ó���Ò��ÑÐ���Ï��Î���Í��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç��Æ��Ú��ÙØ��×��Ö��Õ��������Ô��Ó���Ò��ÑÐ���Ï��Î���Í��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç��Æ��Ú��ÙØ��×��Ö��Õ��������Ô��Ó���Ò��ÑÐ���Ï��Î���Í��Ì���Ë����Ê��É��È��Ç��Æ
���Ý��Ü����Û���Ý��Ü����Û���Ý��Ü����Û���Ý��Ü����Û  

 : بحيره »است  نگردانيده  را مشروع  اي و حامي  و وصيله  سائبه و  بحيره  هيچ هللا«
  اختصاص  بتان  را به  شگافتند و شير آن را مي  آن  گوش  جاهليت  اهل  بود كه  شتري ماده
  اي نشانه  آن  گوش  و شگافتن  خود نداشت  را براي  آن  دوشيدن  حق  كسي  دادند پس مي

ساختند، يا شتر  مي  كردند ورهايش مي  نذر بتان  بود كه  شتري ماده:  سائبه. امر بود  بر اين
او را از  �اگر مثال خداوند  كردكه مي  مشروط نذر بتان  نيت  اين  به  كسي  بود كه  نري

  برگرداند، در اين  و مأوايش  منزل  برهاند، يا او را از سفر به  سالمت به  اي بيماري
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بر   برود و كسي  چرا و آب  خواهد به مي  جايي در هر  ارد كهشتر را آزاد بگذ  آن  صورت
  خودشان  زاييد، به مي  مادينه  اگر دوشكم  بود كه  شتري  ماده:  وصيله. سوار نشود  آن

  شتر نري:  حامي.  يافت مي  اختصاص  بتان  به زاييد، مي  اي اما اگر نرينه  گرفت مي  تعلق
  داغ  حاال ديگر پشتش: گفتند آمد، مي وجود مي به فرزند  ده  وي  از پشت  چون  بود كه

  و علفي  او را از آب  شد، نه سوار مي  بر آن  كسي  كردند وديگر نه مي  رهايش  پس  شده
  و در آنها به  كرده  آنها را اختراع  جاهليت  اهل  چند بود كه  اموري اينها. داشتند باز مي
زيرا آنها  »بندند مي  دروغ هللابر ا  كافران  ولي«. ستندج مي  تمسك  پيشينيانشان  روش

  خداي  را به  تحريم  و اين  كرده  و تعبد بر خود حرام  تدين  انگيزه  چيزها را به اين
  و بيشترشان«بود   نكرده  آنها را حرام  عزوجل  خداي  كه دادند؛ درحالي مي  نسبت  سبحان

  آيه  كه چنان. گيرد نمي  نشأت  و فهم  از عقل  آنان  گاهو ديد  زيرا افعال »كنند نمي  تعقل
  :كند مي  معرفي  گونه  را اين  آنان  خردي و بي  از جهل  ديگري  ، نمونه بعدي

   

E� � D� � C� � B� � AE� � D� � C� � B� � AE� � D� � C� � B� � AE� � D� � C� � B� � A������S� � R� � QP� � O� � N� � M� � L� � � K� � J� � I� � H� � G� � F��S� � R� � QP� � O� � N� � M� � L� � � K� � J� � I� � H� � G� � F��S� � R� � QP� � O� � N� � M� � L� � � K� � J� � I� � H� � G� � F��S� � R� � QP� � O� � N� � M� � L� � � K� � J� � I� � H� � G� � F
��Z��Y���X��W���V��U��T��Z��Y���X��W���V��U��T��Z��Y���X��W���V��U��T��Z��Y���X��W���V��U��T  

 بياييد؛  پيامبرش  سوي و به  كرده  دا نازلخ  آنچه  سوي به: شود  گفته  آنان  به  و چون«

و   قرآن  هرگز به:  يعني »است  ما را بس  ايم يافته  خود را بر آن  پدران  آنچه: گويند مي

  آيا هرچند پدرانشان«  است  ما كافي  براي  پدرانمان  زيرا دين  آوريم نمي  پيامبر ايمان  به

  گمراه  جاهالني  پدرانشان  اگر هم  حتي:  يعني »دندبو  نيافته  و هدايت  دانسته نمي  چيزي
فقط   كسي  سزاوار نيست  كه  آن  مانند؟ حال مي  باقي  آنان  بر دين  باشند، باز هم  بوده

بماند،   باقي  آنان  و آيين  كيش  اند، به بوده  روان  در راهي  پيشينيانش  كه  خاطر اين به
  با كتاب  آنان و روش  آشكار باشد، يا راه  پيشينيان  هاي فساد شيوه  كه  گاه  آن  بويژه
  كسي  اگر اقتدا به ، بنابراين. باشد  قرار داشته  در مخالفت ص پيامبرش  و سنت �خدا
  داشتند و نه  علمي  پدرانشان نه  كه  باشد درحالي  يافته راه  بايد عالمي  كس ؛ آن است  الزم

  .برخوردار بودند  از هدايتي
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  هستيد پس  مسؤول  خودتان  شما در قبال:  يعني »بپردازيد  خودتان  به ! مؤمنان  اي«

  گمراه كه   باشيد، كسي  يافته شما راه  هرگاه«داريد   را نگاه  را بپاييد، يا خودتان  خودتان

  نفس  مسؤوليت در حدود شما خود  چنانچه:  يعني »رساند نمي  زيان شما  ، به است شده
  گمراه  كه  از مردم  كساني  باشيد، گمراهي  شده و هدايت  راهياب  حق  سوي ، به خويش

  .رساند نمي  شما زياني  اند، به شده
زيرا   ر نيستاز منك  و نهي  معروف  امر به  وجوب  نفي  معناي  به  آيه  اين  كه  بايد دانست

و   معروف امربه  و قطعي  حتمي  ، بر وجوب بسياري  نبوي  و احاديث  قرآني  آيات
كند،  مي تأكيد  شخصي  بر مسؤوليت  كه  كريمه  آيه  اين  پس. كنند مي  ازمنكر داللت نهي

ا ر» ازمنكر  و نهي  معروف  امر به»  واجب  به  قيام  توانايي  شود كه مي  حمل  بر كساني
  هيچ  ازمنكر به نهي و  معروف كنند امربه نمي  گمان  شود كه مي  حمل  ندارند، يا بر كساني

  معروف از امربه  دارند كه  بيم  بجا گذارد، يا از آن  تأثيري  در مخاطبشان  از احوال  حالي
  آنان  هرا ب  آن  ، ترك آن  وقوع تصور  صرف  روبرو شوند كه  زياني  ازمنكر با چنان و نهي
شما : فرمود  كه  است  آمده � ابوبكرصديق  روايت  به  شريف  در حديث. كند مي  توجيه

  امر به  را بر ترك  آن  يعني(... نهيد مي  آن  را در غير جايگاه  خوانيد و آن را مي  آيه  اين
  كه  شنيدم صخدا  از رسول  من  كه  درحالي )كنيد مي از منكر حمل  و نهي  معروف
  خداي  كه  است  را تغيير ندادند، نزديك  منكر را ديدند و آن  مردم  كه  گاه آن«: فرمودند
  نيز روايت  خشني  از ابوثعلبه. »گرفتار كند  خويش  عذاب  رابه  آنان  همه  عزوجل

  آن  درباره ! ، آري كردم  سؤال  بسيار آگاهي  از شخص  آيه  اين  درباره :فرمود  كه  است شده
  معروف  بايد به  بلكه«: فرمودند  شريف  در حديث  پس  كردم  سؤال صخدا  ازرسول

  از بخل ]فقط  قرار گرفتيد كه  در زماني[  چون  كه  گاه كنيد تا آن  و از منكر نهي امر
اعتبار  مدار  و دنيامحوري  شد و خودپرستي مي  پيروي  نفس  و از هواي  اطاعت  وحرص

  گرديد پس مي  و فريفته  دلخوش  خويش  رأي  فقط به  و نظري  أير  بود و هر صاحب
شما   همگي  بازگشت«. »... خود شماست  نفس  ا مسئوليتبر شما مخصوص  وقت  در آن
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:  يعني »سازد مي  داديد، آگاه مي  انجام  شما را از آنچه  گاه ، آن خداوند است  سوي به
آنها را از   تمام  زودي به گردند و او باز مي �خدا  يسو هر دو به   و گمراهان  يافتگان راه

 را در  همگي  كرد، سپس خواهد  شان محاسبه  و در برابر عملشان  خبر داده  اعمالشان
  .جزا خواهد داد  برابر اعمالشان
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  : است  قرآني  آيات  ، از دشوارترين ، لفظ و حكم زير از نظر اعراب  گانه سه  آيات
  اي از گواهي  عبارت: در اينجا  شهادت »شما  در ميان  شهادت  نصاب ! مؤمنان  اي«

  كه  هنگامي«شما  در ميان   شهادت  نصاب!  آري. شود مي  شهود ارائه  سوياز   كه  است

  اين«  است  آن  هاي و نشانه  حضور عالئم:  حضور مرگ »از شما حاضر آيد  يكي  مرگ

  مسلمان  از مردان  دو تن : يعني »را  خود دو تن  بايد از ميان  وصيت  موقع در  كه  است
شاهد   دو تن  اين : يعني »باشند  عادل  خود فراخوانيد كه  در ميان  گواهي  به«را 

  گواهي  به« از كفار را:  يعني »را  از غيرتان  يا دو تن«باشند   بايد عادل  مسلمان

  ومصيبت«موجود نبود   مسلماني  و گواه »باشيد  سفر كرده  فراخوانيد، اگر در زمين

  شرايطي در چنين  پس. در رسيد  گتانمر  هاي نشانه:  يعني »را فرارسيد شما  مرگ
  سوي به  تان وصيت  حامل  بعد از مرگتان  فراخوانيد كه  گواهي  كافر را به  توانيد دو تن مي

  .باشند  آنان  سوي از شما به  بجامانده  مال  گردند و نيز حامل  تان ورثه
وصايا  سفر و در مورد در  بر مسلمانان  ذمه  اهل  گواهي  بودن جايز  دليل  كريمه  آيه
  گواهان  واگر به.  است  دو شرط ياد شده  كافر، مقيد به  گرفتن  جواز گواه:  يعني. باشد مي

بعد «سوگند   اداي  براي »را  آنان«: كرديد  خيانت  آنها ادعاي  و عليه  شده  كافر مشكوك

سوگند و   اداي  كه شود مي  خاطرنشان .»بازداريد«از نمازها   عصر، يا غيرآن »از نماز
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در سوگند   و حكمت. بود  مرسوم  مسلمانان  قضايا بعد از نماز عصر در ميان  فيصله
  پس«  است  و ضمير سوگندخورنده  وجدان  واداشتن  تكان  بعد از نماز، تغليظ و به  دادن

  دو تن  آن »خورند  قسم هللا  به«بوديد  و مردد »كرديد  شك  آنان  اگر در صداقت

ما :  يعني »فروشيم نمي  قيمتي  هيچ  را به  حق  ما اين:  كه«  مضمون  اين  شاهد، به
  خاطر دستيابي تا به  فروشيم دنيا نمي ناچيز  متاع  اين  را به �خداوند  از سوي  مان بهره

  او گواهي  نفع به  كه  هرچند كسي« ! يادكنيم  او سوگند دروغ  مقدس  نام دنيا، به  مال  به

ما باشد، ما   از نزديكان)  مشهودله(هرچندفرد :  يعني »باشد  قرابت  ، صاحب دهيم مي

 »كنيم نمي  را پنهان هللا  و گواهي«  دهيم مي ترجيح  وي  را بر رضاي  و راستي  قطعا حق
  ، پنهان امر كرده  آن  و بزرگداشت  نگهداري  به  عزوجل  خداي  را كه  اي گواهي:  يعني
  نيز در حكم  جمله  اين »بود  خواهيم  گناهكاران ، از صورت  در غير اين  كه«  كنيم نمي
  . است  داخل  قسم

   

��¶� � µ� � �́ � � ³� � ²� � ±� � °� � �̄ � ®� � � ¬� � «� � � ª� � ©� � ¨��¶� � µ� � �́ � � ³� � ²� � ±� � °� � �̄ � ®� � � ¬� � «� � � ª� � ©� � ¨��¶� � µ� � �́ � � ³� � ²� � ±� � °� � �̄ � ®� � � ¬� � «� � � ª� � ©� � ¨��¶� � µ� � �́ � � ³� � ²� � ±� � °� � �̄ � ®� � � ¬� � «� � � ª� � ©� � ¨
»��º��¹��¸»��º��¹��¸»��º��¹��¸»��º��¹��¸����À��¿��¾��½��¼À��¿��¾��½��¼À��¿��¾��½��¼À��¿��¾��½��¼����������������ÁÁÁÁ��������������Ä��Ã��Â��Ä��Ã��Â��Ä��Ã��Â��Ä��Ã��Â  

 مراسم  اگر بعد از اجراي:  يعني »اند شده  گناه  دو دستخوش آن  شد كه  و اگر معلوم«
  درشهادت  گفتن  ، با دروغ دو وصي  دو شاهد، يا آن  آن  شد كه  حاصل  ، آگاهي تحليف 

ديگر   دوكس  پس«اند؛  گرديده  گناهي  ديگر مرتكب  يا در سوگند، يا با ظهور خيانتي

  ديگر كه  دوتن:  يعني »باشند  داشته  متوفي  به  نزديكتري  قرابت  آنها بايستند كه  بجاي
بپا ايستند و بر  آنها  سوگند عليه  اداي  دو، جهت  آن  باشند، بجاي  متوفي  ز نزديكانا

  هر يك  كه  گروهي از«بدهند يا سوگند بخورند   ؛ شهادت است  و حقيقت  حق  كه  آنچه

  دو تن  اين : يعني »خود ساخت  را حق  ، مال بر آنان  زبردستي  به  دروغ  از دو گواه
جفا   بر آنان ، دو شاهد اول  آن  از سوي  باشند كه  ، از كساني متوفي  به  شاهد نزديك

  تر ازگواهي ما درست  گواهي  سوگند خورند كه هللا  به  پس«  است  شده  و ستم  رفته

آنها   ما ازشهادت  شهادت:  دو شاهد كافر سوگند ياد كنند كه  عليه: يعني »دو است  آن
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و ما از حد «دار وراستگو  هستند و ما امانت  غگو و خائنو آنها درو  تر است درست

و در «  ايم نخورده  بهتان و  دروغ  آنها به  سوگند را عليه  ما اين:  يعني »ايم تجاوز نكرده

  .باشد  وجود داشته  دغلي و  دروغ  گر در كارمانا» باشيم  از ستمكاران  صورت  غير اين
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Ý��Ü����Û��ÚÝ��Ü����Û��ÚÝ��Ü����Û��ÚÝ��Ü����Û��Ú  

 اين:  يعني »ادا كنند  آن  را بر وجه  شهادت  كه  آن  به  نزديكتر است«  روش »اين«
 را بر وجه  ، گواهي وصيت  گواهي  بردارنده  گواهان  كه  است  آن  نزديكتر به  روش 
 و در آن  نكرده  و تبديل  تحريف را  ادا كنند و آن  بايد آن و طور شايد و به  درست 
 برگردانده  آنان  سوگندها بعد از سوگندهاي  بترسند كه  يا از آن«نورزند   خيانت 

  ترس  باشند از اين  ايمن  وصيت  گواهان  كه  است  آن  نزديكتر به  روش  اين:  يعني »شود 
بخورند زيرا  سوگند  آنان  گواهي  و آنها برخالف  شده  برگردانده  ورثه  سوگندها به  كه

نخواهد بود،   مدعي  از جانب  ، سوگند ديگري بعد از سوگند وي  بداند كه  اگر كسي
شود تا  مي  سبب ، بعد از سوگند شهود وصيت  خورد لذا سوگند ورثه مي  سوگند دروغ
 »از خدا پروا داريد و«، پرهيز و احتياط كنند  دروغ به  از سوگند خوردن  شهود وصيت

و «  و اجابت  پذيرش  شنيدن  به »او را بشنويد  و حكم«  و سوگند دروغ  در امر خيانت

  خود را به  اطاعت  دايره از  روندگان بيرون:  يعني» نمايد نمي  را راه  فاسقان  گروه هللا
  .گرداند نمي  راهياب  حق

دررسد، بايد   مرگ  هاي نشانه  كسي  اگر به:  است  اين  فوق  كريمه  دو آيه  معناي  حاصل
در   بگيرد و چنانچه  خود گواه  را بر وصيت  مسلمان  شاهد عادل  كند و دو تن  وصيت

  شاهد مسلمان  دو تن نبود و  وي  وحوش در حول  ديگري  كس  سفر بود و جز كافران
اگر   سپس. بگيرد  گواه  خويش  شاهد كافر را بر وصيت  تا دو تن  ، جايز است نيافت

  دو كافر به  كردند، بايد آن  شك  دو تن  آن  ، در گواهي كننده وصيت  شخص  رثهو
  را كتمان  از شهادت  و چيزي  داده  شهادت  حق به:  كه  سوگند بخورند بر اين �خداوند

اگر بعد از   گاه آن. اند ننموده  ، خيانت سپرده آنها  به  كه  متوفي  متروكه  اند و در مال نكرده
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از   چيزي  كه  رفت ظهور رسيد، يا تصور مي به  سوگندشان  خالف  سوگند، در عمل  اين
، دو  هنگام  ، در اين است  درآمده  دو تن  آن  در ملكيت  وجوه از  وجهي  به  متوفي  تركه

  مفاد اين  به  كافر سوگند بخورند و بعد از آن  دو گواه  آن  ، عليه متوفي  ورثه  از مردان  تن
  .شود مي ند عملسوگ

  تميم« :فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  دربيان � عباس از ابن
  و چون... كردند مي  تجارت  در مكه  بودند كه  از نصرانياني  بداء دو تن  بن و عدي  داري

  انتقال  همدين  را به  خويش  مركز تجاري  كردند، آنان  هجرت  مدينه  به صاكرم رسول
  قصد تجارت به  يكجا با آنان سهمي  بديل  نام به  از مسلمانان  تن  ، يك در مدينه. دادند
  سالمت به  جان  بيماري  از آن  كرد كه  بيمار شد و احساس  در راه  گرديد، بديل  شام  عازم

  اش رتيتجا  كاالي  را در درون  و آن  نوشته  وصيتي  خويش  دست به  نخواهد برد پس
  و چون.  گرفت  گواه  خويش  كرد و آنهارا بر وصيت  وصيت  گاه نمود، آن  پنهان

  بود، براي  ونگار يافته با طال نقش  را كه  ظرفي  اش تجارتي  كاالي  ، آنها از ميان درگذشت
  اش خانواده  را به  بديل  و مرگ  بيماري  آمدند، ماجراي  مدينه به  خود برداشتند و چون

را گشودند،   كااليش  بديل  خانواده  كه هنگامي. سپردند  آنان  رابه  بازگفته و اموالش
  ظرف  بود، يافتند اما از آن  نوشته  خود را نيز درآن  اموال  صورت او را كه  نامه وصيت
  نازل  مباركه  آيات  بود كه  نمودند، همان  شكايت ص اكرم نزد رسول لذا. نبود  خبري

  .»...شد
  محكم  بلكه  نيست  منسوخ  آيه  حكم  كه  است  اين  ترجيح«: گويد مي  جرير طبري ابن

  .»است
   

F��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��A�����IH��G�IH��G�IH��G�IH��G����K��JK��JK��JK��J����S��R��Q��P�����O��NM���LS��R��Q��P�����O��NM���LS��R��Q��P�����O��NM���LS��R��Q��P�����O��NM���L  
 آيه  مخاطب.  است  همانا روز قيامت  كه »آورد را گرد مي  خدا، پيامبران  كه  روزي«
 �خداوند كه  روزي ! آري. حذر كنند  ياد آورند، يا از آن بهروز را   بايد اين  مؤمنانند كه 

:  يعني »شد؟  داده شما  به  پاسخي  چه: فرمايد مي  پس«آورد  را گرد مي  پيامبران
  پاسخي  شما چه ، به برانگيخت  آنان  سوي  شما را به  عزوجل  خداي  كه  هايتان امت
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  كه  باآن »نهاني  رازهاي  داناي  كه  ، تويي نداريم  ما علمي: گويند مي«دادند؟ 
  ولي اند دانا بودند داده  ايشان  به  هايشان امت  كه  پاسخي  چگونگي  به ‡پيامبران

  و پاسخ  گفته  ، چنين الغيوب عالم  خداي  خود در پيشگاه  منظور اظهار عجز و ناتواني به
  از هول ‡پيامبران:ديگر قولي  به. كردند  تفويض  خود وي  را به  تعالي  حق  سؤال  اين

  كه  است  قولي  واين. را از ياد بردند  هايشان امت  محشر، پاسخ  عرصه  و وحشت
  هايشان امت  بعدا درباره  باشد كه  اي با گواهي  شان سخن  اين  تواند يكجا كننده مي
  اخالص  ما به : باشد كه اين ‡مراد پيامبران  كه  است  محتمل: ديگر قولي  به. دهند مي

  . هستي  و نهان آشكار  داناي  كه  زيرا فقط تويي  نداريم  علمي  هايمان امت
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مرا بر خود و بر مادرت   نعمت ! مريم  پسرم  عيسي  اي:  خداوند گفت  كه  هنگامي«

وي   بعد از باالبردن � عيسي  به  نعمت  اين  يادآوري«: گويد كثير مي ابن »ياد آور به 
  صيغه به  و تعبير از آن  است  در روز قيامت  وي  به  يادآوري  يا اين. بود  آسمان  سوي به 

براو   نعمت  يادآوري از  هدف. »كند  داللت  آن  حتمي  بر وقوع  كه  است  آن  ، براي ماضي
  كه  است  شأني  و رفعت  ، علو مقام كرامت  ها به امت  ساختن ، همانا آشنا و بر مادرش

،  يادآوري  اين  كه چنان از گردانيدمفتخر، معزز و ممت  دو را بدان آن �خداوند
از   در واقع  گرفتند زيرا آنان  خدايي  دو را به  آن  كه  نيز هست  كساني  توبيخ  دربرگيرنده

  خداي  از جانب  همه  مادرش و  ها بر عيسي انعام  اين  اند كه كرده  غفلت  حقيقت  اين
برخوردار   هايش نعمت  از اين  كه اند وي  بندگان  از زمره  دو، بندگاني و آن  بوده  سبحان

  به  سبحان  خداي  كه  برآنچه  ، افزون وقدرتي  صالحيت  هيچ  و مريم  عيسي  اند پس شده
تو   كه  گاه آن«ياد آور  به  مرا بر خود و بر مادرت  نعمت ! آري. ، ندارند كرده  آنها عنايت
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 �خداوند  كه  پاكي  روح:  يعني »قدسال روح  به«  نيرو دادم:  يعني »را تأييد كردم
:  يعني.  است � ، جبرئيل القدس روح:  قولي  به. گردانيد  مخصوص  آن  را به � عيسي

اعجاز   به »در گهواره  با مردمان«  كردم  تأييد و تقويت  جبرئيل  وسيله تو را به

  گفتنت  و سخن،  گفتي مي  نيز سخن »و در ميانسالي«  كودكي  حال در »گفتي مي سخن«

 »را آموختم  تو كتاب  به  كه  گاه و آن«  نداشت  باهم  تفاوتي  ، هيچ هر دو حالت در

 محكم  سخن:  يعني »و حكمت«را   آن  جنس  ـ يعني  كتاب  خط و سواد، يا مطلق : يعني
ر ب  را كه  كتابي:  يعني »را  و انجيل«را  � موسي  كتاب:  يعني »و تورات«و استوار را  

  گاه ، آن ساختي مي  پرنده  شكل به  از گل  من  اذن  به  كه  گاه و آن«  كردم  وحي  خودت

  ، مانند ساير پرندگان و زنده  متحرك »شد مي  اي پرنده  من  اذن به  پس  دميدي مي  آن در

 را بيرون  مردگان  كه  گاه و آن  دادي شفا مي  من  اذن را به  و كور مادرزاد و پيس«

  همه »من  اذن  به«بود؛   بزرگ  اي تو معجزه  براي  و اين  از قبرهايشان  زنده »آوردي مي 
  نداشت  اين جز  نقشي  اينها هيچ  در همه � بود و عيسي  الهي  و فرمان  حكم  اينها به

  و برگردانيدم  كردم دفع:  يعني» بازداشتم  كه  و هنگامي«كند   پيروي  فقط از امر الهي  كه
  آنان  براي  كه  گاه آن«تو را كردند   قصد كشتن  وقتي »را  اسرائيل از تو شر بني«

كافر   كه از آنان  كساني  پس  آوردي«  روشن  هاي معجزه:  يعني »آشكار  حجتهاي

  معجزات  اين  در برابر درخشش  چون »اينها جز سحر آشكار نيست: بودند گفتند شده
آنها   انكار كلي ، قادر به را پر ساخت  و روانشان  آنها، چشم  يماندند و تجل  خيره  بزرگ
  .دادند  سحر و جادو نسبت  آنها را به  بلكه  نشده

   

z��yz��yz��yz��y����{{{{�����~��}��|�~��}��|�~��}��|�~��}��|������§��¦¥¤£¢¡��§��¦¥¤£¢¡��§��¦¥¤£¢¡��§��¦¥¤£¢¡  
  ايمان  و پيامبرم  من  به  ، كه حواريون  سوي به«  كردم  الهام:  يعني »كردم  وحي  و چون«

  اين ديگر معني  قولي  به.  افگندم  را در دلهايشان  نور توحيد و اخالص  پس »آوريد
  پيامبرم  و رسالت  من  به  كه  دستور دادم � عيسي  پيامبرم  بر زبان  حواريون  به:  است
  ايمان :گفتند«بودند  � عيسي  راستين  و پيروان  شاگردان:  حواريون. آوريد  ايمان
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ما   كه  باش  گواه«: گفتند »و«كردند   بترا اجا � عيسي  آنها دعوت:  يعني »آورديم

  و به  كامال مخلص خويش  ما در ايمان  كه  اين  به  باش  گواه !پروردگارا:  يعني »مسلمانيم
  . هستيم  تو كامال تسليم
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  . بر گرفته  خود را ازآن  نسبت  سوره  اين  كه  ، داستاني است» ائدهم»  بيانگر داستان  آيه  اين
بر   تواند كه آيا پروردگار تو مي ! پسر مريم  عيسي  اي: گفتند  حواريون  كه  هنگامي«

  رو نبود كه ازآن  حواريون  درخواست  اين:  قولي  به »فرو فرستد؟  از آسمان  اي ما مائده
  باور راسخ  تعالي  حق  قدرت  باشند زيرا آنها به  كرده  شك  الخداوند متع  در توانايي

،  مائده  درخواست آنها با: ديگر قولي  به. بود  خوراكي  نياز آنها به  سبب  به  تند بلكهداش
  من  به !پروردگارا: ( گفت � ابراهيم  كه شدند چنان  قلبي  و آرامش  خواستار طمأنينه

  هر دو قول  بعد، گواه  و آيه. »260 /بقره«...) كني مي  زنده  چگونه را  مردگان  كه  بنمايان
  اي سفره:  مائده.  است  شده  مطرح  هردو در آن قلبي  و اطمينان  خوراك  زيرا نياز به  است
اگر مؤمنيد، :  گفت«  حواريون  در پاسخ � عيسي. باشد  شده  غذا نهاده  بر آن  كه  است

  خود راستگوييد، از خدا پروا كنيد و از اين  در ايمان  چنانچه : عنيي »از خدا پروا كنيد
  چنين  كه  دور است به  مؤمن  نظر نماييد زيرا از شأن صرف  آن  و امثال  درخواست
  .كند  ارائه  تعالي  حق  را به  پيشنهاداتي

   

Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÐ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÐ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��ÁÐ��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È���Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á  
  كه بودند  همراه � با عيسي  بزرگي  زيرا جمع »بخوريم  از آن  هك  خواهيم مي: گفتند«

  قدرت  كمال  با مشاهده »گيرد  ما آرام  و دلهاي«نداشتند   خوردن  براي  كافي  غذاي
  قرار داده  ما را مورد اجابت  درخواست  خداوند متعال  امر كه  اين  ، يا به�خداوند

  در ادعاي تو  كه  بدانيم  اليقين  عين  به:  يعني »اي گفته  ما راست  به  كه  و بدانيم«  است

از «  از آسمان  مائده  در فرود آمدن:  يعني »آن  و در نزول«  اي گفته  ما راست  به  نبوتت
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  آن  فرودآمدن شاهد  كه  يا از ساير مردم  اسرائيل از بني  در نزد كساني »باشيم  گواهان
  .نيستند

   

� �E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��AK��J��I��H��G��FK��J��I��H��G��FK��J��I��H��G��FK��J��I��H��G��F������Q��P��O��N��M��L��Q��P��O��N��M��L��Q��P��O��N��M��L��Q��P��O��N��M��L
X��W��V���U��T��SRX��W��V���U��T��SRX��W��V���U��T��SRX��W��V���U��T��SR  

بود،   مائده  آوردن از فرود  بيانگر هدفشان  آنها را كه  سخنان  اين »مريم  بن عيسي«  چون

فرما تا  بر ما نازل «پر از غذا  »خواني  از آسمان! پروردگارا !بارالها:  گفت«شنيد 

و   اول براي «باشد   ما عيدي  براي  آن  فرودآمدنتا روز :  يعني» ما باشد  براي  عيدي

  كه  كساني  براي  كنند و هم مي  در عصر ما زندگي  كه آنان  براي  هم:  يعني »ما«  امت »آخر
  جهت  و از اين بود  در روز يكشنبه  آنان بر  مائده  نزول:  قولي  به. آيند بعد از ما مي

:  يعني. باشد »تو  از جانب  اي نشانه«تا  »و«دند دا روز را عيد خود قرار  آن  نصاري
  رسالتش  به  كه  كسي  ادعاي  و درستي  قدرتت  باشد بر كمال  روشني  و حجت  داللت

  و تو بهترين«  نيروگيريم  بر عبادتت  با آن  كه »ده  و ما را روزي«  اي فرستاده

  . نيست  اي هدهند ، غير از تو روزي در حقيقت  بلكه »دهندگاني روزي
   

���k��j��i��h��g����f��e��d��c��b����a��� �̀�_��^]��\����[��Z��Y���k��j��i��h��g����f��e��d��c��b����a��� �̀�_��^]��\����[��Z��Y���k��j��i��h��g����f��e��d��c��b����a��� �̀�_��^]��\����[��Z��Y���k��j��i��h��g����f��e��d��c��b����a��� �̀�_��^]��\����[��Z��Y  
بر   آن  فرستنده فرو  من: فرمود«كرد و   را اجابت � عيسي  خواسته »سبحان  خداي«

:  يعني »آن از  پس  ولي«  كنم نمي  وعده  خلف  و من  است  حق  من  و وعده »شما هستم

  او را به  پس« و انكار ورزد »از شما كافر شود  اگر كسي«  ائدهم  از فرودآوردن  پس

  عذاب را  عالم  از اهل  يك هيچ«  مانند آن  به:  يعني »آن  به  كه  كنم  تعذيب  عذابي

  محسوس  اند كه كرده  را تكذيب  اي ، معجزه صورت  آنها در آن  كه چرا »باشم  نكرده
مانند خواهد  بي و  سنگين  نيز عذابي  عذابشان  اند پس سر ديده  چشم  را به  و آن  است

  .بود
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  وقتي :گويد مي  كه  قولي  شد، برخالف  نازل  بر آنان  مائده  بر آنند كه  جمهور مفسران
  روايت � عباس ابن از.  نداريم  نيازي  مائده  نزول  به: تهديد شدند، گفتند  عذاب  آنها به

از   آماده  خواني  شد و آن  نازل  و حواريون � ، بر عيسي همائد«: فرمود  كه  است  شده
خواستند،  مي  كه  هر زماني رفتند و در مي  كه  در هرجايي  از آن  بود كه  و نان  ماهي

آنها مأمور بودند ... «: گويد مي �ياسر  عماربن  روايت  كثير بر اساس ابن. »خوردند مي
  و ذخيره  نموده  نكنند اما خيانت  فرداذخيره  براي امروز را  و غذاي  نكرده  خيانت  كه

  .»كرد  مسخشان  و بوزينه  خوك  ، به كيفر آن  پروردگار به  كردند پس
  پروردگارت از: گفتند ص اكرم رسول  نيز به  قريش  كه  است كرده  روايت � عباس ابن

 ...! آوريم مي  ايمانتو   به  وقت  ما طال گرداند و آن  صفا را براي  تا كوه  بخواه
  بر تو سالم  پروردگارت:  فرود آمد و گفت � دعا كردند و جبرئيل صاكرم رسول

اما   كنم مي  طال تبديل  به  آنان  صفا را براي  ، كوه خواهي اگر مي :فرمايد گويد و مي مي
  را عذاب  از جهانيان  احدي  كه  كنم  عذاب  كفر ورزيد، او را چنان  بعد از آن  اگر كسي

  و كوه[  بدارم  گشاده  آنان  روي را به  رحمت و  ، در توبه خواهي مي  و اگرهم.  باشم  نكرده
  بركوه[را   و رحمت  در توبه  بلكه«: گفتند صخدا  رسول.]نكنم  طال تبديل  صفا را به

  .»دهم مي  ترجيح ]طال
،  حواريون و � عيسي  انوگو مي گفت  اين«: گويد مي» القرآن  ظالل في«تفسير   صاحب
  كنيم مي  مالحظه ..سازد آشنا مي  هايشان ترين و برگزيده � عيسي  قوم  طبيعت  ما را به

  همه با آن  حواريون زيرا  بزرگ  است  فرقي ص اكرم  رسول  آنها و اصحاب  ميان  كه
گر دي  اي خواستار معجزه  هم ديدند، باز � از عيسي  كه  آشكاري  حسي  معجزات

  هم  معجزه  يك  آوردند، حتي  اسالم  كه  بعد از آن صمحمد  اصحاب  كه  شدند درحالي
  با حواريون � عيسي  حواريون  عظيم  تفاوت  است  اين... نكردند  درخواست

  .»صمحمد
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  كه  گفتي  مردم  آيا تو به ! مريم  بن عيسي  اي: خداوند گويد  را كه  هنگامي  و ياد كن«

  را به  روز قيامت! صمحمد  اي:  يعني »گيريد؟  خدايي  را بجز خداوند به  و مادرم من 
  رأي  اين. گويد مي � عيسي  را به  سخن  وز اينر  در آن  تعالي  حق  دآور كهيا

  سخن  اين  خداوند متعال: ديگر  قولي  به  ولي.  است  كريمه  در تفسير آيه  جمهورمفسران
 بعد  وي  در باره  نصاري  رد پندارهاي  ، جهت آسمان  به � عيسي  باالبردن  هنگام  به را

 � عيسي  كه  دانست مي �خداوند  كه  با آن و.  گفت  وي  به  آسمان  به  از باالبردنش
، از  شان حجت  و قطع  نصاري  منظور توبيخ  اما به  است  نگفته  نصاري  به  سخني  چنين
نيز   جهت  بدان را  سخن  اين  تعالي  حق:  قولي  به. كرد  سؤال  باره  در اين � عيسي
او   و به  گرديده  ز او منحرفبعد ا  قومش  بياگاهاند كه � مسيح  كرد تا به  عنوان

  درحالي  و مادرش  وي  و پرستش  خدايي  به  گرفتنش  اند؛ چون بسته  دروغين  پندارهايي
  دعوت  پرستي  يگانگي به را  آنان  فرستاد كه  اين  براي  سويشان او را به  خداوند متعال  كه

تو را   و من  تو منزهي !پروردگارا : يعني »كنم ياد مي  پاكي تو را به:  گفت  عيسي«. نمايد

:  يعني »بگويم  نيست  من  را از حق  آنچه  مرا نسزد كه«  كنم مي  ها تنزيه بهتان  از اين
  سپس.  ، ادعا كنم نيست  و حد من  از حق  را كه  خود چيزي  به  كه  نيست  سزاوار من

  پس  باشم  را گفته  سخن  اين اگر«:  داد وگفت  ارجاع  الهي  علم  امر را به  اين � عيسي

تو   كه  درحالي  آورم  پيش  عذري  تو چه  سوي به من:  يعني »اي را دانسته  تو آن  شك بي

  را از مردم  و آن »است  را در ضمير من  آنچه  داني مي«  امر دانايي  حقيقت  خود به

  تو و آنچه  نهان  علم  به  من  ليكن »را در ضمير توست  آنچه  دانم و نمي«  دارم مي  پنهان
  رازهاي  داناي  كه  فقط تو هستي  اين«  ندارم  آگاهيي  ، هيچ دهي  انجام  خواهي مي  كه

  آدم بني  و ادراك  حواس  از دسترس  كه  هستي  هر چيزي  فقط داناي تو:  يعني »نهاني
  . دور است
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  آنچه جز  آنان  به:  يعني »ام نگفته  آنان  ، به بودي  داده  فرمان  آن  خود مرا به  جز آنچه«

  كه«:  ام گفته  آنان  به  ، من بنابراين  ام نداده  ، فرمان بودي  داده  فرمان  من  تو خود به  را كه

  آنان در ميان  كه  ، بپرستيد و مادام و پروردگار شماست  پروردگار من  خداوند را كه

  تحت را  و احوالشان  و ناظر بودم  نگهبان  بر آنان:  يعني »شاهد بودم  ، بر آنان بودم
  كه  گاه آن  پس«  داشتم بازمي  فرمانت  را از مخالفت  و آنان  خود داشتم  و مراقبت  اشراف

، تو  بردي  آسمان مرا به  چون:  يعني »اي بوده  نگهبان  ، تو خود بر آنان كردي  متوفي مرا
  مرگ  معني در اينجا به ) وفات(  پس.  اي بوده  دانا و گواه  آنان  و به  نگهبان  خود بر آنان

  كه  تا آن  است  ، باقي داشت در دنيا  كه  حياتي  بر همان  در آسمان � زيرا عيسي  نيست
و   من  و عمل  بر سخن  هم »نگهباني چيز  و تو بر همه«آيد  فرود  زمين  به  در آخرالزمان

  . آنان  و عمل  بر سخن  هم
   

Í��Ì���Ë��Ê��É��È������Ç��Æ���ÅÄ��Ã��Â��ÁÍ��Ì���Ë��Ê��É��È������Ç��Æ���ÅÄ��Ã��Â��ÁÍ��Ì���Ë��Ê��É��È������Ç��Æ���ÅÄ��Ã��Â��ÁÍ��Ì���Ë��Ê��É��È������Ç��Æ���ÅÄ��Ã��Â��Á  
و «  كني ، مي خواهي  هرآنچه  با آنان  پس »تواند  بندگان  ، آنان كني  را عذاب  اگر آنان«

  فرزانه و »حكيم«كار   قادر و توانا بر اين:  يعني »عزيز  تويي  پس  بيامرزي  ناگر بر آنا
  . خويش  در افعال  هستي
  براي  تعالي  از حق  مهرباني  درخواست  ، يعني استعطاف  را بر وجه  سخن  اين � عيسي

. گيرد مي قرار  درخواست  مورد اين  خويش  غالم  در حق  مولي  كه كرد چنان  ، مطرح آنان
در مورد   كردن  حكم ، از توانايي سخن  در اين � عيسي  كه  كنيم مي  مالحظه  همچنان

خداوند   را فقط به  آنان  در باره  كردن حكم  جويد بلكه مي  بيزاري  در روز قيامت  امتش
  به  شريف  در حديث. كند مي  خواهد با آنان  هرچه  داند كه مربوط مي  متعال  يگانه

و   نموده  را تالوت  آيه  بامداد اين تا  شبي صخدا  رسول  كه  است آمده �ابوذر  وايتر
شما  !هللا يا رسول:  دميد، گفتم  صبح  چون كردند پس مي  و سجده  ، ركوع آيه  يك  با همين

 كرديد، راز مي  و سجده  ركوع  خوانديد و با آن را مي  آيه  تا بامداد اين  پيوسته  شب  تمام
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  وردگار عزوجلخود از پر  امت  براي] شب  در اين[  من«: كار در چيست؟ فرمودند  اين
  شفاعت  اين  به  من  امت. عطا كرد  من  را به  شفاعت  و او اين  نمودم  شفاعت  درخواست

  عزوجل  خداي  به  كه  است  كسي  مخصوص  شفاعت  ـ اما اين هللاشاءا يابد ـ ان مي  دست
  .»نياورد  شريكرا   چيزي

  

��â��á��à��ßÞ�����Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��â��á��à��ßÞ�����Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��â��á��à��ßÞ�����Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î��â��á��à��ßÞ�����Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��×��Ö��ÕÔ��Ó��Ò����Ñ��Ð��Ï��Î
���é��è�����ç��æ��åä��ã���é��è�����ç��æ��åä��ã���é��è�����ç��æ��åä��ã���é��è�����ç��æ��åä��ã  

 : يعني »شان را راستي  راستگويان  در آن  كه  است  روزي  اين: خداوند فرمود«

هر   است  و ممكن »رساند مي  نفع«  در آخرت  شان راستگويي: در دنيا، يا  شان راستگويي
در   آنان  به  در دنيا وآخرت  شان پيوسته  راستگويي  يعني:  كرد و گفت  را جمع  دو قول

  از فرودست  كه«  دربهشت:  يعني »است  باغهايي  آنان  براي«. رساند مي  نفع  روز قيامت

  با طاعات »شد خشنود  درآنند، خدا از آنان  ، جاودانه است  جاري  جويباران  آن

  كه  با پاداشي »شدند نيز از او خشنود  و آنان«دادند   انجام  وي  براي  كه  اي صانهخال
از   كرد و عقلهايشان خطورنمي  خيالشان  اصال به  كه  فراوان  كردند، پاداشي  دريافت

  و ماندگار است  ، باقي رستگاري  زيرا اين »فوز عظيم  است  اين«عاجز بود   تصور آن
و   كاملترين  به  مطلوب  به  يافتن دست :فوز. باشد دنيا ناپايدار مي  ستگارير  كه  درحالي

  . است  آن  شكل  ترين عالي
   

���ö��õ��ô���������ó��ò���ñ��ðï��î��í��ì��ë��ê���ö��õ��ô���������ó��ò���ñ��ðï��î��í��ì��ë��ê���ö��õ��ô���������ó��ò���ñ��ðï��î��í��ì��ë��ê���ö��õ��ô���������ó��ò���ñ��ðï��î��í��ì��ë��ê  
 � عيسي  ازآن  نه  فرمانروايي  اين  پس »است هللا  براي  آسمانها و زمين  فرمانروايي«

  داده  نسبت  پروردگاري  به  دروغ  به  كه  ساير كساني  از آن  نه ، مادرش  از آن  ، نه است
  آنچه  فرمانروايي«  است هللا  براي »و«  سبحان  خداي  از ديگر مخلوقات  هم  اند و نه شده

  ، همگي خاليق  تمام از  است  در آسمانها و زمين  آنچه  فرمانروايي:  يعني »در آنهاست
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و او بر «  است  و پدر منزه فرزند  او از داشتن  رو كه  اند، از آن الخداوند متع  تماما ملك

  . نيست  محتاج  آنان از  ياريگري  دادن  ياري  هرگز به  پس »چيز تواناست همه



694  

  ﴾انعام   سوره ﴿

 . است  آيه) 165(  و داراي  است  يكم
  

)  چارپايان: انعام( از ، سوره  اين) 138، 139(  در آيات  كه  آن  سبب  به : تسميه  وجه
  .ناميدند»  انعام«را   ، آن است  رفته  سخن

  كه است  آمده صخدا  از رسول كعمر ابن  روايت  به  شريف  در حديث :آن  فضيلت
  با بانگ  هفتادهزار فرشته  كه  شد درحالي  نازل  بر من  تماما يكباره  انعام  سوره«: فرمودند

  آراي  صف  سوره اين: گويند مي  اسالم  علماي. »كردند مي  هيرا همرا  و تحميد آن  تسبيح
  عقيده  اصول  پايدارساختن و به  معاد است  كنندگان و تكذيب  با مشركان  و مبارزه  محاجه
  .دارد  توجه  و خرد و ضمير انسان  در بنياد انديشه  و ايمان

  . است  مدني  سوره  از اين  آيه  شش
   

F��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��A����������O��N�������M��L��K��JI�������� ��H��G��O��N�������M��L��K��JI�������� ��H��G��O��N�������M��L��K��JI�������� ��H��G��O��N�������M��L��K��JI�������� ��H��G

��P��P��P��P  
خبر   خويش  كامله  خود، از قدرت  با ستايش  همراه  تعالي  ، حق سوره  در آغاز اين

  كند پس مي ها را اثبات ستايش  تمام  براي  اش و شايستگي  يگانگي  كه  دهد، حقيقتي مي
ها و  را آفريد وتاريكي  زمينآسمانها و   كه  راست  خدايي  آن  ستايش«: فرمايد مي

 »را پديد آورد«  كفر و نور ايمان  هاي روز و تاريكي  و روشني  شب  سياهي: يعني »نور
كفر   ظلمات  رو كه مفرد ذكر كرد، ازآن  صيغه  را به) نور(اما   جمع  صيغه  را به)  ظلمات(

ها  حجتها و نشانه  د اينباوجو » كافران  گاه آن«  است  يكي  بسيار و نور هدايت  و نفاق

  اين  بعد از مشاهده  كافران: يعني »كنند مي برابر«را   غير وي » با پروردگار خويش«
  را ناسپاسي  هايش كنند، نعمت  را ستايش  تعالي  حق فقط  كه  آن  ، بجاي عظيم  آفرينش

  كه  از آنچه  ر چيزيب  آورند كه مي  كنند و شريك برابر مي را با او  باطلي  ، معبودان كرده
و   و ناداني  حماقت  منتهاي  دهنده ، نشان ، قادر نيستند و اين تواناست  بدان  خداوند متعال

  . آنهاست  شرمي بي
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 ��a�� �̀���_�� �̂�]\��[��Z��YX��W��V��U��T��S�����R��Q��a�� �̀���_�� �̂�]\��[��Z��YX��W��V��U��T��S�����R��Q��a�� �̀���_�� �̂�]\��[��Z��YX��W��V��U��T��S�����R��Q��a�� �̀���_�� �̂�]\��[��Z��YX��W��V��U��T��S�����R��Q  
  نوع يادو بن  اصل  كه  است � آدم  مراد، آفرينش »آفريد  شما را از گل  كه  آن  اوست«

و نزد « شما را  مرگ  وقت: شما، يعني  براي » را مقرر داشت  اجلي  گاه آن«باشد  بشر مي

  ميان  ؛ فاصله اول  اجل: قولي  به.  قيامت  برپاساختن  براي » است  معين  او ميعادي
  به . اوست مجدد  شدن  تا زنده  مرگ  ميان  ؛ فاصله دوم  او و اجل  تا مرگ  انسان  آفرينش

  مرگ  تا هنگام  عمر انسان  ؛ مدت دوم  و اجل  عمر دنياست  ؛ مدت اول  اجل: ديگر قولي
از آغاز تا   كنيد كه مي  مشاهده  كه  با آن: يعني »كنيد مي  شما شك  همه با اين«  است  وي

  آن دانيد؛ آيا نمي!! كنيد مي  ، شك خويش  در امر بعثت  رود، باز هم مي  انتها بر شما چه
و   حواس  شما اين  دانا و با خردگردانيد و براي  آفريد و زندگاني  شما را از گل  كه  ذاتي
،  و شما را بعد از آن  كرده  آنها را ازشما سلب  همه  اندامها را پديد آورد، سپس  اين

  اصل  به  كه  طوري گرداند به مي  وپراكنده  پوسيده  و استخوانهايي  جان بي  مردگاني
  مجدد شما نيز ناتوان  ، از برانگيختن متعال قادر  ذات  گرديد؛ همان خود باز مي  جمادي
  را بدان  گرداند و ارواح برمي  آن  اوليه  شكل شما را به  و يقينا اجسام  نيست
  !گرداند؟ بازمي

   

o��n��m��l��k���j��i��hg��f��e��d��c��bo��n��m��l��k���j��i��hg��f��e��d��c��bo��n��m��l��k���j��i��hg��f��e��d��c��bo��n��m��l��k���j��i��hg��f��e��d��c��b  
 ، يا متصرف معبود، يا مالك  اوست: يعني » در آسمانها و در زمين هللا  و اوست«

 كنيد مي  عمل  را كه  داند و نيز آنچه و آشكار شما را مي  نهان«  آسمانها و زمين 

  . نيست  بر او پنهان  اي پوشيده  و هيچ »داند مي
  اصلي  مضمون  و به  است»  انعام»  سوره  براي  اي مقدمه  چون  واقع ، در فوق  گانه سه  آيات

  عقيده  اصول  ساختن پايدار معاد و  و منكران  با مشركان  از محاجه  عبارت  كه  سوره  ناي
  .دارد  ، اشاره در نهاد بشر است
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��{��z��y����x��w��v��u���t��s��r��q��p��{��z��y����x��w��v��u���t��s��r��q��p��{��z��y����x��w��v��u���t��s��r��q��p��{��z��y����x��w��v��u���t��s��r��q��p  
 پروردگارشان  هاي از نشانه  اي نشانه  هيچ«  مشركان  براي: يعني » آنان  و براي«

 انگيز حيرت  از قدرت  كه  هايي و ساير نشانه ‡انبيا  عجزاتهمانند م »آيد نمي 

  كمترين  بدان  كه  آن بي »تافتند بر مي  روي  از آن  كه  مگر اين«شود  پروردگار صادر مي
  اي ذره  هر كس  تابند كه برمي  روي  هايي نشانه آنها از!  آري. باشند  داشته  و التفاتي  توجه
اند،  سبحان  خداي  آنها اثر فعل  كه  حقيقت  تواند در اين د، نميباش  و خرد داشته  عقل
  راه  خداوند متعال  يگانگي  ها، به و نشانه  آيات  همين  وسيله كند، آنها بايد به  شك
  روي  از آن  كه  اين ها را نديدند، جز نشانه  از اين  اي نشانه  هيچ  كه! يافتند اما اسفا مي

دو   تا ماه  گفتند؛ دعاكن صخدا  رسول  به  مكه  مشركان:  كه  است  دهش  روايت. برتافتند
  به  از آن  شد، نيمي  دونيم  ماه دعاكردند و  ايشان!  آوريم مي  ما ايمان  گاه شود، آن  نيم

  كوه  من«: گويد مي �مسعود  ابن  كه چنان ديگر،  جانب  به  و نيمي  حراء رفت  كوه  جانب
نياوردند   ايمان  معجزه  اين  وجود مشاهده آنها با اما. » ديدم  ماه  دو نيمه  نحراء را در ميا

  !آشكار  است  سحري  اين: و گفتند
   

��i��h��g��������f��e��d��c��b��a �̀�_�����~����������}��|��i��h��g��������f��e��d��c��b��a �̀�_�����~����������}��|��i��h��g��������f��e��d��c��b��a �̀�_�����~����������}��|��i��h��g��������f��e��d��c��b��a �̀�_�����~����������}��|  
و   معجزه  بزرگترين  زيرا قرآن »كردند  تكذيب«را   قرآن: يعني »را  حق  آنان  تحقيق  به«

)  تحدي(  معارضه  به  آنها در مورد قرآن  چون  كه  اين  دليل ، به پروردگار است  نشانه
از   اگر آنان: است  اين  يا معني. گرديدند  ناتوان  مانند آن  شدند، از آوردن  فراخوانده

  قرآن  ، يعني بزرگتر از آن  كه  درحالي  استبعاد نيست  رو بگردانند، جاي  الهي  هاي نشانه
  كه  گاه  آن: است  اين  معني  قولي  كردند و به  تكذيب »آمد  سويشان  به  كه  گاه آن«را 

استهزا   بدان  اخبار آنچه  زودي به  پس«كردند   آمد، او را تكذيب  سويشان به صمحمد

  آنچه  آشكار خواهد شد كه  آنان  براي  زودي  به: يعني »خواهد رسيد  آنان  كردند، به مي
  به  شان و آشنايي  است  استهزا قرار نداشته  كردند، در جايگاه استهزا و تمسخر مي  انبد

در   اسالم  و غلبه  پيروزي  ، يا در هنگام بر آنان  الهي  عذاب  ارسال  در هنگام: حقيقت  اين
  . است  دنيا، يا در روز قيامت
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 بر مدت: قرن » كرديم  ها را هالك بسيار قرن  چه  از آنان  پيش  اند كه آيا نديده«
  معاينه اخبار و  شنيدن  آيا از طريق: يعني. شود مي  اطالق  هر عصري  عمر اهل  انقضاي 

از عصر   پس  ها را در عصري بسيار امت  چه  كه  شدهآشكار ن  برايشان  حقيقت  آثار، اين
  آنان  كه  امتهايي«  كردند ـ نابود كرديم مي  خود را تكذيب  انبياي  كه  اين  سبب ديگر ـ به

  آن  به ما: يعني » ايم نداده  شما را تمكين  كه  بوديم  داده  تمكين  قدري  به  را در زمين
،  بدني  عمر و نيرومندي  و طول دنيا  از شما بودند، از مال  لقب  كه  پيشه  تكذيب  هاي امت

  ، همگي حال  با اين  ولي  ايم نداده شما  به  كه  بوديم  داده  اقتدار و امكانات  اي اندازه  به
بر ما آسانتر   اقتداريتان و بي  ضعف  شما با اين  كردن نابود  پس  را نابود كرديم  آنان

  و بارانهاي«. موردند  در اين  قرآن  مخاطبان  نخستين  مكه  مردم  كه  است  گفتني.  است

از زير : يعني » و رودبارها را از زير آنان  بوديم فروفرستاده  بر آنان  درپي را پي  آسمان

 » كرديم  هالك  گناهانشان  سبب  را به  آنان  گاه ، آن ساختيم  روان«  آنان  و منازل  درختان

: يعني »ديگر  امتي  و بعد از آنان«نكرد   حالشان  به  سودي  هيچ  امكاناتشان واقتدار   پس

كردند   نيز همانند آنها عمل  نسل  اما آن  را بيازماييم  تا آنان » پديد آورديم«ديگر   نسلي
 جا و هر  در همه  منكران  و اي!  مكه  اهل  شما اي  نابود شدند پس  وهمانند آنها هم

  .خود آييد  به!  زمان
و   گناه  غرق  كه  است  جوامعي  و نابودساختن  كردن در عذاب  الهي  بيانگر سنت  آيه  اين

  بسيارزود فريب  در آن  مردم  كه  از اموري: بايد دانست. شوند مي  تعالي  حق  نافرماني
،  ر زمينكافر را د ، يا ملحدان عاصي  و مفسدان  سركش  بدكاران  كه  است  خورند، اين مي

  شتاب  خويش  درقضاوت  مردم  كه  است  اين  حقيقت  ولي... بينند مي  مقتدر و متمكن
فقط   راه  كنند و پايان فكر نمي راه  پايان  بينند اما به را مي  راه  كنند، آنها آغاز يا ميانه مي
  هاي ويرانهشود، مگر در  نمي  ديده  راه  پايان! يابد  تحقق  شود كه مي  ديده  گاه آن

  خود، ما را به  هاي از داستان  بسياري در  قرآن  كه.  ستمگران  هاي و خرابه  گذشتگان
  . بگيريم  عبرت  برد تا درس مي  ويران  وادهاي  همين
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  شد كه  نازل  قريشيان ديگر از  و دو تن  حارث  نضربن  درباره  كريمه  آيه  اين: نزول  سبب
  كه  نياوري  اي ما از نزد خداوند نوشته  تا براي  آوريم نمي  تو ايمان  به! محمد  اي: گفتند

  .دهند  گواهي  رسالتت  و درستي  آن  بر صحت  آن  همراه  چهار فرشته
  آن  يشخو  با دستان  آنان  گاه ، آن كرديم مي  بر كاغذ بر تو نازل  نوشته  و اگر كتابي«

را   دو، آن هر  شان و بساوايي  بينايي  حس  از طريق  تا بدانجا كه »كردند مي  لمس را

  به ، بنابراين » آشكار نيست  ، جز سحري اين: گفتند مي«  آنان » قطعا كافران«يافتند  درمي
  سپ آوردند نمي  ايمان  عناد و سركشي  بودند، از روي  كرده  و لمس  مشاهده  كه  آنچه

آنها   حال باشد، ديگر  چنين اين  و محسوس  ديدني  حقيقت  با يك  رفتار آنان  كه  درحالي
را   آن  نه  كه شود مي  نازل  موكلي  فرشته  وسيله به  كه صخدا  مجرد بر رسول  با وحي

  خواهد بود؟  كنند، چگونه مي  احساس  بينند و نه مي
   

�È��Ç��Æ��Å���Ä��ÃÂ��Á���À����¿��¾�È��Ç��Æ��Å���Ä��ÃÂ��Á���À����¿��¾�È��Ç��Æ��Å���Ä��ÃÂ��Á���À����¿��¾�È��Ç��Æ��Å���Ä��ÃÂ��Á���À����¿��¾�������Ì��Ë��Ê��É���Ì��Ë��Ê��É���Ì��Ë��Ê��É���Ì��Ë��Ê��É  
  خداي  فراخواندند و حكم  اسالم  سوي را به  خويش  قوم صخدا  رسول: نزول  سبب

با تو   كاش !محمد  اي: گفتند  قريش  از سران  كردند اما جمعي  ابالغ  آنان  را به  عزوجل
بود   انهم...!  گفت مي  سخن  با مردم  رسالتت  شد تا درباره مي  گردانيده  همراه  اي فرشته

  يعني »نشد  فرودآورده  اي چرا بر پيامبر فرشته: گفتند  و كافران«: شد  نازل  كه
را   ما آن  كه  اي گونه نكرد، به  نازل  اي چرا خداوند بر تو فرشته! محمد  اي: گويند مي

و از تو   آورده  تو ايمان  بگويد تا به  ، سخن تو پيامبر هستي  كه  باره و او با ما دراين  ببينيم
آنها پيشنهاد   كه  اوصافي  همان  به: يعني » كرديم مي  نازل  اي و اگر فرشته«؟  كنيم  پيروي

  گفتند و از او سخن مي  و با اوسخن  كرده  او را مشاهده  كه  اي گونه  كردند، به
؛  بوديم  ساخته  را هالك  آنان ترديد بي: يعني »بود  شده  قطعا كار تمام«شنيدند؛  مي

و   باز ديگر مجال«آوردند  نمي  ايمان ، وي  و ديدن  فرشته  آمدن فرود  در هنگام  چنانچه

اگر : است  اين  يا معني.  فرشته  آن  ومشاهده  بعد از فرود آمدن »شدند نمي  داده  مهلتي
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. شدند باختند و نابود مي مي  او جان  ديدن  هراس و  كردند، از هول مي  را مشاهده  فرشته
در مورد   كه ديدند ـ چنان آنها مي  اصلي  صورت  به را  فرشتگان  گاهي  كه  هم ‡انبيا

بشرند   كه  با وجود آن  ايشان  بود كه  دليل  اين  ـ به  است  شده  روايت ص اكرم رسول
  .كند مي  فرق  آنها با بشر عادي  و قلبي  و روحي  رواني  هاي قابليت استعداد و  ولي

   

��B��A��B��A��B��A��B��A��J��I���H��G��F��E��D��C��J��I���H��G��F��E��D��C��J��I���H��G��F��E��D��C��J��I���H��G��F��E��D��C  
 مردي  صورت را به او  گمان ، بي گردانيديم مي  اي را فرشته  فرستاده  و اگر آن«
 اي را فرشته ص پيامبراكرم  سوي به  فرستاده  آن  اگر هم: يعني»  آورديم درمي 
 ردمياو را م  گمان قراردهند، بي  كنند و مورد خطابش  او را مشاهده  كه  گردانيديم مي 
  ايشان تعالي  حق  كه  اي حقيقي  صورت  را به  توانند فرشتگان زيرا انسانها نمي  گردانيديم 

ـ با   آدم بني  با اجسام  مشابه  اجسام  شكل به  كه  ، ببينند، مگر بعد از آن آفريده  را بر آن
اگر «: مودفر � عباس ابن  كه شوند چنان  ـ مجسم  آن  و چگالي  و جسامت  تراكم  همان

  ديدن  و توان  مردند زيرا تاب مي ديدند، قطعا مي  آن  اصلي  صورت  را به  آنها فرشته
  حواس  درك  ميدان: كه  است شده  ثابت نيز  ماده  عالم  در مقياس  حتي. »را نداشتند  فرشته

ر ، يا د آن  شده  تلطيف  را در صورت  ماده تواند بشر نمي  و چشم  بشر محدود است
  اين»  انشتين»  كه  گونه  باشد، ببيند، همان  بااليي بسيار  و تراكم  چگالي  داراي  كه  حالتي
  چگونه  غيب  باشد، در عالم  چنين  ماده  در عالم  هرگاه  پس.  است داده  را توضيح  قانون

  هدهمشا  بشر را فرشته  سوي به  خويش  رسول  عزوجل  ، اگرخداي خواهد بود؟ بنابراين
گرفتند و  نمي  گريختند و با او انس داد، قطعا انسانها از او مي قرارمي  خطابي مورد  شده

  بود كه  ، طبيعي وقت  ، آن گرفت را فرا مي  وجودشان  او سراپاي از  و وحشت  رعب
  داشت باز مي  وي  و مشاهده  فرشته  با آن  گفتن را از سخن  امر، آنان  ازاين  حاصله  ترس

 » گردانيديم مي  مشتبه  كنند، بر آنان مي  اشتباه  اكنون هم  كه  كار را بر آنچه  و هرآينه«
مانند   بشري  پيامبر هم  گويند كه درآنند و مي  اكنون هم  كه  و خلطيتي  التباس  همين: يعني

 وي  سانيان  صورت  را به  فرشته  آنان  افتاد زيرا وقتي مي  نيز اتفاق  صورت  در آن ، ماست
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  آنان بر  كار همچنان  پس  نيست  و فرشته  است  انسان  هم  اين: گفتند ديدند، قطعا مي مي 
  .ماند مي  باقي  و آشفته  مشتبه

   

���X��W���V��U����T��S��R��Q���P��O��N��M��L��K���X��W���V��U����T��S��R��Q���P��O��N��M��L��K���X��W���V��U����T��S��R��Q���P��O��N��M��L��K���X��W���V��U����T��S��R��Q���P��O��N��M��L��K  
برو رو  قومش  انگاران  دروغ  با تكذيب  كه  را از اين صپيامبراكرم  تعالي  حق  گاه آن
  به  پيامبراني از تو نيز  و همانا پيش«: فرمايد مي  نموده  و دلجويي  گردد، تسليت مي

نيز در   پيشين  ، انبياي روبرو هستي  آنان  اگر تو با استهزاي: يعني »شدند  استهزا گرفته

گريبانگير  كردند، را ريشخند مي  اما آنچه«اند  قرارداشته  استهزايي  چنين  معرض

فرود آمد   خودشان كردند، بر ريشخند مي  بدان  آنچه: يعني »شد  آنان  كنندگانريشخند

  .گرديد  نابوديشان  ، سبب» حق«  به  و استهزايشان
   

��c��b���a�������� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��c��b���a�������� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��c��b���a�������� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��c��b���a�������� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y  
 كنندگان  تكذيب  فرجام  بنگريد كه  گاه سير كنيد، آن  در زمين« صپيامبر  اي »بگو«

  بجامانده  هاي و آثار و ويرانه  سيروسفر كرده  در زمين: يعني »؟ است  بوده  چگونه 
  ، بعد ازآن است  فرود آمده  بر سر آنان  عقوبتهايي  چه  را بنگريد تا بدانيد كه  ازپيشينيانتان

  نقش و  نادرست  شيوه  اگر شما نيز همچنان  بودند پس  مستغرق  بزرگ  در نعمتهاي  كه
  .شويد مي  هالك  آنان  و بسان  پيوسته  آنان  كنيد، به  دنبال  حق  در تكذيب را  آنان  پاي

   

��w�������v���u��t��s��rq��p��o��n���ml��k��ji��h��g��f��e��d��w�������v���u��t��s��rq��p��o��n���ml��k��ji��h��g��f��e��d��w�������v���u��t��s��rq��p��o��n���ml��k��ji��h��g��f��e��d��w�������v���u��t��s��rq��p��o��n���ml��k��ji��h��g��f��e��d
��a����� �̀�_��~��}��|��{��zy��x��a����� �̀�_��~��}��|��{��zy��x��a����� �̀�_��~��}��|��{��zy��x��a����� �̀�_��~��}��|��{��zy��x  

 ؟ كيست  ، از آن است  در آسمانها و زمين  آنچه«  كه صپيامبر  اي » بپرس  از آنان«

 از آن: اگر پرسيدند  پس  را بپرس  سخن  اين  از آنان: يعني » خداست  آن از: بگو
  شكي  حقيقت در اين  مشركان  ـ چراكه  خودتان  اعتراف  ، به خداست  از آن: ؟ بگو كيست 

و   ، حجت است �خدا  از آن  آسمانها و زمين  كه  باره در اين  آنان  نداشتند ـ يا براي
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آسمانها   مالك  خداي  كه  حقيقت  اين  كردند؛ فهم  اعتراف  اصل  اين  به  بياور و چون  دليل
  حق  نيز بر آنها دشوار نخواهد بود ولي ، قادر است  عاجل  عذابي  بر فرودآوردن  و زمين

مؤكد،   اي با وعده: كه  است  مراد اين » است را بر خود مقرر كرده  رحمت«  تعالي
  پذيرفتني  تحقق  ناخواه او خواه  و وعده  است داده  وعده  شبندگان  را به  خويش  رحمت

را   و انابت  توبه  از آنان  كند بلكه نمي  عذاب  شتاب  به را  ، بندگانش بنابراين  است
  ادله  و برپاداشتن  آسماني  كتابهاي  ، فرودآوردن‡پيامبران  فرستادن  كه پذيرد چنان مي

  . بر آنهاست  وي  رحمت نيز از  حق  بر حقانيت
 :فرمودند  كه  است  آمده صخدا  از رسول � ابوهريره  روايت  به  شريف  در حديث

  نوشت زير  عبارت  به  اي رساند، نامه  پايان  را به  خلق  آفرينش  عزوجل  خداي  كه  گاه آن«
  پيشي  بر خشمم  من  همانا رحمت: نهاد  عرش  بر باالي  را در نزد خويش  و آن
 » نيست در آن  شكي  هيچ  آورد كه گرد مي  يقينا شما را در روز قيامت«. » است گرفته
  مهلتتان  متعال اما خداوند  نيست  آوردنتان يا در گرد  در روز قيامت  شكي  هيچ: يعني

اندازد  تأخير مي  به هستيد،  منكر آن  كه  تا روزي  را از قبرهايتان  دهد و گردآوردنتان مي
  حقيقت  اين  به  كه  كساني: يعني »آورند نمي  اند، ايمان زده  بر خود زيان  كه  يكسان«

  عمل  با اين  شد كه خواهد  روشن  ، بر آنان در روز گردآوري  زودي  ندارند، به  ايمان
  .اند كرده  خسران  و خود را غرق  زده  خود زيان  به  خويش

   

������l��k��j��ih��g��f��e��d��c��b������l��k��j��ih��g��f��e��d��c��b������l��k��j��ih��g��f��e��d��c��b������l��k��j��ih��g��f��e��d��c��b��m��m��m��m  
و   در شب  كه  چيزهايي  همه: يعني » است  و روز ساكن  در شب  آنچه  اوست  و براي«

  ، مالحظه هستي هاي در پديده  با تأمل!  آري. هستند  تعالي  حق  و ساكنند، از آن  روز آرام
  جمادات  برند؛ چون سرمي به  و آرامش  سكون  درحال  وقت اشيا همه  بعضي  كه  كنيم مي
اند؛  از آنها در روز آرام  وبعضي  حيوانات  اغلب  اند؛ چون آرام  اشيا در شب  عضيو ب

در   هرچه  كه  است  مراد اين: قولي  به. و حشرات  و درندگان  از پرندگان  مانند بسياري
  تعالي  حق  از آن  و تكاپو دارد، جملگي تحرك  كه  هم  و هرچه  است  و روز آرام  شب
  . است
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  است  كافران عليه  حجت  برپاداشتن  معناي  ، به مقام  در اين  و سكون  حركت  كردن  عنوان
  اي ، بروجود آفريننده عالم  و حدوث  است  عالم  حدوث  ، مقتضي و سكون  زيرا حركت

  ، به نيست  پنهان  از وي و چيزي  است  آن  مالك  آن  كند و آفريننده مي  داللت  آن  براي
چيز بر او   لذا هيچ» دانا  شنواي و اوست«: برد  پايان به  گونه را اين  كريمه  ، آيه لدلي  همين
  كه  حذر كنند زيرا ذاتي  بايد ازروز قيامت  ، مكلفان است  چنين  هرگاه  پس.  نيست  پنهان

  سخت  هم  و حساب  و بيناست  امورآگاه  همه  كند، به را نقد مي  و اوضاعشان  احوال
  .سازد  آسان  را بروي  خود آن �خدا  كه  جز بر كسي ، است
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��©�� �̈�§��¦����¥��¤£��©�� �̈�§��¦����¥��¤£��©�� �̈�§��¦����¥��¤£��©�� �̈�§��¦����¥��¤£  

 »؟ گيرم خود  ـ را ولي  آيا غيراز خدا ـ فاطر آسمانها و زمين« صپيامبر  اي »بگو«
  كه  است  نقل ؟ است  و آفريده  كرده  اختراع  دمع  آنها را از كتم  كه  اوست  كه در حالي
مأمور  ص حضرت آن  كردند پس  دعوت  بتان  پرستش  را به صخدا  رسول  مشركان

خوراند و  مي  روزي همگان  به  كه  و اوست«بگويند   آنان  را به  سخن  اين  شدند كه

  كه  حالي دهد در مي  اكو خور  رزق  مردم  به  تعالي  حق: يعني »خورد نمي  خود روزي
  هيچ  كه  از آنجايي  پس  نياز است كند بي  اطعامش  كه  و كسي  خود از خوردوخوراك

  به  را كه  اين  شايستگي دهد لذا نمي  آفريند و روزي نمي  سبحان  جز خداي  نيرويي
  وريو سر  واليت  كه  بعد ازآن! پيامبر  اي!  آري. شود، نيز ندارد  گرفته  پرستش
  و به  باشم  مسلمان  نخستين  كه  مأمورم  من: بگو«  آنان  ، به كني را انكار مي �غيرخدا

خود   از قوم  كسي  اولين تا  مأمورم » نباش  هرگز از مشركان  كه  شده  داده  فرمان  من
  كه  مباش  امت  از اين  كس  نهد و اولين مي  گردن  تعالي  و توحيد حق  طاعت  به  كه  باشم

 صخدا  بود زيرا رسول  چنين هم  راستي به.  است  عزوجل  خداي  فرمان  تسليم  دربست
  .جلو بودند  در اسالم  خويش  امت  از همه
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�́�³���²��±��°��� �̄��®��¬�����«��ª�́�³���²��±��°��� �̄��®��¬�����«��ª�́�³���²��±��°��� �̄��®��¬�����«��ª�́�³���²��±��°��� �̄��®��¬�����«��ª  
 ، يا وي غير  با پرستش » كنم  اگر پروردگار خود را نافرماني« صپيامبر  اي »بگو«

 همانا روز قيامت  كه»  ترسم مي  روز بزرگ  از عذاب  هرآينه«  وي  نهيامر يا   مخالفت
قرار   و عذاب  محاسبه مورد  در برابر اعمالشان  و نافرمانان  گردنكشان  كه  گاه ، آن است 

  .گرداند  خويش  رحمت  او را شامل �خداوند   كه  كس  گيرند ـ جز آن مي
   

À��¿���¾��½��¼»���º��¹�� �̧�¶��µÀ��¿���¾��½��¼»���º��¹�� �̧�¶��µÀ��¿���¾��½��¼»���º��¹�� �̧�¶��µÀ��¿���¾��½��¼»���º��¹�� �̧�¶��µ  
در   از وي  عذاب  كه  هركسي: يعني »شود  برگردانده  از وي  عذاب  كه  روز، كسي  آن«

 يقينا او از اهل: يعني » آورده  قطعا خدا بر او رحمت«شود   بازداشته  روز قيامت

  اين و«وارد خواهد شد   بهشت  به  زودي و به  است  نجات  از اهل  ، يعني عظمي  رحمت 

  است  زيان  شدن  سود و منتفي  آوردن  دست  از به  عبارت: فوز»  ستفوز آشكار ا  همان
  . است  آشكاري و  كامل  ، فوز و رستگاري در روز قيامت  نجات  كه  است  لذا مسلم

   

��Ó��Ò����Ñ�������Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��ÊÉ�������È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Á��Ó��Ò����Ñ�������Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��ÊÉ�������È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Á��Ó��Ò����Ñ�������Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��ÊÉ�������È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Á��Ó��Ò����Ñ�������Ð��Ï��Î�����Í��Ì��Ë��ÊÉ�������È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã��Â��Á  
 يا  فقر، بيماري  چون  و بال و ضرري  سختيو  »برساند  تو زياني  و اگر خداوند به«

 جز  كسي: يعني » نيست  آن  كننده جز او برطرف  كسي«كند   را بر تو نازل  ديگري  بالي

» توبرساند  به  و اگر خيري«  شود، نيست مي  تو نازل بر  كه  زياني  آن  برداشتن  او قادر به

او بر   پس« ها از نعمت  آن ، يا غير متيو سال  ، يا عافيت و رفاه  و نعمت  گشايش  چون

  در حديث.  است شر و خير  ، رساندن وي  توانايي  اين  و از جمله » چيز تواناست  همه

��Z  �05(�«: كردند دعا مي  چنين صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف� <   �e&�LT   <	

+L��  ��#� �e  Z�#�  نيست  اي بازدارنده  هيچ تو را  عطاي! ابارخداي: �}�  �}� �#/� @  	> 

  صاحب  هيچ  و ثروت  وجايگاه  نيست  اي بخشنده  ، هيچ داري  تو بازش  را كه  و آنچه
  به  كه  آنچه  بلكه» رساند نمي  سودي  از جانبت  وي  به  در دنيا، در آخرت  و ثروتي  جالل

  . و بس  است  صالح  و عمل  رساند، ايمان سود مي  وي
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  آوردن فرود و  فرشته  را در مورد فرستادن  پيشنهاد كافران  عزوجل  خداي  كه  بعد از آن
  گونه اين  كه  ساخت  كرد و روشن  باشد، بيان  رسالت  بر تصديق  دال  كه  از آسمان  اي نامه

  ريافتو د  كشف  به  اشتياق از سر  ، نه است  آنان  از عناد و استهزاي  ، ناشي پيشنهادات
را   چهار سخن  مشركان  به  كه دهد دستور مي  پيامبرش  به  آيات  در اين  ، اينك حقيقت

  از اهل  هر كس  پس  است  كافران درد  چهار دستور، داروي  اين  كار بستن  بگويد و به
  :بايد برود  كه  است  همين  آورد، راه  بخواهد ايمان  كفر كه

  . كنندگان كار تكذيب  از فرجام  گرفتن  رتو عب  ـ سيروسفر در زمين 1
بر   وي  آثار رحمت  و ديدن  تعالي  حق  جانبه همه  و فرمانروايي  مالكيت  ـ شناخت 2

  .چيز  همه
  . تعالي  حق  در آفرينش  ـ نگرش 3
  .�خدا  از عذاب  و نگراني  ترس  ـ اعالن 4
   

���Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö�����Õ��Ô���Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö�����Õ��Ô���Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö�����Õ��Ô���Ü��Û��Ú��Ù��Ø×��Ö�����Õ��Ô  
  گردنكشان  گردنهاي  كه »خود  بر بندگان«و برتر   و چيره  غالب: ييعن »قاهر  و اوست«

.  است  شده نگونسار  ذلت  به  وي  در پيشگاه  جباران  و سرهاي  فرو افتاده  دربرابر وي
  و آن  نيست » قدرت«در   كه  است  مزيدي  معناي» قهر«شود؛ در  مي  خاطر نشان

در  » حكيم  و اوست«  است  اد و مقصود خويشمر  به  از رسيدن  ديگران  بازداشتن

  . وي  از بندگان  سزاوار قهر است  كه  كس  آن  به « آگاه«مراد خود   اجراي
  

��W�� VU� �T� �S� �R��Q�� �P� � � �O� �N�� ML��K� �J�� IH� �G� � FE��D��C� �B� �A��W�� VU� �T� �S� �R��Q�� �P� � � �O� �N�� ML��K� �J�� IH� �G� � FE��D��C� �B� �A��W�� VU� �T� �S� �R��Q�� �P� � � �O� �N�� ML��K� �J�� IH� �G� � FE��D��C� �B� �A��W�� VU� �T� �S� �R��Q�� �P� � � �O� �N�� ML��K� �J�� IH� �G� � FE��D��C� �B� �A

l��k������j��i��h��g������f��e��d��c��ba���`��_��^]��\���[��Z��Y��Xl��k������j��i��h��g������f��e��d��c��ba���`��_��^]��\���[��Z��Y��Xl��k������j��i��h��g������f��e��d��c��ba���`��_��^]��\���[��Z��Y��Xl��k������j��i��h��g������f��e��d��c��ba���`��_��^]��\���[��Z��Y��X  
در   گواه  كدامين: يعني » شهادت  در باب  برتر است  كسي  چه« صپيامبر  اي »بگو«

 » است  و شما گواه  من  ميان  خدا، كه: بگو«: است  اين  ؟ پاسخ خود برتر است  گواهي
او در  باشد، قطعا  گواه  آنان  و ميان صپيامبر خود  ميان  سبحان  خداي  وقتي  پس

شود،  مي  تمام ﴾H��GH��GH��GH��G﴿در   سؤال  جواب: قولي  به.  است ، برتر خويش  رسول  براي  گواهي
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 ﴾L��K��JL��K��JL��K��JL��K��J﴿: بعد ازآن  ، جمله صورت  دراين.  دادن  در گواهي  خدا برتر است: يعني
  به  قرآن  و اين«  است  گواه شما  و ميان  من  او ميان: يعني.  است  ديگري  مستقل  جمله

رسد،  او مي  به  قرآن  را نيز كه  و كسي  دهم  بيم  تا شما را با آن  است  شده  وحي  من

رساند  را مي  معني  ، اين عزوجل  خداي  گواهي  بعد از بيان  عبارت  اين  آوردن » دهم  بيم
. باشد مي  پيامبرش  براي  تعالي  حق  ازگواهي  ، بخشي صبر پيامبر  قرآن  آوردن فرود  كه

  و جن  از انس  ـ اعم  مردم  تا شما و تمام  است  شده  وحي  بر من  جهت  بدان  قرآن: يعني
حاضر موجودند و   در حال  كه  آنان  ، چه مختلفشان  و اقشار و اصناف  ملل  ـ را با همه

و هشدار   بيم  وجود خواهند آمد، با آن ـ به  ـ تاروز قيامت  آينده  در زمانهاي  كه  آنان  چه
  در عصر رسالت  كه آنان  ، چه است  جن  بشر و همه  ، فراگير همه قرآن  زيرا احكام  دهم

 اسالم  دعوت  كه  شرط آن آيند، به يا مي  وجود آمده  بعدا به  كه آنان  اند و چه بوده موجود
زيرا   آنهاست  دهنده نيز بيم صطور، پيامبر  همين. را بشنوند  قرآن  برسد و اين  آنان  به 

  وسيله  به  كه �هللا  دعوت  خود به  گويي پاسخ  چگونگياز   الهي  لقاي  در هنگام  آنان
قرار   بازخواست و  اند، مورد سؤال داده  در دنيا انجام  كه  و از اعمالي  شده  ابالغ  پيامبرش

  عزوجل  خداي  ازسوي«: فرمودند  شريف  در حديث ص اكرم  رسول  كه گيرند چنان مي
او برسد، در   خدا به  كتاب از  اي آيه  د زيرا هر كسكني  برسانيد و ابالغ )را  وي  پيام(

  .» است  او رسيده  خداوند به  فرمان  حقيقت
  اي »وجود دارند؟ بگو هللابا ا  ديگري  خدايان  دهيد كه مي  آيا شما شهادت«

 از  شهادت  زيرا اين » دهم نمي  شهادتي  چنين  من«دهيد   اگر شما شهادت !صپيامبر

ترديد،  و بي  است  يگانه  او معبودي  كه  نيست  جز اين: بگو«  هاست طلبا  ترين باطل

 آنها را خدايان  كه از بتاني: يعني » دهيد، بيزارم او قرار مي  شما شريك  از آنچه من
  من زيرا  ، بيزار و بركنارم عزوجل  خداي  به  آوردنتان دهيد، يا از شرك قرار مي  خويش 

  . دهم مي  گواهي  د متعالخداون  يگانگي  فقط به
  . است  فرض  بر مسلمانان  اسالم  تبليغ  كه  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه
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q��ponmq��ponmq��ponmq��ponm����rrrr�����ts�ts�ts�ts������{z��yxwvu��{z��yxwvu��{z��yxwvu��{z��yxwvu  
 »شناسند مي او را«  و انجيل  تورات  چون » ايم داده  آسماني  كتاب  آنان  به  كه  كساني«

در   و اوصاف  شمايل  ناسند زيرا اينش مي  و اوصافش  را با شمايل صخدا  رسول: يعني
  همچون  و كسي »شناسند رامي  فرزندانشان  كه  گونه  همان«  است  شده  بيان  كتابهايشان

ما : خود كه  سخن  در اين  كتاب  اهل  شناسد پس ، او را نمي پدر و مادر انسان
  رسول  رتبعد از هج  كه  است  شده  روايت. ، دروغگويند شناسيم را نمي صمحمد

  را ـ كه  آيه  اين  عزوجل  خداي: گفت  سالم  بن هللاعبدا  به �، عمر مدينه  به صخدا
  بگو كه  من  لذا به  فرموده  شناسيد ـ نازل مي  فرزندانتان  را همچون  وي  شما پيامبر خاتم

  چون  كه �خدا  سوگند به: گفت  سالم  بن هللاعبدا ؟ است  چگونه  شما از ايشان  شناخت
  ـ بدون  من  ، حتي شناسم را مي  فرزندم  كه  شناختمش  ، چنان شما ديدم  او را در ميان

  چه  زنان  كه  دانم نمي  زيرا من  شناسم ازفرزندم نيز بهتر مي را صترديد ـ محمد
  رسالت  و منكران  و ملحدان  از مشركان »اند زده  بر خود زيان  كه  كساني«. »...!اند كرده

  از رسالت  انكارشان: يعني »آورند نمي  ايمان  آنان«كفار   وتمام  كتاب  از اهل  اعمـ 
، عناد و  است  از عناد و تمردشان  ناشي  بلكه  نيست  شناخت  ازعدم  ناشي صپيامبر

  .اند وارد كرده  خود زيان  به  آن  سبب  به  كه  تمردي
   

fe��������d��c������b��a�� �̀�_��~����}��|fe��������d��c������b��a�� �̀�_��~����}��|fe��������d��c������b��a�� �̀�_��~����}��|fe��������d��c������b��a�� �̀�_��~����}��|��������k������j��i��h����gk������j��i��h����gk������j��i��h����gk������j��i��h����g  
از  ستمكارتر  كس  هيچ: يعني » بسته  خدا دروغ بر  كه  كس ستمكارتر از آن  و كيست«

يا   يا انجيل  در تورات  چيزي  بودن  و مدعي  بسته  دروغ �بر خدا  كه  نيست  كس آن
  آيات ياو آشكار،   روشن  معجزات: يعني »او را  يا آيات«  در آنها نيست  كه  شده  قرآن
را با   عزوجل  بر خداي  بستن  ، دروغ تكذيب  و با اين » كرده  تكذيب«او را   عظيم  قرآن
، يكجا صپيامبر و  قرآن  به  ايمان  و وجوب  در مورد لزوم  وي  فرمان  انگاشتن  دروغ

ر رستگا  ستمكاران ترديد بي«  مكذب  و هم  شده  كاذب  ، هم ترتيب  اين  و به  گردانيده

  انگاشتن  دروغ  ـ يعني  باطل دو چيز  كه  شوند؛ درحالي رستگار مي  و چگونه »شوند نمي
  .اند؟ كرده يكجا  ـ را باهم �بر خداوند  بستن  و دروغ  حق  دين
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 x��w��������v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��lx��w��������v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��lx��w��������v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��lx��w��������v��u���t��s��r��q��p��o��n��m��l  
از : يعني » كنيم حشرمي را  آنان  همه  كه  روزي«از   آنان  به  كن  يادآوري! محمد  اي »و«

  يكجا در آن  را همه  باطل  شدگان و پرستش  پرستندگان  عزوجل  خداي  ، كه روز قيامت
  توبيخ  از روي » گوييم مي اند، آورده  شرك  كه  كساني  به  گاه آن«آورد  گرد مي

  انكجايند خداي: يعني »كجايند؟ پنداشتيد، خدا مي  آنها را شريك  شما كه  شريكان«
احضار   رسانند؟ يا خدايانشان نمي  سودي  شما هيچ  به  حالي  در چنين  شما كه  پنداري

آيد، وجود آنها همانند  بر نمي  از آنان منفعتي  وجه  هيچ  به  كه  از آنجايي  شوند ولي مي
!  يآر. كند مي  را توبيخ  آنان  خطاب  با اين  سبحان  ، خداي بنابراين  است  وجودشان  عدم

ناروا   به  اند كه آنها بوده  بلكه  وجود نداشته  عزوجل  خداي  براي  شريكي  درحقيقت
دادند،  قرار مي  با او مورد پرستش  يا همراه  يگانه  بجز خداي  را كه  باطلي  معبودان
  .ناميدند  وي  شركاي

   

��¦��¥���������¤��£��¢���¡�����~������}��|��{��z��y��¦��¥���������¤��£��¢���¡�����~������}��|��{��z��y��¦��¥���������¤��£��¢���¡�����~������}��|��{��z��y��¦��¥���������¤��£��¢���¡�����~������}��|��{��z��y  
 ما  ـ كه  ـ پروردگارمان  هللا  به  قسم: گويند مي  كه  نيست  جز اين  آنان  فتنه  گاه آن«

  ديگري ، چيز از شرك  جستن  آنها جز انكار و بيزاري  جواب: يعني » ايم نبوده  مشرك
  ترين قوي  كه اند ذكر كرده  ، چند وجه آيه  در اين»  فتنه»  معناي  در بيان  مفسران.  نيست

  كردند و بر سر آن افتخار  آن  به  كه  كفرشان  و فرجام  عاقبت: يعني.  است » عاقبت»  آن
  در معناي  ديگر وجوه از.  نيست  از شرك  جستن  جز انكار و بيزاري  جنگيدند، چيزي

  فتنه«: گويد عطاء مي. » آنان  حجت ، يعني آنان  فتنه«: است � عباس نظر ابن  ، اين» فتنه«
  .» آنان  خواهيعذر  ، يعني آنان

   

��³��²���������±��°�� �̄��®��¬«��ª���������©������� �̈�§��³��²���������±��°�� �̄��®��¬«��ª���������©������� �̈�§��³��²���������±��°�� �̄��®��¬«��ª���������©������� �̈�§��³��²���������±��°�� �̄��®��¬«��ª���������©������� �̈�§  
و « داد  در دنيا روي  از آنان  كه  با انكار شركي »بستند  بر خود دروغ  بنگر، چگونه«

  اين و نابود شد و  بر باد رفت  افترايشان: يعني » گشت  گم  كردند از آنان افترا مي  آنچه
و   گشت  و باطل  كنند، متالشي مي  نزديك �خدا  آنها را به  شريكان  كه  شان پندار ياوه
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  ، اين نتيجه افتاد و در  كردند، جدايي مي  پرستش �هللابجز ا  كه  آنها و چيزهايي  ميان
  .كنند  برآورده  آنان  را براي  نيازي  نتوانستند هيچ  باطل  معبودان

   

�À��¿��¾��½��¼���»��º��¹ �̧�¶��µ��´�À��¿��¾��½��¼���»��º��¹ �̧�¶��µ��´�À��¿��¾��½��¼���»��º��¹ �̧�¶��µ��´�À��¿��¾��½��¼���»��º��¹ �̧�¶��µ��´������É����È����Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��É����È����Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��É����È����Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��É����È����Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á

Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��ËÊ������������Ø��×��Ö�����Õ���Ô����ÓØ��×��Ö�����Õ���Ô����ÓØ��×��Ö�����Õ���Ô����ÓØ��×��Ö�����Õ���Ô����Ó  
  قريش  و سران  ابوجهل: اند گفته  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  و ديگران � عباس ابن

  قرآن  باشد، به  آگاه  ديگري  از آنها از حال  يكي  كه  آن و بي  مردم  دور از ديده  شبانگاه
تو   به  هستند كه  كساني«  از مشركان: يعني » و از آنان«: شد  نازل  سپردند پس مي  وشگ

  تا آن  ايم ها افگنده پرده  ما بردلهايشان  ولي«  خواني مي  قرآن  كه  گاه آن »دهند مي  گوش

  دوست  ، چون ايم كشيده  هايي پرده  قطعا ما بر دلهايشان  كه درحالي: يعني »را نفهمند

از : يعني » ايم نهاده  اي سنگيني  گوشهايشان و در«كنند   را درك  آنها قرآن  كه  نداريم
نزد تو آيند، با تو   چون  كافران  بدانجا كه تا«  ايم ساخته  ناشنوايشان  قرآن  شنيدن

  ايمان  صرف  به  اند كه بدانجا رسيده  آنها در كفر وعنادشان: يعني »كنند مي  مجادله

  هاي جز افسانه  اين: گويند مي«آيند و  نزد تو مي  كنان جدال  بلكه  اكتفا نكرده  ننياورد

  كه  اي پايه بي  هاي داستانها و افسانه  جز از جنس ، قرآن  اين: يعني » نيست  پيشينيان
  حضرت  آنها پنداشتند كه!  آري.  اند، نيست نوشته  را در كتابهايشان  آن  پيشينيان

جز   قرآن  كه  درحالي  است  داستانها و اخبار برگرفته  را از اين  قرآن صمحمد
  . حميد نيست عزيز و  خداي  فروفرستاده

   

��å��ä��ã��â���������á��à���ß��ÞÝ��Ü��Û��Ú��Ù��å��ä��ã��â���������á��à���ß��ÞÝ��Ü��Û��Ú��Ù��å��ä��ã��â���������á��à���ß��ÞÝ��Ü��Û��Ú��Ù��å��ä��ã��â���������á��à���ß��ÞÝ��Ü��Û��Ú��Ù  
  مشركان: يعني »شوند دارند و خود نيز از او دور مي را از او باز مي  مردم  و آنان«

 صحضرت  خود از آن  دارند و هم بازمي ص، يا محمد قرآن  به  را از ايمان  مردم هم
  دارند اما درعين باز مي صحضرت  آن  به  رساندن  را از آسيب  مردم: يا. شوند دور مي

  اين: نزول  سبب  دربيان  بنابر روايتي. گزينند مي  دوري صخدا  ، خود نيز از رسول حال
كفار را از   كه حالي  شد زيرا او در همان  نازل صپيامبر  عموي  ابوطالب  درباره  آيه
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  در مورد پذيرش صپيامبر  دعوت  ، خود نيز از اجابت داشت بازمي صپيامبر  آزاردادن
از   آنچه: يعني »دانند نمي  كنند مگر خود را ولي نمي  و هالك«. كرد مي  دوري  اسالم

خود   نابودي  زند، سبب سر مي  از آنان  حق  دعوت  از اجابت  شدن و دور  مردم  بازداشتن
دهند  قرار مي  وي  و خشم  الهي  عذاب  كار، خود را در معرض  شود زيرا با اين مي  آنان

  .آورند مي  بر سر خويش  باليي  چه  دانند كه اما نمي
   

ë��ê��é�����è��ç��æë��ê��é�����è��ç��æë��ê��é�����è��ç��æë��ê��é�����è��ç��æ�������ö���õ��ô��ó��ò��ñ��ð���ï��î��í��ì���ö���õ��ô��ó��ò��ñ��ð���ï��î��í��ì���ö���õ��ô��ó��ò��ñ��ð���ï��î��í��ì���ö���õ��ô��ó��ò��ñ��ð���ï��î��í��ì  
و   هولناك  ترديد منظره بي » شوند، ببيني مي  عرضه  بر آتش  كه  را هنگامي  و اگر آنان«

  نگاه  بر فراز جهنم) صراط(  بر پل  كه  ديد زيرا در حالي  را خواهي  دهشتناكي  حالت
 »! شويم  بازگردانيده  كاش  اي: گويند مي«كنند؛  مي  را مشاهده  شوند و آتش مي  داشته

  مؤمنان و از  ندهيم  نسبت  دروغ  را به  پروردگار خويش  آيات  گاه آن«دنيا   سوي به

  كنند ولي مي  آرزويي  چنين!  آري.  نماييم  انگيز خود را جبران عبرت  و گذشته » شويم
  .شود  برآورده  آرزويشان  اين  كه  هيهات

   

��R��Q��P����O��N��M��L��K��J��IH��G��F�����������E��D��C��B��A��R��Q��P����O��N��M��L��K��J��IH��G��F�����������E��D��C��B��A��R��Q��P����O��N��M��L��K��J��IH��G��F�����������E��D��C��B��A��R��Q��P����O��N��M��L��K��J��IH��G��F�����������E��D��C��B��A  
  چون :يعني » است  آشكار شده  داشتند، بر آنان مي  نهان  از اين  را پيش  آنچه  ؛ بلكه نه«

نابود   شركشان  سبب  حتما به  آشكار شد و دانستند كه  برآنان  نابكارشان  عقايد و اعمال
. آوردند  روي  دروغين  هاي آرزوها و وعده  ، به و درماندگي  استيصال  شوند، از روي مي
و در   كرده  را پنهان  داشتند اما آن صمحمد  راستگويي  نيا بهدر د  كه  باوري  حقيقت: يا

كفر : يا. آشكار شد  در آخرت  كردند، بر آنان مي  را تكذيب  خود ايشان  و مجامع  محافل
خدا ـ پروردگار ما ـ   به: (كردند مي  پنهان  سخن  با اين  را درآخرت  آن  كه  شان و شرك

،  اعضا و اندامهايشان  دادن  با گواهي  ، در آخرت»23 /انعام« ) نبوديم  مشرك ما  سوگند كه
 هم  و اگر بازگردانده«. دارد  تفسيري  وجه  سه  كريمه  آيه  پس. آشكار شد  بر آنان

  آنچه«  دادن  انجام » گردند به قطعا برمي«كردند  آرزو  طور كه  دنيا، آن  سوي به »بشوند 

  كه  گونه همان ، است  آنها شرك  در رأس  كه  ر ناروايياز امو »بودند  شده  نهي  از آن
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و «  تمرد برداشت  عناد ورزيد و سر به  بازهم  ديد ولي  الهي  را از آيات  ديد آنچه  ابليس

  دنيا از مؤمنان  به  بازگشت  در صورت  كه  شان وعده  در اين »دروغگويند  قطعا آنان
اند،  درافتاده  آن در  كه  اي از مهلكه  نجات  انگيزه  را فقط به  سخن  اين  گردند بلكه مي
  .گويند مي

  يابيم درمي  گاه ، آن آشنا شويم  نابكارشان  منش  نابهنجار و اين  طبيعت  با اين  وقتي!  آري
  .اند گرديده  در دوزخ  چرا سزاوار جاودانگي  كه
   

\��[���Z��Y��X��W�����V��U�����T��S\��[���Z��Y��X��W�����V��U�����T��S\��[���Z��Y��X��W�����V��U�����T��S\��[���Z��Y��X��W�����V��U�����T��S  
 را براي  توانمان  لذا ما همه » ما نيست  جهاني  اين  زندگي  جز همين  حياتي: و گفتند«
  براي و هرگز  گذاريم مي  ، مايه در آن  شهواني  برداري دنيا و بهره  زندگاني  اين  ساماندهي 

.  بعد از مرگ » نيستيم  و ما برانگيختني«وجود ندارد   زيرا آخرت  كنيم نمي  كاري  آخرت
  !! بزرگ  است  جهالتي  چه  اين!  وه
   

����r������� � � � �q��p��o��n��m��lk��j��i��hg���f��e��d��cb��a�� �̀���_��� �̂ �]����r�������� � � �q��p��o��n��m��lk��j��i��hg���f��e��d��cb��a�� �̀���_��� �̂ �]����r�������� � � �q��p��o��n��m��lk��j��i��hg���f��e��d��cb��a�� �̀���_��� �̂ �]����r�������� � � �q��p��o��n��m��lk��j��i��hg���f��e��d��cb��a�� �̀���_��� �̂ �]
��s��s��s��s  

  براي »شوند مي  بازداشته  درحضور پروردگار خويش  كه  گاه آن  و اگر ببيني«
،  يا كرده  انگيز را مشاهده  و دهشت  هولناك  اي ، منظره بزرگ  ، يقينا كاري وكتاب حساب
  رستاخيزي  آيا اين: يعني »؟ نيست  حق  آيا اين: گويد مي  آنان  خدا به«  كه  حال  در آن

كرديد،  را انكار مي  شما آن  كه  كيفري  ندارد؟ و آيا اين  بوديد، حقيقت  شما منكر آن  كه
.  است  حق  اين  كه » پروردگارمان چرا، سوگند به: گويند مي«؟  نيست  حاضر و آماده

را با سوگند، مؤكد   اعترافشان  كنند و اين مي  بودند، اعتراف  منكر آن  آنچه  آنها به!  آري
را   عذاب  ورزيديد، اين كفر مي  كه  آن  سبب  به  پس«  تعالي  حق »گويد مي«سازند  مي

  .را دريابيد  كيفرتان  اينك ، حق  به  كفرتان  سبب  به: يعني »بچشيد
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w��v����u��tw��v����u��tw��v����u��tw��v����u��t����������x��x��x��x������g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_������~��}����|��{��zy��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_������~��}����|��{��zy��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_������~��}����|��{��zy��g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_������~��}����|��{��zy
p���o��n��m���l��kj��i����hp���o��n��m���l��kj��i����hp���o��n��m���l��kj��i����hp���o��n��m���l��kj��i����h  

  تكذيبشان مراد، »انگاشتند زيانكار شدند  را دروغ  الهي  لقاي  كه  ، كساني در حقيقت«

: گويند مي دررسد،  بر آنان  بناگاه  قيامت  كه  گاه تا آن«  است  رستاخيز و كيفر آخرت  به

فراگيريد،  را ما! ها دريغ  اي: يعني»  كرديم  كوتاهي  آن  درباره  بر ما، بر آنچه  دريغ  اي
  كه!  قيامت  در باب  و قصور بسيار مان  برما و بر غفلت  و حسرت  و صد افسوس  واي
  خويش  بارهاي  و آنان«!  نكرديم  را تصديق  و آن  نشديم  قائل  و اهميت  بها نداديم  بدان

  گناهان چون  كه  معني  اين  به »دارند بر مي«را   خويش  بار گناهان: يعني »را
بر   گناهان اين  اند، گويي گرانبار شده  آن  كشيدن  دوش ، از بر است  شده  گريبانگيرشان

بر   آنچه  است  زشت  و چه »دارند برمي  آنچه  بد است  شويد؛ چه  آگاه«  آنهاست  پشت
تا   است  شان پشت بر  گناهانشان  شوند كه حشر مي  حالي ها درآن: يعني! كشند مي  دوش

  .شوند  عذاب  آن  سبب  به
   

¡�������~��}|��{��z�����y��x��wv��u���������t��s��r��q¡�������~��}|��{��z�����y��x��wv��u���������t��s��r��q¡�������~��}|��{��z�����y��x��wv��u���������t��s��r��q¡�������~��}|��{��z�����y��x��wv��u���������t��s��r��q  
  است كفار  سخن  اين  ، تكذيب مراد آيه » نيست  و سرگرمي  دنيا جز بازي  و زندگاني«

بايد   كه  اي حقيقي  حيات  لذا بشر بايد بداند كه.  يستدنيا ن  زندگاني  جز اين  حياتي: كه
  ناگسستني و  ، دائمي آخرت  زيرا حيات  است  آخرت  كار كرد، همانا حيات  آن  براي
  ومعاصي  از شرك »كنند مي  پرهيزگاري  كه  كساني  براي  آخرت  و قطعا سراي«  است

و   ؛ بازي هست  هرچه  متقيان  جز اعمال  كه  است  بر آن  دليل  عبارت  اين » بهتر است«

آوريد؟ و آيا   ايمان كنيد تا نمي  و انديشه »يابيد؟ آيا درنمي«  است  و بيهودگي  سرگرمي
  آخرت  انديشيد تا براي نمي  هيچ  آخرت  زندگي  به  دنيا نسبت  زندگي  بودن  ارزش بي  به

  نيست  عمر دنيوي  كوتاه  مقطع  اين  به؛ محدود  حيات  كنيد؟ آخر بايد بينديشيد كه  عمل
  و از نظر عمقي  آفاق  در عمق  عرضي ، از نظر زمان  در عمق  از نظر طولي  حيات  بلكه

  . است  متنوع  خود هم  و از نظر حقيقت  يافته امتداد  تعالي  باري  كران بي  عوالم  در ژرفاي
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��²�±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢��²�±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢��²�±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢��²�±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢  
  اندوهگين  پس: يعني »كند مي  گويند تو را اندوهگين مي  آنان  چهآن  كه  دانيم همانا مي«

  تو نسبت  شخص  به: يعني »كنند نمي  تو را تكذيب  آنان  واقع در«  كه  نباش
  تكذيب  تو معترفند ولي  شخص  و صداقت  راستگويي  به  دهند زيرا آنان نمي  دروغگويي

  ولي«: فرمود  جهت  گردد، از اين ، برمي اي آورده  مراهه  به  الهي  از پيام  كه  آنچه  آنها به

را   وي  و كتاب  الهي  آيات  آنها درحقيقت: يعني »كنند را انكار مي هللا  آيات  ستمكاران
 صاكرم  رسول به  ابوجهل: است  آمده  نزول  سبب  بيان در  كه چنان. كنند مي  تكذيب

،  اي با خود آورده  راكه  آنچه  ولي  شناسيم ميتو را دروغگو ن  ما شخص  كه  بدان: گفت
  دانم مي  من  خدا سوگند كه به:... گفت  كه  است  آمده  ديگري  در روايت.  دانيم مي  دروغ

  !؟ حاال باشيم  كه  ايم بوده»  عبد مناف«  پيرو طايفه  وقت  ما چه  ولي  او پيامبر است
   

�́ �³�́�³�́�³�́�³��������¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ����ÁÀ��¿��¾��½ÁÀ��¿��¾��½ÁÀ��¿��¾��½ÁÀ��¿��¾��½���� � �� � �� � ���Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â
��Ì�����Ë��Ê��É��È��Ì�����Ë��Ê��É��È��Ì�����Ë��Ê��É��È��Ì�����Ë��Ê��É��È  

  به  كه  اي بشري  نفس  طبيعت  پس »شدند  از تو نيز تكذيب  پيش  پيامبراني  و هرآينه«

  بر آنچه«  پيامبران  آن » ولي«  است  بوده  گونه اين  ، در هر عصر و زماني شده  كفر آلوده

 رسيد و براي  آنان  ما به  ياريديدند صبر كردند تا   كه  شدند و بر آزاري  تكذيب

 ، آيه  اين » نيست  اي تغيير دهنده  هيچ«  پيامبرانش  به  دادن  در ياري »هللا  هاي وعده 
بر  !ما  گرامي  رسول  اي: يعني.  است  ايشان  بخش  و تسلي صخدا  از رسول  دلجويي

  كه چنان نخور  و اندوه  اكناز خود اقتد  پيش  پيامبران  و به  آزارها و انكارها شكيبا باش
برسد  تو نيز  ما به  و نصرت  كردند تا پيروزي  بر آزارها و انكارها صبر پيشه  آنان

  سپاس ـ و  هستي  پيروز و غالب  انگاران  رسيد و تو يقينا بر دروغ  ايشان  به  كه چنان
 » است  تو رسيده  به  و همانا از اخبار پيامبران«شد   هم  چنين  را كه  عزوجل  خداي
  و اين  شان مؤمن  و همراهان  ايشان  دادن  نجات  و كيفيت  از اخبار پيامبران  بعضي: يعني

  پس  است  رسيده تو  گردانيد، به  را هالك  كنندگان تكذيب  عزوجل  خداي  چگونه  كه
  . نيمگردا مي ما تو را پيروز  سرانجام  كه  است  آن  روشن  اخبار، خود دليل  اين
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���ë��ê��é��è��ç��æå��ä��ã��â����á��à���ë��ê��é��è��ç��æå��ä��ã��â����á��à���ë��ê��é��è��ç��æå��ä��ã��â����á��à���ë��ê��é��è��ç��æå��ä��ã��â����á��à  
از  صخدا  رسول  قوم  رويگرداني!  آري »آيد مي  بر تو گران  آنان  و اگر رويگرداني«

  آن بر  انگاشته  بزرگرا بسيار   آمد و آن مي  گران  سخت  بر ايشان  حق  دعوت  اجابت
  كه  ساخت روشن ص حضرت  آن  به  سبحان  خداي  شدند پس مي  اندوهگين  سخت

  ، بدان است  دادني  روي ناخواه بينند، خواه مي  حق  كفار از دعوت  از رويگرداني  آنچه
او   كه  از آن  قبل  حالشان  لذا اصالح  است  گرفته  او سبقت  كار در علم  اين  كه  جهت
بر تو   آنان  اگر رويگرداني!  آري. است  خارج ص حضرت  آن  دهد، از توان  اذن  بدان
  آنان  براي  نقب  تا از آن » بجويي  در زمين  نقبي  كه  تواني اگر مي  پس«آيد؛  مي  گران

  اي معجزه  آنان  تا براي«  بجويي » درآسمان  يا نردباني«  بياوري  اي و معجزه  نشانه

  خداي!  آري. را كنار بگذار  و اندوه  حزن  پس كرد  نتواني  چنين  ولي!  كن  چنين » ياوريب
 قرار  روشني  نداد، حكمت  دائمي  حسي  معجزه ص پيامبرش به  امر كه  در اين  سبحان

 ايمان  كفار را به  آن  وسيله به  داد كه مي  اي معجزه  پيامبرش  زيرا اگر اوبه  است  داده
  بندگان  بر ابتال و امتحان  مدار آن  كه»  تكليف»  ، براي صورت  در آن ناچار سازد،  ردنآو

و اگر «: فرمود  كه  است  دليل  همين  ماند، به نمي  باقي  و موضوعيتي  معني  ، هيچ است

او   ولي  اجبار و اكراه  شيوه  به »آورد گرد مي  را بر هدايت  ، قطعا آنان خواست مي خدا
  خداست  ـ و از آن  وا گذاشت  خود آنان  انتخاب  را به  موضوع  بلكه  كار را نخواست ينا

  و سختي كفار  اجابت  به  اشتياقت  زيرا شدت » نباش  از جاهالن  پس«  بالغه  حكمت
دهد ـ از كاركرد   اذن  ايمانشان  به  خداوند متعال  كه  از آن  ـ قبل  آنان  بر اعراض  اندوهت

را   حقيقت  اين  كه  نباش  از كساني: يا.  نيستي  و تو قطعا از آنان  است  جهل  لاه
  .يابند درنمي كار  را در اين  تعالي  حق  بزرگ  هاي دانند و حكمت نمي
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،  قبول و  فهم  شنوايي  به »شنوند مي  كه«را   حق  دعوت »كنند مي  اجابت  تنها كساني«

نيستند   آنان از  ياد شده  گروه  كند؛ كه مي  ايجاب  نمايد و فهم اقتضا مي  عقل  كه  گونه بدان
را   و مردگان« كنند مي  درك  شنوند و نه مي  نه  هستند كه  مردگاني  منزله  به  آنان  بلكه

: يعني »شوند مي  انيدهاو بازگرد  سوي به  انگيزد پس برمي  خداوند در روز قيامت
  كه  است  طور ممكن انگيزد، همين را برمي  مردگان  در روز قيامت �خداوند  كه چنان

و   ، متمايل اي آورده همراه تو به  كه  آنچه  فهم  سوي كفار را به  گروه  اين  مرده  دلهاي
  عزوجل  خداي«: گويد كثيرمي ابن. گرداند  دل  را زنده  دلمردگان  و اين  گردانيده  راهياب

  و استهزاي  تهكم  از باب  كرد و اين  تشبيه  مردگان  تن  اند، به  دل مرده  كفار را كه
  .» آنهاست

   

W��V��UT��S��R��Q��P��O��NW��V��UT��S��R��Q��P��O��NW��V��UT��S��R��Q��P��O��NW��V��UT��S��R��Q��P��O��N������b��a���`��_�� �̂�]��\��[��Z���Y���X��b��a���`��_�� �̂�]��\��[��Z���Y���X��b��a���`��_�� �̂�]��\��[��Z���Y���X��b��a���`��_�� �̂�]��\��[��Z���Y���X  
)  آيه( زا  مرادشان »؟ است نشده  بر او نازل  پروردگارش  از سوي  اي چرا آيه: و گفتند«

مانند  گرداند،  ناچارشان  آوردن  ايمان  به  كه  است  اي و معجزه  در اينجا، نشانه
...  برفراز سرشان  آن  و باالبردن  كوه  ، يا بركندن آنان  در جلو چشم  فرشتگان  فرودآوردن

  انگم بي«  آنان  درپاسخ صپيامبر  اي »بگو«: دستور داد  پيامبرش  به  عزوجل  خداي  پس

مجبور   آوردن  ايمان  شما را به  كه  بر من »فروفرستد  اي آيه  كه  برآن  خداوند قادر است
. گردد  ، نمايان است  ابتال وامتحان  كه»  تكليف»  كار را نكرد تا فايده  او اين  گرداند ولي

كرد، ديگر  يم  كردند، نازل  طلب  آنان  كه  دست  از آن  اي نشانه  تعالي  ، اگر حق همچنان
  درنگ آوردند، بي نمي  اگر ايمان  بلكه داد نمي  مهلت  آنان  ، به نشانه  آن  بعد از نزول

  معجزه  بر فرودآوردن �خداوند  كه »دانند نمي  بيشتر آنان  ولي«كرد  مي  عذابشان
  معجزه  اين  فرودآوردن  در صورت  دانند كه نمي  همچنان ، قادر است  آنان  پيشنهادي
  .بار خواهد بود و فاجعه  سنگين  قدر برايشان چه ، آن  ، فرجام پيشنهادي
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پرد  مي  خويش  با دو بال  كه  اي پرنده  هيچ  و نه  نيست  در زمين  اي جنبنده  و هيچ«

 هاي آنها گروهها و دسته: يعني »همانند شما هستند  هايي امت«نيز  »آنها  كه  آن مگر
،  تغذيه ، ، تجمع زيست  ، چگونگي در پيدايش  يك هر  همانند شما هستند كه  گوناگوني 

  وبرنامه  نظام  ، داراي خويش  زندگي  از شئون  اين و غير... كارپرداز و مدبر  نياز به
  و روزي  آفريده شما  را نيز همچون  آنان  عزوجل  يباشند و خدا خود مي  به  مخصوص

و   علم  نيز، در حيطه  عزوجل  خداي  از مخلوقات  مختلف  گروههاي  و اين  است  داده
  به) همانند شما هستند: مثالكمأ( :ديگر قولي  به. قرار دارند  وي  و احاطه  تقدير و سلطه

و   وي  سوي به  فطري  و راهيابي  عزوجل  ايامتها نيز در ذكر خد  اين: است  معني  اين
، ) دو بال(با   قيد پرواز پرندگان. شما هستند ، همانند تكويني  از هدايت  برخورداري

را   چيزي  هيچ  در كتاب«.  پرواز است  حقيقي معناي  مجاز و تأكيد بر اراده  نفي  براي

  محفوظ است  ، لوح» كتاب«مراد از . ها امت  اين از امور شما و امور » ايم فروگذار نكرده
.  است  يا مراد؛ قرآن.  است رسانده  ثبت  به  را در آن  حوادث  تمام  زيرا خداوند متعال

  كه  ، مگر اين نياز دارند، فروگذار نكرديم  آن  بيان  به  خلق  را كه  چيز از آنچه  هيچ: يعني
  . ساختيم را فراگير آن  قرآن
  ، به زمين  جنبندگان  ذكر انواع  در سياق  كريم  قرآن  و فراگيري  عيتجام  حقيقت  بيان

اعجاز را   اين از  هايي گوشه  شناسي زيست  علم  دارد، كه  اشاره  كريم  قرآن  اعجاز علمي
  . است گذاشته  نمايش  به
 مذكور، در  هاي امت  همه: يعني »شوند محشور مي  پروردگارشان  سوي به  همه  پس«
  پرنده و  جنبنده  هاي امت  دارد كه  داللت  حقيقت  تعبير براين  اين. شوند حشر مي  يامتق

  هيچ«: فرمود  كه  است شده  روايت � از ابوهريره. شوند محشور مي  آدم بني  نيز همچون
  براي  گاه شد، آن محشور خواهد  در روز قيامت  كه  مگر اين  نيست  اي و پرنده  جنبنده
  حيوان  دار براي شاخ  ازحيوان  شود، حتي مي  گرفته  ديگر قصاص  از آنها از برخي  برخي

  كه  است  هنگام  و در اين! شو  تبديل خاك  به: شود مي  گفته  حيوان  آن  به  ، سپس شاخ بي
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مراد از : قولي  اما به!).  بودم  خاك  هم  من كاش  اي: ترابا  كنت  يا ليتني: (گويد كافر مي
، حشر كفار »حشر«مراد از : ديگر قولي  به.  است  جانوران  اين  در اينجا، مرگ» حشر«

  . است
   

}��|}��|}��|}��|������l� �k� �j� �i� �h� �g�� �f� �e� �d� � cb��a� � �̀ �_� �~��l� �k� �j� �i� �h� �g�� �f� �e� �d� � cb��a� � �̀ �_� �~��l� �k� �j� �i� �h� �g�� �f� �e� �d� � cb��a� � �̀ �_� �~��l� �k� �j� �i� �h� �g�� �f� �e� �d� � cb��a� � �̀ �_� �~

��n��m��n��m��n��m��n��m  
 را  حق  سخن  هايشان با گوش: يعني »انگاشتند، كرند  ما را دروغ  آيات  كه  و كساني«

 »هايند تاريكي و در«گويند  را نمي  حق  سخن  يشانبا زبانها »اند و گنگ«شنوند  نمي
در   صالحشان  كه  چيزي  اند و به سرگشته  و حيرت  كفر و جهل  هاي در تاريكي: يعني

رو   گيرند، از اين نمي  بهره  هايشان ها و شنوايي شوند زيرا از بينايي نمي  ، راهياب است  آن
توانند،  نمي  گرفته  خود بهره  ازحواس  حال  هيچ  به  هستند كه  باختگاني حواس  همچون

تواند  مي  زند، نه وپا مي دست  سختي  در تاريكي  كه  كر و كور و اللي  همانند شخص
او را   كسي  هم  كنند و نه  او را راهنمايي فراخواند تا  ياري را به  مردم  را ببيند، نه  راهش

  رهنمون  نجات  راه  سوي به  كسي  چنين  نهچگو كند پس  اش بيند تا راهنمايي از دور مي
را   كند و هركه مي  را بخواهد، گمراه  هركه هللا«رسد؟  مي  مقصد خويش  شود و به مي

  هدايت  اسالم  سوي  او را به  كه  شيوه  اين  به »دهد مي  قرارش  راست  بخواهد، بر راه
  .كند مي
اند   وي  اراده  شامل  و معاصي  است  افعال  خالق  تعالي  حق: كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين

  . نيست  بر او واجب»  اصلح»  و وضع
   

qpoqpoqpoqpo����u��t��sru��t��sru��t��sru��t��sr����w��vw��vw��vw��v����{��z���y��x{��z���y��x{��z���y��x{��z���y��x����||||������~}��~}��~}��~}  
  به  شما دررسد، يا قيامت  به  الهي  اگر عذاب: خبر دهيد  من  به« صپيامبر  اي »بگو«

 حالت  ـ كه  حالت  در اين آيا: يعني »خوانيد؟ جز خدا را مي  شما دررسد، آيا كسي
  پرستش  كه  بتاني  را ـ از قبيل �غير خدا  ـ كسي  است  قيامت  يا برپايي  عذاب  رسيدن 
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در  »راستگوييد اگر«خوانيد؟  را مي  سبحان  خوانيد، يا فقط خداي مي  زاري  كنيد ـ به مي
  پنداريد، خدايانند؟ مي  كه رسانند و چنان و ضرر مي  شما نفع  بتان  خود كه  ادعاي  اين

   

¬��«��ª��©�� �̈�§�����¦��¥���¤��£��¢�������¡���¬��«��ª��©�� �̈�§�����¦��¥���¤��£��¢�������¡���¬��«��ª��©�� �̈�§�����¦��¥���¤��£��¢�������¡���¬��«��ª��©�� �̈�§�����¦��¥���¤��£��¢�������¡���  
بر   پريشاني  كه  سخت  احوال  در آن!  آري. را  ديگران  نه »خوانيد تنها او را مي  بلكه  نه«

با   هم  خوانيد، آن مي را گردد، فقط او مي  كوتاه  مادي  از اسباب  و دستتان  شده  شما چيره
  آن  دفع  براي  را كه  آنچه اگر بخواهد«  خداوند متعال » پس«  و تضرع  اخالص  نهايت

  را كه  و آنچه«دارد  را از شما برمي  و وحشت  عذاب  و آن »كند مي  كنيد، دفع دعا مي

  نه  حال  در آن  و مانندآنها پس  از بتان »كنيد مي  ايد، فراموش قرار داده  او شريك  براي
از آنها   آنها انتظار داريد بلكه ايد، از افتاده  در آن  را كه  اي بليه  دفع  خوانيد و نه يآنها را م

از آنها   هنگام  در آن  بينيد كه مي گردانيد زيرا فراموشكار، رو برمي  همانند روگرداني
  سوي  به  سختي  در مواقع  انسان  بازگشت ! آري.  متصور نيست  سودي  شما هيچ  براي
، در  وي  و يگانگي �خدا  به  ايمان  كه  براين  است  قاطعي  ، خود دليل عزوجل  ايخد

  . است  شده  سرشته  انسان  فطرت
   

��º�������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±�����°������ �̄�®��º�������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±�����°������ �̄�®��º�������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±�����°������ �̄�®��º�������¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±�����°������ �̄�®  
 را به  و آنان  فرستاديم  از تو بودند، پيامبراني  پيش  كه  هايي امت  سوي ما به  يقين و به«

  بيماري :ضراء »ضراء  و به«  است  در اموال  فقر و مصايب: بأساء » ء دچار ساختيمبأسا 

و   شكستگي همانا  كه  تا ما را با تضرع: يعني »كنند  تا زاري«  است  در ابدان  و مصايب
دلها در   كه  است  اين  كنند زيرا قاعده  توبه  خويش  بخوانند و از گناهان  است  خاكساري

  .شوند مي  و فروتن  ها، خاشع سختي  آمدن رودف  هنگام
   

��É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»��É��È��Ç��Æ��Å�����Ä��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½���¼��»  
 تمرد  شدت  سبب  به »نكردند  آمد، تضرع  سراغشان  ما به  عذاب  كه  چرا وقتي  پس«

 »شد قسي  دلهايشان«  كه  است  اين  حقيقت » ولي«: فرمايد مي  كه و افراط در كفر چنان
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  شان سركشي بر  بلكه  نگرفته  عبرت  درس  عذاب  از اين  شد پس  و درشت  سخت: يعني
  مصمم با: يعني » آراست  را در نظرشان  ، كار و كردارشان و شيطان«افزودند 

  . پرداخت  اغوايشان  بر كفر، به  شان ساختن
   

���Ú��Ù��Ø��×��Ö���� �Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê���Ú��Ù��Ø��×��Ö���� �Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê���Ú��Ù��Ø��×��Ö���� �Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê���Ú��Ù��Ø��×��Ö���� �Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê

�Û�Û�Û�Û�������Þ��Ý��Ü���Þ��Ý��Ü���Þ��Ý��Ü���Þ��Ý��Ü  
 چون: يعني »كردند  بودند، فراموش  شده  پند داده  بدان  را كه  آنچه  چون  پس«
از   اثري  ، هيچ و جاني  مالي  مصيبتهاي  انگيز ما در يادآوري عبرت  هشدارها و تذكرهاي 

 همه  درهاي« برتافتند؛  پندها روي  ايجاد نكرد و از اين  و دردوسوز در آنان  پندپذيري

  به  آن  انواع  همه را با  نعمت  ، درهاي» استدراج»  از باب: يعني » گشوديم  چيز را بر آنان 

شاد «  گون گونه  هاي ازنعمت »بودند  شده  داده  آنچه  به  تا چون«  باز كرديم  آنان  روي

 از اين  تكبر و پنداشتند كه و  و گردنكشي  و ناسپاسي  سرمستي  شاد شدن  به »شدند
  و برحق  درست  انكارشان كفر و  اند كه برخوردار گشته  آن  سبب  به  و نعمت  رفاه  همه 

را   اصال انتظار آن  كه  اي گونه و به  طور غيرمترقبه به » را فروگرفتيم  آنان  ناگهان«؛  است

و   بدبختي  شدت  سبب  به  كه  است كسي: مبلس» نوميد شدند  يكباره  پس«نداشتند 
  و از هرخيري  گرديده  و اندوه  حزن  ، غرق است  فرود آمده  بر وي  كه  اي يبدروز

  .شود مي  مأيوس
  بشر، نمونه  زندگي  واقعيت  كه  كنيم مي  ، مالحظه باشيم  گذرا داشته  ، نگاهي تاريخ  اگر به
  خداي  كه  يابيم مي را  بسياري  هاي ؛ زيرا امت است  شناخته  را فراوان  هايي امت  چنين

  و فروپاشيدگي  اضمحالل  سراشيب  ، به و نعمت  و رفاه  مدنيت  آنها را در اوج  سبحان
  بن عقبه.  نيست  اي دگرگوني  هيچ را  الهي  و سنت  است  الهي  سنت  و اين  است  درافگنده

  چون«: فرمودند  شريف  در حديث  كه  است  كرده  روايت صخدا  از رسول �عامر
او   ، به وي  هاي نافرماني در  بنده  فروروي  در عين  عزوجل  خداي  كه  ديدي

  كريمه  آيه  اين  گاه ، آن» است  استدراج  آن  كه  بدان  دهد پس دنيا را مي  هاي داشتني دوست
 صخدا  رسول  كه  است  شده  روايت � صامت بن از عباده  همچنين. كردند  را تالوت
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  را اراده  بقا يا رشد و بالندگي  قومي  خداوند براي  چون«: ندفرمود  شريف  در حديث
  آنان  به  كند و چون مي  را ارزاني  در تنعمات  روي ميانه و  وارستگي  آنان  باشد، به  داشته
  گاه آن. »گشايد مي  را بر آنان  باشد، در خيانتي  را داشته  شدن  كن و ريشه  نابودي  اراده
  .كردند  را تالوت  بعدي  و آيه  كريمه  آيه  اين

   

���K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A���K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A���K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A���K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A  
 طور  تا آخر به  آنها از اول  همه: يعني »شد  بركنده  ستمكاران  و ريشه  بنيان  پس«

  دوران و  وجود دنيوي  ساحت  ، ديگر به و نابود شدند و بعد از آن  كن ريشه  يكپارچه
 پروردگار  كه  راست خداوند  و سپاس«گردند  نمي باز  و بالندگي  رشد و توسعه

  . آنان  را بر نابودي  عزوجل  خداي  سپاس: يعني » است  جهانيان
  ظالمان  نابودي  ها ـ كه  نعمت  فرودآمدن  بايد در هنگام  آموزد كه مي  مؤمنان  به  آيه  اين

در   كه  آنان  ـ يعني  المانظ گويند زيرا  را ستايش  عزوجل  ـ خداي  آنهاست  از بزرگترين
و   از هر سختي  عزوجل  خداي  كوشند ـ بر بندگان نمي  و در صالح  فساد كرده  زمين

  برهان  ظالمان  را از ظلم  مؤمنت  بندگان !بارخدايا  پس. تر و خطرناكترند سخت  مصيبتي
  كاخ  آنان  ستم  ايه و بر ويرانه  را بركن آنها  و ريشه  كن  كم  و شر آنها را از سرشان

  .را برافراز  جايي و همه  همگاني  عدل
  ابتالي ، شدت  ابتالي  ، همچون و نعمت  رفاه: كه  يابيم درمي  آيات  از اين  همچنين
  . است  تر از ابتال در مصيبت ، سخت و ابتال در نعمت  است  ديگري

   

� �]��\[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��R��Q��P��O��N��M��L��]��\[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��R��Q��P��O��N��M��L��]��\[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��R��Q��P��O��N��M��L��]��\[��Z��Y��X��W��V���U��T��S��R��Q��P��O��N��M��L������� ���^��^��^��^
��d��c��b��a������ �̀�_��d��c��b��a������ �̀�_��d��c��b��a������ �̀�_��d��c��b��a������ �̀�_  

شما را و   شنوايي هللاگر ا«: نظر شما  به  يعني »خبر دهيد  من  به«: صپيامبر  اي »بگو«

از شما  ، شماست  دو حاسه  در اين  را كه  نيروهايي: يعني »شما را بازگيرد  چشمهاي
تا » مهر نهد  دلهايتانو بر «را كامال محو و نابود گرداند   يادشده  بازگيرد، يا هردو حاسه

  خداوند كه غير از  معبودي  كيست«آنها نباشد   در امكان  چيزي  ديگر فهم  بدانجا كه



720  

  كه« !صمحمد اي» بنگر«. بينديشيد  امر خوب  در اين  پس »شما برگرداند؟  آنها را به

  شگفتي به: تعجيب« مفيد  جمله  اين »! كنيم مي  بيان  گون خود را گونه  آيات  چگونه
  آوردن: آيات  تصريف. شو  در شگفت  و بديع  بليغ  بيان  از اين: ، يعني است»  واداشتن

با   عذرها، وقتي  با نماياندن  با هشدار و انذار، زماني  ؛ گاهي مختلف  آنها بر وجوه
از  »تابند برمي  روي  آنان  گاه آن«  و تهديد است  و ارعاب  با تخويف  و گاهي  ترغيب

  !.؟ آيات  ينا
   

sr��q��p��o��n��m��l��k�ji��h��g��f��esr��q��p��o��n��m��l��k�ji��h��g��f��esr��q��p��o��n��m��l��k�ji��h��g��f��esr��q��p��o��n��m��l��k�ji��h��g��f��e  
دهيد  خبر  من  به: يعني »بر شما بيايد هللا  نظر شما اگر عذاب به« صپيامبر  اي »بگو«

بروز   بدون و  طور غافلگيرانه به: بغته » ناگهاني«شما برسد؛   به �خدا  اگر عذاب  كه

  عذاب: جهره »ياآشكارا«كند   داللت  عذاب  يدنبر رس  كه  اي و مقدمه  نشانه  گونه هيچ
  دهد و با آن  كند، روي  داللت  آن  بر وقوع  كه  بعد از بروز مقدماتي  كه  است  آشكار اين

  آيا جز قوم«شود؛   اگر چنين!  آري. است  آمدني  الهي  البد عذاب  ها دريابند كه نشانه

  با كفر به  كه  شود، جز گروهي  نينقطعا اگر چ: يعني »شوند؟ مي  ستمكار هالك
  .شوند نابود نمي  الهي  وخشم  عذاب  اند، به كرده  خود ستم بر  پروردگار عزوجل

   

��d��c��b����a�� �̀�_���~����}��|��{��zy��x��w��v��u���t��d��c��b����a�� �̀�_���~����}��|��{��zy��x��w��v��u���t��d��c��b����a�� �̀�_���~����}��|��{��zy��x��w��v��u���t��d��c��b����a�� �̀�_���~����}��|��{��zy��x��w��v��u���t  
  كه  كساني  براي  بزرگ  پاداش  وعده  به » دهنده جز بشارت  فرستيم را نمي  و ما پيامبران«

  را نافرماني  ايشان  كه  كساني  براي  سخت  از عذاب » دهنده و بيم«كنند   پيروي  از ايشان

 »كرد  و اصالح«اند  با خودآورده ‡پيامبران  كه  آنچه  به »آورد  ايمان  هركه  پس«كنند 

  هيچ  پس«خوانند  فرامي  آن  سوي به ‡پيامبران  كه  آنچه  دادن  خود را با انجام  حال

و «رو دارند   پيش  كه  اي آينده  به  نسبت » نيست  بر آنان«  از وجوه  وجهي  هيچ  به » بيمي

  .اند داده  از دنيا از دست  كه  بر آنچه »شوند مي  اندوهگين  نه
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f��ef��ef��ef��e����k��j��i��h������gk��j��i��h������gk��j��i��h������gk��j��i��h������g��������������m��l��m��l��m��l��m��l  
 »رسد مي  بعذا  فسقشان  سبب به  آنان  پنداشتند، به  ما را دروغ  آيات  كه  و كساني«

  عذاب  به ، عزوجل  خداي  هاي فرمان  با كفر از دايره  شدنشان  خارج  سبب به: يعني
  .شوند گرفتار مي

   

� �q��p��o��n��q��p��o��n��q��p��o��n��q��p��o��n������¥¤��£��¢��¡�����~���}|��{��z��y����x��w��v���u��t��s��r��¥¤��£��¢��¡�����~���}|��{��z��y����x��w��v���u��t��s��r��¥¤��£��¢��¡�����~���}|��{��z��y����x��w��v���u��t��s��r��¥¤��£��¢��¡�����~���}|��{��z��y����x��w��v���u��t��s��r
�̈�§��¦�̈�§��¦�̈�§��¦�̈�§��¦������ �̄�®��¬���«ª��©�� �̄�®��¬���«ª��©�� �̄�®��¬���«ª��©�� �̄�®��¬���«ª��©  

 » است  خدا نزد من«  قدرت»  هاي گنجينه  كه  گويم شما نمي  به« صپيامبر  اي »بگو«
تا از امور »  دانم مي را  غيب  كه  گويم و نمي»  پيشنهاد كنيد، بياورم  را كه  اي تا هر معجزه

خواهد شد،   واقع  آينده  در روزگاران  كه  و شما را از رويدادهايي  شما خبر داده  ناپيدا به
  . گردانم  آگاه

هر   گردانيد و به  آگاه  غيب  از علوم  اي را بر پاره  پيامبرش �خداوند  كه  است  گفتني
امر  با  نوعي  نيز به  بسا اين چه  كند ـ كه مي  را الهام  امر حقي  نيز گاهي  ديگري  مسلمان

  يك  كه  نيست  بنايي و زير  اساس  اين  كه  بايد دانست  باشد ـ ولي  پيوند داشته  اي غيبي
  .بنا كند  بر آن را  امور خويش  همه  مسلمان

  مكلف  اي العاده  خارق  كارهاي  تا مرا به » هستم  فرشته  من  كه  گويم شما نمي  و به«

و » شود مي  وحي  سويم به  را كه  جز آنچه  من«را ندارد   آن  وتوان بشر تاب  گردانيد كه
از   هم  سر سوزن  يك  و حتي » كنم نمي  پيروي«  ام شما مأمور گرديده  براي  آن  تبليغ  به

و   گمراهان: يعني »برابرند؟ آيا نابينا و بينا« صپيامبر  اي »بگو«  نمايم نمي  تخطي  آن

  در اين »كنيد آيا تفكر نمي«نيستند  برابر  هم ، هرگز با ، يا كافر و مسلمان يافتگان هدايت
را   حق  كنيد كه  پيروي  كساني  روش از  گاه را دريابيد و آن آنها  ميان  برابري  امر تا عدم

  اند؟ را يافته  و راه  ديده
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��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹ �̧�¶����µ�� �́�³��²��±��°��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹ �̧�¶����µ�� �́�³��²��±��°��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹ �̧�¶����µ�� �́�³��²��±��°��Ã����Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹ �̧�¶����µ�� �́�³��²��±��°  
 انديشناكند،  نزد پروردگارشان در  از محشورشدن  را كه  كساني  قرآن  وسيله و به«

 اند، خداترس  كه  ناي  سبب  كند، به در آنها تأثير مي  دادن زيرا هشدار » هشدار بده
ترسند  نمي انكار رستاخيز، از حشرونشر  سبب  به  كفر كه  هاي از گروه  كساني  برخالف

  .كند نمي  در آنها تأثيري  دادن ، هشدار و بنابراين
دارند؛   ايمان  از مرگ  پس  شدن برانگيخته  به  كه  است  كساني  همه  دربرگيرنده  آيه  اين
حشر را  ـ روز  هرچند ـ در اصل  كه  از مشركاني  و برخي  ذمه  اهل ، از مسلمانان  اعم

  صحت مورد،  در اين صخدا  رسول  خبر دادن  دارند كه  بيم  از آن  باور ندارند ولي
اند،   بيمناك  آن  رسيدن و از فرا  معاد اعتقاد داشته  به  كه  ، كساني بنابراين. باشد  داشته

  است  آن  دهنده نشان خود  و اين.  سودمندتر است  دادنشان شدارمفيدتر و ه  پنددادنشان
  كه  است شده  روايت  كه چنان . است  ايمان  ؛ قضيه اسالمي  در دعوت  مهم  قضيه  اولين  كه
. »شد مي  ما داده  به  شود، ايمان  ما آموخته  به  قرآن  كه  از آن  قبل«: فرمود كعمر ابن

را   كساني  قرآن  وسيله به: يعني » نيست  و شفيعي  دوست  هيچ هللابجز ا  آنان  براي«
  گري و ياور و شفاعت  دوست  هيچ �خداوند جز  بيمناكند كه  از آن  كه  هشدار بده

و   شفاعت  عزوجل  دهد، يا در نزد خداي  ونصرت  را ياري  باشند تا آنان  نداشته
 »كنند  باشد تا پرهيزگاري«يابند   نجات  وي  از عذاب  نتيجه را بكند تا در  آنان  سفارش

  .درآيند  تقوي  اهل  زمره هشدار، در  اين  وسيله  به: يعني
يا   پدران كنند؛ تصور مي  كند كه حشر را رد مي  به  از كفار معترف  ، پندار كساني آيه  اين

  هستند كه  كاني، يا مشر كتاب  اهل  منحرفان  كنند و آنان مي  شفاعت  برايشان  بتانشان
  .كنند مي  شفاعت  برايشان  پندارند؛ بتان مي

   

É��È��Ç��Æ���Å��ÄÉ��È��Ç��Æ���Å��ÄÉ��È��Ç��Æ���Å��ÄÉ��È��Ç��Æ���Å��Ä������Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�� ÍÌ���� �Ë��Ê��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�� ÍÌ���� �Ë��Ê��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�� ÍÌ���� �Ë��Ê��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î�� ÍÌ���� �Ë��Ê
Þ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��ÕÞ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��ÕÞ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��ÕÞ��Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø��×���Ö��Õ  

،  مصعب :فرمود  كه  است شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  دربيان �مسعود از ابن
 صخدا  رسول در محضر  مسلمانان  عفا و فقرايو غير آنها از ض  ، عمار، خباب بالل



723  

آيا ! محمد  اي: گفتند آمدند وص  حضرت  نزد آن  قريش  از اشراف  گروهي  بودند، كه
بينوا   گروه  ؟ آيا همين اي بريده  و از قومت  كرده  خوش  چيز دل همه بي  گروه  همين  به

ها  ما پيرو همين  كه  پنداري ؟ آيا مي است  نهاده  منت  ما بر آنان  خداوند از ميان  هستند كه
بود   همان!  كنيم  ، ما از تو پيروي را براني  شايد اگر آنان ! را از خود بران  آنان! ؟ شويم مي
  نيايش  به  و شامگاهان  پروردگار خود را بامدادان  كه را  و كساني«: شد  نازل  كه

  را كه  كساني: يعني » هند، از خود مرانخوا مي او را  خشنودي  كه حالي خوانند در مي
  حالي دارند در  و بر زبان  گزارند و ذكر او را بر دل مي نماز  تعالي  حق  براي  و شام  صبح

  را دنبال  ديگري  و مرام  هدف  او هيچ  و جز رضاي  داشته  خود اخالص  در عبادت  كه
  فرض  نمازهاي  كنندگان مراد، ادا«: گويد مي  مسيب  سعيدبن . كنند، از خود مران نمي
از   چيزي«  خود قرار بده  و رازداران  از نزديكان  بلكه  از خود مران را  اينان!  آري. »اند

از   دار چيزي تو عهده  نه » نيست  تو بر آنان  از حساب  و چيزي بر تو  آنان  حساب
را از   ديگر چرا آنان  تو پس  از حساب  دار چيزي عهده  آنان  و نه  هستي  آنان  حساب

  كساني  حق  رعايت  انگيزه  و مبادا به  بنشين  آور، با آنان  روي  آنان  به  ؟ پس راني خود مي
و از   برانيشان  كه«  را از خود براني  آنها نيستند، آنان  و مقام  پايه  به  فضل و  در دين  كه

  . گردي مي  از ستمكاران ، را براني  اگر آنان: يعني » گردي  ستمكاران
   

AAAA������O� �N� �M� � LK� �J� �I� � �H� �G� �F� �E� �D� �C� �B��O� �N� �M� � LK� �J� �I� � �H� �G� �F� �E� �D� �C� �B��O� �N� �M� � LK� �J� �I� � �H� �G� �F� �E� �D� �C� �B��O� �N� �M� � LK� �J� �I� � �H� �G� �F� �E� �D� �C� �B
��Q��P��Q��P��Q��P��Q��P  

 را با  مستكبران: يعني » ديگر آزموديم  برخي  را به  از آنان  ما برخي  گونه و بدين«
 »اينانند آيا«  و گردنكشان  مستكبران »تا بگويند«  كرديم  و امتحان  آزموديم  مستضعفان

،  حق  به  كردن  را با واصل  و آنان » است  نهاده  منت  ما بر آنان  ا از ميانخد  كه«  كساني
: فرمود  خداوند متعال ؟ هستيم  قوم  ما رؤسا و پيشوايان  كه حالي ؟ در است  داشته  گرامي

  است  شده  شما را چه  پس »؟ تر نيست آگاه  شكرگزاران  احوال  آيا خداوند خود به«
  .گرديد؟ فضال مي  كنيد و منكر فضل مي  تراضاع  جاهالنه  كه
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و   مستضعفان ، در آغاز بعثت صخدا  رسول  پيروان  غالب  كه  است  يادآوري  شايان
  ـ از آن  اندكي ـ جز  ـ بودند و از اشراف  و بردگان  و زنان  ـ از مردان  بينوايان
  و همه  مستضعفان  اين ، از آيات  در اين  عزوجل  خداي  نكردند، كه  پيرويص حضرت

  آن  قافله  و پيشاهنگ  حق  پذيرفتن  ، پيشگام تاريخ  در طول  كه  ديگري  مستضعفان
  . است  كرده  شوند، تجليل مي

   

[��ZY��X��W��V��U��T��S���R[��ZY��X��W��V��U��T��S���R[��ZY��X��W��V��U��T��S���R[��ZY��X��W��V��U��T��S���R��������� ��� ��� ���b��a��`_�� �̂�]��\��b��a��`_�� �̂�]��\��b��a��`_�� �̂�]��\��b��a��`_�� �̂�]��\
i��h��g������f���e��d��ci��h��g������f���e��d��ci��h��g������f���e��d��ci��h��g������f���e��d��c���������������������������������������o��n��m��l��k��j���o��n��m��l��k��j���o��n��m��l��k��j���o��n��m��l��k��j  

 مستضعفان  همان  آنان »دارند، نزد تو آيند  ما ايمان  آيات  به  كه  كساني  و چون«
  اي »بگو  پس«كرد   نهي  ايشان  را از راندن  پيامبرش �خداوند  هستند كه  مؤمني 

 بر  سالم«: شان مقدم  داشت  و گرامي  خاطر و تجليل  ساختن  خوش  براي صپيامبر

  رسول  بود كه  و چنان.  برسان  آنان  را به �خداوند  سالم: است  اين  يا معني. »شما
بر   گفتن  سالم ديدند، در را مي  مستضعفان  آن  وقت ، هر آيه  اين  بعد از نزول صخدا

  آن  به: يعني » گردانيده  را الزم  بر خود رحمت  پروردگارتان«جستند  مي  ، سبقت ايشان
  و مهرباني  رحمت  ، اين خويش  و احسان  فضل  از روي  پروردگارتان  بگو كه  مستضعفان

  به.  بده  مژده  پروردگارشان  وسيع  رحمت  را به  ايشان  پس  گردانيده  را بر خود واجب
 را نوشته  محفوظ برخود رحمت  لوح در  پروردگارتان: است  اين  ديگر، معني قولي

كار : يعني »شود  كار ناشايستي  مرتكب  جهالت  از روي  از شما كه  هر كس«.  است 

بعد از : يعني » بعد از آن  گاه آن« ١و تدبير را  حكمت  كار اهل  دهد، نه  را انجام  جاهالن
فاسد   و گناه  با معصيت  را كه  آنچه »نمايد  اصالح كند و  توبه«  زشت  عمل  آن  ارتكاب

خداوند   كهبداند «بازآيد   طاعت  و عمل  صواب  راه  به  اخالص  ، از روي بود پس  كرده

  .كند مي  آمرزد و رحم مي  ايمان  بر اهل » است  مهربان  آمرزنده
   

                                                 
 .»17/ نساء«تفسير   كنيد به  نگاه. زند سر مي   جهالت  از روي  هر گناهي  كه  بايد گفت ١
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���v��u��t��s��r��q��p���v��u��t��s��r��q��p���v��u��t��s��r��q��p���v��u��t��s��r��q��p  
  گروهي هر  و حكم  در امر دين » داريم مي  بيان  روشني  خود را به  آيات  سان و بدين«

  رسم و  راه تا«  سازيم مي  روشن  تمام  و توضيح  تفصيل  دارند، به  دين  به  كه  را با نسبتي

تو را   كه  معانداني و  كافران  و روش  راه !صپيامبر  تا اي: يعني »آشكار گردد  مجرمان
  .متمايز گردد ، بر تو مؤمنان  و روش  كنند، از راه امر مي  مستضعفان  راندن  به
   

��k��j��i��h��g��fe���� �d�� � � �c��b�� a �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x��w��k��j��i��h��g��fe���� �d�� � � �c��b�� a �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x��w��k��j��i��h��g��fe���� �d�� � � �c��b�� a �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x��w��k��j��i��h��g��fe���� �d�� � � �c��b�� a �̀ �_��~��}��|��{��z��y��x��w
n��m��ln��m��ln��m��ln��m��l  

از   شدم  برگردانيده  و عقلي  سمعي  ادله  به: يعني » شدم  نهي  من« صپيامبر  اي »بگو«
 از هوا و  من: بگو.  كنم  پرستيد، عبادت مي هللاشما بجز ا  را كه  كساني  آن  كه«  اين

  گمراهي در  افتادن  مسبب  كه  فاسدتان  ها و هدفهاي و رسم  از راه: يعني »شما  هوسهاي

و   كنم  راپرستش  باطلتان  معبودان  كه  خواسته  اين  از قبيل » كنم نمي  يرويپ«شود  مي

  كنم  شما پيروي  هاي اگر از هوا و هوس » گاه آن«!  را از خود برانم  مؤمن  مستضعفان
  .» نباشم  يافتگان و از راه  باشم  شده  گمراه«

  است  گمراهي در  فروافتادن  سبب،  از هوا و هوس  پيروي  سازد كه مي  روشن  كريمه  آيه
  .نبودند  يافتگان ، از راه سبب  همين  به  و آنان

   

��¤��£¢��¡�����~��}|��{���z��y��x��wv��u��t��s��r��q��p��o��¤��£¢��¡�����~��}|��{���z��y��x��wv��u��t��s��r��q��p��o��¤��£¢��¡�����~��}|��{���z��y��x��wv��u��t��s��r��q��p��o��¤��£¢��¡�����~��}|��{���z��y��x��wv��u��t��s��r��q��p��o
��ª��©����� �̈�§��¦¥��ª��©����� �̈�§��¦¥��ª��©����� �̈�§��¦¥��ª��©����� �̈�§��¦¥  

 » هستم  آشكاري  پروردگار خود بر حجت  از سوي  من  هرآينه« صپيامبر  اي »بگو«
و   هستم استوار  روشني  و يقين  برهان  پشتوانه  وردگار خود بهپر  از جانب  من: يعني
و   باطل  از شبهات  شما در پيروي  كه چنان  نيست  من  گاه ، تكيه و هوا و هوس  شك
را   شما آن و«ناروا نداريد   هاي جز هوس  گاهي تكيه  ، هيچ اساس بي  ورزيهاي شك

  از من  شتاب به  آنچه«. آشكار را  جتپروردگار را، يا ح: يعني »پنداشتيد  دروغ
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  كه  است  نقل.  نيست در اختيار من: يعني » نيست  در نزد من«  الهي  از عذاب »طلبيد مي
و   عاجل  عذاب  نزول استهزا و تمسخر، خواستار  و از روي  از فرط تكذيب  مشركان
  شتاب  به  از من  كه يمعجزات: اند گفته  آن  در معناي  بعضي. شدند مي  الهي  شتابان

  چيز، از جمله همه در » خداوند نيست  دست جز به  حكم«  نيست  طلبيد در نزد من مي
او «  معجزات  فرودآوردن ، يا عذاب  عجوالنه  درخواست  اجابت  يا عدم  در اجابت

  حق  كننده كند، بيان مي  حكم  بدان  كه  در آنچه  خداوند متعال: يعني » است  حق  گوياي
  كننده  يا او بيان.  نيست  ازحكمت  خالي  وي  از احكام  حكمي  و هيچ  است  و حقيقت

در   كه  ، با آنچه و باطل  حق  ميان » است  كنندگان فيصله  و او بهترين«  است  حق  قضاياي
  . است  و داوري  قضاوت: فصل. دهد مي  كند و فيصله مي  حكم  بندگانش  ميان

   

¬��«¬��«¬��«¬��«�����̄�®�̄�®�̄�®�̄�®��������±��°±��°±��°±��°����²²²²�������¼��»��º��¹��¸¶��µ�� �́��³���¼��»��º��¹��¸¶��µ�� �́��³���¼��»��º��¹��¸¶��µ�� �́��³���¼��»��º��¹��¸¶��µ�� �́��³  
اگر  :يعني »بود  طلبيد، نزد من مي  از من  شتاب  را به  اگر آنچه« صپيامبر  اي »بگو«

وشما   من  همانا كار بين«بود   من  شما در توان  شده  درخواست  عذاب  فرودآوردن

  و شما به  من  ر كار ميانديگ  گاه ، آن آوردم را بر شما فرود مي  زيرا آن »شد مي  يكسره

را   عذاب ، جهت  همين  به » تر است آگاه  ستمكاران  و خداوند به«رسيد  خود مي  انجام
  .آورد فرود مي  آن  مناسب  ـ در وقت  و حكمتش  علم  مقتضاي ـ به

   

È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½È��Ç��Æ��ÅÄ���Ã��Â��Á��À��¿��¾��½����Í��Ì��ËÊ��ÉÍ��Ì��ËÊ��ÉÍ��Ì��ËÊ��ÉÍ��Ì��ËÊ��É����Ï��ÎÏ��ÎÏ��ÎÏ��Î������Ð��Ð��Ð��Ð
Ó��Ò��ÑÓ��Ò��ÑÓ��Ò��ÑÓ��Ò��Ñ����Õ��ÔÕ��ÔÕ��ÔÕ��Ô����ÖÖÖÖ�����Û��Ú���Ù��Ø��×�Û��Ú���Ù��Ø��×�Û��Ú���Ù��Ø��×�Û��Ú���Ù��Ø��×����Ý��ÜÝ��ÜÝ��ÜÝ��Ü����ß��Þß��Þß��Þß��Þ  

  حق  دين  و معاندان  پيامبرش  ميان  عزوجل  خداي  كه  طوالني  وگوي  گفت  بعد از اين
: يعني » غيب  و كليدهاي«: پردازد مي  الهي  علم  موضوع  به  آيات  سياق  داد، اينك  ترتيب

  او آن جز  كس  هيچ ، تنها نزد اوست«  غيب  هاي گنجينه  يا كليدهاي.  غيب  هاي گنجينه

  آنها را به  او علم  كه  اي از امور غيبي  چيزي  به  از خلقش  احدي: يعني »داند را نمي
  .ندارد  ، آگاهي ساخته  مخصوص  خودش
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  مدعي  را كه  و ديگراني  ، رماالن ، منجمان كاهنان  هاي گويي و ياوه  ، اباطيل آيه  اين
  آمده  شريف  حديث در. كند مي  تند، دفعهس  خويش  فراتر از حد و شأن  اموري  دانستن

  كند، چهل  را سؤال  چيزي برود و از او)  ، رمال ، منجم كاهن(  نزد عراف  هر كس«: است
»  غيب  علم»  به  راجع  شريف  درحديث  همچنين. »شود نمي  پذيرفته  نمازي  از وي  شب
  آنها علم  به  كسي  سبحان  جز خداي  كه  چيز است  پنج  غيب  كليدهاي«: است  آمده

  :ندارد

  .دهد مي  انجام  كاري فردا چه  داند كه نمي �جز خدا  ـ كسي1
و   اخالقي  از اوصاف»  ها چيست در رحم  داند كه نمي �جز خدا  ـ كسي2

  .» جنين ايماني
  .شود مي  نازل  وقت چه  باران  داند كه نمي �جز خدا  ـ كسي3
  .شود برپا مي  وقت چه  قيامت  هداند ك نمي �جز خدا  ـ كسي4
  .١»ميرد مي  سرزمين  در كدام  داند كه نمي �جز خدا  ـ و كسي5
و جماد و جواهر و عناصر   و حيوان  از نبات » و درياست  را در خشكي  و آنچه«

 را  آن  كه  افتد مگر اين فرو نمي  برگي  و هيچ«  تفصيلي  علم  به »داند مي«  وغيره

  آن  به  تعالي  حق  كه  افتد، مگر اين فرونمي  درختي  از هيچ  برگي  هيچ: ييعن »داند مي

در «  نيست » اي دانه  و هيچ«داند  را مي  سقوط آن  و مكان  و شمار، زمان  است  آگاه

  وخشكي تر  و هيچ«  زمين  بطن  ، چون آن  تاريك  در اماكن: يعني » زمين  هاي تاريكي

  ثبت  روشن  در كتابي  كه  مگر اين«شود  مي  موجودات  تمام  املتعبير، ش  اين » نيست

  .باشد مي  خداوند متعال  محفوظ، يا علم  همانا لوح  كه » است
   

  
  

                                                 
« ?��$  +I�¶�  ������ 	 ���� M� CJ$  "��  ��¬� ,����  �$ �#>  ���� _A��  pF�85   ·34©� 
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  خواب  شما را به  در شب: يعني »كند مي  روح  شما را قبض  در شب  كه  آن  و اوست«
  گرديد، در آن مي  تمييز و تصرف  قادر به  آن  وسيله به  شما را كه  برد و ارواح فرو مي

را در روز   و آنچه« . است  صغري  مرگ  خواب: اند كه رو گفته كند، از اين مي  قبض

د در روز وجود خو  را از خير و شر با اندامها و اعضاي  آنچه: يعني »ايد كرده  كسب

ما در   را كه  افعالي  تعالي  حق  كه  نيست  معني  تعبير بدان  اين »داند مي«ايد  داده  انجام
كند زيرا  نمي  روح  قبض  خواب  وسيله به داند، يا ما را در روز ، نمي دهيم مي  انجام  شب

شما را   پسس«  نيست  آن  ماعداي  بر نفي  دليل ، يادآوري  چيز به  يك  ساختن  مخصوص

تا «  در روز است  از خواب  انسان  مراد بيدار شدن »انگيزد برمي« در روز: يعني » در آن

 از افراد بندگان  هر فردي  و روزي  و رزق  زندگي  براي  كه  تا ميعادي: يعني » معين ميعاد

 گاه آن،  اوست  سوي شما به  بازگشت  شود، سپس  رسانده  انجام به«،  است  شده  تعيين 

  خداوند متعال  علم  بر احاطه  كريمه  آيه  اين »دهد كرديد خبر مي مي  شما را از آنچه 
  .كند مي  داللت  و مرگشان  و اطوار هستي  احوال  در همه  مخلوقاتش  تمام به

؛  ناميده»  مرگ« را  آن  ديگري  ، و در جاي» وفات«را   ، خواب آيه  در اين  عزوجل  خداي
را در   ، چيزهايي خواب  وسيله  به  توانيم ما مي  آيد كه برمي  چنين  ، از تعابير فوق نبنابراي

ما   كه  حالي  زيرا در همان  بدانيم قبر  هاي ، يا نعمت ، عذاب برزخ  ، عالم مرگ  مورد عالم
  او درحال  است  ، ممكن بينيم مي  حركت و بي  و آرام  را ساكن  رفته  خواب  به  شخص

. كند  را احساس  حاالت  بيند، اين مي  كه  باشد و با خوابهايي  قرار داشته  يا نعمت  ذابع
  است  يكي  رفته خواب  به  و شخص  مرده  شخص  حال  كه  نيست  معني  بدان  اين  البته
  در حديث.  است  از مرگ  شده كوچك  تابلويي  خواب  كه  است  معني  بدان  اين  بلكه

  .» است  برادر مرگ  خواب: الموت اخو  النوم«: است  دهآم  شريف
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  است  آنها غالب  بر كار خود درباره  تعالي  حق: يعني» خود  قاهر بر بندگان  و اوست«

در   افتادن شما از  نگهبان آنها را  كه  فرشتگاني: يعني »فرستد مي  و بر شما نگهباناني«
  در حديث. دارند مي  شما را نيز نگاه  ، اعمال فرشتگان  اين  كه چنان  است قرار داده  آفات

  درپي در روز پي  فرشتگاني و  در شب  شما فرشتگاني  در ميان«: است  آمده  شريف
  كه  آنان  ند، سپسشو يكجا مي  در نماز بامداد و نماز عصر باهم  دو گروه  آيند، اين مي

او   كه ـ درحالي  پروردگارشان  گاه كنند، آن مي بودند، عروج  شما گذرانده  را در ميان  شب
بجا   حالي  را در چه  بندگانم: پرسد مي  ـ ازايشان  داناتر است  كار ايشان  خود به

  به  رحاليخواندند و د نماز مي  كه  كرديم  ترك را درحالي  آنان: گويند گذاشتيد؟ مي
  .»خواندند نمازمي  كه  آمديم  ميانشان
  خداي كه  نويسند ـ با آن را مي  انسان  ، اعمال نگهبان  فرشتگان  امر كه  در اين  حكمت
  محسوسي  مادي  دليل  ـ همانا آوردن  داناتر است  كس چيز از همه همه  خود به  عزوجل

  اعمالش  بداند كه  اگر انسان  كه  جهت  نو نيز بدا  است  بر انسان  حجت  اقامه  براي
و   طاعات  و به  بازداشته  شود، خود را از منهيات مي  ، ضبط و تدوين دقيق  گونه اين

ما او را   فرشتگان فرا رسد،  از شما را مرگ  يكي  كه  تا وقتي«. آورد مي  روي  عبادات

: توفته. او هستند  وياوران)  زرائيلع(  الموت ، ملك فرشتگان  اين  كه »كنند مي  روح  قبض

  آن: يعني »كنند تفريط نمي  آنان  كه درحالي«. او را  روح  كرد دريافت  طلب: يعني
  كوتاهي  اند، هيچ  ـ مأمور گشته  ارواح  به  يا اهانت  ـ از اكرام  بدان  كه  ، در آنچه فرشتگان

  به اين  را كه  اي طوالني  شريف  حديث  ازيك  در اينجا بخشي. كنند نمي  و فروگذاشتي
  روايت ص اكرم از رسول � ابوهريره.  كنم مي ، نقل است كثير آمده ارتباط در تفسير ابن

شوند  حاضر مي  سر وي  باالي بر  احتضار شخص  درحال  فرشتگان«: فرمودند  كند كه مي
  در جسم  كه  اي اكيزهپ  روح  اي  آي بيرون: گويند نيكوكار باشد، مي  شخص  اگر آن  پس

 و اگر شخص...  آلود و ناستوده خشم  ، نه و ستوده  خوشحال  آي  ، بيرون اي بوده  اي پاكيزه
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  بيرون ، اي بوده  پليدي  در جسم  كه  پليدي  روح  اي  آي بيرون: گويند باشد، مي  بدكرداري 
  .»... و چركاب  جوشاب  باد تو را به  و مژده  شده  نكوهش  آي

   

��y��x��w��v��u��t��s���rq��p��o��n��m��l��y��x��w��v��u��t��s���rq��p��o��n��m��l��y��x��w��v��u��t��s���rq��p��o��n��m��l��y��x��w��v��u��t��s���rq��p��o��n��m��l  
  فرشتگان :يعني »شوند مي  ـ بازگردانيده  برحقشان  خداوند ـ موالي  سوي به  گاه آن«

  مالك  كه  عزوجل  خداي  سوي آنها، به  نمودن  را بعد از قبض  بندگان  ، ارواح مرگ  موكل
  در دنيا و آخرت»  اوست  از آن  حكم  باشيد كه  آگاه«گردانند  باز مي  آنهاست  عادل
  كنند، قطعا در آخرت مي كشمكش  تعالي  ظاهرا در دنيا با حق  اگر خدانشناسان  پس

  حسابرسان  ترين و او سريع«  اوست  از آن  در ظاهر و باطن  ؛ در آنجا حكم نيست  چنين

در   بندگان  كه چنانندارد   نيازي  تأمل  به  و حسابگري  لذا در كار حسابرسي » است
  .نياز دارند  تفكر و تدبر و تأمل  به  حسابرسي

   

��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z��j��i��h���g��f��e��d��c��b��a�� �̀�_��~���}��|��{��z
��k��k��k��k  

 و دريا نجات  بيابان  هاي شما را از تاريكي  كه  كيست« !صپيامبر  اي »بگو«

 اگر ما را نجات: خوانيد كه مي  پنهاني  و مناجات  زاري  او را به«  كه  گاه آن »دهد؟ مي 

  است  آمده بر ما فرود  كه  و شدتي » محنت  از اين«  دهي  اگر ما را نجات: يعني »دهد 

  نجات  نعمت برابر ، در تمام  اخالص  تو به  براي »شد  خواهيم  از شكرگزاران  گمان بي«
  .ها سختي  از اين  مان دادن

   

������������r�����q��p��o��n��m��l������������r�����q��p��o��n��m��l������������r�����q��p��o��n��m��l������������r�����q��p��o��n��m��l����������v��u��t��s��v��u��t��s��v��u��t��s��v��u��t��s  
از هر  دهد و مي  نجات«ها  ها و سختي تاريكي » شما را از آن هللا« صپيامبر  اي »بگو«

 و باز شما شرك«آزارد  را مي  انسان  روح  كه  است  و اندوهي  غم: كرب » كربي

  ازچنگال  كرد؛ با رهاساختنتان  شما احسان  به  كه  بعد از آن  سبحان  خداي  به »ورزيد مي 
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  سودي  هيچ توانند نمي  شريكان  كه  حالي ها در ها و غمها و گرفتاري ها و محنت سختي
  گزاري شرك  اين  چگونه  كنند پس  را از شما برطرف  اي گرفتاري  شما برسانند و هيچ  به

و   قدر غافل دهيد؟ چه مي بوديد، قرار  داده  خود وعده  كه  اي شكرگزاري  آن  جاي را به
  !هستيد؟  سناسپا

   

����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x��w����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x��w����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x��w����ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{��z��y��x��w
���µ�� �́�³��²��±�����°���� �̄�®¬��«���µ�� �́�³��²��±�����°���� �̄�®¬��«���µ�� �́�³��²��±�����°���� �̄�®¬��«���µ�� �́�³��²��±�����°���� �̄�®¬��«  

  اطراف  از همه »را بفرستد  بر شما عذابي  كه  توانا براين  اوست« صپيامبر  اي »بگو«

  آيد؛ چون مي دفرو  از آسمان  كه  است  عذابي  و آن» سر شما  از باالي«: و جوانبتان
  ، قوم پروردگار متعال  كه ـ چنان  مهلك  هاي و صاعقه  سنگ  ويرانگر، باريدن  بارانهاي

  در زمين  با فروبردنتان »شما  يا از زير پاهاي«كرد   باران را سنگ  فيل  لوط و اصحاب
در . بردفرو   را در زمين  وقارون  را غرق  فرعون  كه چنان  و غرق  و با زلزله)  خسف(

،  ، قذف امت  اين  همانا در ميان«: است آمده » قيامت  هاي نشانه»  مربوط به  شريف  حديث
  تعالي  حق: يعني »اندازد  هم به  گروه شما را گروه يا«. »آيد پديد مي  و مسخ  خسف

و  ، آرا مختلف  هاي ها و انديشه متضاد، نحله  هواهاي شما را گرفتار  كه  اين بر  تواناست
  و معارضه  كشمكش  سرتاپا غرق  كه  طوري نمايد به  كلمه  بار و اختالف تفرقه  نظريات
  از شما را به  بعضي  و شر و بالي«ديگر بجنگيد  گرديد، يا با يك ديگر با يك  دروني

در   كه همديگر چنان  گرفتن  اسارت  و به  و غارت  كشتن  چون »بچشاند ديگر  بعضي

بنگر «  است  عذاب  اين  مبتالي  از نقاط زمين  در بسياري  اسالم  امت عصر حاضر،

آشكار را از   ها و داليل حجت: يعني » كنيم مي  بيان  گون را گونه خود  آيات  چگونه

  حقيقت »بفهمند  باشد كه«  كنيم مي  بيان  برايشان  گون گونه  هاي شيوه و به  مختلف  وجوه
  را برايشان  آن  كه  حقي  سوي ، به گون گونه  و روشهاي  متنوع  بيانهاي  وسيله به  را پس
  است  آمده � وقاص ابي سعدبن  روايت  به  شريف  در حديث. ، بازگردند ايم ساخته روشن

 قسمت  سوي ، به مدينه  خود در باالي  اقامت  از محل صخدا  رسول  روزي: فرمود  كه
 )انصار  از قراي  اي قريه(  معاويه مسجد بني  به  در راهشان  آمدند و چون  آن  سفالي 



732  

نماز   نماز گزاردند و ما نيز با ايشان  دو ركعت  مسجد وارد شده و در آن  آن  رسيدند، به
ما بازگشتند   سوي به  نمودند، سپس  اي طوالني  مناجات  با پروردگارشان  گاه ، آن گزارديم

داد   من  آنها را به ؛ اما او دو تا از كردم  رخواستچيز را د  سه  از پروردگارم«: و فرمودند
  هالك  و با قحطي  نمودن را با غرق  امتم  كه  از او خواستم: بازداشت  را از من  و يكي

  را در ميان  آنان  شر وبالي  كه  عطا كرد و از او خواستم  من  دو را به  نكند؛ و او اين
. » بازداشت  را از من  آن اما او )نگرداند  كلمه  فرا دچار اختال  آنان(نيفگند   خودشان

  قحطي  ، هرگز به امت  اين از  هايي بخش  كه  نيست  معني  بدين  شريف  حديث  اين  البته
  كن ريشه  بليات  با اين  اسالم  امت  كه  است  معني  اين  به  شوند بلكه گرفتار نمي  و غرق

  در حديث ص اكرم رسول  كه كند مي  كثير نقل ابن. گردد شود و كامال نابود نمي نمي
شمشير   زيرا چون  ندارم  گر بيم گمراه )حكام( جز از ائمه  بر امتم  من«: فرمودند  شريف
  .»نخواهد شد  برداشته  از ميانشان  شد تا روز قيامت  نهاده  امتم  در ميان

   

��Á��À��¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧�¶��Á��À��¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧�¶��Á��À��¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧�¶��Á��À��¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧�¶  
  قرآن ، قريش  قومت: يعني » است  حق  آن  كه  شمردند درحالي  وغتو در  را قوم  و آن«

بر « !صپيامبر اي »بگو«اند   و راست  اينها حق  كه  كردند درحالي  را تكذيب  يا عذاب

  در برابر تكذيبتان تا شما را  شما نيستم  اعمال  نگهبان  من: يعني » نيستم  شما نگهبان
  . باشد و بس  بالغ  و بر رسوالن  هستم  وردگارمپر  رسول  من  بلكه  كيفر دهم

   

��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã���Â��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã���Â��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã���Â��È��Ç��Æ��ÅÄ��Ã���Â  
از امور   دهد ـ اعم خبرمي  از آن  قرآن  كه  هر خبري: يعني » است  را مستقري  هر خبري«

هر   يا براي. پيوندد مي  وقوع به  وقت  البد در آن  دارد كه  وقوعي  ـ وقت  دنيا يا آخرت
  ، در آن است  بوده  يا باطل  حق خبر  آن  امر كه  اين  كه  است  نجاميسرا  خبر در آينده

  از وقوع  من  را كه  آنچه  و سرانجام  نهايت » خواهيد دانست  زودي و به«شود  آشكار مي
اخبار   و تحقق  و مؤكد بر وقوع  محكم  هشداري  اين.  ام بر شما خبر داده  آن  و نزول

  . است  قرآن
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 و رد و  ، يا تكذيب قصد تخطئه  به »روند ما فرو مي  در آيات  را كه  كساني  و چون«

  درگوش  خود واگذار و با آنان  حال را به  آنان: يعني » گردان  روي  ، از آنان ببيني«استهزا 
  اثنا، آنان  و در اين  نشستي  اگر با گروهي  پس. مشو  همراه  نكر بزرگيهمچو م  به  سپردن

از   درنگ بي ما پرداختند،  در آيات  پردازانه  جدال  و فروروي  گرانه كندوكاو تخطئه  به
با   را كه  سخني تا: يعني» بپردازند  غيراز آن  سخني  به  كه  تا وقتي«برخيز   آنان  مجلس

  ايشان  تبع و به  خويش  رسول  عزوجل  خداي  سان بدين. آورند  ، در ميانمغاير باشد  آن
روا   توهين �خدا  آيات  در آنها به  كه  از مجالسي  و اعراض  رويگرداني  را، به  مؤمنان
كند زيرا  مي  نهي  كننده گمراه  گذاران با بدعت  گرفتن و انس  نشيني شود و از هم مي  داشته

  با گناهكاران  در همنشيني  كه  است  برابر آفاتي  ، چندين با آنان  مؤانست و  در همنشيني
  .وجود دارد

  است  كساني با  ناظر بر همنشيني  كريمه  آيه: فرمود  كه  است  شده  روايت � عباس از ابن
  تو را به  و اگر شيطان«. كنند و بگومگو مي  جدال  عزوجل  خداي  در آيات  كه

  كه  آن بعد از  پس«  كني  و تركشان  برخيزي  آنان  از مجلس  كه » داختان  فراموشي

  .برخيز  دردم  بلكه » ستمكار منشين  با قوم«ما را   فرمان » ياد آوردي به
اصال  ، است  واجب  برايشان  كه  شرع  احكام  در تبليغ ‡بر انبيا  بايد يادآور شد كه

  همچون  ، در امور عادي بر ايشان  فراموشي  دنپديد آم  دهد بلكه نمي  روي  فراموشي
  . است  ممكن  نماز و مانند آن  سهو در اثناي

كرد ـ   فروروي  و در غيرصواب  ناحق  به  عزوجل  خداي  در آيات  هر كس: اند علما گفته
با   و معاشرت  شود وآميزش  فروگذاشته  با وي  كافر ـ بايد همنشيني  بود، چه  مؤمن  چه
قصد  ، به وفسادپيشگان  با بدعتيان  معاشرت  كه  ، مگر اين است  مطلقا مكروه  قفاس

  .باشد  مفاسدشان  و اصالح  و اندرزدهي  موعظه
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  جدال از  كه  بر كساني: يعني » نيست  پرهيزگاران  برعهده  كافران  از حساب  و چيزي«

  در اين  فروروندگان با  پرهيزند، از همنشيني مي �خدا  در آيات  انهگر تخطئه  و فروروي
در   فرورونده  زيرا گناه  نيست  گناهي  كردند ـ هيچ  همنشيني  با آنان  ـ چنانچه  آيات
: يعني » است  الزم  پنددادن  آنان بر  ولي«  است  خود وي  ، بر عهده الهي  آيات

  آنان  را، به  گناهشان  عظمت كار خود،  برخيزند تا با اين  نآنا  بايد از مجلس  پرهيزگاران
  خود را ترك  ناشايست  عمل  واين  گمراهان  آن »پرهيز كنند  باشد كه«يادآور شوند 

  .نمايند
ـ   مؤمن  متقيان  با كفار براي  نشيني ؛ هم اول  بنابر وجه: دارد  دو وجه  كريمه  تفسير آيه

  است شده  روايت زيرا  شده  داده  نورزند ـ رخصت  مشاركت  يشانها در فروروي  چنانچه
  كنند، از مجالسشان مي استهزا  قرآن  به  آنان  كه  اگر ما در هر وقتي: گفتند  مسلمانان  كه

  به  بود كه  همان!  كنيم  طواف  و نه  بنشينيم  در مسجدالحرام  توانيم مي  ، ديگر نه برخيزيم
پرهيز   با آنان  نشيني اگر از هم: است اين  دوم  وجه. شد داده  امر رخصت  در اين  ايشان

  . شما نيست  برعهده �خدا  در آيات  آنان  فروروي  كرديد، گناه
   

��]��\��[��Z����Y��X��WV��U��T��S��R��Q������P��O��N��]��\��[��Z����Y��X��WV��U��T��S��R��Q������P��O��N��]��\��[��Z����Y��X��WV��U��T��S��R��Q������P��O��N��]��\��[��Z����Y��X��WV��U��T��S��R��Q������P��O��N
��p���o��nm��l��k��j��i��h��g��f��e������d��c��b��a�� �̀�_�������^��p���o��nm��l��k��j��i��h��g��f��e������d��c��b��a�� �̀�_�������^��p���o��nm��l��k��j��i��h��g��f��e������d��c��b��a�� �̀�_�������^��p���o��nm��l��k��j��i��h��g��f��e������d��c��b��a�� �̀�_�������^

s��r��qs��r��qs��r��qs��r��q��~��}�����������|��{���z���y��x��w��v��u��t��~��}�����������|��{���z���y��x��w��v��u��t��~��}�����������|��{���z���y��x��w��v��u��t��~��}�����������|��{���z���y��x��w��v��u��t  
  بر آنان  آن  به  و عمل  پذيرش  كه  حقي  دين  همان »خود را  دين  را كه  و كساني«

  به  حجت  و هرچند مأمور رساندن » گرفتند، رها كن  و سرگرمي  بازي  به«  است  واجب
  گردنكشي و  و سرسختي  تعصب  ها اهلزيرا آن  نكن  آنان  را آويخته  اما دلت  هستي  آنان

  جاوداني  را بر حيات  آن  تا بدانجا كه » است  را فريفته  دنيا آنان  و زندگاني«هستند 

، مبادا  ده اندرز  قرآن  اين  وسيله و به«اند  و منكر رستاخيز گشته  داده  ترجيح  آخرت

  هالكت  به شخص  شدن  سليمت: ابسال »افتد  مهلكه  به  كار و كردارش  سبب به  كسي
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  را از عذاب خود  ، بخواهد كه پند گرفته  قرآن  وسيله  به  كه  بسا كسي  چه: يعني.  است
او را «: شد  نازل  عذاب كه  گاه دهد زيرا آن  گرفتار آيد ـ نجات  بدان  كه  از آن  ـ قبل  الهي

  بدهد، از او پذيرفته  اي فديهو اگر هر   شفيعي  و نه  است  ياوري  دربرابر خداوند نه

را   و عوضي  هر فديه ، شده  وا نهاده  الهي  عذاب  به  كه  انساني  اگر اين: يعني »شود نمي
  ، او همچنان و درنتيجه شود نمي  پذيرفته  از وي  فديه  كند، آن  خود تقديم  رهايي  براي

اند،  گرفته  بازي  را به  ويشخ دين  كه » گروه  آن«زند  وپا مي دست  خويش  در مهلكه

  گروه  همان: يعني »شدند  گذاشته  مهلكه  كردند به  آنچه  وبال  به  اند كه«  آنان هم

  آنان  براي«شدند   سپرده هالكت  ، به كار و كردار خويش  سبب  به  هستند كه

  را قطع  هايشان نوشند، روده مي را  آن  چون  كه » است  جوشان  از آب  اي آشاميدني

  .»كافر بودند  كه  آن  سبب به«  و سخت » دردناك  عذاب  است  آنان  و براي«كند  مي
   

q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_q��p���o��n��m��l��k��j��i��h��g��f��e��d���c��b��a�� �̀�_����
t��s��rt��s��rt��s��rt��s��r������¥���¤£��¢��¡�������~��}��|{��z��y��x���w��v��u��¥���¤£��¢��¡�������~��}��|{��z��y��x���w��v��u��¥���¤£��¢��¡�������~��}��|{��z��y��x���w��v��u��¥���¤£��¢��¡�������~��}��|{��z��y��x���w��v��u

��©�� �̈�§��¦��©�� �̈�§��¦��©�� �̈�§��¦��©�� �̈�§��¦  
  نه  كه  را بخوانيم  خداوند چيزي  جاي آيا به«كفار   گروه  اين  به !صپيامبر  اي »بگو«

  بپرستيم را  بتاني �خداوند  جاي  به  چگونه: يعني » زياني  رساند و نه ما مي  به  سودي
برسانند  ما  به  توانند سودي نمي  وجه  هيچ  ، به گرديم  منفعتي  طالب  اگر از آنان  كه

و   توان  هرگونه فاقد  كه  كسي  ؟ پس نداريم  بيمي آنها نيز  از زيان  وجه  هيچ  به  كه چنان
  را هدايت خدا ما  كه  و آيا بعد از آن«  نيست  باشد، قطعا سزاوار پرستش  اي سلطه

 و  شرك  سوي  به: يعني »؟ شويم  خود بازگردانيده  هاي ، بر پاشنه است  كرده
 كرده  هدايت  اسالم  و به  آورده  نبيرو  ما را از آن  سبحان خداي  كه  بازگرديم  اي گمراهي

 غولهاي  آنان »اند در برده  به  او را از راه  شيطانها در زمين  كه  مانند كسي«؟  است 
 و نام  نام  و او را به  گرفته  را بر انسان  راه  در بيابان  اند كه از جنيان  ، يا سركشان بياباني 
  رهنمون  سالمت  راه  او را به  پندار كه  اينـ با   خوانند و او هم فرامي  پدر و جدش 
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كند،  مي باز  آيد و چشم مي  بر سر عقل  كند اما چون مي  روي دنباله  شوند ـ از آنان مي
  در آن  اند كه درافگنده  و ناپيدايي  علف و  آب  بي  برهوت  بيابان  او را به  بيند كه مي

  برحق  بجز خداي  كه  كسي  مثل  است  اين. ميرد مي  شود و از تشنگي مي  نيست سربه
  غوالن  دردام  درافتاده  انسان  اين!  آري. گيرد  پرستش  را به  دروغين  ، خدايان الشريك

كار بايد بكند  چه داند كه مي  برد و نه مي  جايي به  راه  ، نه و سرگشته » است  حيران«: بيابان

  راست راه  سوي  او را به  كه  است  ياراني  وي  براي«درآيد   به  مهلكه  تا از اين

  همراهاني و  رفيقان  ، در راه سرگشته  شخص  آن: يعني »ما بيا  سوي  به: خوانند، كه مي
  خوانند و به فرامي رساند، مي  و مأوايش  مسكن  به  كه  راستي  راه  سوي  را به  وي  دارد كه
  بهره  آنان  راهنمايي دهد و از فرانمي  گوش  آنان  سخن  اما او به! با ما بيا: گويند او مي

  درست  راه  او را به  از طرفين  يك  كدام  داند كه و نمي  است  گيرد زيرا او حيران نمي
: يعني » است  الهي  هدايت  ، همان هدايت  گمان بي« !صپيامبر  اي »بگو«خوانند  فرامي

از  و غير  پسنديده  بندگانش  براي را  آن  كه  است  وي  ، دين و درست  راست  قطعا دين
  تسليم  كه  اين  به  ايم دستور يافته«: بگو »و«  است  كننده و گمراه  ، باطل هست  هر چه  آن

  شريك  را با وي  و كسي  كنيم  او را عبادت  خالصانه :يعني » باشيم  پروردگار جهانيان
  . قرار ندهيم

   

��±��°��¯®�������¬��«��ª��±��°��¯®�������¬��«��ª��±��°��¯®�������¬��«��ª��±��°��¯®�������¬��«��ª�� �́�³���²�� �́�³���²�� �́�³���²�� �́�³���²  
  كه  اين  به  ايم دستور يافته  همچنين: يعني »نماز را برپا داريد و از او بترسيد  كه  و اين«

  كه  اوست وهم«  است  هدايت  راه  همان  اين  پس.  باشيم  و خداترس  نماز را برپا داشته

  ويد و حكمش مي  او گرد آورده  سوي تنها به و تنها: يعني »شويد محشور مي  سويش  به
نيكو   از اعمال  روز، جز آنچه  و در آن  اوست  دست  تنها به و تنها  در محشر و بعد از آن

  شما سودي  چيز ديگر به  ايد، هيچ فرستاده  ـ پيش  آنها تقوا و نماز است  در رأس  ـ كه
  .رساند نمي
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  تدبيري با: يعني » حق«  آفرينشي » را آفريد، به  و زمين  آسمان  كه  است  و او كسي«
در   هرچه و  و مدبر آسمانها و زمين  و مالك  آفريننده  اوست  پس  عدل  و به  محكم

او   موجود شود؛ سخن  درنگ موجود شو، بي: بگويد  كه  و روزي«  آنهاست

  از وي  دهد، جملگي مي  حشر و رستاخيز فرمان  را به  خاليق  چون: يعني » ستا حق
و   سخنان  شود و همه دستور او موجود مي به  درنگ بي  هرچيزي  كه برند، چرا مي  فرمان

،  بزرگ  خداي  اين  جاي ما به  چگونه  پس  است  و حكمت  بر حق  او مبتني  كارهاي
  آن  با پرستش ، گذشته  و از آن  زياني  رساند و نه ما مي  به  منفعتي  هن  كه  را بخوانيم  چيزي

 » اوست  از آن  شود؛ فرمانروايي  در صور دميده  كه  و روزي«؟  گرديم قهقرا برمي  به
  براي  اول  دميدن  دمد، كه مي  در آن � اسرافيل  كه  است)  شيپوري(  شاخي: صور

  دوم  دميدن مراد در اينجا.  مجدد آنهاست  احياي  براي  ومد  و دميدن  زندگان  ميراندن
  ايجاد هول  ؛ براي اول ، نفخه است)  دميدن(  نفخه  سه  درحقيقت«: گويد كثير مي ابن.  است

  ؛ نفخه سوم  و نفخه  خلق  ساختن  هالك  ؛ براي دوم  ، نفخه قيامت  از قيام  و هراس
 » و شهود است  غيب  داناي«»  است  العالمين رب  حضور در پيشگاه  براي  برخاستن

  و اوست«  پيداست  كه  و هر آنچه  است  نهان  كه  هر آنچه  به  داناست  سبحان  خداي

  در زنده  زند، از جمله سرمي  از وي  كه  آنچه  استواركار در تمام  فرزانه: يعني » حكيم

  .و جزا  حساب  به  از جملهچيز،   همه  به  است » آگاه«  و ميراندن  ساختن
   

AAAA����BBBB����MLKJIHGFEDCMLKJIHGFEDCMLKJIHGFEDCMLKJIHGFEDC������QPON��QPON��QPON��QPON  
فرد  ابواالنبيا، دهمين  ابراهيم » پدر خود آزر گفت  به  ابراهيم  را كه  هنگامي  و ياد كن«

»  كلدان»  سرزمين از) نور  يعني(» اور«در شهر   كه  است  اعراب  جد بزرگ»  سام«از اوالد 
  مرز سوريه  درمجاورت  تركيه  و در جنوب  است  معروف»  اورفه»  نام به  اكنون هم  كه

دو   پدرش: ديگر قولي  بود، به » تارح«،  پدر ابراهيم  نام: قولي  به. دنيا آمد  ، به شده  واقع
  خدايي  را به  آيا بتان«: گفت  پدرش  به  ابراهيم!  آري.  آزر و تارح: داشت  نام
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،  استفهام  نيستند؟ اين  الوهيت  شايسته آنها  كه  حالي ؟ در پرستي و آنها را مي »؟ گيري مي

در «موافقند   بتان  باتو در پرستش  كه »را  تو و قومت  همانا من«  است  توبيخي

آشكارتر و   گمراهي  كدامين!  آري. و حقيقت  حق  از راه » بينم مي  آشكاري  اي گمراهي
  .؟ است  خدايي  به �غير خداوند  بزرگتر از گرفتن

   

���[��Z��Y��X��W��V��U���������T��S��R���[��Z��Y��X��W��V��U���������T��S��R���[��Z��Y��X��W��V��U���������T��S��R���[��Z��Y��X��W��V��U���������T��S��R  
  وعظمت  در آنها از آفرينش  كه  آنچه: يعني» را  آسمانها و زمين  ، ملكوت گونه و اين«

!  آري.  داديم  و نشان  نمايانديم: نري » نمايانديم  ابراهيم  به«  است  و فرمانروايي  و قدرت
  پرستيدند پس مي را  ، خورشيد و مهتاب رگان، ستا ؛ بتان آزر و قومش  بود كه  چنان

  گستره  با نماياندن گرداند لذا  متوجه  اشتباهشان  تا آنها را به  خواست  عزوجل  خداي
  به. گردانيد  فراهم  را بر قومش  وي  احتجاج  ، زمينه� بر ابراهيم  خويش  فرمانروايي

  را به  آسمانها و زمين  خود در پهناي  عظيم  و فرمانروايي  ملك  گستره  تعالي  حق: قولي
  و از پايين  عرش  سوي به او از باال  كه  ساخت  و مكشوف  نمايان  بدانسان � ابراهيم

  كه  است  محتمل« :گويد كثير مي ابن.  نگريست  زمين  طبقات  فروترين  سوي به
، او  اشد و بنابراينب  دور كرده � ابراهيم  حسي  حجابها را از برابر بينايي �خداوند

و   قلبي  با بصيرت � ابراهيم  دارد كه  احتمال  همچنين. باشد  سر ديده  چشم  آنها را به
فقط  � ابراهيم: ديگر قولي  به. »باشد  و دريافته  را ديده  حقايق  خود، اين  دروني  بينش
،  است كرده  حكايت  آسمانها و زمين  ملكوت از  آيه  در اين  خداوند متعال  را كه  آنچه

  ملكوت  و غرايب  آفرينش  عجايب: يعني »باشد  كنندگان يقين  تا از جمله«كرد   مشاهده
  و علم  بوده  و آگاهي  برخوردار از علم  تا او پيامبري  داديم  نشان � ابراهيم  خود را به

چيز،   بر همه  ليتعا  حق  و قدرت  عظمت  به  نسبت  كه  طوري به باشد  يقين  از روي  وي
  .باشد  خود نداشته در نهاد  شكي  ذره
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  اي ستاره او«پوشاند   خويش  او را با تاريكي: يعني »افگند  بر او پرده  شب  چون  پس«

پروردگار   اين: گفت«را ديد   ، يا زهره مشتري  ستاره � ابراهيم  كه  است  نقل »را ديد

  در دو آيه  ـ كه  باب در اين  وي  و ساير سخنان � ابراهيم  سخن  اين  درباره » است  من
  اين � ابراهيم: كه  است نظر اين  دو نظر وجود دارد؛ يك  مفسران  آيد ـ ميان مي  بعدي

  آنچنان  بينش  برد و داراي سر مي به خويش  طفوليت  در دوره  كه  گفت  را هنگامي  سخنان
  حكايت  مثابه و به  مناظره  را در مقام  سخنان  او اين: كه  است  اين  نظر دوم. نبود  عميقي

  گرداند پس  ملزم  را در حجت  تا آنان  گفت مي  پرستان بت  آن  و اعتقادات  از حال
  آنها باور داشته  هب  كه  اين  بود، نه  قومش  عليه  حجت  ، اقامه سخنان  اين  از طرح  هدفش

از   بود، نه  مناظره  ، در مقام باب  در اين � ابراهيم  سخنان را كه  قول  كثير اين ابن. باشد
  چون: يعني »كرد  افول  چون  پس«  است  داده  ؛ ترجيح وي  دروني و قناعت  تأمل  روي

زيرا   خدا نيست كند،  غروب  آنچه  گمان بي: � ابراهيم » گفت«كرد   غروب  ستاره  آن
  كنندگان افول  من«  باشد پس مي  امور آسمانها و زمين  و تدبيركننده  پاينده ، خدا؛ زنده

  .» ندارم  دوست«كنند  مي  غروب  را كه  خداياني :يعني »را

   

�� �̀ � � � � �_��~��}��|��{��z��y��x��w��v��ut���s��r��q��p��o��n�� �̀� � � � �_��~��}��|��{��z��y��x��w��v��ut���s��r��q��p��o��n�� �̀� � � � �_��~��}��|��{��z��y��x��w��v��ut���s��r��q��p��o��n�� �̀� � � � �_��~��}��|��{��z��y��x��w��v��ut���s��r��q��p��o��n
��a��a��a��a  

!  من پروردگار  است  اين: گفت«ديد   كنان طلوع: نييع »ديد  را تابان  ماه  چون  پس«

و   راه  سوي به »نكند  مرا هدايت  اگر پروردگارم: كرد، گفت  افول  چون  گاه آن

  راه  حق  به  كه  شوم مي  از كساني: يعني » شوم مي  گمراهان  قطعا از گروه«  حق روش
. گردانند مي  ، محروم ير خويشخ  كنند و خود را از بهره مي  بر خود ستم و  نيافته
  بگيرد؛ گمراه  خدايي  را به  ماه  هر كس  فهماند كه  قومش  به � ابراهيم ، سان بدين
، بر  افول  به  ؟ زيرا استدالل طلوع  به  كرد نه  استدالل  افول  به � ابراهيم و چرا.  است

  . تر است كننده ، داللت كننده  چيز افول  آن  الوهيت  بطالن
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 اين«زيرا  » است  پروردگار من  اين: ديد، گفت  كرده خورشيد را طلوع  چون  پس«

  وچون«خدا باشد   كه  است  آن  سزاوارتر به  لذا اين  و مهتاب  از ستارگان » بزرگتر است 

: يعني » بيزارم كنيد مقرر مي  شريك  از آنچه  من  هرآينه!  من  قوم  اي: كرد، گفت  افول
پردازيد، بيزار و  مي آنها  پرستش  و به  خدا قرار داده  آنها را شركاي  كه  اي فلكي  از اجرام
ها  پديده  اين  شد كه  روشن  برايش  كه  گفت  را هنگامي  سخن  اين � ابراهيم.  بركنارم

  آنها هم  يك  باشند و هيچ نمي قادر  زياني  و دفع  نفع  ساندنر  به  هستند كه  آفريدگاني
  ، قوم مناظره  از باب � ابراهيم يا. كنند مي  افول  كه  اين  دليل نيستند، به  هستي  خداي

  كرد كه  باور رهنموني  اين  سوي به ، و منطقي  حكيمانه  با شيوه  قدم به خود را قدم
  .ندارد  و برهان  از دليل  اي هپشتوان  ، هيچ اعتقاداتشان

   

z��y��x��w��v��uz��y��x��w��v��uz��y��x��w��v��uz��y��x��w��v��u����{{{{������£��¢��¡�����~��}|��£��¢��¡�����~��}|��£��¢��¡�����~��}|��£��¢��¡�����~��}|  
را  خود  و عبادت  وجود و شخصيت  و كليت  تمام: يعني »خود را  روي  همانا من«

 عدم  و آنها را از كتم » است  را آفريده  آسمانها و زمين  كه  گردانيدم  كسي  سوي به«

  كه  ادياني  از همه  هستم  گراينده: يعني » هستم  حنيف  كه حالي در«  است  پديد آورده 
  پاكدل و  ، پاكدين حق  دين  سوي  آورند به  مي  شريك  را با وي �خدا  از خلق  چيزي
  . گردانم  شريك  را با وي �خداوند  از خلق  چيزي  كه » نيستم  و از مشركان«  هستم

   

��±��°�� �̄�®¬��«��ª��©�� �̈��§��¦¥��¤��±��°�� �̄�®¬��«��ª��©�� �̈��§��¦¥��¤��±��°�� �̄�®¬��«��ª��©�� �̈��§��¦¥��¤��±��°�� �̄�®¬��«��ª��©�� �̈��§��¦¥��¤��º¹�� �̧�¶��µ�� �́�����³��²��º¹�� �̧�¶��µ�� �́�����³��²��º¹�� �̧�¶��µ�� �́�����³��²��º¹�� �̧�¶��µ�� �́�����³��²
��Ã��Â�����Á��À¿��¾��½��¼��»��Ã��Â�����Á��À¿��¾��½��¼��»��Ã��Â�����Á��À¿��¾��½��¼��»��Ã��Â�����Á��À¿��¾��½��¼��»  

،  گفت خود  با قوم  مناظره  را در مقام  سخنان  اين � كند؛ ابراهيم تأييد مي  كه  از داليلي
و «: است  خداوند متعال  فرموده  ها؛ اين پديده  اين  الوهيت  به  و گرايش  از سر تأمل  نه

  كردند، همان  و مجادله  با او در امر توحيد ستيزه: يعني »كردند  با او محاجه  قومش
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  و درستي  صحت  خواستند تا او را به  بود پس  رسيده  آن  او به  كه  اي توحيد خالصانه
: گفت«بترسانند   خدايان  آن  و خشم  و او را از زيان  نموده  قانع  باطل  خدايان  پرستش

  او از شريك  كه  روشن  حقيقت اين  در باره: يعني »كنيد يم  محاجه هللا  درباره  آيا با من

  توحيد و يگانگي  سوي به » است  كرده  او مرا هدايت  كه  آن  حال«  است  و همتا منزه
  و عدم  و جهالت  و گمراهي  شرك در  خواهيد تا من شما مي  كه  درحالي  خويش
: يعني » ندارم  سازيد، بيمي او مي  كشري  از آنچه  و من«؟  ، همانند شما باشم هدايت

  زياني  نه  كه  سنگي  ـ چون  خداست  از مخلوقات  خود مخلوقي  كه  از آنچه  من
  برايم  از زيان » چيزي  پروردگارم  كه  آن مگر«  ندارم  بيمي  ـ هيچ  نفعي  رساند و نه مي

  از آن  فرمان  هنگام  در اين  ، كه باشم  گرديده  مرتكب  كه  دربرابر گناهي »كند  اراده«

و «شما   باطل  معبودات  از سوي  نه  اوست  سوي از  زيان  ، اين صورت  اين و در  اوست

اگر   پس  چيز فراگير است همه  و به » است  يافته  احاطه  هر چيزي  به  پروردگار من  علم
آيا پند   پس«رسد  مي  من  به  ناخواه شر، خواه  كند، آن  اراده  را بر من  شري  آوردن فرود

  .تمييز دهيد؟  توانا و ناتوان  شويد تا ميان نمي و متذكر »گيريد نمي
   

���Ñ��Ð��Ï��Î� �Í� �Ì� �Ë��Ê��É��� � �È� �Ç��Æ� �Å��Ä���Ñ��Ð��Ï��Î� �Í� �Ì� �Ë��Ê��É��� � �È� �Ç��Æ� �Å��Ä���Ñ��Ð��Ï��Î� �Í� �Ì� �Ë��Ê��É��� � �È� �Ç��Æ� �Å��Ä���Ñ��Ð��Ï��Î� �Í� �Ì� �Ë��Ê��É��� � �È� �Ç��Æ� �Å��Ä
���Ü��Û�����������Ú���Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��ÓÒ���Ü��Û�����������Ú���Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��ÓÒ���Ü��Û�����������Ú���Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��ÓÒ���Ü��Û�����������Ú���Ù��Ø×��Ö��Õ��Ô��ÓÒ  

  براي  هك  شما از آن  كه درحالي  گردانيد، بترسم خدا مي  شريك  از آنچه  و چگونه«

 ، است بر شما فرونفرستاده  بر آن  دليلي  هيچ  ايد كه ساخته  را شريك  خداوند چيزي

  و نه آفريند مي  سود، نه  رساند و نه مي  زيان  نه  كه  از آنچه  چگونه: يعني »هراسيد؟ نمي
سيد، تر نمي  الشريك  خداي  به  آوردن  شما از شريك  كه  آن  حال  دهد، بترسم مي  روزي
ديگر، او   سوي و از  است  دهنده و روزي  و آفريننده  رسان و نفع  رسان او زيان  كه  با آن
  و احتجاج  استدالل  آن  به  كه  نكرده  بر شما نازل  شرك  بر اين  هم  و دليلي  حجت  هيچ

  گروه »؟ سزاوارتر است«  از عذاب  و امان » امن  به  از ما دو گروه  يك  كدام  پس«كنيد 
و   ناتوان  بت  به  مؤمنان  گروه ، يا ناتوان  بت  به  قادر و كافران  قوي  خداي  به  مؤمنان
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  امن  ، به دو گروه  از اين  يك  كدام  خبر دهيد كه  من  به!  قادر؟ آري  قوي  خداي  به  كافران
  را شناخته  راستين  يو برهانها »دانيد مي اگر«  سزاوارتر است  و بيم  ترس  و عدم  و امان

  .دهيد؟ تمييز مي  و باطل  نادرست  هاي و آنها را از شبهه
  :داد  پاسخ  چنين  سؤال  اين  خود به � ابراهيم  سپس

  

E��D��C��B��AE��D��C��B��AE��D��C��B��AE��D��C��B��A������L��K��J�����I��H��G��F��L��K��J�����I��H��G��F��L��K��J�����I��H��G��F��L��K��J�����I��H��G��F  
  راست  ايشان  گروه  نيالودند، آن  ظلم  خود را به  آوردند و ايمان  ايمان  كه  كساني«

 بودن  ايمن  اند، به آورده  شرك  كه  از كساني  ايشان: يعني » يافتگان و ايشانند راه يايمن

  شرك را به  ايمانشان  ايشان: كه  است  اين ﴾E��D��CE��D��CE��D��CE��D��C����FFFF﴿: معناي. سزاوارترند 
  . است  در اينجا، شرك  نيالودند زيرا مراد از ظلم

بر   حكم  شد، اين  نازل  كريمه  آيه  چون: فرمود  كه  است شده  روايت �مسعود از ابن
  ظلم خود  از ما بر نفس  يك  كدام: دشوار آمد و گفتند صخدا  رسول  اصحاب

  همه  صورت  ، در اين باشيم  بهره بي  ما از ايمني  همه  باشد كه  كند؟ اگر كار چنان نمي
  معناي«: فرمودند  شريف  در حديث صخدا  رسول  بود كه  ؟ همان ايم گشته  بيچاره

: گفت  فرزندش  به  لقمان  كه  است  چنان  پنداريد بلكه شما مي  كه  نيست  چنان  كريمه آيه
  مراد از ظلم: يعني. » عظيم  است  ظلمي  شرك  گمان نياور زيرا بي  خدا شريك  به!  فرزندم
  . است  ، شرك آيه  در اين

   

P��O��N��MP��O��N��MP��O��N��MP��O��N��M����]���\��[��Z����Y��XW��V��U��T��SR����Q]���\��[��Z����Y��XW��V��U��T��SR����Q]���\��[��Z����Y��XW��V��U��T��SR����Q]���\��[��Z����Y��XW��V��U��T��SR����Q������������  
  آن  بيان كرد و  اقامه  بر قومش � ابراهيم  كه  هايي حجت: يعني » ما است  حجت  و آن«

  با آموختن او را: يعني » داديم  برابر قومش در  ابراهيم  به  كه«  ما است  ، حجت گذشت
  را كه  هركس  درجات«كرد   غلبه  آنها بر قومش  وسيله و به  داديم  حجتها نصرت  اين

و   حجت  و تلقين  حق  سوي به  وي  و راهنمايي  با هدايت » گردانيم بلند مي  هيمبخوا

  هرآينه«  را بلند برديم � ابراهيم  و مراتب  درجات  كه چنان  وي  به  و حكمت  علم
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 » داناست« بخواهد  كه  هركسي  و مرتبه  مقام  بردن در بلند » است  پروردگار تو حكيم
  .را دارند  و برتري  رفعت  اين  ستگيشاي  كه  كساني  به
   

��m� �l��k� � ji� �h� �g� � �f� � ed��c�� ba�� �̀ �_� �^��m� �l��k� � ji� �h� �g� � �f� � ed��c�� ba�� �̀ �_� �^��m� �l��k� � ji� �h� �g� � �f� � ed��c�� ba�� �̀ �_� �^��m� �l��k� � ji� �h� �g� � �f� � ed��c�� ba�� �̀ �_� �^
���w��v��u��t��sr��q��p���o��n���w��v��u��t��sr��q��p���o��n���w��v��u��t��sr��q��p���o��n���w��v��u��t��sr��q��p���o��n  

از   بخششي  عنوان به » را بخشيديم  و يعقوب  اسحاق« � ابراهيم  به: يعني »او  و به«

 را  از آنان  يك و هر«  است � اسحاق  فرزند فرزندش � يعقوب. خود  سوي

 � جد ابراهيم  كه »را  و نوح«  برگزيديم  نبوت  را به  ايشان  زيرا همه » كرديم  هدايت

 در � بر ابراهيم  الهي  فضل  خود، ما را به  اين » كرديم  هدايت  از اين  پيش«  است

و  داوود« � نوح  از نسل: يعني »او  و از نسل«كند  مي  نيز رهنمايي  اجداد و احفادش

 را  و هارون  و موسي«  فرزند يعقوب » و يوسف  و ايوب«را   فرزند وي « سليمان

 بعد از آنها  در آيه  و لوط كه  برد زيرا يونس  نام  را جداگانه  نوح  نسل » كرديم  هدايت
 فرزند آزر،  لوط فرزند هاران  نيستند، چراكه � ابراهيم  شود، از نسل مي  برده  نام

از  را ‡انبيا  گروه  اين  هدايت  سبحان  خداي  كه  اين  دليل.  ستا � ابراهيم  برادرزاده
و   فضل: كه  است  ، اين داشت  ارزاني � بر ابراهيم  شمارد كه بر مي  نعمتهايي  زمره

: يعني » دهيم مي  را پاداش  ، نيكوكاران گونه و اين«پيوندد  مي  پدران  ، به فرزندان  شرف
نيكو   و پايداري  خود را با جهاد و دعوت  اعمال  انبيا را كه  هگرو  اين  كه  گونه  همان

  . دهيم مي  را پاداش  هر نيكوكار ديگري  ، همچنين داديم  ساختند، پاداش
   

��� �̀�_��~������������}��|{��z��y��x��� �̀�_��~������������}��|{��z��y��x��� �̀�_��~������������}��|{��z��y��x��� �̀�_��~������������}��|{��z��y��x  
 » كرديم  بودند، هدايت  از صالحان  همگي  را كه  و الياس  و عيسي  و زكريا و يحيي«

از   قبل  ادريس زيرا  نيست  درست  قول  اين  ولي.  است  ادريس  ، همان الياس: ليقو  به
برادر   هارون  زيرا او برادرزاده  است  نوح  از نسل  الياس  كه  درحالي  زيست مي  نوح

  .كند مي  امر داللت  نيز بر اين  آيات  اين  كه چنان.  است ـ عليهما السالم ـ موسي
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  نسل از  دختري  فرزندان  كه  است  بر آن  ، دليل يا نوح  ابراهيم  نسل  رهدر زم  ذكر عيسي
  بودن داخل.  است مريم  مادرش  از راه  ابراهيم  به  عيسي  آيند زيرا نسبت مي  حساب مرد به
در   كه چنان  است  اين نيز مانند صخدا  رسول  عنهما در نسل هللا رضي و حسين  حسن

 بن  حسن  به صحضرت  آن  كه  است آمده  البخاري صحيح  وايتر  به  شريف  حديث
 به �خداوند  و شايد كه  سيد است  فرزندم  همانا اين«: عنهما فرمودند هللا رضي  علي 
  .»برقرار كند  و آشتي  ، صلح از مسلمانان  عظيم  دو گروه  او ميان  وسيله 
   

��j��i���h��g��f��ed��c��b��a��j��i���h��g��f��ed��c��b��a��j��i���h��g��f��ed��c��b��a��j��i���h��g��f��ed��c��b��a  
: ديگر  قولي  به. است �، خضر يسع: قولي  به » كرديم  را هدايت  سعو ي  و اسماعيل«

 ـ عليهما السالم ـ و عيسي  از يحيي  دو، قبل  و آن  است � الياس  او از اصحاب
را   وهريك«بود  � ابراهيم  لوط برادرزاده »لوط را«  كرديم  نيز هدايت »و«زيستند  مي

از   غير وي ، بر را با نبوت  پيامبران  گروه  از اين  كهري: يعني » داديم  برتري  بر عالميان
  .بشرند  بهترين ‡انبيا  پس  داديم  برتري  مردم

  

��u��t��s���r��q����p��on��m��l��k��u��t��s���r��q����p��on��m��l��k��u��t��s���r��q����p��on��m��l��k��u��t��s���r��q����p��on��m��l��k  
 و بر جهانيان  كرديم  هدايت »را  و برادرانشان  و فرزندانشان  از پدرانشان  و برخي«

  دادن  برتري ، يا ساختن  ، يا خالص برگزيدن: جتباءا » را برگزيديم  و آنان«  داديم  برتري 

  همانا دين  كه  اسالم  سوي به: يعني » كرديم  هدايت  راست  راه  سوي را به  و آنان«  است
  . عصرهاست  در همه �خداوند  يگانه

  برد كه را نام ‡از انبيا  ، اوال چهارتن فوق  در آيات  تعالي  حق  كه  كنيم مي  مالحظه
  تن  چهارده  آنان ) نسل(  از ذريه  ، سپس‡و يعقوب  ، اسحاق ، ابراهيم نوح: بارتند ازع

در   اما ترتيب. كرد شوند ـ ذكر مي  تن  هجده  در مجموع  را ـ كه ‡ديگر از انبيا
  .باشد نمي  ترتيب  ، موجب آيات  در اين» و»  زيرا حرف  معتبر نيست  ميانشان
  از اين  است اند، عبارت شده  تقسيم  دسته  سه  به  آيات  دراين :انبيا  كه  دراين  حكمت

  : كه
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  پادشاهي و  نبوت  در ميان ‡و هارون  ، موسي ، يوسف ، ايوب ـ داوود، سليمان 1
و   و موسي وزير  امير، يوسف  بودند، ايوب  پادشاه  كردند زيرا داوود و سليمان  جمع

���u﴿ :ايشان  درباره  خداوند متعال  هفرمود  كه بودند چنان  حاكم ‡هارون �t��u� �t��u� �t��u� �t

vvvv﴾� �� �� �� دنيا و   رياست  ميان  ساختن را با يكجا  نيكوكاران  كه  است  معني  اين  نيز به�
  . دهيم مي پاداش  گونه ، اين و ارشاد مردم  ديني  هدايت  و نعمت  آن  نعمتهاي

  عزوجل  لذا خدايزهد در دنيا ممتاز بودند   به ‡و الياس  ، عيسي ـ زكريا، يحيي 2
  .كرد  توصيف)  صالحين(  وصف  را به  ايشان

دنيا  از  و نه  اول  بودند؛ مانند گروه  از پادشاهان  و لوط، نه  ، يونس ، يسع ـ اسماعيل 3
  داشتند، ازاين  خود برتري  زمان  بر جهانيان  بلكه  دوم  بودند؛ مانند گروه  رويگردان

  .شدند  توصيف  جهانيانبر   و برتري  فضل  به  جهت
   

¨§�¦��¥¤£¢��¡���~��}��|{zy��x��w��v¨§�¦��¥¤£¢��¡���~��}��|{zy��x��w��v¨§�¦��¥¤£¢��¡���~��}��|{zy��x��w��v¨§�¦��¥¤£¢��¡���~��}��|{zy��x��w��v  
مورد  در  گذشته  از آيات  كه  و گزينشي  و برتري  هدايت: يعني »هللا  هدايت  است  اين«

  خويش  را از بندگان  هركه  كه«  است �هللا  شد، همانا هدايت  دانسته ‡انبيا

 گرداند؛ مي  را بخواهد گمراه  و هركه  فضلش  از روي »كند مي  هدايت  آن  بخواهد، به
خير   گزينش  را به  ايشان �خداوند  هستند كه  كساني  يافتگان و هدايت  عدلش  از روي

و   ياد شده  انبياي  گروه  آن: يعني » و اگر ايشان«  است داده  توفيق  از حق  و پيروي

: يعني » از آنان  شدي  حبطه كردند، قطعا مقرر مي  شريك«  و پيروانشان  وابستگان
  . است  شدن و تباه  اثر گرديدن بي: حبوط» بودند  داده  انجام  آنچه«  ازحسناتشان

   

������¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���° �̄�®��¬��«��ª��©������¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���° �̄�®��¬��«��ª��©������¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���° �̄�®��¬��«��ª��©������¼��»��º��¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²��±���° �̄�®��¬��«��ª��©
��½��½��½��½  

 » داديم  و حكم  را كتاب  آنان  هستند كه  كساني«  رفت  ذكرشان  كه  انبيايي » گروه  اين«

  بلندترين و  بشري  مراتب  بلندترين  كه  داديم » و نبوت«  و حكمت  علم  يعني: حكم
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  كه  كفارقريش: يعني » گروه  اگر اين  پس«  است تعالي  حق  براي  عبوديت  مقامات

كافر   قرآن  آيات  به«  زمين  از ساير اهل  هستند و غير آنان صخدا  رسول  معاندان

ديگر   گروهي«  قرآن  آيات  به  ايمان  براي: يعني » آن  به  ايمان  رايما ب  گمان شوند، بي

  يك  و نه كنند را انكار مي  از قرآن  چيزي  نه »شوند هرگز كافر نمي  كه  را گمارديم
  امانت  بار اين  برداشتن  به  و انصارند كه  مهاجرين  نمايند و ايشان را رد مي  از آن  حرف
و   از موكالن  همچنان .اند شده  كار گمارده  بر اين  گويي  تا بدانجا كه شدند داده  توفيق

  چنين  ايشان  به  شريف  درحديث صخدا  رسول  هستند كه  كساني  ايمان  به  گماشتگان
  ايشان  آشكار قرار دارند و مخالفان  بر حق  پيوسته  من  از امت  گروهي«: اند كرده  اشاره

  .»در رسد ) قيامت( �امرخدا  كه  توانند تا آن نمي  رسانده  زياني  ايشان  به
   

��Ï��Î� �Í� �Ì� � ËÊ��É��È�� � � � � � �Ç� �Æ� � ÅÄ��Ã��ÂÁ� �À��¿��¾��Ï��Î� �Í� �Ì� � ËÊ��É��È�� � � � � � �Ç� �Æ� � ÅÄ��Ã��ÂÁ� �À��¿��¾��Ï��Î� �Í� �Ì� � ËÊ��É��È�� � � � � � �Ç� �Æ� � ÅÄ��Ã��ÂÁ� �À��¿��¾��Ï��Î� �Í� �Ì� � ËÊ��É��È�� � � � � � �Ç� �Æ� � ÅÄ��Ã��ÂÁ� �À��¿��¾
���Ñ��Ð���Ñ��Ð���Ñ��Ð���Ñ��Ð  

  كرد پس  را هدايت  آنان هللا  هستند كه  كساني«  ذكر شده  انبياي » جماعت  اين«

 نصي  آن  درباره  ايشان بر  كه  در اموري صخدا  لذا رسول » اقتدا كن  آنان  هدايت به

  هيچ از شما« صپيامبر  اي »بگو«مأمور بودند   پيشين  انبياي  اقتداي  بود، به  نشده  نازل 

از   قرآن  و تبليغ  خويش  رسالت  دربرابر انجام: يعني » كنم نمي  درخواست  برآن  مزدي

: قرآن: يعني » نيست  جهانيان  براي  جز تذكري  قرآن  اين«  طلبم نمي  مزدي  شما هيچ
  كه  است  كساني  و همه  وانس  از جن  ، اعم خلق  تمام  براي  ، يادآور و بيدارگري موعظه

  .آيند وجود مي  به بعدا  كه  موجود بودند، يا آنان  آن  نزول  در هنگام
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����������W���V��U���T��S��R��Q��P��� ON��M���L��K��J��I��H��G����F��E��D��C��B��A��W���V��U���T��S��R��Q��P��� ON��M���L��K��J��I��H��G����F��E��D��C��B��A��W���V��U���T��S��R��Q��P��� ON��M���L��K��J��I��H��G����F��E��D��C��B��A��W���V��U���T��S��R��Q��P��� ON��M���L��K��J��I��H��G����F��E��D��C��B��A
�X�X�X�X������m��lk��j��ih���g����f���e����d��c��b��a �̀�_�� �̂�]��\���[Z��Y��m��lk��j��ih���g����f���e����d��c��b��a �̀�_�� �̂�]��\���[Z��Y��m��lk��j��ih���g����f���e����d��c��b��a �̀�_�� �̂�]��\���[Z��Y��m��lk��j��ih���g����f���e����d��c��b��a �̀�_�� �̂�]��\���[Z��Y

r���q��p��o��nr���q��p��o��nr���q��p��o��nr���q��p��o��n  
 خداوند  قدر و حرمت: يعني »، قدر نگذاشتند سزاوار اوست  كه و خداوند را چنان«

  ، بزرگ اوست  عظمت  شايسته  كه بايد نشناختند، يا او را چنان  كه را چنان  متعال
 » است  نكرده  نازل  بشري  چيز را بر هيچ  خداوند هيچ: تندگف  كه  گاه آن«نشمردند؛ 

  حق  كتابها از سوي  و نزول  پيامبران  ، منكر ارسال قريش  مشركان  كه  گاه آن :يعني
  است  را آورده  آن  موسي  را كه  كتابي  كسي  چه« صپيامبر  اي »بگو«شدند  تعالي

داريد واز   و اعتراف  اذعان  بر موسي  تورات  فرودآوردن  به  شما مشركان »فروفرستاد؟
  گذشته دانيد، از اين امر را مي  ايد، اين كرده  دريافت  از يهوديان  كه  اخباري  طريق

 » كه  كتابي همان«كنيد؟  مي  هم  تصديق  بر آنان  كتابي  چنين  را در فرودآمدن  يهوديان
طومارها در   صورت  را به  بود، و آن  دممر  براي  و هدايتي  روشني«  كه  توراتي: يعني

را   تورات  شمايهوديان: گردد، يعني يهود برمي  سوي به  از مشركان  خطاب »آوريد مي
از   ، هدفتان ترتيب  اين  گردانيد تا به مي  اي شكافته  و از هم  جدا شده  هاي پاره ورق

  حضرت  اوصاف  ساختن  انپنه  از جمله  دلخواهتان  برحسب  تورات  و تبديل  تحريف
خواهيد آشكار  مي  را از آن  آنچه« شود  ، برآورده است  ذكر شده  در آن  كه صمحمد

از   بسياري: يعني »را  و بسياري« ايد جدا كرده  از تورات  كه  از كاغذهايي »كنيد مي
  اي جداگانه  طومارهاي  دو بخش  را به  ، تورات يهوديان  پس »كنيد مي  پنهان«را   تورات
خواستند، قادر گردند  مي  كه  آنچه  كردن  پنهان يا  آشكارساختن  بودند تا به  كرده  تقسيم

دانستيد  نمي  شما و پدرانتان  كه  آنچه«  قرآن در  يهوديان »شما  به  كه صورتي در«

  پيامبر ما حضرت  كه  است  ، اخباري قرآن از  يهوديان  هاي آموزه »شد  آموخته
بر   مشتمل  در قرآن  الهي  دادند زيرا وحي  ايشان  به �خداوند  از وحي صمدمح

  از زبان  بودند، نه  آنها را آموخته  خويش  كتب از  نه  يهود و نصاري  كه  است  خبرهايي
  متوجه  يا خطاب. بودند  آنها را آموخته  پدرانشان  بودند و نه  دريافته  خويش  پيامبران
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در   را كه  بر شما قرآني  كسي چه: شود مي  چنين  معني  صورت در اين  ، كه تاس  امت  اين
دانستيد و  را مي  شما آن  نه  كه  كرد؟ اخباري  ، نازل است  و آيندگان  اخبار گذشتگان  آن
را بگذار تا در   آنان  گاه آن«كرد   را نازل  آن �خدا: يعني »خدا: بگو« ؟ پدرانتان  نه

، در  گوش بازي  تا همانند كودكان  كن  رهايشان  گاه آن: يعني »كنند  بازي  كندوكاوشان
  . باش را نداشته  پروايشان  كنند و هيچ  خود بازي  باطل  ژرفاي

 نام به  از يهوديان  مردي: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان �جبير  سعيدبن
  از سرخشم  گاه كرد، آن  مشاجره  آمد و با ايشان صخدا  نزد رسول  صيف  بن مالك 

  نكرده  نازل  بشري  چيز بر هيچ  خداوند هيچ: ء شي  بشر من  علي  اهللا  نزلأما : (گفت
  سبب  بيان در  راجح  اما روايت. شد  نازل  در رد پندار وي  كريمه  آيه  اين  پس)!  است
  .شد  نازل  قريش  درباره  كريمه  آيه: گويد مي  كه  است � عباس ابن  ، روايت نزول

   

��������������b��a�� `_��~� �}��|� � � �{��z� �y� �x��w��v��u�� �t��s��b��a�� `_��~� �}��|� � � �{��z� �y� �x��w��v��u�� �t��s��b��a�� `_��~� �}��|� � � �{��z� �y� �x��w��v��u�� �t��s��b��a�� `_��~� �}��|� � � �{��z� �y� �x��w��v��u�� �t��s
k��j��i��h��g���fe��d��ck��j��i��h��g���fe��d��ck��j��i��h��g���fe��d��ck��j��i��h��g���fe��d��c  

؛  عظيم و فوايد  منافع  و داراي  بسيار بابركت: يعني » مبارك  است  كتابي«  قرآن » و اين«

  ما آن  كه«  است  نو آخري  اولين  و علوم  دنيا و آخرت  بر منافع  مشتمل  كه  جهت  بدان

خداوند ( :گوييد كه مي  چگونه  شما يهوديان  پس صبر محمد » را فروفرستاديم

از   پيش  كه است  چيزي  آن  كننده  تصديق«؟ ) است نكرده  نازل  بشري چيز بر هيچ هيچ

 بر �خداوند  كه است  و انجيل  تورات  چون  كتابهايي  موافق  قرآن: يعني » است  آمده  آن

از  »آنند  پيرامون  را كه  و كساني  القري ام  و تا مردم«  است  كرده  نازل  پيشين  پيامبران

): مادرشهر(  القري ام » دهي  بيم«  و عجم  ؛ از عرب آدم بني  و ساير طوايف  عرب  قبايل
باشد زيرا  شهرها بزرگتر مي  ، ازهمه خويش  و جايگاه  در منزلت  كه  است  مكرمه  مكه

خاطر  ، به ، همچنان است شده  واقع  ، درآن بنا گرديده  مردم  عبادت  براي  كه  اي خانه  اولين
  قرار دارد لذا ابالغ  زمين  و در ناف  است  آنان  حج  و محل  امت  اين  گاه قبله  مكه  كه  آن

را نيز دربر   زمين  ساير اهل  دهي ، معنا انذار و بيم آنان  و هشداردادن  مكه  مردم  به  پيام
  به  مؤمنان  و البته«اند  اسالم  امت  مادرشهر بزرگ  اين  تابع  زمين  اهل  دارد، چراكه
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سزاوار : يعني »كنند مي  بر نماز خود محافظت  آورند وآنان مي  ايمان  قرآن  ، به آخرت
  آورند زيرا تصديق  ايمان  كتاب  اين  به  كه  است  معتقدند، آن  آخرت  سراي  به  كه  كساني

  سوي  را به  مردم  كه  است  كسي  دعوت  پذيرفتن  ، موجب ازعاقبت  و بيم  آخرت  به
  هم  آخرت  زيان  و دفع  در دسترس  آن  وسيله به  خير آخرت  خواندكه فرامي  چيزي

ماز و ن  دين  ، اصل از عاقبت  و خوف  آخرت  به  ايمان  باشد پس مقدورمي  آن  وسيله به
  .دو امر مخصوصا ياد شد  از اين  جهت  ، بدين است  دين  ستون  هم
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 كه  كساني  همچون »؟ بندد كيست بر مي  بر خدا دروغ  كه  تر از كسيو ستمكار«
  چگونه :است  اين  يا معني.  است نكرده  چيز نازل  هيچ  بشري  بر هيچ �خداوند: گفتند 

  سخن  اين كه  درحالي  است  نكرده  نازل  چيزي  بشري  بر هيچ �خداوند  گوييد كه مي
بر   كه  كس  از آن  ستمكارتر نيست  كس  و هيچ  است ‡انبيا  تكذيب  شما مستلزم

امر پيامبر   در واقع  كه  درحالي  پيامبر است  بپندارد كه  بربندد و چنين  دروغ �خدا
  حيوانات  تحريم  ديگر ـ همچون  از چيزهاي  در چيزي  سبحان  ، يا بر خداي نيست

  به: گويد مي«  كه كس  مكارتر از آنست  كيست »يا«بربندد   ـ دروغ  بتان  به  يافته اختصاص

  همچون » است  نشده  وحي  بر وي  چيزي  در حقيقت  كه  آن  ، حال شده  وحي  من
!  آري. اند مردم  نيزستمكارترين  اينان  شوند پس مي  نبوت  مدعي  دروغ  به  كه  كساني

،  است  داشته  نگه و محفوظ  مصون ، دروغ  را از گفتن  انبيايش  عزوجل  خداي  گمان بي
  و شيوه  ، شأن دروغ  پنداريد زيرا ادعاي مي  در مورد ايشان  شما مشركان  آنچه  بر خالف

  است  و سجاح  ، اسود عنسي كذاب  مسليمه  ـ همچون  ضاللت  جريانهاي  كذاب  رهبران
  زودي به: گفت  كه  كس  آن«ستمكارتر از   كيست »و«شدند   نبوت مدعي  دروغ به  ـ كه

و   توانا هستم  قرآن  بر معارضه  چراكه » كنم مي  ، نازل است  كرده  را خدانازل  نظير آنچه
  .ناميد»  انزال«،  مشاكلت  را از باب» انشاء«.  انشا كنم  همانند آن  قرآني  توانم مي



750  

��z}���﴿ :گفتند  شد كه  نازل  در مورد كساني  كريمه  آيه:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

~� �}�   يك.»31 /انفال«)  گفتيم را مي  قرآن  ، قطعا مانند اين خواستيم اگر مي( �﴾ |�
 هللاعبدا در باره  كريمه  آيه: كه  است  اين  كريمه  آيه  نزول  سبب  ديگر در بيان  روايت

¢��£��¤���﴿: آيه صخدا  رسول  بود و چون  وحي  نويسنده  شد كه  نازل  سرح ابي بن

�©��ª﴿: با خود گفت  درنگ را بر او امال كردند، بي �﴾¥ �¨�   آن. ﴾§�
  پس. » توخواندي  كه  است  شده  نازل  چنين ؛ اين بنويس«: او فرمودند  به ص حضرت

  اگر محمد در ادعاي :افتاد و با خود گفت  گرديد، در شك  موافق  با وحي  سخنش  چون
و اگر دروغگو   شده  فرستاده  ز مانند او وحيني  من  به  راستگو باشد؛ در واقع  نبوت

  مشركان  مرتد شد و به  ، ازاسالم بنابراين!  ام گفته  وي  سخن  همسان  سخني  هم  باشد؛ من
  . است  معروف  وي  داستان  كه آورد ـ چنان مجددا اسالم  مكه  اما در روز فتح.  پيوست

  معني به ، غمره  جمع: غمرات »باشند  مرگ  در غمرات  ظالمان  كه  گاه آن  و اگر بنگري«
  ، يا مدعيان�خدا وحي  منكران  ـ يعني  ظالمان  كه  گاه آن  اگر بنگري: يعني  است  شدت

  هاي و سختي  مرگ  ـ در سكرات  با قرآن  معارضه  ، يا پرچمداران نبوت  دروغين
  را بر آنان  دستهايشان  فرشتگانو«  اي را ديده  كار بزرگي  گمان قرار دارند؛ بي  كندن جان

  آهنين  پتكهاي  كه درحالي  نمودنشان  عذاب  ، يا براي ارواحشان  گرفتن  براي »اند گشوده

از  »آريد  خود را بيرون  هاي روح«: زنند مي  نهيب  چنين  آنان  و به  است  در دستهايشان
ما   خود را از دست  ايد، يا جانهاي در افتاده  آن در  كه  كندن جان  هاي شدايد و سختي  اين

را از   آريد تا آن  خود را بيرون  دهيد، يا ارواح  نجات  آريد و آنها را از عذاب  بيرون
  به  ناحق به  آنچه  سبب امروز به«كنيد   ما تسليم  را براي  وجانهايتان  اجساد شما برگيريم

  بر پيامبرانش  متعال  خداي  ها از سويكتاب  از انكار فرودآوردن »داديد مي  خداوند نسبت

 او سركشي  از آيات  كه  آن  سبب  و به«دارد   شركايي  عزوجل  خداي  كه  اين  و ادعاي

 كيفر  به«ورزيديد؛  آنها تكبر مي  به  و عمل  الهي  آيات  از تصديق: يعني »كرديد مي 

 ايد، كيفر يافته  بدان  كه  اي خواركننده  عذاب  اين  پس »رسيد مي  خواركننده  عذاب
  . شماست  و برابر با جرم  متناسب  كيفري
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، جدا  يكي يكي :يعني »ايد ما تنها آمده  همانا پيش«: در روز قيامت  آنان  به  گوييم مي »و«

  سبحان  خداي  بجاي  كه  خود و هرآنچه  و پشتيبانان  و ياران  و مال  از خانواده
شما را   كه چنان«آيد  نمي  كارتان از آنها به  ايد و امروز چيزي ما آمده  پرستيديد، پيش مي

 از  شدن خارج  در هنگام  آييد كه مي ما  پيش  وصفي  بر همان: يعني »بار آفريديم نخستين
  شما عطا كرده  را به  و آنچه«  نشده  وختنه  قرار داشتيد؛ عريان  بر آن  مادرانتان  شكمهاي

  در دنيا به  را كه  و حشمي  ها و خدم نعمت ناز و: خول »ايد سر خود نهاده  پشت  بوديم
  از آنها را نزد ما با خود همراه  و چيزي  نهاده سر  را پشت  ، همه بوديم  شما بخشيده

  در حديث. ايد كرده  خود استفاده  نفع ، ازآنها به از وجوه  وجهي  به  ايد و نه نياورده
!  من  مال!  من  مال: گويد مي  فرزند آدم«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده  شريف

، يا  اي ساخته  و فنايش  اي خورده  كه  است  چيزي جز آن  تو از مالت  و مگر براي
 جز  هرچه  كه  ؟ بدان اي گذاشته  و باقي  اي داده  صدقه ، يا اي كرده  اش و كهنه  اي پوشيده

و «. » اي گذاشته  مردم  را براي  آن  و در واقع  است  رفتني  از بين  ، همه اي گذاشته  اين

: كرديد و گفتيد  در دنيا عبادتشان  كه  همانان»  بينيم شما را باشما نمي  كنندگان شفاعت
. »39/3«)  پرستيم كنند، نمي  خدا نزديك  بيشتر ما را به  هرچه  كه  آن نها را جز برايما آ(
  و از سوي  با خداوند متعال »شما شريكند  كرديد؛ در عبادت مي  گمان  كه  همانان«

پيوند   يقين به«  است  سزاوار آن  تعالي  حق  كه  گونه باشند، همان مي  پرستش شما سزاوار

  بريده  باطلتان  شما و معبودان  پيوند ميان  در آخرت  اينك: يعني »شد  بريده شما  ميان

و  شما  و ميان »شما رفت  از دست«و شركا   از شرك »پنداشتيد مي  را كه  و آنچه«شد 
  .افتاد  نشدني  وصل  ، فاصله آنان  ميان
و   الت: گفت  رثحا  بن ؛ نضر است  كرده  روايت  نزول  سبب  دربيان  جريرطبري ابن

  .شد  نازل  كريمه آيه  بود كه  همان! كنند مي  شفاعت  من  براي  عزي
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و   گياهان از آنها  كه  هاست دانه  شكافنده » هاست ها و هسته دانه  شكافنده هللا  هرآينه«
. آورد مي  بيرون را  از آنها درختان  كه  هاست هسته  و شكافنده آورد مي  را بيرون  نباتات

باشد، مانند   هسته  داراي  شود كه مي  اطالق  و محصولي  ، بر هر ميوه» نواه»  جمع: نوي
  حيات  موجود داراي: يعني »آورد مي  بيرون  را از مرده  زنده«. خرما و زردآلو و هلو

  مرده  و زمين  و بيضه  نطفه  همچون  ناچيزي و  ضعيفرا از موجود   و نباتي  حيواني
  .هستند  حيات آنها فاقد  كه  آورد درحالي مي  بيرون

  گيري ؛ شكل از مرده  زنده  آوردن  مراد از بيرون: شده  گفته  در تفسير جديد علمي
 دنبا خور  ، موجود زنده بنابراين  از غذاهاست  زنده  موجودات  حياتي  پذيري وقوام

  .كند و رشد نمي  است  كند زيرا غذا مرده رشد و نمو مي  مرده  اشياي 
  زنده  از حيوانات  و بيضه  نطفه  آورنده بيرون: يعني » است  از زنده  مرده  آورنده و بيرون«

كافر   آورنده از كافر وبيرون  مؤمن  آورنده بيرون: است  اين  فوق  دو جمله  يا معناي.  است
  . ـ با والدت  است  از مؤمن

  شدن ؛ خارج از زنده  مرده  آوردن  مراد از بيرون: شده  گفته  در تفسير جديد علمي
  در آن  كه  است  سيالي  زيرا شير مايع  است  زنده  موجودات  شير از بدن  همچون  مايعاتي

  كه  است  اي زنده ) سلولهاي(  حيوانات  داراي  نطفه  كه  وجود ندارد درحالي  اي چيز زنده
  .شود مي  خارج  زنده  حيوان  از بدن

همانا  ذكر شد،  كه  بديع  كارگاه  اين  و پديدآورنده  عجيب  صنع  اين  صانع: يعني » اين«

  بديع  صنع  اين  كه  با آن: يعني »شويد؟ مي  برگردانيده  بيراهه  به  چگونه  پس  است هللا«
بر   روي و از آن  برگشته  از حق  بينيد، چگونه يپروردگار را م  كامل  قدرت  و اين

  .تابيد؟ مي
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  شب  از تاريكي  صبح  ستون  شكافنده: يعني » است  صبح  شكافنده  كه  اوست  هم«

  درآن  مردم  كه »گردانيد  را آرامگاه  و شب«  روز است  نور و روشني  ، يا آفريننده است
  آسايند و به مي روز  و از خستگي  گرفته  آرام  معاششان  و تكاپو براي  وجوش از جنب

  سوي به  خلق  وحشت از  ، شبانگاه خداوند متعال  دوستان  كه  گونه روند، همان مي  خواب
آنها را : يعني »گردانيد  را معيار حساب  و خورشيد و ماه«گيرند  مي  ، آرام با حق  انس

زيرا   است  وابسته  آن به  بندگان  مصالح  قرارداد كه  و كتابي  حساب  و نشانه  وسيله
شود و  و زياد نمي  كم  كه باشد استوار مي  معيني  هاي ، بر اندازه سيروسفر خورشيد و ماه

را   ، آن سال  وديگر فصلهاي  و زمستان  در تابستان  كه  است  از آنها را منازلي  يك هر
  مترتب  حركت  ، بر اين وكوتاهي  و روز از نظر درازي  شب  فاختال  پيمايند پس مي

قرار داد   و معيار حساب  را وسيله  ماه خورشيد و  پروردگار متعال  سان بدين!  آري.  است
  است  اين«گردد   رهنمون  خويش  بديع  و صنع  عظيم  قدرت  را به  تا بندگانش

  او، يكي  هاي ها و دانايي از توانايي  كه  ذوالجاللي  و ذات »دانا  تواناي  آن  گيري اندازه
  . است  و محكمي تدبير استوار  بر چنين  خورشيد و ماه  راهبري  هم

   

����u��t��s��r��q��po��n��m��l��k��� � �j��i��h��g��f��e����u��t��s��r��q��po��n��m��l��k��� � �j��i��h��g��f��e����u��t��s��r��q��po��n��m��l��k��� � �j��i��h��g��f��e����u��t��s��r��q��po��n��m��l��k��� � �j��i��h��g��f��e
��v��v��v��v  

 » هاي تاريكي آنها در  وسيله را بيافريد تا به  شما ستارگان  براي  كه  آن  و اوست«
  راههاي  كه  هنگامي ! آري »يابيد  و دريا راه  خشكي«: در  تان راهپيمايي  هنگام  ، به شب

  راه  پيداكردن  وسيله  بهترين  شود، ستارگان و ناپيدا مي  و دريا بر شما مشتبه  خشكي
  برآوردن  را براي  ستارگان  عزوجل  خداي  كه  است  از منافعي  يكي  و اين  شماست  براي

  . است آفريده  نآ
و   طول خطوط: كه  كنيم  اشاره»  ـ تجربي  علمي»  حقيقت  اين  اگر به  نيست  مناسبت  بي

  خطوط، اساس  ارتباط دارند و اين  قطب  ستاره  وضعيت  به  از اشكال  شكلي  ، به عرض
  را براي خود  آيات ما  يقين  به«باشند  مي  معاصر در فضا، دريا و خشكي  انسان  راهيابي
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  افق  كه  است  معرفت و  تدبر و علم  پس » ايم كرده  بيان  روشني  دانند، به مي  كه  گروهي
  .گشايد مي  الهي  هاي و نشانه  آيات  سوي را به  روشني

   

��w��w��w��w������e��d��c��b��a�� �̀��_~��}��|��{��z��y��x��e��d��c��b��a�� �̀��_~��}��|��{��z��y��x��e��d��c��b��a�� �̀��_~��}��|��{��z��y��x��e��d��c��b��a�� �̀��_~��}��|��{��z��y��x  
 عين در  اين  كه »آوردپديد « � از آدم: يعني » تن  شما را از يك  كه  آن  و اوست«
  كه  كند، امري مي  نيز داللت  انساني  و نوع  اصل  ، بر وحدت تعالي  حق  بر قدرت  داللت 

پدرند و  از يك  همه  آنان  ، چه است  مردم  ميان  و تعاون  شناخت  لزوم  خود مقتضي
  پس«مكار   مندش  ، نه باشند و برادر با برادر يار و غمخوار است يكديگر مي  برادران

و   قرارگاهي  زمين  شما بر روي  براي: يعني » و وديعتگاهي  است  شما قرارگاهي  براي
  شما قرارگاهي  براي: است  اين  ديگر معني  قولي  به.  است  وديعتگاهي  آن  در اندرون

  بهرا   آيات  هرآينه« . مردان)  پشت(  در صلب  است  و وديعتگاهي  زنان  در رحم  است

  .» ايم كرده  بيان«و خردند   درك  و اهل »فهمند مي  كه  قومي  براي  تفصيل

: اينجا تعبير و در���﴾u��t﴿��:، تعبير در ذكر نجوم  خداوند متعال  كه  كنيم مي  مالحظه

﴿d��c﴾ واحد و   تن بشر از يك  آفرينش  حكمت  به  بردن كار برد زيرا پي را به
»  فقه»  معناي  و فكر نياز دارد،كه  فهم  نظر و عمق  دقت  ، به تلفمخ  احوال  به  تطور آن
و   آنها در خشكي  وسيله به  و راهيابي  ستارگان  جايگاههاي  اما دانستن  است  نيز همين

  نظر و تفكر عميق دقت و به  است  ممكن  هم  ظاهري  و مشاهده  از دانش  دريا، با مقداري
از دو   ، هريك بود بنابراين  متناسب  آن  براي»  علم«، تعبير  هتج  اين ، از نيست  متوقف

  .باشد مي  حال  مقتضاي  ، مطابق تعبير فوق
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،  آب آن  وسيله  به  پس«  است  باران  آب  كه »فرودآورد  آبي  از آسمان  كه  آن  و اوست«

�m﴿: تعبير » را برآورديم«  گياهي  مختلف  هاي گونه: يعني » گياه  هرگونه �l﴾  :
  اين  كه ، تكلم  حالت  به  غايب  از حالت  است  ؛ التفاتي) بر آورديم  آن  وسيله  به  پس(
شود  مربوط مي او  زندگي  به  كه  است  و نعمتهايي  انسان  شأن  به  ، مفيد عنايت» التفات«
  از آن  كه«  است  تروتازه  سبزيجات: خضر » آورديم  بيرون  سبزي  ، جوانه گياه  و از آن«

با   برخي  كه  اي رسته درهم  هاي دانه: يعني » آوريم برمي  متراكمي  هاي سبز، دانه  جوانه

  درختان  و از شكوفه«  بينيم مي ها خوشه  در تركيب  كه اند چنان هپيوست  هم  به  برخي

  درختان  هاي خوشه  تعالي  حق  فرمان  به: يعني » زمين  به  نزديك  است  هايي خرما خوشه

  نزديك: يعني: دانيه.  است » دانيه«  كه  آيد، درحالي مي  بيرون  آن  هاي خرما از شكوفه
  زجاج. دارد  دسترسي  آن  به  و نشسته  ايستاده  حال دو در هر  شخص  كه  طوري به  است

و   است  و در دسترس  ها نزديك خوشه  از اين  بعضي :كه  است  اين  معني«: گويد مي
  داللت  بر آن  آن  شد زيرا ماقبل  حذف)  از آنها دور است بعضي(  و جمله. دور  بعضي

و انار ـ همانند و غيرهمانند ـ   نگور و زيتونا  از درختان  و نيزباغهايي«. »كرد مي

غيرهمانند   و مزه  همانند و در طعم  و رنگ  در حجم  كه  هايي ميوه :يعني » آورديم  بيرون
  .هستند
  مرحله ها در ميوه  اين  سوي دهد تا به مي  فرمان � آدم  فرزندان  به  سبحان  خداي  سپس

  و براي  آنهاست از  برداري بهره  مرحله  آنها كه  جو نض  پختگي  و در مرحله  دهي شكوفه
  بنگرند و در اين  عبرت  ديده  ، به بسيار سازگار و مفيد است  هنگام  در آن  بدنشان
پديد   الوان  هاي ميوه تيره  از خاك  چگونه  عزوجل  خداي  كنند كه  تأمل  نيك  حقيقت

  گونه  و ثمر با هزاران  گياه  گونه  ران، هزا آب  و يك  خاك  از يك  آورد، چگونه مي
ثمر دهد   چون  آن  ميوه  به« :فرمود  كند؟ پس مي  انسان  تقديم  و رنگ  و طعم  خواص



756  

نيز بنگريد  »و«  است  گيري بهره  و غيرقابل  ضعيف  آن  شكوفه  چگونه  كه »بنگريد

آورند،  مي  ايمان  كه  مردمي  اينها براي قطعا در. برسد  كه  گاه ، آن آن  پختگي«  سوي به

  ايمان  اهل  ذكر شد؛ براي  تفصيل و  اجمال  به  كه  در آنچه: يعني » هاست نشانه
  آوردن زيرا پديد  حكيم  تواناي  خداي  وجود و يگانگي  سوي گشا به راه  است  هايي نشانه

  كه  است  ممكن  اناييتو  آفريننده  قدرت فقط به ؛ اصل  از يك  و گوناگون  مختلف  اجناس
  از آنها، فتح  بخشي در هر  تأمل  پس  است  آگاه  خوبي به  مخلوقاتش  راز و رمزهاي  به

  . هاست نشانه و  آيات  اين  سوي به  بابي
و بر   آفريننده  بر وجود خداي  از ادله  چهار نوع  ، متضمن)95(تا ) 99(  آيه!  آري

  :است  يو  و حكمت  ، قدرت ، علم يگانگي
  . است  و حيوانات  نباتات  احوال  از داللت  برگرفته: اول  نوع
  . است  و افالك  نجوم  از احوال  برگرفته: دوم  نوع
  . است  ريشه  و يك  اصل  از يك  وي  و خلقت  انسان  از احوال  برگرفته: سوم  نوع

  اختالف و  اشجار و نباتات  هاي گونه  و تنوع  رويانيدن  از روش  برگرفته: چهارم  و نوع
  ميادين ، ابواب  از اين  جديد در هر بابي  علم  كه.  است  ها و محصوالت ميوه  انواع

  و قلب  عقل  روي  به  و يقين  ايمان  را در جهت  جديدي  و افقهاي  را پيموده  عظيمي
باز   دربرابر كتاب،  آيات  ما در اين  در واقع  پس.  است  جستجوگر گشوده  رهپوي  انسان
از كنار آنها   لحظه هر  غافالن  كه! اسفا.  قرار داريم  پروردگار عزوجل  هستي  شده
را بر   دلشان و  جان  ديده  و دمي  نكرده  در برابر آنها درنگ  هم  گذرند اما لختي مي

  .كنند باز نمي  آن  ها و ابداعات شگفتي
   

¸̧̧̧����� ÄÃ� � �Â� �Á� �À� �¿� �¾� � � ½¼� �»� �º� �¹� ÄÃ� � �Â� �Á� �À� �¿� �¾� � � ½¼� �»� �º� �¹� ÄÃ� � �Â� �Á� �À� �¿� �¾� � � ½¼� �»� �º� �¹� ÄÃ� � �Â� �Á� �À� �¿� �¾� � � ½¼� �»� �º� �¹�������Ç� �Æ� �Å���Ç� �Æ� �Å���Ç� �Æ� �Å���Ç� �Æ� �Å
��É��È��É��È��É��È��É��È  

  شريك را  جني  هاي ، شيطان مشركان: يعني »قرار دادند  از جن  خدا شريكاني  و براي«
و   پرستش  به  كه  گونه آنها پرداختند، همان  و تعظيم  پرستش  و به  پنداشته  عزوجل  خداي
 در: يعني « است  آفريده را  خداوند آنان  كه  آن  حال«پرداختند  پروردگار مي  تعظيم
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  مشركان  كه حالي در: يا.  است آفريده را  جنيان �خداوند  دانند كه مي  قطعيت  به  كه حالي
را با   ديگران  چگونه  پس  آنهاست  آفريننده  عزوجل  خداي  دانند كه مي  طور قطع به

 »يدندتراش  و دختراني  او، پسران  و براي«گيرند؟  مي  پرستش  خود به  آفريدگار متعال
برساختند زيرا ادعا   و دختراني  پسران  خداوند متعال  براي خود  در خيال  مشركان: يعني

،  پسر خداست � مسيح  نيز ادعا كردند كه  نصاري. خدايند  دختران  فرشتگان  كردند كه
و   خالص  جهل  از روي  بلكه » علم  بدون«  عزير پسر خداست  كردند كه ادعا  يهود هم

 وصف  از آنچه«و فراتر  » و برتر است«  و مقدس » است  او پاك«  محض  ناداني

  . اساس و بي  باطل  از سخنان  برايش »كنند مي 
   

Ø��×��ÖÕ��Ô��Ó���Ò�������Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��ÊØ��×��ÖÕ��Ô��Ó���Ò�������Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��ÊØ��×��ÖÕ��Ô��Ó���Ò�������Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��ÊØ��×��ÖÕ��Ô��Ó���Ò�������Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê�������ß��Þ��Ý��Ü��Û��ÚÙ���ß��Þ��Ý��Ü��Û��ÚÙ���ß��Þ��Ý��Ü��Û��ÚÙ���ß��Þ��Ý��Ü��Û��ÚÙ  
  اين بر آنها  و نوآورنده  مبدع  تعالي  حق: يعني » است  آسمانها و زمين  نوپديدآورنده«

  براي  چگونه«  است  پيشيني  برداري نمونه  و استوار، بدون  و منظم  و متين  محكم  وضع

  و آنچه  آسمانها و زمين  آفرينندگي  وصف  به  كه  كسي  چگونه: يعني »باشد  او فرزندي
خود   را كه  او آنچه  آخر چگونه ؟ فرزند است  باشد؛ داراي مي  ، موصوف در آنهاست

  و مخترع  است  اجسام  از صفات  والدت ديگر،  گيرد؟ از سوي مي  فرزندي  ، به ريدهآف
او   براي  كه  صورتي در«باشد   فرزنديا مانندي  تا برايش  نيست  ، خود جسم اجسام

  براي  باشد، وجود فرزند هم  وجود نداشته  همسري  برايش  هرگاه  پس » نبوده  همسري
باشند، متولد   داشته  تناسب  با هم  كه  از دو شيئي فرزند بايد  مچنانه.  است  ناممكن  وي

  و تشابهي  تناسب  نوع  با او هيچ  خداوند متعال  چيز ازمخلوقات  هيچ  كه حالي گردد در
و «و عزير را   و مسيح  فرشتگان  جمله و از آن » است  آفريده چيز را او همه«ندارد؛ زيرا 

  نياز است چيز بي  باشد، از همه  اوصاف  بر اين  هر كس  پس » ستدانا  هرچيزي  او به
  .خواستار فرزند هستند  فقط نيازمندان  كه  درحالي
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 هللا ا، همان برتر سابق  اوصاف  به  متصف  ذات: يعني »، پروردگار شماهللا  است  اين«

او   پس  چيز است همه  ، آفريننده جز او نيست  خدايي  هيچ«  پروردگار شماست

 است  باشد، فقط او سزاوار پرستش  اوصاف  اين  جامع  هر كس: يعني »رابپرستيد
 شما  اعمال  و ناظر همه » است  چيز نگهبان  و او بر همه«، غيراو را نپرستيد  بنابراين 

  .باشد مي
   

�W���V��U�W���V��U�W���V��U�W���V��U�����������_�� �̂�]��\��[Z��Y��X���_�� �̂�]��\��[Z��Y��X���_�� �̂�]��\��[Z��Y��X���_�� �̂�]��\��[Z��Y��X  
در   لذا آنچه. رسند او نمي  حقيقت  كنه  چشمها به: يعني »يابند چشمها او را درنمي«

؛  وي  رؤيت  اصل  ، نه است  تعالي  بر حق  نمودن  و احاطه  ، دريافتن است  شده  اينجا نفي

�����J﴿: فرمايد يم خود  كه بينند چنان مي  را در آخرت  ، خداوند متعال زيرا مؤمنان �I

� � � � � �O� �N� � � �M� � �L� � � �K﴾  :)پروردگار   مسرورند و به و  شاداب  روز، صورتهايي  در آن
  با احاديث  در آخرت  تعالي  حق  ديدن  همچنان. »23ـ  22 /القيامه«) نگرند مي  خويش

  شده  ثابت ـ نيز  نيست  راهي  آن را در  اي و شبهه  شك  كه  تواتري  چنان  متواتر ـ به
و   كنه  كند و به مي  آنها احاطه  به  تعالي  حق: يعني »يابد را درمي  و او ديدگان«  است

  .ماند نمي  از آنها بر او پنهان  اي پوشيده  هيچ  كه  طوري  رسد به آنها مي  حقيقت

�﴾W���V��UW���V��UW���V��UW���V��U﴿: آيه  درباره  از عكرمه � �� � �� � �� � شد، در   ، سؤال)يابند چشمها او را درنمي(: �
بينيد و  را مي  آن  آيا همه: چرا؟ گفت: بينيد؟ گفتند را نمي  آيا شما آسمان: گفت  پاسخ

در   خداوند متعال  ديدن  پس: گفت! خير: كند؟ گفتند مي  را احاطه  آن  همه  نگاهتان
او را   ديدگان  كه  است  او بزرگتر از آن«: گويد مي  قتاده.  است  چنين نيز اين  آخرت
  .»دريابند
او   ذهني  و ادراكات  بشر و حواس  بينايي«: گويد مي»  القرآن  ظالل في«تفسير   صاحب

  تكليف  به و  كرده  تعامل  كائنات  آنها با اين  وسيله  تا او به  شده  آفريده  آن  براي  همه
  شده  آفريده  هستي  اين  را در صفحات  نمايد و آثار وجود الهي  قيام  در زمين  خالفت
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بشر   به  وي  دريافت  قدرت: كه  بايد گفت  سبحان  خداي  ذات  نمايد اما در باره  درك
  از اين  بگذريم... را ببيند  و ابدي  وجود ازلي  را ندارد كه  آن  توان  زيرا حادث  نشده  داده
؛  ر حاله  به...  نيز نيست  سبحان  خداي  ديدن  ، مستلزم در زمين  امر خالفت  به  قيام  كه

نظر  و كوته  انديش آنها ساده  كه  گوييم مي كردند، مي  درخواستي  چنين  گاهي  اگر پيشينيان
  حمل  توان نمي  جز سماجت  مورد را بر امري  در اين  معاصران  درخواست  اند ولي بوده

  درحاليگويند  مي  سخن»  نيوترون«و »  پروتون«و  » الكترون«و »  اتم«از   كرد زيرا اينان
ها را  پديده  آثار اين  چون  اند ولي آنها را نديده  و امثال  والكترون  از آنها، اتم  يك  هيچ  كه
  سبحان  از وجود خداي  آنان  براي  اند اما وقتي گرفته  مسلم  آنها را هم بينند؛ وجود مي

 و  دانش  هيچ ارد؛ بيد  وي  وجود مطلق  كه  نهايتي آثار بي  از طريق  هم  رود، آن مي  سخن
  محسوس  مادي  دليل  كنند و خواهان مي  جدال  موضوع  ، دراين روشني  و برهان  هدايت

  كافي  هايش اعجوبه  با همه  زندگي  خود و اين  تمامي  به  هستي  اين  گردند، گويي مي
  بر بندگانش  ليتعا  حق: يعني » لطيف  و اوست«. »قرار گيرد  دليل  اين  در مقام  كه  نيست
  لطيف: اند گفته  بعضي.  اوست  و عصمت  توفيق: تعالي  حق  از سوي  لطف.  است  مهربان
از   اشياء، اعم  همه  به  كه»  آگاه«  و اوست. كند مي  درك  آساني  رازها را به  كه  است  كسي

  .دارد  علمي  آنها احاطه  آشكار و نهان
   

��ih���g��f��ed��c��b��a��`��ih���g��f��ed��c��b��a��`��ih���g��f��ed��c��b��a��`��ih���g��f��ed��c��b��a��`��r��q��p��o��n��ml���k��j��r��q��p��o��n��ml���k��j��r��q��p��o��n��ml���k��j��r��q��p��o��n��ml���k��j  
؛  بصيرت  جمع: بصائر » است  شما آمده  براي  پروردگارتان  از سوي  بصائري  راستي به«

و   ، عبرت يقين و پايدار،  ثابت  ، شناخت نور و باور قلب: شود مي  اطالق  چند معني  به
» بصر»  آن  و درمقابل. شود مي  و دريافت  درك  علمي  حقايق  آن  وسيله  به  كه  نيرويي

حجتها و : بصائر مراد از  شود پس مي  درك  آن  وسيله به  حسي  اشياي  قرار دارد كه
  اين. بيند را مي  حق خرد بنگرد،  چشم در آنها به  هر كس  كه  است  روشني  هاي برهان

 صخدا  رسول  احاديث در  ها، و همچنين از سوره  آن و غير  سوره  اين  حجتها در آيات
سود   بنگرد، به  بصيرت  ديده  به  هركه  پس«.  است  يافته  باشد، تجلي مي  خفي  وحي  كه

  عمل  مفاد آن  و به  و باور كرده  درك  را خردورزانه  حجت  هر كس: يعني » خود اوست
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  را درك  و آن  حجت  از ديدن »نابيناماند  و هر كس«  خود اوست  نفع كار به كند؛ اين

  حقيقت  و خود او از مشاهده » اوست خود  زيان  به  پس«باور ننمايد   آن  و به  دهنكر
  . است  كور مانده

 و بر  را بر شما شمرده  تا اعمالتان»  نيستم  بر شما نگهبان  و من« ص!محمد  اي: بگو
 شما  بهرا   پروردگارم  پيامهاي  كه  هستم  پيامبري  من  بلكه  كنم  و نگهباني  شما نظارت

  . است  بر شما نگهبان  كه  و اوست  رسانم مي
  

���{��z���y��x��w��v��u���t��s���{��z���y��x��w��v��u���t��s���{��z���y��x��w��v��u���t��s���{��z���y��x��w��v��u���t��s  
  وعد و وعيد، القاي  هاي گونه  به » كنيم مي  بيان  خود را گوناگون  ، آيات گونه و اين«

 » اي خوانده تو درس: تا مبادا بگويند«توحيد   عقيده  در بيان  و تنبيه  و اميد و موعظه  بيم
را   پيام  تو اين  گمان بي !محمد  اي: خواهند گفت  قرآن  آيات  شنيدن  در هنگام  مشركان
را   آن  كه  است  كتاب  اهل  و دانش  علم  همان  اين  بلكه  اي پروردگار نياورده  از سوي
  طوري را به  ؛ قرآن شبهه  اين  دفع  براي  متعال  خداي  پس.  اي آموخته  و از آنان  فراگرفته
  نشود زيرا بياني  فراهم  آنان  براي  نادرست  القائات  اين  كرد تا مجال  بيان  گوناگون

و تا «آيد  برنمي  ، از كسي الهي  وحي  بدون و  پيشين  كتابهاي  خواندن  صرف ، به چنين اين

  پيروي  ناز آ  را؛ پس  حق »دانند مي  كه  گروهي  براي«را   قرآن: يعني »را  آن  كه  اين

  .» بيان كنيم«كنند  مي  اجتناب  آن از  را؛ پس  شناسند باطل كنند و مي مي
   

��k��j���i��h��gf���e��d��c��ba�� �̀��_��~��}��|��k��j���i��h��gf���e��d��c��ba�� �̀��_��~��}��|��k��j���i��h��gf���e��d��c��ba�� �̀��_��~��}��|��k��j���i��h��gf���e��d��c��ba�� �̀��_��~��}��|  
 در اينجا » شده  تو وحي به  پروردگارت  از جانب  از آنچه«! محمد  اي » كن  پيروي«

 مشغول  مشركان  و فكر خود را به  ذهن  دهد كه دستور مي  پيامبرش  به  متعال  خداي
جز او   معبودي  هيچ«باشد   ، مشغول است  مأمور شده  بدان  كه  آنچه  پيروي  به  نكند بلكه 

از  و«كرد   پيروي  انديشيد و از آن  و امر وي  وحي  رو فقط بايد به از اين » نيست

و   نرمي  به  نمودنشان كآزارها و تر  و تحمل  با عفو و گذشت » بگردان  روي  مشركان
 و جهاد و غير آن  هجرت  از طريق  بر تو و دعوتت  عزوجل  ؛ تا خداي ماليمت
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  اين . برپاداري  را در ميانشان �خداوند  احكام  بتواني  گاه پديد آورد و آن  گشايشي 
  .شد  منسوخ  قتال  آيه  بود و به»  قتال»  آيه  از نزول  قبل  حكم

   

��o��n��m��l��o��n��m��l��o��n��m��l��o��n��m��l��{��z��y��x��w��vu���t��s��r��qp��{��z��y��x��w��vu���t��s��r��qp��{��z��y��x��w��vu���t��s��r��qp��{��z��y��x��w��vu���t��s��r��qp  
  است قادر  قطعا خداوند متعال: يعني »آوردند نمي  شرك  آنان  خواست و اگر خدا مي«

  كه  دانست مي نياورند و اگر  شرك  كه  طوري گرداند به  را مؤمن  آنان  همه  كه  بر اين
  به  تعالي  حق  كرد ولي مي  هنمايير  ايمان  سوي را به  كنند، يقينا آنان مي  را انتخاب  ايمان
  آنان  رو براي از اين  كنند، هم مي  را انتخاب  شرك  آنان  كه  دانست  فراگير خويش  علم

قدر بر  تو اين !صمحمد  لذا اي  اوست  در دست  فرمان  كرد؛ پس  را اراده  شرك
  سبحان  خداي  مشيت  ز بهني  شرك: كه است  بر آن  دليل  آيه  اين.  نباش  حريص  ايمانشان

  آنان  و ناظر اعمال  تو را مراقب: يعني » نگردانيديم  نگهبان  و تو را برآنان«. دارد  تعلق

  آنچه  تو قيم: يعني » نيستي  آنان  و تو وكيل«  نگردانيديم  آنان  جرايم  سبب به  و محكوم
  لذا تو جز ابالغ  كني  جلب  انآن  سوي را به  تا منفعت  نيستي  است  در آن  نفعشان  كه

  . نداري  آنان  در قبال  و تعهد ديگري  مسؤوليت  ، هيچ رسالت
   

�~��}��|�~��}��|�~��}��|�~��}��|��������ª��© �̈��� �§��¦��¥��¤��£��¢��¡���ª��© �̈����§��¦��¥��¤��£��¢��¡���ª��© �̈����§��¦��¥��¤��£��¢��¡���ª��© �̈����§��¦��¥��¤��£��¢��¡���������°�� �̄�®��¬���«��°�� �̄�®��¬���«��°�� �̄�®��¬���«��°�� �̄�®��¬���«
¶��µ�� �́�³��²��±¶��µ�� �́�³��²��±¶��µ�� �́�³��²��±¶��µ�� �́�³��²��±��������������¹��¸��¹��¸��¹��¸��¹��¸  

  شركانم :فرمود  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  اين  نزول  سبب  دربيان � عباس از ابن
را هجو   پروردگارت بردار، يا كه  ما دست  خدايان  دادن يا از دشنام! محمد  اي: گفتند  مكه
!  مسلمانان  اي »و«: شد  نازل بود كه  همان!  گيريم و ناسزا مي  باد دشنام و او را به  كنيم مي

  سر دشمنيآنها از   ندهيد چراكه  پرستند، دشنام جز خدا مي  مشركان  را كه  آنهايي«

ندهيد زيرا   را دشنام  مشركان  باطل  خدايان: يعني »خواهند داد  خدا را دشنام  و ناداني
در   كه  آنچه  به  نسبت  ناداني  و از روي  حق و تجاوز از  ظلم  ، آنها از روي صورت  در آن

  گونه اين«خواهند داد   ، او را دشنام است  واجب  و تعظيم  از تقديس  سبحان  خداي  حق

آشكار در   باطل  اين  دادن  مانند آرايش  به: يعني » آراستيم را  كردارشان  هر امتي  براي
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 گاه آن«  كفر، كردار آنان را آراستيم  هاي از امت  هر امتي  ، براي مشركان  و دل  چشم  پيش

  ردارشانكار و ك  را از حقيقت  و او آنان  است  پروردگارشان  سوي  به  شان بازگشت 

  .دهد مي  جزايشان  و در برابر آن »سازد مي  آگاه
  پيش در  پروردگار متعال  دادن  دشنام  كه  كساني  حال  بار است و نفرت  قدر زشت چه

  آمده  شريف  در حديث. شود مي  آراسته  يا طاغوتي  از بت  دفاع  ، براي و دلشان  چشم
  دهد، ملعون مي  را دشنام  پدر و مادرش  كه  كسي«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است
دهد؟  مي  را دشنام  پدر و مادرش  شخص  چگونه! هللا يا رسول: گفتند  اصحاب.  است

را   مقابلتا پدرش  هم  شخص  دهد و آن مي  را دشنام  ديگري  او پدر شخص: فرمودند
  هم  شخص  آندهد و  مي  را دشنام  ديگري  او مادر شخص  دهد، همچنان مي  دشنام

  دادن  دشنام  زمينه  ساختن  فراهم  كه صورتي در  پس. »دهد مي  را دشنام  مقابلتا مادرش
 دشنام  سبب  كه  كساني  حال  است  چگونه باشد،  توبيخ  همه  اين  پدر و مادر، مستوجب

  !شوند مي  و تقدس  خداوند تعالي  دادن 
  نقل  الوسي  را از عالمه  ، سخني آيه  اين  ناسبتم  به»  االساس«در تفسير   سعيدحوي  شيخ
  يا مستحب  سنت يا  يا واجب  ، فرض طاعت  چنانچه«: گيرد مي  نتيجه  چنين  گاه ، آن كرده

شود اما اگر  مي  مترتب  بر آن  كه  از پيامدي  داشتن پروا  داد، بدون  را انجام  بود، بايد آن
  ؛ در اين گشت مي  مترتب  مصلحتي و  مفسده  آن  دادن  نجامبود و بر ا  از امور، مباح  امري

با   گاه ، آن مفسده  دفع  يا جنبه  تر است مقدم  مصلحت  جنبه  بايد ببيند كه  ، شخص صورت
  .» مأجور است  هم  صورت كند و در هر دو  عمل  آن  در نظر داشت

   

Ë��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á�����À��¿��¾��½��¼��»��ºË��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á�����À��¿��¾��½��¼��»��ºË��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á�����À��¿��¾��½��¼��»��ºË��Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á�����À��¿��¾��½��¼��»��º������������������Í��Ì����������Í��Ì����������Í��Ì����������Í��Ì
��Ñ��Ð��Ï��Î��Ñ��Ð��Ï��Î��Ñ��Ð��Ï��Î��Ñ��Ð��Ï��Î  

  به: يعني »خدا سوگند خوردند  به  سوگندهايشان  ترين با سخت«  مشركان »و«
 آنان  براي  اي اگر معجزه  كه«بود   و توانشان  در قدرت  كه  سوگندهايي  ترين سخت

  ا كهر  از معجزاتي  اي معجزه صاگر محمد: يعني »آورند مي  ايمان  آن  بيايد، حتما به 
 و از آنجا كه. آورند مي  او ايمان  دهند، بياورد؛ قطعا به اند يا مي پيشنهاد داده  آنان
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اوسوگند   نام رو به ، از اين است  اعظم  ، خداي�خداوند  داشتند كه  عقيده  مشركان 
 » است هللاتنها در اختيار ا  معجزات  كه  نيست  اين جز« صپيامبر  اي »بگو«. خوردند

  و هيچ  است  تعالي  در اختيار حق  ، همه از معجزات  شما و غير آن  پيشنهادي  عجزهم  اين
آورد  را فرود مي بخواهد، آن �اگر خدا  پس  نيست  در اختيار من  معجزات  اين چيز از

بيايد، باز   هم  اي اگر معجزه  دانيد كه مي  و شما چه«آورد  و اگر نخواهد فرود نمي

اگر   كه  است  ساخته  چيز شما را آگاه  چه!  مسلمانان  اي: يعني »آورند نمي  ايمان
آورند و  نمي  ايمان  آنان ، نيست  چنين!  آورند؟ نه مي  بيايد، ايمان  آنان  براي  اي معجزه

  قدر بر ايمان اين  پس  ساختم  آگاه  شما را از آن  من  كه  است  همين  حال  حقيقت
  .نباشيد  حريص  آوردنشان

 :گفت  كه  است  شده  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  دربيان  قرظي  كعب از محمدبن
بياورند اماآنها در   ايمان  خواستند كه  و از آنان  وگو كرده گفت  با قريش صخدا  رسول
را   مردگان  عيسي... بود  عصايي  با موسي  كه  دهي ما خبر مي  به! محمد  اي: گفتند  پاسخ
بياور   معجزات  گونه ما از اين  براي تو هم  پس... و  داشت  شتري ثمود ماده... كرد مي  زنده

را   چيزي  شما چه  به  داريد كه  دوست« :فرمودند صخدا  رسول!  كنيم  تا تو را تصديق
  ، مرا تصديق كنم  اگر چنين«: فرمودند.  ما طالگردان  صفا را براي  كوه: گفتند» ؟ بياورم

  گاه آن.  كنيم مي  از تو پيروي  ، ما همه كني  اگر چنين  كه هللاوا!  آري: ، گفتند»كنيد؟ مي
دررسيد و  � جبرئيل  بود كه  شدند، همان  دعا مشغول  برخاستند و به صخدا  رسول

كند اما  مي  طال تبديل  صفا را به  كوه �، خداوند خواهي اگرمي«: فرمود  چنين  ايشان  به
  خواهي مي  كند و اگر هم مي  نكردند، قطعا عذابشان  نيز تورا تصديق  مهنگا  اگر در آن

: فرمودند صخدا  رسول. »كند  توبه  كارشان واگذار تا توبه  خودشان  حال  را به  آنان
: آيه  عزوجل  خداي  بود كه  همان. »كند  توبه  كارشان توبه  كه  دهم مي ترجيح  بلكه«

﴿½��¼��»��º½��¼��»��º½��¼��»��º½��¼��»��º...﴾ كرد  را نازل.  
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���ßÞ�ÝÜÛ�ÚÙØ��×�ÖÕ��ÔÓ��Ò���ßÞ�ÝÜÛ�ÚÙØ��×�ÖÕ��ÔÓ��Ò���ßÞ�ÝÜÛ�ÚÙØ��×�ÖÕ��ÔÓ��Ò���ßÞ�ÝÜÛ�ÚÙØ��×�ÖÕ��ÔÓ��Ò  
  اخگرهاي و  سوزان  هاي بر شعله  در روز قيامت » گردانيم را برمي  و دلها و ديدگانشان«

در دنيا  »نياوردند  ايمان«  قرآن  به: يعني » آن  بار به  نخستين  كه چنان«  جهنم  فروزان
  و برهم  درهم  بافتند و سخنان  هم هرا ب  باطلي  هاي آرا و انديشه  قرآن  درباره  بلكه

ما دلها و   دانيد كه مي  شما چه: باشد  چنين  معني  است  يا ممكن. گفتند  بسياري
،  بينند بنابراين نمي را  و حق  را درنيافته  حقيقت  ، در نتيجه گردانيم را بر مي  ديدگانشان

  بار در هنگام اولين  كه چنان ورندآ نمي  شود ايمان  نازل  هم  محسوس  اي معجزه  اگر حتي
  دهيم مي  شان در دنيا مهلت: يعني » كنيم مي را رها  و آنان«نياوردند   ما ايمان  آيات  نزول

در   و حيران  و سرگشته »بمانند  سرگردان  تا در طغيانشان«  كنيم نمي  و مجازاتشان
  .وپا زنند دست  و تجاوزشان  طغيان

   

E���D��C��B��AE���D��C��B��AE���D��C��B��AE���D��C��B��A����� �F��F��F��FH��GH��GH��GH��G�����K��J���I�K��J���I�K��J���I�K��J���I��������Q��P����� � � � �O��N��M��LQ��P����� � � � �O��N��M��LQ��P����� � � � �O��N��M��LQ��P����� � � � �O��N��M��L����������R��R��R��R
��X��W��V���U��T��S��X��W��V���U��T��S��X��W��V���U��T��S��X��W��V���U��T��S  

  آنان  سوي  را به  فرشتگان«و   كرده  را اجابت  مشرك  گروه  اين  درخواست »و اگر ما«

از   ايشان  بگويند و از زبان  سخن  و با آنان  سر آنها را ديده  چشم  تا به » فرستاديم مي
اگر : يعني »گفتند مي  سخن  با آنان  و اگر مردگان«خبر شوند با  ات و راستگويي  صدق
ما   فرمان هستند، به  شده  شناخته  آنان  براي  كه  دادند، مردگاني  كه  پيشنهاد ديگري  طبق
از   رسالتش  در ادعاي صپيامبر همانا اين: گفتند مي  آنان  شدند و به مي  ساخته  زنده

از  »را  چيزي هر  بر آنان«اگر  »و« آوريد؛  او ايمان  به  پس  راستگوست �خدا  سوي

،  گروه و گروه  دسته دسته: قبال » آورديم گردمي  دسته  دسته«ها  و نشانه  معجزات  جنس
خود   اختيار و انتخاب  به »آوردند نمي  هرگز ايمان«  مشاهده  و قابل  طور روياروي يا به

  ايمان  نگران دل! پيامبر  تو اي  پس: يعني. آورند  ايمان  كه »خدا بخواهد  كه  مگر آن«

  ولي«.  كن  آنها ابالغ  را به  ، فقط پيامت اي مأمور شده  كه  همچنان  بلكه  نباش  آوردنشان

  درخواست  ملتمسانه  را تا از خداوند متعال  حقيقت  اين »دانند نمي  از آنان  بسياري
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ها و  اگر خواسته  حتي  دانند كه نمي  از مؤمنان  اريبسي: است  اين  معني يا. كنند  هدايت
  .آورند نمي  ايمان  بشود؛ باز هم  هم  برآورده  اينان  پيشنهادات

 و  از كفار مكه  گروهي: كند مي  روايت  كريمه  آيه  نزول  سبب  بيان در ك عباس ابن
  كه  بده  ما نشان  را به  يا فرشتگان: گفتند  ايشان  و به  آمده صخدا  نزد رسول  آن  زعماي

آيا   كه  بپرسيم  تا از آنان  كن  را زنده  از مردگانمان  بدهند، يا بعضي  تو گواهي  بر رسالت
  بود كه  همان ...! گردان  را با ما روياروي  يا خير؟ يا خدا و فرشتگان  هستي  تو بر حق

  .شد  نازل  كريمه  آيه
   

b��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��Z��Yb��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��Z��Yb��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��Z��Yb��a�� �̀�_�� �̂��]��\��[��Z��Y����� �� ���hg��f����e��d��c��hg��f����e��d��c��hg��f����e��d��c��hg��f����e��d��c
��r������q��p��o��nm��l��k��j���i��r������q��p��o��nm��l��k��j���i��r������q��p��o��nm��l��k��j���i��r������q��p��o��nm��l��k��j���i  

و  كفر  تو را به  كه چنان: يعني » را پديد آورديم  هر پيامبر دشمناني  براي  گونه و بدين«
مبتال  آزمايشها  اين  از تو را نيز به  قبل  ، پيامبران معاند مبتال كرديم  مشركان  عناد اين

و   ثبات  زيرا ابتال سبب  برگمارديم  از كفار زمانشان  دشمناني  از آنان  و بر هريك  كرده
  رسول  به  نوفل  بن ورقه  كه  است  نقل.  است  اجر و ثواب  و بسيار شدن  پايداري

مورد   كه  اين مگر  است  تو نياورده  پيام  همچون  پيامي  كس قطعا هيچ«: گفت صخدا
و   و ساحران  كاهنان  چون اند، » انس  از شياطين«  اندشمن  اين!  آري. » قرار گرفته  دشمني
  شياطين. اند » جن«  شياطين از »و«ترسند  نمي  ذوالجالل  از خداي  كفر ـ كه  رؤساي

. سازند مي  را گمراه  آدميان  وهمچنان  ساير جنيان  هستند كه هللا لعنه  ابليس  فرزندان: جن
: او فرمودند  به صخدا  خواند، رسول نمازمي �ابوذر  كه  است  آمده  شريف  در حديث

  هم  مگر از آدميان: ابوذر گفت. »؟ جستي  پناه و جن  انس  آيا از شياطين! ابوذر  اي«
. كردند  را تالوت  آيه  اين  گاه آن» ! آري«: فرمودند صخدا  وجود دارند؟رسول  شياطيني

از   بعضي: يعني »كنند القا مي  ستهظاهر آرا  به  ديگر سخنان بعضي  به از آنها  بعضي«
  خود را با روكشي  باطل  كنند و سخنان مي  وسوسه  پنهاني  طريق را به ديگر آنها بعضي

و اگر پروردگار تو «همديگر را   سخنان  با آن »دهند  تا فريب«آرايند  مي  دروغين

  افگني از وسوسهرا   ، شياطين خواست اگر او مي: يعني »كردند نمي  چنين ، خواست مي
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  پس«بيفزايد   را بيازمايد و بر ثوابشان  كار را نكرد تا مؤمنان  او اين  ولي  داشت بازمي

 تعالي  زيرا حق »واگذار« �بر تو و بر خداوند »سازند مي  دروغ  به  را با آنچه  آنان
  .گرداند پيروز مي  ، تو را بر آنان و سرانجام  نموده  را مجازات  آنان 
   

ssss��������y��x��w��v��u��ty��x��w��v��u��ty��x��w��v��u��ty��x��w��v��u��t����������_��~��}��|��{��z��_��~��}��|��{��z��_��~��}��|��{��z��_��~��}��|��{��z  
  به كه  كساني  تا دلهاي«كنند  را القا مي  ظاهر آراسته  به  فريبنده  سخنان  شياطين »و«

 سوي دنيا به  و عاشقان  پرستان باطل  تا دلهاي: يعني »كند  ندارند، ميل  ايمان  آخرت

  پرستان باطل  اين »و تا«كند   ، ميل و جن  انس  شياطين  هاي ظاهرآرايي  سوي و به  باطل 

  آن  به  وگرويدن  سپردن خود، بعد از گوش  براي »را بپسندند«  باطل  و سخن  فريب » آن«

  . است  شأنشان  اليق  كه  اي و معاصي  از گناهان »آنند، بكنند  كننده  عمل  و تا هر چه«
   

e��d��c��b���a��`e��d��c��b���a��`e��d��c��b���a��`e��d��c��b���a��`��������k���ji��h��g��fk���ji��h��g��fk���ji��h��g��fk���ji��h��g��f������n��m��l��n��m��l��n��m��l��n��m��l
���o���o���o���o��y��x��w��v��u���ts��r��q��p��y��x��w��v��u���ts��r��q��p��y��x��w��v��u���ts��r��q��p��y��x��w��v��u���ts��r��q��p  

دستور   پيامبرش  به  تعالي  حق »؟ كنم  جز خدا طلب  آيا داوري« صپيامبر  اي »بگو«
بر   كه  آنچه در مورد  خود و آنان  داور ميان  را در تعيين  مشركان  دهد تا درخواست مي

و   است  عادل  داوري  او و آنان  ميان  سبحان  دارند، رد كند زيرا خداي  اختالف  سر آن
شما   سوي را به  كتاب  اين  كه  اوست  كه  با اين«: طلبند جز او مي  داوري  چگونه

  شده  ، تبيين روشن شيوا و  شما فروفرستاد كه  را به  كتابي: يعني »فروفرستاد  شده  واضح
  ياستقضا  همه  جوابگوي  طور مفصل و به  و باطل  حق  ميان  و فراگير، جداكننده

  از جانب  قرآن  دانند كه مي«  كتاب  اهل: يعني » ايم داده  كتاب  بديشان  كه  وكساني«

دارند،   راسخ  علم  حقيقت  اين  و به » است شده  فرو فرستاده  راستي  پروردگار تو به
  ـ چون  الهي منزله  در كتب  نزد آنان  كه كنند، چرا  اظهار انكار و مكابره  هرچند كه

  ، ازترديدكنندگان پس«وجود دارد   روشني  داليل  حقيقت  اين ـ بر  و انجيل  وراتت

و ترديد   شك  نه« :فرمودند  آيه  اين  بعد از نزول صخدا  رسول  كه  است  نقل»  مباش
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  آن  از سوي  شك  وقوع  مقتضي  خطاب  اين  پس .» نمايم مي  سؤال  و نه  كنم مي
  اهل  كه  در اين!  شنونده  اي: ، يعني است  شنونده  متوجه  يا خطاب.  نيست ص حضرت

  . مباش  هستند، از ترديدكنندگان دانا  و حقيقت  حق  به  كتاب
   

�� �̈�§��¦��¥��¤£��¢���¡���~���}��|��������{��z�� �̈�§��¦��¥��¤£��¢���¡���~���}��|��������{��z�� �̈�§��¦��¥��¤£��¢���¡���~���}��|��������{��z�� �̈�§��¦��¥��¤£��¢���¡���~���}��|��������{��z  
  خداي  گمان بي: يعني » است  گرفته  سرانجام  و عدل  صدق  به  پروردگارت  و سخن«

  آن  وسيله به و  كرده  را نازل  خويش  و شريعت  رسانده  اتمام  را به  خويش  وعده  عزوجل
  به  او آراسته  خبرهاي ها، هشدارها و ، وعده است  را رسوا نموده  را آشكار و باطل  حق

او   كلمات«  و داد است  برخوردار از عدل  و قوانينش  و اوامر و احكام  و راستي  صدق

  حكم  آن  او به  كه  آنچه  براي  و نه  است  در آنها خالفي  نه » نيست  اي كننده را دگرگون

  گويند، داناست مي  آنچه  به  شنواست » داناست  و او شنواي«  است  اي ، تغييردهنده كرده
  .دارند مي  پنهان  خويش  در اندرون  كه  آنچه  به
   

®��¬��«��ª���©®��¬��«��ª���©®��¬��«��ª���©®��¬��«��ª���©�����¹�� �̧�¶�������µ��´³��²��±��°��¯�¹�� �̧�¶�������µ��´³��²��±��°��¯�¹�� �̧�¶�������µ��´³��²��±��°��¯�¹�� �̧�¶�������µ��´³��²��±��°��¯����������½��¼��»��º��½��¼��»��º��½��¼��»��º��½��¼��»��º
��¾��¾��¾��¾  

هستند   اكثريت  زيرا آنان » كني  فرمانبرداري«از كفار : يعني » زمين  و اگر از بيشتر اهل«

  .كشند مي  بيراهه  به  وي  و از دين »كنند مي  خدا گمراه  تو را از راه«
  پاي اقليتها  دست جز به  حق  كه  است رفته  بر آن  در خلقش  سبحان خداي  سنت!  آري
هستند و   در امور دين  خويش  نفساني  ، پيرو خواهشها و هواهاي گيرد اما اكثر مردم نمي

و   از علم و اساسي  اصل  هيچ  كه  و گماني  وهم »كنند نمي  پيروي  و گمان  جز از وهم«
  را به  بندگان  اند و آنان سزاوار پرستش  باطل  معبودان: كه  گمان  ندارد، مثال اين  عقل
بشر   ديني  انديشه در  اساس بي  ساير پندارهاي  همچنان! سازند مي  نزديك  وند متعالخدا

و   خود، حدس باطل  در ادعاهاي  آنان: يعني »بافند مي  دروغ  كه  نيست  و جز اين«
  .بندند مي  هم به  و دروغ  تخمين
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���Ë��Ê��É���È��ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿���Ë��Ê��É���È��ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿���Ë��Ê��É���È��ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿���Ë��Ê��É���È��ÇÆ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿  
 و او به  شوند داناتر است دور مي  وي  از راه  كه  كساني  بهپروردگار تو   گمان بي«

  .ندارد  قدر و قيمتي  هيچ  ، در نزد وي آنچناني  ادعاهاي  پس » نيز داناتر است  يافتگان راه 
   

Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ÌÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ÌÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��ÌÓ��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì�������Ö��Õ��Ô���Ö��Õ��Ô���Ö��Õ��Ô���Ö��Õ��Ô  
  آن از  و چيزي »، بخوريد است شده  برده  بر آن  ذبح  هنگام  خدا به  نام  ، از آنچه پس«

  زيرا حيوان نكنيد  امتناع  آن  ، از خوردن تدين  عنوان  و تحت  نگردانيده  را بر خود حرام
  اگر به«  است  شود، حالل  برده  بر آن �خدا  نام  آن  ذبح  در هنگام  كه  گوشتي  حالل

  حيواناتي  گوشت طفق »داريد  ايمان«  او از اوامر و نواهي  احكام  اگر به: يعني »او  آيات
  گوشت  و نه  آنان  پنداري  خدايان  نام  شود، نه مي  برده  بر آن �خدا  نام  را بخوريد كه

  .را) مردار(  خود مرده  حيوان
   

I��H�� �G��F��E��D��C��B��AI��H�� �G��F��E��D��C��B��AI��H�� �G��F��E��D��C��B��AI��H�� �G��F��E��D��C��B��A������TS��R��QP��O��N��M��L��K��J��TS��R��QP��O��N��M��L��K��J��TS��R��QP��O��N��M��L��K��J��TS��R��QP��O��N��M��L��K��J
V��UV��UV��UV��U�������a �̀�_�� �̂�]��\��[Z����Y��X������W���a �̀�_�� �̂�]��\��[Z����Y��X������W���a �̀�_�� �̂�]��\��[Z����Y��X������W���a �̀�_�� �̂�]��\��[Z����Y��X������W  

 :يعني »خوريد؟ ، نمي شده  برده  خدا بر آن  نام  از آنچه  كه  است شده  و شما را چه«
  آن  ذبح  را در هنگام �خدا  نام  كه  حاللي  حيوان  گوشت  چيز شما را از خوردن  چه

  خوردن  اذن  شما از آن  خود براي  عزوجل  خداي  كه  دارد، بعد از آن ايد، بازمي برده
  بيان  برايتان  تفصيل ، به كرده  را بر شما حرام  آنچهخداوند   كه  آن  حال«  است داده

  براي  جايي  هيچ  كه  و روشن  مفصل  بياني  را به  حرام  هاي خوراكي: يعني » است كرده

�...�p��o��n��m��l���k��j��i﴿: خود  فرموده  گذارد، با اين نمي  باقي  برايتان  وشبهه شك
در   محرمات  بيان  همچنين.  است  كرده  آيد ـ بيان بعدا مي  تفسير آن  ـ كه» 145/  انعام« ﴾

جز : يعني »باشيد ناچار  بدان  جز آنچه«  نيز گذشت»  مائده»  سوره) 1ـ  5(  آيات
گرداند  مي  را مباح  حرام ، ناچار و مضطر باشيد زيرا ضرورت  آن  خوردن  به  كه  محرماتي

 »كنند مي  گمراه  ناداني  از روي  خويش  نفس  خواهش  را به  ، مردم و همانا بسياري«
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و  ١كردند  و مانند آنهارا بر خود تحريم»  سائبه«و »  بحيره»  حيوانات  كه  همانند كفاري
را   خود، مردم  و هوس  ازهوي  برخاسته  هاي و تحليل  با تحريم  كه  كساني  نيز همه

،  و رسم  راه  اين  از آنند كه  غافل و  هكرد  نيز از آنها پيروي  اند و مردم ساخته  گمراه
دارد   رواج  از ملتها محرماتي  بسياري  در ميان  كه چنان  است  و گمراهي  از جهل  پيروي

  پروردگار تو به  گمان بي«باشد  مي  ناداني و  و هوس  آنها فقط هوي  منشأ تحريم  كه

  .» است داناتر«  باطل  سوي به  از حق » تجاوزكاران
   

j��ih���g��fe��d��c��bj��ih���g��fe��d��c��bj��ih���g��fe��d��c��bj��ih���g��fe��d��c��b����m��l��km��l��km��l��km��l��k������on��on��on��on  
  وگناه  بيروني  اعضا و اندامهاي  گناه: آشكار  گناه »را رها كنيد  آشكار و پنهان  و گناه«

شويد  مي  آشكارا مرتكب  را كه  گناهاني  هم: است  اين  يا معني.  است  قلب  افعال: پنهان
  مراد زناي: ديگر قولي به. كنيد  را ترك  د، همهدهي مي  انجام  در نهان  را كه  گناهاني  و هم
  هاي مشهور، يا با معشوقه و  معروف  زنا با زناكاران  فعل  ، يا انجام پنهان  و زناي  علني

از : گفت  كه  است  آمده � سمعان بن نواس  روايت  به  شريف  در حديث.  است  پنهاني

��  j��b« :د، فرمودن پرسيدم  گناه  به  راجع صخدا  رسول: ��  �  ����  �I�>	  &F  

Z0L�  h�#5�  �0T :كه  باشي  نداشته  كند و دوست  رسوخ  در دلت  كه  است  چيزي  گناه  

خواهند   شوند، جزا داده مي  گناه  مرتكب  كه  كساني  شك بي«. »شوند  آگاه  برآن  مردم

  .يادر دن »كردند مي  كه  در برابر آنچه«  در قيامت »شد
   

t�� � �s� �r� �q��pt�� � �s� �r� �q��pt�� � �s� �r� �q��pt�� � �s� �r� �q��p������_�� � � � � � �~� �}��|��{�� zy��x��w��v� � � �u��_�� � � � � � �~� �}��|��{�� zy��x��w��v� � � �u��_�� � � � � � �~� �}��|��{�� zy��x��w��v� � � �u��_�� � � � � � �~� �}��|��{�� zy��x��w��v� � � �u
���f��e��d��c��b��a`���f��e��d��c��b��a`���f��e��d��c��b��a`���f��e��d��c��b��a`  

و  ) خودمرده(مردار   حيوانات  چون »نخوريد  نشده  برده  خدا بر آن  نام  و از آنچه«
،  است  كرده را ذبح  آن  مسلمان  كه  اما حيواني.  است  شده  ذبح �غيرخدا  نام  به  كه  آنچه
  حرمت  ـ در نزد جمهورفقها ـ موجب  آن  ذبح  در هنگام �هللاز ا  بردن  نام  عمدي  ترك

                                                 
« ��¬�  �$ �#>   _A��p��k��· «ÀÁ©� 
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: اند گفته  و ديگران  شافعي  ولي .ندارد  زياني  فراموشي  به  آن  ترك  گردد ولي مي  آن  تناول
  آن  اگر مسلمان  پس  واجب  نه  است  ، مستحب ذبح  در هنگام...) هللا  بسم(خدا   نام  بردن

  گردد زيرا نام نمي  حرمت  و موجب ندارد  زياني  كرد، هيچ  عمد ـ ترك  را ـ ولو به
  حكم  در بيان  كريمه  آيه: اند گفته  بعضي .وجود دارد  هر مسلماني  در قلب �خدا

  كه  شده  نازل  حيواناتي  اند و حكم نشده  ذبح اصال  كه)  اي خودمرده(مردار   حيوانات
  گوشت  خوردن: يعني » است  قطعا فسق  وآن«. اند گرديده  ذبح �ر خداغي  نام به

  ، بيرون و مانند آن  خودمرده  گوشت  و خوردن  شده  ذبح �غيرخدا  نام  به  كه  حيواني
القا   وسوسه  شياطين  و هرآينه«  است  وي  وحكم  تعالي  حق  فرمان  از دايره  رفتن

و   در ذهن  شياطين: يعني »كنند  شما خصومت تا با  خويش  دوستان  سوي كنند به مي
با شما   آنان  و جدال  خصومت  پايه  افگنند كه مي  و شبهاتي  خود القائات  ضمير دوستان

  به  خودمرده  حيوان  گوشت  در مورد خوردن  آنان  سخن  گيرد، مانند اين قرار مي
شما   كه  خوريد اما از آنچه ، نمي است  را كشته  خدا آن  كه از آنچه! شگفتا«: دوستانشان

  حيوانات  خوردن  را به  ، آنان باطل  القاي  اين  ، كه»خوريد؟ مي ايد، را كشته  خود آن
 »كنيد  فرمانبرداري  و اگر از آنان«انگيزد  امر، بر مي  با شما در اين  و جدال  خودمرده

  مشرك  قطعا شما هم« �خدا  يحاللها  شمردن  در مورد حالل و  شان در امر و نهي

،  كرده  را حرام  آن �خداوند  كه  چيزي  كردن  به حالل  زيرا هر كس  مانند آنان »هستيد
  . باشد، قطعا كافر است  داشته  اعتقاد يقيني

��q��p��q��p��q��p��q��p﴿: آيه  چون: فرمود  كه  است شده  روايت  نزول  سبب  در بيان � عباس از ابن

t��� �s��rt��� �s��rt��� �s��rt��� �s��r����w��v��� �uw��v��� �uw��v��� �uw��v��� �u...﴾ بودند و   قريش  از دوستان  در جاهليت  كه  شد، فارسيان  نازل
با : دادند  پيغام  چنين  آنان  و به  فرستاده  برقرار بود، نزد قريش  و مكاتبه  مراوده  ميانشان

  كارد ذبح  وسيله خود به  تو با دست  را كه  او بگوييد؛ آيا حيواني  كنيد و به  محمد جدال
  يعني(  نموده  را ذبح  طال آن از  با كاردي �خداوند  كه  اما آنچه  تاس  حالل  كني مي

  .شد  نازل  كريمه  آيه  بود كه  همان! باشد؟ مي  ، حرام) خودمرده  حيوان
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h��gh��gh��gh��g��������r��q���p��o��n��m���l��k��j��ir��q���p��o��n��m���l��k��j��ir��q���p��o��n��m���l��k��j��ir��q���p��o��n��m���l��k��j��i������� �� �� ���w��v��u��t��s��w��v��u��t��s��w��v��u��t��s��w��v��u��t��s
z��yxz��yxz��yxz��yx��������������¡�������������~��}��|��{��¡�������������~��}��|��{��¡�������������~��}��|��{��¡�������������~��}��|��{  

  اسالم  سوي به  كافر بود پس: يعني » گردانيديم  اش زنده  بود پس  مرده  كه  آيا كسي«

  ميان  آن با  كه  او بخشيديم  به  و نوري«  دلهاست  حياتبخش  زيرا ايمان  نموديم  هدايتش

نور، : اند گفته  بعضي.  است  و ايمان  هدايت: مراد از نور در اينجا »رود مي  راه  مردم
؛ در  و حكمت  و قرآن  ايمان  صاحب  پس.  است  ر، حكمتنو: ديگر قولي  به.  است  قرآن

  پروردگار خويش  سوي از  و بينشي  بصيرت  ، با پشتوانه مردم  و در ميان  امور زندگي
  كه  است  همانند كسي«  كسي  آيا چنين!  نمايد، آري مي  كند و زندگي مي  حركت

  و از آن  است«  مراهيكفر و گ  ي »ها گرفتار تاريكي  كه  است  اين  وصفش

بكشد، از   دست  از كفر و گمراهي  را كه  اين  و فضاي  و زمينه » نيست  آمدني بيرون

  .» است  شده  آراسته  كار و كردارشان  كافران  براي  سان بدين«؟  است  داده  دست
 در شأن  آيه  اين: گفت  كه  است  شده  نقل  نزول  سبب  دربيان  اسلم  از زيدبن

  مرده  گمراهي  دو در حال  گرديد زيرا آن  نازل  هشام  بن و ابوجهل � الخطاب عمربن 
را   ابوجهل بخشيد و  گردانيد و عزت  زنده  اسالم  را به �عمر  عزوجل  بودند اما خداي

: دعا كردند صخدا  رسول  بود كه  جهت  بدان  ابقا كرد و اين  اش در كفر و گمراهي
در   و دعايشان»  بخش  عزت  الخظاب  يا عمربن  هشام  بن جهل ابي  را به  اسالم! بارخدايا«

  عام  كريمه  مفاد آيه  كه  است  آن صحيح«: گويد كثير مي ابن. گرديد  مستجاب �عمر  حق
  .»شود مي  و كافري  هر مؤمن  و شامل  است

   

¥��¤�� � �£��¢¥��¤��� �£��¢¥��¤��� �£��¢¥��¤��� �£��¢������°���� � �̄ �®����¬��«ª��©�� �̈�§��¦��°���� � �̄ �®����¬��«ª��©�� �̈�§��¦��°���� � �̄ �®����¬��«ª��©�� �̈�§��¦��°���� � �̄ �®����¬��«ª��©�� �̈�§��¦
��³��²��±��³��²��±��³��²��±��³��²��±  

  گناهكاران  در هر شهري«  قرار داديم  آن  را فاسقان  مكه  بزرگان  كه » گونه  ينو بد«

  برگردانيدن  براي  تدبير پنهاني: مكر »مكر ورزند  تا در آن  را پديد آورديم  بزرگش
در   آن  معناي و  است  زباني يا چرب  و نيرنگ  با حيله  اش خواسته  از برآوردن  ديگري
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  استقامت  باراه  در مخالفت  و نيرنگ  حيله  بردن كار و به  و ستم  يگردنكش: اينجا
  روست از آن  يادآوري به  بزرگ  گناهكاران  ساختن  مخصوص  كه  است  گفتني. باشد مي
مكر   گمان و بي«جسورترند  فساد تواناتر و  بر ارتكاب  رؤسا و سردمداران  كه

  خودشان  به  ورزيدنشان مكر بد  و فرجام  وبال: يعني »خود  ورزند مگر در حق نمي
در   شان و فروروي  جهل را از فرط  حقيقت  اين »كنند نمي  و درك«گردد  برمي

  .پليد  ها و هوسهاي خواهش
را   باطل و  حق  ميان  كشمكش  كه  است  اين  بشري  در جوامع  عزوجل  خداي  سنت!  آري

و تسلط از  كند و در آغاز؛ نفوذ كفر را تشديد مي و  ايمان  ميان  بندي و صف  برافروخته
كار؛   سرانجام  ولي  است  انحراف  و اهل  و عصيان  فسق  و رهبران  جرم  سردمداران  آن

  .باشد مي  و استقامت  و ايمان  حق  اهل  از آن  نهايي  فوز و فالح
   

��ÈÇ��Æ��Å���Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��´��ÈÇ��Æ��Å���Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��´��ÈÇ��Æ��Å���Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��´��ÈÇ��Æ��Å���Ä���Ã��ÂÁ��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹�� �̧�¶���µ��´
ÉÉÉÉ�����������Ô��Ó�����������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì����Ë��Ê���Ô��Ó�����������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì����Ë��Ê���Ô��Ó�����������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì����Ë��Ê���Ô��Ó�����������Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì����Ë��Ê  

  تو نازل بر  عزوجل  خداي  را كه  از آياتي  آيتي  چون: يعني »بيايد  برآنان  آيتي  و چون«
؛  بياوري  اي معجزه  ، يا برايشان خبر دهي  قريش  و رؤساي  بزرگان  ، به است  كرده

  داده  الهي  پيامبران  به  مانند آنچه  كه  گاه تا آن  آوريم نمي  هرگز ايمان: گويند مي«

  وحي  به  كه  آورند مگر آن نمي  ايمان: كه  است  اين  مرادشان »شود  ما نيز داده  ، به شده
زيرا  »دهد قرار را در كجا  داند رسالتش خدا بهتر مي«شوند   برگزيده  و رسالت

  و جاه  و مال  وكوشش  سعي  را به  نآ  بتوان  كه  نيست  دنيوي  ، مانند مناصب رسالت
ضوابط و   كه  است  ديني و منصبي  و مقام �هللا  از جانب  فضلي  آورد، بلكه  دست به

  بخشد پس خواهد مي  كه هر  را به  آن  تعالي  خود را دارد لذا حق  به  شرايط مخصوص
  ، رسولصمحمد  خصرا درش  تا رسالت  قرار گرفته  براين  الهي  انتخاب  بدانيد كه
را   آن  و لياقت  شما نيست  شأن از  را كه  دهد لذا آنچه قرار  خويش  و محبوب  برگزيده

در  صخدا  رسول  كه  است  شده  روايت  اسقع بن از وائله. نكنيد  نداريد، درخواست
 ، را برگزيد و از قريش  اسماعيل ، خداوند از اوالد ابراهيم«: فرمودند  شريف  حديث
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  صغاري هللا  را از جانب  مجرمان  اين  زودي به«. »مرا  هاشم را و از بني  هاشم بني

  كه  آن  سبب به  سخت  و عذابي«  است و رسوايي  و ذلت  خواري: صغار »خواهد رسيد

در   كه  كبري  سبب گفتند، مگر به  راكه  نگفتند آنچه  سردمداران  زيرا اين »كردند مكر مي
  . جود داشتو  دلهايشان

: گفت شد كه  نازل  مغيره  وليدبن  ؛ درباره است  آمده  نزول  سبب  بيان در  كه چنان  آيه  اين
  هم  من زيرا  سزاوارتر بودم  آن  از محمد به  من  گمان بود، بي  حق  نبوت  راستي اگر به

  !. مباش و افزونتر مي  و اوالد از او بيش  در مال  و هم  سنا از او بزرگترم
   

��Q��P��O��N��M��L� � �K��J�� IH��G��F��E��D� �C� � �B� �A��Q��P��O��N��M��L� � �K��J�� IH��G��F��E��D� �C� � �B� �A��Q��P��O��N��M��L� � �K��J�� IH��G��F��E��D� �C� � �B� �A��Q��P��O��N��M��L� � �K��J�� IH��G��F��E��D� �C� � �B� �A

��_�� �̂�]�������\��[����Z��Y��X��W��VU��T���S��R��_�� �̂�]�������\��[����Z��Y��X��W��VU��T���S��R��_�� �̂�]�������\��[����Z��Y��X��W��VU��T���S��R��_�� �̂�]�������\��[����Z��Y��X��W��VU��T���S��R  
 »كند مي  گشاده  اسالم  را براي  وي  كند، سينه  خدا بخواهد هدايت  را كه  هركه  پس«

  در حديث .بپذيرد  باز و منشرح  را با سينه  كند تا اسالم مي  را باز و گشاده  دلش: يعني
  از رسول  اصحاب :است  آمده  و غير ايشان  جريرطبري ، ابن عبدالرزاق  روايت  به  شريف

  گشاده  يافته راه  انسان  سينه  چگونه! هللا پرسيدند ؛ يا رسول  آيه  اين  به  راجع صخدا

�Q8^«: فرمودند صخدا  شود؟ رسول مي ���  �3  �%#3 , �5  ~A�#�  كه  است  رينو: 	

  اين  آيا براي: گفتند. »شود مي  گشاده نور، باز و  از آن  اش سينه  شود پس مي  در او افگنده

��pj: شود؟ فرمودند  شناخته  آن با  كه  هست  هم  اي ، نشانه و انشراح  گشادگي� $  �;  ��� 

��t*5�	 ,��0w�  "T  ��� ��D05 ����*�<�	 ,�	�|5�  =,'  � S�85��e :آن  نشانه!  آري  

در   نگرفتن  غرور و قرار و آرام  از سراي  بركندن  ، دل جاودانگي  سراي  سوي به  رجوع
  شريف  در حديث  همچنين. » است  با آن  از روبروشدن  قبل  مرگ  براي  ، و آمادگي آن

زيركتر هشيارتر و   كسي  چه  از مؤمنان: شد  سؤال صخدا  از رسول  كه  است  آمده
 براي  در آمادگي  آنان  و بيشترين  از مرگ  در يادآوري  آنان  بيشترين«: فرمودند ؟ است

 را تنگ  اش كند، سينه  بخواهد گمراه« �خداوند » را كه  و هر كس«. » بعد از مرگ 

. نباشد و هدايت  ايمان  براي  جايي  هيچ  در آن  كه  طوري به » تنگي  گرداند در نهايت مي 
گرداند تا بدانجا  مي تنگ) هللاال ا  الاله(  پذيرش  را براي  اش سينه  يعني«: گويد كثير مي بنا
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. » است  تنگي  ، نهايت حرج« :گويد مي  زجاج. »شود وارد نمي  آن  به  طيبه  كلمه  اين  كه
 ود، بهباال ر  آسمان  به  كه  كسي زيرا »رود باال مي  در آسمان  زحمت به  گويي  كه چنان«
  است  نزديك  كند، گويي مي  تنگي سينه  احساس  ، سخت فشار هوا و كمبود اكسيژن  دليل 

  .شود  خفه  كه
  قرآن  از معجزات  تشبيه  اين  كه  شده  ، روشن جديد علمي  با اكتشافات  كه  است  گفتني
  قرآن  نزول ، در عصر تهپرداخ  آن  بيان  به  آيه  اين  كه  اي علمي  باشد زيرا حقيقت مي  كريم
  فراخوانده  اسالم  سوي به  را كه  كسي  معنوي  ، حال آيه  اين!  آري. نبود  شده  شناخته  كريم

  تشبيه  كسي  حسي  حالت  ـ به  است  شده مقدر  گمراهي  وي  براي  كه شود ـ درحالي مي
  كند، گويي مي  تنگي سينه  احساس  سخت  آسمان  سوي  به  رفتن از باال  كند كه مي
شود در  مي  تنگي  نفس  باال سبب  صعود به  كه  معني  بگيرد و اين  خواهد خفقان مي

معجز   آيه  اين  شود؛ آوردن مي  خاطر نشان. نبود  شده  شناخته  كريم  قرآن  روزگار نزول
  بس  ديد، پيامآغاز گر  مشركان  از سوي  معجزه  درخواست  با بيان  كه  فقره  اين  در سياق
آورند  نمي  ايمان  كه  را بر كساني  خداوند رجس  گونه اين« .دارد  همراه  به  روشني

  .فاقد خير باشد  كه  است  ، يا هر چيزي ، يا عذاب ناپاكي و  پليدي: رجس »اندازد مي
   

��j��i��h��g���f��e��dc��b��a��`��j��i��h��g���f��e��dc��b��a��`��j��i��h��g���f��e��dc��b��a��`��j��i��h��g���f��e��dc��b��a��`  
 بر  مؤمنشان  و همراهان صپيامبراكرم  كه  راهي: يعني » پروردگار توست  راه  و اين«

در   وانحرافي  كجي  و هيچ » است  مستقيم  كه«  است  پروردگار عزوجل  هستند، دين  آن

  فهم  داراي :يعني» پذيرند پند مي  كه  گروهي  خود را براي  ما آيات  هرآينه«  نيست  آن
  .» ايم كرده  بيان  نيروش  به«هستند   وي  خدا و رسول  از سوي  پندپذيري  و درك

   

��w��v���������������u��t��s��r���qp��o����n��m��l��k��w��v���������������u��t��s��r���qp��o����n��m��l��k��w��v���������������u��t��s��r���qp��o����n��m��l��k��w��v���������������u��t��s��r���qp��o����n��m��l��k  
  دارالسالم  نزد پروردگارشان«پذيرند  پند مي  كه  گروهي  اين  براي: يعني » آنان  براي«

  و ناماليماتي  ناخوشي از هر  سالمتي  ، سراي زيرا بهشت  است  بهشت: دارالسالم » است
  با سير در صراط مستقيم  هستند كه  سالمتي  سراي  اين  رو مستحق از آن  انو مؤمن  است
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: يعني » است  آنان  و او ولي«اند  مانده  باقي  سالم  و كجروي  انحراف  از آفات
درآيند   بهشت  به  درحالي  كه  تا آن  است  امر آنان  مددكار و كارساز و متولي �خداوند

  نيك  اعمال  سبب  به: يعني »كردند مي  آنچه  سبب به«ايمنند   اي و ناخوشي  از هر ستم  كه
  . شان و پاكيزه

  

��f� �e��d� � � �c��b� � a �̀ �_� �~��}� �|� �{�� �z��y��x��f� �e��d� � � �c��b� � a �̀ �_� �~��}� �|� �{�� �z��y��x��f� �e��d� � � �c��b� � a �̀ �_� �~��}� �|� �{�� �z��y��x��f� �e��d� � � �c��b� � a �̀ �_� �~��}� �|� �{�� �z��y��x

���������z��yx��w��v�����u��t��s��r����q��p��on��m�����l��k��j���i��h��g���������z��yx��w��v�����u��t��s��r����q��p��on��m�����l��k��j���i��h��g���������z��yx��w��v�����u��t��s��r����q��p��on��m�����l��k��j���i��h��g���������z��yx��w��v�����u��t��s��r����q��p��on��m�����l��k��j���i��h��g

��~��}��|��{��~��}��|��{��~��}��|��{��~��}��|��{  
 را در  بشر و جن  همه: يعني »درا يكجا حشر كن  آنان  خداوند همه  كه  و روزي«

  آدميان از«  جني  شيطانهاي  اي: يعني » جنيان  گروه  اي«: فرمايد محشر گرد آورد، مي

  پيروان  كرديد تا درحكم  را اغوا و گمراه  بسياري  از آنان: يعني »بسيار گرفتيد  پيروان
آنها از   دوستان و«.  را با شما يكجا حشر كرديم  ، ما نيز آنان شما شدند، در نتيجه

  تعالي  حق  فرموده  آن  به  ، در پاسخ از كفار انسي  پيروانشان: يعني »گويند مي  آدميان

،  از آدميان  جنيان  برداري بهره » مند شديم ما از همديگر بهره! پروردگارا«: گويند مي
  چون: كه  است  اين  يانازجن  آدميان  مندي اما بهره  است  آدميان  از پيروي  شان گرفتن لذت

  لذت  گناهان  فروافتادند، از آن  پذيرفتند و در گناهان  را از جنيان  گناهان  دهي آرايش
  را در القائاتشان  ، جنيان قطارانشان وهم  جاهليت  اهل  مند شدند، همچنان بردند و بهره

 در  هم  و عرافان  بردند و كاهنان مي  لذت  خويش  تصديق  كردند و از اين مي  تصديق
ما مقرر   براي  كه  ميعادي  و به«يافتند  مي  دنيا دست  هاي از بهره  چيزي  ، به برابر آن

  گذشته بر  خوردن  حسرت  نوعي  اين.  قيامت ميعاد روز  به: يعني » ، رسيديم بودي  داشته
  را در دنيا تكذيب  نآ  كه  است  اي الهي  ميعادگاه  فرارسيدن  به  از سويشان  و اعترافي

  و منزلگاه  اقامتگاه: يعني » شماست  جايگاه  دوزخ  آتش: فرمايد خدا مي«. كردند مي

  كه  وقتي  مگر در آن» خدا بخواهد  درآنيد مگر آنچه  جاودانه«  شماست  شما و دوستان
  به  سوزان  از عذاب  كه  اوقاتي  مگر در آن: يا. بخواهد  دوزخ را در  ، نبودنتان�خداوند
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  به » داناست  پروردگار تو حكيم  گمان بي«درآييد   جوشان  آب سرد زمهرير يا  عذاب
  .دهد مي  انجام  دشمنانش و  با دوستان  كه  آنچه

سزاوار   كس هيچ  براي«: فرمود  آيه  بر اين  اي در تبصره ك عباس ابن  كه  است شده  روايت
  خود به  از پيش را  و آنان  كرده  حكم  د خلقشدر مور  عزوجل  بر خداي  كه  نيست
را  �خدا  حكم  كسي نبايد  كه  است  اين ك عباس مراد ابن. »فرود آورد  يا دوزخ  بهشت

  جايگاه: بگويد كه  قاطعانه و  كرده  يا كافر ـ پيشگويي  از مؤمن  ـ اعم  در مورد كسي
  . است  يا در دوزخ  ـ مثال ـ در بهشت  فالن

   

�������������� �̈�§�����������¦��¥�����¤��£��¢��¡�� �̈�§�����������¦��¥�����¤��£��¢��¡�� �̈�§�����������¦��¥�����¤��£��¢��¡�� �̈�§�����������¦��¥�����¤��£��¢��¡  
 گونه  اين: يعني » كنيم ديگر مسلط مي  را بر بعضي  از ستمكاران  بعضي  گونه و اين«
ديگرمسلط   را بر بعضي  از ستمكاران  و نيز بعضي  انس  را بر ستمكاران  جن  ستمكاران 

  ستمكاران از  بعضي: است  اين  نييا مع. كشانند  ذلت  كنند و به  را هالك  تا آنان  كنيم مي
 »كردند مي  كيفر آنچه  به«؛  دهيم مي ديگر قرار  بعضي  يا پيروان  ، دوستان را در دوزخ

كار وكردار كفرآميز و   سبب  ديگر، به بر بعضي  از ظالمان  بعضي  ساختن مسلط: يعني
  كه  شنيدم  صالح  ازسلف«: گفت  كه  است شده  روايت  از اعمش.  است  آلودشان گناه
  حاكم  را بر مردم  مردم  بدترين  عزوجل  فاسد شود، خداي  زمانه  چون: گفتند مي
گيرد  مي  ديگر انتقام  از ظالم ظالمي  كه  ديدي  هرگاه«: گفت  عياض  بن فضيل. »كند مي
  .» تماشا كن  بپاخيز و با خوشحالي  پس

   

�µ�� �́ �³��²��±��°�� �̄� � �®���¬��«��ª��©�µ�� �́ �³��²��±��°�� �̄� � �®���¬��«��ª��©�µ�� �́ �³��²��±��°�� �̄� � �®���¬��«��ª��©�µ�� �́ �³��²��±��°�� �̄� � �®���¬��«��ª��©��� � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � ���¶��¶��¶��¶

Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿��¾½��¼��»��º��¹¸Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿��¾½��¼��»��º��¹¸Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿��¾½��¼��»��º��¹¸Æ��Å��Ä��Ã��Â�����Á��À��¿��¾½��¼��»��º��¹¸������È��Ç��È��Ç��È��Ç��È��Ç  
 از باب  آنان  ، به كنيم را محشور مي  آنان  كه  روزي: يعني » و انس  جن  گروه  اي«

 شما  براي  شما فرستادگاني  آيا از ميان«!  و انس  جن  گروه  اي: گوييم مي  سرزنش 

 »دهند؟  شما را بيم  روزتان  اين  د و از مالقاتمرا بر شما بخوانن  آيات  نيامدند كه
 و جن  را بر انس �خداوند  كتابهاي  نزد شما نيامدند كه  از انس  آيا فرستادگاني :يعني
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 و خلف  دهند؟ زيرا جمهور سلف  بيم  روز قيامت  كنند و شما را از مالقات  تالوت 
  طايفه  سوي به  پيامي  فقط حامل  نيانو ج  است  نشده  مبعوث  پيامبري  از جن  برآنند كه 

 » كرديم  برخود اعتراف: گويند مي«. شنوند مي  را از پيامبر انسي  آن  هستند كه  خويش
  حقيقت  اين  به  از سويشان  اقراري  اين. كردند  ما ابالغ  را به  آمدند و پيامت  پيامبران  كه

و «  است  گرديده  واجب  پيامبرانش  ادندر فرست  بر آنان  عزوجل  خداي  حجت  كه  است

  را به  خود، آنان دنيا با آرايشها و زينتهاي  زندگي »بود  داده  را فريب  دنيا آنان  زندگي
  اين  بدانجا كه گرويد تا  آن  سوي به  ، دلهايشان بود بنابراين  گردانيده  خود مشغول

و بر «  باز داشت  ايشان  به  و از ايمان  يدهكشان  پيامبران  تكذيب  سوي را به  ، آنان گرايش

  كه  و آياتي  تعالي  حق  مرسل  پيامبران  در دنيا به »اند كافر بوده  دادند كه  خود گواهي
  . است  بر ضد خودشان  آنان  از سوي  ديگري  گواهي  اين. بودند  با خود آورده  ايشان

   

���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì��Ë��Ê���É  
 هرگز پروردگار تو  كه  است  آن  سبب به«  آيات  و خواندن  پيامبران  فرستادن « اين«

 ! آري »باشند  آنها غافل  مردم  كه  درحالي  نيست  ستم  شهرها از روي  كننده هالك
  ستم  كه  است  زيرا او برتر از آن  نيست  ستم شهرها به  مردم  كننده هالك  عزوجل  خداي

  اين سزاوار  كند كه مي  هالكشان  و فقط در صورتي  تها عذر نماياندهام  به  كند بلكه
پندار و   ، پرده مردم  سوي و اميد به  بيم  حامل  پيامبران  باشند و او با فرستادن  هالكت
 �خداوند :است  اين  يا معني. دارد برمي  آنان  را از جلو روي  خبري و بي  غفلت
بر   حجت  برپاكردن اند، مگر بعد از كرده  كه  ستمي  سبب  به  شهرها نيست  كننده هالك

  . آنان
   

��K��J���I��H��G��F��ED��C��B��A��K��J���I��H��G��F��ED��C��B��A��K��J���I��H��G��F��ED��C��B��A��K��J���I��H��G��F��ED��C��B��A  
و   جن  از دو گروه  هريك  براي » است  درجاتي  كار و كردارشان  طبق  هريك  و براي«

 ـ  دوزخ يا  ـ در بهشت  متفاوتي  و مراتب  ، درجات اعمالشان  ، برحسب در آخرت  انس
 هللارحمهمااـ ومحمد   ابويوسف » نيست  كنند، غافل مي  از آنچه  و پروردگارت«  است
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  داده  پاداش  تعالي  حق  نيز در برابر طاعت  جنيان: كه  اند بر اين كرده  استدالل  آيه  با اينـ 
  .شوند وارد مي  بهشت  شوند و به مي

   

N��M��LN��M��LN��M��LN��M��L����������Y� �X��W� �V��U� �T��S��� �R�� �Q� � PO������Y� �X��W� �V��U� �T��S��� �R�� �Q� � PO������Y� �X��W� �V��U� �T��S��� �R�� �Q� � PO������Y� �X��W� �V��U� �T��S��� �R�� �Q� � PO������������������������
��_�� �̂�]��\��[��Z��_�� �̂�]��\��[��Z��_�� �̂�]��\��[��Z��_�� �̂�]��\��[��Z  

نياز  بي  از خلقش  سبحان  خداي: يعني » است  رحمت  و صاحب  و پروردگار تو غني«
  رساند، نه مي  نفعي  وي  به  ايمانشان  ، نه عبادتشان  به  دارد نه  نيازي  خودشان  به  ، نه است

  و مهرباني  رحمت  صاحب  ، بر آنان نيازي بي  اما با وجود اين  زياني  وي  به  كفرشان
و   فضل  بيانگر منتهاي ، خود نيازي بي  با وجود كمال  بر ايشان  وي  رحمت  ، كه است
تا   است  كرده  مكلف  چندي  تكاليف  را به  آنان  كه  اوست  و از رحمت  است  وي  كرم

 »برد مي  نبخواهد، شما را از ميا اگر«قرار دهد   هميشگي  منافعي  را در معرض  ايشان
 بعد از نابود: يعني »وبعد از شما«!  نافرمان  بندگان  كند اي مي  كن ريشه  و با عذاب

شما   به  نسبت  كه  از آنان »سازد مي  جانشين«  از خلقش »را بخواهد  هركه«  ساختنتان

  به »ديگر پديد آورد  قومي  نسل شما را از  كه  همچنان«پذيرترند   در برابر او فرمان
  .اند � نوح  كشتي  ، سرنشينان قوم  مراد از آن: قولي

   

h��g��f��e��dc��b����a��`h��g��f��e��dc��b����a��`h��g��f��e��dc��b����a��`h��g��f��e��dc��b����a��`  
  آخرت در  و مجازات  در قيامت  از برانگيختن »شود مي  داده  شما وعده  به  قطعا آنچه«
و شما «كند  نمي  وعده  خلف �زيرا خداوند  طور حتم و به  ناخواه خواه » است  آمدني«

: گويند مي  اعراب .كنيد  توانيد مرا درمانده و نمي  من  از عذاب »يدنيست  گريزنده
بگريزد و او نتواند خود   وي از نزد  كه  گاه ؛ آن» ساخت  مرا درمانده  فالن: فالن  عجزنيأ«

�  �"p: گفتند مي  كه  است  پندار مشركان  اين  تعبير رد كننده  اين. برساند  وي  را به��  

��سعيد  از ابي. »در برد  به  شد وجان  ابدي  فناي  مرد؛ در حقيقت  هر كس: 3 �83

� $#+«: فرمودند  شريف  درحديث صخدا  رسول  كه  است  شده  روايت � خدري�  
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"�
t�D$: هستيد، خود را از مردگان  و انديشه خرد  اگر شما اهل!  مآد  فرزندان  اي  

  ايد البته شده  داده  وعده  ، آنچه اوست در يد  جانم  كه  ذاتي  آن  بشماريد زيرا سوگند به
  .»نيستيد  و شما گريزنده  است  آمدني
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دو   داراي  جمله  اين »كنيد  عمل  خويش  بر حالت!  من  قوم  اي« صپيامبر  اي »گوب«
  :است  معني

  هدايت  بر جاده  پنداريد كه كنيد، اگر مي  هستيد پايداري  كه  و روشي  راه  ـ بر همان 1
  .هستيد  روان

  .اريدبفش  پاي  تان دهيد و بر كفر و دشمني  انجام  شماست  در توان  ـ هرچه 2
  ، بر راه بدهم  اهميتي  كفرتان  به  كه  آن شما و بي  پروا به بي  هم  من » ام كننده نيز عمل  من«

خواهيد   زودي به«  و برقرار هستم  خود پايبند و پايدار و مقاوم  و برنامه  و روش

  كه«  خواهيد دانست  زودي و به  بر باطل  كسي و چه  است  برحق  كسي چه » دانست

  سراي  فرجامي دنيا ونيك  در سراي  زمين  و وراثت  پيروزي: يعني »سرا  پسنديده  عاقبت

: يعني » ستمكاران  گمان بي« شما؟  يا از آن  ماست  آيا از آن»  كيست  از آن«  آخرت

كرد   محقق  پيامبرش  را براي  اش وعده  عزوجل  خداي!  آري »شوند رستگار نمي«  كافران
گشود و او را بر   وي  را براي  مكه  گردانيده مسلط  مخالفانش  هاي سرزمينو او را بر 

اينها در   مسلط گردانيد و همه  العرب جزيره  و بر كل  غالب  قومش  كنندگان تكذيب
نيز،   ايشان  خلفاي  در دوران  ايشان  داد و بعداز حيات  روي ص حضرت  آن  حيات

  .گرديد  فتح  ديگري  بزرگ  شهرها و قلمروهاي
  تحدي تعجيز و  انذار و هشدار را كه  ادبي  هاي از شيوه  يكي  سبحان  خداي  آيه  در اين

  . است  كار برده نيز دارد، به  ديگري  هاي نمونه  كريم  و در قرآن  است
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خود   براي  جاهليت  اهل  را كه  چند از احكامي  انواعي  عزوجل  ، خداي ذيل  در آيات

خداوند از  و براي«: از  است  عبارت  اول  نوع  گذارد، كه مي  بودند، در ميان  كرده  اختراع

 خود پندار  شدند و به  قائل  اي ، بهره است خود او آفريده  كه  و چهارپاياني  زراعت

 » ايم كرده ما مقرر  كه  شركايي  براي  سهم  و اين  است هللا  براي  سهم  اين: گفتند كه
  هاي و نسل  درختان  و ميوه  خود از كشت  از آنچه �خداوند  براي  كفار عرب: يعني

كردند،  مي  و ميهمانان  مسكينان  را صرف  آن  مقرر كرده  ، سهمي آفريده  چهارپايان
  را صرف  وآن  اشيا مقرر كرده  از اين  اي خود نيز بهره  باطل  خدايان  براي  هگون همين

  بتان  به  يافته  اختصاص  اموال  كردند و چون مي  آنان  آستان  و خدمتكاران  بتان  متوليان
  بتان  مصارف  وجوه  و به  برداشته بودند،  خدا مقرر كرده  براي  كه  شد؛ از سهمي مي  تمام
  از سهم  يا اگر چيزي.  نياز است بي  وجوه  خداوند از اين: گفتند افزودند و مي مي

: گفتند و مي  خود واگذاشته  حال  را به ، آن آميخت مي  در هم  بتان  در سهم �خداوند
را   ، آن آميخت در مي �خداوند  در سهم  بتان  اگر از سهم  ولي. ندارد  نيازي  خدا بدان
خدا   بود، به  شركايشان  خاص  آنچه  پس«. نيازمندند  بدان  بتان: گفتند و مي  جدا كرده

  در آنها را مشروع  اموال  صرف �خداوند  رسيد كه نمي  مصارفي  به: يعني »رسيد نمي

  خدا بود، به  خاص  آنچه  ولي«  ميهمان  و اطعام  رحم ، صله صدقه  ، همچون گردانيده

  ساالران و بت  بتان  دستگاه  مربوط به  را در مصارف  آن: يعني »رسيد مي  آنان  شركاي

  خود را بر خداي  باطل  خدايان  كه  در اين »كنند مي  بد حكم  چه«كردند  مي  مصرف
  گونه قطعا اين. دهند مي  توانا ترجيح  را بر خالق  ناتوان  و مخلوقي  برگزيده  سبحان
 امر  آنها را بدان  نه �خداوند  ، كه است  متكي  ان، صرفا بر پندار غلط آن اعمال و  سخنان

  . است  گردانيده  مشروع  را برايشان  اي بندي همچو تقسيم  ، نه كرده
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  شياطين  كه » گونه  و اين«: بود از  عبارت  جاهليت  اهل  كرده اختراع  از احكام  دوم  نوع
  مشركان  را در چشم  بتان  ديگر براي  و سهمي �خدا  براي  سهمي  دادن  اختصاص

 »آراستند را  فرزندانشان  قتل  از آنان  در نظر بسياري  شركايشان«  گونه آراستند، همين

را   تا آنان« دادند  نيكو جلوه  و دلشان  را نيز در چشم  زشت  عمل  اين  شياطين: يعني

و   كنند، با كشتن  را هالك  گناه بي  و پسران  دختران  ، آن تا سرانجام: يعني »كنند  هالك
و نابود   هالك  كردنشان گمراه را با  ، مشركان يا شياطين.  آنان  ناحق به  گوركردن به زنده

  و در نتيجه »را  شان دين  بر آنان«  شياطين »سازند«  برهمو   و درهم » و تا مشتبه«كنند 
  ، فرق نيست  مشروع  كه  ، با آنچه است  مشروع  برايشان  كه  آنچه  نتوانند ميان  آنان

  داران و پرده  از كاهنان  بتان  مراد از شركا در اينجا، خدمتكاران: اند گفته  بعضي. بگذارند
 آنها و كشتن  درآمدن  ارتاس  يا به  نيازمندي  را از بيم  دختران  كردن گور به زنده  اند كه

  نام به طور  همين. آراستند مي  مشركان  و دل  ، در چشم فقر و درويشي  را از بيم  فرزندان 
ذكر  را  معين  عددي(تعداد   اين  آنان  اگر به  كردند كه سوگند ياد مي  بزرگ  خداي

  كه چنان كنند مي  قربانياو   را براي  از آنان  نمايد، يكي  از اوالد پسر عنايت) كردند مي
  برآمد، و سرانجام ص پدر پيامبر اكرم هللاعبدا  نام به  نذر كرد و قرعه  ، چنين عبدالمطلب
  چنين  خواست مي و اگر خدا«شد   منصرف  وي  صد شتر، از ذبح  دادن  او با فديه

  رزد، بر اساسس �خداوند تكويني  اراده  به  آنان  از سوي  جنايت  اين: يعني »كردند نمي

 »بندند واگذار افترا مي  آنچه را با  آنان  پس«  داناتر است  آن  او خود به  كه  حكمتي
  تو زياني  اعمالشان به  زيرا اين ؛ را رها كن  سبحان  بر خداي  شان و افترابستن  آنان: يعني
  .رساند نمي
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و   چهارپايان  اين: و گفتند«: بود  اين  جاهليت  اهل  ساختگي  احكام  از انواع  سوم  نوع

  ما اختصاص  بتان  زيرا به  است)  قرنطينه(  و ممنوع  حرام: يعني » است  ممنوع  زراعت

و  » خودشان  زعم خورد، بهب  نبايد از آن  كس ، هيچ ما بخواهيم  كه  و جز كسي«دارد 

و «را داشتند   اموال  از آن  استفاده  منحصرا حق  بودند كه  و مردان  بتان  خدمتگزاران  آنان

  است  عبارت  و آن»  است شده  آنها حرام  بر پشت  سواري  كه  ديگر است  چهارپاياني
از   پس ١.بودند  صر جاهليع  توتم  نوعي به  كه»  حام«و »  سائبه«، » بحيره»  حيوانات: از

و «كردند  مي  را تحريم  از چهارپايان  نوع  بار بر اين  يا حمل  ، سواري جهالت  روي

  از چهارپايان  سوم  نوع  اين »گيرند نمي خدا را بر آنها  نام  كه  است  ديگري  چهارپايان
و   بتانشان  نام آنها را به  كه  است  چهارپاياني :از  عبارت  و آن  است  آيه  در اين  ذكرشده

  كه  است  اين  مراد آيه: اند گفته  بعضي. �خداوند  نام به  كردند، نه مي  ذبح  آنان  براي
  آنها نام  رفتند تا بر پشت نمي  هم  حج  مناسك  به  چهارپايان  سوار بر اين  آنان  حتي
از   اعمال  اين  خود كه  يادعا  در اين: يعني »افترا بر خدا  محض به«را ببرند  �خدا

را   آنان  زودي خداوند به«بستند  و بر خدا افترا مي  گو بوده  دروغ ، است �خدا  دين

  .»بستند، جزا خواهد داد مي افترا  كه  برابر آنچه در
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  چهارپايان  شكم  هاي مراد آنها جنين » است  چهارپايان  اين  در شكم  آنچه: و گفتند«

و بر «  است  حالل آنها  فقط براي: يعني » ماست  مردان  خاص«بود »  سائبه«و »  بحيره«

و مانند   ، همسران خواهران ، از دختران  اعم  زنان  همه  مرادشان » است  ما حرام  همسران
  مردان  را براي  آن  بود كه  حيوانات  شير آن: مراد آيه  كهبرآنند   بعضي. بودند  آنها از زنان

                                                 
 .»١٠٣ /مائده«تفسير   كنيد به  نگاه ١
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  آن  در شكم  كه  اگر جنيني: يعني »باشد  و اگر مرده«گردانيدند   حرام  زنان  و براي  حالل

و  »شريكند«  مرده  در جنين: يعني » در آن  همه  آنان  پس«باشد   ، مرده است  چهارپايان
اگر «: فرمود  كه  است  شده  روايت ك عباس از ابن .خورند مي  هر دو از آن  مرد و زن

را داشتند   از آن  تناول  حق  كردند و فقط مردان مي  را ذبح زاييد، آن نر مي  گوسفند، جنين
  ، مرده كردند و اگر جنين نمي  و ذبح  را رها كرده  زاييد، آن مي  ماده  و اگر جنين  زنان  نه

  آيه  در اين  تعالي  حق  كه بودند چنان  شريك  در آن  همه  زنانو   مردان شد، متولد مي
 در  زودي به: يعني »را جزا خواهد داد  آنان  وصف  زودي خداوند به«. » است  فرموده

 زيرا او«خواهد داد   مناسب  سزاي  آنان  به  شان اختراعي  و احكام  سخنان برابر اين

  عقيده  به » داناست«  خويش  و مقدرات  شريعتو   و اقوال  در افعال  است » حكيم
  .خواهد داد  وجه  كاملترين  را به  همه  جزاي  پس  خويش  خير و شر بندگان  واعمال

   

}��|����{��z��y��x��w}��|����{��z��y��x��w}��|����{��z��y��x��w}��|����{��z��y��x��w����~~~~������h��g���fe��d��c��b��a�� �̀�_��h��g���fe��d��c��b��a�� �̀�_��h��g���fe��d��c��b��a�� �̀�_��h��g���fe��d��c��b��a�� �̀�_

iiii������l��k��j��l��k��j��l��k��j��l��k��j  
 گور  به  زنده با »كشتند«خود را   دختران: يعني »خود را  فرزندان  كه  كساني  هرآينه«

زيانكار «  يا شرعي  عقلي  حجت  از روي  نه » و ناداني  سفاهت  از روي«  كردنشان

  و كم  جهل  روي از  آنان!  آري.  است  و ناداني  خردي ، كم مغزي سبك: سفاهت »شدند
  ، نه است  فرزندانشان  دهنده  روزي  كه  است �خداوند  اين  ندانستند كه  خردي

  بود، حرام  داده  روزيشان را خداوند  آنچه«  كه  نيز زيانكار شدند كساني »و«  خودشان

  افترا به  از روي«ناميدند  مي » سائبه«و »  بحيره«آنها را   كه  از چهارپاياني »كردند

  در حقيقت«  است  نكرده  حرام اشيا را  چيز از اين  هيچ  سبحان  زيرا خداي »خداوند

  هاي ساختن  حرام  در اين  صواب  راه  سوي به »نبودند  يافته  ند و راهشد  گمراه  آنان
  . خويش
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  اعراب  از جهالت  كه  داري  اگر دوست«: فرمود  كه  است شده  روايت ك عباس از ابن

�����wwww����xxxx﴿: انعام  از سوره  بعد از صدوسوم  آيات  پس  شوي  آگاه �z� �y� �z� �y� �z� �y� �z� �y...﴾  را
  .» بخوان
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  و بدون«بر ستونها   شده  برداشته: يعني »دار داربست  باغهاي  كه  كسي  و اوست«

نيستند   بر ستونها برافراشته  را كه  زمين  بر روي  فروگذاشته  درختان: يعني »را  داربست
  بر روي  كه  است  ، درختاني) معروشات(دار  داربست  درختان: قولي به »آوردپديد «

شود  ستونها برپا مي  وسيله ، يا به و خيار و غيره  شود، مانند انگور و خربزه مي  پهن  زمين
  كه  است  ، درختاني) غيرمعروشات(  داربست  بدون  فرو غلتد و درختان  ها بر آن تا شاخه
و پديد آورد «دار  ستون  و ساير درختان خرما  باشد، مانند درخت  ايستادهخود   بر ساق

و   وبار و طعم بر: يعني » است  گوناگون  آن  محصوالت  را كه  خرما و زراعتي  درختان
  خداي  سان بدين.  است  خورند، گوناگون مي  از آن  كه  يا گوشتي  و دانه  آن  و ميوه  لذت

  اش ، مهرباني است  بشر آفريده  نوع  براي  كه  لذتهايي طعمها و  گونيگونا  با اين  عزوجل
ديگر و  يك  به  شبيه  و انار را كه  و پديد آورد زيتون« گذارد مي  منت  را بر بندگانش

بخوريد از «  گذشت) 99(  در آيه  مفاهيم  تفسير اين. خود و طعم  در رنگ »اند غيرشبيه

را در   آن  و حق«نرسيد   پختگي  به  ميوه  آن  هرچند كه» داد  ميوه  چون  آن  هاي ميوه

و   كشت  زكات  اداي  فرضيت  مبين  آيه  اين: قولي  به» بدهيد  از آن  برداري روز بهره
و   كشت  و چيدن  تا در روز درويدن  است  واجب  بر مالك: ديگر  قولي  به.  است  ميوه
،  مشت  يك  ؛ چون از آن  حاضرند، مقداري  محصول  نبر سر چيد  كه  ، بر مساكيني ميوه

  اين  به  با تمسك :ابوحنيفه  امام. نكند  را محروم  بدهد و آنان  و مانند آن  دسته  يا يك
  روايت كعمر مورد از ابن  را در اين  آن  بخاري  كه  اي نبوي  حديث  بودن  عام و  آيه
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 باشد  مواد خوراكي  رويد، چه مي  از زمين  كه  هرا در هرآنچ  زكات  ، پرداخت است كرده
  درخت  خشك  و انجير و شاخه  تازه  و سبزيجات  خشك  و علف  ـ بجز هيزم  يا غيرآن

  روايت  به  شريف  حديث  آن.  است  دانسته  شكر ـ واجب و ني)  اقارون(بوريا  خرما و ني
  كه  و در آنچه  دهد، عشر است مي  آبرا   آن  آسمان  كه  در آنچه«: است  اين كعمر ابن
  .» عشر است  شود، نصف مي  آبياري آبكش  دلو و چرخ  وسيله  شتر يا به  وسيله  به

مگر در  ، نيست  واجب  و ميوه  در كشت  زكات: كه  است  جمهور فقها بر اين  اما رأي
  قول ـ به  زكات  وجوب  توق. باشد  كردن ذخيره  و قابل  غذايي  برداري بهره  قابل  كه  آنچه

  ولي«  است  كردن درو يا روز  ـ روز چيدن  است :ابوحنيفه  همانا رأي  كه  راجح

  را دوست  كاران اسراف او  كه«  دادن  يا در صدقه  در خوردن: يعني »نكنيد  اسراف

  .اند و از حد در گذشته  كرده  را پايمال  حق  زيرا آنان »ندارد

  بن  قيس  بن  ثابت  درباره ﴾...»»»»����ªªªª﴿  آيه: گويد مي  نزول  سبب  ندر بيا  جريج ابن
  نزد من امروز  كس هيچ: خود را چيد و گفت  نخلستان  خرماي  شد كه  نازل  شماس

و  دست  چنان را با  مردم  تا شامگاه  پس  كنم مي  او را اطعام  كه  آيد مگر اين نمي
  .نماند  باقي  خودش  رايچيز ب  هيچ  كرد كه  اطعام  اي دلبازي

   

��Ã���Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼������ �»��º��¹��¸¶��µ��� �́�³��Ã���Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼������ �»��º��¹��¸¶��µ��� �́�³��Ã���Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼������ �»��º��¹��¸¶��µ��� �́�³��Ã���Â��ÁÀ��¿��¾��½��¼������ �»��º��¹��¸¶��µ��� �́�³

���Æ��Å��Ä���Æ��Å��Ä���Æ��Å��Ä���Æ��Å��Ä  
  دهنده  و فرش  كرك  و حيوانات  باركش  ، حيوانات و نيز پديد آورد از چهارپايان«

  آورد كه را پديد  اي گانه هشت  ، اصناف شما از چهارپايان  براي  خداوند متعال: يعني »را
  حيوان: حموله .اند دهنده و فرش  باربردارنده  كه  كند، در حالي ذكر مي  بعدي  يهدر آ
  براي  آن  وكرك  از مو و پشم  مردم  كه  است  حيواني: اما فرش  شتر است  ، يعني باري

  شتران: اند وفرش  سال بزرگ  ؛ شتران حموله: اند گفته  بعضي. سازند مي  خود فرش
  داده  شما را روزي« اشياء  از اين »هللا  از آنچه«شود  نمي  ها بار حملبر آن  كه  خردسال

  كردند؛ با تحريم  مشركان  كه چنان »نكنيد  پيروي  شيطان  بخوريد و از گامهاي  است

  هرآينه«  نگردانيده  او حالل  كه  آنچه  ساختن  و حالل  نكرده  حرام �خداوند  كه  آنچه
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و   متهم  امر دينتان را در  لعين  شيطان  هميشه  پس » شكار استآ  شما دشمني  او براي
  .بدانيد  محكوم

   

��P� �O��N� �M��L��K� � � JI��H��G��F��E��D�� CB��A��P� �O��N� �M��L��K� � � JI��H��G��F��E��D�� CB��A��P� �O��N� �M��L��K� � � JI��H��G��F��E��D�� CB��A��P� �O��N� �M��L��K� � � JI��H��G��F��E��D�� CB��A

���[��Z��Y��X��W��V��UT��S����R��Q���[��Z��Y��X��W��V��UT��S����R��Q���[��Z��Y��X��W��V��UT��S����R��Q���[��Z��Y��X��W��V��UT��S����R��Q  
  اين  در شكم  گفتند؛ آنچه  و يارانش  عوف  بن  مالك:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان

  است  حالل آنها  ، لذا فقط براي ماست  مردان  خاص  است»  سائبه«و »  رهبحي»  چهارپايان
  :گرديد  نازل  باشد پس مي  ما حرام  و بر همسران

  جفت  هشت«  و پشم  كرك  داراي  و حيوانات  باركش  شما از چهارپايان  براي »آفريد«

»  زوجان»  آن  و به  ر استديگ  آن  جفت  از نر و ماده  فرد را زيرا هريك  هشت: يعني »را

و از «اند  پشم  داراي  گوسفندان :ضأن.  نر و ماده » از گوسفند دو قسم«شود  مي  گفته  هم

  كوتاهي  گوشهاي  كه  است  گوسفند موداري ، ضأن  برخالف: معز.  نر و ماده » بز دو قسم

  كرده  را حرام  دهدو ما  دو نر را يا اين  اين آيا خداوند« صپيامبر  اي »بگو«دارد 

را   يا آنچه«  است  و بز ماده  ميش: دو ماده و بز نر و مراد از  قوچ: مراد از دو نر »؟ است

در امر   بر مشركان  ؛ انكار و توبيخ استفهام اين »؟ است  بر گرفته در  دو ماده  آن  رحم  كه
را دربر   ماده  نر يا يك  از يك  بيش  حيوان  رحم آيا: ، يعني است  حيوانات  اين  تحريم

نظر شما  گردانيد؟ اگر به مي  را حالل  و بعضي  حرام را  از آن  چرا بعضي  گيرد پس مي
باشد، و اگر نر   حرام  اي ماده  ، بايد هر حيوان است  آن حرمت  سبب  حيوان  بودن  ماده

  رحم  كه  هر چيزيباشد، و اگر   حرام  نري  ، بايد هر حيوان است  آن  حرمت  سبب  بودن
  فقط جنين  باشند، نه  ها حرام جنين  بايد همه  باشد پس  دارد حرام رابرمي  آن  حيوان
 »خبر دهيد  علم  مرا از روي«.  فاسد است  شما همه  و قياس  علت  پس  ماده  حيوان
  بر اين  اي عقلي  دليل  باشد لذا هرگاه  صادقي  خبر خبردهنده  مستند به  كه  علمي  به: يعني

ـ عليهما  و اسماعيل  ابراهيم  يا از شريعت  الهي  از كتب  صحيح  نقلي  نداريد پس  تحريم
  خداي  كه  در اين »اگر راستگو هستيد«بياوريد   خداوند متعال  از كالم و دليلي السالم ـ 

  . است  كرده  حرام آنها را  متعال
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از  بر خود  كه  است  چيزهايي  در مورد آن  الماز اس  قبل  اعراب  بيانگر جهل  آيه  اين
  و نه  چهارپايان  اين  ما نه: فرمايد مي  عزوجل  خداي  يعني. كردند مي  تحريم  چهارپايان

  برداري بهره  براي آنها را  همه  ، بلكه ايم نساخته  آنها را بر شما حرام  از نتاج  چيزي
  . ايم آفريده  آدم بني

   

�̀ �_�� �̂ �]��\�̀�_�� �̂ �]��\�̀�_�� �̂ �]��\�̀�_�� �̂ �]��\�� �� � �� � �� � ���j��i��h��g��f� �e�� �d��c�� ba��j��i��h��g��f� �e�� �d��c�� ba��j��i��h��g��f� �e�� �d��c�� ba��j��i��h��g��f� �e�� �d��c�� ba

��{��z��y��x��w���v��ut��s��r��q��p��o��n���ml��k��{��z��y��x��w���v��ut��s��r��q��p��o��n���ml��k��{��z��y��x��w���v��ut��s��r��q��p��o��n���ml��k��{��z��y��x��w���v��ut��s��r��q��p��o��n���ml��k

��h��g��f��e��d��c��b��a �̀�����_��~��}��|��h��g��f��e��d��c��b��a �̀�����_��~��}��|��h��g��f��e��d��c��b��a �̀�����_��~��}��|��h��g��f��e��d��c��b��a �̀�����_��~��}��|  
 اي »بگو. آفريد«  نر و ماده: يعني » و از گاو دو قسم  از شتر دو قسم  و همچنين«

  را كه  آنها را، يا آنچه  هاي يا ماده  است كرده  آنها را حرام  آيا نرهاي« صپيامبر 

  و توبيخي  انكاري  قبل  آيه  همچون  استفهام »؟ است  بر گرفته در  دو ماده  آن هاي رحم

مگر «: بياوريد  اي نقلي  نداريد، دليل  تحريم  بر اين  اي عقلي  دليل  حاال كه  پس . است

مستند   اگر دليل: عنيي »كرد، حاضر بوديد؟  سفارش  آن  خداوند شما را به  كه  وقتي
كرد،   حكم  تحريم  اين  به �خداوند  كه  نداريد؛ آيا در هنگامي  در دست  اي علمي

در   عوف بن  مالك  كه  است  پنداريد؟ نقل مي  آنها را حرام  شاهد بوديد كه حاضر و
 بگو، چرا سخن: فرمودند صخدا  رسول.  نگفت  كرد و چيزي  سكوت  هنگام اين

 لذا آن.  شنوم مي  ، من ندارم  گفتن  براي  حرفي  تو بگو، من:  ؟ گفت گويي نمي 
  كه  كس از آن  ستمكارتر است  كسي  چه  پس«: را خواندند  آيه  دنباله ص حضرت 

: يعني »بكشاند؟  گمراهي  به  و اطالعي  علم  هيچ را بي  بندد تا مردم  برخدا دروغ
  تعالي  باري  گرداند كه  را حرام  بندد و چيزي  غدرو �بر خدا  كه  كس  از آن  كس هيچ
 دهد، ستمكارتر  نسبت  سبحان  خداي  و افترا به  دروغ  را به  ، و باز آن نكرده  حرام را  آن

 را  پيشه ستم  خداوند قوم  گمان بي«كردند   چنين  مشركان  رهبران  كه چنان  نيست

  به ميرند، بر كفر مي  كه  گرفته پيشي  برآن  وي  علم  را كه  كساني: يعني »كند نمي  هدايت
  .اند گرديده  مرتكب  از ستم  كه  آنچه  سبب
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  دليل  بدون را  تعالي  حق  هاي از آفريده  چيزي  كه  است  كسي  گناه  بيانگر بزرگي  آيه  اين
  .كند مي  تحريم  و سند صحيحي

   

��v��u����t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��v��u����t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��v��u����t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i��v��u����t��s��r��q��p��o��n��m��l���k��j��i������|���{��z��y��x��w��|���{��z��y��x��w��|���{��z��y��x��w��|���{��z��y��x��w

��±��°��� �̄ �®��¬��«��ª�� �©�� �̈ � §¦��¥��¤��£��¢�� � � �¡� ����~��}��±��°��� �̄ �®��¬��«��ª�� �©�� �̈ � §¦��¥��¤��£��¢�� � � �¡� ����~��}��±��°��� �̄ �®��¬��«��ª�� �©�� �̈ � §¦��¥��¤��£��¢�� � � �¡� ����~��}��±��°��� �̄ �®��¬��«��ª�� �©�� �̈ � §¦��¥��¤��£��¢�� � � �¡� ����~��}

��³��²��³��²��³��²��³��²  
ـ زيرا   آيه  اين  نزول  تا ساعت » است شده  وحي  من  به  در آنچه« صپيامبر  اي »بگو«

را   آن كه  اي چيز بر خورنده هيچ«گرديد ـ   حرام  ، چيزهايي آيه  اين  بعد از نزول

  بر من  درآنچه: است  اين  يا معني. ها از خوردنيها و آشاميدني » يابم نمي  د حرامخور مي
  چيزهايي  سنت  از طريق  زيرا وحي  يابم نمي  چيز حرامي  ، هيچ است  شده  وحي  از قرآن
  شده  وحي  چهارپايان در مورد  بر من  در آنچه: است  اين  يا معني. گردانيد  را حرام

  از حيوان  عبارت: مردار »باشد مردار  كه  مگر آن«  يابم نمي  چيز حرامي  ، هيچ است
 غير  اما خون  روان  خون: يعني » ريخته يا خون«باشد   نشده  ذبح  كه  است  گوشتي حالل
  كبد و طحال  ماند و خون مي  باقي  حيوان  در عروق  بعد از ذبح  كه  خوني  ؛ چون ريخته

،  شده  آغشته  خون  به  ذبح  در هنگام  كه  حيوان  از گوشت  هو آنچ) جگر و سپرز(
، يا  پليد است«  خوك: يعني » اين  كه زيرا  خوك  يا گوشت«  است  و مباح  بخشوده

  نام به: يعني »باشد  شده  برده  بر آن غيرخدا  نام  ذبح  هنگام به  فسق  از روي  كه  آنچه
  ، فسق و نافرماني  در فسق  آن  مرتكب  فروروي  سبب  كار به  اين  كه. باشد  شده  ذبح  بتان

  جز آنچه«: فرمودند  كه  است شده  روايت � عمر و عايشه ، ابن عباس از ابن. شد  ناميده

��i��i��i��i﴿: آيه!  آري. »وجود ندارد  ديگري  حرام  هيچ ، ذكر كرده  آيه  در اين  سبحان  خداي  كه

p��o��n��m��l���k��jp��o��n��m��l���k��jp��o��n��m��l���k��jp��o��n��m��l���k��j...﴾ ، كرد  مي  ذكر شد، داللت  كه  در آنچه  ر انحصار محرماتب
با   منوره  در مدينه  ، بعد از آن است  مكي  آيه  اين  بود ـ اما چون نمي  مكي  آيه  ـ اگر اين

 ) و نطيحه  ، مترديه ، موقوذه منخنقه: (از  عبارت  چهار چيز ديگر كه»  مائده«  سوره  نزول
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دار، هر  نيش  درنده هر  اينها، تحريم  عالوه  به ١.شد  اضافه  فوق  ، نيز بر محرمات است
.  است  رسيده  اثبات به ص اكرم رسول  نيز در سنت  و سگ  دار، خر اهلي  چنگال  پرنده

  محرمات  اين  خوردن  به »ناچار  خواهي  و زياده  سركشي  بدون  كه  كسي  پس«

  يادشده  محرمات از  اچار چنانچهمضطر و ن  بر شخص »گردد، قطعا پروردگار تو«
  .٢» است  مهربان  آمرزنده«كرد   تناول
خوردند و  مي را  چيزهايي  جاهليت  اهل«: فرمود  كه  است  شده  روايت ك عباس از ابن

  را برانگيخت  پيامبرش  عزوجل  خداي  خوردند پس دانستند و نمي را پليد مي  چيزهايي
  را كه  نمود لذا آنچه  حرام خود را  و حرام  خود را حالل  لكرد و حال  را نازل  و كتابش

  و آنچه  است  ، حرام كرده  حرام  را كه  و آنچه  است  ، حالل گردانيده  حالل  خداوند متعال
  .»نمود  را تالوت  كريمه  آيه  اين  گاه آن.  است  ، بخشوده كرده  سكوت  از آن  كه
   

¶��µ��´¶��µ��´¶��µ��´¶��µ��´����¹����¸¹����¸¹����¸¹����¸����¾��½��¼»��º¾��½��¼»��º¾��½��¼»��º¾��½��¼»��º����� �� ���Â���Á��À��¿��Â���Á��À��¿��Â���Á��À��¿��Â���Á��À��¿

���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã���Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ê��É��È��Ç��Æ��Å��Ä�����Ã  
بود،   كرده  حرام  بر يهوديان  را در تورات  آنچه  سازد كه مي  روشن  خداوند متعال  گاه آن

  استنادي  چه از كجا و با  جاهليت  اهل  شود پس ذكر مي  آيه  اين در  كه  است  محرماتي
  آمده  درتورات  آنها نه  تحريم  كه  كردند درحالي  را بر خود تحريم  خاصي  چيزهاي

  ؟ در قرآن  و نه  است
  كه  است  شده  از مجاهد روايت » ساختيم  را حرام  داري و بر يهود هر جانور ناخن«

  شكافته  از هم  آن  پاي  انگشتان  كه  است  هر حيواني: دار مراد از جانور ناخن«: گفت
او . بود  حالل  ، بر يهوديان است  شكافته  آنها از هم  انگشتان  كه  زيرا حيواناتينباشد 
  اين  پس  است  شكافته  از هم  و گنجشك  خانگي  مرغ  پاي  انگشتان  چون: كند مي  اضافه

  پاي  كف  اما چون خوردند آنها مي  از گوشت  بود و يهوديان  حالل  ، بر يهوديان پرندگان
  يا حيوان  هر پرنده ، اينها و نيست  شده شكافته  انگشتان  و غاز، داراي  رمرغشتر، شت

                                                 
« ��¬�  �$ �#>  ��� _A��  �W�  ���� M�  p��k�� ©� 
  _A��p�LP� ©�5�: 	  p���L�� ©���� ��  p��8$  ©���  °173 ±��Q¶ � 
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  حرام  ندارند، بر آنان  اي شده شكافته  از هم  و انگشتان  بوده)  سم(  سپل  داراي  كه  ديگري
  پيه: از  عبارت  كه » كرديم حرام  دو را بر آنان  آن  و از گاو و گوسفند، پيه«. »بود
و   پشت  تعالي پيه  حق  گاه آن. آنها قراردارد  شكمبه  بر روي  كه  است  رقيقي  ا و پيهه كليه
دو، يا   آن  بر پشت  مگر آنچه«: فرمود  استثنا كرده  تحريم  ها و استخوانها را از اين روده

 و از  حيوان  بدن  مواضع  در تمام » است  چسپيده  استخوان  به  ، يا آنچه هاست بر روده
و   پيه  نوع  سه  اين  پس  است  چسپيده  حيوان  دم  استخوان  به  زيرا دنبه  وي  دنبه  جمله  آن

كيفر   آنان  به  كردنشان ستم  سزاي  را به«  تحريم » اين«  نيست  حرام  ، بر يهوديان چربي

،  نشده  ماعال  حرام  گرديد و در قرآن  حرام  بر يهوديان  كه  اشيائي  اين: يعني » داديم
  حرام  ، بر آنان و تجاوز يهوديان  و ستم  بر ظلم  كيفري  مثابه  به اما  هاست اساسا از پاكيزه

بر   فوق  اشياي  تحريم  پيرامون  كه  در خبري » ما راستگوييم و همانا«شد   گردانيده
  كرده  بر خود حرام آنها را)  اسرائيل(  يعقوب  كه  پندارشان  اين  پس  تو داديم  ، به يهوديان

  ، عادل داديم  آنان  به  كه  ما در كيفري: است  اين  يا معني.  نيست  درست بود، اصال
  . هستيم

   

BABABABA������N��MLKJ�IHGFEDC��N��MLKJ�IHGFEDC��N��MLKJ�IHGFEDC��N��MLKJ�IHGFEDC  
تو   به  كه  اموري  تو را در اين  اگر يهوديان: يعني »اگر تو را دروغگو انگاشتند  پس«

  مختلف  اقسام  را به  چهارپايان  كه  ركانياگر مش: ، دروغگو شمردند، يا نموديم  وحي
را   و بعضي  از آنها را حالل  كردند و بعضي  تقسيم) 138ـ  139(  در آيات  ذكر شده

  گسترده  رحمتي  پروردگار شما صاحب: بگو«پنداشتند، تو را دروغگو شمردند؛   حرام

  كيفردادنتان  به  شتابش  شما و عدم  او به  و بردباري  حلم  اوست  و از رحمت » است

  شتابان  عذاب زيرا اگر سزاوار »شود نمي  بازگردانده  مجرمان  او از گروه  عقوبت  ولي«
  واسعه  رحمت  به نبايد  انگاران دروغ  آورد پس را بر آنها فرود مي  باشند، آن  و عاجل

  .خاطر باشند آسوده  عذابش  و از بيم  شده  فريفته  تعالي  باري
  قرآن  شيوه  و اين  شده  گردانيده  پيوست  هم با) و اميد  بيم(  و ترهيب  ترغيب  آيه  ايندر 

  . است  آن  از آيات  در بسياري  كريم
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��w��v��u��t��s��w��v��u��t��s��w��v��u��t��s��w��v��u��t��s  
: پراكني  شبهه و  مناظره  بر سبيل »بگويند«  و غيرآنان  قريش » مشركان  باشد كه زود«

  خودسرانه »را  و چيزي  آورديم نمي  شرك  پدرانمان  ما و نه  ، نه خواست اگر خدا مي«

  اند، حق داده  انجام  آنچه  كه  است  اين  سخن  از اين  مشركان  هدف » كرديم نمي  تحريم«
فرستاد تا  مي  پيامبراني  پدرانشان  سوي به  سبحان  بود، بايد خداي  نمي  ر حقو اگ  است

  نشمردن  و حالل  نگردانيده  او حرام  كه  آنچه  تحريم  و ترك  شرك  فروگذاشتن  آنها را به
  بدان  ، اين نكرده  چنين  تعالي  حق  هرگاه  ، دستور دهند پس گردانيده  او حرام  كه  آنچه
  گونه همين  به  هم  آنان  پيشينيان«  است بوده  راضي  اعمالشان  او از اين  كه  است  معني

،  اساسي بي  هاي همچو حجت  به با استناد  هم  پيشينيانشان: يعني »كردند  تكذيب
  خويش  و عذاب »ما را چشيدند  عقوبت  كه  تا آن«كردند   را تكذيب  خويش  پيامبران

  آنان  به  سبحان  بود، خداي مي  درست  آنان  اگر حجت  پس.  آورديمفرود   آنان را بر
» ما آشكار كنيد  را براي  تا آن  هست  علمي آيا نزد شما: بگو«چشانيد  نمي  عذاب

  شما و نيز به  شرك  به  سبحان  خداي  كه داريد  دست امر در  بر اين  آيا دليلي: يعني
  بدانيد كه  پس  نيست  ؟ قطعا چنين است  بوده  راضي شما  سازيهاي سازيها و حرام حالل
  از شما داللت  خداوند متعال  بر خشنودي  وجه هيچ  به شما،  فساد از سوي  وقوع  صرف

شما جز از «  او نيست  رضاي  ، عين حال  در همه  تعالي باري  مشيت  كه كند، چرا نمي

و   شما جز از پندار و خيال  كه  است  اين  حقيقت :يعني »كنيد نمي  پيروي  گمان
  و ناداني  جز جهل  خواستگاهي  كه  پندارها و باورهايي كنيد، نمي  فاسد پيروي  اعتقادات
  هم به  و خيال  شما فقط دروغ: يعني »دروغگو نيستيد و شما جز«ندارند   و اشتباه

  .بافيد مي
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  شده  منقطع  آن  در پيشگاه  عذرهايشان  كه » رسا و روشن  تحج« صپيامبر  اي »بگو«

و  » خداوند است  از آن«شود  مي  هيچ  در برابر آن  ها، پندارها و توهماتشان و شبهه

  تعليم  شمارا يكجا بدون  همگي  كه » خواست اگر خدا مي  پس«  اوست  و ويژه  مختص
  و چون »كرد مي  هدايت شما را  قطعا همه«، كند  ، هدايت و استدالل  و ارشاد و انديشه

و   و اراده  انتخاب  در حوزه گردانيد تا مي  و مطاع  مؤمن  شما را خلقتا هميشه  فرشتگان
  از حكمت  باشيد ولي  نداشته نقشي  ، هيچ و باطل  خير و شر و حق  ميان  تمييز دادن

  گردانيد لذا در كساني  آنها معلق  ـ هر دو ـ را بر اسباب  و گمراهي  هدايت  كه  اوست
  كه  را آفريد و در كساني  ـ هدايت  خويش  توفيق  را دارند ـ به  هدايت  شايستگي  كه

  .را آفريد  ـ گمراهي  خويش  عدل  هستند ـ به  سزاوار گمراهي
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 »را خدا اينها  كه  اين  دهند به مي  گواهي  خود را كه  گواهان« صپيامبر  اي »بگو«

 شهادت  اگر هم  بياوريد پس  است  كرده  حرام«شما را   پنداري  اشياي  اين: يعني

 شهادت  تو با آنان«  و تعصب  گويي گزافه  و فقط از روي  و اطالع  علم  بدون» دادند 

 و از«نشو   تسليم  آنان  دروغ  گواهي  اين  و به  نكن  را تصديق  تو آنان: يعني » نده 

  ايمان  آخرت  به  كه  كردند و كساني  ما را تكذيب  آيات  كه  كساني  هوسهاي

  آخرت  و به  ما بوده  آيات  انگاران  سردمدار دروغ  زيرا آنان » نكن  پيروي آورند، نمي

ـ   او از مخلوقاتش  براي: يعني »دهند با پروردگار خود همتا قرار مي  و آنان« ناباوراند
  خردهايي  كه  كني مي  پيروي  از كساني  چگونه  دهند پس قرار مي  ـ همتاياني  بتان  چون
  .كنند؟ مي  پيروي  و فقط از هوا و هوسشان  بنياد داشته و بي  سست  چنين اين
  خويش  ، پيرو هوا و هوس الهي  آيات  كنندگان تكذيب  هك  است  بر آن  دليل  كريمه  آيه

  .نمودند مي  را تصديق  الهي  كردند، بايد آيات مي  پيروي  هستند زيرا اگر از دليل
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بنگرد، ص خدا  رسول  مهر شده  وصيت  خواهد به مي  هر كس: فرمود �مسعود ابن

  : را بخواند»  انعام»  از سوره» 151ـ153»  بايد آيات

  ، براي است كرده  بر شما حرام  را پروردگارتان  بياييد تا آنچه« صپيامبر  اي »بگو«

  را با او شريك  چيزي  كه  اين«: اند از عبارت  الهي  محرمات  اين » بخوانم شما

بر شما   تعالي  حق: كه  است  اين  چيز از محرمات  نخستين: يعني» قرارندهيد

پدر   و به«. قرار ندهيد  را با او شريك  چيزي  كه  آفريده  آن  ، يا شما را براي گردانيده الزم

آنها   از نافرماني  نهي  معناي  خود به  آنها و اين  ر و نهيام  با امتثال »كنيد  و مادر احسان

  را روزي  نكشيد، ما شما و آنان  امالق  خود را از بيم  و فرزندان«.  نيز هست

  كشتن ؛ حرام  ، سومين بنابراين.  است  مواليشان  بر عهده  بندگان  زيرا رزق » رسانيم مي
خود را ـ   فرزندان  جاهليت  اهل  كه  شويم ور مييادآ.  فقر است: امالق.  است  فرزندان

،  دختران  درخصوص  عالوه كشتند و به مي  فقر و تنگدستي  ـ از بيم  از ذكور و اناث  اعم
  گناهان: يعني » فواحش  وبه«. كردند مي  نيز اعمال  عار و ننگ  را از بيم  رفتار ظالمانه  اين

  و آنچه  آشكار باشد از آن  آنچه«زنا و لواط   است  جمله  و از آن »نشويد  نزديك«

  اين.  پنهان  باشد، چه  علني  و ناشايست  زشت  كارهاي  آن  چه: يعني »باشد  پوشيده

،  است  ساخته  را حرام  كشتنش خداوند  را كه  نفسي  و هيچ«.  است  حرام  چهارمين

  زنا در حال  ار تكاب  سبب به  آن  ، كشتن قصاص  به  نفس  كشتن »نكشيد  حق جز به
  شرع  كه  است  اسبابي  همان  و اين  است  ارتداد، از حق  سبب به  آن  و كشتن  احصان
بر   بسياري  احاديث  كه چنان.  است گردانيده  را مشروع آنها  مسلمان  قتل  در باب  شريف

  در حديث  كه  تاس صخدا  از رسول �مسعود ابن  روايت  جمله  ، از آن است  ناطق  آن
  من  خداوند و رسالت  بر يگانگي  كه  مسلماني  شخص  خون  ريختن«: فرمودند  شريف
  دار يا زن  مرد زن  زناي: سبب  از سه  يكي  مگر به  نيست  دهد حالل مي  گواهي
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و از   كرده  خود را ترك  دين  كه  كسي  و كشتن  نفس قصاص  به  نفس  شوهردار، كشتن
  اينهاست«.  است  ناحق  به  نفس  كشتن  پنجم  حرام  پس.» است  بريده  سلمينم  جماعت

آنها   و رعايت  آنها امر كرده  شما را به: يعني » است كرده سفارش  آن  خدا شما را به  كه

  .را  خداوند متعال  امر و نهي »شما بفهميد  باشد كه«  است  گردانيده  را بر شما فرض
   

�E��D��C��B��A�E��D��C��B��A�E��D��C��B��A�E��D��C��B��A������R� � QP��O��N��M��� LK��J��I��H��G��F��R�� QP��O��N��M��� LK��J��I��H��G��F��R�� QP��O��N��M��� LK��J��I��H��G��F��R�� QP��O��N��M��� LK��J��I��H��G��F
��d��cb��a�� � �̀ � _ �̂ �]� �\��[��Z��Y��X�� WV��� � � � � � �U� �T��S��d��cb��a�� � �̀ � _ �̂ �]� �\��[��Z��Y��X�� WV��� � � � � � �U� �T��S��d��cb��a�� � �̀ � _ �̂ �]� �\��[��Z��Y��X�� WV��� � � � � � �U� �T��S��d��cb��a�� � �̀ � _ �̂ �]� �\��[��Z��Y��X�� WV��� � � � � � �U� �T��S

���i��h��g��f��e���i��h��g��f��e���i��h��g��f��e���i��h��g��f��e  
 » مگربه«نشويد   يتيم  مال  متعرض  وجه هيچ  به: يعني »نشويد  نزديك  يتيم  مال  و به«

  ها و آن شيوه از  غير آن  به  نسبت »نيكوتر باشد  هرچه«  شيوه  آن » كه  اي نحوه«و   شيوه

  تا زماني«باشد   نهفته  ، در آن وي  و رشد و نمو مال  يتيم  و نفع  صالح  كه  است  اي شيوه

  يتيم  كه  است  زماني  و آن »خودبرسد«  جواني  و سن  بلوغ  كمال: يعني» حد رشد  به  كه
را   رشديافتگان  و روش  هنجار و راه به استوار و  اي ، شيوه خويش  مالي  در تصرفات

  يتيم  مال  ؛ خوردن حرام  ششمين  پس. را  كاران اسراف و  خردان بي  روش  كند، نه  دنبال
در  »بپيماييد«در دادوستد   تمام  عدالت  به: يعني »قسط  را به و ترازو  و پيمانه«.  است
  . است  زنو و  از پيمانه  ؛ كاستن حرام  هفتمين  پس . خريد و فروش  هنگام

  آن و از  شرعي  تكاليف  در تمام » كنيم نمي  تكليف  قدر توانش  را جز به  كس هيچ«
در   افزودن و  پرهيز از كاستن  كه  اي عادالنه  شيوه  و ترازو به  پيمانه  پيمودن  تكليف  جمله

  پس« ١، يا تعديل ، ياجرح ، يا شهادت در داوري »گوييد  سخن  و چون«باشد   ممكن  آن

  خاطر رعايت باشيد، لذا به  صواب  جوياي  خويش  و در سخن »كنيد  را رعايت  انصاف
  را در پيش  اي و طرفدارانه  متعصبانه  ؛ روش كسي  دوري  انگيزه  ، يا به كسي  نزديكي

  ـ متمايل  اش خاطر دوستي ـ به  دوستي  سوي ، به و عدل  حق  حساب  نگيريد و هرگز به

                                                 
« �!:  �$  FXL$  ���  ?��� �� ,���	�  ���)�  ¼>  �$ �� �T ��K	 �`�6  +Tm ����� 	  ��K,?	 ��   	

�!:  �$  �5��T  µ}�  =���� ��  �#��¶� 
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  و ستم  ـ اجحاف  خود با وي  دشمني  انگيزه  دادن دخالت  صرف  ـ به  بر دشمنينشويد و 
  ، كه دعوي  صاحب  آن »هرچند«و داد رفتار كنيد   عدل  به  مردم  در ميان  روا نداريد بلكه

؛  هشتم  حرام  پس. با شما »باشد  قرابت  صاحب«  اوست  يا عليه  نفع  به  سخن
  . و نارواست  ناحق  به  دادن  و شهادت  گفتن دروغ

با   ديگري  در نذر، يا سوگند، يا هر امر حق  هرگاه: يعني »وفا كنيد هللاعهد ا  و به«
با   ، درحقيقت است  آورده  اسالم  كه  كسي  همچنان. وفا كنيد  آن  عهد بستيد، به �خدا

  خداي عهد  ، تعبير وفا به بنابراين  است  عهد بسته  وي  بر طاعت  عزوجل  خداي
  امر و نهيش در  بر طاعتش  و عهد وي  ربوبيتش  به  در اعتراف  عهد وي  ، شامل عزوجل
  آن  خدا شما را به« ذكر شد  كه »اينها«.  است  عهدشكني  حرام  نهمين  پس. شود نيز مي

  است  داده  آنها فرمان  ، شما را به مؤكد و محكم  با امري: يعني » است كرده  سفارش

  .، خود را باز داريد كرده  نهي  شما را از آن �خدا  و از آنچه »پند گيريد  باشد كه«
  

��y��x��wv��u��t��s���r��q��p��on��m��l��k��j��y��x��wv��u��t��s���r��q��p��on��m��l��k��j��y��x��wv��u��t��s���r��q��p��on��m��l��k��j��y��x��wv��u��t��s���r��q��p��on��m��l��k��j
��}��|���{��z��}��|���{��z��}��|���{��z��}��|���{��z  

  رضاي  سرمنزل  به  رساننده  راه: يعني » من  و درست  راست  راه  است  اين  و بدانيد كه«

از «  كه  است  شما اين  به  من  فرمان » پس«  است  راه  همين ، است  من  همانا دين  كه  من

  كه  هايي وانديشه  از اديان: يعني »نكنيد  ديگر پيروي  كنيد و از راههاي  پيروي  آن

راهها شما را جدا   اين  كه«نكنيد   كنند، پيروي مي  را دنبال  متضاد و بينابيني  راههاي

 �هللا  راست  از راه: يعني »هللا  از راه«كنند  مي  و منحرفافگنند  دور مي: يعني »كنند مي
  كه  عام  است  ، مفهومي كريمه  در آيه )ديگر  راههاي(تعبير .  است  اسالم  همانا دين  كه

و   بر بدعت  مبتني  هاي شيوه  و نيز تمام  و سايرملل  ، مجوسيت ، نصرانيت يهوديت  شامل
  دهمين  پس. شود انگيز و فساد آميز مي  انحراف  هاي انديشهبر هواها و   و متكي  گمراهي

  .  است  غيرالهي  و روشهاي  از راه  ؛ پيروي حرام
با  صخدا  رسول« :فرمود  كه  است  آمده �مسعود ابن  روايت  به  شريف  در حديث

  و مستقيم  راست  راه  اين: فرمودند  كشيدند، سپس  خطي  خود در زمين  مبارك  دست
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  اينها راههاي: خط كشيدند وفرمودند  آن  و چپ  از راست  خطوطي  گاه ، آن خداست
  سوي به  قرار دارد كه  شيطاني  بر آن  كه  مگر اين  از آنها نيست  راهي  و هيچ  ديگر است

�﴿: كريمه  آيه  گاه آن. خواند فرامي  آن �m� �l� �k� �j� �m� �l� �k� �j� �m� �l� �k� �j� �m� �l� �k� �j...﴾ كردند  را تالوت« .
و از  »كنيد  تقوا پيشه  ، باشد كه است  كرده سفارش  آن  ما را بهخدا ش  كه  اينهاست«

  .و هوسها بپرهيزيد  هوي  پيروي
  به  خطاب  شريف  در حديث ص اكرم رسول  كه  است شده  روايت � صامت  بن از عباده
كند؟  مي  بيعت  با من  آيه  سه  از شما بر مفاد اين  يك  كدام«: خود فرمودند  اصحاب

���£��¤﴿: نمودند  تالوت  سپس �¢¤��£��� �¢¤��£��� �¢¤��£���   گاه آن... شدند  فارغ  آيه  هر سه  تا از تالوت ﴾...  ¢�
  از آنها چيزي  و هر كس  است �خدا بر  وي  آنها وفا كند، پاداش  به  هر كس: فرمودند

و هر   كيفر اوست  همان  دريابد، اين)  مجازات به(او را در دنيا   عزوجل  كند و خداي  كم
مورد   را بدان  اگر خواهد، وي  كه  با اوست  سروكارش  بيندازد پس  آخرت  به  را كه  كس

  وصيت  ، ده اينها در مجموع  پس. »گذرد درمي  دهد و اگرخواهد، از وي قرار مي  مؤاخذه
  . است  انسان  براي  الهي

����﴿را با   دوم يه، آ ﴾����Ô��ÓÔ��ÓÔ��ÓÔ��Ó﴿را با   آيه  سه  از اين  اول  آيه  تعالي  حق  كه  كنيم مي  مالحظه

h��gh��gh��gh��g﴾ را با   سوم  و آيه﴿����|���{|���{|���{|���{﴾� �� �� �� از   هريك  مناسبت  آورد، كه  پايان به�
  هوش  به و تفكر كنند،  زيرا اگر انسانها تعقل  است  روشن  از آيات  تعابير در هريك

گرايند  مي  تقوي  و به  پرهيز كرده  گيرند و اگر پند گرفتند؛ از محرمات آيند و پند مي مي
  . است  ساز ديگري از آنها زمينه  هر يك  پس

   

�����l��k��j��i��h��g��f��e�����d��c��b��a�� �̀�_��~�����l��k��j��i��h��g��f��e�����d��c��b��a�� �̀�_��~�����l��k��j��i��h��g��f��e�����d��c��b��a�� �̀�_��~�����l��k��j��i��h��g��f��e�����d��c��b��a�� �̀�_��~
o��n��mo��n��mo��n��mo��n��m  

 به! محمد  اي: است  چنين  تقدير سخن » داديم  آسماني  كتاب  موسي  به  گاه آن«
نيز   موسي  ، به كنيم  نازل صرا بر محمد  قرآن  كه  از آن  بگو؛ ما قبل  مشركان 

  ديگر نيزآمده  الهي  هاي ذكرشد، درشريعت  كه  هايي ، توصيه بنابراين  داديم  آسماني تابك



797  

�. است  با مشركان  در مجموع  سخن  روي  پس.  است �� �� �� �﴿����e�� � � �d��c� �be��� � �d��c� �be��� � �d��c� �be��� � �d��c� �b﴾ مفسران  
  :اند كرده  معني  دو وجه  را به  جمله  اين

  . رسانديم اتمام  ، به هاست يوهش  ترين و جامع  نيكوترين  كه  اي شيوه  را به  ـ تورات 1
  به  با پايبندي  كه  را بر كسي  تا نعمت  داديم  آسماني  كتاب  موسي  منظور به  اين  ـ به 2

  اتمام  پايه  ـ به  است � خود موسي  ـ كه  است كرده  نيكي  عزوجل  خداي  طاعت
 چيز را همه  احكام: يعني » مكني  بيان  روشني چيز را به  همه  كه  اين  و براي«.  برسانيم

  مالقات به«  اسرائيل بني: يعني » باشد تا آنان  و رحمتي  هدايت«  تورات  كه  اين  براي »و«

  عزوجل و ديدار پروردگار  رستاخيز و حساب: يعني »بياورند  ايمان  پروردگار خويش
  .در محشر را باور كنند

   

x��w��v��u������t��s��r����q��px��w��v��u������t��s��r����q��px��w��v��u������t��s��r����q��px��w��v��u������t��s��r����q��p  
  كه  آن  سبب  ، به است  بسيار بابركت: يعني » است  مبارك  كتابي«  كريم  قرآن » و اين«

  از آن پس  ايم كرده  را نازل  ما آن  كه«  است  و دنيوي  ديني  خير و منفعت  دربرگيرنده

با   مخالفت از» كنيد  و پرهيزگاري«  است  بر شما حتمي  از آن  و پيروي »كنيد  پيروي
  مخالفت  رابپذيريد و با آن  اگر آن »شما  باشد كه«  است  در آن  كه  آنچه  ذيبو تك  قرآن

  .»قرار گيريد«  خداوند متعال » مورد رحمت«نورزيد 
   

¤£¢��¡���~����}��|{z��y¤£¢��¡���~����}��|{z��y¤£¢��¡���~����}��|{z��y¤£¢��¡���~����}��|{z��y������ �̈��§¦¥�� �̈��§¦¥�� �̈��§¦¥�� �̈��§¦¥  
  طايفه فقط بر دو«  و انجيل  تورات: يعني » آسماني  كتاب  كه«  اعراب  اي »تا نگوييد«

و «  نشده  نازل  هستند و بر ما كتابي  يهود و نصاري  كه » است شده  ازلاز ما ن  پيش

خبر  بي«  زبانهايشان  به  آنان  كتابهاي  از تالوت: يعني » آنان  ما از تالوت  كه  تحقيق به

  ايم فهميده نمي را  زبانشان  كه ، چرا است  بوده  در آنها چه  كه  دانستيم نمي: يعني » ايم بوده
  . ايم كتابها نبوده  آن  اطبو مخ
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در   مشركان تا  است صبر محمد  قرآن  با فرودآوردن  بر مشركان  حجت  مراد؛ اثبات
بود و ما از   گرديده  از ما نازل  قبل  بر دو امت  و انجيل  تورات: نگويند كه  روز قيامت

  . بوديم  آنها غافل  مضامين
   

¶��µ��� ´³��²��±��°�� �̄ �®��¬��«��ª��©¶��µ��� ´³��²��±��°�� �̄ �®��¬��«��ª��©¶��µ��� ´³��²��±��°�� �̄ �®��¬��«��ª��©¶��µ��� ´³��²��±��°�� �̄ �®��¬��«��ª��©��� �� �� ���»��º��¹�� � � � �¸��»��º��¹�� � � � �¸��»��º��¹�� � � � �¸��»��º��¹�� � � � �¸
Á��À��¿���¾�� ½¼Á��À��¿���¾�� ½¼Á��À��¿���¾�� ½¼Á��À��¿���¾�� ½¼����� �� �� �� ���Ì��Ë��Ê��É��� � � � �È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â��Ì��Ë��Ê��É��� � � � �È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â��Ì��Ë��Ê��É��� � � � �È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â��Ì��Ë��Ê��É��� � � � �È��Ç��ÆÅ��Ä��Ã��Â
���Ñ��Ð���������������Ï��Î��Í���Ñ��Ð���������������Ï��Î��Í���Ñ��Ð���������������Ï��Î��Í���Ñ��Ð���������������Ï��Î��Í  

از   پيش  بر دو طايفه  كه چنان »شد مي  بر ما نازل  آسماني  اگر كتاب: يا بگوييد كه«

 يدارتر، فهميب  ؛ اذهاني زيرا ما اعراب » تر بوديم يافته راه  قطعا از آنان«شد   مانازل
  ازسوي  معذرتي  و چنين  سخن  ، چنين بنابراين.  نيرومندتر داشتيم  اي راسختر و حافظه 

  مردود است ناوارد و  كلي ، به بر وي  قرآن  و فرودآوردن صمحمد  شما با فرستادن
  اي: يعني » است  آمده  پروردگارتان  از جانب  شما حجتي  براي  كه  تحقيق به  پس«

خود   پيامبر از ميان  اين و  كرده  نازل  روشن  كتابي  بر پيامبرتان �خداوند!  عرب  هگرو
و   و هدايت«نجوييد   توسل مردود و ناوارد  هاي و بهانه  باطل  عذرهاي  به  پس  شماست

  كس ستمكارتر از آن  پس« پيرو آنند  كه  بندگاني  براي  الهي  كتاب  اين » است  رحمتي

  پندارد و از آنها اعراض  دروغ« اند مردم  براي  و هدايتي  رحمت  كه» خدا را  آيات  كه

ما   از آيات  را كه  كساني  زودي به ؟ كيست«شود   از آنها گمراه  و با رويگرداني» كند

  .»كرد  خواهيم  مجازات  سخت  عذابي  ، به اعراضشان  سبب گردانند، به مي  روي

  

� �G��F��E��D���C��B��A��G��F��E��D���C��B��A��G��F��E��D���C��B��A��G��F��E��D���C��B��A��T��S��R��Q��P��ON��M��L���K��J��I��H��T��S��R��Q��P��ON��M��L���K��J��I��H��T��S��R��Q��P��ON��M��L���K��J��I��H��T��S��R��Q��P��ON��M��L���K��J��I��H
��h��g��f�������e��d��cb����a�� �̀��������_�� �̂�]��\��[��Z��Y��������X��W��V��U��h��g��f�������e��d��cb����a�� �̀��������_�� �̂�]��\��[��Z��Y��������X��W��V��U��h��g��f�������e��d��cb����a�� �̀��������_�� �̂�]��\��[��Z��Y��������X��W��V��U��h��g��f�������e��d��cb����a�� �̀��������_�� �̂�]��\��[��Z��Y��������X��W��V��U  

 پيامبر  رسالت  و ثبوت  را بر وحدانيت  ما حجت: يعني »انتظار دارند  آيا جز اين«
 ، جز اين اين ذا بعد ازل  ايم كرده  را ابطال  شان نادرست  و باورهاي  برپاداشته  خويش

 قبض  براي  مرگ  فرشتگان: يعني »بيايند  سويشان به  فرشتگان  كه«ندارند؛   انتظاري 
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يا «  ميانشان  نهايي  داوري  براي  در روز قيامت »يا پروردگار تو بيايد«بيايند   ارواحشان 

 بر فرارسيدن  كه  ها و عالئمي نشانه: يعني »پروردگار تو بيايد  هاي از نشانه  بعضي

 همان: يعني »پروردگار تو بيايد  هاي از نشانه  بعضي  كه  روزي«كند  مي  داللت  قيامت 
 ايمان  را به  آنان  كه  است  هايي از نشانه  اند و عبارت پيشنهاد كرده  آنان  كه  هايي نشانه 
با آنها   كه » الرضا  دابه«  و خروج  خورشيد از مغرب  طلوع  كند؛ چون مجبور مي  آوردن 

  سبب به»  آن  آوردن را ايمان  كسي  بخشد هيچ نمي  نفعي«: روز  گويد؛ در آن مي  سخن
  كه  است  روز، روزي شود زيرا آن مي  برداشته  آوردن  ايمان  روز تكليف  در آن  كه  اين

،  آورند بنابراين يم  ايمان  آن  بااالجبار به  بينند و همه مي  العين رأي  را به  حق  همگان
 » ازاين  بود پيش  نياورده  ايمان  كه« رساند، چرا نمي  سودي  كسي  به  در آن  آوردن  ايمان
  دست به  خود خيري  آوردن  ايمان يا در«ها  نشانه  از آن  بعضي  از آمدن  پيش: يعني

از   بعضي  ز كهرو  در آن: يعني .باشد  كرده  تقديم  كه  صالحي  با عمل »بود  نياورده
  كه  شود؛ در صورتي نمي  پذيرفته  صالحي  عمل  كس بيايد، از هيچ  پروردگارت  هاي نشانه

  هاي نشانه  از آمدن  پيش  ، هر كس باشدبنابراين  نبوده  عامل  صالح  عمل  آن  قبال به
  باشد، يا عمل نكرده  اي شايسته  عمل  هيچ  خويش  اما در ايمان  آورده  ، فقط ايمان قيامت

  حال  ، به نيك  عمل  يا اين  ايمان  اين  گمان باشد؛ بي  نياورده  ايمان  ولي  كرده  اي شايسته
ما «را،   آيه  در اول  چيز ياد شده از سه  يكي »انتظار بكشيد: بگو« ندارد  سودي  هيچ  وي

  .از آنها را  شما يكي  براي » منتظريم نيز
خود   خورشيد از غروبگاه  كه  شود تا آن برپا نمي  قيامت«: ستا  آمده  شريف  در حديث

ديدند، در  را  آن  مردم  كرد و همه  خود طلوع  خورشيد از غروبگاه  چون  نكند پس  طلوع
  براي  كه  است  در وقتي  آوردنشان  ايمان  آورند اما اين مي  آنها ايمان  همگي  هنگام  آن

  .»...بخشد نمي  سودي  آن  آوردن  ايمان  كسي  هيچ
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  تكه  خود را تكه  دين: يعني »ساختند  خود را پراكنده  دين  كه  كساني  تحقيق  به«
  اند كه انمشرك و  يهود، نصاري: مراد. را وانهادند  را گرفتند و برخي  از آن  ، برخي كرده

هستند   كساني  همه مراد  را، همچنان  فرشتگان  را پرستيدند و بعضي  از آنها بتان  بعضي
بدانها   عزوجل  خداي  آورند كه مي  ميان را به  و اموري  نهاده  بدعت �خدا  در دين  كه

  ينا  پس. شدند  حزب وحزب  گروه گروه: يعني »شدند  فرقه و فرقه«  است  نداده  فرمان
و   و اجتماع  بر وحدت  دين در امر  كارشان  اساس  كه  است  صادق  بر هر امتي  معني

  از سركردگان  شخصي  نادرست  ، رأي از آنان  هر گروهي  ، سپس استوار بوده  يگانگي
تو «  است پديد آمده  مختلفي  ها وگروههاي ، از آنها فرقه و در نتيجه  كرده  خود را پيروي

  ، بيزار و پاك آنان  هاي سازي بدعتها و تفرقه تو از: يعني » نيستي  آنان  مسؤول  هگون هيچ
  كرده  روايت �عمر.  و بس  است  دادن  وبيم  دادن و بر تو فقط هشدار  و مبرا هستي

: عنها فرمودند هللا رضي  صديقه  عايشه  به  شريف  در حديث صخدا  رسول  كه  است
بدعتها و   شدند، آنها اصحاب  فرقه فرقه و  ساخته  را پراكنده خود  دين  كه  كساني«

هر   براي  كه بدان!  عائشه  هستند، اي  امت از اين  گمراهي  هواها و اصحاب  اصحاب
،  نيست  اي توبه  برايشان  بدعتها و هواها كه  صاحبان ، بجز است  اي توبه  گناهي  صاحب

فقط با خداوند   كارشان كه  نيست  جز اين«. »ما بيزارند ازنيز   و آنان  بيزارم  از آنان  من

در  » گاه آن«كند  مي  ، مجازاتشان است  وي  مشيت  مقتضاي  آنچه  به  كه  اوست  پس » است

و   با شريعت  مخالف  كه  از اعمالي »كردند مي  آنچه  حقيقت را از  آنان«  روز قيامت
  آنان  را به  اعمالشان  و حقيقت »سازد مي  آگاه«بود   انبر آن  وي  معينه  و واجبات  تكاليف
  .دهد خبر مي

   

��o��n��m��l��k��j���i��h����g��f��e��dc��b��a�� �̀�_��~��o��n��m��l��k��j���i��h����g��f��e��dc��b��a�� �̀�_��~��o��n��m��l��k��j���i��h����g��f��e��dc��b��a�� �̀�_��~��o��n��m��l��k��j���i��h����g��f��e��dc��b��a�� �̀�_��~  
  كه  است  پاداشي  همان  اين »دارد  پاداش  آن  چندان بياورد، ده  كار نيكي  هر كس«

 افزايد، همانند نيز مي  چندان بر ده  و گاهي.  گردانيده  را بر خود الزم  آن  منان  خداي
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  آمده  رواياتي  حتي.  است  صد دانه  روياند و در هر خوشه مي  خوشه  هفت  كه  اي دانه
  حساب بي  ، پاداشي نيك  از اعمال  بعضي  دهنده ، انجام مفاد آن  بر اساس  كه  است

  و هر كس«كرد  محدود  معين  حدومرزي  را به  آن  توان نمي  كه  طوري كند به مي  دريافت

  كه  آن بي »شود نمي  جزا داده  جز مانند آن  پس«  ناشايست  از كارهاي »بياورد  كار بدي
. خود  و سنگيني  در سبكي  است  همانند آن  اي كيفر كار بد، بدي  پس. شود  افزوده  بر آن

دهد،  مي  انجام  مسلمان  كي  كه  گناهي و كيفر  است  در آتش  ، جاودانگي مثال كيفر شرك
نكند اما   توبه  معصيت  مرتكب  كه  است  درصورتي  اين  البته.  است  همانند آن  سزايي

  رحمت  او را به  منان  كرد، يا خداي  غلبه  بر گناهانش  كرد، يا ثوابهايش  توبه  چنانچه
  ورتها، بر ويص  اين  در همه  بر او بخشيد پس  خويش خود درپوشانيد و با آمرزش

  ساخته  در دنيا نيز مشخص  حد و كيفر عقوبات  كه است  گفتني.  نيست  مجازاتي
  . است شده

: فرمودند  كه  است  آمده صخدا  از رسول � عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث
  را انجام  آن  كند ولي  قصد كار نيكي  هر كس  پس  است  رحيم  پروردگارتان  گمان بي«
  تا هفتصد حسنه  داد، از ده  را انجام  شود اما اگر آن مي  نوشته  حسنه  يك  دهد، برايشن

ا ر  كار بدي  انجام قصد  شود و هر كس مي  او نوشته  ، براي بسيار بيشتر از آن  تا مراتب
  نآ  عزوجل  خداي  يا هم شود، مي  نوشته  بدي  او يك  نياورد، براي  عمل را به  بكند اما آن

  يا بدي  كار نيك  كه  بر كساني: يعني » آنان و بر«» ...كند محو مي  وي  را از كارنامه  بدي

  ، يا افزودن نيكوكاران  حسنات  از ثواب  با كاستن »نخواهدشد  ستم«آورند  مي  در آخرت
  . بر كيفر بدكاران

   

q��pq��pq��pq��p������������������r��r��r��r��������¢��¡�������~��}��|{���z��y��x��w��v��u��t������s¢��¡�������~��}��|{���z��y��x��w��v��u��t������s¢��¡�������~��}��|{���z��y��x��w��v��u��t������s¢��¡�������~��}��|{���z��y��x��w��v��u��t������s��������  
 » است  كرده  هدايت  راست  راه  سوي مرا به  پروردگارم  هرآينه« صپيامبر  اي »بگو«

و   راه  ، اين نيست  اي كجي  هيچ  در آن  و پايدار، كه »استوار  است  ديني«؛  راست  راه  اين

  و او از مشركان« گرا حق: يعني: حنيف » است  حنيف  ابراهيم  آيين«استوار؛   روش

آوردند،  مي  صبح  رابه  شب صاكرم رسول  چون  كه  است  آمده  شريف  در حديث .»نبود
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  نبينا محمد و مله  و دين  االخالص  و كلمه  االسالم  مله  اصبحنا علي«: فرمودند مي
  پيامبرمان  و دين اخالص  و كلمه  اسالم  بر آيين: المشركين  من  كان حنيفا و ما  ابراهيم

  .» كرديم  صبح نبود،  از مشركان  كه  ابراهيم  گراي حق  لتو م صمحمد  حضرت
   

��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¬��«��ª���©�� �̈�§��¦��¥��¤��£  
  و نسك«  نمازهاست  انواع  تمام: مراد از نماز » نماز من  درحقيقت« صپيامبر  اي »بگو«

  سكن: اند گفته  بعضي.  من  قرباني: يعني.  است  ذبيحه  معناي ، به نسيكه  جمع: نسك » من

از   را كه  آنچه: يعني » من  و مرگ  و زندگاني«  من  عبادات: ، يعني است  عبادت  معني به
  به  از مرگم  آنها پس  ثواب  كه  خيري  ، يا اعمال دهم مي  انجام  ام خير در زندگاني  اعمال

  است  خير جاري  كه  ديگر از اموري  و انواع  صدقات  به  كردن وصيت  رسد؛ چون مي  من
.  است  و مرگ  مراد؛ خود زندگاني: اند گفته بعضي.  است �خدا  سوي به  تقرب  و مايه

  براي  و خالص  خاص: يعني » است  جهانيان خدا، پروردگار  براي«  اينها همه!  آري
  . اوست

   

�� �̧����¶��µ�� �́�³��²��±°�� �̄�®�� �̧����¶��µ�� �́�³��²��±°�� �̄�®�� �̧����¶��µ�� �́�³��²��±°�� �̄�®�� �̧����¶��µ�� �́�³��²��±°�� �̄�®  
 و  و زندگاني  ر نماز و نيايشچيز را با او د  هيچ: يعني » نيست  شريكي  او را هيچ«

و «  پروردگارم  از سوي » ام يافته  فرمان  و روش  راه  همين  و به«  آورم نمي  شريك  مرگم

هر   زيرا اسالم  هستم  خويش  امت  مسلمان  نخستين: يعني » مسلمانانم  نخستين  من
  كه  است آمده � علي  روايت  به  شريف  در حديث.  است  مقدم  امتش  بر اسالم  پيامبري
  للذي  وجهي  وجهت«: گفتند مي  كردند، چنين مي  نماز را شروع  چون صخدا  رسول

  همين  به  ها با استدالل شافعي  كه. » المسلمين  تا ـ و انا اول  و االرض  فطر السماوات

را ...)  (��05 �,���/° :ها خوانند و حنفي را مي  آيه  اين  ، بعد از تكبير افتتاح روايت

  فاتحه  قرائت  رأسا به و  چيز ديگر نخوانده  ها بعد از تكبير هيچ مالكي  خوانند ولي مي
  .كنند آغاز مي
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 �هللا جز  چگونه: يعني»  بجويم  پروردگاري هللاز اآيا غير « صپيامبر  اي »بگو«
  شريكي �هللا  براي  ؟ يا چگونه را رها كنم �هللا  و پرستش  ديگر جسته  پروردگاري

 »چيز پروردگار همه  اوست«  كه  آن  حال »و«؟  كنم  پرستش  دو را باهم  و آن  قرارداده
و بر   است  همانند من  او و مخلوقي  روردهخوانيد، پ فرامي  عبادتش  مرا به  كه  آنچه  پس

؟  ديگر بجويم  پروردگاري  تعالي  جز حق  چگونه  پس  قادر نيست  يا ضرري  نفع  رساندن
  كه  قادر نيست  كس هيچ :يعني »دهد نمي  انجام  خود گناهي  جز بر زيان  كس و هيچ«

خود   زيان  به  گناه  دهد، اين امانج  اگر گناهي  دهد پس  غير خود انجام  زيان  به  گناهي
و   پاك  انسان  ، هيچ بنابراين »دارد برنمي را  ديگري  ، بار گناه باربرداري  و هيچ«  اوست

شود  نمي  او مؤاخذه  گناه  دارد و به را برنمي  و گنهكاري  ناپاك  شخص  ، گناه گناهي بي
  در آن  آنچه  شما را از حقيقت  گاه ، آن است  پروردگارتان  سوي به  بازگشتتان  سپس«

و  »سازد مي  آگاه«بوديد   گشته  متفرق در آنها  كه  در امر ادياني »داشتيد  اختالف
  .رساند كيفر مي  را به  سازان تفرقه

  يا با گناه را،  از نزديكانش  ، كسي شخص  يك  با گناه  كه  جاهليت  اهل  ، روش آيه  در اين
دادند، مردود  مي قرار  مؤاخذه را مورد  قبيله  از آن  عضو ديگري ، قبيله  از يك  عضوي

: » نحل»  از سوره) 25(  در آيه  تعالي  حق  فرموده  كه  شويم يادآورمي.  است  شده  اعالم

از   بردارند و نيز بخشي  تمام خود را  ، بار گناهان تا روز قيامت(: ﴾...»��¬﴿
را   بدباري  باشيد؛ چه  آگاه .كنند مي  را گمراه  آنان  هندانست  را كه  كساني  بار گناهان

  پيروانش  گمراهي  از بار گناه  بخشي گر، گمراه  شخص: كه  است  معني  ، بدين!)كشند مي
  كم  چيزي  گمراه  شخص  آن  از گناه  كه  آن بي كشد، مي  بر دوش  را نيز در روز قيامت

  .شود
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 شما را در: يعني »ديگر قرار داد يك  جانشين  شما را در زمين  كه  كسي  و اوست«
  اين مراد: اند گفته  بعضي. ديگر گردانيد يك  و جانشين  ، خليفه زمين  و آباداني  عمران
از شما را   و برخي«  است �خداوند  ، خليفه در زمين  انسان  نوع  كه  است

و   و علم  و فضل  و نيرومندي  و رزق  در خلقت »داد  برتري  درجاتي  ديگر به بربرخي

 نعمتها  از اين » است  شما داده  به  تا شما را در آنچه«دارد   كار حكمتهايي  در اين او

و   با وضيع  شريفبا فقير،   گزاريد و غني نعمتها را شكر مي  اين  چگونه  كه »بيازمايد«

هرچند  و » همانا پروردگار تو زودكيفر است«! كند؟ رفتار مي  چگونه  با محكوم  حاكم
  آمرزنده او و هم«  است  نزديك  اي هر امر آمدني  باشد، ليكن مي  كيفر در آخرت  اين

آورند و   انايم  و كتابهايش  او و پيامبران  به  كه  بر كساني  تعالي  حق: يعني » است  مهربان
و   باشند، بسيار آمرزنده  كنند و شكرگزارش  ، پيروي كرده  نازل  از هدايت  را كه  آنچه

  . است  بسيار مهربان
  سرعت  به  خود نسبت  و مهرباني  آمرزگاري  بر حقيقت  منان  خداي  كه  كنيم مي  مالحظه

از   تعالي  حق  رحمت  رساند كه خود مي  گذارد و اين ، بيشتر تأكيد مي در كيفرش
: اند فرموده شريف  در حديث صخدا  رسول  كه چنان  تر و بزرگتر است وسيع  خشمش

،  قرار داشت  عرش بر فراز  نزد وي  كه  را آفريد، در كتابي  خلقش �خداوند  كه  گاه آن«
  در حديث  همچنين .» است  كرده  غلبه  بر خشمم  من  رحمت  گمان بي: نوشت  چنين

  عزوجل  خداي«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  يفشر
و فقط   داشت نگه  در نزد خويش را  از آن  بخش  گردانيد، نودونه  را صد بخش  رحمت

در   خاليق  كه  است  بخش  يك  همين از  فرود آورد پس  زمين  را به  از آن  بخش  يك
  اش خود را از بچه  مس  حيوان  بدانجا كه پردازند تا مي  مرحمت مهر و  ديگر به يك  ميان

  .»برسد  او آسيبي  كند و به  اصابت  وي  به  مشس  كه  آن  دارد، از بيم مي  دور نگه
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  ﴾أعراف  سوره﴿

 . است  آيه) 206(  و داراي  است  كيم
  

خواهد آمد ـ   داستانش  كهـ   در آن  اعراف  اسم  آمدن  سبب به  سوره  اين : تسميه  وجه
  .شد  ناميده» اعراف«

خداوند   فرموده  از اين  مكي  آيات  است، كه  ـ مكي  از آن  آيه  ـ بجز هشت  اعراف  سوره

  ادامه ﴾...����G����������F��E��D��C��BG����������F��E��D��C��BG����������F��E��D��C��BG����������F��E��D��C��B﴿:  و تا آيه  شروع ﴾...}��|��{}��|��{}��|��{}��|��{﴿:  متعال
  .دارد

  . است ‡انبيا  داستانهاي  و تفصيل  عقيده  اصول  مباركه، بيان  سوره  اين  موضوع
   

��B��A��B��A��B��A��B��A  
  اين  آوردن از  مرادش  به �و خداوند  است  مقطعه  از حروف »ص.  ميم.  الم.  الف«

  آغاز سوره در  مقطعه  حروف  در باره  سخن  كه  است  گفتني. باشد داناتر مي  حروف
  . نيز گذشت» بقره«
   

�L���K��J��I��H��G��F������E��D��C�L���K��J��I��H��G��F������E��D��C�L���K��J��I��H��G��F������E��D��C�L���K��J��I��H��G��F������E��D��C��������P��O��N��MP��O��N��MP��O��N��MP��O��N��M  
نبايد   پس  شده  تو فرو فرستاده  سوي به  كه«  است  كتابي  قرآن  اين:  يعني »است  كتابي«

  مردم  كه  آن  از بيم! صمحمد  اي:  يعني »باشد  اي تنگي  هيچ  آن  از ناحيه  ات در سينه
  مباش  تنگدل  ، هيچبرسانند  تو آزار و اذيتي  و به  كرده  تكذيب  كتاب  اين  تو را در ابالغ

  به  كه  مباش  امرتنگدل  از اين  همچنان.  و ياور توست  خود نگهبان  عزوجل  زيرا خداي
.  و بس  است  تو فقط بالغ اند زيرا وظيفه نگفته  تو لبيك  دعوت  و به  نياورده  ايمان  قرآن

را   و آن  است  تعالي  حق  بكتا  قرآن  امر كه  نبايد در اين:  است  ديگر؛ مراد اين  قولي  به
ترديد   هيچ  ات كرده، در سينه  نازل بر تو  حق  دين  سوي به  خويش  بندگان  دعوت  براي

  برتو فرود آورده  قرآن:  يعني »هشدار دهي  آن  وسيله  تا به«. باشد  وجود داشته  و ابهامي

زيرا  »باشد  پندآموزي  مؤمنان  و براي«  دهي و هشدار  را بيم  مردم  آن  وسيله شد تا به
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  كه  آنچه  را به  و ايشان  افگنده  پروردگارشان ياد به  گاه به را گاه  مردم �خدا  كتاب
پيامبر   از طريق  واقع كتاب، در  اين  شود پس مي  است، رهنمون  وي  طاعت  شايسته

  . است شده  فرستاده  مردم  سوي به ص اكرم
   

�V��U������T��S��R��Q�V��U������T��S��R��Q�V��U������T��S��R��Q�V��U������T��S��R��Q����Y��X��WY��X��WY��X��WY��X��W��������������� �̀�_��^��]��\[��Z��� �̀�_��^��]��\[��Z��� �̀�_��^��]��\[��Z��� �̀�_��^��]��\[��Z  
  كه »كنيد  شده، پيروي  شما فرود آورده  سوي به  پروردگارتان  را از جانب  آنچه«

 باشد مي  و مفسر قرآن  زيرا سنت، مبين  است صكريم  نبي  و سنت  عظيم  قرآن همانا

���w��v﴿: فرمايد مي  خداوند متعال  كه چنان � �u�� �t� �s��r��q��p ﴾ :) و
. »7/حشر«) شما را بازداشته، بازايستيد  شما داده، بگيريد و از آنچه پيامبر به  را كه  آنچه

  : دارد  دو وجه  جمله  اين» نكنيد  ديگر پيروي  دوستان و بجز او از«
  .قرار ندهيد  يگانه  خداي  نگيريد و آنها را شركاي  را معبود خويش �ـ غير خدا 1
تقليد   را از آنان  خويش  دين  نكنيد كه  پيروي  ز دوستانيا �خداوند  كتاب  ـ بجاي 2

  چنين و حرام،  خود در حالل  از رؤساي  با اطاعت  جاهليت  اهل  كه ايد چنان كرده
  .كردند مي

و   كرده  توجه  كم  امر ايمان  حقيقت  رو به  بشر از آن:  يعني »!گيريد پند مي  اندك  چه«
  خداي  دين  گذرد، كه مي  ناداني  به  كند، يا از برابر آن مي  شرا فرامو  بديهي  حق  اين

  .كند مي  ديگر پيروي  و معبودان  و از مراجع  را فروگذاشته  عزوجل
   

��k���j��i����h��g���f��e���d��c��b���a��k���j��i����h��g���f��e���d��c��b���a��k���j��i����h��g���f��e���d��c��b���a��k���j��i����h��g���f��e���d��c��b���a  
 شهرهاي  از مردم  بسياري:  يعني »كرديم  هالكشان  بسيار شهرها كه  و چه«
  شبانگاه پس،«  نابود كرديم  با پيامبرانشان  شان مخالفت  سبب را به  حق  كننده تكذيب 

در   كه  هنگامي به يا«بودند   آرميده  خواب  به  كه  درحالي »آمد  آنان  سوي  ما به  عذاب

در نيمروز   استراحت قيلوله،: اند گفته  بعضي.  نيمروز است  خواب:  قيلوله »بودند  قيلوله
دو   اين  سبحان  خداي .نباشد  باشد چه  همراه  با خواب  است، چهگرم  شدت  سبب به

  آرامش  دو وقت، اوقات  مقرر كرد زيرا اين  عذاب  فرودآوردن  ا برايرا مخصوص  وقت
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  نسفي. باشد تر مي تر و وحشتناك سخت در آنها  عذاب  مدنلذا فرود آ  است  و استراحت
نابود   قيلوله  وقت  به � شعيب  سحر و قوم توق  به  شبانگاه �لوط  قوم«: گويد مي

  .»شدند  ساخته
  

r�����q��p��o��n��������m��lr�����q��p��o��n��������m��lr�����q��p��o��n��������m��lr�����q��p��o��n��������m��l����v��u��t��sv��u��t��sv��u��t��sv��u��t��s����x��wx��wx��wx��w   
  كه  راستي به: گفتند  نبود كه  جز اين  آمد، سخنشان  ما بر آنان  عذاب  كه  و هنگامي«

عذاب،   فرودآمدن  مدر هنگا  پروردگارشان  بارگاه  به  آنان  دعاي:  يعني »ستمكار بوديم ما
  وقت، هيچ بعد از  اعتراف  نبود اما اين  بر خويشتن، چيز ديگري  ظلم  به  جز اعترافشان

  . نداشت  حالشان به  سودي
   

|��{��z��y|��{��z��y|��{��z��y|��{��z��y����_��~���}_��~���}_��~���}_��~���}  
 از امتهاي:  يعني »اند شده  فرستاده  آنان  سوي به  پيامبران  كه  پس، قطعا از كساني«
وقطعا از «اند  داده  پاسخي  چه  پيامبرانشان  دعوت  به  كه  از اين »پرسيد  خواهيم«  گذشته 

نيز   ايم برانگيخته را  آنان  كه  از پيامبراني:  يعني »پرسيد  نيز خواهيم  خود فرستادگان
  اطاعت  از آنان  كسي چه اند، داده  پاسخي  چه  دعوتشان  به  امتهايشان  پرسيد كه  خواهيم

  . است  ورزيده  عصيان  كسي و چه  كرده
  اند، خواهيم كرده  ابالغ  كه  در مورد آنچه  از پيامبران«: گويد مي  در تفسير آن � عباس ابن

ما بر   هويدا گردد كه  همگان بر  حقيقت  اين  كه  است  خاطر آن ها به پرسش  پرسيد و اين
خود با   آنان  بلكه  ساختيم  نابودشان  كه  نكرديم، هنگامي  ستم  نابود شده  شهرهاي  مردم

  همه«:  است  آمده  شريف  در حديث. »اند بوده ستمگر  بر خويشتن ‡پيامبران  تكذيب
  امام  گيريد پس قرار مي  پرسش مورد  خويش  از رعيت  هستيد و همه  شما راعي

از   و برده  شوهر خويش  از خانه  خويش، زن  خويش، مرد ازخانواده  از رعيت) زمامدار(
  .»گيرند قرار مي  سؤال مورد  خويش  موالي  مال
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e��d��cb��a��`e��d��cb��a��`e��d��cb��a��`e��d��cb��a��`����g��fg��fg��fg��f  
  هنگام  به  در ميانشان  را كه  آنچه:  يعني» كرد  خواهيم  بيان  آنان  به  علم  همانا از روي«

  حقيقت  به  كه  داد درحالي  خواهيم  گزارش  آنان  است، به داده  روي ‡پيامبران  دعوت
  دانا هستيم  پيامبرانشان به  پاسخگويي  در نحوه  آشكار و نهانشان  احوال  ا و بهرخداده  آن
 داده  روي  در ميانشان  كه  از آنچه  تا چيزي  و احوالشان  از آنان »ايم نبوده  و ما غايب«
  .باشد  است، بر ما پنهان 

از اخبار   آگاهي  كسب خاطر از آنان، به  تعالي  حق  پرسش  كه  است  بر آن  خود دليل  اين
  شده  واقع  ميانشان در  كه  است  از رويدادهايي  كردنشان  آگاه  براي  بلكه  نيست  مجهولي

  . است
   

r���q���p��o��n��m��l��kj��i��hr���q���p��o��n��m��l��kj��i��hr���q���p��o��n��m��l��kj��i��hr���q���p��o��n��m��l��kj��i��h  
 ميزان  وسيله به  در روز قيامت  بندگان  اعمال:  يعني »است  حق  روز وزن  و در آن«
. شود مي  سنجيده  حقيقي  وزن  و اجحاف، به  ستم  اي ذره  و بي  هعادالن  شيوه  ، به)ترازو( 

  كه ـ چنان  ولي ندارند  و جسامتي  امر، جرم  اند و در حقيقت اعراض  اعمال  و هرچند كه
  تبديل  اجسام  را به آنها  در روز قيامت  تعالي  ـ حق  است شده  روايت � عباس از ابن

  سنگين«او   شده وزن  نيك  اعمال  كفه:  يعني »او  اعمال  كفه  كه  هر كس  پس«كند  مي

  .»خود رستگارانند  باشد، ايشان

و دو   زبانه  داراي  كه  با ترازويي  در روز قيامت  اعمال  هاي نامه  جمهور علما برآنند كه
  راهآشكار و  الهي  بنگرند و درنتيجه، عدل  آن  سوي به  شود تا خاليق مي  و زن  است  پله

  بر اعمالشان نيز  زبانها و اندامهايشان  كه مسدود شود چنان  خواهان عذر بر معذرت
  و اعمال  است  مؤمنان  مخصوص  اعمال  وزن  از علما برآنند كه  بسياري. دهند مي  گواهي

  .شود باشد نابود مي  كفار؛ هرچه
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��~��}��|��������{��z��y���x��w��v��u��t��s��~��}��|��������{��z��y���x��w��v��u��t��s��~��}��|��������{��z��y���x��w��v��u��t��s��~��}��|��������{��z��y���x��w��v��u��t��s  
 و  برتري  بديها و گناهانش  و كفه »باشد  او سبك«  نيك »اعمال  كفه  و هر كس«

  آيات  به  كه  آن  سبب اند، به زده  خود زيان  به  گروه، آنانند كه  آن  پس«يابد   سنگيني

 بود، تعامل  سزاوار آن  كه  اي شيوه  ما برخالف  با آيات:  يعني »كردند مي  ستم ما
  كه  اين  قرار گيرند، نه  و احترام  مورد تعظيم  بود كه  ما اين  آياتكردند زيرا سزاوار  مي 

  . است  آن  چيز در غير جايگاه  يك  نهادن:  ظلم. و انكار روبرو شوند  با تكذيب
   

¬��«��ª���©��¨§��¦��¥��¤��£��¢���¡���¬��«��ª���©��¨§��¦��¥��¤��£��¢���¡���¬��«��ª���©��¨§��¦��¥��¤��£��¢���¡���¬��«��ª���©��¨§��¦��¥��¤��£��¢���¡���  
قرار   دوباشبو  شما در آن، جاي  براي:  يعني »استقرار داديم  و همانا شما را در زمين«

 وسايل  شما در آن  و براي«  توانا گردانيديم  در زمين  داديم، يا شما را بر تصرف

 »كنيد مي  سپاسگزاري  كم  اما چه«  ها و غيره ها و نوشيدني از خوردني »نهاديم  معيشت 
  .! است  اندك  ها چه نعمت  برابر اين در  شكرگزاريتان

   

�¶� � � � �µ�� �́ �³� �²� �±��°� � �̄ �®�¶�� � � �µ�� �́ �³� �²� �±��°� � �̄ �®�¶�� � � �µ�� �́ �³� �²� �±��°� � �̄ �®�¶�� � � �µ�� �́ �³� �²� �±��°� � �̄ �®����¹� �¸¹��¸¹��¸¹��¸������½� �¼� � �»� � �º��½� �¼� � �»� � �º��½� �¼� � �»� � �º��½� �¼� � �»� � �º
���¿��¾���¿��¾���¿��¾���¿��¾  

  صورتگري  باز به«  آفريديم  را از خاك � آدم:  يعني »شما را آفريديم  كه  تحقيق و به«

  اين  يا معني . بخشيديم  شما را صورت  همه  آن  تبع  و به � آدم:  يعني »شما پرداختيم
يا .  بخشيديم  سامان و  رتكالبدها را در آنها صو  و سپس  را آفريده  ما اوال ارواح:  است
  نگاري صورت  زنان  رحمهاي و در  آفريده  مردان  شما را در پشتهاي:  است  اين  معني

  و شادباش  تحيت  سجده  به »كنيد  سجده  آدم  براي:  گفتيم  فرشتگان  به  گاه آن«  كرديم
  مگر ابليس«ودند نم  سجده  درنگ بي كردند و  ما را اجابت  فرمان »كردند  سجده  پس«

  .ابا ورزيد � آدم  براي  كردن تكبر ازسجده  انگيزه  و به »نبود  كنندگان از سجده  كه
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S��R��Q��P���O��N��M��L��K��J��I��HG��F��E���D��C��B��AS��R��Q��P���O��N��M��L��K��J��I��HG��F��E���D��C��B��AS��R��Q��P���O��N��M��L��K��J��I��HG��F��E���D��C��B��AS��R��Q��P���O��N��M��L��K��J��I��HG��F��E���D��C��B��A  
 چيز تو را از  امر كردم، چه  سجده  تو را به  چون«  ابليس  به  خداوند متعال »فرمود«

  ابليس  عليه  حجت  منظور برپاداشتن  به  سؤال  اين  طرح »؟ بازداشت  نيك  سجده  كه  اين
  وي  وتوبيخ  كوبيدن  و براي  خويش  اصل  كفر و كبر و عناد و افتخار او به  و نماياندن

  و به  داناست  فرمانش  از اطاعت  ابليس  سرپيچي  علت  به  سبحان  خداي  است، وگرنه
  من  كه  اين  براي«  خداوند متعال  در پاسخ  ابليس »گفت«ندارد   نيازي  پرسش  اين  طرح

  به  ؛ باورش آدم  براي  از سجده  اش بازدارنده  پندار ابليس، عامل  لذا به »از او بهترم
  پايه به  كسي  براي وي  پايه  به  كسي  امر بود كه  اين  پنداشتن  و عيب  بر آدم  برتري

  باور بود كه  براين  ابليس »و او را از گل  اي آفريده  از آتشي مرا«كند   سجده � آدم
  و عنصر گل  نوراني  عنصر آتش  كه  اين  دليل  بهتر است، به  از عنصر گل  عنصر آتش

  آن  آشكار از سوي  واشتباهي  باطل  ابليس، قياسي  قياس  اين  كه  درحالي  است  ظلماني
  كه چنان  است  و پايداري  و وقار وبردباري  و گل، سنگيني  خاك  بود زيرا از شأن  ملعون

آتش،   از شأن  كه  درحالي  نيز هست  و اصالح  و رشد و بالندگي  سبزه  رويش  محل  گل
  كه  باشد درحالي نيز مي  عذاب  وسيله  آتش  كه چنان  است  و سبكي  و شتاب  سوزندان

  ساخت  او را تباه  ابليس  عنصر سازنده  هك بود  دليل  همين  نيست، به  چنين  خاك
و   و انقياد و نهايتا مغفرت  و انابت  توبه  ساحل  آدم، او را به  عنصر سازنده  كه درحالي
  .كشانيد  نجات

   

��a�� �̀�_�� �̂�]��\����[��Z��Y��X��W��V��U��T��a�� �̀�_�� �̂�]��\����[��Z��Y��X��W��V��U��T��a�� �̀�_�� �̂�]��\����[��Z��Y��X��W��V��U��T��a�� �̀�_�� �̂�]��\����[��Z��Y��X��W��V��U��T  
اي، از  ورزيده رتكب  كه  اكنون:  يعني »فروشو  از آن  پس«  ابليس  به �خداوند »فرمود«

  خداي  كه  است  فرشتگان  چون  فرمانبرداراني  جايگاه  زيرا آسمان  فرودآي  آسمان
مقر   فرو شو كه  زميني  سوي به  مقام  كنند، از اين نمي  سركشي  وي  را در فرمان  عزوجل
  زيرا آسمان» نمايي تكبر  در آن  تو را نرسد كه  پس«  هردوست  و مطيعان  عاصيان

  مناسب  تابند، جايگاهي سربرمي  پروردگار خويش  از فرمان  تو كه  چون  متكبراني  براي
  تو به »تو از خوارشدگاني  هرآينه«  از بهشت:  يعني »شو  بيرون  پس«  نيست  و آماده
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  خواري  نيكوكارش، از اهل  و بندگان  سبحان  ات، نزد خداي كشي كيفر استكبار و گردن
  افگند، با پوشش  استكبار را بر دوش  رداي  كه  و هركسي  هستي  ارتو حق  و ذلت
را   و فروتني  تواضع  رداي  كه و هركسي شود مي  عذاب  مقداري و بي  و خردي  خواري

  .گرداند و فراتر مي  گرامي را  قدر و مرتبتش  عزوجل  درپوشد؛ خداي
  

 ��g����f��e����d��c��b��g����f��e����d��c��b��g����f��e����d��c��b��g����f��e����d��c��b  
او  گويي » ده  شوند مهلت  برانگيخته  آدميان  كه  مرا تا روزي !بارالها«  ابليس »گفت«

اما .  دركار نيست  از روز رستاخيز، ديگر مرگي  هرگز نميرد زيرا پس  كرد كه  درخواست
در   تا دميدن  روز قيامت، يعني  حسابرسي  براي  اش و ذريه  آدم  شدن او تا برانگيخته

  .بيشتر  شد، نه  داده  ر مهلتصو
   

��l��k��j����i��h��l��k��j����i��h��l��k��j����i��h��l��k��j����i��h  
رستاخيز  تا روز  نه »شدگاني داده  همانا تو از مهلت«  ابليس  به �خداوند »فرمود«

  بندگان  قراردادن:  وي  به  دادن  در مهلت  حكمت:  قولي به. در صور  تا روز دميدن  بلكه
  تنيگف. شوند  شناخته ظهور  در عرصه  از عاصيان  تا مطيعان  است  آزمايش  در معرض

  خود داد زيرا به  را به  درخواست  اين  اش، جسارت با وجود نافرماني  ابليس  كه  است
  .دانا بود  ذوالجالل  ذات  حلم

   

t��s��r���q��p��o��n��mt��s��r���q��p��o��n��mt��s��r���q��p��o��n��mt��s��r���q��p��o��n��m  
 حتما  آنان  فريفتن  براي  هم  كردي، من  مرا گمراه  كه  آن  سبب به  پس«  ابليس »گفت«

  تا بدانجاكه  افگندي  بيراهه  مرا به  كه  آن  سبب به:  يعني »نشينم تو مي  راست  بر سر راه
  من  اينك روبرو ساختي،  مهلك  عذابي  مرا به  و درنتيجه  كردم  را ترك  آدم  براي  سجده

گردند،  تباه  من  سبب تا به  كنم فروگذار نمي  كوششي  از هيچ  آدميان  در فريفتن  هم
بنابراين، بر   گرديدم  آدم، تباه  پدرشان  براي  سجده  ذاشتنفروگ  سبب به  من  كه همچنان



812  

  درافگنم  خويش  گمراهي  دام  را به  تا ايشان  نشينم مي  آنان  در كمين  اسالم  سر راه
  .كند مي  كمين  دشمن  بر سر راه  دشمن  كه چنان

  

e��d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���v��ue��d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���v��ue��d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���v��ue��d���c��b��a��`_��~��}��|���{��z��y��x��w���v��u   
  درافگنم  شك  به  را در امر آخرت  تا ايشان» تازم مي  آنان  روي نها از پيشبر آ  گاه آن«

  از طرف و«  گردانم  دنيا راغب را به  تا ايشان  تازم مي  بر آنان »سرشان  و از پشت«

  را از آن تا ايشان  تازم مي  بر آنان  ها و حسناتشان نيكي  از طرف:  يعني »شان راست

  برايشان نيز  و بدكاريهايشان  گناهان  از طرف:  يعني »چپشان  فو از طر«  برگردانم
از   ممكن  هر وسيله  را به  آنان  كه  هدف  با اين  ؛ پس درافگنم  آن  را به  تا ايشان  تازم مي
چهار   همين از  زيرا دشمن  تازم مي  بر آنان  برم، از هر چهار جهت  بيراهه  به  راستت  راه

  كه  فروگذاشت  آن  سبب را به  باال و پايين  ذكر دو جهت. تازد مي  بر دشمنش  جهت
  . است  سجده  محل  هم  آيد و پايين فرود مي  آدميان  سوي از باال به  رحمت
دعاها را   اين  گاه هيچ صخدا  رسول: فرمود  كه  است شده  روايت �عمر  بنهللا از عبدا

�5�  �p�)05�  ;�  &/5H: كردند نمي  ترك  و شام  در صبح� 3  � 	 ���5�7�6l��)05� ,  ;�  

&/5H�  ��5�	 ���5� 3  �  +#��  ?���	  	&�I  �)05� ,z��	  G���T C��   "��	 �)05� ,G�T	�  

+#��:�  "�  Y$  ?��  "�	  +�06  "T	  +#D�  "T	  z��  "�	  +'�3  	&/*D��$ @�T  &F  

&��*]  "�  +*2©١.  

و   تأثير وسوسه  علت  به »يابي را شكرگزار نمي  و بيشترشان«: افزود  شيطان  گاه نآ
  . در آنان  من  اغواي

                                                 
« ����6��$ !� 	 ��� �� �� M���6  �3�T  +� �,0`  �����6��$ !"�  "�� �� �� M�  ����� 	  ������6 �� 	 (�� 	  �3�T  

+� �,0`  �����6 !���),T  F���Ã$ ��  ���¬� 	 ���I  �$ ��  Ä����  ��,�  ">  �����6 !Ä´ M� ��� ��	�  �J´ M� 	  

WÅ  ���K M� 	  �*���  ���K M� 	  �Ã³  WÅM��3 M� 	   ¤�:">  �$ 	  +¶�
$ ��  ��#´  +� W�$  "��M�  �>  ^�` M�  

Y��´  W��¶ ��*3�¶ � 
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و   نشست هدف   به  زد و تير گمانش  گماني  آدم در بني  ابليس  بود كه  سان بدين ! آري
  تعالي  ريبا كه  نشدند چنان  از مؤمنان  ؛ يعني از شاكران  آدم بني  بنابراين، اكثريت

�£�﴿: فرمايد مي �¢��¡�����~� �}��|��¦�� �¥�   قطعا شيطان(:   ﴾¤�
  از او پيروي  از مؤمنان، بقيه  و جز گروهي  يافت  خود را در مورد آنها راست  گمان
  .»20/  سباء«) كردند

   

s��r���q��p��o��n��m��l��kj��i��h��g���fs��r���q��p��o��n��m��l��kj��i��h��g���fs��r���q��p��o��n��m��l��kj��i��h��g���fs��r���q��p��o��n��m��l��kj��i��h��g���f  
از  از آسمان، يا:  يعني »رو  بيرون  آن از«  ابليس  به  خطاب  خداوند متعال »فرمود«

از تو پيروي   از آدميان  ا هركهقطع  كه«  من  از رحمت »شده و رانده  نكوهيده«  بهشت

  حق از سوي  سوگند و هشداري  اين »كنم شما يكجا پر مي  را از همه  كند، قطعا دوزخ 
  .كنند مي  پيروي  شيطان  از راه و  او را وانهاده  طاعت  كه  است  كساني  به  تعالي

   

¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t¥��¤��£��¢��¡�����~��}��|���{��z��y��x��w��v��u��t   
بعد از اخراج   سخن  اين »شويد  ساكن  در بهشت  تو و همسرت ! آدم  اي:  و گفتيم«

خواهيد  مي  از هرجا كه  پس«شد   گفته  ايشان  به  از آسمان، يا از بهشت  ابليس 

درخت   اين  به  ولي«. خواهيد مي  كه  بهشتي  هاي ميوه  انواعاز   از هر نوعي »بخوريد

.  امر من  و مخالفت  من  با نافرماني »خواهيد شد  از ستمكاران  كهنشويد   نزديك 
و   آدم  ـ براي  درخت  يك  را ـ بجز اين  بهشت  درختان  از تمام  گيري بهره  تعالي  حق پس

  .گردانيد  حوا مباح
  روايت  آن  نظر دارند و در تعيين اختالف  ممنوعه  درخت  اين  عيتدر نو  مفسران

وارد  متصور نيست، و ما  اي فايده  آن  درباره  لذا از بحث  است  نشده  نقل  هم  صحيحي
  . شويم نمي  بحث  اين
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�����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦�����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦�����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦�����¹�� �̧�¶��µ�� �́�³��²���±��°�� �̄�®��¬��«��ª��©�� �̈�§���¦
��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º��Á��À��¿���¾��½��¼��»��º  

  گفت  تكرار سخن  و به  طور آهسته به  با آنان:  يعني» كرد  دو را وسوسه آن  شيطان  پس«

 »گرداند بود آشكار  پوشيده  از ديدشان  كه  را از شرمگاههايشان  آنچه  تا برايشان«
مستور   ديدشان از  و حوا كه  آدم  عورتهاي  تا با آشكارساختن  خواست  شيطان:  يعني

ديدند و  را مي  خويش خود عورتهاي  و حوا نه  از آن، آدم  كند زيرا قبل  بدي  نآنا  بود، به
  .ديد را مي  ديگري  از آنها عورت  يكي  نه

و   مصيبتهاست  ، از بزرگترين) عورت  كشف(  برهنگي  كه  است  بر آن  دليل  آيه  اين
  حيواني  برهنگي، فطرتي  كه باشد چنان مي  سليم  و عقل  طبع  از ايجابات  عورت  پوشش

  و حوا فقط براي  آدم  عورت: اند گفته علما. يابد نمي  گرايش  آن  به  سليم  انسان  كه  است
  پروردگارتان«و حوا   آدم  به  ابليس »گفت و«  ديگران  براي  آشكار گرديد نه  خودشان

  مبادا دو فرشته  كه  اين  درخت، جز براي  اين«  از خوردن »است نكرده  شما را نهي

  تا از كساني:  يعني» شويد  از جاودانگان يا«نگرديد   فرشته  كه  آن  براي:  يعني »گرديد
  .هستند  بهشت  ساكن  ميرند و هميشه هرگز نمي  نگرديد كه

   

���Ç����Æ��Å��Ä�����Ã��Â���Ç����Æ��Å��Ä�����Ã��Â���Ç����Æ��Å��Ä�����Ã��Â���Ç����Æ��Å��Ä�����Ã��Â  
  من زيرا »شما هستم  قطعا از خيرخواهان  من  دو، سوگند ياد كرد كه  آن  و براي«

 اين  يا معني.  در چيست  راز جاودانگي  كه  دانم و مي  ام بوده  مكان  اين  از شما ساكن پيش
  دو نيز، برقبول سوگند خورد، آن  آنان  براي  خويش  بر خيرخواهي  ابليس  كه چنان:  است 

در   انديشه  كردند و اين  و حوا او را تصديق  آدم  او سوگند خوردند، يعني  مرام  اين
از   كه) قاسمهما( و تعبير  است  اي كننده گمراه  او دروغگوي  خطور نكرد كه  نهادشان

  . است  معني  كند، نيز مؤيداين مي  داللت  فعل  طرفه دو  و بر انجام  است  مفاعله  باب
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  بااليي چيز از  يك  فرستادن: و ادالء  تدليه »سقوط كشانيد  به  دو را با فريب  آن  پس«
و   فريبنده  سوگند دروغ  اين  وسيله به  شيطان:  است  اين  معني  پس.  است  پاييني  سوي به

و   طاعت  مانا مرتبهه  كه  و برتري  بلندي  و حوا را از مرتبه  خود، آدم  وسوسه  با اين
 »چشيدند  درخت  دو از آن  آن  چون  پس«و هبوط كشانيد   پستي  است، به  كرامت

از   زيرا لباس »شد آشكار  بر آنان  عورتهايشان«خوردند   درخت  از آن  چون:  يعني
  به »بر خود  بهشت  درختان  برگهاي  چسبانيدن  كردند به  و شروع«  فروريخت  شان تن

  اي طبقه  صورت  خود به  را بر عورتهاي  آن  انجير بود كه  درخت  برگها؛ برگ  آن:  قولي
و «خود را بپوشانند   چسباندند تا عورتهاي ديگر مي  اي طبقه  از برگها بر باالي

مگر   كه«:  گفت مي  آنان به  كنان سرزنش  كه درحالي »ندا درداد  آنان  به  پروردگارشان

  از سوي  و سرزنشي  خطاب، عتاب  اين ! آري »بودم  نكرده  نهي  درخت  شما را از اين
و از   كرده  مخالفت �بادستور خدا  آنان  رو كه  و حواست، از آن  بر آدم  خداوند متعال

همانا   كردند ـ كه بايد حذر و احتياط مي  كه  خوردند و از آنچه  ممنوعه  معين  درخت  آن
  شيطان  هاي را از نيرنگ  قبال آنان  تعالي  حق  كه حالي ردند دربود ـ حذر نك  كيد شيطان

  دشمن  شيطان  گمان بي  كه  بودم  شما نگفته  و به«: فرمايد مي  كه بود چنان  برحذر داشته

  دشمني  او اين  كه  بدانجا آشكار است با شما تا  وي  دشمني:  يعني »آشكار شماست
  .كند نمي  هم  را پنهان  خويش

   

M��L���K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��AM��L���K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��AM��L���K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��AM��L���K��J��I��H��G���F��E��D��C��B��A  
  با اين  كه  كنيم مي  اعتراف »كرديم  بر خود ستم !پروردگارا«و حوا   آدم »گفتند«

و حوا،   آدم  اعتراف  اين.  ايم كرده  و بر خود ستم  ايم گرديده  گناه  مخالفت، مرتكب
نكرد و از پروردگار   هيعذرخوا  خويش  از معصيت  بود كه  ابليس  شيوه  برخالف
  ما رحم و به  و اگر بر ما نيامرزي«استكبار ورزيد   بلكه  نخواست  آمرزش  خويش
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  نيز نمايانگر توبه  دعا و زاري  اين  البته .»بود  خواهيم  ا از زيانكاراننكني، قطع
  . آنهاست

   

[��Z��Y��X��W��V���U��T��SR����Q��P��O��N[��Z��Y��X��W��V���U��T��SR����Q��P��O��N[��Z��Y��X��W��V���U��T��SR����Q��P��O��N[��Z��Y��X��W��V���U��T��SR����Q��P��O��N  
  شامل  دو و هم  آن  و حوا و ذريه  آدم  شامل  هم  الهي  خطاب  اين »فرود آييد: فرمود«

آنها در   دشمني  خداوند متعال »ديگر دشمنيد بعضي  از شما براي  بعضي«  است  ابليس

  مستقري  زمين شما در  و براي«قرار داد   آنان  براي  از مجازات  ديگر را، نوعي يك  ميان

در   كه »است  اي مندي بهره«  شما در آن  براي »و«  است  استقراري  جايگاه:  يعني »است

  تا وقتي«شويد  مند مي برخوردار و بهره ها و مانند آنها ها و آشاميدني از خوراكي  آن

  . است  قيامت  برپايي  شما، يا وقت  مرگ  همانا وقت  كه »معين
   

c��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\c��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\c��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\c��b��a�� �̀��_�� �̂�]��\  
ميريد و  مي  كنيد و در آن مي  زندگي«  در زمين:  ييعن »در آن«:  خداوند متعال »فرمود«

  و جزاي  پاداش  منظور دريافت  آخرت، به  سراي  سوي به »شويد مي  برانگيخته  از آن
  . خويش
 را معرفي  خويش  از خلق  نمونه  آيات، سه  در اين  تعالي  حق  كه  كنيم مي  مالحظه

 در  كه  ديگري  قراردارد، نمونه  كامل  تسليمو   مطلق  در طاعت  كه  اي نمونه: كند مي 
از خير وشر را   تركيبي  كه  سوم  و طبيعت  ور است و استكبار منفور غوطه  مطلق  عصيان

  . است  بشري  همانا طبيعت  دارد، كه  باهم
   

��v��u���t��s��rq��p��o��n��ml��k��j���i��h��g��f��e��d��v��u���t��s��rq��p��o��n��ml��k��j���i��h��g��f��e��d��v��u���t��s��rq��p��o��n��ml��k��j���i��h��g��f��e��d��v��u���t��s��rq��p��o��n��ml��k��j���i��h��g��f��e��d
y��x��wy��x��wy��x��wy��x��w  

شما را   عورتهاي  كه  را فرود آورديم  ما بر شما لباسي  نههرآي ! آدم  فرزندان  اي«

  صنعت  خداوند متعال  كه  است  و از ساير اجناسي  و پنبه  از پشم  لباس  اين »پوشاند مي
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  تا عورتهاي  گذاشت  منت  آنها بر آنان  و با فرودآوردن  آموخت  آدم  فرزندان  آنها را به
تعبير » فرودآوردن:  انزال«  به  و از آن. آشكار ساخت، بپوشانند  بر آنان  ابليس  خود را كه

  لباس  جمله  و از آن  منافع  همه سرمنشأ  يا غير مستقيم  طور مستقيم به  كه  شد؛ زيرا آب
  لباس: در اينجا  مراد از ريش »است  شما ريشي  و براي«. آيد فرود مي  است، از آسمان

و   عورتهايتان  پوشش  براي  آورديم، لباسي فرود  لباسبر شما دو   است، يعني  زينت
  تعالي  حق  كه  هايي لباسها و پوشيدني  از انواع  حكمت  پس  آرايشتان  براي  ديگري  لباس

  شريف  در حديث.  است  زينت  و هم  پوشش  كرد، هم  الهام  آدم بني  از آنها را به  استفاده
  پوشيدن  در هنگام  كه  شنيدم صخدا  از رسول: فرمود  كه  است آمده � علي  روايت  به

�¦  �"  �pB �DR�  ?Q5�  +#'M: فرمودند  لباس��5�   ��&=D�  �$  �  h�#5�  	&?��	  �$  G��T  :

در   با آن  فرمود كه  مقدار ارزاني  فاخر، آن  هاي از جامه  من  به  را كه  خدايي ستايش
  تقوا؛ اين  لباس  ولي«. »بپوشانم  را نيز با آن  و عورتم  ايمخود را بيار  مردم ميان

 و لباس  از گناهان  زهد و پرهيزگاري  صالح، لباس  و عمل  ايمان  لباس:  يعني» بهتراست
تقوا،   مراد از لباس:  قولي  به.  هاست لباس  و زيباترين  ؛ بهترين عزوجل  از خداي  ترس 

 »اين« پوشد را در جهاد مي  آن هللا سبيل مجاهد في  كه  است  و كالهخودي  زره

و   فضل بر  كه »است هللا  هاي از نشانه«تقوا   لباس  لباسها و بيان  انواع  فرودآوردن
را   عظيم  نعمت  و اين »متذكر شوند  باشد كه«كند  مي  داللت  بندگانش  به  وي  رحمت

  .بشناسند
  دادن  را به  بر ما بندگان  خويش  آيه، نعمت  در اين  خداوند متعال  كه  كنيم مي  مالحظه

  هردو نوع  ميان  يادآور گرديد زيرا درواقع  تقوي  و لباس  حسي  لباس  ؛ يعني دو لباس
پوشاند و  مي را  انسان  ضمير و قلب  ؛ عورتهاي تقوي  لباس  وجود دارد چه  لباس، تالزم

پوشاند و  را مي  وي  جسم  ؛ عورتهاي حسي  لباس آرايد و مي  نور معنويت  را به  نهاد وي
  . تقواست  هاي از نشانه  اي نيز نشانه  جسم  پوشش  آرايد پس را مي  وي  تن
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_��~���}��|��{��z_��~���}��|��{��z_��~���}��|��{��z_��~���}��|��{��z����������ih����g������ �f��e��d��c��b��a��`��ih����g������ �f��e��d��c��b��a��`��ih����g������ �f��e��d��c��b��a��`��ih����g������ �f��e��d��c��b��a��`
z��y��x��w��v��u��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��jz��y��x��w��v��u��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��jz��y��x��w��v��u��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��jz��y��x��w��v��u��t��s���rq������p��o��n��m���l��k��j  

پدر و مادر شما را   كه نسازد چنان  شما را گمراه  شيطان زنهار تا ! آدم  فرزندان  اي«

  شما را بفريبد و از طاعت  شيطان  كه  برحذر باشيد از اين:  يعني »راند  بيرون  از بهشت
  بيرون تقوا را  لباس  و قلبتان  ، يا از روححسي  لباس  از تنتان  گاه برد؛ آن  بيراهه  به  الهي

ديد  برابر را در  يا برهنگي. كند  محروم  بهشت  از ورود به نتيجه، شما را كشد و در
زيرا  بيارايد؛  و دلتان  نيست، در چشم  حالل  بر آنان  عورتتان  به  نظركردن  كه  كساني
و «  فريفت را  پدر و مادرتان  كه  گونه ـ همان  است  يد طواليي  ميدان  را در اين  شيطان

را   ايشان  سان بدين »كند  نمايان  را بر آنان  تا عورتهايشانبركند   را از آنان  لباسشان
  پنهان  ازديدشان  بود كه  هايي عورت  گشتن  نمايان  آن  مجازات  درافگند كه  در معصيتي

لذا خود  »بينند مي بينيد، آنها را نمي  شما را از آنجا كه  اش و قبيله  شيطان  هرآينه«بود 
 شما را از نمايان  تعالي  ببيند، نگهداريد زيرا حق  ما را عريانش  شيطان  كه  را از اين

  . است  كرده  نهي  عورتهايتان  ساختن 
او   آنان  كه ببيند  را از آنجايي  آدم  ـ فرزندان  ـ همانند شيطان  هر كس  كه  نيست  ترديدي
  است  آن  شايسته  پس  است  بزرگي  بس  نيرنگ  داراي  كسي  چنين  گمان بينند، بي را نمي

  را از حريم  وپاسداري  خودداري  بزرگي، نهايت  دشمن  چنين  در قبال  انسان  كه
.  است معني  نيز، مؤكد اين  باب  در اين  وارده  احاديث  كه چنان. بنمايد  خويش  ارزشهاي
  ؛ پس بيني تو او را نمي  بيند كه مي  تو را از جايي  اگر شيطان«: گويد مي  مصري  ذوالنون
  آن. بيند را نمي  او وي  بيند كه مي  را از جايي  شيطان  كه  بخواه  ياري  از كسي  تو هم

مراد از .  شيطان  قبيله  يعني):  قبيله. (»است آمرزگار  و رحيم  پوش پرده  كريم  ؛ همان كس
را   ما شياطينهمانا «اند  از شياطين  وتبار وي نسل و  و لشكريان  شيطان، ياران  قبيله

  و مربي  كننده ياور و توجيه  را بر كافران  ما شياطين:  يعني »ايم گردانده  نامؤمنان  اولياي
  . ايم و مسلط ساخته

  امكان  را پيرامون  تحقيقي  آيه  اين  ، در ذيل»المعاني  روح«در تفسير » الوسي»  عالمه
  اي وهميشگي  مطلق  قضيه  كريمه  آيه: گيرد مي  نتيجه  چنين  و از آن  كرده  بيان  جن  ديدن
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بشر   براي  آن و ديدن  است  عادت  برحسب  جن  ديدن  كند بنابراين، نفي نمي  را بيان
  . است  و اخبار و آثار آمده  در احاديث  كه دارد چنان  امكان

   

��±��°�� �̄�®¬��«��ª���©�� �̈�§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}���|��{��±��°�� �̄�®¬��«��ª���©�� �̈�§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}���|��{��±��°�� �̄�®¬��«��ª���©�� �̈�§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}���|��{��±��°�� �̄�®¬��«��ª���©�� �̈�§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}���|��{
µ�� �́��³��²µ�� �́��³��²µ�� �́��³��²µ�� �́��³��²  

  و خدا ما را بدان  يافتيم  خود را بر آن  پدران: گويند كنند، مي  كار زشتي  و چون«

 و ناشايست، هرگز  زشت  ورسمي بر راه  پدرانشان  بودن  كه درحالي »است  داده  فرمان
  را به  هرگزآنان  سبحان  كند و خداي نمي  توجيه  آنان  را از سوي  كار زشت  آن  دادن انجام
  و عمل ‡انبيا  و راه  از شيوه  پيروي  را به  آنان  بلكه  است  نداده  فرمان  زشت  يكارها

  و از جمله  خويش و كتابهاي ‡با انبيا  و از مخالفت  داده  فرمان  شده نازل  كتابهاي  به
  . است  كرده  عفت، نهيشان  خالف  اعمال فحشا و ديگر  ارتكاب

  نازل  كعبه  خانه  به  مشركان  برهنه  طواف  درباره  آيه  اين:  است آمده  نزول  سبب  بيان در
كردند و  مي  طواف  كعبه  خانه  به  طور برهنه خويش، به  پدران  با اقتدا به  شد زيرا مشركان

بود   نيز اين  تأويلشان .مأمور هستند  شيوه  اين  به  سبحان  خداي  از سوي  بودند كه  مدعي
قطعا : بگو«. اند كرده  نافرماني  جامه  را در آن �خدا  كنند كه نمي  طواف  اي در جامه  كه

  سبحان  بر خداي  افترايي  چنين  چگونه  پس» دهد نمي  فرمان  كار زشت  خدا به

  كه درحالي »دهيد؟ مي  خداوند نسبت  دانيد به نمي  را كه  آيا چيزي«بنديد؟  مي
  كار چگونه  پس  وناپسند است  زشت  ر هر امريو ناداني، د  جهل  از روي  گفتن سخن

  نسبت  سبحان  خداي  با دروغ، به  و آميخته  از جهل  برخواسته  سخن  خواهد بود اگر اين
  شود؟  داده

   

��Ç���� � � � �Æ�� ÅÄ��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»º��¹�� �̧ � �¶��Ç���� � � � �Æ�� ÅÄ��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»º��¹�� �̧ � �¶��Ç���� � � � �Æ�� ÅÄ��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»º��¹�� �̧ � �¶��Ç���� � � � �Æ�� ÅÄ��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½��¼��»º��¹�� �̧ � �¶
É��ÈÉ��ÈÉ��ÈÉ��È  

 هر در نزد  كه  آنچه  و به »است داده  قسط فرمان  به  پروردگارم« صپيامبر  اي »بگو«
  اوامر وفرمانهاي ! دهد؟ آري مي  ها فرمان زشتي  به  او چگونه  پس  نيكو و زيباست  عاقلي
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  زشت  اعمال ديگرو   برهنگي  بگوييد كه  من  لذا به  بر قسط است  خداوند متعال، مبتني
و   است  عدل: قسط .؟ ايد دارد و اينها را از كجا آورده  جاي  قاموس  اين  شما دركجاي

فحشا؛   به  دهد نه مي  فرمان  عدل  به  سازد كه مي  قسط، روشن  با تعبير به  عزوجل  خداي
خود   روي  در هر مسجدي  كه  اين«  به  است  داده  فرمان »و«اند  پنداشته  آنان  كه  گونه آن

  نماز بگزاريد درحالي  ليتعا  حق  بوديد،براي  كه  در هر مسجدي:  يعني »كنيد  را مستقيم

و او را «نماييد   قبله  سوي به  تن  و روي  او كرده  سوي به  دل  روي  در نماز خويش  كه

را   خداوند متعال:  يعني »ايد گردانيده خالص  خود را برايش  دين  كه بخوانيد درحالي
را   و چيزي  دانيدهگر  او خالص  را براي  خويش  دعا يا عبادت  كنيد كه  عبادت  در حالي

:  يعني »گرديد او برمي  سوي شما را آفريد، به  كه همچنان«آوريد  نمي  با او شريك
كند و  مي  را اعاده  پديد آورد، باز آفرينشتان  آفرينشتان شما را در آغاز  كه  گونه همان

  را از شكمهاي شما  كه چنان: ديگر  قولي  به.  تر نيست او مشكل بر  از نوآفريني  بازآفريني
  گرديد كه برمي  او درحالي  سوي آورد، باز به  چيز بيرون همه بي و  عريان  مادرانتان

  كه  است  آمده ك عباس ابن  روايت  به  شريف  در حديث  كه چنان  نيست چيز با شما هيچ
و   و عريان  شما لخت  گمان بي ! مردم  اي«: فرمودند  اي در موعظه صخدا  رسول

: كردند  را تالوت  كريمه آيه  اين  گاه آن. شويد حشر مي  عزوجل  خداي  سوي به نشده  هختن

﴿��_���������������i��h��gf��e��dc��b��a��`��j﴾� 104: األنبياء «.  
؛  آرايش  و نحوه  و پوشش  لباس  موضوع  كه  شويم مي  حقيقت  اين  آيات، متوجه  با اين

در   كه  است  جهت  نيست، از اين  زندگي  براي  وي  امهو برن �خدا  جدا از شريعت
  برقرار گرديده  ارتباطي  و شرك، چنين  ايمان  لباس، و موضوع  موضوع  آيات، ميان  سياق
  . است

   

��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê��Ø��×��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò��Ñ��ÐÏ��Î��Í��Ì��Ë���Ê
Û��Ú��ÙÛ��Ú��ÙÛ��Ú��ÙÛ��Ú��Ù  

  گروهي«: ايد شده  تقسيم  روهگ دو  به  گرديد كه باز مي  درحالي  تعالي  حق  سوي به ! آري

  برآنان  گمراهي  و گروهي«مسلمانانند   يعني  نيكبختان  همانا گروه  كه »نمود  را راه
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خدا  جاي را به  شياطين  زيرا آنان«باشند  كفار مي  بدبخت  گروه  كه »است  شده  ثابت

  كه  است  آن  سبب هب  شان و گمراهي  بدبختي  اين:  يعني »اند سرور و معبود خود گرفته

  واين »اند  يافته راه  پندارند كه و مي«اند  كرده  اطاعت �خدا  را در نافرماني  شياطين
  پندارد كه مي ؛ گمراهي  در نهايت  داشتن با وجود قرار  كه  است  هركافري  و وضع  حال

  .قرار دارد  و صواب  و معرفت  هدايت  درنهايت
   

AAAA����DCBDCBDCBDCB����EEEE����G��FG��FG��FG��F����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL�M�M�M�M����NNNN����POPOPOPO������RQ��RQ��RQ��RQ  
ترتيب، خداوند   اين  به» برگيريد  خود را در هر مسجدي  زينت ! آدم  فرزندان  اي«

حضور در   در هنگام  عورت  و پوشيدن  زينت  به  شدن آراسته  را به  بندگانش  متعال
  .دهد نماز و طواف، دستور مي  انجام  مساجد جهت

  مشركاني  ـ عمل  است آمده � عباس ابن  روايت  به  نزول  سبب  بيان در  كه ـ چنان  آيه  اين
و   آيه  همين  دليل  به. كند مي  كردند، مردود اعالم مي  طواف  برهنه  كعبه  در خانه  را كه

نماز   نمازگزار درحال  شخص  كه  است  است، سنت شده  روايت  آن  در معني  كه  احاديثي
  است  با پروردگار متعال  مناجات د زيرا نماز،حاضر شو  خويش  وشمايل شكل  بهترين  به

باشد  مي  نماز مستحب  اداي  در هنگام  خوشبويي  و استعمال  زينت  كارگرفتن بنابراين، به
جمهور فقها .  لباسهاست  سفيد از بهترين  لباس است، آمده  شريف  در احاديث  كه و چنان

  و بخوريد و بياشاميد ولي«.  ز استنما  فرايض از  عورت، فرضي  پوشيدن  برآنند كه

  چيز، ناپسند است و در همه  در خوردونوش  روي زياده و  اسراف:  يعني» نكنيد  اسراف

  دوست«را   حرام  سوي  به  از حالل  متجاوزان:  يعني» را  كاران اسراف هللا  هرآينه«

غذا و   ترك  كرد پس  برداري هها بهر از پاكيزگي  روي ميانه  رعايت بنابراين، بايد با »ندارد
  نفس  كند، كشنده مي  را ترك   غذا و نوشيدنيكال  كه  و كسي  نيست نوشيدني، از زهد

  كم  اي گونه  را به  غذا و نوشيدني  كه  باشد و كسي مي  دوزخ  و از اهل  است  خويش
از   ـ اعم  خويش  تكاليف  گرايد و از انجام  ضعف  به  وي  بدن  ثر آندرا  خورد كه مي

ـ   تكفلش  تحت  خود و كسان  مربوط به  هاي مسؤوليت  عبادات، يا اداي و  طاعات
 در  اسراف  كه  گونه همان.  است  كرده  مخالفت  الهي  گردد؛ با اوامر و ارشادات  ناتوان
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و   خردان بي جز  كه  بر وجهي  زندگي  و آرايشها و آسايشهاي  و خورد و نوش  مال  انفاق
  تعالي  حق  كه  است  و احكامي  با فرامين  آورند، نيز مخالف نمي  روي  بدان  ورزان اسراف

  . است  داخل  قرآني  نهي  اينها در اين  و همه.  است گردانيده  مشروع  بندگانش  براي
:  است  گردآورده  آيه  را در نصف  طب  علم  همه  خداوند متعال: اند گفته  از سلف  برخي

﴿IIII����JJJJ����KKKK����LLLL﴾.  
   

��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��^]��\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��^]��\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��^]��\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S��f���e��d��c���b��a�� �̀�_��^]��\��[��Z��Y��X���W��V��U��T��S
o��n�����m����l��k����j��ih��go��n�����m����l��k����j��ih��go��n�����m����l��k����j��ih��go��n�����m����l��k����j��ih��g  

  آورده، حرام  بيرون  بندگانش  براي  را كه  الهي  زينت  كسي چه« صپيامبر  اي »بگو«

 يا  از لباس  آرايد، اعم مي  آن  خود را به  انسان  كه  است  چيزي:  زينت »؟ است  كرده
  بيرون  بندگانش براي: ( معناي.  زيورآالت، جواهر و غيره  ؛ همچون مباح  از اشياي  غيرآن
؛ با  ومسخر گردانيده  رام  ها را برايشان زينت  اين  تعالي  باري:  كه  است  اين)  آورده

  بنابراين، بر كسيـ   كرم از  و ابريشم  از زمين  پنبه  آفرينش  آنها ـ همچون  اصل  آفريدن
در حد   نيست، چنانچه  و حرجي  مانع  پوشد، هيچ مي  قيمت فاخر و گران  جامه  كه

  كرده  آنها را حرام  تعالي  حق نباشد كه  از چيزهايي  پوشيدني  نشود و آن  داخل  اسراف
  يكل  عنوان  را تحت  آن  كه آرايد مي  چيزي  خود را به  كه  بر كسي  همچنان.  است

  برابر آن در  شرعي  مانع  كه درصورتي نيست،  حرجي  داد، هيچ  جاي  توان مي» زينت«
  كه  مصاديقي  با اين  الهي  از زينت  گيري بهره  پندارد كه مي  باشد و هر كس  وجود نداشته

  . است  در اشتباه  شك  است، بدون  با زهد وپرهيزگاري  ذكر كرديم، مخالف
ها و  خوردني:  يعني »ها را از رزق پاكيزه«  است نكرده  حرام  تعالنيز خداوند م »و«

  خوردن  ترك.  نيست ها نيز از زهد پاكيزگي  اين  ترك  كه بدان  را پس  پاك  هاي نوشيدني
ـ نيز   ها و غيره شيريني ها، ميوه  و لذيذ ديگر ـ چون  پاكيزه  هاي و خوردني  گوشت

  اين  كه  تا بر كساني  است آمده  اين   براي  كريمه آيه ! آري. شدبا مي  الهي  نهي  اين  شامل
  روش  كنند، انكار نمايد و اين مي تحريم   ها و زينتها را بر خود يا بر ديگران پاكيزگي
  در حديث  كه  است شده  روايت صخدا  از رسول. كند  را مردود اعالم  شان نادرست
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كنيد و   بخوريد، بنوشيد، صدقه  و تكبر و اسراف  دور از خودپسندي«: ودندفرم  شريف
  .»ببيند  اش را بر بنده  دارد تا اثر نعمتش  دوست  تعالي  بپوشيد زيرا حق

 اين:  يعني »دنيا است  در زندگاني  مؤمنان  نعمتها براي  اين« صپيامبر  اي »بگو«
در  ها ـ اصالتا اكيزگيها و ديگر پ ها، پوشيدني ها، نوشيدني از خوردني  نعمتها ـ اعم 

 در اين  و طفيلي  طور تبعي است، هرچند كفار نيز به  مؤمنان  دنيا براي  زندگاني
  قيامت در روز  آنان  براي«باشند   زنده  كه  گاه دارند تا آن  مشاركت  برخورداريها با آنان 

  ؤمنانم  و مختص  نيز خاص  نعمتها در روز قيامت  اين:  يعني »است  شده  خالص

  بيان خود را  آيات  سان بدين«ندارند   مشاركت  باشد و كفار در آنها با ايشان مي

  عزوجل  خداي  كه »دانند مي  كه  گروهي  براي«متمايز گردد   از حرام  تا حالل »كنيم مي
  .ندارد  شريكي

   

��������� �b��a�� �̀�_��~��}���� � � �|��{��z��y���x��w��� �v���u���t��s��r����q��p��b��a�� �̀�_��~��}���� � � �|��{��z��y���x��w��� �v���u���t��s��r����q��p��b��a�� �̀�_��~��}���� � � �|��{��z��y���x��w��� �v���u���t��s��r����q��p��b��a�� �̀�_��~��}���� � � �|��{��z��y���x��w��� �v���u���t��s��r����q��p����� �� ��������d��c�������d��c�������d��c�������d��c
l�����k��j��i��h��g��f��el�����k��j��i��h��g��f��el�����k��j��i��h��g��f��el�����k��j��i��h��g��f��e������m��m��m��m  

» است  كرده  را حرام  فواحش  پروردگارم  كه  نيست  جزاين« صپيامبر  اي »بگو«

  و آنچه  آشكار باشد از آن  آنچه«  است  و ناشايست  بسيار زشت  گناهان:  فواحش

و «  پنهاني طور به  د و چهبگير  انجام  علني  گونه به  فواحش  اين  چه:  يعني »باشد  پوشيده

  عذاب  سبب  كه  است  معصيتي  هرگونه  معني، شامل  و اين »است  كرده  را حرام  گناه

بر   اي گردنكشي و كبر و  ستم:  يعني »را  ناحق  تعدي«  است كرده  حرام »و«گردد   الهي
مقرر كنيد   ريكش را با خدا  چيزي  كه  و اين«  متجاوز است  از حد و حق  را كه  مردم

  خداي  كه  است  روشن  البته »است  نكرده  نازل  آن  بر حقانيت  دليلي  او هيچ  كه
  نازل  برهاني و  شود؛ هرگز حجت  گردانيده  با او شريك  ديگري  امر كه  بر اين  سبحان

  ا كردند؛ بهادع  كه  شده  كار گرفته به  منظور رد پندار مشركاني  تعبير، به  اين  كند پس نمي
  را كه  چيزي  كه  اين« بر شما  است  كرده  حرام »و«اند  آورده  شرك �خدا  فرمان

 »دهيد  خدا نسبت  به«باشد؛   را گفته  آن �خداوند  كه  را و اين  آن  حقيقت »دانيد نمي
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  كه  حالي دادند در مي  نسبت  سبحان  خداي  به  مشركان  كه  مانند حاللها و حرامهايي
  . است  نداده  هرگز بدانها فرمان �خداوند

   

{��z���y��xw��v��u��t��s��r���qp��o��n{��z���y��xw��v��u��t��s��r���qp��o��n{��z���y��xw��v��u��t��s��r���qp��o��n{��z���y��xw��v��u��t��s��r���qp��o��n  
  كه  است  و محدودي  معين  وقت  هر امتي  براي:  يعني »است  اجلي  هر امتي  و براي«

  چون  پس«گرداند  مي  ميراند و هالك مي  ميعاد معين  را در آن  امت  آن  تعالي  حق

  و نه افتند  پس  ساعتي  نه«از امتها فرارسد   ميعاد امتي  چون:  يعني »دفرارس  اجلشان

. شود مي واقع  ساعت  آن در  است، هم  مقدر گرديده  بر آنان  و آنچه »افتند  پيش  ساعتي
  عزوجل  خداي  از شرع  پيروي  امت، به  يك  و سعادت  و عزت  اما از نظر معنوي، حيات

  و بدبختي  مرگ  كه چنان  است  وابسته  و فضيلت  و اخالق  دين  هب  و تمسك  و پايبندي
  باشد و اين مي  وابسته  مظالم و  و انتشار مفاسد و منكرات  از دين  روگرداني  امت، به  آن

  .دارد  نيز ميعاد معيني  مرگ
  

��°�� �̄ � � �®��¬��«��� �ª��©�� �̈ � �§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}��� �|��°�� �̄ � � �®��¬��«��� �ª��©�� �̈ � �§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}��� �|��°�� �̄ � � �®��¬��«��� �ª��©�� �̈ � �§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}��� �|��°�� �̄ � � �®��¬��«��� �ª��©�� �̈ � �§��¦¥��¤��£��¢��¡�����~��}��� �|
±±±±   

اگر نزد :  يعني »بيايند  خودتان  از جنس  شما پيامبراني  اگر براي ! آدم  نفرزندا  اي«
  احكام:  يعني »خوانند مرا بر شما مي  آيات«  آمدند كه  خودتان  از جنس  شما پيامبراني

گروه   از اين  كنند پس مي  شما تبيين  را براي  دهند و آن شما خبر مي  را به  من
 پرهيزگاري  هركه  پس«نماييد   و پيروي  را تصديق  د و ايشانكني  اطاعت ‡رانپيامب 

  را؛ با پيروي  خويش  نفس  حال »كند  و اصالح«  سبحان  خداي  از معاصي »كند 

يا   ستم از »نيست  بر آنان  ترسي  هيچ  پس«  آنان  دعوت  نداي  به  گفتن و لبيك:  ازپيامبران

  روز قيامت در »شوند مي  اندوهگين  ايشان  و نه«شود   گريبانگيرشان  در آينده  كه  عذابي
  حالي  در هيچ آنها اصال:  است  اين  يا معني. اند سر گذاشته  در دنيا پشت  كه  بر آنچه

  برند و در هيچ مي سر به  الهي  عنايت  زير سايه  امور خويش  ندارند؛ زيرا در تمام  بيمي
  .كنند مي  توكل �خدا به  امورشان  ر همهنيستند زيرا د  اندوهگين  هم  حالي
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 »آنها انگاشتند و از  دروغ«اند  خوانده  ما بر آنان  پيامبران  كه »ما را  آيات  كه  و كساني«

و دوزخند   همدم  تكبر ورزيدند، اينان«  در آنهاست  كه  آنچه  به  و عمل  از اجابت:  يعني

  .شوند نمي  برده  بيرون  هرگز از آن  كفرشان  سبب لذا به »جاودانند  در آن
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 كند،  او را تكذيب  بندد، يا آيات  بر خدا دروغ  كه  كس  ستمكارتر از آن  پس«

و   بسته  دروغ  سبحان  بر خداي  كه  نيست  كس  ستمكارتر از آن  كس هيچ:  يعني »؟ كيست
  كه را  است، يا آنچه  نداده  فرمان  او بدان  گرداند كه  را مشروع  چيزي  از كار دين

 و  عزوجل  دايدروغگو بر خ »گروه  آن«نمايد   اند، تكذيب آورده ‡ پيامبران

از   آنان  آنها بهره  به«؛  است  آمده  سويشان به ‡پيامبران  وسيله  به  كه  انگار آنچه دروغ

دنيا و   از خير و زينت »شده  نوشته  آنان بر«محفوظ   در لوح:  يعني »در كتاب  آنچه

  چون  كه اهگ رسد تا آن مي«  و پوشيدني  و نوشيدني  از خوردني  ـ اعم  آن  هاي پاكيزگي

را   جانشان  بيايند كه«  و همكارانش  الموت ملك:  يعني »ما  فرستادگان  نزد آنان

  خدايان  كجاست:  يعني »پرستيديد؟ بجز خداوند مي  آنچه  كجاست: بستانند، گويند
تا  وجو كنيد آنها را جست  پرستيديد؟ اينك خوانديد و مي بجز خداوند مي  كه  باطلي

 »شدند از نظر ما ناپديد  آنان: گويند مي«برسانند   بكنند و نفعي  شما كاري  امروز براي
شدند و ما  يا از نزد ما رفتند و ناپديد.  ما كجاييم  دانند كه نمي  كردند پس  و ما را گم

كفر   به:  يعني »اند بوده كافر  دادند كه  خود گواهي  و عليه«آنها كجايند   كه  دانيم نمي
  .و اقرار كردند  خود اعتراف
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l��k�����j��i��hl��k�����j��i��hl��k�����j��i��hl��k�����j��i��h  
شما  از  پيش  كه  هايي امت  شويد در ميان  آتش  داخل  كه«  خداوند متعال »فرمايد مي«

  و آنان »انس و  از جن«اند؛  از شما گذشته  قبل  كه  هايي با امت  راههم:  يعني »اند بوده

از  »درآيد  در آتش  امتي  كه  هرگاه«امتها هستند   از همه  و انس  جن  كفار دو نوع

  قبل  را كه  ديگري  امت:  يعني »كند مي  ديگر مانند خود را لعنت  امت«  گذشته  امتهاي
  امت  اقتدا به  سبب اخير به  امت  اين  كه كند، چرا مي  است، لعنت  درآمده  دوزخ  از او به

  به  در دوزخ يكجا  همه  چون  كه  تا وقتي«  است  پيوسته  شوم  سرانجام  اين  پيشين، به

ديگر  يك  به:  تدارك . و پيروان  و رهبران  و پسين  پيشين  از امتهاي  اعم »ديگر رسند يك

متأخر از   گويد گروه مي«  است  آمدن  و گردهم  آمدن درپي پي شدن،  و ملحق  پيوستن

يا   و پيروان  فرومايگان  هايند، كه آخرين  دوزخ  در ورود به  كه  كساني:  يعني »آنان

  بر آنان  دوزخ  در ورود به ه ك »از آنان  متقدم  گروه  در حق«باشند  مي  در زمان  متأخران
: گويند مي ! آري. اند در زمان  ؤسا و بزرگانشان، يا متقدمانر  اند و آنان بوده  پيشگام

ما   متقدم  گروه:  باشد كه  اين  مرادشان جايزاست  »كردند  ما را گمراه  آنان! پروردگارا«
اقتدا   شان دين  به  نانو بعد از آ  كرده  تبعيت  از آنان  اند زيرا ما متأخران كرده  را گمراه

باشد   مراد اين  جايز است  همچنان.  قرار داديم  خويش  لگو و پيشوايرا ا  و آنان  كرديم
 »بده  آنان  به  آتش، مضاعف  از عذاب  پس«كردند   ما را گمراه  رؤسا و رهبران:  كه

دوچند يا   عذابي:  بار است، يعني  بار يا چندين يك  به بر مانند خود  شدن  افزون:  ضعف
 »است  مضاعف  عذاب  هركدام  براي: فرمايد مي هللا«  بده  نآنا  برابر به  چند و چندين

  متأخران، چه  و چه  متقدمان  آخر، چه  و چه  اول  گروه از شما؛ چه  هر گروه:  يعني
برابر داريد زيرا اگر   چندين  مراتب يا به  دوچندان  عذابي  پيروان، همه  و چه  رهبران
  از متقدمان  نداشتند و اگر متأخران  اي سلطه  هيچاز خود   بودند، رهبران نمي  پيروان
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هر   براي  را كه  عذابي »دانيد شما نمي  ولي«كنند   توانستند چنين مين كردند، نمي  پيروي
  .داند ديگر را نمي  گروه  مقدار عذاب  گروه  يك يا.  هست  گروه

   

q��p����o��n��mq��p����o��n��mq��p����o��n��mq��p����o��n��m���������z����������������y��x��w��v���u��t��s��r�z����������������y��x��w��v���u��t��s��r�z����������������y��x��w��v���u��t��s��r�z����������������y��x��w��v���u��t��s��r����{{{{  
  به  در دوزخ  درآمدگان پيش:  يعني »گويند متأخر مي  گروه  به  از آنان  متقدم  و گروه«

  هيچ شما را بر ما«: گويند مي  پيروان  به  پيوندند، يا پيشوايان مي  آنان  بعدا به  كه  كساني

جا معتبر اين در  زيرا آنچه  نيست  در عذاب  تخفيفي  شما هيچ  براي:  يعني »نيست  برتريي
  نه  است  بوده  باطل در دنيا پيرو  كه  و در اين  است  خود انسان  است، دستاورد و عمل

از پيشوا و   ؛ اعم گروه دو لذا ما هر  نيست  از او پذيرفنه  عذري  رو در آن، هيچ پيش
ما   كه چنان »بچشيد را  آتش  عذاب  پس«  عذاب، برابريم  پيرو، در كفر و استحقاق

  . وي  و كفر به  تعالي  حق  هاي از نافرماني »كرديد مي  آنچه  سبب به«  ايم هچشيد
   

�~��}��|�~��}��|�~��}��|�~��}��|����������n��m��l��k��j����i����h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀��_��n��m��l��k��j����i����h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀��_��n��m��l��k��j����i����h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀��_��n��m��l��k��j����i����h��g��f��e��d��c���b��a�� �̀��_
t��s���r��q��pot��s���r��q��pot��s���r��q��pot��s���r��q��po  

آنها تكبر ورزيدند،   كردند و از پذيرفتن  ما را تكذيب  آيات  كه  كساني  هرآينه«

 گشوده  آسمان  هاي دروازه«بميرند   كه  گاه ارواحشان، آن  براي:  يعني »آنان  براي هرگز

: ديگر قولي  به . است شده  نيز روايت  بسياري  احاديث  باب  در اين  كه چنان »شود نمي 
  عمل  ؛ چنانچه اعمالشان  روي دعا نمايند و به  ؛ چون دعاهايشان  روي به  آسمان  درهاي

  برداشته  عزوجل  خداي  سوي به  نه  دعا و عملشان  شود پس نمي  بكنند، گشوده  نيكي
  گاه شود، آن مي  برگردانده  خودشان به  گيرد بلكه قرار مي  پذيرش مورد  شود و نه مي

  روي به  آسمان  درهاي  نه«: گويد مي  جريج ابن .كوبند مي  را بر رويشان  آن  فرشتگان
  دو قول هر  سخن، جامع  اين  كه. »اعمالشان  يرو به  شود و نه مي  گشوده  ارواحشان

در :  يعني »درآيد  سوزن  شتر در سوراخ  كه  تا وقتي آيند درنمي  بهشت  و به«.  است
  محال  را به  بهشت  به  درآمدنشان  جهت  آيند، بدين درنمي  بهشت  به  از احوال  حالي  هيچ

را   سوزن  سوراخ). درآيد  سوزن  سوراخ شتر در  كه  تا وقتي: (گردانيد و فرمود  معلق
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  بعضي.  شتر نر است:  جمل. قرار دارد  تنگي  در غايت  ياد كرد كه  جهت  از اين  بويژه
  جزاي  مانند اين به:  يعني »سان و بدين«  است  كلفت  طناب  معني  به  جمل: اند گفته

  .»دهيم را كيفر مي  مجرمان«  كرديم  بيان كه  وحشتناكي
   

¡�����~��}���|{��z��y��x��w��v��u¡�����~��}���|{��z��y��x��w��v��u¡�����~��}���|{��z��y��x��w��v��u¡�����~��}���|{��z��y��x��w��v��u  
:  غواشي »پوششهاست و از بااليشان«  است  فرش: مهاد »فرشهاست  را از دوزخ  آنان«

. پوشاند مي  همانند لحاف را  آنان  كه  است  هايي آتش  از بااليشان  لحافهاست، يعني
گونه،  و اين«  است  جهنم از آتش  بسترها و باالپوشهايشان:  كه  اين  سخن  حاصل

  .»دهيم را سزا مي«  خويش  بر نفسهاي »بيدادگران
  : فرمايد پرداخته، مي  مؤمنان  نيك  سرانجام  به  گاه آن
   

��²��±��°��¯®���¬��«��ª�������©�� �̈�§����¦��¥���¤��£��¢��²��±��°��¯®���¬��«��ª�������©�� �̈�§����¦��¥���¤��£��¢��²��±��°��¯®���¬��«��ª�������©�� �̈�§����¦��¥���¤��£��¢��²��±��°��¯®���¬��«��ª�������©�� �̈�§����¦��¥���¤��£��¢
³³³³  

قدر   را جز به  كس  كردند، هيچ  شايسته  آوردند و كارهاي  ايمان  كه  و كساني«

  ؛ منوط به بهشت  ورود به  نشود كه  فهميده  بنابراين، چنين »كنيم نمي  مكلف  توانش

 مؤمن »گروه  آن«قرار ندارد   انسان  و امكان  توان  در حيطه  كه  است  اعمالي  دادن  انجام

  .»باشند مي  در آنجا جاودان  بهشتند، ايشان  همدم«نيكوكردار  

   

�¿¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´�¿¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´�¿¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´�¿¾��½��¼��»���º��¹�� �̧�¶��µ��´������È���� �Ç��Æ���� � �Å��Ä��Ã��Â��Á��À��È���� �Ç��Æ���� � �Å��Ä��Ã��Â��Á��À��È���� �Ç��Æ���� � �Å��Ä��Ã��Â��Á��À��È���� �Ç��Æ���� � �Å��Ä��Ã��Â��Á��À
Ú��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���ÓÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��ÉÚ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���ÓÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��ÉÚ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���ÓÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��ÉÚ��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô���ÓÒ��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë��Ê��É����������������Ü��ÛÜ��ÛÜ��ÛÜ��Û  

  را كه  هايي كينه  عزوجل  خداي:  يعني »زداييم مي  هايشان را از سينه  اي كينه  و هرگونه«
تا بدانجا  دستر كند و مي مي  پاك  هايشان اند، از سينه ديگر داشته در دنيا بر يك  بهشتيان

اگر   دارند، چه مي  دوست  دل  ديگر را از ته شود و يك مي  و شفاف  صاف  دلهايشان  كه
امر در التذاذ و   قطعا اين باشد،  وجود داشته  و كينه  وغش مانند دنيا غل  به  در دلهايشان



829  

با   كه  آورد زيرا كساني مي پديد  و كمي  كاستي  بهشت  از نعمتهاي  برخورداريشان
  پنهان  كينه:  غل. گذرد نمي  خوش  در كنار هم  آنان بر  ورزند، زندگي مي  ديگر كينه يك

  بهشتيان  كه  است  معني  اين  در بهشت، به  كينه  زدودن:  برآنند كه  بعضي.  هاست در سينه
  در حديث. ورزند ديگر حسد نمي منزلتهايشان، با يك و  مقامها و درجات  در برتري

  كه  گاه آن«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است آمده � خدري ابوسعيد  روايت  به  فشري
  متوقف  است  و دوزخ  بهشت  ميان  كه  يابند، بر سر پلي مي  نجات  دوزخ  از آتش  مؤمنان
  ديگرشان از يك  است  در دنيا بوده  ميانشان  كه  در مظالمي  شوند، سپس مي  ساخته

  بهشت  ورود به  اجازه  آنان  و مصفا گشتند، به  پاك  چون  كه  شود تا آن مي  گرفته  قصاص
در   خويش  و مأواي  منزل  دريد اوست، آنان  جانم  كه  ذاتي  سوگند به. شود مي  داده

  .»شناسند اند، مي در دنيا داشته  كه  را بهتر از مسكني  بهشت
بدر   اهل ما  درباره  آيه  اين  خدا كه به«:  ستا فرموده  كريمه  آيه  نزول  سبب  دربيان � علي
  ستايش: گويند و مي  است  نهرها جاري  از زير قصرهايشان«. »گرديد  نازل

 همانا  كه  بزرگ  پاداش  اين  ما را به:  يعني »نمود  اين، هدايت  ما را به  كه  راست خدايي
و   ايمان  يا در دنيا به. نمود  راه است،  از دلهايمان  كينه  و زدودن  در بهشت  جاودانگي

مستعد  و ما هرگز«نمود   است، هدايتمان  عظيم  رستگاري  اين  وسيله  كه  صالح  عمل

ما را  هللا اگر«  را نداشتيم  و منزلت  فيض  همه اين  به  يابي راه  و توان» نبوديم  يافتن راه

  پروردگار ما به  فرستادگان  شك بي«  يافتيم  او راهبر شد تا ما راه  پس »ننمودي  رهبري

  بدان  كه  خوشي از عاقبت  و شادكامي  از سر شادماني  بهشتيان »آمدند  و درستي  راستي

  بر اين  برايشان  تبريكي پيام  مثابه  به» شوند  و ندا داده«گويند  را مي  سخن  اند، اين رسيده

  انجام  آنچه  پاداش  را به  آن  كه  است  بهشتي  اين  اينك«:  الهي  عظماي  نعمت

برشما بود،   الهي  فضل از  كه  خويش  را با عمل  آن:  يعني »ايد يافته  داديد، ميراث مي
  كنيد و با اعمال  پيشه  ودرستي  راستي«:  است  آمده  شريف  در حديث. ايد آورده  دست به

. شود نمي  وارد بهشت  با عملش  يهرگز كس  بدانيد كه  جوييد ولي  خدا تقرب  به  شايسته
  كه  ؛ مگر اين من  حتي: فرمودند ص حضرت ؟ آنهللا شما يارسول  حتي: گفتند  اصحاب

بر   سبحان  خداي  اگر فضل  پس. »درپوشاند  خويش  رحمت  مرا به  عزوجل  خداي
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  عمل  نجاما  به  نبخشد، او هرگز موفق  توانايي  عمل نباشد و او را بر  كننده عمل  شخص
  شريف  در حديث صخدا  رسول  كه  است شده  روايت  همچنين. شود نمي  شايسته
باشيد؛ و هرگز   و تندرست  صحيح: گيرند قرارمي  خطاب مورد  چنين  بهشتيان«: فرمودند

و   و سختي  باشيد؛ و هرگز در رنج  و در نازونعمت  نيكوحال و  بيمار نشويد، شادمان
باشيد؛ و هرگز   نگرديد، جاودان  شويد؛ و هرگز پير و فرتوت  جوان د،آزار قرار نگيري

  .»نميريد
    

��W��VU��T��SR��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F���E��D��C��B��A��W��VU��T��SR��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F���E��D��C��B��A��W��VU��T��SR��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F���E��D��C��B��A��W��VU��T��SR��Q��P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��F���E��D��C��B��A
�������i��h��g��f��� �e��d��� � � �c��b��a�� �̀�_�� �̂ �]��\��[���Z��Y��X�������i��h��g��f��� �e��d��� � � �c��b��a�� �̀�_�� �̂ �]��\��[���Z��Y��X�������i��h��g��f��� �e��d��� � � �c��b��a�� �̀�_�� �̂ �]��\��[���Z��Y��X�������i��h��g��f��� �e��d��� � � �c��b��a�� �̀�_�� �̂ �]��\��[���Z��Y��X

jjjj  
و   در منزل  از دو گروه  هريك  كه  آن بعد از »را ندا دهند  دوزخ  اهل  بهشت  و اهل«

  وعده«از نعمتها  »ما  به  را پروردگارمان  ما آنچه  كه«: يابند استقرار مي  خويش  مقام

  را پروردگارتان  آنچه  آيا شما هم  پس«  رسيديم  آن  به:  يعني »يافتيم  بود، راست  داده

 رسيديد؟  آن  به:  يعني »يافتيد  ستبود، را  كرده  وعده«  دردناك  از عذاب» شما  به

 »گفتند« كنند مي  مطرح �خداوند  نعمتهاي  به  اعتراف  را در مقام  سخن  اين  بهشتيان

  رسول«: گويد مي كثير ابن.  يافتيم  را راست  پروردگارمان  ما نيز وعده »آري«  دوزخيان
  كوبنده  نداي  نيز با اين ند،شد  افگنده  چاهي  به  در بدر را كه  مشركان  كشتگان صخدا

آيا ...!  ربيعه  بن شيبه  اي!  ربيعه بن عتبه  اي ! هشام  بن اباجهل  اي: قراردادند  مورد خطاب
  را كه  آنچه  يافتيد؟ زيرا من  راست بود،  كرده  شما وعده به  دگارتانپرور  را كه  آنچه

 !هللا يا رسول:  گفت �اثنا عمر  در اين .»يافتم بود، راست  كرده  وعده  من  به  پروردگارم
 صخدا  اند؟ رسول گنديده  اكنون  دهيد كه قرارمي را مورد خطاب   شما گروهي

  به  گويم، نسبت مي  من  آنچه  در يد اوست، شما به  جانم كه  ييخدا  سوگند به«: فرمودند
  .»دهند  توانند پاسخ نمي  آنان  نيستيد ولي آنها شنواتر

:  قولي به »دهد آواز درمي«  دو گروه  در ميان:  يعني »آنان  در ميان  اي آوازدهنده  گاه آن«

 !باد  ستمگران خدا بر  لعنت:  كه«  است  بر دوزخ  گماشته  از فرشتگان  آوازدهنده  اين
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  اهر  آن  داشتند و براي باز مي«  حق  راه  از پيمودن:  يعني »اهللا  را از راه  مردم  كه  آنان هم

  آن  و درستي رمانيدند و در راستي  مي  راه  را از آن  مردم:  يعني »خواستند را مي  كجي
  و ناصوابي  ناحق  راه، راه  اين  كه  شان سخن  كردند؛ با اين وارد مي  و اشكال  راه، عيب

 از »را منكرند  آخرت  و آنان«  ما خود در آنيم  كه  است  چيزي  فقط همان  و حق  است
  و حسابي  عقاب از  كه ندارند، چرا  منكرشان  و اعمال  از سخنان  رو، باكي  اين
  .ترسند نمي

   

r��q��p���o��n��ml��kr��q��p���o��n��ml��kr��q��p���o��n��ml��kr��q��p���o��n��ml��k����������~��}���|��� {z��y��x��w��v��u��ts��~��}���|��� {z��y��x��w��v��u��ts��~��}���|��� {z��y��x��w��v��u��ts��~��}���|��� {z��y��x��w��v��u��ts
�� �̀�_�� �̀�_�� �̀�_�� �̀�_  

و   بهشت  دو گروه، يا در ميان  آن  در ميان:  يعني »است  دو، حجابي  آن  و در ميان«

  كه  است  ديواري  بلنديهاي:  اعراف »هستند  مردماني  و بر اعراف«  است  دوزخ، ديواري
  و مرتفع بلند  مكان  معني  به:  و در لغت  است  شده  زده  و دوزخيان  بهشتيان  در ميان

  .باشد مي
  اصحاب  برآنند كه  بعضي: نظر دارند اختالف  بر چند وجه  اعراف  اصحاب  علما درباره

  از مشغله  فارغ  اند كه مؤمنان  آنان، فضال و صلحاي  برآنند كه  ضيبع. اعراف، شهدايند
مجاهد   قول  اين  باشند ـ كه مي  مصروف  مردم  احوال  مطالعه  به  خود در اعراف  وانفساي

اند و  شده  ديوار گماشته  بر آن  اند كه فرشتگاني اعراف،  اصحاب  برآنند كه  بعضي.  است
  بعضي. كنند جدا مي  از هم  و دوزخ  بهشت  به  از ورودشان  ا قبلر  و كافران  مؤمنان

كمتر از   نيكشان  و اعمال  برابر است  و گناهانشان ها ثواب  اند كه مردمي  آنان  برآنند كه
وارد   الهي  و رحمت  فضل  به  گردند، سپس  وارد بهشت  آن  وسيله بتوانند به  كه  است  آن

  قول  اين  كه. اند شوند، ايشان وارد مي  بهشت  به  كه  كساني  ينشوند و آخر مي  بهشت
  كثير نيز اين و ابن  است  از سلف  ديگري  عنهما و عده هللا رضي مسعود و ابن  عباس ابن
  مردماني  ؛ بر اعراف هرحال به. باشد تر مي قوي  از ديگر اقوال و  داده  را ترجيح  قول

  به:  يعني »شناسند مي  آنان  سيماي  را به  و دوزخ  بهشت  اهل از  هريك  كه«: هستند

 »دهند را ندا مي  بهشت  و اهل«  هايشان چهره  يا سياهي  سپيدي  ؛ چون آنان  هاي نشانه
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  تحيت  عنوان را به  بينند، ايشان را مي  بهشت  اهل  كه  اعرافند، هنگامي بر  كه  كساني:  يعني
هنوز وارد   اينان. بر شما باد  سالم  كه«: دهند ندا مي  نينچ  اكرامشان و  و شادباش

  هنوز وارد بهشت  اعراف  اصحاب:  يعني »را دارند  آن  اما طمع اند نشده  بهشت
  پرورانند زيرا فضل را در سر مي  اميدي  و چنين  داشته  طمع  درآن ورود  به  اند ولي نشده

  بر خشم  خداوند متعال  رحمت  نگرند كه نند و ميبي را مي  بهشت  اهل بر  الهي  و رحمت
  . است  كرده  غلبه  وي

 كه  گاه آن«: فرمودند  شريف  در حديث ص اكرم  رسول  كه  است  شده  روايت
شما : گويد مي  اعراف  اصحاب  شود، به مي  فارغ  بندگانش  ميان  از داوري  العالمين رب 

  .»بخراميد ببريد و  خواهيد، بهره مي  كه  از بهشت  جايي در هر  منيد پس  آزادكردگان
  

o��n�����m��l��k��j��i��h�������g���f���e��d��c��b��ao��n�����m��l��k��j��i��h�������g���f���e��d��c��b��ao��n�����m��l��k��j��i��h�������g���f���e��d��c��b��ao��n�����m��l��k��j��i��h�������g���f���e��d��c��b��a   
  گردانيده  دوزخيان  سوي به«  اعراف  اصحاب  چشمان : يعني »چشمانشان  و چون«

اند  هدرافتاد  دوزخ  به  كه »ستمكاران  گروه  ما را در زمره !پروردگارا: گويند شود، مي
  .»قرار نده«

   

|{zyxwvutsrqp|{zyxwvutsrqp|{zyxwvutsrqp|{zyxwvutsrqp����~��}~��}~��}~��}  
  هايشان قيافه  را به  آنان  دهند كه را ندا مي«كفار   از سران »مرداني  اعراف  و اهل«

  بازداشتن  را براي  آن  كه »شما  جمعيت: گويند مي«و   هايشان نشانه  به:  يعني »شناسند مي

و «آورديد  مي گرد  باطل  در جهت  ا كهر  مالهايي  يا آن. آورديد گرد مي �خدا  از راه

  و به »نكرد  تان كفايت«  تان استكبار و گردنكشي:  يعني »كرديد مي  كه  سركشي  همه آن
  .ابد درافتاديد  عذاب  روزگار بد و اين  اين  به  سرانجام  نيامد، بلكه  كارتان

   

��±���°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§¦��¥���¤���£��¢��¡�����±���°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§¦��¥���¤���£��¢��¡�����±���°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§¦��¥���¤���£��¢��¡�����±���°�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§¦��¥���¤���£��¢��¡���  
 رحمتي  هيچ  هرگز خدا شامل  كرديد كه شما سوگند ياد مي  بودند كه  اينان ا همآي«

  فقرا و مستضعفان  سوي به  كه  در حالي  اعراف  اصحاب:  يعني »دهد؟ نمي  قرارشان 
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  اينان هم مگر: گويند كفار مي  به  كنند، خطاب مي  اند، اشاره درآمده  بهشت  به  كه  مسلمان
  هيچ �خدا كرديد كه آورديد و سوگند ياد مي نمي  حساب  ا آنها را بهشم  نبودند كه

  و نه  برشماست  بيمي  درآييد، نه  بهشت  به  اينك«نخواهد رسانيد   آنان  به  رحمتي

  به  اعراف  اصحاب  يعني.  است  اعراف  اصحاب  سخن  از ادامه  اين »شويد مي  اندوهگين
 �خداوند  سخن  اين: ديگر قولي  به... درآييد  بهشت  هب  اينك: گويند مي  مسلمانان

  خود وارد بهشت رحمت  را به  ايشان  كه  است  اعراف  خود اصحاب  به  خطاب
  .گرداند مي

شناسند؛  مي  را از سيمايشان  مردم  اعراف  اصحاب«:  گفت  كه  است  شده  نقل  از سدي
  چون  پس  هايشان چهره  را با سپيدي  بهشت  لو اه  هايشان چهره  را با سياهي  دوزخ  اهل

  سالم: گويند كنند؛ مي مي برند، عبور مي  بهشت  سوي را به  آنان  كه  از برابر گروهي
كنند؛  برند، عبور مي مي دوزخ   سوي را به  آنان  كه  از برابر گروهي  و چون ! عليكم

  .»گردانم  ستمگر همراه  ما را با قوم !پروردگارا: گويند مي
   

��Ä� �Ã��Â�� ÁÀ� �¿��¾��½� �¼��»�� �º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��Ä��Ã��Â�� ÁÀ� �¿��¾��½� �¼��»�� �º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��Ä��Ã��Â�� ÁÀ� �¿��¾��½� �¼��»�� �º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²��Ä��Ã��Â�� ÁÀ� �¿��¾��½� �¼��»�� �º��¹�� �̧ �¶��µ�� �́ �³��²
��È��Ç���Æ��Å��È��Ç���Æ��Å��È��Ç���Æ��Å��È��Ç���Æ��Å  

 هللا  كه  از آب، يا از ساير آنچه  چيزي:  دهند كه را ندا مي  بهشتيان  و دوزخيان«

  خويش  طلب  از اجابت  كه ـ درحالي  چرا آنان »است، بر ما بريزيد داده  روزي شما به
 و  درمانده  شخص  كه  آن  كنند؟ براي مي  درخواستي  چنين  تياناند ـ از بهش مأيوس

  ، دليل)بريزيد بر ما: افيضوا(و تعبير . گويد هردو را مي  فايده و بي  بافايده  متحير، سخنان
  اين هللا  هرآينه«  بهشت  اهل »گويند مي«دارد  قرار  بر فراز دوزخ  بهشت  كه  است  بر آن

  حرام  بر كافران«گوارا را   هاي ها و نوشيدني خوردني و ديگر  آب:  يعني »هردو را

  توانيم ؛ نمي است  كرده  حرام بر شما  سبحان  خداي  كه  ما با چيزهايي  پس »است  ساخته
  . بكنيم  شما مدد و معاونتي  به
   



834  

��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï��Î���Í��Ì��Ë��Ê��É
���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×���Ý��Ü��Û��Ú��Ù��Ø���×  

  گرفتند و زندگاني  بازي  خود را به  دين  كه  كساني«: فرمايد مي  وند متعالخدا  گاه آن

شدند   در دنيا فريفته  طوالني  بقاي  و به  كرده  را فراموش  لذا آخرت »داد  دنيا فريبشان

  آنان  كه چنان«  كنيم مي  رهايشان  در دوزخ:  يعني »كنيم مي  را فراموش  امروز آنان  پس«

  كه كردند و چنان  فراموش«را   روز آخرت  مالقات:  يعني »را  روز خويش  اين  مالقات

گرديد،   شان هالكت  سبب  كه  هايي بنابراين، خصلت »كردند ما را انكار مي  آيات
  . الهي  آيات  انگاشتن  دروغ و  آخرت  كردن  دنيا، فراموش  حب: بود از  عبارت

   

J����I��H��G��F��E��D��C��B��AJ����I��H��G��F��E��D��C��B��AJ����I��H��G��F��E��D��C��B��AJ����I��H��G��F��E��D��C��B��A��������KKKK  
مشركان،   سوي به:  پيامبران  با فرستادن  كه  حقيقت  اين  اعالم  براي  تعالي  حق  گاه آن

است،   نگذاشته  باقي  را برايشان  عذري  گونه هيچ  و جاي  كرده  را بر آنها تمام  حجت
 و  روشن  كه«  است  همانا قرآن  كه »آورديم  كتابي  آنان  براي  و هرآينه«: فرمايد مي

و متمايز   را روشن آن  و اندرزها و داستانهاي  و حرام  حالل:  يعني »ايم ساخته  شيوايش
دانا و   آن  احكام  ساختن روشن  كيفيت  به  كه  درحالي:  يعني »علم  از روي«  ايم ساخته

  كه  اين  در عين  قرآن  پس» است  ايمان  اهل  براي  و رحمتي  و هدايت«  ايم بوده  عالم
  . مؤمنان  براي  هست، ليكن نيز  و رحمتي  است، هدايت  و روشن  اضحو
   

�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��PO���N��M��L�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��PO���N��M��L�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��PO���N��M��L�� �̀��_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��PO���N��M��L
� �d� � � �c� �b��a��d� � � �c� �b��a��d� � � �c� �b��a��d� � � �c� �b��a����i� �h�� � �g� �f��ei��h�� � �g� �f��ei��h�� � �g� �f��ei��h�� � �g� �f��e������r��q� �p��o��n��m��l� � � kj��r��q� �p��o��n��m��l� � � kj��r��q� �p��o��n��m��l� � � kj��r��q� �p��o��n��m��l� � � kj
���t��s���t��s���t��s���t��s  

  آنان  به  در قرآن  ا كهر  كفار جز عذابي:  يعني» آنند؟  جز در انتظار تأويل  آيا آنان«
خواهد   منتهي  بدان  سرانجام، كارشان  كه  كشند، عذابي است، انتظار نمي  شده  داده  وعده

  آيد تا آن مي  ميان نو به  مسائلي  قرآن  از تأويل  پيوسته«: گويد مي  در تفسير آن  ربيع. شد
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  كه  روزي«. »رسد مي  اتمام  به  آن  تأويل  كه  روز است  فرارسد و در آن  روز حساب  كه

  فراموش  از آن  را پيش آن  كه  كساني«  است  همانا روز قيامت  كه »فرارسد  آن  تأويل

فرارسد و   آن  هاي وعده  مصداق  كه  از آن  را قبل  قرآن  كه  كساني:  يعني »بودند  كرده
  فرستادگان  شك بي: گويند يم« بودند؛  كرده  يابد، ترك  در آن، تحقق  مورد بحث  فرجام

اقرار   حقيقت  اين  به  در جايي گونه، بدين »بودند  را آورده  و حقيقت  پروردگار ما حق

آيا امروز   پس«ندارد   حالشان  به  سودي  در آنجا هيچ  اعتراف  اين  كنند كه مي  و اعتراف

ما   براي  كاش  اي:  نييع.  تمناست  معناي  به  جمله  اين »؟ هست  ما را شفاعتگراني
  ما تا ما را از عذاب در نزد پروردگار »كنند ما شفاعت  تا براي«بود  مي  شفاعتگراني

  سبحان  خداي  كنند كه  ما شفاعت  يا براي »شويم  يا بازگردانيده«گرداند   معاف  دوزخ

  آنچه غير«  يمشو  داده  اگر بازگشت »كنيم  عمل  گاه آن« دنيا بازگرداند  سوي ما را به

  آنان:  يعني »زدند  خود زيان  به  كه  راستي به«آلود  شرك  واعمال  از معاصي »كرديم مي
نگرفتند   اي بهره  هيچ  خويش  و فالح  صالح  خود در جهت  توانمنديهاي و  از زندگي

انند اند، هم خود را باخته  هستي  گرديد، گويي  بال و محنت  بر آنان  آنان  زندگي  پس
:  يعني »كردند افترا مي  آنچه  شد از آنان  و گم«بازد  خود را مي  المال رأس  كه  تاجري
دنيا  در  كه  و نابود شد، يا معبودهايي  ساختند، تباه در دنيا برمي  كه  هايشان بافي دروغ

  آنان  به  سودي  ناپديد شد و هيچ  دادند، از نزدشان قرار مي  سبحان  خداي  شريك
  .رسانيدن
   

�����e���d��c��b��a�� �̀ �_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��� �u�����e���d��c��b��a�� �̀ �_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��� �u�����e���d��c��b��a�� �̀ �_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��� �u�����e���d��c��b��a�� �̀ �_��~���}��|��{��z��y��x��w��v��� �u
��v��u��t��s�� rq���p��o��n�� ml��k��j��i��h���g��f��v��u��t��s�� rq���p��o��n�� ml��k��j��i��h���g��f��v��u��t��s�� rq���p��o��n�� ml��k��j��i��h���g��f��v��u��t��s�� rq���p��o��n�� ml��k��j��i��h���g��f

��w��w��w��w  
  به »آفريد روز  را در شش  آسمانها و زمين  كه  است  اللهي  همانا پروردگار شما آن«

بود   آخرت  روزهاي روزها از  اين: ديگر قولي  به. دنيا بود  روزها از روزهاي  اين:  قولي
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  روزهاي  روز از اين  اولين:  كه  است  نقل.  دنياست  هزار سال  اندازه به  هر روز آن  كه
  .بود  آن، روز جمعه  و آخرين  شنبه گانه، يك شش

  : اند گفته  تدريجي  آفرينش  اين  حكمت  علما در بيان
  همين و  قادر است  واحد هم  آن  در يك  خلقت  بر آفرينش  سبحان  ـ هرچند خداي 1

هرچيز نزد او   براي شود ولي موجود مي  درنگ ، بي»موجود باش:  كن«: بگويد  آن  به  كه
  به  مرحله به و مرحله  داشته  روند تدريجي  آفرينش  كه  رفته  بر آن  و سنتش  است  ميعادي
  .برسد  تكامل

 در امور را  ما تأني  تا به  است  دريجي، خواستهت  آفرينش  با اين  تعالي  ـ باري 2
  .بياموزاند

 ما  مدبر مريد مختار و فعال  چيز بعد از چيز ديگر، بر وجود آفريننده  ـ ايجاد يك 3
  . تر است كننده يشاء داللت

 و خداي  و استقرار است  از برتري  عبارت: استواء »شد  مستوي  بر عرش  سپس«
  عظمت و  جالل  به  كه  اي گونه به  آن  باشد و ما به داناتر مي  آن  تكيفي  خود به  سبحان 

�b��a﴿: در تفسير  سلمه از ام.  داريم  سزاوار است، عقيده  وي � �̀ � _b� �a� � �̀ � _b� �a� � �̀ � _b� �a� � �̀ � _﴾� �� �� ��   روايت �
  هم  استوا مجهول اما  نيست  عقل  استوا در حيطه  كيفيت  درك: فرمود  كه  است شده

  شده  نيز روايت � انس بن از مالك.  كفر است  كار آنو ان  ايمان  آن  نيست، و اقرار به
  استوا يافت؟ مالك  برعرش  چگونه  سبحان  خداي: پرسيد  از وي  شخصي  كه  است
  مجهول) استوا  اين  كيفيت  يعني(  و كيف)  در لغت  يعني(  است  استوا معلوم«:  گفت
  مذهب  است  اين. »باشد مي  دعتب  از آن  كردن  و سؤال  واجب  آن  به  و ايمان  است
  بزرگترين  كه  است  جهانداري  تخت از  عبارت:  عرش.  باب  در اين  صالح  سلف

  شب  تعالي  حق:  يعني» پوشاند روز مي  را به  شب«. باشد مي  عزوجل  خداي  مخلوقات
پوشاند  ا مير  آن  خويش، روشني  ظلمت با  گرداند كه روز مي  براي  اي پرده  را همچون

  شب  پوشاند كه روز مي  را به  شب  درحالي:  يعني »طلبد مي  شتاب شب، روز را به«
. شود نمي  سست  آن  از طلب  اي و لحظه  حال  و در هيچ  روز است  در طلب  شتابان
و   حركت  كه  است  كريم  قرآن  علمي  بزرگ  معجزات از  تعبير، يكي  اين  كه  است  گفتني
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  كه«آفريد  »را  و ستارگان  و ماه  و آفتاب«. كند مي  را اثبات  زمين  محوري  ندورا

سير   تخلفي  گونه هيچ او بي  و امر تكويني  اراده  برطبق:  يعني »اويند  فرمان  شده رام

در   او و فرمان  آفريده  همه  كائنات:  يعني »او راست و امر  خلق  شو كه  آگاه«كنند  مي
  است  تعالي  حق  تشريعي  و احكام  تكويني  فرمانهاي: از  عبارت »امر«.  اوست  آن، فرمان

و   و خير او بسيار بزرگ  بركت:  يعني »است  بزرگ  غايت  به  جهانيان ، پروردگارهللا«
  . است  پرگستره
:  است كرده  مأثور را روايت  دعاي  اين  شريف  در حديث ص اكرم از رسول �ابودرداء

p05��)  /5  /0e�  �0>  /5	  �0> �DR�  	;/5  ZK��  /5��& ,�0> ��[�  "�  �0> _w�   @�T&	

امر   و تمام  توست  حمد از آن  و تمام  توست  ازآن  ملك  تمام !بارخدايا:  �%5 <�0  �"  $/

  .»برم مي  تو پناه  شر به و از تمام   طلبم خير را مي  گردد پس، از تو تمام تو برمي  سوي به
   

��¢��¡�����~���������}��|{���z��y��x��¢��¡�����~���������}��|{���z��y��x��¢��¡�����~���������}��|{���z��y��x��¢��¡�����~���������}��|{���z��y��x  
 و  و اخالص  و تملق  و تذلل  با تضرع:  يعني »بخوانيد  زاري  را به  پروردگارتان«

  خواندن:  خفيه. بخوانيد »خفيه«  را به  پروردگارتان »و«او دعا كنيد   سوي رغبت، به
  بدين  تعالي  حق  زيرا خواندن  است  مردم  و گوش  از چشم  طور پنهان به  خداوند متعال

در   آمين  خواندن  آيه، برخفيه  با اين  احناف. كند مي  قطع  كلي ريا را به  وريشه شيوه، رگ
  او از حدگذرندگان  هرآينه« . دعاء است  اند زيرا در نزد آنان، آمين كرده  نماز استدالل

در امور ديگر ـ   دعا و چه در  ـ چهاز مرز اوامر خود را   تجاوزكنندگان:  يعني» را
  .»ندارد  دوست«

 بسيار بلند را  در دعا صدايش  دعاكننده:  كه  است  ؛ تجاوز در دعا چنين شويم يادآور مي
  چون ؛ نيست  وي  حق  را بخواهد كه  چيزي  كند و فرياد برآورد، يا در دعايش

و   منازل  به  است، يا دستيابي  ا محالذات  كه  آنچه  به  يافتن در دنيا، يا دست  جاودانگي
  كه  است  شده  روايت � اشعري  از ابوموسي  كه چنان.  در آخرت ‡انبيا  مقامات
  شريف  در حديث صخدا  رسول  را در دعا بلند نمودند پس  صداهايشان  مردم: فرمود

خوانيد  را نمي  يبيناشنوا يا غا  بگيريد زيرا شما ذات  بر خود آسان ! مردم  اي«: فرمودند
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شنيد   از فرزندش � مغفل  بن هللاعبدا.»... است  شنوا و نزديك  خوانيد كه را مي  ذاتي  بلكه
  من  شوم، به وارد مي  بهشت  به  چون  كه خواهم از تو مي  من !بارخدايا«: گويد مي  كه

  او از دوزخ  به و  را بخواه  از خدا بهشت!  فرزندم:  عبداهللا  گفت!  سپيد ببخشي  قصري
  در حديث  كه  شنيدم صخدا  از رسول  زيرا من است   قدر كافي  ببر و همين  پناه

  .»گذرند در دعا و وضو، از حد در مي  هستند كه  گروهي«: فرمودند  شريف
  :  است  دعا اين  آداب  خالصه

  .بايد باوضو باشد  ـ دعاكننده 1
  .باشد  قبله  ـ رو به 2
  .گرداند  ها خالي و مشغوليت  از خطراترا   ـ قلبش 3
  .برد  پايان ـ دعا را با درود آغاز و با درود به 4
  .بردارد  آسمان  سوي ـ دستها را به 5
  .سازد  شريك  را در آن  ـ مؤمنان 6
  وقت اخير شب،  ثلث  ؛ همچون دعاست  اجابت  ساعات  باشد كه  ساعاتي  ـ جوياي 7

  . است  آمده  در روايات  كه  فر و ديگر موارديس  افطار، روز جمعه، حالت
   

��³��²��±��°��� �̄�®��¬«��ª��©���� �̈�§��¦���¥��¤��£��³��²��±��°��� �̄�®��¬«��ª��©���� �̈�§��¦���¥��¤��£��³��²��±��°��� �̄�®��¬«��ª��©���� �̈�§��¦���¥��¤��£��³��²��±��°��� �̄�®��¬«��ª��©���� �̈�§��¦���¥��¤��£
��´��´��´��´  

  فرستادن با  منان  خداي  كه  بعد از آن:  يعني »فساد نكنيد  آن  بعد از اصالح  و در زمين«
آورد و بعد   صالح  را به  و احكام، زمين  قوانين  و تبيين  كتب  كردن  و نازل ‡پيامبران

  و ويران  مردم  فساد نكنيد؛ با كشتن  كرد، درآن  را آبادان  آن  يا كافري  مؤمن  كه  از آن
فساد در   و ازجمله.  انهارشان  ساختن و مسدود  درختانشان  و قطع  منازلشان  ساختن

  وي  و شرايع  قوانين  كردن و لغو  وي  در معاصي  سبحان، افتادن  خداي  كفر به:  زمين
  خداي  كه  ازاين  بيم» و اميد بخوانيد  و او را با بيم«  آنهاست  شدن بعد از برقرار

. قراردهد  اجابت را مورد  دعايتان  كه  اين  نكند و اميد به  را اجابت  دعايتان  عزوجل
  اميد به و  تعالي  باري  بار عذاب فالكت  از فرجام  بيم«: گويد مي  كثير در تفسير آن ابن
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  اين »است  نزديك  نيكوكاران  خدا به  رحمت  هرآينه«. »وي  و فرخنده  خجسته  ثواب
. بخشد مي  نشاط و شادابي  جهت  آنها در اين  و به  خير ترغيب  سوي را به  تعبير، بندگان

  غيب  به  را با ايمان  سبحان  خداي  يگانگي وجود و  به  ايمان  اند كه كساني:  نيكوكاران
و   پرهيزند و ترس مي  وي  و از محرمات  را بجاآورده �خدا  يكجا كرده، فرايض

  .گردانند مي  را نيك  رو اعمالشان  از اين  دارند، هم  را در دل �هللا  مراقبت
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  بندگانش بر �خداوند  كه  است  شماري بي  از نعمتهاي  ذكر نعمتي  آيه، متضمن  اين
نيز   تعالي  حق  الوهيت  و ثبوت  وحدانيت  از داليل  دليلي  كه  حال عين نموده، در  ارزاني
  است  باران  كه »خود  رحمت  پيشاپيش  رسان بادها را مژده  كه  آن  و اوست«:  هست

 »را بردارند گرانبار  ابرهاي  كه  گاه تا آن«بارانند   رسان بادها مژده:  يعني »فرستد يم«
كنند،   گرانبارند، حمل خود  آب  با محموله  را كه  بادها ابرهايي  چون  كه  گاه تا آن:  يعني

و  باير  سرزمين:  يعني »اي مرده  زمين  سوي به«ابر را :  يعني »را  آن«:  هنگام  دراين
باير و   سرزمين  آن  به »آوريم فرود مي  آب«ابر گرانبار  »پس، از آن.  رانيم مي«  گياهي بي

  و سبزه  ميوه  گونه همه  آب  با آن:  يعني »برآوريم  اي هر ميوه  از آن  گاه آن«  مرده

را نيز   مردگان:  يعني »آوريم مي  بيرون را  مردگان  سان بدين«  آوريم و برمي  رويانيم مي
زيرا   آوريم مي  روز محشر از قبرها بيرون ها، در ها و رستني ميوه  آوردن  همانند بيرون

  و با اين  عجيب  صورت  اين  ها به ميوه  آوردن  بيرون  تعالي  حق  قدرت  در پيشگاه  وقتي
  آوردن را از بيرون  قادر اليزال  چيزي، آن  بود، ديگر چه  و عظيم، ممكن  پيچيده  عمليه

  عظيم  قدرت  و به »پند گيريد  باشد كه«گرداند؟  مي  ناتوان  از قبرهايشان  مردگان
  دوباره  مجدد و برانگيختن  ساختن  او بر زنده  كه  و اين  وي  بديع  و صنع  خداوند متعال

  . نيست  فرقي  فوق، هيچ  آوردن  دو بيرون  ببريد زيرا ميان  شما تواناست، پي
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  زمين: در اينجا مراد از بلد »آيد برمي  پروردگارش  اذن  به  و شهر پاك، گياهش«
 شرايط  ساختن پروردگار و فراهم  اذن  به  پاك، گياهش  خاك:  يعني.  است  وخاك

آيد  مي  خود بيرون  شكل  و كاملترين  مامتريننيكوترين، ت  ؛ به آن  روييدن  براي  ضروري
  خاك:  يعني »آيد برنمي  فايده  و بي  جز اندك  است، گياهش  ناپاك  كه  زميني  و آن«

  تمثيلي  اين .خير و ناچيز بي  يعني: نكد. آورد نمي  پليد و ناچيز بيرون  پليد، جز گياهي
  پندگريز را به  فاسق  و قلب  پاكيزه  زمين  را به  پندپذير مؤمن  قلب  دلهاست، كه  براي
  شكرگزاري  كه  مردمي  خود را براي  گونه، آيات اين«  است  كرده  پليد تشبيه  زمين

  .»كنيم مي  بيان  گون گونه«كنند  مي  اعتراف  وي  هاي نعمت  و به  تعالي  از حق »كنند مي

�:در تفسير ك عباس ابن �� �� �� �﴿B��AB��AB��AB��A...﴾ عزوجل  خداي  كه  است  ثليم  اين«: گويد مي  
 چنان  است  پاكيزه نيز  و عملش  است  پاكيزه  مؤمن: فرمايد زيرا مي  است  زده  مؤمن  براي

 شده  كافر زده  براي  كه  است  مثلي ﴾...I��HI��HI��HI��H﴿: دارد، و  پاكيزه  ميوه  پاكيزه  زمين  كه 
كافر خود   آيد پس برنمي  ركتب  از آن  كه  است  زاري شوره  زيرا او همانند زمين  است 

  .»باشد نيز پليد مي  وي  و عمل  پليد است
 شريف  در حديث صخدا  رسول  كه  است شده  روايت � اشعري  موسي از ابي

همانند  ؛ است  برانگيخته  و علم  از هدايت  مرا بر آن  تعالي  حق  كه  آنچه  مثل«: فرمودند 
حاصلخيز  و  زمين، پاك  از آن  بخشي  فرود آيد پس  بر زميني  كه  بسيار است  باراني
و   خشك  آن از  روياند و بخشي مي  فراوان  و سبزه  پذيرد و علف را مي  آب  كه  است

  نفع  را از آبش  مردم �دارد و خداوند مي  را بر بستر خود نگه  آب  كه  است  سخت
  و زرع  كشت  آن كنند و با مي  خود را سيراب  و حيوانات  نوشيده  از آن  رساند كه مي
را بر بستر خود   آبي  نه  كه  هموار است  زمين، بياباني  از آن  ديگري  اما بخش. نمايند مي
  خداي  در دين  كه  كسي  مثل  است  اين  پس. روياند را مي  گياهي  دارد و نه مي  نگه

  برانگيخته، به  مرا بر آن  زوجلع  خداي  كه  و بنابراين، آنچه  نموده  كسب  آگاهي  عزوجل
  تعليم  ديگران  را به  آن  و هم  دريافته را  خود آن  رو، هم  از اين  است  بخشيده  نفع  وي
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  آن  ابالغ  براي  كه  الهي  و علم  هدايت كه  كساني  مثل  است  اين  همچنان.  است داده
  .»اند را نپذيرفته  و آن  بلند نكرده  سري  آن برابر اما در  رسيده  آنان  ام، به شده  برانگيخته
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i��hi��hi��hi��h  

  انبياي  داستانهاي  بيان  به  كرد، اكنون  بيان  را در آغاز سوره � آدم  داستان  خداوند متعال
 �خداوند  فرستاده  ا او اولينكند زير آغاز مي � و ابتدا از نوح  پرداخته ‡ديگر

 � نوح »فرستاديم قومش  سوي را به  نوح  هرآينه«:  است � بشر بعد از آدم  سوي به
  رسالت  به  سالگي  پنجاه  او را در سن  عزوجل  و خداي  زيست مي  عراق  در سرزمين

  فاصله  قرن  هدـ عليهما السالم ـ  و نوح  آدم  ميان«: گويد كثير مي ابن. گردانيد  مبعوث
پايدار بودند و در عصر  و توحيد  اسالم  بر آيين  همه  قرن، مردم  ده  اين  در طول  بود، كه

و   ذكر شده  كريم  بار در قرآن) 43( نوح،  نام. »پديدار شد  و انحراف  شرك  بود كه  نوح
  آمده  ر و نوحاعراف، هود، مؤمنون، شعرا، قم  هاي در سوره  تفصيل  نيز به  وي  داستان
  از نسل  اكنون هم  خلق  تمام: اند گفته  و ديگران  ترمذي .بود  نجاري  وي  و شغل  است
 »گفت«.  است  زيسته مي � از نوح  قبل � ادريس  كه بعضي برآنند. هستند � نوح

 »نيست  خدايي  شما را بجز او هيچ  خدا را بپرستيد كه« فقط »من  قوم  اي« � نوح
  خويش  دعوت  پرچم � سان، نوح بدين. شما قرار گيرد معبود  باشد كه  ر اينتا سزاوا

  آيين  سوي تا به  خواست  و از قومش  برافراشت  تعالي  حق  پرستش توحيد و  را بر مبناي
  هرآينه«اند  بوده  بر آن  بعد از وي  هاي و نسل � آدم  كه  آييني  همان توحيد بازگردند،

را نپرستيد، بر   سبحان  اگر خداي:  يعني »بيمناكم  بزرگ  روزي  قوبتع بر شما از  من
  را براي  بتاني � نوح  قوم.  بيمناكم  روز طوفان  روز قيامت، يا عذاب  شما از عذاب

 و  است  ذكر آنها پرداخته  به» نوح»  در سوره  خداوند متعال  بودند كه  برگزيده  پرستش
  .و نسر بود  غوث، يعوقود، سواع، ي: آنها  نامهاي

آنها   ميان در:  بود كه  گونه اين  آدم  فرزندان  در ميان  پرستي بت  اولين  پديد آمدن  ماجراي
بر سر   قومشان آنها مردند،  كردند و چون مي  زندگي  نيكوكار و صالحي  اشخاص
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كشيدند تا تصوير   مساجد به  آنها را در آن  و تمثال  بنا كرده  مساجدي  گورهايشان
  گردانند و چون  ايشان  و خود را پايبند شيوه  ياد آورده به  آنها را هميشه  نيك  احوال
تصويرها   اين  بر مثال  نمادهايي ها و مجسمه  رفته گذشت، رفته  منوال  بر اين  درازي  زمان

ود،   نامهاي به  انيكردند و در نتيجه، بت  گذاري نام  صالح  گروه  آن  نام  و آنها را به  ساخته
  .بودند، تراشيدند  ازصالحان  همه  و نسر كه  سواع، يغوث، يعوق

   

s��r��q��p��o��n��m��l���k��js��r��q��p��o��n��m��l���k��js��r��q��p��o��n��m��l���k��js��r��q��p��o��n��m��l���k��j  
  گمراهي ما تو را در  گمان بي«اند  قوم  و رؤساي  اشراف: مأل »گفتند  نوح  از قوم مأل«

  . خداوند يگانه  پرستش  سوي به  در دعوتت »بينيم مي  آشكاري
   

��~����}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��~����}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��~����}��|��{��z��y��x��w��v��u���t��~����}��|��{��z��y��x��w��v��u���t  
از  پيامبري  من  بلكه  نيست  اي گمراهي  گونه هيچ  در من ! من  قوم  اي« � نوح »گفت«

را  تا خير و فضيلت   است  شما فرستاده  سوي مرا به  كه »هستم  پروردگار عالميان  سوي
 � نوح بود كه  سان بدين.  كنم  را از شما دفع  و شر و رذيلت  داده  شما سوق  سوي به

  .نمود  خود اثبات  را براي  و رسالت  را از خود نفي  تضالل
   

��j��i����h��g���f��e���d��c��b��a�� �̀�_��j��i����h��g���f��e���d��c��b��a�� �̀�_��j��i����h��g���f��e���d��c��b��a�� �̀�_��j��i����h��g���f��e���d��c��b��a�� �̀�_  
  به  ابالغ  پيامها را براي  آن  تعالي  حق  كه »رسانم را مي  پروردگارم  شما پيامهاي  به«

در  خود را  نيت:  يعني »كنم مي  يكخواهيشما ن  و براي«  است  كرده  وحي  من  شما به
امورشما را   و فقط صالح  ام گردانيده  فساد خالص  هاي شما، از شائبه  براي  خيرخواهي

  اوصاف از »دانيد شما نمي  كه  دانم را مي  خداوند چيزهايي  و از جانب«  جويم مي
امور   از اين مرا  تعالي  زيرا حق  بر دشمنانش  وي  خشم  و شدت  عظيم  مثال، قدرت بي

  .گرداند مي  آگاه
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��x��w��v��u��t��s��r���q��������p��o�����n��m��l��k��x��w��v��u��t��s��r���q��������p��o�����n��m��l��k��x��w��v��u��t��s��r���q��������p��o�����n��m��l��k��x��w��v��u��t��s��r���q��������p��o�����n��m��l��k  
از «كرديد   انكار ورزيديد و تعجب: كرديد، يا  تكذيب: آيا بعيد پنداشتيد، يا »او عجبتم«

از   يمرد بر  پروردگارتان  از جانب«  اي و موعظه  وحي:  يعني »شما ذكري به  كه  آن

  شناسيد واو از جنس او را مي  كه  خودتان  از ميان  مردي  بر زبان:  يعني »آمد؟  خودتان
همانند   بشري  تا از او برميد بلكه  ـ نيست  و جن  فرشتگان  ـ مثال از جنس  ديگري

  او را از اوان  كه  از خود شماست  او مردي  گيريد، همچنان مي  او انس  به  كه  شماست
  و نه  است بوده  گمراه  نه  دانيد كه شناسيد و مي مي  و امانتداري  راستگويي  به  وانينوج

كنيد و   وتا شما پرهيزگاري«كفر   از عاقبت »دهد  تا شما را بيم«  است دروغگو و آمده

  پرهيزگاريتان  سبب و به رساند شما مي  به  دادن بيم  اين  كه  فوايدي  سبب به »باشد كه

  .»قرار گيريد«  سبحان  خداي  و رضاي »رحمت مورد«

   

�� �̈ �§��¦����¥��¤£���¢��¡�����~��}��|��{��z���y�� �̈�§��¦����¥��¤£���¢��¡�����~��}��|��{��z���y�� �̈�§��¦����¥��¤£���¢��¡�����~��}��|��{��z���y�� �̈�§��¦����¥��¤£���¢��¡�����~��}��|��{��z���y
��©��©��©��©  

 و  آورده  ايمان:  يعني »بودند  با وي  را كه  او و كساني  كردند پس  اما او را تكذيب«
  تعالم خداوند  كه  است  اي كشتي  همان  اين »در كشتي  داديم  نجات«بودند   وي  همراه
خطر  از  آن  وسيله به  همراهش  دستور داد تا او و مؤمنان  آن  ساختن  را به � نوح

ناروا   شيوه  و بر اين »پنداشتند  ما را دروغ  آيات  را كه  و كساني«يابند   نجات  طوفان
زيرا «  دار وديارشان  در همان »كرديم  غرق«بازنگشتند   توبه  سوي به  استمرار ورزيده

سود   آنان  به  اي موعظه  نه  كه  اي گونه بودند، به  كوردل:  يعني »نابينا بودند  گروهي  نآنا
  سوره) 35ـ  48  آيات(در   داستان اين  تفصيل. كارگر بود  در آنان  پندي  رسانيد و نه مي

  . است  آمده» هود«
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  نام به آنها  قبيله  از اعضاي  يكي:  يعني »هود را فرستاديم  عاد برادرشان  قوم  سوي و به«
  . نيست  برادر نسبي  معني  در اينجا به» برادر«را زيرا » هود«

تر از  قديمي و ظاهرا  زمين  موجود در روي  امتهاي  ترين از قديمي  عرب  عاد، قومي  قبيله
مراد . نمود مي  مناسب � نوح  بعد از داستان  اند لذا ذكر داستانشان بوده � ابراهيم  قوم

و   عمان  ميان ـ ريگزار  احقاف  ساكن  كه  است  عاد اول  عاد در اينجا، قوم  از قوم
پديد آمد   عاد ديگري  آنان، قبيله  اند و بعد از نابودي ـ بوده  يمن  در سرزمين  حضرموت

و سبا ـ   قحطان  سرزمين در حدود  بلكه  در احقاف  ـ اما نه  يمن  آنها نيز ساكنان  كه
ذكر عاد بجز قرآن، در ساير   كه  است  گفتني. نامند مي  را عاد دوم  آنان  اند كه زيسته مي

  شما معبودي  براي  خدا رابپرستيد كه ! من  قوم  اي:  گفت«.  است  نيامده  آسماني  كتب

  سوي را به  آنان �هود بود كه   چنين »كنيد؟ نمي  ريآيا پرهيزگا  پس  جز او نيست
  و پرهيزگاري  تقوي به   درنهايت  كه  كرد، دعوتي  دعوت  و توحيد الهي  عبادت

  .انجامد مي
  

�Â��Á���À��¿�Â��Á���À��¿�Â��Á���À��¿�Â��Á���À��¿������Í��Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Í��Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Í��Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Í��Ì��Ë��Ê��É��È����Ç��Æ��Å��Ä��Ã  
  سفاهت ما تو را در  هرآينه: كافر بودند از قومش، گفتند  كه  و بزرگاني  اشراف«

پيامبر  ناروا آن  آنها به  بود كه  گونه بدين.  است  و حماقت  خردي سبك:  سفاهت »بينيم مي

ما   و هرآينه«: گفتند  كه  تر اين كردند و وقيح  متهم  خردي و كم  مغزي سبك  عاليقدر را به

  . رسالت  در ادعاي »پنداريم مي  تو را از دروغگويان
  

� �Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð���Ï��Î×��Ö��Õ×��Ö��Õ×��Ö��Õ×��Ö��Õ����� � �Ø���Ø���Ø���Ø��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A��E��D��C��B��A
H��G��FH��G��FH��G��FH��G��F  

  از بارگاه  اي فرستاده  من  بلكه  نيست  سفاهتي  در من ! من  قوم  اي:  گفت«

شما   و براي  رسانم شما مي  را به  پروردگارم  هستم، پيامهاي  پروردگارعالميان
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.  است  انتخي ضد  و صداقت، كه  داري امانت  به  شده ختهشنا:  امين »امينم  خيرخواهي
  . ام وارد نكرده  تغييري  گونه هيچ  الهي  در پيامهاي  مطمئنا من:  يعني

   

U��T���SR��Q��P��O��N��M��L��K��J���IU��T���SR��Q��P��O��N��M��L��K��J���IU��T���SR��Q��P��O��N��M��L��K��J���IU��T���SR��Q��P��O��N��M��L��K��J���I����W��VW��VW��VW��V����Y��XY��XY��XY��X����
ZZZZ����[[[[����\\\\����]]]]����̂̂̂̂����`_`_`_`_����aaaa����bbbb����cccc����dddd������fe��fe��fe��fe  

  آمده  برايتان  پروردگارتان  از جانب  پندي  از خودتان  بر مردي  كرديد كه  آيا تعجب«

  نوح  از قوم  خداوند شما را پس  را كه  دهد؟ و ياد كنيد زماني  شما را بيم تا

  قوم  را به  از نعمتهايش  نعمتي �خداوند  فرمان  به �هود »قرار داد  آنان  جانشينان
  قوم  بعد از هالكت  زمين  ساكنان  عنوان  آنها به  ؛ قراردادن نعمت  كرد، اين  خود يادآوري

 ديگري  ذكر نعمت  به  گاه آن. بود  زمين  روي  پادشاهان  عنوان بهآنها   ،يا قراردادن� نوح
 شما قدوقامتي  در آفرينش، به:  يعني »شما افزود  و در خلقت، بر قوت«:  پرداخت 
  است نقل. نمود  داشتند ـ عنايت  از نظر بدني  ديگران  كه  بر آنچه  تنومند و بلند ـ افزون 

  پس« گز بود  شصت  قدشان صد گز و از كوتاه  قدشانبلند  شخص  قامت  بلندي:  كه

در   ساختنتان  جانشين  آنها، نعمت  از جمله  بر خود كه »ياد آوريد خدا را به  نعمتهاي
 داشته  شما ارزاني  به  كه  است  و ساير نعمتهايي  و نيرومنديتان  در خلقت  و افزودن  زمين

و   است  شكر آن  بخش انگيزه نعمت،  آوريزيرا ياد »رستگار شويد  باشد كه«  است 
  .گردد رستگار مي  شك را بجا آورد، بي  تعالي  حق  شكر و سپاس  هركه

   

��w� � � � � � � �v�� �u� �t��s��r�� qp��o�� �n��m� �l��k��j��i��h��g��w�� � � � � � �v�� �u� �t��s��r�� qp��o�� �n��m� �l��k��j��i��h��g��w�� � � � � � �v�� �u� �t��s��r�� qp��o�� �n��m� �l��k��j��i��h��g��w�� � � � � � �v�� �u� �t��s��r�� qp��o�� �n��m� �l��k��j��i��h��g
��y�����x��y�����x��y�����x��y�����x  

 شيوه  اين  كه  آن  حال »را بپرستيم هللاتا تنها ا  اي ما آمده  سوي آيا به: گفتند«
ـ   شيوه  اين  را برخالف  زيرا ما پدرانمان  و ناپسند است  در نزد ما ناشناخته  پرستي انهيگ 

  را كه  آنچه« آيا »و«: رو گفتند  از همين.  ايم ـ يافته  خواني مي  آن  سوي تو ما را به  كه

 ! ؟ نه نگرديم  خويش  پدران  و رسم  راه  و ديگر دنبال »پرستيدند، رها كنيم مي  پدرانمان
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  ما وعده  را به  هستي، آنچه  اگر از راستگويان  پس«  نيست  از ما ساخته  چيزي  چنين

متكبر بودند، متمرد و  سبحان   در برابر خداي  كه  آنها از بس »ما بياور  دهي، براي مي
  .طلبيدند  شتاب  داد، به مي  هشدارشان  بدان �هود  را كه  عذابي  سخن  با اين

   

|��{� �z|� �{� �z|� �{� �z|� �{� �z� �� �� �� �� ba�� �̀ �_� �~� �}�ba�� �̀ �_� �~� �}�ba�� �̀ �_� �~� �}�ba�� �̀ �_� �~� �}������g� �f��e��d� �c��g� �f��e��d� �c��g� �f��e��d� �c��g� �f��e��d� �c
��u���t���s��r��q��p��on��m��l��k��j��i���h��u���t���s��r��q��p��on��m��l��k��j��i���h��u���t���s��r��q��p��on��m��l��k��j��i���h��u���t���s��r��q��p��on��m��l��k��j��i���h  

:  يعني »شد  ثابت  و خشم  عقوبت  پروردگارتان  بر شما از جانب  كه  راستي به:  گفت«
 بر شما  و خشم  عذاب  اين  ناخواه گشتيد و خواه  الهي  و عذاب  سزاوار خشم  حقا كه

  رفت، همانند امر واقع مي  آن  انتظار وقوع  را كه  عذابي �وده.  است  فرودآمدني
. گردد مي واقع   ا برآنانحتم  عذاب  اين  كه  آنان  هشدار به  اين  منظور دادن كرد، به  معرفي
:  يعني »كنيد مي چند مجادله   نامهايي  در باب  آيا با من«  است  سخت  عذاب:  رجس
  كرد زيرا نه  معرفي  مسمي بي  را مجرد نامهاي  بتان �يد؟ هودپرست مي  كه  بتاني  نامهاي

برآنها در » خدايان»  نام  اطالق  حتي  بلكه  نيست  حقيقتي  هيچ  آنها داراي  فقط مسميات
ندارند و   وجود خارجي  اند و هيچ خدايان، معدوم  اين  گويي  پس  است  پايه بي  اصل
 »ايد كرده  نامگذاري  شما وپدرانتان  كه«؛  آنهاست  موجود است، فقط نامهاي  كه  آنچه
  واقع ايد و در نامها ناميده  اين  را به  باطلتان  از نزد خود معبودان  شما و پدرانتان:  يعني

  نازل  بر آن  وبرهاني  حجت  و خداوند هيچ«ندارند   حقيقتي  امر، اينها هيچ

  را به  آنان  سپس. آوريد  حجت  باطلتان  ورسم راه  اين  بر صحت  آن  به  كه »است نكرده

با شما از   هم  من  منتظر باشيد كه  پس«: هشدار تهديد كرد و فرمود  ترين سخت

با شما از   هم  ايد زيرا من كرده  را درخواست  آن  باشيد كه  منتظر عذابي:  يعني »منتظرانم
  . است  شما آمدني بر قطعا  عذاب  و اين  هستم  عذاب  اين  نزول  منتظران

  

��¥���¤�����£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��w��v��¥���¤�����£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��w��v��¥���¤�����£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��w��v��¥���¤�����£��¢��¡���~��}��|��{���z��y��x��w��v  
  رحمتي  به«بودند   آورده  ايمان  دعوتش  به:  يعني »با او بودند  را كه  او و كساني  پس«

  آيات  را كه  و كساني«  بر كافران  فرودآمده  از عذاب »داديم  نجات  خويش  از جانب
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نماند   باقي  هم  از آنان  تن  يك  حتي  كه  طوري به »كرديم  كن د، ريشهشمردن  ما را دروغ

  ميان  را كه  سركشي  قوم  اين  ريشه:  يعني »نبودند  و از مؤمنان«گردد   شان جانشين  كه
  كردن  كن ريشه  اين  پس  بودند، بريديم  كرده  جمع  حق به  ايمان  و عدم  آيات  به  تكذيب
  .خود بود  بمناس  در جاي

  سركش كرد، تندباد  نازل �هود  بر قوم  سبحان  خداي  كه  ؛ عذابي شويم يادآور مي
  بزرگ  هاي صخره  كه  كرد، تندبادي  ويران  را پاك  ديار و اشجارشان  بود كه  بسيار سردي

  بر زمين  جا بركنده كوبيد و آنها را از مي  هايشان كرد و بر چهره مي  را با خود حمل
  تندبادي  وسيله اما عاد؛ به: (فرمايد مي» الحاقه»  در سوره  تعالي  حق  كه چنان  كوفت مي

  بر آنان  روز پياپي  و هشت  شب  را هفت  خدا آن  شدند كه  هالك  و سركش  توفنده
  ميان  نخلهاي  آنها تنه  ديدي، گويي مي  فروافتاده  مدت  را در آن  قوم  آن  پس  گماشت

  .»6ـ  8  آيات«) هستند  تهي
   

��¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§��¦��¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§��¦��¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§��¦��¹�� �̧�¶��µ �́�³��²��±��°��� �̄�®��¬��«��ª©�� �̈�§��¦
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���Ï��Î��Í���Ï��Î��Í���Ï��Î��Í���Ï��Î��Í  
  اوليه  از اعراب  اي قبيله: ثمود »را  صالح  ثمود، برادرشان  قوم  سوي به«  فرستاديم »و«

  نزديك  حجاز و شام  در ميان  منوره  مدينه  در شمال  واقع »رحج«  در منطقه  بودند كه
آنها شدند   ديار وسرزمين  عاد وارث  ثمود بعد از قوم  قبيله. داشتند  سكونت  القري وادي
اند  بوده  اوليه  از اعراب  همه  قبايل  اين. كند مي  تصريح  سوره  از همين) 74(  آيه  كه چنان

  رسول  كند كه مي  عنهما روايت هللا عمررضي ابن. اند زيسته مي � از ابراهيم  قبل  كه
بودند ـ از برابر ديار و   روان  مقصد تبوك  به  كه  ـ هنگامي  هجري  نهم  در سال صخدا

فرود   لشكر را در تبوك صخدا  رسول  چون«: گويد مي ثمود گذشتند، او  قوم  منازل
كردند،  مي  خود را از آنها تهيه  آشاميدني  ثمود آب  بيلهق  كه  آبي  ازچاههاي  آوردند، مردم

  رسول كردند تا غذا بپزند،  ديگها را نصب  خمير ساخته  آب  كشيدند و از آن  آب
  شتران  علوفه و خميرها را  ريخته  ديگها را بيرون  غذاي  دادند كه  فرمان  آنان  به صخدا
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از  � شتر صالح  رسيدند كه  چاهي  وچانيدند تا بهك  محل  را از آن  ايشان  گاه كنند، آن
را از   شان اصحاب ص حضرت آن  همچنين. »فرود آمدند  محل  در آن  نوشيد پس مي  آن

: فرمودند كردند و مي مي  بودند، نهي  گرفتار شده  الهي  عذاب  به  كه  قومي  منازل  ورود به
  منازلشان  رسيد، برسد لذا به  آنان  به  كه  چهآن شما مانند به  كه  ترسم مي  در حقيقت، من«

  نام و به  است  امروز باقي  تا به � صالح  آثار مدائن  بايد يادآور شد كه. »وارد نشويد
  .شود مي  شناخته» الناقه فتح«
 »جز او نيست  شما معبودي  خدا را بپرستيد، براي ! من  قوم  اي« � صالح »گفت«

را   خلق  تعالي  باري  كه  فراخواند، عبادتي  سبحان خداي  بادتع  را به  قومش � صالح
سزاوار   نهيگا  خداي  جز براي  عبادت  فهماند كه  آنان  است، او به آفريده  خاطر آن به

 ! آري. شود  گرفته  پرستش  به  را ندارد كه  صالحيت  اين  معبودي  هيچ  و جز وي  نيست
  بوده ‡ پيامبران  همه  دعوت  و عصاره  رك، خالصهش  توحيد و نفي  سوي به  دعوت
  ا اينفرستاديم، ب  پيامبري  و همانا درهر امتي: (فرمايد مي  خداوند متعال  كه چنان  است
 � صالح. »36/   نحل«) كنيد  اجتناب  را بپرستيد و از طاغوت  يگانه  خداي:  كه  پيام

  آمده  اي بينه  پروردگارتان  از جانب ماش  در حقيقت، براي«: افزود  قومش  به  خطاب

از   شتري ماده  آوردن بيرون: بود از  عبارت  و آشكار، كه  روشن  معجزه  يعني:  بينه »است

را   آن  پس  شماست  براي  اي معجزه  كه  شترخداست  ماده  اين«و خارا   سخت  سنگ

  در زمين  و آزاد بگذاريد كه كنيد را رها  آن:  يعني »خدا بخورد  بگذاريد تا در زمين
  و زمين  است �شتر؛ شتر خدا  بخورد زيرا اين  از آن  خواست  بچرد و هرچه �خدا
. شما نيست، بازنداريد  و ملك  مال  كه  از آنچه او را  باشد پس مي  وي  زمين  كه  هم

  داشتن  بدون �خداوند  شتر با امر تكويني  زيرا آن ناميد �را شتر خدا  آن � صالح
  وجه  هيچ  به:  يعني »نرسانيد  آسيبي«  گونه هيچ »او  و به« بود  شده  آفريده  پدر و مادري

  .»گيرد فرومي  دردناك  شما را عذابي  گاه آن  كه«نشويد  او  با گزند و آزار متعرض

خارا،   سنگي  از صخره  خود از او خواستند تا برايشان � صالح  قوم  كه  است  نقل
آنها عهدها  از � صالح  ببينند پس  العين رأي  را به  آن  خروج  آورد كه  بيرون  شتري هماد

خواهند آورد و  او ايمان   ا بهكند، قطع  را اجابت  شان اگر خواسته  كه  و پيمانها گرفت
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  به  سنگ  صخره  دعا كرد و آن � عهدها و پيمانها را سپردند، صالح  آنها اين  چون
از   عيب پاك، تنومند و بي شتري  بودند ـ ماده  خواسته  كه  گونه مد و ـ هماندر آ  جنبش

ديگر   از برابر چهارپايان  چون  بود كه  و پرهيبت  و قوي  بزرگ  آمد و چنان  بيرون  آن
  ايمان  و پيروانش  قوم  آن  رئيس هنگام،  در اين. رميدند از او مي  گذشت، همه مي

  شتر آب ماده  روز آن  يك  مقرر كرد كه چنين  عزوجل  خداي  فرمان  به � صالح. آوردند
  او آب  روز كه  كنند و در آن  استفاده  چاه  آن  از آب  را بنوشد و روز ديگر آنان  چاهشان

او را   چون  شيرآور بود كه  نوشيدند زيرا چنان مي  نوشيد، آنها از شير وي را مي  چاه
از   همه  شد و قوم پر مي  خواستند، از شير آن مي  كه  ظروفي دوشيدند، هر مقدار از مي

  .شدند مي  سير و سيراب  شيرش
   

��N��M���� � �L��K��J��I�� �H��G��F��E��D���C���B��A��N��M���� � �L��K��J��I�� �H��G��F��E��D���C���B��A��N��M���� � �L��K��J��I�� �H��G��F��E��D���C���B��A��N��M���� � �L��K��J��I�� �H��G��F��E��D���C���B��A
��[��Z�����Y��X��W���V��U��T��S��RQ��P���O��[��Z�����Y��X��W���V��U��T��S��RQ��P���O��[��Z�����Y��X��W���V��U��T��S��RQ��P���O��[��Z�����Y��X��W���V��U��T��S��RQ��P���O  

:  يعني »يدگردان  آنان  عاد جانشينان  از قوم  شما را پس  را كه  ياد آوريد هنگامي و به«
گردانيد  فرمانروا  يا شما را در آن. عاد گردانيد  قوم  جانشين  شما را در زمين  تعالي  حق

  طوري به مستقر گردانيد،  شما را در آن:  يعني »داد  مناسب  جاي  شما در زمين  و به«

  آن  ازخاكهاي:  يعني »ساختيد خود قصرها مي  براي  آن  هموار و نرم  از بخشهاي  كه«
و با آن، كاخها و   ديگر ساخته  ساختماني  از مصالح  و آجر و مانند آن  سرزمين، خشت

  در آن  انسان  كه  منزلي: از است  ، عبارت»مباءه«از مصدر ): بوأ. (كرديد قصرها بنا مي
  گيري ثمود، با بهره  قوم »تراشيديد مي  هايي خود خانه  ها براي و از كوه«شود  مي  ساكن

كوهها   و در دل  هايشان، كوهها را تراشيده هيكل  بودن و تنومند  بدني  نيرو و صالبت از
  هاي صخره  درون  انتخاب:  قولي  به. ساختند مي  مسكوني  هاي ها و خانه خود مغاره  براي

ساختمانها   بود كه  دليل  اين  آنها، به  از سوي  سكونت  براي  مستحكم  و كوههاي  سخت
  اي عمر طوالني  شد ـ از بس مي  ويران  عمرشان  آمدن پايان  از به  ديگر، قبل  ايو سقفه
  قبل  در داستان  عبارت  تفسير نظير اين» ياد آوريد  خدا را به  نعمتهاي  پس« داشتند
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خدا و رسولش،   با نافرماني  در آن:  يعني »فساد بر نداريد  سر به  و در زمين«  گذشت
  .پا نكنيدوفساد بر  فتنه

   

�]��\�]��\�]��\�]��\����g��f��e��d��c��b��a�� � �̀ �_��^g��f��e��d��c��b��a�� � �̀ �_��^g��f��e��d��c��b��a�� � �̀ �_��^g��f��e��d��c��b��a�� � �̀ �_��^����� � �� � �� � �� � ���h��h��h��h
��t��s����r��q���p���o��n��ml��k��j��i��t��s����r��q���p���o��n��ml��k��j��i��t��s����r��q���p���o��n��ml��k��j��i��t��s����r��q���p���o��n��ml��k��j��i  

 »بودند  آورده  ايمان  كه  مستضعفاني  ورزيدند، به استكبار مي  او كه  قوم  سران«

 از سوي  صالح  دانيد كه آيا مي: گفتند«داشتند  قرار  آنان  و استضعاف  ستم  وتحت

 اهل«. استهزا و تمسخر گفتند  را از باب  سخن  اين »؟ است  شده  فرستاده  ارشپرورگ 

  رسالت  بدان  وي  آنچه  ترديد ما به بي: گفتند« � صالح  پيروان:  يعني »ايمان 

 او  به  بلكه  ادعا داناييم  او در اين  و راستي  صدق  فقط به  ما نه:  يعني »است، مؤمنيم يافته
  . نيز هستيم  امرش  و مطيع  گذشته، تابع  و از آن  بوده  منمؤ  و رسالتش

   

��}������|��{��z����y��x��w��v��u��}������|��{��z����y��x��w��v��u��}������|��{��z����y��x��w��v��u��}������|��{��z����y��x��w��v��u  
:  يعني »ايد آورده  ايمان  شما بدان  آنچه  ما به: ورزيدند، گفتند استكبار مي  كه  كساني«

  تآشكار و حج  معجزه  گفتند كه  را درحالي  سخن  اين »كافريم« � صالح  رسالت  به
  .باد  بر كافران �خداوند  لعنت  بود ـ پس  آنان  درميان  تعالي  پايدار حق

   

��m���l�����k�����������j���i��h��g��f��e��d��c���b���a�� �̀�_��~��m���l�����k�����������j���i��h��g��f��e��d��c���b���a�� �̀�_��~��m���l�����k�����������j���i��h��g��f��e��d��c���b���a�� �̀�_��~��m���l�����k�����������j���i��h��g��f��e��d��c���b���a�� �̀�_��~  
و با . كردند  را ذبح  را بريدند، يا آن  آن  هاي پي:  يعني »كردند  شتر را پي ماده  آن  پس«

او را   از آنان  تن  يك  نداشتند بلكه  شتر مستقيما شركت ماده  آنها دركشتن  همه  كه آن
  عمل  لذا اين  گرفت  انجام  آنان  همگي  كار با رضا و موافقت  اين  از آنجا كه  ولي  كشت

  از قبول:  يعني »سرپيچيدند پروردگار خود  و از فرمان«شد   داده  نسبت  آنان  همه  به
استكبار و   وي  دين  به  نهادن  ازگردن  شتر و همچنان د مادهدر مور  تعالي  باري  فرمان

ما وعيد   را به  هستي، آنچه  اگر از پيامبران ! صالح  اي: و گفتند«عناد ورزيدند 
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و )  طلبي مبارزه(  تحدي  را از روي  سخن  اين »ما بياور  براي«  از عذاب »دهي مي
  .گفتند  استخفاف

   

��t��s���r��q��p��o��n��t��s���r��q��p��o��n��t��s���r��q��p��o��n��t��s���r��q��p��o��n  
 رجفه،: اند گفته  برخي.  سخت  زلزله  يعني:  رجفه »فرو گرفت  را رجفه  آنان  پس«

در  و«را از جا بركند   سخت، دلهايشان  تكان  با يك  بود كه  و سهمگين  سخت  فريادي

زانوها و  بر:  جاثمين »از پا در آمدند«  خويش  در شهر و سرزمين:  يعني »خويش  سراي
  كه  اي همانند پرنده گرديدند،  حركت و بي  جان و بي  چسبيده  زمين  به  خويش  هاي چهره

در   آنان  شتر از سوي ماده  كردن پي:  كه  است  شده  روايت. درافتد و از پا درآيد  بر روي
و  � ـ جز صالح  همه  پس بود  در روز شنبه  بر آنان  عذاب  و نزول  روز چهارشنبه

  .شدند  هالك ـ  ايمان  از اهل  پيروانش
   

��¤���£��¢����¡�����~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��¤���£��¢����¡�����~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��¤���£��¢����¡�����~��}��|��{���z��y��x��w��v��u��¤���£��¢����¡�����~��}��|��{���z��y��x��w��v��u  
 آنان  از سوي  حق  دعوت  از اجابت  كه  گاه آن »برتافت  روي  از آنان  صالح  پس«
بود،   شده  رويگردان  و از آنان  كرده  پشت  آنان  به  كه شد و درحالي  مأيوس 

  قوم اي«:  آنان  به  خويش  حال  حقيقت  بيان ، در� صالح »و گفت«  رفت  شان ازسرزمين

شما خير   و براي  شما رساندم  را به  پروردگارم  پيام  من  كه  راستي  به ! من

در   شيكوش  از هيچ  من »داريد نمي  را دوست  شما نصيحتگران  ولي  كردم خواهي
سر   ا نپذيرفتيد و از آنر  دعوت  شما فروگذار نكردم، اما شما اين  به  حق  رسالت  ابالغ

  و به  كرده  تكذيب  را كه  آنچه  و اينك  گشت  بر شما الزم  الهي  عذاب  پس برتافتيد
  سخن  اين � صالح  كه  است  محتمل  همچنان. آيد طلبيديد، بر شما فرود مي مي  شتاب

 از دست  عذاباز   و سالمتي  از ايمان  كه  بر آنچه  حسرت  ـ از روي  بعد از مرگشان را
  .باشد  گفته  آنان  به  دادند ـ خطاب 
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  فرزند آزر، برادزاده  فرزند هاران �لوط.  رسالت  به »لوط را«  فرستاديم »و«

 المقدس بيت  سرزمين  به  عراق  از سرزمين � ابراهيم  با عمويش  بود كه � ابراهيم
  نزديكي در» سدوم»  نام به  شهري  اهالي  سوي او را به  عزوجل  خداي  كرد، سپس  جرته 

را   فاحشه  آيا آن:  خود گفت  قوم  به  كه  هنگامي«  برانگيخت  رسالت  المقدس، به بيت

لواط   فعل  كه را  ناشايست  و سخت  بسيار زشت  خصلت  آن:  يعني »شويد مي  مرتكب

  احدي:  يعني »؟ است  نگرفته  بر شما پيشي  در آن  از جهانيان  كس  چهي  كه«باشد  مي
  امتي  هيچ  در ميان  از آنان  قبل لواط،  ؟ زيرا فعل است  نگرديده  را مرتكب  از شما آن  قبل

  .نبود  ها شايع از امت
   

���Á��À���¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧����¶��µ��´���Á��À���¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧����¶��µ��´���Á��À���¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧����¶��µ��´���Á��À���¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧����¶��µ��´  
 شما،:  يعني »آميزيد در مي  با مردان  زنان  جاي شهوت، به  همانا شما از روي«

 آميزش  براي  فطرت  حسب و به  است  آفريده  برايتان  خداوند متعال  را كه  همسراني
و   شهوت  برآوردن  جايگاه  را دارند و فقط آنانند كه  مقاربت  و صالحيت  بوده  آماده 

  فعل آوريد، رو مي  واط با مردانل  فعل  و به  باشند، فروگذاشته مي  جويي لذت  موضع
منظور   هيچ  راني و جز شهوت  نداشته  سالم  و فطرت  سازگار با عقل  هدفي  كه  ناشايستي

هستيد   چهارپاياني زشت، همانند  عمل  اين  شما در ارتكاب  نداريد پس  از آن  ديگري
و   مسرف  شما قومي  بلكه«جهند  بر همديگر فرومي  راني شهوت  انگيزه  صرفا به  كه

  زيرا اين  است �خداوند و خشم  لعنت  شما مستوجب  فعل  اين  كه »كاريد تجاوز
  ندارد و علت  سازگاري  هيچ  مستقيم  و فطرت  سليم  عقل با  كه  انحرافي  است  فعلي

  بشري  لواطكار از حد اعتدال  شدن  و خارج  فطرت، اسراف  از مقتضاي  آن  بودن  خارج
  .باشد مي
  مجازات و  است  لواط كافي  فعل  در انجام  دوتن  گواهي:  كه  است  برآن  ابوحنيفه  امام

  دنبال  سنگ  با پرتاب  سپس  شده  افگنده  پايين به  مرتفع  از مكاني  كه  است  لواطكار اين
فقها  جمهور اما. حد  نه  جزا تعزير است  شد و اين  لوط چنين  با قوم  كه گردد چنان
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تعزير و حد   نه  است لواط، حد  مجازات:  برآنند كه)  حنبل و احمدبن  مالك، شافعي(
  لواطكار محصن  شخص  خواه آنهاست،  تا مرگ  و مفعول  فاعل) سنگسار(  لواط، رجم

حد لواط مانند حد  :ديگر از شافعي روايت  در يك.  غير محصن  باشد، خواه) دار زن(
  زده  شود، در غيرآن، صد شالق مي  رجم بود،  اگر لواطكار محصن بنابراين،  زنا است

  شود، به مي  ناميده» لواط صغري»  نيز كه) دبر(  پشت  از راه  با زنان  مقاربت. شود مي
  . است  علما حرام  اجماع

   

O��N��M��L��KJ���I��H��G��F��E��D��C��B��AO��N��M��L��KJ���I��H��G��F��E��D��C��B��AO��N��M��L��KJ���I��H��G��F��E��D��C��B��AO��N��M��L��KJ���I��H��G��F��E��D��C��B��A  
جز « �لوط  از سوي  عمل  اين  كردن دربرابر انكار و محكوم »او  قوم  جواب  ولي«

و از  »كنيد  بيرون  از شهرتان«را   لوط و پيروانش:  يعني »را  آنان: گفتند  نبود كه  اين
  در عمل  افتادن از  كه »هستند  طلب  منزه  مردمي  آنان  هرآينه«: استهزا افزودند  روي

. باشند  داشته  سكونت ما در شهر ما طلبند بنابراين، نبايد با مي  و پاكي  جسته  لواط تبري
  پاسخ  بلكه  نداشت �لوط  نصيحت  به  ارتباطي  استهزا آلودشان، هيچ  پاسخ  اين

  كردند و به مي  اطاعت  وي  و از فرمان  كرده  را تصديق  وي  نبوت  بود كه  اين  مناسب
پليد و   هاي از نفس  ا كهر  زشت  پاسخ  اين  آنان  دادند ولي مساعد مي  پاسخ  وي  خواسته

 ! واژگونه  منطق  دادند، عجبا از اين تحويل  وي  بود، به  برخاسته  شان واژگونه  فطرتهاي
و   روند تا پليدان  پرهيزكارند، از شهر بيرون و  پاك  كه  بايد كساني: گويد مي  كه  منطقي
  است  و مكاني  ر هر زماند  جاهليت  ؛ منطق منطق  اين !بمانند؟  باقي  در آن  ناپاكان
و پرهيزكاران، در طرد و   پاكان  اغلب  كه  كنيم مي در عصر حاضر نيز مشاهده   كه چنان

  .رندب سر مي تبعيد به
   

��W��V��U��T��S��R���Q��P��W��V��U��T��S��R���Q��P��W��V��U��T��S��R���Q��P��W��V��U��T��S��R���Q��P  
بر  ما  عذاب  كه  شبي  در صبحگاه  كه  گاه آن »داديم  او رانجات  خانه  او و اهل  پس«

مگر « ١ آورديم شهر بيرون  را از آن  اش فرود آمد، لوط و خانواده» سدوم«شهر   مردم
                                                 

« =���  "��  F�*���  ���� ��   ��I °����  ÆÁ  ¯¯®®  ±����  ���  
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  ايمان �لوط  استثنا كرد زيرا او به  را از اهلش �لوط  زن  تعالي  حق »را  زنش

  در عذاب »بود  ماندگان از باقي« �لوط  زن  جهت  همين  به »كه«بود   نياورده
  .باشد  نابودشدگان  يز در زمرهاو ن  بود كه  اين  تعالي  حق  و حكم  خداوندي

   

�����������a�� �̀�_����������� �̂�]��\��[Z���Y��X���a�� �̀�_����������� �̂�]��\��[Z���Y��X���a�� �̀�_����������� �̂�]��\��[Z���Y��X���a�� �̀�_����������� �̂�]��\��[Z���Y��X  
بارش،   اين  بودند، كه  عادي  بدان  كه  بارشي  غيراز آن »بارانيديم  بارشي  و بر سر آنان«

���X﴿:  در آيه  كه بود چنان  بر آنان  شده سنگ  پخته  گل  همانا بارش �W��V� �U

� �Y﴾ » كافران:  يعني »مجرمان آخر كار  بنگر كه  پس«.  است  هآمد» 82/ هود  

  .»!بود  چگونه«
  

��r��q��po��n��m��l��k�� �j��i��h��g��fe��d��c��b��r��q��po��n��m��l��k�� �j��i��h��g��fe��d��c��b��r��q��po��n��m��l��k�� �j��i��h��g��fe��d��c��b��r��q��po��n��m��l��k�� �j��i��h��g��fe��d��c��b
��~� �}��|�� �{�� �z� �y��x��w�� vu�� �t� �s��~� �}��|�� �{�� �z� �y��x��w�� vu�� �t� �s��~� �}��|�� �{�� �z� �y��x��w�� vu�� �t� �s��~� �}��|�� �{�� �z� �y��x��w�� vu�� �t� �s
��k���j��i��h��g��f��e��dc���b��a�� �̀�_��k���j��i��h��g��f��e��dc���b��a�� �̀�_��k���j��i��h��g��f��e��dc���b��a�� �̀�_��k���j��i��h��g��f��e��dc���b��a�� �̀�_  

هود،  نوح،  ز داستانهايسوره، بعد ا  در اين ‡انبيا  از داستانهاي  داستان  پنجمين  اين
  :  است ‡و لوط  صالح

مدين،   مردم  سوي به:  يعني »را فرستاديم  شعيب  مدين، برادرشان  قوم  سوي و به«
ـ   مدين  قومش ـ پيامبر � شعيب.  بود فرستاديم � شعيب  را كه  از خودشان  پيامبري

اعراف، هود، شعراء و   ايه ـ در سوره  كريم  در قرآن  و از وي  است  عرب  از انبياي
 � موسي  از حضرت  قبل پيامبري، به  وي  و بعثت  است  بار ياد شده  ـ يازده  عنكبوت

  را با حجتي  خويش  او دعوت  كه آن  سبب نامند، به مي ‡انبيا  علما او را خطيب. بود
در   واقع »معان»  ، نزديك»مدين« شهر  كه  شويم يادآور مي. كرد  ابالغ  قومش  رسا به
بر   و هم  مدين  بر قبيله  هم  مدين دارد و حجاز قرار  بر سر راه  اردن  شرق جنوب

  ديمعبو  شما هيچ  خدا رابپرستيد، براي ! من  قوم  اي:  گفت«شود  مي  اطالق  شهرشان

او هستند و او   قوم  آنان  كه  قومش به  نكته  اين  با يادآوري � شعيب »جز او نيست
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باشد،  مي  در آن  صالحشان  كه  است  دار چيزي طبعا دوست  پس  ز خود آنهاستا  يكي
و   شناسي يگانه  آنها را به  كرد سپس  دعوت �خداوند  پرستش  سوي آنها را به

پندار را   داد و اين  قرار دارد، فرمان ‡پيامبران  همه  دعوت  در رأس  كه  پرستي يگانه
در «خواند   و نابود شده  را باطل  باشد، رد كرد و همه  حق  از بتانشان  چيزي  پرستش  كه

آشكار   اي معجزه:  يعني »روشن  برهاني  پرورگارتان  شما از جانب  حقيقت، براي

بر   خود دليل  اين  بود پس  چه � شعيب  معجزه  كه  نكرده  بيان  قرآن  ولي »است  آمده«
. نشود  شود و چه  بيان  وي  معجزه  است، چه  هداشت  اي معجزه  هر پيامبري  كه  است  آن

  نيز، به  عملي  آن، اما او از جنبه  اعتقادي  از جنبه  قومش  بود به � شعيب  پيام  اين ! آري
و ترازو را   پيمانه  پس«:  و گفت  گذاشت  انگشت  شان عملي  انحراف  ترين عمده  روي

 ناقص، كم  يا عياري  پيمانه  گرفتن كار ، با بهخريدار يا فروشنده  به:  يعني »نهيد  تمام
  مورد معامله، به  در اشياي  و افزودن  ديگر كاستن  هاي از شيوه  غير آن  ندهيد و به 

و ترازو   خود را با پيمانه  معامالت � شعيب  قوم ! آري. نپردازيد  از ديگران  خوري حق
  و به«كاستند  مي حق   صاحب  و از حق  ننهاده  و ترازو را تمام  پيمانه  دادند ولي مي  انجام

يا با معيوب   وآن  نقص: از  است  عبارت:  بخس »ندهيد  را ناقص  آنان  اشياي  مردم
گيرد و  مي  انجام  نيرنگبازي و  تردستي، فريبكاري  از آن، يا به  كردن با كمكاال، يا   ساختن 

 � شعيب  قوم: اند گفته  بعضي.  نارواست  به  دممر  اموال  خوردن  معناي  اينها شامل  همه
گرفتند و  مي  گمركي  و حقوق  شد، عوارض مي وارد  در بازارهايشان  كه  از هر چيزي

تفسير  »فساد نكنيد  آن  از اصالح  پس  ودر زمين«  است  معني  اين ناظر بر  الهي  نهي

در دنيا و » بهتر است  برايتان« رهنمودها »اين«  گذشت )56(  عبارت، در آيه  نظير اين

  .را  سخنم »داريد اگر باور«  آخرت
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��§��§��§��§  
:  كه  است  نقل.  و آزارتان  را از شكنجه  مردم »بترسانيد  ننشينيد كه  و بر سر هر راهي«

  را كه  كساني نشستند و شد، مي مي  منتهي  وي  خانه  به  كه  هايي بر سر راه � بشعي  قوم
او : گفتند ومي  داده  بيم  خويش  و عقاب  را داشتند، از عذاب  نزد وي به  قصد رفتن

است، از   آورده  او ايمان  به  را كه  كسي«تا  »و«لذا نزد او نرويد   كذاب  است  شخصي

  به  رسيدن از  مردم  ، بازداشتن�هللا  از راه  مراد از بازداشتن »ريدبازدا هللا  راه
  و بازداشتن  دين  بر سر راه  از نشستن  آنان  مراد؛ نهي: اند گفته  بعضي.  است � شعيب
  حقيقت  ها پس بر سرراه  حقيقي  نشستن  را دارند، نه  آن  به  قصد رفتن  كه  است  كساني

كجي،  �خدا راه  براي:  يعني »نجوييد  راه، كجي  آن  برايو «  لفظ، مراد نيست

و «نكنيد   معرفي  وصف  اين  به  مردم  را براي  نجوييد و آن  و ناهنجاري  ناهمواري

را بسيار  شما  پس«از نظر تعداد  »بوديد  شما اندك  يادآوريد كه  را به  هنگامي

  بوديد، اما حق شما فقير: اند گفته  آن  نيدر مع  بعضي.  توالد و تناسل  از طريق »گردانيد
؛  گذشته  امتهاي از »كار فسادكاران  فرجام  و بنگريد كه«شما را توانگر گردانيد   تعالي

  بود كه  مگر جز اين »؟ است  بوده  چگونه« ‡و لوط  و هود و صالح  نوح  قوم  چون
  !محو گردانيد؟  هستي  عرصه را از  كرد و آثار وجودشان  هالكشان  عزوجل  خداي

   

�©��¨�©��¨�©��¨�©��¨������� �� �� ��� �̧ �¶��µ�� �́� �³���²��±���°�� �̄ �®��¬��«���ª�� �̧�¶��µ�� �́� �³���²��±���°�� �̄ �®��¬��«���ª�� �̧�¶��µ�� �́� �³���²��±���°�� �̄ �®��¬��«���ª�� �̧�¶��µ�� �́� �³���²��±���°�� �̄ �®��¬��«���ª
���¾��½�����¼��»��º¹���¾��½�����¼��»��º¹���¾��½�����¼��»��º¹���¾��½�����¼��»��º¹  

 ديگر  و گروهي  آورده  ايمان  ام شده  فرستاده  بدان  من  آنچه  از شما به  و اگر گروهي«

 كند،  مما حك  تا خداوند در ميان«انتظار بكشيد :  يعني »صبر كنيد  نياوردند پس  ايمان

 است  مبتني  و عدل  او، بر حق  و داوري  زيرا حكم »است  كنندگان حكم  او بهترين  كه
دو   درميان �خداوند  حكم ! آري. كند  ستم  خويش  او در حكم  رود كه نمي  آن  و بيم 
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وز پير  را بر مبطالن  محقان  كه اين  يعني:  است  دو خصم  ميان  كردن  گروه، مانند حكم
  .سازد مي

  عزوجل  خداي  كه اند تا آن صبر بر آزار كفار مأمور گرديده  به  آيه، مؤمنان  در اين
  .گرداند  پيروزشان

   

��Q��P����O��N��M��L��K��J��� �I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P����O��N��M��L��K��J��� �I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P����O��N��M��L��K��J��� �I��H��G��F��E��D��C��B��A��Q��P����O��N��M��L��K��J��� �I��H��G��F��E��D��C��B��A
W���V���U��T��SRW���V���U��T��SRW���V���U��T��SRW���V���U��T��SR����������X��X��X��X  

مستكبر و  سركش،  و بزرگان  اشراف:  يعني »بودند  استكبار ورزيده  كه  قومش  سران«

اند، از  آورده با تو ايمان  را كه  تو و كساني  گمان يا بي ! شعيب  اي: گفتند«  كافرشان

 مستكبر  سران گونه، آن   بدين »ما برگرديد  كيش  كنيم، يا به مي  بيرون  شهر خودمان
سركشي، سبكسري،   از روي  بلكه  اكتفا نكرده  حق  و انكار دعوت  ايمان  ترك  فقط به

  را به  و مؤمنان  حد فراتر گذاشتند وپيامبر خويش  و تجاوز، پا را از اين  رور، ناسپاسيغ
ناگزير   و همراهانش � شعيب از نظر آنها،  يعني. از شهر نيز تهديد كردند  كردن بيرون
  باطل  كيش  به  و يا بازگشت از شهر  شدن  يا بيرون: رو ندارند  بيشتر در پيش  دو راه
  كيش  آيا ما را به:  يعني »نخواهد؟  اگر دلمان  حتي« � شعيب »گفت«  نانآ  كفري

؟ يا  باشيم  داشته  و نفرت  كراهت  آن  به  گردانيد، هرچند ما از بازگشت باز مي  خويش
  از آن  شدن  بيرون  هرچند ما خواهان كنيد، مي  آيا از شهر بيرونمان:  است  اين  معني

كنيد   مجبورمان  چيزي  به  شما روا نيست  نداريد و براي  حقي  ين؟ قطعا شما چن نباشيم
  زير فشار و اجبار قرار گيرد و از خود اختياري  كه خواهد زيرا كسي را نمي  آن  دلمان  كه

ديگري،   آيين  به  بازگشتش  آيد و نه مي  حساب  به  موافقت  موافقتش  باشد، نه  نداشته
  .شود مي  تلقي  حقيقي  بازگشت
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 شرك  كه »شما  دين  بخشيد، به  نجات  خدا ما را از آن  كه در حقيقت، اگر بعد از آن«
است،   سبحان  خداي  به  بستن زيرا شرك، دروغ »ايم بسته  خدا دروغ  رديم، بهبرگ«  است 

است، آفريدگار  �هللا همانا  كه  يگانه  جز آفريدگار، مدبر و معبودي  كائنات  رو كه ازآن
  او دروغ  به  گمان شود، بي  قايل  شريك  سبحان  خداي  به  هر كس  ندارد پس  ديگري

خدا ما را از   كه بعد از آن: ( جمله . است  شده  وي  و ربوبيت  الوهيت  نقص  و مدعي  بسته
  كفر، بزرگتر از جرم  به  مؤمن  بازگشت  جرم  كه  است  معني  مفيد اين) بخشيد  نجات  آن

بعد   كه زيرا كسي  است  كافر بوده  در اصل و  نشده  روشن  وي  براي  حق  كه  است  كسي
  كه  فرورفته  تر از كفر كساني سخت  و الحادي بزرگتر  ود، در كفريش مرتد مي  از ايمان
  هم  و نه  نيست  ما درست  هرگز براي:  يعني »نسزد و هرگز ما را«اند  كافر بوده  در اصل

  كه از احوال، بعد از آن  حالي  هيچ  به »بازگرديم  آن به  كه«  مند است و قاعده  اصولي

مگر :  يعني »ما بخواهد ، پروردگارهللا  كه مگر آن«بخشيد   جاتن  ما را از آن �خداوند
  زيرا امور كائنات  گرديم كفر برمي  ما به  باشد كه  رفته  چنين �خداوند  در مشيت  كه آن

بر هر   دانش  پرورگار ما از روي«  است  او وابسته  مشيت  از خير و شر ـ به  ـ اعم  همه

  داند كه او مي  دارد پس  احاطه  موجودات  همه  به  وي  علم:  يعني »دارد  احاطه  چيزي

 فقط بر او »ايم كرده  بر خدا توكل«دهد  مي  روي  بندگانش  بر احوال  هايي دگرگوني  چه
كفر و  ما و  بدارد، ميان  قدم پايدار و ثابت  ما را بر ايمان  كه در اين  ايم و اعتماد كرده  تكيه
  عذاب گرداند و ما را از  را بر ما تمام  خويش  ايجاد كند، نعمت  لو حائ  مانع  آن  اهل

  راستي ما به  قوم  ما و ميان  ميان !پروردگارا«دارد  نگه  خويش  عصمت  خود در پناه

و   حق ما به  قوم  ما و ميان  ميان:  يعني »كنندگاني فيصله  تو بهترين  كن، كه  فيصله
  ايشان  گويي.  باطل  اهل بر  حق  اهل  پيروز ساختن كن، با  و داوري  حكم  راستي

  .شدند  بر كافران  عذاب  آمدن خواستار فرود
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 پيروي  اگر از شعيب: خود گفتند  ياران  كافر بودند، به  كه  از قومش  اشرافي  و آن«

 صورت  در اين«را فروگذاريد   خودتان  در آييد و دين  وي  دين  اگر به:  يعني »كنيد 

 كردن  زيان: يا مراد.  است  شان ؛ هالكت شدن از زيانكار  مرادشان »قطعا زيانكاريد 
 با مردم  آن  اساس بر  كه  است  اي فروشي كم  و ترك  و وزن  پيمانه  دادن  تمام  سبب به 
  .كردند مي  معامله 
   

y��x��w��v��uy��x��w��v��uy��x��w��v��uy��x��w��v��u�����������{��z���{��z���{��z���{��z  
مرگبار   رجفه، بانگ: اند گفته  بعضي »را فرو گرفت  آنان«  زلزله:  يعني »رجفه  پس«

از پا  و كامال »كردند  صبح  زانو درافتاده  به  خويش، مرده  در سراي  پس«بود   عذاب
  . گذشت � صالح  عبارت، در داستان  تفسير نظير اين. درآمدند

   

¤£��¢��¡�������~������}��|¤£��¢��¡�������~������}��|¤£��¢��¡�������~������}��|¤£��¢��¡�������~������}��|����������«��ª��©����� �̈��§�����������¦��¥��«��ª��©����� �̈��§�����������¦��¥��«��ª��©����� �̈��§�����������¦��¥��«��ª��©����� �̈��§�����������¦��¥  
 ساكن  سرزمين  خود هرگز در آن  بودند، گويي  كرده  را تكذيب  شعيب  كه  كساني«

 عذاب، چنان  ديار بعد از نزول  شدند و آن  كن ريشه  چنان  قوم  آن:  يعني »اند نبوده 
: گويند مي  اعراب.  است  نداشته  سكونت  قبال در آن  كسي  گويي  شد كه  و خالي  خراب 

شعيب، خود   كنندگان  تكذيب«گزينند   اقامت  در مكاني  كه  گاه آن» باالمكان  غنيت«

  گونه  آن:  يعني .باختند  پاك  را همه  خويش  خود و مايملك  كه »بودند  زيانكاران  همان
  مؤمنان  ن، نصيبزيا  پندارشان، آن  كردند زيرا بر عكس مستكبر ادعا مي  اشراف  نبود كه

  . پيوست  وموافقانشان  خود آنان  به  در فرجام  زيان  آن  نگرديد بلكه � شعيب  به
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  مشاهده  را بر آنان  عذاب  نزول  چون � شعيب:  يعني »برتافت  روي  پس، از آنان«

را   پروردگارم پيامهاي   كه  راستي  به ! من  قوم  اي:  و گفت«  برتافت  روي  كرد، از آنان

  خداي به »كافر  بر قوم  كردم، ديگر چگونه  شما خيرخواهي  و براي  شما رساندم  به

هرگز  ! نه »؟ بخورم  اندوه«  حق  دعوت  بر كفر و متمرد از اجابت  فشارنده سبحان، پاي
  . خورم ينم  و اندوه  دريغ  بر آنان

   

��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��������Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿  
شهر و   آن  مردم  بعد از آن  كه »را نفرستاديم«  از پيامبران »شهري، پيامبري  و در هيچ«

و فقر   سختي:  يعني »بأساء  را به  آن  مردم  كه مگر آن«باشند   كرده  را تكذيب او  منطقه

  براي:  يعني »درآيند  زاري  به  تا باشد كه  گرفتار كرديم«  رضو م  رنج:  يعني» و ضراء«
را  ‡پيامبران  تكذيب در آيند و در نتيجه، استكبار و  و خاكساري  زاري  به  كه اين

  .فروگذارند
   

� �Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í������Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×��Ü��Û��Ú��Ù���Ø��×
���ß��Þ����Ý���ß��Þ����Ý���ß��Þ����Ý���ß��Þ����Ý  

و   و مرض بد، تنگدستي  احوال  به  ها و مناطقشهر  آن  مردم  بعد از گرفتاركردن »سپس«
  استكبار، وضع غرور و  و سكرات  غفلت  آنها از خواب  و بيدارشدن  گرفتن عبرت  عدم

؛  بوديم  ها رسانيده محنت از بالها و  آنان  به  كه  اي »بدي  جاي به«و   ساخته  را دگرگون

  و گشايش  ، ايمني خير، فراواني در  اثر آنبر   قصد امتحان، كه  به »را قرار داديم  نيكي«

: و گفتند«  خويش  و مكنت  و درمال  در جمعيت »شدند  انبوه  كه تا آن«قرار گرفتند 

ما   به  كه  ا آنچهقطع:  يعني »است  رسيده مي  و راحت  رنج  گونه همين  ما را هم  پدران
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  است  رخدادي  رسيد، همان  و نعمت ، گشايش  ا از فراوانيو بعد  قر و بيماري، ف از رنج
  . است  گذشته  نيز همانند آن  و نياكانمان  از ما بر پدران  قبل  كه

  وآساني  بر سختي  مشتمل  هاي رخدادها و دگرگوني:  بود كه  اين  سخن  از اين  مرادشان
  همه  آيندگان و  در پيشينيان  كه  است  زمانه  روزگار و عادت  و راحت، گردش  و رنج
  بوده  هم  تحوالت بوده، اين  و زندگي  باشد و تا زمان و مي  بوده  و ساري  جاري  يكسان

ابتال   عنوان  ورفتار ما و به  در برابر اعمال  و مجازات  مؤاخذه  از باب  قطعا اين  پس  است
  . ما نيست  و امتحان
  خداي  رويدادها از جانب  ينا  نكردند كه  آنها تصديق  بود كه  نگرشي  نحوه  با چنين
  حال  البته.  است بوده  شان و ستم  در برابر ظلم  آنها و مجازاتشان  ابتالي  با هدف  سبحان

و   و بر رنج  شكر كرده  و نعمت  در راحتي  كه  است  مؤمناني  حال  برخالف  مكذبان  اين
:  است آمده  و مسلم  خاريب روايت  به  شريف  در حديث  كه كنند چنان صبر مي  ناخوشي

  آن  كه كند، مگر اين را براو اجرا نمي  حكمي  هيچ  عزوجل  ؛ خداي شگفتا بر كار مؤمن«
  به  كند و اين مي  برسد؛ صبر پيشه  اي وسختي  او رنج  زيرا اگر به  خير است  برايش  حكم

خير   به  هم  اينگزارد و  برسد؛ شكر مي  اي راحتي و  او خوشي  و اگر به  خير اوست
و   رنج  مبتالي  پيوسته  مؤمن«:  است  آمده  ديگري شريف  در حديث  همچنين. »اوست
خر   مثل  منافق، همچون  آيد، اما مثل  و صفا بيرون  پاك  از گناهانش  كه تا آن  بالست

رها   خاطر چه و به  كرده  بسته  خاطر چه او را در كجا و به  صاحبش داند نمي  است، كه
  .»است  كرده

را   آنان را گفتند، بناگاه  سخن  اين  كه آن  دنبال به:  يعني »فروگرفتيم  را بناگاه  آنان  سپس«
  موت«:  است  آمده  شريف  در حديث.  كرديم  گرفتار عذاب  تأخير و مهلتي  هيچ  بي

و   مؤمن  يبرا  ناگهاني، رحمتي  مرگ:  للكافر  أسف  و أخذه  للمؤمن  رحمه  الفجأه
  كه درحالي« فروگرفتيم   را بناگاه  آنان ! آري. »كافر است  براي  باري تأسف  فروگرفتن

  نحوه  اين. رانداشتند  آن  و اصال انتظار وقوع  ناگهاني  فروگرفتن  از اين »خبر بودند بي
  حق  است، چه  شان برعذاب  افزودن  تعالي، خود براي  باري  از جانب  شان وگرفتنفر

را   آنان  درحالي  بودند بلكه  و سختي  در رنج  كه  فرو نگرفت  را درحالي  آنان  تعالي
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قرار   و رفاه  و گشايش  راحتي و  در نعمت  كه  ساخت  خويش  عذاب  گرفتار سرپنجه
  .تر گرداند تر و هولناك سخت را  شان ؛ عذاب گرفتارساختن  گونه داشتند تا اين
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  ايمان«  فرستاديم  سويشان را به  خويش  پيامبران  كه »شهرها  آن  و اگر اهل«

بر كفر و اصرار   از پافشاري »بودند  كرده  و پرهيزگاري«:  پيامبران  آن  به »بودند آورده

و   از آسمان  بركاتي  قطعا بر آنان«گشتند  مي  مرتكب  كه  هايي ها و پليدي زشتي بر

 و ميسر  را فراهم  و زمين  آسمان  و بركات  خيرات  آنان  براي:  يعني »گشوديم مي زمين
و   باران:  مراد از خير آسمان. شود مي  گشوده  با بازكردن  بسته  درهاي  كه چنان  ساختيم مي

  رفاه  كه  است بر آن  دليل  آيه  اين.  است  آن  ها و ساير بركات رستني:  مراد از خير زمين
  است  دسترس در �هللا  شريعت  به  و پايبندي  و تقوي  اقتصادي، با ايمان  سالم

  ايمان  رو، نه  از اين ما را،  و پيامبران  آيات »كردند  تكذيب«شهرها   آن  اهالي »وليكن«
و كفر   از گناه »كردند مي  آنچه«  سبب »ا بهر  آنان  پس«كردند   پيشه  تقوي  آوردند و نه

  .و بال  عذاب  به »فروگرفتيم«
   

��]��\��[���Z����Y��X��W��V��U��T��]��\��[���Z����Y��X��W��V��U��T��]��\��[���Z����Y��X��W��V��U��T��]��\��[���Z����Y��X��W��V��U��T  
ـ   شبانگاه ما  عذاب  كه اند از اين شده  ايمن«آنها   كافران:  يعني »شهرها  آيا اهل«

عاد   چون  شهرهايي  نمراد؛ ساكنا »برسد؟  آنان  اند ـ به فرو رفته  خواب  به  كه  درحالي
و   شهر مكه ،»قري«مراد از : ديگر قولي  به.  رفت  قبال ذكرشان  اند كه و ثمود و مدين

  .كردند مي  را تكذيب صخدا  رسول  رو كه  است، از آن  آن  ماحول
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  كه  گاه آن »در رسد  آنان  روز بهما نيم  عذاب  كه اند از اين شده  شهرها ايمن  يا اهل«

  كه حالي در:  يعني »سرگرمند  بازي به  كه  درحالي«آيد  درخشد و باال مي مي  آفتاب
  ماند؟ مي  بازي  در بر ندارد لذا بيشتر به  برايشان  اي فايده  هيچ  هستند كه  اموري  مشغول

  

��s��r��q����p��o����n����m��l��kj���i��h��s��r��q����p��o����n����m��l��kj���i��h��s��r��q����p��o����n����m��l��kj���i��h��s��r��q����p��o����n����m��l��kj���i��h  
خبرند  بي  از آن  كه حالي ـ در  است  انديشيده  برايشان  كه  از عذابي:  يعني »هللاراآيا از مك«
  با بخشيدن  آنان  او براي  مكر خدا در اينجا، استدراج: ديگر  قولي  به »اند؟ شده  ايمن«

  است  شان ناگهاني  فروگرفتن  ؛ سپس حال  بر همين  شان و فروگذاشتن  و سالمتي  نعمت
  خدا ايمن خود را از مكر  كسي«همانا كافرانند   كه »زيانكار  جز گروه  كه با آن«

  .»داند نمي
   

��d��c��b��a �̀��_��~�����}��|����{��z��y��x��w����� �v��u��t��d��c��b��a �̀��_��~�����}��|����{��z��y��x��w����� �v��u��t��d��c��b��a �̀��_��~�����}��|����{��z��y��x��w����� �v��u��t��d��c��b��a �̀��_��~�����}��|����{��z��y��x��w����� �v��u��t

���h��g����f���e���h��g����f���e���h��g����f���e���h��g����f���e  
  نشده  برند، روشن مي  ارث  به  آن  ساكنان  از هالك  را پس  زمين  كه كساني  آيا براي«

 و نابودشان »رسانديم مي  كيفر گناهانشان  را به  آنان  خواستيم ر مياگ  كه  است
  طبع  دلهايشان و بر«؟  را نابود كرديم  سرزمين  آن  قبلي  ساكنان  كه  گونه  كرديم، همان مي 

  هيچ  كه  طوري به  است  چيزي  كردن  و قفل  مهر نهادن:  طبع »تا ديگر نشنوند  نهيم مي
اند  گشته  دلهايشان، چنان بر  نهادن مهر  سبب آنها به:  يعني. نفوذ نكند  آن  اندرون  چيز به

گرفتار   شنوند لذا حقيقت نمي را  الهي  پيامبران  و هشدارهاي  پندها، حجتها و بيم  كه
شود  نمي  خود ـ برآنها روشن  وضوح و  روشني  ـ با وصف  عذاب  چنگ  به  شان ساختن

  .وجود ندارد  فرقي  گونه هيچ  پيشينيانشان و  آنان  ميان  كه امر غافلند  و از اين
   



864  

��x��w�� � �v��u��t��s���r��q��p�� on��m��l���k��j��i��x��w�� � �v��u��t��s���r��q��p�� on��m��l���k��j��i��x��w�� � �v��u��t��s���r��q��p�� on��m��l���k��j��i��x��w�� � �v��u��t��s���r��q��p�� on��m��l���k��j��i

��£���¢��¡�����~�����}����|���{z��y��£���¢��¡�����~�����}����|���{z��y��£���¢��¡�����~�����}����|���{z��y��£���¢��¡�����~�����}����|���{z��y  
  شهرهاي: از  عبارت  ساختيم، كه  و نابودشان  قبال ذكر آنها رفت  كه »شهرها را  اين«

  اي »را بر تو آن  از خبرهاي  برخي«بودند،  ‡و شعيب نوح، هود، صالح، لوط  اقوام

را بر تو   ما آن  دارند كه  هم  ديگري  آنها خبرهاي  ولي »كنيم مي  حكايت« صمحمد

  آوردند، اما آنان  برايشان  روشن  معجزات  پيامبرانشان  در حقيقت«  ايم نكرده  حكايت

قبال   آنچه  به«معجزات،   حامل  پيامبران  دنآم  در هنگام »آورند  ايمان  نبودند كه  بر آن

يا . بياورند  را برايشان  معجزات آن ‡ پيامبران  كه از آن  قبل:  يعني »بودند  كرده  تكذيب
از   قبل  كه آن  سبب نياوردند، به  ايمان را ديدند،  معجزات  اين  كه  هنگامي:  است  اين  معني
  با اين  پيامبران  آمدن  در هنگام  حالشان  پس بودند  ردهك  پيشه  تكذيب  معجزات  آن  ديدن

مهر   كافران  گونه، خدا بر دلهاي  اين«  است  از آن  قبل  معجزات، همانند حالشان

  رو، هيچ  كنند، از اين مي  بر كفر را انتخاب  پايداري آنها  كه  است  زيرا دانسته »نهد مي
  .شود نمي  سودمند واقع  در آنان  و تهديدي  وبيم  و تشويق  پند و تذكر، ترغيب

   

�̄��®��¬��«��ª��© �̈�§��¦����¥��¤�̄��®��¬��«��ª��© �̈�§��¦����¥��¤�̄��®��¬��«��ª��© �̈�§��¦����¥��¤�̄��®��¬��«��ª��© �̈�§��¦����¥��¤  
  خوي  عهدشكني  بلكه »عهد نيافتيم  به  وفاي«  در بيشتر مردم:  يعني »و در بيشتر آنان«

. شد  گرفته ١»ذر  عالم«از بشر در  كه  است  عهدي  ، همان)عهد(مراد از .  آنهاست  و شيوه
ندارند و   عهد و وفايي  اكثرشان  كه  طور عام مراد از عهدشكنان، كفارند به: ديگر  قولي  به

و «مانند  مي  پايدار باقي  و بر آن  وفا نموده  عهد خويش  به  گاهي  از آنان  فقط اندكي

  شهرها، جز اين  آن  مردم  ساختن هالك   لذا علت »يافتيم  ا نافرمانرا جد  بيشتر آنان
  .نداشتند  راپاس  و آن  پا افگنده  ما را پشت  رمانهايف  نبود كه

   

                                                 
« ��¬�  �$ �#>   _A�� °^��T�·«®± � 
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  موسي  عنيي »را فرستاديم  موسي«  ياد شده  بعد از پيامبران:  يعني »بعد از آنان  گاه آن«

با :  يعني »خويش  آيات  همراه  به«را   رائيلاس بني  انبياي  بزرگترين � فرزند عمران
  نام  كه  شويم يادآور مي . اژدها، يد بيضا و غيره  آيد؛ چون مي  ذكر آن  كه  معجزاتي

آغاز   او ـ از همان  زندگي و  ذكر شده  كريم  بار در قرآن  از صدوسي  بيش � موسي
در   كه  تربيتش  تا مرحله  انداخت  يلن  نهاد و به  صندوقي  او را در درون  مادرش  تولد كه

  ـ داستانهاي  بعد از آن  و داستانهاي هجرتش، باز بعثتش  شد، سپس  سپري  فرعون  كاخ
و مالء «مصر   پادشاه »فرعون  سوي به« خويش   او را با معجزات ! آري. دارد  شگفتي

يادآوري،   به  فرعون  قوم  اشراف  ساختن مخصوص.  فرستاديم  قومش  اشراف:  يعني »وي
ر ب  كه  هر كسي  دوران  ؛ در آن ذكر است  شايان. هستند  پيروانشان  ديگران  كه  روست ازآن

 � موسي  زمان  فرعون  لذا نام  گرفت مي  لقب  كرد، فرعون مي  پادشاهي مصر  سرزمين
 »كردند  ما ستم  تآيا  آنها به  ولي«. بود» م. ق 1225»  فرزند رمسيس  منتاح:  قولي  بنا به
 راستهاست،  ترين از راست  كه  آنچه  به  كردند زيرا تكذيب  ما را تكذيب  آيات:  يعني
  آيات اين  سبب به  بر مردم:  است  اين  ديگر معني  قولي  به.  است  بزرگ  ستمي  شك بدون

  در حق:  است  اين  ييا معن. باز داشتند  آيات  اين  به  كردند زيرا آنها را از ايمان  ما ستم
  ببين  پس«انگاشتند   را دروغ  آيات  اين  رو كه كردند، از آن  ستم  آيات  اين  سبب خود به

آيات،   اين  به  وكافران  انگاران كار دروغ  پايان:  يعني »بود  چگونه  مفسدان  فرجام  كه
  .شدند  دريا غرق  به  بود زيرا آنان  ننگين  بس  پاياني

   

Ä��ÃÄ��ÃÄ��ÃÄ��Ã�����������Ë��Ê��É��È��Ç�����Æ��Å���Ë��Ê��É��È��Ç�����Æ��Å���Ë��Ê��É��È��Ç�����Æ��Å���Ë��Ê��É��È��Ç�����Æ��Å  
و   حجت با  او بر وي  زدن و لگام  با فرعون � موسي  از مناظره  عزوجل  خداي  گاه آن

  خبر داده و قومش  او در حضور فرعون  دست  به  روشن  معجزات  آشكارساختن
ار پروردگ از سوي   اي فرستاده  ترديد من بي ! فرعون  اي:  گفت  و موسي«: فرمايد مي
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  باشد، قطعا شايسته  جهانيان  پروردگار تمام  فرستاده  كه كسي  پس »هستم  جهانيان
  . است  و سزاوار تصديق  اجابت

   

��S��R��Q��P��O��N���M���L��K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A��S��R��Q��P��O��N���M���L��K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A��S��R��Q��P��O��N���M���L��K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A��S��R��Q��P��O��N���M���L��K��JI��H��G��F��E��D��C��B��A
��T��T��T��T  

 و  مشتاق  سخت  من:  يعني »ندهم  نسبت  حق  خداوند جز سخن  به  كه  سزاوارم«
  وتصرفي دخل  هيچ  هست، بي  كه ـ چنان  خويش  پيام  شما را از متن  كه  هستم  سزوار آن

  اي بينه  پروردگارتان شما از سوي  براي  در حقيقت  من«  گردانم  ـ با خبر و آگاه  در آن

  در اين  ام آنهاراستگويي  وسيله  به  كه  ام آورده  همراه  به  هايي برهان:  يعني »ام آورده

  پس«شود  آشكار مي و  هستم، واضح  العالمين رب  از سوي  اي فرستاده  كه  تحقيق

را آزاد   اسرائيل تا بني  خواست  از فرعون � موسي »بفرست  من  را همراه  اسرائيل بني
نزد   زمان  در آن  اسرائيل زيرا بني بازگردند  مقدس  سرزمين  به  وي  بگذارد تا همراه

  شده  باز داشته  المقدس بيت  به  و از بازگشت  قرار داشته  سارتدر تبعيد و ا  فرعون
  .بودند

   

�� �̀�_�� �̂�������]��\����[��Z�����Y��X��������������W��V��U�� �̀�_�� �̂�������]��\����[��Z�����Y��X��������������W��V��U�� �̀�_�� �̂�������]��\����[��Z�����Y��X��������������W��V��U�� �̀�_�� �̂�������]��\����[��Z�����Y��X��������������W��V��U  
را در  تو  و نه  كنم مي  تصديق  گفتي  كه  تو را در آنچه  ، نه� موسي  به  فرعون »گفت«

 �خداوند از نزد »اي آورده  اي معجزه اگر«  ولي  نمايم مي  اجابت  خواستي  آنچه
اگر از «  بنگريم  و در آن  كنيم  را مشاهده  تا آن »را حاضر كن  آن«  كني ادعا مي  كه چنان

  .خود  در ادعاي »هستي  راستگويان
   

��g��f��e��d��c��b���a��g��f��e��d��c��b���a��g��f��e��d��c��b���a��g��f��e��d��c��b���a  
  وبي  طور نمايان رؤيت، به  قابل  در واقعيتي »را افگند و بناگاه  عصايش  موسي  پس«

ديد،  را  واقعي  اژدهاي  اين  فرعون  و چون »آشكار شد  اژدهايي«  التباسي  گونه هيچ
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  تو ايمان  به كه! را بگير  آن ! موسي  و فرياد زد؛ اي  خود برجست  از جاي  گشته  متوحش
  . است نرينه   بزرگ  اژدهاي:  ثعبان.  را گرفت  آن � و موسي ...! آورم مي

   

�k��j��i��h�k��j��i��h�k��j��i��h�k��j��i��h������n��m����l��n��m����l��n��m����l��n��m����l  
  خود را از گريبان  دست � موسي:  يعني »كشيد  خود را بيرون  و دست«

  براي  بناگاه  پس«كشيد   بيرون  خويش  را از زير بغل  كرد، يا آن  خارج خويش

  سپيد و درخشان  اي گونه به  وي  دست:  يعني »پديدار شد  سپيد و درخشنده تماشاگران
آشكار بود،   اي هر بيننده  براي  كه  گشت مي  ساطع  نوري  چنان  شد و از آن پديدار

  .باشد  ديگري  و عيب  پيسي  علت  به  سپيدي  آن  كه آن بي
   

x��w���v��u��t��s��r��q���p��ox��w���v��u��t��s��r��q���p��ox��w���v��u��t��s��r��q���p��ox��w���v��u��t��s��r��q���p��o  
عصا   شدن  تبديل  كه  هنگامي» ديگر گفتند با يك  فرعون  از قوم«  اشراف:  يعني »مالء«

  ديگري  عيب يا  پيسي  گونه هيچ  را بي � موسي  دست  شدن  اژدها و درخشان  را به
او :  يعني »داناست  ساحري« � موسي:  يعني »شخص  اين  شك بي«كردند؛   مشاهده
  . سحر، بسيار داناست  در علم
  شده  بيان  قومش  اشراف  نه  فرعون  از زبان  ، در حكايت»شعراء»  در سوره  سخن  همين
  قومش  اشراف و  يا فرعون:  كه  است  اين  دو آيه  در ميان  ردنك  جمع  طريق  پس  است

قوم،   اشراف  سپس را گفت،  سخن  اين  را گفتند، يا در آغاز، فرعون  سخن  هر دو اين
  .قرار دادند  ارا مبن  سخنش

   

���a�� �̀�_��~}��|��{��z��y���a�� �̀�_��~}��|��{��z��y���a�� �̀�_��~}��|��{��z��y���a�� �̀�_��~}��|��{��z��y  
 خواهد شما را از مي«:  تگف  آنان  به  ديگر گفتند، يا فرعون  برخي  به  برخي  گاه آن

  موسي  درباره:  يعني »فرماييد مي  چه  كند پس  بيرون«مصر بود   سرزمين  كه »سرزمينتان
وانمود   چنين  خواست مي  فرعون  دهيد؟ گويي دستور مي  داريد و چه  و نظري  رأي  چه
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)  االعلي  انا ربكم(  قبل  فقط چند لحظه  كه  در حالي  اوامر آنهاست  او اجراكننده  كند كه
  . گفت مي

   

����������������i��h��g��f��e��d��c��bi��h��g��f��e��d��c��bi��h��g��f��e��d��c��bi��h��g��f��e��d��c��b  
:  يعني »را بازدار  او و برادرش ! فرعون  اي«:  وي  در پاسخ  فرعون  قوم  اشراف »گفتند«

و «تأخير انداز  ديگر به   آنها را تا زماني  را باز دار و مجازات  و برادرش  موسي

  در آن  ساحران  كه  را در شهرهايي  گروهي:  يعني »شهرها بفرست  را به  انيگردآورندگ
  . كنند، بفرست مي  زندگي

   

��n��m��l��k���j��n��m��l��k���j��n��m��l��k���j��n��m��l��k���j  
  فن  اين  و به  داشته  سحر مهارت  در فن  كه »را  هر ساحر دانايي«  گماشته  گروه  آن »تا«

و   زمان، رواج  سحر در آن  كه  ذكر است  شايان »نزد تو آورند«  بسيار دانا و آشناست
  . داشت  بسياري  رونق

   

��z��y��x��w���v��u��t������s��r��q��p��o��z��y��x��w���v��u��t������s��r��q��p��o��z��y��x��w���v��u��t������s��r��q��p��o��z��y��x��w���v��u��t������s��r��q��p��o  
 شهرها فرستاد و آنها  را به  گروهي  فرعون:  يعني »آمدند  نزد فرعون  و ساحران«

 بايد اگر مي  همانا ما را مزدي: و گفتند«آوردند   كردند و نزد فرعون  را جمع  ساحران

  غالب � بر موسي  خواستند تا اگر با سحر خويش  از فرعون  ساحران »شويم  غالب
  .مقرر دارد  درخور و شايسته  پاداشي  شدند، برايشان

   

��¡�����~���}��|��{��¡�����~���}��|��{��¡�����~���}��|��{��¡�����~���}��|��{  
قطعا :  يعني »خواهيد بود  و مسلما شما از مقربان ! آري:  گفت«  آنان  در پاسخ  فرعون

  و قربي  مقام آن، نزد من  الوهع  خواهد بود و به  بزرگ  پاداشي  شويد، برايتان  اگر غالب
  .را داد  و مقام  منصب  وعده  آنان  او به:  يعني.  نيز خواهيد يافت  ويژه
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��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¬��«��ª��©��� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢  
:  يعني »؟ افگنيم ما مي  كه يا اين«را   عصايت »افگني تو مي  اول ! موسي  اي: گفتند«

  كار به  را در اين  خويش نفس  را گفتند تا اعتمادبه  سخن  اين.  با تو است  نوبت  انتخاب
ر آخ  نوبت  خواهند بود؛ هرچند كه پيروز ميدان   وانمود كنند كه  و چنين  گذاشته  نمايش
  .باشد  از آنان

   

±��° �̄�®±��° �̄�®±��° �̄�®±��° �̄�®����²²²²����µ�� �́��³µ�� �́��³µ�� �́��³µ�� �́��³����¶¶¶¶����̧̧̧̧����¹¹¹¹����»º»º»º»º  
  شروع  داد تا آنان  ترجيح � موسي »شما بيفگنيد:  گفت«  در پاسخشان � موسي

  و از آنچه دهد نمي  آنها اهميتي  او به  بود كه  واقعيت  اين  خود، نشانه  باشند و اين  نندهك
چيز   هيچ  كه  داشت  كامل  يقين � ندارد زيرا موسي  اي و واهمه  اند، ترس با خود آورده

بود تا   اين  ساحران  ساختن  درمقدم  حكمت:  كه  است  نقل. شود نمي  غالب  بر معجزه
  كرده بزك  باطل  از مشاهده  و چون كنند  تأمل  خوب  كار آنها را بنگرند و در آن  مردم

  هنگام، اثر آن  ا در اينقطع  آيد، كه  در ميان  آشكار و روشن  حق  گاه شوند، آن  آنها فارغ
  ريسمانها و عصاهاي  ساحران» افگندند  چون  پس«تر خواهد بود  عميق  در نهادشان

  داده و آرايش  كرده بزك  با باطل  آنان:  يعني »بستند سحر  را به  مردم  ديدگان«خود را 
و   تردستي  عرصه  آوران و فن  بازان جادوگران، شعبده  كه  اي خيالي  و با نيروي  خويش

و   درست  بتوانند ادراكي  كه را از اين  مردم  افگنند، چشمان مي  در ديگران  بازي حقه
  و هراس  ترس »انداختند  و هراس  هول  را به  و مردم«فروبستند  باشند،  هداشت  واقعي
  در چشمهاي »آوردند  در ميان  بزرگ  و سحري«افگندند   مردم  در دلهاي  سختي

  و نوعي  نداشت  حقيقتي  امر، هيچ  واقع در  سحرشان  ؛ هرچند كه تماشاگران و  بينندگان
  ساحران  كه  است  آمده  در روايات ١. نيست  بيش  تردستيو   افگني خيال  از سحربود كه

براثر   ماده  آن  كردند و چون  را جاسازي» زئبق»  ماده  در زير طنابها و عصاهايشان  فرعون
در   وجوش وجنب  حركت  نيز به  تمدد آغاز كرد، طنابها و عصاهايشان  به  حرارت  نيروي

  .آمد
                                                 

  . ) 102 /بقره (تفسير   كنيد به  نگاه.   و تأثير است  حقيقت  از سحر ، داراي  نوعي  ولي 1
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و  را انداخت   عصايش »پس ! خود را بيفگن  عصاي  كه  فرستاديم  وحي  موسي  و به«

  حق »فروبلعيد«از ريسمانها و عصاها  »بودند  ساخته  دروغ  را به  آنچه«اژدها شد و 
نبود   يحقيقت  هيچ  داراي  واقع ها در ساخته  ناميد زيرا آن  را دروغ  هايشان ساخته  عاليت

  . بود و بس  و دروغين  اساس بي  اي افكني و خيال  بازي شعبده  بلكه
   

��Ð��Ï����������Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ð��Ï����������Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ð��Ï����������Î��Í��Ì��Ë��Ê��Ð��Ï����������Î��Í��Ì��Ë��Ê  
آشكار و  بود،  با خود آورده � موسي  كه  با آنچه  حق:  يعني »شد  واقع  حق  پس«

  سحرشان  بطالن:  يعني »شد  باطل«از سحر  »كردند مي  آنان  و آنچه«  گشت  روشن
  .آشكار شد

   

��Õ��Ô���Ó��Ò���Ñ��Õ��Ô���Ó��Ò���Ñ��Õ��Ô���Ó��Ò���Ñ��Õ��Ô���Ó��Ò���Ñ  
  كه  اي صحنه  در آن:  يعني »در آنجا«  و ساحران  و پيروانش  فرعون »شدند  مغلوب  پس«

و  »شده خوار«  و ميدان  صحنه  از آن »بازگشتند«افگندند و   ميدان  را به  سحر خويش
  . برباد رفته  هاي خورده، با كارها و كوشش و شكست  خرد و ذليل

   

���Ù��Ø���×��Ö���Ù��Ø���×��Ö���Ù��Ø���×��Ö���Ù��Ø���×��Ö  
  تكان  سخت بودند،  ديده  زيرا آنها از آنچه »در افتادند  سجده  به«اختيار  بي »و ساحران«

  .درافتادند  سجده  به  عزوجل  خداي  بودند لذا براي  برده  ماجرا پي  حقيقت  و به  خورده
  

��I��H��G��F��E��D���C��B��A��I��H��G��F��E��D���C��B��A��I��H��G��F��E��D���C��B��A��I��H��G��F��E��D���C��B��A  
آنها  »هارون و  آورديم، پروردگار موسي  ايمان  پرودگار عالميان  به«  ساحران »گفتند«

بشر   دست  ساخت  وي  معجزه  ندارد كه  و امكان  سحر نيست � كار موسي  دانستند كه
؛ پروردگار  پروردگارجهانيان  به  كردند كه  اعالم  صراحت  را به  حقيقت  باشد لذا اين
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  نيفتند كه  گمان  اين در  فرعون  قوم از  زناني اند تا گمانه آورده  ايمان  و هارون  موسي
  . است  بوده  فرعون  آنها براي  سجده

  

L��K���JL��K���JL��K���JL��K���J����MMMM����]��\[�����Z��Y��X��W���V��U��T��S��RQ��P��O��N]��\[�����Z��Y��X��W���V��U��T��S��RQ��P��O��N]��\[�����Z��Y��X��W���V��U��T��S��RQ��P��O��N]��\[�����Z��Y��X��W���V��U��T��S��RQ��P��O��N����
^̂̂̂����____����b��a���`b��a���`b��a���`b��a���`�������h��gfedc���h��gfedc���h��gfedc���h��gfedc  

 اين »آورديد؟  او ايمان  دهم، به  شما اجازه  به  من  كه از آن  آيا پيش:  گفت  فرعون«
 يا  امر غفلت  بود زيرا او از اين  خرد فرعون  و سبكي  ز سوء انديشها  پرسش، ناشي 

انسان،   نجات  مربوط نيست، چرا كه  كسي  اجازه  حق، به  به  آوردن  ايمان  كرد كه  تغافل
و   نجات  سوي به  حركت  چگونه  پس  است  آن  در ترك  وي  و نابودي  ايمان  در گرو اين

  بود، به  خودپرستي  غرق  كه  ؟ اما فرعون نيازمند است  كسي  اذن  ههالك، ب  فرار از ورطه
شهر   را در اين  آن كه  است  مكري  قطعا اين«: داد  ادامه  چنين  خويش  سخن

  ـ براساس  موسي  همدستي  به  شما ساحران  كه  است  نيرنگي  اين:  يعني» ايد انديشيده
 »تا از آن«ايد  انداخته  راه  ايد ـ درشهر به يگر داشتهد با يك  از قبل  كه  قرار و توافقي

مسلط شويد و   و خود بر آن »كنيد  بيرون«  از قبطيان »را  آن  اهل«از شهر مصر :  يعني
و   نيرنگ  شما اين:  است  اين)  المدينه في: ( معناي .گرديد  حاكم  در آن  اسرائيل با بني
  با موسي  كه از آن  در شهر بوديد، قبل  ديديد كه  اركتد و  سازماندهي  را هنگامي  توطئه

:  كه »خواهيد دانست  زودي  به  پس«آييد   بيرون  مبارزه  جهت از شهر  خارج  ميدان  به
  چپ، يا پاي  و دست  راست  پاي:  يعني »ديگر كي  خالف  را به  پاهايتان دستها و  البته«

  به«استثنا   بدون »را  تان همگي  گاه برم، آن مي«از شما را   هر يك  راست  و دست  چپ

  .خرما  درختان  هاي بر تنه »آويزم مي دار
   

��n��m��l��k��������j��i��n��m��l��k��������j��i��n��m��l��k��������j��i��n��m��l��k��������j��i  
  سوي به ما«زيرا   نداريم  پروايي  هيچ  بكن، ما از مرگ  خواهي  ؛ هرچه ساحران »گفتند«

  زودي به  كه  داريم  يقين آورد و  خواهيم  او روي  و به »گشت  باز خواهيم  پرورگارمان
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  آنچه  پاداش  خواهد كرد و با ما ـ به  مجازات  عملت  اين  تو را در قبال  عزوجل  خداي
  .رفتار خواهد نمود  نيكويي  ـ به  ايم خريده  جان  به  وي  در راه  كه

  الهي  عذاب  او را به  دنيا هشدار داد، ايشان  عذاب  را به  ساحران  فرعون  كه  هنگامي  پس
  .هشدار دادند  در آخرت

   

��`_~}|{z��yxwvu���tsr��q��p��o��`_~}|{z��yxwvu���tsr��q��p��o��`_~}|{z��yxwvu���tsr��q��p��o��`_~}|{z��yxwvu���tsr��q��p��o  
 جز براي«  كني نمي  مجازات  توزانه و ما را كينه »گيري و ايراد نمي  و بر ما عيب«

با  »آورديم  آمد ـ ايمان  برايمان  كه ـ هنگامي  پروردگارمان  معجزات  ما به  كه اين 
  اين  به  شدن و آراسته   است  كامل  و خيري  بزرگ  ا شرفييقينآوردن،   ايمان  اين  كه آن

و   عيب است، نه   و تحسين  درود و شادباش  خير و كمال، مستوجب  و اين  بزرگ  شرف
  . گيري انكار و انتقام

  برحق معبود  جناب  به  سخن  روي  را فروگذاشته  وگو با فرعون ساحران، گفت  گاه آن
: گفتند او  به  كار خويش  كردند و با سپردن  نياز پيشكش  حفهآوردند، ت  خويش

بر ما فروريز   از صبر و شكيبايي  بارشي  چنان:  يعني »فرو ريز  بر ما شكيبايي !پروگارا«
  بود كه  گونه بدين .گرداند  مال غرقمانآن، كا  بخش و اطمينان  نوراني  قطرات  ريزش  كه

  از سوي  كه  بر عذابي كردند زيرا اوال  صبر را درخواست  انواع  و كاملترين  ترين آنها بليغ
  درخواست، نشانه  خود اين داشتند و  و تام  عام  بود، آمادگي  فرودآمدن  در شرف  فرعون
  خود را به  بود كه  اين  درخواست  از اين  شان و ثانيا هدف  است  آمادگي  اين  روشن

استوار   و با استقامت، پيماني  ساخته  مصمم  بر ايمان  قدمي و ثابت  حق  در راه  پايداري
  قبض  حالي را در  و ارواحمان«اند  پيوسته  پروردگار استقامت  به  ببندند، از آنجا كه

  و نه  حق  به  باطل  كننده تبديل  گر، نه گر وتقلب تحريف  نه »باشيم  مسلمان  كه  كن
  . راستي  از راه  مردم  فريبندهپرستان، يا  و باطل  باطل  فريفته

  شان قطعه قطعه و  را كشت  ساحران  آن  همه  فرعون«:  گفت  كه  است شده  روايت  از سدي
  و در آخر آن، شهدايي فريبگر  آنها در آغاز روز ساحراني«: گويد مي � عباس ابن. »كرد

  .»پيكر بودند پاك  روح  پاكيزه
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 فساد  تا در زمين  كني را رها مي  و قومش  آيا موسي: گفتند  فرعون  از قوم  و اشراف«

  مردم كه  ديني  كردن و نابود  و يكپارچگي  وحدت  زدن پراكندگي، برهم  با افگندن »كنند؟
و  �خداوند  حاكميت  سوي به  دعوت  كه  است  گونه قرار دارند؟ اين  بر آن  سرزمين  اين

 »و«شود  مي  شناخته  در زمين  طاغوت، از نظر طاغوتيان، فسادافگني  حاكميت  براندازي

  و به  جسته  برائت  ازعبادتت:  يعني» تو را رها كند؟«تا   كني را رها مي  آيا موسي

  فرعون:  قولي  رهاكند؟ به »را  معبودانت«  همچنان، عبادت »و«ننهد   گردن  پرستشت
خود،   فرعون: ديگر قولي  پرستيدند و به مي  قصد قربت  آنها را به  قومش  كه  داشت  بتاني

  و دخترانشان  كشيم را مي  پسرانشان  زودي  به:  گفت  فرعون«پرستيد  خورشيد را مي

  اناثشان  و فرزندان  كشيم را مي  اسرائيل ذكور بني  فرزندان:  يعني »داريم مي  نگاه  را زنده
  . داريم مي  نگاه  زنده و كنيزي،  خدمتكاري  را براي

نيز  � موسي از تولد  بود؛ زيرا او قبل  جنايت  بر اين  فرعون  از سوي  فرمان  دومين  اين
  عمل، خالف بود، اما در  كرده  چنين  اسرائيل ـ با بني  منجمان  پيشگويي  سبب  ـ به

  پرورش  كاخش  در درون � الهي، موسي  فرمان  زيرا به  يافت  تحقق  وي  ريزي برنامه
خويش، بر   غلبه و با قهر و  برتريم  اسرائيل  بر بني:  يعني »مسلطيم  و ما بر آنان«  يافت
  با آنان  بخواهيم  ما هستند و هرچه  مقهور و محكوم  آنان  پس  باال را داريم  دست  آنان
  كرده  ريزي برنامه  وپيروانش  وي  براي  سبحان  خداي  كه  از آنچه  فرعون  ولي.  كنيم مي

  .! است  انتظار وي در  شومي  فرجام  چه  كه  دانست بود و نمي  بود، غافل
   

��¨§��¦� �¥�� �¤� �£��¢� �¡����� ~}��|� �{�� �z��y��x��¨§��¦� �¥�� �¤� �£��¢� �¡����� ~}��|� �{�� �z��y��x��¨§��¦� �¥�� �¤� �£��¢� �¡����� ~}��|� �{�� �z��y��x��¨§��¦� �¥�� �¤� �£��¢� �¡����� ~}��|� �{�� �z��y��x
��«��ª��©��«��ª��©��«��ª��©��«��ª��©  

افتادند   وحشت  به  ديد فرعونته  از اين  ايشان  كه  گاه  آن »خود گفت  قوم  به  موسي«
  از آن  زمين  چراكه«  محنت  بر اين »كنيد و صبر نماييد  از خدا مدد طلب«
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  اين »دهد مي  ميراث  بخواهد، به  كه  از بندگانش  هر كس  را به  خداونداست، آن
  سپس.  است  وي  و قوم  بر فرعون  پيروزي  قومش، به  به � موسي  ازسوي  اي وعده

  نيك  عاقبت:  يعني» است  پرهيزگاران  از آن  و عاقبت«:  كه اين  داد به  بشارت را  انآن
  يعني تعالي،  پرهيزگار حق  بندگان  در دنيا و آخرت، از آن  و پسنديده  ستوده  وسرانجام

  . است  آخر آن: چيز هر  عاقبت.  است  من  و همراهان  من
   

� ¸¶��µ� � �́ �³��²��±� �°�� �̄ � �®��¬�¸¶��µ� � �́ �³��²��±� �°�� �̄ � �®��¬�¸¶��µ� � �́ �³��²��±� �°�� �̄ � �®��¬�¸¶��µ� � �́ �³��²��±� �°�� �̄ � �®��¬������¾��½��¼�� �»��º��¹��¾��½��¼�� �»��º��¹��¾��½��¼�� �»��º��¹��¾��½��¼�� �»��º��¹
��Å��Ä��Ã���Â���Á��À��¿��Å��Ä��Ã���Â���Á��À��¿��Å��Ä��Ã���Â���Á��À��¿��Å��Ä��Ã���Â���Á��À��¿  

تو   كه از آن  پيش« ! موسي اي »گفتند«و ترديد   شك  از روي  غرولندكنان  اسرائيل  بني

از   قبل فرعون   كه  هنگامي »مورد آزار قرار گرفتيم«پيامبر   عنوان به  »نزد ما بيايي

  عنوان به »ما آمدي  سوي به  كه نو بعد از آ«  كشت ذكور ما را مي  تولدت، فرزندان
. رسند مي  قتل  به  ذكورمان  نيز فرزندان  اكنون  زيرا هم  يامبر، نيز مورد آزار قرار گرفتيمپ

و آزار قرار   بيايي، مورد اذيت تو نزد ما  كه از آن  قبل:  است  اين  ديگر معني  قولي  به
نزد   كه مزد و بعد از آن  بدون  شاقه  اعمال در  فرعون  از سوي  كارگرفتنمان ؛ با به گرفتيم

در مورد خود و   اكنون  هم  كه  ترسي ؛ با و آزار قرار گرفتيم  ما آمدي، نيز مورد اذيت
  پروردگارتان  كه  اميد است« � موسي »گفت« . داريم  هايمان و خانواده  فرزندان

  شما در زمين  به:  يعني »گرداند  خليفه  كند و شما را در زمين  را هالك  دشمنتان
قبال  � موسي  كه  بر آنچه  است  تصريحي  اين. كند  عنايت  و پادشاهي  فرمانروايي

خداست،   از آن  زمين: ( گفت  بود، آنجا كه  كرده  اشاره  آن  به  و سربسته  طور رمزگونه به
  بنگرد كه  گاه آن«. »128« ...)دهد مي  ميراث  بخواهد به كه  از بندگانش  هر كس  را به  آن

  ورزيد، يا به استكبار مي  و قومش  نيز همانند فرعون آيا شما »كنيد مي  عمل  چگونه
  . است  تعالي  حق  رضاي مورد  كنيد كه مي  عمل  اي شيوه
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 به«  است  وي  ، قومدر اينجا  فرعون  مراد از آل» را  فرعون  ما آل  و در حقيقت«

  به و«بار  و مصيبت  پياپي  هاي ها و قحطي خشكسالي  به:  يعني »ها گرفتار كرديم قحطي 

  باشد كه«  و بليات  آفات  و بسياري  باران  آمدن فرود  عدم  سبب به »ها ميوه  نقصان

ها،  سختي در  باز گردند؛ زيرا مردم  از گمراهي  و پند بپذيرند و در نتيجه »گيرند  عبرت
  .تر اند تر و فروتن نرمدل

   

��R��Q��P�� ON��M��L��K���J��I��H��GF��E��D��C��B��A��R��Q��P�� ON��M��L��K���J��I��H��GF��E��D��C��B��A��R��Q��P�� ON��M��L��K���J��I��H��GF��E��D��C��B��A��R��Q��P�� ON��M��L��K���J��I��H��GF��E��D��C��B��A
��Y��X��W��V���U��T��S��Y��X��W��V���U��T��S��Y��X��W��V���U��T��S��Y��X��W��V���U��T��S  

  فراواني و  ؛ گشايش  مراد از حسنه »آورد مي  روي  آنان  به  اي حسنه  كه  هنگامي  پس«

نعمتها را بر   اين:  نييع »هستيم  سزاوار اين: گفتند مي«  هاست نرخ  و ارزاني  نعمت
خود   هاي شايستگي از  و اين  ايم آورده  دست  به  خودمان  و استحقاق  لياقت  اساس
  و بسياري  قحطي و  خشكسالي  چون »رسيد مي  اي ناخوشي  آنان  و اگر به«  ماست

  يعني »زدند مي بد  او شگون  و همراهان  موسي  به«  از بليات  و مانند آن  امراض

تنها نزد  بد آنان   شگون  باشيد كه  آگاه« ! آنهاست  از شومي  همه  اين: گفتند يم

رسد،  مي  آنان  به  كه  اي و قحطي  منشأ خير و شر و گشايشو   سبب:  يعني »خداست
  به  است  پاسخي  اين.  و همراهانش  از نزد موسي  است، نه  از نزد خداوند متعال  همه
قدر   به  كه  ؛ از خير وشري دليل  همين  خودشان، به  اعتقاد و فهم  شيوه  همان به  آنان

  و شگون  فال  يعني »طائر»  شود، به مي  جاري  وي  و مشيت  و حكمت  خداوند متعال
  و شگون  فال  اعتقاد به  لذا مراد از آن، اثبات  است ١»مشاكله»  از باب  تعبير شد و اين

  چيز از نزد خداوند متعال  همه  را كه  حقيقت  اين »دانند مين  بيشتر آنان  ولي«.  نيست
  نسبت  غير خداوند متعال  به و ناداني، خير و شر را  جهل  فقط از روي  بلكه  است

  .دهند مي

                                                 
  .  است  در معني  اتحاد در لفظ و اختالف: از   عبارت ؛گويي  شكل هم  معناي  به:   مشاكله 1
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كه   ياوريما ب  براي  شگرفي  نشانه  هر گونه« ! موسي  فرعون، اي  قوم »و گفتند«

عناد و اصرار بر كفر و  »نيستيم  آورنده  تو ايمان  ما را سحر كني، ما به  آن  وسيله به 
سحر  و  معجزه  ادعا كردند؛ ميان  بود كه  آميخته  درهم  و روانشان  نبا جا  فساد، چنان

  ساحران  ناگر بسا: گفتند  موسي  به  پندار بود كه  اين  و بر مبناي  نيست  فرقي  گونه هيچ
تا ما را از   بياوري  ما هرچه  آورند؛ تو نيز به مي  شگرفي  هاي پديده  با سحر خويش  كه
 � خواستند موسي گونه، بدين.  آوريم نمي  تو ايمان  برگرداني، ما به  مان و روش  راه  اين

  .نكند  يشكشپ  آنان  را به  حق  كنند تا ديگر دعوت  خود مأيوس  آوردن  را كامال از ايمان
   

��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i���h��g��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i���h��g��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i���h��g��s��r��q��p���o��n��m��l��k��j��i���h��g
��t��t��t��t  

  را غرق  زمين  كه  و فراگير است  سخت  سيلي:  طوفان »را فرستاديم  طوفان  برآنان  پس«

 »و ملخ«  است  ؛ مرگ مراد از طوفان: ديگر  قولي  به. كند را نابود مي  و درختان  و منازل

و   شپش:  يعني »قمل و«كرد   چنين  ملخ  را بخورد و فوج  نتا كشتزارهايشا  را فرستاديم
  به. بپرد  كه از آن  قبل  است)  پياده ملخ(  كوچك  ، ملخ»قمل«:  قولي  به.  ريز را فرستاديم كنه

  است  معروفي  حيوان: )قورباغه( غوك.  رافرستاديم »و غوكها«  است  كك: ديگر  قولي

  آنان بر  رود نيل  كه  است  شده  روايت.  فرستاديم »را  خون و«كند  مي  زندگي  در آب  كه

  به«  اينها را فرستاديم ! آري.  است  بيني مراد از آن، خون: ديگر  قولي  به. كرد  سيالن  خون

:  يعني »استكبار كردند  و باز هم«و آشكار   روشن:  يعني» مفصل هايي  نشانه  صورت

و «تكبر ورزيدند   ند متعالخداو  به  از ايمان  ها، باز هم نهنشا  اين  بعد از فرود آوردن

  .كشيدند نمي  دست  و از باطل  نيافته  راه  حق  به  كه »بودند  مجرم  قومي
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مراد :  قولي  به. ذكر شد  كه  و بلياتي  با آفات »فرود آمد  آنان بر  عذاب  كه  و هنگامي«
خود   كام به را  از قبطيان  تن  روز هزاران  فقط در يك  كه  است  در اينجا، طاعون  از عذاب

ما  نزد تو دارد، براي  كه  عهدي  آن  را به  پروردگارت ! موسي  اي: گفتند«كشيد 

تو   كه  آنچه است، يا به  كرده  تو وحي  به  كه  اي اسماء و ادعيه  آن  او را به:  يعني »بخوان
  ما درحالي  براي يا.  ما بخوان  براياست،   گردانيده  مخصوص  نبوت  به  آن  وسيله را به

اگر «  گردي مي  متوسل داري، نزد خود  تعالي  از حق  كه  عهد و پيماني  به  كه  دعا كن

  را تصديق  نبوتت:  يعني »آوريم مي  نتو ايما  كني، حتما به  را از ما برطرف  عذاب  اين

  .بروند  مقدس  سرزمين  با تو به  كه »فرستيم مي را قطعا با تو  اسرائيل و بني«  كنيم مي
   

��x��w��v���u��t��s���r��q��p��o��n��m��x��w��v���u��t��s���r��q��p��o��n��m��x��w��v���u��t��s���r��q��p��o��n��m��x��w��v���u��t��s���r��q��p��o��n��m  
:  يعني »برداشتيم  اند ـ از آنان رسنده  بدان  آنان  كه  را ـ تا مدتي  عذاب  و چون«

 عهد  بناگاه«  بوديم  مقرر كرده  غرق  وسيله به  شان ساختن هالك  براي  كه  تامدتي

رو   اين از  زدند، هم پا مي محابا پشت بودند، بي  داده  را كه  پيماني  و آن »شكستند مي
 � با موسي  اسرائيل بني  بودند، از فرستادن  متعهد گرديده  قبال بدان  كه  آنچه  برخالف

  .ورزيدند  امتناع
   

���¥��¤��£��¢���¡��������������~��}��|���{���z��y���¥��¤��£��¢���¡��������������~��}��|���{���z��y���¥��¤��£��¢���¡��������������~��}��|���{���z��y���¥��¤��£��¢���¡��������������~��}��|���{���z��y  
 و در دريا غرقشان«كردند   عهدشكني  چرا كه »گرفتيم  انتقام  از آنان  سرانجام«

 در:  يعني »بودند  انگاشتند و از آنها غافل مي  ما را دروغ  آيات  كه آن  سبب ساختيم، به 
  .انديشيدند نمي  ما هيچ  شگرف  هاي نشانه
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���Ç��Æ��Å���Ç��Æ��Å���Ç��Æ��Å���Ç��Æ��Å  
 با  كه  اسرائيل بني  به:  يعني »شدند مي  كشيده  استضعاف  به  كه  قومي  آن  و به«

شدند  مي  كشيدهو تحقير   خواري  به  و قومش، پيوسته  فرعون  و خدمتكاري  شدن كشته
  به«بود   فلسطين  و سرزمين» نهاديم  بركت  در آن  را كه  سرزميني  و مغارب  مشارق«

  ها ومحصوالت ميوه  آوردن  ؛ بيرون فلسطين  در سرزمين  نهادن  بركت »داديم  ميراث
فلسطين،   زيرا سرزمين  است  شكل  و سودبارترين  بهترين  به  در آن  زراعتي

  نيك و وعده«  است  كشاورزي  ها براي سرزمين  ترين و آماده  ينحاصلخيزتر

و   خودتحقق  كامل  شكل  به  وعده  آن:  يعني »يافت  تحقق  اسرائيل بر بني  پروردگارت

�¾�½��¼�����º��¹��¸��¶��µ«﴿: بود از  عبارت  استمرار يافت، كه

¿�Á��À﴾    :)كشيده  تضعافاس  به  در زمين  كه  بر كساني  خواهيم مي  
)  كنيم  زمين  وارث را  و ايشان  گردانيم  مردم  را پيشوايان  و ايشان  نهاده  اند، منت شده

  و قومش  فرعون  سوي از  آنان  به  كه  بر آنچه »صبر كردند  كه آن  سبب  به«» 5 /القصص«
  را كه  آنچهو «كردند   نيز صبر وپايداري �خدا  بر جهاد در راه  گونه رسيد، همين مي

بر   كه  و آنچه«ها  كارخانه از آباديها و قصرها و »بودند  ساخته  و قومش  فرعون

است، » يبنون»  معناي  به)  يعرشون: ( قولي  به »كرديم  ويران«از بوستانها  »افراشتند مي
  عالخداوند مت ! آري.  كرديم  كامال ويران كردند، بنا مي  را كه  استواري  كاخهاي:  يعني

  ما داده  را به  آن  بودند ـ و اكنون  مسلمان  كه داد ـ هنگامي  اسرائيل بني  را به  فلسطين
  مسلمانان  امروز و فردا از آن  فلسطين  كافر پس و آنها  هستيم  زيرا ما مسلمان  است
  .بازگيرند  دشمن  چنگ را از  آن  كه  است  و بر آنان  است
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F��E�����D��C���B��AF��E�����D��C���B��AF��E�����D��C���B��AF��E�����D��C���B��A����������������R��Q�����P��O��N��M��LK��J���I��H��G��������R��Q�����P��O��N��M��LK��J���I��H��G��������R��Q�����P��O��N��M��LK��J���I��H��G��������R��Q�����P��O��N��M��LK��J���I��H��G
��Z��Y��X����W��V���UT��S��Z��Y��X����W��V���UT��S��Z��Y��X����W��V���UT��S��Z��Y��X����W��V���UT��S  

  درياي« عبور از  و توان  قدرت  آنان  به:  يعني »را از دريا گذرانديم  اسرائيل و بني«
شد   شكافته  هم دريا از  دريا زد و آب  آن  به  با عصايش  موسي  كه  گاه را داديم، آن» سرخ

  مجاورت  خويش  بر بتان  رسيدند كه  قومي  تا به«عبور كردند   آناز   و ايشان

بودند و » لخم«  از قبيله  آنان:  قولي  به. كردند مي  خود را عبادت  بتان:  يعني »كردند مي

 »گفتند«. بودند  كنعانيان از  قوم  آن: ديگر  قولي  به. گاو  تمثالهاي: بود از  عبارت  بتانشان

  ما نيز معبودي  است، براي  خداياني  آنان  براي  كه  گونه همان ! موسي  اي«  اسرائيل بني

  بتاني  قوم  اين  كه  گونه كنيم، همان را پرستش  آن  كه  ده قرار  بتي  نبرايما:  يعني »قرار ده
  زيرا شما چنان »كنيد مي  ناداني  هستيدكه  شما قومي  راستي به:  گفت«پرستند  را مي

  اي و دانايي  علم  كمترين  هر كس  كه كرديد  را مشاهده  روشني  هاي و نشانه  معجزات
  تكان  كرد و سخت مي  وحشت  تعالي  غيرحق  آنها، از پرستش  داشت، بعد از مشاهده مي
خدا هستيد   خلق  ترين شدن، سرسخت رنگ به رنگ و عناد و  خورد، اما شما در جهل مي

  .كنيد مي  را عنوان  اي وقيحانه  درخواست  معجزات، چنين  همه  آن  زيرا با وجود مشاهده
 نام به  درختي  مشركان  ديدند كه صخدا رسول  ياران:  است  آمده  در روايات

  رسول  به  آويزند پس مي  را بر آن  خويش  و سالح  گرفته  پرستش  را به» انواط ذات« 
 !»دارند  انواطي ذات آنها  كه دهيد چنان قرار  انواطي ما نيز ذات  براي«: گفتند صخدا

  را بگوييد كه  سخني  همان شما نيز  است  نزديك«: برآشفتند و فرمودند صخدا  رسول
  .»!دارند  خداياني  آنان  كه چنان  قرار ده  ما خدايي  براي: گفتند  وي  به  موسي  قوم

   

��e��d�������������c��b���a�� �̀�_�� �̂����]��\��[��e��d�������������c��b���a�� �̀�_�� �̂����]��\��[��e��d�������������c��b���a�� �̀�_�� �̂����]��\��[��e��d�������������c��b���a�� �̀�_�� �̂����]��\��[  
  بت »گروه اين  آنچه  در حقيقت«:  گفت  تأكيد نهاده  آنان  بر جهل � موسي  گاه آن

و «  است  تباهي و  نابودي: تبار »باد و نابود است بر«  بتان  از پرستش »در آنند«  پرست

  دادند ـ و از جمله مي  انجام  كه  اعمالي  تمام:  يعني »است  دادند باطل مي  انجام  آنچه
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و   شده  دلتنگ  چرا از حق ! من  جاهل  قوم  اي  پس  بنياد است ـ بر باد و بي  انبت  پرستش
  .گرديد؟ مي  مزخرفات  اين  دنبال

   

��o��n��m��l��k����j��i��h��g��f��o��n��m��l��k����j��i��h��g��f��o��n��m��l��k����j��i��h��g��f��o��n��m��l��k����j��i��h��g��f  
از  غير  چگونه:  يعني »شما بجويم  براي  آيا غير از خدا معبودي« � موسي »گفت«

از  را  بزرگي  ها و معجزات شما نشانه  كه درحالي  شما بجويم  براي  معبودي �خدا
  به  گرايشتان  براي  از آنها هم  بعضي  مشاهده  حتي  ايد كه كرده  مشاهده  تعالي  حق  جانب
  زمانتان »جهانيان او شما را بر  كه با آن«:  كنم  چنين  بود، آخر چگونه  كافي  پرستي يگانه

  نابودكردن  چون ؛ است  بر شما بخشيده  هك  هايي  با نعمت »؟ است  داده  برتري«
  و پستي  خواري از زير بار  كردنتان  در زمين، بيرون  ساختنتان دشمنانتان، جانشين

  همه  اين  ؟ چگونه حق  دين  سوي به  نمودنتان  و هدايت  و عزت  برتري  جايگاه  سوي به
  !؟دهيد مي  پاسخ  غير وي  را با پرستش  معبود يگانه  نعمت
:  گفت � علي  حضرت  به  اي يهودي«:  است كرده  روايت  چنين  آيه  اين  مناسبت  به  نسفي

  شود ـ باهم  خشك  ١وي  آب  حتي  كه از آن  ـ قبل  پيامبرتان  شما بعد از درگذشت
بود   نشده  خشك ٢ پاهايتان شما هنوز آب: فرمود  وي  در پاسخ � علي !كرديد  اختالف

  .»!! ما خدا قرارده  را براي  بتي: گفتيد � يموس  به  كه
   

��{��z�� � �y�� xw��v� �u��t��s� �r� � �q��p��{��z�� � �y�� xw��v� �u��t��s� �r� � �q��p��{��z�� � �y�� xw��v� �u��t��s� �r� � �q��p��{��z�� � �y�� xw��v� �u��t��s� �r� � �q��p
��d��c��b���a������ �̀�_��~��}|��d��c��b���a������ �̀�_��~��}|��d��c��b���a������ �̀�_��~��}|��d��c��b���a������ �̀�_��~��}|  

  شما را سخت  داديم، كه  نجات  فرعونيان  شما را از دست  كه  و ياد كنيد هنگامي«

و شما را  »گذاشتند مي  را زنده  كشتند و دخترانتان را مي  كردند؛ پسرانتان مي  شكنجه
 بوديد،  كرده  عادت  عذاب  آن  به  كردند تا بدانجا كه مي  تعذيب  سختي  عذاب  چنان با

  از چنان  بعد از نجات  چگونه  كند پس مي  عادت  خويش  چراگاه  به  كه  همانند شتري

                                                 
 .پاشيديد   بر قبرش  كه  ، يا آبي  وي  غسل  آب:   يعني 1
  .  سرخ  از درياي  بعد از خروج 2
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اززيانها و   دادنتان  نجات »و در اين«گردانيد؟  مي  را با ما شريك  ديگران  عذابي، بازهم

  نعمت:  يعني »بود  بزرگ  آزمايشي  پروردگارتان  شما از جانب  براي«  بزرگ  عذابهاي
  حق  آيا به كرد كه مي  و امتحان  نعمت، آزمايش  شما را با آن �خداوند  بود كه  بزرگي

  كنيد يا خير؟ مي  قيام  وي  شكرگزاري
   

��qp��o��n��m��l�����k��j���i��h��g��f��e��qp��o��n��m��l�����k��j���i��h��g��f��e��qp��o��n��m��l�����k��j���i��h��g��f��e��qp��o��n��m��l�����k��j���i��h��g��f��e��t��s���r��t��s���r��t��s���r��t��s���r
��~��}��|���{����z��y��x��w��v��u��~��}��|���{����z��y��x��w��v��u��~��}��|���{����z��y��x��w��v��u��~��}��|���{����z��y��x��w��v��u  

از  �خداوند  و تجليل  گراميداشت  از جمله »گذاشتيم  وعده  شب  و با موسي، سي«
. بود  با وي  گفتن  سخن و  مناجات  براي  موعدي  عنوان به  مدت  اين  ، تعيين� موسي

بيفزايد   و يقينش  ايمان بر  اليتع  بود تا حق  آن  براي  ميعادگاه  اين  او به  شايد بردن
  بود تا با وي  آن  كرد ونيز براي  چنين» اسراء و معراج»  در شب صبا محمد  كه چنان
را   مدت  و آن  رفت  ميعادگاه  به � موسي  بسپارد پس  وي  را به  ببندد و تورات  پيمان
ميعاد   كه تا آن  يمرساند  اتمام  ديگر به  شب  ميعاد را با ده  و آن«  گرفت  روزه

  گاه وعده  به � موسي  كه بعد از آن:  يعني »سر آمد  به  شب  در چهل  پروردگارش
  . ديگر افزوديم  شب  ميعاد، ده  رفت، بر آن

  روز از ماه  و ده  القعده ذي  ماه  تمام: بود از  عبارت  شب چهل  آن  برآنند كه  بيشتر مفسران
  تعالي  رسانيد و حق  اتمام  به  را در روز عيد قربان  ميقات � بنابراين، موسي  الحجه ذي

  خداوند متعال، دين  روز بود كه  در همين  همچنين.  گفت روز سخن  در اين  با وي

���l﴿: فرمايد مي  كه رسانيد چنان  اكمال  به صمحمد  حضرت  را براي  اسالم �k
u� �t� �s� �r� �q� �p� � �o� �n� �m﴾��»به  موسي و«. »3/   مائده  

ـ   با پرورگارش  مناجات  طور ـ ميعادگاه  كوه  عازم  كه  هنگامي »گفت  هارون  برادرش

با  »بكوش«  اسرائيل بني  حال »در اصالح و  باش  من  جانشين  من  قوم  در ميان«بود 
  آنان  و احوال  اوضاع  به  دلسوزانه  و رسيدگي  مهرباني  به  امور آنان  سياست، اداره  حسن

  را نرو و ياور ستمگران  عاصيان  راه:  يعني »نكن  پيروي  فسادگران  روش و  و از راه«
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  و تذكري  ؛ نصيحت، بيدارباش سخن  اين.  را بپيماي  اصالح و  صالح  اهل  راه  بلكه  نباش
  پيامبري  خود، نزد خداوند متعال  بود و اال هارون  هارون  برادرش  به  موسي  از سوي

  . است مقدار  بزرگ
   

��³����²�� � �±��°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����³����²�� � �±��°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����³����²�� � �±��°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡�����³����²�� � �±��°�� �̄�®��¬��«ª��©�� �̈�§��¦��¥���¤��£��¢��¡���
���Æ��Å��ÄÃ��Â���Á��À��¿��¾��½���¼��»��º¹�� �̧�¶����µ��´���Æ��Å��ÄÃ��Â���Á��À��¿��¾��½���¼��»��º¹�� �̧�¶����µ��´���Æ��Å��ÄÃ��Â���Á��À��¿��¾��½���¼��»��º¹�� �̧�¶����µ��´���Æ��Å��ÄÃ��Â���Á��À��¿��¾��½���¼��»��º¹�� �̧�¶����µ��´

���Î��Í��Ì��Ë������Ê��É��È��Ç���Î��Í��Ì��Ë������Ê��É��È��Ç���Î��Í��Ì��Ë������Ê��É��È��Ç���Î��Í��Ì��Ë������Ê��É��È��Ç  
 با او  و پروردگارش«با ما   گفتن سخن  براي »ما آمد  گاه وعده  به  موسي  و چون«

:  قولي  به .او شنوانيد  به  كيفيت  و بدون  واسطه را بي  خويش  كالم:  نييع »گفت  سخن
با   رفتن  براي  كه  هفتاد تني  شنيد و آن  جهات  را از تمام  خداوند متعال  كالم � موسي

مرا  !پرورگارا: كرد عرض«را شنيدند   حق  بودند، نيز كالم  شده  انتخاب  ميعادگاه  به  وي

را   الهي  كالم  موسي  چون«: گويد مي  قتاده .»تو بنگرم  سوي تا به  نا كنبي  خويش  به

  سبحان  خداي »فرمود« .»گرديد  ديدارش  و مشتاق  بست  معنيز ط  وي  ديدن  شنيد، به
با   من  رؤيت  بلكه  فاني  دنياي  در اين  فاني  چشم  با اين »ديد  هرگز مرا نخواهي«

  . است  جاويدان و  باقي  كه  باشد، در سرايي  اقيب  كه  است  ممكن  چشمي

  وي  ديدن  طالب  كه  را در وقتي  خداوند متعال  موسي  كه  است  مفيد آن ﴾®��¯﴿تعبير 
  است، چنان  رسيده  اثبات  متواتر به  احاديث  به  در آخرت  تعالي  حق  شد، نديد، اما ديدن

رو، خداوند  ازاين  هم نيست،  مخفي صپيامبر مطهر  سنت  به  بر آشنايان  كه  تواتري
تو مرا  : تراني  لن: (فرمود  بلكه» شوم نمي  هرگز ديده  من : أري  لن«: نفرمود  متعال
 »ديد  خود قرارگرفت، مرا خواهي  اگر بر جاي  بنگر پس  كوه  به  ولي«).  بيني نمي
از تو   و قوت  صالبت ز نظر جرم،ا  كه  آنچه  و نه  مرا داري  ديدن  تو توان  نه:  يعني

  كوه  خود را به  من  كه  هنگامي باشد ـ لذا اگر در مي  از كوه  عبارت  ـ كه  بزرگتر است
  اگر كوه  ولي »ديد  مرا خواهي«نشد   و متزلزل  خود قرار گرفت  بر جاي  نمايانم، كوه مي

  به  سخن  اين.  تري ناتوان  كوه تو از  كه بدان گشت،  ناتوان  من  رؤيت  تجلي  از برداشت
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  كوه  به  پروردگارش  چون  پس«.  است  كوه  وسيله به � موسي  براي  تمثيلي  ارائه  منزله

را   كوه  آن«  است  آن  شدن  چيز، نمايان  يك  تجلي. كرد ظهور  كوه  به:  يعني »كرد  تجلي

در   كوه  كه  كرد، چندان  و متالشي  را پخش  كوه  حق، آن  ذات  تجلي:  يعني »ريزريز كرد
  در حديث. طور بود  ؛ كوه كوه  آن:  قولي  به. شد  تبديل  همواري  زمين و به  فروريخت  هم

 بر زمين  بيهوش  و موسي«. »فرو رفت  در زمين  كوه«:  است  آمده  انس  مرفوع  شريف

  وچون«. فروافتاد  زمين و بر  رفت  از هوش:  است، يعني  مأخوذ از صاعقه: صعقا »افتاد 

  تورا تنزيه ! سبحان  خداي  اي:  سبحانك »تو منزهي:  گفت«  بيهوشي  از آن »خود آمد  به

  از تكرار چنان »كردم  توبه  درگاهت  به«  تمام  تنزيهي  نمايم، به ياد مي  پاكي  و به  كنم مي

و   عظمت  هب  خود كه  از قوم  لتو، قب  به »مؤمنانم  نخستين  و من«در دنيا   درخواستي
  حجاب«: فرمودند صخدا  رسول  كه  است آمده  شريف  در حديث. معترفند  جاللت

از   در منظرش  را كه  آنچه  وي، تمام  را بردارد، انوار روي  پروردگار نور است، اگر آن
  .»سوزاند گيرند، مي قرار مي  مخلوقاتش

   

�J��I���H��G��F��E��D��C��B��A�J��I���H��G��F��E��D��C��B��A�J��I���H��G��F��E��D��C��B��A�J��I���H��G��F��E��D��C��B��A����������O��N��M��L��K��O��N��M��L��K��O��N��M��L��K��O��N��M��L��K  
 »برگزيدم  بر مردم  خويش  كالم  پيامها و به  ا بهتو ر  همانا من ! موسي  اي: فرمود«

  هيچ  خود ـ بي  سخن  و شنوانيدن  رسالت  به  روزگارت  مردم  تو را از ميان:  يعني
  اين:  يعني» بگير ام، تو عطا كرده  را به  آنچه  پس«  گردانيدم  ـ مخصوص  اي واسطه

و از «را بگير   ومناجات  و حكمت، يا كالم  نبوت  فخر عظيم  و اين  بزرگ  شرف

  . سترگ  اكرام  و اين  بزرگ  عطاي  بر اين »باش  شكرگزاران
   

�� �̂ �]��\��[��Z����Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���P�� �̂�]��\��[��Z����Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���P�� �̂�]��\��[��Z����Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���P�� �̂�]��\��[��Z����Y��X��W��V��U��T��S��R��Q���P
��e��d���c���b��a �̀�_��e��d���c���b��a �̀�_��e��d���c���b��a �̀�_��e��d���c���b��a �̀�_  

 و  در دين  اسرائيل بني  كه  ر آنچهاز ه:  يعني »از هر چيزي  در الواح  موسي  و براي«
پند   آن از  و غير آنان  اسرائيل بني  قرارداديم، كه »اي موعظه«نياز داشتند   آن  به  دنيايشان
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و   روشنگري  به  كه  از احكامي »نگاشتيم  تفصيلي  هر چيزي  و براي«و اندرز بگيرند 

را، يا   الواح ! موسي اي:  يعني »گيرب  قوت  را به  آن:  فرموديم  پس«نياز دارد   تفصيل
در   آنچه  ونشاط بگير و به  را، با جديت  با تفصيل  همراه  هاي ها و روشنگري موعظه

  تا به  دستور بده  قومت  و به«بود  تورات   راجح، الواح  قول به:  الواح.  كن  آنهاست، عمل

ـ از   است  در تورات  كه  احكامي  رينبهت  به:  يعني »كنند  عمل  است  در آن  آنچه  بهترين
 در  صبر و پايداري  كه  ذكر است  شايان .كنند  ـ عمل  آنها بيشتر است  پاداش  كه  تكاليفي

  دادن  رخصت، انجام  نه  عزيمت  به  و تجاوز ديگران، عفو وگذشت، عمل  برابر نيرنگ
ها و  موعظه  بهترين  يه، از جملهمنه  اعمال  و ترك  آن  وجه  نيكوترين  به  شرعي  احكام
  را با قوت  تورات  احكام  مأمور شد تا خودش � سان، موسي بدين .بود  تورات  احكام

  زودي به«كند   كند، بگيرد و بدانها عمل امر مي  را بدان  قومش  كه  از آنچه بيشتر  و شدتي

:  قولي  به. بگيريد  عبرت  آن  تا از ديدن »داد  خواهم  شما نشان  را به  نافرمانان  سراي
  . است  و عمالقه  فرعوني  كفار از ستمگران  نافرمانان، منازل  مراد ازسراي

   

��v��u���t��s��r��q��p��o��n���m��l��k���j��i��h��g��f��v��u���t��s��r��q��p��o��n���m��l��k���j��i��h��g��f��v��u���t��s��r��q��p��o��n���m��l��k���j��i��h��g��f��v��u���t��s��r��q��p��o��n���m��l��k���j��i��h��g��f
��������f� �e� �d� � cb��a�� �̀ �_�� �~� �}� �|��{��z� �y��x��w��������f� �e� �d� � cb��a�� �̀ �_�� �~� �}� �|��{��z� �y��x��w��������f� �e� �d� � cb��a�� �̀ �_�� �~� �}� �|��{��z� �y��x��w��������f� �e� �d� � cb��a�� �̀ �_�� �~� �}� �|��{��z� �y��x��w

��k��j��i��h���g��k��j��i��h���g��k��j��i��h���g��k��j��i��h���g  
از :  يعني »خود  ورزند، از آيات تكبر مي  ناحق به  زميندر   را كه  كساني  زودي  به«

 زيرا تكبر، فقط شايسته »داشت  باز خواهم«  آن  به  آوردن  خود، يا از ايمان  كتاب  فهم
 با وجود »نياورند  ايمان  آن  را بنگرند، به  اي اگر هر نشانه  كه  طوري به«  است  من  ذات 

 را ببينند،  راستي  و اگر راه«  آنها بر حق  روشن  داللت ها و ها و معجزه نشانه  بسياري

 »اين خود قرار دهند،  را راه  را ببينند، آن  گمراهي  نگيرند و اگر راه  را در پيش  آن

  سبب  بدان«  با حق  شان و مخالفت  حق  هاي از نشانه  شان ساختن  و رويگردان  بازداشتن

عناد و   غفلت  به »ماندند  غافل  انگاشتند و از آن  ما را دروغ  آيات  آنان  كه  است
و   ايمان از  جهت  را بدان  دلهايشان  تعالي  حق:  يعني.  سهو و جهل  غفلت  اعراض، نه



885  

و   تكذيب استكبار و گردنكشي، بر  انگيزه  آنها به  برگردانيد كه  رسالت  به  تصديق
  .ديدند  هم را  بسياري  معجزات  كه نآ  رغم  اصرار ورزيدند، به  از حق  رويگرداني

   

��y�������������x��w��v��u��t��sr��q��p���o��n�����������m��l��y�������������x��w��v��u��t��sr��q��p���o��n�����������m��l��y�������������x��w��v��u��t��sr��q��p���o��n�����������m��l��y�������������x��w��v��u��t��sr��q��p���o��n�����������m��l
��z��z��z��z  

  آخرت در  را كه  با آنچه  روبروشدن:  يعني »را  ما و دبدار آخرت  آيات  كه  و كساني«

  اين  كه آن با »است  حبط شده  كردند، اعمالشان  تكذيب«اند  شده  داده  وعده  بدان
اثر  بي:  شدن حبط .شد مي  برده  اميد منفعت  از آن  كه  قرار داشت  در جايگاهي  اعمال
  و صله  صدقه  چون ؛ است  طاعت  ظاهر آنها، صورت  صورت  كه  است  اعمالي  شدن
  وجه  هيچ  خداوند به:  يعني» يابند؟ جزا مي  برابر كار و كردارشان آيا جز در«  رحم

  . است  اند، نيفزوده بوده  سزاوار آن  كه  و بر كيفري  نكرده  ستمبرآنها 
   

��� �̄ � �®��¬��«�� � �ª��©�� � � �̈ � §¦��¥��¤����£���¢��¡�����~��}��|��{��� �̄ � �®��¬��«�� � �ª��©�� � � �̈ � §¦��¥��¤����£���¢��¡�����~��}��|��{��� �̄ � �®��¬��«�� � �ª��©�� � � �̈ � §¦��¥��¤����£���¢��¡�����~��}��|��{��� �̄ � �®��¬��«�� � �ª��©�� � � �̈ � §¦��¥��¤����£���¢��¡�����~��}��|��{
��µ�� �́�³��²��±°��µ�� �́�³��²��±°��µ�� �́�³��²��±°��µ�� �́�³��²��±°  

:  يعني »خود  از زيورهاي«طور   كوه  به  از رفتنش  پس:  يعني »از او  پس  موسي  و قوم«
  مجسمه« بودند  گرفته  عاريت  به  ريز خود، از مصريانگ  در شب  كه  از زيورهايي

  صداي  كه«  روحي  بي  كامل  از گوساله  تمثالي:  يعني »خود ساختند  براي  اي گوساله

  گاوپرستي  كه  ذكر است  شايان. گرفتند  خدايي  را به  گوساله  اين  گاه آن »گاو داشت
  .بركشد  بانگ  گاو است، چون  صداي :خوار. بود  فرعون  قوم  از عادات  عادتي
طور   به  شب  سي  مدت  به  كه  گذاشت  خود وعده  با قوم  موسي  كه  است شده  روايت

  را بر آن ديگر  شب  ده  مأمور شد كه  اما چون. برگردد  از آن، از ميعادگاه  برود و پس
  كه» سامري«  هنگام  دراين. دبازگرد  قومش  ميان به  سر قرار معين  بيفزايد، نتوانست  مدت

  فرعون  از كسان  زيوراتي با شما:  گفت  آنان  داشتند، به  شنوي حرف  از وي  اسرائيل بني
  كه  عيد بياراييد و اكنون  مراسم بوديد تا خود را در  گرفته  عاريت  آنها را به  كه  است

  اطاعت  از وي  اسرائيل بني. وريدآ  من را نزد  زيورات  كرده، آن  او را غرق  خداوند كسان
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از   مشتي  ساخت، سپس  اي گوساله  تمثال سپردند و او از آنها  وي  را به  زيورات  كرده
  افگند و در نتيجه، آن  بود، در آن  برگرفته � جبرئيل  اسب  سم  از نقش  را كه  خاكي
  چه »گويد نمي  سخن  هيچ  نبا آنا  گوساله  آن  آيا نديدندكه«.  آواز گاو برداشت  تمثال

بدانها   راهي  و هيچ«باشد   از آنان  مضرتي  دفع يا  منفعت  جلب  قادر به  كه اين  رسد به

و   داللت  اي يا معنوي  خير حسي  راه  هيچ  را به  آنان آيا نديدند كه:  يعني »نماياند؟ نمي
درياها   اگر تمام  دهند كه مي  ترجيح  او را بر كسي  چگونه  كند؟ پس نمي  راهنمايي

درياها   آيد، آب  پايان به  وي  كلمات  كه از آن  بنويسند، قبل را  گردند تا كلماتش  مركب
 را«  گوساله »آن«؟  است كرده  هدايت  حق  سوي  را به  خلق  كه  اوست هم شود و مي  تمام

يا .كار  اين  خود به  نفس بر »ستمكار بودند  كه  در حالي»  و پرستش  خدايي  به »گرفتند
  ؟ بزرگتر است  از شرك  ستمي  و چه. چيز  ستمكار بودند در همه

   

��Æ��Å��Ä��Ã��� � � �Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��� �̧ �¶��Æ��Å��Ä��Ã��� � � �Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��� �̧ �¶��Æ��Å��Ä��Ã��� � � �Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��� �̧ �¶��Æ��Å��Ä��Ã��� � � �Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��¹��� �̧ �¶
���É��È��Ç���É��È��Ç���É��È��Ç���É��È��Ç  

از   پس  شان ندامت  اين:  قولي  به.  گوساله  از پرستش »شدند  پشيمان  سخت  و چون«

دريافتند :  يعني »اند شده  ا گمراهواقع  و ديدند كه«بود   از ميقات � موسي  بازگشت

اگرپرودگار ما : گفتند«اند  مبتال گشته  سبحان  خداي  معصيت  گوساله، به  با پرستش  كه

  . در دنيا وآخرت »بود  خواهيم  نكند و بر ما نبخشايد، قطعا از زيانكاران  ما رحم  به
 بردند و با  پناه  منان  خداي  مخلصانه، به  تضرعو   با فرياد و استغاثه  بود كه  چنين

  .التجا كردند  وي  به  دل  خلوص
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��d� � c� � b� � a� � � �̀ � _� � �̂ � ]� � \� � [� � Z� � YX� � W� � V� � � � U� � T��d� � c� � b� � a� � � �̀ � _� � �̂ � ]� � \� � [� � Z� � YX� � W� � V� � � � U� � T��d� � c� � b� � a� � � �̀ � _� � �̂ � ]� � \� � [� � Z� � YX� � W� � V� � � � U� � T��d� � c� � b� � a� � � �̀ � _� � �̂ � ]� � \� � [� � Z� � YX� � W� � V� � � � U� � T

��k��j���i��h��g��f��e��k��j���i��h��g��f��e��k��j���i��h��g��f��e��k��j���i��h��g��f��e  
  از كوه »خود بازگشت  مقو  سوي به  و اندوهگين  خشمناك  موسي  و چون«

 از من،  پس:  گفت«  است  تر از خشم فراتر و سخت  تأسف، حالتي: اند گفته  بعضي.طور

آيا بر فرمان «! كرديد  بد عمل  چه  و در غيابم »!بوديد  من  براي  بد جانشيني  چه

 من  به  پروردگارم  كه  اي روزه  آيا بر ميعاد چهل:  يعني »كرديد  شتاب  پروردگارتان 
  اين  سر آيد؟ و درغيابم ميعاد به  اين  نداديد كه  كرديد؟ چرا مهلت  بود، شتاب  داده  وعده 

  گوساله آيا با پرستش:  است  اين  شديد؟ يا معني  را مرتكب  و ناميمون  زشت  عمل
  چون � موسي:  يعني »را افگند  و الواح«كرديد؟   شتاب  پروردگارتان  عذاب  سوي به
هستند،   آن  عبادت  و معتكف  زانو زده  گوساله  پرستش  به  وارد شد و ديد كه  ر قومشب

و   جمهور علما ـ از سلف قول  اين. افگند  را بر زمين  و تأسف، الواح  خشم  از شدت
  شريف  در حديث. بود  از زمرد، يا ازياقوت  تورات  الواح  كه  است  نقل.  ـ است  خلف
زيرا   نيست  شنونده  چون  بيننده  كه  راستي ببخشايد؛ به  خداوند بر موسي«:  است  آمده
  اين  اند، با شنيدن شده  او گمراه بعد از  قومش  او خبر داد كه  به  عزوجل  خداي  وقتي

ديد،   حالت  در اين  و مشاهده  معاينه  را به  آنان  چون  نيفگند ولي  زمين  را به  خبر الواح
 »كشيد خود مي  طرف و او را به  گرفت را  و سر برادرش«. »افگند  زمين  به را  الواح

را   سامري  فتنه  هارون، جلو اين  چرا برادرش  امر كه  اين  به  در اعتراض � موسي
كشيد  و او را مي  را گرفت  سر وي را تغيير نداده،  گوساله  پرستش  باطل  و رسم  نگرفته

  بود كه  نمانده  شمردند و چيزي مرا ضعيف   قوم  اين ! د مادرمفرزن  اي:  گفت  هارون«

  دليل.  را تغيير دهم  و باطلشان  انحراف  اين  كه  را نداشتم  آن  توان  پس »مرا بكشند
جمله،   آن  بود كه  اين!  برادرم اي :  و نگفت!  فرزند مادرم  اي:  گفت � هارون  كه اين

و   پدري(  دو برادر اعياني  و هارون  بود وگرنه، موسي  باري مهرانگيز و عاطفه  اي جمله
  مؤمنه  اند ـ زني گفته  كه ـ چنان  مادرشان  بودكه  ديگر اين  دليل. ديگر بودند يك)  مادري

  قلبي  آرزوي  همان  اين  من، كه  به  و اهانت  مؤاخذه با »شاد نكن  مرا دشمن  پس«بود 
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  با خشمگين:  يعني »ستمگر قرار نده  شمار گروه را درو م«  است  پرستان گوساله
  بسان  قرار نده، آخر من  پرست گوساله  ستمگر، يعني من، مرا در شمار قوم بر  شدنت

  هم  من  كه  باور نباش  اين  به:  است  اين  يا معني.  ام نگرديده  زشت  عمل  اين  مرتكب  آنان
  . هستم  از آنان

   

��p��o��n��m��l��p��o��n��m��l��p��o��n��m��l��p��o��n��m��l��x��w��v��u��ts���r��q��x��w��v��u��ts���r��q��x��w��v��u��ts���r��q��x��w��v��u��ts���r��q  
را  و برادرم   من !پرودگارا:  گفت«شد   محقق  هارون  برائت � موسي  براي  چون  پس

را از ساحت   كامي و دشمن  شماتت  دعا، بيم  تا با اين  خواست � موسي »بيامرز
  گرفت  نكوهش  را به  رفتار خود با برادرش  او نحوه  سازد، گويي  برطرف  برادرش 

 و در عوض  است  نداشته  توجيهي  با وي، هيچ  گونه اين  رفتاري  داد كه  نشان  چنينو
  طلب تعالي  حق  از بارگاه  سرزد، برايش  برادرش  از او در حق  كه  و قصوري  كوتاهي 

  رحمت  و ما را در پناه«: تمنا كرد  چنين  آن، از پروردگارش  عالوه  كرد و به  مغفرت

  در دنيا وبهشت  خويش  عصمت  پس »مهرباناني  ترين تو مهربان  هخود درآور، ك
  . نكن  را از ما دريغ  در آخرت  خويش

  

��h� � g� � f� � � ed� � c� � b� � � � � � a� � �̀ � _� � ~� � }� � |� � � {� � z� � y��h� � g� � f� � � ed� � c� � b� � � � � � a� � �̀ � _� � ~� � }� � |� � � {� � z� � y��h� � g� � f� � � ed� � c� � b� � � � � � a� � �̀ � _� � ~� � }� � |� � � {� � z� � y��h� � g� � f� � � ed� � c� � b� � � � � � a� � �̀ � _� � ~� � }� � |� � � {� � z� � y
��i��i��i��i  

  ازجانب  خشمي  زودي  به«  و پرستش  خدايي  به »را گرفتند  گوساله  كه  همانا كساني«

  كيفر كشتن  خشم، همان  اين  بسا كه و چه »خواهد رسيد  نآنا  به  پروردگارشان
ديگر؛ از  يك  كشتن  به  شدنشان زيرا مأمور ١شد  نازل  در دنيا بر آنان  ديگر باشد كه يك

  اين. خواهد رسيد »دنيا  در زندگي  ذلتي«  آنان  به  زودي  به »و«بود  �خداوند  خشم
بعد از   هاي نسل  گرفتند و شامل پرستش  را به  گوساله  كه  است  كساني  مخصوص  ذلت
  گروهي  جمله، اين  و از آن» دهيم جزامي  گونه را اين  و ما افتراكنندگان«شود  نمي  آنان

                                                 
  . ) 54 /بقره (  تفسير سوره  كنيد به  نگاه 1
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  كه  هر كسي  پس. نبود  معبودشان  كه درحالي روآوردند،  گوساله  تمثال  عبادت  به  را كه
از   اي و خواري  دنيا بر او خشم  در زندگي  زودي به بندد،  افترا و دروغ  سبحان  بر خداي

  .رسيد  پرستان گوساله  آن  به  كه خواهدرسيد چنان  سبحان  خداي  سوي
  . است  ذليل  بدعتي  هر صاحب: گويند علما مي

   

��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j��x���w��v��u��t��s��r��q��p��o��n���m��l��k��j  
بعد   سپس«  از كفر و معاصي  اعم؛  اي هر سيئه »شدند  سيئات  مرتكب  كه  كساني  ولي«

تو  قطعا پروردگار«  دل  و از صدق  نيت  با خلوص »آوردند  كردند و ايمان  توبه  از آن

 »است  آمرزگار مهربان«  سيئه  آن  توبه، يا بعد از ارتكاب  بعد از آن:  يعني »بعد از آن
  .كند وارد مي  بهشت  را به  آنان  خويش  رحمت  و به  را محو كرده  سياهشان  لذا كارنامه

  گناه  شود تا بدانند كه نيز مي  گوساله  پرستشگران  شامل  كه  است  عامي  حكم  اين  البته
  . بزرگتر است  از آن  باشد، عفو خداوند متعال  هرچند بزرگ

   

��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��¡���~��}��|��{��z��y��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��¡���~��}��|��{��z��y��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��¡���~��}��|��{��z��y��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£���¢��¡���~��}��|��{��z��y  
 آنها را  خويش  خشم  در هنگام  كه »را  واحشد، ال  خاموش  موسي  خشم  و چون«

  انسان  خشم  تعبير شد، گويي  آن» سكوت»  به  خشم» سكون«از  »برگرفت«بود   افگنده
را   خشم آيه  اين«: گويد مي  زمخشري. گويد مي  و جوشش، سخن  فوران  در حالت

  موساي  مثال به كند و مي  امر و نهي  كند كه تصوير مي  اي برآشفته  شخص  صورت به
 ! را بكش  برادرت را بينداز، سر  بگو، الواح  و چنان  چنين  قومت  به: گويد آلود مي خشم
  از پروردگارشان  كه كساني  براي  آن  و در نسخه«. »است  قرآني  تشبيه  از لطايف  و اين

  استنساخ  تهشكس  از الواح  كه  در آنچه:  يعني »ودب  و رحمتي  بودند، هدايت  بيمناك
  كه  بود، هدايتي  و رحمتي  بود، هدايت  شده  داده  جديد نقل  الواح  و به  گرديده

  آن  به  از عمل  كه  يافتند و رحمتي مي  راه  شرعي  احكام  به  آن  وسيله به  اسرائيل بني
  .شد مي  فيضان  احكام، بر آنان
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را   امتي اوصاف   تورات  در الواح  من ! پروردگارم  اي:  گفت  موسي«: گويد مي  قتاده
  به  كه  هستند، امتي  مردم  براي  زمين  در روي  شده پديد آورده   امت  بهترين  كه  يابم مي

: ودفرم  پروردگار متعال!  گردان  من  را امت  آنان  پس.. كند مي  امر و از منكر نهي  معروف
را   امتي  اوصاف  در الواح  من ! پروردگارم  اي:  گفت  موسي.  احمد است  ؛ امت امت  آن
است،   آهنگ بهشت، پيش  آخرين، اما در ورود به  خويش  در آفرينش  كه  يابم مي

.  احمد است  ؛ امت امت  آن: فرمود  پروردگارمتعال!  گردان  من  را امت  ايشان! پروردگارا
در   مصاحفشان  كه  يابم را مي  امتي  اوصاف  در الواح  من ! پروردگارم  اي:  گفت  موسي
  را از امت  ايشان! خوانند، پروردگارا مي  خويش  هاي را ازسينه  و آن  است  هايشان سينه
  ما نقل  به: گويد مي  قتاده.  احمد است  ؛ امت امت  آن: فرمود  پروردگار متعال.  گردان  من

 !بار خدايا:  و گفت  انداخت  ينرا بر زم  الواح � موسي  هنگام  در اين  كه  است  شده
  ١.»احمد بگردان  مرا نيز از امت  پس

   

��½�� ¼��»��º�� ¹�� �̧�¶��� µ�� �́�³��²±�� °�� �̄� ®��¬��� «��½�� ¼��»��º�� ¹�� �̧�¶��� µ�� �́�³��²±�� °�� �̄� ®��¬��� «��½�� ¼��»��º�� ¹�� �̧�¶��� µ�� �́�³��²±�� °�� �̄� ®��¬��� «��½�� ¼��»��º�� ¹�� �̧�¶��� µ�� �́�³��²±�� °�� �̄� ®��¬��� «
��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç���Æ��ÅÄ��Ã���Â���Á��À��¿¾��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç���Æ��ÅÄ��Ã���Â���Á��À��¿¾��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç���Æ��ÅÄ��Ã���Â���Á��À��¿¾��Ô��Ó��Ò��ÑÐ��Ï���Î��Í��Ì��Ë��Ê��É���È��Ç���Æ��ÅÄ��Ã���Â���Á��À��¿¾

���Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ���Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ���Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ���Û��Ú��Ù��Ø��×Ö��Õ  
  به  ايشان  آوردن  براي:  يعني »ما  قاتمي  خود هفتاد مرد را براي  قوم  از ميان  و موسي«

  قومش  كه  زيرا بعد از آن »برگزيد«  بوديم  مقرر كرده  ما برايش  كه  گاهي وعده
 از  با جمعي  دستور داد كه  وي  به  آوردند، پروردگار عزوجل  روي  پرستي گوساله به

  گوساله از پرستش  قومش  ندگانطور بيايد تا نماي  كوه  به  ميعاد معين  اسرائيل، در آن بني
  كه  است  نقل »فروگرفت را  آنان«  سخت  زلزله:  يعني »رجفه  و چون«كنند   عذرخواهي

اگر  ! پروردگار من  اي:  گفت موسي«مردند   همه  كه  فروگرفت  اي زلزله  آنها را چنان

را از   سخن  ناي � موسي »كردي مي هالك   از اين  را و مرا پيش  آنان  خواستي مي
ما را   كاش  ما را داشتي، اي  ساختن نابود  اگر اراده:  يعني.  گفت  و اندوه  سر افسوس

  بيم  از آن  زيرا اكنون  كردي نابود مي  گناهانمان علت  بياييم، به  سويت  به  كه از آن  قبل
                                                 

  است  نخوانده  هم  را ضعيف  و آن  كرده  نقل  ر تفسير خويشرا د  روايت  كثير اين ابن 1



891  

خود،   از سوي  اي اختهس پيش  و توطئه  را با نيرنگ  آنان بگويند؛ من  اسرائيل بني  كه  دارم
اند،  ما كرده  خردان كم  آنچه  سزاي  آيا ما را به«: داد  ادامه  گاه آن ! ام كشانيده  قتلگاه  به

بودند   و يارانش  ، سامري»خردان  كم«از  � مراد موسي:  قولي  به »؟ كني مي هالك 

گوساله، فقط   و پرستش  سامري  قضيه:  يعني »تو نيست  جز امتحان  حادثه اين«

را بخواهي،   و هركه  گمراه  آن  وسيله  به  را بخواهي  هر كه«  ستتو  از سوي آزمايشي 

توست، امر؛ امر تو و   دست  به  و گمراهي  هدايت  كه  تو هستي  پس »كني مي  هدايت
  را بخواهي، گمراه  و هركه  كني مي  را بخواهي، هدايت  توست، هركه  حكم ؛ حكم

قطعا  لذا اگر بخواهي،  توست  از آن  و امر همه  تو و خلق  ؛ تماما ملك ي، ملكگردان مي
  . كني مي  را هدايت  خردان بي  اين
  ولي تو«:  و گفت  پروردگار بازگشت  مهرباني  دعا و جلب  سوي به � موسي  گاه آن

  گناهاني زشها ودر برابر لغ »ما را بيامرز  پس«  و كارساز امور مايي  متولي:  يعني »مايي

چيز   همه فراگير  كه  خويش  گسترده  رحمت  به »كن  ما رحم  و به«  ايم شده  مرتكب  كه

  .»آمرزندگاني  و تو بهترين«  است

   

��TS��R��Q��P��O��N��ML��K���J��I��H��G��F��E��D��C��BA��TS��R��Q��P��O��N��ML��K���J��I��H��G��F��E��D��C��BA��TS��R��Q��P��O��N��ML��K���J��I��H��G��F��E��D��C��BA��TS��R��Q��P��O��N��ML��K���J��I��H��G��F��E��D��C��BA
W��V���UW��V���UW��V���UW��V���U����������b��a�� �̀�_�� �̂��]��\����[��Z��YX��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\����[��Z��YX��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\����[��Z��YX��b��a�� �̀�_�� �̂��]��\����[��Z��YX

��c��c��c��c  
ما بر   دادن  با توفيق:  يعني »اي دنيا نيكي  ما در اين  براي«  ر كنمقد:  يعني »و بنويس«

  بفرما، كه  و عنايت  دنيا بر ما فضل  نعمتها در اين  صالح، يا با سرازيرساختن  اعمال  انجام
در :  يعني »نيز  و در آخرت«  است  در رزق  و گشايش  عافيت  آنها، نعمت  در رأس

  و از گمراهي »ايم بازگشته تو  سوي ما به  زيرا كه«  را بنويس  ما بهشت  نيز براي  آخرت
رو،  را ازآن  اسرائيل بني«: فرمود  كه  است  شده  روايت  �علي  از حضرت.  ايم كرده  توبه

  هر كس  خود را به  عذاب: خداوند فرمود«. »اناهدنا اليك: گفتند  آنان  يهود ناميدند كه

  زلزله:  مراد از عذاب.  را ببخشايم  تا آنان  نيستم  برآن  كه نياز كسا »رسانم مي  بخواهم
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ـ در   گروه  اين  عذاب  ـ از جمله  عذابي  گرفتار شدند، يا هرگونه  بدان  كه  است  سختي
و غيرآنها   از مكلفان  اعم »است  چيز را فراگرفته  همه  و رحمتم«  است  داخل  آن  تحت

  .كافر را و  و مسلمان
زير   فراگير را بر گروههاي  رحمت  اين  زودي او به  دهد كه خبر مي  تعالي  حق  سپس

  :  مقرر خواهد داشت
  از شرك »كنند مي  پرهيزگاري  كه  كساني  خود را براي  كامله  رحمت  زودي  و به«

:  يعني »آورند مي  ما ايمان  آيات  به  كه دهند و كساني را مي«  فرض »و زكات«  وگناهان

 صمحمد  امت  اينان  كه »دارم مقرر مي«كنند،  مي  و اذعان  ما تصديق  كتابهاي  تمام به
  .هستند

  

��o��n��m� � �l��k��j��i� �h��g� �f�� �e��d��o��n��m� � �l��k��j��i� �h��g� �f�� �e��d��o��n��m� � �l��k��j��i� �h��g� �f�� �e��d��o��n��m� � �l��k��j��i� �h��g� �f�� �e��d
��z�� �y��x��w��v� �u��t��s� � �r��q��p��z�� �y��x��w��v� �u��t��s� � �r��q��p��z�� �y��x��w��v� �u��t��s� � �r��q��p��z�� �y��x��w��v� �u��t��s� � �r��q��p

�̀�_��~��}��|��{�̀�_��~��}��|��{�̀�_��~��}��|��{�̀�_��~��}��|��{����e��d��c��bae��d��c��bae��d��c��bae��d��c��ba����g��fg��fg��fg��f�������h���h���h���h
iiii�����j�j�j�j����n��ml��kn��ml��kn��ml��kn��ml��k����oooo����q��pq��pq��pq��p  

 از:  يعني:  امي.  است صمحمد  كه »كنند مي  پيروي  پيامبر امي  از اين  كه  همانان«
و  داند را نمي  و نوشتن  خواندن  كه  است  كسي  امي:  قولي  به.  كتاب  غير اهل  هاي امت

تا   نكرده او را از خود جدا  مادرش  كه  معني  اين  مادر است، به  يعني» ام«از   در اصل
فقط دو بار در  اسالم،  گرامي  رسول  وصف  عنوان هب» امي»  كلمه. بياموزد  و دانش  علم
او را   كه  همان«  بعدي در آيه  و ديگري  آيه  در اين  است، يكي  كار رفته به  كريم  قرآن

  آن  و اوصاف  يهود ونصاري، نام:  يعني »يابند مي  نوشته  و انجيل  نزد خود در تورات
  .يابند مي  نوشته نهاست،آ  ديني  مرجع  كه  را در دو كتابي صحضرت

ـ رضي اهللا   عاص عمروبن بن هللاعبدا با:  گفت  كه  است  شده  يسار روايت از عطاءبن
: فرمود ! بياگاهان صخدا  رسول  مرا از اوصاف:  او گفتم  و به  كردم  مالقات عنهما ـ 

ذكر   ايشان  براي  در قرآن  كه  از اوصافي بعضي  به  در تورات ص حضرت  آن! واهللا  آري«
 ! پيامبر آخرالزمان  اي:  است  آمده  درتورات  كه اين  ز جملهاند، ا شده  شده، توصيف
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ها فرستاديم، تو  امي  براي  و پناهگاهي  دهنده دهنده، بيم ما تو را شاهد، مژده  گمان بي
  سنگدل، نه  هن  درشتخو هستي  ايم، تو نه ناميده  ما و پيامبر ما هستي، ما تو را متوكل  بنده
و   كني عفو مي  بلكه  دهي نمي  پاداش  را با بدي  تو بدي در بازارها،  كنندهو داد  جيغ

  كج  تو ملت  وسيله به  كه  گاه كند تا آن نمي  روح  تو را قبض و هرگز خداوند  گذري درمي
نابينا و   تو چشمهاي  وسيله  و به هللاالا الاله: بگويند  كه اين  گرداند، به  را راست  و منحرف
  معروف  را به  آنان  كه  پيامبري«. »گرداند را باز مي  شده غلف  و دلهاي ناشنوا  گوشهاي

 زشت  است، نه  در دلها پسنديده  كه  است  اي اخالقي  مكارم  تمام:  معروف »كند مي امر
 و  را زشت  لها آند  كه  آنچه  يعني: منكر »كند مي  را از منكر نهي  و آنان«و ناپسند  

  زشت  و كردارها و گفتارهاي  اخالقي  هاي ها و ناهنجاري بدي  شناسد؛ چون ناپسند مي
را   حديثي چون«: فرمودند صحضرت  آن  كه  است  آمده  شريف  در حديث.  و ناميمون

و   نرم  آن  براي شما  پسنديد و موها و پوستهاي را مي  شما آن  دلهاي  شنيديد كه  از من
) گذاشت شماتأثير مي  و روان  و بر تن  نشست شما مي  و دل  بر جان  يعني(شد  مي  ماليم

شما   سزاوارترين  من  پس  است  شما نزديك)  قلب(  به  حديث  آن  يافتيد كه مي  و چنين
د را نپسندي  آن  دلهايتان  شنيديد كه  را از من  هستم، اما اگر حديثي  حديث  آن)  گفتن(  به

  و چنين )منزجر شديد  آن  از شنيدن يعني(ورزيد   نفرت  از آن  و موها و پوستهايتان
  حديث  شما از آن  دورترين  من  بدانيد كه ؛ از شما دور است  حديث  آن  يافتيد كه مي

لذيذ را   اشياي:  يعني »گرداند مي  را حالل ها پاكيزه  آنان  براي  كه  و پيامبري«. »هستم

و «بود   گرديده  حرام  گناهانشان  سبب به  اسرائيل بر بني  را كه  آنچه  خصوص و به

ـ   حقيقي  هاي نجاستها و پليدي:  يعني »گرداند مي  حرام  را برايشان  ناپاك  چيزهاي
هر :  خبائث.  در آنهاست  كه  و زياني  قبح  سبب  ـ را، به  خوك و گوشت  همانند حشرات

درد   سبب  آن  بشمارد و تناول  را ناپاك  آن  را پليد و نفس  آن  سليم  طبع  كه  است  چيزي
  حالل  خداوند متعال  را كه  اي هر خوراكي: گويند از علما مي  بعضي .گردد  و آفت

باشد و  سودمند مي  در دين  و هم  در جسم  و هم  است  پاكيزه  خوراكي  گردانيده، آن
ـ پليد   در دين  و هم  در جسم  چيز ـ هم  گردانيده، آن  رامح  خداوند متعال  را كه  هرچه
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  شاقه  تكاليف:  يعني »را  آنان  بار گران  آنان  از دوش  كه  و پيامبري«.  و زيانباراست

  .»دارد است، بر مي  بوده  آنان بر  را كه  و قيدوبندهايي« را  سنگين

  مصلحتي  در آن  نبود كه  بودند، تكاليفي  مكلف  آن  به  اسرائيل بني  كه  اي شاقه  تكاليف
  شده  وضع  برآنان  بدشان  بر اعمال  مجازاتي  عنوان تكاليف، به  آن  باشد بلكه  نهفته  ذاتي

  نجاست  موضع  بريدن حائض،  با زن  همنشيني  جنگي، تحريم  غنايم  تحريم  بود؛ چون
آور  ؛ پيام پيامبر امي  اين بدانيد كه  پس  وبهبر ت  اي نشانه  عنوان به  نفس  و قتل  از لباس

�  $�p�x:  است آمده  شريف  در حديث  كه چنان  است  و بخشايش  آساني$ �#R  � �DA5 : 

  .»ام شده  برانگيخته  آسان  گراي حق  دين  به
  به:  يعني »او  به«  و از ديگران  اسرائيل از شما بني »آوردند  ايمان  كه كساني  پس«

:  يعني »كردند  و ياريش«داشتند  او را نگه  حرمت:  يعني »داشتند  و بزرگش« صمحمد

:  يعني »را  نوري«  خودش از  پيروي  همراه به »و«كردند   قيام  دشمنانش  عليه  وي  ياري  به

  شامل  كه  وي  سنت  به  با عمل »كردند  است، پيروي  شده  با او نازل  كه«را   قرآني

غير   اند، نه فائز شده  خير وفالح  به  كه »رستگارانند  همان  آنان«  است  و نواهياوامر 
  .ديگر  از امتهاي  آنان
و  كردار بزرگوار، پاك  ديگر بر صحابه  از هر كس  اوال و قبل  كه  است  اوصافي  اين

  هدي مبرپيا  آن  به  كه  مقداري  عالي  دارد، صحابه  انطباق صخدا  آثار رسول  منقبت
  از ايشان داشتند،  و گرامي  را بزرگ  جهاد كردند، ايشان  با ايشان  و همراه  آورده  ايمان

  اين  بعداز آن .فدا نمودند  ايشان  نشر دعوت  خود را در راه  كردند و جانهاي  حمايت
. دارد  اقكردند، انطب تبعيت  نيكي به  از صحابه  كه  كساني  آنان، يعني  اوصاف، بر تابعين

  البته. كند  حركت  ايشان  و سيرت  بر روش  تا روز قيامت  كه  ديگري  بر هر كس  سپس
اند، يا  كرده  را ياري  ايشان و  آورده  ايمان صپيامبر ما  به  كه  اسرائيل از بني  كساني

  .هستند  بشارت  اين  كنند، نيز شامل مي
را   رحمت  قباله  عزوجل  خداي  طور بود كه  در كوه  اسرائيل در روز ميعاد با بني  پس

از  � موسي«: فرمود  كه  است  شده  روايت � عباس از ابن.  نوشت  اسالمي  امت  نام به
 صمحمد  بود، به  را او خواسته  آنچه  عزوجل  كرد، اما خداي  درخواستي  پروردگارش
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��\﴿: داد و فرمود  شان و امت � �[� �Z...﴾ از  � موسي  راكه  لذا هرچه
  .»كرد  عنايت صمحمد  را به  بود، همه  خواسته  آيه  در اين  پروردگارش

   

��������£���¢���¡���~��}��|����{��� �z��y��x��w��v��u��t��s���r��������£���¢���¡���~��}��|����{��� �z��y��x��w��v��u��t��s���r��������£���¢���¡���~��}��|����{��� �z��y��x��w��v��u��t��s���r��������£���¢���¡���~��}��|����{��� �z��y��x��w��v��u��t��s���r
��²��±���°� � �̄ �®��¬��«��ª��©� � �̈ � � §¦��¥� �¤��²��±���°� � �̄ �®��¬��«��ª��©� � �̈ � � §¦��¥� �¤��²��±���°� � �̄ �®��¬��«��ª��©� � �̈ � � §¦��¥� �¤��²��±���°� � �̄ �®��¬��«��ª��©� � �̈ � � §¦��¥� �¤

���µ�� �́�³���µ�� �́�³���µ�� �́�³���µ�� �́�³  
و   و عرب  و سياه  از سرخ  است، اعم  مردم  همه  براي  عام  خطابي  اين» ! مردم  اي: بگو«

  بنابراين، رسول. استثنا  بدون »شما هستم  همه  سوي پيامبر خدا به  من«  شان عجم
، اند شده  فرستاده  و جن  انس  كافه  سوي به  و فراتر از آن  بشريت  همه  سوي به صخدا

. شدند مي خود برانگيخته   قوم  سوي ا بهمخصوص  كه ‡ از پيامبران  غيرشان  چون  نه
  ؛ عام، فراگير و ابدي رسالت  اين:  كه  است  اين  اسالمي  رسالت  مزيت  آشكارترين  پس

  . است
  حديث  اند، چون تأكيد گذاشته ص نبوي  رسالت  عموميت  نيز بر اصل  بسياري  احاديث
  پنج  من  به«: فرمودند  كه صخدا  از رسول �هللاعبدا  جابربن  روايت  به  وارده  شريف

   : است  نشده  داده  از من  قبل  از انبياي  يك هيچ  به  كه  شده  داده  خصلت
  يك  مسافت  اندازه  شود، به مي  افگنده  دشمنم  در قلب  از من  كه  و وحشتي  ـ با رعب 1

  . ام شده  داده  راه، نصرت  ماه
از   هرجايي در  از امتم  هر كس  پس  شده  قرار داده  و پاك  گاه سجده  برايم  زمين  ـ تمام 2

  .رسد، بايد نماز بگزارد فرا مي  نمازش  وقت  كه هست، همين  كه  زمين
  .بود نشده  حالل  كسي  براي  از من  قبل  كه شده، درحالي  حالل  برايم  جنگ  ـ غنايم 3
  . شده  داده  شفاعت)  حق(  من  ـ به 4
  كه شدند، درحالي مي  برانگيخته  خويش  قوم  يسو ا بهمخصوص  از من  قبل  ـ پيامبران 5

  ١.»ام شده  برانگيخته  مردم  عموم  سوي به  من

                                                 
 .  است  شده  تكرار نقل  به  تفسير شريف  جا از اين  استشهاد ، در چندين  ، براي  شريف  حديث  اين 1
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  كه  خدايي  همان«  شما هستم  عموم  سوي به �خدا  فرستاده  من: بگو! پيامبر  اي ! آري

  كه  زيراكسي »جز او نيست  معبودي  اوست، هيچ  از آن  آسمانها و زمين  فرمانروايي
: بگو  همچنين . است  آنها باشد، فقط او معبود برحق  و مابين  و زمين  آسمان  نروايفرما

در   سزاوار يگانگي لذا فقط او »ميراند كند و مي مي  زنده  كه«  است  كسي  پروردگار من

  بودن امي »آريد ايمان  است  امي  نبيي  كه  پيامبرش  خدا و به  به  پس«  است  ربوبيت
  است، قرآني  خود امي  كه  زيرا پيامبري  است  ايشان  رسالت  ادله  ز بزرگترين، اصپيامبر
را با   و سنتي  ناپذير است  پايان  آن  هاي شگفتي  كه  خود آورده  نبوت  معجزه  عنوان را به

او را   و كلمات هللا  كه  كسي«ندارد   حدومرزي  آن  كماالت  كه  آورده  همراه  خود به

  از وي  قبل  و بر انبياي  پروردگار بر خودش را  آنچه  كه  پيامبري:  يعني »كند يم  تصديق

  راه  سوي به »شويد  هدايت  كنيد، باشد كه  پيروي و او را«كند  مي  كرده، تصديق  نازل
و ميسر   ممكن ص حضرت  از آن  امور دين، با پيروي  به  يابي راه  گمان بي:  يعني.  راست

  .ها ها و ملت از امت  غيرشان  و چه  اسرائيل بني  ز سويا  است، چه
   

¿��¾��½���¼��»��º��¹�� �̧�¶¿��¾��½���¼��»��º��¹�� �̧�¶¿��¾��½���¼��»��º��¹�� �̧�¶¿��¾��½���¼��»��º��¹�� �̧�¶  
 را در  اسرائيل بني  و تزلزل  و يارانش  سامري  خداوند متعال، داستان  كه بعد از آن

با   كند كه مي  را بيان � موسي  از قوم  ديگري  گروه  كرد، در اينجا حال  بيان  شان دين
 راهنمايي  حق  به  هستند كه  جماعتي  موسي  قوم  و از ميان«: مخالفند  هگرو  آن

  حق  لباس  خود به  كه  حالي كنند، در مي  دعوت  هدايت  سوي را به  مردم:  يعني »كنند مي 
  آن  به خود  كه  حقي  وسيله  به:  است  اين  يا معني. اند آراسته  زيور هدايت  و به  ملبس
  به »نمايند مي  داوري«  حق  به:  يعني »آن  و به«شوند  مي  را راهنمون  مردم اند، آراسته
  كنند ـ همچون مي  عمل  حق  يا به.  خويش  ميان  و قضاوت  در حكم  عادالنه  شيوه
  . كتاب  از اهل  وي  و امثال  سالم  بن هللاعبدا
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از   بعضي:  يعني »كرديم  سبط تقسيم  دوازده  به«را  � موسي  قوم:  يعني »را  و آنان«
  دهايواح  آنها به  شدن  تقسيم  به  كه  ديگر متمايز گردانيديم، تمايزي  را از بعضي  آنان

  ببود و ازخود نقي شده   و شناخته  ا معروفهر سبط منفرد  كه  طوري انجاميد به» اسباط«
هر   كه«  است  قديم  يهوديان  واحد اجتماعي  نام: سبط  اسباط جمع.  داشت)  اي نماينده(

ـ  � يعقوب  پدر ـ از فرزندان  يك  از نسل  اي هر سبط، قبيله:  يعني »بودند  امتي  يك

  كه  هنگامي »خواستند  او آب از  قومش  كه  گاه فرستاديم، آن  وحي  موسي  و به«ودند ب

 »جوشيد  پس، از آن  بزن  سنگ بر  با عصايت  كه«شدند   دچار تشنگي)  تيه(  در دشت
شد   جوشيد و روان  سنگ  ازآن  گاه زد، آن  سنگ  به  با عصايش � موسي:  يعني

  از آن  پديد آمد كه  اي چشمه سبطي هر  د اسباط و برايتعدا  به »چشمه  دوازده«

  مخصوص  چشمه  هر سبطي:  يعني »بشناخت آبشخور خود را  هرگروهي«نوشيدند  مي
  تا در آن »كرديم  سايبان  و ابر را بر فراز آنان«  شناخت نوشيد، مي  از آن  خود را كه  به

با   ابر سايبان  رفتند، آن مي  و هرجا كه باشد  خورشيد نگهبان  را از گرماي  دشت، آنان
  ايستاد و مقيم مي  گزيدند، با آنان مي  اقامت  و هرجا كه  رفت مي كرد و مي  حركت  آنان
  توضيح »كرديم  را نازل«  و بلدرچين  ترنجبين:  يعني »و سلوي  من و بر آنان«شد  مي

  ايم كرده  تان روزي  كه  اي اكيزهپ  از چيزهاي«  گذشت» 57 /بقره»  و سلوي، درسوره  من

ايم، بخوريد  كرده  روزيتان  كه  اي لذيذ و پاكيزه  از چيزهاي:  گفتيم  آنان به  يعني »بخوريد

  بايد پاس  كه  آنچه  قدرشناسي  و عدم  نعمت  و كفران  با مخالفت »نكردند  و بر ماستم«

 شان، ناسپاسي  اين  شوم  زيرا فرجام »كردند مي  ستم  بر خودشان  بلكه«داشتند  را مي آن
  . گشت برمي  خودشان  به
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  دين  كه  بعيد نيست  باشند، از آنان  داشته  رفتاري  چنين  با پيامبر خودشان  كه  قومي  پس
  يهود در قبال هاي  گيري موضع! صمحمد  امت  رد نمايند لذا اي  جديد را هم  و دعوت

  در اين  مانند آنان باشيد كه   هوش حال، به   د، در عينرا بعيد نپنداري  اسالمي  دعوت
  .نيفتيد  منجالب

   

�� �̀ �_�� ~�� }� �|�� � {��z� �y�� x�� w�� v��u�� t�� � s�� �̀�_�� ~�� }� �|�� � {��z� �y�� x�� w�� v��u�� t�� � s�� �̀�_�� ~�� }� �|�� � {��z� �y�� x�� w�� v��u�� t�� � s�� �̀�_�� ~�� }� �|�� � {��z� �y�� x�� w�� v��u�� t�� � s
���h��g��f��ed��c���b��a���h��g��f��ed��c���b��a���h��g��f��ed��c���b��a���h��g��f��ed��c���b��a  

:  يعني »گزينيد  شهر سكونت  در اين: شد  گفته  آنان  به  را كه  هنگامي  و يادكن«

 در آن  كه  هايي از نعمتها و پاكيزگي:  يعني »بخوريد  و از آن«  المقدس درشهر بيت

  آن  از مكانهاي  در هر مكاني:  يعني »خواستيد  هرجا كه«است، بخوريد   سرزمين 

  كنان سجده و«  گذشت» 58 /بقره»  در سوره» حطه«تفسير  »حطه: و بگوييد«خواستيد  كه

  كنان سجده  المقدس بيت  روازه، از د»حطه»  كلمه  با گفتن:  يعني »شهر در آييد  از دروازه

وارد شهر   پيروزمندانه  چون:  يعني »شما را بر شما ببخشاييم  تا گناهان«درآييد 
ما   براي  نشد، در نتيجه  بر شما چيره  پيروزي  شديد و غرور و بدمستي  المقدس بيت

خود   يد؛ اينداشت  فرمان به و  مطيع  شنوا و جاني  گوشي  گشته  و فروتن  و زبون  خاشع
با  »افزود  خواهيم  نيكوكاران  بر پاداش  زودي  و به«  شماست  گناهان  براي  آمرزشي

  . بخشاييم آنان مي بر  كه  هايي نعمت
شرط   به  همگي  براي  عام  آمرزش  وعده  يكي: شد  داده  دو وعده  آنان  ترتيب، به اين به

از .  پاداششان بر  در مورد افزودن  كاراننيكو  به  مخصوص  اي وعده  و ديگري  اطاعت
يوشع،   يهوديان، در زمان  براي  المقدس بيت  دستور ورود به:  آيد كه بر مي  چنين  روايات
  .شد  داده � موسي  جانشين
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  سخن  بود، به  شده  گفته  آنان  به  ا كهر  كردند، سخني  ستم  كه  از آنان  كساني  پس«

يا  »حنطه»  چون  ديگري  معناي بي  ، كلمه) حطه(  جاي به:  يعني »كردند  تبديل  ديگري

  ستم  كه آن  سزاي  به  پس«  گذشت» بقره»  در سوره  آن  بيان  گفتند، كه» شعره  في  حبه«

  اين كه »فرو فرستاديم  بر آنان  ماناز آس  عذابي«  شان ستم  سبب به:  يعني »كردند مي
  هفتادهزارتن طاعون،  در اين: گويند. بود  طاعون  از علما، عذاب  گروهي  قول  به  عذاب
  .شدند  روز هالك  در يك  اسرائيل  از بني

  . نيز گذشت» 59 /بقره»  در سوره  آيه  نظير اين
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���»��º���»��º���»��º���»��º  
آنها   ساختن  ومتوجه  توبيخ، يادآوري  براي »از يهود«! صمحمد  اي »كن  و سؤال«

  را به  عزوجل  خداي دين   چون  كه  داد، همانان  روي  بر گذشتگانشان  آنچه  به  نسبت
: بودند  عبارت  كرد، آنان كردند، مسخشان   يباز نيرنگ  وي  گرفتند و بر امر و نهي  بازي

مراد از آن، شهر :  برآنند كه  بيشتر مفسران »در كنار دريا بود  كه  شهري  آن  از اهالي«
  است  معروف» ايالت»  نيز خليج  امروزه . شده  واقع  عقبه  در جوار خليج  كه  است» ايله«

  به. اند ناميده» ايالت«را   شهر مجاورشو  كرده را احيا  آن  قديمي  نام  و يهوديان
جهت،   اين  نامند، به مي  اعراب، شهر را قريه .بود» طبريه«شهر، شهر   آن: ديگر قولي

�{﴿: تعبير � |� � {}� � |� � {}� � |� � {}� � |� � {﴾� �� �� �� از  »كردند تجاوز مي  كه  هنگامي«.  است  معني  گوياي�

  منع  ر ماهيروز از شكا  در آن  كه درحالي »شنبه در روز«  با شكار ماهي  حدود الهي

  مشغول  روز شنبه  تعظيم  به  آنان  كه  روزي:  يعني »آنان  روز شنبه  كه  گاه آن«بودند   شده
در   كه  اي گونه به »آمدند  مي  آب  بر روي  طور آشكاري به  ماهيهايشان«شدند  مي
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يگر، غير د  روزهاي:  يعني »داشتند نمي  شنبه  كه  و روزي« شكار بودند  و آماده  دسترس

  سبب را به  ما آنان  گونه آمد، اين نمي«  آب  برروي  اي ماهي »آنان  سوي به«  از روز شنبه

  ظهور نافرماني  سبب به  عزوجل  خداي:  يعني »آزموديم كردند، مي مي  نافرماني  كه آن
نبه، روز ش  داد و با دستور بزرگداشت قرار  را مورد ابتال و آزمايش  آنان در ميانشان،
  درعين  كرد ولي  شان شد، نهي مي  آن  شكني حرمت  سبب  روز كه  در آن  ازشكاركردن
  آب  برسطح  بسياري  روز، ماهيان  در آن  مقدر كرد كه  چنين  آنان  آزمايش  حال، براي

  در روزهاي بود، اما  و ساده  آنها بسيار سهل  و شكاركردن  گرفتن  كه  طوري بيايند به
قادر   سختي  به  كه طوري آمدند به نمي  آب  دريا و بر روي  سطح  ها اصال به ماهيديگر، 

  .آنها بودند  شكاركردن  به
در   را بر شكيبايي  شان توانايي  ميزان  بود كه  آنان  براي  الهي، امتحاني  فرمان  اين ! آري

روز   در اين د از شكارنتوانستن  از آنان  گروهي  داد پس مي  نشان  الهي  برابر محرمات
  هاي در سوره  آن  تفصيل  انديشيدند ـ كه  اي شكار در آن، حيله  كنند لذا براي  شكيبايي

  . گذشت» نساء«و » بقره«
  

��T��S����R��Q��P��ON��M���L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��T��S����R��Q��P��ON��M���L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��T��S����R��Q��P��ON��M���L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A��T��S����R��Q��P��ON��M���L���K��J��I��HG��F��E��D��C��B��A
���V��U���V��U���V��U���V��U  

 ديگر از  جمعي  شهر به  نآ  از صالحان  گروهي »گفتند  از آنان  گروهي  كه  گاه و آن«
  جدوجهدي  روز شنبه  شكنان و حرمت  تجاوزگران  و موعظه  در نصيحت  كه  صالحان

  كننده هالك خداوند  دهيد كه را پند مي  قومي  چه  براي«: كردند، گفتند مي  بليغ

  به  است  آنان  كننده يا عذاب«؟  با عذاب  آنهاست  كننده  كن ريشه:  يعني »آنهاست

  هنگامي را  سخن  ؟ اين شان و نافرماني  و گناه  شكني حرمت  سبب به »سخت  عذابي
گناه،   ارتكاب از  كشيدنشان و دست  شكنان  حرمت  از سوي  موعظه  از قبول  گفتند كه

 »باشد  پروردگارتان نزد  ما عذري  تا براي«:  اندرز دهندگان »گفتند«. شدند  مأيوس
  تا حق  پروردگار است  درگاه  به  معذرتي  كردن  پيشكش  در حكم  آنان  اندرز ما به:  يعني
  ذمه بر  ديني  مهم  واجبات از  منكر كه از  نهي و  معروف  امر به  ترك  ما را به  تعالي
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و بر اثر  »كنند  پرهيزگاري  و شايد آنان«قرار ندهد   و بازپرسي  ماست، مورد مؤاخذه
  .بكشند  ورند، دست غوطه  در آن  كه  اي ما، از نافرماني  هم پي  اندرزهاي  اين

  تقسيم  گروه  سه  به  اسرائيل، در مورد شكار در روز شنبه بني  كه  است  يادآوري  بايسته
  گيري گوشه و  طرفي بي  و شكار كردند، گروهي  نموده  نافرماني  گروهي: بودند  شده

  كه اين  در عين  سوم  نمودند و گروه  خود نافرماني  نه كردند و  نهي  از آن  نه  اختيار كرده
  .كردند  نهي  را نيز از نافرماني  شكنان نكردند، حرمت  خود نافرماني

   

���������g��f��e��d��c��b��a����� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���������g��f��e��d��c��b��a����� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���������g��f��e��d��c��b��a����� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W���������g��f��e��d��c��b��a����� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W
��i���h��i���h��i���h��i���h  

  هنگامي:  يعني »دندكر  بودند، فراموش  شده  پند داده  را بدان  آنچه  كه  هنگامي  پس«
گرفتند و از ياد   از منكر را ناديده  كننده نهي  صالحان  شهر، پند و موعظه  آن  نافرمانان  كه

  كه »را  و ستمكاران  داديم  كردند، نجات مي  از كار بد نهي  را كه  كساني«بردند 
:  بئيس »كرديم رگرفتا  سخت  عذابي  به«بودند   تجاوزگر در روز شنبه  نافرمانان  همان

  فرمان  از دايره  رفتن  با بيرون »كردند مي  نافرماني  كه آن  سبب به«  شديد و سخت:  يعني
  .ما  و اطاعت

   

��������������u���t��s����������r��q��p��o��n��m��l��k��j��u���t��s����������r��q��p��o��n��m��l��k��j��u���t��s����������r��q��p��o��n��m��l��k��j��u���t��s����������r��q��p��o��n��m��l��k��j  
  چون:  يعني »كردند  بودند، سرپيچي  شده  نهي  از آن  كه  آنچه  از ترك  و چون«

 تمرد و تكبر، از حد  انگيزه  به  خداوند متعال  روز شنبه، در نافرماني  شكنان حرمت
 فرمان  آنان  به  كه  گونه  و همان »شويد  خوار شده  بوزينگاني:  گفتيم  آنان  به«گذشتند 

  عذاب مسخ،  عذاب  را به  ؛ آنان ترتيب اين و مطرود شدند، به  زبون  داديم، بوزينگاني 
  . كرديم
و  يافتند  از منكر نجات  كنندگان نهي«: فرمود  كه  است شده  روايت � باسع از ابن

شد؟   عمل  چگونه  خاموش  طرفان با بي  كه  دانم نمي  من  شدند ولي  منكر هالك  مرتكبان
 با... دهيد مي را پند  قوم  چرا اين: گفتند  كه  قومي  آن  دانستم خدا سوگند؛ اگر مي  به
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  تر بود ولي داشتني دوست  فام سرخ  از شتران  امر برايم  اند، اين يافته  تنجا  كنندگان نهي
ـ   ـ باهم  خاموش  طرفان بي و  حرام  مرتكبان  بر هر دو گروه، يعني  عذاب  كه  ترسم مي

  به  پيوسته«: فرمود  كه  است شده  روايت  از عكرمه  همچنين. »باشد  شده  نازل
نيز   طرفان بي  آن  شد كه  همراه  نظر با من  در اين  تا سرانجام  مگفت مي  دليل � عباس ابن

  .»پوشانيد ١ اي حله  جايزه  عنوان به  رسيد، بر من  نتيجه  اين  به  اند و چون يافته  نجات
   

��gf��e��d��c��ba�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w��v��gf��e��d��c��ba�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w��v��gf��e��d��c��ba�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w��v��gf��e��d��c��ba�� �̀�_���~��}��|��{��z��y��x��w��v
��k��j��i���h��k��j��i���h��k��j��i���h��k��j��i���h  

 تا روز  البته  كه«  اسرائيل بني  به »داشت  اعالم  پروردگارت  را كه  هنگامي  و ياد كن«

 عذاب  بديشان  را كه  برآنان، كساني«مسلط سازد و برگمارد :  يعني »بفرستد  قيامت

  يهوديان ؛ جهت  است، بدين  حق  الهي  و وعده  است  الهي  وعده  اين »بچشانند  سخت 
اند  بوده  عذاب و  و زير شكنجه  زبونمختلف، خوار و   هاي ملت  دست به  تاريخ  در طول

  كه خواهند بود؛ چنان  نيز درگير عذاب  اند و تا روز قيامت پرداخته مي  جزيه  و هميشه
  از وي  بچشاند پس  عذاب  آنان  تا به  برگماشت  آنان را بر � سليمان  تعالي  حق

  يورش  آنان بر» النصر تبخ«  فرماندهي  به  كه  برگماشت  آنان را بر  مجوس  هاي بابلي
  را برآنان  نصاري  نهادند، سپس  جزيه  آنان گرفتند و بر  اسارت  كشتند و بردند و به  برده

و همو   تو زود كيفر است دگارپرور ! آري«را   مسلمانان  و در نهايت  برگماشت

  .»باشد مي  بسيار مهربان  آمرزنده

  كه  است  و موقت  عارضي  بر فلسطين، امري  نمعاصر يهوديا  سلطه  كه  ذكر است  شايان
  . داريم  راسخ  ايماني  الهي  و كالم  وعده  ما به  چراكه  است  رفتني پرورگار از بين  اذن  به
   

  

                                                 
  .پوشاند را مي  تن  همه  كه  است  اي جامه:  حله 1
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���x��w�� vu� �t� �s� �r�� �q� � po� �n� �m� �l���x��w�� vu� �t� �s� �r�� �q� � po� �n� �m� �l���x��w�� vu� �t� �s� �r�� �q� � po� �n� �m� �l���x��w�� vu� �t� �s� �r�� �q� � po� �n� �m� �l
��|��{��z��y��|��{��z��y��|��{��z��y��|��{��z��y  

  مجازاتشان  و دومين  است  مجازاتشان  يهوديان، اولين  براي  قبل  در آيه  يادشده  مجازات
  پس »ساختيم  پراكنده  گروههايي  صورت به  را در زمين  اسرائيل و بني«:  است  اين
وجود   در آن  ازآنان  گروهي  كه نيست، مگر اين  زمين  روي  از نواحي  اي منطقه  هيچ

  ايمان صمحمد حضرت  به  اند كه كساني  ايشان »صالحانند  از آنان  برخي«دارند 
  از بعثت  قبل  از ايشانند كه  آورند و نيز كساني مي  ايمان  وردند، يا در آيندهآ

  و تبديلي  تحريف  خويش  در اعتقاد و عمل  كه آن اند، بي مرده  بر حق ص محمدي
غير   و شايستگي  صالح ديگر، در  برخي:  يعني» جز اينند  از آنان  و برخي«باشند  آورده

و   حسنات  را به  و آنان« باشند مي  و نافرمان  فاسق:  كه  معني  اين  اند، به گروه  از آن

  و ناامني، فراواني  شر، امنيت ها، خير و ها و ناخوشي با خوشي:  يعني »آزموديم  سيئات

باشد «  ما در هر امتي  سنت  همچون كرديم،  امتحانشان  و نعمت و مشقت  و تنگدستي

  .هستند  درآن  كه  اي معاصي از كفر و »بازگردند  آنان  كه
   

�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}�� �̄�®��¬��«���ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢���¡�����~��}
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��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ��Ë��Ê��É��ÈÇ��Æ  
 گروه  آن  جانشين  كه  نسلي:  يعني »آمدند  بد از پي  بعد از آنان، جانشيناني  گاه آن«
  به:  خلف. بودند  ناشايست  وجود آمدند، مردماني  عرصه  به  و بعد از آنان  شده  صالح 

الم، فقط   فتح  به» خلف«شود، اما  مي  و بد هردو اطالق  صالح  الم، بر جانشين  سكون
:  يعني »شدند  كتاب  وارث«بد   جانشينان  اين »و«شود  مي  اطالق  صالح  بر جانشين

  عمل  بدان  ولي خواندند را مي  بردند و هرچند آن  ميراث  به  شان را از اسالف  تورات
:  يعني »كنند مي را اختيار  پست  دنياي  اين  متاع  كه«  است  جهت  همين  كردند، به نمي

  كلمات  تحريف  در مقابل  حرام  و مال  رشوت  شتابند؛ با گرفتن مي  آن  منافع  سوي به
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و «  آن  آيات  و كتمان  تورات  احكام  به  در عمل  انگارانه باور سهل  ساختن ، رسمي�خدا

قرار خواهند   الهي  مغفرت  شامل  كه اين  بهانه  به:  يعني »شد  خواهيم  آمرزيده: گويند مي
و   و جسورند، از سر غفلت  درازدست در گمراهي  كه لولند و با آن مي  گرفت، در گناهان

  . است  بكنيم، خداوند آمرزنده  نيست، هرچه  بر ما باكي: گويند مي  سماجت
كرده،   نكوهش  را بر آن  يهوديان  سبحان  خداي  كه  وصفي  اين«: گويد مي  قرطبي

  را نقل � جبل  بن از معاذ  روايتي  گاه آن.  موجود است  ما مسلمانان  در ميان  اكنون هم
  خواهد شد كه  كهنه  چنان  از مردم  گروههايي  در سينه  قرآن  زودي  به«: فرمود  كند كه مي

  ميشان  برند، پوست نمي  اي بهره و  لذت  از آن  خوانند ولي را مي  شود، آن مي  كهنه  جامه
  آميخته  الهي  و با خوف  است  طمع  از روي  همه  پوشانند، اعمالشان مي  گرگان  را بر دل

كنند؛   و اگر بدي ! كنيم مي  كامل باز: گويند ورزند؛ مي  كوتاهي  نيست، اگر در عمل
  را شريك  خداوند چيزي  شود زيرا ما به مي  بر ما آمرزيده  زودي  به: گويند مي

  و باز هم »ستانند را مي  برسد، باز آن  بديشان  مانند آن  و اگر متاعي«. »! آوريم نمي
پيوسته،   كه  است  گونه ينهند و اد خود قرار مي  جنايت  گاه و تكيه  را بهانه  الهي  مغفرت

استناد   الهي  مغفرت  به  شوند و هر بار هم مي  جنايت  بعد از بار ديگر، مرتكب  باري
  .كنند مي

  كه مگر اين گماشتند، برنمي  كار قضاوت  را به  اي قاضي  هيچ  اسرئيل بني«: گويد مي  سدي
  بر من:  گفت مي ؟ خوري مي  چرا رشوه: پرسيدند اگر از او مي  پس  گرفت مي  رشوه

مرد يا بركنار  زدند، اما اگر او مي مي  گرفتند و طعن بر او ايراد مي  پس !شود مي  آمرزيده
گشت، باز خود  مي  منصوب جايش  بود، به زده  بر او طعن  كه  از آنان  شد و شخصي مي

  بديشان  مانند آن  يو اگر متاع: ( رتازعبا  مراد خداوند متعال  پس  گرفت مي  رشوه  او هم
ازاء   و به  اصرار بر گناه  از آنند كه  آنها غافل. »است ، همين)ستانند را مي  برسد، باز آن
  آسماني »در كتاب  آيا از آنان«:  ندارد چراكه  و مبنايي  پايه الهي،  مغفرت  آن، استناد به

  بدون »ندهند  نسبت  تيو درس  بر خداوند جز راستي  كه  نشده  گرفته  پيمان«  تورات

در   را كه  آنچه  كه با اين«؟  از كسي  يا طمع  بيم  انگيزه  به  وي  كالم  يا تبديل  تحريف

  آنچه  اند كه كرده  ترك  را درحالي  پيمان  اين  به  عمل:  يعني »اند؟ خوانده  است  تورات
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 و آگاهي  علم  را از روي  نپيما  مفاد اين  اند پس و دانسته  است، خوانده  را درتورات
و «  بزرگتر است  شديدتر و جرمي  گناهي  و اين  و ناداني  جهل  از روي  اند، نه كرده  ترك 

 پروا  كه  كساني  براي«  دنيوي  و ناقابل  پست  متاع  از اين »بهتر است  آخرت  سراي

و   وي  كالم  تحريف و از  اجتناب  وي  معاصي  لذا از ارتكاب �از خدا »كنند مي  پيشه

از   كه  كساني:  يعني »كنيد؟ نمي  تعقل  هم آيا باز«كنند  بر وي، حذر مي  جويي نيرنگ
  از اين آنها را  برخوردار نيستند كه  و خردي  عقل  دارند، از چنان برنمي  دست  شيوه  اين
  .شدند  اندهفراخو  تعقل  اين  سوي جهت، به  همين  باز دارد، به  باطل  و رسم  راه

   

���Ö��Õ����Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì���Ö��Õ����Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì���Ö��Õ����Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì���Ö��Õ����Ô��Ó����Ò��Ñ��Ð��Ï��Î���Í��Ì  
  كتاب  به  هستند كه  گروهي  از يهوديان:  يعني »كنند مي  تمسك  كتاب  به  كه  و كساني«

  به  خويش  كنند و در امر دين مي  است، عمل  در آن  كه  آنچه  و به  جسته  تمسك  تورات
  يادآوري  دارد، به  كه  اهميتي  جهت نماز؛ به »اند داشته و نماز را برپا«كنند  مي  رجوع  آن

شود  نمي  ضايع �خدا آنها نزد  پاداش  هستند كه  نيكوكاراني  آنان  پس. شد  مخصوص
ما «  لذا بدانند كه  است  نيكوكاريشان  آسماني، نماد و نشانه  كتاب  به  زدن  زيرا چنگ

  .»كنيم نمي  را ضايع  مصلحان  پاداش

   

F��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��AF��E��D��C��B��A����������S��R��Q��P��O��N����M��L���K��J��I��H��G��S��R��Q��P��O��N����M��L���K��J��I��H��G��S��R��Q��P��O��N����M��L���K��J��I��H��G��S��R��Q��P��O��N����M��L���K��J��I��H��G
���U��T���U��T���U��T���U��T  

 طور را از ريشه  كوه:  يعني »برافراشتيم  را بر فرازشان  كوه  را كه  هنگامي  و يادكن«

  ابري كوه،  آن  گويي:  يعني »بود  سايباني  كه  گويي«  قرارداديم  بر فراز سرشان  بركنده 

  آنان و به» فرو خواهد افتاد  بر سرشان  كوه  پنداشتند كه  چنان  پس«آسا بود  سايبان

 را با جدوجهد و  آن:  يعني »بگيريد  قوت  به  ايم شما داده  به  را كه  آنچه«:  گفتيم

 شما مشروع  براي  كه  از احكامي »است  در آن  را كه  و آنچه«بگيريد   تصميم
  .»گراييد  تقوي  به  شايد كه«نكنيد   و فراموش »خاطر بسپاريد  به«  ايم گردانيده 
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قرارداد،   را بر فراز سرشان  بركند و آن  را از ريشه  كوه  عزوجل  خداي: گويد مي  قتاده
  لحظه  آنها همان. كنم مي  تيرباران  كوه  يا دستور مرا بگيريد، يا شما را با اين: فرمود  سپس

  اقتضاي  كه درحالي وردند،آ  روي  نافرماني  ا بهدبعد از آن، مجد  را پذيرفتند ولي  آن
  : فرمايد مي  كه بود چنان  از اين غير  فطرت

   

��ih��gf��e��dc��b��a�� �̀� �_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��ih��gf��e��dc��b��a�� �̀� �_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��ih��gf��e��dc��b��a�� �̀� �_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V��ih��gf��e��dc��b��a�� �̀� �_�� �̂�]��\��[��Z��Y��X��W��V
s��r��q��p��o�����n��m���l��k��js��r��q��p��o�����n��m���l��k��js��r��q��p��o�����n��m���l��k��js��r��q��p��o�����n��m���l��k��j  

 يهآدم، ذر  فرزندان  از پشت  پرورگارت  را كه  هنگامي«را   عهد فطرت »و ياد كن«

آفريد،  را  آدم  چون  سبحان  خداي:  است  آمده  در روايات  كه چنان »را برگرفت  آنان 
  خويش  ربوبيت بر  از آنان  گاه آورد، آن  بيرون  را از آن  وي  كرد و ذريه  را مسح  پشتش

 نامند لذا خداوند مي »ذر  عالم«را؛   عالم  و آن» عهد الست«عهد را   اين  عهد گرفت، كه
  گواه  را بر خودشان  وآنان«  است  سرشته  بشر را بر توحيد و خداشناسي  فطرت  متعال

آيا پروردگار   كه«  ساخت  گواه  خودش  را بر شخص  از آنان  يك هر:  يعني »ساخت

تا «  توپروردگار ما هستي  كه اين  به  بر خودمان »شديم  چرا، گواه: ؟ گفتند شما نيستم

تا در   شما عهد گرفتيم از:  يعني »خبر بوديم امر بي  بگوييد، ما از اين  مبادا روز قيامت
علم   ؛ هيچ است  الشريك و  ما، يگانه پروردگار هللا  امر كه  اين  ما به: نگوييد  روز قيامت

  . ايم نداشته  قبلي  و آگاهي
   

��d�c���b���a�� �̀�_~��}��|��{zyx���w��v��u��t��d�c���b���a�� �̀�_~��}��|��{zyx���w��v��u��t��d�c���b���a�� �̀�_~��}��|��{zyx���w��v��u��t��d�c���b���a�� �̀�_~��}��|��{zyx���w��v��u��t  
 كه» بوديم  از آنان  پس  اند و ما نسلي بوده  مشرك  ما در گذشته  نپدرا:  يا بگوييد كه«
  اي شيوه  ما نيز بر همان  لذا كار در ميان  شناختيم را نمي  صواب  و راه  نيافته  راه  حق  به 

از  »انديشان باطل  خاطر آنچه  آيا ما را به«بودند   ما برآن  پيشينيان  كه  استمرار يافت

در   نداريم، چرا كه  ما گناهي  كه  حالي در »؟ كني مي  اند، هالك داده  نجاما«ما   پدران
  پيروي  پدرانمان  و فقط از ردپاي  ايم بوده  ناتوان  و از انديشيدن  داشته قرار  جهل
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 شد، از نمي  گرفته  قبلي عهد  شد و از آنان بر پا نمي  برآنان  اگر حجت:  ؟ يعني ايم كرده
  .آوردند ها مي هانهعذر و ب  اين

  ؛ رأي دوم  و رأي  سلف  ؛ رأي اول  رأي: اند بر دو رأي» عهد الست»  علما در تفسير آيه
پروردگار :  كه اين ما تفسير كرديم، يعني  كه  است  وجهي  بر آن  سلف  رأي.  است  خلف

اما .  گرفت  مانعهد و پي  آورد و از آنان  بيرون  وي  را از پشت  آدم  حقيقتا ذريه  عزوجل
  آدم  ذريه  عزوجل  و خداي  است  مجاز و تمثيل  از باب  آيه  اين:  كه  است  اين  خلف  رأي

كرد و   اقامه  خويش  وحدانيت را بر  كوني  ادله  نياورد بلكه  بيرون  وي  را از پشت
  منزله  توحيد، به بر  ادله  اقامه  پس داد  گواهي  تعالي  حق  بر وحدانيت  آدم بني  هاي عقل

  ؟ آنان پروردگار شما نيستم  آيا من:  است  گفته  مخلوقش  به  تعالي  گويا باري  كه  است  آن
  لذا مراد از اين.  گواهيم  حقيقت  و ما بر اين  مايي چرا، تو پروردگار: اند داده  پاسخ  هم

گروه از علما   اين.  است  پرستي توحيد و يگانه آنها بر  فطري  گرفتن، خلقت  گواه
  بيرون  آدم  را از پشت  ما ذريه: پروردگار نفرمود  كه  است  دليل  همين  به: گويند مي

را   آدم بني  نسلهاي:  يعني.  آورديم  بيرون  آدم بني  پشت را از  ذريه: فرمود  بلكه.  آورديم
  و كتابهاي ص برانپيام  از طريق  هم  هر نسل  و براي  آفريديم  ديگري  از پي  يكي

  ـ داليل  است  كائنات  ـ كه  خويش  مشاهد و منظور كوني  كتاب  و همچنان  آسماني
هر دو، بر توحيد   و حال  قال  زبان  عصرها به  نسلها در طول  و آن  كرديم  اقامه  توحيدي
  .دادند  ما گواهي

  تعارضي  گونه مبدأ ـ هيچو   قاعده  ـ از حيث  تفسيري  دو توجيه  اين  كثير ميان ابن
در   وي  ازپشت � آدم  نسل  آوردن  بيرون  در باب. داند مي  بيند و هر دو را موجه نمي
را نيز بر   ، احاديث) خلف رأي(  دوم  رأي  به  قائالن  است، كه  آمده  ، احاديثي»ذر»  عالم

  .اند مورد نظر خود تفسير كرده  معناي
   

��j���i��h��g��f��e��j���i��h��g��f��e��j���i��h��g��f��e��j���i��h��g��f��e  
  سوي به »بازگردند  آنان  و باشد كه  كنيم مي  بيان  تفصيل  خود را به  گونه، آيات اينو «

  .كنند  برآنند ترك  را كه  و باطلي  ،حق
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  عبوديت كس، در فرار از  هيچ  براي  خداوند متعال  كه  فهميم مي  چنين  دو آيه  از اين
  . است  نگذاشته  باقي  خود، عذر و حجتي

   

��m��l��k��m��l��k��m��l��k��m��l��k������x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n��x��w��v��u��t��s���r��q��p��o��n  
:  يعني »بخوان  بوديم، بر آنان  خود را بخشيده  او آيات  به  را كه  كس  و خبر آن«

كن،   يادآوري  آنان  داد، به  روي  اسرائيل بني  از اسالف  يكي  براي  را كه  ديگري  واقعه
پروردگار   فرمان  كه  ديم، هنگاميبو  را بخشيده  خويش  آيات  او علم  به  كه  كسي  همان

در كفر   كيفر آن  به  هم  سبحان  كرد و خداي  ترك  نفسش  خاطر هواي  خود را به
  نام به  اومردي«: فرمود  كه  است  شده  روايت � عباس از ابن.  ساخت  نگونسارش

  انست، چوند مي را �خداوند  اعظم  اسم  بود كه  المقدس بيت  باعورا از اهالي بن بلعم
  فرود آمد، خويشان ) عمالقه(  جباران  به  قصد حمله  به  اسرائيل بني  با سپاه � موسي

آلود  و خشم  تندمزاج  مردي  موسي: آمدند و گفتند  نزد وي  با پسرعموهايش  همراه  بلعم
ا ر  مان بر ما پيروز شود، همگي اگر  كه  نيست  بسيار، شكي  است  و با او لشكري  است

. را از ما برگرداند  و همراهانش  تا موسي  خداوند دعا كن  بارگاه  كند لذا به نابود مي
  از دست  همه  بكنم، دنيا و آخرتم  دعايي  چنين �هللا  بارگاه  به  اگر من:  گفت  بلعم
برنداشتند و   دست  كرد، اما آنها از وي را رد  شان درخواست  بنابراين، اين. رود مي

در . دعا كرد  الهي  بارگاه  شد و به  تسليم  آنان  خواسته  به  اصرار كردند تا سرانجام  پيوسته
 �كرد، خداوند مي  و همراهانش  موسي  عليه او  كه  هر دعايي:  است  آمده  روايات
  خودش  سود قوم  به  كه  گردانيد و هر دعايي برمي  خودش  قوم  سوي را به  زبانش

  ناظر اين  كه  قومش. گردانيد برمي  اسرائيل بني  سوي به را  زبانش �كرد، خداوند مي
  آنها و عليه  نفع  ؟ آخر به كني مي  چه  كه داني آيا مي ! بلعم  اي: او گفتند  بودند، به  صحنه

  است  چيزي  نيست، اين  در اختيار من  كه  است  ديگر، چيزي  اين:  گفت!  كني ما دعا مي
  از كامش  اثنا، زبانش  در اين: افزايد مي  راوي.  است  كرده  غلبه  آنبر �خداوند  كه

  رفت  من  از دست  حاال ديگر، دنيا و آخرت:  گفت  آنان  افتاد و به  بيرون  اش سينه  برروي
  را آموخت  نيرنگ  اين  آنان  به  پس. نماند  باقي  برايم  چيز ديگري  و حيله  نيرنگ و جز



909  

از   كردند و مردي  آنها چنين. بفرستند  اسرائيل لشكر بني  ميان به  كرده  آرايش را  زنان  كه
كرد   نازل  طاعوني  اسرائيل بر بني �خداوند  گاه زنا كرد، آن  از آنان  با يكي  اسرائيل بني
  .»...كشيد  مرگ  كام  را به  از آنان  تن  روز هزاران  در يك  كه
  گشت  تهي  كلي  به  آيات  آن  باعورا از علم  بلعم:  يعني »تگش  عاري  آيات  پس، از آن«

  شيطان  گاه و آن«گردد  مي  شود و برهنه مي  كشيده  خويش  گوسفند از پوست  كه چنان

شد   وي  و همدم  او رسيد و قرين  كرد تا به  او را دنبال  شيطان:  يعني »او افتاد  در پي
  .فجاراند كفار  اند، كه افتاده جا  در گمراهي  كه  گمراهاني »گشت  از گمراهان  پس«
   

��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y��ª��©�� �̈�§��¦���¥��¤£��¢��¡��������~��}��|��{���z��y
µ�� �́ �³� �²� �±� � ° �̄ � �®�� � �¬� �«µ�� �́ �³� �²� �±� � ° �̄ � �®�� � �¬� �«µ�� �́ �³� �²� �±� � ° �̄ � �®�� � �¬� �«µ�� �́ �³� �²� �±� � ° �̄ � �®�� � �¬� �«������»� �º�� �¹�� ¸¶��»��º�� �¹�� ¸¶��»��º�� �¹�� ¸¶��»��º�� �¹�� ¸¶

��½��¼��½��¼��½��¼��½��¼  
 اگر:  يعني »برديم باال مي  آيات  آن  سبب خواستيم، قدر او را به و اگر مي«

  داشتيم مي  و او را گرامي  را باال برده  آيات، قدر و منزلتش  آن  علم  سبب  خواستيم، به مي
دنيا   سوي به:  يعني »گراييد  زمين  اما او به«  داديم مي  ابرار، ارتقايش  علماي  جايگاه  و به

  در ترجيح »كرد  خود پيروي  نفس  و از هواي«داد   ترجيح  را بر آخرت  گراييد و آن
  دون  دنياي  جيفه  او به ! آري.  اش جاودانه  هاي و نعمت  بر آخرت  آن  دنيا و لذتهاي  دادن

 از«  بست  دل زند،  نيرنگ  دعا كند و بر آنان  حق اهل  دادند تا عليه  وي  به  ستمگران  كه

  احوال  ترين در پست »است  سگ  مانند وصف«  و خست  در پستي »او  رو وصف اين

از   ور شوي، زبان حمله  اگر بر آن  كه«  است  خويش  از كام  زبان  آوردن  بيرون  كه آن

 »برآورد  از كام  زبان  واگذاري، باز هم خود  حال  را به  آن  برآورد و اگر هم  كام
دارد و  را برنمي  را بر او بار كني، آن  وحكمت  اگر فهم  كه  است  باعورا چنان  بلعم:  يعني

  اين  ديگر معني  قولي  به. يابد  نمي  راه  خيري  واگذاري، به  خودش  حال  او را به  اگر هم
  واگذاري، نيز گمراه  خودش  حال  شود و اگر او را به مي  دهي،گمراه  اگر پندش:  است

  گريبانگيرش  هميشه  و گمراهي  داشته قرار  پيوسته  اي گمراهي او در  شود پس مي
  سگي  لذا او همچون  شده  و عاري  تهي  رورگارشپ  از آيات  كه آن  سبب  باشد، به مي
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ور  حمله  آورد و اگر بر وي مي  بيرون  از دهان  خود رها باشد، زبان  حال اگر به  كه  است
نيستند زيرا اگر   چنين  ساير حيوانات  كه آورد، درحالي مي  بيرون  از دهان  زبان شوند، نيز

هر  در  خير، اما سگ  آورند و در غير آن مي  بيرون  از دهان  ور شوي، زبان حمله  آنان بر
  .آورد مي  بيرون  از دهان  دو حالت، زبان

 و  پست  مثل  اين:  يعني »كردند  ما را تكذيب  آيات  كه  است  گروهي  آن  مثل  اين«
 ما، آنها را  آيات  به  و آگاهي  بعد از علم  كه  است  گروهي  و وصف  بار، مثل خفت

  داستانها رابرآنان  اين  پس«  از يهود و غير آنان  كردند؛ اعم  نمودند و تحريف  تكذيب

پندآموز را   از داستانهاي  ما و غير آن  از آيات  شده  مرد تهي  داستان:  يعني »كن  حكايت
  كه  يهود است از  گروهي  اين  و وصفشان، همانند مثل  مثل  چراكه  كن  حكايت  بر آنان

  صواب  راه  سوي به  باز آمده  و از گمراهي »بينديشند  شايد آنان«كنند  مي  ذيبتو را تك
  .آورند  روي

   

��Ç��Æ�������������Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��Ç��Æ�������������Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��Ç��Æ�������������Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��Ç��Æ�������������Å��Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾  
  كه  قومي«  و وصف  داستان  است  زشت  چه:  يعني »مثل  از روي  است  زشت  چه«

 »كردند مي خود ستم  و به«  است  زشت  افعالشان  كه چرا »كردند  ما را تكذيب  آيات
  .كردند نمي  ديگر جز بر خود ستم  بر كسي  آيات  با تكذيب:  يعني

   

���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ê��É��È���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ê��É��È���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ê��É��È���Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï��Î��ÍÌ��Ë���Ê��É��È  
 �خداوند و امر  شرع  سوي  به »است  يافته كند، همانا او راه  را خدا هدايت  هر كه«

  را كه  وكساني«  نيست  وي  و آفرينش  تعالي  حق  توفيق  جز به  هدايتي  پس  بندگانش  به

  .اند فرو افتاده  كامل  در زيان  كه »ايشانند زيانكاران  گروه  نمايد، آن  گمراه
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  براي«  اند از كفار هر دو گروه عبارت  كه »را  و انس  از جن  و در حقيقت، بسياري«

  كارشان  فرجام  كه  دانست مي  شان آفرينش  درحال  خداوند متعال  البته »آفريديم  جهنم
او  ! آري. كنند مي  عمل  دوزخ  اهل  عمل  اختيارا به  است، چرا كه  جهنم  سوي به  سرانجام

  خود چگونه  در زندگي  كه  دانست گذارند ـ مي  قدم  هستي  دنياي  به  آنان  كه از آن  ـ قبل
  دلهايي  آنان  كه چرا«: فرمايد مي  بودنشان  جهنمي  در علت  گاه آن. خواهند كرد  عمل

  و چشماني«يابند  درمي  رهيافتگان  كه را چنان حقايق »يابند با آنها در نمي  دارند كه

دارند   و گوشهايي«را   الهي  هاي و نشانه  استير رشد و  راه »بينند با آنها نمي  دارند كه

  هدايت  راه  ديدن  پندها و اندرزهارا بنابراين، از چشمانشان »شنوند با آنها نمي  كه
برخوردار   ميادين، از ديد و بينايي  غير اين در  چشمانشان  بربسته، هرچند كه  رخت
و   منزل  كتابهاي  كه  و احكامي  ينسودمند و قوان  پندهاي  شنيدن  و از گوشهايشان  است
  شنوند، هرچند كه چيزها را نمي  لذا اين  رفته  دربردارند، از بين �خدا  آوران پيام  سنن

 »آنان«د پذيرن شنوند و مي را مي  از سخنان  و غير آن  نبوده  بهره  بيكال  شنوايي  از نيروي

و مشاعر   از حواس  نگرفتن در سود» دهمانند چهارپايانن«اوصافند   اين  به  موصوف  كه
  سود و زيانشان  به  را كه  آنچه  زيرا چهارپايان  از چهارپايان »ترند گمراه  بلكه«خود 

  و از آنچه  سودمند است، سود گرفته  برايشان  كه  يابند و بنابراين، از آنچه است، درمي
 اعتبار  خود ـ به  سود و زيان  يان؛ در م گروه  كنند، اما اين زيانبار است، پرهيز مي  كه

  تمييزي  گونه ـ هيچ  نموده  مكلف  و آنها را بدان  خواسته  از آنان  عزوجل  خداي  كه  آنچه
و   و آيات �خدا  خداوندي  به  نسبت  آنان:  يعني »گروه، همانا غافالنند  آن«دهند  نمي

  كامل  است، در غفلت  كرده  مادهآ  و معصيت  طاعت  اهل  براي  كه  و آنچه  وي  شريعت
  .قراردارند
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  وي  به و  است �خداوند  نامها از آن  نيكوترين:  يعني »نيكو است  نامهاي هللا  و براي«

و بر   ستاو  ذوالجالل  ذات  كه  مسمي  بر نيكوترين  وي  دارد زيرا نامهاي  اختصاص
  داللت  و غيره  عزت رحمت، قدرت، علم، حكمت، آگاهي،  ؛ چون معاني  ترين شريف

يا !  يا رحيم!  يارحمن !هللايا ا: مثال بگوييد »نامها بخوانيد  آن  او را به  پس«كنند  مي
  دعاء است  اجابت  اسباب وي، از  ينيكو  با نامهاي  سبحان  خداي  زيرا خواندن!...  عليم

الفاظ يا :  يلحدون »واگذاريد كنند مي  كژروي هللا  در مورد نامهاي  را كه  كساني و«

دادند، كيفر  مي  انجام  آنچه  سزاي به  زودي  به«كنند  مي  را تحريف  الهي  نامهاي  معاني

  .»خواهند يافت

  :  است  وجه  بر سه  در اسماء خداوند متعال)  كجروي(الحاد   كه  ذكر است  شايان

  ، اسمهللارا ازا» الت»  كردند ـ زيرا آنها اسم  مشركان  كه ـ چنان  اسماء الهي  ـ تغييردادن 1
  .گرفتند  را از منان» مناه»  را از عزيز و اسم» عزي«
  است نداده  بدانها اذن  كه  وي  براي  نامهايي  اختراع  ، چون�هللا  بر نامهاي  ـ افزودن 2

  .وجود ندارد  و تصرف  دخل  در آنها مجال  كه  است  ل، توقيفيخداوند متعا  زيرا نامهاي
  .از آنها  ؛ با انكار بعضي خداوند متعال  از اسماي  كردن  ـ كم 3

درنماز   شد كه  نازل  از مسلمانان  مردي  درباره  آيه  اين:  است  آمده  نزول  سبب  در بيان
مگرمحمد و :  گفت  از مشركان  نا كسياث  در اين!  يا رحيم ! يا رحمن:  گفت مي  خويش
مرد دو پروردگار   چرا اين  پرستند پس را مي  اي پروردگار يگانه  پندارند كه نمي  يارانش
 صخدا  رسول كه  است  آمده � ابوهريره  روايت  به  شريف  خواند؟ در حديث را مي

آنها   كه  ـ و هر كسي  ييك دارد ـ صد تا بجز  نام  نودونه  عزوجل  همانا خداي«: فرمودند
و عدد فرد   فرد است  هماناخداوند متعال. شود وارد مي  بهشت  به )حفظ كند(را بشمارد 
  .»دارد  را دوست
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��{��z��y��x��w���v��u��t��{��z��y��x��w���v��u��t��{��z��y��x��w���v��u��t��{��z��y��x��w���v��u��t  
 حق  به  هستند كه  گروهي«  بهشت  آنها را براي »ايم آفريده  كه كساني  و از ميان«

  امت  از اين  اي فرقه  مراد از آنان:  قولي  به »كنند مي  حكم  حق  كنند و به مي  داللت 
  ناميده »ناجيه  فرقه«روانند و اصطالحا   آشكار حق  بر جاده  پيوسته  هستند كه  مرحومه

  . است  آمده  صحيح  در حديث  كه شوند ـ چنان مي
   

��d��c��b��a�� �̀�_����~��������}��|��d��c��b��a�� �̀�_����~��������}��|��d��c��b��a�� �̀�_����~��������}��|��d��c��b��a�� �̀�_����~��������}��|  
  كه  از جايي  تدريج  را به  كردند، آنان  ما را تكذيب  آيات  هك  و كساني«:  دوم  اما فرقه

 پايه، با فروريختن  به  و پايه  تدريجي  فروگرفتن:  استدراج »گيريم دانند فرو مي نمي
 و زبانشان  و جان  نعمتها بر دل  شكر اين  فراموشي  و افگندن  نعمتها بر مستدرجان 
  نشانه نعمتها بر آنان،  آمدن  درپي پي  كه  است  اين  انپندار مستدرج  كه  ؛ در حالي است 

  اين  ازآنند كه  و غافل  او از آنهاست  و گراميداشت  و اكرام �خداوند  به  شان نزديكي
با   باشد زيرا آنان مي  تعالي  حق  آنها از الطاف  و مهجوري  و دوري  خواري  امر، نشانه

  راههاي  شوند و به ور مي غوطه  گمراهي  لجن  رفته، بهفرو  نعمتها در غفلت  سرازير شدن
  .كنند مي  پشت  هدايت

   

��k��j��i���h��gf��e��k��j��i���h��gf��e��k��j��i���h��gf��e��k��j��i���h��gf��e  
و از   ساخته  را طوالني  هايشان گيري بهره  اين  مدت:  يعني »دهم مي  مهلت  آنان  و به«

تدبير  �دخداون كيد »استوار است  همانا كيد من«  اندازم تأخير مي  را به  مجازات  آنان

  به  دادن  مهلت  عين در  نعمت  ناميد زيرا فروريختن »كيد«را   و او تدبير خويش  اوست
  و خسران  امر خواري  درحقيقت  ولي  در ظاهر امر احسان  ؛ چراكه ا كيد استظاهر  آنان
  .باشد مي
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 امر  آيا در اين:  يعني »ندارد؟  جنوني  هيچ  آنان  نهمنشي  اند كه آيا نينديشيده«

 ندارد و او به  جنوني  هيچ  است  شان همنشين  كه صخدا  رسول  اند كه نينديشيده
 را از سوي  آنان  كه »آشكار نيست  اي دهنده او جز بيم«  نيست  ديوانه  وجه هيچ 
  .دارد  آشكار هم  و برهان  دليل  خويش  دهد و بر نبوت و هشدار مي  بيم �خداوند 

رفته،  صفا باال  كوه  بهص خدا  رسول: گويد مي  كريمه  آيه  نزول  سبب  در بيان  قتاده
  آنان  به  خطاب  گاه فراخواندند، آن  آن  هاي ها و شاخه تيره  نام به  را يكايك  قريش  قبيله

  و رخدادهاي �خداوند  ذابرا از ع  و آنان!..  فالن بني  اي ! فالن بني  اي: فرمودند
  همنشين  اين  گمان بي:  گفت  آنان از  اثنا سخنگويي  در اين. برحذر ساختند  بار وي عبرت

  نازل  كريمه  آيه  بود كه  كشيد، همان مي  عربده  سخن  و تا بامداد بر اين ! است  شما ديوانه
  .شد

   

�ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{��z�ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{��z�ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{��z�ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��£��¢��¡������~��}��|��{��z������®¬���«��®¬���«��®¬���«��®¬���«
��³��²��±��°��¯��³��²��±��°��¯��³��²��±��°��¯��³��²��±��°��¯  

 در  گروه  در حقيقت، اين:  يعني »اند؟ ننگريسته  آسمانها و زمين  آيا در ملكوت«
  استدالل و  تأمل  ديده  و مخلوقاتش، به  پروردگار بر آسمانها و زمين  عظيم  فرمانروايي
  سوي به  آن وسيله بهو   مند شده بهره  و انديشه  نگرش  اند تا از اين و نينديشيده  ننگريسته

  در آنچه«اند  نينديشيده نيز آيا »و«يابند  راه  پروردگار متعال  وجود و وحدانيت  به  ايمان

ا ؟ قطع.... افالك و  و نبات  از حيوان  اعم »است  آفريده  خداوند از هر چيزي  كه
  بگر تجلياتخود، بازتا  سبحان  خداي  انديشيدند، آفرينش اند زيرا اگر مي نينديشيده

اند  آيا نينديشيده »و«  درآن، راهگشاست  ا نظر و انديشهو قطع  اوست  جود و عظمتو

از   چرا قبل  بميرند؟ پس  زودي و به »باشد  شده  نزديك  بسا اجلشان  چه  كه اين«در 
  به  اجلهايشان  سررسيدن و عبادت، با به  و ايمان  انديشه  براي  شده  تعيين  مدت  كه آن

  پس«كنند؟  نمي  و انديشه  تأمل  است  شان منفعت و  هدايت  وسيله  كه  يد، در آنچهآ  پايان

  نياورند، جز آن  ايمان  قرآن  اگر به:  يعني »آورند؟ مي  ايمان  سخن  كدام  بعد از قرآن، به
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تر بر  بخش بهتر و انگيزه  سخني  هيچ  از قرآن  كه در حالي آورند مي  ايمان  سخن  كدام  به
  .؟ و ايمان، نيست  گرفتن عبرت و  و تأمل  انديشه

   

��À��¿���¾��½��¼��»º��¹��� �̧�¶��µ��´��À��¿���¾��½��¼��»º��¹��� �̧�¶��µ��´��À��¿���¾��½��¼��»º��¹��� �̧�¶��µ��´��À��¿���¾��½��¼��»º��¹��� �̧�¶��µ��´  
 را  آنان« �خداوند »و  نيست  هدايتگري  او هيچ  كند، براي  را خداوند گمراه  هركه«

  است  اين  وي  سنت:  يعني »گذارد وا مي  سرگردان«  در كفرشان:  يعني »در طغيانشان
  .بمانند  سرگردان  شان گمراهي  هاي را واگذارد تا در تاريكي  آنان  كه

  نسبت  كريمه، از باب  در آيه  خداوند متعال  به  سازي گمراه  دادن  نسبت  كه  بايد دانست
  درآفرينش  كه  است  سنتي  سوي و به  كرده  او وضع  كه  است  نظامي  سوي به  آن  دادن

 �از خدا كند، غير  را انتخاب  خود گمراهي  لذا اگر انسان  است  منظور داشته  انسان
در   گمراهان  وي، واگذاشتن  سنت  چراكه  نخواهد يافت  را راهبر خويش  كس  هيچ

 بر گمراه  اجباري  هيچ �خداوند  بنابراين، از سوي  است  گمراهي  هاي تاريكي
  .وجود ندارد  شان ساختن 
   

��Ç��ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��Ç��ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��Ç��ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��Ç��ÆÅ��Ä���Ã��Â��Á��Ø��×Ö��Õ��Ô����Ó��ÒÑ�����Ð����Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ø��×Ö��Õ��Ô����Ó��ÒÑ�����Ð����Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ø��×Ö��Õ��Ô����Ó��ÒÑ�����Ð����Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È��Ø��×Ö��Õ��Ô����Ó��ÒÑ�����Ð����Ï��Î��Í��ÌË��Ê��É��È
Þ��Ý��ÜÛ��Ú��ÙÞ��Ý��ÜÛ��Ú��ÙÞ��Ý��ÜÛ��Ú��ÙÞ��Ý��ÜÛ��Ú��Ù�������ì��ë����ê��é������è��ç��æ��å��ä���ã��â��áà���ß���ì��ë����ê��é������è��ç��æ��å��ä���ã��â��áà���ß���ì��ë����ê��é������è��ç��æ��å��ä���ã��â��áà���ß���ì��ë����ê��é������è��ç��æ��å��ä���ã��â��áà���ß  

  درباره«اند  قريش:  قولي  يهوديانند و به  كه  كنندگان سؤال »كنند مي  از تو سؤال«

 روي  طور ناگهاني  به ناميد زيرا)  ساعت(را   قيامت.  قيامت  در باره:  يعني »ساعت
  همچون  عزوجل  خود، در نزد خداي  زماني  با وجود فاصله  قيامت  كه يا اين. دهد مي 

  چه  استقرار آن كه «: پرسند از تو مي ! آري.  است  وي  در نزد خلق  از ساعات  ساعتي

  آن  گاهلنگر: مرساها كند؟ را برپا مي  قيامت  وقت  چه �خداوند:  يعني »؟ است  وقت

  علم: بگو«اندازد  لنگر مي  آيد، در كنار ساحل دريا مي  سوي  از آن  كه  اي كشتي  كه چنان

  تعالي  باري  داند پس را نمي ديگر آن  و جز او كسي »است  آن، تنها نزد پروردگار من
  داشتن نگه  در پنهان  حكمت . پيامبري  به  و نه  خبر داده  مقربي  فرشته  را به  آن  وقت  نه

  عزوجل  خداي  بر طاعت آن،  وقت  داشتن  نگه  پنهان:  كه  است  اين  قيامت  وقت
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  وقت  تعالي  حق  كه چنان  تر است از گناه، هشداردهنده  تر و بر بازداشتن برانگيزاننده
خود   موقع  را به  آن  كس  جز اوهيچ«  است  داشته  نگه  پنهان  دليل  همين  را نيز به  مرگ

  و پرده  را پديد نياورده  آن ديگر  كسي  سبحان  جز خداي:  يعني» گرداند آشكار نمي

آسمانها و :  يعني »است  گران  بر آسمانها و زمين«زند  كنار نمي  را از برابر آن  غيب
  اين  را ندارند زيرا در هنگام  آن تحمل  و توان  تاب  قيامت  حادثه  بزرگي  دليل  به  زمين

  يا معني. خشكند شوند و درياها مي مي تار و مار  شده، ستارگان  شگافته  رخداد، آسمان
را بدانند و   آن  وقت  هستند كه  آن  آرزوي در  و انس، همه  و جن  فرشتگان:  است  اين

:  يعني »رسد شما نمي  به  جز ناگهان«  است  وسنگين  گران  امر بر آنان  اين  بودن  پنهان
  .ايد ايمن  آن  وقوع  كند و شما از بيم شمارا غافلگير مي  رسد كه شما مي به  يدرحال

سازد  مي  و سراسيمه  زده  را هيجان  مردم  قيامت  گمان بي«:  است  آمده  شريف  در حديث
را   چهارپايانش  كند، ديگري مي  را مرمت  حوضش  شخصي  رسد كه فرا مي  زيرا درحالي

را باال و   ترازويش گذارد و مي  نمايش  را در بازار به  يگر كااليشد  دهد، آن مي  آب
  .»...برد مي  پايين

  وقوع  تو از زمان  گويي  كه چنان:  يعني »آگاهي  گويا تو از آن  كه پرسند چنان از تو مي«
؛  يكن وجو مي پرس بسيار  آن  و درباره  كرده  كاوش  تو از آن  گويي  كه يا چنان.  آگاهي  آن
  كه »دانند نمي  بيشتر مردم  ولي  تنها نزد خداست  آن  علم  كه  نيست  جز اين: بگو«

  . است �خداوند  مخصوص  قيامت  علم
چيز   داند، پنج آنها را نمي  كسي  عزوجل  جز خداي  كه  غيب  ؛ كليدهاي است  گفتني
  ١.باشد مي  قيامت  برپايي  از آنها وقت  و يكي  است

   

� � �B��A���B��A���B��A���B��A������T��S��R��Q��P��O��N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D��C��T��S��R��Q��P��O��N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D��C��T��S��R��Q��P��O��N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D��C��T��S��R��Q��P��O��N��M��LK��J��I��H��G��F��E��D��C
��_�� �̂�]�������\���[����Z��Y�����X��WV��U��_�� �̂�]�������\���[����Z��Y�����X��WV��U��_�� �̂�]�������\���[����Z��Y�����X��WV��U��_�� �̂�]�������\���[����Z��Y�����X��WV��U  

 آيه  اين »ندارم  اختيار سود و زياني  خودم  است، براي  خدا خواسته  جز آنچه: بگو«
و   قيامت  موعد فرارسيدن  پيامبر در باره  علم  از عدم  حاكي  كه  است  قبلي  بر آيه  تأكيدي 

                                                 
 . )59 /انعام (  كنيد به  نگاه 1
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  ندارم، ديگر به را  اختيار سود و زياني  خودم  براي  هرگاه:  يعني. بود  آن  چند و چون
خودگردانيده، نيز توانا   را ويژه  آن  علم �خداوند  كه  آنچه  اولي، بر دانستن  طريق
ـ   پس »اندوختم مي  ا خيربيشتريدانستم، قطع مي«را   آينده:  يعني »و اگر غيب«  نيستم

  كه  ؛ هنگامي فروختم بود و مي مي منفعتي   در خريدم  كه  ؛ هنگامي كردم مثال ـ خريد مي
  ديگر، در هيچ  از سوي. شد مي بسيار  بود و در نتيجه، مالم مي  در فروختن  منفعتم
. .. سود آور است  كه  شتافتم مي  اي معامله  آن  سوي زيرا فقط به  كردم نمي  زيان  اي معامله

و «  بودم پيروز مي  ـ مثال ـ در جنگها هميشه  كه طوري امور؛ به  در تمام  گونه و همين

داشتم، خود را از   غيب  به  كه  زيرا با علمي »رسيد نمي  من  به  اي ناگواري  هرگز هيچ

  گروهي  آور براي و مژده  دهنده جز بيم  من«  كردم حفظ مي و آسيبي  و ناخوشي  هر زيان

  هستم  احكامش  براي �خداوند  از سوي  مبلغي  من:  يعني »نيستم آورند، مي  ايمان  كه
  خداي  غيب  كه  نيستم  كسي  و قطعا من  دهم مي  و بشارت  بيم  آن  وسيله را به  مردم  كه

و   علم  و نه  است  من  مأموريت  در حوزه  از غيب  دادن خبر  بداند لذا نه را  سبحان
  . من  و خصوصيات  آن، از اوصاف به  آگاهي

   

��o��n���m�� lk��j��i��h��g��f��e��d� � �c��b��a� �`��o��n���m�� lk��j��i��h��g��f��e��d� � �c��b��a� �`��o��n���m�� lk��j��i��h��g��f��e��d� � �c��b��a� �`��o��n���m�� lk��j��i��h��g��f��e��d� � �c��b��a� �`
��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p��� �̀�_��~��}��|��{��z��y��x���w��v��u��ts��r��q��p  

از  مراد:  قولي  به.  است � آدم  كه »آفريد  واحدي  شما را از نفس  كه  كسي  اوست«
ساختار   يك  و به  جنس  ما را از يكش:  است، يعني  يگانه  و شكل  واحد، جنس  نفس

آفريد   آدم  هاي از دنده  و او را از يكي »پديد آورد  را از وي«حوا  »و همسرش«آفريد 

  و آرامش  انس خويش،  با جنس  يابد زيرا جنس  و انس »گيرد  آرام  بدان«  آدم» تا«
  كنايه: تغشاها »كرد آميزش با او  آدم  چون  پس«بود   رخداد در بهشت  اين  البته. يابد مي

بعد از جماع، :  يعني »سبك  باري  به«حوا  »باردار شد«  است)  جنسي  مقاربت(  از جماع
  از آن  زن  كه  است)  علقه(  بارداري  اول  دوره  شد و اين  حوا بسته  در رحم  جنين  نطفه

:  يعني »و آمد كرد  رفت  بار سبك  آن با  چندي  پس«كند  نمي  احساس  درد و مشقتي
  كرد و به مي  و حركت  نشست ومي  خاست گذراند، برمي  حمل  با آن  حوا چندي



918  

  و چون«كرد  نمي  سنگيني  احساس حمل،  و از آن  پرداخت مي  امور خويش  وفتق رتق

  به«و حوا   آدم:  يعني »دو هر«  درشكمش  بچه  شدن بزرگ  سبب  به »بار شد سنگين

:  يعني »عطا كني  شايسته  فرزندي ما  اگر به  دعا كردند كه  گار خويشپرورد  جناب
قطعا از «استوار باشد   اندامهايي هنجار و به  اخالقي  داراي  كه  صالح  فرزندي

. از ما  برآمده  و همچنان، نسلهاي  نعمت  تو در برابر اين  براي »بود  خواهيم  شكرگزاران
  كه  اي الخلقه فرزند ناقص  است، نه  طبيعي و  لح، فرزند سالممراد از فرزند صا:  قولي  به

  .بودند  بيمناك  از تولدش  ايشان
   

n��m��l��k���j��ih����g��f��e��d��c��b��an��m��l��k���j��ih����g��f��e��d��c��b��an��m��l��k���j��ih����g��f��e��d��c��b��an��m��l��k���j��ih����g��f��e��d��c��b��a  
كرد،  عطا  صالح  فرزندي  ايشان  به«كرد و   را اجابت  دعايشان »خداوند  چون  پس«

گردانند  مي  با او شريك  دا از آنچهمقرر كردند و خ  شريكاني  او در عطايش  براي

ـ   ـ از مرد وزن  از ايشان  پديد آمده  نسل  و حوا به  در اينجا از آدم  سخن »است برتر
از   الهي  عطاي در  آورندگان  شريك  بر آنند كه  از مفسران  شود بنابراين، جمعي مي  حمل
مشركان، يهود   از اين مراد«: يدگو مي  بصري  حسن. و حوا  خود آدم  آدمند، نه بني  جنس

  و نصراني  اما آنها يهودي عطا كرد،  سالم  فرزنداني  آنان  به  تعالي  حق  اند كه و نصاري
  .»شدند

  قاطعانه ما«: گويد و مي  دانسته  موضوع  تفاسير در اين  تفسير را از نيكوترين  كثير اين ابن
  .»است  ايشان  از نسل  راد آيه، برخينورزيدند و م  و حوا شرك  آدم  كه  برآنيم

مراد :  ـ بر آنند كه  دهلوي هللا ولي  و شاه  سيوطي  ـ چون  ديگر از مفسران  برخي  ولي
  روايت  به  است  ضعيفي  بر حديث  از مفسران  گروه  اين  تكيه. و حوا هستند  خود آدم

آمد و   نزد وي  د، ابليسكر  حوا زايمان  چون«: فرمودند  كه صخدا  از رسول � سمره
ماند ـ و قبال  مي  زنده كني،  اگر چنين  كن، كه  نام  را عبدالحارث  فرزندت:  گفت  وي  به

  تأييد اين  به. »بود  شيطان  از القاآت  اين  مردند ـ پس مي  وي  فرزندان  بود كه  چنان
  كه  است  شده  رند، نقلندا و اساسي  پايه  هيچ  كه  بسياري  اسرائيلي  روايت، روايات
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  نيست ‡انبيا  شأن  اليق  آن، از اعمال  و امثال  شرك ! آري. برآنها استناد كرد  توان نمي
  :  است، نيز پيداست  آمده  جمع  صيغه  به  كه  بعدي  از آيه  كه ـ چنان

  

~}|{zyx��wvu��t�srq��p��o~}|{zyx��wvu��t�srq��p��o~}|{zyx��wvu��t�srq��p��o~}|{zyx��wvu��t�srq��p��o  
 آيا:  يعني »آفرينند را نمي  چيزي  گردانند كه مي  را با او شريك  آيا موجوداتي«

قرار   سبحان  خداي  شركاي  را در امر پرستش  و حوا، بتان  آدم  از نسل  پديدآمده  مشركان
باشند   سزاوار آن اند تا را نيافريده  از مخلوقات  آنها چيزي  دانند كه مي  كه دهند، با آن مي
بتان، يا شياطين، يا   اين:  ييعن »مخلوقند؟  و خودشان«قرارگيرند   مورد پرستش  كه

و   دهند؛ خود مخلوق مي قرار  سبحان  خداي  آنها را شريك  مشركان  كه  ديگر چيزهايي
  اگر مشركان »برسانند  آنان  به  اي توانند ياري و نمي«هستند   پروردگار الشريك  آفريده

  آنها را درهم  سياگر ك »دهند  توانند خود را ياري مي  و نه«بجويند   از آنها ياري
  دادن  خود عاجز باشد، مسلما از ياري به  دادن  از ياري  هر كس  پس. بشكند و نابود كند

  . عاجزتر است  ديگران
   

����������������������®��¬���«��ª���©�� �̈�§��¦¥��¤��£��¢��¡�����®��¬���«��ª���©�� �̈�§��¦¥��¤��£��¢��¡�����®��¬���«��ª���©�� �̈�§��¦¥��¤��£��¢��¡�����®��¬���«��ª���©�� �̈�§��¦¥��¤��£��¢��¡���  
 و شما را در اين »كنند نمي  فراخوانيد، از شما پيروي  هدايت  راه  را به  و اگر بتان«

 شما يكسان  بمانيد، براي  را بخوانيد، يا خاموش آنها  چه«كنند  نمي  اجابت  دعوت 

  چيزي زيرا آنها  است  شما يكسان  خواندن  و عدم  خواندن  آنها در هنگام  حال »است 
  .و جامد نيستند  تراشيده  از سنگهاي  بيش

   

����½�� � � � � �¼� �»��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��¯����½�� � � � � �¼� �»��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��¯����½�� � � � � �¼� �»��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��¯����½�� � � � � �¼� �»��º��¹��¸¶��µ�� � �́ �³� �²� �±��°��¯
��¿��¾��¿��¾��¿��¾��¿��¾  

 »شما هستند  امثال  خوانيد، بندگاني مي هللا  جاي به  را كه  در حقيقت، كساني«
 رويد، مي  گوييد، راه مي  سخن  هستيد كه  تريد زيرا شما زندگاني شما از آنها كامل حتي
  آنها با شما دراين  همانندي  نيستند ولي  گونه اين  بتان  كه بينيد، درحالي شنويد و مي مي
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  پس« باشند مي  وي  فرمان  شده  و رام  يگانه  خداي  آنها نيز مانند شما مملوك  كه  است

  دراين »گوييد مي  اگر راست«  زياني  يا دفع  منفعت  جلب  براي» آنها را بخوانيد

  كه اگر »كنند  بايد شما را اجابت«و ضرر قادراند   نفع  آنها بر رساندن  كه  ادعايتان
  . آنهاست  ناتواني  تعجيز و بيان  باب از  اند؟ خطاب زنده

   

���Ó��Ò� �Ñ� � ÐÏ� �Î��Í��Ì��Ë� � ÊÉ� �È�� �Ç� �Æ� �Å� � ÄÃ� �Â��Á��À���Ó��Ò� �Ñ� � ÐÏ� �Î��Í��Ì��Ë� � ÊÉ� �È�� �Ç� �Æ� �Å� � ÄÃ� �Â��Á��À���Ó��Ò� �Ñ� � ÐÏ� �Î��Í��Ì��Ë� � ÊÉ� �È�� �Ç� �Æ� �Å� � ÄÃ� �Â��Á��À���Ó��Ò� �Ñ� � ÐÏ� �Î��Í��Ì��Ë� � ÊÉ� �È�� �Ç� �Æ� �Å� � ÄÃ� �Â��Á��À
���Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô���Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô���Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô���Þ��Ý��Ü�������Û��Ú��Ù��Ø��×��ÖÕ��Ô  

  دارند كه  پاهايي  آيا بتان«: فرمايد مي  نموده  با انسانها را نفي  بتان  كامل  گاه، همانندي آن

  سبحان  خداي  شما آنها را در پرستش، شركاي  كه  بتاني  اين:  يعني »بروند؟  راه  با آن
را در   رفتن  شما داريد، ازجمله، ابزار راه  را كه  و ابزارهايي  از وسايل  ايد، چيزي قرار داه

  وسيله  به: بها  يبطشون »دهند؟  انجام  كاري  با آن  دارند كه  يا دستهايي«اختيار ندارند 

ببينند، يا   با آن  دارند كه  چشمهايي يا«بزنند   آن  وسيله  د، يا بهرا بگيرن  چيزي  آن

  چگونه  پس  نيست  ا چنينهمانند شما؟ قطع »بشنوند  با آن  دارند كه  گوشهايي
  هستند، به  حد عاجز و بيچاره و ابزار و تا اين   آلت و بي  ناتوان  همه  اين  را كه  چيزهايي

  اي »خود را بخوانيد  شريكان: بگو« است   قوت  به  گرفتن : خوانيد؟ بطش مي  خدايي

  از نيرنگ  بر چيزي  اگر شما و آنان:  يعني »كاربريد هب  حيله  من  در باره  سپس«!  مشركان
داريد،   كه  اي و بدانديشي  ؛ هر كيد و نيرنگ هم  اتفاق  توانا هستيد، به  من  عليه  و توطئه
  آوردن در فرود:  يعني »ندهيد  و مرا مهلت«نكنيد   كوتاهي  و هيچ روا داريد  من  در باره
را   پيامبرش  متعال  گونه، خداي بدين. روا نداريد  تأخيري  هيچ من،  به  و زيان  آسيب

كارها،   را در انجام  شان باطل  خدايان  كرد تا عجز و ناتواني  آنان با  طلبي مأمور مبارزه
  .گرداند آشكار  برآنان

با   بودند كه  دو نوجوان  جبل و معاذبن  جموح عمروبن معاذبن«: كند مي  كثير روايت ابن
  مسلمان، شبانگاه غيور  دو نوجوان  شدند، آن  مسلمان  مدينه  به صخدا  رسول  هجرت
  و از آنها براي  نموده شكستند و خرد و ريز آنها را مي  برده  هجوم  مشركان  بر بتان

  جان بي  ماهيت  بگيرند و به  امر عبرت  از اين  كردند تا قومشان مي  درست  هيزمزنان،  بيوه
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  قومش  رئيس  كه  جبل پدرمعاذبن  جموح عمروبن  از قضا كه. ببرند  پي  بتان  ارزش و بي
  دو شبانگاه  آن  پرستيد پس كرد و مي مي و معطر  آراست را مي  آن  كه  داشت  نيز بود، بتي

. آغشتند ها مي پليدي  را به  آن  كرده  واژگون  را بر سرش  وي  و بت آمدند مي
  وضع  ديد، از اين مي  وضع  را بر اين  خويش  آمد و بت مي  خانه به  كه  حجوح عمروبن
  به  خطاب  نهاده  شمشيري  و نزد آن  ساخت خوشبو مي و  شست را مي  آن  شده  ناراحت

تكرار   بت  كار را با آن  اين  دو نوجوان، بازهم  اما آن ! كن  دفاع  از خودت:  گفت مي  آن
  سرانجام، آنها بتش  كه تا اين.  آراست و مي  شست را مي  بت  ا آنمجدد زكردند و او ني مي

  در آن  كه  چاهي  دو را بر ريسمان  بستند و آن  هم به   اي مرده  را با سگ  و آن  را گرفته
  به  گاه كرد، آن  را ديد، تأملي  منظره  عمرو آمد و اين  چون. بود، آويختند نزديكي 

  :  گفت  پس  است  بوده  بنيادي و بي  باطل  وي، دين  دين  شد كه  جهخودآمد و متو
   قرن ا فيجميع  والكلب  تك  لم  لها مستدنإ  كنت لو  تاهللا

  ؛ بودي  سزاوار پرستش  خدا سوگند؛ اگر تو خدايي  به
  . شدي نمي  آغوش  هم  مرده  با سگ  گونه اين

  ـ كه  گشت  نايل  شهادت  فيض  نيكو شد و در روز احد به  آورد و مؤمني  اسالم  سپس
  !باد  از او راضي �خداوند

   

���K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A���K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A���K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A���K��J��I��H��GF��E��D��C��B��A  
  يبتان از  چگونه:  يعني »را فرو فرستاده  قرآن  كه است، آن هللا  ترديد، كارساز من بي«

  و كارسازي سرور  كه دهم، درحالي  راه  در دل  هستند، هراسي  كذايي  اوصاف  داراي  كه
و او مرا بر   جويم مي  برم، از او ياري مي  او پناه  سوي به  كه  دارم  عزوجل  خداي  چون

را   شايستگان  كه  اوست:  يعني »است  صالحان  و همو متولي«گرداند  شما پيروز مي
شود و  مي  مانع  دشمنانشان  و ميان  آنان  دهد و ميان مي  را نصرت  كند، ايشان حفظ مي

و   سالم  و اوهام  از خرافات  اش عقيده  كه  است  هر كسي:  صالح.  است  وي  از سنت  اين
  .نيكو باشد  اعمالش
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�����Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L�����Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L�����Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L�����Z��Y��X��W��V��U��T���S��R��Q��P��O��N��M��L
d�c��b��a�� �̀�_�� �̂��]\��[d�c��b��a�� �̀�_�� �̂��]\��[d�c��b��a�� �̀�_�� �̂��]\��[d�c��b��a�� �̀�_�� �̂��]\��[��������  

خود را   كنند و نه  توانند شما را ياري خوانيد، نمي او مي  جاي به  را كه  و كساني«

  عقلي  زيرا آنها نه »شنوند فراخوانيد، نمي  هدايت  راه  دهند و اگر آنها را به  ياري

  هيچ  كه نگرند در حالي تو مي  سوي به  كه  بيني و آنها را مي«  حياتي  دارند و نه

  داراي  آدميان، يا حيوانات  شكل  به  تمثالهايي  صورت را به  بتان مشركان، »بينند نمي
كشيدند  و تصوير مي  نقش  باز به  آنها را چنان  ساختند و چشمان مي  و پا و چشم  دست

  بيش  جامدي  جان، تمثالهاي بي  پيكرهاي  آن  نگرند، ليكن مي  ديگران  به  خيره  گويي  كه
  بروند و نه  راه  دهند، نه  را انجام  كاري  را بگيرند، نه  توانستند چيزي مي  نه  نبودند كه

  .ببينند را  چيزي
   

��l��k��j��i��h���g����f��e��l��k��j��i��h���g����f��e��l��k��j��i��h���g����f��e��l��k��j��i��h���g����f��e  
و   اعمال و  از اخالق  است  و آسان  سهل  را كه  آنچه  يعني: خذالعفو »كن  عفو پيشه«

.  دشوار است  آنان بر  كه  گرداني  لفشانمك  امري  به  كه آن مردم، بگير و بپذير، بي  صدقات
. شدند  مكلف  زكات  پرداخت حدود و  اجراي  به  آيه، مسلمانان  اين  بعد از نزول  سپس

  گيري، نه و آسان  بخشايش  شيوه  گرفتن پيش آيه، در  در اين» عفو«لذا مراد از 
  . است  با مؤمنان  و فشار در رفتار و معامله  گيري سخت

  دو كار مخير ساخته  در ميان  گاه دستور، هيچ  از اين  پيروي  به صخدا  رسول ! آري
تر،  كار آسان  آن  كه اين  كردند، مشروط به  را انتخاب  آن  ترين آسان  كه نشدند، مگر اين

نگيريد و   د وسختبگيري  آسان«: فرمودند  شريف  در حديث  كه بود چنان نمي  گناه
  هر خصلت:  معروف »امر كن  معروف  و به«. »برنينگيزيد  دهيد و نفرت  بشارت

  روي  از نادانان و«يابد   اطمينان  را بپسندد و روانها بدان  عقلها آن  كه  است  اي پسنديده

بر پا داشتي، اما   حجت  آنان  معروف، براي  به  دادنشان در دستور  چون:  يعني »بگردان
  اين  و در مقابل  بر تاب  روي  از آنان  صورت  ند، در ايننداد  را انجام  كار معروف  آن

  . نكن  مشاجره بگومگو و  زند، با آنان سر مي  از آنان  كه  جهالتي
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  اصول  كننده  آيه، تبيين  در اين  شده  مطرح  گانه سه  قواعد و اصول  بايد يادآور شد كه
  تعلق  ديگران با  انسان  تار و معاملهرف  به  كه  است  در اموري  اخالقي  و مكارم  فضايل

 صخدا  رسول شد،  نازل  آيه  اين  چون  كه  است  آمده  شريف  در حديث. گيرد مي
: فرمايد مي  پروردگارت:  گفت  ؟ جبرئيل چيست  آيه  اين  توضيح ! جبرئيل  اي«: فرمودند
تو   كه  كسي  و به  د، بپيونديكن مي پيوند  با تو قطع  كه  با كسي  كه  است  اين  يهآ  توضيح

 � جعفرصادق  .»كند، درگذري مي  ستم بر تو  كه  و از كسي  گرداند، بدهي مي  را محروم
دهد و در  دستور مي  اخالق  مكارم  را به  پيامبرش  آيه، خداوند متعال  در اين«: فرمود

  .»نداردوجود   اخالق  مكارم  درباره  آيه  تر از اين جامع  اي قرآن، آيه
   

��x��w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m��x��w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m��x��w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m��x��w��v��u��ts��r��q��p����o��n��m  
از شر   خداوند سبحان  به  بردن  از جاهالن، با دستور پناه  دستور روگرداندن  از آنجا كه

و اگر از «: فرمود  پس  داشت  ـ مناسبت  پرهيز از مفاسد و شرارتهايشان  ـ براي  شياطين

او   به:  يعني» داناست  او شنواي  بر زيرا كه  خدا پناه  تو رسد، به  به  اي وسوسه  شيطان
  را از تو دفع  بنابراين، شر شيطان داند شنود و مي تو را مي  التجاي  زيرا او اين  التجا كن

ما   در ميان  يعني: بيننا  نزغ: گويند مي  فساد است، اعراب  به  كردن  وسوسه:  نزغ. كند مي
  .فساد افگند

  . است ص آنان، پيامبر اكرم  و در رأس  مكلفان  كل  وجهآيه، مت  در اين  خطاب
   

��e��d��c��b���a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y��e��d��c��b���a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y��e��d��c��b���a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y��e��d��c��b���a�� �̀�_��~��}��|��{��z���y  
 ياد  رسد، خدا را به  بديشان  شيطان  از جانب  اي وسوسه  چون  در حقيقت، متقيان«

 »ندشو بينا  و بناگاه«آورند  ياد مي را به  پروردگارشان  امر و نهي  عظمت:  يعني» آورند
خود را از  لذا  است  شيطاني  و خطره  خيال  اين  دانند كه شوند و مي بيدار مي:  يعني

  وسوسه. كنند مي  شورند و او را نافرماني مي  بر شيطان  باز داشته  سبحان  خداي  نافرماني
  يعني:  طائف.  است  خشم  در هنگام  بدي  انجام  او به  و دستور دادن  گناه  آراستن:  شيطان
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  شباهت  خيال  وسوسه  به  كه  است  شيطان  از سوي  القايي  طوافگر زيرا وسوسه  وسوسه
  .تند او مي بر گرد  طوافگري  كشد و چون مي  سرك  دارد، بر انسان

  

��m��l��k���j��i��h��g��f��m��l��k���j��i��h��g��f��m��l��k���j��i��h��g��f��m��l��k���j��i��h��g��f  
:  يعني »كنند نمي  كوتاهي  كشانند و هيچ مي  گمراهي  را به  آنان  و برادرانشان«
  گمراهي  را، در راه  انسي  از گمراهان  خويش  بدكار و فاسق  و ياران  ياطين، برادرانش

. بچرند  گمراهي  كنند تا در چراگاههاي رها مي  فساد را برايشان  و ريسمان  جلو داده
  و بسان كنند اقتدا مي  آنان  به  پذيرفته  را از شياطين  جلوداري  نيز اين  انسي  گمراهان

  شوند پس مي وارد  و ظلمت  فساد و انحراف  چراگاههاي  به  رام، مشتاقانه  نيحيوا
  كردن رها و هرگز از  نورزيده  و كوتاهي  فروگذاشت  هيچ  عرصه  در اين  شياطين

  هيچ  آلودشان گناه  هاي و خواسته  انسي  گمراهان  ايستند و ميان باز نمي  ريسمانهايشان
در   افزايند تا سرانجام مي  كردنشانه و گمرا  بر وسوسه  پياپي  بلكه كنند ايجاد نمي  مانعي
  .نابود شوند  فساد و گمراهي  باتالق
  خويش  دست را در  حيوان، رسنش  مالك:  كه  است  اين  گونه تشبيه  مضمون  در اين  اصل

  پاك  از علف خود را  به  حيوان، محيط نزديك  بچرد و چون  گذارد كه را وا مي  آن  گرفته
  در ميداني  حيوان  تا آن كند را رها مي  ريسمان  ديگر از آن  كرد، باز مالكش، چندي

  آنجا برايش  به  از رفتن  برود كه  جايي  به  خواست مي  بچرد، اما اگر حيوان  تر از آن وسيع
  واپسخود   سوي را به  و حيوان  كرده  را جمع  متصور بود، صاحبش، ريسمان  زياني

تا   و ظلمت  ضاللت  در ميادين را  گمراهان  بلكه  نيست  چنين  شيطان  ولي. كشاند مي
  .گردند  هالك  افگند كه مي  بدانجا پيش

   

���£��¢���¡�����~}��|��{�� �z��y��x��� �w��v�� � ut��s��r��� � �q��p��o��n���£��¢���¡�����~}��|��{�� �z��y��x��� �w��v�� � ut��s��r��� � �q��p��o��n���£��¢���¡�����~}��|��{�� �z��y��x��� �w��v�� � ut��s��r��� � �q��p��o��n���£��¢���¡�����~}��|��{�� �z��y��x��� �w��v�� � ut��s��r��� � �q��p��o��n
�� �̈�§���¦��¥��¤�� �̈�§���¦��¥��¤�� �̈�§���¦��¥��¤�� �̈�§���¦��¥��¤  

  نزول  چون »؟ چرا از خود برنگزيدي: ندگوي نياوري، مي  اي آيه  آنان  براي  و هرگاه«
انشا  را از نزد خود  چرا آيات: گفتند مي صخدا  رسول  افتاد، كفار به تأخير مي  به  وحي
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 شود، پيروي مي  وحي  من  به  از پروردگارم  را كه  فقط آنچه  من: بگو«؟  كني نمي

از   روشنگريهايي« بر من، همانا  هشد  نازل  قرآن »اين«  نمايم مي  شما ابالغ  و به »كنم مي 

  و به  شده  راهياب  آن  وسيله را بپذيرد، به  آن  هر كس  كه »است  پروردگارتان  سوي
  و براي«  نيست  و تصرفي  دخل  شود، اما مرا در آن مجهز مي  ايماني  بينش  نيروي

  به  آن  وسيله به  منانمؤ  كه »است  و رحمتي  آورند، هدايت مي  ايمان  آن  به  كه  گروهي
  .شوند مي است، رهنمون  پروردگارشان  رضا و خشنودي  مايه  كه  آنچه

   

²��±��°�� �̄�®��¬���«��ª��©²��±��°�� �̄�®��¬���«��ª��©²��±��°�� �̄�®��¬���«��ª��©²��±��°�� �̄�®��¬���«��ª��©  
 نفع  تا بدان »مانيد  بسپاريد و خاموش  گوش  آن  شود، به  خوانده  قرآن  و چون«
 گوش  البته. بينديشيد است،  بزرگ  از حكمتها و مصلحتهاي  در آن  كه  آنچه  گيريد و به 
  عام  واجب  ـ يك  ـ در نماز و غير آن  قرآن  تالوت  در هنگام  ماندن  و خاموش  دادن فرا 

  روي  بخواهد، از آن  هر كس  قرار ندهيد كه  ساير سخنان  را چون  بنابراين، قرآن  است
  در شنيدن  سبحان  يخدا امر  تا با امتثال:  يعني» شويد  رحمت  تا مشمول«گرداند  بر مي
  .گرديد  نايل  و رستگاري  رحمت  كتابش، به  آيات

  . است  سر امام  پشت  مقتدي  قرائت  بر كراهيت  احناف  داليل  از جمله  كريمه  آيه
   

��Ã��Â��Á����À��¿���¾��½��¼��� �»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́ �³��Ã��Â��Á����À��¿���¾��½��¼��� �»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́ �³��Ã��Â��Á����À��¿���¾��½��¼��� �»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́ �³��Ã��Â��Á����À��¿���¾��½��¼��� �»��º��¹�� �̧�¶��µ��� �́ �³
��Ä��Ä��Ä��Ä  

 .و تدبر  با تأمل  و همراه  ستهطور آه به »ياد كن  خويش  و پروردگار خود را در دل«
.  وغيره  قرآن، دعا، تسبيح، تهليل  از قرائت  ؛ اعم اذكار است  در همه  عام  حكمي  اين

او   طوري:  يعني »برداشتن بانگ   و بدون  و ترس  زاري  به«را   تعالي  باري  يادكن ! آري
زيرا   بلند نكن را در ذكر  ايتصد  پس  بشنواني  خودت  به  كه  ادكني  و زاري  را با ترس

  گونه او را اين ! آري . ممدتر است  انديشيدن  نزديكتر و به  اخالص  پنهاني، به  كردن ياد
در :  يعني »و شامگاهان«  بامداد است:  بامداد و غدوه  اوقات: غدو »در بامدادان«  يادكن
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  از غافالن:  يعني »نباش  غافالنو از «  است  بعد از عصر تا مغرب:  اصيل.  اهشبانگ  اوقات
  . در نماز نباش  قرائت  و از غافالن  عزوجل  ذكر و ياد خداي

   

���Ñ��Ð��������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê�����É���È��Ç��Æ��Å���Ñ��Ð��������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê�����É���È��Ç��Æ��Å���Ñ��Ð��������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê�����É���È��Ç��Æ��Å���Ñ��Ð��������Ï��Î��Í��Ì��Ë���Ê�����É���È��Ç��Æ��Å  
 او  از عبادت«مراد فرشتگانند  »نزد پروردگار تو هستند  كه  يقين، كساني  به«

 بزرگي  را به  خداوند متعال:  يعني »يندگو مي  كنند و او را تسبيح نمي  گردنكشي

 او سجده  و فقط براي«كنند  ياد مي  پاكي  به  و نقصي  ستايند و او را از هر عيب مي 

  است، مخصوص  عبادات  ترين شريف  كه  سجده  عبادت  او را به:  يعني »كنند مي 
  .گردانند مي
ا ـ ـ اجماع  آن  و شنونده  بر خواننده  كه  است  كريم  در قرآن  تالوتي  سجده  اولين  اين

  .شود مي  واجب  سجده
  




